
 

 
......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 3
كميسيون صنعتصورتجلسه   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   

 

 :تاريخ برگزاري 1395 /ماهمهر /8

 :شماره جلســه 12

 :رئيس جلسه جناب آقاي احمدي سليماني         :دبير جلسه جناب آقاي مرادي      :ساعت شروع 7:30 :ساعت خاتمه 9

    
 

 :دستوركار جلسه
 برش استاني اليحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حوزه صنعت 
 نويس اليحه قانون ماليات بر ارزش افزوده ارائه پيشنهادات در خصوص پيش 
 طرح مسائل جاري 

 
 :شدهاهم موارد مطرح 

 
ريزي سازمان صمت خراسان رضوي به ارائه برنامه ششم توسعه صنعت، معدن و تجارت  در ابتداي جلسه سركار خانم مهندس آژير، معاونت برنامه

واحد صنعتي است معرفي كرد و  5791، چهارمين استان صنعتي كشور كه داراي 1394وي استان خراسان رضوي را در پايان سال . استان پرداخت
 .گذاري حائز رتبه ششم است افزود اين استان بر اساس اشتغال صنعتي در كشور داراي رتبه سوم و از نظر ميزان سرمايه

 .معرفي نمود... هاي لبني و  وي واحدهاي شاخص استان را فوالد، سيمان، خودروسازي، چيني، فرآورده
صنعت و معدن استان پرداخت و با عنوان اينكه ارزش افزوده صنعت و معدن  ايشان در ادامه به بررسي عملكرد گذشته و تبيين وضع موجود بخش

سهم صنعت و معدن از كل ارزش افزوده استان : رسيده است، افزود 1392ريال در سال  49,528,839به  1384ريال در سال  11,647,607استان از 
 .كاهش يافته است 8,8به  12,5از  1392تا سال  1384در سال 

، از GDPسهم ارزش افزوده صنعت استان از : هاي اخير عنوان كرد امه با اشاره به تغييرات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طي سالوي در اد
هاي انرژي و آثار مستقيم و غيرمستقيم  هاي اصالح قيمت حامل رسيده است كه ناشي از شوك 1392درصد در سال 8,8به  1384درصد در سال 11,8

 .باشد شارهاي ناشي از تحريم و نرخ ارز ميآن بر صنعت و ف
-1384هاي  برداري صادره در دوره سال گذاري جوازهاي تأسيس و پروانه بهره خانم مهندس آژير در ادامه جلسه با به تصوير كشيدن ميزان سرمايه

را ناشي از اعطاي  1386و  1385هاي  ر سالگذاري جوازهاي تأسيس خبر داد و جهش شديد اين متغير د ، از افزايش تعداد و ميزان سرمايه1394
 .هاي كوچك زودبازده عنوان كرد تسهيالت به بنگاه

ساله، موضوع بحث قرار گرفت كه بر اساس آن صنايعي مانند  9هاي مختلف صنايع بر اساس نرخ رشد متوسط  در ادامه جلسه، متوسط نرخ رشد گروه
ساله رشد باالتر از  9صنايعي مانند شيميايي با نرخ رشد متوسط و صنايع كاني غيرفلزي در اين دوره از متوسط و تر  منسوجات با نرخ رشد پايين

 .اند متوسط را داشته
باشد كه  نشان دهنده روند كاهشي سهم صنعت از اين متغير مي 1392تا  1389هاي  هاي اقتصادي هر بخش استان طي سال سهم ارزش افزوده فعاليت

 .رسيده است 1392درصد در سال 8,4به  1389 درصد در سال9,6از 
دهد نيمي از اشتغال استان در صنايع  زايي صنعتي نشان مي ها در اشتغال هاي صنعتي استان از نظر سهم تعداد بنگاه بررسي جدول تركيب بنگاه

 .متوسط و بزرگ استان رقم خورده است
نرخ بيكاري نيز طي . رسيده است 40,1به  40,2، روندي كاهشي داشته و از 1394تا  1391هاي  همچنين نرخ مشاركت اقتصادي استان طي سال

كاهش سهم شاغالن در بخش صنعت نيز آيتمي ديگر بود كه مورد بررسي . درصد رسيده است13,3درصد به 8,7ها با روندي افزايشي از  همين سال
 .قرار گرفت

درصد به 52,2به ترتيب از  1392تا  1390هاي  كه طي سال طوري رو بوده به ايشي روبهوري سرمايه و اشتغال صنعت استان با روندي افز شاخص بهره
 .درصد رسيده است30,4درصد به 24,9درصد و از 57,9
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و  آالت هاي مختلف صنعتي نشان دهنده اين است كه پوشاك، منسوجات، پرداخت چرم، ساخت ماشين وري سرمايه در شاخه بررسي ميزان بهره
 .برقي و بازيافت در استان از ميزاني باالتر از كشور برخوردار استهاي  دستگاه

 .ها قرار گرفت در قياس با كشور و ساير استان GDPRدر ادامه جلسه وضعيت استان در شاخص ارزش افزوده و سهم ارزش افزوده در 
دهد كه ارزش افزوده صنعت و معدن استان، توليد ناخالص  اين شاخص نشان مي. مورد بررسي قرار گرفتهاي كالن استان، متغير بعدي بود كه  شاخص

افزايش  1393نسبت به سال  1394داخلي استان و ميزان صادرات استان، روندي افزايشي داشته و سهم صادرات استان از كل كشور در سال 
 .درصدي داشته است1

 .مورد بحث قرار گرفتدر پايان بخش اول جلسه، اهداف كلي و راهبردهاي ارتقاء صنعت استان نيز 
هاي تخصصي تهيه و تدوين برنامه ششم استان،  در بخش دوم جلسه، گزارش تلفيق برنامه ششم استان خراسان رضوي بر اساس مصوبات كارگروه

 .توسط جناب آقاي مهندس ابراهيمي ارائه گرديد
اجتماعي  –برش استاني متناسب با جايگاه جمعيتي و اقتصادي  در اين گزارش با اشاره به اينكه برنامه ششم استان خراسان رضوي با هدف تهيه

ترين رويكرد در اين فرآيند، بررسي و تحليل برنامه ملي و تعيين سهم مناسب از اهداف  مهم: ، عنوان شدخراسان رضوي از برنامه كالن كشور تهيه شده
) هاي برنامه براي كشور منظور شده است حجم يا اعتبار مشخصي در سالكه در آن مواردي (هاي بخشي  تعيين شده در اين برنامه خصوصاً در حوزه

 .باشد مي
هزار شغل جديد و 73درصد، ايجاد ميانگين ساالنه 8ترين هدف كالن استان در برنامه ششم، نيل به رشد اقتصادي متوسط ساالنه  در اين گزارش مهم

 .، عنوان شددرصدي نرخ بيكاري استان در سال پاياني برنامه9انداز  چشم
بايست با رعايت مالحظات آمايش سرزمين و با  ريزي در استان با امكانات ملي و استاني، مي هرگونه برنامه"در بخش فرابخشي اين گزارش آمده است 

خصوصاً منابع پايه هاي اكولوژيك صورت پذيرد زيرا توسعه و رشد اقتصادي كه به قيمت تخريب محيط زيست و  هدف توسعه پايدار متناسب با ظرفيت
 ".ناپايدار خواهد بود) آب، خاك و پوشش گياهي(

هزار نفر در سال پاياني برنامه ششم 2433هزار نفر به 2156در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به برآوردهاي جمعيتي، جمعيت فعال استان از 
شود و به اين ترتيب،  هزار نفر برآورد مي332هاي برنامه ششم به ميزان  الخواهد رسيد كه با اعمال نرخ مشاركت اقتصادي، عرضه كار جديد در كل س

 .هزار نيروي كار جديد به جمعيت فعال استان اضافه خواهند شد64طور ميانگين ساالنه  به
مربوط به حذف، اصالح و يا ترين مباحث  ، جناب آقاي مرشد عضو كارگروه كارشناسي انجمن مديران صنايع خراسان به ارائه مهمدر بخش پاياني جلسه

 .نويس اليحه ماليات بر ارزش افزوده پرداختند ايجاد مواردي در خصوص پيش
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 :مصوبات جلسه   

 .مقرر گرديد اعضاء، نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص برش استاني برنامه ششم ارائه نمايند .1
نويس اليحه ماليات بر ارزش افزوده در اختيار اعضاء قرار  اصالح و پيشهاي برش استاني برنامه ششم توسعه،  مقرر گرديد فايل .2

 .گيرد
بندي،  نويس اليحه ماليات بر ارزش افزوده جهت جمع مقرر گرديد اعضاء، نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص اصالح پيش .3

 .ارائه نمايند

 

 :جلسه نحاضري
فرد، محمد مهدي ناصري، محمود مريد احمدي، مهران مرشد، احد هرمززاده،  محمدعلي موسويمقامي، محمدرضا زيبايي، ... ا حبيب :آقايان

سيد حسين احمدي، علي اصغر فياض، محمدرضا اسحق آبادي، پرويز رخش خورشيد، مصطفي شامل، سعيد ابراهيمي، اميد طباطبايي، 
 .اميرمهدي مرادي، سيد حسين احمدي

 مريم عرفاني، آزاده آژير :ها خانم
 

 :غايبين جلسه
 .زاده، نصيري باقري، چمنيان، دور انديش، رحماني، سقاءرضوي، قاسميان، كيواني، متين راد، مظاهري، منصوريان، نبي :آقايان

 
 :جلسه ميهمانان

 .آزاده آژير :ها خانم


