
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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آسیبشناسی وضعیت شهركهاي صنعتی
 استان تهران

 1عاطفه غالمی

چکیده
ها مورد بررسی قرار گرفته آنروی های صنعتی استان تهران و مشکالت پیشِدر این گزارش وضعیت شهرک

شهرک  19شود. در استان تهران ها ارائه میو راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن

واحد صنعتی فعال در حال  3550شهرک صنعتی خصوصی با  13واحد صنعتی فعال و  5800صنعتی دولتی با 

های صنعتی ایجاد شده است. ت شغلی مستقیم در این شهرکهزار فرص 400باشند؛ در مجموع حدود فعالیت می

های های صنعتی، کمبود نقدینگی واحدهای الزم در شهرکدهد، مهیا نبودن زیرساختها نشان میبررسی

های مند به فعالیت در شهرکرفته، کمبود نیروی کار عالقهکارآالت و تکنولوژی بهپذیری ماشینتولیدی، نقصان

های تولید فعال های صنعتی و واحدترین مشکالت شهرک، از مهمم توجه به تحقیق و توسعهصنعتی و عد

های روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکباشد. عدم رفع موانع پیشِهای صنعتی میمستقر در شهرک

این موضوع های موجود خواهد شد که های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیتصنعتی مانع از گسترش واحد

باشد. راهکارهای تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می

ساخت  -1شوند: های صنعتی و رفع مشکالت واحدهای تولیدی پیشنهاد میمنظور بهبود وضعیت شهرکزیر به

 -3های صنعتی، ل و نقل نیروی کار شهرکحل چالش حم -2های صنعتی، واحدهای مسکونی در شهرک

های هدفمند از واحدهای تولیدی.حمایت -4های جدید، جای احداث شهرکتکمیل شهرکهای صنعتی موجود به

.های اقتصادیهای صنعتی، حمایت از تولید، زیرساختشهرک واژگان کلیدی:

 مقدمه
افزوده آمار و ارقام مربوط به میزان اشتغال و ارزش

صنایع کوچک در کشورهای پیشرفته  حاصل از فعالیت

بیانگر آن است که این صنایع نقش اساسی در ایجاد و 

های تولید، ایجاد اشتغال، افزایش تولید توسعه زنجیره

و توسعه صادرات دارند و واحدهای تولیدی کوچک 

رش در اقتصاد هستند. یک پدیده در حال گست

های امروزه در کشورهای مختلف جهان سیاست

های معطوف به گسترش صنایع کوچک، به سیاست

at.gholami@ut.ac.ir یرانا تهران، تهران، نشگاهدا قتصادا کتراید نشجویدا. 1

محوری تبدیل شده است و از این طریق توسعه 

های صنعتی و صنایع کوچک نقش شهرک

توجهی در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشورها قابل

شورهای دهد که، کها نشان میکند. بررسیبازی می

های صنعتی و صنایع ای به شهرکپیشرفته توجه ویژه

دهنده اهمیت توجه کوچک دارند و این مسئله نشان

گذاری مناسب های صنعتی و لزوم سیاستبه شهرک

باشد. صنایع ها میدر جهت پیشرفت و توسعه آن

دلیل اتکا به منابع محلی، وفور نیروی کار کوچک به



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

آسیب شناسى وضعیت شهرك هاى صنعتى استان تهران 
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صنعتی  ترین گزینهمناسب و نیاز به تکنولوژی ساده

شوند و نقش کلیدی در رشد تولید و محسوب می

توسعه حالویژه کشورهای دراشتغال کشورها به

واقع با توجه به بیکاری گسترده در دارند. در

ترین ارکان توسعه، یکی از مهمحالکشورهای در

های کشورها، اتکا به شهرک دستیابی به توسعه در این

 ایع کوچک است. صنعتی و صن

های صنعتی استان تهران بررسی وضعیت شهرک

روی بیانگر وجود مشکالت و موانع متعدد پیشِ

طور مسلّم، باشد. بهها میفعاالن اقتصادی این بخش

های صنعتی و اتخاذ آگاهی از مشکالت شهرک

های فعال در جهت رفع موانع موجود، باعث سیاست

ش و توسعه ترغیب فعاالن اقتصادی و گستر

های صنعتی خواهد شد؛ که از این طریق شهرک

تواند بهبود وضعیت اشتغال و تولید ملی را می

همراه داشته باشد. در بخش اول گزارش به به

های صنعتی پرداخته ضرورت ایجاد و توسعه شهرک

های صنعتی شود. در بخش دوم، وضعیت شهرکمی

سی قرار ها مورد برردر استان تهران و مشکالت آن

امنیت اقتصادی و  گیرد. در بخش سوم، مالحظاتمی

گیری و پیشنهادها نهایت، در بخش چهارم نتیجهدر

 شوند. ارائه می

 

های . ضرورت ایجاد و توسعه شهرک1
 صنعتی
ساز برای عنوان یک تصمیم سرنوشتشدن بهصنعتی

رشد، حالتوسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در

. امروزه بسیاری از شودمحسوب میضروری یک امر 

های صنعتی را یک گام کشورهای جهان ایجاد شهرک

شدن و رشد و توسعه اقتصادی مؤثر در راه صنعتی

تواند در تثبیت های صنعتی میایجاد شهرک دانند.می

مین أداشت جمعیت در نواحی مختلف، تو نگه

در  ،بر این اساس د.ثر باشؤاشتغال و افزایش درآمد م

ها و دو دهه اخیر، استقرار صنایع در قالب شهرک

نواحی صنعتی با هدف دستیابی به توسعه مورد توجه 

حاضر با توجه درحال ت.ریزان قرار گرفته اسبرنامه

رشد جامعه، بهبه رشد فزاینده جمعیت و نیازهای رو

ها های صنعتی برای پاسخ به نیاز انسانایجاد شهرک

 .شودمی در همه جهان احساس

ای در های بارز الگوهای توسعهیکی از ویژگی

توسعه  بیشتر توسعه، سرعتحالبیشتر کشورهای در

یافتن مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است؛ 

 زیادی ةتنها در مناطق روستایی فاصلطوری که نهبه

خورد، چشم میگذاری و تولید بهدر زمینه سرمایه

هنگی و اجتماعی نظیر مسائل فر لحاظبلکه از 

آموزش، سالمتی و امنیت اجتماعی که همه جزو 

های توسعه انسانی هستند نیز دارای شرطپیش

نسبت به مناطق شهری  چشمگیریهای ماندگیعقب

دنبال رویه را بههای بیهستند. این وضعیت مهاجرت

ای برای مشکالت فراگیر که مقدمهاست داشته 

ژه در مراکز شهری بوده ویاجتماعی و اقتصادی به

تبع آن است. فقر، پایین بودن درآمد، بیکاری و به

مناطق روی های پیشِترین چالشمهاجرت از مهم

اندازی و گسترش راه باشد.ای شهرها میحاشیه

توانند ثری که میؤنقش م های صنعتی عالوه برشهرک

شدن و رشد و توسعه اقتصادی داشته صنعتیدر 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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ها برای غلبه حلترین راهیکی از مهمنند تواباشند، می

. وجود آیند شمارمناطق روستایی به هایبر معضل

در مناطق کمتر  نجاتهای صنعتی و کارخاشهرک

تواند باعث برقراری رابطه و ایجاد یافته میتوسعه

برداری افراد و اهالی آن مناطق برای انگیزه و بهره

 . توسعه موقعیت خود و منطقه شود

 

های صنعتی در استان تهران و . شهرک2
 هاروی آنمشکالت پیشِ
 5800شهرک صنعتی دولتی با  19در استان تهران 

شهرک صنعتی خصوصی با  13واحد صنعتی فعال و 

باشند و واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می 3550

هزار فرصت شغلی مستقیم در این  400نزدیک به 

ها و ت. بررسیهای صنعتی ایجاد شده اسشهرک

گر وجود های فعاالن اقتصادی بیاناظهار نگرانی

های تولیدی و مشکالتی در ارتباط با واحد

های صنعتی استان تهران است که در ادامه به شهرک

 شود. ها اشاره میبرخی از آن

 های تولیدیکمبود نقدینگی واحد -

های ترین چالشدسترسی به منابع مالی یکی از اصلی

های صنعتی روی واحدهای فعال در شهرکپیشِ

های فعال در درصد واحد 75رود. حدود شمار میبه

های صنعتی تهران از مشکل تأمین مالی و شهرک

 برند.  کمبود سرمایه در گردش رنج می

 رفتهکارآالت و تکنولوژی بهپذیری ماشیننقصان -

یکی دیگر از مشکالتی که صنایع کوچک و 

کنند، پنجه نرم میوهای صنعتی با آن دستشهرک

آفرینان آالت و تکنولوژی است. کارفرسودگی ماشین

های صنعتی با باور این های تولیدی شهرکواحد

های سال کار آالت و خط تولید سالموضوع که ماشین

به های محدود اقدام خواهند کرد، با سرمایه

های مربوط به بازسازی کنند و هزینهگذاری میسرمایه

گیرند. آالت را در نظر نمیو ترمیم خط تولید و ماشین

در کنار این موضوع، مشکالت مربوط به دریافت 

تسهیالت، موجب شده تا واحدهای تولیدی توانایی 

رفته در کارآالت بهارتقای تکنولوژی و بهبود ماشین

آالت ته باشند. فرسوده بودن ماشینخط تولید را نداش

های خطوط تولید، مشکالتی مانند افزایش هزینه

رفت انرژی ـ و واسطه هدرواحدهای تولیدی ـ به

 همراه داشته است.کیفیت پایین محصوالت را به

های های الزم در شهرکمهیا نبودن زیرساخت -

 صنعتی

گران در بسیاری از های عمده صنعتیکی از چالش

های جمله شهرکهای صنعتی کشور و ازهرکش

، مشکل های کافیصنعتی تهران، نبود زیرساخت

ویژه در فصل تابستان و فقدان تأمین برق و آب به

باشد. با وجود میها ونقل در شهرکسیستم حمل

که برخی از فعاالن بخش خصوصی تاکنون آن

ای که برای ای چندین برابر مقدار سرمایهسرمایه

اندزی اند، برای راهکرده ید زمین پرداختخر

اند، اما گذاری کردهواحدهای صنعتی خود سرمایه

دولت تعهدات زیرساختی خود را در مورد برق، آب 

و فاضالب ایفا نکرده است و بسیاری از واحدهای 

ساختی رنج تولیدی از نداشتن امکانات حداقلی زیر

های الزم اختبرند و فراهم نبودن امکانات و زیرسمی

های مدیران های صنعتی یکی از دغدغهدر شهرک



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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های صنعتی است که واحدهای خود را در شهرک

 اند.صنعتی مستقر کرده

مند به فعالیت در کمبود نیروی کار عالقه -

 های صنعتیشهرک

های صنعتی، یکی از عوامل کلیدی موفقیت شهرک

عداد افراد نیروی کار فراوان است. با وجود باال بودن ت

های صنعتی جویای کار در استان تهران، مدیران شهرک

مدعی هستند که افراد کمی برای کار به این مناطق 

تواند آن کنند. از دالیل بروز این اتفاق میمراجعه می

های صنعتی جویندگان کار را باشد که، کار در شهرک

های کند. عدم دسترسی شهرکاز نظر مالی اقناع نمی

تواند از دیگر دالیل نقل عمومی نیز میوبه حمل صنعتی

های کار برای کار کردن در شهرکعدم تمایل نیروی

آمد به وصنعتی باشد. بسیاری از افراد بایستی برای رفت

نقلیه شخصی استفاده کنند که محل کار خود از وسایل

دلیل نداشتن وسیله شود، افراد بهاین موضوع باعث می

های آن، از کار کردن در این مناطق دلیل هزینهنقلیه یا به

 منصرف شوند.

دنبال کاهش ارزش ریال، در یکی دو سال اخیر، به

هزار مهاجر افغانی به  940تا  900جمعیتی حدود 

اند؛ این موضوع با توجه به کشور خود بازگشته

ای از کارگران افغانی در فعالیت بخش عمده

چالش کمبود های صنعتی، موجب تشدید شهرک

 نیروی کار در این مناطق شده است. 

 

 . مالحظات امنیت اقتصادی3
توان گفت، کشورهایی که از نظر حجم طور کلی میبه

و کیفیت تولیدات صنعتی در سطح باالتری نسبت به 

تبع سایر کشورها قرار دارند، قدرت اقتصادی و به

امنیت اقتصادی باالتری در مقایسه با کشورهای دیگر 

توسعه، حالهای اخیر، در کشورهای دردارند. در دهه

عنوان ابزاری برای های صنعتی بهتوجه به شهرک

 تسریع فرایند رشد و توسعه اقتصادی بیشتر شده است.

های صنعتی و صنایع کوچک از توسعه شهرک

های مختلفی بر امنیت اقتصادی تأثیرگذار است. کانال

تگی صنعتی کشور، واسطه خودکفایی و کاهش وابسبه

تواند بهبود امنیت های صنعتی میگسترش شهرک

دنبال داشته باشد. یکی دیگر از اقتصادی کشور را به

های صنعتی بر امنیت های اثرگذاری شهرککانال

اقتصادی از طریق بهبود وضعیت اشتغال است. 

های صنعتی و صنایع کوچک در مقایسه با شهرک

یه کمتری برای تشکیل نیاز صنایع بزرگ به سرمایه اول

ها در مقایسه با صنایع بزرگ دارند لذا گسترش آن

های صنعتی از نظر تر است. همچنین در شهرکآسان

بیشتری  ظرفیت کار با مهارت پایین،جذب نیروی 

د که این امر در نسبت به صنایع بزرگ وجود دار

دنبال افزایش افزایش اشتغال تأثیر زیادی دارد. به

تغال، درآمد و سطح رفاه جامعه نیز نسبت به قبل اش

که، افزایش نرخ توجه آنیابد. نکته قابلافزایش می

تواند مشکالت اقتصادی، سیاسی و بیکاری می

همراه داشته باشد و از این طریق اجتماعی نیز به

ای جدی برای امنیت اقتصادی و امنیت ملی مخاطره

طریق گسترش  کشور باشد؛ لذا افزایش اشتغال از

های صنعتی و صنایع کوچک یکی از شهرک

راهکارهای مهم برای حفظ و ارتقای امنیت اقتصادی 

 و امنیت ملی کشور است. 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

آسیب شناسى وضعیت شهرك هاى صنعتى استان تهران
             تدبیر اقتصاد

51 

 

های شرطاز سوی دیگر، امنیت اقتصادی از پیش

آید. در صورتی شمار میهای صنعتی بهتوسعه شهرک

ای باشد که گونهکه شرایط امنیت اقتصادی کشور به

گذاری را افزایش دهد و موجب سرمایهریسک 

گذاران افزایش نااطمینانی فعاالن اقتصادی و سرمایه

داخلی و خارجی شود و یا باعث کاهش انگیزه فعاالن 

صنعتی برای ادامه فعالیت شود، صنایع کوچک و 

های صنعتی با ریسک انحالل مواجه خواهند شهرک

شد که این موضوع باعث کاهش سطح تولید و 

های صنعتی غال در بخش صنایع کوچک و شهرکاشت

واسطه تأثیر بر بیکاری و شود که این موضوع بهمی

همراه داشته باشد و تواند نارضایتی مردم را بهفقر می

های اجتماعی را افزایش دهد و از این طریق به تنش

 مختل شدن امنیت اقتصادی و امنیت ملی دامن بزند. 

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
افزوده آمار و اطالعات مرتبط با اشتغال و ارزش

دهنده یافته نشانصنایع کوچک در کشورهای توسعه

های اخیر، توجه این کشورهای آن است که در دهه

های صنعتی و صنایع کوچک معطوف شده به شهرک

کوچک در رشد و ها و صنایع است و نقش شهرک

ع تر شده است. این موضوتوسعه اقتصادی پررنگ

گذاری مناسب در جهت اهمیت توجه به سیاست

های صنعتی را نشان پیشرفت و توسعه شهرک

حال، تاکنون در کشور یک سیاست ایندهد. بامی

مشخص و هدفمند برای برطرف کردن مشکالت 

های صنعتی صورت نگرفته است و دولت شهرک

 که به فکر ایفای تعهدات خود وجای آنبه

های صنعتی موجود در شهرک کردن مشکالتبرطرف

های جدید بوده باشد، بیشتر به فکر تأسیس شهرک

 است. 

های صورت گرفته در مورد وضعیت بررسی

های صنعتی استان تهران، بیانگر آن است که شهرک

های ای از واحدهای فعال در شهرکبخش عمده

صنعتی در استان تهران از کمبود نقدینگی واحدهای 

آالت و تکنولوژی ذیری ماشینپتولیدی، نقصان

های الزم در کاررفته، مهیا نبودن زیرساختبه

های صنعتی، کمبود نیروی کار و عدم توجه شهرک

برند. تداوم شرایط موجود به تحقیق و توسعه، رنج می

های های تولید در شهرکواحد تواند فعالیتمی

تأثیر قرار دهد و بالطبع تولید و صنعتی را تحت

که حالیگیرد. درتأثیر قرار میل کشور نیز تحتاشتغا

تواند به استفاده حداکثری رفع مشکالت موجود، می

از ظرفیت و توسعه واحدهای تولیدی منجر شود که 

این موضوع تأثیر مثبت برای اشتغال و تولید کشور 

 همراه خواهد داشت. به

های صنعتی و رفع منظور بهبود وضعیت شهرکبه

ها، دهای تولیدی فعال در آنمشکالت واح

 شوند: پیشنهادهای زیر ارائه می

های ساخت واحدهای مسکونی در شهرک -

یکی از دالیل عدم تمایل کارگران برای کار : صنعتی

های صنعتی تهران، به دور بودن فاصله در شهرک

گردد. فراهم ها برمیها از محل زندگی آنشهرک

مسکونی از  هایکردن امکانات زندگی در شهرک

تواند موجب های مسکونی میطریق احداث واحد

 ترغیب کارگران برای فعالیت در این مناطق شود. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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های نقل نیروی کار شهرکوحل چالش حمل -

از دیگر دالیل دلسردی نیروی کار به فعالیت : صنعتی

های صنعتی تهران، عدم دسترسی آسان این در شهرک

ت. بسیاری از افراد نقل عمومی اسومناطق به حمل

های استفاده از دلیل باال بودن هزینهجویای کار به

نقل ونقل خصوصی و نداشتن وسیله حملوحمل

های صنعتی کار کردن در شهرکشخصی، تمایلی به

ها و امکان دسترسی فراهم کردن زیرساختندارند. 

نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس واین مناطق به حمل

موجب ترغیب افراد جویای کار برای کار تواند می

 های صنعتی شود.کردن در شهرک

جای های صنعتی موجود بهتکمیل شهرک -

های بسیاری از شهرک: های جدیداحداث شهرک

صنعتی استان تهران از کمبود امکانات و عدم 

برند دسترسی آسان به آب، برق و فاضالب رنج می

رغم ناطق، علیهای صنعتی مستقر در این مو واحد

اند، کردهها را پرداخت که حق انتفاع و سایر هزینهآن

منظور همچنان از برخی امکانات محروم هستند. لذا به

جای شود دولت بهرفع این مشکالت پیشنهاد می

های صنعتی جدید، منابع مالی را به احداث شهرک

های های شهرکتکمیل و بهبود وضعیت زیرساخت

تواند دهد. همچنین دولت میموجود اختصاص 

منظور رفع مشکالت زیرساختی و فراهم کردن به

های صنعتی، درصد مشخصی از امکانات اولیه شهرک

های صنعتی های تولیدی شهرکمالیاتی که از واحد

منظور تکمیل امکانات زیرساختی و شود را بهاخذ می

 ها اختصاص دهد. بهبود وضعیت همان شهرک

: های تولیدیدفمند از واحدهای هحمایت -

دلیل کمبود منابع مالی های تولیدی بهبسیاری از واحد

آالت و تکنولوژی جدید را امکان دسترسی به ماشین

شود و همواره یکی از دالیلی که باعث می ندارند

ها توان رقابت با محصوالت خارجی محصوالت آن

را نداشته باشند را عدم تالش و نداشتن عزم جدی 

دانند. های تولیدی میدولت برای حمایت از واحد

تواند از ابزارهایی مانند تخفیف مالیاتی یا دولت می

ارائه تسهیالت با بهره پایین برای حمایت از 

آالت و ارتقای های تولیدی جهت خرید ماشینواحد

 تکنولوژی استفاده کند. 

 

 منابع
های های صنعتی، مرکز پژوهشرفع مشکالت شهرک −

 مجلس. 

 سالنامه آماری استان تهران.  −

  های صنعتی و صنایع کوچک.سازمان شهرک −

 


