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 22/07/1400 جلسه تاریخ  رویه اجرایی شناسه

 اقتصادی استان    توسعهشاخص های  و ارائه گزارش مربوط به  مشکالت موجود در جمع آوری آمار و اطالعات  بررسی   موضوع عنوان

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

ها   ای  شااخصاسات     یاقتصااد  یشااخص ها  آمار و اطالعات ازداشات     اریمساتلز  در اخت  یاقتصااد  لیو تحل هیو تجز  یزیربرنامه

نقاط    ،زمانیمختلم  در بازه های  شااخص های اقتصاادی  با بررسای  ،  ی وضاعیت موجود را توصایم می کددددمقادیر عدبر اساا   که 

طوری که   اهمیت اسات   زبسایار اائ  و سایاساتگراری   که در تصامی  گیریاقتصااد بدسات می آید  تهدید و فرصات    ،قوت  ،ضاعم

توساعه یافتگی کشاورها به شامار    مولفه هاییکی از مهمتری   دنیای امروزی جمع آوری آمار و اطالعات شااخص های اقتصاادی،  

 می آید   

تجمیع و انتشاار می یابد     آمار، بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه ها  مرکزاز ساوی    آمار و اطالعات  در کشاور ما نیز  بر همی  اساا 

کاهش سااارمایه گراری در  که در نهاایت  موجب نااطمیداانی مخااطنی     ی،متااسااافاانه در برخی از موارد عد  تباابا بی  ارقا  آمار

 به دننال دارد کشور  

شااخص های  دقیقتر آمار و ارقا   جمع آوری  ود، اقدا  به نیز با عل  به خالء موج اساتان آرربایجان شارقیگفتگوی  دبیرخانه شاورای  

های   مشاکالت و االش،  سارمایه گراراناساتفاده    اقتصاادی اساتان برایتوساعه    نشاانگرتا ضام  ایجاد    نمود  در ساب  اساتاناقتصاادی  

از    ،تصاااد اسااتانآمار و اطالعات شاااخص های مختلم تاریرگرار در اقدر ای  راسااتا    گردد  اقتصااادی بررساای  های مختلم اوزه

 شد   برگزار    در ای  زمیدهدو جلسه  و    گردیددرخواست    ی مختلمسازمان ها و ارگان ها

بر اساا  اههارات نمایددگان ساازمان صامت ابزار مداسانی  در جلساات برگزار شاده االش هایی در جمع آوری داده ها ااصااء شاد   

امکان  و آمار موجود صارفا در زمان تمدید رروانه های بهره برداری    صادعت وجود ندارد  بخشارزش افزوده  بدسات  محاسانه  برای  

  با  ص شاده اساتمشاخو کشاور    یاساتانای  در االیسات که ای  اطالعات در آمار مدتشاره در ساب  کشاور با تفکیک     رریر می باشاد

از اساتان ها به مرکز    کامل و جامع ای  عدایت به ایدکه دساتگاه مربوطه ابزار مداساب برای تجمیع ای  آمار در دساتر  ندارد و آمار

؟ همچدی  بر اسااا  اههار نمایدده    می گردد  محاساانه و اعال اگونه  آمار کشااوری  ای  سااوال ریش می آید   گردد،   ارائه نمی

تندیلی انجا  نشده    عمندی بر تجمیع رروانه های صدایکشاورزی  زی تا کدون تعاملی بی  وزارت صمت و جهاد  سازمان جهادکشاور

همچدی  بر   اساات و در اال ااضاار امکان ارائه آمار ای  صاادایع، به دلیل وجود دو متولی امر در صاادور رروانه امکانتریر نیساات 

د   ، هیچ الزامی برای بانک های خصاو  در ارائه اطالعات و آمار وجود نداراساا  اعال  نمایدده شاورای هماهدگی بانک های اساتان

به همی  جهت بانک های خصاوصای آمار ساترده ها و تساهیالت خود را ارائه نمی نمایدد و ای  موضاوث باعگ می گردد آمار دقیقی  

 های خصوصی و دولتی در دستر  نناشد    از خدمات ارائه شده بانک

عد  دساترسای بخش خصاوصای به آمار و اطالعات دز  در اوزه های مختلم می باشاد  بر فرل مگال اگر  در خصاو   مورد دیگر  

  عد  وجود آمار  نداردوجود  بازارهای هدف  و    تجارت داشاته باشاد، امکان دساترسای به آمار صاادرات و وارداتبه فردی تصامی   

 دسترسی همه مرد  به ای  آمار یکی از عوامل مه  توسعه نیافتگی کشور و استان می باشد   عد   دقیا و شفاف و  

در قالب  در خصاو  شااخص های اقتصاادی اساتان  گزارشای    ،از ساوی ساازمان ها و دساتگاه ها دریافتیبر اساا  آمار و اطالعات  

 می گردد   راور رویدت در صح  اصلی شورا ارائه  
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ایرادات و مشکالت  

 ه مطروح

 رئوس ایرادات و مشکالت:

های توساعه اقتصاادی اساتان،    و همچدی  عد  تبابا آمار در برخی از شااخص  "دقیا، شافاف و بروز"و اطالعات    عد  وجود آمار  1

ای  امر را می توان یکی از  عوامل توساعه نیافتگی  اسات   باعگ عد  اطمیدان فعادن اقتصاادی در سارمایه گراری های کالن شاده  

 کشور برشمرد 

نهادهای مرکور با  وجود ندارد و ای  موضاوث  جمع آوری آمار    برای  ها، ابزار مداساب و مدابع اطالعاتی معتنر    در برخی از ساازمان2

 مواجه ساخته است   یاالش های

یکی از    ،متولیان امر  در برخی موارد شااهد وجود دو متولی امر برای صادور یک مجوز کساب و کار می باشای  که عد  تعامل بی   3

 عوامل عد  تجمیع آمار و اطالعات می باشد 

در اوزه    مار و اطالعات توسا  بانک های خصاوصای، باعگ اصاول نتاید نادرسات آمار و اطالعات  خالء قانونی در عد  الزا  ارائه آ4

   شده است 

   عد  دسترسی تشکل های اقتصادی به آمار و اطالعات مورد نیاز    5

  ات جلس بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 08/ 05 مورخ 

   1400/ 08/ 15و 

از اداره    یندگانیبا حضهور نما 1400/ 08/ 05مورخ  در   یدولت و بخش خصهوصه یگفتگو  یجلسهه کارگروه شهورااولین  

  ،ی فرهنگ   راث یاسهتان، اداره گمر  اسهتان و اداره م یبانک ها یهماهنگ   ونیسهیسهازمان صهمت، کم  ،یاقتصهاد و دارائ

 در محل اتاق بازرگانی به شرح ذیل برگزار شد: استان یدست عیو صنا یگردشگر

گرار در اقتصااد اساتان   ریتار  یآمار از شااخص ها  هیجلساه ته  لیهدف از تشاک  دبیرخانه شاورای گفتگو:    نساری  درخشاانی، مسا ول

  یبررسا   زیاساتان به نسانت ساال گرشاته را ن  تیاقتصااد کشاور، موقع درتوان ضام  به دسات آوردن رتنه و ساه  اساتان    یبوده که م

   یکساب وکار اساتان باشاد  با ا   یمح  یمشاکالت و االش ها  یااصاا  یبرا  یریتواند مسا   یآمار و اطالعات م   یا  یکرد  همچد

  رانیاتاق ا  دیاسات، انجا  خواهد شاد  همانگونه که اساتح اار دار  یو اداره آمار و اطالعات اقتصااد  جادیاتاق که ا  یقانون  فهیاقدا  وه

صاورت    ینظرات بخش خصاوصا   یبدد  که با جمع  شیرا   یدهد  ا  یانجا  م یکساب و کار را به صاورت فصال   یمح یمل  شیطرح را

توان با    یرو م   ی  از ادیآ  یکسااب وکار بدساات نم تیاز وضااع  یتر ایدق  جهیجهت نت  یبوده و به هم یبه صااورت کل  رد،یگ  یم

شده    عیتجم  ییاجرا  یسازمان ها و دستگاه ها  یتر باشد با آمارها  ایتوان به صورت دق  یکه م  ینظرات بخش خصوص  یجمع بدد

 گراران به دست آورد   هیسرما  ییرا جهت راهدما  یو آمار شفاف تر

در بحگ صادعت ساه شااخص تعداد جواز تاسای ،    نادر اصارررور، معاون سارمایه گراری و برنامه ریزی صادعت و معدن و تجارت:

  مجوزدر خصاو  مجوز تاسای  رارادوکسای در خصاو  ایدکه     درنظر گرفتی تعداد رروانه های بهره برداری صاادره و آمار تولید  

روال  رتنه ها برعک  شاده اسات     99و   98تاسای  رتنه اول و رروانه بهره برداری رتنه شاشا  داشاته باشاد، وجود دارد و در ساال  

به ای  صاورت اسات که صاااب جواز، بعد از اخر جواز تاسای  اقدا  به تهیه زمی  کرده، اه داخل شاهرک و اه در خار  از    مجوز

هر فردی با اساتفاده از شاداسادامه ایرانی می تواند اقدا  به اخر  شاود    یبررسا   فرد  تیصاالا  دکهیبدون اشاهرک  به عنارت سااده تر  

تعدادی از متقاضایان با نیت تولید    ی امراز همان ابتداجواز تاسای  کدد و افزایش جواز تاسای  از ای  موضاوث نشاات گرفته اسات   

اهکارها، جواز های تاساای  را به  اقدا  به اخر جواز تاساای  نکرده اند  در ادد سااال اخیر سااعی کردی  با یکسااری تمهیدات و ر

سامت واقعی بودن ساوق دهی  و در نتیجه ای  تمهیدات، رتنه شاش کشاوری در جواز تاسای  را کساب کرده ای ، به تعداد دو هزار  

  و خرده ای  در رروانه های بهره برداری رتنه دو کشاوری را داری  که با اختالف انگشات شامار ای  رتنه را کساب کرده ای   افزایش
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تعداد جواز های تاسای ، نشاانه بهنود اقتصااد نمی باشاد بلکه افزایش تعداد جواز توساعه و بهره برداری نشاانه بهنود اقتصااد می  

باشاد، اساتان ما از لحاض ضاریب تندیل رتنه یک کشاوری را دارد باز بابت جواز هایی که به رروانه بهره برداری تندیل شاده اند   در  

قل     70مورد تولید مدتخب وجود دارد و    56دی به عدوان مدتخب درنظر گرفته می شاوند که در اساتان  خصاو  آمار تولید، تعدا

مورد و    194،  99کاد را انتخاب کرده ای  و وااد ها را ملز  به ارائه آمار تولید ای  اقال  کرده ای   تعداد جواز تاسای  در شاهریور  

ماهه اول ساال    6مورد و در    965،  99ماهه اول ساال    6درصادی دارد  در   27  مورد بوده اسات که افزایش  246،  1400در شاهریور  

درصادی داشاته اسات  در مورد رروانه های بهره برداری به تفکیک ایجاد و توساعه    33مورد بوده اسات که افزایش    1281،  1400

مورد بوده اسات و افزایش    219،  1400مورد و در شاهریور   178،    99رروانه های بهره برداری، درخصاو  ایجادی ها در شاهریور  

افزایش داشاتی   در    %32مورد بوده و    1157،  1400ماهه اول    6مورد و در   879،  99ماهه اول    6درصادی داشاته اسات  در    27

مورد و افزایش    27،  1400رروانه بهره برداری ناشای از توساعه داشاته و در شاهریور    16،  99خصاو  جوازهای توساعه در شاهریور  

مورد بوده اسات  به دلیل ایدکه مشاخص شادن زمی  فعالیت بعد    144،  1400ماهه    6مورد و در    86،  99ماهه    6در    درصادی  69

از اخر مجوز صاورت می گیرد متاسافانه از جوازهای داده شاده بع اا اساتفاده های لیرتولیدی صاورت می گیرد و با وجود مکاتنات  

رت گیرد تا اخر مجوز مدوط به مشاخص شادن زمی  باشاد، متاسافانه نتیجه ای  متعدد با وزارتخانه در خصاو  ایدکه تمهیداتی صاو

نگرفتاه ای   با اخر جواز تاسااای  اقدا  به رنات برند کرده ولی اقدا  به تولیاد نمی کدداد بلکاه برند را به تولیادکدداده دیگری واگرار  

خدمات برند به صاورت آنالی  صاورت گیرد   می کددد  براساا  مکاتنات صاورت گرفته درخصاو  برند، قرار برای  شاده اسات که

یعدی ارتناط سایساتمی بی  ما و وزارتخانه صاورت گیرد و ما تدها به جوازهایی اجازه رنت برند را می دهی  که زمی  مشاخص شاده  

الفاصاله  ای برای تولید داشاته باشادد یعدی نیت تولید برای ما مساجل شاده باشاد  مورد بعدی ایدکه با اساتفاده از جواز تاسای  ب

اسااب جاری افتتاح کرده و درخواسات وا  و دساته اک می کددد  بدده در تمامی جواز ها به ای  مورد تاکید می کد  که خدمات  

دز  با توجه به ریشرفت فیزیکی ارائه شود نه براسا  جواز که اولی  قد  ریشرفت فیزیکی، تهیه زمی  می باشد و ای  مورد باعگ  

ساال ریش زمان   6در اساتان ما شاده اسات  آمار جواز تاسای  اتما با رروانه بهره برداری مقایساه شاود     ک  شادن مشاکالت مربوطه

روز رسایده اسات که در کل ایران اساتگدائی می باشاد  براساا  مکاتنه ای که با   3/0روز بوده و اکدون به    22دز  برای اخر مجوز  

شاده و برخ  بوده یعدی بصاورت سایساتمی انجا  شاود و تمامی جوازها    وزارتخانه داشاته ای  به ااتمال قوی روال کالری ارف

 صرفا برای تولید صادر شود   

در ساب  اساتان بانک های دولتی و خصاوصای وجود دارد و بانک های خصاوصای  رساول نقوی، کارشادا  شاورای هماهدگی بانک ها:  

ز در ای  خصااو  وجود ندارد و آماری که در خصااو   متاساافانه همکاری دز  در خصااو  ارائه آمار نداشااته و الزا  قانونی نی

بانک می باشاد  با شاورای هماهدگی مربوطه   12تساهیالت اعبائی ارائه خواه  داد مختص بانک های دولتی می باشاد و در مجموث  

د ولی همکاری  در تهران مکاتنه کرده ای  ولی راسااخی دریافت نکرده ای   اتی در مواردی از طرف اسااتانداری نیز آماری نیاز بو

 نکردند و در جلسه ای از سوی آقای رورمحمد الزا  به ای  کار شدند ولی تا امروز جوابی دریافت نکرده ای  

بدده قنال در شااورای عالی منارزه با رول شااوئی فعالیت داشااته ا  و شااورای  مجید اامدلو، کارشاادا  و مشاااور علو  اقتصااادی:  

نیاز    یمنارزه با رول شاوئ  یعالتهران ملز  بودند که هرنوث آمار و اطالعاتی که شاورای    هماهدگی مربوط به بانک های خصاوصای در

 دارند در اختیارشان قرار دهدد  شورای نظارت استانی بواقع در رل توانیر  به ای  موضوث رسیدگی می کددد 

  یخصاوصا   یوجود دارد و بانک ها  یو خصاوصا   یدولت  یر ساب  اساتان بانک هاد  :بانک ها  یهماهدگ  یکارشادا  شاورا  ،یرساول نقو

که در خصااو     یخصااو  وجود ندارد و آمار   یدر ا  زین  یدز  در خصااو  ارائه آمار نداشااته و الزا  قانون  یمتاساافانه همکار

  6تساهیالت اعبائی از ساوی بانک های دولتی و نیمه دولتی در    اسات   یدولت  یارائه خواه  داد مختص بانک ها  یاعبائ  التیتساه

ماهه اول    6هزار میلیارد  در   63مربوط به بخش صااادعت و معدن می باشاااد و ادود    %42هزار میلیاارد  که  152،  99ماهه اول  

ی  آمار ساااامانه بانک  هزار میلیارد  آخر  82% مربوط به بخش صااادعت و معدن بوده به منل    5/42هزار میلیارد که    220،  1400
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برای کل بانک    %57،  99می باشد که نسنت مدابع به مصارف برای کل شنکه بانکی کشور در سال    1400مرکزی مربوط به خرداد  

ی  خصاوصا   یبانک ها  یاز ساوافزایش داشاته اسات  آساینی که   %7بوده که ادود    %64،  1400های اساتان و در خرداد ماه ساال  

اطالعات سااامانه بانک مرکزی اسااتخرا  کردی ، ایدبور نشااان می دهد که مدابعی که بانک های  شااداسااائی کردی  و براسااا   

است    %35، عمل نمی کددد و نسنت مصارف به مدابع آنها بسیار رایی  و ادود  %77خصوصی جرب می کددد با نسنت اعال  شده  

قرارداری  که علت ای     6ساانت مدابع به مصااارف در رتنه  و اون آمار دقیا در اختیار نداری  نمی توانی  اسااتداد کدی   از لحاض ن

رتنه نیز بانک های خصاوصای می باشاد  درخصاو  اعبای وا  برای جواز های تاسای  باید بیان کد  که بانک ها صارف وجود جواز  

 تاسی ، وا  اعبا نمی کددد 

ای  صادعت تحت الشاعاث قرار گرفته اسات  در    ،99و    98: طی اوادث رخ داده در ساال های  علیرضاا بایرا  زاده، معاون گردشاگری

بیشاتری  مشاکل در اوزه آنان  های مساافرتی بوده که مجنور به تعبیلی و یا مرخصای ادد ماهه شاده اند، بخش های   99ساال  

ل های  بو  گردی تعبیلی نداشتدد و با کمتری  هرفیت به فعالیت خود ادامه دادند و بازدید های فشرده برای کدترل رعایت رروتک

بهداشاتی داشاتی   امساال نیز در تالش هساتی  تا سافرهای داخلی را با رعایت رروتکل های بهداشاتی اف. کدی   بحگ رلم  های  

اتاق های هتل ها در ساب  کشاور، برای اولی  بار در اساتان ما عملی شاده اسات و از ابتدای کرونا تا کدون هیچ مورد ابتال به کرونا  

تان ما گزارش نشاده اسات  با وجود ایدکه صادعت گردشاگری، ساوددهی بسایار راییدی داشات ولی سایر نمودار  در مراکز اقامتی در اسا 

مگنت می باشد  از یک آبانماه اجازه تردد زمیدی برای ورود گردشگران خارجی در استان داده شده   99نسنت به سال    1400ساال  

داشاتی   به وزارت بهداشات نیز تاکید کردی  که در اساتان  ر خارجی  ادود دو الی ساه هزار نفر گردشاگ  1400ماهه اول    6اسات  در  

  سفر سالمت امکانتریر است و نمی توان به صورت صددرصد مدع کرد  در بحگ سرمایه گراری در گردشگری استان، جواز تاسی 

نهایت به صاادور مجوز    مورد موافقت اصااول صااادر کرده ای  که در  47ادود    1400ماهه اول    6همان موافقت اصااولی بوده و در  

ررونه در اال سااخت در اساتان    96مورد مجوز ایجاد صاادر شاده اسات     7به تعداد    1400ماهه اول    6ایجاد مدجر می شاود که در  

 هزار میلیارد تومان   12داری  با اج  سرمایه گراری  

که اداره ما مسا ولیتی در خصاو  جمع آوری آمار  : در ابتدا باید اعال  کد  نسای  اصاالنی، کارشادا  اداره کل امور اقتصااد و دارائی

نداشته و برعهده اداره آمار می باشد که متولی آن در استان، معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد که ای  سازمان  

دساتر  می باشاد  قنال به  آمار سارمایه گراری خارجی به صاورت به روز در  اداره ما    یاز ساوهر سااله ساالدامه آماری ارائه می دهد   

دساتور آقای جهانگیری در اوزه معاونت اقتصاادی گزارشای تهیه کرده ای  با موضاوث جایگاه اقتصااد اساتان آرربایجان شارقی در  

کشاور  در خصاو  آمار مورد نیاز با بانک های خصاوصای و بیمه های خصاوصای مکاتنات زیادی انجا  داده ای  ولی اعال  کردند که  

ائه آمار نیساتدد  براساا  گزارش تهیه شاده مشاخص شاد که وضاعیت آرربایجان شارقی روز به روز بدتر می شاود و ای   موهم به ار

موضاوث نیاز به ریشاه یابی دارد و باید در تما  بخش های به صاورت مجزا بررسای شاود  برای  اساا  طرح رموهشای مبرح و به  

شاد ولی معیارهای مدنظر به کار برده نشاد  سارمایه گراری خارجی در  دانشاگاه تنریز محول شاد و طرای در ای  خصاو  اجرائی  

 آن محقا شده است  %7میلیون ددر بوده که فق     179،  99سال  

تعداد خالء ها در استان زیاد است و متاسفانه استان در    یدر خصو  راسخگوئ  نساری  درخشاانی، مس ول دبیرخانه شورای گفتگو:

 و در بور  نیز ای  مشکل وجود دارد برخی موارد اختیاراتی ندارد  

ترییرات مگنت داشاته اسات     %24،   1400ماهه اول    6: درآمد گمرکات اساتان آرربایجان شارقی، در  محمد یوسافی، رئی  گمرک

  %107رشااد ارزش و در ارزش ریالی    %55، در کل ارزش ددری  1400ماهه اول    6با   99ماهه اول    6در بحگ مقایسااه صااادرات:  

افزایش ارزش ددری در ساال جاری نسانت به ساال گرشاته داری   در خصاو  ارزش وزنی   %17ی   در بحگ واردات:  رشاد داشات

هراقدر ارقا  مدفی باشاد نشاانگر بهنود و ارکت به سامت محصاول نهائی هساتی  و شااخص های اقتصاادی مگنت تلقی می شاود   
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میلیون    151میلیون ددر می باشااد یعدی    509ر و ارزش واردات  میلیون دد  660در راببه با تراز تجاری اسااتان ارزش صااادرات  

 میلیون ددر تراز مدفی داشتی    10ددر تراز مگنت داری  دراالیکه در سال گرشته ادود  

که     یدیرسا   جهینت   یساازمان ها ارائه شاد به ا  یکه از ساو  یبر اساا  آمار   ساهدد شاهنازی، مسا ول امور بی  الملل اتاق تنریز:

  یجمع آور   یتر  ایتوان آمار دق  یشااخص ها م   یا  یگرار هساتدد  لرا با جمع آور  ریدر اقتصااد اساتان تار  یگرید  یاشااخص ه

 کرد 

افزایش ددری و کاهش وزنی که آقای یوسافی فرمودند ایدسات که مواد اولیه و    مجید اامدلو، کارشادا  و مشااور علو  اقتصاادی:

موادی که به صااورت خا  صااادر می شااود کاهش وزن به ساامت کادهای نهائی و ارزش افزوده باد داشااته و با تولید ای  کادها  

و می تواندد در راببه با فرآوری کادی    میتوان در ای  مورد کمک کرد و ای  موارد وابسااته به شاارکت های دانش بدیان می باشااد

اولیه به سامت نهائی شادن ایده هائی ارائه دهدد  در راببه با شااخص های اقتصاادی اساتان، با بررسای های انجا  شاده و با توجه به  

اساتان مرزی  هرفیت های موجود در اساتان، رتنه به مراتب رایی  تر می باشاد  در بحگ سارمایه گراری خارجی با توجه به ایدکه  

می باشاای  در سااب  خیلی رایی  قرار داری   بحگ عد  توازن در توسااعه یافتگی در کل اسااتان از جمله مواردی اساات که باعگ  

 رایی  بودن شاخص های استان می باشد   

ل  ایدکه  : متاسافانه تشاکل های اقتصاادی دساترسای به آمار و اطالعات مدون ندارند علیرمصابفی بهدیا، مشااور دبیرخانه شاورا

تداقض بی  آمار و اطالعات نیز زیاد می باشاد  در بحگ مهاجرت رتنه بادئی داری  و با وجود ایدکه اساتان ما رتانسایل بادئی دارد  

در بحگ درآمد ساادنه اساتان رتنه راییدی داری   اتی مدابع موجود در اساتان و ررونه های مربوطه توسا  ریمانکاران دیگر اساتانها  

ود  شااخص های توساعه بحگ کیفی بوده ولی رشاد بحگ کمی می باشاد و در بحگ شااخص های توساعه اگر بخواهی  به  اجرا می شا 

ولی بیشاتر در مورد شااخص های اقتصاادی تمرکز می     صاورت کلی اقدا  کدی  بحگ جمعیت و فرهد  و سایاسای و وجود دارد

ور دقیا هدف کدا  شاااخص ها می باشااد از جمله نرخ  کدی  و شاااخص های متفاوتی بیان شااده و باید مشااخص کدی  که به ط

 بیکاری و تور  و        و با مشخص شدن منانی، مقایسه بر اسا  ای  منانی صورت گیرد 

 در رایان ای  نشست مقرر گردید جلسه کارشداسی دیگری با ا ور دیگر دستگاه ها برای تجمیع آمار و اطالعات برگزار گردد    

شهرکت آ  منطهه ای، شهرکت توزیع نیروی  شهورای گفتگوی اسهتان با حضهور نمایندگانی از    دومین نشهسهت کارگروه

برق اسهتان، شهورای هماهنگی بانک های اسهتان، اداره اقتصهاد و دارائی اسهتان، اداره راهداری و حمل و نهل اسهتان،  

اره راه و شهرسازی استان، اداره  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، شرکت مخابرات استان، شرکت گاز استان، اد

گمر ، اداره میراث فرهنگی و گردشهگری اسهتان، رار  علو و فناوری، سهازمان جهاد کشهاورزی، سهازمان صهمت،  

 به شرح ذیل برگزار گردید: 1400/ 04/ 15سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره امور مالیاتی استان در تاریخ 

: با توجه به ایدکه در جلسه قنل بررسی شاخص های اقتصادی، آمار ارائه شده  رای گفتگونسری  درخشانی، مس ول دبیرخانه شو

براسا  قوانی  اتاق بازرگانی مدنظر  آمار     یابرگزار کردی ،    99و    98برای جمع بددی کافی ننود جلسه دومی با در نظر گرفت  آمار  

ع آوری آمار و اطالعات اقتصادی برای اع ا خود کددد  از عزیزان  می باشد ولی اتاق های شهرستان ها نیز می تواندد اقدا  به جم

درخواست می کدی  تا آمار خود را ارائه داده و نحوه جمع آوری خود را اعال  کددد و اگر مشکلی درخصو  جمع آوری ای  آمار  

 وجود دارد بیان کددد، همیدبور اگر نیاز به افزودن شاخص های بیشتر می باشد بیان کددد  

استانی    56: اج  سد در کل کشور،  هران ارالی، نمایدده آب مدبقه ایم باشد و سه   میلیون    3600میلیارد مترمکعب می 

میلیارد متر مکعب اج  سد های استان می باشد که نسنت به سه  کشور زیر ده درصد می باشد     6/3مترمکعب می باشد یعدی  

میلیون  7036، 98-99در سال    اج  ورودی سد هاواقع می باشد در استانآن سد  86 کهسد در کشور موجود می باشد  675
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  8/264،  98-99میلیون مترمکعب تقلیل یافته است  میزان بارندگی استان در سال آبی    6150مترمکعب می باشد که امسال به  

جاری شده    لیسها    برخی استانمیلیمتر بدر ای  سال در    300،  98بود، در کل کشور در سال    4/273،  99میلی متر و در سال  

میلیمتر یعدی   9/8به میزان    98نسنت به سال    99میلیمتر تقلیل یافته است  در استان در سال    143بود  که در سال جاری به  

از در کشور  کاهش بارندگی داشتی  که با توجه به ای  ارقا ،    % 52در االیکه در کل کشور     درصد افزایش بارندگی داشتی   4/3

، میزانی که از  در استانتامی  آب با تهدید روبرو هستی   وضعیت آبخوان های استان باتوجه به سه  سرانه آب و مصارف آن    بابت

میلیون متر مکعب و در کشاورزی    29میلیون متر مکعب، در صدعت    146در قسمت شرب  است     آب سد اختصا  داده شده

میلیون مترمکعب    55میلیون مترمکعب و در صدعت  160  سه  آب شرب  ،یدیمیلیون مترمکعب می باشد  از آب های زیرزم  1320

میلیون مترمکعب    84میلیون متر مکعب سه  آب شرب استان می باشد    306میلیون مترمکعب  در مجموث    1140و در کشاورزی  

درصد و    11درصد و سه  آب شرب    3میلیون مترمکعب سه  آب کشاورزی می باشد، سه  آب صدعتی    2460سه  صدعت و  

درصد از رودخانه ها و   53درصد کل مدابع آب مورد استفاده در استان می باشد  در کل مصارف به میزان  86سه  آب کشاورزی 

درصد از مدابع آب زیرزمیدی استفاده می شود که اج  کل مصرفی استان آرربایجان    47آب های سبحی استفاده می شود و  

  3/17کشور قرار دارد  خوزستان با  15میلیارد متر مکعب در ردیم  8/2شد  استان ما از بابت میلیارد مترمکعب می با  8/2شرقی 

میلیارد مترمکعب،    5/7، خراسان رضوی  مترمکعب  اردیلیم  3/9میلیارد مترمکعب در صدر کشور قرار دارد ست  استان فار  با  

  4میلیارد متر مکعب، آرربایجان لربی    5/4رمکعب، تهران  میلیارد مت  6/4میلیارد مترمکعب، مازندران    6، اصفهان    3/7کرمان  

میلیارد متر مکعب  مصرف آب باقی استان ها در    3/3میلیارد متر مکعب، گیالن    3/3میلیارد مترمکعب، سیستان و بلواستان  

 جان شرقی می باشد  میلیارد متر مکعب از ای  میزان، آب مصرفی استان آرربای  8/2میلیارد مترمکعب می باشد که    4/32مجموث  

: مصرف براسا  رتانسیلی که هر استان داراست و ای  رتانسیل مربوط به آب و هوای مدبقه  مهران ارالی، نمایدده آب مدبقه ای 

و مقدار خیلی کمی در انتقال آب اوزه صورت گرفته است  سه  بارش استان ها و وسعت آنها نیز دخیل می باشد، مگال در    دارد

و خورده ای درصد بود و بخش عمده مربوط به استان آرربایجان لربی می باشد     17ب دریااه ارومیه سه  استان ما  مورد  ترریه آ

مترمکعب    1700وسعت مشهد و خوزستان یا کرمان زیاد بوده و مصرف زیادی دارند  آب سرانه سادنه ما در وضعیت نرمال باید  

فقر مبلا می باشد    500کمنود آب، کمتر از   500تا  1000ش آبی، بی  وضعیت تد 1000تا   1700باشد بشاخص جهانی  بی  

مترمکعب    1064مترمکعب می باشد و تقرینا در وضعیت تدش آبی قرار دارد، آرربایجان شرقی    1600کشور ایران به لحاض آب سرانه  

یجان شرقی و آرربایجان لربی و کردستان  می باشد که مابی  کمنود آب و تدش قرار داری   توزیع آبی دریااه ارومیه، شامل آرربا

یعدی در اوزه دریااه ارومیه با کمنود آب مواجه هستی     مترمکعب می باشد  880می باشد  آب سرانه ما در اوزه دریااه ارومیه  

ر مبلا  مترمکعب می باشد یعدی از بابت آب در تنریز در فق  500و در تنریز با توجه به نسنت تعداد جمعیت و آب در دستر ،  

قرار داری  و مدابع آب زیرزمیدی به شدت کاهش یافته است، در نمودار میله ای موجود در راوررویدت نشان داده شده که سه   

مصرف در مراله به اه میزان زیاد می باشد  دامده های شمالی دشت تنریز به دلیل ایدکه از لحاض مدابع آب زیرزمیدی به شدت  

اطا فوق بحرانی محسوب می شود  ای  نمودار در ملکان، عجب شیر، قسمتی از شنستر، صوفیان و  رو به کاهش می باشد از مد 

 درصد بیشتر است    40درصد از سب  تعادل بادتر می باشد، در عجب شیر نیز ادود    50اتی میزان مصرف در تسو   

ریز و دشت تنریز، به جز بحگ انتقال آب  آیا در خصو  کمک به کمنود آب تن  گفتگو:  یشورا   رخانهیمس ول دب  ،یدرخشان   ینسر

 ار  ریشدهادی از طرف آب مدبقه ای وجود دارد؟ 

: کارهای زیادی در ای  خصو  می توان انجا  داد از جمله استفاده از آب شیری  ک  برای  مهران ارالی، نمایدده آب مدبقه ای 

درصد ررتی در شنکه داری  اگر به جای    25الی    20ه ادود  آب دریا و انتقال آن، ولی قیمت تما  شده مبرح است با توجه به ایدک

به کار گیری آب شیری  ک ، بتوان شنکه آب شرب را نوسازی کرده و یا بهنودی در کارکرد ایجاد کرد از جمله هوشمددسازی  

  که انتقال آب ار   می باشدد  به صرفه تر خواهد بود  در کل به ای  نتیجه رسیدی  50کدتورها، بکدتور های آب مربوط به دهه  
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اوزه سفید رود که شامل بستان اباد و میانه به بعد، اوزه آب ار      بهتری  گزیده می باشد  استان ما به سه اوزه تقسی  می شود

درصد و اوزه    25درصد استان ، اوزه سفید رود    31یعدی شمال استان و اوزه آب دریااه ارومیه می باشد  اوزه ار  شامل  

  32درصد ار  واقع شده است،    31درصد از مدابع آب استان ما در اوزه    23درصد استان را شامل می شود     44ه  دریااه ارومی

درصد دریااه ارومیه واقع شده است  درصد جمعیت در میانه   44درصد در اوزه  45درصد سفید رود و    25درصد مدابع در اوزه  

ب سرانه بیشتر می باشد و می توان انتقال آب از ای  اوزه را انجا  داد   زیاد است ولی در اوزه ار  جمعیت ساک  کمتر بوده و آ

میلیون یورو از مدابع داخلی    60-70میلیون یورو سرمایه گراری نیاز است که ادود    600در بحگ انتقال آب ار  به تنریز ادود  

بی  المللی صورت گرفته و از طریا فایدان     تامی  شده است و انتقال آب تا جلفا انجا  شده است و برای مابقی سرمایه مداقصه

شرکت هایی برنده شده اند ولی شرای  تحریمی اجازه تامی  مالی به ای  شرکت ها را نمی دهد و تامی  از طریا مدابع داخلی نیز  

نجا  دهی   طنا مقدور نمی باشد، باید در قنال فایدان  بازررداخت صورت گیرد ر  باید از طریا فروش آب ای  بازررداخت را ا

محاسناتی که قنل از شروث تحری  انجا  داده بودی  در بخش آب شرب و صدعت قابل توجیه بود ولی در کشاورزی فاقد توجیه بود   

در بخش های ابتدائی بحگ گلخانه قابل توجیه و بهاء آب مصرفی کمتر می باشد به همی  دلیل از آب مدبقه آزاد ار  برای بحگ  

مترمکعب از آب مورد نیاز    10یعدی برای     می باشد  1300می باشد و تنریز    300ا  داده ای   تراز رودخانه ار   گلخانه آب اختص

مگاوات نیاز است و همگی    800کیلومتر افزایش دهی  و برای ایدکار به نیروگاه ادود    200باید آب را به ارتفاث نی  متر و به طول  

هزیده خرید ملک مبرح است و بیشتر از هزیده تامی  لوله های انتقال آب می باشد     مستلز  هزیده می باشد عالوه بر ای  ها

 مترمکعب در رانیه می باشد    10هرفیت آب قابل برداشت از آب ار   

تعداد مجتمع های خدماتی و رفاهی در سال های  سید مرت ی محمد مصری، رئی  اداره هماهدگی امل و نقل راه و شهرسازی:  

کشوری را داری   از نظر آزاد راه رتنه دو کشوری   8رتنه  که در ای  خصو  910مورد و در کل کشور   40در استان ما  99و  98

ب کردی ، ای   رتنه سه کشوری را کس  رسیدی   لیک کیلومتر    262  به  99کیلومتر آزاد راه و در سال    254،  98در سال     را داری 

  15/3، 98درصد رشد نسنت به سال   موضوث بیان گر ایدست که بهره برداری از آزاد راه در استان های دیگر افزایش داشته است

کیلومتر در استان ما    67کیلومتر می باشد که    19282کشوری را داری ، مجموث بزرگراه در کل کشور    12بوده  در بزرگراه ها رتنه  

-رسیده است  علت زیاد بودن آزاد راه ها ایدست که استان ما در کریدور های لرب  13به    99و رتنه ما در سال  واقع شده است  

جدوب واقع شده است و از طرفی ااداث آزاد راه ها به صورت مشارکتی می باشد و با توجه به ایدکه اعتنارات دولتی  -رق و شمالش

اون ااداث بزرگراه ها براسا  اعتنارات دولتی صورت    ی ااصل می شودمحدود می باشد با ورود بخش خصوصی ریشرفت خوب

  ریش بیدی شده است جهت  56می گیرد و تخصیص کمی دارند ریشرفت کار به کددی صورت می گیرد  در قانون بودجه ماده ب

به تعداد    99و در سال  مورد    6394تعداد رروانه های ساختمانی    98استفاده از سرمایه های بانک ها و بخش خصوصی  درسال  

درصد افزایش داشته است  بخش راه و شهرسازی عالوه بر بحگ جاده ای، بحگ ریلی نیز مبرح می باشد که    47/14مورد و    7319

 در شاخص اقتصادی استان بحگ مهمی می باشد  

نیمه تما  و بالتکلیم در بخش  : لبفا در خصو  کیفیت راه ها و تعداد ررونه های  مصبفی بهدیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو

راه که متاسفانه در شاخص های اقتصادی مبرح نمی شوند توضیحاتی ارائه دهید ببا توجه به ایدکه استان ما هاب مدبقه می باشد  

ده است؟  و به لحاض ترانزیت موقعیت بادئی دارد ولی کیفیت جاده ها رایی  می باشد  اعتنارات اه تعداد از ررونه های به اتما  رسی

 در مورد وضعیت ررونه هایی که بخش خصو  در آنها مشارکت کرده است توضیحاتی بفرمائید  

در مورد وضعیت راه ها، اون از راه های استان  سید مرت ی محمد مصری، رئی  اداره هماهدگی امل و نقل راه و شهرسازی:  

ترافیک جاده ای سنک و سدگی  داری  دراالیکه مسیر    "اجلف  –مرند    – صوفیان  "بیش از اد هرفیت استفاده می شود، در مسیر  

ریلی بال استفاده می باشد، در کل از هرفیت استان به طور صحی  استفاده نمی شود  تردد بارهای بیش از تددان مجاز نیز در جاده  

راه هزیده نگهداری آن می باشد    درصد هزیده ااداث  6های استان زیاد می باشد  با کمنود اعتنارات راهداری مواجه هستی ، سادنه  
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درصورتیکه اعتنارات اختصا  داده شده به راهداری اتی یک بیست  ای  منل  نیز نمی باشد  ای  دو عامل اصلی دلیل رایی  بودن  

از ای  آزاد  کیلومتر    64در اال انجا  می باشد و    "بازرگان  –مرند    -تنریز  "کیفیت جاده ها می باشد  در ررونه های آزاد راه، ررونه  

کیلومتر آن در   111که    "هشترود  –مراله  "راه در استان ما واقع شده است و امسال بخشی از آن افتتاح خواهد شد  ررونه آزاد راه  

درصد ریشرفت دارد و قابل بهره برداری می باشد  آزاد راه ارومیه به تنریز که بخشی از آن   70استان ما واقع شده است و ادود  

افتتاح شده است و بخشی از آن به عدوان کمربددی دو  تنریز می باشد و در اال ااداث می باشد ولی موانعی از جمله    98در سال  

ویال سازی و تملک اراضی وجود دارد  بهتر است در مورد ررونه های بزرگراهی، از بخش خصوصی نیز دعوت شود و در ااداث  

 ررونه ها از توان ای  بخش استفاده شود  

: هرگونه فعالیت های  ابراهی  نوشیروان زاده، معاون رایانه مرزی جلفا و نمایدده اداره کل راهداری و امل و نقل استانمحمد  

  5اقتصادی می تواند عامل توسعه شنکه های راه بوده و یا تاریر عک  داشته باشد، ایران در مرکز تجارت جهانی واقع شده است و  

تواندد   تا از استان آرربایجان شرقی می گررد و ای  کریدور ها می  5کریدور از ای     3ران می گررد و  کریدور جهانی از ای  6کریدور از  

درصد کل اج  تجارت را برای ایران جرب کدد  اج  ترانزیت کشور ما به    10هر ت  کادئی که از ایران عنور می کدد،  یبه ازا

 5انزیتی که از ایران می تواند به مقدار صد هزار ت  جابجا شود رارسال به  مراتب رایی  از ارمدستان و آرربایجان می باشد، اج  تر

  96-97میلیون ت  بود  در استان ما داخل محدوده جررافیائی ایران تا سال    12میلیون ت  رسیده بود در االیکه سه سال ریش  

ای لجستیکی کشور، استان ما جزو مداطا  ادود یک میلیارد ت  کاد جابجا می شد و مقا  اهار  را داشت، در مبالعات هاب ه

مرکزی کشور مبرح شده بود ولی اج  ترانزیت و اقتصاد استان ما روز به روز کمتر می شود  مسائل امل و نقل کل تجارت و  

  4  درصد، راه های اصلی ؟؟ و راه های فرعی  3درصد، بزرگراه    10ترانزیت را مختل کرده است  سه  استان ما در اوزه آزاد راه  

کشور را دارد  از اداقل منل  مورد نیاز  برای اوزه راهداری   3درصد می باشد  از لحاض روسازی و بهسازی راه ها، استان ما رتنه 

هزار میلیارد اختصا  داده می شود و نگهداری راه ها با ای  شرای  به سختی صورت می گیرد   10الی    7هزار میلیارد ، منل     25ب

اه ها، جرب سرمایه گراران بخش خصوصی می باشد که ما در قالب جرب شرکت های لجستیکی طرف سو  و  و تدها راه بهنود ر

یا شرکت هائی که در رروایدری مدبقه فعال هستدد، اقدا  کردی  تا هرفیت های اقتصادی ایران را افزایش داده و شرکت های  

هزار ت  جابجائی    7579خصو  امل و نقل بار درون استانی،    سرمایه گراری خارجی بتواندد در ایران سرمایه گراری کددد  در

کشوری را داری     5درصد در کل کشور را داری  و رتنه    4/4میلیون و خورده ای کاد خار  شده است و سه     14کاد داشتی  و  

درصد می باشد  سال   3/0درصد، بویراامد  4/8درصد،خوزستان  8/6مقا  اول را داراست  تهران  8/10دراالیکه اصفهان با سه  

میلیون ت  کاد به استان ما وارد شده است  کادهائی که در ایران    15میلیون ت  کاد صادر شده است و    22گرشته از استان ما  

هزار دستگاه    527نقش زیادی در جابجائی دارند به ترتیب ترکینات نفتی و شیمیائی، کادهای ساختمانی و سیمان می باشد   

ر کل استان به امل کاد ررداخته اند و یک میلیون و شصت هزار دستگاه کامیون نیز فعالیت برون استانی داشتدد، سه   کامیون د

استان، اوزه امل و نقل داخلی فعال شده و    9/4استان ما   با فعال کردن عرصه ترانزیت در  باشد و رتنه هفت  را داری    می 

ن اوزه ای  اوزه  با  مرتن   و کار  استان در  های کسب  و  است   بسیار ک   و سهالن  آزاد  مدبقه  بفعالیت  فعال خواهد شده  یز 

ت  بوده   1200ت  و در استان ما  6600اج  ترانزیت در ایران  98های اقتصادی ریشرفت خوبی خواهد داشت  در سال  شاخص

ت  و    411ن و هشتصد ت  و استان ما  میلیو  4، ایران  99درصد ترانزیت کشوری را به خود اختصا  داده بود، در سال    20است و  

درصد کشور را   8،  1400ماهه    7درصد ترانزیت کشوری را به خود اختصا  داده و روز به روز سه  استان کمتر می شود و در    9

 به خود اختصا  داده است  

: در خصو  شاخص های درخواست شده، قنال با سازمان مدیریت  بهرا  بی  زالی، معاون برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی

و گروه آمایش سرزمی  صحنت هائی صورت گرفته و اکگر ای  شاخص ها مندای علمی نداشته و گمراه کددده می باشدد  برخی  

مان مدریریت در گروه  شاخص ها از جمله سرانه تولید بخش کشاورزی استان و رتنه استان از لحاض سرانه تولید کشور، از سوی ساز
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کالنشهر اصفهان، تنریز، مشهد، کر  و تهران در ته جدول قرار دارند و عقب    5آمایش سرزمی  ارف شده است به دلیل ایدکه  

مانده تری  استان ها به دلیل جامعه کشاورزی در صدر قرار دارند از جمله ایال   در خصو  برخی شاخص ها بانک اطالعاتی نداری   

ااد های تولیدی صدایع تندیلی، همانبور که اطالث دارید به صورت دوگانه عمل می شد یعدی بخشی در سازمان جهاد  از جمله و 

سال برای منادله اطالعات هماهد  شده اند ولی    5کشاورزی و بخشی دیگر در وزارت صدایع واقع شده بود، دو وزارتخانه به مدت  

رروانه تاسی   150در بخش صدایع    99صو  ااصل نشده است  سازمان ما در سال  تا کدون هیچ بانک اطالعاتی جامعی در ای  خ

رروانه بهره برداری صادر کرده است  تا زمانی که نتوانی  بانک اطالعاتی جامع داشته باشی  ای  آمار به درد نمی خورد مگر    61و  

  8/4ضر هرفیت فعلی تولید بخش کشاورزی استان  در اال اا  ایدکه وزارت صمت با برنامه مدسجمی اطالعات دز  را مدتقل کدد 

به   98-99افزایش می یابد  در سال   9/4کاهش می یابد و با ترسالی به  3/4میلون ت  می باشد و با مواجه شدن با خشکسالی به 

  6/4و با    داشته  12هرفیت مبلوب رسیده بودی  ولی امسال با وجود خشکسالی، شدیدا کاهش یافته است  در رتنه بددی، رتنه  

استان شاخص گمراه  ی  از کل کشوری را شامل شده است  ایراد وارده به ای  موضوث ایدست که راندمان تولید به ازا   3/3میلیون ت ،  

درصد استان را شامل    27هکتار دیمی بوده که    1412000درصد اراضی، به مساات    77کددده ای می باشد با توجه به آمار  

درصد آبی می باشد ولی اراضی آبی    23درصد دیمی و    77هکتار می باشد که    1003000ت سادنه  میزان واقعی کاش   شود می

های زاگر  نشی  از جمله کردستان و آرربایجان شرقی و    استان ما با اراضی آبی استان یزد و سمدان متفاوت است، در استان

از    ه قسمت اعظ  اراضی آبی بودهلربی اراضی نیمه آبی وجود دارد ولی متاسفانه آبی محسوب می کددد ک درصد    50و بیش 

ها    باشد و با مجموث اراضی نیمه آبی و کامال آبی راندمانی ارائه می دهدد که باعگ می شود از لحاض رتنه از تمامی استان می

بر ای  اسا  ای  آمار را ارف کردی ، درخواست داری  ای  شاخص ها بر طنا آمایشی که سازمان مدیریت ارائه    تر باشی  رایی 

  2/21آمار بهره برداری بوده و متریر می باشد و اشترال استان،    338000   محاسنه گرددمندای علمی    بر  داده است بازنگری شود و

نا تحقیقاتی که موسسات رموهشی انجا  می دهدد، نظا  بهره برداری خرد و  اون ط  درصد می باشد که آمار خوشایددی نیست

درصد اشترال را داشت که آمار    15الی    14دهقانی با ااتساب معیشتی ااک ، با تکدولونی و فداوری موجود اداکگر می توان   

ترال نخواهی  بود تدها می توانی   درصد بیانگر ایدست که شرل های کارب وجود دارد و قادر به ایجاد هرفیت جدید اش  2/21

هرفیت اشترال را رابت نگه داری   اداکگر راهنرد در خصو  آب قابل برنامه ریزی ای  بود که در اوزه دریااه ارومیه به دننال  

اعت به  اشترال جایگزی  باشی  و به دننال اصالح الگوی کشت با اقال  با ارزش افزوده بادتر باشی   محصودت عمده در بخش زر

هکتار سیب درختی، انگور، زردآلو،    109000ترتیب اولویت گدد ، یونجه، جو، نخود و عد  می باشد  در بخش بالات به مساات  

هکتار در اال اجرا می باشد متاسفانه در مقبعی    250هکتار داری  و    260گلخانه به مساات    480بادا ، گردو می باشد  در استان

خانه انرنی بر بوده و در تدظی  بازار مشکالتی ریش خواهد آمد، مانع رشد گلخانه ای شدند اتی از اعتنار  با بیان ای  موضوث که گل

سال گرشته رویکرد ترییر کرده است و    5-10دریااه ارومیه برای توسعه گلخانه در نظر گرفته شده بود ولی بعدا ارف شد  در  

د در مجموعه کشت و محی  های کدترل شده قرار گیرد  در اال ااضر  صیفی استان بای  محصودتوزیر سابا دستور دادند کل  

هکتار گلخانه می باشد، دلیل ای  آمار ایدست که استان یزد به مدت سی سال مشرول گلخانه   3000بیان می کددد که استان یزد  

ساله ایجاد کرده    3-4مدت کوتاه    هکتار را در عرل  250هکتار گلخانه می باشد و ما    1500سازی می باشد  استان اصفهان دارای  

ای   همانبور که بیان کرد  شاخص های مبرح شده مندای علمی ندارد فرصت دهید در ای  خصو  بررسی دز  انجا  داده و  

درصد دا  و طیور و شیالت می باشد، ضریب    17درصد بالی و    23درصد زراعی بوده،    55میلیون ت  تولید،    6/4ارائه دهی   از  

وااد دامی داری     7277000که رق  بادئی است ولی به دلیل نظا  بهره برداری موجود کارائی رائیدی دارد    12/2اسیون  مکانیز

هکتار آبیاری تحت فشار    65000ت      15000میلیون کددو با هرفیت    4/1میلیون قبعه،    5/21وااد مرلداری با هرفیت    881

ی آبی داری  ولی به جهت وجود اراضی نیمه آبی، اراضی مستعد آبیاری تحت فشار  هکتار اراض  400000داری  باوجود ایدکه بادی  

هکتار می باشد و نناید کل اراضی آبی در محاسنه درصد مدنظر باشد  در تولید یونجه، زردآلو، عد ، گوجه، سیب    140000
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مرغ رتنه سو  کشوری، تولید انگور رتنه  درختی، عسل، زلال اخته، آلنالو رتنه دو  کشوری، در تولید گوشت قرمز، گردو، تخ   

 ردج ، گدد  و شیرخا  رتنه شش ، در تولید گوشت مرغ رتنه یازده  کشوری را داری    

در تمامی اوزه ها مشکالتی وجود دارد که مدشا آن کمنود بودجه می باشد،    گفتگو:  یشورا  رخانهی مس ول دب  ،یدرخشان   ینسر

 مشکالت اوزه های مختلم را ااصا و در راستای رفع آن اقدا  نمود  اشت  آمار و اطالعات  هدف از جلسه ایدست که با در دست د

  11درصد بوده و رتنه    42/2سه  وصولی استان در کل کشور    98: در سال  اس  تیموری، معاون مدیر کل امور مالیاتی استان

  راستا دو مدنع مالیاتی مستقی  و لیرمستقی  داری ،  بودی   در ای  12درصد بوده و در ردیم    4/2،  99کشوری را داشتی   در سال  

درصد و از مالیات    62از مالیات مستقی     99درصد و در سال    40درصد و از مالیات لیر مستقی     60از مالیات مستقی     98در سال  

 درصد داشتی  که تشکیل دهدده وصولی استان توس  اداره مالیاتی می باشد    38های لیرمستقی   

 سه  و رتنه استان در تامی  مدابع درآمدی اقدر است؟  گفتگو:  یشورا  رخانهیمس ول دب  ،یدرخشان   ینسر  

همیشه در قوانی  بودجه تکلیفی برای کل دستگاه های استانی تعیی  می شود  اس  تیموری، معاون مدیر کل امور مالیاتی استان:  

اخیر بیشتر شده است و تکلیفی که برای ما تعیی  می شود رتنه همچدی  در ای  مورد تکلیم سازمان امور مالیاتی در سال های 

کشوری است که از باب مدابع مالیاتی ااصل می شود، بهتر است در مورد آمار سایر مدابع، از اداره کل امور اقتصادی و دارائی  

ومان تکلیم سازمان امور  میلیارد ت  550مورد درخصو  مالیات های مستقی  و    4500استان درخواست شود  سال گرشته ادود  

درصد سه  شهرداری ها بود که توانستی  ای  امر را محقا کرده و به اساب شهرداری های    3مالیاتی در اجرای ارزش افزوده،  

استان و دهیاری ها واریز شود  در خصو  محقا شدن درآمدهای مالیاتی مصوب کشوری برای استان، همیشه کمتر از مقدار  

شود، در مصوب استانی مشکلی نداری  ولی در مصوب کشوری با مشکل مواجه می شوی   از طرف اداره    مشخص شده وصول می

امور اقتصاد ودارائی با توجه به شاخص های موجود در استان از جمله رخائر و توزیع تولید و درآمد استان، رایش صورت می گیرد 

 و بعد از صحت سدجی با تعدادی شاخص، ارائه می شود  

  1303935نفر بوده که    4051000جمعیت استان    1400: در تابستان  ضمیران، رئی  گروه فداوری تعاون، کار و رفاه اجتماعیعلی  

درصد می   1/41و کشور    7/42نفر بیکار مبلا داشتی   نرخ مشارکت استان    103935نفر شالل و    1303935نفر جمعیت فعال،  

نرخ بیکاری    1400ی کرونا نرخ بیکاری در استان و کشور رایی  بوده است، در تابستان  به بعد به دلیل شیوث بیمار  98باشد، از سال  

ساله در استان    15-24درصد بود، نرخ بیکاری جوانان    8نرخ بیکاری    99درصد می باشد  در سال    6/9درصد و در کشور    9/7استان  

درصد ، نرخ    7/16درصد و در کشور    5/14استان  ساله در    18-35درصد ، نرخ بیکاری جوانان    7/23درصد و در کشور    6/19

درصد در   9/12درصد ، نرخ فارغ التحصیالن مردان در استان    9/16درصد ، در کشور    16/ 8بیکاری فارغ التحصیالن در استان  

 11درصد و رتنه    10نرخ بیکاری    98درصد می باشد  در سال    2/28درصد و در کشور    27درصد و زنان در استان    4/13کشور  

و در استان    14546596  بیمه شدگان اصلی    1239383و در استان    22748441کشوری، تعداد بیمه شدگان تنعی در کشور  

و در خرداد   10133846نفر و در کشور  410425نفر، در واقع سه  بیمه شدگان استان از بیمه شدگان اجناری کشور  700701

کشوری را    9درصد و رتنه    7/43،  98درصد و در سال    6/42،  99در سال  درصد می باشد  نرخ مشارکت    4سه  استان    1400

 داری  

ای     سه  استان ما از  ومیلیارد مترمکعب    232، مصرف گاز شرکت ملی گاز ایران  99: در سال  زیدالی، نمایدده شرکت گاز استان

از لحاض میزان    98-99درصد بود  در سال    4/4،  98درصد مصرف کل کشور  در سال    2/4یعدی     میلیارد بوده است  10ادود    مقدار

درصد   40میلیارد گاز مصرفی سال گرشته،  10کشوری قرار داری   از  4کشوری و از نظر مصارف خانگی در رتنه  6مصرف، رتنه 

،  درصد در فودد  3/ 65درصد در رتروشیمی،    1/ 7درصد در رادیشگاه ها،    6/4درصد در بخش نیروگاهی،    8/20در بخش خانگی،  
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نزدیک می شوی     11به رتنه    99کشوری را داری  و در سال    10درصد سیمان، از نظر صدایع عمده و فوق عمده متاسفانه رتنه    5/1

 درصد می باشد    2/2،  99درصد و در سال    19/2کل مصرف صدعتی عمده استان    98در سال  

میلیون ددر می باشد که نسنت   1151از لحاض واردات سه  استان ما   99: در سال اصرر علی یاری، کارشدا  آمار گمرک استان

درصد بوده است  در سال    8/1درصد و از لحاض وزنی    3/ 3درصدی داشتی ، صادرات کشور از لحاض ارزشی    15افزایش    98به سال  

درصد کل کشور   5/1درصد کل کشور و از لحاض وزنی   4/2از لحاض ارزشی  98تراز بازرگانی استان مگنت بود  در سال  99و  98

درصد کاهش داشتی  و در صادرات رتنه   12، بال  بر یک میلیارد ددر بود که نسنت به سال گرشته  99بوده است  واردات در سال  

درصد وزنی می باشد  در واردات از لحاض سه     3/1درصد ارزشی و    5/2سه  واردات در کشور    99استانی را داشتی   در سال    6

قل  می باشد و به    81، بال  بر  99اردات در استان، کاهش داشتی   عمده کادی صادر شده از استان در سال  استانی و از لحاض و 

ترتیب اولویت عنارتدد از مواد رالستیکی و اشیاء ساخته شده از ای  مواد، ادن، آه ، فودد، میوه های خوراکی، مرکنات، خربزه،  

کشور جهان صادرات داشتی  و نصم صادرات به کشور ترکیه و عراق بوده    102یش از به ب 99لالت، آرد و نشاسته،        در سال 

است و کشورهای بعدی افرانستان، ارمدستان، جمهوری آرربایجان و       نیمی از واردات نیز از کشور ترکیه صورت گرفته است  

 ست  امارات متحده عربی، ای ، آلمان، نار  و      

، در خصو     9رتنه استان درخصو  درآمد های مصوب    99: در سال  ه سازمان مدیریت و برنامه ریزیکری  عابدیدی، رئی  گرو

و در خصو  اعتنار تملک دارائی های سرمایه    8، در خصو  اعتنارات هزیده ای مصوب رتنه  8درآمدهای مالیاتی مصوب رتنه  

نسنت درآمدهای مالیاتی به    را داشتی    17، رتنه  98سال    ، در16، رتنه  99، سرانه تولید ناخالص داخلی استان در سال  10رتنه  

کاهش یافته است  نرخ مشارکت    11درصد و رتنه    85/2به    97، در سال    12درصد و رتنه    52/3،  96تولید ناخالص داخلی، در سال  

درصد     8/65،  98ر سال  درصد و د  65آقایان     97درصد  در سال    15،  98درصد و در سال    9/14برای زنان،    97اقتصادی در سال  

  9/10،  97درصد می باشد  نرخ بیکاری در استان در سال    6/44،  98درصد و در سال    40،  97نرخ مشارکت اقتصادی در سال  

 5/9،  96کشوری را داری   نرخ تور  شهری در سال    14درصد می باشد و رتنه    8،  99درصد  در سال    10،  98درصد  در سال  

،  97درصد  در سال    9/9،  96درصد بوده است  نرخ تور  روستائی در سال    4/34،  98درصد  در سال    9/27،  97درصد  در سال  

درصد بوده است  ضریب جیدی در استان محاسنه نمی شود  سه  متوس  درآمد سادنه خانوار    39،  98درصد  در سال    1/30

رتنه شاخص  نیز    98شوری می باشد  در سال  درصد متوس  ک  115درصد متوس  کشوری و در روستائی    81،  98شهری در سال  

فعال از سوی مرکز آمار ارائه نشده است    99می باشد  آمار سال    5و در روستائی    11قیمت کاد ها و خدمات مصرفی خانوار شهری  

ت دز ، آمار  تا رایان آرر ماه بارگراری می شود  اطالعات از سوی ما به صورت خا  برای تهران ارسال می شود و بعد از محاسنا

 قبعی اعال  می شود  

در  و    شارکت  198: تعداد شارکت های دانش بدیان دارای مجوز، در ساال جاری  اسا  جدتی، نمایدده رارک عل  و فداوری اساتان

کشاوری را داری   مجوز شارکت های دانش بدیان از ساوی    6رتنه  می باشاد کهشارکت    148،  98شارکت، در ساال    175،  99ساال  

معاونت عل  و فداوری ریاسات جمهوری صاادر می شاود ولی به واسابه مجوزی که برای اخر اطالعات از ساامانه داری ، آمار خواساته  

یزان تولید ناخالص داخلی  شاده را ارائه می دهی  و به آمارهای خا  دساترسای نداری ، ساه  شارکت های دانش بدیان اساتان در م

  122215کشاور می باشاد  میزان صاادرات وااد های تولیدی دانش بدیان اساتان    6درصاد و رتنه   4/4اساتان تا مهرماه امساال  

میلیون ددر می باشاد، میزان فروش بیش از ده هزار میلیارد ریال می باشاد  برای میزان اشاترال نیروی انساانی در شارکت های  

  4150تان آماری در دسات نمی باشاد ولی تعداد نیروی انساانی شارکت های مساتقر در رارک عل  و فداوری اساتان  دانش بدیان اسا 

اوزه فعالیت دارند، در اوزه کشااورزی و فداوری زیساتی و   10نفر اعال  شاده اسات  شارکت های دانش بدیان اساتان در ادود  

صادایع لرائی اساتان رتنه اول کشاوری را داری  که بیانگر ایدسات  شارکت دانش بدیان داری ، از طرفی در بحگ    3صادایع لرائی  

مورد، مواد ریشاارفته    12ارتناط صاادایع لرائی با دانشااگاه کمتر می باشااد  دارو و فراورده های ریشاارفته اوزه تشااخیص درمان   
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  7مات و تجهیزات رزشاکی  مورد، ساایر ملزو 55مورد، ماشای  آدت و تجهیزات ریش رفته   44بر فداوری های شایمیائی    محصاودت

مورد،    25مورد، فداوری اطالعات و ارتناطات و نر  افزارهای یارانه ای    42مورد، سااخت افزارهای برق الکترونیک و لیزر و فتونیک  

مورد    198مورد از    196مورد  ای  آمار مربوط به    1مورد، صدایع فرهد  خالق و علو  انسانی و اجتماعی    7خدمات تجاری سازی  

باشاد  با توجه به ایدکه کل شارکت های دانش بدیان اساتان در رارک مساتقر نمی باشادد و اون ارتناط   و دو مورد جدید می  بود

کارگروه ارزیابی شارکت    98موجود نمی باشاد  در اساتان آرربایجان شارقی  تا ساال    کاری با آنها نداری  در نتیجه برخی آمار نیز

ای  مجوز را اخر کرده ای  تا در تنریز ای  ارزیابی صورت گیرد  صددوق رموهش و فداوری    98های دانش بدیان نداشتی  و در سال  

میلیارد تومان خ  اعتناری از ساوی صاددوق نوآوری و شاکوفائی ریاسات   25اساتان که جدیدا تاسای  و راه اندازی شاده اسات  

میلیارد بابت خ  اساتقرار که در مجموث    5/12نظر گرفته شاده اسات و ادود    جمهوری برای صاددوق رموهش و فداوری اساتان در

میلیارد و خورده ای اعتنار مصوب شده است و به شرکت های دانش بدیان    37جهت امایت مالی شرکت های دانش بدیان استان  

 ررداخت خواهد شد 

با  درصاد    75،  98ر ساال  : ضاریب نفور تلف  همراه اول مخابرات اساتان دسایاوش شاهنازی، معاون تجاری و امور مشاتریان مخابرات

درصد  در    8/31،  98ضاریب نفور ایدترنت رابت بر اساا  خانوار در ساال   را داری    22رتنه   با  درصاد    2/83،  99در ساال    و  21رتنه 

 می باشد   کشوری در هر دو سال  6درصد و رتنه    6/36،  99سال  

میلیون    21هزارو    22،  98ج  معامالت اساتان در ساال  : ادله ساید علی زاده، کارشادا  فداوری اطالعات بور  مدبقه ای اساتان

،  98درصادی را نشاان می دهد  ارزش معامالت اساتان در ساال    8/8ساه  می باشاد که افزایش    23962،  99ساه  و در ساال  

درصادی را نشاان می دهد  ساه  ارزش معامالت    7/195میلیارد ریال و افزایش    334150،  99میلیارد ریال و در ساال    112985

کشوری را داشتی   ببعد از   5درصاد می باشد که در هر دو سال رتنه  42/0،  99و در ساال    74/0،  98ساتان در کل کشاور در ساال  ا

شارکت و    20،  98تهران، اصافهان، کیش و مشاهد  تعداد شارکت های رریرفته شاده در اساتان در قالب بور  و فرابور  در ساال  

  شرکت افزایش یافته است  22، به  99در سال  

  6،  98: در سارمایه گراری خارجی مصاوب در اساتان برای ساال  جواد متعارفی، کارشادا  مسا ول اداره کل امور اقتصاادی و دارائی

میلیون ددر  در خصاو  میزان سارمایه گراری جرب شاده در    180طرح با اج     10،  99میلیون ددر  در ساال  92طرح با اج   

به بعد    90میلیون ددر بوده اسات  از ساال    13طرح و در مجموث    9،  99ر و در ساال  میلیون دد 6طرح و در مجموث    3،  98ساال  

 بخاطر شرای  سیاسی تحری ، رتنه سرمایه گراری خارجی اعال  نمی شود 

در خصاو  اطالعاتی که از ساوی اقتصااد و دارائی ارساال می شاود تا براساا     گفتگو:  یشاورا  رخانهیمسا ول دب  ،یدرخشاان   ینسار

ت مالیات اساتان ها محاسانه می شاود، اه شااخص هائی برای محاسانه توزیع درآمد و رخائر از ساوی اقتصااد و دارائی  آن اطالعا

 استان در نظر گرفته می شود؟

: ای  موضاوث مربوط به اوزه خزانه می باشاد که در صاورت نیاز  جواد متعارفی، کارشادا  مسا ول اداره کل امور اقتصاادی و دارائی

 اطالعات را در اختیار شما قرار دهدد می تواندد ای   

: رایش امدیت ساارمایه گراری ایران از طریا مرکز رموهش های مجل  انجا   زهرا جلیلی، نمایدده اداره کل امور اقتصاااد و دارائی

  38اوزه مورد بحگ و بررساای قرار می گیرد و    7نماگر اصاالی داشااته در واقع امدیت ساارمایه گراری در   7شااده و ای  شاااخص  

اوزه عنارتدد از جمله تعریم و ت امی  اقوق مالکیت، رنات اقتصااد کالن، شافافیت و ساالمت    7شااخص زیرمجموعه دارد و ای   

را در اختیار نداری   برتنه از   99انجا  شاده اسات و آمار ساال    99تا رائیز    96اداری، عملکرد دولت و        ای  مبالعات از زمساتان  

درصاد  در    27/6در کل کشاور    97نزدیکتر باشاد نشاانه بدتر بودن وضاعیت می باشاد   برای ساال    10به می باشاد و هراه    10تا   1
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درصاد می باشاد که   37/6،  99درصاد  و نشاانگر بهنود اندکی می باشاد  آخری  شااخص موجود مربوط به رائیز ساال    03/6،  98ساال  

به عدوان بدتری  و   97-98-99شااخصای که در ساال های    نشاانگر ایدسات که نسانت به ساال های قنل شارای  بدتر شاده اسات  ساه

نامداساب تری  شااخص ها از ساوی ارزیابی کدددگان مبرح شاده اسات: تعریم و ت امی  اقوق مالکیت، عملکرد دولت و نماگر  

وده اسات   ب  31/6،  99در رائیز    15/6،  98و در ساال    24/6،  97و در ساال    90/5،  96رنات اقتصااد کالن  شااخص اساتان در زمساتان  

می باشد  آمار نشان می    12رتنه  99و در رائیز    24رتنه   98، در سال  13رتنه   97و در سال    96رتنه استان در کشور در زمستان  

 دهد که استان در وضعیت بدتری قرار دارد 

رروانه بهره برداری    مورد می باشاد که  810: تعداد معادن در اال بهره برداری اساتان  صاابر بهاری، کارشادا  معدن ساازمان صامت

مجوز شا  و ماساه رودخانه ای صاادر کرده ای   تعداد    150تعداد     معدن فعال می باشاد  460مورد جاری شاده اسات و تعداد  560

اساتخرا     زانیمورد رروانه اکتشااف  م  199کشام،    یمورد گواه 81مجوز برداشات،   150معدن،    560مجوز های صاادره در اساتان  

 مورد   100شده    لیتعب  باشد، تعداد معادن  یم  الیر  اردیلیم  859معادن    یها  یگرار  هیت   نسنت سرما  ونیلیم  27ادود    یواقع

فعال موجود در    یبهره بردا  ی: تعداد رروانه هاساازمان صادعت و معدن و تجارت  یسااز   یکارشادا  مسا ول ماشا   ،یفیهر هیزک

فقره در ساال   551  ،یباشاد  در خصاو  رروانه بهره بردار  یدرصاد م  2/6و ساه  از کل کشاور    یکشاور  4فقره و رتنه   4172اساتان  

:  98اساتان در ساال   یصادعت  یرتنه گروه ها   یشاتری  بیفقره و رتنه دو  کشاور  571،  97در ساال    ،یو کساب رتنه اول کشاور  99

   ی فقره و رتنه دو ، سااخت ماشا   78  کیو رالسات  کیفقره و رتنه اول، محصاودت ازدسات  118ها    یدنیو آشاام  یمحصاودت لرائ

فقره    79ها    یدنیو آشاام  یلرائ  ت: محصاود99اساتان در ساال   یصادعت  یرتنه گروه ها   یشاتریساو   ب و رتنه  87  زاتیآدت و تجه

فقره و رتنه ساو   وااد    69  کیو رالسات  کیفقره و رتنه دو ، محصاودت ازدسات  73  زاتیآدت و تجه   یو رتنه اول، سااخت ماشا 

توان از بابت توان    یفق  م  د،یه اساات  در بحگ توان تولمورد بود  84،  99مورد و در سااال    110،  98شااده: در سااال   لیتعب  یها

توان    ی  نملوگر یت ، ک  تر،یصاادر شاده اند و اون وااد سادجش آنها متفاوت اسات بل یتیرروانه ها با اه هرف یعدیبرد    نا   یاسام

 توان راسخ داد   یدرخواست شود م  یاسم  تیهرف  کیکرد و اگر آمار به تفک  انیب یبه صورت کل

بهتر   ساتددین  عیها متفاوت بوده و قابل تجم  تیهرف  دکهیبا توجه به ا  :یزیو برنامه ر  تیریگروه ساازمان مد   یرئ  ،یدیعابد  یکر

 ارزش افزوده بخش صدعت استان بهره گرفت   زانیاست از م

و سارانه ارزش افزوده    دیساامانه ما سارانه تول  ساازمان صادعت و معدن و تجارت: در  یسااز   یکارشادا  مسا ول ماشا   ،یفیهر هیزک

 باشد   یقابل استخرا  نم

 باشد   یم  7در بخش صدعت    99رتنه استان در سال    :یزیو برنامه ر  تیریگروه سازمان مد   یرئ  ،یدیعابد  یکر

  یباشاد؟ وقت یآمار به دسات آمده در بحگ سارانه، بر اساا  کدا  اطالعات م  گفتگو:  یشاورا  رخانهیمسا ول دب  ،یدرخشاان   ینسار

سااازمان ها را ارائه     یندارند، مرکز آمار با اسااتداد به کدا  اطالعات آمار ا  اریسااازمان ها آمار و اطالعات مربوط به خود را در اخت

 دهد؟ یم

  حاتیخصاو  توضا    یکد  در ا  یاز همکاران مرکز آمار درخواسات م  :یزیو برنامه ر  تیریگروه ساازمان مد   یرئ  ،یدیعابد  یکر

 دز  را ارائه دهدد 

  10-13  زانیبانک ها موهم هساتدد در زمان جرب ساترده ها به م  اساتان:  یبانک ها  یهماهدگ  یکارشادا  شاورا  ،ینقو  رساول

مدابع بانک ها و    زانیاز م  یکددد  به عنارت  یساترده گرار  "یساترده قانون"تحت عدوان    یساترده را نزد بانک مرکز  زانیدرصاد از م

جرب سااترده    اردیلیهزار م  762اسااتان به منل     یبانک ها  یتمام  98  در سااال  ابدی  یدرصااد کاهش م 10-13 یقدرت وا  ده
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اعبا شاده    التیتساه  اردیلیهزار م  390که    ابدی  یکاهش م  اردیلیهزار م  675  زانیمنل  به م   یا  یداشاتدد، با کسار ساترده قانون

و از لحاض کل    6کل کشاور در رتنه   درباشاد  از لحاض ساه  مدابع    یم  23درصاد و رتنه   58اسات  نسانت مصاارف به مدابع ادود  

هزار   945به منل     یبود و با کسار ساترده قانون  اردیلیهزار م  1067ساترده    زانیم  99  در ساال   یقرار دار  7مصاارف کشاور در رتنه 

   باشاد  در خصاو   یم  22درصاد و رتنه   63نسانت مدابع به مصاارف    ارد،یلیهزار م  593اعبا شاده    التیتساه  افتیکاهش    اردیلیم

  64، نسانت مصاارف به مدابع  1400  رماهیدر ت  یبود  بر اساا  اطالعات بانک مرکز  7و    6ساه  مدابع و ساه  مصاارف همان رتنه 

بر اساا  داده    انهیبانک ها آمار را بصاورت ماه یهماهدگ  یباشاد، شاورا  یو رتنه مدابع و مصاارف شاشا  و هفت  م  22درصاد و رتنه 

کددد    ینم  یوجه همکار چیدر ارائه اطالعات به ه  یخصاااوصااا   یبانک ها  دکهیب با توجه به ایدولت  مهیو ن  یدولت  یبانک ها  یها

موضاوث اسات که     یباشاد و کاهش نسانت نشاانگر ا  یدرصاد م  87،  1400  رماهیکدد، نسانت مدابع و مصاارف در ت  یم  یع آورجم

  یمتاسافانه در اساتان به کار برده نم  یولکددد    یاسات و مدابع را جرب م   ییرا  اریبسا   یخصاوصا   ینسانت مدابع و مصاارف بانک ها

در کل    یقانون  یدرصد نرخ رشد در سترده ها با ااتساب سترده ها  40،  99و    98  یسال ها  سهیشود  در خصو  نرخ رشد، با مقا

     یاستان داشت  یبانک ها

  زانیم :یدساات  عیو صاادا  یگردشااگر  یفرهدگ  راثیمدابع اداره کل م   یو تام  یگرار  هیکارشاادا  مساا ول ساارما  ،یفکر  ایسااون

،  1400  وریتومان  تا شاهر  اردیلی، ده هزار م99تومان  ساال    اردیلیم  7200،  98اساتان در ساال    یاوزه گردشاگر  یگرار هیسارما

مورد و با اج     77،  98در ساال    یاساتان در بخش گردشاگر  یگرار  هیسارما  زصادور مجو  زانیباشاد  م یتومان م  اردیلیم  12699

،  1400  وریتومان  تا شاهر  اردیلیم  8600  یگرار  هیمورد و با اج  سارما  116،  99تومان  در ساال    اردیلیم  5217  یگرار  هیسارما

به اساتان    یورود  ی  تعداد گردشاگران خارج یجزو ساه اساتان برتر کشاور اعال  شاده ا  1400تا    96تومان  از ساال    اردیلیم  5246

  در   یندار  اریرا در اخت  98  آمار سااال  یکشااور 4ر و رتنه نف  3500،  99  در سااال  یکشااور 4هزار نفر و رتنه   6،  1400در سااال  

   یمواجه هست  یبا مشکل جد  یبانک  التیبحگ تسه

اگر     ،یندار  یتوساعه اقتصااد  یدر بحگ شااخص ها  یمشاخصا   یعمال نماگر ها  گفتگو:  یشاورا  رخانهیمشااور دب  ا،یبهد  یمصابف

   د ی اسات افزوده شاود بفرمائ  ازین  یو اگر موارد  یتا ارف کد  دیکدد اعال  کد  یمدحرف م  یاصال  ریبه نظر شاما ما را از مسا   یموارد

 استانها قابل سدجش باشد   هی  تا براسا  آنها آمار استان ما با بقیداشته باش  یکه شاخص هائ  دستیهدف ما ا

باشاد     دیتواند مف  یم  زین  التیدو شااخص سارانه ساترده و سارانه تساه  :یزیو برنامه ر  تیریگروه ساازمان مد   یرئ  ،یدیعابد  یکر

بوده که    اردیلیم  15  التیسارانه تساه  کهیباشاد در اال  یم  یکشاور  11تومان و رتنه   اردیلیم  27سارانه ساترده اساتان   99در ساال  

 باشد   یادودا نصم سترده ها م

  تیمحاسانه شاده اسات و به طور کامل وضاع  بیضار   یا 99در ساال    یدیج  بیضار  در خصاو   :یاامدلو، مشااور اقتصااد  دیمج

نسنت    یدر کل کشور تا ادود  تیباشد و وضع  یم  32/0تا    3/0   یاستان ها و در سب  کل کشور مشخص شده است، استان ما ب

خواهد  بهتر   جهینت  ،بخش ها مدنظر باشد  یاگر بهره ور  ،یانرن  یاامل ها  یها  رساختیها بهتر است  در خصو  ز  استان  هیبقبه  

درصاد مدابع بال    25شاود که عمال    یدر صاددوق از مدابع کسار م  رهیاز بابت رخ  زیدرصاد ن 10-13  الت،ی  در خصاو  تساهشاد

 باشد   یاستفاده م

صاح  اصالی شاورا ارائه گردد و راهکارهای برای تجمیع آمار و  در رایان ای  نشاسات مقرر گردید، گزارشای از آمار ارائه شاده در  

 بخش های توسعه نیافته استان ارائه شود 

 ریشنهادات 

به مدظور رفع موانع شااخص های توساعه نیافته در اساتان، نشاسات های مشاترکی با ساازمان های مربوطه جهت بررسای ای      1

 شاخص ها تشکیل و با ارائه راهکار در جلسات آتی شورا طرح موضوث گردد 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا شتمینهو  هفتاد

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   15

 

  یها   ساازماناساتان، اقدامات دز  از ساوی    یلیتند  عیصادا  تیوضاع  یبررسا   یبرا  ازیآمار و اطالعات مورد ن  عیتجمدر راساتای     2

 در اسرث وقت صورت گیرد و صمت    یجهاد کشاورز

و    تیریسااازمان مد  مهیبو"  رب یر  یسااازمان ها  از،یو اطالعات مورد ن  ربه آما  یاقتصاااد  یتشااکل ها  یدسااترساا   یدر راسااتا   3

 دز  را بعمل آورد   یهمکار  "استان  یزیر برنامه

و    یاساتان جهت اساتخرا  آمار رول  یها  بانک  یهماهدگ  یشاورا  ازیدر ارائه اطالعات مورد ن  یخصاوصا   یها  بانک  یالزا  قانون   4

     یبانک

فهرست مستندات و  

 مدار  رشتوانه 

 ایران  قانون اتاق بازرگانی، صدایع ، معادن و کشاورزی     1

 آمار و اطالعات ارائه شده توس  سازمان های مربوطه  

 آمار و اطالعات مدتشره در مرکز آمار ایران     2

 

 


