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 مقدمه 
وسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار          پیدایش فرصتهای جدید به منظور ت     

شهرک هـای صـنعتی     , یکی از جنبه ها و ابزار مهم این توسعه          .مهم توسعه صنعتی است     
می باشد که درگذشته برای نخستین بار در کشورهای صنعتی ظاهر شد و عمدتاً به عنوان                

ا و خـدمات عمـومی      وسیله ای برای ترویج و مدیریت توسعه صنعتی و ایجاد زیر سـاخته            
سراسـر جهـان شـاهد      ,  مـیالدی    1970از دهه    *.مقرون به صرفه از آن استفاده می شد         

افزایش شدید تعداد شهرک های صنعتی به خصوص در کشورهای تازه صنعتی بود اکنون              
شهرک های صنعتی بر اسـاس کمیـت     .  شهرک صنعتی در جهان وجود دارد      14000بیش از   

تفاوت های زیادی باهم دارند ولی بسـیاری        , وع و سازماندهی    ن, های مختلف مثل وسعت     
همه آنها تعداد بسیاری از صنایع غالباً کوچـک         . از عناصر اصلی نیز در آنها مشترک است         

شهرک های صنعتی غالبـا از   .و غالباً متوسط را در مکان معین و محدود گرد هم می آورند              
ان صنایع مستقر درآنها و دارای اختیـارات        سوی یک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحب        

 . قانونی است مدیریت می گردند 
به ویژه  , باتوجه به اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه             

ایران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری و روستایی در اکثـر نقـاط کشـور همـرا بـا                    
, بهداشت  , آموزش  , زیرساختهای عمرانی   , ال  ایجاد اشتغ , ساختار درآمدی کم و متوسط      

خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی می                
بنگاههای کوچک ومتوسط فعال در بخش های تولیـد و خـدمات و تجـارت اکثـر                 . باشد  

 صـنعتی مسـتقر     مشاغل را ایجاد خواهند کرد اگر این بنگاهها و صنایع در شهرک هـای             
گردند از امکانات و خدمات زیر بنایی این شهرکها به خوبی استفاده کرده و می تواننـد از                  

صرفه جویی در ساخت و ساز و تسهیالت و تاسیسـات           , زیر ساختهای عمومی و مشترک      
مشترک بهره مند شوند و به نیروی کار ماهر نزدیک به شهرک هـای صـنعتی تسـهیالت                  

از آنجا کـه  .  سایر عوامل مهم تاثیرگذار نیز دسترسی خواهند یافت آموزشی و پژوهشی و   
بحث عمده بخش دولتی و خصوصی تسهیل امور مربوط به احداث و نگه داری آن دسته از                 
شهرک های صنعتی است که در سطح جهانی و منطقه ای بتوانند رقابـت کننـد داشـتن                  

ین المللی پیش نیازی مهم برای ایجاد       توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای و ملی و حتی ب          
 .توسعه پایدار اقتصادی است 
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  تعریف موضوع 
فعالیت شهرک سازی با هدف استقرار سازمان دهی شده صنایع و باتوجـه بـه               

چوب راهبردها و  سیاستهای توسعه صـنعتی انجـام          مزیتهای نسبی مناطق در چار    
میشود که برای هر منطقه از جمله منطقـه خوزسـتان در دوران تحـول و نوسـازی                  
نهادها و بنیادهای  اقتصادی اهمیت و جایگاه خاصی دارد که نقش و عملکـرد ایـن                 

 . شهرک ها در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه روز به روز نمایان تر میشود 
 

 ت موضوع  اهمی
در سالهای اخیر یک چالش مداوم در ارتباط با نقش صنعت و خدمات زیر بنایی      
وجود داشته است که اقدامات مهمی نیز در این جهت صورت گرفته است در نتیجه               
اغلب برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت گیری توسعه اقتصادی را به صنعت و بـه                

 .شته اند تبع آن ارائه خدمات زیربنایی معطوف دا
صنعت بر اقتصاد داخل تاثیر بسزایی میگذارد که از طریق تـاثیر مطلـوب بـر                
کارایی و تخصیص منابع و تغییرات تکنولـوژی باعـث ایجـاد اشـتغال و بهـره وری                  

براین اساس است که شهرک های صنعتی با هدف استقرار سـازمان دهـی              , میشود  
مکان یابی بهینـه فعالیتهـای      شده صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ مبتنی بر           

صنعتی و هماهنگی صنایع با شرایط بومی و فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهـای               
اینجا اسـت کـه لـزوم       . کارایی نظام اقتصادی را افزایش می دهد        , تولیدی موجود   

اتخاذ تصمیم درباره چگونگی استقرار مجموعه واحدهای صنعتی به وسـیله دولـت             
چگـونگی صـدور    , مالیـات   , یارانه  (ت بوسیله ابزارهای مختلف     پیش می آید و دول    

کوشش میکند که بر تصمیمات انتخاب مکان واحدهای        ) موافقت نامه اصولی و غیره      
 .صنعتی  با توجه به شرایط منحصر بفرد اقتصادی هر منطقه تاثیر گذارد 

ت جامع تصمیم گیری در باره چگونگی انتخاب مکان واحدهای صنعتی بدون مطالعا
استان خوزستان یکی از قطب های اصلی صنعت کشور محسوب . امکان پذیر نیست 

همیشه بعنوان , می گردد و مسئولین کشور از این استان در زمینه توسعه کشور 
یک استان استراتژیک یاد کرده اند اگر به وضعیت صنعت در کشور و بخصوص 

ت کشور نگاهی بیندازیم به استان خوزستان بعنوان یکی از قطب های اصلی صنع
این نتیجه می رسیم که متاسفانه اقتصاد ایران در گذشته بیش از آنکه از کمبود 

لطمه دیده باشد از نبود شناختی مناسب و نداشتن اطالعات دقیق از موانع و 



مشکالت اجرایی و در نهایت نداشتن برنامه ای جامع به منظور بهره برداری بهینه از 
 درصد از کل ارزش افزوده 14,5استان خوزستان با داشتن .یده است منابع لطمه د

 به ترتیب 1380 درصد در سال 11,23 و 1379 کشور در سال *تولیدات صنعتی 
 با راه 1400دومین و سومین استان کشور بوده است و پیش بینی می گردد که تا افق 

رصد به استان اول  د20اندازی طرح های بزرگ و کوچک با پیشرفت اجرایی باالی 
استان خوزستان در صنایع بزرگ و , در دیدگاه کلی . صنعتی کشور مبدل گردد 

کالن که عمده آن دولتی است رشد چشم گیری داشته و از قطب های اصلی کشور 
 اما در بخش صنایع کوچک, می باشد 

 
 
 
 
 

 مقدمه 
استفاده از ابزار   پیدایش فرصتهای جدید به منظور توسعه محلی و منطقه ای در گرو             

شهرک هـای صـنعتی     , یکی از جنبه ها و ابزار مهم این توسعه          .مهم توسعه صنعتی است     
می باشد که درگذشته برای نخستین بار در کشورهای صنعتی ظاهر شد و عمدتاً به عنوان                
وسیله ای برای ترویج و مدیریت توسعه صنعتی و ایجاد زیر سـاختها و خـدمات عمـومی                  

سراسـر جهـان شـاهد      ,  مـیالدی    1970از دهه    *.ه از آن استفاده می شد       مقرون به صرف  
افزایش شدید تعداد شهرک های صنعتی به خصوص در کشورهای تازه صنعتی بود اکنون              

شهرک های صنعتی بر اسـاس کمیـت     .  شهرک صنعتی در جهان وجود دارد      14000بیش از   
یادی باهم دارند ولی بسـیاری      تفاوت های ز  , نوع و سازماندهی    , های مختلف مثل وسعت     

همه آنها تعداد بسیاری از صنایع غالباً کوچـک         . از عناصر اصلی نیز در آنها مشترک است         
شهرک های صنعتی غالبـا از   .و غالباً متوسط را در مکان معین و محدود گرد هم می آورند              

ی اختیـارات   سوی یک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحبان صنایع مستقر درآنها و دارا             
 . قانونی است مدیریت می گردند 

به ویژه  , باتوجه به اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه             
ایران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری و روستایی در اکثـر نقـاط کشـور همـرا بـا                    

, بهداشت  , زش  آمو, زیرساختهای عمرانی   , ایجاد اشتغال   , ساختار درآمدی کم و متوسط      
خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی می                

بنگاههای کوچک ومتوسط فعال در بخش های تولیـد و خـدمات و تجـارت اکثـر                 . باشد  



مشاغل را ایجاد خواهند کرد اگر این بنگاهها و صنایع در شهرک هـای صـنعتی مسـتقر                  
ت و خدمات زیر بنایی این شهرکها به خوبی استفاده کرده و می تواننـد از                گردند از امکانا  

صرفه جویی در ساخت و ساز و تسهیالت و تاسیسـات           , زیر ساختهای عمومی و مشترک      
مشترک بهره مند شوند و به نیروی کار ماهر نزدیک به شهرک هـای صـنعتی تسـهیالت                  

از آنجا کـه  . ز دسترسی خواهند یافت آموزشی و پژوهشی و سایر عوامل مهم تاثیرگذار نی   
بحث عمده بخش دولتی و خصوصی تسهیل امور مربوط به احداث و نگه داری آن دسته از                 
شهرک های صنعتی است که در سطح جهانی و منطقه ای بتوانند رقابـت کننـد داشـتن                  

 ایجاد  توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای و ملی و حتی بین المللی پیش نیازی مهم برای               
 .توسعه پایدار اقتصادی است 
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  تعریف موضوع 
فعالیت شهرک سازی با هدف استقرار سازمان دهی شده صنایع و باتوجـه بـه               

عه صـنعتی انجـام     مزیتهای نسبی مناطق در چارچوب راهبردها و  سیاستهای توس         
میشود که برای هر منطقه از جمله منطقـه خوزسـتان در دوران تحـول و نوسـازی                  
نهادها و بنیادهای  اقتصادی اهمیت و جایگاه خاصی دارد که نقش و عملکـرد ایـن                 

 . شهرک ها در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه روز به روز نمایان تر میشود 
 

  اهمیت موضوع 
الش مداوم در ارتباط با نقش صنعت و خدمات زیر بنایی  در سالهای اخیر یک چ    

وجود داشته است که اقدامات مهمی نیز در این جهت صورت گرفته است در نتیجه               
اغلب برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت گیری توسعه اقتصادی را به صنعت و بـه                

 .تبع آن ارائه خدمات زیربنایی معطوف داشته اند 
ل تاثیر بسزایی میگذارد که از طریق تـاثیر مطلـوب بـر             صنعت بر اقتصاد داخ   

کارایی و تخصیص منابع و تغییرات تکنولـوژی باعـث ایجـاد اشـتغال و بهـره وری                  
براین اساس است که شهرک های صنعتی با هدف استقرار سـازمان دهـی              , میشود  

شده صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ مبتنی بر مکان یابی بهینـه فعالیتهـای                
عتی و هماهنگی صنایع با شرایط بومی و فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهـای               صن



اینجا اسـت کـه لـزوم       . کارایی نظام اقتصادی را افزایش می دهد        , تولیدی موجود   
اتخاذ تصمیم درباره چگونگی استقرار مجموعه واحدهای صنعتی به وسـیله دولـت             

چگـونگی صـدور    , مالیـات   , انه  یار(پیش می آید و دولت بوسیله ابزارهای مختلف         
کوشش میکند که بر تصمیمات انتخاب مکان واحدهای        ) موافقت نامه اصولی و غیره      

 .صنعتی  با توجه به شرایط منحصر بفرد اقتصادی هر منطقه تاثیر گذارد 
تصمیم گیری در باره چگونگی انتخاب مکان واحدهای صنعتی بدون مطالعـات            

ان خوزستان یکی از قطب های اصلی صـنعت کشـور           است. جامع امکان پذیر نیست     
همیشـه  , محسوب می گردد و مسئولین کشور از این استان در زمینه توسعه کشور              

بعنوان یک استان استراتژیک یاد کرده اند اگـر بـه وضـعیت صـنعت در کشـور و                   
بخصوص استان خوزستان بعنوان یکی از قطب های اصـلی صـنعت کشـور نگـاهی                

 نتیجه می رسیم که متاسفانه اقتصاد ایران در گذشته بیش از آنکـه              بیندازیم به این  
از کمبود لطمه دیده باشد از نبود شناختی مناسب و نداشتن اطالعات دقیق از موانع               
و مشکالت اجرایی و در نهایت نداشتن برنامه ای جامع به منظور بهره برداری بهینه               

 درصد از کل ارزش افزوده      14,5شتن  استان خوزستان با دا   .از منابع لطمه دیده است      
 بـه ترتیـب     1380 درصد در سـال      11,23 و   1379 کشور در سال     *تولیدات صنعتی   

 با راه   1400دومین و سومین استان کشور بوده است و پیش بینی می گردد که تا افق                
 درصد به اسـتان اول      20اندازی طرح های بزرگ و کوچک با پیشرفت اجرایی باالی           

استان خوزسـتان در صـنایع بـزرگ و         , در دیدگاه کلی    . مبدل گردد   صنعتی کشور   
کالن که عمده آن دولتی است رشد چشم گیری داشته و از قطب های اصلی کشـور                 

اما در بخش صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان وضـعیت مطلـوبی      , می باشد   
کـی از دالیـل     ندارد و نتوانسته همگام با  صنایع بزرگ پیشرفت داشته باشد قطعاً ی            

مهم عقب ماندگی استان خوزستان به ویژه در بخش صنایع کوچـک و متوسـط بـه                 
جنگ تحمیلی باعـث    . سبب جنگ تحمیلی و آثار زیان بار آن در استان بوده است             

گردید تا امکانات زیر بنایی اساسی استان آسیب کلـی ببینـد و مراکـز مهـم آن از           
لذا در ایـن تحقیـق      , مل خسارت پیدا کند     جمله آبادان و خرمشهر تا حد نابودی کا       

راهکارهای رفع موانع و توسعه استان نیز در        , عالوه بر عملکرد شهرک های صنعتی       
 .نظر گرفته می شود 

بررسی نشان می دهد که علل و عوامل موثر بر  طرحهای صنعتی به دو دسـته                 
 :ذیل تقسیم می گردند 



 : عوامل  بیرونی 
 محیطی و قوانین و مزایا و مواردی که به واسطه استقرار            عواملی  متاثر از شرایط    

مشاوره تخصصی  , مدیریت  (. واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی ایجاد می شود         
 )تسهیالت زیر بنایی و خدمات اولیه , همکاری دستگاههای ذیربط , و آموزشی 

 :عوامل درونی 
خصـوص در سـطح      عواملی که باید ریشه آنها را در خود واحدهای صـنعتی و ب            

مشـکالت  ,مشکالت فنی   ,مشکالت داخلی .( .مدیریتی این طرح ها را جستجو کرد        
 )ناشی از عدم توان رقابت ومشکالت بازار 

این طرح در دودسته این عوامل  را مورد نظر قرار می دهد و آنها را پوشش می                  
ـ                 رار مـی   دهد و لذا در جمع بندی کلی این عوامل  در طرح مطالعاتی مورد بررسی ق

 .گیرند 
  دفتر آمار و اطالع رسانی سازمان صنایع و معادن استان خوزستان – معاونت توسعه صنعتی –  وزارت صنایع و معادن  *

 
    *  تعاریف و مفاهیم 

 
 صنعت

تغییر شکل دادن و اتصال قطعـات تغییـر شـکل           , صنعت معموال شامل تولید     
شخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در        یافته با یکدیگر به منظور تولید یک قطعه م        

 جهت آماده نمودن تولید نهایی می باشد 
 

  **شهرک صنعتی   
مکانی است دارای محدوده و مساحت معـین بـرای اسـتقرار مجموعـه ای از                 
واحدهای صنعتی و پژوهشی و فـن آوری و خـدمات پشـتیبانی از قبیـل طراحـی                  

و , صـنفی   , بازرگـانی   , مشـاوره ای    , اطالع رسانی   , آموزش و فن آوری   , مهندسی  
کارگاهی که تمام یا پاره ای از امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری با توجه به نوع و                  

 .وسعت شهرک و ترکیب فعالیت آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد 
 



 ***شهرک صنعتی از دیدگاه اقتصادی   
است که براساس  ارتباط میـان       روشی برای استفاده در برنامه ریزی منطقه ای         

فعالیت های گوناگون صنعتی مستقر در همان قلمرو جغرافیایی پایـه ریـزی شـده               
یک شهرک صنعتی ممکن است به گروهی از فعالیت های اقتصـادی اطـالق              . است  

شود  که باهم در یک مکان  قرار  دارند و  از مزایایی  متقابـل صـرفه جـویی هـای                         
جویی های تجمع برخوردارند  این تحلیل  در برگیرنده  بـرآورد              برونی  بنام    صرفه        

جریانهای داده ها و ستاده ها میان بخشهای صنعتی و برآورد هزینه های تولید برای               
در مکانهای مختلف   ) بارجحان نسبت به صنایع انفرادی      ( شهرک  به عنوان یک پل       

یک اقتصاد منطقـه ای     این روش متضمن آن است که سیاستهای برانگیزنده         . است  
 .بیشتر روی شهرک تمرکز یابند تا در صنایع انفرادی 

 

طرح آمـارگیری از  , دفتر اقتصاد کالن ,  معاونت اموراقتصادی و هماهنگی –        سازمان مدیریت و برنامه ریزی   *
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         اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی **
  نشر البرز1371تهران ,  تالیف دکتر منوچهر فرهنگ –بزرگ علوم اقتصادی   فرهنگ *** 

 
 :توسعه صنایع 

توسعه صنایع در کشورهای روبه توسعه به منزله اسـتراتژی توسـعه عمـومی              
اقتصاددانان بر این باورند که صنعتی کردن ابزاری است کـه از ایـن              . تلقی می شود    

شمار زیادی از تحلیل گـران ایـن ارزیـابی          , راه یک کشور میتواند توسعه پیدا کند        
داوری را مد نظر قرار داده و به طراحی استراتژی ها و برنامه دست زدند و به توسعه                  

بسـیاری از کشـورها اسـتراتژی جـایگزینی واردات را           . صنعتی اولویت بخشیدند    
. اما برخی دیگر به ترویج و پیشـرفت صـادرات مبـادرت ورزیدنـد               , اختیار کردند   

مسیر جهت دار گسترده ای است که مجموعه اقـدامات          , توسعه  ) راهبرد(استراتژی  
در طول مسیر تـا نیـل بـه         , و حرکتهای اقتصادی و اجتماعی کشور به طور آگاهانه          

. اهداف معین شده در هر مرحله از مسیر بـه صـورتی هماهنـگ هـدایت میشـود                   
ست داخلی و خارجی اسـت      انتخاب استراتژی رشد و توسعه به طور عمده تابع سیا         

هرچنـد  , هرکدام به گونه ای ساختار قـدرت سیاسـی را           , زیرا راهبردهای مختلف    
بطور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و هر یک به گونه ای برروی نـرخ رشـد                   
نسبی درآمد گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه برروی توزیع نسبی             



باتوجه به توسعه صـنعتی و      .  یاد شده تاثیر می گذارد       و مطلق درآمدهای گروههای   
مردمی شدن صنعت و نیاز صنعتی کشور جهت ایجاد تسهیالت زیر بنـایی از قبیـل              

ایجاد مجتمع هـای صـنعتی در سـطح         , سیستم فاضالب و غیره     , برق  , آب  , زمین  
در کشور و ارائه خدمات زیر بنایی و ایجاد تسهیالت جهت متقاضیان صنعت گـامی               

ایجاد نـواحی صـنعتی بـا در نظـر        . جهت خودکفایی و خوداتکایی صنعت می باشد        
گرفتن استراتژی مکان یابی صحیح و مناسب استقرار شـهرک صـنعتی و امکانـات               
بالقوه هر منطقه گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه صنعتی است کـه ابـزار                

یل در برنامه ریزی و هدایت      تسه, مهمی برای حداقل کردن هزینه خدمات زیربنایی        
همچنـین کنتـرل    , کارگاهها در جهت اجرای برنامه های توسعه خودکفایی کشـور           

بردن , تشویق مردم در جهت روی آوردن به کارهای تولیدی        , آلودگی محیط زیست    
 .صنعت به مناطق کم توسعه و ارتباط متقابل بین صنایع مختلف میباشد 

 
 *  اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی

شـرکت دارای   , شرکت شهرکهای صنعتی نوع شرکت سـهامی خـاص اسـت            
شخصیت حقوقی و مستقل بوده و استناد قانون تاسیس شرکت شهرکهای صـنعتی             

 . ایران تابع مقررات اساسنامه و قانون تجارت می باشد 
 

 هدف و موضوع شرکت 
شهرک با   احداث شهرک صنعتی در منطقه و ایجاد امکانات زیر بنایی در             )الف  

 رعایت مفاد اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران 
 

 انجام کلیه امـوری کـه ضـمن همـاهنگی اسـتفاده مطلـوب از امکانـات                  )ب  
 شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان از جهت مالی فراهم نماید 

 

 انجام کلیه اقداماتی که برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت             ) ج  
 فنی و خدماتی بازرگانی توسط شرکت شهرکهای صنعتی مشخص و ابالغ می             ,مالی  
 گردد

  



 تملیک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یـا منفعـت اراضـی               )د  
انتقـال قطعـی    (مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صـنعتی مجـاز             

 )اراضی موکول به ارائه پروانه بهره برداری است 
 

 در اختیار گیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهـت تـامین              ) و  
هزینه های سرمایه ای اولیه شرکت و تامین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل              

تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راههـای اصـلی و           , فاضالب  , تلفن  , برق  , آب  
فضای سبز  , مسجد  , فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل درمانگاه          

 و انبار عمومی 
 

 مشارکت در سایر شرکتهایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان             ) ر  
 .و سایر مسائل شهرک الزم تشخیص داده شود 

 
    اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی  * 

 
 

 *اعتبارات  
 اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پـس از تشـکیل شـهرک              

نواحی صنعتی کـه از   ( صنعتی مذکور از طریق این شرکتهای صنعتی هزینه می شود         
شهرک صـنعتی موضـوع ایـن       ) محل اعتبارات عمرانی درآنها هزینه گردیده است        

تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شـهرک بـرای نیازهـای            . قانون تلقی می گردد     
رسازی انجام خواهد   گوناگون براساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت مسکن و شه         

شد و در هر حال شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قـانون                 
شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمـل در                
این خصوص در اختیار مسئوالن شهرک صنعتی است که براساس آئین نامه اجرائـی          

 آئـین نامـه تسـهیالت اعطـایی         6 ماده   2طبق تبصره   . این قانون عمل خواهد کرد      
قانون عملیات بانکی    (28/12/1362 مورخ   88620بانکی موضوع تصویب نامه شماره      

کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شـرکت           ) بدون ربا   
, شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه را هم ردیـف اسـناد رسـمی پذیرفتـه                 



هیالت اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قرار دادهای مزبور تس
 .اعالم نمایند 

 
 **فعالیت صنعتی   

تولیـد فـرآوری و یـا بسـته بنـدی           , یک فعالیت اقتصادی است کـه در امـر          
محصوالت گوناگون در سطح انبوه از طریق عملیات فیزیکی و یا شـیمیایی بـرروی               

عات و اجزاء با استفاده از نیـروی ماشـین و عملیـات تحقیقـات               مواد و یا مونتاژ قط    
 .مهندسی مرتبط صورت می گیرد 

 
 واحد صنعتی 

شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که یک یا چند فعالیـت صـنعتی را در یـک                 
 .محل مشخص انجام می دهد 

 
   قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران  *
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 طرح صنعتی 

زمـان و   , فنی و خدماتی صنعتی است که با هـدف          , مجموعه عملیات اجرایی    
 .بودجه مشخص  تا منتهی شدن به فعالیت صنعتی ادامه پیدا می کند 

 
 جواز صنعتی 

بررسی ها و تکمیـل و ارائـه        , ت که متقاضی پس از انجام مطالعات        مجوزی اس 
آن را دریافت کرده و با رعایت ضوابط و         , پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتی       

 .مقررات مربوط اقدام به انجام عملیات اجرایی و نصب ماشین آالت می نماید 
 

 مجوز صنعتی 
 جواز تاسیس و پروانه بهره      مجوزهای صنعتی جهت ایجاد واحدهای صنعتی به      

 .برداری محدود شده است 



 
 پروانه بهره برداری 

, مجوزی است که دارنده جواز تاسیس پس از انجام مراحل مربـوط بـه ایجـاد                 
 .تکمیل و راه اندازی واحد صنعتی دریافت می نماید 

 
 کارگاه صنعتی 

ه منظور تولید   مکانی ثابتی است که درآن مجموعه ای از سرمایه و نیروی کار ب            
 .یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است 

 
 )شرکت دولتی (واحد 

 درصـد از    51واحدی است که براساس قوانین شرکتها به ثبت رسیده و حداقل            
 .می باشد ) وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ( سرمایه آن متعلق به دولت 

 
 
 
 

 )دانش فنی (تکنولوژی 
یونیدو تکنولوژی کاربرد علوم در صـنایع بـا اسـتفاده از            طبق تعریف سازمان    

مطالعات منظم و جهت دار است و سایر تعاریف نیز کماکـان تکنولـوژی را               , رویه ها   
 .کاربرد علوم و یافته های علمی در عمل بیان می کند 

 
 

 صنعتی شدن 
اقتصادی از طریق توسـعه صـنعت و        , گذر از یک جامعه با یک نظام اجتماعی         

نولوژی و تکوین صنایع بزرگ بعنوان و یژگی برجسته جامعه با نظـام را صـنعتی                تک
 .شدن می گویند 

 



 
 تسهیالت بانکی 

وامهای هستند که جهت سرمایه گذاری و احداث و یا تولید در اختیار مـالکین               
 .واحدهای صنعتی قرار می دهند 

 
 

 متقاضی 
 .نعتی می باشد  شخص حقوقی است که خواهان کسب مجوز ایجاد شهرک ص

 
 

 زمین تخصصی
 منظور زمین تخصصی در این قرارداد قطعه زمینی از اراضی شـهرک صـنعتی              

 .است که از طرف شرکت به طرف قرار داد اختصاص داده می شود 
 
 
 
 
 

 * امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری 
عبارت است از تاسیسات و خدماتی است که به منظور تامین نیازهای صـنعتی              

حسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت ایجاد و مورد بهره برداری قـرار مـی                بر
, مانند تامین آب و احداث خطوط انتقال و شبکه توزیع آن و مخازن مربوطه               , گیرند  

تصـفیه خانـه    , تصـفیه آب    , شبکه فاضالب و شبکه جمـع آوری آبهـای سـطحی            
نهای عمـومی و خـدمات      سـاختما , فضای سـبز    , پارکینگ  , معابر عمومی   , فاضالب

ضروری و تاسیسات برق شامل پست انتقال و تبدیل و شبکه توزیع فشـار قـوی و                 
, احداث شبکه روشنایی معابر و محوطه شهرک        , متوسط و ضعیف و پستهای مربوط       

شـبکه توزیـع    , خطوط و انتقال و احداث ایستگاه       , احداث راه دسترسی به شهرک      
منظور از امکانـات شـرکت عبـارت    . ن به شهرک گاز در شهرک و خطوط انتقال تلف    

است از میزان آب یا برق که در زمان معین باتوجه به سرمایه گذاری های انجام شده                 
 .در اختیار شرکت بوده و آماده برای بهره برداری است 



 
 عرصه 

 قطعه زمین تخصیصی موضوع قرار داد است 
 

 اعیانی 
 رار داد احداث می شود ساختمانهای است که در عرصه توسط طرف ق

 
 حق انتفاع 

حق استفاده از آن بخش از امکانات زیر بنایی و خدماتی شهرک اسـت کـه بـا        
حق انتفـاع   . پرداخت هزینه های آن توسط طرف قرار داد احداث و تامین می گردد            

وابسته و متعلق به زمین تحت اختیار طرف قرارداد بوده و قابـل انتـزاع از زمـین و                   
 .ل انصراف نمی باشد همچنین قاب

 
 
 7/12/1362    قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب *

 هزینه خدمات و نگهداری 
هزینه خدمات و نگهداری عبارت است از هزینه های جاری و عمومی شـهرک              

نگهـداری معـابر و     , معابر و امـاکن و تاسیسـات عمـومی          , برق  , صنعتی مثل آب      
جمع آوری و حمل زباله غیـر       , تعمیرات ضروری   , ضای سبز   ساختمانهای عمومی و ف   

 .حفاظت و نظافت شهرک و همچنین خدمات اداری پرسنلی شهرک , صنعتی 
 
 

 هزینه های اختصاص واحدها 
عبارت است از هزینه های استفاده از تاسیسات و خـدمات شـهرک صـنعتی               

ـ              ازمان ذیـربط   بوسیله شهرک صنعتی که باید حسب مورد به شهرک صنعتی و یا س
برق منطقه ای و شرکت گاز و غیـره پرداخـت           , شرکت مخابرات   , مانند سازمان آب    

 .شود 



 هزینه های نوسازی و بازسازی 
عبارت است از هزینه های تعمیرات اساسی و بازسازی معابر و تاسیسات زیـر              

 .بنایی شهرک صنعتی 
 
 

 ارزش افزوده فعالیت صنعتی  
 کارگاه عبارت است از مابه التفاوت ارزش ستاده و          ارزش افزوده فعالیت صنعتی   

 .ارزش داده فعالیت صنعتی 
 
 

 ارزش تولیدات 
عبارت است از مجموع ارزش کاالهای تولید شده ارزش ضایعات قابل فروش و             

 .تغییرات ارزش موجودی کاالهای در جریان ساخت 
 
 

 *ارزش ستانده فعالیت صنعتی 
دریـافتی بابـت خـدمات      , ای تولید شـده     عبارت است از مجموع ارزش کااله     

تفاوت ارزش فروش از    , تغییرات ارزش موجودی کاالهای در جریان ساخت        , صنعتی  
ارزش امـوال   , ارزش خرید کاالهایی که بدون تغییر شکل بـه فـروش رسـیده انـد                

ارزش بـرق و آب  تولیـد و فروختـه شـده             , سرمایه ای ساخته شده توسط کارگاه       
 .ر قابل فروش محصوالت تولید شده می باشد منهای ضایعات غی

 
 اموال سرمایه ای 

وسایل نقلیه و همچنین وسایل و تجهیزات متعلق به واحـد           , ساختمان  , زمین  
اموال سرمایه ای واحـد صـنعتی    , صنعتی که عمر مفید آن از یک سال بیشتر است           

 . محسوب می شود 
 



 بهره وری کار 
 . به تعداد شاغالن عبارت است از نسبت ارزش افزوده

 
 ارزش انرژی مصرف شده 

 .عبارت است از ارزش انواع سوخت مصرف شده و ارزش برق خریداری شده 
 

 بهره دهی انرژی 
 عبارت است از نسبت ارزش افزوده به ارزش انرژی مصرف شده
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 شیوه تحقیق 

در انجام این تحقیق از روش مطالعه میدانی و پیمایشی به صورت تـوام بهـره                
در بعد روش میدانی مشاهده پیش زمینه ای  یا اکتشافی صورت            . گرفته شده است    

ات  از طریـق  پرسشـنامه         گرفته است و در بعد پیمایشی  روش ما گردآوری  اطالع           
می باشد و در بعد مطالعاتی سیر در تحقیق های انجام گرفته مرتبط صورت پذیرفته               
است و همچنین ادبیات مرتبط با موضوع اعم از مقاالت و کتابهای ذی ربط نیز مورد                

در بعد میدانی حضور در محل شهرک های صـنعتی و ادراه            , کاوش قرار گرفته است     
 و مصاحبه با مدیر عامل و همچنین دیگر کارکنان خبره و گفتگو بـا               صنایع و معادن  

دیگر کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی و اداره صنایع و جمـع آوری داده هـای               
آماری مرتبط با واحدهای صنعتی از شرکت شهرکهای صنعتی  از دیگر ابـزار هـای                

یت میدانی بوده اسـت و      در این راستا همواره مطالعه همراه با فعال       , تحقیق بوده اند    
راجع به موضوعی که هدف کاوش میدانی بود مطالعه صورت می گرفـت و              , بالعکس  

در , بعد از کاوش میدانی مجدداً راجع به داده هـا تحقیـق کتابخانـه ای مـی شـد                    
فعالیت , راستای اطالعات حاصله از مطالعات و دیگر بررسی های یک کاوش میدانی             



پس از انجام این مرحله مجـدداً راجـع بـه           .   اجرا می شد     میدانی  بعدی  طراحی  و      
داده ها مطالعه صورت می گرفت الزم به ذکر است در این پژوهش در دوبعد جداگانه                
عملکرد شهرکهای صنعتی مورد بررسی و ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت در بعـد اول                 

 ای و   عملکرد شهرکهای صنعتی در زمینه توسـعه ایـن شـهرکها از روش کتابخانـه              
میدانی بهره جسته ایم و در بعد دوم بررسی عملکرد شهرکهای صـنعتی در زمینـه                
علل و عوامل موثر بر عملکرد شـهرکهای صـنعتی از دیـدگاه صـاحبان واحـدهای                 
صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته که از روش میدانی و پیمایشی استفاده کـرده ایـم                

مون قرار گرفته اند و بـا اسـتفاده از           ضمناً فرضیه های تحقیق در این بخش مورد آز        
 .    تحلیل های آماری مرتبط با موضوع تحقیق صورت پذیرفت    spssنرم افزار  

تنوع واحدهای صنعتی موجود در استان خوزستان هم از نظر فیزیکی و هـم از      
همراه با پراکندگی آنها در سطح استان از یـک سـو و محـدودیت               , نظر نوع صنعت    

ق از سوی دیگر می طلبد که نظم خاصی برای انجام بررسی هـا برقـرار                زمانی تحقی 
گردد به عالوه سنخیت و موضوعیت یکسان پایه ای برخی واحدهای صنعتی این امر              

به بیانی می بایست نوعی اولویت بندی برای بررسـی هـا در             . را دو چندان می کند      
 .نظر گرفته شود تا به نتیجه مطلوب نهایی برسیم 

 
 ع و مشکالت تحقیق موان

از آنجا که تحقیق حاضر در نوع خود در سطح استان خوزسـتان جـزء اولـین                 
هاست لذا همان گونه که پیش بینی می گردید با مشکالت و موانع متعددی مواجـه                

می تواند برای هر محقـق در       , شناخت این موانع و مشکالت و محدودیتها          , گردید  
البته همکاری بی شائبه کارشناسان محتـرم       . شد  تحقیقات مشابه آتی یک راهنما با     

در شرکت شهرکهای صنعتی و ادراه صنایع و معادن بسیاری از مشـکالت و موانـع                 
قابل ذکر است که در انجام این تحقیق جهـت تمـاس بـا اداره               . تحقیق را رفع کرد     

صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی حضوری و تلفنی تالش های زیادی صورت گرفته             
ا داده ها آماری با سرعت بیشـتری جمـع آوری و در مراحـل بعـد تحقیـق                   است ت 

انجام تحقیق با مشکالتی دیگر نظیر عدم       , عالوه بر موانع گفته شده      . استفاده شود   
کمبود نیروی  , عدم دسترسی مناسب  و سریع به متخصصین         , وجود امکانات کافی      

. یاز و کمبود زمان مواجه بود       کمبود و عدم دسترسی سریع به منابع مورد ن        , همکار  
بی شک این چنین نامالیماتی در روند کیفی و کمی انجام طرح تاثیر گذار بوده انـد                 



لیکن علیرغم وجود انکار ناپذیر آنان نهایت تالش به عمل آمد تا  تحقیقی شایسته                
 . ارائه شود  با این امید که چنین باشد 

 

 ادبیات نظری تحقیق
حـداکثر کـردن    , مکانیـابی صـنعتی     ,  مفاهیم مانند هزینه      ارائه تئوریهایی که  

را مورد بررسی قرار داده اند که بیانگر این مطلب          . . . اشتغالزایی و   , کارایی  , درآمد  
, متناسب با موقعیت جغرافیـایی      , است که صنایع احداث شده در هر نقطه از زمین           

 .شکل می گیرند . . . )  و راههای ارتباطی, زمین , نیروی انسانی (منابع اولیه 
  *تحلیل تئوریک پیرامون اهمیت مکان یابی بهینه فعالیتهای صنعتی  

بطور کلی مکان یابی بهینه فعالیتهای صنعتی کارایی نظام اقتصادی را افزایش            
امکانات طبیعی هر مکان بـرای اسـتقرار فعالیتهـای          , می دهد زیرا از نظر اقتصادی       

یم گیری مناسب در مورد انتخاب مکان برای کارفرمـا          تصم. بخصوصی مساعد است    
همچنین تصمیمات انتخاب مکان مجموعه واحـدهای       , اقتصادی اهمیت خاصی دارد     

صنعتی و چگونگی استقرار این واحدها در سطح کشور برای کل اجتماع و دولت نیز               
روشن است که چگونگی استقرار واحدهای صنعتی کـه قسـمت           . حائز اهمیت است    

م سرمایه آن توسط دولت تامین شده برای دولت دارای اهمیـت اسـت ولـی از                 اعظ
طرف دیگر چگونگی استقرار واحدهای صنعتی متعلق به بخش خصوصی نیـز بـرای              

 . دولت مهم است 
 اهمیت مکان استقرار فعالیتهای صنعتی برای کارفرمای اقتصادی 

داده های خاصی   . ی  اساس فعالیت صنعتی ایجاد ارزش افزوده در فرایند تولید        
در شکل مواد اولیه و انواع نیروی کارو سرمایه برای فرایند تولید کارخانه مورد نیاز               
است مواد اولیه به محصوالت کامل و نهایی تبدیل می شود حمـل و نقـل کـاال نیـز        

 .بهنگام بکار گیری مواد اولیه و توزیع کاالهای تولید شده ضرورت می یابد 
 د با مکان استقرار فعالیت صنعتی ارتباط مقیاس تولی -1

فـروش  , به راه اندازی هرنوع کارخانه همراه با مخارج و هزینـه هـایی اسـت                
محصول ایجاد درآمد می کند در سطح معینی از تولید اختالف درآمد کل و هزینـه                

سود یا زیان کل را مشخص می کند در ارتباط با مکان استقرار فعالیت صنعتی               , کل  
هزینه تولید و درآمد و شرایط عرضه و تقاضا در کانون           , کشش تقاضا , مقیاس تولید   

 .توجه قرار دارد 
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 تی ارتباط تکنیک تولید با مکان استقرار فعالیت صنع -2

مقیاس تولید تغییر میکند برای تولید کاال بنگاههای اقتصـادی          , با تغییر مکان    
در تئوری اقتصادی این عوامل     . باید عوامل اقتصادی را در نقطه معینی فراهم آورند          

سرمایه  و  عامل مدیریت شـناخته        ,  نیروی کار   ,  به  چهار عامل تولید یعنی  زمین         
عوامل تولید را میتوان در انتقال نسـبتهای مختلـف از           بطور کلی جریان    . می شوند   

کاال و اشیاء به صنایع مختلف خالصه کرد بعضی صنایع کار بر هسـتند و بـه مقـدار     
برخی سرمایه بر هستند و     . زیادتری نیروی کار نسبت به عوامل دیگر بکار می برند           

سرانه نیروی کار   به مقدار بیشتری تجهیزات و تکنولوژی بکار می گیرند و تجهیزات            
, برخی به مقدار زیادی زمین مورد استفاده قرار می دهند           , بیشتری در اختیار دارند     

معموالً اشکال مختلفی از جانشینی بین عوامل تولید امکان پذیر است مخصوصا بین      
, بنگاهها ممکن است در هر صنعت برای سطوح مختلف تولید           , نیروی کار و سرمایه     

 ف ترکیبات مختلف را سود آور تشخیص دهند در مکانهای مختل
 

 عرضه عوامل تولید ارتباط نزدیکی با قابلیت تحرک آن دارد -3
 مفهوم تحرک عوامل تولید هم در ارتباط با کاربرد آنها بین فعالیتهای مختلف             

امـا ایـن مسـئله در  تجزیـه  و            ,  مطرح می شود  و  هم در  ارتباط با فضا  و مکان                
یابی صنعتی اهمیت ویـژه ای دارد اینکـه عوامـل تولیـد از نظـر      تحلیل های مکان  

جغرافیایی کامالً بی تحرک باشند یا تحرک کمتری داشـته باشـند یـا کـامالً دارای                 
اثر آشکاری بر قابلیت دسترسی بـه آنهـا در مکـانی معـین              , قابلیت تحرک باشند    

 .خواهد داشت 
ـ     ) تقاضا و قیمت محصول   ( ارتباط درآمد    -4 تقرار فعالیـت   بـا مکـان اس

 صنعتی 
 

درآمد بدست آمده را    ,  و قیمت فروش    )  میزان تقاضا   (بطور کلی حجم فروش       
, مشخص می کند در مبحث ارتباط مقیاس تولید با مکان اسـتقرار مکـان صـنعتی                 

ارتباط مقیاس مناسب تولید با منحنی عرضه و تقاضا محصول بررسـی شـده اسـت       



,  بعنوان مثال تعداد مصرف کنندگان بـالقوه         درآمد هر ناحیه به خصوصیات جمعیت     
همچنـین تقاضـا    . درآمد مردم و الگوی مصرفی آنها بسـتگی دارد          , تمایالت مردم   

قیمـت بـه تنهـایی      . بستگی به قیمت ارتباط منحنی تقاضا و کشـش قیمتـی دارد             
بخشی از تقاضا را معین می کند اما خود از سایر مالحظات مثل سیاست های قیمت                

. تاثیر مـی گـذارد      ) نوع بازار  و هزینه ای تولید        (شرایط رقابتی   ,  منطقه ای    گذاری
تاثیر عامل درآمد ناشی از میزان فروش و قیمت فروش محصول بر سودآوری بنگـاه               

 .اهمیت این متغیر را روشن می کند 
 
 

 تئوری مکان یابی صنعتی 
ـ            ومی براسـاس   تئوری مکان یابی صنعتی برآن است که با استخراج قوانین عم

ساختار موجود مکان یابی فعالیتهای صنعتی      ,  عوامل و متغیرهای موثر برمکان یابی       
مداخله در  . را توضیح و به سوال بهترین مکان استقرار فعالیت صنعتی جواب بدهد             

الگوی فعالیت های صنعتی موجود در داخل هر استان یا منطقه توسط دولت اهمیت              
سیاسـت گـذاری هـای      .  اقتصادی هر اسـتان دارد       اساسی در جهت دادن ساختار    

صنعتی دولت در استانها حتماً با واژه ای بنام مکانهای مناسب بر هر فعالیت صنعتی               
مکان مناسب برای هر فعالیت یا واحد صنعتی با توجه بـه ارتبـاط بـا                . همراه است   

,  زمـین  منابع داده ها و بازار ستاده ها تعیین می شود عوامل مختلـف تولیـد مثـل          
نیروی انسانی و بازار معیارهای تعیین کننده مکان مناسب صـنعتی بـرای             , سرمایه  

هرفعالیت یا واحد صنعتی را تشکیل می دهند به عوامل فـوق مـی تـوان کمیـت و                   
دسترسی به زیر ساختهای مـورد      , موقعیت جغرافیایی محل    , کیفیت نیروی انسانی    

تئوری مکان یابی صنعتی را می تـوان بـه سـه            بطور کلی   . نیاز و غیره را اضافه کرد       
 :روش دسته بندی کرد 

روش حداقل کردن هزینه تالشی است برای بیان مکان یابی صنایع از نظر : الف 
 حداقل کردن هزینه های عوامل تولید 

تجزیه و تحلیل ناحیه تجاری در دسترس که بیشتر تاکید بر تقاضا و عامل              : ب  
 ن درآمد مورد نظر است بازار دارد و حداکثر کرد

 کسب حداکثر سود که در واقع نتیجه منطقی دو روش باال است : ج 
 



 )تئوری النهارد(تئوری حداقل کردن هزینه 
, بیست سال قبل از ارائه تئوری مکان یابی صنعتی بطور جـامع توسـط   وبـر                   

شان دهد  النهارد کوشش کرد ن   . النهارد  بطور جزیی تر به این امر همت گماشته بود            
که چگونه می توان مکان یابی بهینه را در شرایط ساده دو منبع مواد اولیـه و یـک                   

ایـن نویسـنده همچنـین دیـدگاهی را         . بازار بوسیله رئوس یک مثلث نشان دهـد         
 .براساس ناحیه بازاری در دسترس توسعه داد 

 

 تئوری وبر   
عنی زمانی کـه وبـر      ی.  برمی گردد    1909تولد تئوری مکان یابی صنعتی به سال        

وبر تحقیق .    منتشر کرد   uber den standortder industrien کتاب خود را بنام
وبر به منظور اشاره بـه پیچیـدگی هـای          . خود را بر صنایع کارخانه ای محدود کرد         

اول اینکه محل جغرافیایی  مواد خـام معلـوم          . دنیای واقعی سه فرض اساسی دارد       
دوم اینکه موقعیت . ه فقط در برخی مکانها قابل دسترسی است است و این مواد اولی  

و اندازه مکانهای مصرف روشن است و بازار از چند نقطه مجزا و جدا از هم تشـکیل                  
فرض سوم این است که چندین مکان ثابت برای عرضه نیروی کار وجود             , شده است   

 دسـتمزد جـاری   دارد بطوریکه این نیروی کار دارای تحرک نبـوده و عرضـه آن در       
این , در دنیای ساده وبر  سه عامل بر مکان یابی صنعتی اثر می کنند      .نامحدود است   

عوامل عبارتند از دو عامل عمومی منطقه ای یعنی هزینه های نیروی کار و حمـل و                 
وبر ابتدا در مـدل خـود حـداقل         , نقل و عامل محلی نیروهای مجتمع یا عدم تجمع          

قل را وارد می کند و سپس عامل هزینه های نیروی کار و             کردن هزینه های حمل و ن     
وبر حداقل هزینه حمـل و   , عامل صرفه های ناشی از تجمع را نیز وارد مدل می کند             

و  ) C( نقل را با مثلث مکان یابی نشان داده است و بنابراین اول یک نقطه مصـرف                   
 ) P( مکان حداقل هزینـه  , را در نظر می گیرد    ) M1 , M2(    دو منبع مواد اولیه  

 میل مربوط بـه محـل مـواد اولیـه و     –تن ( نقطه ای است که کل وزن ضربدر فاصله        
بعبارت دیگر هدف پیدا کردن نقطـه در مثلـث اسـت کـه              . حداقل شود   ) محصول  

از روشهای مختلف می تـوان      , مجموع فواصل این نقطه از رئوس مثلث حداقل شود          
 .این نقطه را پیدا کرد 

 



 
 نظریه هوور 

 تحقیقات خود را در زمینه کفش و چرم منتشر کـرد و در              1937هوور در سال    
 کارخود را با دقت بیشتری به مکان یابی فعالیتهای صنعتی تعمیم داد او              1948سال  

کار خود را بافرض رقابت کامل بین تولیدکننـدگان و فروشـندگان و تحـرک کامـل      
ایسه با تئوری وبر هزینه هـا را بـا روش واقـع             هوور در مق  . عوامل تولید شروع کرد     

 . گرایانه به هزینه های حمل و نقل وهزینه های  تولید تقسیم کرد 
 

 
 تئوری حداکثر کردن درآمد 

 اگوست لوش تئوری عمومی مکان یابی خود را با توجه به تقاضا و 1940در سال  
ج مطالعـات لـوش     میزان درآمد تحصیل شده بعنوان عامل مهم منتشر کرد از نتـای           

روشن می شود که سعی و توجه او توصیف مکان یابی فعالیتهای اقتصـادی در دنیـا               
اگوست لوش یک اقتصاد فضایی را که در آن اثرات تقاضا بـر مکـان               . واقعی نیست   

 .یابی غالب بررسی می کند 
 

 

 تئوری حداکثر کردن سود از نظر ایزارد و گرینهات 
صنعتی به رغـم فـروض روش حـداقل هزینـه و            در عمل هزینه و درآمد واحد       

بنابراین باید گفت که مکان بهینه جایی اسـت         , حداکثر کردن درآمد متفاوت است      
به رغم منطقی بودن روش حـداکثر کـردن         , که بتواند بیشترین سود را بدست دهد        

سود و با توجه به نفوذ تئوری وبر و مشکالت مربوط به تعیین مکان حـداکثر سـود                  
م روش حداقل کردن هزینه ها برای مکان یابی بهینه فعالیت هـا عمومیـت               هنوز ه 

 .بیشتری دارد 
 
 
 
 
 



 
تئوری (هزینه و درآمد و سود      , مدل گرافیکی برای تشریح سه روش تئوری        

 )مکان یابی صنعتی اسمیت 
درآمد و سود بـر     , اسمیت برای نشان دادن تاثیر تفاوت مکان و فضا در هزینه            

اسـمیت بـرای    , مکان سه روش تئوریک فوق جمع بندی می کنـد           تصمیم انتخاب   
درآمد و سود بر مکانیابی سه حالت در نظر       , نشان دادن اثر تغییرات مکان در هزینه        

 :میگیرد 
 ثابت بودن درآمد و متغیر بودن هزینه ) الف 

 ثابت بودن هزینه و متغیر بودن درآمد ) ب 
 متغیر بودن هزینه و درآمد ) ج 
 

دگاه اسمیت برای مشخص شدن نقطه حداکثر سود محدوده مکانی سـود            از دی 
آوری نیز مشخص می شود در مکان یابی محدوده زمانی سودآوری ممکن است سود           

تجربیات نشان می دهد که در نظر گرفتن محدوده مکانی سـودآوری            . حداکثر شود 
تاً بـا عامـل     مکان یابی بهینه بنگاههـا عمـد      . برای کارهای عملی بسیار مفید است       

حداکثر سود تحلیل می شود ولی  با توجه به جمع بندی  اسمیت  می تـوان گفـت                    
 .سود آوری بنگاه مربوط به  عامل هزینه ها و درآمدها است 

 
 

 مکان یابی صنایع با استفاده از روش درجه بندی وزن دهی
 

  روش وزن دهی
یـا فعالیـت هـای      در این روش که می توان برای رتبه بندی نواحی یا منـاطق              

صنعتی از آن استفاده کرد در مرحله اول عواملی را که بـر تعیـین مکـان موثرنـد                   
در مرحله دوم این شاخص ها را کمی می کنیم و در مرحله سوم              . مشخص می کنیم    

این عوامل را براساس کمیت آن امتیاز می دهیم و در مرحله چهارم برای هر ناحیـه                 
جمع می کنیم تا امتیاز کل هر منطقه بدست آید بـرای            امتیازات مربوط به عوامل را      

منطقه یا استان به جای جمع کـردن تـک          , بدست آوردن امتیاز کل برای هر ناحیه        



, تک امتیازات مربوط بر هر عامل می توان برای هر کدام از آنها وزنی انتخاب کـرد                   
 .سپس می توان امتیاز کل را از طریق جمع وزنی امتیازات بدست آورد 

 
 :معیارهای تعریف شده روش وزن دهی به شرح ذیل می باشد 

 
  کارائی  -1
  فایده – روش هزینه  -2
 اشتغال زایی  -3
  فعالیت زایی  -4

 
 
    و      ICORبرای معیار کارایی دو شـاخص معرفـی مـی شـود                       )   کارایی   -1

ILOR  شکل ساده فرمول آن بقرار زیر است   که: 
 
 
 

  = ICORـــــ  =    ـــــ   
 
 

   = ILOR   ـــــ  
 
 
 

ICOR    بیانگر رابطه سرمایه گذاری و تولید می باشد که اگر  ICOR   بـرای 
فعالیتی کم باشد این امر به آن معنی است که برای افزایش یک واحـد تولیـد نیـاز                   

بطور کلی کارایی هر فعالیت صـنعتی در هـر          . کمتری به افزایش سرمایه وجود دارد       
 . واند امتیازات مکانی را هم در خود مستقر کند منطقه می ت
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 )سودآوری( فایده - روش هزینه -2

روش هزینه فایده برای انتخاب زمینه های سرمایه گذاری بکـار مـی رود و در                
. این روش هدف به حداکثر رساندن ارزش فعلی همه درآمدها منهای هزینه ها است               

.  های صنعتی هم می توان اسـتفاده کـرد          ولی از این روش برای درجه بندی فعالیت       
در ایـن روش بایـد      . این روش همچنین در انتخاب تکنولوژی نیز استفاده می شود           

تمام عوامل فایده و نیز تمام عوامل هزینه شناسایی  و معادل پـولی آنهـا محاسـبه                  
شود و سپس مقایسه هزینه ها و درآمدها برای فعالیتهای مختلف صنعتی منجر بـه               

 .یابی این فعالیتها می شود ارزش
اختالف نـواحی   . عامل سود بعنوان معیاری برای محل بهینه بنگاه اهمیت دارد           

موجب اختالف سودآوری در نـواحی  ) تقاضا(مختلف در هزینه های داده ها و درآمد         
مختلف می شود بنابراین در صورتی که برای فعالیت هـای مختلـف در هـر منطقـه              

 را بتوان مشخص کرد امکان درجه بندی فعالیت های صنعتی از این           میزان سودآوری 
برای معیار سودآوری نسبت ـــــ معرفی می شود اینجـا          . دیدگاه فراهم می شود     

اگر  فواید و هزینه هـا بـا   ,   را همان درآمد واحد صنعتی فرض می کنیم   B  فواید 
 که فوایـد اسـتقرار واحـد          ـــــ  این است1  دقت کافی محاسبه شوند معنای

صنعتی در مکان معین بیشتر از هزینه ها است بنابراین تصمیم گیری استقرار واحد              
 .           صنعتی اقتصادی است 

فرمول شاخص اندازه گیری اشتغال زایی بصورت زیر معرفـی          )  اشتغالزایی   -3
 I                                     :                                                      می شود

 
  = ICLRـــــ  =   ـــــ   

 
 

, یـک شـغل اسـت      این شاخص نشان دهنده میزان سرمایه الزم برای ایجـاد 
. بعبارت دیگر اگر نیروی کار یک واحد افزایش یابد سرمایه چقدر باید افزایش یابد               

 درجه بنـدی فعالیتهـای اقتصـادی     این شاخص از دیدگاه ایجاد اشتغال می تواند به        
 . کمک کند 



 
 
 
 )  فعالیت زایی -4

براساس معیار فوق فعالیتی مرجح است که اوالً به مقدار بیشتری از داده هـای               
سایر فعالیتهای اقتصادی محلی یا داخلی بجای داده هـای تحمیـل شـده از خـارج               

به بخـش هـای اقتصـادی       ثانیاً به مقدار بیشتری ستانده های خود را         , استفاده کند   
 .ثالثاً به مقدار بیشتری در خود ایجاد ارزش افزوده شود , محلی یا داخلی بفروشد

 
  شاخص فعالیت زایی=       مجموع داده های خریداری شده از بخش داخلی + ارزش افزوده فعالیت  

         ارزش کل داده های به کار رفته در فعالیت 
 

 

 *شهرک صنعتی 
نعتی به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت سـرمایه گـذاری در              شهرکهای ص 

در شهرکهای صنعتی ضمن ایجاد فضـای       . اغلب رشته های صنعتی را دارا می باشد         
همجواری با واحدهای صنعتی رعایت مـی شـود و عـالوه بـر ایجـاد و                 , سبز کافی   

گاز و جمـع آوری  , مخابرات , برق , امکانات زیر بنایی از قبیل شبکه های تامین آب  
فرودگاه و بنادر نیز در نظر گرفتـه        , فاضالب امکان دسترسی به شبکه های راه آهن         

, سـاختمانهای اداری    , همچنین طراحی و احداث تصفیه خانـه فاضـالب          . می شود   
, دفاتر پست   , درمانگاه  , نمایشگاه  , سالن اجتماعات   , مسجد  , آتش نشانی   , گمرک  

کانات رفاهی متناسب با پیشرفت فیزیکی شهرک انجـام مـی           بانک و سایر ام   , بیمه  
بسیاری از شهرکهای صنعتی در حوالی بنادر احداث می شوند که نه فقـط از               . شود  

تسهیالت دریایی و بندری بلکه از حمل و نقل جاده ای و ریلی خوب نیز بهـره منـد                   
 .می شوند 

 
بط یا در جوار    اگر بنگاهها و صنایع در نزدیکی فعالیتهای تولیدی مرت         -

شرکتهای صنعتی کار کنند این همجواری موجب ترغیب بـه همکـاری و غالبـاً               
مهارتهای ویـژه و از همـه مهمتـر         , استفاده مشترک و سود مند از فن آوری ها          

 . استفاده ایده ها و افکار می گردد 



 
شهرکهای صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط بسیار ارزشمند است         -

انند بسهولت سرمایه الزم بـرای دسترسـی انفـرادی بـه کلیـه              زیرا آنها نمی تو   
خدمات و تاسیسات شهرک صنعتی را فراهم کنند از این دیدگاه شـهرک هـای               

 .صنعتی سهم بسزا و با ارزش در توسعه صنعتی پایدار و عادالنه دارند 
 
 
 
 

 ی صنعتی  اصول و مبانی پارکها–) UNIDO( اقتصاددان ارشد یونیدو –  کاج او فالکی  *
 ویژه نامه پـارک هـای فـن         -کارشناس طرح و توسعه شرکت شهرکهای صنعتی ایران       , ترجمه مهندس محمد نوریان     

  صنعت ساز 62ضمیمه شماره , آوری  
اگر مناطق ویـژه صـادرات ارتبـاط تنگاتنـگ بـا صـنایع داخلـی و                  -

 شهرکهای صنعتی داشته باشند ارزش تولیدات داخلی را باال بـرده و همچنـین             
 .برای صنایع داخلی تاثیر گذار می باشد 

 
مشاوره در مورد تامین مالی و سرمایه گـذاری مشـترک بازاریـابی و               -

جستجو  برای یافتن سرمایه گذاران مشترک شهرکهای صعنتی کـه بـه خـوبی               
برنامه ریزی شده و دارای خدمات خوبی نیز باشند موجب تغییر مکان صنایع به              

ر اجتماعی مطلوب بوده و در مراکز شهری نیز واقع          بخشهای می شوند که  از نظ      
شهرک های صنعتی از این طریق به کـاهش تـراکم و آلـودگی منـاطق                .نباشند  

پرجمعیت و تقویت پایه صنعتی در مکانهای کوچک و متوسط کمک می کننـد و               
موجب توقف مهارت از روستاها به شهرها نیـز مـی گردنـد از دیگـر مزیتهـای                  

کاهش ترافیک موجود و افـزایش کـارایی در مـورد تعیـین         , شهرکهای صنعتی   
کاربری زمین شهرها و کاهش هزینه های تامین خدمات برای صنایع و اراضی می 

شهرکهای صنعتی می توانند خدمات مدیریت زیست محیطی بـا هزینـه            . باشد  
 .پایین را برای صنایع مستقر در شهرک صنعتی ارائه دهند 

 
 



جهان منطقه آزاد جبل علی واقع در دبی و         بزرگترین شهرک صنعتی     -
 شرکت و بنگاه اقتصادی در آن مستقر هستند کـه بـه دسـتگاهای               1250حدود  

 .الکترونیکی نیز مجهزند 
 

 شهرک صنعتی در سراسر کشور بـه کلیـه افـراد            270در حال حاضر     -
شـرکت شـهرکهای   . متقاضی در این شهرکها خدمات مورد نیاز را ارائه می دهد      

با استقرار این شهرکها در مجاورت مناطق شهری دسترسـی بـه مراکـز           صنعتی  
 .جمعیتی و بازارهای مهم را تسهیل می نماید 

 
 براساس مفاد ماده واحده قانون تاسیس شرکت شـهرکهای صـنعتی            -
شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحـت          , ایران  

انتقال قطعی اراضـی    ,  دولت را جبران نمایند      اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی    
به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است بر اسـاس               
این قانون هر شرکت شهرک صنعتی بر طبق مفاد اساس نامه خود و اصول قانون               
تجارت اداره می گـردد و از شـمول مقـررات مغـایر مسـتثنی بـوده و ضـوابط                    

کتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران          استخدامی این شر  
 .است 

 
و ) در منطقـه تصـویب شـده توسـط مجمـع            (  تعیین محل شهرک     -

, طراحی نقشه شهرک براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صـنعتی ایـران          
برای نیازهای گوناگون مطابق با ضوابط اعالم شده توسط وزارت مسکن و شـهر              

حدود و شـرایط و نحـوه       , واهد شد واگذاری اراضی به متقاضیان       سازی انجام خ  
عمل  در این خصوص در اختیار  مسئوالن شهرک صنعتی  اسـت کـه براسـاس                  
آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کـرد و تشـخیص ضـرورتهای فنـی و                 

 . اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی است 
 
 
 
 



 *در شهرکهای صنعتی  مزایای سرمایه گذاری 
متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی نیاز به کسـب مجـوز جداگانـه از              -1

, منــابع طبیعــی , ادارات و ســازمانهای متعــدد از قبیــل محــیط زیســت 
, ثبت  , خاک شناسی   , میراث فرهنگی   , امور اراضی   , برق  , آب, کشاورزی  

زهـا در زمـان     اینگونـه مجو  , کار و امور اجتمـاعی ندارنـد        , راه و ترابری    
 .تاسیس شهرک صنعتی از دستگاههای ذیربط اخذ می گردد 

 
  شهرکهای  صنعتی از قانون شهرداری ها مستثنی هستند  -2
 
  پرداخت نقد و اقساط هزینه های انتفاع از تاسیسات  -3
 
 صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایـان کـار در محـدوده اختیـارات           -4

ان ممکـن و بصـورت رایگـان        شهرکهای صنعتی است و در کوتاه ترین زم       
 .انجام می شود 

 
 اداره شهرک صنعتی پس از بهره برداری به هیـأت امنـای صـاحبان               -5

 .صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار می گردد 
 
 بخشودگی قسمتی از هزینه های انتفاع از تاسیسات برای واحدهایی           -6

بـه   ( که زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره بـرداری مـی رسـند              
 )استثناء شهرکهای صنعتی استان تهران 

 
 امکان اجرا و یا خرید سالن های آماده برای تسریع در بهره بـرداری               -7

 از واحد تولیدی 
 
 کاهش هزینه های سرمایه گـذاری بـه دلیـل اسـتفاده از خـدمات                -8

, بـرق   , مشترک سازماندهی شده توسط شهرکهای صـنتی از جملـه آب            
 .ه فاضالب گاز و تصفیه خان, تلفن 

   سایت اینترنتی شرکت شهرکهای صنعتی ایران *
WWW. IRANIEC . COM  

 



 
 
,  هزار نفر    300 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای باالی        30 در شعاع    -9

 قـانون مالیاتهـای مسـتقیم فقـط مشـمول           132معافیت مالیـاتی مـاده      
 واحدهایی می شود که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند 

 
سیاستهای صنعتی و اجرای آنهـا موجـب تمرکـز فعالیتهـای            اتخاذ   -10

صنعتی در مناطق محدود نظیر شهرکهای صنعتی می شود که مـی توانـد              
موجب ایجاد تاثیرات مهم بر محیط زیست و سالمتی و ایمنی انسانها گردد 

 :که برخی از این آثار عبارتند از 
 

 کاهش سریع منابع آب زیر زمینی ) الف 
آلودگی هوا و آلودگی , دگی آبهای زیر زمینی و سطح اراضی   کاهش آلو ) ب  

 صوتی 
کاهش خاک آلوده و به تبع آن کاهش آسیب رسانی به ذخایر محـیط              )  ج  

 های طبیعی و زیست محیطی 
پیشگیری از هزینه های فزاینده درمان پزشکی افراد بیمـار از طریـق             )  د

برنامـه ریـزی فعالیـت      آگاهانه  محیط زیست همراه با       , مدیریت مسئوالنه 
 شهرکهای صنعتی 

شهرکهای صنعتی می توانند خدمات مدیریت زیست محیطی با هزینـه           ) و  
پایین را برای صنایع مستقر در شهرک صنعتی ارائه دهنـد بعنـوان مثـال               
خدمات مربوط به آب و فاضالب و تهیـه پسـاب هـا و زبالـه هـای سـمی                  

ائی بیشتر انجام داد کـه هزینـه        خطرناک را می توان بسیار ارزانتر و با کار        
 .سرانه نیز بسیار کم می شود 

 
 
 
 
 
 
 



 پیشینه تحقیق 
در این فصل به روند شکل گیری صنایع و بررسی تاریخی صنعت و چگـونگی احـداث                 
کارخانجات و شرکتهای دولتی که براساس موقعیت جغرافیایی و مزیت های تولیدی استان             

 ضمن اینکه اهمیت اقتصادی و موقعیـت اسـتراتژیک          ,اشاره می شود    , متناسب بوده اند    
 .صنعتی شدن این استان الزام آور نموده است , استان 

 * مروری بر روند رشد صنایع در استان خوزستان قبل از انقالب  
 سـال   90حدود  ( هجری 13پایه گذاری فعالیتهای صنعتی در این استان از اواخر قرن           

پس از تغییر و تحـوالت پـیش آمـده در           . بادان آغاز شد    با احداث پاالیشگاه نفت آ    ) قبل  
روابط سیاسی ایران و کشورهای غرب و به خصوص بعد از جنـگ جهـانی دوم کـه رونـد                    
اقتصادی ایران به سوی ادغام در اقتصاد جهان پیش رفت به اولین نشـانهای حرکـت بـه                  

 در گـزارش    .سوی صنعتی شدن در خوزستان همزمان با برنامه اول مشاهده شـده اسـت             
 آزمـایش کشـت نیشـکر در اسـتان          1330 تـا    1329عملیاتی سازمان برنامه در سـالهای       

خوزستان با تاسیس کارخانه قند مورد بررسی قرار گرفته است در برنامه دوم نیـز بحـث                 
 واحد تولیدی جدید در منطقه به میان آمده است از جمله کارخانه کاغذ سـازی         3تاسیس  

قند و کارخانه کود شیمیایی در اهواز که مورد اول و سوم از برنامه              کارخانه  , در خوزستان   
از برنامه عمرانی سوم به بعد مسئله سرمایه گذاری صنعت در خوزسـتان             . حذف شده اند    

در این برنامه بود که پایه چند قطب صنعتی در برخی از شـهرهای ایـران از       . جدی تر شد    
 بخش صنعت اهمیت بیشتری یافت و از اهداف این       در برنامه چهارم  . جمله اهواز نهاده شد     

 درصـد   72برنامه دوبرابر شدن ارزش تولیدات و ارزش افزوده است در این عصر بـیش از                
نساجی و کـانی غیـر فلـزی        , غذایی  , کارگاه های فعال صنعتی فقط در سه رشته صنایع          

الزم . شته بوده انـد     مشغول بکار بوده اند و ارزش افزوده صنایع بزرگ مربوط به این سه ر             
, تصفیه شـکر اهـواز      ,  شرکتهای کشت و صنعت هفت تپه        1340-50به ذکر است در دهه      

شـرکت  , پتروشیمی آبادان   , لوله سازی اهواز    , نورد ولوله اهواز    , گروه ملی صنعتی فوالد     
 .مجتمع شیمیایی رازی و کاغذ پارس مورد بهره برداری قرار گرفتنـد  , شیمیایی پاسارگاد  

در برنامه پنجم عمرانی محورهای توسعه صنعت و تاسیس صنایع براساس تخصیص مـواد              
اولیه و امکانات زیربنایی نهاده شد و تاسیس صنایع در برخی شهرهای استان خوزسـتان               

 .متناسب با مواد اولیه موجود پایه گذاری شد 
) سـتان خوزسـتان     بررسی وضعیت اقتصـادی و اجتمـاعی ا       ( تحقیق   -دکتر سید مرتضی افقه     * 

شـماره دوم   , اقتصادی خانه صنعت و معدن استان خوزسـتان ـ سـال اول    , تخصصی , خبرنامه آموزشی 
 1382مهرماه 
 



, کارخانـه سـیمان بهبهـان       ,  شرکت کشت و صنعت کارون       1350-60 در دهه   
شـرکت کـربن و تعـدادی از        , مجتمع پتروشـیمی فـارابی      , شرکت فارسیت اهواز    

جر ماشینی مورد بهره برداری قرار گرفتند و مجتمع فوالد اهواز و نورد             کارخانجات آ 
 .شرکت صنعتی سپنتا ولوله سازی خوزستان تاسیس شده اند ,سنگین کاویان 

 
 

 از دیگر اهداف عمده برنامه پنجم میتوان به موارد زیر اشاره نمـود در زمینـه                
وازن توجه فوق العاده بـه      ایجاد تعادل بیشتر بین مناطق مختلف کشور و رفع عدم ت          

ایجاد قطب کشاورزی و صنعتی در سراسر کشـور معطـوف گردیـد ولـی علیـرغم                 
رشد بی سـابقه قیمـت نفـت و         ) 1352(در اولین سال شروع برنامه      , تاکیدات فوق   

تداوم آن چهار برابر قیمت قبلی باعث شد که برنامه ریزان در برنامه پنجم بازنگری               
تسـریع در رشـد     , رفـاه و تـامین اجتمـاعی        , ید نظر شـده     در برنامه تجد  . نمایند  

بـدلیل افـزایش درآمـد داخلـی و نهایتـاً           . مورد تاکید قرار گرفت     . . .  اقتصادی و   
حجم واردات از جمله واردات صنعتی رشـد گسـترده ای یافـت و              , گسترش تقاضا   

غ گردیـد و    میلیـارد دالر بـال     50ارزش کل واردات طی دوره برنامه به رقم بی سابقه           
همزمان با ایـن تحـوالت      .  درصد رسید    48,3رشد واردات کاالهای مصرفی به رقم       

توصیه های برنامه های قبل و مشاورین خارجی مبنـی بـر قطـب صـنایع فلـزی و                   
پتروشیمی بودن استان خوزستان مورد تاکید مجدد قرار گرفت ولی توزیع اعتبارات       

اعتبارات عمرانی در برنامه چهـارم بـه         درصد کل    15,8عمرانی استان خوزستان از     
 درصد در برنامه پنجم کاهش یافت و سهم خوزستان از تولید ناخـالص سـرانه                4,3
 هزار ریال در برنامه پنجم کاهش یافت در         36,9 هزار ریال در برنامه سوم به        53,9از

د  میلیـار  9,3 میلیارد ریال بود که فقط       170همین برنامه اعتبارات عمرانی کل کشور       
 .ریال آن سهم منطقه خوزستان و کهکیلویه شده است 

 
 
 
 
 
 



در برنامه ششم قرار بود صنایع عمده ای که در برنامه قبل شروع شده بود  بـه                  
ولی وقوع انقالب اسالمی در کشور و به دنبال آن متوقف شدن برنامـه              , اتمام برسد   

ـ             ده ای همچـون  عمرانی ششم و در نتیجه تداوم عملیات تاسیس صنایع مهـم و عم
پـروژه  , کارخانه نورد سنگین کاویـان      , مجتمع فوالد اهواز    , ژاپن–پتروشیمی ایران   

کشت و صنعت کارون وقفه ایجاد شد و حمله عراق علیه ایران این کندی عملیات را                
بعالوه در مدت جنگ اغلب صنایع موجـود در اسـتان           .  سال تمدید نمود     8به مدت   

پس از آن توقف جنـگ و       . اقی بمباران و تخریب شدند      بارها توسط هواپیماهای  عر    
شروع بازسازی ها و تدوین برنامه اول که تکمیل و تجهیز پروژه های عمرانی نیمـه                
تمام در راس اهداف آن بود و نیز اهمیتی که در این برنامـه بـه صـنایع سـنگین  و                      

 هـزار   80واسطه ای بخصوص پتروشیمی و ذوب فلزات داده شد  و پیش بینی کشت               
هکتار از زمین های موجود استان جهت کشت نیشکر و تاسیس تعداد زیادی صنایع              
جانبی مربوط به آن بار دیگر استعدادهای استان مورد توجـه دولـت مرکـزی قـرار                 
. گرفت و قطب های اقتصادی جدید به فعالیت های اقتصـادی قبلـی افـزوده شـد                  

سـت زمینـه را بـرای تحـوالت         هرکدام از این سرمایه گذاری های وسیع مـی توان         
 .اجتماعی مثبت فراوانی فراهم نماید , اقتصادی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 *بررسی روند رشد صنایع بجز صنایع نفت در استان خوزستان پس از انقالب 

 
 تعداد کارگاهها 

استان خوزستان از حیث تعداد کارگاههای بزرگ صـنعتی جایگـاه عمـده ای               
تعداد کارگاههای صنعتی از سال . صنعتی دیگر ندارد نسبت به کل کشور و استانهای

 کارگاه در سال    140 به   1360 کارگاه در سال     125 روند صعودی داشته و از       63-1360
 کاهش شدیدی را نشان     1365 بخصوص سال    1364 رسیده است ولی در سال       1363

بـوده کـه     درصد از کل کارگاه      2,1 تا   1,6در مجموع تعداد کارگاه تنها بین       . می دهد   
سـهم  . نشان دهنده پایین بودن سهم تعداد کارگاهها استان در کل کشور می باشد              

 درصد می باشد که     1,8 و   1,6 به ترتیب    1371و  1370کارگاههای استان برای سالهای     
 . تفاوت چندانی ننموده است 60در مجموع در مقایسه با نیمه اول دهه 

 
 

 تعداد کارکنان 
تعداد کارکنان صنایع بزرگ اسـتان خوزسـتان طـی          همانطوری که عنوان شد     

الزم بـه ذکـر اسـت کـه         .  روندی نسبتاً ثابت داشته است       60سالهای نیمه اول دهه     
,  درصـد    50 حـدود    1372 نسـبت بـه سـال        1373افزایش شدید کارکنان در سال      

احتماالً بدلیل تغییر اساسی است که سازمان برنامه و بودجه وقـت نسـبت بهنگـام                
مار کارگاههای صنعتی استان انجام داده است بجز این تغییر روند تغییـرات             کردن آ 

نکته قابـل توجـه دیگـر کـاهش شـدید           . تعداد کارکنان بصورت جزئی بوده است       
 مـی باشـد بطـوری کـه         1373 نسبت به سال     1374کارکنان صنایع بزرگ در سال      

 42069 به 1373ل   نفر در سا   49402کارکنان کارگاههای صنعتی  استان خوزستان از        
این درحالی است که در کل کشور تعداد کارکنـان          ,  رسیده است    1374نفر در سال    

 واحدهای صنعتی در کل کشور و به تبع آن در استانهای مختلف کاهش نسبتاً شدید
 

 ) بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان ( تحقیق -دکتر سید مرتضی افقه * 
 1382شماره دوم  مهرماه , و معدن استان خوزستان ـ سال اول خبرنامه خانه صنعت 

 



 
 درصد در مقایسـه بـا کـل         14,8 نشان می دهد و این کاهش در استان خوزستان          

 درصد و   8,1 درصد و استانهای تهران و اصفهان به ترتیب کاهشی معادل            5,4کشور  
 ضـربه پـذیری      درصد داشته اند بسیار شدیدتر بوده است که این امر نشـان از             6,6

بیشتر استان خوزستان در مقابل بحرانهای اقتصادی در مقایسـه بـا کـل کشـور و                 
 .استانهای شاخص صنعتی می باشد 

 
 نکته قابل توجه دیگر درارتباط با کارکنان صنایع اسـتان درصـد ایـن تعـداد                
کارکنان به کل کارکنان واحدهای صنعتی کشور در مقایسه بـا اسـتانهای تهـران و                

ن میباشد در حالی که نسبت واحدهای صنعتی استان به واحدهای صنعتی کل اصفها
 تـا   6سهم کارکنان استان به کل کشور بـین         .  درصد بوده است     3,7 تا   3کشور بین   

 درصد در نوسان بوده است این امر میتواند حاکی از این باشـد کـه در اسـتان                   7,5
بعبارت دیگـر   . باالی است   خوزستان واحدهای صنعتی بطور متوسط دارای کارکنان        

میتوان نتیجه گرفت که نوعاً واحدهای صنعتی در استان واحدهای با مقیاس بـزرگ              
 در ایـن    1373 کارگاه بزرگ صنعتی که در سـال         82درصد از   60بطوریکه  , بوده اند   

استان فعالیت داشته اند قبل از پیروزی انقالب و مابقی پس از آن تاسیس شده انـد                 
 درصـد از    85 و   1357 درصد تا پایـان سـال        15رگاه متوسط صنعتی     کا 252ولی از   

 . به بعد تاسیس شده اند 1358سال 
 

اهمیت اقتصادی و موقعیت استراتژیک خوزستان بگونه ای است که این استان            
 سـاله فعالیـت نفـت و در         90یک قطب توسعه در سطح کشورهای منطقه در دوران          

حتی خوزستان طی سـه دهـه اخیـر و          , د  سطح ایران طی سه دهه اخیر تبدیل شو       
بخصوص پس ازانقالب و خاتمه جنگ بصورت قطب توسعه باقی مانـد و عـالوه بـر                 
فعالیتهای وسیع شرکت نفت بسیاری از فعالیتهای استراتژیک دیگر را نیز در خـود              

ولی در شکل جدید که به قطب توسعه ای تبدیل شد امـواج توسـعه آن                , جای داد   
بخصوص چند استان مهم کشور و تهران منتقل شود و خود اسـتان             خارج از استان    

بدلیل کم توجهی تصمیم گیرندگان کشور و بخصوص تغییر مکرر و وسیع مسئولین             
منطقه به یک استان نسبتاً محروم و عقب مانده در مقایسه با بسیاری از اسـتانهای                

 . دیگر تبدیل شده است 



 
وجود چنني پتانسيل هاي فوق العاده و بارزي كه منجر به تبديل استان به يك قطب برجسته                 , رگ اقتصادي   علريغم مشكالت ناشي از فعاليتهاي بز     

آنچه اينگونه نعمات را در سطح استان به يك معضل براي ساكنني آن تبديل منود .اقتصادي شده است نه تنها منفي تلقي نشده بلكه بسيار مثبت نيز مي باشد               
جغرافيايي و اقتصـادي در سـطح   , بعبارت ديگر جهت استفاده هبينه از منابع  اين  امكانات طبيعي          . كشور و حملي بوده است      موقعيت شناسي در سطح     , 

در وهله اول در سايه تغـيري  , به نظر مي رسد كه رفع مشكل فوق در دراز مدت , استان بايسيت نوع نگاه مرگز گرايانه تصميم گريندگان كشور تغيري منايد  

بوده و در وهله دوم تالش جهـت   تصميم گريندگان كشور نسبت به حنوه اداره استان و تقيد عملي آهنا به اينگونه مديريت امكان پذير    ديدگاه
كننده انتشار امواج توسعه است كه جهت نيل بـه ايـن دو              اجتماعي و فرهنگي و بطئي    , رفع موانع اقتصادي    

 .هدف بايد از ابزار توسعه استفاده كرد 
 
 

 *عیت و فرصتهای صنعت در استان وض
استان خوزستان بدلیل موقعیت خاص و امکانات و اسـتعدادهای ویـژه ای کـه      

بعنوان یکی از اصلی ترین قطـب هـای تعیـین کننـده سیاسـتهای توسـعه                 , دارد  
وجود بنادر بزرگ   , ارتباط با خلیج فارس و دریای آزاد        . اقتصادی کشور مطرح است   

 درصد از آبهای سطحی کشـور در        30جاری بودن بیش از     , ز  منابع عظیم نفت و گا    , 
سدهای بزرگ و نیروگاههـای تولیـد       , استعدادهای منحصر بفرد کشاورزی     ,  استان  

دانشگاهها و نیروهـای    , جاده های ترانزیتی    , راه آهن   , فرودگاهها  , انرژی برق آبی    
ا سایر استانهای   متخصص و تحصیلکرده از مزیت های نسبی این استان در مقایسه ب           

کشور است و بدلیل همین مزیتها و استعدادها است که سرمایه گذاریهای عظیم در              
صـنعت و خـدمات در      , کشاورزی  , زمینه های مختلف اقتصادی اعم از تولید انرژی         

قبل و بعد از انقالب در این استان انجام شده است و به رغم ناامنی های  ایجاد شده                   
بـاز  ,  و دفاع مقدس که افت سرمایه گذاری را در برداشـته          در دوران جنگ تحمیلی   

هم استان خوزستان نقش تعیین کننده خود را در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری              
 . های زیربنایی حفظ کرده است 

صنعت , همانطور که در هر کشوری صنعت موتور محرک توسعه اقتصادی است            
ده و برای تداوم رشد و توسـعه اقتصـادی      در این استان نیز جایگاه خود را حفظ نمو        

توزیع و خدمات , صنعتی شدن یعنی علمی کردن تولید . باید از صنعت کمک گرفت      
کـه ایـن خـود فرصـتهای       , به منظور رفع عقب ماندگی های اجتماعی و اقتصـادی           

 . مناسبی را برای ارتقای معنوی فرد و جامعه فراهم می سازد 
 
 



 
 
 
 

موسسه مطالعات و پـژوهش هـای   ,   گزارش وضعیت و فرصتهای صنعت در استان خوزستان -جعفر نوری موسی  *
  بازرگانی اداره کل بازرگانی استان خوزستان

 
استان خوزستان در زمینه صنعت از شرایط اقلیمی و زیست شـناختی بسـیار              

استان خوزستان در صـنایع     . مناسبی برخوردار است و این خود امتیاز مهمی است          
صـنایع پتروشـیمی و کشـت      , ته به نفت و گاز و نیروگاههای تولید کننده برق           وابس

وصنعت نیشکر و صنایع جانبی آن در کشور مقام اول را دارا می باشد و در محدوده                 
اما به دلیل سیاستهای رژیم     . دومین استان کشور است     , صنایع ذوب فلزات و فوالد      

 ساله در بعد انقـالب و تـاثیر آثـار           طاغوت در قبل از انقالب و جنگ تحمیلی هشت        
صنایع کوچک و متوسط در مقایسـه بـا         , روانی جنگ در دوران بازسازی در استان        

ولی با وجود همـه     . سایر استانها و متناسب با استعدادهای استان رشد نکرده است           
در مجموع استان خوزسـتان جـزء اسـتانهای رده اول صـنعتی کشـور               , این موانع   

  .محسوب می شود
 

 وضع کارگاههای بزرگ صنعتی استان 
 میزان اشتغال در بخش صنایع و معادن و نفت و           1375براساس آمار سرشماری    

 درصد کل اشتغال استان و اشـتغال بخـش صـنعت         30,8 نفر و معادل     224889گاز  
براسـاس آمـار    .  درصد کل اشتغال استان بوده اسـت         13,6 نفر یعنی    99021معادل  

 9,2ان ارزش افزوده کارگاههای باالی ده نفـر کـارکن اسـتان              میز 1373سرشماری  
درصد کل ارزش افزوده کشور و میزان بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اسـتان                

 17847( هزار ریال می باشد که در مقایسه با بهره وری صنعت در کل کشـور                 26,41
ده نفـر   (صنعتی  ضمناً ارزش افزوده کارگاههای     .  درصد بیشتر است     46) هزار ریال   

 میلیون ریـال بـوده      3014834 برابر با    1375به قیمت جاری در سال      ) کارکن به باال  
باتوجه به میزان ارزش افزوده ارائه شده صنایع بزرگ و غالب استان در چهار              . است  

 :زمینه صنعتی و مهمترین آنها به این شرح می باشد 



 
 صنایع شیمیایی و پتروشیمی ) الف 

پتروشـیمی  , پتروشیمی فـارابی    , پتروشیمی رازی   , یمی بند امام    مانند پتروش 
 شیمیایی پاسارگاد و کربن ایران , آبادان 
 
 
 
 

 صنایع فلزات اساسی ) ب 
لولـه سـازی   , لولـه سـازی اهـواز    , نورد ولوله اهـواز  ,  مانند فوالد خوزستان  

 دان شرکت سپی, شرکت سپنتا , شرکت مخزن ساز , شرکت پایساز , خوزستان 
 

 صنایع مواد غذایی و صنایع جانبی نیشکر ) ج 
تصـفیه  , قنـد دزفـول     , کشت وصنعت هفت تپه     , مانند کشت وصنعت کارون     

نئوپـان  , کاغذ سازی پارس    , خوراک دام هفت تپه     , خوراک دام کارون    , شکر اهواز   
یـز  نوشـابه سـازی دن  , نوشابه سازی زمزم اهواز     , نوشابه سازی زمزم آبادن     , کارون  
 نوشابه سازی خرمنوش در خرمشهر , اهواز 

 
 صنایع کانی غیر فلزی ) د 

صنایع گچ خوزستان و کارخانجات آجر      , فارسیت اهواز   , مانند سیمان بهبهان    
 .و کارگاههای تولید شن وماسه 

 
 
 

راهبردهای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در استان خوزستان با توجـه بـه             
 *امکانات بالقوه استان 

مستلزم  افزایش  سرمایه گذاری       , ترش  تولید  و توسعه صادرات غیر نفتی          گس
محدودیت منابع  . در  فعالیت های مختلف تولیدی و بخصوص در بخش صنعت است             

یا باال بودن ریسک سرمایه گذاری در فعایت های تولیدی و    , مالی در سرمایه گذاری     



. اری را اجتناب ناپـذیر مـی سـازد          صنعتی نیاز به برنامه ریزی و اولویت سرمایه گذ        
شـناخت  امکانـات  و   ,  الزمه برنامه ریزی و  اولویت گـذاری  در سـرمایه گـذاری              

محیط سـرمایه گـذاری در سـطح        . بخشی و منطقه ای است      , قابلیت های محیطی    
بـا ایـن    . کالن شکل می گیرد و معموالً در کوتاه مدت به راحتی قابل تغییر نیسـت                

در تسریع فعالیـت هـای      , از قوانین و مقررات و شناخت دوایر ذیربط         وجود  آگاهی    
فعالیت های درونی   , شناخت بخش   . اجرایی برای سرمایه گذاری بی تاثیر نمی باشد         

و ساختار آن باعث می شود که سرمایه گذار موثرترین فعالیـت را جهـت بازگشـت                 
مایه گذاری بستگی تـام     امکان سر . سریع سرمایه و افزونی سودآوری انتخاب نماید        

, به امکانات و قابلیت های مناطق مختلف از لحاظ دسترسی به منابع و عوامل تولید                
عـالوه  . دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و امکانات مناسب حمل و نقـل دارد               

برآن شناخت پیوندهای درونی فعالیتهای تولیدی در هر منطقه که مؤید اسـتحکام             
در یک منطقه برای کاهش هزینه های مبـادالتی بـین صـنایع             ساختارهای صنعتی   

, وارتباط هر فعالیت داخل منطقه ای با فعالیت های صنعتی در سـطح ملـی                , است  
از  ایـن رو در      . برای تصمیم به سرمایه گذاران صنعتی بسیار حـایز اهمیـت اسـت              

 ریـزان   مطالعات استان شناسی و منطقه ای به دلیل اهمیت سطح آن بـرای برنامـه              
شناخت امکانات و قابلیتهـای     , پیش نیاز مطالعات سرمایه گذاری      , منطقه ای و ملی     

نقش استان در اقتصاد ملی و ارتباط بخش در منطقـه بـا کـل               , فعالیت های بخشی    
 .بخش در سطح ملی می باشد 

 
 

خوزستان با توجه به  راهبردهای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در استان –یوسف حسن پور , مسعود هاشمیان  *
 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اداره کل بازرگانی خوزستان , امکانات بالقوه استان 

 
 بررسی اینکه فعالیت های بخشی در کدام زیر بخشها قویتر است و همسـویی              
ساختار بخش در استان با همسویی  ساختار کلی بخش در سطح ملی تا چه انـدازه                 

ین فعالیت های صنعتی در سـطح کارگاههـای بـزرگ منطقـه ای و               است و ارتباط ب   
کارگاهای کوچک به چه نحوی است و اینکه فعالیت های غالـب در زیـر بخشـهای                  
صنعتی  در  یک  استان  کدامند   ؟  ضمن آنکه   آگاهی هـای  سـرمایه گـذاران  را            

, قاء می دهد    برای بکارگیری منابع مالی در کم ریسک ترین فعالیت های صنعتی ارت           



چنین مطالعاتی باید فراتـر     . موجب افزایش اطمینان در سرمایه گذاری نیز می شود          
از مطالعات آمایش سرزمین بوده و تحلیلی کامل از وضعیت موجود بخشهای مـورد              

به همین علت ضرورت مطالعه در خصوص توسعه سـرمایه  . نظر تولیدی را ارائه دهد    
ن بر مبنای امکانات و قابلیتهای صنعتی این استان         گذاری صنعتی در استان خوزستا    

. احساس شد تا بر مبنای آن راهبردهای جهت توسعه صادرات غیر نفتی ارائه گردد               
هدف از این مطالعه آن بود که ضمن  تعیین نقش ملی و رتبه استان خوزستان از نظر   

 برای رشـد و     الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی       , فعایتهای صنعتی   
 .تقویت تولید صنعتی در این استان ارائه گردد 

 
 

 سیمای جغرافیایی و اقتصادی  استان خوزستان 
عبور پنج رودخانه دائمی از استان خوزسـتان باعـث شـده کـه جلگـه هـای                  
حاصلخیز این استان دارای غنی ترین منابع آبی نسبت به سـایر اسـتانهای کشـور                

لید محصوالت مختلف کشاورزی در تمامی فصـول سـال را         این امر توانایی تو   . باشد  
دسترسـی  ,وجود منابع و معادن غنی دیگر       . در این استان امکان پذیر ساخته است        

برخـورداری از   , ارتباط مرزی با دو کشور همسـایه عـراق و کویـت             , به آبهای آزاد    
رده در  امکانات حمل و نقل جاده ای و ریلی مناسب و وجود امکانـات بنـدری گسـت                

ماهشهر و امام خمینی این استان را بـرای فعالیتهـای           , آبادان  , بنادر مهم خرمشهر    
اقتصادی پر جاذبه نموده و آن را به یکی از دروازه های مهم بازرگانی و تجاری کشور        

 .مبدل ساخته است 
 
 

سهم قابل توجهی از تولیـد و       ,  این استان به جهت دارا بودن ذخایر نفت و گاز           
 2,5اسـتخراج روزانـه   . ات فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داده اسـت        صادر

 میلیارد فوت مکعب گاز این اسـتان را بـه مرکـز تولیـد و                1,2میلیون بشکه نفت و     
 درصـد بـرق کشـور       20با توجه بـه اینکـه       . تامین انرژی کشور تبدیل نموده است       

, ین استان تامین می شـود     بصورت برق آبی است و از طریق سدهای بزرگ واقع در ا           
می توان گفت که استان خوزستان در تولید برق آبی کشور نیز دارای نقـش زیـادی               

, نمک, صدف دریایی   , مرمریت  , وجود معادن کانی غیر فلزی مانند دولومیت        . است  



, فسـفات و سـیلیس      , قیر طبیعی   , آهک مارنی   , ماسه سنگ   , ماسه بادی و کوهی     
, ا از لحاظ فعالیت هـای معـدنی بسـیار ممتـاز سـاخته اسـت                 جایگاه این استان ر   

شن و ماسه و سـنگ      , سنگ الشه   , دولومیت  , بطوریکه در زمینه تولید ماسه نسوز       
بـا وجـود    . آهک بر اساس  رتبه بندی در کشور از رتبـه خـوبی برخـوردار اسـت                  

ت بخش خـدما  , توانمندی های متنوع استان خوزستان در بخشهای مولد اقتصادی          
در مقایسه با سایر بخشهای مهم اقتصادی نظیر صنعت و کشاورزی از سطح فعالیت              

عواملی چون بازدهی باال در بخش خدمات       . اقتصادی  بیشتری برخوردار بوده است       
در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی سبب افزایش گرایشات نیروی کـار بـه ایـن                

اطمینانی در برگشت سـرمایه هـای   عالوه بر این عواملی نظیر بی      . بخش شده است    
رشد سـرمایه   , بخش های تولیدی استان به جهت وقوع جنگ و همسایگی با عراق             

گذاریهای عمرانی دولت در قالب طرح های ملی نظیر بهبود حمل و نقل و ارتباطـات                
و مناطق آزاد و مهمتر از همه موقعیت جغرافیـایی اسـتان از لحـاظ ترانزیـت بـین                  

فعالیت های خدماتی بخصوص خدمات بازرگانی بسیار مـوثر بـوده           در رشد   , المللی
نکته دیگری هم که باید به آن اشاره کرد این است کـه سـرمایه گـذاریهای                 . است  

صنعتی انجام شده در استان به جهت سرمایه بر بودن آنها و عدم ایجاد پیوند قـوی                 
است در صـورتیکه    چندان موجبات رشد اشتغال را فراهم ننموده        , با صنایع کوچک    

بـا  . یکی از راههای جذب افراد شاغل و کاهش میزان بیکاری توسعه صنعتی اسـت               
توجه به تنوع محصوالت صنعتی و میـزان تقاضـای بـاالی جهـانی بـرای اینگونـه                  
محصوالت و نیاز مبرم کشور به آنها امید است که برنامه ریـزی صـحیح در توسـعه                  

 بتواند جاذبه های بیشتری جهـت جـذب         صنعتی چه در سطح منطقه ای و چه ملی        
 . نیروی کار و فعالیت بیشتر سایر بخشهای اقتصادی را فراهم آورد 

 
 بررسی ویژگی ها و ساختار صنعتی استان خوزستان 

بـه جهـت دارا بـودن       ,استان خوزستان بعنوان هشتمین استان بزرگ کشـور         
شور بحساب مـی    برخی ویژگی های اقتصادی خود جزء یکی از قطب های صنعتی ک           

همجـواری بـا  پـنج اسـتان         , این استان به جهت دارا بودن دشت های وسیع          . آید  
وجـود  , سهولت در ارتباطات    , دسترسی به بازار کشورهای نفت خیز عربی        , کشور  

این توان را دارد که برخی طرح های ملی         , منابع زیر زمینی فروان و خاک حاصلخیز        
بطوریکـه بخشـی از سـرمایه       , ن استان متمرکز شود     و امکانات تولیدی کشور در ای     



گذاریهای بزرگ بمنظور احداث مراکز تولیدی عظیم توسط سرمایه گذاران داخلی و            
تقویت منابع نیروی انسـانی از جملـه عوامـل          . خارجی در این استان صورت پذیرد       

ـ            ا مهم و اصلی جهت توسعه صنایع غیر نفتی در منطقه بشمار می آید که همزمـان ب
تاسیسات عظـیم نفـت و      , آن امکان اجرای طرحهای ملی مولد همانند ایجاد سدها          

 . گاز و پتروشیمی و صنعت فوالد در این استان بوجود آمده است 
نتایج حاصل از سرشماری آمار کارگاههای صنعتی استان خوزسـتان در سـال             

ایه هـای    درصد این کارگاهها کوچک و با سـرم        97 نشان می دهد که بیش از        1375
از لحاظ  )  درصد کارگاههای کوچک     96( محدود می باشد و در مقایسه با کل کشور          
بخش عمده ای از تمرکز صنایع کوچـک         . سهم در تولید یک درصد بیشتر می باشد         

صنایع غذایی و صنایع ماشین آالت تشکیل می دهد و صـنایع کوچـک              , استان را   
 . وده است فلزات اساسی در این استان بسیار محدود ب

همچنین نتایج حاصل از سرشماری کارگاههای صـنعتی اسـتان کـه علیـرغم              
 سال از ورود صنایع سنگین و فن آوری نظیر صنایع شـیمیایی و فلـزات                30گذشت  

نتوانسته اند موجبات رشد و توسعه صنایع کوچک مرتبط بـا           , اساسی به این استان     
صنایع قاعدتاً با تقسیم کار و انتقال برخی      اما اینگونه   . اینگونه صنایع را فراهم آورند    

نه تنها می بایسـتی موجـب تقویـت مهارتهـا و            , از مراحل تولید به صنایع کوچک       
بلکه باعث توسـعه و  , تخصیص تولید در فرایند تولید کاال و کارگاههای بزرگ شوند         

 . گسترش صنایع کوچک گردند 
 
 
 

  و استان خوزستان مقایسه ساختار صنعتی صنایع کارخانه ای کشور
صنایع کارخانه ای استان اعم از کوچک و بزرگ همانند اغلب صنایع کشـور از               

 در کارگاههای بزرگ اسـتان      1375در سال   . ساختار دوگانه ای برخوردار می باشند       
فلزات اساسی و ماشین آالت و تجهیزات       , برخی از صنایع همچون صنایع شیمیایی       

 درصـد   79,7 از تعداد کل کارگاههای استان بـیش از           درصد 33با در اختیار داشتن     
ویژگی های عمده این گونه     . ارزش افزوده صنایع استان را به خود اختصاص داده اند           

بهره مندی از فن آوری نسبتاً پیچیده و تا حدی          , صنایع برخورداری از سرمایه انبوه      



ارزش %  14یع تنها   درصورتیکه سایر صنا  . متکی به منابع خارجی وارداتی می باشد        
 . افزوده استان را به خوداختصاص داده اند
 درصـد از کـل ارزش افـزوده توسـط           69,4اما در صنایع کوچک استان تقریباً       

در . چوب و کاغذ و کانی غیـر فلـزی ایجـاد شـده اسـت                , نساجی  , صنایع غذایی   
 فلزات اساسی و ماشین آالت در بـین صـنایع کوچـک           , صورتیکه صنایع شیمیایی  

 درصد ارزش افزوده صنایع کوچک را در این اسـتان بـه خـود               27,9مجموعاً حدود   
تحقیقات نشان می دهد که توزیع فعالیت صنایع کوچک استان          . اختصاص داده اند    

بر حسب گروههای نه گانه صنعتی از تنوع کمتری نسبت به صنایع کوچـک کشـور                
ایع کوچک استان در صـنایع     همچنین صنایع نسبتاً دانش بر در صن      . برخوردار است   

, غذایی و ماشین آالت متمرکز بوده و در صـنایع بـزرگ در صـنایع ماشـین آالت                   
این امر خود داللت بر وجود دوگانگی در بخـش          ,فلزات اساسی و شیمیایی می باشد       

یکی از عوامل بسیار مهم در باال بودن فعالیت صنعتی و تمرکـز             . صنایع استان دارد    
حجم سرمایه گذاری های انجام شده طـی سـه دهـه اخیـر              , ق  آن در بخشهای فو   

استفاده از منابع اولیه نسبتاً ارزان و قابل دسترس و اسـتفاده از فـن آوری بـه روز                   
بوده است همین امر باعث شده که صنایع بزرگ استان در مقایسه با کـل کشـور از                  

وامل تاثیر گذار بر    در واقع یکی از ع    . تمرکز فعالیت صنعتی بیشتری برخوردار گردد       
تمرکز فعالیت صنعتی در استان به جهت وجود مزیت هـای طبیعـی و اکتسـابی در                 

اما توسعه سرمایه گذاری های صنعتی استان خوزستان در         . سالهای قبل بوده است     
بخش صنایع سنگین موجبات رشد و گسترش فعالیت صنایع کوچک مربوط به خود             

 فعالیت صنایع کوچک در بخش صـنایع غـذایی          را فراهم نیاورده و بخش اعظمی از      
 . تمرکز یافته است 

 دوران  1367نگاهی به روند فعالیت صنعتی استان نشان می دهد که در سـال              
لـیکن بعـد از     , نسبتاً رکود صنایع استان به جهت وقوع جنگ و ناامنی بوده اسـت              

ـ          , برنامه اول توسعه اقتصادی      ه برخـی   اجتماعی و فرهنگی و جلب توجـه دولـت ب
باعـث  , صنایع صادراتی با ارزش افزوده باال که اتکا به منابع داخلی آنها بیشتر بوده               

گردیده که بیشتر سرمایه گذاریها بطرف توسعه و تجهیز صنایع پتروشیمی و صنایع             
عالوه بر این کاهش موانع صادراتی در اواخر برنامه اول و شروع            . فوالد هدایت شود    

 بازسازی خرابی های جنگ باعث شد که ظرفیت تولیدی برخی           برنامه دوم به منظور   



همـین امـر میـزان  سـهم  ارزش     ,  صنایع همچون پتروشیمی و فوالد افزایش یابد        
 .   افزایش داد 1374-75افزوده  این گونه صنایع  را  در  سالهای   

  تغییرات  ساختاری  صنایع  مختلف  عمدتاً  متاثر  از  عوامل  مختلفـی  نظیـر                    
پویایی و تقاضای جامعه برای محصوالت آنها می باشد همین امـر باعـث              , فن آوری   

تفاوت قابل توجه در ساختار صنایع نسبت به یکدیگر می شود و حتی میزان تـاثیر                
پذیری فعالیت صنعتی صنایع در مناطق مختلف به جهت همین اختالف با هم تفاوت              

ترکیب و نقش صنایع کارخانه     , امعه  لذا در مراحل مختلف صنعتی شدن ج      . می کند   
 .ای دستخوش تغییرات مهمی می شود 

نتیجه اینکه تغییرات ساختاری و میزان این تغییرات می توانـد تحـت تـاثیر               
 :عوامل زیر قرار گیرد 

 دسترسی صنایع به مواد اولیه  -
 )صادرات و مصرف داخلی ( وجود تقاضا برای محصوالت آن صنعت  -
 ی  استفاده از فن آور -
 افزایش بهره وری نیروی کار با استفاده از آموزش  تغییـر در تربیـت         -

 نیروی کار به جهت دستیابی به نیروی کار ماهر و متخصص 
  استفاده از سرمایه گذاری خارجی  -
  تغییر سیاستهای صنعتی کشور متناسب با تحوالت جهانی  -

ست لذا تاثیر هـر     هر یک از عوامل فوق بر میزان فعالیت صنعتی صنایع موثر ا           
یک از عوامل فوق بر صنایع موجب تغییر در رقابت پذیری در آن صـنعت گشـته و                  
باعث می شود که صنایع فوق بر توان صنعتی خود بیفزایند این امـر میـزان سـهم                  
فعالیت یک صنعت را در مقایسه با سایر صنایع تغییر داده و در طـی زمـان میـزان                   

چنانچـه میـزان تغییـرات      . ییـر خواهـد کـرد       درجه تغییرات ساختاری صنایع تغ    
ساختاری برخی صنایع موجب تقویت صنایع دیگر گردد و یا پیوندها را بهبود بخشد    

 .آنگاه ما شاهد رشد فعالیت صنعتی کل صنایع کارخانه ای کشور خواهیم بود
به نظر می رسد تغییر پذیری عوامل موثر بر میزان تغییرات ساختاری در طـی               

جستجوی علل و عوامـل مـوثر بـر درجـه           . خت و به مقدار ثابتی نباشد       زمان یکنوا 
تغییرات ساختاری در طی زمان و قانونمندی حاکم بـر آن تغییـرات مـی توانـد راه                  
رسیدن به توسعه صنعتی را برای برنامه ریزان و سیاسـت گـذران صـنعتی آشـکار          

ن  در طـی سـالهای       درجه تغییرات ساختاری  در صنایع کارخانه ای  اسـتا          .  نماید    



 و همچنین سهم ارزش افـزوده در صـنایع شـیمیایی و صـنایع فلـزات                 68-1367
اساسی در مقایسه با سایر صنایع استان و میزان فعالیت صنعتی آنها در مقایسه بـا                
کل کشور به شدت رشد یافته است در ضمن به ازای هر درجـه تغییـر در سـاختار                   

 به کل کشور افزایش زیادی را نشان می دهد          صنایع میزان ارزش افزوده آنها نسبت     
از عوامل باال بودن تغییرات ساختاری  در استان  و همچنین  رشد  فزاینده  فعالیت  . 

می توان به رشد ظرفیتهای تولیدی این صنایع و شروع فعالیت تولیـدی             , صنعتی      
 . در برخی از صنایع همچون شیمیایی و فلزات اساسی اشاره کرد 

 تغییرات ساختاری در استان موجب شده که میزان فعالیـت صـنعتی             همچنین
 نسبت به کل فعالیت صنعتی کشور رشد یابـد در           1367-68استان در طی سالهای     

واقع میزان فعالیت صنعتی صنایع استان در این سالها با توجه به شرایط اقتصـادی               
 .همان زمان نسبت به کل کشور رشد بیشتری یافته است 

ناشی از جنگ و برقراری شرایط امن جهت سرمایه گـذاری و برقـرار              بازسازی  
موجـب اسـتمرار    , شدن برخی شرایط مساعد جهت فعالیتهای صنعتی در اسـتان           

 میـزان   1370-71تغییرات ساختاری در این استان گشته است لـیکن در سـالهای             
صـنعتی  درجه تغییرات ساختاری روند نزولی داشته و در نتیجه میزان رشد فعالیت             

استان در مقایسه با کل کشور کاهش یافته و بجز این سالهای در بقیه سالهای برنامه                
اول تغییرات ساختاری ایجاد شده موجب رشد فعالیت صنعتی کل صنایع استان در             

از . مقایسه با کل کشور گردیده و موجبات رشد ارزش افزوده را فراهم نموده اسـت                
 به حجم سرمایه گذاری های صنایع فوالد سـازی          عوامل موثر در این رشد می توان      

وصنایع پتروشیمی در راستای تجهیز اینگونه صـنایع بـه فـن آوری مـدرن طـرح                 
از طرفی رشد   , تاسیس دو کارخانه سیمان و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن             

صادرات محصوالت شیمیایی به جهت کاهش موانع صادراتی و وجود تقاضای جهانی            
قابل توجه است که در طی سـالهای برنامـه          .صوالت پتروشیمی اشاره کرد     برای مح 

دوم توسعه اقتصادی فرایند توسعه صنعتی استان در مقایسه بـا دوره قبـل کنـدتر          
شده و فعالیت صنعتی صنایع استان نسبت به رشد فعالیت صنعتی کل کشور کاهش              

عـوض فعالیـت صـنعتی      یافته یعنی اگر چه تغییرات ساختاری افزایش یافت اما در           
صنایع در مقایسه با کل کشور کمتر شده و حتی رشد ارزش افزوده صنعتی ناشی از                

 .تغییرات ساختاری در مقایسه با دوره برنامه اول کمتر می باشد 



بطور کلی بررسی ها نشان می دهد که تغییر در تحوالت صنعتی استان الزامـاً               
بلکه عمدتاً ناشی از سیاسـت هـای       , ناشی از سیاستهای صنعتی خود استان نیست        

با توجه به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور متکی           . صنعتی کل کشور می باشد      
لذا اینطور بـه نظـر مـی     , به نفت و درآمدهای حاصل از فرآورده های آن بوده است            

رسد که برخی عوامل داخلی و عوامل خارجی نظیر کاهش تقاضـای جهـانی بـرای                
ایی و پتروشیمی و کاهش درآمدهای نفتی بر روند تحوالت صنعتی           محصوالت شیمی 

قابل توجه است که ساختار صنایع کارخانـه ای اسـتان           .استان بی تاثیر نبوده است      
متناسب با ساختار صنایع کل کشور می باشد و این امر در کل بیانگر آن اسـت کـه                   

عمومی نبوده  فعالیت صنعتی بخش خصوصی متناسب با زمینه سازی صنعتی بخش           
و یا اینکه توان سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی برای ایشان وجود نداشته               

 .و از همین رو حلقه های مفقوده بین صنایع کشور پدید آمده است 
لذا با توجه به رابطه نسبتاً قوی بین صنایع کارخانـه ای اسـتان و کـل کشـور از حیـث                      

لب اشاره کرد کـه هرگونـه تغییـر و تحـول در سـاختار               ایجاد ارزش افزوده بایستی به این مط      
صنعتی استان با توجه به سهم باالی این استان در ایجاد ارزش افزوده کل صنایع کشـور مـی                   
توان موجب تغییر دربافت کل بخش صنعت کشور و یا موجب رکود یا رونـق بخـش صـنعتی                   

کاهش ارتباط صنایع , می توان از دیگر علل افت فعالیت صنعتی در این دوره را         . کشور گردد   
بعبارتی شـکل گیـری صـنایع کوچـک چنـدان           , بزرگ با صنایع کوچک این استان را نام برد          

همین امر باعث شده که روند شکل گیـری         . متناسب با توسعه صنایع بزرگ رشد نکرده است         
ال به نظـر مـی رسـد انتقـ        . صنایع کوچک استان جدا از روند شکل گیری صنایع بزرگ باشد            

برخی مراحل تولید در صنایع بزرگ به صنایع کوچک نه تنها سـبب افـزایش کـارایی صـنایع                   
بزرگ شود بلکه عالوه بر حذف حلقه های مفقوده صنعتی موجبات رشـد و گسـترش صـنایع                  

 .کوچک را بسرعت برای افزایش حجم تولید و امکان ارتقای صادرات فراهم آورد
 
 
 
 
 
 *ی شهرک های صنعتی در جهان تاریخچه ای از روند شکل گیر 

 در کشور انگلسـتان  19ایجاد مجتمع های صنعتی برای اولین بار در اواخر قرن        
صورت پذیرفت و در سالهای بعد بسیاری از کشورهای صنعتی در غرب از این امر به                



عنوان ابزار توسعه صنعتی بهره گرفتند با اینکه تاریخ مجتمع های صنعتی در جهان              
 50جاوز مینماید طول عمر این پدیده در کشور بصورت کلی نزدیک به             از یک قرن ت   

قدمت حضور در مجتمع های صـنعتی       . سال می باشد    20سال و بطور مفید قریب به       
در جهان موجب شده است تا ابعاد نظری آن به خوبی تجزیه و تحلیل شود و رشـد                  

 شـهرک صـنعتی     2000کمی آنها تا حدی پیش رود که تنها در کشور چین قریب به              
 .ایجاد شود 

هر چند استقرار سازمان یافته واحدهای صنعتی در این مجتمـع هـا براسـاس               
نظریه اقتصاد هم مکانی صورت پذیرفته اما ماهیت این حرکت آنچنان است کـه بـا                

کوچـک و   , سایر نظریه های که در ارتباط با توسعه صنعتی به ویژه در صنایع خـرد                
مگرایی شگفت انگیز قرار گرفته و گویی شـهرک هـای           متوسط ارائه شده در یک ه     

واقعیتـی کـه کـم      . صنعتی بستر اجرا و تحقق نظریه های مذکور تلقی مـی گـردد              
 سال گذشته راهبری صنایع کوچک و متوسط به         50توجهی به آن موجب شد که در        

 . اهداف مورد نظر خود دست نیابد 
 :روند شکل گیری شهرک های صنعتی در ایران 

در مردادمـاه سـال     ,  در کرج    1333دنبال اولین تالش های ناموفق در سال        به  
سازمان ملل یکی از کارشناسان فنـی خـود را          ,  پیرو درخواست دولت موقت      1341

برای مطالعات مقدماتی و ایجاد یک ناحیه صنعتی نمونه به ایران اعزام داشـت کـه                
ـ . نهایتاً منجر به احداث ناحیه صنعتی اهواز گردیـد           س از آن هیئـت وزیـران بـه         پ

 اقدام کـرد کـه حسـب        31/5/1343تاسیس سازمان نواحی صنعتی ایران در تاریخ        
 هیئت وزیران بـه سـازمان صـنایع کوچـک           5/5/1347ضرورت در مصوبه مورخه     

.  در وزارت صنایع ادغام شـد        1362ونواحی صنعتی ایران تغییر نام یافت و در سال          
 سرمایه گذاری صنعتی و رفع موانع موجود بر سر          در همان سال برای تسهیل در امر      
 18/12/1362با تایید شورای نگهبـان در تـاریخ         , راه سازماندهی واحدهای صنعتی     

اجرای قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران بـه وزارت صـنایع               
 .ابالغ گردید 

  1382مهرماه   , شماره دوم,  سال اول – خبرنامه صنعت و معدن استان خوزستان  *
 *: وضعیت شرکت شهرک های صنعتی ایران از تاریخ تاسیس تاکنون 

 بـا   1363شرکت شهرک های صنعتی ایران با شروع کار اجرایی خود در سـال              
, تحت پوشش قرار دادن نواحی صنعتی سابق و پذیرش شهرک های صنعتی جدیـد      



دی رو بـه رشـد طـی        علی رغم افت وخیزهای اقتصادی در پهنه کشور همواره رون         
 ساله  را  با هدف  شناخت قابلیـت هـای آن          20کرده که یافته های آماری این دوره          

 :می توان به شرح زیر بیان کرد 
 شرکت مستقل در سطح کشور که  تمام استانها را پوشش            28احداث   -1

 .می دهد 
 فقـره از آن در      294 شهرک صـنعتی کـه تعـداد         369مصوب نمودن    -2

 .ین صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی است مرحله واگذاری زم
 فقره قرارداد تخصیص زمین با وسعت نزدیک        24500 انعقاد قریب به     -3

 فقره 5846 فقره از آن به بهره برداری رسیده و      8724 هکتار که تعداد     12500به  
اهمیت ارقام فوق هنگامی لمس خواهد شد کـه         .در حال ساخت و ساز می باشد        

واحدهای صـنعتی   ) ــــ(ا آمار ملی دریابیم که بیش از یک چهارم          در مقایسه ب  
 در کشور در شهرک های صنعتی اسـتقرار         1381به بهره برداری رسیده در سال       

 .داشته اند 
 تامین امکانات زیربنایی مورد نیاز در بخـش صـنعت در شـهرکهای              -4

) یـه  متـر مکعـب در ثان      7( آب  )  مگـاوات    1590(صنعتی از جمله برق صـنعتی       
 ) شهرک صنعتی 43در (گاز  )  شهرک صنعتی283در (مخابرات 

 مجتمـع   76 سالن های تولیـد آمـاده در قالـب           1119اقدام به احداث     -5
ن  واحدهای صنعتی به       واحد آ  307 واحد آن تکمیل شده و در        708کارگاهی که   

 .بهره برداری رسیده اند
عمران بیش از سی هزار هکتـار اراضـی شـهرکهای صـنعتی آمـاده                -6

شبکه توزیع برق   , واگذاری در قالب اجرای پروژه های متعدد مانند شبکه معابر           
شـبکه جمـع آوری     , شبکه جمع آوری فاضالب     , شبکه برق روشنایی    , صنعتی  

سـاختمانهای جـانبی    , تصفیه خانـه فاضـالب      , شبکه آبرسانی   , آبهای سطحی   
 .و فضای سبز . . . )  درمانگاه و – نگهبانی و آتش نشانی –اختمان اداری س(

 1382مهرماه , شماره دوم  ,  سال اول –اقتصادی  صنعت و معدن استان خوزستان , تخصصی , خبرنامه آموزشی  *
این بستر عمرانی نه تنها تسهیالت مطلوبی را برای صاحبان صنایع با کمتـرین              

بلکه این فرصت برای برنامه ریزان بخش صنعت ایجاد کرد که           , هزینه فراهم ساخت    
بتوانند به رسالت اصلی خود یعنی هدایت و راهبری توسعه صـنعتی بخـش بـزرگ                

 .صنعت کشور یعنی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی بپردازند 



با گذر زمان و اتمام عملیات عمرانی و دوران سازندگی واحدهای صنعتی و قدم              
حمایت و پشتیبانی به عرصـه جدیـدی        , فرایند راهبری   , مرحله تولید   گذاشتن به   

وارد شد که در برگیرنده حفظ و بقای واحد صنعتی در چالش بزرگ ناشی از رقابـت                 
 .اقتصادی در عرصه بازار داخلی و جهانی بود 

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده مرتباً سیر صعودی خود را طی کـرده و               
ر بر چرخه اقتصادی حاکم بر ایـن واحـدها مرتبـاً از کمیـت و تنـوع           متغیرهای موث 

و ضرورت بکارگیری رویکردهای جدیـد را اجتنـاب ناپـذیر           . بیشتری برخوردار شد  
ساختارهای جدیـدی را طلـب   , کرد و این رویکردها با شکستن ساختارهای موجود    

ش نرم افزاری   در اجابت به چنین ضرورتی شرکت شهرکهای صنعتی ایران تال         . نمود  
 :وسیعی را آغاز نمود که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود 

 
دستیابی به یک سیستم اطالعاتی که نه : ایجاد سیستمهای اطالعاتی     -1

تنها نیاز سازمان را تامین نماید بلکه میتوان در سطح ملـی و بـاالترین سـطوح                 
 .تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد 

 
 

به منظور دستیابی به جوهره اصـلی       : به عرصه فناوریهای برتر      ورود   -2
 .بقای تداوم تولید در قالب شهرکهای فناوری و برجهای نرم افزاری 

 
 

با هدف یک پارچه کردن انبوه واحدهای کوچک :  خوشه های صنعتی  -3
, و متوسط صنعتی بتوانند همانند سلول های بـدن در همـاهنگی کامـل بـاهم                 

در مقیاسی درخور بازار بـه رشـد و توسـعه           , قالل و رقابت فردی     همزمان با است  
 .خود ادامه دهد 

 
  ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با هدف حمایت از واحدهای صادرات گرا  -4

 
 ایجاد مجتمعهای کارگاهی تخصصی با هدف بکـارگیری تئوریهـایی           -5

رکت در  که بتوانند در مشا   . . .  پیمانکاری دست جمعی و     ,همچون خوشه صنعتی    



واحدهای بزرگ صنعتی در کوتاه ترین زمان و با انعطاف پذیرترین شکل خود را              
 .با تحوالت روز تطبیق دهند 

 
 

 تحرک علمی و مطالعاتی درقالب ترجمه و تدوین متـون تخصصـی و              -6
, ایجاد مراکز آموزشی    , کاربردی در زمینه های مختلف مرتبط با توسعه صنعتی          

 و بازدید از مراکز مشابه و مرتبط خـارجی و ایجـاد             برگزاری دوره های آموزشی   
 .هسته های مطالعاتی و اجرای طرح های مذکور

 
 

 اصالح ساختار نیروی انسانی در جهت ارجاع امورخدمات پشـتیبانی           -7
به بخش خصوصی و تقویت نیروی تخصصی مورد نیاز بـرای اهـداف توسـعه ای                

آموزش نیروی متخصص بـا     سازمان از طریق برگزاری آزمون سراسری و جذب و          
 .همکاری مراکز دانشگاهی 

 
 

 غیر متمرکز کردن فعالیتها به نحـوی کـه نقـش مرکزیـت سـازمان                -8
محدود به وظایف ستادی شده و شرکتهای استانی بتوانند با شرایط خاص منطقه             

ازسوی دیگر و با اهداف فراسازمانی با جلب مشارکت . استقرار خود انطباق یابند 
راهبـری و   , حتی احـداث    , ر تمام عرصه های فعالیت سازمان       بخش خصوصی د  

 .نگهداری شهرک های صنعتی اقدام گردید 
 
 
 
 

 *تاریخچه ای مختصر از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان 
قانون تاسیس شرکت شهرکهای    )  میالدی   1983( شمسی   1362در اواخر سال    

  فعالیت ایـن     1363و از سال    صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید         
شرکت آغاز شد و به تدریج در استان های مختلف شرکت شهرک های تابعه ایجـاد                



همگـام بـا     , شد به دنبال تصویب  قانون تاسیس شرکت  شهرک های صنعتی ایران              
شـرکت شـهرک هـای      , ایجاد شرکت  شهرک های صنعتی مناطق مختلف کشـور           

 به منظور استفاده مطلـوب از امکانـات زیـر        1370صنعتی استان خوزستان در سال      
بنایی و ارائه خدمات مناسب و ضروری بـه متقاضـیان سـرمایه گـذاری در زمینـه                  
تولیدات صنعتی و جلوگیری از استقرار ناموزون صنایع در استان خوزستان تاسیس            

 شهرک صنعتی در سطح استان ایجاد و 21این شرکت تاکنون توانسته است     . گردید  
و غیره را   , تلفن  , برق  , ور توسعه شهرک ها امکانات زیربنایی الزم مانند آب          به منظ 

در راستای دستیابی به اشتغال زایی و فعالیت های زود بازده و همچنین             . ارائه نماید   
, ساخت و تامین قطعات مورد نیاز صنایع موجـود در اسـتان ماننـد صـنایع فـوالد          

 مجتمع های کارگـاهی در اهـواز و آبـادان           و اقدام به ساخت   , شرکت نفت   , حفاری  
 108 , 162 , 216نموده که تاکنون سه فاز در اهواز و یک فاز در آبادان در چهار تیپ                

 . واحد کارگاهی به متقاضیان واگذار گردیده است 109 متر مربع در قلب جمعاً 270و 
این شرکت در جهت ارائه خدمات مشاوره و راهبری صنعتی به صـنعت گـران               

تصمیم به ساخت برج نـرم      , مستقر در شهرکهای صنعتی پیرو مطالعات بعمل آمده         
 طبقـه و    9افزاری خدماتی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان نمود این بـرج در             

ساخته خواهد شد و درآن     ) 1( متر مربع در شهرک صنعتی اهواز        9000مساحت باال بر  
,  خدمات اینترنت و کامپیوتر      ,کلیه خدمات نرم افزاری شامل انواع خدمات طراحی         

بانک و غیره بـه صـنعتگران ارائـه         , بازاریابی  , حقوقی  , انواع مشاوره های صنعتی     
 .میگردد 

 
 
 

شماره ,  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  -اقتصادی صنعت ساز , تخصصی , هفته نامه آموزشی  *
 1382نیمه دوم مهرماه  , 68

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 )بندر , فرودگاه , راه آهن , مرکز استان ( یابی شهرک های صنعتی باتوجه به فاصله استقرار شهرک صنعتی تا مکان 
به طور کلی سیاستهای مکان یابی صنعتی به عنوان یک استراتژی مهم برای اسـتقرار          

از جملـه   . صنایع با توجه به امکان سنجی شهرک های صنعتی حائز اهمیـت مـی باشـد                 
شامل هزینه حمـل مـواد      ,  بر مکان یابی صنایع می توان به هزینه های حمل            عوامل موثر 

 .فروش اشاره کرد , اولیه به واحد صنعتی و هزینه حمل محصوالت تولیدی به بازار 
جدول صفحه بعد نشان دهنده مسافت بین شهرهای استان و هم چنـین فاصـله هـر                 

و در  ) بنـدر   , فرودگـاه   ,  آهـن    راه(شهرک صنعتی از مکان های جغرافیایی اسـتراتژیک         
 .دسترس برای دریافت مواد اولیه و انتقال محصول تولیدی می باشد 

شهرک صـنعتی اهـواز بـا امکـان         , ازبین تمام شهرک های صنعتی استان خوزستان        
. بندر رتبه نخست را بین شهرکهای صنعتی استان  دارد             , فرودگاه  , دسترسی به راه آهن     

فرودگـاه اهـواز    , راه آهن     ,  صنعتی ماهشهر به دلیل مجاورت با بندر         بعد از اهواز شهرک   
شـهرک هـای    . رتبه دوم را بین شهرکهای استان خوزستان به خود اختصاص داده اسـت              

فرودگاه اهواز  , بندر خرمشهر   , صنعتی آبادان و خرمشهر نیز به دلیل مجاورت به راه آهن            
از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند  ) و کویت عراق ( و همچنین نزدیکی با مرزهای عربی       

که با ایجاد منطقه آزاد تجاری و آماده شدن بستر سرمایه گذاری خارجی و جذابیت محلی                
و منطقه ای برای سرمایه گذاران و صنعتگران کشورهای همسایه اهمیت این دو شـهر دو                

 .چندان خواهد شد 
به دلیـل مجـاورت بـا راه آهـن          نیز  , شوش  , دزفول  , شهرک های صنعتی اندیمشک     

اندیمشک و فاصله نزدیکتر تا پایتخت و دیگر استانها و هم چنین تا مرکـز اسـتان حـائز                   
جدول صفحه بعد گویایی وضعیت فاصله استقرار شهرک صـنعتی تـا            .( اهمیت می باشند    

 )فرودگاه و بندر می باشد , راه آهن , مرکز استان 
 

 
 
 



  شهرک صنعتی ماهشهر -) 14-4(
 هکتـار در    42 هکتـار و زمـین صـنعتی         60شهرک صنعتی ماهشهر با مساحت کلـی        

 محور ماهشهر ـ هندیجان  واقع گردیده است و عملیات اجرایی این شهرک در  4کیلومتر 
کـانی غیـر    ,   آغاز و جهت استقرار  واحدهای صنعتی در سایت هـای فلـزی                  1370سال    
در . سلولزی و نساجی طراحی گردیده است       , ک  برق و الکترونی  , شیمیایی  , غذایی  , فلزی  

 واحد میباشد که میزان کل سـرمایه        94شهرک صنعتی ماهشهر  تعداد واحدهای مستقر        
  نفـر    1418  میلیون ریال  و  میزان اشتغال زایـی            114277گذاری  واحدهای مذکور  مبلغ       

ـ     4از کل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی ماهشهر         . می باشد    ره بـرداری    واحد بـه به
,  رسیده اند و میزان کل سرمایه گذاری  و  میزان اشتغال زایی  واحدهای بهره برداری شده           

,    درصـد     1 نفر    می باشد که به ترتیب           84  میلیون ریال  و           3485به ترتیب   عبارت از         
, ل   درصد از کل تعداد واحدها و از کل سرمایه گذاری واحدها و از کل اشـتغا                1  درصد و       1

واحدهای بهره برداری شده شهرک های صنعتی استان خوزستان را به خود اختصاص داده              
 .است 
 
 مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی ماهشهر  براساس نوع فعالیت ) 12(جدول  

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 56 2269 2 غذایی

ییشیمیا  1 216 18 

    فلزی 

    برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

 10 1000 1 سلولزی 

    نساجی 

    خدمات 

 

 84 3485 4 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان :        ماخذ
 
 



 
  شهرک صنعتی رامهرمز -) 16-4(

 هکتـار در    32 هکتار و زمین صنعتی      49,5رمز با مساحت کلی     شهرک صنعتی رامه  
 رامشیر واقع گردیده و عملیات اجرایی این شهرک از سـال            – محور رامهرمز    9کیلومتر  

, کانی غیر فلـزی     ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی            1373
در . حی گردیـده اسـت      سلولزی و نساجی طرا   , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  

  واحد مستقر در شهرک صنعتی رامهرمز راکد و هیچ کدام به بهـره    15حال حاضر تمام      
 میلیون ریال و اشتغال زایی      14771کل سرمایه واحدهای مذکور     , برداری نرسیده اند    

 . نفر بوده است 285آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  شهرک صنعتی شادگان -) 15-4(

 هکتـار در    36 هکتار و زمـین صـنعتی        50تی شادگان با مساحت کلی      شهرک صنع 
 محور بندرامام ـ خوردورق  واقع گردیده و عملیات اجرایی این شـهرک از   9کیلومتر 

کـانی غیـر    ,  آغاز وجهت   استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی               1376سال  
. نساجی طراحی گردیده است سلولزی و  , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  , فلزی  

در حال حاضر یک واحد مستقر در شـهرک صـنعتی شـادگان راکـد و هیچکـدام از                   
 953کل سرمایه واحدهای مذکور مبلغ      . واحدهای صنعتی به بهره برداری نرسیده اند        

 . نفر بوده است 12میلیون ریال و اشتغال زایی آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 تی شوش  شهرک صنع-) 19-4(

 هکتار در کیلومتر یک     36 هکتار و زمین صنعتی      50شهرک صنعتی شوش با مساحت      
 1376 شوشتر واقع گردیده است و عملیات اجرایی این شهرک از سال –محور چغازنبیل 

, غذایی  , کانی غیر فلزی    , آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی             
در حال حاضر   .  سلولزی و نساجی طراحی گردیده است        ,برق و الکترونیک    , شیمیایی  

.  واحد مستقر در شهرک صنعتی شوش راکد و هیچکدام به بهره برداری نرسیده اند                12
 نفر بوده   114 میلیون ریال و اشتغال زایی آن        7684کل سرمایه واحدهای مذکور مبلغ      

 .است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ه   شهرک صنعتی امیدی-) 20-4(

 4 هکتار در کیلومتر     35 هکتار و زمین صنعتی      50شهرک صنعتی امیدیه  با مساحت       
 1380و عملیات اجرایی این شهرک از سال        .  ماهشهر واقع گردیده است      –محور امیدیه     

, غذایی  , کانی غیر فلزی    , آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی             
در حال حاضر   . سلولزی و نساجی طراحی گردیده است       , برق و الکترونیک    , شیمیایی  

  واحد مستقر در شهرک صنعتی امیدیه  راکد  و  هیچکدام بـه بهـره بـرداری                    17تمام  
 میلیون ریال و اشتغال زایی آن       10257کل سرمایه واحدهای مذکور مبلغ      . نرسیده اند   

 . نفر بوده است 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هرک صنعتی اندیمشک    ش-) 17-4(

 هکتار در کیلومتر    17 هکتار و زمین صنعتی      28شهرک صنعتی اندیمشک  با مساحت       
و عملیات اجرایی این شهرک از سـال        .  اهواز  واقع گردیده است       – محور اندیمشک      5

, کانی غیر فلـزی  ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی            1377
در . سلولزی و نساجی طراحی گردیـده اسـت         , برق و الکترونیک     , شیمیایی, غذایی  

   واحد  مستقر  در  شهرک  صنعتی  اندیمشک  راکد  و  هیچکدام  به          7حال حاضر  تمام         
 میلیون ریـال و     39217کل سرمایه واحدهای مذکور مبلغ        . بهره برداری نرسیده اند     

 .  نفر بوده است 87اشتغال زایی آن 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  شهرک صنعتی ایذه   -) 18-4(

 8 هکتار در کیلـومتر      30 هکتار و زمین صنعتی      55شهرک صنعتی ایذه   با مساحت        
 1377و عملیات اجرایی این شهرک از سال        .  شهرکرد  واقع گردیده است       –محور ایذه     

, غذایی  , کانی غیر فلزی    , آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی             
در حال حاضر   . سلولزی و نساجی طراحی گردیده است       , برق و الکترونیک    , یایی  شیم

   واحد مستقر در  شهرک صنعتی ایذه   راکد  و  هیچکدام بـه بهـره بـرداری                       7تمام      
  میلیون ریال و اشتغال زایی آن        5002کل سرمایه  واحدهای مذکور مبلغ         . نرسیده اند   

 .  نفر بوده است 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  شهرک صنعتی باغملک    -) 21-4(
 هکتار در کیلومتر    38 هکتار و زمین صنعتی      55شهرک صنعتی باغملک   با مساحت        

و عملیات اجرایی ایـن شـهرک از سـال     .   ایذه  واقع گردیده است        – محور باغملک      5
, فلـزی   کانی غیر   ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایت های فلزی              1376

در . سلولزی و نساجی طراحی گردیـده اسـت         , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  
   واحد مستقر در شهرک صنعتی باغملک  راکد  و  هیچکدام به بهـره                  4حال حاضر تمام    

  میلیـون ریـال و       110317کل سرمایه واحدهای مذکور مبلـغ         . برداری نرسیده اند    
 . است   نفر بوده135اشتغال زایی آن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )    ره( شهرک صنعتی بندرامام خمینی-) 22-4(
 هکتـار   28 هکتار و زمین صنعتی      40با مساحت   ) ره(شهرک صنعتی بندامام خمینی     

و عملیات اجرایـی ایـن      .   آبادان   واقع گردیده است         – محور بندرامام        5در کیلومتر   
, ستقرار واحدهای صنعتی در سایت هـای فلـزی             آغاز و جهت ا    1380شهرک از سال    

سلولزی و نسـاجی طراحـی      , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  , کانی غیر فلزی    
  واحد مستقر در شهرک صنعتی بندرامام خمینی         29در حال حاضر تمام     . گردیده است   

 مـذکور   کل سرمایه واحـدهای   . راکد  و  هیچکدام به بهره برداری نرسیده اند           )  ره(
 .  نفر بوده است 397  میلیون ریال و اشتغال زایی آن 29755مبلغ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )ناحیه صنعتی  (1 شهرک صنعتی اهواز  -) 2-4(

 1341این ناحیه قبل از پیروزی انقالب اسالمی بوسیله نمایندگان سازمان ملل در سال              
این ناحیه که زمانی به سازمان صـنایع      . د  پیرو درخواست دولت موقت طراحی و احداث ش       

کوچک تعلق داشت پس از تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی جزء دارایـی هـای شـرکت                
 واحد صنعتی مسـتقر     81در حال حاضر در شهرک صنعتی اهواز یک تعداد          . محسوب شد   

ی میزان کل سرمایه گذار   .  واحد از کل واحدها در حال بهره برداری است           60که  , می باشد   
 624  میلیون ریـال و       54038واحدهای بهره برداری شده و میزان اشتغال زایی به ترتیب           

از کل تعداد واحدها و از کل       ,   درصد   12 درصد و    15,  درصد   18نفر می باشد که به ترتیب       
سرمایه گذاری واحدها و از کل  اشتغال واحدهای بهره برداری شده  شـهرکهای صـنعتی                 

 . خود اختصاص داده است استان خوزستان را به
 
 

مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی اهواز یک   براساس نوع فعالیت ) 1(جدول  
   

 اشتغال سرمایه تعداد واحدها نوع فعالیت
)میلیون ریال    )   

 17 1762 1 غذایی

    شیمیایی

 540 47939 53 فلزی 

 14 1038 2 برق و الکترونیک 

یر فلزی کانی غ  2 2414 28 

    سلولزی 
    نساجی 
 25 885 2 خدمات 

 

 624 54038 60 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان : ماخذ
 
 
 



  شهرک صنعتی مسجد سلیمان -) 11-4(
 هکتـار در    20 هکتار و زمین صنعتی      40شهرک صنعتی مسجد سلیمان با مساحت کل        

 شوشتر واقع گردیـده اسـت و عملیـات اجرایـی ایـن              – محور مسجد سلیمان     5کیلومتر  
,   آغاز و جهت استقرار  واحدهای صنعتی در سـایت هـای فلـزی                   1370شهرک در سال      
سلولزی و نساجی طراحی گردیده     , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  , کانی غیر فلزی    

 واحـد میباشـد کـه       39جد سلیمان تعداد واحدهای مستقر      در شهرک صنعتی مس   . است  
 میلیون ریـال و میـزان اشـتغال         33439میزان کل سرمایه گذاری واحدهای مذکور مبلغ        

 18از کل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی مسـجد سـلیمان            .  نفر می باشد     855زایی  
ن اشـتغال زایـی    واحد به بهره برداری رسیده اند و میزان کـل سـرمایه گـذاری  و  میـزا        

 نفـر      451  میلیـون ریـال  و             20103به ترتیب   عبارت از         ,  واحدهای بهره برداری شده       
 درصد از کل تعداد واحدها و از کل سـرمایه           8,  درصد   6,  درصد   6می باشد که به ترتیب      

واحدهای بهره برداری شده شهرک های صـنعتی اسـتان        , گذاری واحدها و از کل اشتغال       
 .ستان را به خود اختصاص داده است خوز

 
 مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی  مسجد سلیمان براساس نوع فعالیت ) 9(جدول  

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال)   

 195 7711 6 غذایی

 60 4004 5 شیمیایی

 17 1184 2 فلزی 

 30 210 1 برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

 72 1521 3 سلولزی 

 77 5473 1 نساجی 

    خدمات 

 

 451 20103 18 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان : ماخذ
 
  صنعتی خرمشهر شهرک -) 7-4(



ـ     427شهرک صنعتی خرمشهر با مساحت کلی         هکتـار در    290نعتی   هکتار و زمین ص
 اهواز  واقع گردید و عملیات اجرایـی ایـن شـهرک از سـال                – محور خرمشهر      5کیلومتر  

, کـانی غیـر فلـزی       ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صـنعتی در سـایتهای فلـزی              1371
در شهرک صنعتی   . سلولزی و نساجی طراحی گردیده است       , برق و الکترونیک    , شیمیایی  

 واحد می باشد که میزان کل سرمایه گذاری واحدهای  70حدهای مستقر   خرمشهر تعداد وا  
از کـل واحـدهای   .  نفر بـوده اسـت     3264 میلیون ریال و اشتغال زایی آن        35108مذکور  

  واحد  بهره برداری  رسـیده انـد  و میـزان کـل                 26مستقر در شهرک صنعتی خرمشهر        
 71226 بـرداری شـده  بـه ترتیـب           سرمایه گذاری  و میزان اشتغال زایی  واحدهای بهره         

 درصـد   از کـل        11 درصد  و     20,   درصد   8 نفر می باشد که به ترتیب        674,  میلیون ریال   
, تعداد واحدها و از کل سرمایه گذاری واحدها و از کل اشتغال واحدهای بهره برداری شده                 

 .را به خود اختصاص داده است , شهرک های صنعتی استان خوزستان 
 
 

 مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی خرمشهر براساس نوع فعالیت ) 6 (جدول 

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 257 11675 10 غذایی

 226 47918 9 شیمیایی

 11 5327 1 فلزی 

 128 4290 3 برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

 52 2016 3 سلولزی 

    نساجی 

    خدمات 

 

 674 71226 26 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان : ماخذ
 
 
  صنعتی شوشتر  شهرک -) 13-4(



 هکتـار  در     25 هکتـار و زمـین صـنعتی         48شهرک صنعتی شوشتر با مساحت کلی       
و صنعت کارون  واقع گردیده است  و عملیـات اجرایـی    محور شوشتر  ـ کشت  4کیلومتر 

کانی ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلزی           1370این شهرک از سال     
سلولزی و نسـاجی طراحـی گردیـده        , برق و الکترونیک    , شیمیایی  ,  غذایی  , غیر فلزی   

می باشد کـه میـزان        واحد    53در شهرک صنعتی شوشتر تعداد واحدهای مستقر          . است  
  801  میلیون ریال ومیزان  اشتغال زایـی آن           60554کل سرمایه گذاری واحدهای مذکور        

  واحد  بهره بـرداری       10از کل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شوشتر         . نفر بوده است    
رسیده اند و میزان کل  سرمایه گذاری  و  میزان اشتغال زایی  واحـدهای  بهـره بـرداری                       

,  درصد   2,  درصد   3 نفر می باشد که به ترتیب        188,  میلیون ریال    6440  به ترتیب         شده  
 درصد از کل تعداد واحدها و از کل سرمایه گذاری واحدها و از کل  اشـتغال واحـدهای                    3

 .شهرک های صنعتی استان خوزستان را به خود اختصاص داده است , بهره برداری شده 
 

 بهره برداری شده در شهرک صنعتی شوشتر براساس نوع فعالیت مشخصات صنایع ) 11(جدول  

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 101 3981 5 غذایی

 16 434 2 شیمیایی

 13 772 1 فلزی 

    برق و الکترونیک 

 6 511 1 کانی غیر فلزی 

 52 742 1 سلولزی 

    نساجی 

    خدمات 

 
 188 6440 10 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان : ماخذ
 
 
 
  صنعتی بهبهان  شهرک -) 10-4(



 هکتـار  در     50 هکتار و زمـین صـنعتی        76,5شهرک صنعتی بهبهان با مساحت کلی       
لیات اجرایـی ایـن شـهرک از         شیراز  واقع گردیده است  و عم        – محور بهبهان      9کیلومتر  

, کانی غیـر فلـزی      ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلزی           1376سال  
در . سـلولزی و نسـاجی طراحـی گردیـده اسـت            , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  

  واحد می باشد که میزان کل سـرمایه          31شهرک صنعتی بهبهان  تعداد واحدهای مستقر          
  نفـر بـوده      605  میلیون ریال ومیزان  اشتغال زایـی آن           43345احدهای مذکور   گذاری و 

 واحد  بهره برداری رسیده اند       9از کل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بهبهان           . است  
و میزان کل سرمایه گذاری و میزان اشتغال زایی  واحدهای بهره برداری شده  به ترتیـب                  

 درصد از کل    2,   درصد    3,  درصد   3ی باشد که به ترتیب        نفر م   106 میلیون ریال  و      8360
تعداد  واحدها و از کل سرمایه گذاری واحدها و از کل  اشتغال واحدهای بهره برداری شده                  

 .را به خود اختصاص داده است , شهرک های صنعتی استان خوزستان , 
 

 راساس نوع فعالیت مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی بهبهان ب) 8(جدول  

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 73 6055 5 غذایی

 13 631 1 شیمیایی

    فلزی 

 10 847 1 برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

 10 317 1 سلولزی 

  510 1 نساجی 

    خدمات 

 

 106 8360 9 جمع 

 1381, اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان منتج از : ماخذ
 
 
 
 
 صنعتی سوسنگرد شهرک -) 11-4(



  هکتـار  در  9  هکتار و زمـین صـنعتی   15شهرک صنعتی سوسنگرد  با مساحت کلی   
 بستان   واقع گردیده است  و عملیات اجرایی این شهرک از              – محور سوسنگرد      9کیلومتر  

, کانی غیـر فلـزی      ,  و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلزی           آغاز 1370سال  
در . سـلولزی و نسـاجی طراحـی گردیـده اسـت            , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غذایی  

  واحد می باشـد کـه میـزان کـل            22شهرک صنعتی سوسنگرد  تعداد واحدهای مستقر          
  نفـر    437ان  اشتغال زایی آن        میلیون ریال ومیز    12920سرمایه گذاری واحدهای مذکور     

 واحد  بهـره بـرداری       5از کل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی سوسنگرد           . بوده است   
رسیده اند و میزان کل سرمایه گذاری و میزان اشتغال زایی   واحدهای بهره برداری شـده            

 1, صـد     در  1,  درصـد    2  نفر  می باشد که به ترتیـب           65 میلیون ریال  و        1367به ترتیب   
درصد از کل تعداد واحدها و از کل سرمایه گذاری واحدها و از کل اشتغال واحدهای بهـره                  

 .شهرک های صنعتی استان خوزستان  را به خود اختصاص داده است , برداری شده 
 

 مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی سوسنگرد براساس نوع فعالیت ) 10(جدول  

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها  نوع فعالیت
  (میلیون ریال )  

 37 754 3 غذایی

 17 503 1 شیمیایی

    فلزی 

    برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

    سلولزی 

 11 110 1 نساجی 

    خدمات 

 

 65 1367 5 جمع 

 1381, ن خوزستان منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استا: ماخذ
 
 
 
 1صنعتی دزفول  شهرک -) 8-4(



  هکتـار  در      24  هکتـار و زمـین صـنعتی          40شهرک صنعتی دزفول  با مساحت کلی        
 شوشتر   واقع گردیده است  و عملیات اجرایی ایـن شـهرک از                – محور دزفول      5کیلومتر  

,  غیـر فلـزی      کانی,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلزی           1370سال  
در شهرک صنعتی   . سلولزی و نساجی طراحی گردیده است       , برق و الکترونیک    , شیمیایی  

  واحد می باشـد کـه میـزان کـل سـرمایه گـذاری       85  تعداد واحدهای مستقر  1دزفول  
.   نفر بوده اسـت       1443  میلیون ریال و میزان  اشتغال زایی آن           129432واحدهای مذکور   

  واحد  بهره بـرداری رسـیده انـد و            33قر در شهرک صنعتی دزفول      از کل واحدهای مست   
میزان کل سرمایه گذاری و میزان اشتغال زایی واحدهای بهره برداری شـده  بـه ترتیـب                   

 درصد از   10,  درصد   6,  درصد   10  نفر  می باشد که به ترتیب            579 میلیون ریال  و      21248
دها و از کل اشتغال واحدهای بهـره بـرداری          کل تعداد واحدها و از کل سرمایه گذاری واح        

 .شهرک های صنعتی استان خوزستان  را به خود اختصاص داده است , شده 
 

 مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی دزفول براساس نوع فعالیت ) 7(جدول  

  

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 180 6159 9 غذایی

 60 4626 7 شیمیایی

 96 4089 6 فلزی 

 50 2719 3 برق و الکترونیک 

 40 624 4 کانی غیر فلزی 

 30 1118 3 سلولزی 

 123 1913 1 نساجی 

    خدمات 

  

 579 21248 33 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان : ماخذ
 
 
 
 )الباجی (2صنعتی اهواز  شهرک -) 3-4(



  50  هکتـار و زمـین صـنعتی          81,5با مساحت کلی    )  الباجی (2شهرک صنعتی اهواز    
 اندیمشک واقع گردیده است  و عملیات اجرایی ایـن           – محور  اهواز       9هکتار  در کیلومتر     

 کـانی ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سـایتهای فلـزی             1372شهرک از سال    
در . سلولزی و نساجی طراحـی گردیـده اسـت          , برق و الکترونیک    , شیمیایی  , غیر فلزی   

  واحد مـی باشـد کـه میـزان کـل             158  تعداد واحدهای مستقر        2شهرک صنعتی اهواز    
  855  میلیون ریال و میزان  اشـتغال زایـی آن             223087سرمایه گذاری واحدهای مذکور     

  واحد  بهره برداری      64 ,  2ر در شهرک صنعتی اهواز      از کل واحدهای مستق   . نفر می باشد    
رسیده اند و میزان کل سرمایه گذاری واحدهای بهره برداری شده و میزان اشـتغال زایـی       

 درصد و   23,  درصد   20 نفر  می باشد که به ترتیب       973,   میلیون ریال     84252به ترتیب     
ری  واحـدهای  و  از کـل  اشـتغال                درصد از  کل تعداد  واحدها و  از کل سرمایه گـذا               16

را به خود اختصاص    ,  شهرک های صنعتی استان خوزستان      , واحدهای   بهره برداری شده       
 .داده است

 
 

   براساس نوع فعالیت 2مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی اهواز  ) 2(جدول  
 

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 

)یون ریال میل   )  

 204 9585 14 غذایی

 427 33355 31 شیمیایی

 169 32448 8 فلزی 

 49 4580 3 برق و الکترونیک 

 46 1790 3 کانی غیر فلزی 

 78 2494 5 سلولزی 

    نساجی 

    خدمات 

 

 973 84252 64 جمع 

 1381, وزستان منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خ: ماخذ
 
 



  3صنعتی اهواز  شهرک -) 4-4(
   محـور    10  هکتار   در کیلـومتر   132     با  مساحت  کلی   3 شهرک  صنعتی   اهواز      

 آغـاز و    1380 ماهشهر  واقع گردیده است  و عملیات اجرایی این شهرک از سـال                –اهواز  
بـرق و   , شـیمیایی   , فلزی  کانی غیر   , جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلزی        

  تعـداد  3در شهرک صنعتی اهـواز  . سلولزی و نساجی طراحی گردیده است       , الکترونیک  
   واحد می باشد که میزان کل سـرمایه گـذاری واحـدهای مـذکور                 58واحدهای مستقر     

از کـل واحـدهای     .    نفر مـی باشـد        594  میلیون ریال و میزان  اشتغال زایی آن           97069
 .    تاکنون هیچ کدام  به بهره برداری نرسیده  است 3شهرک صنعتی اهوازمستقر در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  1 کارگاه اهواز فاز 

 واحد مستقر شده که از کل واحـدهای مسـتقر در            28در شهرک صنعتی کارگاه اهواز    
دهای  واحد به بهره برداری رسیده است که میزان کل سرمایه گذاری واح            21, کارگاه اهواز   

 نفر می باشد    179,  میلیون ریال    14322بهره برداری شده و میزان اشتغال زایی  به ترتیب           
 درصد از کل تعداد واحدها و از کـل سـرمایه گـذاری              3,  درصد   4,  درصد   6که به ترتیب    

واحدها و از کل  اشتغال واحدهای بهره برداری شده شهرکهای صنعتی استان خوزستان را             
 .داده است به خود اختصاص 

 
 
 
 مشخصات صنایع بهره برداری شده در کارگاه   اهواز  براساس نوع فعالیت ) 3(جدول  

 

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
)میلیون ریال    )  

    غذایی
    شیمیایی

 179 14322 21 فلزی 

    برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

    سلولزی 

ی نساج     

    خدمات 

 

 179 14322 21 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان :       ماخذ
 
 
 
 
 



 
    اهواز 2کارگاه فاز 

 واحد مستقر شده که از کل واحدهای مستقر در کارگاه فاز            28  اهواز      2در  کارگاه فاز     
بهره برداری رسیده است که میزان کل سرمایه گـذاری واحـدهای              واحد به     20,   اهواز    2

 نفـر مـی     212   میلیون ریـال  و         16500بهره برداری شده و میزان اشتغال زایی به ترتیب          
 درصد از کل تعـداد واحـدها و از کـل سـرمایه              4 درصد و    5,  درصد   6باشد که به ترتیب     

ی شده   شـهرکهای صـنعتی اسـتان          گذاری واحدها و از کل اشتغال واحدهای بهره بردار        
 .خوزستان را به خود اختصاص داده است

 
 
 

   اهواز  براساس نوع فعالیت 2مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی کارگاه فاز ) 4(جدول  

 

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 17 1762 1 غذایی

    شیمیایی

لزی ف  18 14318 188 

 7 420 1 برق و الکترونیک 

    کانی غیر فلزی 

    سلولزی 

    نساجی

    خدمات 

 

 212 16500 20 جمع 

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان :    ماخذ
 
 
 
 
 



 
 صنعتی آبادان  شهرک -)6-4(

  هکتـار  در      270  هکتار و زمین صنعتی       455مساحت کلی   شهرک صنعتی آبادان   با       
 اهواز  واقع گردیده است  و عملیات اجرایی این شهرک از سـال  – محور آبادان      5کیلومتر  

غذایی , کانی غیر فلزی    ,  آغاز و جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلزی           1370
در شهرک صنعتی   .  گردیده است    سلولزی و نساجی طراحی   , برق و الکترونیک    , شیمیایی  

  واحد می باشد که میزان کل سرمایه گذاری واحدهای           140آبادان تعداد واحدهای مستقر       
از کـل   .   نفـر بـوده اسـت         3202  میلیون ریال و میزان  اشتغال زایی آن           309860مذکور  

ان کل    واحد  بهره برداری رسیده اند و میز         58واحدهای مستقر در شهرک صنعتی آبادان       
 63569سرمایه گذاری واحدهای بهره برداری شده و میزان اشـتغال زایـی  بـه ترتیـب                    

 درصد از کـل     31  درصد و     18,  درصد   18 نفر می باشد که به ترتیب        1790میلیون ریال و      
تعداد واحدها و از کل سرمایه گذاری واحدها و از کل  اشتغال واحدهای بهره برداری شده                  

 .استان خوزستان را به خود اختصاص داده است شهرک های صنعتی 
 
 

 مشخصات صنایع بهره برداری شده در شهرک صنعتی آبادان   براساس نوع فعالیت ) 5(جدول  

    

 اشتغال  سرمایه  تعداد واحدها نوع فعالیت 
  (میلیون ریال )  

 686 27071 15 غذایی

 454 15559 19 شیمیایی

    فلزی 

نیک برق و الکترو  2 1947 52 

 229 3756 14 کانی غیر فلزی 

 44 1793 3 سلولزی 

 325 13443 5 نساجی 

    خدمات 

 

 1790 63569 58  جمع

 1381, منتج از اطالعات برگرفته شده از شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان :    ماخذ
 
 



  2 شهرک صنعتی دزفول -) 9-4(
 هکتار در کیلـومتر     80 هکتار و زمین صنعتی      116  با مساحت  2شهرک صنعتی دزفول    

 1380 محور دزفول ـ شوشتر واقع گردیده است و عملیات اجرائی این شـهرک از سـال    3
غـذایی   , کـانی غیـر فلـزی       , آغازو جهت استقرار واحدهای صنعتی در سایتهای فلـزی          

ایـن شـهرک   در . سلولزی و نساجی طراحی گردیده اسـت      , برق و الکترونیک    , شیمیایی  
 .   واگذاری صورت نگرفته است 1381صنعتی تا پایان سال 

 
 

میزان تعداد (تحلیل وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در زمینه 
میزان سرمایه گذاری و میزان اشتغال , واحدهای بهره برداری شده 

 )زایی
 

اً عموم, رشد و شکل گیری صنایع در مناطق مختلف استان صرفنظر از تقاضای جامعه              
ناشی از منابع  و امکانات موجود  در این مناطق  و بر مبنای مزیت های  نسبی هـر مکـان                       

) ازقبیل نفت و گاز و منابع طبیعی        ( برخورداری از عوامل تولید نظیر مواد اولیه      . می باشد   
فن آوری قابل دسترس و سرمایه عامل اصلی شکل گیری صـنایع در منـاطق               , نیروی کار   

 .الیت صنعتی نیز در هر منطقه متفاوت می باشد شدت فع, مختلف 
 

با عنایت به آمار واحدهای صنعتی به بهره بـرداری رسـیده در شـهرکهای صـنعتی                 
استان خوزستان میزان کل اشتغال زایی شهرکهای صنعتی استان و میـزان کـل سـرمایه                

 نفـر و    5925در شهرکهای صنعتی استان به ترتیب       )واحد های بهره برداری شده      ( گذاری  
 . میلیون ریال برآورد شد 364910
 

 شهرستان  9شهرک های واقع در     ,  شهرک صنعتی    22براساس اطالعات اخذ شده از      
سوسـنگرد  و     ,  ماهشـهر   ,  شوشـتر   ,  بهبهـان   ,  دزفـول   ,  آبادان  ,  خرمشهر    ,  اهواز    

بهره برداری  مسجد سلیمان فعال بوده و اکثر واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها به              
سـرمایه  , که اطالعات مربوط به تعداد واحدهای صنعتی بهره بـرداری شـده             , رسیده اند   

 .واحدها و میزان اشتغال این احدها براساس نوع صنعت در طرح گنجانده شده است 
 



واحدهای مستقر در   , از کل واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان خوزستان          
ایـذه و   , شـادگان   , بنـدر امـام     , اندیمشک  , امیدیه  , لک  شهرک صنعتی شهرستان باغم   

 .آغاجاری هیچکدام از واحدهای صنعتی به بهره برداری نرسیده و در رکود به سر می برند 
 

میـزان سـرمایه واحـدها بهـره        ,  با توجه به آمار منتج از شهرک های صنعتی استان           
تبه بندی شـد کـه شـهرک        برداری شده  براساس سهم  هر شهرک صنعتی استخراج و ر           

در . آبادان و خرمشهر به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند               , صنعتی اهواز   
, خصوص میزان اشتغال واحدهای بهره برداری شده براساس سهم هـر شـهرک صـنعتی                

 .  بیشترین میزان اشتغال زایی را به خود اختصاص دادند 2شهرک صنعتی آبادان و اهواز 
 

 گروه صـنعتی در صـنایع فلـزی و شـیمیایی و             7ان تمایل به سرمایه گذاری در       میز
غذایی بیشترین سهم را دارد و صنعت خدمات آخرین رتبه را از نظر تمایـل بـه سـرمایه                   

گرایش و تمایل به سرمایه گذاری      .  گروه صنعتی به خود اختصاص داده است           7گذاری در   
شهرستان اهواز و آبادان و خرمشهر      , اضیان  به تفکیک شهرستان براساس درخواست متق     

و از بین شـهرها      ,  بیشترین میزان سرمایه گذاری را در استان به خود اختصاص داده اند               
استان خوزستان شهرستان آغاجاری و شادگان کمتـرین تمایـل بـه سـرمایه گـذاری در                 

 . شهرک های صنعتی را به خود اختصاص داده اند 
 

دهاي صنعيت هبره برداري شده صنايع فلزي و شيميايي از نظر تعداد واحد هبره برداري شده و ميزان اشتغال بيشترين سـهم را دارد                باتوجه به آمار واح   
 باتوجه به آمار داده شده صنايع     . كه دسترسي به مواد اوليه و  وجود بازار صادرات و ارزش افزوده باالي اين صنايع عامل اصلي رشد اين صنايع بوده است                        

 .  درصد كل صنايع فلزي و شيميايي كشور را به خود اختصاص داده است ١٣فلزي و شيميايي استان خوزستان در جمموع 
 
 
 
 
 
 

, ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی در زمینه توسعه تکنولوژی نرم افـزاری            
 ایجاد کارگاههای صنعتی و شهرکهای تخصصی 

 
 تان توسعه تکنولوژی نرم افزاری در استان خوزس

 



 در نگرش مدیران شرکت نسبت به نقش شـهرکهای صـنعتی تغییـرات              1376از سال   
تشکیالت شرکت مورد بازنگری قرار گرفت و یک معاونت         , بنیادی بوجود آمد و به تبع آن        

ایجاد ,در آغاز برنامه سوم توسعه      . توسعه صنعتی و معاونت فن آوری در شرکت ایجاد شد           
تمع های نرم افزاری و مراکز خدمات فنی و مهندسی مـورد            ایجاد مج , خوشه های صنعتی    

توجه قرار گرفت در این راستا در استان خوزستان شرکت شـهرکهای صـنعتی در جهـت                 
ارائه خدمات مشاوره و راهبری صنعتی به صنعتگران مستقر در شهرکهای صـنعتی پیـرو               

 9این برج در    , ود  مطالعات به عمل آمده تصمیم ساخت برج نرم افزاری خدماتی شرکت نم           
 واحد طراحی و در حال سـاخت اسـت کـه            72 متر مربع در     9000طبقه و مساحت بالغ بر      

که در آن کلیه خدمات نرمـافزاری    ,  زمینه اشتغال و ارزآوری را ایجاد می نماید          400حدود  
, حقـوقی   , شامل خدمات طراحی و اینترنت و کامپیوتر و انـواع مشـاوره هـای صـنعتی                 

 .بانک و غیره به صنعتگران ارائه خواهد گردید , بازاریابی 
 

 ایجاد مجتمع های کارگاهی 

 
مجموعه های کارگاهی به تعداد معینی از کارگاه اطـالق مـی شـود کـه بـا مسـاحت                    
مشخص براساس نقش های جانمایی برای کاربرد خاصی احداث شده باشد معموالً عملیات             

ین زیربناهای مـورد نیـاز کارگاههـا توسـط          احداث ساختمان و تام   , طراحی  , مکان یابی   
فضاهای الزم برای ارائه خدمات نرم افزاری مورد نیاز واحدها در           . شرکت صورت می گیرد     

 مجموعه پیش بینی میشود 
در راستای دست یابی به اشتغال زایی و فعالیت های زود بازده و همچنـین سـاخت و                  

ملی حفاری و شرکت    , مانند صنایع فوالد    تامین قطعات مورد نیاز صنایع موجود در استان         
آبـادان و   , شرکت شهرکهای صنعتی اقدام به ساخت مجتمع های کارگاهی در اهواز            , نفت  

 میلیون ریال جذب سرمایه گذاری در پی        192299 فرصت شغلی و     1538دزفول نموده که    
د کارگـاهی بـه      واح 109 فاز در اهواز و یک فاز در آبادان در قالب            3تاکنون  .خواهد داشت   

 .متقاضیان واگذار گردیده است 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایجاد شهرکهای تخصصی 

 
به منظور توسعه شهرکهای تخصصی در استان باتوجه به اولویت بندی استقرار صنایع             
و همچنین امکانات بالقوه هر شهرسـتان شـرکت شـهرکهای صـنعتی اقـدام بـه ایجـاد                   

ان نموده که جدول ذیل وضعیت میزان سرمایه گذاری و میزان           شهرکهای تخصصی در است   
 .اشتغال زایی شهرکها را نشان می دهد 

 
 
 
 
 

 
 
 

 :بررسی عملکرد شهرکهای صنعتی استان خوزستان 
 



میـزان  , بررسی عملکرد شهرکهای صنعتی در زمینـه توسـعه شـهرکها            : الف  
تعـداد واحـدهای بهـره      , ر  تعداد واحدها مستق  , میزان سرمایه گذاری    , اشتغالزایی  

 .برداری شده به تفکیک هر شهرک 
بررسی عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی در زمینه ایجاد تکنولـوژی نـرم     : ب  
 .مجتمع های کارگاهی و شهرکهای تخصصی , افزاری 
ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی در زمینه بررسی علل و عوامل موثر بـر             : ج  

ب متقاضیان به سرمایه گذاری در این شـهرکها از          عملکرد شهرکهای صنعتی در جذ    
 .دیدگاه صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی در زمینه بررسی علل و عوامل موثر بر عملکـرد      
شهرکهای صنعتی در زمینه جذب متقاضیان به سرمایه گـذاری در ایـن شـهرک هـا از       

 احدهای صنعتی دیدگاه صاحبان و
 

در این بخش از تحقیق علل و عوامل موثر بر عملکرد شـهرکهای صـنعتی در زمینـه                  
جذب متقاضیان به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مورد سنجش قرار گرفته اسـت               
بررسی ها نشان می دهد که مزایایی شهرکهای صنعتی در جذب متقاضیان به فعالیـت در                

% 60یژه ای برخوردار اسـت ولـی بـا ایـن وجـود بـیش از                 شهرکهای صنعتی از اهمیت و    
واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی راکد هسـتند و هنـوز بـه یهـره بـرداری                  

لذا در این بخش از تحقیـق دو دسـته از عوامـل تـاثیر گـذار بـر عملکـرد                     , نرسیده اند   
نعتی مورد  شهرکهای صنعتی در زمینه جذب متقاضیان به سرمایه گذاری در شهرکهای ص           

 .آزمون قرار گرفت 
 



 : عوامل  بريوين 
. عواملي كه متاثر از شرايط حميطي و قوانني و مزايا و مهچنني مواردي كه بواسطه استقرار در شهرك صنعيت براي يك واحد صنعيت اجياد مـي شـود                             

 )دمات اوليه تسهيالت زير بنايي و خ, مهكاري دستگاههاي ذيربط , مشاوره ختصصي و آموزشي , مديريت (
 

 :عوامل دروين
مشكالت فـين  ,مشكالت داخلي. (عواملي كه بايد  ريشه آهنا را در خود واحدهاي صنعيت و خبصوص در سطح مديرييت اين طرح ها را جستجو كرد      

 )مشكالت ناشي از عدم توان رقابت ومشكالت بازار ,
 

هنا را پوشش مي دهد و لذا در مجع بندي كلي اين عوامل  در طرح مطالعايت مـورد  اين طرح در دو دسته اين عوامل  را مورد نظر قرار مي دهد و آ   
 .بررسي قرار مي گريند 

 

 تعریف متغیرها
در این تحقیق جهت بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد واحدهای صنعتی           

 انواع متغیرهـا بـه    , مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی از نظر مدیران واحدهای صنعتی           
هدف ما رسیدن به این نتیجه بود کـه مهمتـرین عوامـل مـوثر بـر                 . آزمون گذاشته شد    

, آیا عوامل درونی در اولویت قرار دارند یا عوامل برونی ؟            . کدام متغیرها هستند    , عملکرد  
 .ما دو گروه عوامل در تحقیق لحاظ کردیم 

 
 عوامل  درونی 

 )ANAGMENT M:(مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی  -1
ن متغیر بعنوان یک مقوله اجتماعی اقتصادی که مبـین نحـوه مـدیریت و میـزان                 ای

 .اهمیت آن از دیدگاه  مدیران واحدهای صنعتی  در این پژوهش لحاظ شده است 
 )EDUCATIN:( تخصص و تحصیالت مدیران واحدهای صنعتی  -2

ه بدین معنا ک  ,  عبارت است از میزان تحصیالت و تخصص مدیران واحدهای صنعتی           
تخصص و تحصیالت چقدر برای مدیران اهمیت داشته است و آیا عدم دارا بودن آن بـرای                 

 آنها ایجاد مشکل و به تبع آن باعث عملکرد ضعیف شرکت شده است ؟
  )XX1X ( همکاری و هماهنگی دستگاه ها و سازمان ها  -3

زها ادارات و دستگاههای مختلف برای صدور مجو      , بدین معنی که همکاری سازمانها      
 .و مسائل بروکراسی و اداره چقدر برای مدیران شرکت حائز اهمیت است 

 ) XX2X( تسهیال ت زیر بنایی و خدمات اولیه  -4
بدین معنا که ارائه تسهیالت زیر بنایی وخدمات اولیه از سـوی شـرکتهای صـنعتی                

ری برای صاحبان واحدهای صنعتی در ایجاد یک واحد وادامه فعالیت أنها به سـرمایه گـذا          
 چقدر اهمیت دارد 
  1q:عوامل درونی 



مشکالت و موانعی که صاحبان واحدهای صنعتی با آن روبـرو هسـتند وبـه عنـوان                 
 مانعی بر سر راه فعالیت صاحبان واحد های صنعتی قلمداد می شوند  

 
  y:  عملکرد شهرک صنعتی 

 وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شـهرکهای صـنعتی تحـت عنـوان عملکـرد مـورد                
ارزیابی قرار می گیرد که معرف میزان تأثیر شهرکها ی صنعتی در جذب متقاضیان بـه سـرمایه            

 .گذاری در شهرکهای صنعتی در این تحقیق  می باشد
 شاخص بندی 

 عوامل بیرونی  -1
 

  مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی – 1-1
 همکاری اولیه  -1-1-1
  میزان تخصص و آگاهی  -1-1-2
  اشراف به نوع فعالیت  -1-1-3

 
  مدیران واحدهای صنعتی تخصص و تحصیالت -1-2

 میزان اطالع رسانی در شهرک صنعتی   -1-2-1
  استفاده از کارشناس و متخصص  -1-2-2
  تحصیالت دانشگاهی وعالی  -1-2-3

 
 همکاری و هماهنگی دستگاهها و سازمان ها  -1-3

 صدور مجوزهای مختلف  -1-3-1
 

 ارائه تسهیالت در محل شرکت شهرکهای صنعتی  -1-4
 . . .تلفن و , زمین , برق , آب  -1-4-1
 وانین شهرداریها  معافیت از ق -1-4-2
 کاهش هزینه سرمایه گذاری بـدلیل اسـتفاده از خـدمات            -1-4-3

 .سازماندهی شده 
  عدم پرداخت مالیات  -1-4-4
 دسترسی به  مواد اولیه  -1-4-5



 
 
 :   عوامل درونی -2
اختالف  شـرکا، مشـکل حقـوقی ، مشـکالت شخصـی             ( بروز مشکالت داخلی     2-1

 )کارفرما ،
 وفرسوده ،عدم دسترسی به  ماشـین        ماشین آالت قدیمی  (  بروز مشکالت فنی     2-2

 )آالت پیشرفته در خط تولید ، نقص فنی در خط تولید 
کیفیت پایین محصوالت ، هزینه باالی تولید ، عـدم          (  عدم توان رقابت ناشی از       2-3

 )توان تبلیغات ، نبود کانالهای توزیع 
 ناتوانی  چک برگشتی ، کمبود سرمایه در گردش،      (  بروز مشکالت مالی ناشی از       2-4

 )پرداخت بدهی به افراد ، ناتوانی پرداخت بدهی به بانکها 
هزینه باالی حمل ونقل ، بعد مسافت تا مبـادی فـروش ،           (  مشکالت بازار فروش   2-5

 ) عدم وجود تقاضای درون استانی 
 
  عملکرد شرکت شهرک صنعتی - 3
 

 فعال بودن شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی  -1
 صنعتی فعال به واحدی اطالق می شود کـه بـه بهـره بـرداری                در این پژوهش واحد   

 .رسیده ودر وضعیت فعالیت دائمی یا موقت به سر می برد 
 غیر فعال بودن شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی  -2

به واحد صنعتی  اطالق می شود که بعد از عقد قرار داد هنوز به بهره برداری نرسیده                  
 ..طیل شده اند بسر می بردیا  بهره برداری رسیده ولی تع

 
 
 
 
 
 
 
 
 فرضیات تحقیق  



هدف اساسی و بنیادین در این تحقیق یـافتن عوامـل مـوثر بـر عملکـرد شـرکت                   
لـذا  . شهرکهای صنعتی از نظر مدیران شرکتهای مستقر در شرکت شهرک صنعتی اسـت              

 .فرضیات ما در این دسته بندی قرار گرفتند 
 

 :فرضیات اصلی 
 .و عملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد بین عوامل درونی  -1
 .بین عوامل بیرونی و عملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد  -2
تاثیر عوامل درونی برعملکرد شرکت نسبت به عوامل بیرونـی از اهمیـت              -3

 ..نسبی بیشتری برخوردار است 
 

 :فرضیات فرعی 
 بیرونـی   از دیدگاه صـاحبان واحـدهای صـنعتی میـزان اهمیـت عوامـل              -1

 برعملکرد شرکت تا چه اندازه است ؟
 از دیدگاه صـاحبان واحـدهای صـنعتی میـزان اهمیـت عوامـل درونـی                 -2

 برعملکرد شرکتها چقدر است ؟
 
 
 
 
 

 :تعیین حجم نمونه
 ا ستفاده می کنیم cochran)  ( برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران 

 
p = 0/5                       q = 0/5                  t = 2                        n = 846  
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برای تعیین حجم نمونه در این تحقیـق بـه دلیـل پراکنـدگی شـهرکهای صـنعتی                  
  نمونه انتخاب نموده ایم 250وهمچنین پراکندگی نوع صنعت 

 
 
 

 انتخاب نمونه ها  از جامعه آماری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی
 نمونه مورد نیاز برای انجام مطالعـه بـه تناسـب تعـداد واحـدهای                250ا تعداد   ابتد 

صنعتی مستقر در شهرکهای صـنعتی  بـر اسـاس نمونـه گیـری تصـادفی در هریـک از                     
سپس پرسش نامه های تهیه شده از طریق تمـاس بـا            , شهرستان های استان تهیه نموده      

تان به صورت مصاحبه و تکمیل      صاحبان واحدهای صنعتی در تمامی شهرکهای صنعتی اس       
الزم . پرسشنامه به صورت تصادفی بر حسب تعداد مورد نیاز پرسشنامه تهیه و کامل شد               

 پرسشنامه عودت داده شد که مجموعه       200به ذکر است از کل پرسشنامه های پخش شده          
کاملی از اطالعات و آمار مربوط به مشخصات کلی و دیگر اطالعات تدوین شده در پرسش                

 تایی از صاحبان واحد های      200فرض تحقیق را در یک نمونه       . نامه در دسترس قرار گرفت      
 متغیر که دارای سه مقدا ر کم،        5صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی  در نظر می گیریم و          
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متوسط ،وزیاد است در جداول توافقی حاصله مورد ارزیابی قرار مـی دهـیم ومشـاهدات                
  گروه تعلق دارند رده بندی می شوند3 که به کدام یک از این  بسته به این) افراد نمونه(

 
 

 
 
 
 

 این پرسشنامه توسط صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی تکمیل شود
 

 مشخصات عمومی و سواالت کلی : بخش اول 
 

 نام استان                                                        نام شهرك 

 ) :رداد در شركت شهركهاي صنعيت عنوان قرا(نام واحد 

 :نام جتاري واحد 

 :نام دقيق حمصول  يا حمصوالت 

 ) :اولني تاريخ آغاز فعاليت توليدي(تاريخ رسيدن به هبره برداري 

 :تارخ صدور آخرين پروانه هبره برداري صنايع 

 :مشاره آخرين پروانه هبره برداري صنايع 

 :داري دريافيت تعداد و حمل صدور پروانه هاي هبره بر

 ميزان اشتغال 

 تعداد کارکنان تولیدی                         تعداد کارکنان اداری 
 

 )١٣٨١دراسفند (وضعيت فعاليت به چه صورت است ؟ 
 

 تعطیلی کامل             موقتی               دائمی                هنوز به بهره برداری نشده است
 

  چند درصد ظرفيت عملي توليد مي منائيد؟درحال حاضر با
 
 

  را بفرمائيد ١٣٨١درصورت متايل ميزان توليد خود در سال 
 

  ميزان حتصيالت خود را عنوان كنيد 
 

 زیر دیپلم                        دیپلم                           لیسانس                          لیسانس و باالتر 
 
 



 
 

 سواالت مرتبط با عوامل موثر بر عملکرد شهرکهای صنعتی استان خوزستان : دوم بخش 
 
همکاری اولیه مدیر شرکت شهرکهای صنعتی مشوقی برای ادامه کار مـن بـوده               -1

 .است 
 لي كم    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خي

  آگاهی مدیر شرکت از نوع فعالیت من ناچیز بود-2
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

  مدیر شرکت از اطالعات خوبی در زمینه کار من برخوردار است -3
          زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم    بسيار زياد            

 مدیر شرکت در اوائل کار مشکالت و مزایایی نوع شرکت من را به من یادآور کرد -4
. 

 م                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       ك

 . مدیر شرکت در رابطه با مطالعات امکان سنجی طرح به من توصیه نمود -5
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

 .مینه کاری من مفید بوده است   میزان اطالع رسانی  در شهرک صنعتی در ز-6
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

 . استفاده از مشاوره های تخصصی موجود در شهرک صنعتی در زمینه فعالیت من مفید بوده است -7
              زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم    بسيار زياد        

 استفاده از مراکز آموزشی موجود در شهرک صنعتی به منظور تقویت نیروی کار              -8
 .متخصص در میزان فعالیت شرکت من مفید بوده است 

                يب نظر                       كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد   

 در زمینه فعالیت واحد صنعتی دستیابی به فن آوری برتر و سیستم های اطالع رسانی موجـود در                   -9
 .شهرک صنعتی مفید بوده است 

                     كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر   

 در زمینه فعالیت واحد صنعتی  تجربه شخصی و عملی بـیش از مشـاوره هـای                  -10
 . تخصصی و آموزشی ارائه شده در شهرک صنعتی  اهمیت دارد 

     كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                   

منابع طبیعی و کشـاورزی   ,  اداره  راه و ترابری ,  سازمان محیط زیست (   همکاری دستگاه های    -11
اداره ثبت اسناد و  اداره کار و امـور اجتمـاعی  در تاسـیس                , میراث فرهنگی , سازمان آب و برق       , 

سرمایه گذاری  در محل شهرک صنعتی  چقدر برای شما           شرکت یا واحد صنعتی وادامه فعالیت شما به         
 .اهمیت داشته است 

    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 



 
 
 
 
 
 
 

یـه  میزان رضایت مندی شما از برخورداری از تسهیالت زیر بنایی و خدمات اول            
چقدر برای شما در ادامه فعالیت به سرمایه گذاری در شهرک صـنعتی اهمیـت               

 .داشته است 
 

 سرمایه و تلفن, زمین , برق ,  آب -12
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

  شهرداری ها معافیت از قوانین-13
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

  کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات سازماندهی شده -14 
     يب نظر                       كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد              

  پرداخت نقد و اقساط هزینه های انتفاع از تاسیسات مثل آب و برق و تلفن و گاز -15
  كم    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي

  عدم پرداخت مالیات -16 
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

  دستیابی آسان به مواد اولیه مورد نیاز شرکت-17
                        كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر

به عنوان  ) شخصی کارفرما  اختالف شرکا،مشکل حقوقی، مشکالت   ( درجه اهمیت مشکالت داخلی    -18
  چگونه است مانعی بر سر راه ادامه فعالیت شما به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی

             يب نظر                       كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد      

ماشین آالت قدیمی وفرسوده ،عدم دسترسـی بـه  ماشـین آالت             ( درجه اهمیت مشکالت فنی      -19
به عنوان مانعی بـر سـر راه ادامـه          ) پیشرفته در خط تولید وارتقا فنĤوری  ، نقص فنی در خط تولید              

  سرمایه گذاری در شهرک صنعتی چگونه است فعالیت شما به
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

کیفیت پایین محصوالت ، هزینه باالی تولیـد ،        (   درجه اهمیت مشکالت ناشی از عدم توان رقابت           -20
به عنوان مانعی بر سر راه ادامه فعالیت شـما بـه سـرمایه              ) تبلیغات ، نبود کانالهای توزیع      عدم توان   

  چگونه است گذاری در شهرک صنعتی
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 



 
 
 
 

چک برگشتی ، کمبود سرمایه در گـردش، نـاتوانی          (  مشکالت مالی ناشی از       درجه اهمیت بروز   -21
به عنوان مانعی بر سر راه ادامه فعالیـت         ) پرداخت بدهی به افراد ، ناتوانی پرداخت بدهی به بانکها           

  چگونه است شما به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی
     يب نظر                       كم                     خيلي كم    بسيار زياد                     زياد              

هزینه باالی حمل ونقل ، بعد مسافت تا مبادی فروش ، عدم            ( درجه اهمیت مشکالت بازار فروش    -22
به عنوان مانعی بر سر راه ادامه فعالیت شما به سرمایه گذاری در شهرک ) وجود تقاضای درون استانی     

 ست  اصنعتی چگونه
    بسيار زياد                     زياد                  يب نظر                       كم                     خيلي كم 

  در رابطه با بهبود عملکرد شرکتتان چه راهکارهای را پیشنهاد می دهید-23
 
 
 
 
 
 
 

 
  :    spssدر ) خی دو   (χ 2ه  محاسبه آمار

 :  عبارتست از  χ   2ر یا آمار آزمون نیکویی برازش   آزمون کای اسکو
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eij   فراوانی مورد انتظار      
I    تعداد سطرهای جدول توافقی         
J    تعداد ستون های توافقی          

 
 که فرض زیر را آزمون می کند 

H 0 :  تظار تفاوتی وجود ندارد  بین توزیع مشاهده شده و مورد ان 
H 1 :   بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد  

 
 جـدول   χ 2 محاسـبه شـده  را بـا            χ   2حال برای پذیرش یا رد فرض  صفر بایـد               

 .مقایسه کرد
 .که جدول صفحه بعد نتایج حاصل از مدل را نشان می دهد 

محاسبه شده که چون از سطح معنا       % 24  رقم به دست آمده   , براساس نتایج حاصله    
    H 1اطمینـان  % 95پس در سـطح  %  5  <%  24کمتر است   % levelof significance5)   (  داری

%  1  >%  24اطمینان  بـه دلیـل ایـن کـه             % 99پذیرفته می شود ولی فرضیه ها در  سطح          
 .  پذیرفته   نمی شود H 0, است 

 
 
 
 
 
 
 

نقش تخصص وتحصیالت بر عملکرد شـهرکهای صـنعتی از          جدول توزیع فراوانی    
          Eduoدیدگاه صاحبان واحد های صنعتی

جدول فراوانی صفحه بعد گویایی این مطلب است کـه از نظـر صـاحبان واحـدهای                 
نقش أموزش و تحصیالت و تخصـص را در بـاال           %) 48(صنعتی حدود نیمی از پاسخ گویان       

از پاسخگویان در حد متوسـط      %) 27(ی کرده اند و حدود      بردن عملکرد شرکت زیاد ارزیاب    
 .درصد أن را ضعیف ارزیابی نموده اند %) 5/24(و در حدود 

 
 



 
جدول توزیع فراوانی نقش مدیریت شهرک صنعتی بر عملکرد شهرکهای صنعتی از            

                            MANGE                                                    دیدگاه صاحبان واحد های صنعتی     

                                                                      
همانطوری که جدول فراوانی باال نشان می دهد تعـداد پاسـخگویان کـه بـه تـاثیر                  

یعنـی بـیش از   % 55را انتخاب کرده اند ) زیاد  (مدیریت در عملکرد شهرک صنعتی پاسخ       
آن را  %  5/27نقـش مـدیریت را متوسـط و حـدود           % 17 از پاسخگویان است حدود      نیمی

 .دارای تاثیر کم ارزیابی کرده اند 
 
 

جدول توزیع فراوانی نقش همکاری و هماهنگی دستگاه هـا و سـازمان هـا بـر                 
           xx1x عملکرد شهرکهای صنعتی از دیدگاه صاحبان واحد های صنعتی

 
از پاسخگویان نقـش همکـاری و       % 5/48شان می دهد که حدود      جدول فراوانی باال ن   

مساعدت ارگانهای دولتی در صدور مجوز و ارائه تسهیالت را در عملکرد شرکت هـا زیـاد              
آن را دارای اهمیت کـم      % 27نقش آنها متوسط و حدود      % 5/24حدود  , ارزیابی نموده اند    

 .دانسته اند 
 
 
 
 
 

مشـکالت و مـوانعی کـه صـاحبان         (نی  جدول توزیع فراوانی نقش عوامل درو     
بر عملکرد شهرکهای صنعتی از دیدگاه صـاحبان        ) واحدهای صنعتی باآن روبرو هستند      

 q  1  واحد های صنعتی  
پاسـخگویان نقـش عوامـل      % 5/51همانطوری که جدول باال نشان می دهد حـدود          

رای اهمیـت   آن را دا  % 38درونی در عملکرد شرکت را کم ارزیـابی نمـوده انـد و حـدود                
 . آن را دارای اهمیت زیاد دانسته اند % 10متوسط و حدود 

 
 



 y جدول توزیع فراوانی وضعیت عملکرد شهرک صنعتی   
 شرکتی که به سواالت پرسشنامه پاسـخ        200جدول باالی گویا این مطلب است که از         

عـال   شرکت غیر فعال می باشد کـه تعـداد شـرکتهای ف            78,  شرکت فعال    122, داده اند   
 .  درصد می باشد 61مستقر در شهرک صنعتی حدود 

 
 

جدول توزیع فراوانی  نقش تسهیالت زیر بنـایی و خـدمات اولیـه بـر عملکـرد            
 xx2x    شهرکهای صنعتی از دیدگاه صاحبان واحد های صنعتی

درصد از پاسخگویان از تسهیالتی که      74جدول باال گویای این مطلب است که حدود         
دن واحد صنعتی در شهرک صنعتی عاید آنها می شود تاثیر این متغیـر              بموجب مستقر ش  

 درصـد   26را در تسهیل کار و عملکرد شرکت خود متوسط و زیاد ارزیابی کرده اند و فقط                 
 .از پاسخگویان تسهیالت زیر بنایی را در ادامه کار ضعیف ارزیابی نموده اند 

 
 
 

تاثیر عوامل بیرونی بـر     جدول توافقی   بین فعالیت شرکت وارزیابی از          
  y.ntiles of qulityعملکرد شرکت       

  و ارزیـابی تـاثیر عوامـل     yدر جدول توافقی صفحه قبل وضعیت فعالیـت شـرکت   
همـانطوری کـه در جـدول       . بیرونی برروی عملکرد شرکت به رابطه گذاشته شده اسـت           

وضعیت فعالیت دائمـی یـا       شرکتی که به بهره برداری رسیده اند و در           122نمایان است از    
 درصد از شرکتهای مذکور نقش عوامـل        5/52 شرکت یعنی حدود     64موقتی بسر می برند     

 درصـد از ایـن شـرکتها نقـش     7/10 شرکت یـا    13بیرونی را زیاد ارزیابی کرده اند و فقط         
 شرکت که به بهره برداری نرسیده انـد یـا           78حدود  .عوامل بیرونی کم ارزیابی نموده اند       

 درصـد نقـش     50 شرکت یـا     39که تعداد   , ل شده اند به پرسش نامه پاسخ داده اند          تعطی
 شـرکت یـا     16 درصد در حد متوسط و فقط        5/29 شرکت یعنی    23عوامل بیرونی را کم و      

بـه  منظـور  ارزیـابی         .    درصد  نقش  عوامل  بیرونی   را  زیاد  ارزیابی   کرده انـد                       5/20
 و عملکـرد  شـهرک  از آزمـون  فـرض  خـی دو  یـا  کـا ی                         رابطه  بین  عوامل  بیرونی        

. استفاده نمودیم که جدول بعد نتایح حاصل از مدل را نشان می دهد               )(chi-squaredاسکوئر
براساس نتایج حاصله رقم بدست آمده عددی نزدیک به صفر می باشد که از سـطح معنـا                  

  پذیرفتـه مـی    H 1  رد  و   فرض  H 0کمتر می باشد  که  در  این  صورت  فرض     % 5دار 



 <   0نیز قابل قبول است چون   %  1شود و نتیجه این است که فرضیه ما در سطح معناداری

 .پذیرفته می شود  H 1اطمینان فرضیه % 99 رد و در حد  H 0است پس % 1  
 

جدول توافقی بین میزان فعالیت   شرکت وارزیابی از تاثیر عوامـل درونـی بـر                 
       1y.y.qشرکت         عملکرد 

در جدول توافقی صفحه بعد میـزان فعالیـت و ارزیـابی از تـاثیر از عوامـل درونـی                    
همانطوری که نتایج جدول نشان می دهد       , برعملکرد شرکتها به رابطه گذاشته شده است        

ارزیابی شان از اهمیت عوامـل درونـی در عملکـرد           % 7/58درحدود  ,  شرکت فعال    121از  
% 6/6 شرکت یا    8در سطح متوسط و فقط      % 7/34 شرکت یعنی    42کم می باشد و     شرکتها  

 . نقش این عوامل را زیاد ارزیابی نموده اند 
 شرکت یعنـی تقریبـاً      32 شرکت غیر فعال     78درمورد شرکتها غیر فعال از مجموع       

ح در سط %  6/43 شرکت یا    34اهمیت و نقش عوامل درونی را کم ارزیابی نموده اند و            % 41
اهمیت کم و نقـش عوامـل درونـی در عملکـرد            % 4/15 شرکت یعنی حدود     12متوسط و   

 .شرکت داده اند 
به منظور سنجش رابطه بین عوامل بیرونی و عملکرد شهرک از آزمون فرض خـی دو           

 بهره جستیم ) chi-squared(یا کای اسکوئر
 

 یافته های تحقیق
 

 بخش اول
 شهرك جديد در اين استان به تصويب رسيد واز اين تعداد در پايان اين دوره ، واگذاري                  ٢٢ مجعا اجياد    )١٣٧٠-١٣٨١( در دوره مورد بررسي    

 واحد به هبره برداري رسيده وبه عنوان واحدهاي         ٣٢٨ متقاضي صورت گرفته كه از كل واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعيت استان              ٨٤٦زمني به   
 .ي مستقر را به خود اختصاص مي دهد از كل واحدها% ٣٨فعال معريف مي شوند كه 

 شهرك افزايش يافت    ٢٢ شهرك به    ١٢در دوره  برنامه سوم توسعه ، احداث شهركهاي صنعيت جديد شتاب گرفت وتعداد شهركهاي صنعيت از                   
 برخوردار بوده است%  ١٠٩كه از درصد حتقق 

 شهرك  ٢٢ي رشد مناسيب در بعد كمي ازمجله افزايش مشار شهركها به            در ساهلاي اخري شهركهاي صنعيت عالوه بر كيفيت ارائه خدمات زير بناي            
 حاصل شده است 

 ٨٠با توجه به آ مار واطالعات اخذ شده ، بر اساس زمني صنعيت واگذار شده ، ميزان جذب سرمايه گذاران صنعيت در شهركها  طي سـاهلاي                             
  برابر افزايش پيدا كرده است ٢ ، ٨٠ برابر ونسبت به سال ٥ ، ٧٩ در استان خوزستان رشد چشمگريي داشته است كه نسبت به سال ٨١و

 گروه صنعتی وغذایی ، شیمیایی ، نسـاجی ، کـانی            7با توجه به آمار واطالعات  شهرکهای صنعتی  مورد بررسی در              
, شوشـتر   , دزفـول   , آبـادان   , خرمشـهر   ,  شهرستان اهواز    9شهرکهای واقع در    , برق و الکترونیک و فلزی      , غیر فلزی   

سوسنگرد و مسجد سلیمان که از درجه توسعه یافتگی بـاالتری برخوردارنـد ، فعـال بـوده و اکثـر                     , ماهشهر  ,بهبهان  
 .واحدهای صنعتی در این شهرکها به بهره برداری رسیده اند 



واحدهای مستقر در شـهرک صـنعتی شهرسـتان         ,  از کل واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان خوزستان           
ایذه و آغاجاری هیچکدام از واحـدهای صـنعتی بـه بهـره بـرداری               , شادگان  , بندرامام  , اندیمشک  , امیدیه  , غملک  با

 .نرسیده اند و در رکود بسر می برند 

میزان کل اشـتغال زایـی و      ,  با عنایت به آمار واحدهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده در شهرکهای صنعتی استان               
 . میلیون ریال برآورد شده است 364910 نفر و 5925ی این واحدها به ترتیب میزان کل سرمایه گذار

براساس آمار و اطالعات بدست آمده میزان گرایش به سرمایه گذاری به تفکیک هـر شهرسـتان بـرآورد شـد کـه                        
تان به خـود    آبادان و خرمشهر بیشترین میزان تمایل به سرمایه گذاری را در بین کل شهرستانهای اس              , شهرستان اهواز   

 .اختصاص داده اند 

 گروه صنعتی موجود در شهرکهای صنعتی استان خوزستان ومقایسـه تمایـل بـه سـرمایه گـذاری در           7با توجه به     
  گروه صنعتی غذایی ، شیمیایی وفلزی مشاهده شد 3سایتهای هفتگانه بیشترین تمایل به سرمایه گذاری در 

ی در  استان خارج از توان اجرایی ومالی شرکت به طوالنی شدن دوره شروع همزمان تعداد زیادی پروژه شهرک ساز 
احداث وتکمیل شهرکها انجامید واین امر موجب افزایش هزینه های تولید محوطه های صنعتی وراکـد مانـدن سـرمایه               

 گذاری  ها شد

از تکمیل شـدن    شرکت شهرکهای صنعتی برای تامین مالی بخشی از سرمایه گذاریها خود به صورت زودرس وقبل                 
شهرکها اقدام به واگذاری زمین های صنعتی به متقاضیان کرد که این وضع به دلیل تنگناهای زیر بنایی به کـاهش نـرخ       

 بهره برداری از ظرفیتهای تولید در این گونه واحد ها شد 

 در دوره بهـره     توجه ویژه به ابعاد فنی ، مهندسی واجرایی وبی توجهی به جهات نرم افـزاری ومـدیریتی شـهرکها                   
 برداری ، از وجوه مشخصه بخش اعظم دوران فعالیت شرکتهای صنعتی است 

 
 بخش دوم

هدف جستجوی مهمترین عواملی بود کـه در عملکـرد شـرکتهای            , در این پژوهش    
مستقر در شهرکهای صنعتی تاثیر می گذارند و این مهم از دیـدگاه صـاحبان واحـدهای                 

 .استان مورد ارزیابی قرار گرفت صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی 
  

,  بر اساس رویکردهای نوین توسعه اقتصادی اجتماعی که به عامل نیروی انسـانی               
عامـل تخصـص و آمـوزش را        , ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانها و شرکتها تاکیـد دارد           

(  درصد پاسـخ دهنـدگان       70بر طبق جداول و اطالعات بدست آمده حدود         , آزمودیم  
نقش و اهمیت مشـاوره     ) بان شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی بوده اند         که صاح 

های تخصصی وآموزشی و را بسیار موثر ارزیابی نموده اند که نشان دهنده نیـاز ایـن                 
بخش به افراد متخصص و آموزش دیده  می باشد و بـا نبـود ایـن عامـل شـرکت بـه                       

خاطر این عامل دچار ضرر و موفقیت چندانی دست نیافته است و حتی بعضی شرکتها ب     
البته با توسعه روز افزون اطالعات و ارتباطات بین المللی که جهـان را              . زیان شده اند    

بی اطالعی خـود یعنـی      .درآورده است   ) بقول مک لوهان  (بصورت یک دهکده جهانی     



بدیهی است که آموزش    .ناتوانی در عصری که اطالعات و دانش قدرت را به همراه دارد             
 انسانی بویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت و                نیروی

 . می بایست به این مقوله بیشتر توجه نمود 
 -اجتمـاعی –در این تحقیق یک عامل دیگر را که می توان آن را متغیـری روانـی                  

اقتصادی دانست وارد کرده ایم و آن همکاری مدیریت شرکت شهرکهای صـنعتی بـا                
ن سرمایه گذاری در ابتدای قرارداد  و همچنین همکاری مدیران این شـرکتها              متقاضیا

این عامل صرفاً یک مقوله اقتصادی نیست بلکه به میزان          .  در ادامه فعالیت بوده است      
آنچه .کفایت مدیریت و تدابیر ایشان و همچنین تخصص و مهارت ایشان بستگی دارد              

 درصـد از    55مد گویای این است که حدود       در این تحقیق در مورد این عامل بدست آ        
درصد آن را در سـطح      17پاسخ دهندگان اهمیت نقش مدیریت را بسیار زیاد و حدود           

این آمار حاکی از نحوه همکاری مـدیران شـرکت شـهرکها            . متوسط ارزیابی کرده اند     
صنعتی با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و همچنین صاحبان واحدهای تولیـدی       

عامل بسیار مهمی در بهبود عملکرد شـرکت        ) دیدگاه صاحبان واحد های صنعتی      از  (
به نظر می رسد انتخاب مدیران شایسته و الیق به منظـور بهبـود عملکـرد                , دارد لذا   

شرکتها عامل موثری در افزایش متقاضیان سرمایه گذاری در این شـهرکها و فعالیـت               
 . شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی باشد 

 –امل دیگری که در این پژوهش مورد  سنجش  قرار  گرفـت متغیـر جغرافیـایی                   ع 
  اقتصادی است که قبل از استقرار شرکت در محل شرکت شهرکهای صـنعتی               –اداری  

پاسخ دهندگان ایـن پـژوهش      . در قالب تسهیالت به شرکت متقاضی اعطاء می گردد          
تاسـیس شـرکت در خـارج از        (تسهیالت زیر بنایی را که در این محل در مقایسه بـا             

محرک خوبی جهت تشویق متقاضیان به سرمایه گذاری و ورود به           ) شهرکهای صنعتی   
شرکت شهرکهای صنعتی می دانستند بطوری که براساس آمار بدست آمده از سنجش             

 درصد پاسخ گویان نقش آن را در عملکرد شرکت بسـیار زیـاد و               72این عامل حدود    
این بدان معنا است که سهولت دسترسی بـه امکانـات زیـر    . متوسط ارزیابی کرده اند   

گاز و تلفن و همچنین معافیـت از قـوانین شـهرداری و کـاهش               , برق  , بنایی مثل آب    
هزینه های سرمایه گذاری بدلیل استفاده از خدمات سازماندهی شده و یکجا و عـدم               

یسـات توانسـته    پرداخت مالیات و همچنین پرداخت اقساط هزینه های انتفاع از تاس          
است که انگیزه ای جهت بهره برداران از این امکانات ایجـاد کنـد تـا جائیکـه اکثـر                    

 .صاحبان واحدهای صنعتی به این مسئله اذعان داشتند 
عامل بعدی که در این پـژوهش از آن بهـره جسـتیم  مربـوط بـه سـازماندهی و                      

عدت ارگانهـای  که بدین ترتیب که مـا مسـا  . هماهنگی در محل شهرک صنعتی است       



سازمانهای مربوط به نوع فعالیـت شـرکتها را از دیـدگاه صـاحبان              , ادارات  , مختلف  
واحدهای صنعتی آزمودیم و آنان را در مورد اینکـه اینگونـه همکـاری هـا در محـل                   

داده هـای   . جویا شـدیم    , شهرک صنعتی در عملکرد شرکت شما تاثیر داشته یا خیر           
 درصد ازصـاحبان واحـد هـای صـنعتی           48که حدود   بدست آمده حاکی از این است       

 درصـد   24میزان رضایتمندی این همکاری ها را بسیار زیاد ارزیابی نموده اند و حدود              
واین بـدان معنـا اسـت کـه پـیش بینـی             . نیز آن را در حد متوسط ارزیابی کرده اند          

منابع طبیعی  , اداره راه و ترابری     , سازمان محیط زیست    ,  , همکاری سازمانهای نظیر      
چقـدر در   . . . اداره ثبت و اسناد و      , میراث فرهنگی   , سازمان آب و برق     , و کشاورزی   

 .توسعه شرکتهای شهرک می توانند اثر بخش باشند 
در یافته های بعدی مجموع چهار عامل بیرونی موثر بر عملکرد شهرکهای صـنعتی               

ارائه تسهیالت زیـر    , انها  همکاری ومساعدت سازم  , تخصص وآ موزش    , یعنی مدیریت   
وضعیت شرکتهای مسـتقر در شـهرک       (بنایی را با عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی        

فـرض بـرآن بـود کـه دو         , در این آزمون    . در یک جدول توافقی قرار دادیم       ) صنعتی
جدول توافقی حاصله بیانگر اثبات فرضیه ما       . متغیر با هم رابطه معناداری دارند یا خیر       

یک درصد فـرض صـفر    )(level of significanceترتیب که در سطح معناداریبدین , است 
رد و فرض محقق پذیرفته شده است و گویای این مطلب است کـه بـین فعـال بـودن                    
شرکت با ارزیابی اهمیت باال از تاثیر عوامل بیرونی به عملکرد شـرکت رابطـه وجـود                 

 عوامل بیرونـی در ارتقـاء       و مدیران شرکتهای فعال نظر مساعدی نسبت اهمیت       .دارد  
 .عملکرد شرکت دارد 

عوامل درونی  از جمله مقوله های بودند که ما نظر صـاحبان واحـدهای تولیـدی را        
نسبت به ان جویا شدیم ومیزان تاثیر آن را بر عملکرد شهرکهای صـنعتی سـنجیدیم      

ا رزیـابی   اهمیت این عوامل را کم      % 51 شرکتی که به پرسشنامه پاسخ داده اند         200از  .
مشکالت داخلی ،  فنی ، مـالی ،  بـازار            (  عامل درونی    5در مرحله بعد مجموع     .کردند  

) فعال بودن وغیر فعال بودن      ( را با عملکرد شرکت     ) فروش ومشکالت ناشی از رقابت      
در یک جدول توافقی قرار دادیم فرض ما یعنی معنا دار بودن رابطه بین این دومتغیـر                 

 H (1تایید شد اگر به فـرض  % 5رد شد ولی در سطح معناداری % 1در سطح معنا داری 

سخت گیری کنیم فرض ما مبنی بر ارتباط بین این دو متغیـر             ) که فرض تحقیق است    
 رد می شود   

از نظر مدیران واحدهای صنعتی نقش عوامل بیرونی در میزان عملکرد شـرکت در               
احبان واحد های صنعتی عـواملی      ص. مقایسه با عوامل درونی نقش پر رنگ تری دارد          

همکاری , ومشاوره  های تخصص وآموزشی        , نظیر مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی      



و مساعدت سازمانها و ارگانهای دخیل در فعالیت شرکت تسهیالت زیر بنایی را دارای              
اهمیت زیاد می دانست به نظر می رسد نقش مدیریت و آ موزش پرداختن به آن مـی                  

 .ون توجه قرار گیرد بایست در کان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یافته های تحقیق 
هدف جستجوی مهمترین عواملی بود کـه در عملکـرد شـرکتهای            , در این پژوهش    

مستقر در شهرکهای صنعتی تاثیر می گذارند و این مهم از دیـدگاه صـاحبان واحـدهای                 
وهش بـر  در این پـژ . صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان مورد ارزیابی قرار گرفت        

ارتقـاء و   , اساس رویکردهای نوین توسعه اقتصادی اجتماعی که به عامل نیـروی انسـانی              
بـر  , عامل تخصص و آمـوزش را آزمـودیم         , بهبود عملکرد سازمانها و شرکتها تاکید دارد        

کـه صـاحبان    (  درصـد پاسـخ دهنـدگان        70طبق جداول و اطالعات بدست آمده حدود        
نقـش و اهمیـت تخصـص و تحصـیالت          ) نعتی بوده اند    شرکتهای مستقر در شهرکهای ص    

دانشگاهی را بسیار موثر ارزیابی نموده اند که نشان دهنـده نیـاز ایـن بخـش بـه افـراد                     
متخصص و تحصیلکرده می باشد و با نبود این عامل شرکت به موفقیـت چنـدانی دسـت                  

البتـه بـا    . نـد   نیافته است و حتی بعضی شرکتها بخاطر این عامل دچار ضرر و زیان شده ا              
توسعه روز افزون اطالعات و ارتباطات بین المللی که جهان را بصورت یک دهکده جهـانی        

بی اطالعی خود یعنی ناتوانی در عصری که اطالعـات و           .درآورده است   ) بقول مک لوهان  (
بدیهی است که آموزش نیروی انسانی بویژه در کشـورهای          .دانش قدرت را به همراه دارد       

عه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست به این مقوله بیشـتر توجـه                 در حال توس  
 . نمود 

 – اجتمـاعی    –در این تحقیق یک عامل دیگر را که می تـوان آن را متغیـری روانـی                  
اقتصادی دانست وارد کرده ایم و آن همکاری مـدیریت شـرکت شـهرکهای صـنعتی بـا                  



 و همچنین همکاری مدیران این شـرکتها در         متقاضیان سرمایه گذاری در ابتدای قرارداد       
این عامل صرفاً یک مقوله اقتصادی نیست بلکه به میزان کفایت           .  ادامه فعالیت بوده است     

 .مدیریت و تدابیر ایشان و همچنین تخصص و مهارت ایشان بستگی دارد 
 55آنچه در این تحقیق در مورد این عامل بدست آمد گویا ایـن اسـت کـه حـدود                    

درصـد آن را در     17از پاسخ دهندگان اهمیت نقش مدیریت را بسیار زیاد و حـدود             درصد  
این آمار حاکی از نحوه همکاری مدیران شرکت شـهرکها          . سطح متوسط ارزیابی کرده اند      

از (صنعتی با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و همچنین صاحبان واحدهای تولیـدی              
مل بسیار مهمی در بهبود عملکرد شرکت دارد لذا         عا) دیدگاه صاحبان واحد های صنعتی      

به نظر می رسد انتخاب مدیران شایسته و الیق به منظور بهبود عملکرد شـرکتها عامـل                 , 
موثری در افزایش متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرکها و فعالیت شرکتهای مستقر در              

 . شهرکهای صنعتی باشد 
 –نجش  قـرار  گرفـت متغیـر جغرافیـایی            عامل دیگری که در این پژوهش مورد  س        

  اقتصادی است که قبل از استقرار شرکت در محل شرکت شـهرکهای صـنعتی در                 –اداری  
پاسخ دهندگان این پژوهش تسهیالت     . قالب تسهیالت به شرکت متقاضی اعطاء می گردد         

) تی  تاسیس شرکت در خارج از شهرکهای صنع      (زیر بنایی را که در این محل در مقایسه با           
محرک خوبی جهت تشویق مدیران به سرمایه گذاری و ورود به شرکت شهرکهای صنعتی              

 درصـد   72می دانستند بطوری که براساس آمار بدست آمده از سنجش این عامل حـدود               
ایـن  . پاسخ گویان نقش آن را در عملکرد شرکت بسیار زیاد و متوسط ارزیابی کـرده انـد      

گـاز و تلفـن و      , برق  ,  به امکانات زیر بنایی مثل آب        بدان معنا است که سهولت دسترسی     
همچنین معافیت از قوانین شهرداری و کاهش هزینه های سرمایه گذاری بدلیل استفاده از              
خدمات سازماندهی شده و یکجا و عدم پرداخت مالیات و همچنین پرداخت اقساط هزینه              

هره بـرداران از ایـن امکانـات        های انتفاع از تاسیسات توانسته است که انگیزه ای جهت ب          
 .ایجاد کند تا جائیکه اکثر صاحبان واحدهای صنعتی به این مسئله اذعان داشتند 

عامل بعدی که در این پژوهش از آن بهره جستیم  مربوط به سازماندهی و هماهنگی                
, ادارات  , که بدین ترتیب که ما مساعدت ارگانهای مختلف         . در محل شهرک صنعتی است      

نهای مربوط به نوع فعالیت شرکتها را از دیدگاه صاحبان واحدهای صنعتی آزمـودیم              سازما
و آنان را در مورد اینکه اینگونه همکاری ها در محل شهرک صنعتی در عملکـرد شـرکت                  

داده های بدست آمده حاکی از این است که حدود          . جویا شدیم   , شما تاثیر داشته یا خیر      
ت این همکاری ها را بسیار زیـاد ارزیـابی نمـوده انـد و                درصد از مدیران شرکت اهمی     48

واین بدان معنا است که پیش      .  درصد نیز آن را در حد متوسط ارزیابی کرده اند            24حدود  
, سازمان امور اقتصادی و دارایـی       , بینی همکاری سازمانهای نظیر سازمان صنایع و معادن         



, سازمان آب و برق     ,  طبیعی و کشاورزی     منابع, اداره راه و ترابری     , سازمان محیط زیست    
چقدر در توسعه شرکتهای شهرک می توانند اثر        . . . اداره ثبت و اسناد و      , میراث فرهنگی   

 .بخش باشند 
 

در یافته های بعدی مجموع چهار عامل بیرونی موثر بر عملکرد شـهرکهای صـنعتی               
سهیالت زیـر بنـایی را بـا        ارائه ت , همکاری ومساعدت سازمانها    , تخصص  , یعنی مدیریت   

در یـک   ) وضعیت شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی     (عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی     
فرض برآن بـود کـه دو متغیـر بـا هـم رابطـه               , در این آزمون    . جدول توافقی قرار دادیم     

بدین ترتیـب   , جدول توافقی حاصله بیانگر اثبات فرضیه ما است         . معناداری دارند یا خیر   
یک درصد فرض صفر رد و فرض محقق پذیرفته  )(level of significanceح معناداریکه در سط

شده است و گویای این مطلب است که بین فعال بودن شرکت با ارزیـابی اهمیـت بـاال از                    
و مدیران شـرکتهای فعـال نظـر        .تاثیر عوامل بیرونی به عملکرد شرکت رابطه وجود دارد          

عوامـل درونـی  از      . در ارتقاء عملکرد شرکت دارد      مساعدی نسبت اهمیت عوامل بیرونی      
جمله مقوله های بودند که ما نظر صاحبان واحدهای تولیدی را نسبت به ان جویـا شـدیم                  

 شـرکتی کـه بـه       200از  .ومیزان تاثیر آن را بر عملکـرد شـهرکهای صـنعتی سـنجیدیم              
در مرحلـه بعـد      .اهمیت این عوامل را کم ا رزیابی کردنـد        % 51پرسشنامه پاسخ داده اند     

مشکالت داخلی ،  فنی ، مالی ،  بازار فروش ومشـکالت ناشـی از      (  عامل درونی    5مجموع  
در یک جـدول تـوافقی قـرار    ) فعال بودن وغیر فعال بودن     ( را با عملکرد شرکت     ) رقابت  

رد شـد   % 1دادیم فرض ما یعنی معنا دار بودن رابطه بین این دومتغیر در سطح معنا داری                
سـخت  ) که فـرض تحقیـق اسـت     H (1تایید شد اگر به فرض % 5ر سطح معناداری ولی د

 گیری کنیم فرض ما مبنی بر ارتباط بین این دو متغیر رد می شود   
 

نتیجه کلی این است که از نظر مدیران واحدهای صنعتی نقـش عوامـل بیرونـی در                 
صاحبان واحـد   . دارد  میزان عملکرد شرکت در مقایسه با عوامل درونی نقش پر رنگ تری             

میزان تحصـیالت مـدیران     , های صنعتی عواملی نظیر مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی         
همکاری و مساعدت سـازمانها و ارگانهـای دخیـل در           , واحدهای تولیدی و آموزش آنهارا      

فعالیت شرکت تسهیالت زیر بنایی را دارای اهمیت زیاد می دانست به نظر می رسد نقش                
 .ختن به آن می بایست در کانون توجه قرار گیرد مدیریت و پردا

 
 
 



 
 
 
 
 

 نتایج وپیشنهادات
 

در همه کشورها اعم ازتوسعه یافته یادرحال توسعه ،دولتها مجبوربه اتخاذسیاستهای           
مناسب برای استقرار ومکان یابی صحیح صنایع هستند، درکشورهای درحال توسعه ازآن            

, بسیارزودترازکشـورهای توسـعه یافتـه اسـت       جاکه نقش دولت درتنظیم اموراقتصـادی       
بنابراین دولتهاجهت توزیع متعادلتر صنایع درسـطح کشـورباانجام مطالعـات منطقـه ای              
ورعایت مسائل زیست محیطی وآرایش مناسب صنایع ،مکانی رابرای استقرارصنایع،آماده          
ســازی میکنندوبــه ایجادشــهرکها و نــواحی خــاص صــنعتی بــا تــأمین کلیــه امکانــات 

ــترواطمینان     م ــالش بیش ــدیت وت ــذاران بتوانندباج ــرمایه گ ــدتاازآنطریق س یپردازن
ازوجودامکانات وزیرساختهای صنعتی به فعالیتهای تولیدی پرداخته ،زمینه رشد وتوسعه           
رافراهم سازندبرای تسریع دراین کارنیزاغلب انگیزه های مختلفی درنظرگرفته میشود ،به           

ا بویژه درنواحی غیر برخوردار ،یارانه هـای مناسـبی          این معنی که در برخی ازاین شهرکه      
منظور شده تاازاینطریق متقاضیان ایجادواحـدهای صـنعتی بـه اسـتقراردرآن شـهرکها              

 .هدایت شوند 
از آن جاکه بعدازانقالب کلیه فعالیتهای سازمان گسترش وصنایع نوسازی ایران برپایه            

بتوانندتولیدات جدیدارائه دهند ولی    گسترش و ایجاد شرکتها  و واحدهای صنعتی بود که           
با مشاهده این صنایع ازقبیل عدم رقابـت پـذیری محصـوالت آنهادربـازاربین المللـی ،                 

صـنعت اسـتان  را در وضـعیتی         , سیستم های مدیریتی نامناسب وماشین آالت فرسوده        
یکی ازعوامل اساسی عقب مانـدگی صـنعت کشـور    . قرارداده که احتیاج به نوسازی دارد      

،این است که دردهه هـای بعـدازانقالب بـه گسـترش واحـدهای صـنعتی توجـه شـده                    
بویژه دراستان خوزستان کـه تمـام       ( بودوهمچنین به دلیل جوان بودن واحدهای صنعتی        

وبسته بودن  ) تالش سیاستمداران برای نوسازی وبازسازی صنایع بعدازجنگ معطوف شد          
ازارهای بین المللی ، نیازی بـه نوسـازی         اقتصادونیزعدم احساس لزوم رقابت وشرکت درب     

صنایع دیده نمی شدولی درحال حاضربه دلیل لزوم حضورمحصوالت کشـورهای مختلـف             
دربازارهای جهانی ، بحث نوسازی صنایع ازحیث سخت افزار ، نرم افزار ومدیریتی مطـرح               



ب وهم  میشود ،اکنون بنگاههای ما نیازمندحمایت های دولت ازطریق تصویب قوانین مناس          
 .نیازمند حمایت شرکت نوسازی ودیگر ارگانها برای بهبود کسب وکارخود هستند 

 
باتوجه به نظرسنجی انجام شده اکثر صاحبان واحدهای تولیدی مشکالتی از قبیل             

, بـاالبردن کیفیـت     , پیگیری سـاخت    , اجرای طرح   , انجام کارهای بانکی    , تهیه طرح   
مالی و بازاریابی   , پیگیری مسائل حقوقی    , صوالت  استاندارد کردن مح  , افزایش تولید   

را بعنوان مشکالت اساسی عنوان کرده اند که راه اندازی هرچه سریعتر برج خـدمات               
نرم افزاری و طراحی مهندسی در استان و اگذاری آن به شرکتهای مشاوره ای بایستی               

ری در  در برنامه کاری سیاست گذاران در جهت جـذب متقاضـیان بـه سـرمایه گـذا                
 شهرکهای صنعتی قرار گیرد 

اخـتالف  ,   تاسیس با پروانه بهره برداری صـادره          تعدادجوازهایبا توجه به مقایسه      
فاحشی بین اقدام به سرمایه گذاری وبهره برداری طرح های صـنعتی وجـود داردلـذا           
باید با رفع موانع سرمایه گذاری و انجام حمایتهای منطقه ای از بخـش خصوصـی بـه                  

متقاضیان را به سرمایه گـذاری در صـنایع اسـتان           , در صنایع متوسط وکوچک     ویژه  
جلب وانگیزه سرمایه گذاری در صنایع را به بوجود آورد وجهـت اسـتفاده بیشـتر از                 
ظرفیتهای بال استفاده وبیکار صنایع موجود نیز با رفـع موانـع اقتصـادی و اجتمـاعی           

 صنعت وارائه ابـزار هـای تشـویقی         وفنی ومالی وتدوین سیاستهای استانی توسعه ای      
وحمایت منطقی واعطام وتسهیالت اعتباری جهت رفع مشکل نقـدینگی سـرمایه در             

 .ضریب بهره برداری صنایع را افزایش داد , خرید مواد اولیه , گردش 
 یکی از مشکالت و معضالت در جهت توسعه شـهرکهای صـنعتی اسـتان مشـکل                 

که موجب عدم توسعه در بخشهای مختلف به        زمین صنعتی می باشد در دوران جنگ        
ویژه صنعت شد در آن دوران نیروهای نظامی اعم از ارتش و سپاه برای دفاع از مـیهن                
در اطراف شهرها مستقر شده بودند و پادگانهای در حاشیه شهرها ایجاد کرده انـد در                

و توجیـه  حال حاضر اطراف شهرها به نوعی محاصره شده و زمینی که از نظر مکانیابی          
لذا توجه به این امـر و رفـع ایـن           , اقتصادی مفید باشد در اختیار صنعت گران نیست         

 .مشکل بایستی در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد 
 در جهت تامین منابع مالی شهرکهای صنعتی تمهیداتی فراهم شود که عـالوه بـر                

کهای صـنعتی سـهم بیشـتری از محـل          اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی به شهر      
دو در هزار نفت به شرکت شهرکهای صنعتی        , مازاد درآمد استانی    , اعتبارات بازسازی   

باتوجه به اینکه میزان سرمایه گذاری در سالهای اولیه انقالب در ایـن             . اختصاص یابد   



استان ناچیز بوده و سرمایه گذاری های بعدی نیـز کـه انجـام گرفتـه بیشـتر صـرف                
 .ازسازی و نوسازی گردیده است ب

 باتوجه به اینکه نبود اطالعات دقیق اقتصادی مهمترین عارضه یک اقتصاد بیمـار              
برای هر منطقه بشمار می رود لذا ضـرورت تـدوین مجموعـه ای از آمـار و اطالعـات                  

دانشجویان و سرمایه گذاران صنعتی از      , مناسب اقتصادی جهت استفاده پژوهشگران      
 .هرکهای صنعتی ضروری می باشد سوی شرکت ش

 حمایت سازمان بازرگانی از واحدهای صـنعتی مسـتقر در شـهرکهای صـنعتی در         
زمینه ارائه تسهیالت  به منظور شرکت این واحدها در نمایشگاههای خارج از کشور به               

گام مهمی در جهت توسعه و جذب سرمایه گذاران صنعتی          , خصوص کشورهای مرزی    
 .خواهد بود 

عه هنرستانهای صنعتی در تمام شهرکهای صنعتی استان به منظور ارتباط بین             توس 
بخشهای  آموزشی و توسعه همکاری بین دانشگاههای موجـود در اسـتان و شـرکت                

 . شهرکهای صنعتی در اجرای پروژه ها توسط بخش خصوصی 
به منظور تبادل اطالعات فنی و بررسی نحوه عملکرد شهرکهای صنعتی در خـارج               
 کشور تمهیداتی فراهم شود تا هیات امنای شهرکهای صنعتی از این شهرکها بازدید              از

 .کرده و در روند فعالیت خود و تعیین شرح وظایف تغییراتی صورت دهند 
براساس مطالعات انجام شده در زمینه شـهرکهای صـنعتی همبسـتگی الزم بـین                

اگـر در شـرح     ). های دیگـر  در مقایسه با استان   (صنعتگران سازماندهی  مطلوبی ندارد      
مسئولیت های شرکت شهرکهای صنعتی این مسئولیت یعنی سـازماندهی واحـدهای            

 .صنعتی لحاظ شود موفقیت بیشتری را در شهرکها شاهد خواهیم بود 
تشکیل هیات انتخاب مشاور تخصصی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی که بـدین              

کردن شرح و شـرایط کـار و طبقـه          از نهایی   , وسیله مسئولیت مراحل انتخاب مشاور      
بندی آن تا انتخاب نهایی مشاور به عهده هیات انتخاب مشاوری باشد که در شـرکت                

الزم به ذکر است بایستی متقاضیان سرمایه گذاری        . شهرک صنعتی تشکیل می شود      
در شهرکهای صنعتی مقید به انتخاب مشاوران تخصصـی و انجـام مطالعـات امکـان                

 .ری خود شوند سنجی در زمینه کا
 به منظور ایجاد بستر مناسب اشتغال زایی و جذب افراد تحصیلکرده و دارنـدگان               

شرکت شهرکهای صنعتی شرایطی    , مدارک عالی به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی         
فراهم آورند که هزینه انتفاع از اراضی و تاسیسات در شهرکهای صنعتی در مورد ایـن         

 .با مدت زمان بیشتری پرداخت شود , اقساط افراد با مبلغ نقد کمتر و 



 براساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیـل برخـورداری از مراکـز                
, کـانی غیـر فلـزی       , گـروه فلـزی      7متعدد ساخت وتولید انواع کاالهای صـنعتی در         

نسـاجی ودسترسـی بـه مـواد اولیـه      , برق والکترونیک  , غذایی  , سلولزی  ,شیمیایی  
در کشور حائز اهمیت می باشد لیکن به دلیل وجود مشـکالت            , ن دیگر منابع    وهمچنی

متعدد از جمله عدم انطباق با فناوریهای جدید در جهـان فاقـد توانـایی الزم جهـت                  
صادرات این کاالها می باشد استفاده از تکنولوژی موجـود موجبـات بهبـود کیفیـت                

اوردهای طرحهـای صـنعتی     محصوالت تولیدی رافراهم می کند لذا بـر اسـاس دسـت           
ونیازهای موجود منطقه راه اندازی شهرک فناوری در استان ضروری می باشد با توجه              
به اینکه در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی ایران احداث شهرک های  فنـاوری را                

  تبریز وارومیه در دستور کار خود قرار داده است, مشهد, در تهران 
ترین مشکالت واحـدهای صـنعتی بـه مشـکل کمبـود             با توجه به اینکه عمده        

اعتبارات ونقدینگی مربوط می شود حمایت های دولت از این صنایع ضروری به نظـر            
میرسددولت میتواند سقف بیشتری از هزینه پـروژه هـا را تقبـل کـرده واز طریـق                  
وامهایی با نرخ بهره متفاوت برای مناطق مختلف به رشد این صنایع کمک کند یـا از                 
طریق واگذاری نیازهای فنی از طریق اجاره بلند مدت ویا فـروش تجهیـزات دسـت                

 مـدیریتی   -ارائه مشـاوره هـای فنـی        , دوم کارخانجات دولتی به واحدهای صنعتی       
شبکه هـای گسـترده اطالعـاتی شـامل         , وبازاریابی از طریق سازمان های مسئوول       

, فرصـتهای شـغلی     , شناسـی   بازار  , شبکه های اطالع رسانی در خصوص بازار یابی         
فرصتهای پیمانکاری وراهنمایی الزم در مـورد اسـتفاده از قـوانین مـالی ومالیـاتی                
وتشویق آن دسـته از واحـدهای صـنعتی کـه از توانمـدیها وقابلیتهـا ی انسـانی                   
وتکنولوژیکی باالیی برخوردارند به منظور انجام پیمان کاری بـا واحـدهای صـنعتی              

جی واحدهای بزرگ صنعتی وتاکید به سازمانهای دولتـی         کوچک مدرن داخلی وخار   
برای استفاده از ظرفیتهاوپتانسیلهای موجود در واحـدهای خـود اشـتغالی از ایـن               

 قانونی کند, فنی , صنایع حمایت مالی 
 حجم عمده ای از کاالهای تولیـد شـده توسـط واحـد هـای صـنعتی مسـتقر                     

اشند که قادر به رقابت در بازارهای جهانی        درشهرکهای صنعتی فاقد فناوریهای برتر می ب      
نیستند لذا حوزه های اصلی صنعت وتکنولوژی که از آن به عنوان صنایع جدید یا صنایع                
پیشرفته یاد می شود بایستی حول فناوری های برتر در محصوالت با ارائه خدمات شکل               

, الکترونیـک   , لوژی  بیو تکنو , مواد جدید   , بگیردفناوریهای برتر شامل فناوری اطالعات      
است که سهم آنها در تولیدات      ...  فضا و  –صنایع هوا     , نانو تکنولوژی   , میکرو الکترونیک   

صنعتی جهان با نرخ های باالیی در حال افزایش است ویژگی اصلی این حوزه ها کـه بـه                   



باال بودن سهم تحقیق وتوسعه بـا       , عنوان موج جدید توسعه صنعتی از آنها یاد می شود           
 .دانش نیروی انسانی در تولید محصوالت وخدمات است 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :منابع 
 

, معاونـت امـور اقتصـادی    , دفتر تحقیقات و سیاستهای بخش های تولیدی , چگونگی استقرار فعالیتهای صنعتی در کشور      
  تهران 1373 اردیبشت –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 
  اقتصادی استان خوزستان –عدادهای بازرگانی  مجموعه مقاالت همایش شناخت است

 
    )UNIDO(   اقتصاددان ارشد یونیدو   , نوشته کاج اوفالکی , اصول و مبانی پارک های صنعتی 

 
 خبرنامه خانه صنعت –تحقیق و تالیف دکتر سید مرتضی افقه , چکیده بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان 

 1382 - شماره دوم – سال اول –ان و معدن استان خوزست
 

 هفته نامه های خبری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خوزستان 
 

 نفر کارکن به باال استان خوزستان ـ  سازمان مدیریت و برنامه  50بررسی و تعیین درجه توسعه یافتگی کارگاههای صنعتی 
  1377, ریزی استان خوزستان  

 
,  نفر کارکن وبیشتر استان خوزستان ـ مدیریت و برنامه ریزی استان خوزسـتان   10ههای دارای فعالیت های صنعتی کارگا

1381 



 
 –بررسی وضعیت شهرکهای صنعتی نواحی صنعتی استان خوزستان با تاکید بر مکان یـابی امکانـات و تسـهیالت دولتـی            

 1381, سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان 
 
 

 رکت شهرک های  صنعتی استان خوزستان سایت اینترنتی ش
  

 سایت  اینترنتی سازمان صنایع و معادن 
 

 تهیه شده در سازمان صنایع و معادن استان خوزستان , لوح فشرده پروژه بررسی عملکرد صنایع کل استان 
 
 
 

 منابع
 

  spss 11راهنمای روش تحقیق به کمک پرسش نامه                             
 1382 - چاپ اول – انتشارات جهاد دانشگاهی واحد هران –علیرضا نگهبان مولف 

 
 

 )1374 – 1380(تجربه سیاستهای صنعتی در ایران 
 1382-پژوهش های مجلس شورای اسالمی,  دفتر مطالعات امور زیر بنایی -دکتر بهروز هادی زنوز 

 
 1378 – چاپ دهم –  فرامرز رفیع پور -کندوکاوها  و پنداشته ها  

 
 محمد نوفرستی ,  مولف – جلد دوم –آمار در اقتصاد و بازرگانی 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


