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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 تأسیس )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 تا پایان سال1394

 ناحیه صنعتی
نام شهرک

مساحت 
کل شهرک 

)هکتار(

تعداد کل 
واحدهای به 
بهره برداری 

رسیده

تعداد 
اشتغال

تعداد 
واحدهای 
در دست 

احداث

پیش بینی تعداد 
اشتغال واحدهای 

در دست 
احداث

تعداد کل 
واحدها

20190185917165207شهرک صنعتی 1 اهواز

282.517814532951583450303شهرک صنعتی 2 اهواز

160.667311220181262200238شهرک صنعتی 3 اهواز

19.29198746450137شهرک صنعتی 4 اهواز

524009599شهرک صنعتی 5 اهواز

7333240033ناحیه صنعتی شلنگ آباد

------ناحیه صنعتی شیرین شهر

-----5ناحیه صنعتی مالشیه

5 - 1 - آمار شهرک های صنعتی اطراف اهواز  تا پایان سال1394 )ادامه(

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

بلوارپاسداران روبروي زیتون كارمندي0شهرک صنعتی 1 اهواز

كیلومتر9 محوراهواز- اندیمشك9شهرک صنعتی 2 اهواز

كیلومتر8 محور اهواز- ماهشهر15شهرک صنعتی 3 اهواز

كیلومتر7 محور اهواز- ماهشهر7شهرک صنعتی 4 اهواز

كیلومتر2 عوارضي اتوبان اهواز- بندرامام )ره(5شهرک صنعتی 5 اهواز

اهواز - كوی 22 بهمن0ناحیه صنعتی شلنگ آباد

اهواز-كیلومتر35محور اهواز- آبادان35ناحیه صنعتی شیرین شهر

اهواز- مالشیه0ناحیه صنعتی مالشیه
مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی  استان خوزستان
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5 - 2 - تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی اطراف اهواز بر حسب فعالیت تا پایان سال 1394

گروه های فعالیتنام شهرک
جمع

غذایی و  ناحیه صنعتی
کانی غیرشیمیاییسلولزینساجیآشامیدنی

برق و فلزی فلزی
خدماتالکترونیک

شهرک صنعتی 1 
53435106460190اهـواز

شهرک صنعتی 2 
4021351121962145اهواز

شهرک صنعتی 3 
112-31714735--اهـواز

شهرک صنعتی 4 
1673712191-اهـواز

شهرک صنعتی 5 
0--------اهـواز

ناحیه صنعتی 
33-2272-1-1شلنگ آباد

ناحیه صنعتی 
0--------شیرین شهر

ناحیه صنعتی 
0--------مالشیه

مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی  استان خوزستان

 5 - 3 - تعداد جواز تأسیس به تفکیک گروه های صنعتی شهرستان اهواز در سال 1394

اشتغال )نفر(سرمایه محورها )میلیون ریال(تعداد )فقره(گروه صنعت

10143609151محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

49362461ساخت منسوجات

---دباغی، چرم، كیف، چمدان، كفش

54248850چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

111251595338ساخت كاغذ و محصوالت كاغذی

1690015كك و فرآورده های حاصل از نفت

8106385124ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

11635375185محصوالت از الستیك و پالستیك

فصل پنجم
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5 - 3 - تعداد جواز تأسیس به تفکیک گروه های صنعتی شهرستان اهواز در سال 1394 )ادامه(

اشتغال )نفر(سرمایه محورها )میلیون ریال(تعداد )فقره(گروه صنعت

14274585186سایر محصوالت كانی غیرفلزی

54963955ساخت فلزات اساسی

64787631883محصوالت فلزی فابریکی

14331509261ساخت ماشین آالت و تجهیزات

18143456211ماشین آالت و دستگاه های برقی

1630012رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباط

365420087وسایل نقلیه موتوری

1736023سایر تجهیزات حمل و نقل

997958126مبلمان و سایر مصنوعات

---انتشار، چاپ و تکثیر

46741555بازیافت

17314700292823جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

5 - 4 - تعداد واحدهای صنعتی فعال شهرستان اهواز در سال 1394 

اشتغال  )نفر(سرمایه )میلیون ریال(تعداد  ) فقره(فعالیت

48467226محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

---ساخت منسوجات

---دباغی، چرم، كیف، چمدان، كفش

23769527چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

---ساخت كاغذ و محصوالت كاغذی

2192654كك و فرآورده های حاصل از نفت

31660511ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

43501740محصوالت از الستیك و پالستیك

4256674105سایر محصوالت كانی غیرفلزی

188025ساخت فلزات اساسی

117131655محصوالت فلزی فابریکی
26939775ساخت ماشین آالت و تجهیزات

صنعت و معدن
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5 - 4 - تعداد واحدهای صنعتی فعال شهرستان اهواز در سال 1394 )ادامه(

اشتغال  )نفر(سرمایه )میلیون ریال(تعداد ) فقره(فعالیت
21052220ماشین آالت و دستگاه های برقی

---دباغي، چرم، كیف، چمدان، كفش
31398626ابزار پزشکي، اپتیکي، دقیق و ساعت

---وسایل نقلیه موتوری
3135517157سایر تجهیزات حمل و نقل
2623312مبلمان و سایر مصنوعات

---انتشار، چاپ و تکثیر
---كامپیوتر و فعالیت هاي مربوطه

---بازیافت
43689496763جمع

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان خوزستان

 5-5 - محورهاي طرح توسعه شهرستان اهواز در سال 1394

اشتغال )نفر(سرمایه محورها )میلیون ریال(تعداد ) فقره(گروه صنعت
14412243244محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

---ساخت منسوجات
---دباغی، چرم، كیف، چمدان، كفش

24600057چوب و محصوالت چوبی به جز مبل
21819548ساخت كاغذ و محصوالت كاغذی
---كك و فرآورده های حاصل از نفت
31612949ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
12395886215محصوالت از الستیك و پالستیك
587405104سایر محصوالت كانی غیرفلزی

648868661144ساخت فلزات اساسی
9149339342محصوالت فلزی فابریکی

48414967ساخت ماشین آالت و تجهیزات
26586840ماشین آالت و دستگاه های برقی

---وسایل نقلیه موتوری
---سایر تجهیزات حمل و نقل

---بازیافت
5961620802310جمع

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
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5 - 6 - اهم فعالیت های اداره کل استاندارد خوزستان جهت استاندارد سازی در سال 1394

شـرحردیف
افتتاح دفتر استاندارد سازی در دانشگاه شهید چمران1
افتتاح دفتر استاندارد سازی در پارک علم و فناوری خوزستان2
برگزاری همایش بزرگ استاندارد سازی با حضور معاون و مدیران كل ستادی سازمان استاندارد و صاحبان صنایع3
برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تقدیر از برگزیدگان استاندارد استان4
سخنرانی دوره ای كارشناسان اداره كل در مدارس سطح استان5
بازدید دوره ای دانش آموزان و دانشجویان از آزمایشگاه های اداره كل6

ماخذ: اداره کل استاندارد استان خوزستان

 

5 - 7 - فعالیت های اداره کل استاندارد خوزستان در سال 1394

مورد عنـوان
117 صدور

پروانه كاربرد عالمت استاندارد

428 تمدید
7 تعلیق
92 ابطال
14 صدور مجوز كاربرد عالمت استاندارد
306 واحدهای دارای حداقل یك پروانه عالمت استاندارد
545 كل پروانه های معتبر كاربرد عالمت استاندارد استان در این مقطع
0 صدور گواهی خوداظهاری

1320صدور گواهی صدور گواهی صادراتی
12224 صدور مجوز وارداتی
18782 بازرسی )از واحدهای تولیدی، واحدهای خدماتی،صنفی و فنی ...(
365 فعال

واحدهای تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری
78 غیر فعال
416 دارای پروانه

فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری
124 فاقد پروانه
52 واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد صرفاً تشویقی

1333 صدور گواهی آسانسور
3003 تولید و عرضه

21383نمونه برداری كاالی وارداتی و صادراتی
4280 تعیین تعرفه گمركی

صنعت و معدن
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5 - 7 -فعالیت های اداره کل استاندارد خوزستان در سال 1394 )ادامه(

مورد عنـوان
75 نداشتن پروانه

اعالم جرم علیه 
واحدهای مختلف

بازرسی

107 مغایرت با استاندارد
9 جعل عالمت استاندارد

265 جمع اعالم جرم
74 سایر موارد
123 تذكر به واحدهای مختلف
116 اخطاریه به واحدهای مختلف
3357 در آزمایشگاه های سازمان و همکار تولید و عرضه

3835آزمون در آزمایشگاه های سازمان و همکار كاالی صادراتی
26510 در آزمایشگاه های سازمان و همکار كاالی وارداتی
4280 تعیین تعرفه گمركی
882 باسکول ثابت همفك مورد آزمون

نمونه برداری و آزمون
4060 وسایل سنجش سبك
3988 آزمون نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع
520 انگ فلزات گرانبها
374 وسایل كالیبره شده
15 صدور

تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار در استان
77 تمدید
4 تعلیق
2 ابطال

114 دوره های آموزشی برگزار شده جهت مسئولین فنی واحدهای تولیدی و سایر

آموزش

23442 نفر ساعت آموزش دوره های برگزار شده جهت مسئولین فنی واحدهای تولیدی و 
سایر

16 دوره های آموزشی برگزار شده جهت كاركنان اداره كل

13379 نفر ساعت آموزشی برگزار شده جهت كاركنان اداره كل

15 نفرساعت كار آموزی دانش آموزان 

3414 نفرساعت كارآموزی دانشجویان
10 مراكز آموزشی دارای تأیید صالحیت استان
251 تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی ایران

86تدوین استاندارهای ملی پاسخ به مدارک استانداردهای بین المللی
488 ارایه توضیح جهت مدارک استانداردهای بین المللی

 ماخذ: اداره کل استاندارد استان خوزستان
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