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  چکیده

 موفقیـت  بـر  ثیرگـذار تا عوامـل  کشـور،  در صـنعتی  هـاي شـهرک  موجـود  وضـعیت  ارزیـابی  ضـمن  تا است آن بر پژوهشاین 

 بـا  .اسـت  صـنعتی  هـاي شـهرک  موفقیـت  بـر  ثیرگـذار ات کلیـدي  عوامـل  تعیـین  اصـلی  الوسـ . نمایـد  ارائه را صنعتی هايشهرک

ــک انجــام ــار ی ــاتی ک ــه و مطالع ــارچوب اي،کتابخان ــومی چ ــراي مفه ــابی ب ــن ارزی ــل ای ــت عوام ــه و طراحــی موفقی ــدیران، ب  م

پــژوهش از نـوع توصــیفی اسـت کــه بـا بررســی    روش شـود.  مــی عرضـه  کشــور صـنعتی  توســعه گـذاران سیاســت و پژوهشـگران 

هــاي کلـی و همچنـین انجــام مصـاحبه نیمـه ســاختار یافتـه و تحلیـل محتــوي،       هـا و شـاخص  لفــهوادبیـات نظـري، اسـتخراج م   

  گیرد.ه چارچوب مفهومی انجام میئنسبت به تدوین و ارا

ســازمان  ط صــنعتی و سـپس هــاي کوچـک و متوسـ  هــاي صـنعتی کشــور، نقـش دولـت در حمایــت از بنگـاه    جربـه شـهرک  ت

هـاي  د. پـس از آن آمـار و اطالعـات وضـعیت موجـود شـهرک      گیـر مـی مـورد بررسـی قـرار    هاي صـنعتی  صنایع کوچک و شهرک

هــاي تحــت پوشــش، امکانــات زیربنــایی، قراردادهــاي منعقــد شــده و  تعــداد، مســاحت زمــین(از نظــر صــنعتی و نــواحی کشــور

ــه مــی1395ســال بــرداري رســیده تــا پایــان واحــدهاي بــه بهــره ــی   شــود.) ارائ بــراي تحلیــل محــیط بیرونــی از الگــوي تحلیل
2PESTEL  ثیرگـذار  اتاز عوامـل کـالن محیطـی    هـا عبـارت از ارائـه چـارچوب مفهـومی بـومی متشـکل        یافتـه  شـود. استفاده مـی

هـاي  یـک بنگـاه، بنگـاه    ثیرگـذار بـر  اتاي از نیروهـاي محـرک   خالصـه ترسـیم و   یتحلیلـ ها کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     بر بنگاه
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  مقدمه -1

صــنعتی در چندین کشــور    هتجربیات موفق توســع  همطالع

که یکی از مهم        هترین ابزارها در زمین  جهان از این حکایت دارد 

ساخت  سع زیر سترس دولت   ههاي تو شهرک صنعتی در د هاي ها، 

ــنعتی بوده ــت ص عنوان محلی براي تجمیع ها به. این شــهرکاس

ــترســی آنها را به   صــنایع مختلف کوچک، متوســط و بزرگ، دس

شــکل مناســبی فراهم آورده هاي ضــروري بهخدمات و نیازمندي

ست.   شهرک ا سته براي ت     ها این  صنایع واب اد مین موادسترسی به 

یل زنجیر     یا تکم یه  ــرف را     هاول هاي مصـ بازار ارزش و همچنین 

شد و با دو سهولت می  شهري و    بخ صنایع از مناطق  رکردن این 

طی در کشــور نیز کمک محیروســتایی، به رعایت اصــول زیســت

  کند. شایانی می

 هرشــد و توســع ها در طول ســالیان گذشــته دراین شــهرک

شتغال     صادي و ا ین اند. با ازایی نقش مهمی ایفا کردهصنعتی، اقت

اي توان تجربههاي صـــنعتی در ایران را نمیشـــهرک هحال تجرب

ست. تاکنون در هیچ مطالع  سی     هکامال موفق دان ستقلی به برر م

هاي صنعتی در ایران پرداخته  عوامل موفقیت(یا شکست) شهرک   

نشده است. در این بررسی چارچوب مفهومی براي ارزیابی عوامل    

ــت  ــیاس ــگران موفقیت طراحی و به مدیران و س گذاران و پژوهش

  د.شویصنعتی کشور عرضه م هگذاري توسعسیاست

کل    ــ ــهرکهدف از شـ جاد    گیري اولین شـ ــنعتی ای هاي صـ

محور در کشور است. با   هاي صنعتی و رشد اقتصادي صنعت    قطب

ــنعتی تبدیل به             ــت زمان این واحدها با انجام خدمات صـ گذشـ

شود و تربیت نیروي انسانی ماهر،   واحدهاي صنعتی اقتصادي می  

ی از تگذاري صنع پذیري، شرایط جذب سرمایه  افزایش توان رقابت

شهرک شود. راه منابع محلی و غیرمحلی مهیا می ها با اندازي این 

شان می   گذاري دولتی انجام میسرمایه  دهد که در شود. تجربه ن

سرمایه      شته با وجود  سال گذ سیار زیاد  گذاريطول پنجاه  هاي ب

شهرک  صنعتی در تحقق اهداف خود که همانا فراهم  دولت،  هاي 

صنایع و افزایش    آوردن امکانات مورد نیاز سهیالت براي ایجاد  و ت

شتغال      شور و ا صنعتی ک ست،  تولیدات   چندان موفق نبودهزایی ا

  . است

دنبال جســتجوي علت بروز این مســئله در   حاضــر به  همقال

سع   ست به       هفضاي تو ست. براي این منظور الزم ا صنعتی کشور ا

 هاي صــنعتیثیرگذار بر موفقیت شــهرکابررســی ابعاد مختلف ت

  . ه شودرداختپ

هاي الگوي مفهومی تحلیل موفقیت شـــهرک ،در این مطالعه

ــنعتی در ایران ــنعت و  طراحی و صـ ــاحبه با نخبگان صـ در مصـ

 ترین عواملبررسی و تحلیل و اعتبارسنجی انجام و مهم   ،خبرگان

  .هاي صنعتی ارائه خواهد شدفقیت شهرکثیرگذار بر موات
  

 پژوهش هپیشین -2

هاي صنعتی در جهان امروز  شهرک شهرک صنعتی چیست؟    

ــده براي توســع به ــناخته ش صــنعتی براي تمام  هعنوان ابزاري ش

یافته و در حال توسعه در سطح ملی مطرح  کشورها اعم از توسعه

قرار گرفتن در هســتند. براي توســعه صــنعتی در ســطح جهان،  

  ]. 7زنجیره تولید جهانی و نظام تقسیم کار از ضروریات است[

ــکل  ــهرک گیريشـ جاد     اولین شـ هدف ای با  ــنعتی   هاي صـ

محور  -هاي صــنعتی در کشــور و رشــد اقتصــادي صــنعت قطب

ــالمی این    ــکوهمند اس ــت. پس از انقالب ش ــورت پذیرفته اس ص

ــنعتی  حرکت با تغییر هدف در جهت متمرکز کردن واحدهاي ص

ستان در نواحی صنعتی به  ها و جلوگیري از احداث ویژه در مراکز ا

  صورت پراکنده ادامه پیدا کرده است.صنعتی بهاین واحدهاي 

ــیس شــرکت ابا ت هاي صــنعتی ایران و با تالش شــهرک س

ستان شرکت  شور، بخش عمده هاي تابع آن در ا اي هاي مختلف ک

 هاي صــنعتی در طول ســالیان اخیر به از این نواحی و شــهرک

سیده و براي ایجاد کارخانه بهره صنعتی ها و کارگاهبرداري ر   هاي 

  در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. 

سع  تالش هعمد شده براي ایجاد و تو هاي  شهرک  ههاي انجام 

  ].12اند[شدهصنعتی در دو محور دنبال 

ــهرك  ــب   الف) ایجاد ش ــنعتی در مناطق نس   تا هاي ص

ــهرک   برخوردار: جاد این شـ یه فنی،     ای با درنظرگرفتن توج ها 

ست    صادي و زی سرمایه اقت صی و    محیطی و با  صو گذاري بخش خ

  .پذیرفته استحمایت دولت انجام 

شهرك  صنعتی در مناطق غیربرخوردار: ب) ایجاد    هاي 

ها  بسترسازيِ تجمع واحدهاي کوچک صنعتی    ایجاد این شهرک 

مان ا  .آوردرا فراهم می مات          در طول ز خد یۀ  با ارا ها  حد ین وا

صادي می    صنعتی تبدیل  صنعتی اقت ت شوند و تربی به واحدهاي 

ــانی ماهر، افزایش توان رقابت   ــرایط جذب نیروي انسـ پذیري، شـ

صنعتی از منابع محلی و غیرمحلی مهیا می سرمایه  شود.  گذاري 

 شود.گذاري دولتی انجام میها با سرمایهاندازي این شهرکراه

ــان می با این ح   ــال    ال تجربه نشـ دهد که در طول پنجاه سـ

ــرمایه ــته با وجود س ــعه گذاريگذش ــیار زیاد دولت، توس هاي بس

شهرک     صوصی و تعاونی و ایجاد  صنعتی، به بخش خ ویژه در هاي 

هاي صنعتی در تحقق اهداف  شهرکدوران پس از انقالب اسالمی 

ــهیالت        براي خود که همانا فراهم کردن امکانات مورد نیاز و تسـ

نایع و از آن    ــ جاد صـ ــور و    ای ــنعتی کشـ جا افزایش تولیدات صـ

  ].1اند[زایی است، چندان موفق نبودهاشتغال



  
  پور نرگسی و هما قائد شرفیقاسم رمضان

 

  37  1398بهار ، سی و پنجشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

ــهرکبا توجه به این ــور و جهان،  هاي که ش ــنعتی در کش ص

]، بنابراین 20مفهومی تازه نیســت و ســابقۀ بســیار طوالنی دارد[

ــلی این ــش اصـ پژوهش تعیین عوامل کلیدي تأثیرگذار بر      پرسـ

  هاي صنعتی است.وفقیت شهرکم

ــخ  جام مجموعه       پاسـ ند ان یازم ــش ن به این پرسـ اي از گویی 

ــت. اما براي اجراي چنین مطالع        ه مطالعات اجرایی و میدانی اسـ

اي، چارچوب مفهومی براي ارزیابی کتابخانه هعملی، ابتدا با مطالع    

ــهرک گردد. ســپس هاي صــنعتی طراحی میعوامل موفقیت ش

هاي نیمه ســـاختاریافته با بور و مصـــاحبهبراســـاس چارچوب مز

 گذارانخبرگان مرکب از تعدادي از مدیران، صنعتگران و سیاست   

یل محتويِ داده  له، الگوي مفهومی      این حوزه و تحل ــ حاصـ هاي 

  گردد. نهایی تدوین می

اقتصادي در یک   هصنایع همچون ستون فقرات رشد و توسع     

ند بسترسازي منظم و   کنند، اما رشد صنایع نیازم  جامعه عمل می

همراه هاي موردنیاز اقتصــادي و غیراقتصــادي بهزمینه ســامانمند

  تسهیل دسترسی صنایع به نیازهاي اساسی آنهاست.

اقتصــادي در  همطالعات متعدد انجام شــده بر رشــد و توســع

سع   جهان، ثابت کرده صلی تو شرفته،     هاند که رمز ا شورهاي پی ک

ساخت    ستر و زیر شد و تقویت     هايفراهم آوردن ب سب براي ر منا

گویی به نیازهاي بازارهاي آن پاسخ  هصنایع داخلی است که نتیج  

داخلی از یک ســو و حضــور محصــوالت تولیدي این کشــورها در 

شورهایی نظیر آلمان،   بازارهاي بین ست. تجربیات موفق ک المللی ا

ــت. بنابراین هر وژاپن، چین، هند و برزیل م   ــوع اسـ ید این موضـ

شوري   سع   ک شد و تو سع    هبراي ر صادي نیازمند تو  صنعتی ه اقت

سع       ست که تو شورها حاکی از آن ا ست و تجربیات ک صنعتی،   ها

سازي و حمایت همه جانب   ستر صادي، قانونی و فنی   هنیازمند ب اقت

صنایع به  صنایع کوچک به دولت از  صاد  اق هعنوان قلب تپندویژه  ت

   ].6هر کشور است[

ــی به حمایتراي نظمیکی از ابزارهاي مهم دولت ب هاي بخشـ

شهرک   صنایع، احداث  ست.   همه جانبه از  صنعتی ا شهرک  "هاي 

ــنعتی ــهرکی گفته میب 3"ص ــلهه ش ــود که در فاص  20حداقل  ش

ــامل تعدادي کارخانه و    ــلی قرار دارد و ش ــهر اص کیلومتري از ش

  ].4کارگاه تولیدي است[

صنعتی و متمرکزشدن    هاي براي توسع شهرک صنعتی منطقه  

شهرک       تو ست. هدف از ایجاد  شده ا صنعتی درنظرگرفته  لیدات 

صنعتی مناطق گوناگون کشور در جایی خارج از    هصنعتی، توسع  

هاي صـــنعتی بر ثیرات منفی فعالیتامناطق شـــهري اســـت تا ت

3 Industrial Estate / Industrial park 

ســـاکنین شـــهري حداقل شـــود و بدین ترتیب ضـــمن کاهش 

ــتآالیندگی ــیر   هاي زیس ــان به مس ــی آس ــترس محیطی، با دس

کمترین بار ترافیکی در مناطق شهرنشین ایجاد شود.     ونقل،حمل

شیه      از نظر مکان سبی در حا صنعتی محل منا شهرک   یایی، یک 

 هاي اقتصادي الزم براي فعالیت هاي اولیهشهر است که نیازمندي  

  ].1همانند آب، برق، جاده و غیره را دارا باشد[

ــهرک ــنعتی شـ به     هاي صـ هه پیش  عنوان یکی از از چند د

اقتصادي کشور مطرح و    هصنعتی و توسع   هاي رشد و توسع  ابزاره

   .ستا کار گرفته شدهبه
  

  روش شناسی -3

 -هــدف، کــاربردينظر   از در این مطــالعــه     روش پژوهش  

توصیفی است که با بررسی ادبیات نظري،     ،نوعنظر اي و از توسعه 

هاي کلی و همچنین پس از انجام ها و شــاخص لفهواســتخراج م 

صاحبه نیمه   سبت به تدوین   م  و ساختار یافته و تحلیل محتوي ن

  گیرد.ه چارچوب مفهومی انجام میارائ

ــده   ــاحبه با خبرگانی انجام ش ــت که مص الزم به یادآوري اس

ــنعتی و مقوله    ــه ص ــتگذاري در عرص ــیاس ــت که با مفهوم س اس

اند، تا بدین وسیله  هاي صنعتی آشنا و صاحب تجربه بوده   شهرک 

  مفهومی مشخص شود. يالگوهاي لفهودر عمل صحت م

  

  هاي صنعتی در کشور شهرک بررسی تجربه -4

سی تجربه    شف علت اهمیت برر صنعتی شهرک  براي ک  هاي 

ــت نگاهی به      ــور، ابتدا الزم اسـ هاي اهمیت و نقش بنگاه  در کشـ

صنعتی(به    سط  ستقر در    عنوان مهمکوچک و متو صنایع م ترین 

  ].18بپردازیم[هاي صنعتی) در اقتصاد کشور شهرک

در ایران براساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد 

هاي کوچک و متوســـط، واحدهاي صـــنعتی و کشـــاورزي، بنگاه

ستند که در آن کم     ستایی) ه شهري و رو نفر و  50تر از خدماتی(

نفر مشغول به کار باشند. وزارت تعاون نیز برحسب     10تر از بیش

ــنای   کار ع و معادن و مرکز آمار ایران را به   مورد، تعاریف وزارت صـ

سب می سیم  برد. مرکز آمار ایران ک وکارها را به چهار گروه زیر تق

  ].6کرده است[

  نفر کارگر؛ 1 -9وکارهاي داراي الف) کسب

  نفر کارگر؛ 10 -49وکارهاي داراي ب) کسب 

  ؛نفر کارگر 50 -99وکارهاي داراي پ) کسب

  نفر کارگر. 100ز وکارهاي داراي بیش ات) کسب
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ــب نفر  10تر از وکارهاي کمدر عمل مرکز آمار ایران تنها کس

سایر    عنوان بنگاهنیروي کار را به سط تعریف و  هاي کوچک و متو

داند. بانک مرکزي می "هاي صــنعتی بزرگبنگاه"وکارها را کســب

ــب ــالمی نیز کسـ عنوان نفر را به 100وکارهاي زیر جمهوري اسـ

  کند.و متوسط تعریف می هاي کوچکبنگاه

ــان   ــد بنگاه  8/95دهد که بیش از   می آمارها نشـ هاي  درصـ

 6/3نفر) و  1-9هاي خرد(نیروي کار بین اقتصــادي کشــور بنگاه

نفر) هستند. این   10-49هاي کوچک(نیروي کار بین درصد بنگاه 

ها با وجود سهم اندکشان در تولید ناخالص داخلی کشور، به    بنگاه

شور ایجاد کرده   تنهایی بیش  شغل در ک ن اند. از ایاز یک میلیون 

  زایی دارند.روي نقش کلیدي در توسعۀ اقتصادي و اشتغال

سیدن به اهداف خود در  به ست که دولت براي ر  همین دلیل ا

شتغال   هرشد و توسع   هزمین ، جامعه زایی براي جواناناقتصادي و ا

ــط  هاي کوچک  هاي بنگاه  گیري از ظرفیت نیازمند بهره   و متوسـ

ــاخت  ــت و براي این منظور نســبت به فراهم کردن زیرس هاي اس

سع   ايها توجه و اهتمام ویژهاین بنگاه همورد نیاز براي ایجاد و تو

  .]19[ ورزدمی

  

ــط    یت از بنگاه  انقش دولت در حم   -5 هاي کوچک و متوس

  صنعتی

سع  شهرک      صنعتی ابزار تو ست صنعتی   ههاي  ستاي  ا  که در را

وکارهاي کسب هبراي حمایت از توسعهاي خود تحقق تمامی نقش

ــط  ند و به  اري میی  به دولت   کوچک و متوسـ ــا همین دلیل  رسـ

ع    طال ب  هم ــهرک هتجر ــالح   این شـ ــور، در راه اصـ ها در کشـ

 ههاي بعدي دولت در زمینگذاريهاي کالن و سیاست گیريجهت

نظیم د. تهاي صنعتی، ضرورت داراقتصادي مبتنی بر بنگاه هتوسع

ست    سیا سع و اجراي  شور از    شهرک  ههاي تو صنعتی در ک هاي 

هاي ســـازمان صـــنایع کوچک و شـــهرک" هجانب دولت برعهد

  ].18گذاشته شده است[ "صنعتی ایران

ست     سیا ضوع  سع در ادبیات مو  فناورانه هگذاري دولت براي تو

ــط محدودبا حمایت از بنگاه  دخالت دولت  ههاي کوچک و متوسـ

  ]:3ترسیم شده است[ 1شماره در جدول 

  

هاي کوچک و متوسطمحدودۀ دخالت دولت در حمایت از بنگاه :1جدول 

  نمود اجرایی  نقش دولت

  ایجاد زیرساخت نهادي
ــویق قوانین و مقررات(از جمله قوانین دارایی فکري)، پاداشایجاد نهادهاي قانونی و عمومی اعم از  دهی و تش

  مین مالیانظام آموزشی و ایجاد نظام ت ههاي نوآور، توسعبنگاه

  هاي دولتی و مراکز تست و آزمایش محصوالت جدیدایجاد آزمایشگاه  آوردن زیر ساخت پژوهشفراهم

  آموزش و کارآموزي
سانی و ایجاد زمینه     هاي گذاري در آموزشسرمایه  صی و هدفمند نیروي ان ص آموزي هاي الزم براي تجربهتخ

  پیش از ورود به بازار

  هاي نوزادتشویق بنگاه
هاي مستقیم و ضمنی یا در اختیار گذاشتن    ها و ایجاد محدودیت تجاري، یارانهحمایت از طریق تنظیم تعرفه

  قراردادهاي دولتی

  متقیهاي خاص فناورانه با ابزارهایی نظیر تضمین سرمایه یا تسهیالت ارزانسوي زمینهبه هاهدایت بنگاه  رهنمودهاي دولت

  ه شدهئهاي فنی الزم براي محصوالت و خدمات اراتعیین حداقل ویژگی  استانداردسازي

  وکارهاي کوچک و متوسطکسب هقانون ایجاد و توسع  گذاريقانون

  هاحمایت مستقیم از بنگاه  هاي دولتییارانه هحمایت مستقیم و ارائ

  1384منبع: سرکیسیان، آلفرد، 

  

  هاي صنعتی ایرانسازمان صنایع کوچک و شهرک -6

ریزي و اجراي  منظور ایجاد ســـازمانی مســـتقل براي برنامهبه

صنعتی، هی هاي مربوط به طرح س انواحی  مورخ  هت وزیران در جل

 هرا در زیرمجموع ســازمان نواحی صــنعتیتشــکیل  21/5/1343

  ].9سازمان برنامه تصویب نمود[

سنام    سا سازمان ناحی  هدر ا شده     هاین  صنعتی چنین تعریف 

ــت:  ــنعتی عبارت از منطقه هناحی"اس ــهیالتی اي که دص اراي تس

ــهري و همچنین   ــهیالت شـ ــایر تسـ مانند آب، برق و تلفن و سـ

شید  سالن  سرپو سط    ههاي  صنایع کوچک و متو آماده براي ایجاد 

   "است.

مرکز صنایع "ت وزیران، نام اهی هدر جلس 5/5/1347در تاریخ 

ــتی ــتی به  "کوچک و دس ــنایع دس تغییر یافت و هدایت  مرکز ص

 سازمان "نام صنایع کوچک و نواحی صنعتی در سازمان به    هتوسع 

  سازي و ادغام شد.یکپارچه "صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران



  
  پور نرگسی و هما قائد شرفیقاسم رمضان
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ــال  پس از ایجاد وزارت معادن و فلزات و وزارت    1362در سـ

صنایع            سازمان  شنهاد نمود که  صنایع پی سنگین، وزارت  صنایع 

صنایع اد    صنعتی ایران در وزارت  شود. این    کوچک و نواحی  غام 

  1362سال   هبودج هبند ب الیح 47 هپیشنهاد تصویب و در تبصر   

  منظور گردید.

هاي صنعتی ایران نیز شرکت شهرک 1362همچنین در سال 

ــرکت ات  ــکیل این شـ ــیس گردید. منظور از تشـ ها این بود که سـ

زمین، آب، برق و تلفن و سایر  هدارندگان موافقت اصولی براي تهی

صنعتی باید با ارگان  خدمات جنبی براي  مختلف هايایجاد واحد 

مل برقرار می   عا ند ت به   ؛کرد ما  گان     ا عدم هماهنگی ار یل  هاي  دل

  شدند. مختلف دچار مشکالت بسیار زیادي می

هــاي صــنعتی ایــران در ســازمان صــنایع کوچــک و شــهرک

ــاه  ــوب 1384تیرم ــاس مص ــکیل   هبراس ــالی اداري تش ــوراي ع ش

 م سـازمان صـنایع کوچـک ایـران و    گردید. ایـن سـازمان از ادغـا   

ـ      شرکت شـهرک  صـورت  ههـاي صـنعتی ایـران بوجـود آمـده و ب

  شود. شرکت دولتی اداره می

ــوراي  ــوبــه شـ عــالی اداري وظــایف مربوط بــه  طبق مصـ

ــت   ــیاسـ هاي الزم از  حمایت  ، گذاري و تنظیم مقررات مربوط سـ

ــازمان  ــنایع کوچک س ــنایع و معادن ص منتقل ایران به وزارت ص

صنای  -هاي اجرائیبه این ترتیب وظایف و فعالیت .شد  ع حمایتی 

  ].10کوچک به این سازمان سپرده شد[

صنایع     سازمان ارتقاي جایگاه  با عنایت به وظایف قانونی، این 

شتغال   هکوچک در ارزش افزود  کارآفرینی هزایی، توسع صنعتی و ا

ستاي رقابت      صنایع کوچک را در را ساماندهی  شدن  و    آنهاپذیر 

  نماید.کند و از جمله اهداف خود تلقی میدنبال می

ــتاي انجام وظایف خود وظیف  ــایی   هســازمان در راس ــناس ش

ســـیس و ه صـــنعتی از طریق تاهاي موجود براي توســـعظرفیت

سع  سهیل فعالیت بنگاه   شهرک  هتو صنعتی و ت صنعتی هاي   هاي 

سط   سایی عوامل      را برعهده دارد. براینکوچک و متو شنا ساس  ا

ــهرک   ثیرات  ــنعتی می گذار بر موفقیت شـ ند براي این  هاي صـ توا

ست   سازمان به  سیا ست     عنوان  سیا شی از  هاي گذار و مجري بخ

شد       سیار مفید با و  13[کالن اقتصادي و صنعتی دولت در کشور ب

14[.  

هاي صــنعتی  آمار و اطالعات وضــعیت موجود شــهرک -7

 کشور

ــهرک  ــعیت ش ــناخت بهتري از وض ــتیابی به ش هاي براي دس

سازمان          ضعیت موجود  ست نگاهی به و شور، الزم ا صنعتی در ک

این   ههاي صـــنعتی مطابق با  آمارنامصـــنایع کوچک و شـــهرک

هاي ســـازمان در ســـایت ســـازمان صـــنایع کوچک و شـــهرک 

  ) داشته باشیم.1393صنعتی(

هاي هرکترین آمار و اطالعات وضعیت موجود شبرخی از مهم

شود:میه صنعتی کشور در ادامه ارائ

  

95ها و نواحی صنعتی کشور تا پایان سال آمار شهرک :2جدول 

ف
دی

ر
  

  موضوع
واحد 

  سنجش

تا پایان 

سال 

1392 

تا پایان 

 سال

1393 

پایان  تا

سال 

1394  

پایان  تا

سال 

1395  

  توضیحات

1  

ــهرک ــنعتی   شـ ها و نواحی صـ

صوب  سبه مناطق ویژه   م (با محا

  اقتصادي)

شهرک و 

  ناحیه
929  942  948  958  

ناحیه  393شــهرک صــنعتی،  565

  صنعتی

2  

ــهرک ــنعتی   شـ ها و نواحی صـ

ــوب در حــال بهره   برداري  مصـ

  (واگذاري زمین)

شهرک و 

  794  778  754  719 ناحیه
صنعتی و     487 ناحیه  307شهرک 

  صنعتی

3  
ــهرک ــنعتی   شـ ها و نواحی صـ

  تخصصی

 شهرک و

 ناحیه
53  61  58  59  

ناحیه  15شـــهرک صـــنعتی و  44

  صنعتی

  7  7  7  7  شهرک  هاي فناوري مصوبشهرک  4
مشهد ــ تبریز ــ فارس ــ ارومیه ـ    

  تهران ـ اصفهان ـ همدان

5  
ــهــرک ــه  شــ هــاي فــنــاوري ب

  برداري رسیدهبهره
  6  5  4  3  شهرک

ــ ارومیه  ـ تبریز ـ  -همدان -مشهد ــ

  اصفهان -فارس

6  
ــهرک ناوري    شـ حال  هاي ف در 

  ساخت
  0  2  3  4  شهرک

ــتان تهران در   ــنعتی اس ــهرک ص ش

  حال طراحی مجدد است 

ــهرک  7 حال     شـ ناوري در    قزوین ـ گیالن  0  2  2  2  شهرکهاي ف
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ف
دی

ر
  

  موضوع
واحد 

  سنجش

تا پایان 

سال 

1392 

تا پایان 

 سال

1393 

پایان  تا

سال 

1394  

پایان  تا

سال 

1395  

  توضیحات

  مطالعه (غیرمصوب)

8  
ستقر در    شهرک  صنعتی م هاي 

  مناطق آزاد تجاري

  شهرک

  
6  6  6  6  

ـ خرمشهر ـ انزلی    2آبادان ـ آبادان  

  2ـ ماکو ـ ماکو 

  -  9  9  11  11  منطقه ویژه  مناطق ویژه اقتصادي  9

10  
ــنــاوري و   ــراکــز خــدمــات ف م

  وکار در حال مطالعهکسب
  -  0  0  1  2  مرکز

11  
ــنــاوري و   ــراکــز خــدمــات ف م

  وکار در دست ساختکسب
  -  6  8  11  11  مرکز

12  
ــنــاوري و   ــراکــز خــدمــات ف م

  برداري رسیدهوکار به بهرهکسب
  -  34  33  32  29  مرکز

13  

عات     هاي مجتمع ناوري اطال ف

)IT   مات نرم خد به    ) و  افزاري 

  بهره برداري رسیده  

  -  2  2  2  2  مرکز

  ]2[)1395هاي صنعتی (منبع: آمارنامه شرکت شهرک

  

  ها و نواحی صنعتی کل کشورمساحت زمین هاي شهرک :3جدول 

ف
دی

ر
  واحد سنجش  موضوع  

تا پایان سال 

1394  

  توضیحات  دوازده ماهه

  1395سال   1394سال 
تا پایان سال 

1395  

1  
ــهرک ــنعتی  هاتعداد ش و نواحی ص

  داراي زمین
  861  2  13  859  شهرک و ناحیه

2  
شهرک  صنعتی  تعداد  هاي و نواحی 

  داراي سند ثبتی
  769  26  21  743 شهرک و ناحیه

  137885  3560  4327  134325 هکتار  مساحت اراضی در اختیار  3

  118224  3308  9004  114916  هکتار  هاي داراي سند ثبتیمساحت زمین  4

5  
ــاحت زمین  ــند   مسـ هاي داراي سـ

  تفکیکی
  77499  4340  8261  73159  هکتار

  80491  2434  3228  78057  هکتار  هاي فاز عملیاتیمساحت زمین  6

  55179  1568  2131  53611  هکتار  هاي صنعتیمساحت زمین  7

                      [همانجا])1395( هاي صنعتیمنبع: آمارنامه شرکت شهرک

  

  ها و نواحی صنعتیامکانات زیر بنایی شهرک :4جدول 

ف
دی

ر
  واحد سنجش  موضوع  

یان      پا تا 

ــال  ســ

1394  

  توضیحات دوازده ماهه

 1395سال  1394سال 
  تا پایان

 1395سال 

  778  10  33  768  شهرک و ناحیه  آب داراي صنعتی نواحی و هاشهرک تعداد  1

  14451  507  767  13944 لیتر بر ثانیه  شده (براي فازهاي عملیاتی)میزان آب تامین   2

  29135  ـ  ـ  28974 لیتر بر ثانیه  میزان آب مورد نیاز (براي فازهاي عملیاتی)  3
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ف
دی

ر
  واحد سنجش  موضوع  

یان      پا تا 

ــال  ســ

1394  

  توضیحات دوازده ماهه

 1395سال  1394سال 
  تا پایان

 1395سال 

  806  12  26  794  شهرک و ناحیه  برق داراي صنعتی نواحی و هاشهرک تعداد  4

  8088  611  623  7476  مگاوات  براي فازهاي عملیاتی)(مین شدهأمیزان برق ت  5

  17347  ـ  ـ  17029  مگاوات  میزان برق مورد نیاز(براي فازهاي عملیاتی)  6

  560  28  41  532 شهرک و ناحیه  ها و نواحی صنعتی داراي گازتعداد شهرک  7

8  
 تلفن داراي صنعتی  نواحی و هاشهرک  تعداد

  ثابت
  713  17  50  696 شهرک و ناحیه

9  
صل  صنعتی  نواحی و هاشهرک  تعداد  به مت

  نوري فیبر طریق از اینترنت
  309  18  38  291 شهرک و ناحیه

  [همانجا])1395هاي صنعتی (منبع: آمارنامه شرکت شهرک

  

 ها و نواحی صنعتی کل کشورقراردادهاي منعقدشده  در شهرک :5دول ج

ف
دی

ر
  موضوع  

ــد  واحــــ

  سنجش

سال   تا پایان 

1394  

  توضیحات دوازده ماهه

 1395سال  1394سال 
 1395تا پایان سال 

 
 

  69582  4019  3700  66592  فقره  تعداد قراردادهاي منعقدشده  1

  32021  1364  1874  31195 هکتار  مساحت زمین واگذار شده  2

  4602  3394  5065  4684 متر مربع  میانگین زمین واگذار شده  3

  [همانجا] )1395هاي صنعتی(منبع: آمارنامه شرکت شهرک

  

  ها و نواحی صنعتی کل کشوربرداري رسیده در شهرکواحدهاي به بهره :6جدول 

ف
دی

ر
  

  موضوع
واحد 

  سنجش

تا پایان سال 

1394  

تا پایان سال  دوازده ماهه

 1395سال  1394سال   1395

  39385  2433  2014  37149  واحد  برداري رسیدهواحدهاي به بهره  1

  796476  38367  32031  757697 نفر  برداري رسیدهاشتغال واحدهاي به بهره  2

  20  16  16  20 نفر  میانگین اشتغال هر واحد  3

4  
ــاحت زمین واحدهاي به بهره      برداري مسـ

  رسیده
  18302  1114  859  17597  هکتار

  4647  4579  4263  4737  متر مربع  میانگین مساحت زمین هر واحد  5

  804363  79743  48130  669015  میلیارد ریال  گذاري واحدهامیزان سرمایه  6

  20423  32776  23898  18009 ریالمیلیون   گذاري هر واحدمیانگین سرمایه  7

  ) [همانجا]1395هاي صنعتی (منبع: آمارنامه شرکت شهرک
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ــهرك     -8 مل موفقیت ش هاي   چارچوب مفهومی بومی عوا

  صنعتی در ایران

گویی به پرسش اصلی پژوهش یعنی عوامل کلیدي براي پاسخ

شهرک ات از مطالعات  ايهاي صنعتی، مجموعه ثیرگذار بر موفقیت 

شهرک   شد. بر این   گوناگون در ادبیات موضوع  هاي صنعتی انجام 

جر من اساس پرسش اصلی طرح به چند پرسش فرعی به شرح زیر

 ]:5شد[

  کنند؟هاي صنعتی چگونه با محیط خود تعامل میشهرک .1

شهرک   هاي قابلیت .2 ساختی  سیدن     زیر صنعتی براي ر هاي 

  انداز مطلوب و موفقیت چه باید باشد؟به چشم

هایی(داخلی و محیطی) مانع از رســیدن به  چه محدودیت .3

  شود؟آل میوضعیت رقابتی ایده

ي توان رقابتی  تواند در ارتقا  می ايهدولت با چه نوع مداخل      .4

SMEهاي صنعتی موثر واقع شود؟هاي مستقر در شهرک  

لت   .5 نامه     دو باید      چه مالحظاتی در طراحی بر هاي حمایتی 

 ؟قرار دهدنظر مد

ها و بندي حمایت(زمان؟حمایتی چیســت  يبرنامه پویایی .6

  ها با قابلیت رشد صنعت)تعامل حمایت

ــخ هاي مطرح الگوها گروهی از گویی به این پرســشبراي پاس

ــ       بین   ــع لمللی براي توسـ هــا و همچنین تجربیــات و          SME ها

کشورهاي پیشتاز در این زمینه مورد بررسی    هاي برخی سیاست  

ــگران بتوانند الگوي مفهومی         قرار گرفتند تا بدین ترتیب پژوهشـ

شهرک    شنهادي بومی عوامل موفقیت  صنعتی در ایران را  پی هاي 

  ].16طراحی کنند[

  حث الزم است به چند نکته توجه شود:ب هپیش از ادام

یان    این الگوي مفهومی هم � ما مان ن ند     گر حوزهز یازم هاي ن

یت موجود و حوزه       ــع یل در وضـ عه و تحل طال ند     م یازم هاي ن

   ؛گذاري و تدوین راهبرد در وضعیت مطلوب استسیاست

شد   طورکه پیشهمان � شاره  مفهومی از   این الگوي ،از این ا

شهرک   نگاه دولت براي ضوع  صنعتی تدوین می مو شود،  هاي 

که          ــود  ید طوري انتخاب شـ با چارچوب  نابراین اجزاي این  ب

لت در آن   ــد یا این      هدر محدود  دخا باشـ لت  که  اختیارات دو

  ؛دخالت دولت توجیه داشته باشد

یل محیط بیرونی از الگوي تحلیلی   �   PESTEL4براي تحل

ی، سیاس و نیروهاي تحلیل عوامل الگو با این شود.  استفاده می 

ــادي، اجتماعی  ــت محیطی و قانونی،     ،اقتصـ فناوري و زیسـ

مل کالن محیطی     گاه   تا چارچوبی از عوا گذار بر بن ها را   ثیر

-PESTEL analysis (political, economic, socio-cultural, 

ــیم می ند.  ترسـ ــوع، ابزار ک   PESTEL با درنظرگرفتن موضـ

ند براي تحلیل بخش  می بازارهاي       توا ــنایع،  هاي تجاري، صـ

ــاد به      ــود. این  کار  خاص یا کل اقتصـ  یتحلیلابزار گرفته شـ

هاي محرک  خالصــــه گاه،      ات اي از نیرو یک بن گذار بر  ثیر

ــاد را        بنگاه  ــنعت یا تمام اقتصـ در محیط کالن هاي یک صـ

  .سازدمشخص می

از یک ســـو وضـــعیت این نیروهاي محرک در این تحلیل ر د

بینی روندهاي با پیش ،شــود و از ســوي دیگرگذشــته مطالعه می

 ثیرگذارامشخص شود این عوامل ت   تاشود  آنها در آینده تالش می

ــت تغییر در آینده چگونه  ه بر چگونتغییرات و این  کندممکن اس

  . 4یا صنعت اثرگذار خواهد بود بنگاه

  
  PESTELالگوي تحلیلی  :1کل ش

 

شی از زنجیر    با توجه به این � صنعتی بخ شهرک   ارزش هکه 

شود که با نگاه  ها مشخص می در بررسی  ،صنعت کشور است   

به شهرک صنعتی در چارچوب یک الگوي فرایندي، از دیدگاه 

ــیاســت ــهرک  گذاري، میس توان هم تحلیل محیط فعالیت ش

ــط دو  ــنعتی را توس ــنعت انجام داد و هم  ص ــطح ص لت در س

ــهرک      یت شـ که براي موفق هاي مهم دیگري را  هاي  متغیر

له:         به الگوي مفهومی افزود. از جم ند  یت دار ــنعتی اهم صـ

ــنعتی(از جمله    متغیرهایی مثل ورودي   ــهرک صـ هاي زیر شـ

سانی) و انواع بازارهاي محتمل    منابع مالی، فناوري و نیروي ان

 ].15[براي صنعت 

ها لگوي ساده، هر شهرک صنعتی با دریافت ورودي   بق این اط

بازارهاي هدف          و تبدیل آ   یاز  خدمات موردن ــوالت و  به محصـ ن 

معه آفرینی براي خود و جاتوسط فرایندهاي درونی خود، به ارزش 

ار صــنعت خود کومحیط کســب پردازد. این شــهرک در زمینهمی

  ].17کند[فعالیت می

environment, legal and technological)  

 

 

 
 

عوامل 

 اقتصادي

 

 عوامل اجتماعی

عوامل 

 فناورانه

عوامل 

 سیاسی
بنگاه/ 

 صنعت

عوامل 

 قانونی

  عوامل زیست

 محیطی
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  الگوي فرایندي فعالیت شهرك صنعتی :2شکل 

  

  ايتحلیل شبکه -9

در تشـــخیص  ،مفهومی که در باال گفته شـــدالوه بر الگوي ع

هاي صـــنعتی اســـتفاده از نگرش نقاط قوت و ضـــعف شـــهرک

شبکه     ستمی و تحلیل  سزایی دارد. بنابراین با توجه  سی اي نقش ب

شبکه  ضمن برنامه به تحلیل  ست   اي  سیا صمیم ریزي و   گذاري، ت

ــرکت  ــعف این ش ها را گیرندگان قادر خواهند بود نقاط قوت و ض

شکالت گام بردارند. بر مشخص کرده و در راستاي حل مسایل و م

ها و صنایع کوچک  اي، ارتباطات درونی شهرک طبق تحلیل شبکه 

هاي دولتی و خصــوصــی  و ارتباطات بیرونی با مراکز و ســازمان

صمیم شود.  تقویت می ستی و مدیریتی   هايگیريت  در هرگز سیا

 ايثیر شبکه همواره تحت تا و گیردنمی صورت  منفرد محیط یک

ــت  فرایند در اند.گرفته ارتباطات قرار از ــیاس ــنعتیس   گذاري ص

به  هاســیاســت اجراي آن بدون و قدرت ضــروري اســت عمالا

یت نمی  مد.   موفق جا یه  همچنین ان یل  و تجز هداف در  تحل  ا

 و سازمان جامعه یا افراد قدرت با مستقیم ارتباط گذاري،سیاست

  .دارد

شهرک  در اجراي طرح ،درنتیجه هاي صنعتی   هاي صنعتی در 

ــبت به و با توجه به شــرایط و چگونگی توزیع قدرت می توان نس

  ايتشخیص صحیح مشکل و حل آن با استفاده از ارتباطات شبکه  

ــت به علت ــیاس ــده یا اقدامات هاي عدم موفقیت س هاي اتخاذ ش

  ].8برد[مدیریتی اجرا شده در شهرک هاي صنعتی پی
  

  هاي پژوهشیافته -10

با توجه به نکات بیان شــده در باال، چارچوب مفهومی تحلیل 

شده ارائه  3 شماره در ایران در شکلهاي صنعتی موفقیت شهرک

  . است

این چارچوب از الگوي فرایندي پیروي کرده و تمامی عوامل      

  گیرد. برمیرهاي صنعتی را دثیرگذار بر فعالیت شهرکات

یک بنگاه صــنعتی براي در این شــکل، توضــیح آن اســت که 

ند گروهی از            یازم ندي ن طابق الگوي فرای یات خود م جام عمل ان

را در  آنهاها و منابع اســت تا با تبدیلشــان به محصــوالت،  ورودي

  بازارهاي گوناگون به فروش برساند. 

اکوسـیسـتم عملکرد بنگاه صـنعتی در این الگو در مسـتطیل     

ست. از       جایی که دسترسی به عوامل و   آناصلی نشان داده شده ا

ــ بهمنابع تولید عموما براي بنگاه ویژه در ابتداي هاي صــنعتی ـــ

ــ چندان آسان نیست  راه هاي صنعتی با متمرکز  شهرک  ،اندازي ــ

هاي زیرساخت ر نقاط جغرافیایی مشخص و با ارائهها دکردن بنگاه

سهیالت حقوقی و قانون     اافزاري و تسخت  سات زیربنایی، ت ، یسی

شاوره  ساخت خدمات مدیریتی، اداري و م هاي اي و خدمات و زیر

بانکی، بازرگانی و حمل و نقل، تمامی نیازهاي یک واحد صــنعتی 

د و در واقع دسترسی بنگاه   نآوراي مشخص فراهم می را در منطقه

  نمایند. صنعتی به عوامل و منابع تولید را تسهیل می

ــوي دیگر ــهرک ،از س ــنعتی با قرش ار گرفتن در نقاط هاي ص

ــ نزدیک به مناطق مصــرف با و غیره اعم از بازارهاي مصــرف  ـــ

 ـ و همچنین فراهم آوردن دستیتسهیل دسترسی به صنایع پایین

هاي بانکی، بازرگانی و حمل و نقل، دسترسی خدمات و زیرساخت

  کنند.هاي صنعتی به بازار را نیز تسهیل میبنگاه

موارد سه متغیر بسیار مهم دیگر نیز   عالوه بر آن، در کنار این 

  :]1[هاي صنعتی مؤثرندبر موفقیت شهرک

انمایی درســـت و احداث شـــهرک صـــنعتی در مناطق  ج .1

  هاي نسبی؛جغرافیایی داراي مزیت

، گران. طراحی فرایندي اثربخش براي ارزیابی و ورود صنعت 2

ــی   کارآفرینان و بنگاه    ــنعتی متقاضـ ــهرک،  هاي صـ تا از   شـ

حاظ       پذیر  توجیه  ــنعتی موردنظر از ل گاه صـ یت بن عال بودن ف

ــت ــادي، اجتماعی و زیسـ قرارگیري ه محیطی در منطقاقتصـ

 شهرک صنعتی در بلندمدت اطمینان حاصل شود؛

صنعتی که وظیف    3 شهرک  مین خدمات و ات ه. نظام مدیریت 

 هايتسهیالت و هماهنگی و نظارت بر عملکرد شهرک و بنگاه

 ده دارد.صنعتی مستقر در آن را برعه

صنعتی ب دولت و بنگاه توان از دو زاویهبدین ترتیب می ه هاي 

  هاي صنعتی پرداخت.بررسی و تحلیل عملکرد شهرک

  

 

 

 

 

 

 شهرک صنعتی

 هابازار

 

 بنگاه
 هاورودي
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  هاي صنعتی در ایرانالگوي مفهومی تحلیل موفقیت شهرك -3شکل 

 انجام شده درمقاله حاضر يهامنبع: نتیجه بررسی    

  

ــنجی الگوي مفهومی    -11 بارس یل و اعت مل    -تحل عوا

  هاي صنعتیموفقیت شهرك

هدف نهایی پژوهش حاضــر مشــخص کردن عوامل موفقیت  

هاي صنعتی در کشور است تا بدین ترتیب بتوان با ارزیابی شهرک

شهرک    ضعیت  ضمن طراحی راه   و صنعتی موجود،  کارهایی هاي 

هاي که ســـرمایه هاهبود عملکرد و وضـــعیت این شـــهرکبراي ب

ــور جذب خود   ــی کش ــوص ــیاري از محل منابع عمومی و خص بس

هاي گذشـته در  شـکسـت   هاند، براي جلوگیري از تکرار تجربکرده

  ود.بینی شکارهایی پیشهاي صنعتی نیز راهشهرک هتوسع هزمین

به این     جه  ط  با تو یابی عملک  هکه نق  رد واثر این پژوهش، ارز

شهرک  ست و با درنظرگرفتن این  میزان موفقیت  صنعتی ا که هاي 

مطالعات انجام شــده توســط پژوهشــگران براي طراحی چارچوب 

ست تا نتایج  ست ااي بودهمفهومی از نوع مطالعات کتابخانه ، الزم ا

شود. براي این منظور از روش       سنجی  شده اعتبار مطالعات انجام 

صاحبه  ساخ   م شافی نیمه  ست تا     هاي اکت شده ا ستفاده  تار یافته ا

ــهرک  ــور در زمینه   نظرات خبرگان حوزه شـ ــنعتی کشـ   هاي صـ

ثر بر موفقیت وعوامل م و همچنین آنهامشکالت موجود و نیازهاي 

شود. بدین ترتیب می  شهرک  ساس این نتایج،  ها مشخص  توان برا

سیاست       هاي ضمن اعتبارسنجی مطالعات انجام شده، راهبردها و 

س  شهرک   اجرایی منا شرایط واقعی  صنعتی در  بی را مطابق  هاي 

  کشور تدوین نمود.

ــاس براي برگزاري مصــاحبه تالش شــد تا پرســش   ها براس

ــده در طرح و با درنظرگرفتن الگوي مفهومی،       مطالعات انجام شـ

انجام از هاي صــنعتی طراحی شــوند. ســپس   موفقیت شــهرک

  تند.نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف ،هامصاحبه

ــاحبه       ــت آمده از مصـ بدسـ تایج  مل    ن ها در مورد علل و عوا

ــهرکات ــنعتی در ایران بهثیرگذار بر موفقیت ش ــرح زیر هاي ص ش

  :است
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گران و کارآفرینان باید با شـناخت  گذاران، صـنعت سـرمایه  �

هاي آن و فرصــــت        یاز بازار و ن یت  ــع هاي  درســــت وضـ

ــرمایه   گذاري(در واقع با تحقیقات بازار کامل و جامع) وارد        سـ

گري شوند و افراد توجیه شوند   گذاري و صنعت فضاي سرمایه  

ــنعتی تنها دارا بودن       که براي موفقیت در ایجاد یک بنگاه صـ

 گذاريامکانات مالی کافی نیست. این در حالی است که هدف  

هاي صــنعتی جدید و رقابت مناطق صــرف براي احداث بنگاه

هاي صــنعتی بدون توجه به مختلف کشــور در ایجاد شــهرک

سبی منطقه مزیت صنعت موردنظر از   هاي ن شباع  اي و میزان ا

باعث ایجاد بی     بنگاه  ــنعتی  ــهرکرویه هاي صـ هاي  اي در شـ

شده که اغلب     نعتی و بنگاهص  دلیل به آنهاهاي صنعتی کشور 

تانی از       توجیه  ــ پذیر نبودن در بلندمدت از بین رفته و قبرسـ

ــوله ــنعتی نیمه تعطیل یا تعطیل براي ها و کارگاهسـ هاي صـ

 اند؛به میراث گذاشتهکشور 

یل توجیه   � کا      تحل نه و طراحی  کارخا با       پذیري  ید  با نه  خا ر

یک  هثیرگذار بر احداث و توسعاهاي تلفهوگرفتن تمام مدرنظر

بنگاه صنعتی ـــ اعم از اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 

ــ صورت پذیرد. این مورد بهقانونی و زیست ویژه در محیطی ــ

مالی براي اجراي طراحی و احداث، توجه به      میناهاي ت  حوزه

صنایع)،        سی  سی طراحی کارخانه(مهند صول علمی و مهند ا

ثر صــنعت و دانشــگاه براي جذب   ورقراري ارتباط مب هشــیو 

تا راسهاي نوین مورد نیاز، ارتباط با صنایع بزرگ یا هم فناوري

ــتی و            هدر زنجیر    ــنعتی(اعم از بــاالدسـ بنگــاه صـ ارزش 

سی به مواد اولیه،       پایین ستر سهولت د ستی)، تحلیل میزان  د

ضعیت           صرف و و سی به بازار م ستر سهولت د تحلیل میزان 

افزاري موردنیاز براي احداث و سیسات سخت   اها و تزیرساخت 

  ؛اندازي و کار کردن کارخانه صورت پذیردراه

ساخت    � سهیالت و زیر شهرک وجود ت هاي هاي گوناگون در 

سرمایه     سهیل امر  ذیر پهاي توجیهگذاري بنگاهصنعتی براي ت

ــت که در عمل   ــت. این در حالی اس ــنعتی اس ــهرک ص در ش

سیاري از بنگاه  ستفاده از این   هاي ب صنعتی تنها براي توجیه ا

شده      صنعتی  شهرک  سهیالت وارد  شکلی که حتی در  اند(بهت

دلیل عدم مالکیت زمین در شهرک گذار بهمواردي فرد سرمایه

صنعتی، تنها در شهرک صنعتی براي استفاده از تسهیالت آن   

ــهرک احداث      هکند و کارخان    ورود می ــلی را در خارج شـ اصـ

ــهرک        این .کند) می به شـ یان  ــ قاضـ یابی ورود مت امر در ارز

گذار) عنوان ســرمایهعنوان متخصــص و چه بهصــنعتی(چه به

ساس میزان نیاز  شکل جدي مورد توجه قرار می به گیرد تا برا

ــب و توجیه  ــیان به وکار، اولویتپذیري کسـ هاي ورود متقاضـ

 ؛شهرک صنعتی مشخص شود

ــرایط بانک � ــور در زمینش ــه ههاي کش یالت و پرداخت تس

ــعیت  مین مالی و دورهات ــب با وض هاي بازپرداخت باید متناس

هاي صنعتی باشد. این در هاي صنعتی مستقر در شهرک  بنگاه

ساط وام    ست که در عمل بازپرداخت اق ها باید پیش از حالی ا

ــود و در نتیجه         ــنعتی آغاز شـ اتمام عملیات احداث واحد صـ

سیاري از بنگاه  صنعتی به ب کین مال مکن مالیِدلیل عدم تهاي 

  ؛رسندبرداري نمیبه بهره آنها

هاي از جمله در حوزه-اي تخصصی هاي مشاورهوجود بنگاه �

نه و تجهیزات آن     خا کار یکی از  -امالک و زمین و همچنین 

ــهرک پیش ــلی ش ــت که چنی نیازهاي اص ــنعتی اس ن هاي ص

 هایی در عمل وجود ندارند؛بنگاه

 دنیازمن ،ر و موفقیتوکابنگاه صــنعتی براي تداوم کســب  �

شتن نظام مدیریت  ضوع نیاز    حرفه دا ست و براي این مو اي ا

به برگزاري دوره    ئ     جدي  بازآموزي و ارا ــی و   ههاي آموزشـ

هاي مختلف فعالیت بنگاه صنعتی  اي در حوزهخدمات مشاوره 

ست که      ست. این در حالی ا به مدیران این واحدهاي صنعتی ا

ــعف روش به  ــاوره   هارائ  ها و امکانات   دلیل ضـ اي، خدمات مشـ

ــیاري از بنگاه ــنتی و غیرعلمی ها همچنان با روشبس هاي س

سیاري از بنگاه   اداره می صنعتی ما  شوند. در عین حال ب هاي 

شوند و در نتیجه با فوت یا از ـــ مدیر اداره می صورت مالکبه

ار ه ککارافتادگی مالک اصــلی و عدم تمایل وابســتگان، از ادام

 د؛ماننباز می

ــورهاي  برداري بنگاهاندازي و بهرهراه � ــنعتی در کش هاي ص

صی تحت عنوان      ص شرفته تخ سعه "پی ست  ا "صنعتی  هدهندتو

شور   صنعتی را  وجود ندارد. این بنگاهما که در ک ها واحدهاي 

ــ   انــدازي می طراحی و راه   برداري  بهره   هکننــد و بــه مرحل

 د؛کننگذار میبه افراد متقاضی وا را آنهارسانند و در نهایت می

هاي صنعتی براي تسهیل فرایندهاي اداري و صدور شهرک �

ــده   جاد شـ یدگی       مجوز ای که پیچ ــت  حالی اسـ ند؛ این در  ا

باعث دل     ــراف افراد فرایندهاي اداري مرتبط  ــردي و انصـ سـ

 ؛شودبرداري واحد صنعتی میمتخصص از احداث و بهره

ــازي واقعی و عدم دخالت دولت در مدیریت  خصــوصــی � س

هاي صــنعتی یکی دیگر از عوامل موفقیت ها و بنگاهشــرکت

ست که در عمل به     شهرک  ست؛ این در حالی ا صنعتی ا هاي 

 ؛شوداین موضوع مهم توجهی نمی
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هاي صنعتی یک امر بسیار تخصصی است      مدیریت شهرک  �

ضوع واگذار     دبه افرا ،نه در عملشوربختا که  شنا با این مو ناآ

 ؛شده است

و  صنعتی هر دو موضوع زیرساختهاي در موفقیت شهرک  �

ــخت  ــاوره   سـ افزارها  اي و مدیریتی و نرم افزار و خدمات مشـ

هاي شــهرک رند. این در حالی اســت که در توســعهاهمیت دا

هاي زیرساخت  هصنعتی ایران بیشتر به بخش اول یعنی توسع   

 افزاري توجه شده است.سخت

عات فوق می     یل اطال ک      با تحل ید  ــ جه رسـ به این نتی ه توان 

ران در ایهاي صــنعتی چارچوب مفهومی تحلیل موفقیت شــهرک

 هايثیرگذار بر موفقیت شــهرک خوبی موفق شــده تا عوامل تا به

  صنعتی را جستجو و ارائه نماید.
  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه -12

 تیوضـع  یابیضـمن ارز اسـت که  آن دنبال حاضـر به پژوهش 

در  یصــنعت يهاشــهرک و شــرکت یصــنعت يهاموجود شــهرک

شور  شهرک    ک صنعت و خبرگان    هايو با دریافت نظرات نخبگان 

 یعتصن  يهاشهرک  تیبر موفق رگذاریثاعوامل ت صنعتی در کشور  

  . دینمادر چارچوب مفهومی ارائه و پیدا را در ایران 

شخص          ضمن م صلی پژوهش،  سش ا سخ به پر براي یافتن پا

ــی براي مطالع  هکردن کلی ــترس ر رگذار بعوامل اث همنابع قابل دس

شهرک  صنعتی، به مطالع موفقیت  صیلی منابع پرداخته   ههاي  تف

  د. وشمی

سی    ساس برر شده برا ابتدا الگوي مفهومی تحلیل  ،هاي انجام 

ــد و   موفقیت شــهرک ــنعتی در ایران طراحی و تدوین ش هاي ص

ــپس در مرحل ــاحبه با نخبگان صــنعت و    هس بعد این الگو در مص

  د. وشمیرسنجی انجام خبرگان بررسی و تحلیل و اعتبا

ــاس ثیرگـذار بر موفقیـت   اترین عوامـل تـ  مهم ،بر این اســ

  :استقرار زیر هاي صنعتی بهشهرک

شرکت با توجه   � انجام مطالعات دقیق براي جانمایی و احداث 

 ؛ايهاي ملی و منطقهها و مزیتبه نیازها، اولویت

سی بنگاه     � ستر سهیل د شهرک  توجه به ت ستقر در   هايهاي م

ستی و پایین    صنعتی  صنایع باالد ستی و هم به  واد چنین مد

اولیه و بازارهاي مصــرف در جانمایی محل شــرکت و ارزیابی 

 ؛صنعتی موردنظر رود متقاضیان به شهرک براساس رستهو

هاي موردنیاز براي تسهیل دسترسی    فراهم آوردن زیرساخت  �

گاه  ــن  بن به ورودي هاي صـ یل                         عتی  عت؛ از قب ــن             هاي صـ

ــهرک     مایی شـ جان ــانی( ها در نزدیکی مراکز  نیروي انســ

ــرایط ت  ــهیل ش ها مین مالی بنگاهاجمعیتی)؛ منابع مالی(تس

ــط بانک ــات اعتباري)؛ فناوري، اطالعات و   وها و متوس ــس س

شگاه   دانش (ازطریق ایجاد همکاري ستقیم میان دان ها هاي م

 اي)؛منطقهی و صنعت در سطح ملی و مراکز پژوهش

گاه       � خاب بن یابی دقیق براي انت یک الگوي ارز هاي  طراحی 

شرکت     شهرک و ارزیابی کامل  ضی ورود به  ویژه در ها بهمتقا

ــادي، الگو و بر حوزه ــب نامه  هاي اقتصـ ــائل  کسـ وکار و مسـ

 ؛محیطیزیست

ــاختا � ــختیجاد زیرس ــات زیربنایی افزاري و تاهاي س ــیس س

 صنعتی؛هاي از براي صنایع در شهرکموردنی

سهیالت حقوقی و قانونی به بنگاه  ارائه � ست  ت صنعتی م قر هاي 

 ؛هادر شهرک

ئه  � ــاوره     ارا مدیریتی، اداري و مشـ مات  به بنگاه  خد هاي  اي 

 ها؛شهرکصنعتی مستقر در 

افزاري براي افزاري و سختهاي موردنیاز نرممین زیرساختات �

هاي هاي صــنعتی مســتقر در شــهرکتســهیل تجارت بنگاه

 ؛ مانند خدمات بانکی، بازرگانی و حمل و نقل) صنعتی

یص اي براي تشخاستفاده از نگرش سیستمی و تحلیل شبکه  �

 .هاي صنعتی خواهند بودنقاط قوت و ضعف شهرک
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