
 استان و کشور یتوسعه اقتصاد ریهم در مس یخوزستان؛ دست در دست و پا به پا یبخش خصوص /ادداشتی

 

 یشاهرگ ها قیرا از طر شیکه خون خو ی. خوزستانرودیشک قلب تپنده اقتصاد کشور به شمار م یب خوزستان،

به  توانینم یمنطقه غن نیا یمهم اقتصاد گاهی. از جادینمایم قیتزر زیعز رانیا یکشور به کالبد اقتصاد یاتیح

 .نمود یچشم پوش یسادگ

 یها نیفوالد قدرتمند، زم عیصنا ،یمیمتعدد و متنوع صنعت پتروش یچون نفت و گاز، واحدها یانرژ ریذخا وجود

در کنار  گرد،یکشور را در برم یکشاورز دیاز سرانه تول یو محصوالت متنوع آن که سهم بزرگ یپهناور کشاورز

مجاور، راه آهن و  یبه کشورها ینیزم یها اهفارس، ر جیمتعدد و متنوع چون رودخانه ها، خل یتیترانز یراه ها

 .روندیاستان به شمار م نیا یاز قدرت اقتصاد یبخش یهمگ یالملل نیمتعدد ب یفرودگاه ها

 تیقدرتمند و ظرف یتجار یها رساختیمناسب، بنادر و ز یبستر گردشگر ر،ینظ یب تیهمه ظرف نیکنار ا در

 یخوزستان به قطب اقتصاد لیتبد یبرا یاهرم یکه همچنان مغفول مانده همگ یبلقوه ا یو بازرگان یصنعت یها

 .است انهیخاورم

 نهیمدون و هماهنگ در جهت بهره به یزیبه برنامه ر ازیکشور ن یناخالص و درآمد مل دیکالن استان از تول سهم

 یفزون تربرا ییبتوان عالوه بر درآمدزا شتریتالش و تفکر ب یکه با کم دیاستان را دارد . شا نیا یها تیاز ظرف

و  یعیطب اتیخصوص ی. در کنار تمامدیکش ارید نیو اشتغال مردمان ا یتیشیمع یبه سر و رو زین یکشورمان، دست

است که تنها  یتیمز ،یغن یا نهیریمستقل و د یبا ساختار ،ی، فرصت بهره بردن از سه اتاق بازرگان یرساختیز

 .استان خوزستان از آن منتفع است

حرکت  یکپارچگیو  یاستان خوزستان جهت سامانده یفعاالن بخش خصوص شیاز پ شیاتحاد ب ازیرو ن نیا از

 گرفتیمورد توجه قرار م دیخوزستان با یو صنعت یبازرگان تیو بهبود وضع شرفتیپ یبه سو شیخو یاقتصاد یها

 شیو اتحاد خو یبر همدل شیخو ریخخرمشهر، اهواز و آبادان با نشست ا یسه اتاق بازرگان یها سهیرئ ئتیکه ه

کشور  یقله اقتصاد یبه سو یبخش خصوص یها تیفعال تیخوزستان و هدا یو توسعه اقتصاد دیجهت رونق تول

 .صحه گذاشتند یمتعال یبه عنوان هدف

 



پس از استان  ،یمل یاز تشکل ها یرا ۴مستقل و  یرا ۲۵استان خوزستان با  ندگانینما یسبد را گرید یسو از

خواهد  رانیاتاق ا یرو شیدر انتخابات پ یپارلمان بخش خصوص یحرکت ریمس نیینقش در تع نیتهران موثرتر

 نهیحفظ منافع استان خوزستان در زم انامک ،یراه رشد اقتصاد مل میتوان مضاعف در ترس جادیبود که عالوه بر ا

 .سازد یرا ممکن م یاقتصاد یها تیگوناگون فعال یها

 

و  یهمراه ،یخوزستان بر همدل یبر استقالل هر سه اتاق بازرگان دیاستان، ضمن تاک یبخش خصوص یپارلمان ها 

استان و  یاقتصاد یشاخص ها یتمام ندهیرشد فزا دی. به امکنندیم دیدر توسعه اقتصاد کشور و استان تاک یکرنگی

 .خواهند رفت شیهم به پ یخوزستان دست در دست و پا به پا یکشور، فعاالن اقتصاد

 

 خرمشهر یاتاق بازرگان سییر بینا ؛یموسو یمصطف دیاز س یا نگاره


