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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 .

شهرك 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 شهرك و ترکیب فعالیت ها 

در آن ایجاد مي شود.

ناحیه صنعتی: ناحیه اي است با امکانات مشابه شهرك 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.

فصل پنجـم
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5 - 1 - تعداد- سرمایه گذاری و اشتغال پروانه بهره برداری موجود شهرستان اهواز در سال 1389
اشتغال )نفر(سرمایه )میلیون ریال(تعداد )فقره(گروه صنعت

1384.22290محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

11036پوشاك وعمل آوردن پوست خر

221.3987چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

11.4308کک و فرآورده های حاصل از نفت

27.6801ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

1077.43598محصوالت از الستیک و پالستیک

918.962130سایر محصوالت کانی غیرفلزی

383.40924ساخت فلزات اساسی

26212.404356محصوالت فلزی فابریکی

973.530313ساخت ماشین آالت و تجهیزات

311.99611ماشین آالت و دستگاه های برقی

22.0006رادیو- تلویزیون و وسایل ارتباط

368.821114ابزار پزشکي - اپتیکي - دقیق - ساعت

11.239612وسایل نقلیه موتوری

11276مبلمان سایر مصنوعات

100بازیافت

87664.7561.182جمع

مأخذ: اداره کل صنایع و معادن استان خوزستان

صنعـت و معـدن



84

5 - 2 - تعداد- سرمایه گذاری و اشتغال جواز تأسیس و طرح های توسعه صادره شهرستان اهواز در سال 
1389

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

34767.558603محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

25.56429ساخت منسوجات

56.32668پوشاك و عمل آوردن پوست خر

212.02237چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

2135.70112ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

214.41223کک و فرآورده های حاصل از نفت

3133.217139ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

19232.039264محصوالت از الستیک و پالستیک

33568.298705سایر محصوالت کانی غیرفلزی

72.194.911541ساخت فلزات اساسی

42477.9431.020محصوالت فلزی فابریکی

21833.418662ساخت ماشین آالت و تجهیزات

838.652102ماشین آالت و دستگاه های برقی

145.71023رادیو تلویزیون وسایل ارتباط

5140.817232ابزارپزشکي - اپتیکي - دقیق - ساعت

24.57416وسایل نقلیه موتوری

376.400101سایر تجهیزات حمل و نقل

12.5409مبلمان سایر مصنوعات

11.045.201250بازیافت

1936.735.3034.836جمع

مأخذ: اداره کل صنایع و معادن استان خوزستان

فصل پنجـم
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5 - 1 - نمودار تعداد مجوزهای موجود بهره برداری و جواز تأسیس شهرستان اهواز )فقره(

               مبنا: جدول 5 - 1 و 5 - 2

5 - 2 - نمودار تعداد اشتغال ایجاد شده محورهای طرح توسعه  شهرستان اهواز )نفر(

              مبنا: جدول 5 - 1 و 5 - 2

صنعـت و معـدن
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5 - 3 - آمار شهرك های صنعتی اطراف اهواز در سال1389

 ناحیه صنعتی

نام شهرك
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201311.511680137شهرك صنعتی1 اهواز

282.21312.5131252.970256شهرك صنعتی2 اهواز

170611.4461793.900240شهرك صنعتی3 اهواز

19.2344163035464شهرك صنعتی4 اهواز

52400000شهرك صنعتی5 اهواز

5 - 3 - آمار شهرك های صنعتی اطراف اهواز در سال 1389)ادامه(
موقعیتنام شهرك/ ناحیه صنعتی

بلوارپاسداران روبروي زیتون کارمنديشهرك صنعتی1 اهواز

کیلومتر9 محوراهواز - اندیمشکشهرك صنعتی2 اهواز

کیلومتر8 محور اهواز - ماهشهرشهرك صنعتی3 اهواز

کیلومتر7 محور اهواز - ماهشهرشهرك صنعتی4 اهواز

کیلومتر2 عوارضي اتوبان اهواز - بندرامام)ره(شهرك صنعتی5 اهواز

مأخذ: شرکت شهرك های صنعتی خوزستان

فصل پنجـم


