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لیو نقش آن در توسعه شهر اردب یصنعت یشهرکها  

 
 یعقوب مرادی 

 انایر - تهران نور پیام دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار 

 
 .*یوسف درویشی 1

 انایر - تهران نور پیام دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار 

phddarvishi@yahoo.com 
 

 

 چکیده

برای صنایع کوچک یک گام اساسی برای توسعه ی محیطی توانمند  اقدامات دولت برای ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب

به منظور ارتقاء رقابت پذیری است که پیش شرط اشتغال زایی و توسعه صادرات غیر نفتی است این اقدامات و سیاست گذاری 

ایجاد بنگاه های اقتصادی ها می تواند سیاست های مالی و مالیاتی، قانون کار و مجموعه ای از مسائل را شامل می شود که بر 

 جدید و بهبود فعالیت های بنگاه های اقتصادی موجود تأثیر مستقیم دارد.

 معلولی علی و استداللی روش اساس بر آن تحلیل و ای کتابخانه روش از ها داده آوری جمع و تحلیلی و توصیفی تحقیق روش

 .است

عار همیشگی را در ایجاد بستر مناسب جهت استقرار و تأمین شهرک های صنعتی شهر اردبیل ، همواره در تالش است تا ش

امکانات زیربنایی در شهر اردبیل تحقق یابد که می تواند نقطه عطفی در تالقی صنعت ، رقابت، تجارت و توسعه ی ظرفیت 

 اله سعی در بررسی آن داریم.های اشتغال باشند. اما آیا این شهرکها توانسته نقشی رادر شهر اردبیل ایفا کند یا نه ،ما در این مق

 

 شهرک صنعتی،اشتغال، درآمد،توسعه شهر،اردبیل: كلیدی كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. شهری  .برنامه ریزی.  علمی دفترهیات- طبقه دوم-دانشکده علوم انسانی-نور مرکز اردبیل دانشگاه پیام-دانشگاه بانخیا-اردبیل شهر -استان اردبیل.1

 یوسف درویشی دکتر

 

mailto:phddarvishi@yahoo.com
mailto:phddarvishi@yahoo.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

 . طرح مسئله1

در اکثر کشورهای جهان توسعه ی صنایع کوچک و متوسط جزو سیاست های اصلی و اولویت دار دولت ها به شمار می رود. و 

رشد و بقاء این گونه واحدها اتخاذ می شود چرا که برنامه ریزی برای توسعه ی رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از  ایجاد، 

صنعتی و اقتصادی، اشتغال زایی، توسعه ی صادرات و نوآوری بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر 

 د.نخواهد شد و این تجربه ای است که اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه موید آن هستن

درصد بنگاه های صنعتی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می  99این در حالی است که در کشور ما که قریب 

دهند. هنوز حتی تعریف واحدی از بنگاه های کوچک و متوسط وجود ندارد. همچنین فقدان تشکل های منسجم در بخش 

شقاقی )  ه گریبانگیر صنایع کوچک و متوسط کشور می باشد خصوصی و عدم توانایی الزم در رایزنی مهمترین آفتی است ک

،3002) 

 

ساخت ها، ارتقاء مباحث نرم افزاری و آشنایی واحدهای صنعتی با تکنولوژی برتر جهان را با ایجاد خدمات فناوری و کسب و 

رهای صنعتی لحاظ نموده کار و مجتمع های فناوری اطالعات و خدمات نرم افزاری و نیز برگزاری کالس های آموزشی و تو

است. شرکت شهرک های صنعتی اردبیل یکی از شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می 

تأسیس گردید و در راستای تحقق اهداف و وظایف محوله قانونی فعالیت  3232باشد که پس از تشکیل استان اردبیل در سال 

نات و زیر ساخت های بخش صنعت با احداث  و توسعه ی شهرک های صنعتی جهت استقرار های خود را در جهت تأمین امکا

صنایع نموده است و نیز به منظور تأمین فرصت های اشتغال با حداقل هزینه و سرمایه، سازماندهی استقرار واحدهای صنعتی، 

در خدمت صنعت منطقه می باشد. حمایت از ایجاد ارزش افزوده محصوالت تولید منطقه، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع 

گسترش فعالیت شرکت شهرک های صنعتی استان در زمینه ی آماده سازی در واگذاری آسان زمین صنعتی و حمایت از 

صنعتگران، تأکید به نقش صنایع کوچک، ترویج کارآفرینی و ایجاد اشتغال و پیگیری کمک های فنی و اعتباری و تسهیالت 

ه. شهر اردبیل در سال های اخیر از تحرک مثبتی در زمینه ی تولید محصوالت صنعتی، بهبود نسبی کیفیت آن وجود اداره شد

 (.3231حکیم زاده، )ها از بازاریابی و بسته بندی برخوردار بوده است

 

 . سوال  و فرضیه2

 نظر به طرح مسئله سواالت و فرضیه های زیر قابل طرح است:

 هرک های صنعتی باعث توسعه ی اشتغال زایی و توسعه ی اقتصادی در شهر اردبیل شده است. ( آیا سرمایه گذاری در ش3

 (  آیا شرکت های شهرک صنعتی در توسعه صنعتی شهراردبیل نقش دارد؟3

 با توجه به سوااله فرضییه علمی عبارت است از:

و در نتیجه نتوانسته باعث اشتغال زایی و به نظر من بی توجهی به صنعت باعث عقب ماندگی شهرک های صنعتی شده است  -

 توسعه ی اقتصادی در شهر اردبیل شده است
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عدم آگاهی مردم باعث عقب ماندگی صنعت و شهرک های صنعتی شده است و نتوانسته در ررشد  صنعتی در شهر اردبیل  -

 نقش بیافریند.

 

 

 

 تحقیق . روش3

 بیان برای توصیفی روش از.است شده استفاده تحلیلی تحقیق و توصیفی روش تحقیق عمومی های روش از تحقیق این در

 تاثیر چگونگی بررسی برای تحلیلی تحقیق روش واز شده استفاده سیستمی رویکرد وتاثیر منظم های ویژگی و  واقعی و عینی

 ای کتابخانه روش از زنی ها داده آوری جمع برای و .است گرفته قرار استفاده مورد انسانی جوامع زندگی در سیستمی رویکرد

 .است شده استفاده

 

 . پیشینه ی تحقیق4

استان شناسی اردبیل )با مطالعه در بخش صنعت به این نتیجه رسیده اند که با امکانات  – 3293مقدم نیا حیدر علی سال  -

 ویژه برای سرمایه گذاری شهرک های صنعتی فعال می شود.(

ارش اجتماعی استان اردبیل )به این نتیجه رسیده اند که هر نوع سرمایه گذاری در در گز  3231حکمی زاده ، سهیال ، سال  -

 بخش صنعت ارتباط مستقیمی با امنیت سرمایه گذاری از لحاظ حقوقی و اقتصادی شهر دارد.

و در پژوهشی تحت عنوان  استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک  3231شقاقی، عبدالرضا، سال  -

 متوسط به مزیت رقابتی پایدار در شهرکهای صنعتی پرداخت.

در پژوهشی تحت استان شناسی اردبیل به  عامل نزدیک بودن اکثر شهرک های صنعتی اردبیل   93مجیدپور ، بهنام، سال  -

مه ریزی مناسب به راه های اصلی و مرکز شهرها  باعث رونق گرفتن شهرک های صنعتی می شود،در صورتی که امکانات و برنا

 انجام گیرد.

 

 . بررسی و تحلیل مفاهیم م مبانی نظری5

 شهرک های صنعتی  1-5

شهرک های صنعتی با ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده ی محصوالت تولیدی منطقه، بهبود شرایط 

 کار و ایمنی و تسهیل روابط بین صنایع کوچک و بزرگ تأسیس شده است.

حمایت از گسترش شهرک های صنعتی شهر اردبیل در زمینه ی آماده سازی صنعتگران برای سرمایه گذاری و سود، تأکید بر 

کارآفرینی و ایجاد اشتغال روزافزون و پیگیری کمک های فنی و اعتباری شهرک ها باعث شده که شهرک های صنعتی شهر 

 ( 3231روی،سنگی، قلیزاده، خس)اردبیل روز به روز رونق بگیرد

 توسعه ی اقتصادی   2-5

یعنی با سرمایه گذاری و با داشتن امکانات و نیروی کار بتوان باعث رونق اقتصادی شد و این توسعه ی اقتصادی بدون توسعه 

 ی صنعت ممکن نیست و توسعه ی اقتصادی نیازمند نیروی کار ماهر است.

اجتماعی و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه پایین شهر در این  با توجه به نقش و اهمیت صنعت در توسعه ی اقتصادی و

 .(3291استانداری اردبیل،)  بخش بسیار مهم اقتصادی ایجاد واحدهای صنعتی در شهر بیش از پیش ضروری است 
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 نقش شهرک های صنعتی در توسعه ی اقتصادی    3-5

ارانی که در کارآفرینی سهم دارند همواره در تالش است تا با شهرک های صنعتی در ارائه ی خدمات به صنعتگران و سرمایه گذ

ایجاد اشتغال و تأمین امکانات زیر بنایی نقطه عطفی در صنعت، تجارت و توسعه ی روز افزون شهرک های صنعتی نقش داشته 

ثبتی در زمینه ی باشد و توسعه ی اقتصادی را برای شهرک های صنعتی سبب شود شهر اردبیل در سال های اخیر از تحرک م

 تولید محصوالت صنعتی در شهرک های صنعتی، بهبود نسبی کیفیت از بازاریابی و بسته بندی برخوردار بوده است.

 

 . یافته ها 6

 موقعیت شهر اردبیل  1-6

25480مختصات شهر اردبیل از    00480تا   82380طول شرقی نسبت به خط نصف النهار مبدأ و از   00380تا  

شمال نسبت به خط استوا واقع شده است. به دلیل تنوع ناهمواری ها و همچنین تنوع عوامل موثر در اقلیم منطقه آب و هوای 

محدوده ی مورد مطالعه از طرف جنوب غربی با سرعین و از طرف متنوعی دارد. از دید انسانی زبان شهر اردبیل آذری است و 

جنوب شرقی به هیر و از شرق به دریای خزر مشرف می باشد. از دید طبیعی شهر اردبیل یک منطقه معتدل کوهستانی است و 

هر اردبیل کوهستانی بودن منطقه جهت اختالف ارتفاع و عرض جغرافیایی و وجود دریای خزر عوامل محلی آب و هوای ش

 محسوب می شود. در زمستان یک منطقه کوهستانی بوده ولی در تابستان یک منطقه معتدل است.

 

 عوامل موثر در توسعه اقتصادی شهر اردبیل  3-6

 صنعتی و معدنی  -

و  عمده ترین کارهای صنعتی در زمینه ی صنایع محصوالت کانی غیر فلزی، صنایع تولید محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

صنایع تولید منسوجات، صنایع پالستیک و قطعات ماشین آالت کشاورزی فعالیت دارد. کارخانه های سیمان، الستیک، خودرو، 

رنگ و ابزار آالت صنعتی، ریسندگی با تشکل کل اقتصادی شهرک های صنعتی به سرمایه گذاری در این بخش میل و رغبت 

 نشان دادند.

 تجارت و بازرگانی: -

 به کاالهای کشاورزی، محصوالت سنگی و ساختمانی، محصوالت پالستیکی اشاره کرد.می توان 

 حمل و نقل: -

راه به عنوان عامل ساخت حمل و نقل اصلی ترین عامل رشد و توسعه ی منطقه محسوب می گردد. به نحوی که سایر عامل 

ی حمل و نقل مناسب می باشند از این رو توسعه یافتگی از قبیل صنعت و معدن و کشاورزی در گرو وجود زیر ساخت ها

 توسعه ی راه های ارتباطی نیز از اهمیت خاصی در توسعه ی شهر محسوب می شود.
 

 انواع شهرک های صنعتی در شهر اردبیل  3-6

 (:3شهرک صنعتی اردبیل ) -

دید که پس از استان تحت عنوان ناحیه واگذار گر 23پس از اخذ مصوب توسط کمیسیون ماده  3232این شهرک در سال 

شدن اردبیل تبدیل به شهرک صنعتی شده است. با توجه به نزدیکی این شهرک به شهر باعث تسهیل در رفت و آمد کارکنان و 

کاهش هزینه های انتقال مواد اولیه در محصول تولیدی به بازار شده و داشتن تمامی امکانات زیربنایی موقعیت خوبی برای 
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استانداری )  هکتار(33صنایع کوچک، متوسط و کارگاهی را فراهم آورده است. )مساحت شهرک:  سرمایه گذاری در بخش

 .(3291اردبیل،

 

 

 (:3شهرک صنعتی اردبیل ) -

شروع شده است. این شهرک که بزگرترین  3230عملیات اجرایی این شهرک پس از اخذ مصوبه هیأت محترم وزیران از سال 

کیلومتری بزرگراه اردبیل به آستارا واقع شده است. همجواری این شهرک با  32فاصله شهرک صنعتی استان می باشد در 

گمرک و فرودگاه و نیز واقع شدن در مسیر بزرگراه اردبیل به تهران و نداشتن محدودیت زیست محیطی برای استقرار 

 .(3291استانداری اردبیل،)واحدهای صنعتی مختلف از مزایا و جاذبه های این شهرک می باشد

 
 هکتار(. 666نقش شهرک های صنعتی در توسعه ی شهر اردبیل )مساحت شهرک:  1جدول 

 واحد شرح
سال 

1331 

سال 

1336 

سال 

1331 

سال 

1332 

سال 

1333 

سال 

1334 

سال 

1335 

میزان افزایش یا کاهش بخش شهرک صنعتی 

 شهر اردبیل
 02/3 31/3 13/3 01/3 13/3 33/9 31/9 درصد

 30/33 13/33 33/32 93/32 30/32 93/32 23/31 درصد کاهش بخش صنعت کشور میزان افزایش یا

 (1314ماخذ: )آمارنامه اجتماعی استانداری اردبیل،

 

 33/31نفر کارکن ) 19تا  30کارگاه صنعتی بین  333تعداد  –کارگاه صنعتی دارای ده نفر کارکن  333حدود  3231در سال 

 درصد بوده است. 31/3هر اردبیل بیشتر کارگاه های صنعتی ش –درصد( 

میلیون ریال سرمایه گذاری  33310نفر شاغل و  3303عضو و  330شهرک تعاونی صنعتی فعال با  39تعداد  3231در سال 

درصد محل شرکت ها تعاونی صنعتی فعال را به خود اختصاص داده  13/3در اردبیل مشغول فعالیت بوده اند. که از نظر تعداد 

به بعد شهرک ها و کارگاه های صنعتی روند پیشرفت به خود  31یست و چهارم کشور قرار گرفته است.از سال و در رتبه ب

 گرفته اند.

 

 . نتیجه گیری و پیشنهاد3

کارگاه صنعتی دارای ده نفر کارکن به فعالیت صنعتی اشتغال  33033تعداد  3231بر اساس اطالعات سالنامه آماری در سال 

درصد واقع شده اند. شهر اردبیل  33/0درصد در تهران و کمترین آن در شهر اردبیل  31/33این کارگاه ها داشته اند که از 

درصد از ارزش  10/0نشان می دهد که تنها  91کشور را از نظر شهرک های صنعتی دارد. شهر اردبیل در سال  33رتبه ی 

 هرک های صنعتی به اردبیل اختصاص یافته اند.جبران خدمات پرداختی سرانه به شاغالن با مزد و حقوق بگیر ش

شهرک های صنعتی گرایش فزاینده ای در بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ی شهرک های صنعتی جدید وجود دارد. 

 این امر می تواند منجر به ایجاد شهرک صنعتی کوچک تر و نزدیک تر به مراکز شهری شود.

درصد واحدهای مستقر رد شهرک ها و بنگاه های  90های صنعتی دریافت شده که آمارها نشان می دهد از کل شرکت شهرک 

نفر کارکن هستند. سازمان مدیریت صنعتی بزرگترین موسسه در نوع خود است که فعالیت های ساالنه  10کوچک با کمتر از 
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ران و کارکنان بنگاه های نفر عضو واحدهای صنعتی شامل مدی 3000هزار نفر می شود. هر هفته حدود  300آن بالغ بر 

 کوچک و متوسط در برنامه های این سازمان شرکت می کنند.

شهر اردبیل شهر صنعتی نیست و دالیل این امر را می توان به یک تلقی غیر واقعی از مزیت های نسبی و بافت اجتماعی 

ش فعالیت شهرک های صنعتی اردبیل روستاییان و غالب بودن کشاورزی و خدمات در اقتصاد منطقه دانست. حمایت از گستر

در زمینه ی ترویج کارآفرینی و ایجاد اشتغال از جمله مواردهایی است که توانسته سرمایه گذاران و عالقه مندان به واحدهای 

 صنعتی را به فعالیت در این راستا  راغب می کند در سال های اخیر فعالیت های خوبی در این راستا انجام پذیرفته و افزای

 شپروانه های تأسیس و بهره برداری از شهرک ها و صنایع رشد چشمگیری داشته است.

ولی با توجه به موارد یاد شده بدیهی است دست اندرکاران و مدیران اجرایی استان باید به دنبال راهکارهای جدید جذب و 

 جلب سرمایه ها و کارآفرینان باشند.

واحد صنعتی دارای صد نفر کارمند و بیشترین آن ها  30شهرستان های اطراف  واحد صنعتی در شهر اردبیل است در کل 93

واحد واقع شده است. فراهم نبودن زمینه های الزم تسهیالتی و تشویقی برای ترغیب سرمایه گذاران  3در اردبیل به تعداد 

ارتقاء تکنولوژی صنایع موجود از  بخش خصوصی در سال های اولیه تأسیس اردبیل و فقدان مراکز آموزشی در سطح مالی برای

 عوامل عدم شکوفایی صنعت و شهرک های صنعتی شده است.

لذا  پیشنهاد میشود که مسئوالن در زمینه ی توسعه ی روز افزون شهرک های صنعتی تالش کنند و شهر اردبیل  را همانند  

 دیگر کالنشهرها به رشد صنعنی برسانند. 
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 منابع و مآخذ

 ،آمارنامه اجتماعی3291یل،استانداری اردب .3

 ،استان شناسی اردبیل انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی3293حیدر، علی مقدم نیا، اسماعیلی نیلی ، یوسف،  .3

 ، گزارش اقتصادی اجتماعی اردبیل.3231حکیم زاده، سهیال سال  .2

نایع کوچک و متوسط ، انتشارات سازمان توسعه ، استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش ص3002عبدالرضا ،شقاقی ، .1

 صنعتی ملل متحد .

اجتماعی ،انتشارات استانداری اردبیل شماره نشریه  –،گزارش اقتصادی 3231عسگر ،سنگی، سهیال قلیزاده، کریم خسروی،   .1

133. 
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