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تعاریف و مفاهیم

کارگاه صنعتی: مکان مشخص و ثابتی است که در آن مجموعه ای از سرمایه و نیروی انسانی کار به منظور تولید یک یا چند 
محصول صنعتی به کار گرفته شده است .

شهرک صنعتی: شهرکي است داراي محدوده و مساحت معین، براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي و پژوهشي 
و فناوري و خدمات پشتیباني از قبیل طراحي مهندسي، آموزشي، اطالع رساني، مشاوره اي و  بازرگاني که تمام یا پاره اي از 

امکانات زیربنایي و خدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیت ها در آن ایجاد مي شود.

ناحیه صنعتی: ناحیه اي است با امکانات مشابه شهرک صنعتي و مساحت آن کمتر از 100 هکتار مي باشد.

جواز تاسیس )موافقت اصولی(: مجوز اولیه برای ایجاد واحد صنعتی است. 

پروانه بهره برداری: مجوزی است که واحد تولیدی پس از موفقیت در تولید آزمایشی محصول موفق به دریافت آن می شود 
و سپس فعالیت خود را آغاز می کند.

معدن: مجموعه کانسار )ذخیره معدنی که بهره برداری از آن اقتصادی باشد( و ماشین آالت و تسهیالتی است که به منظور 
اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و کانه آرایی از کانسار ایجاد شده است . کانه آرایی به کلیه ی عملیات فیزیکی و شیمیایی 

که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر صورت می گیرد، اطالق می شود.

معدن درحال بهره برداری: معدنی که دارای مجوز بهره برداری از وزارت صنایع و معادن باشد و حداقل 30 روز مجموعه 
عملیات استخراج )و در برخی موارد همراه با کانه آرایی( به صورت پیوسته یا ناپیوسته برای به دست آوردن کانه قابل 

فروش در آن انجام گرفته باشد.

تولید مواد معدنی: مجموع مواد معدنی حاصل از یک رشته فعالیت که به اشکال گوناگون قابل عرضه به بازار می باشد.
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5 - 1 - آمار شهرک های صنعتی اطراف اهواز در سال1393

نام شهرک
 ناحیه صنعتی

مساحت کل 
شهرک )هکتار(

تعداد کل 
واحدهای 

صنعتی
تعداد 
اشتغال

تعداد 
واحدهای در 
دست احداث

پیش بینی اشتغال 
تعداد واحدهای 
در دست احداث

تعداد کل 
واحـد ها

20183184113648196شهرک صنعتی1 اهـواز

28214028211644209304شهرک صنعتی2 اهـواز

1609917091624151261شهرک صنعتی3 اهـواز

19828631155893شهرک صنعتی4 اهـواز

97589--524شهرک صنعتی5 اهـواز

726225910135ناحیه صنعتی شلنگ آباد

0----5ناحیه صنعتی مالشیه

5 - 1 - آمار شهرک های صنعتی اطراف اهواز در سال 1393)ادامه(

موقعیـتفاصله تا مرکز شهر)کیلومتر(نام شهرک/ ناحیه صنعتی

بلوارپاسداران روبروي زيتون كارمندي0شهرک صنعتی1 اهـواز

كیلومتر9 محوراهواز- انديمشك9شهرک صنعتی2 اهـواز

كیلومتر8 محور اهواز- ماهشهر8شهرک صنعتی3 اهـواز

كیلومتر7 محور اهواز- ماهشهر7شهرک صنعتی4 اهـواز

كیلومتر2 عوارضي اتوبان اهواز- بندرامام)ره(0شهرک صنعتی5 اهـواز

اهواز - كوی22 بهمن0ناحیه صنعتی شلنگ آباد

اهواز-كیلومتر35 محور اهواز-آبادان35ناحیه صنعتی شیرين شهر

اهواز- مالشیه0ناحیه صنعتی مالشیه
  مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان
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5 - 2 -تعداد واحد های شهرک های صنعتی اطراف اهواز بر حسب گروه های فعالیت تا پایان سال 1393

ناحیه
 شهرک صنعتی

گرو ه های فعالیت
جمع بـرق

کانیفلزیغذاییشیمیاییسلولزیخدمات و الکترونیک
نساجی غیرفلزی

شهرک صنعتی1 
45643510353183اهـواز

شهرک صنعتی2 
5212493919122140اهـواز

شهرک صنعتی3 
99-21726112-5اهـواز

شهرک صنعتی4 
643182-57-2اهـواز

شهرک صنعتی5 
--------اهـواز

ناحیه صنعتی 
1222126---شلنگ آباد

ناحیه صنعتی 
---------مالشیه 

  مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

5 - 3 - تعداد معادن، شاغالن و مقدارتولیدات معادن در حال بهره برداری بر حسب فعالیت در شهرستان اهواز سال 1393

نـوع فعالیـت

تعداد معادن
تعداد 
شاغالن

مقدار تولیدات )هزار تن(

جمع
نحوه مدیریت

جمع
نحوه مدیریت

دولتیخصوصیدولتیخصوصی

-√  8600-√  2نمك

-√  285000-√  7الشه آهکی و مارن

----√  1دولومیت

-√  120--√1سیلیس

-√  30--√3مرمريت

--365750--14جمع
 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
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5 - 4 - تعداد جواز تأسیس به تفکیک گروه هاي صنعتي شهرستان اهواز در سال1393 

سرمایه مجورهاتعداد)فقره(گـروه صـنعت
)میلیون ریال(

اشتغال
)نفر(

9134823141محصوالت غذايی و آشامیدنی ها

21453320ساخت منسوجات 

43626258428چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

28226506330ساخت كاغذ و محصوالت كاغذی

23610524كك و فرآورده های حاصل از نفت

8954647200ساخت مواد و محصوالت شیمیايی

7216053140محصوالت از الستیك و پالستیك

16242107221ساير محصوالت كانی غیرفلزی

411064082ساخت فلزات اساسی

8113941381329محصوالت فلزی فابريکی

21501783792ساخت ماشین آالت و تجهیزات

13156313209ماشین آالت و دستگاه های برقی

21824742راديو، تلويزيون و وسايل ارتباط

21507026وسايل نقلیه موتوری

550094279ساعت دقیق -اپتیکی- ابزار پزشکی

14279479318مبلمان و ساير مصنوعات

11327460158ساير خدمات مهندسی

7247951157بازيافت

فعالیت های پشتیبانی و كمکی حمل و نقل
12122012 و فعالیت های آژانس های مسافرتی

3660528پوشاک و عمل آوری پوست خز

34296560ماشین آالت دفتری و حسابداری

217170738454796جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان
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 5 - 5- مجوزهاي طرح توسعه شهرستان اهواز در سال 1393

اشتغال)نفر(سرمایه )میلیون ریال(تعـداد)فقره(گـروه صنـعت

24410057چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

1515024ساخت مواد ومحصوالت شیمیايی

140756محصوالت از الستیك و پالستیك

1198008سايرمحصوالت كانی غیرفلزی

156504ساخت فلزات اساسی

32648031محصوالت فلزی فابريکی

15233627ساخت ماشین آالت و تجهیزات

1418913سايرفعالیت های خدمات مهندسی

11161780170جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

5 - 6 - تعداد واحدهای صنعتی فعال شهرستان اهواز درسال 1393

اشتغالسرمایه )میلیون ریا ل(تعداد)فقره(فعالیـت

21837614محصوالت غذايی وآشامیدنی ها

5364356پوشاک وعمل آوری پوست خز

111226چوب ومحصوالت چوبی به جز مبل 

3712816ساخت مواد ومحصوالت شیمیايی

34031333محصوالت از الستیك و پالستیك

5376829318ساير محصوالت كانی غیرفلزی 

22131484163محصوالت فلزی فابريکی 

3190314140ساخت ماشین آالت وتجهیزات 

11726ماشین آالت و دستگاه های برقی

487236ساير فعالیتهای خدمات مهندسی 

211550156بازيافت 

51789654914جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان
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5 - 7 - اهم فعالیتهای اداره استاندارد خوزستان در جهت استاندارد سازی در سال 1393

شــرحردیف

هدف طرح معیار مصرف انرژی 1

2CNG طرح بازرسی از نمايندگی های نصب وتعمیر و فروش قطعات دوگانه سوز

استانداردسازی شركت های تولید كننده فرآورده های نفتی 3

طرح حمايت از حقوق مصرف كننده 4

صدور پروانه كاربرد عالمت استاندارد جهت محصوالت كشاورزی 5

طرح بازرسی از نمايندگی های خودرو  6

استاندارد سازی شهربازيها و زمینهای بازی 7

نظارت برعملکرد شركت های بازرسی و نصاب آسانسور8
ماخذ:اداره کل استاندارد استان خوزستان

5 - 8 -فعالیتهای اداره کل استاندارد در سال 1393

مـورد  عنـوان فعالیـت

پروانه كاربرد عالمت 
استاندارد

119صـدور
602تمـديد
5تعلیـق
80ابـطال

28صدور مجوز كاربرد عالمت استاندارد
276واحد های دارای حداقل يك پروانه عالمت استاندارد

416كل پروانه های معتبر كاربرد عالمت استاندارد استان در اين مقطع

صدور گواهی
-صدور گواهـی خوداظهاری
1683صدور گواهـی صادراتی
12996صدور مجـوز وارداتی

17504بازرسی )از واحدهای تولیدی-واحدهای خدماتی - آزمايشگاه های همکار- تاسیسات گازپركنی(

واحد های تولیدی مشمول 
مقررات استاندارد اجباری

423فعـال
101غیـرفعال

فراورده های مشمول 
مقرارت استاندارد اجباری

671دارای پروانـه
308فاقـد پروانـه

12واحد های تولیدی تحت پوشش استاندارد صرفأ تشويقی
1099صـدور گواهی آسانسـور
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5 - 8 - فعالیت های اداره کل استاندارد در سال 1393 )ادامه(
مـورد  عنـوان فعالیـت

نمونه بـرداری
3325تولید و عرضه

17504كاالی وارداتی و صادراتی
4917تعیین تعرفه گمركی

بازرسی
اعالم جرم علیه واحدهای مختلف

66نداشتن پروانه
97مغايرت با استاندارد

7جعل عالمت استاندارد
178جمع اعالم جرم

8سايرموارد
230تذكر به واحدهای مختلف
148اخطار به واحد های مختلف

نمونه مورد آزمون
7426در آزمايشگاه های سازمان و همکارتولید و عرضه
1171در آزمايشگاه های سازمان و همکاركاالی صادراتی
30578در آزمايشگاه های سازمان و همکاركاالهای وارداتی

4917                تعیین تعرفه گمركی

نمونه برداری و آزمون

932باسکول ثابت همکف مورد آزمون
-وسايل سنجش  سبك

3996آزمون نازل های جايگاه های عرضه سوخت مايع
549انگ فلزات گرانبها

1402                                                  وسايل كالیبره شده

تأيیدصالحیت آزمايشگاه های 
همکاردراستان 

10صـدور
59تمـديد
2تعلیـق
4ابـطال

آمـوزش

75دوره های آموزشی برگزار شده جهت مسولین فنی واحد های تولیدی و ساير
13736نفر ساعت آموزش برگزار شده جهت مسوولین فنی واحدهای تولیدی و ساير

16دوره های آموزشی برگزار شده جهت كاركنان اداره كل
4062نفر ساعت آموزش برگزار شده جهت كاركنان اداره كل

1488كارآمـوزی دانشجويان
7مراكز آمـوزشی دارای تأيید صالحیت استان

تدوين استاندارهای  ملی و بین المللی
283تدوين و تجديد نظر استانداردهای ملی ايران
50پاسخ به مدارک استانداردهای بین المللی 

335ارايه توضیح جهت مدارک استانداردهای  بین المللی

 ماخذ: اداره کل استاندارد استان خوزستان


