
1 



هشکالت اقتصاد بخش خذهات در 
 صٌایع پالستیک

 علیرضا میربلوک
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 آیا هیذاًیذ ّوِ شاخص ّای هْن زًذگی از بخش خذهات هحقق هی شًَذ؟  

 حفظ کیفیت ٍ هطلَتیت در کاالّا•

 ضادی ٍ خَضحالی•

 رضایت هٌذی•

 (تذٍى آالیٌذگی)پاکیشگی •
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 آیا هیذاًیذ ّوِ شاخص ّای هْن زًذگی از بخش خذهات هحقق هی شَد؟  

 (تْذاضت رٍاًی، هحیطی ٍ جسواًی)اًَاع تْذاضت •

 اًَاع پیطگیزی ّا•

 اًَاع ارتماء•

  ٍ ِفزاهَش ًکزدُ این کِ رٍسگاری در ایي کطَر پشضک، دًذاى پشضک، لاتل

 .  هستطار خارجی هطغَل تِ کار تَدًذ
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ارزش افسٍدُ بخش خذهات

 سْن در تَلیذ ًاخالص داخلی کطَر ارسش افشٍدُ تخص خذهات سال

 %50.3 َشار میلیارد تًمان 1931 1399

 %46.3 َشار میلیارد تًمان 2147 1400وٍ ماٍَ سال 
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 1399فعالیت ّای بخش خذهات ٍ سْن ّر یک در تَلیذ ًاخالص داخی در سال 

 99سُم در تًلیذ واخالص داخلی سال                                                                                                 

 12/8%عمذٌ فزيضی، خزدٌ فزيضی ي تعمیز يسایل وقلیٍ سًاری                                  •

 9%حمل ي وقل ي اوبارداری                                                                                     •

 0/4%فعالیت َای مزبًط بٍ تامیه جا ي غذا                                                                •

 1/2%اطالعات ي ارتباطات                                                                                       •
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 1399فعالیت ّای بخش خذهات ٍ سْن ّر یک در تَلیذ ًاخالص داخی در سال 

 99سُم در تًلیذ واخالص داخلی سال                                                                                            

 4/4%بیمٍ                                                                                                  ي مالی •

 10/2%مستغالت                                                                                      امالک ي •

 0/6%فىی                                                                                   حزفٍ ای، علمی ي •

                                                                       0/1%اداری ي خذمات پطتیباوی                                                                               •
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 1399فعالیت ّای بخش خذهات ٍ سْن ّر یک در تَلیذ ًاخالص داخی در سال 

 99در تًلیذ واخالص داخلی سال سُم                                                                                            

 2/4% آمًسش                                                                                                        •

 2/3% بُذاضت ي مذدکاری اجتماعی                                                                       •

 0/6%خذماتی                                َىز، سزگزمی، تفزیح، يرسش ي سایز فعالیت َای •

 6/4%اجتماعی                                                 خذمات اداری، عمًمی، دفاع ي تامیه •
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بخش خذهات هردم از درآهذ  80%آیا هی داًیذ در استاى تْراى 

 است؟
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 تفاٍت ٍ هحرٍهیت ّای بخش خذهات با بخش تَلیذ کاال طی سال ّای اخیر

 ًام گذاری سال ٍ تزداضت اّویت ٍیژُ تِ تَلیذ کاال.   1

 اصالح ًام گذاری سال اها تی ًتیجِ تزای تخص خذهات.   2
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 برخی از هْن تریي اهتیازات در بخش تَلیذ کاال در سال ّای اخیر

 درصذ 20تِ  25کاّص هالیات تَلیذکٌٌذگاى اس .     1

 : تسْیالت پزداختی تاًک ّا تِ تَلیذکٌٌذگاى تز هثٌای گزدش هالی.     2

تًلیذکىىذگان کاال ویاس بٍ خزیذ کاال داروذ کٍ ارائٍ دَىذگان خذمات وذاروذ       تفايت محسًس 

 در گزدش مالی ایه دي بخص       دریافت تسُیالت بسیار بیطتز تًلیذکىىذگان کاال

 لاًَى هالیات ّای هستمین        –هکزر  138عذم تْزُ هٌذی ٍاحذّای غیزتَلیذی اس هشایای هادُ .    3
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 برخی اهتیازات ّویشگی در بخش تَلیذ کاال

 سهیي دٍلتی•

 هَاد اٍلیِ راًتی•

 آب، تزق ٍ گاس در دستزس ٍ تا لیوت هٌاسة•

 ....هعافیت ّای هٌاطك آساد ٍ •
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آزهایشگاُ تخصصی زیرهجوَعِ شبکِ آزهایشگاّی ریاست  680آیا هی داًیذ از بیي 

 فرٍش داشتِ اًذ؟هیلیارد تَهاى  410تٌْا  1399جوَْری در سال 

 ایي بِ چِ هعٌی است؟
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هٌابع   از  50%بِ بیش از تَجْی در کشَری کِ قصذ تَسعِ اقتصادی دارد بی آیا 

 اقتصادی رقن خَاّذ خَرد؟رستگاری ، درآهذی
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