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 تاریخ برگزاری: 1395ماه/ مهر/15

 شماره جلســه: 9
 

 رئیس جلسه: ناب آقای حمیدیج دبیر جلسه: جناب آقای مهرآور ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 09:00

        

 

 دستورکار جلسه:
 های تولید در استانبررسی هزینه 

 1395ی دوم کمیسیون در سال های شش ماههبرنامه 

 
 
 

 اهم موارد مطرح شده :

های تولید در استان برگزار شد. در ریاست جناب آقای مهندس حمیدی پیرامون موضوع هزینهنشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به  نهمین 

ارائه شد. نتایج این گزارش بر مبنای نظرسنجی از " های تولید در استان خراسان رضویتحلیل هزینه"ای از نتایج گزارش این نشست خالصه

های بورسی خراسان، عضو در بورس اوراق بهاردار تهران های مالی شرکتهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و تجزیه و تحلیل صورتاعضای کمیسیون

 اند:های تولید به سه بخش تقسیم شدهنظرسنجی انجام شده هزینه در ارائه شده است.

 آالت، دستمزد، خرید مواد اولیه، زمین، ساختمان(های اصلی تولید )خرید ماشینالف: هزینه

 ش(های حوادث و مسئولیت، تبلیغات، امور صادرات، تحقیق و پژوههای جانبی تولید ) حمل و نقل، اداری و فروش، بیمهب: هزینه

های پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری، ها، هزینههای پرداخت مالیاتهای ناشی از امور و خدمات دولتی )هزینهج: هزینه

 ها، انرژی، ارتباطات )تلفن و اینترنت(، ثبتی و حقوقی، نوسانان نرخ ارز، زیست محیطی(های مالی وامهزینه

های نامبرده در هر دسته های باال کدام یک از هزینهبندینظرسنجی پرسیده شده است که: در هریک از دستههای یاد شده در پیرامون هزینه

 تر است؟از نظر شما غیرمنصفانه

بت تر نسآالت را غیرمنصفانهاند هزینه خرید ماشیندهد که از نظر نمونه مورد نظر که این پرسشنامه را پر کردهنتایج این پرسشنامه نشان می

آالت های بعدی قرار دارند. خرید ماشینی مواد اولیه، زمین، دستمزد و ساختمان در رتبههزینه به ترتیباند. های دیگر دانستهبه سایر هزین

 است.  ها در رتبه اول قرار گرفتهجدید با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر هزینه

های ناشی حمل و نقل، اداری و فروش، هزینه به ترتیبشوندگان انبی تولید، پرسشهای جدر رابطه با نتایح نظرسنجی پیرامون هزینه

 بندی کردند. های حوادث و مسئولیت و تحقیق و پژوهش را بر محور منصفانه نبودن اولویتتبلیغات، امور صادرات، بیمه

ها، پرداخت های مالی وامهزینه به ترتیبشوندگان سشهای ناشی از امور و خدمات دولتی، پردر رابطه با نتایح نظرسنجی پیرامون هزینه

های زیست محیطی، ثبتی و حقوقی و در ها، حق بیمه تأمین اجتماعی، نوسانان نرخ ارز، انرژی، عوارض شهرداری، هزینه آب، جریمهمالیات

 بندی کردند. های ارتباطات را بر محور منصفانه نبودن اولویتنهایت هزینه

 
های بورسی هستند که از شرکت استان خراسان عضو شرکت 28است. های بورسی استفاده شدههای مالی شرکتدر بخش دوم این گزارش، از صورت

های مالی قابل استفاده بر مبنای موضوع این گزارش داشتند. در این شرکت بورسی خراسان هم صورت 18تر هستند. شرکت فعال 24میان آنها 

 دهد که:ها نشان میو تحلیل ها استفاده شده است. تجزیههای مالی شرکتصورت سود و زیان و توضیحات بازرس قانونی صورتگزارش از 

  است. برابر شده 2.3و  1.5 گذشته به ترتیبسال  4 در طولهزینه مواد اولیه و دستمزد 

 است. برابر شده 1.2، 1394ها در سال فروش شرکت  

 است. برابر شده 0.4ها سودآوری شرکت  

 است. برابر شده 0.2ها برابر مالیات 2.3های مالی )سود بانکی( هزینه 

  اند.برابر شده 2.3برابر و دستمزد  1.5مواد اولیه 
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 همچنین در پایان پیشنهادات زیر توسط اعضا کمیسیون ارائه گردید:

 
 ت که شبه دولتی است، حذف شود.شرکت پتروشیمی خراسان به دلیل مقیاس این شرکت و ماهیت این شرک -1

 در این گزارش در صورت امکان مقایسه کشوری هم اضافه شود.  -2

 شود.یل میاست تحم های مانند هزینه دستمزد که بر عهده دولت نیزهای تحمیلی در صورت امکان اضافه شود. بر کارفرما هزینههزینه -3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مصوبات جلسه:
های عضو بورس به تفکیک های تولید طبق اطالعات شرکتتحلیل هزینه"انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان  .1

 "صنایع

 

 حاضران:
 آستانی. -رضوی–ظریف پور  ها:خانم

اسر ی -علی چشمی، محمد تقی کاظمی مقدم -فیروز ابراهیمی -احمد اثنی عشری -اکبر لبافیعلی -رضا حمیدی آقایان:

 مهرآور.

 

 


