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 پیشگفتار :
 ای برخودار است.های تخصصی از اهمیت ویژهبررسی عملکرد اقتصادی کشور و استان توسط سازمان

مجموعه ، ابتداباید مورد بررسی قرار گیرند.  هاشاخص ای ازدو مجموعهدستیابی به این امر مهم،  جهت 
 از پذیری اقتصادتأثیر عنوان شاخص درآمدهای نفتی بهر مثل کشوهای مؤثر بر عملکرد اقتصاد شاخص

 های مالی، نرخ رشد نقدینگی بهعنوان شاخصی از سیاست های اقتصاد جهانی، مخارج دولت بهشوک
عنوان شاخصی از سیاستهای تجاری اشاره نمود.  نرخ ارز به همچنینعنوان شاخصی از سیاستهای پولی و 

و  گذارند، بنابراین بررسیبر عملکرد اقتصاد ایران تأثیر می مختلفیرهای ها از مستغییر این شاخص
های شاخص مجموعه بعدی،تواند درک بهتری از اقتصاد کشور ارائه دهد. می هااین شاخص تحلیل

رشد توان به از جمله آنها می نمایند،را تبیین می النعملکرد اقتصاد ک کهکشور بوده عملکردی اقتصاد 
میزان اشتغال، و شاخص قیمت بورس اشاره نمود. بنابراین بررسی نرخ تورم، نرخ بیکاری،  ،اقتصادی

 باشد. ا میهبررسی این شاخص مستلزم ی در سطح کشور و استانعملکرد اقتصاد
 

های انجام شده پسا تحریم شرایط مثبتی را برای ای و انتظار به گشایشاگر چه دستیابی به توافق هسته
های شد منفی اقتصادی فراهم نمود لکن بدلیل تداوم کاهش قیمت نفت و عدم همکاری بانکخروج از ر

های کشور و در نتیجه عدم استفاده فعالین اقتصادی و دولت از تأمین مالی خارجی المللی با بانکبین
قتصادی عمالً کاهش رشد اقتصادی را موجب گردید، اگر چه دولت یازدهم اولویت اول خود را در حوزه ا

به کاهش تورم اختصاص داد اما تداوم رکود اقتصادی عماًل  مشکالت زیادی را برای بخش خصوصی و 
دولت فراهم نمود که از جمله آن افزایش نرخ بیکاری، کاهش منابع درآمدی و عدم تحقق درآمدها، 

 توان اشاره نمود.گذاری خارجی و .... میکاهش واردات، کاهش حجم سرمایه
 

مالی،  هایسیاست از هماهنگی مجموعه اجرای با نمود تالش دولت یازدهمهمه این مشکالت  رغم به
ها و اجرای تجربه تحریم .نماید کسب مختلف هایحوزه در را هاییموفقیت ارزی، و تجاری پولی،

ز های کلی اقتصاد مقاومتی موجب شد که کشور ایران با کمترین آسیب این سال را سپری کند. اسیاست
جمله مهمترین اقدامات دولت در این سال استمرار کاهش نرخ تورم، توقف جهش نرخ ارز علی رغم 
کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، بهبود ترکیب نقدینگی از طریق کاهش رشد پایه پولی)پول 
پرقدرت(، کاهش نرخ سود بانکی، اعطای تسهیالت اعتباری با هدف احیاء و گسترش تولید داخلی، 

هش وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت و کا
تر کردن خصوصی بهبود فضای کسب و کار، واقعی کشور، غیرنفتی تجاری تراز خاتمه دادن به کسری

ق اصالح طری از دولت هایبدهی برای مدیریت تالش و مالی تأمین در سرمایه بازار سهم سازی، افزایش
 بازار توسعه و رهنی اوراق انتشار اوراق تسویه، انتشار اسالمی، خزانه مین مالی با انتشار اوراقأنظام ت

 بدهی، بوده است.
در قالب اختصاص داشته و  4931کتابی که در پیش رو دارید به ارائه عملکرد اقتصادی استان در سال 

ستان از منظر تولید ناخالص داخلی و درآمد و وضعیت کالن اقتصادی ا و تحلیل بررسیبه فصل  02
های های اقتصادی نیز عملکرد بخشهزینه دولت، بودجه خانوارها و شاخص قیمتها و در زیر بخش
امید است  .پردازدهای پولی و مالی میمختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازار

 . باشدارتقاء هرچه بیشتر استان و  توسعه راهگشای مسائلبتواند حاضر گزارش 
ها، خزانه معین استان، ها، بیمههای ارزنده و کمک همکاران امور مالیاتی، بانکدر پایان الزم است از تالش

ای استان در ارائه اطالعات الزم قدردانی نموده و شایسته است از همکارانم در گمرک و بورس منطقه
اند تدوین این کتاب را به شائبه خویش توانستههمکاری مؤثر و تالش بیمعاونت اقتصادی این اداره که با 

                                                                      سرانجام رسانند کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
                     موسی  قاسم پیشه                                                                                 

      
 نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران                                                 
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 1 

 

 یده چک
 با وجود شرایط دشوار ناشی از  یو پول یضباط مالان یهمانند سال گذشته برقرار 4931در سال 

در نتیجه این  .قرار گرفتدولت یازدهم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت، در دستور کار تحریم

 5/45نرخ تورم از  ،یمناسب انتظارات تورم تیریو مد یو مال یپول یهااستیدر س یانضباط یکردهایرو

نفت خام در سال  دیمتوسط تول کاهش یافت. 4931درصد در سال  40به  4939درصد در سال 

 .دیهزار بشکه در روز رس 9094 زانینسبت به سال قبل به م شیدرصد افزا 5/5با  4931
قبل  سال با مقایسه در که گردید بالغ ریال میلیارد هزار 734 به 4931 سال در دولت مالیاتی درآمدهای

سال گذشته  97 یبار ط نیاول یغیرنفتی برا از تجاریتر 4931در سال  داشته است. افزایش درصد 6/44

میلیارد دالر  1میلیارد دالر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  کیمثبت شد و به حدود 

( در سال یاد شده منفی 4932ثابت  نفت )به قیمت بدون داخلی ناخالص رشد تولید رخن .بهبود داشت

 رسید.درصد  44 به  کشور یکارینرخ بو  درصد بوده 6/4

درصد بوده که  6/42معادل  یجار متیبه ق 4939استان مازندران در سال  یناخالص داخل دیتولرشد 

  . ن رشد را به قیمت اسمی داشته استنسبت به سالهای قبل کمتری

لغ مب، 4931در سال جذب شده گذاری خارجی سرمایه زانیم، ها و رکود اقتصادیمم تحریاوبا توجه به تد

مع کل مبادالت ج است. رفتهیانجام پذ FDI میمستق یگذارهیهزار دالر بوده که به روش سرما 079

بوده  دالر ونیلیم 3/4062معادل  یاز نظر ارزش 4931)صادرات و واردات( استان مازندران سال  یتجار

 .ستا داشته کاهشدرصد  5/42که نسبت به سال قبل 

رسید که اندکی از رقم کشور  درصد7/40ر روند کاهشی داشته و به در استان همانند کشونرخ تورم  

باالتر از متوسط اندکی  ه کاهش یافت کدرصد  4/40به باالتر بوده است در همین سال نرخ بیکاری 

 .بوده استدرصد(  44) یکشور

ته است نتوانس یدرصد 6/49رشد  رغمیریال بوده که عل اردیلیم 42399 مبلغ یدرآمدهای عمومی استان 

 5921برابر  4931مازندران در سال  یمجموع اعتبارات استان یپرداخت. رقم مصوب را پوشش دهد

ای معادل است. رشد اعتبارات هزینهدرصد رشد داشته  6/47ال قبل نسبت به س که بوده الیر اردیلیم

 .ه استدرصد بود 7/04ی معادل منفی اهای سرمایهدرصد و رشد اعتبارات تملک دارائی 3/91

 یخانوار شهر کیخالص ساالنه  و درآمد  نهیمتوسط هز ،یآمار منتشره در سالنامه آمار نیبر اساس آخر

 6/04بوده که نسبت به سال قبل  به ترتیب  الیهزار ر 065572و  الیهزار ر 067343به ترتیب حدود 

 دهد.نشان می شیدرصد افزا 7/46درصد و

 رو به بهبودی داشته لکن کماکان از فضای مطلوبی جهت  چه روند فضای کسب و کار استان اگر

 باشد.ها بخصوص تسهیالت بانکی میبهبود در کلیه شاخص گذاری برخوردار نبوده و نیازمندسرمایه
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 اقتصاد ملی
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 چکیده
قرار خود همانند سال رویکرد کلی دولت یازدهم در سومین سال است

 ناخالص محصول رشد نرخ استوار بود. انضباط مالی و پولیبر  4939

 6/4منفی  ،4931( در سال 4932ثابت  قیمت نفت )به بدون داخلی

 درصد برآورد گردید. در 44نرخ بیکاری کشور در سال مذکور  اعالم شد.

 کاریبی نرخ کشور، شاغالن تعداد در افزایش نسبی رغم به حال عین

. متوسط تغییرات است داشتهواحد درصد افزایش  1/2نسبت به سال قبل 

سال نسبت به متوسط  این مصرفی در خدمات و کاالها بهای کل شاخص

درصدی  5/9درصد بوده که از کاهش  40سال گذشته)نرخ تورم(، 

 برخوردار بوده است. 

 ریال میلیارد هزار7/4409مبلغ 4931 سال در دولت عمومی هایدرآمد

 مصوب رقم به نسبت و افزایش درصد 45قبل  سال به نسبت که بود

 داشت.  تحقق درصد 0/67 بودجه

 درصد افزایش به سال قبل 9/06شاخص کل بورس با  4931در سال 

خارجی در  گذاریسرمایههای مصوب کل طرح واحد رسید. 62043به 

  میلیارد دالر است. 7حدود  سال مذکور

 

 

تراز  تشکیل سرمایه، اشتغال،رشد اقتصادی، تورم،  :یکلید هایواژه

 تجاری، بودجه دولت
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 4931در سال  کشور اقتصادی سیاستهای اجمالی بررسی .4-4

برقراری انضباط مالی و پولی با وجود شرایط دشوار ناشی همانند سال گذشته  4931در سال  

رشد نقدینگی و . مهار ر گرفت، در دستور کار قراهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت از تحریم

استفاده از فرصت پسابرجام و تداوم اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی و ترکیب آن، بهبود 

و  4931روند کاهشی نرخ تورم در سال  استمرار های نفتی کشور،درآمدعلیرغم کاهش شدید 

عتباری با هدف ت االاعطای تسهیافزایش  ،و خدمات الهابازگرداندن ثبات و آرامش به بازار کا

ساماندهی بدهی  با اقداماتی نظیر)نرخ سود بانکی ، کاهش احیاء و گسترش تولید داخلی

بانکی، کاهش نسبت سپرده  ها به بانک مرکزی، مداخله فعال بانک مرکزی در بازار بینبانک

اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش کاهش وابستگی اقتصاد به نفت) ،(هاقانونی بانک

ح ساختار نظام الاص(، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت)غیرنفتی و مدیریت واردات صادرات

با انتشار اوراق خزانه )مین مالیأح نظام تالاص(، های دولتمالیاتی، کاهش اندازه و هزینه

می، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، افزایش سهم بازار سرمایه الاس

(، های دولت از طریق تغییر ترکیب آنش برای مدیریت بدهیالتآغاز  ین مالی تولید و در تأم

 از رویکردهای دولت در این سال بوده است. حیط کسب و کارای در مرتبه 6ه النبهبود سا

 ایران اقتصاد کالن متغیرهای . بررسی4-2

 .تولید ناخالص داخلی4-2-4

شود و بیانگر کیفیت و کمیت کشور محسوب می نرخ رشد اقتصادی، کارنامه اقتصادی یک

 توافق از ناشی دستاوردهای مدد به 4939 سال . درفضای کار و فعالیت در آن کشور است

 بانک سطتومیاعال) درصدی 9 اقتصادی رشد نرخ شاهد خالی، ظرفیتهای وجود و ژنو موقت

 از که شد 4931 سال وارد لیحا در ایران اقتصاد ،4939 سال از گذار دنبال به .بودیم( مرکزی

 در. داشت وجود 4931 سال در کشور اقتصادی شرایط دشواری بر مبنی شواهدی ابتدا همان

 هایچالش با 4931 سال در نیز ایران اقتصاد عرضه طرف اقتصاد، تقاضای طرف چالش کنار

 نمزم ساختاری مشکالت بر عالوه عرضه طرف چالش تریناصلی. است بوده مواجه اساسی

 به و بانکها)مالی تنگنای از عبارت ،(وکار کسب نامناسب فضای مشکالت عمدتاً ) ایران اقتصاد

 علیرغم بانکی شبکه منابع تأمین هزینه ماندن باال آن نشانه بارزترین که است( بنگاهها آن تبع

 مسکن، همانند بخشهایی در بانکها منابع انجماد به میتوان آن دالیل از و بوده تورم نرخ کاهش

 اعتباری مؤسسات عملکرد و وجود دولتی، شرکتهای و دولت از مطالبات و غیرجاری مطالبات



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 7 

 

بانک  فصلی ملی هایحساب نتایج اساس بر کرد. اشاره سرمایه بازار نیافتگی توسعه و غیرمجاز

( در کل سال 4932ثابت  قیمت نفت )به بدون داخلی ناخالص محصول رشد نرخ ایران،مرکزی 

کشاورزی  گروه های فعالیت رشته است حاکی مذکور درصد بوده است. نتایج 6/4منفی  ،4931

درصد  9/0خدمات منفی  گروه هایفعالیت درصد و 4/6و معدن منفی  صنعت درصد، گروه 6/1

های افزوده بخشاست. همچنین بر اساس آمار تولید ناخالص داخلی و ارزش  رشد داشته

( منتشر شده توسط بانک مرکزی، 4932ه قیمت ثابت سال )ب4931مختلف اقتصادی سال 

افزوده باشد. ارزش میلیارد ریال می 5316662( 4932تولید ناخالص داخلی)به قیمت ثابت 

میلیارد ریال( و  4515619میلیارد ریال(، گروه صنعت و معدن ) 101479گروه کشاورزی)

داخلی کشور به  ناخالص از تولید میلیارد ریال( بوده که سهم آنها 9024353گروه خدمات)

 باشد.درصد می 51و  06، 4/7ترتیب 

 .تشکیل سرمایه ثابت ناخالص4-2-2

 تشکیل .باشدمی کل تقاضای کلیدی و مهم اجزای از دیگر یکی ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 سالهای شدن سپری است. به دنبال خصوصی و دولتی جزء دو از متشکل ناخالص ثابت سرمایه

 بهبود و ژنو توافق از ناشی های نفتیدرآمد و صادرات افزایش نتیجه در و تورمی رکود با أمتو

 دو تجربه از بعد گذاری حقیقیسرمایه رشد رخن4939 سال در دولت، عمرانی بودجه عملکرد

 متوقف 4939چهارم سال فصل از روند این اما درصد(شد،9مثبت) فاز وارد منفی، رشد سال

 و نفت محسوس قیمت افت نیز رویداد این دالیل از یافت. یکی ادامه نیز 4931 سال در و شده

 در و های عمرانیبودجه تخصیص برای نفتی هایدرآمد به لحاظ دولت گرفتن قرار مضیقه در

رشد  ،4931 رشد گزارش در ایران آمار بود. مرکز دولتی سرمایه تشکیل رشد کاهش نتیجه

 جزء این رشد کل اما نکرده، ارائه خصوصی و دولتی تفکیک هب را ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 آماری شاهد مهمترین .است کرده اعالم درصد -6/45 با برابر 4931 سال در را تقاضای کل

 است. رشد دولت پرداختهای عمرانی از عبارت دولتی، بخش ناخالص ثابت سرمایه تشکیل برای

 با مقایسه در ( درصد-5/7)4931 سال ای درهسرمای داراییهای تملک اعتبارات اسمی عملکرد

 اسمی لحاظ به حتی و بوده تربسیار پایین درصد( 96)4939سال در اعتبارات این عملکرد رشد

به  عمرانی پرداختهای رشد واقعی قیمت، شاخص رشد گرفتن نظر در با اینکه ضمن است منفی

 ناخالص ثابت سرمایه تشکیل برای ریآما شواهد مهمترین خواهد. از میزان این از کمتر مراتب

 « و » مناطق شهری در شده صادر ساختمانی هایپروانه به تعداد توانمی خصوصی، بخش
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 مرکزی بانک اقتصادی نماگر کرد. بررسی اشاره» ساختمان در خصوصی بخش گذاریسرمایه

 رد خصوصی بخش گذاریسرمایه « رشد دهد کهنشان می 4931 سال چهارم فصل برای

 تعداد «و رشد - 3/49با  برابر قبل مشابه سال دوره به نسبت4931در سال » ساختمان

 قبل سال مشابه دوره به نسبت 4931 در» شهری مناطق در شده صادر ساختمانی هایپروانه

 است. بوده درصد -4931 با برابر

 . اشتغال4-2-9

درصد به  0/4 نرخ رشدبا  کشور جمعیت 4931بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال

میلیون  1/04میلیون نفر در مناطق شهری و  9/57رسید. در سال مورد اشاره  میلیون نفر7/76

میلیون نفر  7/01کشور  4اند. همچنین جمعیت فعالنفر در مناطق روستایی ساکن بوده

صد در 4با  4931نیروی کار در سال  0درصد است. نرخ مشارکت 7/9باشد که نرخ رشد آن می

 درصد برآورد شد. 44کشور در سال مذکور  9باشد. نرخ بیکاریدرصد می 0/96افزایش به سطح 

نسبت به سال قبل  بیکاری نرخ کشور، شاغالن تعداد در افزایش نسبی غمر به حال عین در

واحد  6/2. الزم به ذکر است این نرخ در مناطق شهری با است داشتهواحد درصد افزایش  1/2

درصد  634واحد درصد افزایش به  0/2درصد و در مناطق روستایی با  0/40یش به درصد افزا

واحد درصد افزایش، به  235رسید. در این سال نرخ بیکاری مردان در مقایسه با سال قبل با 

درصد  1/43واحد درصد کاهش به  9/2درصد رسید در حالی که نرخ بیکاری زنان با  339

درصد کاهش نسبت به سال  9/4از کل اشتغال کشور با  بخش صنعت 1رسید. سهم اشتغال

درصد رسید. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور با 5/90گذشته به 

                                                 

 ساله و بیشتر که در هفته قبل از هفته آمارگیری 42ت است از تمامی افراد . جمعیت فعال: عبار4

 و ساله 45 یا) تربیش و ساله 42( بیکار و شاغل) فعال جمعیت نسبت از است عبارت (:فعالیت نرخ) مشارکت . نرخ0              

  به( تربیش

 422 درضرب ،(تربیش و الهس 45 یا) تربیش و ساله42 کار، سن در جمعیت                 

        422 درضرب ،(بیکار و شاغل) فعال جمعیت به بیکار جمعیت نسبت از :است عبارت بیکاری . نرخ9              

 422 در شاغل، ضرب جمعیت کل به موردنظر ویژگی با شاغل جمعیت نسبت از است عبارت: شاغالن . سهم1               
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درصد افزایش یافت. سهم اشتغال بخش خدمات نیز از  96واحد درصد به 4/2رشدی معادل 

 رسید.  4931درصد در سال 1/13به  4939درصد در سال 9/16

 .تورم4-2-1

ارتقای مبنای بر  4939 سال همانند 4931در سال های بانک مرکزی رویکرد کلی سیاست

انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات 

های تولیدی استوار بوده است مین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتأبازار ارز، ت

در کنار رویکردهای انضباط مالی، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. تجربه  که

های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا های کلی سیاستها و اجرای سیاستتحریم

این رویکردهای انضباطی در  در نتیجه را سپری کند. 4931ایران با کمترین آسیب سال کشور 

در سال درصد  5/45از ی پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم هاسیاست

 و کاالها شاخص کل بهای 4931در سال  کاهش یافت. 4931 سالدرصد در  40به  4939

درصد  3/1و 3/44قبل به ترتیب  سال به مصرفی و شاخص بهای تولید کننده نسبت خدمات

 داشتهای درصد کاهش تغییر قابل مالحظه 46ی با افزایش و شاخص بهای کاالهای صادرات

سال نسبت به  این مصرفی در خدمات و کاالها بهای کل . متوسط تغییرات شاخصاست

درصدی مواجه گردید. در  5/9درصد بوده که با کاهش  40متوسط سال گذشته)نرخ تورم(، 

 1/46، 6/09با رشد  داریسال مذکور شاخص بهای بهداشت و درمان، تحصیل، رستوران و هتل

 باشند.اصلی دارا می هایدرصد، بیشترین رشد را در بین گروه0/46و 

 بودجه دولت .4-2-5

گذاری اقتصادی باید دارای ای سالیانه به عنوان یکی از ابزارهای سیاستقوانین بودجه

 های اقتصادی، کاهش مخارج دولت، کاهشهای زمانی مشخص باشد. تداوم تحریمگیریجهت

های عمرانی نیمه تمام از جمله مشکالت فعلی کشور در سال جاری قیمت نفت و وجود طرح

 و ایسرمایه هایدارایی ها، واگذاریدرآمد مجموع ،4931سال بودجه قانون جداول است. طبق

ای، هزینه هایپرداخت مجموع و ریال میلیارد هزار 9/0022مبلغ  مالی هایدارایی واگذاری

بود.  ریال میلیارد هزار9/0022مبلغ  مالی ی هادارایی تملک و ایسرمایه هایدارایی تملک

منابع  مجموع از مالی هایدارایی واگذاری و ایسرمایه هایواگذاری دارایی ها،درآمد سهم

 تملک ای،هزینه هایبود. پرداخت درصد 6/45و 7/05، 5/56به ترتیب  دولت عمومی بودجه
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 درصد از مصارف1/1و  6/04، 71ترتیب  به نیز مالی هایتملک دارایی و ایسرمایه هایدارایی

 دادند. اختصاص خود به را بودجه قانون

 نسبت که بود ریال میلیارد هزار7/4409مبلغ 4931 سال در دولت عمومی هایدرآمد عملکرد

 داشت. سهم تحقق درصد 0/67 بودجه مصوب رقم به نسبت و افزایش درصد 45قبل  سال به

 ترتیب به 4931سال  در دولت عمومی هایدرآمد کل ها ازدرآمد سایر و مالیاتی هایآمددر

 .بود درصد1/07و 6/70 ترتیب به 4939 سال در درصد و5/03و 5/72

 مقایسه در که بود ریال میلیارد هزار6/4726مبلغ 4931سال در ی( ای)جارهزینه هایپرداخت

داشت.  درصد تحقق 421بودجه  مصوب رقم با مقایسه در و افزایشدرصد 7/46 قبل سال با

 ،4931 سال بود. در برخوردار رشد درصد 4/02از  4939سال  در دولت ایهزینه هایپرداخت

 صورت به درصد 1/1درصد به صورت ملی و 6/35 معادل دولت ایهزینه هایمجموع پرداخت از

 هایهای)پرداختدارایی تملک بابت گردید. طی سال مورد بررسی پرداخت پرداخت استانی

 در و رسید ریال میلیارد هزار 3/076درصد کاهش نسبت به سال قبل به  5/7عمرانی( با 

 داشت. تحقق درصد 1/56بودجه مصوب رقم مقایسه با

 های مالیاتیدرآمد .4-2-6

ح ساختار الاصکاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق یکی از رویکردهای دولت یازدهم 

 بالغ ریال میلیارد هزار 734 به 4931 سال در دولت مالیاتی هایدرآمدبوده است.  الیاتینظام م

بودجه  مصوب رقم به نسبت و افزایش درصد 6/44قبل  سال با مقایسه در که گردید

های مالیاتی، مالیات حقوق کارکنان بخش درآمدداشت. در بین اجزای  تحقق درصد5/63

واحد  5/2های نفتی با افزایش و مالیات بر فروش فرآورده بیشترین درصد از0/15عمومی با 

 درصد از کمترین افزایش برخوردار بودند. 

 های نفتیدرآمد .4-2-7

 در مؤثری نقش آنافزوده ارزش  که اقتصادی است هایبخش مهمترین از انرژی یکی بخش

 نیز ایران اداقتص تقاضای طرف محرک موتور نوعی به و داشته ناخالص داخلی تولید رشد

 صادرات خام، نفت صادرات شامل نفت بخشافزوده ارزش  تشکیل دهنده . عناصرباشدمی

با به نتیجه رسیدن مذاکرات  است. نفتی هایفرآورده و هاپاالیشگاه گازی، خوراک میعانات

ه رفع تدریجی محدودیهای ناشی از آن، فعالیتهای حوزه نفت و گاز رشد شتابانی یافتای و هسته

 4931 سال نه ماههافزوده آن در ، رشد ارزش بانک مرکزی ایرانتا مطابق آمارهای و باعث شد 
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به 4931افزوده بخش یاد شده در سال درصد رشد یابد و در مجموع رشد ارزش  7/9حدود 

 5/5با  4931بر اساس گزارش وزارت نفت، متوسط تولید نفت خام در سال  .درصد برسد 0/7

 عنصر ترینکلیدی هزار بشکه در روز رسید. 9094سبت به سال قبل به میزان درصد افزایش ن

 و خام نفت باشد. مقدار صادراتمی نفت صادرات مقدار نفت، بخشافزوده ارزش  بر اثرگذار

درصد را نشان  7/3هزار بشکه در روز، رشدی معادل  4571نفتی با  هایفرآورده صادرات خالص

 و بهمن هایماه در نفت صادرات محسوس افزایش برجام و اجرای از متأثر عمدتاً  داده که

  .است 4931 اسفند

 وضعیت بورس .4-2-8

زیان هنگفت به طوری که شان داد زیادی از خود نفراز و فرود  4931 بازار سرمایه در سال 

 این بر .های آخر سال تبدیل کردماه در سهامداران در نیمه اول سال را به سودهای عجیبی

 )نقدی به تعهدی(،کاهش نرخ سود بین بانکی، تغییر مبنای حسابداریعواملی مانند  ساسا

سوی  از میابالغ دستورالعمل انتشار سهام خزانه، ابالغ فرمول پیشنهادی نرخ خوراک پتروشی

نامه همکاری مشترک میان شرکت بورس و ای، امضا تفاهمهای هستهوزارت نفت، لغو تحریم

. در حائز اهمیت بوده است  یفت بانکیئالمللی سوتماعی، بازگشایی شبکه بینسازمان تأمین اج

واحد  62043درصد افزایش نسبت به سال قبل به  9/06شاخص کل بورس با  4931سال 

های قیمتی در بورس اوراق بهادار)مالی و صنعتی( نسبت به رسید. به طور کلی تمام شاخص

به  941های درج شده روی تابلو از مچنین تعداد شرکتسال گذشته با افزایش همراه بودند. ه

درصد افزایش داشته در  3/97 سال طی این شده ستد و داد سهام تعدادافزایش پیدا کرد.  943

درصد نسبت به پایان سال قبل کاهش داشت.  7/40شده  ستد و داد حالی که ارزش سهام

زار میلیارد ریال رسید که از رشد ه5/9111به  4931ارزش جاری بازار سهام در پایان سال 

 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.  1/00

 0/037میلیون تن به ارزش  9/09ایران  فرابورس و کاال بورس های شرکتبر اساس گزارش 

داد و ستد شد که نسبت به سال قبل به لحاظ حجم و ارزش  4931هزار میلیارد ریال در سال 

 6/02 با فرابورس کل دهد. همچنین شاخصدرصد کاهش نشان می 06صد و در 0/0به ترتیب 

درصد  6/45رسید. ارزش بازار فرابورس نیز با  واحد 626 به قبل سال به افزایش نسبت درصد

هزار میلیارد ریال رسید. در سال مذکور ارزش کل معامالت بورس به حدود  1/366افزایش به 

 درصدی برخوردار بود. 1/96ه در مقایسه با سال قبل از رشد هزار میلیارد ریال رسید ک 5/159
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 گذاری خارجیسرمایه .4-2-41

 به داخلی تقاضای کاهش و گذاریسرمایه بودن ناکافی بنابراین و مالی تنگنای حاضر حال در

کل  .باشندمی اقتصادی هایفعالیت رونق و رکود خروج از فرآیند راه سر بر جدی موانعی عنوان

گذاران در سرمایه میلیارد دالر است. 7حدود  31سال خارجی  گذاریسرمایهای مصوب هطرح

های تجدید پذیر، خودرو، دارو، بهداشت ژیانر مانند هاییحوزه جمله از های اقتصادیاکثر حوزه

پس از  گذاران خارجیسرمایه اند.و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و گردشگری ورود کرده

 البرز، تهران، رضوی، خراسان استانهای در گذاریسرمایه برای را ین تمایلبیشتربرجام 

 .اندداده شرقی نشان آذربایجان

 صادرات و واردات .4-2-44

دستور  های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا درسیاست

سال  97 برای اولین بار طیتراز تجاری غیرنفتی  4931در سال  کار دولت قرار گرفته است.

ر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود الگذشته مثبت شد و به حدود یک میلیارد د

ایران در سال  اسالمی جمهوری گمرک از دریافتی آمار اشت.. براساسر بهبود دالمیلیارد د 1

دالر  میلیون 95752هزار تن و به لحاظ ارزش   77564مقدار صادرات غیرنفتی  4931

 کاهش داشته که کمبود 4939درصد نسبت به سال  0/0درصد و  5باشد که به ترتیب می

 تحت4931باشد که صادارت کشور را در سال یکی از مهمترین عواملی می خارجی تقاضای

 تغییر عدم ها وتحریم برقراری به توانمی خارجی تقاضای کمبود دالیل از. ستاداده قرار تأثیر

 اقتصادهای باالخص جهانی رشد اقتصاد کاهش برجام، شدن اجرایی از بعد ماه ود در محسوس

 کشور، صادراتی مهمترین مقاصد از یکی عنوانبه  چین اقتصادی هایفعالیت نوظهور، کندی

 قیمت جهانی افت آن تبع به و قیمت نفت جهانی افت و کاالها بازار در قیمت کاهش روند

  .کرد اشاره پتروشیمی محصوالت

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل دوم

محصول ناخالص داخلی 

 استان  

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 15 

 

 چکیده 

سالمت اقتصاد کشورها  سنجش عنوانتولید ناخالص داخلی معموالً به

 و 4934 هایسال نامساعد شرایط از پس ایران داقتصاشود. شناخته می

 سطتومیدرصدی)اعال 9 اقتصادی رشد از نرخ 4939 سال ، در4930

بانک مرکزی( برخوردار بوده است. با توجه به عدم انتشار آمار و اطالعات 

مورد بررسی 4939، اقتصاد استان در سال 4931 ای در سالتولید منطقه

 قرار گرفته است.

به قیمت جاری برابر  4939الص داخلی استان مازندران در سال تولید ناخ

میلیارد ریال  960141برابر با  4930میلیارد ریال و در سال 122306با 

. سهم استان مازندران از است داشتهدرصد  6/42بوده که رشدی معادل 

باشد که می 5/9معادل 4939مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال 

یابد. های کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص میتاناز میان اس

ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است و این 

ایجاد نموده است.  4939را در سال افزوده ارزش بخش بیشترین میزان 

درصد  9منفی  4930بخش کشاورزی استان نسبت به سال افزوده ارزش 

های صنعت، معدن، ساختمان، در حالی که در بخشدهد کاهش نشان می

 اند.درصدی برخوردار بوده 46و  40انرژی و خدمات به ترتیب از رشد 

 

رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش  های کلیدی:واژه

 افزوده، مصرف واسطه، ستانده
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 استان هایگیریجهت و تولید اقتصادی هایسیاست. 2-4

گیرد در بسیاری از زدایی بیشتر که توسط دولت صورت میها با تمرکزقتصادی استانتوسعه ا

توانند های خرد اقتصادی میو مدیران محلی در اجرایی سیاست باشد ش مییافزاقابل  حوزه ها

ند. مبنای کار یاری نمای فعاالن اقتصادی را ،نقش اساسی را داشته و در پیشرفت و توسعه محلی

در بند سوم الگو  .های اقتصاد مقاومتی استرد اهداف اقتصادی با توجه به سیاستپیشب، دولت

ت عوامل تولید، توانمندسازی یوری در اقتصاد با تقومحور قراردادن رشد بهره ،اقتصاد مقاومتی

جاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری یذیری اقتصاد، اپت رقابتینیروی کار، تقو

اعطای افزایش  .بیان و تکلیف شده است ،های متنوع در مناطق کشورقابلیتظرفیت و 

 گردش در سرمایه مالی تأمین ، اولویتت اعتباری با هدف احیاء و گسترش تولید داخلیالتسهی

 هایفعالیت به سمت منابع هدایت هدف با بانکی تسهیالت اعطای در های اقتصادیبنگاه

و  تشویق، حیط کسب و کارمبهبود  ،ایه در تأمین مالی تولیدافزایش سهم بازار سرم تولیدی،

آب با توجه به محدودیت منابع  منابع بهینه مدیریت برای صادرات، گذاری خارجیسرمایه جلب

بخش، بخشی از  این توسعه پایدار هدف با کشاورزی بخش بهینه در کشت الگوی آبی کشور و

   .باشدمی یازدهم دولتهای اقتصادی ای سیاستبوده که در راست استان اقتصادی هایسیاست

 استان داخلی ناخالص محصول وضعیت تحلیل و بررسی. 2-2

 جاری قیمت به استان تولیدی ناخالص محصول .2-2-4

ای منتشر شده مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص های منطقهبر اساس آمار و اطالعات حساب

درصدی  5/49میلیارد ریال بوده که از رشد  44167463به قیمت جاری  4939کشور در سال 

 نسبت به سال قبل برخوردار بوده است. 

میلیارد  122306به قیمت جاری برابر با  4939تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

 درصد 6/42 ی معادل میلیارد ریال از رشد 960141برابر با  4930سالبوده که نسبت به ریال 

ربوده است. سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال برخوردا

های کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص دارد. باشد که از میان استانمی 5/9 معادل4939

میلیارد ریال معادل  0746366های کشور، استان تهران با تولید ناخالص داخلی در بین استان

 69760ناخالص داخلی کل کشور، رتبه اول و استان خراسان جنوبی با  درصد از تولید 6/09

 درصد در رتبه آخر قرار دارند.   55/2میلیارد ریال معادل 
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 ناخالص داخلی سرانه محصول .2-2-2

 است بوده ریال میلیون 5/417 با برابر4939 سال در نفت با کشور داخلی ناخالص تولید سرانه

 سرانه سال این در. است بوده مواجه درصدی 4/40 رشد با قبل الس مشابه مدت به نسبت که

 سرانه با مقایسه در که بوده ریال میلیون 407 برابر مازندران استان داخلی ناخالص تولید

تولید . باشدمی نفت فروش از حاصل درآمد از ناشی بیشتر که دارد داریمعنی تفاوت کشوری

باشد در هزار ریال می 445636حدود  4930در سال  ناخالص داخلی سرانه استان مازندران

 هزار ریال بوده است.  494620حالی که سرانه آن در سطح کشور معادل 

 
 . مقایسه روند تولید سرانه کشور با استان مازندران4-2نمودار

 مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان مازندران                           

 استان داخلی ناخالص محصول اجزاء لتحلی و بررسی .2-9

 های مختلف اقتصادیبخشافزوده ارزش  .2-9-4 

دهد که ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است و آمارها نشان می  

ایجاد نموده است. سهم بخش  4939را در سال افزوده ارزش این بخش بیشترین میزان 

از تولید ناخالص داخلی  4939ساختمان، انرژی و خدمات در سال کشاورزی، صنعت، معدن، 

 باشد. درصد می 54و  96، 49کشور به ترتیب 

بخش کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، انرژی و خدمات استان مازندران به افزوده ارزش 

میلیارد ریال بوده  043966و  70214، 426624به ترتیب برابر  4939قیمت جاری در سال 

دهد در حالی نشان می را درصد کاهش 9در بخش کشاورزی منفی  4930ه نسبت به سال ک
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درصدی  46و  40های صنعت، معدن، ساختمان، انرژی و خدمات به ترتیب از رشد که در بخش

برخوردار بوده است. قابل ذکر است سهم بخش کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، انرژی و 

درصد  7/51و  46، 07به ترتیب  استاند ناخالص داخلی از تولی 4939خدمات در سال 

 باشد.می

 های کشاورزیبخشافزوده ارزش  .2-9-4-4

 4939میلیارد ریال در سال  4179035بخش کشاورزی به قیمت جاری کشور  افزوده ارزش 

. سهم بخش مذکور از تولید ناخالص است داشتهدرصد رشد  45بوده که در مقایسه با سال قبل 

بخش کشاورزی به قیمت جاری استان افزوده ارزش باشد. درصد می 49داخلی کشور معادل 

 0/9معادل  4930میلیارد ریال است که نسبت به سال  426624مبلغ  4939مازندران در سال 

 باشد.درصد می 07دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان درصد کاهش نشان می

ماهیگیری،  که شامل زارعت و باغداری،های بخش کشاورزی شته فعالیترافزوده ارزش رشد 

به ترتیب برابر   شکار( و جنگلداری و عسل زنبور و ابریشم کرم پرورش دامداری)مرغداری،

 . باشددرصد می 45و 6/99، 94، 3/49
 4939. ساختار اقتصادی استان مازندران سال 2-2نمودار

 
 سازمان برنامه و بودجه استان مازندران    مأخذ:                     

 صنعت و معدن بخشافزوده ارزش  .2-9-4-2

میلیارد ریال در سال  0715262بخش صنعت و معدن به قیمت جاری در کشور افزوده ارزش 

. سهم بخش مذکور از تولید است داشتهدرصد رشد  4/5بوده که در مقایسه با سال قبل  4939
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معدن به قیمت  و بخش صنعتافزوده ارزش باشد. درصد می 6/09ر معادل ناخالص داخلی کشو

 4930میلیارد ریال است که نسبت به سال  96451مبلغ  4939جاری استان مازندران در سال 

درصد  5/3دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان درصد رشد نشان می 3/0معادل 

 باشد. می

درصد  61درصد مختص معدن و  96بخش صنعت و معدن کشور  افزودهارزش از مجموع 

نسبت به سال قبل  4939زیربخش معدن کشور در سال افزوده ارزش متعلق به صنعت است. 

درصدی  1/47زیربخش صنعت از رشد افزوده ارزش درصد کاهش داشته در حالی که  1/44

 4939استان مازندران در سال زیربخش معدن در افزوده ارزش برخودار بوده است. از طرفی 

. است داشتهدرصد رشد  1/0زیربخش صنعت افزوده ارزش درصد و  92نسبت به سال گذشته 

افزوده ارزش درصد از  0/0در بخش صنعت با دارا بودن سهم  4939استان مازندران در سال 

ارزش  درصد از 26/2و در بخش معدن با دارا بودن سهم  41کل کشور در این بخش رتبه 

ست. در بخش صنعت بیشترین افزایش در ا دادهرا به خود اختصاص  02کل کشور رتبه افزوده 

 منسوجات و ساخت ساخت ها،آشامیدنی انواع و غذایی محصوالت های ساخترشته فعالیت

تنباکو ایجاد شده در حالی که کمترین کاهش مربوط به رشته  و توتون از محصوالت

 و الستیک از محصوالت شده، ساخت ضبط هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار، هایفعالیت

 باشد.پالستیک می

 ن و تأمین آب و برق و گاز طبیعیساختما بخشافزوده ارزش  .2-9-4-9

به  4939ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در کشور در سال  بخشافزوده ارزش 

 4014174به مبلغ  4930ه که نسبت به سال میلیارد ریال بود 4944034قیمت جاری مبلغ 

باشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی درصد برخوردار می 6/5میلیارد ریال از رشد 

ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در  بخشافزوده ارزش درصد است.  1/44معادل

ل که نسبت به سال میلیارد ریا 99667به قیمت جاری برابر 4939استان مازندران در سال 

. سهم این بخش از تولید است داشتهدرصد  6/01میلیارد ریال، رشد  07464گذشته به مبلغ 

 باشد. درصد می 5/6ناخالص داخلی استان معادل 

 بخش خدماتافزوده ارزش  .2-9-4-1

میلیارد ریال  5656416به قیمت جاری معادل  4939بخش خدمات در سال افزوده ارزش 

درصدی مواجه بوده است. سهم  46و با رشد  1366109نسبت به سال قبل به مبلغ  بوده که
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بخش خدمات افزوده ارزش  باشد.درصد می 3/52این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر 

میلیارد ریال بوده که نسبت به  043966به قیمت جاری برابر با  4939استان مازندران در سال 

. سهم بخش مذکور از است داشتهدرصد رشد  4/46میلیارد ریال،  465715به مبلغ 4930سال 

درصد  3/4درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور  7/51تولید ناخالص داخلی استان 

    باشد.می

ارزش تولید زیر بخش بازرگانی به تفکیک به دو زیربخش عمده فروشی و خرده فروشی، بخش 

ارزش گردد. در زیر بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با م میرستوران و هتلداری تقسی

 5/1درصد از تولید ناخالص داخلی استان و  04میلیارد ریال سهمی در حدود  69664افزوده 

ست. قابل ذکر است ا دادهکل کشور در این بخش را به خود اختصاص افزوده ارزش درصد از 

میلیارد ریال سهمی در  96224افزوده ارزش اطات با حمل و نقل، انبارداری و ارتب زیربخش

کل کشور را در افزوده ارزش درصد از  5/9درصد از تولید ناخالص داخلی استان و  3/6حدود 

 باشد.این بخش دارا می

 اقتصادی مختلف هایبخش واسطه مصرف .2-9-2

یند مصرف آی یک فرهاکاالها و خدماتی که به صورت دادهمصرف واسطه عبارت است از ارزش 

شود. می های ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت ثبتشوند، به استثنای مصرف داراییمی

الً مصرف شوند. بعضی کاالها و خدمات ممکن است در یک فرآیند تولید تغییر شکل داده یا کام

شوند. صرف میها بعد از تغییر شکل و تشکیل ستانده، مجدداً وارد یک فرآیند تولید ماز داده

هزینه . 0 هزینه مواد مستقیم مصرف شده. 4مصارف واسطه  شامل ارزش دهنده تشکیل اجزای

تعمیرات و نگهداری  .1بندی بسته مصرفی و لوازم ملزومات . 9 مواد غیرمستقیم مصرف شده

و حمل . 7 هزینه برق و آب و گاز  . 6و اجاره محل  بیمه.  5 انجام شده توسط خارج از مؤسسه

مصرف  باشد.می دادیپرداخت بابت خدمات قرار. 3 زینه دریافت تسهیالت اعتباری ه. 6 نقل

میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته  7067469معادل  4939واسطه کل کشور در سال 

 077409برابر  4939. مصرف واسطه استان مازندران در سال است داشتهدرصد رشد  4/47

. سهم مصرف واسطه است داشتهدرصدی نسبت به سال قبل  6/42و رشد  میلیارد ریال بوده

 باشد.  درصد می 6/9استان مازندران از مصرف واسطه کل کشور 
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 اقتصادی مختلف بخشهای ستانده .2-9-9

کاالها و خدماتی است که در یک واحد تولیدی، تولید شده طبق تعریف ستانده عبارت است از 

کاالها و خدماتی که در یک . گیردارج از آن واحد در دسترس قرار میو برای استفاده در خ

واحد در یک دوره حسابداری معین تولید و در همان دوره در فرآیندهای دیگر آن واحد مصرف 

ستانده .0ستانده بازاری . 4: ستانده به سه دسته کل .آیدستانده آن به حساب نمی ،شودمی

ستانده کشور در سال  .شودستانده غیربازاری تقسیم می. 9یی تولید شده برای خود مصرفی نها

باشد که نسبت به سال گذشته با مبلغ میلیارد ریال می 46706420به میزان  4939

. ستانده استان مازندران در است داشتهدرصد  3/41میلیارد ریال رشدی معادل  46035096

درصدی  6/42از رشد  4930ه سال میلیارد ریال بوده و نسبت ب 676047برابر 4939سال 

درصد بوده که رتبه  6/9همچنین سهم آن از کل ستانده کشور معادل  .باشدبرخوردار می

 ست.ا دادههشتم در بین استانهای به خود اختصاص 

 اقتصادی مختلف بخشهای ستانده به واسطه مصرف نسبت. 2-9-1

درصد بوده که نسبت به  3/96معادل  4939نسبت مصرف واسطه به ستانده کشور در سال 

درصد برخوردار بوده است.  25/96درصد، از متوسط رشد هندسی ساالنه  4/96سال گذشته با 

درصد بوده که  از  3/12برابر  4939نسبت مصرف واسطه به ستانده در استان مازندارن در سال 

هندسی  باشد و از متوسط رشددرصد بیشتر می 0نسبت مصرف واسطه به ستانده کشور 

 درصد برخوردار بوده است. 21/14ساالنه

 سیاستی  هایتوصیهبندی و ارائه جمع .2-1

دهد که اقتصاد استان از های موجود در استان نشان میتوانمندهای و پتانسیل بررسی

های قابل توجهی برخوردار است، در عین حال بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی ظرفیت

های باال و همچنین تالش ین بوده که با وجود برخورداری از ظرفیتاقتصادی استان بیانگر ا

مسئوالن در دستیابی به سطوح باالتر توسعه، همچنان شکاف بین وضعیت مطلوب مورد انتظار 

های توصیهکند، وجود دارد. در همین راستا  و آنچه که در واقعیت و عمل تحقق پیدا می

 گردد:به شرح زیر بیان میاقتصادی استان هایسیاستی برای بخش

 توسعه صنایع تبدیلی 

 ایجاد تسهیالت در عرضه محصوالت کشاورزی 

 تقویت و حمایت از بورس کاالی کشاورزی 
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 گسترش نظام بیمه محصوالت کشاورزی 

 های تضمینیاصالح نظام قیمت 

 های نوین بازاریابی و تنظیم بازاراستفاده از شیوه 

  کسب و کار و لزوم اقدامات الزم در این زمینه تالش جدی و مؤثر به مقوله فضای

 های خارجی با هدف توسعه صادرات استان جهت جلب سرمایه

  توسعه فرهنگ تجارت الکترونیک 

 ایهای منطقهتر در پیمانای و حضور فعالایجاد نگرش منطقه 

 های کم رونق گردشگری به مسافرانها در فصلتخفیفات باالی هتل  

 رسمی فرهنگ استفاده از اماکن غیره جلوگیری از توسع 

  مذهبی  -های تاریخیجامع گردشگری برای استان با توجه به ویژگیهای طرحتدوین 

  )توجه ویژه به اکوتوریسم)طبیعت گردی 

 توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی، ورزشی و تفریحی 

 
         های اقتصادی ر حسب فعالیت. ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران ب4-2جدول        

 )میلیارد ریال(       

افزوده ارزش  شرح

 4932سال 

افزوده ارزش 

 4939سال 

درصد  نرخ رشد

 وزنی

 4 6/41 111328 962149 تولید ناخالص داخلی

 5/27 -2/9 418614 442244 گروه کشاورزی

 8/41 3/2 98451 97174 گروه صنعت و معدن

 8/8 6/21 99887 27484 تأمین آب و برق و گاز طبیعیگروه ساختمان و 

 3/52 4/48 243986 485715 گروه خدمات

 مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان مازندران      
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 چکیده
استان مازندران بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و آب و هوایی از 

تأمین امنیت  و کشاورزیی در بخش های باالیها و توانمندیرفیتظ

تواند جایگاه مناسبی در صنعت غذایی بوده و می غذائی کشور برخوردار

 کشور داشته باشد.

درصد  7/6درصد از اراضی تحت کشت  9/0مازندران با داشتن 

تولیدکشور را به خود اختصاص داده که حدود سه برابر میانگین کشور 

  ست.ا

 بخش کشاورزیافزوده ارزش  39 در سالبر اساس آخرین اطالعات، 

درصد از  1/7 بوده کهمیلیارد ریال  3/426624استان مازندران معادل 

درصد از تولید ناخالص  07و کل کشور در بخش یاد شده افزوده ارزش 

 ست.ادادهبه خود اختصاص را  داخلی استان

هزار هکتار بوده  5/969ان حدود سطح زیر کشت محصوالت زراعی است

درصد  0/4هزار هکتار( حدود  6/976که در مقایسه با سال زراعی قبل )

میلیون  0/0مازندران حدود  . میزان تولیدات استاناست داشتهافزایش 

 . است داشتهباشد که نسبت به سال گذشته تغییرات چندانی نتن می

 انمازندر نتاز وسعت اسا صددر 7/1دل اهزار هکتار مع 3/423ود دح

فراهم  ه است.( بودی )باغیرزاوکشت محصوالت کشیرز 4931 الدر س

یاد تولید انواع محصوالت دبهبود و از ،سازیکردن امکانات بهینه

 درآمدکشاورزی در جهت بهبود نسبی شاخص تغذیه و افزایش متوسط 

ی مین نیازهاأسرانه شاغالن بخش، به منظور نیل به خودکفایی در ت

 31های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی در سال رویکرد از کشور

 بوده است.

 

 ت غیرنفتیراصاد والت کشاورزِی، مزیت نسبی،محص های کلیدی:واژه
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 استانهای یگیرو جهت های اقتصادی بخش کشاورزیسیاست .9-4

بهبود نسبی ، کشاورزییاد تولید انواع محصوالت دبهبود و از، یسازبهینهفراهم کردن امکانات 

نیل به خودکفایی در در راستای  سرانه شاغالن بخش درآمدشاخص تغذیه و افزایش متوسط 

است. بطور کشاورزی  های اقتصادی دولت در بخشرویکردمهمترین  از مین نیازهای کشورأت

 باشد: ر سال یاد شده شامل موارد ذیل میهای این بخش دسیاست بخشی از  کلی

 دائم و آبیاری شده. دار بصورتاز توسعه باغات در اراضی شیب ایتحم. 4

 .ای(های کنترل شده)گلخانه. حمایت از افزایش تولید در محیط0

 مزیت صادراتی در باغات. حمایت از  جایگزینی ارقام مرغوب تجاری دارای .9

 .نوسازی باغات موجود اصالح و ، حذف باغات غیر اقتصادی .1

 .ل زنجیره ارزش محصوالت باغیتقویت و تکمی .5

 و.... بهبود افزایش عملکرد در واحد سطح .6

توان به استمرار حمایت از تولید در این بخش از طریق تداوم سیاست خرید می در این خصوص

های تولیدی، تأمین و پرداخت بخشی از تضمینی محصوالت اساسی، پرداخت یارانه به نهاده

و همچنین استفاده از ابزار بیمه به منظور کاهش ریسک سود تسهیالت بانکی اعطایی 

 .گذاری در بخش کشاورزی اشاره نمودسرمایه

 استانبررسی وضعیت تحوالت بخش کشاورزی   .3-2 

نقش و طبیعی ، اقتصادی و انسانی های باالی ها و توانمندیاستان مازندران با دارا بودن ظرفیت

بوده و جایگاه مناسبی در اقتصاد  ئی کشور برخورداردر تأمین امنیت غذا ایجایگاه ویژه

 . کشور داردکشاورزی 

میلیون تن تولید انواع  5/0با تولید مازندران ، مار منتشر شده از سوی وزارت جهادبر اساس آ

باشد که نسبت به سال گذشته از نظر مقدار زراعی دارای رتبه سیزدهم کشور میمحصوالت 

میزان تولید شلتوک، مرکبات و کیوی . این استان از حیث است شتهداتولید  هفت رتبه کاهش 

 وباشد. با توجه به برخورداری از دریای خزر می در بین سایر استانها حائز رتبه نخست

های مختلف مهیا است تا از طریق پرورش گونه این امکان برای بخش شیالتهای داخلی آبگیر 

افزوده ارزش ثرتری در افزایش ؤنقش مهیان پرورشی ، استخوانی و سایر ماماهیان خاویاری

 ای در تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد. های ماهیگیری و سهم قابل توجهترشته فعالی
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اراضای درصاد مسااحت  5/4 معاادلاز اراضی کشور هکتار  09502222مساحت  با مازندران 

 ،ن هکتار جنگال موجاود در کشاورمیلیو 47از مجموع . کشور را به خود اختصاص داده است

اساتان  درصد آن در نواحی شامالی کشاور قاراردارد کاه 0/40هکتار معادل میلیون  0حدود 

هاای درصاد ساطح جنگال 1/59بین استانهای شمالی کشور )گیالن و گلستان(  مازندران در

 ست. ا دادهشمال را بخود اختصاص 

باشد که ارزش اقتصادی آن میهزار هکتار  9/4427میزان موجودی جنگل در استان مازندران 

 4/0گردد. متوسط رویش ساالنه این جنگل برابر میریال برآورد  میلیاردهزار  6/4016بالغ بر 

 میلیون 1/4باشد که بر این اساس در جنگلهای تولیدی حدود هکتار می مترمکعب در

 مترمکعب تولید ساالنه خواهیم داشت.

تر باوده کاه نسابت باه میاانگین میلی م 1/024حدود  39-31بی میزان بارش کشور در سال آ

 داشاتهدرصد کااهش  4/6درصد کاهش و در مقایسه با سال آبی گذشته حدود  7/45مدت دراز

میلیارد متر مکعاب باوده اسات در  3/994معادل  39-31. حجم بارش کشور در سال آبی است

ه حدود میلیارد متر مکعب بوده ک 9/964معادل  30-39 حالیکه حجم بارش کشور در سال آبی

 دهد.درصد کاهش را نشان می 9/3

درصاد  42مادت  نسبت باه میاانگین دراز میلیمتر، 046حدود  39در سال ارتفاع بارش کشور 

 . است داشتهدرصد کاهش  6حدود سال آبی گذشته در مقایسه با و کاهش 

میلای متار باوده کاه در  799ود حاد 39-31میانگین بارندگی استان مازندران در سال زراعی 

. بار اسات داشاتهافزایش  درصد 1/04میلی متر( حدود  1/621) 30-39مقایسه با سال زراعی 

 9/0400بیشترین بارندگی باه شهرساتان رامسار باا  39-31های بارش سال زراعی اساس داده

 5/426ا با . رامساراسات داشاتهمتار تعلاق میلی 079رین به شهرستان بلده با میلی متر و کمت

و آخر ای اول بهدرصد کاهش نسبت به سال گذشته در رت 4/01آباد با درصد افزایش و بندر امیر

 اند. های استان بودهافزایش و کاهش حجم بارندگی

 بخش کشاورزی شاخص های بررسی وضعیت  .9-9

 تولید محصوالت اساسی بخش کشاورزی.9-9-4

 های گروه کشاورزیبخشده، مصرف واسطه و ستانده زیر ارزش افزو 

و  موجودات زندهروابط بین  زراعت با استفاده از اصول اکولوژی مطالعههمان کشاورزی پایدار 

شاورزی پایدار بصورت سیستم منسجم کشت و زرع و دامپروری که باشد. کمحیط آنها می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ،39در سال  .انجامد تعریف شده استطول میه کاربرد خاص مکانی دارد و طوالنی مدت هم ب

درصد  1/7بوده کهمیلیارد ریال  426620استان مازندران معادل  بخش کشاورزیافزوده ارزش 

 30نسبت به سال  و ستا دادهبه خود اختصاص ر را کل کشودر بخش یاد شده افزوده ارزش از 

مصرف واسطه بخش  درصد برخوردار بوده است. 0/9میلیارد ریال( از کاهشی معادل 440040) 

رصد د 6/6میلیارد ریال بوده که تقریبا  57605معادل  39کشاورزی استان مازندران در سال 

 6/472196 نیز در مدت یاد شده دهد. ستانده این بخشمصرف واسطه کشور را تشکیل می

 باشد. میدرصد از ستانده کشور را دارا  1/6 میلیارد ریال بوده است که

 تان به تفکیک )زراعی،سطح زیر کشت و تولید محصوالت عمده بخش کشاورزی اس 

 آبزیان(دامی و  باغی،

قارچ خوراکی  های زینتی، نهال زیتون،تولید مرکبات، برنج، کیوی، نهال استان مازندران در

باشد. لذا ای، گوشت سفید و جوجه یک روزه رتبه اول را در کشور دارا میصدفی، نباتات علوفه

 توان گفت مازندران نقش مهمی را در تأمین مواد غذایی کشور به عهده دارد. می

هزار تن بوده است که در  1/042بالغ بر  39-31میزان تولید گندم استان در سال زراعی 

. میزان تولید است داشتهدرصد افزایش  3/90هزار تن( با 9/456ه با سال زراعی گذشته )مقایس

هزار  6/373درصد به رقمی حدود  6/6با افزایشی معادل  39-31برنج در سال زراعیشلتوک 

هزار تن بوده است. تولید جو  0/320حدود   30-39تن رسیده است، این میزان در سال زراعی 

هزار  6/15هزار تن بوده که در مقایسه با سال زراعی قبل) 3/14رقمی حدود  در سال مذکور به

بالغ بر  31دهد. میزان تولید مرکبات استان در سالدرصد کاهش را نشان می 5/6( حدود تن

درصد کاهش  6/41تن( با   0262) هزار تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته 6/4774

درصد رشد به  7/4ی استان در سال یاد شده با افزایشی معادل ، میزان تولید کیواست داشته

هزار تن بوده  477حدود  39ست، این میزان در سال ا گردیدههزار تن بالغ  462رقمی معادل 

زیر بخش دام در بخش کشاورزی  مرغ از اقالم عمدهقرمز، شیر، گوشت مرغ و تخم . گوشتاست

 5/65حدود  31ن تولید گوشت قرمز استان در سال های موجود میزاباشند. بر اساس آمارمی

 داشتهدرصد افزایش  0/9هزار تن( حدود  5/69) 39هزار تن بوده است که در مقایسه با سال

هزار تن( را تشکیل  626درصد از گوشت قرمز کشور ) 4/6، این میزان تولید حدود است

 .دهدمی
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هزارتن بوده که در مقایسه با سال  3/565ن میزان تولید شیر خام نیز در مدت یاد شده در استا

درصد  1/6، این میزان تولید حدود است داشتهدرصد افزایش  7/4هزارتن( حدود  9/576قبل)

 31دهد. میزان تولید گوشت سفید نیز در سال هزارتن( را تشکیل می 3412از شیر خام کشور)

درصد  1/6هزار تن( حدود  7/045هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته) 5/437حدود 

دهد. د از گوشت سفید کشور را تشکیل میدرص 9/3، این مقدار تولید حدود است داشتهکاهش 

 میلیون تن بوده است.  4/0میزان تولید گوشت سفید کشور حدود 

و و از طارف دیگار وجاود تعاداد نسابتا زیااد آببنادان کیلومتر نوار ساحلی  992برخورداری از 

هاای آبازی توسعه فعالیت بستر مناسبی را جهت  ها و منابع آبی مناسب از سوی دیگر دخانهرو

  .در استان مهیا نموده استپروری 

فیال مااهی و همچناین خاانواده مهمترین انواع ماهیان خاویاری شامل ازون برون، تاس ماهی، 

باشند. به عالوه گاو ماهیان میفید، کفال، کپور س گونه که مهمترین آنها شامل 6کپور ماهیان با 

احلی ایاران گونه مهمترین خانواده ماهیان استخوانی آبهای سا 46گونه و سنگ ماهیان با  96با 

 باشند.در دریای مازندران می

تان باوده  47609صید ماهیان دریایی با هدف تثبیت اشتغال در بخش صید و صیادی به میزان 

. تکثیار و اسات داشاتهدرصد کاهش  7/09تن( حدود  09965) 39است که در مقایسه با سال 

های دریایی د ماهی در قفسمیلیون قطعه، تولی 56رهاسازی بچه ماهی در دریای خزر به تعداد  

گیری از منابع آبهای لب شور و کاهش فشاار بار مناابع آب شایرین، تولیاد محصاول باا با بهره

عدد قفس در چهار مزرعه و با تولید بیش از  5طبیعی با  کیفیت و شبه ارگانیک در محیط کامالً

 تن بوده است. 602

احداث بزرگترین مزرعه پرورش ماهی خاویاری در خاورمیانه باه منظاور تولیاد گوشات ماهیاان 

خاویاری با استفاده از آب دریای خزر، ایجاد اشتغال، استفاده از اراضی سااحلی بارای فعالیتهاای 

سازی گردید. تن خاویار پرورشی درآینده زمینه  92یاری وتن گوشت ماهیان خاو 0222تولیدی 

میلیون دالر باوده اسات  93تن به ارزش  6376صادرات انواع آبزیان دریایی و پرورشی به میزان 

 5میلیاون دالر( باه ترتیاب در وزن  9/95تن و ارزش  6511) 39که در مقایسه با عملکرد سال 

 . است داشتهشد درصد ر 5/42درصد و از لحاظ ارزشی نیز 

د مراکز صید صیادی  ، تعدامیلیارد ریال 1/091حدود  31سال  گذاری مورد نیاز درمیزان سرمایه

 مزرعه بوده است. 9907، تعداد مراکز آبزی پروری  واحد صیدی 36
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شرکت صیادی فعال  426لنج( و  17کرجی و  62قایق،  479شناور )که شامل:  062در استان 

نمایند. مصرف سرانه محصوالت دان که در قالب تعاونی فعالیت میر صیانف 1967و تعداد 

 4/49باشد که در مقایسه با سال گذشته )کیلوگرم می 6/49به میزان  31سال دریایی در 

درصدی برخوردار بوده است. از مهمترین آبزیان تولید شده در استان  6/9کیلوگرم( از افزایش 

سفید، آزاد، کپور و های یه انواع ماهیان استخوانی )شامل ماهبتوان می 31مازندران در سال 

آوری و بندی و عملتولید کنسرو و تولید فیله و بسته( کیلکا و ماهیان خاویاری نام برد. ...

 55همچنین تولید پودرماهی در جهت افزایش تنوع محصوالت شیالتی به ترتیب به میزان 

 بوده است. 31استان در سال  ییگر تولیدات شیالتتن از د 5222تن و  352میلیون قوطی، 

 صادرات و واردات محصوالت بخش کشاورزی استان .9-9-2

گمرکات از دالر لیون می 5/7به ارزش محصوالت کشاورزی تن   7522، معادل 31در سال 

صادر استان به مقصد کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه 

درصد  5/46ارزش درصد و از نظر  9حدود  یوزناز نظر  39که در مقایسه با سال ه است گردید

شامل  4931. مهمترین اقالم صادراتی بخش کشاورزی استان در سال است داشتهکاهش 

 مرکبات، کیوی و گل و گیاهان بوده است.  

حیث  ازرتیب به ت 31 سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان از کل صادرات استان در سال

  .باشدمیدرصد  6/4 و 6/2حدود  ی و ارزشی وزن

و به ارزش  هزار تن 6/4745، از لحاظ وزن 31واردات محصوالت کشاورزی استان نیز در سال 

درصد از ارزش  7/64درصد از کل وزن و  6/76باشد که سهمی معادل میلیون دالر می 4/545

ست. مهمترین اقالم ا دادهال مورد نظر تشکیل کل واردات کاالهای غیرنفتی استان را در س

،گندم و ذرت بوده است که به لحاظ وزنی جو 4931خش کشاورزی استان در سال وارداتی ب

درصد از  76درصد از واردات محصوالت کشاورزی استان و  9/33هزار تن بوده که  1/4729

 .ستا دادهواردات کل محصوالت استان را در سال یاد شده تشکیل 

توان متوجه شد که سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان در سبد با یک نگاه ساده می

های ، تحریمکه عالوه بر مواردی همچون باشدت صادراتی استان بسیار ناچیز میمحصوال

باال بودن قیمت تمام شده محصوالت  ،عواملی از قبیلارز به کشور  اقتصادی، مشکالت ورود

ی در بازارهای هدف، عدم ماندگاری با محصوالت مشابه خارج داخلی و عدم رقابت آن

قل محصوالت کشاورزی به دلیل عدم رعایت مراحل کاشت، داشت و برداشت، حمل و ن
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، عدم وجود کنسرسیوم صادراتی و رقابت بندی نامناسب محصوالت کشاورزیبسته، نادرست

و ناتوانی در بازارهای هدف  از دست دادنصادرکنندگان خرد با یکدیگر که در نهایت موجب 

 . ازارهای جدید را موجب گردیده استورود به ب

 بخش کشاورزی های صورت گرفته ازحمایت .9-9-9

میلیارد ریال بوده کاه  0/7334مبلغ  31اعتبارات تخصیص یافته در بخش کشاورزی در سال 

ایع طبیعای، کانیزاسایون، شایالت، صانهای صنایع تبدیلی و تکمیلای کشااورزی، مدر بخش

اورزی، تساهیالت خساارت دیادگان تولیدات گیاهی، دام و طیور، اجرای طرح آب و خاک کش

میلیاارد ریاال از اعتباارات یااد  0/4491باشد. مبلغ و کشت پاییزه گندم، جو و کلزا میها باغ

 ست.ا گردیدهدرصد آن در سال جاری جذب  0/41شده معادل 

که به  39در مقایسه با سال  31افته و جذب شده  سال مبلغ اعتبارات و تسهیالت تخصیص ی

درصاد  4/453میلیارد ریال بوده اسات، در تخصایص حادود  5/4360و  9261ترتیب مبلغ  

میازان تساهیالت  باشادمای. قابل ذکر است داشتهدرصد کاهش  3/77افزایش و جذب حدود 

از دالیل رشد میازان  درصد بوده است. 9/61حدود  39جذب شده به تخصیص یافته در سال 

هاای صانایع تبادیلی و درصادی بخاش 422عملکارد جاذب  تسهیالت اختصاص یافته باه 

اهی در ساال درصدی بخش تولیدات گی 32تکمیلی، مکانیزاسیون و شیالت و همچنین جذب 

را  31، که این امر موجبات افزایش اعتبارات تخصیص یافته در ساال زراعی گذشته بوده است

درصاد اعتباارات را  422است. بخش دام و طیور و کشت پاییزه گندم، جو و کلزا  فراهم نموده

و  5/42، 5/46، بااغی و شایالت باه ترتیاب زراعایهای بخش اند.ی جذب نمودهدر سال جار

گاردد که مالحظه می طوری . هماناندبارات اختصاص یافته را جذب نمودهدرصد از اعت 1/74

یکای از  اند کهبارات اختصاص یافته را جذب نمودهمیزان اعت های زراعی و باغی کمترینبخش

مکانیزه نبودن باغ ها و شالیزارهای اساتان و همچناین صانایع تبادیلی و تکمیلای دالیل آن 

  .ته به آنها بوده استوابس

 سیاستی های توصیه بندی و ارائهجمع .9-1

اشتغالزایی به ، مهمی همچونهای بدلیل ماهیت آن از ویژگی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

با پیشین و پسین  پیوند، یمحور و عدالت ییتوسعه فقرزدا ،صورت مستقیم و غیرمستقیم

مین امنیت ملی از طریق أت ،کنترل مهاجرت، مزیت نسبی جهانی ،بخش خدمات و صنعت

 . باشدمی و..امنیت غذایی 
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عدم وجود ودن اسناد مالکیت و دستدارمی ب، فسادپذیری محصوالت، هزینه باالی تأمین مالی

به دلیل  نازل بودن سودآوری ،وثایق مورد نیاز بانکی مینأت الکیت در راستایرسمی ماسناد 

و عدم توان مالی نسبت پایین سرانه زمین و قیمتهای دستوری،  های تمام شده تولیدهزینه

ن و فصلی بودن از های آبیاری با تکنولوژی مدرآالت و سیستمرای بکارگیری ماشینکافی ب

 . باشدمیبخش کشاورزی استان های چالشمهمترین 

های های اخیر و همچنین چالشهای بخش کشاورزی طی سالبا توجه به روند شاخص

 گردد:برای رشد و توسعه آن پیشنهاد می پیشروی این بخش، راهکارهای زیر

از منظر گردشگری  ستانای در سطح روستاهای امنطقههای بومی و بکارگیری استعداد -

 جهت ایجاد اشتغال در روستاها. صنایع دستی و مشاغل خرد و خانگی روستایی و کشاورزی،

 توسعه صادرات در بخش جایگزینی واردات و های استفاده مناسب از سیاست -

 سازی اراضی شالیزاری و صدور اسناد مالکیت برای طیح ویکپارچهاستمرار سیاست تس -

 ن بردارابهره

قیمت محصوالت  شدید به منظور جلوگیری از نوساناتمحصوالت کشاورزی هدفمند واردات  -

 یاد شده 

وکارهای کشاورزی )صنایع و  راهبردی و عملیاتی در خصوص توسعه کسب برنامهتدوین  -

 خدمات مرتبط با تولید کشاورزی( 

ل به زی استان در راستای نیریزی جهت حمایت از محصوالت کشاوردهی تولید و برنامهجهت -

 ایهای نسبی کشوری و منطقهتولیدات دارای مزیت

ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی بخش کشاورزی به منظور کاهش ضایعات و صادرات  -

 بیشترافزوده ارزش کاالهای با 
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 چکیده

شته نگاه طبیعت محور حاکم بر استان به صنعت و های گذاز دهه

عدم رشد صنعتی و معدنی استان و عدم استفاده از معدن، باعث 

را شامل  چهل درصد اقتصاد کشورپتانسیل بخش یاد شده که قریب به 

  . می شود، گردیده است

واحد  9690دودح 4931محدودیت یاد شده تا پایان سال  علیرغم

درصد از  3/1 کهباشند برداری میای پروانه بهرهارد صنعتی در استان 

 اند. وجود کشور را به خود اختصاص دادههای مبرداریپروانه بهره

معدن در  091در مجموع تعداد  4931در بخش معدن تا پایان سال 

واحد غیرفعال   64حال تجهیز،  واحد فعال و در 459استان با ترکیب 

واحد در قالب تعاونی  15واحد دولتی،  0ب برداران با ترکیباشد. بهرهمی

نفر اشتغال و  9664 واحد بخش خصوصی بوده که با تعداد 467و 

 میلیارد ریال بوده است.  5/763گذاری بالغ بر میزان سرمایه

رویکردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت و معدن 

باالی صنایع نوین، ای استفاده از توان توسعه فناوری، از جمله ارتقاء

تقویت مزیتهای رقابتی، اصالح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده 

های دولت بوده و صنایع کوچک و متوسط، از سیاست توسعه کارآفرینی

 است.

 
 برداریپروانه بهرهسرمایه گردش،  صنعت و معدن، های کلیدی:واژه
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 های استانگیریتمعدن و جه سیاستهای اقتصادی بخش صنعت و .1-4

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل 

تواند یکی از یه ایران است و مجامع سیاسی و اقتصادی اجتماعی، هایبخش سایر با ایگسترده

 . باشدهای اقتصادی کشور موثرترین پیشران

 فناوری، توسعه بخش صنعت و معدن از جمله ارتقاءرویکردهای معمول دولت برای حمایت و 

اصالح و تقویت نهادهای  ای باالی صنایع نوین، تقویت مزیتهای رقابتی،استفاده از توان توسعه

. نیز تداوم یافت 4931کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط، در سال پشتیبانی

و تجهیزات تولیدی  نوسازی ماشین آالت های حمایتی به منظورهمچنین اجرای مناسب بسته

ری بخش صنعت و معدن، از و همچنین تالش به منظور تنظیم تراز تجاوری و ارتقای بهره

 توان مورد توجه قرار داد. هایی است که میترین توصیهجمله مهم

 بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن .1-2

یر استراتژی ت توسعه استان مازندران و تغیبا توجه به تغییر نگرش به عمل آمده در سیاس

های گذشته طرحهای صنعتی زیادی در استان در دست اجرا بوده است توسعه صنعتی، از سال

نفر و  0547بینی اشتغال شپی طرح مهم صنعتی استان با 443توان به جمله آن می که از

سیدن برداری رن ارتباط به بهرهم برد، که در ایمیلیارد ریال نا 3/5952گذاری به مبلغ سرمایه

کشور و از طرفی رشد میزان گذاری کوچک در فضای اقتصادی بنگاههای اقتصادی با سرمایه

برداری رسیدن تعداد انگشت های قبل، دلیل به بهرهگذاری نسبت به مدت مشابه سالسرمایه

غذایی و  های یاد شده در زمینه محصوالتباشد. طرحرگ استان میشمار واحدهای بز

آشامیدنی، محصوالت چوبی و کاغذ، محصوالت شیمیایی، محصوالت کانی غیر فلزی، ساخت 

های مختلف استان در زمینهاین  الستیکی و پالستیکی بوده است. تفلزات اساسی و محصوال

 های برتر را داراست که مهمترین آنها در حوزه صنعت عبارتند از:صنعتی و معدنی رتبه

واحد فعال در  422یش از طعه سازی خودرو در بین استانهای  کشور با برتبه چهارم ق -

 این حوزه

، کمربند ریال در زمینه تولید پمپ انژکتورمیلیارد  6222گذاری بیش از سرمایه  -

 ی خودرو ، کفپوش خودرو و .....(ایمن

ذ اغذ چاپ و تحریر و کاغ، کر کشور در زمینه کاغذهای فلوتینگرتبه منحصر به فرد د -

 روزنامه
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 درصد ظرفیت تولید کشور 15ا حدود قطب نئوپان و ام دی اف ب -

تن شیر در روز )واحد کاله که بیش  0222قطب صنعت لبنیات با توان جذب بیش از  -

 تن است( 4222نفر پرسنل داشته و ظرفیت شیر آن روزانه  0222از 

ی برخوردار است که ابل انکارقان در زمینه معدن از مزیتهای غیرهمچنین استان مازندر

  :باشدمیترین آنها به شرح ذیل عمده

 رتبه اول از نظر ذخیره فلورین در کشور  -    

 سنگ در کشور رتبه دوم از نظر ذخیره ذغال   -    

 ت درکشوررتبه اول از نظر ذخیره سنگ گرانی -    

  و.... ، تنگستن، باریت، سرب، روی ، بوکسیتطال، مسهای یدارای آنومال -    

 ها و متغیرهای بخش صنعت و معدنبررسی و تحلیل شاخص .1-9

  بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن .1-9-4

 های گروه صنعتده، مصرف واسطه و ستانده زیر بخشارزش افزو 

بخش صنعت و افزوده ارزش ، 39بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار استان سال 

میلیارد ریال بوده که سهمی معادل  1/96451ن به قیمت جاری برابر با معدن استان مازندرا

درصد  5/3میلیارد ریال( و همچنین سهمی حدود  0715262کشور)افزوده ارزش درصد از  1/4

 ست.ا دادهاز تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص 

 ها، نساجی، ساختامیدنیآش انواع و غذایی محصوالت های ساختدر این بخش رشته فعالیت

ای، ساخت مواد شیمیایی و های هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختکک، فرآورده

چوبی  محصوالت و چوب رشته فعالیتهای ساخت محصوالت شیمیایی بیشترین افزایش و

درصد  3/55بخش صنعت و معدن کشور افزوده ارزش بیشترین کاهش را داشتند. از مجموع 

درصد متعلق به صنعت است که این شاخص در استان مازندران با  4/11و  مختص معدن

 باشد.درصد می 3/37و  4/0اوت به ترتیب ترکیب متف

 9میلیارد ریال بوده که تقریبا   402413 بخش صنعت و معدن استان معادل واسطه مصرف

 1/456929 حدود 39باشد. ستانده بخش یاد شده در سال از کل کشور را دارا می درصد

باشد. از آن حیث که نفت صد از ستانده کل کشور را دارا میدر  1/0 کهباشدمیمیلیارد ریال 

به همان ترتیب سهم استان را در مصرف  باشدمیطبیعی در استان دارای فعالیت ن خاک و گاز

 ست.ا دادهواسطه و ستانده کل کشور تقلیل 
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 های صنعتیبررسی وضعیت کارگاه .1-9-2

 5964، 31اس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تا پایان سالبر اس

 5/4میلیارد ریال ) 091137 گذاریسرمایهبا حجم  تأسیسدرصد از کل کشور( جواز 6/5فقره )

ست. که ا گردیدهدرصد از کل کشور( صادر  5نفر ) 490493درصد از کل کشور( و اشتغال 

نفر در  6596میلیارد ریال و اشتغال  00775گذاری با سرمایه سیستأفقره جواز  156تعداد 

 726انجام گرفته است. که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در تعداد مجوز ) 31سال 

 17میلیارد ریال(  45119)گذاریسرمایه، در میزان درصد کاهش 95( حدود 39ره در سال فق

 . است داشتهدرصد کاهش  94( حدود 39ر در سال نف 40594درصد افزایش و در اشتغال )

رتبه  گذاریسرمایه، ازحیث میزان حیث تعداد مجوز صادره رتبه هفتم استان مازندران از 

 ست. ا دادهکشور به خود اختصاص های استاندوازدهم و از حیث اشتغال رتبه هفتم را در بین 

 مجوز تغییر نام پروانه  45 ی تعدادهای اقتصادسازی اطالعات بنگاهدر راستای بهنگام

ناشی از طرح  برداری بهرهفقره پروانه  00بدون طرح و برداری بهرهفقره پروانه  67بهره برداری، 

 صورت پذیرفته است.

واحد تولیدی  9690از مجموع  31بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت طی سال 

میلیارد ریال و اشتغال  6626 گذاریسرمایهبا میزان اری بردبهرهفقره پروانه  029میزان  استان،

بینی با پیش تأسیسفقره جواز  156یزان ست. در سال یاد شده ما گردیدهنفر صادر  9539

فقره طرح  96تعداد  ونفر  6596بینی اشتغال میلیارد ریال و پیش 00775 گذاریسرمایه

 ست.ا گردیده، صادر نفر 632ریال و اشتغال میلیارد  0011 گذاریسرمایهتوسعه با پیش بینی 

نی و سپس مربوط به محصوالت غذایی و انواع آشامید گذاریسرمایهبیشترین  31در سال 

 میلیارد ریال بوده است. 40222فلزی  با حدود صنایع محصوالت کانی غیر

تم و از نظر رتبه هش 31صادر شده در سال برداری بهرهاستان مازندران از نظر تعداد پروانه 

، از نظر اشتغال رتبه دوازدهم کشور را به خود اختصاص سیزدهم ایجاد شده رتبه گذاریسرمایه

، از نظر 39با مدت مشابه سال ست. از لحاظ جایگاه استانی در این شاخص در مقایسه ا داده

ا سه رتبه سقوط ب گذاریسرمایه، اما در میزان است داشتهبرداری تغییری نهبهرهای پروانهتعداد 

 داشتهدرصد کاهش  9/2درصد کاهش و در اشتغال نیز با یک رتبه سقوط حدود  09حدود 

 . است
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واحد، تعداد شهرکها  15تعداد شهرک صنعتی مصوب در استان مازندران  4931در پایان سال 

واحد  91و نواحی دارای سند ثبتی ها شهرکواحد و تعداد  97و نواحی در حال واگذاری 

واحد بوده که در مقایسه با سال  93و نواحی دارای زمین ها شهرکو همچنین تعداد باشدیم

و نواحی دارای سند ثبتی در سال یاد ها شهرکفقط در تعداد . است داشتهتغییرات خاصی ن 39

 بوده است.  39واحد کمتر از سال  5شده حدود 

واحد  4614های صنعتی استان معادل رسیده در شهرکبرداری بهرهتعداد واحدهای صنعتی به  

 39رسیده است. این تعداد در مقایسه با سال برداری بهرهبه  4931واحد در سال  30 تعداد که

واحد بوده  65. میانگین کشوری این شاخص است داشتهدرصد افزایش  6واحد( حدود 4516)

 . است

معادل  31ن تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقد شده در شهرکها و نواحی صنعتی استا

منعقد گردیده و مابقی  31قرارداد در سال  73قرارداد بوده که از این تعداد حدود  0973

مربوط به سالهای گذشته بوده است. استان مازندران در بحث انعقاد قراردادها در سال یاد شده 

قرارداد  443ده و میانگین کشوری این شاخص در سال یاد ش باشدمیحائز رتبه نهم کشوری 

 بوده است. در این شاخص نیز جایگاه استان دو رتبه در موقعیت بهتری قرار گرفته است.

های در شهرک 31تا پایان سال  واحدهای تولیدی استان انجام شده گذاریسرمایه میزان

بوده است.  31میلیارد ریال مربوط به سال  0214میلیارد ریال بوده که  04660صنعتی مبلغ 

 شدهی صنعتی اجرا و نواح واحدهای تولیدی استان در شهرکها گذاریسرمایهدرصد از  90

 .است

میلیون تومان )با توجه به  53ثابت به ازای هر نفر اشتغال در استان  گذاریسرمایهسرانه 

ثابت برای هر واحد تولیدی در استان  گذاریسرمایهواحدهای تولیدی موجود استان( و متوسط 

 .یلیارد ریال بوده استم 41دود ح

نی و سپس صورت پذیرفته در ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامید گذاریسرمایهبیشترین 

در سایر خدمات  گذاریسرمایهفلزی است و همچنین کمترین صنایع محصوالت کانی غیر

 مهندسی و پشتیبانی صورت پذیرفته است. 

 شدهی صنعتی اجرا و نواح در شهرکها واحدهای تولیدی استان گذاریسرمایهدرصد از  90

ی و نواح صنعتی استان در شهرکها گذاریسرمایهیک سوم با احتساب این نکته حدود است. 

درصد  69 .باشدمیی صنعتی و نواح شهرکها رزنقش مهم و بامبین که  صورت پذیرفتهصنعتی 
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نفر به  52ای با اشتغال اشتغال واحدهای تولیدی را واحده از میو بیش از نی گذاریسرمایهاز 

 .باشندمیباال دارا 

تمرکز  :در استان عبارتند از بخش صنعت  مهممسائل برخی از  ی بعمل آمدههابررسیاساس  بر

درصد از  17 بنحوی که حدودچند شهرستان در های صنعتی استان به طور عمده فعالیت

رار دارند و سهم سایر های صنعتی استان در سه شهرستان آمل، ساری و بابل قکارگاه

های صنعتی استان یکی دیگر از درصد است. توزیع نامتوازن شهرک 59استان  هایشهرستان

شهرک و ناحیه صنعتی در استان به صورت نامتوازن  96مشکالت صنعتی در استان است. 

 .شهرک صنعتی دارند 1ها بدون شهرک و برخی تا وجود دارد، به طوری که برخی شهرستان

از و استفاده نامناسب نامناسب یابی مکانهای صنعتی در استان، وه بر توزیع نامتوازن شهرکعال

 مازندران است. در صنعت حوزه مشکالت از دیگر یکی استان موجود صنعتی هایشهرک هایظرفیت
دهد که در مازندران نیز نشان می کننفر کار 422های صنعتی باالتر از تعداد اندک کارگاه

ای در ایجاد اشتغال ندارد. بر اساس اطالعات به دست نعت در مازندران سهم شایستهبخش ص

نفر کارگر دارند. در حالی که این  422های صنعتی استان باالتر از درصد از کارگاه 07آمده تنها 

های صنعتی استان درصد کارگاه 0/19درصد است.  97های صنعتی کشور رقم در سطح کارگاه

های صنعتی کشور دهد. در حالی که این سهم در کارگاهای یک نفره تشکیل میهرا کارگاه

درصد است، که این امر بیانگر کوچک بودن واحدهای صنعتی استان در مقایسه با کشور  0/96

 .است

 بررسی وضعیت زیر بخش معدن  .1-9-9

ی گچ و سیلیس، سنگ هامعدنی در زمینهبرداری بهرهفقره پروانه  091تعداد  31تا پایان سال  

میلیارد  5/763 گذاریسرمایهبا میزان  ، دولومیت و...اریزه کوهیسنگ و و، ذغالالشه، فلورین

میلیون تن  9/06میلیون تن و ذخیره قطعی   0/02، ظرفیت استخراج نفر 9664ریال و اشتغال 

فعال و در حال معدن  459معدنی استان تعداد داری بهرهپروانه  091ست. از ا گردیدهصادر 

 . باشندمیمعدن در حال حاضر غیر فعال  64تجهیز و 

میلیون تن و هزینه عملیات  9/2فقره گواهینامه کشف با ذخیره قطعی  42تعداد  31در سال 

فقره اجازه برداشت با استخراج  40ست. همچنین تعداد ا گردیدهمیلیارد ریال صادر  4حدود 

 گردیدهر زمینه سنگ الشه و سنگ آهک صادروانه اکتشاف دفقره پر 7میلیون تن و  6/2اسمی 

 ست. ا
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 صادرات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن .1-9-1

 6/4237صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود 

 75حدود میلیون ریال بوده است. از لحاظ وزن  424هزار تن و از از لحاظ ارزش به میزان 

درصد از ارزش صادراتی استان را این  09درصد محصوالت صادراتی و از حیث ارزشی حدود 

 5/306بیشترین میزان صادرات از لحاظ وزنی به سیمان با  ست. ا دادهبخش به خود اختصاص 

ست. همچنین از لحاظ ارزشی ا دادهدرصد صادرات استان را به خود اختصاص  57هزار تن و 

درصد از  3میلیون دالر و حدود  6/96ارزش صادراتی مربوط به لوله و پروفیل با بیشترین 

 میزان ارزش صادراتی استان را دارا بوده است.

 های دولت از بخش صنعت ومعدن حمایت .1-9-5

محور ذیل  1نیز در  31یاد شده همچون سال ماقبل آن در سال های بخشحمایت دولت از 

 بوده است:

 ون بودجه.اعتبارات قان -

 تسهیالت بانکی. -

 تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی. -

 بسته حمایتی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه. -

 سرمایه ثابت )ارزی و ریالی( 

،  ارد ریالمیلی4657واحد با رقم  16از محل صندوق توسعه ملی در بخش طرحهای نیمه تمام 

های د را ارائه نمودند که به بانکتسهیالت خومیلیون یورو درخواست  476میلیون دالر و  3/12

 ست. ا گردیدهمیلیون یورو مصوب و پرداخت  57عامل معرفی گردیدند. یک طرح به ارزش 

 سرمایه در گردش 

میلیارد ریال در  3605در خواست تسهیالت سرمایه در گردش با مبلغ  671، تعداد 39در سال 

 57ارگروه مرکزی ارسال شده است که از این تعداد، کارگروه استانی تعیین تکلیف شده و به ک

میلیارد ریال توسط وزارت تابعه بررسی، تأیید و مصوب گردید. در این  302درخواست به مبلغ 

میلیارد ریال توسط  645درخواست تسهیالت سرمایه در گردش با مبلغ  99مدت تعداد 

 ست. ا گردیدهعامل پرداخت های بانک
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های بانکبه به منظور دریافت سرمایه در گردش میلیارد ریال  4205ارزش  طرح به 435تعداد 

اند. که جهت بررسی و تأیید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال عامل معرفی گردیده

 گردید. 

 های سیاستی جمع بندی و ارائه توصیه .1-1

 :دگردمیبرای شکوفایی بخش صنعت و معدن استان راهکارهای زیر پیشنهاد 

های ارتقای سطح فناوری در بخشهای صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به فناوری  -

 پیشرفته و گسترش اقتصاد دانش.

در صنایع پیشرفته و  گذاریسرمایهتمام و توسعه های نیمهتکمیل هدفمند طرح  -

 زیرساختهای بخش صنعت معدن و تجارت.

فمندگرا با فناوری پیشرفته دارای صنعتی، معدنی و تجاری هدهای طرحایجاد و توسعه   -

 باال.افزوده ارزش مزیت نسبی و 

های دانش بنیان و توسعه پارکهای های تحقیقاتی، شرکتحمایت از ایجاد کنسرسیوم -

 فناوری.

 در واحدهای تولیدی.ها هزینهسازی مصرف انرژی و کاهش بهینه -

جویی ارزی، ، صرفهگرااتصادر گذاریسرمایهدر ای بیمهتوسعه منابع مالی و خدمات   -

 باال.افزوده ارزش فناوری پیشرفته و 

ارزش های صنایع تبدیلی و تکمیلی و زنجیره ارزش صنایع پایین دستی با توسعه طرح -

 باال.افزوده 

تشکیل کارگروه استانی جهت پیگیری و اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و البته با  -

 تأمین اعتبارات مربوطه.

 و جلوگیری از واردات کاالهای مشابه خارجی  تولیدات داخلیحمایت از   -

 .صنایع کوچک های حمایتی مناسب از اتخاذ سیاست  -
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 چکیده 

همیت بازار مسکن چه به عنوان یک کاالی ضروری برای متقاضیان ا

ی متقاضیان غیرمصرفی ای برامصرفی و چه به عنوان یک کاالی سرمایه

های رونق و رکود این بازار مورد توجه موجب شده است که چرخه

این بازار بر  ثیرگذاریأتاز طرف دیگر . اکثریت اقشار جامعه قرار گیرد

های بسیاری از متغیرهای اقتصادی و در نتیجه اقتصاد کالن، چرخه

ران رونق و رکود مسکن را برای تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذا

 نماید.پراهمیت می

بخش ساختمان و مسکن استان افزوده ارزش دهد مینشان ها بررسی

 6/46293 درصدی به 3/14با رشد اسمی  4939مازندران در سال 

 میلیارد ریال رسید.

هزار متر  0500فقره پروانه ساختمانی با  1660حدود  4931در سال 

صادر شده که نسبت  استانهای شهرداریمربع مساحت زیر بنا توسط 

درصد افزایش یافته است.  3/0درصد و  4/42به سال قبل به ترتیب 

صادر شده های پروانهدرصد از تعداد  9/66الزم به ذکر است حدود 

 .باشدمیمربوط به واحدهای مسکونی 

 

 

افزوده ارزش بازار مسکن، پروانه ساختمانی،  های کلیدی:واژه

 ساختمان، شاخص بهای مسکن
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ناستاهای گیریجهتسیاستهای اقتصادی بخش ساختمان و مسکن  و   5-4.  

خواهان چراکه دولت . با تغییر رویکرد اساسی آغاز شد 31برنامه دولت در بخش مسکن در سال

. ورود مسکن به بازار سرمایه، و اتکاء صرف به منابع بانکی نبود های تلخ مسکن مهرجربهتکرار ت

شهرسازی دولت تدبیر و امید اتخاذ کرد تا ابزارهای مالی ناجی  و راه راهکاری بود که وزارت

های گذاری در حوزه مسکن، صندوقهای سرمایهبخشی به شیوهبرای تنوع. مسکن از رکود باشد

دنبال تقویت بازار رهنی در واقع دولت به .اندازی شدهای مختلف راهزمین و ساختمان با قابلیت

های مالی بازار حال، ضعف زیرساختظام بانکی در این حوزه بود. با اینو کمرنگ کردن نقش ن

 .بخشی به بازار مسکن شدسرمایه مانع از توسعه اوراق رهنی در رونق

 مهمترین سیاستها و اقدامات دولت در این بخش عبارتند از:

 .سازی اطالعات زمین و مسکن از طریق نرم افزارهای معامالتی(شفاف4

 .میلیون تومان جهت رونق بازار مسکن 52قف تسهیالت مسکن تا (افزایش س0

بررسی وضعیت تحوالت بخش ساختمان و مسکن .5-2  

میزان تسهیالت اعطایی بخش مسکن در  4931در سال  ،انجام شدههای بررسیبا توجه به 

ود استان افزایش پیدا کرده است و این موضوع بیانگر رویکرد سیاستی دولت و تالش برای بهب

این تدابیر  علی رغم اتخاذدهد می. نتایج نشان باشدمیشرایط رکود حاکم بر بازار مسکن 

ای در بخش مسکن دیده نشده و در شرایطی که بازار مسکن همچنان تحرکات امیدوارکننده

بازار مسکن در شرایط رکودی به سر برده است بازار اجاره مسکن تاحدودی با تحرکات مثبتی 

دولت تالش کرده پروژه دهد مینشان  هابررسیدر خصوص مسکن مهر  است.همراه بوده 

مسکن مهر را که میراث دولت گذشته بوده است را به اتمام رسانده که با وجود عملیات 

اتمام این پروژه و تحویل آن به شود میبینی تاری صورت گرفته در بخش مسکن پیشساخ

درصد  07اذعان کارشناسان، بخش مسکن قریب به  نزدیک صورت پذیرد. بهای آیندهمردم در 

جدی به رفاه های آسیبکه تداوم رکود حاکم بر این بخش دهد میاقتصاد کشور را تشکیل 

موجود جهت های ظرفیتاقتصادی خانوار و تشدید بیکاری وارد نموده که الزم است از تمامی 

 رفت از این معضل مهم استفاده شود. برون
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 ها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکنو تحلیل شاخصبررسی  .5-9

میلیارد ریال )به  6/46293معادل ای افزودهبا ارزش  4939مسکن در سال  بخش ساختمان و

درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص  1قیمت جاری( سهمی معادل 

 .است داشته 4930درصد نسبت به سال  3/14ست و رشدی معادل اداده

هزار متر مربع مساحت زیر بنا  0500فقره پروانه ساختمانی با  1660حدود  4931در سال 

درصد  3/0درصد و  42استان صادر شده که نسبت به سال قبل به ترتیب های شهرداریتوسط 

صادر شده مربوط به های پروانهدرصد از  9/66افزایش یافته است. الزم به ذکر است حدود 

 .باشدمینی واحدهای مسکو

استان مازندران در سال  ریزی برنامهبراساس آخرین  اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و 

مناطق شهری در مقایسه با مدت های گروهساختمانی صادره در کل های پروانهتعداد  4931

 ای برخوردار بوده است، به طوری که در کل مناطقمشابه سال قبل از افزایش قابل مالحظه

فقره پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه  1660شهری استان تعداد 

 دهد.درصد افزایش را نشان می 4/42سال قبل، حدود 

درصد کاهش، در  0/06ساختمانی در مناطق شهری شهرستان ساری های پروانهصدور تعداد 

زایش و در سایر مناطق شهری درصد اف6/4و  6/96بابل و آمل به ترتیب با و  هایشهرستان

 درصد افزایش یافته است. 6/49

به بازار ساخت و ساز مسکن نسبت به سال قبل دهد میافزایش تعداد پروانه ساختمانی نشان 

رونق بیشتری گرفته و به تبع آن میزان جذب سرمایه و میزان اشتغال  در ء مرکز استان استثنا

 این بازار افزایش پیدا کرده است.

 4931ساختمانی صادر شده در سال های پروانهزیربنای طبقات ساختمانهای مندرج در  سطح

هزار متر مربع بوده که این شاخص در شهرستان  0500در تمامی مناطق شهری به میزان 

بابل، آمل و مجموع سایر مناطق شهری  هایشهرستاندرصدی و در  5/97ساری با کاهش 

 درصد رشد مواجه بوده است. 7/44 ، 6/2، 4/94استان به ترتیب با 

 مازندران درریزی برنامهاز سازمان مدیریت و  آمار و اطالعات دریافتی از حاصل نتایج براساس

کل  از است. شده های استان صادرشهرداری توسط ساختمانی پروانه 1660 تعداد 4931 سال

 016احداث ساختمان و درصد( مربوط به  7/31پروانه ) 1146شده تعداد  صادرهای پروانه

 درصد( مربوط به افزایش بنا بوده است.  9/5پروانه )
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درصد( مربوط به احداث  9/66) پروانه 9640تعداد  شده، صادرهای پروانه 1146تعداد  از

مربوط به احداث ساختمانهای مسکونی  درصد(21/6پروانه ) 955ساختمانهای مسکونی، تعداد 

پروانه  7( مربوط احداث ساختمانهای بازرگانی، تعداد 25/5انه )پرو099، تعداد توأمو کارگاه 

پروانه مربوط به احداث  5تعداد  ساختمانهای صنعتی، احداث به درصد( مربوط 46/2)

پروانه مربوط به احداث ساختمانهای بهداشتی و درمانی و  0، درصد( 4/2ساختمانهای آموزشی)

صادر های پروانهنسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد  است که بوده هاکاربری سایر پروانه با 40

افزایش،  درصد6/1ساختمانهای مسکونی  درصد افزایش، 9/1شده برای احداث ساختمان

درصد  06درصد کاهش و ساختمانهای بازرگانی  6/7 توأمساختمانهای مسکونی و کارگاه 

 ساختمانهای احداث برای ساختمانی،های پروانه اعظم بخش بدین ترتیب افزایش یافته است.

 .اندشده صادر مسکونی

فعال در زمینه ساخت ساختمانهای گذاران سرمایهخرد )گذاران سرمایهکه تعداد از آنجایی

فعال در زمینه ساخت واحدهای تجاری( گذاران سرمایهکالن)گذاران سرمایهمسکونی( نسبت به 

ند سرمایه کالن است که آن هم در در واحدهای تجاری نیازم گذاریسرمایهبیشتر است و 

و همچنین بسیاری از واحدهای  باشدمی گذاریسرمایهاختیار تعداد محدودی از شرکتهای 

، میزان تقاضا باشدمیو کاسبان بازار ها فروشندهدر اختیار تجاری ساخته شده خالی از سکنه و 

 .باشدمیبرای احداث واحدهای مسکونی بیشتر از واحدهای تجاری 

 وضعیت تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن .5-9-4

بوده که  4/463در استان ای اجاره، متوسط شاخص بهای مسکن 4931در نیمه اول سال 

درصد  0/43درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  9/7نسبت به نیمه دوم سال قبل 

ای اجارهبهای مسکن  ، متوسط شاخص4931ال همچنین در نیمه دوم س .است داشتهافزایش 

درصد افزایش و نسبت به نیمه  9/3بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  6/461در استان 

 .است داشتهدرصد افزایش  0/47دوم سال قبل 

درصد ودیعه پرداختی برای اجاره  9متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعالوه  ،4931در نیمه اول سال 

هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  6/19استان یک متر مربع زیربنای مسکونی در 

است. همچنین  درصد افزایش داشته0/3درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  3/5

 .باشددرصد از سهم معامالت از کل کشور را دارا می 4/0استان مازندران در همین دوره زمانی، 
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هزار ریال  4316یک متر مربع زمین در استان  ، متوسط  قیمت فروش4931در نیمه اول سال 

 5/2درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  1/4بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل 

درصد از سهم  7/44. همچنین استان مازندران در همین دوره زمانی، است داشتهدرصد افزایش 

متوسط  قیمت فروش  م  همین سال،. در نیمه دوباشدمیمعامالت زمین در کل کشور را دارا 

 0/4هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  4374یک متر مربع زمین در استان 

. همچنین استان است داشتهدرصد افزایش  6/4درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل 

 ور را دارا درصد از سهم معامالت زمین در کل کش 3/44مازندران در همین دوره زمانی، 

 .باشدمی

های در نیمه غربی استان، تفکیک زمینافزایش قارچ گونه بنگاه های معامالتی امالک خصوصا 

یاد شده   کشاورزی و فروش آن جهت احداث ویال یکی از مهمترین دالیل باال بودن شاخص

 .دباشاستان در این زمینه می

ربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در ممتوسط  قیمت فروش یک متر ،4931در نیمه اول سال 

درصد کاهش و نسبت به  1/4هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  6744استان 

. همچنین استان مازندران در همین دوره است داشتهدرصد افزایش  7/0نیمه اول سال قبل 

. در نیمه باشدمیرا درصد از سهم معامالت ساختمانهای مسکونی در کل کشور را دا 3/0زمانی، 

متوسط  قیمت فروش یک متر مربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در استان  ،4931دوم  سال 

درصد کاهش و نسبت به نیمه  5/4هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  6644

 ،تان مازندران در همین دوره زمانیهمچنین اس .است داشتهدرصد کاهش  3/0دوم سال قبل 

 .باشدمیدرصد از سهم معامالت ساختمانهای مسکونی در کل کشور را دارا  7/9

قیمت زمین  گرددمیبا بررسی قیمت فروش زمین و زیربنای ساختمانهای مسکونی مشاهده 

افزایش و قیمت ساختمانهای مسکونی کاهش یافته است. با توجه به رکود اقتصادی در بازار 

های ساختمانضای خرید مسکن قیمت یک متر زیربنای و کاهش تقا 4931مسکن در سال 

با توجه به کمبود اراضی در استان به خصوص در در حالی که مسکونی کاهش پیدا کرده است. 

بخش گذاران سرمایهمناطق شهری و محتمل دانستن خروج بازار مسکن از رکود از سوی 

 رسد.میمسکن، افزایش قیمت یک متر زمین در استان بدیهی به نظر 
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 تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن .5-9-2

 7/74164در استان  4931میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال 

. بانک مسکن با است داشتهدرصد افزایش  0/3میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

هم( بیشترین سهم را دربین درصد س 6/65) میلیارد ریال تسهیالت مسکن 6/16639پرداخت 

 .باشدمیبانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیالت مسکن دارا 

با توجه به سیاست دولت به منظور بهبود شرایط رکود در بازار مسکن، بانکها اقدام به اعطای 

و در نتیجه میزان تسهیالت نسبت به سال قبل اند نمودهتسهیالت بیشتری در این بخش 

 کرده است. افزایش پیدا 

  سیاستی ی هاتوصیهو ارائه  جمع بندی  .5-1
گیرند و با یک نظم نسبی تکرار می تأنشهای رونق و رکود بازار که از ماهیت آن وجود چرخه

گذاران قرار نگیرد اما شناخت آن شوند، ممکن است مورد توجه عمده خریداران و سرمایهمی

میمی در بخش مسکن بدون در نظر گرفتن این برای سیاستگذار امری حیاتی است و هر تص

ها از طرف شناخت این چرخه. ای معکوس در پی داشته باشدتواند نتیجهادوار تجاری حتی می

های گذاران نیز این مطلوبیت را دارد که از رفتار موجی و ورود و خروجخریداران و سرمایه

ازی را از این بازار دور بضای سفتهکاهد و در نهایت با کاهش هیجان، تقاناگهانی آنها می

تواند از شدت رونق و عمق رکود بکاهد و با بازی به خودی خود میکاهش تقاضای سفتهکند.می

 .تر فراهم آوردتر با افقی بلندمدتها، زمینه را برای سیاستگذاری مناسبتر کردن چرخهمالیم

کن باید جلوگیری از شدت رونق و عمق رو هدف اصلی سیاستگذار در مواجهه با بازار مساز این

ها باشد که در نهایت به ثبات نسبی بازار رکود و همچنین کوتاه کردن بازه زمانی این دوره

 .منجر شود

 :گرددمیبر این اساس پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه  

 کنترل )کنندگان و متقاضیان و در کل فعاالن این بازاردهی صحیح به عرضهسیگنال

ر این گروه در بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی مثل صدور پروانه ساخت، تنظیم رفتا

تواند از حرکت موجی است که می (عوارض و مالیات و همچنین تسهیالت اعطایی

گذاری بکاهد و بنابراین شدت رونق و برای خرید و فروش و همچنین تمرکز سرمایه

 .تر کندرکود را خفیف
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 مین خدمات در أی مختص تهایارانهعرضه مسکن از طریق اعطای سازی بخش توانمند

ایجاد اتصال مستقیم و بدون واسطه سازندگان به  بخش مسکن به سازندگان،

تولید کننده مصالح ساختمانی و اعطای وام و تسهیالت به تولیدکنندگان های کارخانه

 .مصالح و سازندگان مسکن

 تسهیالت به متقاضیان این بخش اعم از  تقویت بخش تقاضای مسکن از طریق اعطای

صندوق ضمانت بازپرداخت تسهیالت مسکن  تأسیسو  درآمدو کم  درآمدهای پرگروه

  .در بازپرداخت وام بانکی درآمدجهت کاهش ناتوانی گروه کم 

 سازی ابزارهای مالی،از طریق متنوع مین مالی در این بخشأتوسعه و بهبود ابزارهای ت 

که  و نهادهای وام دهی در بخش مسکن و..... گذاریسرمایهدهای سازی نهاتخصصی

 .بسزایی دارد ثیرأتشدن ادوار تجاری به خصوص دوره رکود در کوتاه 

  استان اجرای طرح آمایش سرزمین جهت توزیع مناسب تقاضای مسکن در همه نقاط 

ز نقاط خاص حتی در شهرهایی با امکانات کمتر و جلوگیری از تراکم تقاضا در بعضی ا

 .کشور

 تسریع منظور به ستاد شهری یک ی فرسودههابافت در ساز و ساخت رونق منظور به 

سازی سیستم بانکی، شهرداریها و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و در هماهنگ

 ی ذیربط ایجاد گردد.  هادستگاهسایر 

 ی فرسوده هابافت رد گذاریسرمایهو عوارض شهرداریها با هدف  اصالح نظام مالیات 

  ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکن. 

 مسکن مندنظا فروش پیش مدل طراحی کشورها، بسیاری از موفق تجربه به توجه با، 

  تقاضای مسکن، و عرضه همزمان جهت تقویت

 .مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن 
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 چکیده
درصد از تولید )ناخالص داخلی( ایاران را باه  52بخش خدمات نزدیک 

هاای کشااورزی و صانعت ست و نسابت باه بخشا دادهخود اختصاص 

  .سهم بیشتری در اقتصاد ایران دارد

ان این در حالی است که نگاه افکار عمومی و حتی برخی از سیاساتمدار

هاای دیگار یعنای به بخش خدمات در اقتصاد ملی در مقایسه باا بخش

آمیزی نیست و در ایان ناوع برداشات از صنعت و کشاورزی نگاه احترام

عنوان یک مانع برای توساعه اقتصاادی ایاران بخش خدمات در عمل به

 .شودیاد می

هااای داللاای و بایااد توجااه داشاات کااه بخااش خاادمات معااادل فعالیت

آنچنان که در ذهنیت موجود شکل گرفته است، نبوده بلکه  گری،واسطه

های مهمی چاون بانکاداری، بیماه، آماوزش و در بخش خدمات فعالیت

ونقل، گردشاگری، بازرگاانی پرورش و مدیریت، بهداشت و درمان، حمل

هاا ویژه صادرات و واردات نیز وجود دارد کاه هرکادام از ایان فعالیتبه

 .  قتصاد ایران بازی کندتواند نقش مهمی در امی

عماده اقتصاادی اساتان هاای بخاشبخش خدمات یکی از مهمتارین  

این بخش در کشور به قیمت جااری در افزوده ارزش  .باشدمیمازندران 

میلیارد ریاال باوده کاه در اساتان در  6/5656416معادل  4939سال 

 درصاد 55میلیارد ریال بوده است که  7/043966سال یاد شده معادل 

  .ستا دادهکل استان را به خود اختصاص افزوده ارزش 
 

 های خدماتخدمات، زیر بخشافزوده ارزش خدمات،  های کلیدی:واژه
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 استانهای گیریجهتی اقتصادی بخش خدمات و هاسیاست .6-4

که دولت را برآن داشت تا در اهمیت بخش خدمات و بازارهای مرتبط به آن تا حدی است 

را در راستای حمایت از این بخش تدوین  هاسیاستبرنامه پنجم توسعه رویکردها و قانون 

درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از  52بخش خدمات با داشتن سهم نماید. 

 4931اندازی از رشد این بخش در سال های اقتصادی است که داشتن چشمترین بخشمهم

 . داردسال یاد شده اقتصادی  انداز رشدنقش مهمی در تبیین چشم

تشویق و حمایت مالی و حقوقی مالی های یگرهای واسطهیاستها در رشته فعالیتاز اهم این س

افزایش شفافیت و توسط دولت،  الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزیهای قرضاز صندوق

ایجاد یت دولت از ، حمارقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی

های حمل و نقل ترکیابی مسافری و ها، شهرکهای پشتیبانی )لجستیک(، احداث پایانهپارک

، اتخاذ سیاستهای تشویقی برای در خشک توسط بخاش خصوصی و تعاونیباری و گساترش بنا

سط استفاده از کاالها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی تو

 ، یکی امن معامالت امالک و مستغالتوزارت صنعت، معدن و تجارت، گسترش سامانه الکترون

تسهیل در استفاده از خدمات وکالی دادگستری در سقف اعتبارات مصوب جهت احقاق حق 

کی به منظور فعال و مین فضاهای فیزیأافراد نیازمند، اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی و ت

کاربردی –رسمی مهارتی و علمی تی در توسعه آموزشهای رسمی و غیردولموثر بخش غیر

ی بخش هافعالیتدر راستای توسعه و حمایت از رشته  مهم دولت اتاقدامو ... از دیگر  کشور

 . باشدمیخدمات 

 بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات . 6-2

 دادها به خاود اختصااص ر استان مازندراندرصد از تولید )ناخالص داخلی(  7/51بخش خدمات 

   .دارد استانهای کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در اقتصاد ست و نسبت به بخشا

درصد از شاغلین استان مازندران در بخش خدمات فعالیت دارند و  5/16 بر اساس آمار موجود

با توجه به مزیتهای موجود در رشته فعالیت این بخش ی مهمی است که هابخشاز جمله 

 بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد.  ثیرأتاند تومی

میلیارد ریال بوده که در قیاس با  7/043966 استان  بخش خدماتافزوده ارزش ، 39در سال 

دهد. سهم استان از درصد رشد نشان می 4/46میلیارد ریال( حدود  3/465715سال گذشته )

های عمده فروشی و خرده فعالیترصد بوده است د 3/4بخش خدمات کشور افزوده ارزش 
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 3/0درصد، مستغالت و کرایه و خدمات کسب و کار با سهمی معادل  3/45فروشی با سهم 

این افزوده ارزش درصد از  7/01 درصدی مجموعاً 3/5درصد و حمل و نقل و ارتباطات با سهم 

 دهند.بخش را تشکیل می

میلیارد ریال(  7/46706420یلیارد ریال( به ستانده ) م 1/7067469نسبت مصارف واسطه ) 

 1/077409درصد و در سطح استان به ترتیب مصرف واسطه)  3/96بخش خدمات برای کشور 

درصد بوده که  14میلیارد ریال( حدود  0/676047میلیارد ریال( و ستانده بخش خدمات)

 ست. نشانگر هزینه تولید خدمت باالتر در استان نسبت به کشور ا

 و متغیرهای بخش خدماتها شاخصبررسی و تحلیل  .6-9

در صانعت و ساخت افازار  گذاریسرمایهسالیان دراز کشور های در حال توسعه با تصور این که 

کردناد اماا از پرداختن به خادمات غفلات مای ،اند توسعه صنعتی را تسریع و تسهیل کندتومی

ساه آن در ولید ناخالص داخلای کشاورها و مقایتحوالت قرن اخیر و توجه به سهم خدمات در ت

های در حال توسعه نشان داد که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیم باا های صنعتی با کشورکشور

درصد تولید ناخاالص ملای و بایش از  72رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد. نزدیک به 

 د.شومین میأات تهای پیشرفته از بخش خدمی اشتغال در کشورهافرصتدرصد  62

 بخش خدماتافزوده ارزش بررسی وضعیت  .4 -6-9

 خدماتهای بخشارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده زیر 

 انرژی و آب 

های نفتی ، میزان مصرف انواع فرآورده39ال بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آماری س

 :باشدمیاستان به ترتیب ذیل 

ر هزار مت 4910هزار متر مکعب، بنزین  9/46ن، سوختهای هواپیما هزار ت 7/429گاز مایع 

 1/0262هزار متر مکعب، نفت کوره  6/664مکعب، نفت گاز هزار متر 9/465مکعب، نفت سفید 

 هزار متر مکعب بوده است. 

روستاهای استان گاز رسانی گردیده که  4615شهر و  13همچنین تا پایان سال یاد شده تعداد 

خانگی و تجاری و صنعتی های بخشانشعاب و تعداد مصرف کننده نیز در  660546تعداد 

درصد از مصرف گاز طبیعی استان را  5/31نفر بوده است، که بخش خانگی حدود  4232650

درصد از مصرف گاز طبیعی  5/2و  5تجاری و صنعتی به ترتیب های بخشست. ا دادهتشکیل 

میلیون  4/470میزان  مصرف آب شهری در مدت یاد شده ند. ادادهاستان را به خود اختصاص 
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هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و  0/556متر مکعب و با تعداد 

هزار دارا بوده است. آب  6/163مکعب و میلیون متر 6/403ات را به ترتیب تعداد انشعاب

هزار فقره انشعاب در  0/975ا تعداد مکعب و بمیلیون متر 0/79ان نیز به میزان روستایی است

 مدت یاد شده بوده است. 

خانگی، های بخشمگا وات ساعت برق در  6732213، 39مشترکین برق استان تا پایان سال 

. تعداد مشترکین استان در مدت یاد شده اندنمودهعمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصرف 

 ست.  ا دادهاز مشترکین برق استان را تشکیل درصد  1/62میلیون بوده است. بخش خانگی  7/4

میلیارد ریاال باوده  6/47617در دوره مورد بررسی   أمین آب، برق و گاز طبیعیتافزوده ارزش 

. سهم است داشتهدرصد رشد  1/40میلیارد ریال( حدود   6/45664که در مقایسه با سال قبل )

ده اسات. همچناین ساهم رشاته درصاد محاسابه شا 0/0استان از این بخاش در کال کشاور 

که باه لحااظ باشادمایدرصاد  4/6بخش خادمات اساتان افزوده ارزش ی یادشده در هافعالیت

سات. ا دادهی بخش خدمات به خود اختصاص هافعالیتبری جایگاه سوم را در میان رشته سهم

شاور و ی بخاش خادمات در ساطح کهافعالیتی هارشتهدر میان رشته فعالیت یادشده استان 

 بوده است.   6استان حائز رتبه 

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها عمده فروشی، خرده فروشی ، 

ی عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیار وساایل نقلیاه و کاالهاا در هافعالیترشته افزوده ارزش 

میلیاارد  0/65567میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ساال قبال)  6/77356دوره مورد بررسی 

درصاد  5/1. سهم استان از این بخش در کال کشاور است داشتهدرصد رشد  3/46ال( حدود ری

بخاش خادمات افازوده ارزش ی یادشاده در هافعالیتمحاسبه شده است. همچنین سهم رشته 

ی بخاش خادمات باه هاافعالیتکه بیشترین سهم را در میان رشته باشدمیدرصد  5/95استان 

ی هاارشاتهرا در میاان  5ین رشاته فعالیات ماذکور رتباه سات. همچناا دادهخاود اختصااص 

 ست. ا دادهی بخش خدمات بخود اختصاص هافعالیت

  هتل و رستوران 

واحد اقامتی شامل هتل و مهمان  136، استان مازندران دارای 39بر اساس آخرین آمار در سال 

 16026نیاز حادود  گاههااتکه ظرفیت ایان اقامباشدمیپذیر، هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی 

 05و  5، 4ستاره به ترتیب در استان تعداد . هتل پنج، چهار و سه باشدمیاتاق  42361تخت و 
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پارتمان و مجتمع واحد پذیرایی شامل هتل آ 34واحد و  976ی دو و یک ستاره شامل هاهتلو 

 .  باشدمیپذیر پذیرایی و مهمان

درصاد از  7/0میلیارد ریال بوده که  3/5321ن گروه هتل و رستوراافزوده ارزش  4939در سال 

. سهم استان از ایان بخاش در کال کشاور دهدمیبخش خدمات استان را تشکیل افزوده ارزش 

 کشور بزرگتر است.  GDPاستان در  GDPدرصد محاسبه شده که از سهم  6/1

 3/1316ان )، رستوران است که فعالیات رساتورین گروه هتل و خوابگاهی ذیل اهافعالیترشته 

باالتری نسبت به رشاته فعالیات هتال و افزوده ارزش میلیارد ریال( در سال مورد مطالعه دارای 

 میلیارد ریال( بوده است.  356خوابگاه)

 انبارداری و ارتباطات حمل و نقل ، 

 40643مینای باوس و  402اتوبوس،  469وسیله نقلیه عمومی شامل  49420 تعداداستان  در 

قلیااه موتااوری و موتااور ساایکلت وساایله ن 59775. باشاادماایش درون شااهری تاکساای در بخاا

. سافرهای ثبات شاده زمینای درون باشاندمیگذاری شده در سطح استان در حال تردد شماره

هزار نفر مسافر صورت پذیرفتاه  5/4501سفر با تعداد  944769تعداد  39شهری تا پایان سال 

هزار نفر مسافر برون شهری تا پایان ساال ماورد  0976هزار سفر و   991است. همچنین تعداد 

 نظر انجام شده است. 

ی حمال و نقال، انباارداری و ارتباطاات در دوره ماورد بررسای هاافعالیاترشاته افزوده ارزش 

 6/02میلیاارد ریاال( حادود  03622میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبال)  4/96224

درصد محاسبه شاده اسات.  5/9از این بخش در کل کشور  . سهم استاناست داشتهدرصد رشد 

درصاد 1/46بخاش خادمات اساتان افازوده ارزش ی یادشده در هافعالیتهمچنین سهم رشته 

ی بخش خدمات باه خاود هافعالیتبری جایگاه سوم را در میان رشته که به لحاظ سهمباشدمی

 ست. ادادهاختصاص 

 واسطه گرهای مالی 

واحاد باانکی باا  763های مالی استان در مدت یاد شده باا یگرهعنوان واسط بانکهای استان به

. در انادنماودههزار میلیارد ریاال ساپرده جاذب  3/455میلیون فقره سپرده حدود  0/46تعداد 

هزار میلیارد ریال باوده  6/1 به ارزشمیلیون فقره  1/4ی صادر شده استان، هانامهبیمه 39سال 

 .است
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میلیارد ریال بوده  3/1129های مالی استان گریبخش واسطهافزوده ارزش  4939سال  در

درصد محاسبه شده  6/9مالی کشور های گریواسطهبخش افزوده ارزش است. سهم استان در 

ارزش با های بخشکه جزء باشدمیدرصد  6/4استان  GDPهمچنین سهم این بخش در 

 پایین در اقتصاد استان است.افزوده 

ی جانبی، بیمه هافعالیتهای مالی و یگرواسطه ی ذیل این گروه بانک، سایرهافعالیترشته 

باالتری نسبت به دو رشته افزوده ارزش است که فعالیت بیمه در سال مورد مطالعه دارای 

 باالتری بوده است. افزوده ارزش در سال گذشته فعالیت بانک در دارای  فعالیت دیگر  بوده است.

 تغالت،کرایه و خدمات کسب و کار مس

ی مستغالت، کرایه و خدمات کساب و کاار در دوره ماورد بررسای هافعالیترشته افزوده ارزش 

 7/40میلیارد ریاال( حادود  7/95951میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل)  9/93651

محاسبه شاده اسات.  درصد 3/0. سهم استان از این بخش در کل کشور است داشتهدرصد رشد 

درصاد  0/46بخاش خادمات اساتان افزوده ارزش ی یادشده در هافعالیتهمچنین سهم رشته 

ی بخش خدمات به خاود هافعالیتبری در میان رشته ، که جایگاه دوم را به لحاظ سهمباشدمی

 ست. ا دادهاختصاص 

 اداره امور عمومی و خدمات شهری 

ای آتاش ، تعاداد ایساتگاهههای عماومیشهری، پارکی شامل وسعت فضای سبز خدمات شهر

هاای عماومی تعاداد و مواردی دیگر شامل تعداد توالت بار، حمل زبالهنشانی، میادین میوه و تره

، 31خارین آماار موجاود تاا پایاان ساال . بار اسااس آباشدمیحمام و کشتارگاهها و گورستان 

باا وساعت  45بار  به تعداد دان میوه و ترهایستگاه، می 75اد ایستگاههای آتش نشانی استان تعد

میلیون متر مربع، حمل زباله باا  7/9پارک عمومی به وسعت  940هزار متر مربع، تعداد  6/026

تن در روز و همچنین وسعت فضای سبز شهری استان باه میازان  0055خودرو به میزان  199

 میلیون متر مربع بوده است. 9/6

میلیارد ریال بوده  46579گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری افزوده ارزش  4939در سال 

. سهم استان از این بخش دهدمیبخش خدمات استان را تشکیل افزوده ارزش درصد از  6/7که 

کشاور کاوچکتر  GDPاساتان در  GDPRدرصد محاسبه شاده کاه از ساهم  9در کل کشور 

 است. 
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خدمات شهری، امور دفاعی، امور انتظامی، تاأمین  ی ذیل این گروه امور عمومی،هافعالیترشته 

اجتماعی اجباری است که فعالیت امورعمومی و خادمات شاهری در ساال ماورد مطالعاه دارای 

 .باشدمیافزوده ارزش بیشترین 

 آموزش 

دختار و  091666پسر و  015094دانش آموز شامل  173637تعداد  39-31در سال تحصیلی 

کاالس آموزشای در مادارس سراسار  00076آموزشگاه و در  9691 در سطوح مختلف با تعداد

 .  اندبودهاستان مشغول به تحصیل 

حادود  39-31سسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی ؤآموزشگران دانشگاهی تمام وقت م

. در ساال باشاندمایزن در دانشاگاههای اساتان مشاغول  665مرد و  0363نفر شامل  9671

زن در دانشگاههای  440612مرد و  490679دانشجو شامل  015949اد تحصیلی یاد شده تعد

 . اندبودهی مختلف و در سطوح مختلف آموزش عالی مشغول به تحصیل هارشتهاستان در 

میلیارد ریاال باوده کاه  1/41943ی آموزش در دوره مورد بررسی هافعالیترشته افزوده ارزش 

. ساهم اسات داشاتهدرصاد رشاد  7/45یال( حادود میلیارد ر 40970در مقایسه با سال قبل) 

. همچناین ساهم ایان بخاش در درصد محاسبه شده اسات 1ر کل کشور استان از این بخش د

GDPR  باشدمیدرصد  5/6استان. 

 بهداشت و مددکاری اجتماعی  

تخت ثابت در سطح اساتان آمااده ارائاه  5133بیمارستان فعال استان با  10، تعداد 39در سال 

 924های اولیاه بهداشاتی تعاداد . مراکز ارائه دهنده مراقبتاندبودهت پزشکی به بیماران خدما

پایگاه بهداشاتی و  66مرکز در روستا بوده است. تعداد  437مرکز در شهر و  421مرکز بوده که 

د. دهنمیخانه های بهداشت فعال در سطح استان نیز خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه  4067

، 401ای سسات تشخیصی و درماانی هساتهؤ، م160، داروخانه 073آزمایشگاههای طبی  تعداد

خادمات بوده است. کل پزشکان شاغل در دانشاگاههای علاوم پزشاکی و  151مرکز توانبخشی 

در  49646پزشاک در کلیاه ساطوح باوده اسات. پیراپزشاکان نیاز  0936ی و درماانی بهداشت

 .  نمودندمیو نوع تخصص ارائه خدمان  هارشته

میلیارد ریال بوده که در مقایسه باا  6/47492گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی افزوده ارزش 

بخش یااد افزوده ارزش . است داشتهدرصد رشد  6/05میلیارد ریال( حدود  0/49697سال قبل)
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. ساهم اساتان از ایان دهادمایبخش خدمات استان را تشکیل افزوده ارزش درصد از  6/7شده 

 درصد محاسبه شده است.  6/1بخش در کل کشور 

ی ذیال ایان گاروه بهداشات و درماان دولتای، بهداشات و درماان خصوصای، هاافعالیترشته 

دامپزشکی و مددکاری اجتماعی است که فعالیت بهداشت و درمان دولتی در سال مورد مطالعاه 

 ست. ا دادهاص بیشترین سهم را بخود اختصافزوده ارزش میلیارد ریال  0/42473با 

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 

، اجتمااعی، ی مرباوط باه ساایر خادمات عماومیهاافعالیترشته افزوده ارزش  4939در سال 

میلیارد ریال(  6/6256میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل)  3/6797شخصی و خانگی 

درصد محاسبه  6/9ن از این بخش در کل کشور . سهم استااست داشتهدرصد رشد  0/44حدود 

 9بخاش خادمات اساتان افزوده ارزش ی یاد شده در هافعالیتشده است. همچنین سهم رشته 

 .باشدمیدرصد 

 خدماتهای بخشنسبت مصرف واسطه به ستانده زیر

( از حاصل تقسیم مصرف واسطه باه ساتانده هار فعالیات I/Oنسبت مصرف واسطه به ستانده) 

باالتر و هر چه این نسبت وری بهره. هر چه این نسبت کوچکتر باشد نشان دهنده آیدمی بدست

آماوزش، مساتغالت و هاای بخاشاین نسبت در . باشدمیکمتری وری بهرهبزرگتر باشد بیانگر 

را دارا وری بهارهدر استان بوده و بیشترین  7/49و  6/49ار به ترتیب کرایه و خدمات کسب و ک

. باشادماییاد شده برخوردار های بخشباالتری در وری بهرهکه نسبت به کشور نیز از  باشندمی

پاایینی وری بهرهکه در استان از  باشندمییی هابخشگری مالی و هتل و رستوران از زبر واسطه

 .باشندمیبرخوردار 

 بررسی وضعیت زیر بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی .6-9-2 

ی هاایر و همچناین مجتماعمهمانپاذ ،هتل آپارتماان ،متل، هتلوجود انواع مراکز اقامتی نظیر 

که باه باشادمیگردی دارای پروانه از اداره کل ذیربط توریستی، کمپینگ و خانه مسافر و اقامت

خاص آب و هوایی و جنگل و دریا و مراکز گردشگری هار سااله  جهت وضعیت اقلیمی و شرایط

درصاد و  12نمایند. درصد اشغال ایان مراکاز است که از این مراکز استفاده می شاهد مسافرانی

 .  باشدمیروز  5شب و  1روزهای اقامت مسافران نیز 
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 آثار ملی ثبت شده

ی است که برخای از آنهاا بارای ثبات استان مازندران دارای آثار متعدد تاریخی، معنوی و طبیع

ملی معرفی شده است و از بین آنها بتازگی دو اثر معناوی و هفات اثار تااریخی باه ثبات ملای 

 .باشادمیاثر  754، 31ه است که در مجموع تعداد آثار ملی ثبت شده استان تا پایان سال رسید

ه در فهرست آثار ملای کشتی مشت و بندبازی مربوط به شهرستان رامسر دو اثر معنوی است ک

لذا تعداد اثر یااد شاده بار اسااس ، باشدمیزیاد  تعدد آثار تاریخی در استان مازندران .ثبت شد

اطالعات دریافتی از اداره کل میاراث فرهنگای، صانایع دساتی و گردشاگری اساتان مازنادران 

 .باشدمی

 4931ن در ساال بر اساس آمار ارائه شده توسط ساازمان میاراث فرهنگای و گردشاگری اساتا

 وارد استان شده اند. گردشگر خارجی  هزار نفر 69گردشگر داخلی و میلیون نفر  0/90دود ح

 ی سیاستیهاتوصیهجمع بندی و ارائه  .6-1

گاروه افازوده ارزش ررسی تحوالت بخش خدمات استان نشان دهنده آن است که سهم نسبی ب

که در مقایساه باا ساال باشادمایصاد در 55کال اساتان کاه حادود افزوده ارزش خدمات در 

 درصد افزایش یافته است.  6/6حدود درصد(  6/54گذشته)

 های سیاستی در این بخش عبارتند از:مهمترین توصیه

  تعمیر و تجهیز دفاتر پستی استان و توسعه دفتر خدماتICT در روستاهای استان 

  در سطح استانتکمیل و توسعه ناوگانهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری 

 گذاری بر روی احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانیسرمایه 

 تعمیر و تجهیز مدارس و بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی استان 

 حفظ و احیای نمادهای برجسته فرهنگی در استان 

 ای در استانو تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه توسعه 

 ستانارتقاء سطح هتلینگ مراکز بیمارستانی ا 
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  فصل هفتم

 نقل  حمل و  
 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 67 

 

 چکیده

اساسا در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلی و 

های حمل و نقل در نقش سیستمتوان میروند گسترش آن، ن

ایمنی و سطح  سرعت جابجایی، زمان سفر، ،هاهزینهی سازبهینه

ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل  شده را نادیده گرفت.خدمات ارائه 

بار سبک توسط سازمان راهداری و حمل و نقل، کمک به توسعه ناوگان 

ریلی برون شهری، توانمندسازی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و 

ی برون هاراهتوسعه شبکه بزرگراهی و ایمن سازی  نقل بار و مسافر،

ی سیاستی این بخش هاتوصیهمترین شهری و روستایی استان از مه

 .باشدمی

بخش حمل و نقل استان مازندران افزوده ارزش ، 4939در سال 

درصد از این مقدار مربوط به  0/33که باشدمیمیلیارد ریال  4/94695

 حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی 

 .باشدمی

هزار سفر  966ی، تعداد اهجاددر بخش حمل و نقل 4931در سال 

میلیون نفر مسافر از طریق این  6/1برون استانی و همچنین تعداد 

میزان کاالی حمل شده در استان از ی استان جابه جا شده و هاپایانه

در بخش حمل و نقل ریلی، تعداد  .باشدمیمیلیون تن  7/49این طریق 

میزان لیون نفر و می9/4مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن، 

.در بخش حمل و باشدمیمیلیون تن 24/4بار حمل شده از این طریق 

میلیون تن کاال به بنادر استان وارد و یا  1نقل دریایی مجموعاً حدود 

 ست.ا گردیدهخارج 

 

 حمل و نقل، ارزش افزوده، مازندران واژگان کلیدی:
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 استانهای یریگجهتی اقتصادی بخش حمل و نقل و هاسیاست. 7-4

 کپارچگی در نظام حمل و نقل درون شهری و برون شهری و همچنین حمل و نقل چندی

به عنوان مهمترین رویکردهای دولت در بخش حمل و نقل عمومی مطرح  وجهی و ترکیبی

ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار سبک توسط سازمان راهداری و حمل و نقل،  .باشندمی

وگان ریلی برون شهری، توانمندسازی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و کمک به توسعه نا

ی برون شهری و روستایی از جمله هاراهتوسعه شبکه بزرگراهی و ایمن سازی  نقل بار و مسافر،

 .باشندمیی سیاستی این بخش هاتوصیهمهمترین 

 بررسی وضعیت تحوالت بخش حمل و نقل در استان مازندران  .7-2

ی اجادهکاالها و مسافر در سطح استان از طریق خطوط ریلی، هوایی، دریایی و  حمل و نقل

ی صورت اجاده. بیشترین میزان حمل و نقل در استان از طریق حمل و نقل گیردمیصورت 

 .گیردمی

میلیارد 1/067میلیارد ریال بوده که از این مقدار  732در بخش راه، کل اعتبار مصوب در حدود 

میلیارد ریال بوده که  60یص یافته است. در بخش فرودگاه نیز کل اعتبار مصوبریال آن تخص

 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است. 3/06از این مقدار 

 .باشدمیکیلومتر  3/42923حوزه استحفاظی مازندران، ی تحت هاراهجمع کل 4931در سال 

 7/334کیلومتر راه اصلی،  0/697،کیلومتر بزرگراه 0/760کیلومتر آزادراه و 96این راهها شامل

کیلومتر راه روستایی شوسه  6/9643کیلومتر راه روستایی آسفالته و  1019کیلومتر راه فرعی، 

 . باشدمیو خاکی موجود در استان 

فروند بوده که این تعداد نسبت به  765سال تعداد شناورهای فعال در بندر امیرآباد همین در

همچنین تعداد شناورهای فعال در بندر نوشهر و  .است شتهدافروند کاهش  90،قبلسال 

فروند  90، بندر نوشهر 4939فروند بوده که نسبت به سال  77و  927فریدونکنار به ترتیب 

 . است داشتهفروند کاهش  41افزایش و بندر فریدونکنار 

داد نسبت به سال فروند بوده که این تع 9172تعداد پروازهای داخلی در استان مازندران معادل 

. از این تعداد پرواز داخلی است داشتهدرصد( افزایش  61/4فروند )معادل  69قریب به   قبل

فروند  600فروند متعلق به فرودگاه نوشهر و  141فروند مربوط به فرودگاه ساری   0191

فروند  996ان های استی از فرودگاهالمللبینمتعلق به فرودگاه رامسر بوده است. تعداد پروازهای 

. علت اصلی افزایش مربوط است داشتهدرصد کاهش  5/51، حدودقبلبوده که نسبت به سال 
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مشهد بوده  -کیش و ساری -افزایش مسیرهای پروازی در مسیرهای ساری به پروازهای داخلی،

 است.

 ای عملکردی بخش حمل و نقلهشاخصبررسی و تحلیل  .7-9

که این باشدمیمیلیارد ریال  4/94695حمل و نقل استان بخش افزوده ارزش ، 4939در سال 

درصد از این مقدار مربوط به  0/33.است داشتهدرصد افزایش  0/00میزان نسبت به سال قبل

 .باشدمیحمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی 

های نو و جدید  به ها و واگنینی و ریلی  و جایگزینی ماشاجادهبه دلیل بروزرسانی ناوگانهای 

ی سوخت و هاهزینهو به تبع آن کاهش  4939های فرسوده در سال ها و واگنجای ماشین

ی نسبت به سایر اجادهها همچنین سهم باالی حمل و نقل زمینی و و بزرگراه هاراهافزایش آزاد

حمل افزوده ارزش االی نسبت به سال قبل و سهم بافزوده ارزش افزایش  ،بخشهای حمل و نقل

 .رسدمیی نسبت به سایر بخشها بدیهی به نظر اجادهو نقل 

ی در اجادههوایی و  ،به جا شده از طریق خطوط ریلی ن جاتعداد کل مسافری 4931در سال 

درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل  5/71میلیون نفر بوده که  1/6 استان حدوداً

 درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند. 9/2طریق خطوط ریلی و  درصد از 0/02،ایجاده

 باشدمیمیلیون تن  6/46ی اجادههوایی و  همچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی،

درصد از طریق خطوط  1/5ی،اجادهدرصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل  1/79که 

درصد نیز از طریق خطوط هوایی  4/2ی و رصد از طریق حمل و نقل دریاید 4/04ریلی و 

 ند.اگردیدهمنتقل 

ی نسبت به تعداد ناوگانهای سایر بخشهای حمل و نقل اجادهکه تعداد ناوگانهای از آنجایی

بیشتر بوده و همچنین به دلیل ارزان بودن هزینه حمل مسافر و حمل بار در حمل و نقل 

ی بیشترین سهم را در بخش حمل و نقل اهجادحمل و نقل  ،ی نسبت به سایر بخشهااجاده

 .باشدمیمسافر و کاال و خدمات دارا 

میلیون نفری  0/9 ورد جمعیت حدوداً آباتوجه به اطالعاتی دریافتی از دستگاههای اجرایی و بر

ی، اجادهشده توسط بخشهای مختلف حمل و نقل ) نسبت بار جابجا ،4931استان در سال 

یعنی به  .باشدمیمیلیون تن بار به ازای هر نفر  6/5جمعیت استان  به (، دریاییریلی، هوایی

 ست.ا گردیدهمیلیون تن کاال حمل و نقل  6/5ازای هر نفر 
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 یاجادهحمل و نقل . 7-9-4

هزار سفر برون استانی و همچنین  966، تعداد 4931ی در سال اجادهدر بخش حمل و نقل 

نسبت به سال قبل به  ی استان جابه جا شدند کههاپایانهمیلیون نفر مسافر از طریق  6/1تعداد 

میزان کاالی حمل شده در  است. درصد افزایش همراه بوده 0/46درصد و  1/92ترتیب، با 

درصد کاهش  5/9معادل  4939میلیون تن بوده که نسبت به سال  7/49استان از این طریق 

 .است داشته

 دستگاه 7565یل نقلیه عمومی مسافری در استان تعداد وساهمچنین در سال مورد مطالعه، 

به 4939دستگاه بوده که نسبت به سال  44646در استان  وتعداد وسیله نقلیه عمومی باری

 درصدکاهش پیدا کرده است.  3/05و 6/40ترتیب حدود

سیستم کارت هوشمند در اداره  4931ه اینکه، از سال بشود میدالیل کاهش این امر مربوط 

در این سیستم رانندگانی که کارت سالمت یا  اجرایی و فعال گردید، هاپایانهو نقل و کل حمل 

فعال گردیده و در نتیجه این کارت هوشمند آنها غیر کرده باشند،معاینه فنی را دریافت ن

به  .شوندمیهای آنها از لیست حمل و نقل مسافری و باری کنار گذاشته رانندگان و اتوبوس

کاهش پیدا  39نسبت به سال  31اد وسیله نقلیه مسافری و باری در سال همین خاطر تعد

 کرده است.

که نسبت به باشدمیهزار تن  005ی اجادههمچنین میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل 

 4931درصد افزایش پیدا کرده است.با توجه به بهبود سیاست خارجی در سال  4/16سال قبل 

 .رسدمیمقدار افزایش بدیهی به نظر نسبت به سال قبل این 

 حمل و نقل ریلی .7-9-2

میلیون 9/4در بخش حمل و نقل ریلی، تعداد مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن، 

، 0/46، به ترتیب قبلعدد که نسبت به سال  7416دستگاه لکوموتیو در گردش  تعداد نفر بوده،

 .است داشتهدرصد افزایش  0/6

میلیون تن، تعداد واگن باری در 24/4ر همین بخش میزان بار حمل شده همچنین د

کیلومتر،  4/95کیلومتر، طول خطوط فرعی  7/992دستگاه، طول خطوط اصلی 43426گردش

کیلومتر بوده است، که نسبت به زمان مشابه سال قبل  6/04طول خطوط صنعتی و تجاری 

طول خطوط  درصد کاهش، 1/46باری تعداد واگن  درصدکاهش، 6/45میزان بار حمل شده

 ند.اداشتهفرعی و طول خطوط اصلی و صنعتی و تجاری تغییرمحسوسی ن
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تن بوده که این مقدار نسبت به سال قبل  6535میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل ریلی

 .است داشتهدرصد کاهش  9/57

ی به مساحت و جمعیت ی به عمل آمده نسبت طول خطوط ریلی اصلهابررسیبا توجه به 

به ازای هر کیلومتر مربع از دهد میاین ارقام نشان  .باشدمی 224/2 و 241/2استان به ترتیب 

 224/2کیلومتر خطوط اصلی ریلی و به ازای هر نفر از جمعیت استان  241/2مساحت استان 

جمعیت استان کیلومتر خطوط اصلی ریلی در استان ایجاد شده است که با توجه به وسعت و 

 .باشدمیبسیار ناچیز 

که در سال گذشته راه آهن استان گلستان بطور کامل)از لحاظ مدیریتی و نیروی  از آنجایی

به همین دلیل تعداد واگن باری و میزان بار ، انسانی( از استان مازندران جدا و مسقل گردید

 پیدا کرده است.  حمل شده از طریق خطوط ریلی مازندران نسبت به سال گذشته کاهش

 حمل و نقل دریایی. 7-9-9

میلیون تن کاال به بنادر استان  1در بخش حمل و نقل دریایی در سال یاد شده، مجموعاً حدود 

 .است داشتهدرصد کاهش  49ست که نسبت به سال گذشته حدود ا گردیدهوارد و یا خارج 

هزار تن، بندر  3/46در نوشهر در بن 4931میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در سال 

هزارتن بوده که نسبت به سال قبل در بنادر  0/420هزار تن و بندر امیرآباد  04فریدونکنار 

نوشهر با  درصدی و در بندر 4/49درصد و  1/13امیرآباد و فریدونکنار به ترتیب دارای رشد 

نفتی در الهای غیرزان تخلیه و بارگیری کادرصد همراه بوده است. همچنین می 7/74کاهش

هزار تن  0/466میلیون تن و در بندر فریدونکنار  6/0هزارتن، بندر امیرآباد  0/661بندر نوشهر 

درصد  5/50و  6/46در بندر امیرآباد و فریدونکنار به ترتیب 4939بوده که نسبت به سال 

 .است داشتهدرصد افزایش  6/07کاهش و در بندر نوشهر 

شد و زیرساختهای الزم در  نفتی سواپ بین کشورهای ایران و روسیه لغوکه قرارداد  از آنجایی

به همین خاطر میزان واردات نفتی در  بندر فریدونکنار جهت تخلیه واردات نفتی فراهم گردید،

 شدمیواردات نفتی که در گذشته در بندر نوشهر تخلیه  بندر نوشهر کاهش یافت و بدنبال آن،

دونکنار تخلیه گردیده و میزان واردات نفتی در بندر فریدونکنار در بندر فری 4931در سال 

بخش خصوصی اقدام به ایجاد و گسترش گذاران سرمایهکه  همچنین از آنجایی افزایش یافت.

 در  نفتی در بندر نوشهر افزایش یافت.میزان واردات کاالهای غیر انبار در بندر نوشهر نمودند،



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 72 

 

ها در این نشینی سطح دریا پهلو گرفتن بسیاری از کشتیعقببندر فریدونکنار نیز به دلیل 

 نفتی در این بندر کاهش یافت.جه شد و به همین خاطر واردات غیربندر با مشکل موا

 حمل و نقل هوایی. 7-9-1

تعداد مسافران داخلی که وارد فرودگاههای استان  ،31در بخش حمل و نقل هوایی در سال 

هزار نفر بوده  9/496 اندشدهمسافران داخلی که از فرودگاه خارج  هزارنفر و تعداد9/419شده 

. تعداد مسافر است داشتهرشد  7/0درصد و  6/9به ترتیب4939که این تعداد نسبت به سال 

هزار نفر و تعداد مسافرین خارجی که از  6/92خارجی که وارد فرودگاههای استان شده 

به  4939رنفر بوده که این تعداد نسبت به سال هزا1/92 اندشدهفرودگاههای استان خارج 

به  4931همچنین میزان بار ورودی در سال  ،است داشتهدرصد کاهش  0/60و  9/69ترتیب 

تن بوده  9/4966تن و میزان بار خروجی از فرودگاههای استان  9/4634فرودگاههای استان 

 .است داشتهکاهش  درصد43درصد کاهش و  1/93که نسبت به سال قبل به ترتیب حدود

به همین خاطر تعداد مسافران خارجی  پروازهای حج عمره لغو شد، 4931که در سال از آنجایی

که از فرودگاههای استان خارج گردیدند و میزان بار همراه این مسافران که از فرودگاهها خارج 

 .است داشتهشدند، کاهش چشمگیری 

 ی:سیاست یهاتوصیهو ارائه  جمع بندی .7-1

ی بیشترین سهم را اجادهبخش  ،4931برطبق بررسی انجام شده در بخش حمل و نقل در سال 

ه ی حمل و نقل دارا بوده که آن هم بمسافر و بار نسبت به سایر بخشها در خصوص حمل و نقل

 .باشدمیی نسبت به سایر بخشها اجادهوسعه مسیرهای دلیل هزینه پایین حمل و نقل و ت

بیشتری های یبخش حمل و نقل باید تالش و پیگیر نظور توسعه هرچه بیشتربنابراین به م

 دریایی و هوایی صورت گیرد. جهت توسعه مسیرهای ریلی،

 ی سیاستی جهت رشد و توسعه این بخش عبارتند از:هاتوصیهمهمترین 

  سودآور با استفاده از  گذاریسرمایهفراهم ساختن زمینه مشارکت بخش غیردولتی و

  انواع

... در بخش توسعه ناوگان و BOT ،BOOمین مالی نظیر فاینانس، أهای تشیوه

 . هاپایانهها و مل و نقل و توسعه شبکه و زیرساختعمومی ح

 .کمک به توسعه ناوگان ریلی برون شهری 
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 آوری امکان کنترل بار در مبدا، مسیر و مقصد از طریق ردیابی بار و ایجاد بارنامه فراهم

 الکترونیکی.

 .توسعه و تقویت زیرساختها و شبکه حمل و نقل استان 

 سازی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر. توانمند 

  رفع انحصارات دولتی و ایجاد انگیزه رقابت بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل

 استان.

  ی برون شهری و روستاییهاراهتوسعه شبکه بزرگراهی و ایمن سازی 

 ظارت بر حمل و نقل بار سبک توسط سازمان راهداری و حمل و نقل.ساماندهی و ن 

 زیرساختها و روبنای حمل وبرداری بهرهی توسعه، نگهداری و هاهزینهمین أکمک به ت 

 نقل از محل اخذ مالیات و عوارض از سوخت.
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  فصل هشتم

                                     انرژی  

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 77 

 

 چکیده
بخش اقتصادی و تغییر افزون  در جهان امروزی به دلیل اهمیت روز

سازی قدرت از حوزه نظامی به حوزه اقتصاد، حوزه انرژی نگرش بیشینه

از یک پشتیبان صرف برای تقویت بنیه نظامی به عرصه اصلی رقابت 

با ظهور قدرتهای جدید اقتصادی مانند  بین کشورها تبدیل شده است.

د شتابان اقتصاد این کشورها بحران کمیابی منابع چین و هند و رش

انرژی بیش از پیش نمایان شده است. از این رو وابستگی متقابل و 

همگرایی اقتصادی و بدنبال آن رشد اقتصادی و امنیت انرژی از عوامل 

 تعیین کننده روابط بین کشورهاست.

عی(در بخش انرژی )نفت،آب،برق،گاز طبیافزوده ارزش  ،4939در سال 

میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  6/47617استان مازندران 

 .است داشتهدرصد رشد  1/40

علی رغم افزایش مصرف برق و گاز طبیعی در دهد مینشان  هابررسی

سرانه مصرف این بخشها کاهش پیدا کرده است که نشان  استان،

 عدادافزایش مصرف این بخشها فقط به دلیل افزایش تدهد می

و درحقیقت مصرف هر مشترک کاهش پیدا کرده  باشدمیمشترکین 

 است. 

 

 ، مازندرانبخش انرژیافزوده ارزش انرژی،  واژگان کلیدی:
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 استانهای گیریجهتسیاستهای اقتصادی بخش انرژی و  .8-4

. بعضی معتقدند دهدمیقرار  ثیرأتمصرف انرژی را تحت  های اقتصادی مناسب،سیاست

اقتصادی بخصوص افزایش  یهاسیاستموثرترین راه برای مدیریت مصرف انرژی استفاده از 

 های انرژی است. بهای حامل

کالن انرژی و ریزی برنامهگذاری و و نفت در این بخش عهده دار سیاستهای نیرو وزارتخانه

ین دولت در ا .باشندمیحفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور 

 تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، سازماندهی، ریزی،برنامه گذاری،بخش با سیاست

 عمومی،های بخشفعالیت  بسترهای مناسب را برای ایجاد هماهنگی بین نقش آفرینان،

رونق  ی مصرف،سازبهینهها فراهم نموده و با حمایت از خصوصی و تعاونی را در تمامی عرصه

 .کندمیبه فضای کسب و کاردر عرصه ملی و فراملی حقوق کلیه ذینفعان خود را رعایت  بخشی

 :باشدمیای دولت در این بخش به شرح ذیل هبرنامهبه طور کلی مهمترین 

 فت و گازبخش ن

 .(گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع انرژی کشور4

مین مصارف داخلی و أره کشور به منظور ت(افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخی0

 .های نفتیآوردهحداکثر جایگزینی با فر

 .ی مصرف و کاهش شدت انرژیسازبهینه(9

 بخش آب و برق

عرضه  امنیتی و اقتصادی آب و برق در استحصال، و توجه به ارزش سیاسی،وری بهره(ارتقای 4

 .و مصرف آن

ندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشوراز به حداقل رسا (افزایش میزان استحصال آب،0

 .طریق ممکن هر

 .و اولویت استفاده از منابع آبی مشترکشود می(مهار آبهای مرزی که از کشور خارج 9

 بررسی وضعیت تحوالت بخش انرژی  .8-2

ورود  تسهیل درثر بوده ؤمهمترین تحول ایجادشده در سطح ملی که در سطح استانی نیز م

و با تصویب و  4931در سال  و به تبع آن به استان بوده است. خارجی به کشورران گذاسرمایه

خارجی بسیاری در زمینه گذاران سرمایه اجرای برجام و لغو بسیاری از تحریمهای اقتصادی،

احداث نیروگاههای فوق توزیع برق وارد کشور و به تبع آن وارد استان گردیده و اقدام به عقد 
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ری و صنعتی در خصوص احداث نیروگاه فوق توزیع برق نمودند که در صورت قراردادهای تجا

ی مربوطه، برق رسانی به بسیاری از مناطق شهری و روستایی هاپروژهاتمام و اجرای طرحها و 

همچنین با اجرای برجام، صادرات نفت خام و گاز  .گیردمیتری صورت استان به نحو مطلوب

 ه تبع آن ورود ارز به کشور تسهیل گردید.طبیعی و خرید و فروش آن و ب

 های انرژیبررسی و تحلیل وضعیت بخش .8-9
 بررسی وضعیت بخش انرژی .8-9-4

 6/47617در استان  )نفت،آب،برق،گاز طبیعی(بخش انرژیافزوده ارزش ، 4939در سال 

گاز  در این بخش، .است داشتهدرصد رشد  1/40میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

درصد( بیشترین و نفت با صفر درصد کمترین سهم  6/79میلیارد ریال ) 4/49403طبیعی با 

 5/5گاز طبیعی میزان مصرف  4931همچنین در سال  .باشدمیاستان را دارا افزوده ارزش 

های گاوات ساعت و میزان مصرف فرآوردههزار م 6/6979مصرف برق  ،میلیارد متر مکعب

 .باشدمی ترمکعبمیلیون م 4/9نفتی

های برق توان به احداث نیروگاهنسبت به سال قبل میافزوده ارزش  از عوامل عمده افزایش

 .شودمیرفت آب  و افزایش زهکشی آب در استان اشاره کرد که مانع هدر(  chpتجدیدپذیر)

ت که کی از اینسکه مخازن مناسبی از گاز در استان وجود دارد نتایج حا همچنین از آنجایی

ها از گاز در مقایسه با برق و نفت بیشتر است و در نتیجه میزان سهم وردهتولید و تبدیل فرآ

 این بخش در مقایسه با بخشهای دیگر انرژی بیشتر است.افزوده ارزش 

 ای نفتیهفرآورده .8-9-2
در بخش صنعتی  مترمکعب، 6/496میزان مصرف نفت سفید در بخش خانگی ،4931در سال 

هزار متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل به  6/41هزار متر مکعب و در سایر بخشها  00/2

به دلیل افزایش  ند.اداشتهدرصد افزایش  3/06درصد کاهش و  7/62درصد کاهش، 02ترتیب 

میزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش خانگی به جای نفت سفید به 

بخش کاهش مصرف نفت سفید در بخش خانگی و صنعتی بدیهی به  منظور امورگرمایشی این

هزار مترمکعب، در بخش نیروگاه  1/74میزان مصرف نفت کوره در بخش صنعتی  .رسدمینظر 

که نسبت به سال قبل  باشدمیهزار مترمکعب  49/4هزارمترمکعب و در سایر بخشها  0/4547

 ست.اداشته درصد کاهش  9/43درصد و  6/00درصد  97به ترتیب
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و به دلیل وقوع  باشدمیکه عمده مصرف نفت کوره و در بخشهای صنعتی و نیروگاه از آنجایی

های اقتصادی و تعطیلی و یا نیمه فعال گردیدن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی تحریم

میزان مصرف بنزین در  .رسدمیکاهش مصرف نفت کوره در این بخشها نیز بدیهی به نظر 

 6/2هزار مترمکعب و در سایر بخشها  0/4966مکعب در وسایل نقلیه هزارمتر 4/4ش صنعتی بخ

درصد افزایش  4/1درصد کاهش،  1/45که نسبت به سال قبل به ترتیب باشدمیمکعب هزار متر

 ست.اداشته و در سایر بخشها تغییر محسوسی ن

فت کوره و افزایش مصرف ی انجام شده و کاهش مصرف نفت سفید و نهابررسیبا توجه به 

نفت کوره و بنزین به ترتیب  بنزین در بسیاری از بخشها، متوسط مصرف روزانه نفت سفید،

که نسبت به سال قبل نفت سفید و نفت کوره  باشدمیمترمکعب  0/9620و  5/1955و   145

فزایش ست. به دلیل ااداشته درصد افزایش  0/1درصد کاهش و بنزین  6/09و  9/47به ترتیب 

و آزادسازی قیمت در این سال میزان مصرف بنزین در واحدهای  4931قیمت بنزین در سال 

همچنین به دلیل افزایش تعداد وسایل نقلیه در همین سال نسبت  صنعتی کاهش یافته است.

میزان مصرف بنزین در وسایل نقلیه افزایش پیدا  به سال قبل علی رغم افزایش قیمت بنزین،

 کرده است.

 گاز طبیعی .8-9-9

میلیون  71/6در بخش خانگی  متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی در استان، 4931در سال 

میلیون  CNG) )70/4مکعب، بخش تجاری ومیلیون متر 26/0مکعب، بخش صنعتی متر

 که نسبت به سال قبل در بخش خانگی، باشدمی میلیون مترمکعب 5/1مکعب و نیروگاه رمت

 7/93درصد کاهش و در بخش نیروگاه  5/5درصد،  40درصد،  1/3رتیبصنعتی و تجاری به ت

سرانه مصرف گاز )مصرف هر مشترک از گاز طبیعی( در بخش  .است داشتهدرصد افزایش 

هزار  CNG) )3بخش تجاری و هزارمتر مکعب، 422بخش صنعتی  هزار متر مکعب، 0خانگی 

که نسبت به سال قبل در بخش باشدمیمکعب میلیون متر 1/123و بخش نیروگاه  متر مکعب

درصد کاهش و در بخش  42درصد،  7/46درصد،  09صنعتی و تجاری به ترتیب  خانگی،

 ست.ا داشتهدرصد افزایش  93نیروگاه 

 7264میلیون مشترک، بخش صنعتی  4/4ی در بخش خانگی تعداد مشترکین گاز طبیع

که نسبت به باشدمیشترک م 1مشترک و نیروگاه  CNG) )70003، بخش تجاری ومشترک

افزایش و  1/3درصد،  6/0، درصد 79/7نعتی و تجاری به ترتیب ص سال قبل در بخش خانگی،
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مکعب گاز طبیعی در میانگین قیمت هر متر ست.ا داشتهدر بخش نیروگاه تغییر محسوسی ن

 45آبان تا  46) ماهه سرد 5آبان ماه( و  45فروردین تا  46) ماهه گرم7بخش خانگی در 

که این مقادیر نسبت به باشدمیریال  366و  4656به ترتیب  4931فروردین سال بعد( سال 

 ست.ا داشتهدرصد کاهش  9/16درصد افزایش و  1/42سال قبل به ترتیب 

ماهه سرد سال  5ماهه گرم و 7میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در بخش صنعتی در 

که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب باشدمی ریال 4694و  7/4706به ترتیب  4931

مکعب گاز همچنین میانگین قیمت هر متر درصد افزایش داشته است. 9/45درصد و  49

ریال  366و 4656به ترتیب  4931ماهه سرد سال  5ماهه گرم و 7طبیعی در بخش تجاری در 

 داشتهدرصد افزایش  5/2درصد و  9/11که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب باشدمی

 ست.ا

متوسط مصرف گاز طبیعی و همچنین سرانه مصرف گاز در بخشهای دهد مینشان ها بررسی

مانهای نوساز و ست. احداث ساختا داشتهخانگی، تجاری و صنعتی نسبت به سال قبل کاهش 

مچنین پلکانی رفت گاز و ه های دوجداره در آن و به تبع آن جلوگیری از هدراستفاده از پنجره

شدن تعرفه گاز طبیعی و آگاهی مصرف کنندگان از این امر از مهمترین دالیل کاهش متوسط 

 .باشدمیمصرف روزانه و همچنین سرانه مصرف گاز 

 برق .8-9-1
هزار مگاوات ساعت،  9435( برق در بخشهای خانگی میزان مصرف )فروش 4931در سال 

بخش  ،هزار مگاوات ساعت 6/323بخش کشاورزی  هزار مگاوات ساعت، 3/657بخش تجاری 

درصد  27/9هزار مگاوات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب  6/4064صنعتی 

سرانه   ستا داشتهدرصد کاهش  3/1درصد افزایش و در بخش صنعتی  9/3درصد،  4/6،

مگاوات  9مگاوات ساعت، بخش تجاری  0مصرف برق به ازای هر مشترک در بخش خانگی 

مگاوات ساعت بوده است که  442بخش صنعتی  ،مگاوات ساعت 45ساعت، بخش کشاورزی 

نسبت به سال قبل در بخش خانگی و تجاری تغییر محسوسی نداشته و در بخش کشاورزی و 

 ست.ا داشتهدرصد کاهش  9/6درصد و  47صنعتی به ترتیب  

مشترک، بخش  439029اری ، بخش تجمشترک 4126446تعداد مشترکین در بخش خانگی 

که نسبت به سال قبل  در باشدمیمشترک  56573مشترک و بخش کشاورزی  44664صنعتی 

درصد افزایش و در  9/3درصد، 0/1درصد،  1تجاری و کشاورزی به ترتیب  بخشهای خانگی،
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قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در  ست.ا داشتهدرصد کاهش  3/1بخش صنعتی 

ریال،  613ریال،  0930ریال،  654ی، تجاری، صنعتی و کشاورزی به ترتیب بخشهای خانگ

 4/0درصد و  3/43درصد،  3/02درصد،  02که نسبت به سال قبل به ترتیب باشدمیریال  915

 ست.ا داشتهدرصد افزایش 

هزار کیلووات ساعت  0016ی امنطقهظرفیت اسمی نیروگاههای برق تابع وزارت نیرو و برق 

نواع ا میهمچنین ظرفیت اس ست.ا داشتهدرصد کاهش  6/2که نسبت به سال قبل دباشمی

هزار کیلووات ساعت بوده که این  9/76نیروگاههای برق وابسته به بخش خصوصی در استان،

 ست.ا داشتهدرصد افزایش  47مقدار نسبت به سال قبل 

میلیون  0/44733ی امنطقهتولید ناویژه )ناخالص( برق در نیروگاههای وزارت نیرو و برق 

همچنین تولید  ست.ا داشتهدرصد کاهش  6/0کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل 

میلیون کیلووات ساعت  0/039ناویژه برق در نیروگاههای برق وابسته به بخش خصوصی 

 ست.ا داشتهدرصد افزایش  0/0که نسبت به سال قبل باشدمی

ما ا داشتهرق در بخشهای خانگی، تجاری و کشاورزی افزایش مصرف بدهد مینشان  هابررسی

ل کاهش مصرف برق در بخش صنعتی ست. از مهمترین عواما داشتهدر بخش صنعتی کاهش 

توان به وقوع رکود اقتصادی و به دنبال آن تعطیلی و یا نیمه فعال شدن بسیاری از می

خشهای خانگی، تجاری و کشاورزی، واحدهای صنعتی اشاره کرد. علی رغم افزایش مصرف در ب

که نرخ افزایش تعداد مشترکین در بخش کشاورزی بیش از نرخ افزایش مصرف این  از آنجایی

بخش بوده و در بخشهای خانگی و تجاری تقریبا برابر بوده بنابراین سرانه مصرف هر مشترک 

ش همراه بوده در بخش خانگی و تجاری تغییر محسوسی نداشته و در بخش کشاورزی با کاه

به دلیل افزایش تعداد مشترکین بوده  4931است. بنابراین افزایش میزان مصرف برق در سال 

 است.
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 ی سیاستی هاتوصیهجمع بندی و ارائه  .8-1

سرانه مصرف این  علی رغم افزایش مصرف برق و گاز طبیعی در استان،دهد مینشان  هابررسی

افزایش مصرف این بخشها فقط به دلیل دهد مینشان بخشها کاهش پیدا کرده است که 

 و درحقیقت مصرف هر مشترک کاهش پیدا کرده است.  باشدمیافزایش تعداد مشترکین 

 :گرددمیراهکارهای ذیل توصیه  در راستای توسعه و بهبود وضعیت این بخش در استان،

 .تانهای کشاورزی اسسعه برق روستایی و برقی کردن چاهاحداث و تو (4

جهت اصالح شبکه های توزیع آب و برق و جلوگیری از اتالف انرژی در  گذاریسرمایه (0

 .شبکه

 .توسعه گازرسانی به روستاهای استان (9

( در استان جهت تقویت توزیع برق در CHPاحداث نیروگاههای برق با مقیاس کوچک) (1

 .استان

 .رق نیروگاه شهید سلیمی نکادر ارتقا بازده و راندمان تولید ب گذاریسرمایه (5
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 چکیده

جهاانی ”ترین نمودهاای گذاری مستقیم خارجی یکای از اصالیسرمایه

هاا همگای بار اهمیات حیااتی است. امروزه اقتصاددانان و دولت“ شدن

رند. از دید آنها این مسأله به نیرویی، گذاری خارجی اتفاق نظر داسرمایه

به ویژه در کشاورهای در حاال توساعه، بارای ایجااد طیاف وسایعی از 

 .آیدمیتحوالت اقتصادی به حساب 

اند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلاب تومیگذاری خارجی سرمایه

کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و 

هاای اقتصاادی و رشاد تری دارناد، بارای اجارای طرحینگی پاائیننقد

. هساتند خاارجی هایسرمایه جذب دنبال به خود، صنعتی –اقتصادی 

 اقتصاادی و سیاسای ابعااد دارای خاارجی گذاریسارمایه سابب بدین

 .باشدمی وسیعی

 752، 4931خااارجی مصااوب اسااتان در سااال  گااذاریساارمایهمیاازان 

رشاد بسایار چشامگیری  39که در مقایسه باا ساال میلیون دالر بوده 

، 4931میزان منابع جاذب شاده در ساال ست. الزم بذکر است ا داشته

انجاام  FDIمساتقیم  گاذاریسارمایههزار دالر بوده که به روش  079

 پذیرفته است.

 
 گذاری خارجی، رشد اقتصادی، توسعه کشورسرمایه های کلیدی:واژه
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 های استان گیریجهتو  خارجی گذاریسرمایه اقتصادی ی هاسیاست .3-4

ثری برای مهاار تاورم، انضاباط پاولی و ؤهای مهای اقتصادی و اقدامزدهم برنامهاز آغاز دولت یا

 تساویه ای در زمیناه، انجام اقادامات قابال توجاهاز جمله بازار ارزمالی، ثبات بازارهای مختلف 

ایتالیا، اوکاباه اتاریش، کوفااس فرانساه و هارمس آلماان ای ساچه های بیمهات به شرکتمعوق

های بسیاری در راستای برقراری روابط بانکی با کشورهای آسایایی ها و گشایشهمچنین تالش

  ست. ا دادهو اروپایی رخ 

ری ازطریق ثبات در گذاامنیت سرمایه تالش برای افزایشتا با این رو دولت سعی دارد  از

و گشایش  ،اجتماعی و فرهنگی شرایط ، بهبودتغییر مداوم قوانین عدم، سیاستهای دولت

، کاهش بوروکراسی اداری از طریق بهبود فضای کسب و روابط با کشورهای مهم دنیاگسترش 

های زمینه در کشور گذاریسرمایهی خارجی نسبت به هاشرکتکار و ... ضمن تغییر رویکرد 

 خارجی فراهم نماید . های بالقوه الزم را برای جذب سرمایه

 گذاریسرمایهها و اقدامات مسئولین و مقامات سیاسی و اقتصادی استان در مقوله تالش

ی اقتصادی کشور بوده است همچنین در زمینه فرهنگ هاسیاستخارجی در راستا و همگام با 

ز طریق ثری اؤخارجی اقدامات مگذاران سرمایهسازی برای مشارکت فعاالن اقتصادی استان با 

های مذکور و های حاصل از مشارکتبا صاحبان بنگاهها پیرامون مزیت برگزاری نشست

منظور تسریع ه شناسایی قوانین مخل و مزاحم و پیشنهاد برای حذف و یا اصالح این قوانین ب

 . ر صدور مجوزها انجام پذیرفته استد

 خارجی  گذاریسرمایهبررسی وضعیت تحوالت  .3-2

اصلی که در دو دهه اخیر موجب رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه  یکی از عوامل

 سالهای گذاری خارجی است. طی خصوصاً در جنوب شرق آسیا شده، استفاده از مزایای سرمایه

ی کلی اصل هاسیاستو اجرای ، با اتخاذ تدابیر اصالحی در حوزه اقتصاد ملی کشوردر  گذشته

های دولتی به بخش خصوصی، توسعه صادرات گریذاری تصدیاز جمله واگقانون اساسی  11

 گذارینقش مراکز خدمات سرمایه ،گذاری خارجی به کشورغیرنفتی، تشویق و جذب سرمایه

برد اهداف نظام اقتصادی کشور در برش استانی، اهمیتی بخصوص یافته و با در پیشخارجی 

، مسیر "برجام"ها و فرجام ذف تحریم، از قبیل حالمللات اخیر در حوزه روابط بیناتفاق

 .اقتصادی کشور و به تبع آن، استان تغییر خواهد کرد
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استان  ایهبرنامه تیدر اولو گذاریسرمایهجذب  ،دیو ام ریاتخاذ شده دولت تدب یهاسیاستبا 

 بوده،گذاران سرمایه رویشیشدن برجام پ ییکه تا قبل از اجرا یمشکالت رغمیقرار گرفته و عل

در سطح استان انجام شده  یخارج یهاهیداشت سرماجذب و نگه نهیدر زم یادیز یتهایالفع

 است.

خارجی در سطح ملی و بالتبع آن گذاران سرمایهدر دوران پسا برجام تحوالتی در راستای جذب 

 . ، صورت پذیرفته استباشدمیی دولت هاسیاستثر از أدر استانها که بصورت مستقیم مت

در مقوله  کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول به تصویبتوان میکه 

ی مالیاتی را برای هامشوقکه  های مالیاتیتسهیالت قانونی و مقرراتی در زمینه معافیتایجاد 

. تغییرات قانونی کشور اشاره کردخارجی تعیین شده و بهبود فضای کسب و کار گذاران سرمایه

 . است داشتهدر استان  گذاریسرمایهزیادی را در مذاکره با هیات  ثیرأتایجاد شده 

جذب  یدر راستا یالمللبین یتهاینحو از ظرف نیکشورها در تالش هستند تا به بهتر

 یداخل یهاپتانسیلو  تهایکه در ابتدا ظرف یبه صورت ندیاستفاده نما یخارج گذاریسرمایه

 تیعضو، هاانعقاد تفاهم نامهو  یالمللبین یهایزنیرا قیز طرو سپس ا ییشناسا یخود را به خوب

 یخارجگذاران سرمایهبه  تهایظرف نیا یدر معرف یجانبه سع چند ایدو  هاینامهموافقتدر 

ای را با استان های جداگانهورداری از این مهم  یاداشت تفاهماستان مازندران بمنظور برخ دارند.

 . راخان روسیه منعقد نموده استآست مانگستائو قزاقستان و

را  استان یبرا گذاریسرمایه یو فرصتها تهایظرف یامکان معرف نکهیعالوه بر اها این تفاهم نامه

کمک  زین یخارج هیجذب سرما یندهایآدر فر یکپارچگیو  ییهمگرا جادیدر ا د،نماییفراهم م

 ازاستانها  اطالع از پس و هانامهوافقتمتفاهمات و  نیادر قالب  گری. به عبارت ددنماییم یانیشا

 یساختها ریرا در ز هاییموانع و نارسا نیمهمترتوانند می گر،یکدی یساختهارزی و امکانات

 قیطر نیو از ا ندیمرتفع نمودن آنها اقدام نما یو در راستا ییشناسا یو خارج یداخل

خواهد  شیافزا یخارج ذاریگسرمایهجذب  نهیو اقدامات در زم ندهایفرا نیماب یکپارچگی

 .افتی

 خارجی  گذاریسرمایهبررسی و تحلیل عملکرد  .3-9

 ونیلیم 752، معادل 4931ب در استان مازندران در سال مصو یخارج گذاریسرمایهمجموع 

 داشته یریرشد چشمگ 4939با سال  سهیدر مقا گذاریسرمایه زانیم نی. اه استدالر بود

  .ستا
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که بدون آن  یتا حد ستیبر توسعه کشور قابل انکار ن یخارج گذاریهسرمای ثیرأت تیاهم

 یصنعت یکشورها ی. امروزه حتستین ریدر حال توسعه امکانپذ یتوسعه حداقل در کشورها

 ند.کنمیبا هم رقابت  یخارج هیجذب سرما یبرا

 نی. همچنبوده است گذاریسرمایهاز  شتریب شهیانداز در کشور ما همگذشته، پس یسال ها در

روبه رو بوده است.  گذاریسرمایهمنابع  نهیربهیغ صیو تخص هیدر گذشته کشور ما با فرار سرما

 در کشور است. گذاریسرمایهنامساعد  طیدر وهله اول نشان دهنده مح دهیپد نیا

 هیبه سرما یخارج گذاریسرمایه زیو نسبت ناچ دیبه تول گذاریسرمایهبودن سطح  نیپائ

کرده و آن  یسامانده یداخل گذاریسرمایه یرا برا طیمح دیدهنده آن است که با نشان یداخل

 یبه عنوان مکمل زین یخارج گذاریسرمایهو همزمان با آن، به  میکن قیتشو یجد یرا به صورت

 تیاهم نیشتریب یدارا یخصوص تیپس از مالک یدر هر کشور گذاریسرمایه. میازبپرد یضرور

و عرضه  دیتول شیموجب افزا گرید یسو اشتغال زاست و از سو کیز ا گذاریسرمایهاست. 

د. کنمی یریها جلوگمتیق شیافزا نیاز هدر رفتن منابع و همچن لهیوس نیو بدشود میکاالها 

و بهبود تراز  شتری، امکان صادرات بهایارانهمداوم  شیمسأله، ضمن کاستن از ضرورت افزا نیا

 د.کنمیپرداخت ها را فراهم 

. باشدمیهزار دالر 079( بالغ بر یپوششهای طرح) 4931ارده استان مازندران در سال و هیسرما

 زانی. با توجه به مبوده است FDI یخارج میمستق گذاریسرمایهوارده به روش  یهاهیسرما

بوده  زیناچ اریوارد بس هیسرما زانیموجود در استان م یاقتصاد یهایمصوب و توانمند هیسرما

 رییدر تغ یطوالن ندیآ، فریمل یاراض یو مقررات سخت در واگذار نیوجود قوان توانیم که

 ستی، عدم صدور مجوز زیکاربر رییموارد مخالفت با تغ یو در برخ یکشاورز یاراض یکاربر

ذون  نییتع رغمیعل یمیدر بخش نفت و پتروش گذاریسرمایه یهاپروژه یاجرا یبرا یطیمح

مصوب،  یهاپروژه یمناطق جهت اجرا یاز ممانت مردم در برخ یناش یاجتماع یها، تنشینفت

 یاجرا یبرا  یاراض نیمأدر ت تی، جنگل که موجب محدود، مراتعوجود مناطق حفاظت شده

اعمال شده که  یهامیمشکالت مربوط به ورود ارز به کشور در اثر تحر نیپروژه شده همچن

 . امر برشمرد نیا لیالوان دنرا به ع باشدمیگذار ثیرأتکماکان 

  یخارج گذاریسرمایهعملکرد مرکز خدمات  .3-1

، مراکز کشور یدر رشد و توسعه اقتصاد یخارجهای یگذارسرمایهجذب  تیتوجه به اهم با

 گذاریسرمایهمراجعه متقاضیان  یبرا یاستانها بعنوان مکان یخارج گذاریسرمایهخدمات 
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و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت  گذاریسرمایهمان خارجی در سطح استان و نماینده ساز

، در استان، اخذ مجوزهای مورد نیاز گذاریسرمایه، پذیرش متقاضیان نهیارائه خدمات در زم

برای ورود  ، ثبت سفارشزم در امور مربوط ثبت شرکت مشترکهای الانجام هماهنگی

، پیگیری مایه، مسایل گمرکی و مالیاتیمور مربوط به ورود و خروج سر، اآالت و تجهیزاتینماش

، شناسایی و رفی استان و توانمندیهای اقتصادی، معگذاریسرمایهمشکالت اداری متقاضیان 

 انیو ارائه خدمات به متقاض تیو مشغول فعال لیاستان تشک گذاریسرمایهگردآوری فرصتهای 

 .  باشدمی

 ییو صنعت شناسا یگردشگر ،ییبنا ریو ز یفرصت در بخش انرژ 46، تعداد 4931سال  در

توسط مرکز خدمات  گذاریسرمایهفرصت  053، تعداد سال نیا انیشده است. در مجموع تا پا

 نهی. در زمستا گردیده ییشناسا یمتول یتخصص یهادستگاه یبا همکار یخارج گذاریسرمایه

 یجمهور یاختصاص شگاهیو نما شیمرکز در هما نیشده ا ییشناسا یهافرصت یبرا یابیبازار

 یدر برگزار یامشارکت مجدانه نیداشته همچن یدر اکتائو قزاقستان حضور فعال رانیآمیاسال

 . ستا داشتهجمهور محترم  سیئخارج از کشور با ر میها مقیمازندران شیهما

 یاربه برگزتوان می گذاریسرمایه یهافرصت یبرا یابیبازار نهیمرکز در زم نیاقدامات ا گرید از

 شیب  عیو توز یخارج گذاریسرمایه یهاتأیهو  گذاران هیبا سرما ینشست رسم 45از  شیب

اتاق  قیاستان از طر گذاریسرمایه یهافرصتو  یاقتصاد یهایتوانمند جیپک 4522از 

و  یاقتصاد یو کمکها گذاریسرمایه، سازمان مازندران یو معادن و کشاورز عیناو ص یبازرگان

 . خارجه در استان و .... اشاره کردوزارت امور  یندگینما، رانیا یفن

 46خصوص تعداد  نی. در اباشدمی یخارجگذاران سرمایه، ارائه خدمات به مرکز فیاز وظا یکی

مصوبه  55خارج از کشور برگزار و  میمق یرانیاگذاران سرمایهخارجی و گذاران سرمایهجلسه با 

به روز  ،گذاریسرمایه یهاپروژه یدر اجرا عیدر جهت تسرگذاران سرمایهدر جهت رفع موانع 

 09تعداد  گذاریسرمایهپروژه  ینظارت و راهبر نهی. در زمدیو .... برگزار گرد هافرصت یرسان

 گذاریسرمایهاز  تیو حما قیتحت پوشش قانون تشو یخارج گذاریسرمایهاز طرح  دیبازد

 .  رفتیصورت پذ یخارج

 یاستیس توصیه های رائه و اجمع بندی  .3-5

 ،یحرکت به سمت اقتصاد جهان ندیدر فرآ یخارج میمستق یگذارهیسرما تیوجود اهم با

بوده است. علت عدم جذب  زیجهان ناچ یخارج میمستق یگذارهیاز سرما رانیمتأسفانه سهم ا
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از ان بررسی کرد. برخی تومیخارجی در ایران را از زوایای متعدد  گذاریسرمایهفق ؤم

 و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تأکید دارند.  قتصادیکارشناسان بر موانع ا

 یبرخ ردیانجام گ نهیبه صورت به هیشود تا جذب سرما جادیا ییساختها ریز دیارتباط با نیا در

که اهم  دینما یکمک م شتریب یخارج هیبه جذب سرما یو برخ یداخل هیاز آنها به جذب سرما

 ها عبارتند از:آن

سازی و عملیاتی ی صنعتی و معدنی و فعالهارشتههای مختلف در اکثر کنسرسیوم تشکیل

ها(، تشکیل کانون تفکر صنعت و  NGOنمودن آنها، نگاه ویژه به تشکلهای صنعتی و معدنی)

 نیمعدن در مناطق مختلف، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد نمایشگاه دائمی صادرات و همچن

توان میمورد  نیدر ا یمال نیبه تأم ازیکه ن یاقتصاد هیتوج یدارا یهاپروژه یمعرف شگاهینما

گذاران سرمایهدوست در جهت دعوت  ی: مذاکره با کشورهالیجه نمود از قبتو میبه نکات مه

گذار، کشور ما، هیکشور سرما نیب یامور بانک لی، تالش جهت تسههاپروژه یمال نیتأم یآنها برا

 طیمح تیامن ،یو تکنولوژ هیکننده مواد اولنیتأم یما و کشورها التمحصو داریخر یورهاکش

کار، تجارت،  نیمانند: قوان نیقوان ینیبازب ،گذاریسرمایه یو حذف موانع فرهنگ هیسرما

در درون بنگاه خود  یسازبهینه یبرا یو خارج یداخلگذاران سرمایهاجازه به  ره،یها و غاتیمال

 یحذف مطلق کسر یگذاردولت و هدف یانضباط مال قیتشو خارج،ه فروش در داخل و از جمل

خذ و ادر ارتباط با  یبخش عموم یاهبنگاهو  یدولت یاهشرکتبودجه، منضبط کردن 

 .رهیکاهش تورم به و غ ،یبه نظام بانک یمال التیبازپرداخت تسه
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 چکیده
و  یتجارت خارج نیرابطه مثبت ب دیمؤ رشد عمدتاً  اتینظر یبررس

از  یرشد درونزا، تجارت خارج اتیاست. در چارچوب نظر یرشد اقتصاد

 یاو واسطه یاهیسرما یکاالها ژهیو مبادلة کاالها و خدمات، به قیطر

ت بر این اساس توسعه صادرا .شودیم یمنجر به انتقال دانش و فناور

ا تجارت خارجی کشور هاولویتنفتی به عنوان یکی از مهمترین غیر

)صادرات و واردات( استان  یمع کل مبادالت تجارمطرح بوده است. ج

دالر و از  ونیلیم 3/4056 معادل یاز نظر ارزش 4931مازندران سال 

بوده که نسبت به کل مبادالت استان در  هزارتن 3/9403ینظر وزن

 یدرصد و از نظر ارزش 3/43 هزار تن( 7/9327ی) ر وزنسال قبل از نظ

ست، از نظر وزن ا داشته کاهشدرصد  6/42 میلیون دالر( 4126) 

درصد آن را  6/63درصد از مبادالت استان را صادرات و  0/92 ودحد

شده صادرات  ادیدر مدت  زین ی. از نظر ارزشدهدمی لیواردات تشک

 .دهندمی لیاز مبادالت را تشکدرصد  9/66درصد و واردات  7/99

در  ایبالقوه یی، مازندران از تواناتجارت خارجی بیبا توجه به ترک

 یاهمزیت . که در صورت استفاده ازگسترش صادرات برخوردار است

 هیحاش یبه بازار مناسب کشورها یدسترسبا توجه به و  ی استاننسب

و مازاد تجاری افزایش سطح تولیدات نسبت به توان میخزر،  یایدر

 .دواقدام نم

 

 تجارت خارجی، مزیت نسبی، تراز تجاری های کلیدی:واژه
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 نفتیاستهای دولت در توسعه صادرات غیرتبیین رویکردها و سی. 41-4

ای نفتی تبعات متعددی را برای اقتصاد کشورها در پی هفرآوردهارز حاصل از فروش نفت خام و 

ین متعددی و قوان هاسیاستاین امر مستثنی نیست، در این راستا دارد که کشور ایران نیز از 

ای نفتی که در حال حاضر در زمره هدرآمدنفتی و کاهش وابستگی به برای توسعه صادرات غیر

عالوه بر قوانین  یاد شده دولت یازدهم نیز های ناپایدار قرار دارد در نظر گرفته شده است درآمد

که از جمله مد نظر داشته است نفتی یرتوسعه صادرات غاستای را در ر کلی اصول و مشی خط

 هایقدینگی و رفع تدریجی فقدان قطعیتنرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد ن کاهش نوسانات آن 

 ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن برای توسعه صادرات ،غیراقتصادی

کاهش  ،ارز سازی نرخای متناظر با یکسانای و غیرتعرفههای تعرفهکاهش محدودیت ،غیرنفتی

 تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.

گذاری و ایجاد ساختارهای توان شامل دو بخش سیاستترین موارد را میدر سطح کالن، عمده

 .نهادی الزم برای هماهنگی بین نهادی در این حوزه دانست

  بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی  .41-2

 یکی از عنوان به اقتصاد مندی رقابت 4121-4961دوره  طی ساله 02 انداز چشم سند تصریح

 با توسعه و پنجم  چهارمهای برنامه آن متعاقب و گردید مطرح کشور سیاستی اصلی محورهای

 سازگار و برونگرا شکل به صادراتی راهبردهای و شد تدوین تجارت مقوله به رویکردی متفاوت

 بالفعل و بالقوه ایهمزیتجهانی،  استانداردهای و نیازها به متکی جهانی، و الزامات شرایط با

 . قرار گرفت مدنظر کشور

  مهمترین اقدامات استان درخصوص توسعه تجارت خارجی .41-2-4

 برقراری خطوط منظم کشتیرانی به بنادر اکتائو و آستاراخان. -

 میز سوی کشتیرانی جمهوری اسالدار اپیگیری و تحقق تخصیص کانتینرهای یخچال -

 یران.ا

پیگیری اجرایی نمودن تفاهم نامه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و مدیر کل بنادر  -

 یران.ا میو کشتیرانی جمهوری اسال

برگزاری جلسه با وزارت نفت و مشاور وزیر نفت و نماینده ویژه در صادرات کاال و  -

ظرفیت تهاتر فروش گاز ترکمنستان به ایران خدمات فنی و مهندسی جهت استفاده از 
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منظور توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی و اطالع رسانی پکیج تهاتر به فعاالن ه ب

 اقتصادی استان.

برگزاری جلسه و مذاکره با شرکت هواپیمایی آسمان در خصوص برقراری پرواز به  -

 ت تجاری استان به قزاقستان.أکشور قزاقستان در راستای سفر هی

یید استاندار محترم به اعضاء أابالغ سند توسعه صادرات میوه و مرکبات استان پس از ت -

 کارگروه.

پروتکل ایجاد سرای تجاری با آستاراخان روسیه به منظور توسعه صادرات محصوالت  -

 غیرنفتی بخصوص میوه و مرکبات.

فرصتهای  ایشهم، تجار و بازرگانان در همایش فرصتهای تجاری ایران و روسیهحضور  -

 مایش فرصتهای تجاری ایران و قزاقستان.تجاری ایران و ترکیه، ه

، هیأت بازاریابی قرقیزستان-أت تجاری، هیای آذربایجانأت رسانههی پذیرش -

گذاری از کشورهای آلمان، های سرمایه، هیأتبازرگانی از کشور قزاقستان-یاقتصاد

یات تجاری ، هدی به کشور قزاقستانت تجاری و اقتصاأهیسوئد، روسیه و ترکیه، اعزام 

 .سیهوو اقتصادی به کشور ر

 ای کالن تجارت خارجیمتغیرهو ها شاخصبررسی و تحلیل وضعیت  .41-9
 ارزش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالیی 

هزار تن  و از نظر  316بر حسب وزن، معادل  4931جمع کل صادرات استان مازندران در سال 

 7/99درصد و از نظر ارزشی  0/92یلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزنی م 6/109ارزش

  .ستا دادهرا تشکیل  4931درصد از کل مبادالت استان را در سال 

را   4931سال  درترین اقالم صادراتی از گمرکات استان مازندران از لحاظ ارزش عمده

درصد(، سایر  3درصد(، لوله و پروفیل)  42در صد(، سایر مواد غذایی) 56ای لبنی )هفرآورده

درصد(  9درصد( و مواد نفتی)نفت سفید و نفت گاز  5درصد(، سیمان ) 6کاالهای صنعتی)

درصد کل کاالهای صادراتی را بر اساس ارزش و بر اساس  39. که این کاالها دهدمیتشکیل 

عراق، های کشور .ددهمیدرصد کل کاالهای صادراتی را در سال یاد شده تشکیل  37وزن  

کشورهای اصلی هدف صادرکنندگان و افغانستان  ترکمنستان، آذربایجان، فدراسیون روسیه

 .اندبودهاستان مازندران 
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  مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان 

اقتصاد ایران در حال حاضر در پیچ و خم مسایل و مشکالت گوناگون اقتصادی، چنان در هم 

های مختلف کشاورزی، صنعت و رغم رشد اقتصادی بسیار در زمینهگره خورده است که علی

ای روبروست که معدن، هنوز در تبادالت بازرگانی حتی با کشورهای همجوار با مشکالت عدیده

 . صادرات در سطح جهانی وجود ندارد امکان رقابت جدی در خصوص توسعه

 اشاره نمود  از جمله مسائل اساسی در این زمینه می توان به موارد ذیل

 تشکل قدرتمند صادراتی در استان عدم وجود -

 تغییرات مداوم قوانین و مقررات  -

 ضعف سیستم اطالع رسانی  -

 عدم وجود سیستم حمل و نقل مطمئن، ارزان و قابل دسترس  -

جدا از مشکالت ارائه شده فوق که مشکالت بنیادی است مسائل و مشکالت اجرایی دیگری نیز 

 مواردی از قبیل:  گرددمیرکنندگان ما مانع صادرات و صاد

 در کشور هدف.مازندران به روسیه  استانصادرات بخش کشاورزی مشکالت گمرکی  -

 ضمانتنامه که از طریق بانک یعنی نامه اعتباری یا همان LC اعتبار اسنادی یا همان

اخت جهت پرد اعتبار اسنادی روشی امن و مطمئن آنجائیکه ، ازباشدمی گشایش قابل

بنابراین عدم گشایش آن، صادرکنندگان را با مشکل مواجه  رودوجه کاال به شمار می

 نموده است. 

که باشدمی CISبازرگانان استان در برخی از کشورهای  و خریداران برای روادید اخذ  -

 .مواجه نموده است مشکل با مراودات آنها را

 نیست. الزم برخوردار سرعت و کارآیی و انسجام از صادرکنندگان به خدمات ارایه -

کشور و  صادراتی ساختار و از صادرکنندگان کارآمدی و منسجم مدون، اطالعات -

 باشدمیندارد، در این ارتباط بانک اطالعاتی صادرکنندگان در حال تهیه  استان وجود

 .باشدمیسفانه اطالعات جمع آوری شده کامل نأولی مت

 ارزی. نوسانات از شیصادرکنندگان نا خسارات به توجه عدم -

 کشور. صادرات مسایل در یریگتصمیمبرای  واحد گذاریسیاست نظام فقدان -

ی و عدم پرداخت یارانه حمل و نقل، افزایش المللبینهای حمل و نقل افزایش هزینه -

ها، حذف یارانه نمایشگاههای صادرکنندگان به دلیل اعمال تحریم هایهزینه
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جمله دیگر مشکالت توسط گمرک ازافزوده ارزش  ی، اخذ مالیات برالمللبین

 .باشدمیصادرکنندگان 

استان  دگاننو همچنین صادرکن از جمله مشکالت صنعتگران و صنایع ارائه شده فوقموارد 

توجه بیشتری به رفع مشکالت امر،  بایست مسئولینکه می بوده که مورد اشاره قرار گرفته است

البته در خصوص موارد فوق االشاره و در راستای  .ه باشندبخش تولید و صنعت استان داشت

حذف پیمان سپاری ارزی و اختصاص تسهیالتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و گشایش 

LC   های تخصصی توسعه صادرات که جزء مصوبات جلسات کمیته دولتیهای بانکتوسط

ست اما هنوز راهکاری، ارائه ا یدهگرداستان نیز بوده است مکاتباتی با سازمان توسعه تجارت 

 .  اندنمودهن

  ای ای و سرمایهواسطه مصرفی،استان به تفکیک  وارداتارزش و حجم 

 4/695 و تن هزار 5/0469از نظر وزن و ارزش به ترتیب برابر  4931کل واردات استان در سال 

واردات استان مازندران  ،ارائه شده توسط گمرکات استانمیلیون دالر بوده است، بر اساس آمار 

درصد  5/49درصد افزایش و از نظر ارزشی  6/5از نظر وزنی  39نسبت به سال  31در سال 

درصد از کل  9/66درصد و از نظر ارزشی  6/63که به ترتیب از نظر وزنی  است داشتهکاهش 

 استان گمرکات به  وارداتی عمده اقالم .ستا دادهمبادالت استان را در سال یاد شده را تشکیل 

 و دالر هزار 673 و میلیون 000 بیش از ارزش به جو: شامل ترتیب به مدت این در مازندران

 ارزشی سهم و دالر هزار 419 و ونیلیم 436 بیش از ارزش به گندم ،درصد 07 ارزشی سهم

 به ، پنبهدرصد 41 ارزشی سهم و دالر هزار 661 و میلیون 443 ارزش به آهن آالت درصد، 01

ا ب و خوراک آماده برای دام درصد 3 ارزشی سهم و دالرهزار  65و  میلیون 74 از بیش ارزش

 بوده را دارا واردات کل از درصد 6 ارزشی سهم و دالر هزار 361 و میلیون 50 ی بالغ برارزش

درصد  35درصد کل کاالهای وارداتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن  32که این اقالم  .است

کشورهای امارات، فدراسیون روسیه، د. دهنمیهای وارداتی را در سال یاد شده تشکیل کل کاال

 . اندبودهکشورهای اصلی واردات به استان مازندران چین  وترکیه، ترکمنستان 

 متوسط قیمت کاالهای صادراتی 

ی شاهد افزایش میانگین قیمت کاالهای صادرات 4931توان گفت، در سال بر اساس آمارها می

که متوسط قیمت طوریبه، فروشی حکایت داردکشور بودیم که از کاهش نسبتا محسوس خام

 درصد افزایش یافت.  4/ 00دالر رسید و  164هر تن کاالی صادراتی کشور در سال گذشته به 
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 متوسط قیمت کاالهای وارداتی 

ه رقم مشابه دالر رسید که نسبت ب 469متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی به یک هزار و 

دهد سهم مواد اولیه از واردات ایران در سال درصد کاهش داشته و نشان می 5، معادل 39سال 

 .گذشته افزایش یافته است

 تراز بازرگانی  

ی باوده و توجاه گذاران اقتصاادترین مسایل مورد نظر سیاستصادرات غیرنفتی همواره از مهم 

ست. لاذا ایجااد تساهیالت ا داشتهر را معطوف خود های توسه اقتصادی کشوخاصی را در برنامه

ثر در رشاد تولیاد ؤهای صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خاارجی و نقاش مادر زمینه

جمع کل مبادالت تجاری )صادرات و واردات( استان مازندران ساال  ناخالص ملی خواهد داشت. 

میلیون تن بوده کاه  5/9412وزنی  میلیون دالر  و از نظر 3/4062 از نظر ارزشی معادل 4931

درصاد کااهش و از نظار ارزشای  6/43نسبت به کل مبادالت استان در سال قبل از نظر وزنای 

درصد از مبادالت استان را صاادرات و  5/92حدود ست، از نظر وزن ا داشتهدرصد کاهش  5/42

 6/99شاده صاادرات . از نظر ارزشی نیز در مدت یااد دهدمیدرصد آن را واردات تشکیل  5/63

 د.دهنمیصد از مبادالت را تشکیل در 0/66درصد و واردات 

 ی سیاستیهاتوصیهجمع بندی و ارائه  .41-1

برای گسترش توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه باید بخش خصوصی ورود مستقیم و 

دولت  .ین کندمأهای مورد نیاز را در این حوزه تی داشته باشند و دولت هم زیرساختترفعال

ها و تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف را تجارت خارجی فراهم کردن زیرساخت در حوزه

داند و در این بخش نیز دولت خوب یف مهم خود مییری از دیپلماسی سیاسی از وظاگبهرهبا 

دو برنامه اصلی ، ی خارجی و سپردن اقتصاد به بخش خصوصیهاسیاستاماندهی س .عمل کرد

 .باشدمی 35ت تدبیر و امید در سال دول

باید  است واصلی برای توسعه تجارت خارجی  هایراهکاراز ی بزرگ صادراتی هاشرکتتشکیل 

ی بزرگ اقتصادی امکان صادرات کاالها با هاشرکتاز صادرات خرد فاصله بگیریم و با ایجاد 

 .فراهم کنیم استانحجم زیاد و متنوع را برای 

اند در صدور کاالهای استان به آن تومیی و گمرکی با روسیه و آذربایجان تسهیل روابط بانک

ذربایجان روابط بانکی براساس توافق ایران با کشورهای روسیه و آ کشورها کمک بسیاری نماید.

 .مابین تسهیل شد و فضای خوب همکاری تجاری با این دو کشور ایجاد شده استو گمرکی فی
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را از این دو کشور به سایر کشورهای  استانمحصوالت صادراتی وان تمیبا توافق انجام شده 

 اند موثر باشد. تومی مازندرانآسیای مرکزی صادر کنیم و در این حوزه نقش استان 

اساتان مازنادران در  گارددمایبا در نظر گرفتن ترکیب اقالم وارداتی گمرکات استان، پیشنهاد 

ای حاشیه دریای خازر، نسابت باه هار مناسب کشوربی و دسترسی به بازای نسهمزیتراستای 

هاای تولیادی ای به واحادتوجه ویژهشود میدهی تولیدات اقدام نماید، همچنین پیشنهاد جهت

نمایند گردد تا تناسابی میاان صاادرات و واردات والت خود را جهت صادرات تولید میکه محص

ی هااتوصایهتاوان مایوامل قابل کنتارل، استان ایجاد گردد. در این راستا و با در نظر داشتن ع

 سیاستی زیر را ارائه داد: 

نفتی و نظارت بر حسن اجرای بسته حمایت از صادرات غیر مناسب برایریزی برنامه -

 اجرای آن.

 اقتصای استان.های بخشهای کاالهای مازاد تولیدی جستجوی بازار -

 توسعه تجارت محصوالت گرمسیری و معتدل بخش کشاورزی. -

 ای نسبی استان.همزیته تجارت محصوالت تولیدی دارای توسع -

ی متولی بخش تجارت هادستگاهضروری گمرکات استان و حذف بروکراسی غیرتجهیز  -

 ی.المللبینخارجی و همچنین ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی مطابق استانداردهای 

زی و فاسد ارائه تسهیالت خاص برای کاهش زمان ترخیص گمرکی محصوالت کشاور -

 شدنی.

 ش هزینه در بخش تولیدات صادراتیبهبود کیفیت و کاه -

تغییر در ترکیب کاالهای صادراتی از مواد اولیه و فرآوری نشده به سمت صادرات با  -

 باالتر و فناوری برتر.افزوده ارزش 

پذیری کاالهای داخلی با کاالهای مشابه خارجی به منظورایجاد اشتغال و افزایش رقابت -

 تیابی به رشد پایدار اقتصادی.دس

 

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل یازدهم
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 چکیده

، حجم ی استان مازندرانامنطقهبراساس آمار ارائه شده از بورس 

ی استان مازندران در سال امنطقهمعامالت صورت گرفته در بورس 

میلیارد ریال بوده  5494میلیون سهم به ارزش  0545معادل  4931

که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و از نظر ارزش به 

. همچنین از کل سهام مورد ستا داشتهدرصد کاهش  3و  19ترتیب 

 4/4199تعداد  4931ستان مازندران در سال ا منطقهمعامله در بورس 

میلیون سهم  3/4264خرید و  درصد( مورد 57میلیون سهم معادل ) 

درصد( مورد فروش قرار گرفته است. از نظر ارزش نیز سهام  19معادل )

 9/9220معادل  31ی استان در سال امنطقهخریداری شده در بورس 

درصد( و سهام به فروش رفته در این مدت معادل  5/56میلیارد ریال )

 .درصد( بوده است 5/14لیارد ریال )می 1/0406

متوسط روزانه حجم و  4931سال  یاز ابتدان در سطح کشور همچنی

 اردیلیم 0900سهم و  ونیلیم 4447برابر با  بیارزش معامالت به ترت

 شیواحد افزا 0994 زانیشاخص بورس، به م نیهمچنبوده است.  الیر

 .دیواحد رس 62043واحد به  77266و از  افتی

 

 

رمایه، شاخص قیمت بورس، ارزش سهام، بازار س های کلیدی:واژه

 سهام
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  استان یهاگیریجهتو  هیبازار سرما یاقتصاد یاستهایس. 4 – 44

 یاهیو سرما یامکانات مال جیدر بس ییسزانقش به یبازار مال ارکاناز  یکیبه عنوان  هیبازار سرما

 تیهمکشورها دارد. نقش و ا یمنابع به منظور رشد و توسعه اقتصاد نهیبه صیدر جهت تخص

تفاوت  توانیاست که م یکشورها به صورت یرشد و توسعه اقتصاد ندیدر فرآ ینظام مال

آنها  ینظام مال ییو کارآ یرا در درجه کارآمد افتهیو توسعه ن افتهیتوسعه  یهااقتصاد

 زیتجه ازمندیو اشتغال، ن دیتول شیو افزا یبلندمدت اقتصاد یرتورمیغ رشد وجو کرد.جست

سازمان  یمال یمهم با کمک بازارها نیاست و ا یآنها در اقتصاد مل نهیبه صیتخصو  یمنابع مال

 سریاطالعات وجود دارد، م تیو شفاف یمال یو متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارها افتهی

 خواهد بود.

 یاقتصاد و توسعه اقتصاد یتوسعه بخش مال انیاز آن است که م یحاک یو تجربه جهان هاهینظر

باال و تعداد  یشوندگ معامالت، قدرت نقد یچنان که حجم باال ،وجود دارد یکینزد اریه بسرابط

رابطه است.  نیکد اؤم زین شرفتهیبا اقتصاد پ ییکشورها یهادر بورس گذارانهیقابل توجه سرما

 نیمأخرد جامعه، ت یهاهیسرما عیدر تجم ژهیخود به و یهالیبا توجه به پتانس هیسرما بازار

مناسب  یهاها و شناساندن فرصتروش ریبه مراتب کمتر از سا ییهانهیبا هز یلما

 کشور داشته باشد.  یدر توسعه اقتصاد یثرؤم ارینقش بس تواندیم یگذارهیسرما

 تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در بخش بازار سرمایه. 4-4 – 44

و  یاقتصاد یهابنگاه یهاتیفعال یمال نیرا در تأم یلیبدینقش مهم و ب تواندیم هیبازار سرما

مؤثرتر  ینیآفرنهاد به منظور نقش نیا تیدولت، تقو یقطع استی. لذا، سدینما فایبودجه دولت ا

 یهااز بنگاه یاریکه بس رانیاقتصاد ا یکنون طیاست. در شرا یلدر روند توسعه اقتصاد م

ها و بودجه بنگاه یرتورمیغ یمال نیو تأم برندیبه سر م یمال دیشد یو دولت در تنگنا یاقتصاد

مهم اقتصاد  یازهایاز ن یکیز رکود ا میرتوریک در اقتصاد و خروج غتحر جادیا یدولت برا

. دولت در شودیم انیبرجسته و نما شیاز پ شیب هیبازار سرما تیکشور است، نقش و اهم

سیاستهای گذشته خود کماکان  4931در سال  یخروج از رکود اقتصاد یهااستیچارچوب س

ذیل که  یهااستیمجموعه سیری از گبهرهای که با خصوص دنبال نموده به گونه را در این

توسعه بازار  در جهتکرده  هیته ییکاال هایو توسعه بازار اوراق بهادار و بورس میتنظ یبرا

 :قدام نموده است ا سرمایه

 هیسرما لیدر تشک هینقش بازار اول تیتقو 
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 یازار اوراق بهادار دولتگسترش ب 

  در بازار اوراق بهادار یخارج گذاریسرمایهجذب 

 بر کاال یمبتن یمال نینقش تأم شیافزا 

 اوراق بهادار قیاز طر یاقتصاد هایبنگاه یمال نیمأکمک به ت 

 یازهاین یهبه منظور پوشش دادن کل یمال نیمأت یتنوع دادن به ابزارها و نهادها 

 ریپذهیسرما یهاو شرکت گذارانهیسرما

   4931سال  در هیتحوالت بازار سرما تیبررسی وضع. 2- 44

ساله آن دانست، زیرا در این  17ترین سال بورس در حیات را عجیب 4931شاید بتوان سال 

درجه تغییر مسیر داد و زیان  462سال به دلیل برطرف شدن یک ابهام مهم سیاسی، 

را  4939که سال  ایرانبر این اساس بورس  .تبدیل کردجالبی های یسهامداران را به سودآور

را  4931با ابهامات سیاسی و اقتصادی و برخی تصمیات دولت در رکود سپری کرده بود، سال 

واحدی در هفت روز  6222ای لوزان با شروع طوفانی آغاز کرد و با رشد به دلیل تفاهم هسته

وام چندانی نداشت و کسی تصور ا این روند دنوید روزهای پررونقی را به سهامداران داد، ام

دار دامن بورس را رکودی عمیق و شدتکرد که روزهای خوب بورس به سرعت تمام شود و نمی

ی از به نتیجه بگیرد، به طوری که از همان ابتدای سال امیدواری سهامداران زیر سایه نگران

اامیدی تبدیل شد و در نهایت ای و همچنین افت قیمتهای جهانی به ننرسیدن توافق هسته

به غیر از روزهای ابتدایی سال،  ایرانبه این ترتیب بورس  .بورس به دوران رکود خود برگشت

روند کاهشی به خود گرفت و مسیر نزولی و محتاطانه خود را در اردیبهشت ماه نیز ادامه داد، 

ای یر نزولی تاالر شیشهبه طوری که کاهش انگیزه سهامداران برای خرید سهم موجب ادامه مس

ای هم نتوانست بورس را به موج بینی نسبت به ادامه مذاکرات هستهتا جایی که خوش ،شد

 .مثبت بکشاند

 ای بازار سرمایه هشاخص. وضعیت 44-9

 شاخص قیمت سهام . 44-9-4

شاخص قیمت سهام مهمترین معیار سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار است که نگاه 

نگهداری و فروش سهام فراسوی خود دارد. از  ،یری درباره خریدگتصمیمرا برای ران گذاسرمایه

های موجود در این بازار را به خوبی نشان تغییرات شاخص مزبور باید بتواند واقعیت ،این رو

واحد بوده  62043معادل  4931ای مازندران در سال . شاخص قیمت سهام بورس منطقهدهد
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درصد افزایش را تجربه نموده  06واحد ( معادل  60590معادل )  4939که نسبت به سال 

 است.

  تعداد و ارزش سهام مورد معامله. 44-9-2

 4931ی استان مازندران تعداد کل سهام مورد معامله در سال امنطقهبراساس گزارش بورس 

د ریال میلیار 5494میلیون سهم به ارزش  0545ی استان مازندران معادل امنطقهدر بورس 

درصد  3و  19بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و از نظر ارزش به ترتیب 

ستان مازندران در ا منطقه. همچنین از کل سهام مورد معامله در بورس است داشتهکاهش 

میلیون  3/4264درصد( مورد خرید و  57میلیون سهم معادل ) 4/4199تعداد  4931سال 

درصد( مورد فروش قرار گرفته است. از نظر ارزش نیز سهام خریداری شده در  19سهم معادل )

درصد( و سهام به  5/56میلیارد ریال ) 9/9220معادل  31ی استان در سال امنطقهبورس 

 .درصد( بوده است 5/14لیارد ریال )می  1/0406فروش رفته در این مدت معادل 

 رزش سهام کشورنسبت ارزش معامالت سهام به کل ا. 44-9-9

ی مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال امنطقهنسبت ارزش معامالت سهام بورس 

درصد  00درصد( به میزان  3/2معادل ) 4939درصد بوده که نسبت به سال  4/4برابر  4931

 . ستا داشتهافزایش 

 ی مازندرانامنطقهای آموزشی برگزار شده در بورس هدوره. 44-9-1

در بورس اوراق  یگذارهیکامل عالقمندان به سرما ییهدف آشنای مازندران با امنطقهس بور

فعاالن  یهابه پرسش ییو پاسخگو یو توانمندساز هیبازار سرما هیاول میو مفاه اتیبهادار با کل

الزم جهت ورود  یآمادگ انیتا متقاضنماید ی آموزشی مرتبط را برگزار میهادوره، ساالنه بازار

در مجموع  4931لذا بدین منظور در سال  .کنند دایرا پ یاحرفه تیه بورس اوراق بهادار و فعالب

ی مازندران برگزار گردیده که نسبت امنطقهنفر ساعت دوره آموزشی در بورس  6322به میزان 

 .است داشتهدرصد رشد  65به مدت مشابه سال قبل 

 ی مازندرانامنطقهکدهای معامالتی ایجاد شده در بورس . 44-9-5

 گذارهیسرما یاست که براساس مشخصات و اطالعات فرد یکاراکتر 6 یاشناسه ،یکد معامالت

کد در واقع از سه  نی. اشودیم نییاز حرف و عدد تع یبیصورت ترک و به یو یاز جمله کد مل

 ذارگهیسرما ی. کد معامالتشده است لی، تشکیعدد تصادف کیو  یحرف اول نام خانوادگ

 قیاز طر یکد معامالت افتی. دردارد یکد معامالت کی گذارهیو هر سرما استمنحصر به فرد 
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انجام  کباری ی( و فقط برا یشناسنامه و شماره مل ی) کپ ییکارگزار و با ارائه مدارک شناسا

کد جدید معامالتی در  9916در مجموع تعداد  4931. براساس آمار موجود در سال شودیم

ست که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی ا گردیدهی مازندران ایجاد اطقهمنبورس 

 .درصد برخوردار بوده است - 69معادل 

 های استان مازندران بازرسی از دفاتر کارگزاری. 44-9-6

 نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یکارگزار یهاتوسعه متناسب شرکت در جهتبه منظور مساعدت 

ی امنطقهدر استان، بورس  و به روز نمودن امور آنها هیر بازار سرمافعال د یمال ینهادها

 تأسیسجهت ، یا انواع مجوزها دیجهت صدور و تمد هاگزارش هیو ته یبررس هفیوظمازندران 

از  یها و بازار فرابورس و بازرسدر بورس اگوناگون آنه یهاتیو فعال ی جدیدکارگزار یهاشرکت

 کیساالنه  را دارد و به صورت دهیو تخلفات رس اتیشکا یام بررسدر هنگ یکارگزار یهاشرکت

دفاتر، پرسنل،  لیاز قب ییارهایمع یو بررس یبازرس قیرا از طر یکارگزار یهابار شرکت

ی بندو رتبه یبندازیامت رهیمعامالت و غ ان،یمشتر ت،یسا ،یو مال یکارگزار یهاستمیس

مورد بازرسی از دفاتر کارگزاری بورس در  09داد تع 4931. در این راستا در سال نمایدمی

ی استان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه امنطقهاستان مازندران توسط بورس 

 .ستا داشتهدرصد رشد  06سال قبل معادل 

 فعال در سطح استان مازندرانهای یکارگزار. 44-9-7

ستان مازندران در اسرمایهفعال در بازار های یی استان کارگزارامنطقهبراساس گزارش بورس 

کارگزاری فعال ( معادل  47)  4939کارگزاری بوده که نسبت به سال  02تعداد  4931سال 

، صبا جهاد و آگاه بیشترین . همچنین سه کارگزاری سهم آشناتسا داشتهدرصد رشد  6/47

 .اندبه خود اختصاص داده 4931در سال  حجم معامالت را

 استییس یهاتوصیهو ارائه  یع بندجم. 44-1

از  یسازمان بورس از عملکرد بازار در سال گذشته، حاک یشده از سو گزارش ارائه نیخرآ

 شدنیبا منف نیهمچن یانیسال است. دوره پا یانیپا یهاروند رو به بهبود شاخص در ماه

ان بورس و اساس گزارش سازم بر همراه بوده است. یخالص اشخاص حقوق یگذارهیسرما

برابر با  بیسال گذشته متوسط روزانه حجم و ارزش معامالت به ترت یاوراق بهادار، از ابتدا

 زانیشاخص بورس، به م نیهمچنبوده است.  الیر اردیلیم 0900سهم و  ونیلیم 4447

  .دیواحد رس 62043واحد به  77266و از  افتی شیواحد برابر تا سه درصد افزا 0994
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ی مازندران حکایت از کاهش امنطقهو تحلیل آمارهای ارائه شده از بورس اگر چه تجزیه 

دارد  4931ای مازندران در سال ش معامالت صورت گرفته در بورس منطقهشدید حجم و ارز

گران که معامله گرددمیاما از مقایسه خریداران و فروشندگان سهام در این بازار مشاهده 

درصد خریدار  5/56درصد و همچنین از نظر ارزش نیز  57مازندرانی از نظر تعداد خرید 

ها به بازار سرمایه و . این امر حکایت از توجه مازندرانیاندبودهسهام مورد معامله در بازار 

ثر بر ؤعوامل مجمله . از باشدمیدر این بازار از دیدگاه آنان  گذاریسرمایهمثبت بودن نگرش 

 :به موارد ذیل اشاره نمود توانمی 4931شاخص کل در سال  رشد

 گران به آینده اقتصادی ر شدن معاملهی و امیدواامذاکرات هسته جهینت مشخص شدن

 کشور

 سسات پولی و ؤگذاری در می و باال رفتن ریسک سپردهسود بانک زانیم کاهش

اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی که در چند سال اخیر بطور چمشگیری در سطح 

 .افته بودندکشور افزایش ی

 یرینوسانگ کیمعامله گران به تکن کردیرو رییتغ 

  بازار ینگینقد افزایشسهامداران و ورود 

های اخیر و به منظور یجاد شده در بازار سرمایه طی سالبا توجه به گسترش نهادی و ابزاری ا

ارهای زیر برای فعاالن در این بازار واحد، راهک گذاریسرمایهمناسب از فرصتهای برداری بهره

 : گرددمیتوصیه 

اطالع رسانی و ارائه اطالعات جامع راجع به شرکتهایی که قرار است وارد بورس شوند  -

 و اطالعات جامع نظیر اطالعات مالی شرکتها و ...

های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری گسترش مشاوره -

   بازار سرمایه.

 ی هماهنگ.هاسیاستن بازارهای پول و سرمایه به منظور اتخاذ تعامل بیشتر مسئوال  -

 توسعه فعالیتهای بورس اوراق بهادار در شهرستانها.  -

ایجاد بازارهای فرعی )بازارهایی خارج از بورس که جهت معامله اوراق بهاداری که   -

 شرایط کافی برای پذیرش در بورس اصلی را ندارند.(

 بلند مدت در بازار سرمایه. گذاریسرمایهبه سمت  ذاریگسرمایههای تشویق انگیزه  -

 ایجاد شفافیت اطالعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی -
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 چکیده
های مهم شان از کانالحسب طبیعت فعالیت ررکتهای بیمه بش 

الی و تجهیز و تخصیص سرمایه انداز و از نهادهای مهم و محوری مپس

زیرا صنعت بیمه با  یند.آمیو تامین مالی واحدهای اقتصادی به شمار 

آوری به جریان انداختن منابع پولی جمعجذب حق بیمه دریافتی و 

اند بستر مناسبی برای تومیآن  گذاریسرمایهشده به صورت کارا و 

 رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

ی بیمه دولتی و خصوصی شده استان هاشرکترد با بررسی عملک

شرکتهای فوق الذکر دارای که  شودمیمشاهده  31مازندران در سال 

همچنین تعداد کل  .باشدمیپرسنل  166نمایندگی و  601،شعبه 01

میلیون مورد  16/4ی یاد شده  معادل هاشرکتهای صادر شده مهنابیمه

ست. همچنین این بازه زمانی ریال بوده امیلیارد  6/5150به ارزش

 9/013ای پرداختی نیز در مدت یاد شده معادل هخسارتتعداد کل 

میلیارد ریال بوده است. همچنین میزان  9/9744هزار مورد به ارزش 

ضریب خسارت در استان )نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه 

 درصد بوده است. 4/66دیافتی( 

 

 

 

د اقتصادی، حق بیمه، خسارت صنعت بیمه، رش های کلیدی:واژه

 پرداختی
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 استان هایگیریجهت و بیمه صنعت اقتصادی سیاستهای 4. - 42

  مقدمه 4.-42-4

بیمه باه  .ساتا سرمایههای پیشرو در بازار شصنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخ

خاطر از یک سو سبب  ابزارهای کارای مدیریت ریسک وتأمین امنیت وآرامش عناوان یکی از

، شده و در پی آن گذاریسرمایهگسترش رفااه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد 

 .گیردمیتولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد رونق 

 تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در صنعت بیمه  .42-4-2

گذاران ، حمایت از بیمههاد ناظرایران به عنوان ن مینقش اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسال

است از طریق اطمینان یافتن به اینکه شرکتها برطبق قوانین و مقررات مربوط به بیمه عمل 

انداز ترسیم شده برای بیمه یابی به این هدف و رسیدن به چشمبه منظور دست. ند، استکنمی

اهداف کالن زیر پیگیری  ،یران و صنعت بیمه، به شرحی که بیان شدا میمرکزی جمهوری اسال

 :خواهد شد 

 بیمه بازار بخشی توان و بیمه صنعت در گذاریسیاست. 4

 ایبیمه کار و کسب فضای در نظارتی اقدامات اثربخشی تقویت. 0

 رقابتی بازار ایجاد و بیمه یهاشرکت عملیاتیوری بهره بردنال با. 9

 ایبیمه محصوالت خشیب تنوع و توسعه به بیمه یهاشرکت هدایت و تشویق. 1

 گذارانبیمه رضایت افزایش منظور بهای بیمه خدمات یارائه کیفیت سطح ارتقای. 5

 صنعت به مردم عامه اعتماد حس ارتقای و گذارانبیمه حقوق از حمایت هایسیستم توسعه. 6

 بیمه

 یمهب بخش در یالمللبین روابط سازییکپارچه و یالمللبینهای یهمکار یتوسعه. 7

 کشور خارج و داخل ازای بیمه مدیریت دانش و تکنولوژی سرمایه، مشارکت، جلب. 6

، احیای نقش اصلی بیمه به عنوان یک فعالیت مفید بر این اساس سیاست کلی صنعت بیمه

 ،تجاری و دولت براساس توسعه رقابت، نهادهای عی در حمایت از منافع مادی افراداجتما

ای بیمها و تکنولوژی مدرن از طریق ایجاد خدمات و ابزارهای گسترش و توسعه زیرساخته

مینان در زمینه رعایت حقوق مشتری، ایجاد قوانین ، باالبردن سطح اطباکیفیت و جذاب

 .بوده است 4931خود تنظیم در سال  نهادهای ، ایجاد روشهای نظارتی استاندارد وکارآمد
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 یرانا میاسال هوریجم مرکزی بیمه اندازچشم و ماموریت 9.-42-4

 همه و زندگی جریان در جامعه آحاد برای خاطر آرامش و اطمینان ایجاد ،بیمه صنعت ماموریت

 انواع عرضه و تولید طریق از آنان،(خدماتی و صنعتی کشاورزی،)ی اقتصادیهافعالیت

 اندازچشم افق در بیمه صنعت اندازچشماست  کیفیت مناسب و قیمت باای بیمه تالمحصو

 :است شرح این به یرانا میاسال جمهوری ساله بیست

 و سالم ،پایدار ،محور اقتصادی، عدالت است ، صنعتی4141 افق در ایران بیمه آینده صنعت

 طبیعی روند شدن مختل از که جامعه با شده عجین و ایاخالق حرفه از برخوردار ،اعتماد قابل

 در که کشور خدماتی و صنعتی ،کشاورزیفعالیتهای  عادی چرخه شهروندان و آحاد زندگی

 مشتری ،سریع ،آسان ایشیوه به فتدامی اتفاق انسانی یا و طبیعی عوامل از حوادث ناشی نتیجه

 آسیای گرانبیمه برای الگو و کندمی جلوگیری جانبه همه شکلی به و هزینه ترینکم با و مدار

 ت.اس زمینه این در آفریقا شمال و میانه خاور میانه،

 آن تبعات و ریسک انتقال درمکانیزم بیمه شرکتهای فعالیت ،کلی نگاه در یک و راستا این در   

 آرامش و امنیت ایجاد و نگرانی کاهش آن نتیجه وشود می خالصه گربه بیمه گذار بیمه از

  هارائ طریق از ذی نفعان منافع تامین ،بیمه یهاشرکتماموریت  غالباً و است مردم برای خاطر

 شده تعریف وظایف مجموعه اساس بر .است شده بهینه تعریف گذاریسرمایه وای بیمه خدمات

 ،92/29/4952 مرکزی مصوب بیمه تأسیس قانون در یرانا میاسال جمهوری مرکزی بیمه برای

 .باشدمی گریبیمه فعالیت بر دولت نظارت اعمال ابزار عنوان به مرکزی بیمه ماموریت

 وضعیت تحوالت صنعت بیمه بررسی . 2– 42

 عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده در سطح کشور .42-2-4

میزان حق بیمه دریافتی  ،4931ت شده از بیمه مرکزی در سال بر اساس آمار و اطالعات دریاف

در حدود  هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 4/006شرکتهای بیمه در سطح کشور 

مه صادره از سوی نابیمه. همچنین در همین سال تعداد است داشتهفزایش درصد ا 7/3

 داشتهدرصد افزایش  1/42میلیون مورد بوده که نسبت به سال قبل  7/52شرکتهای فوق 

هزار میلیارد ریال  9/411میزان خسارت پرداختی از سوی شرکتهای فوق  4931. در سال ستا

کل  همچنین تعداد ست.ا داشتهدرصد افزایش  5/46بوده که نسبت به سال قبل حدود 

میلیون مورد بوده که نسبت به سال  3/01 خسارتهای پرداخت شده از سوی شرکتهای فوق

)نسبت خسارت ست. ضریب خسارت صنعت بیمه کشورا داشتهدرصد افزایش  1/94قبل 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 116 

 

به سال قبل درصد بوده که نسبت  6/69معادل  4931پرداختی به حق بیمه دریافتی( در سال 

این نسبت حاکی از کاهش نسبت خسارت پرداختی به  ست.ا داشتهدرصد کاهش  0/0در حدود 

حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده کشور یا عبارت دیگر افزایش 

 .باشدمیسوددهی این شرکتها 

 شرکتهای بیمه دولتی و دولتی خصوصی شده استان مازندران عملکرد . 42-2-2

 های صادر شده مهنابیمهتعداد و ارزش 

ی بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در هاشرکتی صادر شده هانامهبیمهتعداد کل 

 39میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  3/5150میلیون مورد به ارزش 16/4معادل  31سال 

 داشتهدرصد افزایش  41دود درصد افزایش و از حیث ارزش ح 6به ترتیب از حیث تعداد حدود 

درصد از حق بیمه تولیدی در استان از نظر  1/52، بیش از ایبیمهی هارشته. در مورد است

شخص ثالث و بدنه  که شامل بیمه حوادث، ای اتومبیل بوده است،هبیمهارزش مربوط به 

بیمه  مه صادره و حقنابیمهمورد  169695که در این میان بیمه شخص ثالث با باشدمی

که دهد میدرصد از کل حق بیمه دریافتی را تشکیل  1/93میلیارد ریال که  7/0416دریافتی

ی صادره و هم از حیث حق هانامهبیمهبیشترین سهم را هم از حیث تعداد ای بیمهاین رشته 

مورد 4234تنها با  همچنین بیمه درمان .باشدمیی بیمه دارا هارشتهبیمه دریافتی از میان 

میلیارد ریال جایگاه دوم را از کل حق بیمه 1/4611با حق بیمه دریافتی  مه صادره ونامهبی

 .ستا دادهدریافتی صنعت بیمه استان به خود اختصاص 

مورد به  621600ی صادره مربوط به بیمه ایران هانامهبیمهدر مدت یاد شده بیشترین تعداد 

 9/100 مورد به ارزش 61315به بیمه دانا میلیارد ریال و کمترین آن مربوط 5/0303ارزش

میلیارد ریال بوده است، بیشترین حق بیمه دریافتی در بخش بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه 

 میلیارد ریال بوده است.6/4456مورد و به ارزش  015356ایران به تعداد 

دگی( از ماینهمچنین بیشترین حق بیمه دریافتی سرانه ) نسبت حق بیمه دریافتی به تعداد ن

میلیون ریال و کمترین حق  7/7563، مربوط به بیمه ایران به ارزش میان شرکتهای بیمه استان

 .باشدمیمیلیون ریال  7/9516بیمه دریافتی سرانه مربوط به بیمه دانا به ارزش 

 ای پرداختی هخسارتتعداد و ارزش 

وصی شده استان مازندران ی بیمه دولتی و خصهاشرکتهای پرداخت شده تعداد کل خسارت

میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت  9/9744به ارزش  هزار مورد 9/013معادل  31در سال 
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 داشتهدرصد افزایش  4/47درصد و از نظر ارزش  0/5مشابه سال قبل به ترتیب از حیث تعداد 

بوده )  وردم 024460. بیشترین تعداد خسارتهای پرداختی مربوط به بیمه درمان معادل است

 6/5مورد (  432097(درصد از کل تعداد خسارت پرداختی( که نسبت به سال قبل  7/62

مه شخص نابیمه. همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به ستا داشتهدرصد رشد 

درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی( بوده است  6/15میلیارد ریال )  7/4639ثالث به ارزش 

 ست.ا داشتهدرصد افزایش  6/5، رد ریال(میلیا 5/4629با مدت مشابه سال قبل )که در مقایسه 

مورد بوده که نسبت به سال  66کمترین تعداد خسارت پرداختی مربوط به بیمه باربری معادل 

. همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط به ستا داشتهدرصد کاهش  5/5قبل 

درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی( بوده است  97/2لیارد ریال ) می 5/9بیمه باربری به مبلغ 

. با بررسی عملکرد ستا داشتهدرصد کاهش  5/16که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

که بیشترین میزان شود میی بیمه استان مازندران طی دوره یاد شده مشاهده هاشرکت

میلیارد ریال و کمترین  0/0936مورد به ارزش  457912خسارت پرداختی توسط بیمه ایران 

 . میلیارد ریال بوده است 7/075رزش مورد به ا 40374آن مربوط به بیمه البرز 

در  هارشتهای پرداختی مجموع خسارتهای پرداختی کلیه هخسارتبا بررسی تعداد و ارزش 

بت که مجموع مبالغ دریافت شده باشود میاستان مازندران طی دوره مورد بررسی مشاهده 

میلیارد ریال و از مجموع  6/5150ای بیمهی هارشتهی صادر شده کلیه هانامهبیمهارزش 

به . میلیارد ریال بیشتر بوده است 5/4714، حدود میلیارد ریال 9/9744ارت پرداختی خس

شدگان شده ریافتی صرف پرداخت خسارت به بیمهدرصد از حق بیمه د 4/66عبارت دیگر 

 است.

 های عملکردی شرکتهای بیمه و تحلیل شاخص بررسی .9 – 42

 نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ()  ضریب خسارت .4- 9 -42

حق بیمه عاید . ضریب خسارت حاصل نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است

رت خسا .تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان سال است شده شامل مجموع حق بیمه صادره و

تفاوت بین خسارتهای معوق انتها و  و واقع شده عبارت از حاصل جمع خسارتهای پرداختی

درصد  4/66ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب 4931سال پایان در  .ابتدای هر سال است

. این امر ستا داشته درصد افزایش 5/4( معادل  درصد 6/66) نسبت به سال گذشته کهرسید 
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دهی کمتر فتی و به عبارتی سودی خسارت پرداختی به حق بیمه دریاکاهش نسبحاکی از 

 .باشدمیصنعت بیمه  نسبت به سال گذشته 

 7/57، بیمه البرز درصد 62درصد، بیمه آسیا  5/76برای شرکت بیمه ایران  ضریب خسارت

. همانطور که مشاهده ستا گردیدهمحاسبه  31درصد در سال  7/52درصد و برای بیمه دانا 

استان ضریب خسارت کمتری داشته و ای بیمهبیمه دانا در مقایسه با سایر شرکتهای شود می

به عبارتی سودآوری ناخالص این این شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای بیمه کمتر بوده 

  .است

 استان ای بیمهتعداد مراکز  .9-2–42

ای دولتی و هبیمهتعداد  4931براساس آمار دریافتی از شرکتهای بیمه استان در سال 

پرسنل مشغول ارائه  166نمایندگی و تعداد  601، شعبه 01ه استان با تعداد خصوصی شد

 972، شعبه 42ر این سال بیمه ایران با . داندبودهدر سطح استان مازندران ای بیمهخدمات 

نفر  497د نمایندگی و تعدا 049، شعبه 6نفر پرسنل، بیمه آسیا با  023نمایندگی و تعداد 

، شعبه 1نفر پرسنل و بیمه دانا با  51نمایندگی و تعداد  407، شعبه 1رز با ، بیمه البپرسنل

 .اندنمودهئه ااررا در سطح استان ای بیمهنفر پرسنل خدمات  66نمایندگی و تعداد  441

 بیمه زندگی .42-9-9

پیشرفته بویژه در کشورهای ی بیمه در جهان هارشتهترین ترین و گستردهبیمه زندگی از رایج

وکسب  گذاریسرمایهآوری ذخایر مالی، زندگی ایجاد وجمع ایهبیمههدف اساسی . باشدمی

. بر این باشدمیکنندگان گر در قبال استفادهتعهدات بیمه سود حاصل از سرمایه و نهایتاً ایفای

درصد  0/39زندگی و مربوط به بیمه  4931درصد از کل حق بیمه تولیدی در سال  6/6اساس 

 .باشدمیمربوط به بیمه غیر زندگی 

 سیاستی یهاتوصیهو ارائه  بندیجمع .42-1

درصد حکایت از آن  4/66به میزان  4931ضریب خسارت بازار بیمه استان در سال  شاخص

دارد که صنعت بیمه استان نسبت به حق بیمه دریافتی خود خسارت کمتری را پرداخت 

. از جمله باشدمیمر نشان دهنده سوددهی صنعت بیمه در سال گذشته نمودند که این ا

 :بیمه به آن اشاره کرد عبارتند ازجهت افزایش و رونق صنعت توان میراهکارهای سیاستی که 

 ای و مداوم نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارتآموزش دوره.  4

 مه خارجی . تشویق شرکتهای بیمه به فعالیت در بازارهای بی 0



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 119 

 

 ای در صنعت بیمه اهتمام به ارتقای صالحیتهای حرفهستقرار نظام شایسته ساالری وا.  9

 های تامین مالی در کشور از جمله سیستم بانکی و بازار سرمایه. تعامل با سایر حوزه 1

 ایهای جدید بیمه. توسعه پوشش 5

 به بیش از میانگین جهانی ای هبیمترین شاخص ایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان مهمافز.  6

 های بیمه درمان تکمیلی. گسترش پوشش 7

 عامل مناسب با ذینفعانبیمه و ت از می. ارتقای آگاهی عمو 6

 ای زندگیهبیمهو گسترش ای بیمه. توسعه محصوالت جدید  3

 بیمه . تدوین قوانین درجهت استقالل وتقویت اختیارات قانونی نهاد ناظر و توسعه صنعت  42

های ارتباطی درون صنعت اطالعات ازطریق اتصال به سامانه سازی وتسهیل تبادل. یکپارچه44

 بیمه و با دستگاههای مرتبط
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 بازار پول و اعتبار 
 
 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 123 

 

 چکیده 

ان مازندران در سال نامه اقتصادی استاس آمار منتشره در آماربراس

شعبه  715بانک دولتی و خصوصی شده با مجموع  49تعداد  4931

که نسبت به سال  اندبودهدهی پرسنل مشغول خدمات 7569نکی و با با

 3/4درصد کاهش و از نظر تعداد پرسنل نیز  9/2گذشته از نظر شعب 

 .است داشتهدرصد کاهش 

ور در شبکه بانکهای های مذکبراساس گزارش مذکور مانده سپرده

هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت  5/465استان معادل 

درصد برخوردار بوده است.  7/04مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل 

همچنین مانده تسهیالت اعطایی شبکه بانکهای استان مازندران تا پایان 

وده که نسبت هزار میلیارد ریال ب 6/041معادل  4931اسفند ماه سال 

درصد برخوردار بوده  4/49به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 

 است. 

مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول شبکه بانکهای 

هزار میلیارد ریال بوده که  3/02معادل  4931استان مازندران در سال 

درصد افزایش یافته 6/45معادل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

 .است

  

 

 مطالبات معوق سپرده،ماندهت اعطایی، بازار پول، تسهیال های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 استانهای گیریجهتسیاستهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و  .4 -49
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های حوزه بازار پول پس از یک دوره طوالنی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیالت و سپرده 

مثبت شد و به تدریج افزایش  4939هشی نرخ تورم، از میانه سال بانکی به دلیل تداوم روند کا

ای باالتر از بازدهی دیگر به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل مالحظه ،یافت

ها از جمله مسکن، ارز، طال و سهام قرار گرفت. علیرغم شرایط مزبور و با وجود روند دارایی

انکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به باالیی را نیز های سود بکاهشی نرخ تورم، نرخ

گیری به صورت تخطی برخی بانکها برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم. این امر در حوزه سپرده

های سود های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیالت نیز به شکل نرخاز سقف

تهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالی

کالن کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود. 

برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و نیازهای بهرهعالوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش

های سود ی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرختسریع فرایند خروج از رکود اقتصاد

 .نمودبانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می

نیز  4931الزم به ذکر است که اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی در سال 

یژه بنگاههای گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای تولیدی به و مین سرمایه درأبر ت

 .باشدمی زاییکوچک و متوسط و در راستای اشتغال

 بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان  . 49-2

است که نقش و خصوصی شده  یبانک دولت 49 شامل 4931در سال  استان یشبکه بانک

و کشور  ینکبا شبکهند. کنمی یبازاستان  یمال نیمأاعتبارات و ت صیدر تخص یالعاده مهمفوق

روبرو شده است. مجموعه  یادها و مشکالت زیبا چالش ریاخ یهادر سالبه تبع آن استان 

و  یمال نیمأعملکرد ت زیو ن یشبکه بانک ییسالمت و کارا تیمربوط به وضع هایلفهؤم

( است یو شبکه بانک ی)بانک مرکز ینشان دهنده عملکرد نامطلوب نظام بانک ییاعطا التیتسه

          هیسرما تیاز جمله کفا یشبکه بانک ییسالمت و کارا ایهشاخصت یکه وضع یبه نحو

 40)حدود  التیبه کل تسه یرجاریغ التی(، نسبت تسه درصد 6حدود  یمتوسط شبکه بانک )

 ادیز اریبس یها )بدهی(، حجم بدهرنقدیغ ایهییدارا ها )حجم باالی ییدارا تیفیدرصد(، ک

در  رمجازیموسسات غ ی)سهم باال یپول رمتشکلی(، حجم بازار غیزبه بانک مرکها بانک

 ست.ا داشته ینامطلوب تیوضع ریاخ یهادر سال ژهی(، به ویبانک اتیعمل

 های استانوضعیت مانده سپرده بانک .49-2-4
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ها نیز متعهد گذارند و بانکها ودیعه مینزد بانکمردم سپرده بانکی، سپرده نقدی است که 

. نی معادل آن را برگردانندخواست مشتری یا بر اساس شروط معیکه هنگام در شوندمی

 .ها هستندت تعهدات بانکها از ابزارهای مهم پرداخسپرده

ای هسپردهبراساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مانده 

بوده است که نسبت به مدت هزار میلیارد ریال  5/450معادل  4931بانکهای استان در سال 

درصد برخوردار بوده است. بیشترین سهم از نظر  9/05مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل 

هزار  3/61که با مبلغی معادل باشدمیمدت های بلندسپردهمبلغ در مدت یادشده مربوط به 

د اختصاص ای بانکی استان را به خوهسپردهدرصد کل  6/10میلیارد ریال از سهمی معادل 

ست. همچنین بیشترین و کمترین میزان منابع بانکهای دولتی استان مربوط به بانک ملی ا داده

، منتها با میلیارد ریال بوده است 406ات با هزار میلیارد ریال و بانک توسعه صادر 4/14با مبلغ 

میلیارد ریال و  973بلغ در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه منابع بانکها، بانک ملت با م

میلیارد ریال بیشترین و کمترین مبلغ این شاخص را به  1/61الحسنه مهر ایران با بانک قرض

سی بانک توسعه صادرات و بانک همچنین در دوره مورد بررند. ادادهخود اختصاص 

درصد بیشترین رشد جذب منابع مالی را نسبت  76و  77الحسنه مهر ایران به ترتیب با قرض

 .نداداشته 4939مدت مشابه سال  به

 وضعیت مانده تسهیالت بانکهای استان .2 – 49-2

های سرگردان قدینگیهای اصلی بانکها هستند که از طریق آنها نتسهیالت بانکی همان خروجی

معنی که یک بانک با  بدینشود. میجامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق 

( آنها را  هاا و یا سایر بدهیهسپردهسرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع  شامل )تجهیز منابع

 . رسانددر راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می

بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مانده تسهیالت اعطایی 

هزار میلیارد ریال بوده  4/047معادل  4931بانکهای استان مازندران تا پایان اسفند ماه سال 

ده است. در دوره درصد برخوردار بو 4/49که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 

، خدمات و هزار میلیارد ریال ( 5/74درصد )  3/90های مسکن و ساختمان مورد بررسی حوزه

هزار میلیارد  17درصد )  6/04کشاورزی  هزار میلیارد ریال (، 7/57رصد ) د 6/06بازرگانی 

 9/40) درصد 7/5الحسنه ، قرضهزار میلیارد ریال ( 1/07درصد ) 6/40، صنعت و معدن ریال (
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از کل تسهیالت پرداختی  هزار میلیارد ریال( 9/4درصد )  6/2( و صادرات هزار میلیارد ریال

 ند. ادادهاستان را به خود اختصاص 

رصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در استان د 00بانک مسکن با  4931در سال 

درصد،  40درصد، صادرات با  40درصد، ملت با  02داشته و پس از آن بانکهای ملی با 

درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود اختصاص  7/09درصد و سایر بانکها  44کشاورزی با 

شعب هر بانک و مقایسه سرانه شعب بانکها، ند. اما در همان سال با در نظر گرفتن تعداد اداده

درصد کمترین سهم را در  6/4درصد بیشترین و پست بانک با  0/05بانک توسعه صادرات با 

ند. بعلت تعدیل نرخ سود تسهیالت اعطایی و ادادهپرداخت تسهیالت به خود اختصاص 

تلف اقتصادی از های مخگذاری در بخشهمچنین افزایش نرخ تورم تقاضا وام جهت سرمایه

 داشتهقبیل صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و مسکن بطور محسوس افزایش 

 ست.ا

 . بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار ) وضعیت متغیرهای بانکی در استان ( 49-9

 نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانکها. 49-9-4

ها، نسبت مانده تسهیالت به مانده مصارف بانکهای مدیریت منابع و کی دیگر از شاخصی

ها را در توان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانکها است. با استفاده از این شاخص میسپرده

. نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانکها دوره زمانی خاص مورد بررسی قرار داد کی

 445ی امور بانکهای استان معادل در شعب بانکهای عضو کمیسیون هماهنگ 4931در سال 

درصد بیشتر از  45درصد بوده است و این بدان معنی است که این دسته از بانکهای استان 

. از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان در اندنمودهمنابع خود تسهیالت پرداخت 

گردد که بانک ل مشاهده میبا مانده سپرده این بانکها در دوره قب 4931پایان اسفند ماه سال 

درصد بیشترین  059درصد، مسکن  521درصد، صنعت و معدن با  4593توسعه صادرات با 

های موجود در این اند. همچنین مقایسه آماردادهنسبت مصارف به منابع را به خود اختصاص 

جود میلیارد ریال بیش از منابع مو 07657، بانکهای استان به میزان دهدمیخصوص نشان 

 اند. تسهیالت پرداخت نموده

 های استانمطالبات شبکه بانک. 49-9-2

اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مطالبات معوق و  بر

هزار  9/04معادل  4931سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانکهای استان مازندران در سال 
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 داشتهدرصد افزایش  7/47مدت مشابه سال قبل معادل  میلیارد ریال بوده که در مقایسه با

 ءدرصد از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی استان جز 42معادل  4931. بطور کلی در سال ستا

. بیشترین سهم مطالبات در بوده است مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول

میلیارد ریال( و کمترین سهم  7/1درصد ) 00مدت یاد شده مربوط به بانک ملی و معادل 

متعلق بانک توسعه صادرات بوده که فاقد مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول 

 .باشدمی

های استان در سال نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول به مصارف بانک

و  16سپه با نسبتهای درصد بوده که در این میان بانکهای صنعت و معدن و  42معادل  4931

 گردیدهشان دچار معوقات پرداخت اقساط بیشترین درصد از تسهیالت پرداختیدرصد  06

ست که چنانچه تمهیدات الزم در زمینه وصول ا دادهکارشناسی نشان ی هابررسی. ستا

بخش قابل توجهی از کمبود منابع  مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیالت بعمل آید

کمک ، و کاهش مطالبات فوق به عنوان یکی از اقالم منابعشود میمرتفع  دولتی استانهای بانک

 های استان خواهد نمود. ای به وضعیت مالی بانکقابل مالحظه

 . بررسی کارایی بانکی  49-1

 شعب بانکهای استان . 49-1-4

 ،یاعتبار اتیاعتبارات، عمل عیو توز زیچون تجه ییهافهیاست که وظ یاقتصاد یبانک نهاد

و سود سهام  یها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادو فروش ارز دیخر ،یمال اتیعمل

 یمتیق یایسهام و اوراق بهادار و اش یقبول امانات، نگهدار ان،یمشتر یپرداخت بده ان،یمشتر

ش را بر و فرو دهایانجام وکالت خر ان،یمشتر یبرا تیو وصا تیمومیق فهیانجام وظ ان،یمشتر

بانک دولتی و دولتی  49تعداد  4931بر اساس آمار موجود تا پایان اسفند ماه  عهده دارند.

. در اندبودهپرسنل مشغول خدمات دهی  7796شعبه بانکی و با  717خصوصی شده با مجموع 

پرسنل بیشترین شعب و پرسنل و بانک 4663شعبه و  413دوره مورد بررسی بانک ملی با 

پرسنل کمترین کمترین واحد بانکی استان و پرسنل را به خود  91شعبه و  0ات با توسعه صادر

 ند.ادادهاختصاص 

 بانکهای استان  ATMی هادستگاه. تعداد 49-1-2

، تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات های استانبانککمیسیون هماهنگی طبق آخرین آمار 

در حال  استاندستگاه خودپرداز در  4970جمعا   4931اسفند پرداخت الکترونیک تا پایان 
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 42 ،بانک ملی بهدرصد آن متعلق  00که از این تعداد تقریبا  اندبودهارائه خدمت به مردم 

درصد باقیمانده متعلق  56درصد متعلق به بانک تجارت و  42، صادراتدرصد متعلق به بانک 

 .است  به سایر بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوده

 بانکهای استان  . نسبت سپرده به شعب49-1-9

شعبه  717حکایت از آن دارد که  4931های استان در سال بانککمیسیون هماهنگی آمار 

. از متغیرهای مهم کارائی نظام اندبودهبانکی در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی 

که این نسبت باشدمیب بانکی استان ای بانکی به شعهسپردهبانکی محاسبه شاخص نسبت 

با در نظر ، میلیارد ریال بوده است 021معادل برای استان مازندران در سال مورد بررسی 

 میلیارد ریال و بانک 973گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه منابع بانکها، بانک ملت با مبلغ 

رین مبلغ این شاخص را به خود میلیارد ریال بیشترین و کمت 1/61الحسنه مهر ایران با قرض 

 ند.ادادهاختصاص 

 بانکهای استان  . نسبت تسهیالت به شعب49-1-1

از دیگر متغیرهای مهم کارائی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به شعب 

 6/032ادل که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی مع باشدمیبانکی استان 

با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه شعب بانکها، ، یال بوده استمیلیارد ر

درصد کمترین سهم را در  6/4درصد بیشترین و پست بانک با  0/05بانک توسعه صادرات با 

ند. بعلت تعدیل نرخ سود تسهیالت اعطایی و ادادهپرداخت تسهیالت به خود اختصاص 

های مختلف اقتصادی از گذاری در بخشا وام جهت سرمایههمچنین افزایش نرخ تورم تقاض

 داشتهقبیل صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و مسکن بطور محسوس افزایش 

 ست.ا

 بانکهای استان  . نسبت سپرده به پرسنل49-1-5

نفر  7796حکایت از آن دارد که تعداد  4931های استان در سال بانککمیسیون هماهنگی آمار 

. از متغیرهای دیگر برآورد اندبودهدر شعب بانکی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی 

 ای بانکی به پرسنل بانکی استان هسپردهکارائی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت 

میلیارد ریال  7/43عادل که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی م باشدمی

 . بوده است
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 بانکهای استان  . نسبت تسهیالت به پرسنل49-1-6

از دیگر متغیرهای ارزیابی کارائی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به پرسنل 

 4/06که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل باشدمیبانکی استان 

 .میلیارد ریال بوده است

 انکی استان ببه شعب   ATM. نسبت 49-1-7

 بانکی استان از دیگر متغیرهای ارزیابی کارائی نظام بانکی محاسبهبه شعب  ATMنسبت 

دستگاه برای هر  6/4که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  باشدمی

 .شعبه بوده است

 چالشهای نظام بانکی  .49-5

ها هستند درحالی ازار وجود دارد و آن هم بانکمین مالی فقط یک بأبرای تما امروزه در کشور 

کنندگان مالی به شمار مینأترین تبزرگ ءجز« بازار سرمایه»که در بسیاری از کشورهای دنیا 

های نظام از مهمترین چالش .شوندمین مالی میأهای بسیاری از این طریق تروند و پروژهمی

 : بانکی در کشور، شامل

های با افزایش سیالیت نقدینگی به معنی افزایش سهم سپرده ،افزایش سیالیت نقدینگی

های مالی محتمل باشد، این سررسید کوتاه در نقدینگی است. در شرایطی که مواجهه با بحران

های سیاسی با دنیای های ناشی از افزایش تنشنااطمینانی .کننده باشدتواند نگرانعامل می

 گی مؤثر بوده است.غرب نیز در افزایش سیالیت نقدین

افزایش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی به دلیل ، سهم پایه پولی در رشد نقدینگیباال بودن  

ای کار خلق پول از اهمیت ویژه و های آتی نقدینگی و کاهش کارایی سازایجاد پتانسیل رشد

دید پایه پولی از ثیرپذیری شأت. برای بانک مرکزی و البته نظام اقتصادی ایران برخوردار است

عملکرد بودجه دولت و کافی نبودن اختیارات بانک مرکزی در کنترل تغییرات پایه پولی عنوان 

های دولتی است که کنترل بازار پول و مدیریت ای شماری از بانکحرفهمدیریت غیر. شده است

 .نقدینگی را برای بانک مرکزی مشکل کرده است

ها به شدت به عدم تعادل قابل افزایش نرخ سود سپردهکه در م ،کاهش نرخ سود تسهیالت

منابع بانکی منجر شده است. بر این اساس بانک مرکزی اعالم کرده است کاهش نرخ سود 

های کاهش یافته در تسهیالت موجب افزایش تقاضا برای تسهیالت شده است. اصرار بر نرخ
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کرده است. به عالوه این امر به دلیل  ها را مضاعفشرایط تورم فزاینده، فشار بر منابع بانک

 .شودمند رانت در سیستم بانکی موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی میایجاد نظام

های بانک، کاهش پذیری در هزینهبه دلیل عدم انعطاف، هاتحت فشار بودن نرخ سود سپرده

اعمال سقف بر  .ستا دادهقرار  ها را تحت فشارهای سود سپردهنرخ سود تسهیالت، نرخ

مدت و های کوتاههای سود سپردهها است که باعث شده فاصله بین نرخهای سود سپردهنرخ

های سود برهم خوردن ساختار زمانی نرخ .دار خود را از دست بدهدبلندمدت، تفاوت معنی

 .ها افزایش یابدابع بانکمدت در منهای کوتاهکه سبب شده سهم سپرده سپرده بروز کرده است

ای دولت از یک های توسعهمین مالی طرحأت ،هااجتماعی بسیار زیاد بر بانک -فشارهای سیاسی 

ها برای پر کردن شکاف ها از سوی دیگر موجب شده بانکسو و ضعف مدیریت نقدینگی بانک

 .اورندمرکزی روی بیبین منابع و مصارف خود، به اضافه برداشت از منابع بانک

عدم گسترش ابزارهای نوین پرداخت در شبکه بانکی و سهم اندک بانکداری الکترونیک از دست 

های اخیر در رفتن کارایی ابزارهای اعمال سیاست پولی با تشدید فشار رشد نقدینگی طی سال

آوری مدیریت نقدینگی است که بیشتر به ابزاری جهت جلوگیری از آزاد شدن نقدینگی جمع

ها در اعطای تسهیالت به مندی کمتر بانکعالقه .های قبل تبدیل شده استدر سال شده

های دیگری است که نظام بانکی کشور با آن جمله چالش ازهای کوچک و کارآفرین بنگاه

ها منظور حل مسائل موجود بانک بنابراین ایجاد یک ساختار قانونی مناسب به .مواجه است

 ت.ها ضروری اسقه بانکنظیر کاهش مطالبات معو

  سیاستی هایبندی و ارائه توصیهجمع. 49-6

ثر مؤمعضالت مذکور قادر به ایفای نقش ها و طبیعی است نظام بانکی کشور با وجود چالش

بنابراین برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با  ،های پولی نخواهد بودخود در اجرای سیاست

 : شود کشور به شرح ذیل ارائه می های پیش روی نظام بانکیچالش

 هامدیریت مطالبات معوق بانک  

 های با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایهاعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال سیاست. 

 زدایی از نظام بانکیبا اهرم مالی و اعتباری موسسات نظام بازسازی. 

 ت که پس از رفع : اهمیت این موضوع در اینجاسافزایش کیفیت خدمات بانکی

اند به فعالیتهای گذشته خود در حوزه عملیات بانکی تومیتحریمها، نظام بانکی 

 ی ادامه دهد.المللبین
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 در این راستا الزم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات الزم  ،ارتقای تکنولوژی بانکی

ها و بانکاز جمله شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطالعات، نسبت به ارتقای سیستم 

اقدام کند یا شرایط  (Core Banking) های مرکزی و جامع بانکیویژه سامانهبه

 .فراهم کند الزم را برای اجرای آن

 کید بر نظارت پیشگیرانه و قبل از وقوع مشکل در نظام بانکیأت. 

 گذاری و اجرایی و نیز نظام بانکی کشورتعامل سازنده بانک مرکزی با مراکز سیاست، 

گذاری نظیر ری ارتباط نزدیک و مستمر بین بانک مرکزی و نهادهای سیاستبرقرا

سو و نیز نظام بانکی کشور به عنوان بازوان اجرایی بانک یک از میمجلس شورای اسال

 .های پولی از سوی دیگر ضروری استمرکزی در عملیاتی کردن سیاست

 ده معوقاتها برای جلوگیری از پدیبندی اعتباری مشتریان بانکرتبه 

رود تا با کارآمد شدن نظام بانکی، الذکر امید آن میبا به کار گرفته شدن پیشنهادهای فوق

های پولی کشور توسعه پیدا کند و رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اجرای صحیح سیاست

هایی نظیر را در پی داشته باشیم و در چنین شرایطی، آسیب درآمدسطح اشتغال و تولید و 

سوءمدیریت منابع و مصارف و عدم کفایت سرمایه، افزایش و انباشت هنگفت مطالبات سررسید 

ها، فساد مالی و اداری و... در نظام بانکی الوصول، بدهی دولت به بانکگذشته، معوق و مشکوک

 .کشور کاهش پیدا کند
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 همچهاردفصل 

  متیقی شاخصهای و تورم نرخ 
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 چکیده 
بر اساس اعالم دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم کشور در 

ست. همچنین بررسی ا گردیدهدرصد برآورد  40معادل  4931سال 

شهری استان نتایج شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 

، شاخص در این سال انگر این نکته است که، بی4931مازندران در سال 

واحد  099کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل 

شابه سال قبل درصد نسبت به مدت م7/40بوده که از رشدی معادل 

 برخوردار بوده است.

بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای 

مربوط به گروه  4931باالترین تورم در سال دهد میاصلی کشور نشان 

درصد و کمترین نرخ نیز مربوط به گروه  6/09بهداشت و درمان معادل 

درصد بوده است. همچنین نرخ  -4/9دخانیات )با رشد منفی( معادل 

برابر با  4931تورم گروه بهداشت و درمان استان مازندران در سال 

بوده  درصد -6/0درصد و برای گروه دخانیات)با رشد منفی( برابر  3/09

که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را از میان گروههای اصلی 

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص داده و تقریباً 

  هماهنگ با نرخ کشور بوده است.

 

 

ها، تغییرات شاخص نرخ تورم، شاخص قیمت های کلیدی:واژه

 هاقیمت
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  استان هایگیریجهت و متور اقتصادی سیاستهای. 41-4

ستند که همواره مورد توجه شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کالن هاز بیکاری  رشد و تورم

تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را  گیردمیدانان و سیاستمداران کشورها قرار اقتصاد

رخ بیکاری، افزایش کاهش نرخ تورم، کاهش ن بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.

در این میان اهمیت نرخ تورم  رشد اقتصادی سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کالن است.

 گیردمیدو نرخ دیگر قرار  ثیرأتبیشتر از شاخصهای دیگر است، زیرا تغییر در این نرخ یا تحت 

 .دهدمیقرار  ثیرأتیا آنان را تحت 

های دولت است. یکی دیگر از علل ها و هزینهرآمددهای تورم، نبود تعادل میان یکی از ریشه

ست. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته ا میافزایش نرخ تورم، انتظارات تور

به افزایش  ها روبینی کنند که در آینده نزدیک قیمتخود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش

کنندگان و دهند. از طرف دیگر تولیدیش میهای خود را افزاخواهد بود، میزان هزینه و خرید

کنند، فروشندگان از فروش و عرضه کاالهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می

ها خواهد داشت بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت

  .گرددو موجب افزایش تورم می

 گذار است. ثیرأت، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کالن اقتصادی عالوه بر آثار اقتصادی 

 استان  قیمتی شاخصهای و تورم نرخ تحوالت وضعیت ررسیب .41-2

 های دولت در کنترل شاخص قیمتها ) نرخ تورم(. تبیین رویکرد41-2-4

تقای ارمبنای بر  4939 سال همانند 4931در سال های بانک مرکزی رویکرد کلی سیاست

انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات 

مین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است أبازار ارز، ت

تجربه که در کنار رویکردهای انضباط مالی، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. 

های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا ی کلی سیاستهاسیاستها و اجرای تحریم

در نتیجه این رویکردهای انضباطی در  را سپری کند. 4931ایران با کمترین آسیب سال کشور 

در سال درصد  5/45از ی پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم هاسیاست

واحد درصدی نرخ  5/9 حدود کاهش این کاهش یافت. 4931 سالدرصد در  40به  4939

، که در نتیجه سازگاری رشد مثبت اقتصادی تورم در طول این مدت، آن هم به همراه ایجاد

میان سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و مالی حاصل شده است. بدون شک تشکیل ستاد 
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بدیلی در ایجاد سازگاری میان این سیاستها و بیهماهنگی سیاستهای اقتصادی دولت، نقش 

توان گفت بر اثر مدیریت مناسب تحوالت اقتصاد کالن ایفا نموده است. به طور کلی می

های سفته بازی فعالیت ، زمینه4931و  4939های ها و اقدامات به عمل آمده در سال سیاست

از طریق مدیریت صحیح و رویکرد در بازارهای دارایی به شدت کمرنگ شده و این دستاورد 

 اصولی برای مدیریت تحوالت بازارها حاصل گردیده است.

 . بررسی وضعیت شاخصهای قمتی41-9

مقایسه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور و  .41-9-4

 استان مازندران 

کاالها و خدماتی  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ایران معیار سنجش تغییرات قیمت

. درصد تغییر ساالنه این شاخص رسدمیاست که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف 

 ایران شهری مناطق در مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص . متوسطشودمینرخ تورم نامیده 

 یافت. روند رشد افزایش درصد 40قبل  سال به نسبت که رسید 5/007 عدد به 4931سال  در

)معادل 4931فروردین ماه سال  در در سطح کشور مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص

روند نزولی داشته و   قبل سال مشابه ماه به درصد( نسبت 1/3درصد( تا آذر ماه )معادل  5/46

درصد( و از بهمن ماه روند نزولی داشته بطوریکه در  6/3در دی ماه کمی رشد داشته)معادل 

 افزایش در تأثیرگذاری میزان بیشترین درصد بوده است. 9/6ذکور معادل اسفند ماه سال م

گروه  به مربوط آن کمترین و درصد 6/09معادل  بهداشت و درمان گروه به کل مربوط شاخص

 خدمات و کاالها بهای شاخص بررسی درصد بوده است. همچنین با -4/9معادل  دخانیات

گروه  4931 سال در که شودمی مالحظهخدمت  و اختصاصی کاال دو گروه در مصرفی

 ست. ا داشتهکل  شاخص در افزایش بیشتری تأثیر  درصد( 46خدمت)معادل 

برابر  استان همدان به متعلق شاخص عدد باالترین کشور استانهای میان در 4931 سال در

  .بوده است 9/045برابر  تهران استان به مربوط شاخص عدد ترینپایین و 6/014

 مناطق شهری کشور و استان مازندران . نرخ تورم در 41-9-2

 درصد بوده است. 6/49معادل  سمنان استان به مربوط تورم نرخ بیشترین بررسی مورد سال در

 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در 0/49درصد و  5/49با  ترتیب به گیالن و فارس استان

درصد بوده است. نرخ  42معادل  اسان جنوبیاستان خر به مربوط تورم نرخ سال کمترین این

درصد بوده که این استان از این حیث رتبه  7/40معادل  4931تورم استان مازندران در سال 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 138 

 

تان مازندران نسبت ست که در واقع اسا دادههفتم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص 

استانی است که بیشترین نرخ  7جزو  ها از نرخ تورم بیشتری برخوردار بوده وبه سایر استان

ست. هرچند که نسبت به نرخ تورم سال ا دادهتورم را در سطح کشور به خود اختصاص 

 ند.اداشتهدرصد کاهش  3/9درصد( حدود  6/46قبل)معادل 

از نکات حائز اهمیت گزارش منتشره شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 

کرمانشاه، ،، اردبیلبه نرخ پائین تورم پنج استان خراسان جنوبیتوان می 4931کشور در سال 

درصد و  5/42درصد،  42خراسان شمالی و قزوین در این سال را اشاره نمود که به ترتیب 

 . اندبودهدرصد( کمتر  5/45درصد از متوسط نرخ تورم در استانهای کشور ) 6/42

 ها و خدمات مصرفیاصلی شاخص بهای کاالهای گروهبررسی . 41-1

دهد میبررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اصلی کشور نشان   

درصد و کمترین  6/09مربوط به گروه بهداشت و درمان برابر با  4931باالترین تورم در سال 

مان درصد بوده است. نرخ تورم گروه بهداشت و در -4/9نرخ نیز مربوط به گروه دخانیات با 

که به  -6/0درصد و برای گروه دخانیات برابر  3/09برابر با  4931استان مازندران در سال 

های اصلی شاخص ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را از میان گروههای اصلی شاخص

ند و تقریبًا هماهنگ با نرخ کشور بوده ادادهبهای کاالها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص 

  است.

اصلی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در استان های گروهبررسی  .41-1-4

  مازندران

 گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها .4- 41-1-4

 6/017شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در استان مازندران معادل  4931در سال 

 4931. همچنین در سال است داشتهدرصد افزایش  3/42، 4939واحد بوده که نسبت به سال 

ن شاخص واحد بیشتر از ای 9/4ها در استان مازندران ها و آشامیدنیبهای گروه خوراکی شاخص

 در کشور بوده است.

 گروه دخانیات. 41-1-4-2

واحد بوده که  6/010شاخص بهای گروه دخانیات در استان مازندران معادل  4931در سال 

شاخص بهای  4931ست. همچنین در سال ا داشتهدرصد کاهش  6/0، 4939نسبت به سال 

 وده است.واحد کمتر از این شاخص در کشور  ب 7/2گروه دخانیات معادل 
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 گروه پوشاک و کفش .41-1-4-9

واحد بوده  7/034شاخص بهای گروه پوشاک و کفش در استان مازندران معادل  4931در سال 

شاخص  4931ست. همچنین در سال ا داشتهدرصد افزایش  3/3، 4939که نسبت به سال 

 .تر از این شاخص در کشور بوده استواحد بیش 5/1بهای گروه پوشاک و کفش معادل 

 هاکن، آب، برق، گاز و سایر سوختگروه مس .41-1-4-1

 شاخص بهای گروه 4931یران، در سال ا میبر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسال

واحد بوده که در مقایسه با  0/476ا در استان مازندران همسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

شاخص  4931ست. همچنین در سال ا داشتهدرصد رشد  6/46مدت مشابه سال قبل، معادل  

ر از این شاخص در واحد کمت 5/4بهای گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها معادل 

 کشور بوده است.

 مورد استفاده در خانه زم و خدماتگروه اثاث، لوا. 41-1-4-5

شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در استان  4931در سال 

 داشتهدرصد رشد  6/6واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل   031مازندران 

فاده در شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد است الذکرفوقست. همچنین در سال ا

 کشور بوده است. واحد بیشتر از این شاخص در 9/01خانه معادل 

 گروه بهداشت و درمان. 41-1-4-6

واحد بوده  7/066شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در استان مازندران مورد بررسی در سال 

 ه یاد شد. شاخص است داشتهدرصد رشد  3/09که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل  

 ر از این شاخص در کشور بوده است.واحد بیشت 9/5معادل 

 گروه حمل و نقل. 41-1-4-7

واحد بوده که در  6/095شاخص بهای گروه حمل و نقل در استان مازندران  4931در سال 

یاد ست. همچنین شاخص ا داشتهدرصد رشد  0/44مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 

 از شاخص کشور بوده است. رواحد کمت 3/9شده استان 

 گروه ارتباطات. 41-1-4-8

واحد بوده که در مقایسه با  494 معادل  4931در سال  شاخص بهای گروه ارتباطات مازندران

 0/4شاخص معادل این . همچنین است داشتهدرصد رشد  7/9مدت مشابه سال قبل، معادل  

 ر از شاخص کشور بوده است.واحد کمت
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 فریح و امور فرهنگیگروه ت. 41-1-4-3

واحد بوده که  063شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی در استان مازندران  4931در سال 

ست. همچنین در سال ا داشتهدرصد رشد  4/45در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 

ور ر از این شاخص در کشواحد بیشت 00شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل  4931

 بوده است.

 صیلگروه تح. 41-1-4-41

واحد بوده که در  1/462در سال مورد بررسی معادل شاخص بهای گروه تحصیل استان  

 4931ست. همچنین در سال ا داشتهدرصد رشد  3/5مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل  

 ست.ر از این شاخص در کشور بوده اواحد کمت 9/6شاخص بهای گروه تحصیل معادل 

 هتل گروه رستوران و. 41-1-4-44

واحد بوده که در  1/067شاخص بهای گروه رستوران و هتل در استان مازندران  4931در سال 

عادل استان مخص شاست. ا داشتهدرصد رشد  6/46مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل  

 ر از این شاخص در کشور بوده است.واحد بیشت 7/2

 االها و خدمات متفرقهگروه ک. 41-1-4-42

 7/033شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه در استان مازندران  در سال مورد بررسی

ست. ا داشتهدرصد رشد  7/42واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل  

ر واحد بیشت 5/45شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه معادل  4931همچنین در سال 

 از این شاخص در کشور بوده است.

 سیاستی یهاتوصیه ارائه و بندی .  جمع41-5

یعنی رشد باثبات و  ،های پولی مناسب استذ صحیح سیاستهای مهار تورم اتخایکی از راه

 بینی شده حجم پول بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان باپیش

درصد(  5رقمی )معمواًل زیر اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک های پولیاعمال سیاست

برد شانک مرکزی در این کشورها برای پیاند که یکی از دالیل عمده آن استقالل بشده

 های پولی بوده است.سیاست

مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کالن شامل کنترل نرخ  های پولی بانک مرکزی،محور سیاست

ت نسبی در بازار ارز و اصالح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به تورم، ثبا

 دادههای اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار رشد اقتصادی در اجرای سیاست
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گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در ست. با توجه به ارتباط سها

اد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر اساس مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر اقتص

 پذیرد، گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می

در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده  و های دولت بوده استکنترل تورم همواره از اولویت

  ان به:تومیاست که از جمله 

نظارت بر خروج کاالهای اساسی، بازتنظیم صادرات و واردات، نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق 

دهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق کاال، جهت

اشت برد اندازی مرکز مبادالت ارزی و کنترل پایه پولی از طریق مدیریت بر نحوه اضافهراه

تورم  نرخ در جهت کنترلتوان میاقدامات ذیل با  رسدمیبه نظر  به عالوه، نمود.ها اشاره بانک

 :گام برداشت 

 مدیریت تأمین، ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی و ضروری. 

  های نفتیدرآمدانضباط مالی دولت در زمینه کسری بودجه و عدم اتکا به. 

  خش خصوصی و تهیه الیحه حمایت از تولیدب گذاریسرمایهحمایت دولت از. 

 فرصت طلبانههای یکنترل بازار کاالهای انحصاری و جلوگیری از قیمت گذار. 

  های توزیع کاال و مقابله با احتکار و گران فروشیشبکهاصالح. 

  مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز

 .غیرنفتی به چرخه تجاری کشور حاصل از صادرات

 گیری مناسب، کنترل مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کاالهای اساسی از طریق ذخیره

  .ها و نظارت دقیق بر توزیع کاالهای اساسیقیمت
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های طی سال نرخ تورم و شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور واستان مازندران .4-41جدول

4931-4989 

 شرح

 

 سال

 استان مازندران کشور

 درصد تغییر شاخص کل درصد تغییر شاخص کل

4989 4/98 _ 2/95 _ 

4981 4/12 1/41 7/93 3/42 

4985 4/17 3/44 1/19 2/3 

4986 7/52 1/48 3/51 2/47 

4987 4/66 1/25 1/61 1/26 

4988 2/79 7/41 6/72 8/42 

4983 9/82 1/42 5/82 7/49 

4931 411 5/24 411 2/24 

4934 5/491 5/91 8/494 8/94 

4932 3/475 8/91 9/477 5/91 

4939 2/219 5/45 7/216 6/46 

4931 5/227 42 299 7/42 

 یرانآمیمأخذ اعداد شاخص: بانک مرکزی جمهوری اسال
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 پانزدهم فصل 

 وضعیت مالی و بودجه   
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 چکیده

 42399معادل  یمبلغ 4931های عمومی استان در سال ددرآمعملکرد 

نسبت به مدت مشابه  یدرصد 6/49 رشد رغمیریال بوده که عل اردیلیم

های درآمدعملکرد  .سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد

 افتهیدرصد تحقق  6/66در سال جاری به مصوب قانون بودجه عمومی 

 ست. ا دادهرخ  درآمد یل کسرریا اردیلیم 4149مبلغ  لذااست. 

ی و تملک اهزینهمصوب اعتبارات از محل استانی اعم از اعتبارات 

 6995برابر با  4931ی استان مازندران در سال اسرمایههای دارائی

 9/67میلیارد ریال معادل  1060میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 

درصد  7/90عادل میلیارد ریال م 0279ی و اهزینهدرصد اعتبارات 

ی بوده است. پرداختی مجموع اسرمایههای اعتبارات تملک دارائی

میلیارد ریال بوده  5921برابر  4931اعتبارات استانی مازندران در سال 

 .ستا داشتهدرصد رشد  6/47نسبت به سال قبل 

 

 

 بودجه، درآمدهای عمومی، اعتبارات های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 146 

 

 استان یهاگیریجهتو ای بودجهمالی و  یاقتصاد یاستهایس. 45-4

دولت  حضورودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود و ثغور ب

ی دولت بوده و نقش هافعالیتا و هبرنامهبودجه آینه تمام نمای همه  بوده بنا بر این  در جامعه 

 .نمایدمی یفابسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ا

مشهود است افزایش اندک آن نسبت  4931آنچه که در نگاه نخست قانون بودجه سال  

درصد  1/5به میزان 4939نسبت به سال  4931سالهای گذشته است. به طوریکه بودجه سال 

نسبت به سال ما قبل خود به  4930و  4939. این درحالیست که بودجه سال است داشتهرشد 

 . است داشتهدرصد رشد  3/06و  42ترتیب 

افزایش سهم مالیات در بودجه کشور یکی از اهدافی است که دولتهای  تکیه بر نفت وکاهش  

مختلفی به دنبال آن بودند و این دولت نیز به شدت پیگیر آن است زیرا اثرات اقتصادی و 

 4939سال درصد در  9/99های مالیاتی از درآمدسهم  4931سیاسی آن شگرف است. در سال 

در  ای نفتیهفرآوردهمنابع حاصل از نفت و رسیده است و سهم  4931درصد در سال  0/12به 

 6/96به طوریکه از  است داشتهکاهش چشمگیری  4939نسبت به سال  4931بودجه سال 

درصد رسیده است که نشان از رویکرد جدی دولت به کاهش وابستگی بودجه  1/01درصد به 

 دارد. اصل از نفت منابع حکشور به 

  یها و اعتبارات استاندرآمددر خصوص  ی دولتاستهایو س کردهایرو نییتب. 45-4-4

 4931بخشنامه بودجه سال یکی از مهمترین اهداف های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

مقاومتی،  با اولویت اقتصاد بر این بوده است. در این میان، قصد دولت بوده استکل کشور 

های اد ثبات در محیط اقتصاد کالن، انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنشایج

 31پذیری اقتصاد را در سال بینینابع و مصارف بودجه و افزایش پیشخارجی، مدیریت م

 .عملیاتی کند

انداز و آخرین سال اجرای قانون اجرای سند چشم 31نامه بودجه سال دولت در مقدمه بخش

ی کلی اقتصاد مقاومتی هاسیاستکید قرار داده و در راستای أجم توسعه را مورد تبرنامه پن

ثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و ؤابالغی از سوی مقام معظم رهبری، عوامل م

ترین مهم .در دستور کار دولت قرار گرفتراهکارهای الزم برای خروج از این شرایط 

 :باشدمیکل کشور به شرح ذیل  4931رویکردهای بودجه سال 

 ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاجرایی کردن  -
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 تنش زدایی در سیاست خارجی -

 بخش دولتیهای یمدیریت بده -

 هایارانهتداوم اجرای هدفمندی  -

 کاهش نرخ  تورم به همراه ارتقا قدرت خرید مردم -

 بهبود رفاه اجتماعی -

ست دستیابی به اهداف زیر در ا دهگردیملحوظ  4931های فوق که در بودجه سال رویکرد

 اقتصاد کشور را دنبال می نماید:

 گذاریسرمایهرشد  -

 رشد تولید -

 محدود کردن رشد نقدینگی -

 مهار تورم  -

 افزایش اشتغال  -

 4931. جایگاه بودجه استانی در قانون بودجه سال 45-4-2

ج گردیده است که و پرداختها در افتهایدردر دو بخش  4931بودجه استانی در قانون بودجه 

های درآمدهای عمومی و درآمدهای استانی از محل درآمدها مشتمل بر بخش دریافت

از محل  درآمدهای عمومی خود مشتمل بر درآمدهای استانی از محل درآمداختصاصی است. 

های ملی که در بودجه درآمدباشد. الزم به ذکر است های ملی میدرآمدمنابع استانی و از محل 

حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و  درآمدلحاظ شده است خود شامل دو درصد  استانی

ی هابودجهی تعریف شده در درآمدهای های استانی نیز شامل ردیفدرآمدباشد. سایر می

های متفرقه و فروش اموال منقول و درآمدها، درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدسنواتی از جمله 

ها از محل بودجه عمومی ها نیز شامل پرداختاستانی در بخش پرداختغیرمنقول است. بودجه 

ها از محل بودجه عمومی شامل پرداختی بابت های اختصاصی است. پرداختدرآمدو از محل 

 ای است.های سرمایهی و تملک داراییانهیهزاعتبارات 

 یاتحوالت مالی و بودجه تیبررسی وضع. 45-2

، درآمدهای عمومی تصادی و کاهش بهای جهانی نفت خامرکود اق علیرغم تداوم 4931در سال 

اقدامات ذیل جهت به منظور تحقق درآمدهای مصوب مصوب استان افزایش چشمگیری یافت 

  .انجام گردید یاد شده وصول درآمدهای 
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استاندار محترم  ریاست به استان منابع تجهیز و درآمد جلسات ستاد تشکیل مستمر .4

 امور اقتصادی و دارایی مازندرانین اداره کل استان و دبیری ا

وصولی توسط دستگاههای اجرایی و پیگیری  میعمو هایدرآمدبررسی عملکرد ماهانه  .0

  در جهت کاهش کسری درآمد 

 مستقیم مالیاتهای قانون 466 ماده یک تبصره ی نمودن اجرایپیگیری در خصوص  .9

 .استان بانکهای توسط

ته های زیرمجموعه ستاد مذکور درخصوص شناسایی برگزاری جلسات متعدد در کمی .1

 های عمومی و اختصاصیدرآمدی در استان اعم از درآمدمنابع جدید 

 در خصوص اعتبارات نیز اقدام ذیل در استان انجام گردیده است .

 دولت )سامانه سماد( یمطالبات و تعهدات عموم یریگیپ .4

 (یعهدت ی)حسابدار یبخش عموم ینظام حسابدار یساز ادهیپ .0

 آنالین صورت به سناما سامانه کامل اندازیراهتهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه و  .9

 استان اجرایی دستگاههای در

 استان مالی وضع کلی تحلیل و بررسی. 45-9

 استان داخلی ناخالص محصول به مالیات نسبت. 45-9-4

بوده که نسبت آن به  الیر اردیلیم 3911برابر با  4931استان مازندران در سال  یوصول اتیمال

هزار میلیارد ریال  12735مبلغ )  استان با احتساب نفت خام وگاز طبیعی یناخالص داخل دیتول

با احتساب نفت خام وگاز  یکه به رقم کشور برآورد گردیدهدرصد  9/0برابر برآورد گردیده ( 

 دارد. یفاصله معنادار صددر 3/6طبیعی 

  ستانامیعمو یهادرآمدستان به امینسبت مصارف عمو )برداشت  بیضر. 45-9-2

 از توانمی استان مصارف به نسبت استان هایدرآمد از هااستان برخورداری میزان مقایسه برای

 نسبت همان که ضریب این. کرد استفاده استان درآمد از( برخورداری) برداشت ضریب مفهوم

 استان همان هایدرآمد از استان هر برخورداری میزان باشد،یم استان درآمد به عمومی مصارف

 ضریب این. گرددبرمی استان خود به استان هایدرآمد از چقدر عبارتی به. دهدمی نشان را

 بیشتر درآمد کسری دارای یهااستان برای و 422 از کمتر درآمد مازاد دارای هایاستان برای

 را استان مصارف تنها نه استان آن هایآمددر دهدمی نشان 422 از کمتر برای که است 422 از

 هااستان سایر توسعه صرف و گردیده واریز نیز دولت خزانه به آن درآمد مازاد بلکه داده پوشش
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 مصارف استان هایدرآمد اینکه و استان محرومیت سطح از نشان 422 از بیشتر و گرددمی نیز

 سایر درآمد از بایستمی 422 ضریب از ربیشت میزان به بلکه دهدنمی پوشش تنها نه را استان

 . گردد پرداخت آن کسری جبران جهت هااستان

 5/91معادل  4931 سالقانون بودجه  ضریب برداشت استان مازندران در ذکراست شایان

درصد کاهش یافته است.  6/90تعیین گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل  درصد

این شاخص برای استان  4931ایت از آن دارد در عمل در سال عملکرد اعتبارات استان حک

 ست.ا گردیدهدرصد محقق  6/96معادل 

 استان بودجه عمومی مصارف و منابع وضعیت تحلیل و بررسی. 45-1

 منابع عمومی دولت. 45-1-4

 عملکرد و مصوب ستانا میعمو هایدرآمد 

 42641یلیارد ریال شامل م 40916مبلغ  4931های عمومی استان در سال درآمدمصوب 

. در قانون بودجه سال باشدمیها درآمدمیلیارد ریال سایر  4799مالیاتی و  درآمدمیلیارد ریال 

درصد  66ستان آمیهای عمودرآمدهای مالیاتی از درآمدهمچون سال گذشته سهم  4931

 پیش بینی شده است.

مستقیم( و سایر تقیم و غیرهای مالیاتی )مسدرآمدهای عمومی استان شامل درآمدعملکرد 

درصدی 6/49میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد 42399مبلغی معادل  4931ها در سال درآمد

های درآمدعملکرد  انسته است رقم مصوب را پوشش دهد.نسبت به مدت مشابه سال قبل نتو

درصد تحقق یافته است.  6/66نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  4931عمومی در سال 

 ست. ا دادهرخ  درآمدمیلیارد ریال کسری  4149نابراین مبلغ ب

 وغیرمستقیم مستقیم تفکیک به مالیاتی هایدرآمد 

مبلغ   4931مستقیم در سال م از مالیاتهای مستقیم و غیرهای مالیاتی استان اعدرآمدوصولی 

ه مدت درصد تحقق و نسبت ب 66میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  3911

های مالیاتی استان به کل درآمددرصد افزایش یافته است. نسبت وصولی  46مشابه سال قبل 

، نسبت یاد شده در مدت مشابه سال باشدمیدرصد  5/65های عمومی در مدت یاد شده درآمد

 .است داشتهدرصد افزایش  6/4درصد بوده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل  7/69قبل 
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 استان  معین خزانه وصولی( ها مددرآ سایر( 

، 4931بینی شده در قانون بودجه سال های پیشدرآمدوصولی خزانه معین استان بابت سایر 

درصد تحقق و نسبت به  7/34میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه 4563مبلغ 

مالیاتی از کل غیرهای درآمد. نسبت عملکرد است داشتهدرصد رشد  9/4مدت مشابه سال قبل 

درصد بوده که نسبت به  مدت مشابه سال 5/41برابر  4931های عمومی استان در سال درآمد

 .درصد کاهش یافته است 6/4درصد( به میزان  9/46قبل) 

 مصارف عمومی دولت. 45-1-2

 استان اعتبارات عملکرد 

ی استان اسرمایههای ائیی و تملک داراهزینهمصوب اعتبارات از محل استانی اعم از اعتبارات 

میلیارد ریال  1060میلیارد ریال بوده که از این مبلغ   6995برابر با  4931مازندران در سال 

ی بوده اسرمایهدرصد اعتبارات تملک دارائیهای  7/90ی و اهزینهدرصد اعتبارات  9/67معادل 

میلیارد ریال بوده  5921ر براب 4931است. پرداختی مجموع اعتبارات استانی مازندران در سال 

های . سهم اعتبارات هزینه و تملک دارائیاست داشتهدرصد رشد  6/47نسبت به سال قبل 

 6/43و  1/62به ترتیب برابر  4931ی از مجموع اعتبارات استانی مازندران در سال اسرمایه

 درصد بوده است.  

 یاهزینه اعتبارات 

 0596ریال بوده که شامل  اردیلیم 1060به مبلغ  31ال سی استانی در اهزینهاعتبارات  مصوب

. پرداخت اعتبار باشدمیا ههزینهریال سایر  اردیلیم 4701ریال اعتبار حقوق و مزایا و  اردیلیم

 بهبا مدت مشا سهیریال بوده که در مقا اردیلیم 0594مبلغ  31استانی در سال  اییحقوق و مزا

 نی. همچندهدمیرا نشان  شیدرصد افزا 9/10 زانیل به مریا اردیلیم 4773به مبلغ  39سال 

استانی پرداخت  ییاجرا یهادستگاه یهاهزینه ریریال بابت سا اردیلیم 4723مبلغ  31در سال 

درصد  9/05زانیریال به م اردیلیم 4961با مدت مشابه سال ماقبل به مبلغ  سهیشده که در مقا

 1012 برابر 31استانی در سال  یاهزینهاعتبارات . در مجموع پرداخت دهدمینشان  شیافزا

 زانیمیلیارد ریال( به م 9419)مبلغ  4939میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

 . دهدمیرا نشان  شیدرصد افزا 3/91
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  یاسرمایه هایدارایی تملکاعتبارات 

 0279مبلغ  31در سال  یاز محل منابع استان یاسرمایههای ییمصوب اعتبار تملک دارا

درصد در سال  9/54ریال معادل  اردیلیم 4261اعتبار مبلغ  زانیم نیریال بوده که از ا اردیلیم

استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با  ییاجرا یهادستگاهمذکور به 

های یی. اعتبار مصوب تملک دارااست داشتهکاهش درصد  7/04ریال  اردیلیم 4953پرداخت 

ریال  اردیلیم466مبلغ  31حاصل از صادرات نفت در سال  درآمد %0از محل  یاسرمایه

ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل )پرداخت مبلغ  اردیلیم 5/466که با پرداخت مبلغ باشدمی

 .دهدمیکاهش نشان  رصدد 6/90ریال( معادل  اردیلیم 016

 یاستیس یهاتوصیهو ارائه  یجمع بند. 45-5

رکود تورمی کشور را با مشکالت زیادی مواجه نمود که این وضعیت  4939و  4930در سالهای 

های اقتصادی شامل تحریم نفتی تحریم به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید

ها از چند مسیر سالهای اخیر بوده است. این تحریمو مالی از دالیل عمده بروز رکود شدید در 

، جهش نرخ ارز درآمدهای نفتیکاهش شدید از جمله: شود می د اقتصادی کشور منتهیبه رکو

تر شدن مبادالت مالی و کاالیی با کشورهای خارج،  افزایش ریسک و اتی ارزی، سختثبو بی

نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی. لذا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور کاهش اتکا به 

و افزایش مالیات که در سالهای اخیر در صدر توجهات دولتها بوده با چالش های نفتی درآمد

 جدی مواجه شده است.

رکود اقتصادی  ثیرأتتحت توان میستان در سال مذکور را ا میهای عمودرآمدلذا عدم تحقق 

 99درصدی مالیات بر مشاغل و کاهش  66حاکم بر اقتصاد کشور دانست. بطوریکه تحقق 

استان را  خودرو یگذارشماره اتیمالدرصدی  12و کاهش  نقل و انتقال سهام اتیمالدرصدی 

 از جمله قرائن رکود اقتصادی بر شمرد.توان می

، این بخش از اعتبارات دولت های جاریل ارتباط معیشت کارکنان با هزینهاز طرفی دیگر بدلی

ای بدلیل عدم سرمایههای درصد محقق گردید لکن در اعتبارات تملک دارائی 33قریب به 

ت گردید به عبارتی عدم پرداخت درصد از اعتبارات یاد شده پرداخ 54، معادل أمین منابعت

بخش دولتی را به گذاری در افزایش بدهی دولت و کاهش سرمایه ل اعتبار یاد شده درمکا

  .همراه داشته است
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ای و اعتبارات تملک هزینهپرداختها در لذا موارد ذیل جهت افزایش منابع درآمدی و بهبود 

 گردد.ای پیشنهاد میدارائیهای سرمایه

های درآمدی استانی در طی برنامه ششم و ممانعت از ردیف احصاء و تفکیک کامل -

 مداخالت دستگاههای اجرایی ملی در تغییر ردیف درآمد استانی به ملی 

وجه به پتانسیل و جدید با تافزایش اختیارات مقامات استانی در برقراری درآمدهای  -

 های استانی در چارچوب  قانونظرفیت

ها با توجه به متغیرهای نظیر، جمعیت، تولید ناخالص تععین ظرفیت دقیق درآمدی استان -

  های قانونی و... ، معافیتداخلی، ساختار تولید

برقراری ارتباط بین درآمد عمومی استان و اعتبارات تملک با ضریب مناسب و تخصیص  -

  درآمد به استانها مازاد 
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با مصوب و عملکرد مدت مشابه  4931های عمومی استان در سال درآمدمقایسه عملکرد   .4-45جدول

 )میلیارد ریال( سال قبل 

 شرح
مصوب  عملکرد سال

 4931سال 

درصد رشد نسبت 

 4939به عملکرد 

درصد تحقق 

 4931 4939 نسبت به مصوب

 6/88 6/49 42916 41399 3624 یعموم درآمدکل 

 1/88 1/46 41641 3911 8151 های مالیاتیدرآمد

 7/34 9/4 4799 4583 4568 هادرآمدسایر 

 خزانه معین استان درآمدمأخذ: واحد              

          و مقایسه به سال ما قبل  4931 سال در مازندران استان یاهزینه اعتبارات عملکرد.2-45جدول 

 یلیارد ریال()م

 جمع سایر حقوق

 سال

4939 

 سال

4931 
 رشد

 سال

4939 

 سال

4931 
 رشد

 سال

4939 

 سال

4931 
 رشد

4773 2594 9/12 4961 4713 9/25 9419 1211 3/91 

 مأخذ: واحد اعتبارات خزانه معین استان                  

 و مقایسه به سال ما قبل  4931 سال در رانمازند ی استاناسرمایهتملک دارائی  اعتبارات عملکرد .9-45جدول 

 )میلیارد ریال(

های اعتبارات تملک دارایی

 سرمایه ای

مصوب سال 

4931 

درصد رشد نسبت  پرداختی

 4931سال  4939سال  4939به عملکرد 

 -7/24 9/4161 7/4958 6/2172 از محل استانی

 -3/14 9/492 6/227 3/136 از محل ملی استانی شده

 -7/56 4/151 6/4113 2/4772 محل منابع ملیاز 

 -1/75 9/993 1/4956 1 از محل ردیفها

 -8/92 5/466 3/217 1/468 نفتی %2از محل 

 -2/21 2/248 1/279 4/188 از محل ملی دانشگاهها

 -1/34 1/24 5/299 1/24 تملک -41از محل ماده 
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 -2/44 1/456 8/475 1/911 تملک -42از محل ماده 

 مأخذ: واحد اعتبارات خزانه معین استان                
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 شانزدهم  فصل 

 نظام مالیاتی   
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 چکیده

های درآمدبرای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن ریزی برنامه

محورهای  ینتراساسیهای ناپایدار نفتی از درآمدمالیاتی بجای 

 در سالهای اخیر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشوری ریزبرنامه

یکی از مهمترین اقدامات در دست اجرای نظام مالیاتی کشور در است. 

است. این طرح در همه استانها و بالتبع  طرح جامع مالیاتیاین خصوص 

مندی فزایش میزان رضایتا وری،تان مازندران با هدف ارتقاء بهرهاس

افزایش و  ی اجرایی عملیات مالیاتیهاهزینهش صاحبان منافع، کاه

که با اجرای این طرح انتظار باشدمیدر حال اجرا  های مالیاتیدرآمد

و ظرفیت مالیاتی استانها های مالیاتی درآمدمی رود شکاف میان وصول 

 کاهش یابد.

ن اعم از مالیاتهای مستقیم و استان مازندرا یاتیمال یهادرآمدمصوب 

بوده است. در  الیر اردیلیم 42641مبلغ  4931سال مستقیم در غیر

وصول شده  یاتیمال یهادرآمدریال  اردیلیم 3911سال مذکور مبلغ 

درصد تحقق و نسبت به  66است که نسبت به مصوب قانون بودجه 

. نسبت وصولی است داشتهدرصد رشد  46مدت مشابه سال قبل 

در مدت یاد شده  یعموم یهادرآمدهای مالیاتی استان به کل درآمد

 6/4درصد(  7/69که نسبت به مدت مشابه سال ) باشدمیدرصد  5/65

 .دهدمیرا نشان  شیدرصد افزا

 

 

 درآمدهای مالیاتی، درآمد پایدار، ظرفیت مالیاتی های کلیدی:واژه
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 استانهای گیریجهتسیاستهای مالیاتی و . 46-4

ها که نقش بسزایی در ایجاد ی دولتدرآمدمنابع ترین حال حاضر یکی از مهمترین و کلیدیر د

 . باشدمییری برای آنها دارد، مالیات گتصمیماستقالل و قدرت 

دولت و ملت به منابع زیرزمینی تکیه دولت به منابع مالیاتی از یک سو سبب کاهش وابستگی 

ری از آن صاحب حق یگبهرهگردد که تنها در اختیار ما نبوده و آیندگان نیز به نوبه خود در می

های نشاط در بازارهای کشور و فعالیت باشند. از سوی دیگر نیز زمینه ساز پویایی وو امتیاز می

اند مایه امیدواری در اقتصاد کشور گردد تومیگردد اما این مسئله زمانی میتولیدی و صنعتی 

ان امور مالیاتی ق سازمکه نظام مالیاتی ما نظامی کارآمد و موفق باشد. خوشبختانه تجربه موف

ثری همچون قانون ؤهای اخیر و در زمینه اجرایی شدن قوانین اثربخش و مکشور در طول سال

و اجرای آزمایشی موفق مراحلی از طرح جامع مالیاتی بیانگر این مهم افزوده ارزش مالیات بر 

ارشناس در بدنه مندی از نیروهای نخبه و کمالیاتی ایران چه در زمینه بهره است که نظام

اجرایی خود موفق بوده و هم در زمینه بکارگیری از آخرین ابزارها و امکانات به روز دنیا در 

ا عنایت به . پس بباشدمیپیشگامان این مسئله در کشور  افزاری ازختزمینه نرم افزاری و س

های مالیاتی رآمددهای بسیار مفید نظام مالیاتی کشور در زمینه افزایش وجود ابزارها و ظرفیت

های جدید مالیاتی در سطح در خصوص اجرایی شدن قوانین و طرحو نیز تجربه موفق ایشان 

در خصوص اجرایی شدن اقتصاد ها شاخصها و ترین زمینهان گفت که یکی از مهمتومیکشور 

ان به شکوفایی تومیمقاومتی در کشور مهیا شده است و با تداوم حرکت هایی از این دست 

 . هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتالی نظام اقتصاد ایران چشم امید داشت

 یاتیتحوالت مال تیوضع یبررس. 46-2

اهمیت و جایگاه نظام مالیاتی در  اقتصاد هر کشور بر هیچ یک از متخصصین و خبرگان این 

کشور، تحول نظام  های نظام مالیاتیو با توجه به نقاط ضعف و کاستی ستیحوزه پوشیده ن

مالیاتی همواره مورد توجه عالقمندان اعم از فعاالن دولتی و بخش خصوصی بوده است. ضرورت 

ای کشور نیز به دفعات مورد توجه قرار گرفته دستی و برنامهاد باالدر اسن حولاجرای این ت

اقتصادی  است. هم اینک نیز تحول نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول

به  "طرح جامع مالیاتی"دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده است. در همین چارچوب 

تحول نظام مالیاتی کشور در دستور کار سازمان امور مالیاتی  جانبهعنوان طرح جامع و همه 

  کشور قرار گرفت.
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ای پنج ساله و در توسعه ایهبرنامهدر راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، اهداف 

چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت به عنوان مبنای اصلی تحقق عدالت به ویژه در حوزه مالیات، طرح 

مندی فزایش میزان رضایتا "، "وریارتقاء بهره "در استان مازندران با هدف جامع مالیاتی 

های درآمدفزایش ا "و  "ی اجرایی عملیات مالیاتیهاهزینهکاهش  "، "صاحبان منافع

. عمده اقدامات صورت گرفته در این خصوص به شرح باشدمیدر حال اجرا  پنج موجطی   "مالیاتی

 :باشدمیذیل 

س ) نرم فرآیندها به صورت کارگاه عملی در محیط آموزشی اری کالسهای آموزشبرگزاری  .4

 4931برای کلیه همکاران مالیاتی استان در سال  ،افزار یکپارچه مالیاتی (

، نکا ،در ادارت مالیاتی بهشهر تغییرات فیزیکی و فضاسازی الزم به طور کاملانجام  .0

(، آمل، بابلسر، 0شماره ساختمان شهر )، قائم(4ساختمان شماره دورود، ساری )میان

 .، عباس آباد و تنکابنفریدونکنار، نور، نوشهر، چالوس، کالردشت

سازی طرح در یکپارچه مالیاتی پس از پیادهزار افاظهارنامه مالیاتی در نرم 4762ثبت  .9

 .4935یادشده تا تیرماه  هایشهرستان

 : 4935بینی اقدامات سال پیش

 .مین اعتبارأسازی الزم در سایر ادارات مالیاتی استان درصورت تی و فضاادامه تغییرات فیزیک .4

  .تکمیل ساختمانهای نیمه تمام اداری در حال احداث .0

که فاقد مالکیت ملکی بوده و در مکانهای استیجاری مشغول فعالیت  تعیین تکلیف اداراتی .9

، سوادکوه شمالی، امیرکال، ، سیمرغاز جمله امور مالیاتی: خلیل شهر، رستمکال باشندمی

 .، کتالم و سادات شهرالریجان، سرخرود، چمستان، مرزن آباد

 و اجرائیات.افزوده ارزش ادارات اطالعات و خدمات مالیاتی،  اجرای برنامه اریس در .1

دیان مالیاتی و ایجاد بایگانی الکترونیکی اوراق به ؤجهت تکمیل اصالح ثبت نام مریزی برنامه .5

 ورت بایگانی متمرکز.ص

از دستگاه پوز جهت پرداخت حضوری از سوی برداری بهرهو استرداد و  درآمدافتتاح حساب  .6

 دیان مالیاتی.ؤم

 یاتی درخصوص رصد فرآیندهای در دست اقدام بررسی و نظارت مستمر از ادارات مال .7
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 اتییمال یهادرآمدانواع  یعلمکرد وصول لیو تحل یبررس. 46-9

 مستقیمبه تفکیک مستقیم و غیر یمالیات یهادرآمدعملکرد . 46-9-4
 میلیارد ریال بوده است. 42641بلغ م 4931های مالیاتی استان مازندران در سال درآمدمصوب 
مستقیم در سال یادشده نسبت ن اعم از مالیاتهای مستقیم و غیری مالیاتی استاهادرآمدوصولی 

 46درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل  66به مصوب قانون بودجه 
های مالیاتی درآمدمیلیارد ریال کسری  4072بنابراین مبلغ دهد. می درصد افزایش را نشان

 ست.ا دادهوصولی رخ 
مبلغ مستقیم در سال یادشده ن اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرهای مالیاتی استادرآمدعملکرد 

درصد آنرا مالیاتهای  1/12درصد آنرا مالیاتهای مستقیم و  6/53 میلیارد ریال بوده که 3911
 دهد.میغیرمستقیم تشکیل 

 به تفکیک اجزاء و غیرمستقیم مالیات مستقیم. 46-9-2

نسبت به  میلیارد ریال بوده که 5574مبلغ  4931یم استان در سال وصولی مالیاتهای مستق
درصد افزایش  45درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/442مصوب قانون بودجه 

مدت  یافته است. در مجموع از دالیل افزایش مالیات مستقیم استان در سال مذکور نسبت به
از جمله مالیات اشخاص حقوقی  لیات مستقیمی مادرآمدهای مشابه سال قبل، افزایش ردیف

دولتی، مالیات بر ارث، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی و مالیاتهای اتفاقی غیر
 بوده است.

     هاشرکتمالیات بر . 46-9-2-4

میلیارد ریال بوده که  4391مبلغ  4931دولتی استان در سال وصول مالیات از شرکتهای غیر
درصد  5/2درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  404قانون بودجه  نسبت به مصوب
 . دهدمیافزایش را نشان 

      درآمدمالیات بر . 46-9-2-2

میلیارد ریال بوده که نسبت به  9451مبلغ  4931استان در سال  درآمدعملکرد مالیات بر 
درصد  4/06ه سال قبل درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشاب 6/426مصوب قانون بودجه 

ی درآمدهای مذکور نشان دهنده آن است که فقط ردیفهای . بررسی ردیفاست داشتهافزایش 
اند. مالیات تحقق یافته 31وصی نسبت به  مصوب مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خص

 9/66معادل  31میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب  612مشاغل استان در مدت یاد شده 
 درصد افزایش یافته است.  1/46درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
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 مالیات بر ثروت. 46-9-2-9

میلیارد ریال بوده که نسبت به  169وصولی مالیات بر ثروت استان در مدت یاد شده مبلغ 

درصد رشد  5/5درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  7/421مصوب قانون بودجه 

 ثیرأتدرصدی  53و  494به ترتیب با رشد  بر ارث اتیمالی و اتفاق یاتهایمال. تاس داشته

درصد کاهش  99ند و مالیات نقل و انتقال سهام با اداشتهبسزایی بر افزایش مالیات بر ثروت 

 .است داشتهمنفی  ثیرأتنسبت به مدت مشابه سال قبل 

    مالیات بر کاال و خدمات )غیر مستقیم(. 46-9-2-1

 5/47میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  9779مبلغ  4931وصولی این نوع مالیات در سال 

درصد نسبت به مصوب قانون بودجه  5/67درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 

درصدی  6/45و  5/93. از دالیل عدم تحقق مالیات این بخش، کاهش است داشتهتحقق 

و نیز عدم تحقق  کشور یرض خروج مسافر از مرزهاعواگذاری خودرو و مالیات شماره

در مدت مذکور بوده است به طوریکه این ردیف افزوده ارزش ی مالیات بر درآمدهای ردیف

 52ی بیش از درآمددرصد تحقق یافته است. الزم به ذکر است این ردیف  66ی تنها درآمد

ستان را شامل ا میعموهای درآمددرصد از مصوب کل  19مصوب مالیاتی و  درآمددرصد 

های درآمددرصدی موجب بروز کسری شدید  6/43. لذا عدم تحقق آن علیرغم رشد شودمی

 استان شده است.

 ستانآمیعمو یهادرآمدبه  یمالیات یهادرآمدنسبت . 46-1

 درصد 5/65ستان در مدت یاد شده ا میهای عمودرآمدهای مالیاتی به کل درآمدنسبت وصولی 

درصد بوده است لذا این شاخص در سال  7/69برابر با 4939یاد شده در سال  ، رقمباشدمی

های درآمدهمچنین  درصد افزایش یافته است. 6/4نسبت به مدت مشابه سال قبل  4931

ی استان اهزینه)اعتبارات  4931ی استان در سال اهزینهاز اعتبارات درصد  4/11مالیاتی 

( را  هاملی و دانشگاهها و ردیف و تبصره اجرائی استانی و مازندران شامل اعتبارات دستگاههای

  .ستا دادهپوشش 

 استییس یهاتوصیهو ارائه  یجمع بند. 46-5

های اقتصادی شامل تحریم نفتی و مالی از دالیل عمده بروز رکود شدید در سالهای اخیر تحریم

از جمله: کاهش شود می تهیبوده است. این تحریم ها از چند مسیر به رکود اقتصادی کشور من

تر شدن مبادالت مالی و کاالیی با ثباتی ارزی، سختهش نرخ ارز و بیهای نفتی، جدرآمدشدید 
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کشورهای خارج، افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی. لذا با توجه به رکود 

در سالهای اخیر در  های نفتی و افزایش مالیات کهدرآمدحاکم بر اقتصاد کشور کاهش اتکا به 

درصدی مالیات  66بطوریکه تحقق  صدر توجهات دولتها بوده با چالش جدی مواجه شده است.

 اتیمالدرصدی  12و کاهش  نقل و انتقال سهام اتیمالدرصدی  99بر مشاغل و کاهش 

 از جمله قرائن رکود اقتصادی بر شمرد. توان میاستان را  خودرو یگذارشماره

 عدم تطابق درآمد مصوب استان با وضیت رکودی و افزایش بیش از ده درصدیاز طرفی دیگر 

، موجب عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پس از چند سال درآمد مصوب استان با متوسط کشور

. به منظور وصول کامل درآمدهای یاد شده در استان گردیددرصدی  422تحقق بیش از 

 د :گرددهای مالیاتی موارد ذیل توصیه میدرآم

 اجرای کامل طرح جامع مالیاتی  -

های مکانیزه در واحدهای لیات بر ارزش افزوده و نصب صندوقدائمی شدن قانون ما -

 مشمول 

دیان بزرگ اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده در ؤایجاد واحد رسیدگی به پروندهای م -

 .الیاتدر تعیین مهای ذی نفوذ گروه ادارات مالیاتی و ممانعت از مداخالت 

های اجرائی و تشکیل جلسات مستقل به تفکیک ادارات پیگیری معوقات مالیاتی در واحد -

و ارائه برنامه به منظور وصول به موقع معوقات مالیاتی علی الخصوص پروندهای با اهمیت 

 و ارزیابی عملکرد.

ات کشف و شناسائی منابع جدید مالیاتی به منظور ایجاد عدالت مالیاتی و وصول مالی -

 واقعی از کلیه فعاالن اقتصادی.

ثر در وصول مالیات ؤی فوق برنامه مهافعالیتای سازمانی و ایجاد روشها و هبرنامهاجرای  -

 بینی شده و دستیابی به اهداف سازمانی.شپی
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با مصوب و عملکرد مدت مشابه سال  4931های عمومی استان در سال درآمدجدول  مقایسه عملکرد 

 یارد ریال(قبل )میل

 شرح
مصوب سال  عملکرد سال

4931 

درصد رشد نسبت 

 4939به عملکرد 

درصد تحقق 

 4931 4939 نسبت به مصوب

 6/88 6/49 42916 41399 3624 عمومی درآمدکل 

 1/88 1/46 41641 3911 8151 های مالیاتیدرآمد

 7/34 9/4 4799 4583 4568 هادرآمدسایر 

 خزانه معین استان درآمد مأخذ: واحد             

 

 

 با مصوب و مدت مشابه سال قبل      )میلیارد ریال( 4931های مالیاتی استان سال درآمدجدول مقایسه اجزاء 

 

 

 

 

 شرح

مصوب  عملکرد سال

سال 

4931 

درصد رشد 

نسبت به 

 4931عملکرد 

درصد تحقق 

 4931 4939 نسبت به مصوب

یم
تق

س
ت م

یا
مال

 

 1/424 5/1 4533 4391 4325 اهشرکت

 6/416 4/28 2361 9451 2164 درآمد

 7/411 5/5 164 189 158 ثروت

 8/441 1/45 5121 5574 1811 جمع مالیات مستقیم

  5/67 5/47 5539 9772 9241 مالیات کاال و خدمات

 1/46 41641 3911 8151 جمع کل

 خزانه معین درآمدمأخذ: واحد  
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 هفدهم  فصل 

 بازار کار   
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 چکیده

 ارهای دولت در قالب بستهها و راهکدر این فصل ضمن تبیین برنامه

ای از آمارهای اجرایی معطوف به توسعه اشتغال، گزیده-سیاستی

استان است. نرخ مشارکت اقتصادی  اقتصادی استان و کشور ارائه شده

درصد  4/14درصد افزایش به  0درصد بوده که با  4/93، 4939در سال 

درصد(  0/96است که باالتر از متوسط کشوری )رسیده  4931در سال 

 6/2درصد بوده که با  7/40، 4939است. همچنین نرخ بیکاری در سال 

است که باالتر از  رسیده 4931درصد در سال  4/40درصد کاهش به 

ر ادامه این فصل بررسی سهم درصد( است. د 44متوسط کشوری )

ست که در سال ا دادههای مختلف اقتصادی استان نشان شاغلین بخش

های کشاورزی و خدمات از ، سهم بخش4939در مقایسه با سال  4931

درصد  5/0درصد افزایش لیکن سهم صنعت  5/4و  4اشتغال به ترتیب 

ی سیاستی هااست. در بخش پایانی این فصل برخی توصیه کاهش یافته

 است. کید شدهأبه منظور بهبود وضعیت اشتغال در استان مطرح و ت

 

 

 ، نرخ مشارکت، مازندرانبیکاریبازار کار،  واژگان کلیدی:
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 های اقتصادی دولت در اشتغالتبیین رویکردها و سیاست.47-4

ه توسعه اجرایی معطوف ب –ی توسط دولت در قالب بسته سیاستیها و راهکارهای مختلفبرنامه

ثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تهیه و تدوین ؤاشتغال با رویکردهای م

اجرایی به  –توسعه پایدار در این بسته سیاستیاست. حفظ و صیانت از اشتغال موجود و  شده

شود. اگر چه راهبردهای عنوان یکی از اهداف کالن و وظایف اصلی دولت یازدهم شناخته می

جزئی و مشخصی متناسب با وضعیت حاکم در دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار در این بسته 

ها در دولت اقدام اجرایی است، راهبرد اساسی اجرای این برنامه 55ترسیم شده که شامل 

 گذاری است. وکار و رفع موانع تولید و سرمایه یازدهم بهبود فضای کسب

حرکت اقتصاد به  4931د ویژه دولت یازدهم از ابتدای سال کیأهمسو با راهبردهای اساسی، ت

سمت خروج از رکود و آغاز فصل جدید رونق اقتصادی با نگاه ویژه به ایجاد اشتغال در متن 

کید بر أگذاری با تاندیشی سرمایهاست. ایجاد فضای مثبت های عمومی کشور بودهسیاست

خارجی، راهکار دیگر دولت در راستای بهبود گذاری داخلی و ضرورت توجه به امنیت سرمایه

 فضای اشتغال در سال مذکور بود. 

 بررسی وضعیت تحوالت بازار کار .47-2

در قیاس با سال گذشته با تحوالت  4931مارهای اقتصادی، استان مازندران در سال بر اساس آ

قیاس با سال قبل  مثبتی در بازار کار مواجه بوده است بنحوی که نرخ بیکاری در این سال در

است و این میزان کاهش نرخ بیکاری  درصد رسیده 4/40به  7/40واحد درصد کاهش از  6/2با 

 31درصد در سال  44به  39در سال  6/42در حالی است که در سطح کشور، آمار بیکاری از 

نجم است. ضمن اینکه مازندران از لحاظ کاهش نرخ بیکاری طی این دو سال در رتبه پ رسیده

واحد درصدی نرخ مشارکت در طی  0، کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش است داشتهقرار 

کند و بیانگر این است که برآیند رویکردها و این دو، سال اهمیت این موضوع را دوچندان می

است. دستیابی به این عملکرد مثبت  اقدامات در استان در مراقبت و تقویت بازار کار مثبت بوده

های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در دولت یازدهم در بازار کار مستند به داده

شود. در این گزارش می 4931هزار شغل جدید در استان مازندران طی سال  60نتیجه ایجاد 

 64فرصت شغلی از سوی سازمان جهادکشاورزی، یک هزار و  522هزار و  1سال فراهم شدن 

شغل توسط  516هزار و  6کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  شغل توسط اداره

شغل توسط  561هزار و  0شغل توسط سازمان بهزیستی،  034هزار و  0نهاد کمیته امداد، 
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فرصت شغلی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  422هزار و  01بسیج سازندگی و 

 گذاری مازندران گزارش شدهاشتغال و سرمایهمازندران به استناد مصوبات کارگروه تخصصی 

 است.

های مازندران در دور دوم سفرهای نوروزی، اسکان هزار نفر شب اقامت در هتل افزایش صد

میلیون گردشگر در  5میلیون گردشگر از جمله جذب و اقامت بیش از  42سابقه بیش از بی

در  4934ون استخدامی سال شدگان آزممازندران، مشغول به کار شدن قبولروستاهای 

میلیارد تومان منابع مالی بانکی در قالب اعطای  149سازی های اجرایی، فراهمدستگاه

یند اعطای آتسهیالت به بخش تولید در جهت ارتقاء اشتغال استان، اراده جدی در تسهیل فر

ختیارات ها، تفویض اسپاری خدمات پیشخوانمجوزات، استعالمات، افزایش ضریب نفوذ برون

های اجرایی استان، تسهیل شرایط اعطای تسهیالت به مددجویان ها به دستگاهتوسط وزارتخانه

های های اجرایی ذیربط در تسریع روند جذب وامکمیته امداد، اهتمام جدید از سوی دستگاه

در ها، مذاکرات باالدستی و حمایت و پشتیبانی الزم خوداشتغالی در مازندران، تقویت پیگیری

مصوبه در جهت رفع موانع تولید در ستاد تسهیل  622روند اعطای تسهیالت، تصویب بالغ بر 

از  4931هزار نفر در سال  72آموزی از طریق برخوردار نمودن استان، تقویت مهارت

های هزار شغل خرد، خانگی و کوچک با اتخاذ سیاست 46ای، ایجاد های فنی و حرفهآموزش

از جمله رویکردهای مثبت اتخاذ شده در استان مازندران در این سال به ویژه در این حوزه 

 روند. های بازارکار به شمار میمنظور ارتقاء شاخص

 و متغیرهای مرتبط با نیروی کارها شاخصبررسی و تحلیل وضعیت  .47-9

  نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط

 شهری و روستایی

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت کشور بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 

ساله و بیشتر( کشور از نظر  42درصد از جمعیت در سن کار ) 0/96دهد که ، نشان می4931

اند، این شاخص در سال اند، یعنی در گروه شاغالن و بیکاران قرار گرفتهاقتصادی فعال بوده

دهد. نرخ مشارکت درصد بوده است که یک درصد افزایش را نشان می 0/97برابر با  4939

است به طوری که نرخ مشارکت مردان و  اقتصادی در هر دو گروه مردان و زنان افزایش یافته

 4931در سال  9/49و  0/69به  4939درصد در سال  40و  5/60زنان کشور به ترتیب از 

 است.  رسیده
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درصد بوده  4/93برابر  4939ارکت اقتصادی استان مازندران در سال به همین ترتیب نرخ مش

است. نرخ مشارکت مردان  رسیده 4931درصد در سال  4/14واحد درصد افزایش به  0که با 

درصد و زنان با  3/65( 9/61واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته ) 6/4در مازندران با 

دهد. همچنین درصد را نشان می 46( 9/41شته )واحد درصد افزایش نسبت به سال گذ 7/4

(، 93واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته ) 3/4نرخ مشارکت در مناطق شهری استان با 

 0/14( 9/93واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته ) 3/4و در مناطق روستایی با  3/12

 باشد. درصد می

 )درصد( 4931کشور در سال های استاننرخ مشارکت اقتصادی  .4-47 نمودار

 
  نرخ بیکاری کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و

 روستایی

بالغ  4931میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال  7/01دهد از ها نشان میبررسی

نسبت به  4931اند. به عبارتی نرخ بیکاری سال درصد، بیکار بوده 44میلیون نفر معادل  7/0بر 

است. نرخ بیکاری مردان در سال واحد درصد افزایش یافته  1/2( حدود 6/42سال گذشته )

است. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان  درصد بوده 1/43درصد و زنان  9/3مذکور 

 است.  نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده
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است. شایان  درصد بوده 4/6و نقاط روستایی  0/40نقاط شهری کشور  همچنین نرخ بیکاری

که است، به طوری ذکر است شکاف موجود در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته

درصد در  4/1درصد در سال گذشته به  7/9اختالف نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی از 

 7/47بویراحمد و کرمانشاه با نرخ بیکاری  و یلویههای کهگاست. استان سال جاری رسیده

درصد کمترین نرخ بیکاری را از میان  9/7درصد بیشترین و استان آذربایجان شرقی با 

 اند. های کشور به خود اختصاص دادهاستان

است که نسبت به سال  درصد بوده 4/40برابر با  4931نرخ بیکاری در استان مازندران در سال 

رغم این کاهش، دهد. علیواحد درصد کاهش را نشان می 6/2درصد معادل  7/40ا ب 4939

محسوب  4931استان کشور در سال  94استان مازندران یازدهمین استان بیکار از میان 

درصد و  9/6( 9/6شود. نرخ بیکاری مردان در استان بدون تغییر نسبت به سال گذشته )می

 دهد. همچنین درصد را نشان می 6/07( 1/90ل گذشته )واحد کاهش نسبت به سا 6/1زنان 

 

 4931های کشور در سال ساله و بیشتر استان 41نرخ بیکاری جمعیت  .2-47 نمودار

 
( 6/41واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته ) 7/2نرخ بیکاری در نقاط شهری استان با 

 7/3( 4/42به سال گذشته ) واحد درصد کاهش نسبت 1/2درصد و در نقاط روستایی با  4/41

 باشد.درصد می



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 172 

 

  نسبت اشتغال کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و

 روستایی

( حدود 9/99کشور نسبت به سال گذشته ) 4931دهد نسبت اشتغال سال ها نشان میبررسی

سال شاغل ساله و بیشتر در این  42درصد جمعیت  91است و واحد درصد افزایش یافته  0

درصد جمعیت مردان و  9/57درصد(  57اند بنحوی که با افزایش نسبت به سال گذشته )بوده

اند. بر درصد زنان در سال مذکور شاغل بوده 7/42درصد(  7/3افزایش نسبت به سال گذشته )

اساس این نتایج نسبت اشتغال در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط 

 است.  هری بیشتر بودهش

ساله و بیشتر  42درصد جمعیت  4/96در استان مازندران  4931بر همین اساس در سال 

. به همین است داشتهدرصد افزایش  3/4( 0/91اند که نسبت به سال گذشته )شاغل بوده

درصد مردان و افزایش  1/62( 53واحد درصدی نسبت به سال گذشته ) 1/4ترتیب با افزایش 

درصد زنان استان شاغل و نسبت اشتغال  6/44( 6/3واحد درصدی نسبت به سال گذشته ) 0

 باشد.درصد می 0/97درصد و در مناطق روستایی  4/95در مناطق شهری 

 های اقتصادی کشور و استان مازندرانتوزیع شاغالن در بخش 

میلیون نفر  6/42دهد که بخش خدمات های عمده اقتصادی نشان میبررسی اشتغال در بخش

های است. در مراتب بعدی بخش درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده 1/13معادل 

 46میلیون نفر معادل  3/9درصد و کشاورزی با بیش از  5/90میلیون نفر معادل  4/7صنعت با 

ان تومی 4939با  4931اند. با مقایسه آمارهای سال درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص

های درصد کاسته و به ترتیب به سهم بخش 9/4دریافت سهم بخش صنعت در اشتغال کشور 

 است. شده درصد افزوده 4/4و  4/2کشاورزی و خدمات 

سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در اشتغال استان مازندران به ترتیب  4931در سال 

های کشاورزی و دهد سهم بخشان میها نشاست. بررسی درصد بوده 52و  6/03، 0/02برابر با 

درصد افزایش  5/4و  4خدمات از اشتغال استان مازندران نسبت به سال گذشته به ترتیب 

از دالیل این امر تداوم رکود  است. درصد کاهش یافته 5/0است لیکن سهم بخش صنعت یافته

  .باشدمیاقتصادی و اثر آن بر این بخش 
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 های سیاستیوصیهبندی و ارائه تجمع .47-1

میلیون نفر  7/0بالغ بر  4931میلیون نفری فعال اقتصادی کشور در سال  7/01از جمعیت 

 6/42) 4939نسبت به سال  4931اند. به عبارتی نرخ بیکاری سال درصد، بیکار بوده 44معادل 

ش درصد کاه 6/2درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ بیکاری استان  1/2حدود درصد( 

 درصد افزایش  0استان  در سال مذکور نرخ مشارکت اقتصادییافته است از طرف دیگر نیز 

های بیکار رغم اینکه مازندران در جمع نیمه استانتوان نتیجه گرفت علی، لذا میاست داشته

کشور قرار دارد اما در مقایسه با سال گذشته عملکرد مطلوبی در ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال 

سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در اشتغال استان  4931. در سال است داشتهد موجو

دهد سهم نشان می هابررسیاست.  درصد بوده 52و  6/03، 0/02مازندران به ترتیب برابر با 

درصد افزایش یافته 5/4و  4های کشاورزی و خدمات نسبت به سال گذشته به ترتیب بخش

 است.  درصد کاهش یافته 5/0است لیکن سهم بخش صنعت 

بایستی این واقعیت را در نظر داشت که همزمانی مسائل بازار کار با تحوالت جمعیتی در کشور، 

های آینده نیز سازد که طی سالعبور از شرایط خاص کنونی را به فرآیندی زمانبر مبدل می

رود مسئله بیکاری ر نمیترین موضوعات مطرح اقتصادی ایران خواهد بود و انتظاهمواره از مهم

به سادگی مهار شود. الزم است با ممارست در سیاستگذاری صحیح و عقالئی، در جهت 

 دستیابی به شرایط مطلوب در بازار کار تالش کرد.

های بازار کار پیشنهادات ذیل ارائه با توجه به موارد مذکور جهت رفع و یا تعدیل چالش

 گردد:می

 های جاری و بودجه ا هدف کاهش اختالف و شکاف میان هزینهسازی اندازه دولت بکوچک

 عمرانی در بودجه سنواتی کشور

  تداوم سیاست دولت در خصوص توسعه صادرات بویژه غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای

 اصلی تحریک تقاضا جهت خروج از رکود اقتصادی و اجتناب از افزایش اجزای پایه پولی

 از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت  توانمندسازی صنایع کوچک

 های صنعتیها و برندها در تدوین سیاستها، شبکهاین تعامل و ارتباط در قالب ایجاد خوشه

 سازی( و اعتباربخشی به جایگاه تولیدکننده و تشویق مصرف تولیدات داخلی )فرهنگ

 کارآفرین
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 های کاربر به جای زا و استفاده از تکنولوژیهای اشتغالدادن به اجرای طرحاولویت

 برسرمایه

 ها به های هدف از جامعه بیکاران با اهداف مشخص و سوق دادن آنآموزش به گروه

 اشتغالی های خودطرح

 ها و کار شاغل در واحدهای صنعتی به منظور تثبیت اشتغال آنتوانمندسازی نیروی

 آزادای های فنی و حرفهحمایت از آموزشگاه

 وکار با افزایش بودجه های مرتبط با کسبلحاظ نمودن میزان بهبود رتبه زیرشاخص

 های اجراییساالنه دستگاه

 ها، نامههای اجرایی به احصاء و اصالح تمامی مصوبات، آیینمکلف نمودن کلیه دستگاه

و ارائه  وکارهای اجرایی مزاحم و مخل کسبهای داخلی و رویهها و دستورالعملنامهبخش

 گزارش اقدامات صورت گرفته

 بانکی، هدایت منابع ها، گسترش عمق و سطح بازار بیندهی بانکافزایش توان تسهیالت

های بالاستفاده و سازی ظرفیتهای تولیدی با تاکید بر فعالها به سمت فعالیتاعتباری بانک

جوز با تأکید بر اجرای قانون سسات اعتباری فاقد مؤانضباط بخشی به بازار پولی و ساماندهی م

 تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

 های کوچک و های بانکی و اعتباری در خصوص تأمین مالی بنگاهگیری سیاستجهت

 های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی از آن منبعها و هدایت بنگاهمتوسط توسط بانک

 ان در بازار سرمایه برای تأمین های زمین و ساختمهای فعالیت صندوقگسترش زمینه

 مالی بخش ساختمان 

  بسط و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی همچون صندوق پروژه و گواهی سپرده خاص به

 های تولیدیها و طرحمنظور تأمین منابع مالی پروژه

 های سنواتی جهت وری و ارتقاء دانش فنی در بودجهبینی ردیف یارانه تسهیالت بهرهپیش

 وری واحدهای تولیدی و خدماتیایش بهرهافز

 های گذاریهای تشویقی مالیاتی از جمله اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایهاتخاذ سیاست

کاالهای صادراتی، افزایش افزوده ارزش استرداد مالیات بر تسریع در مشترک داخلی و خارجی، 

 بگیران و صاحبان مشاغل و ...معافیت مالیاتی حقوق
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 هیجدهم  فصل 

 بهبود فضای کسب و  کار   
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 چکیده

کند ای را طی میگیری تا انحالل کامل چرخهوکار از زمان شکلکسب

که در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم 

های گوناگون و صرف فعالیت خود متحمل مراجعات مختلف، هزینه

تر باشد تر، زمانبرتر و پرهزینهاحل پیچیدهشود. هر چه این مرزمان می

های تر است. در این گزارش مستند به دادهوکار نامناسبفضای کسب

های مجلس شورای اسالمی مختص وکار مرکز پژوهشپایش کسب

های مختلف اقتصادی این استان در دوره زمانی استان مازندران، بخش

دهد نتایج نشان میبررسی گردید.  4931الی زمستان  4934بهار 

وکار استان اگرچه رغم نوسانات شدید، روند درازمدت محیط کسبعلی

از سرعت و کیفیت مطلوبی برخوردار نیست اما رو به بهبود است. استان 

به متوسط کشوری نیز در  هایی است که نسبتمازندران از جمله استان

وکار بهای سهولت انجام کسشرایط نامساعدتری در شاخص4931سال 

 های میانی قرار دارد. های کشور در ردهداراست و در مقایسه با استان
 

 

 ، مازندرانBusinessوکار، پایش، کسب واژگان کلیدی:
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استانهای گیریجهتوکار و های مربوط به بهبود فضای کسبسیاست .48-4  

( مصوب دی ماه 4932 – 4931یران )آمیساله پنجم توسعه جمهوری اسالقانون برنامه پنج
 466صراحتاً و در موادی دیگر همچون ماده  76و  75، 72، 63در فصل پنجم در مواد  4963

های تشویقی، اعمال مدیریت یکپارچه اخذ، تکمیل و صدور مجوزات، تلویحاً بر اتخاذ سیاست
تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تدوین سازوکار احصاء قوانین، مقررات و 

گذاری، حذف اخذ مجوزات غیرضرور تصریح داشت که در های مخل تولید و سرمایهمهبخشنا
طرح ایجاد فضای مساعد  4963وکار تبیین شده بود. در بهمن ماه راستای بهبود محیط کسب

تحت عنوان قانون بهبود  4932وکار در مجلس ارائه و در بهمن کارآفرینی و رفع موانع کسب
تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و  43ماده و  03شتمل بر وکار ممستمر محیط کسب

ها و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابالغ شد. بدین ترتیب چارچوب کلی سیاست
وکار در کشور متعاقب این قانون تدوین گردید تصمیمات راهبردی به منظور بهبود محیط کسب

 رش شد. نامه اجرایی مفاد قانونی آن نگاو به تدریج آیین
مقام معظم رهبری نیز بر این ضرورت  4930های کلی اقتصادمقاومتی ابالغی سال در سیاست

های اقتصاد مقاومتی به سیاست 46کید شد. در بند أت 43و  47، 46مهم از جمله در بندهای 
سازی ر تحول اساسی در ساختارها، منطقیکید بأهای عمومی کشور با تجویی در هزینهصرفه
اصالح نظام  47های زائد، بند های موازی و غیرضرور و هزینهه دولت و حذف دستگاهانداز

سازی اقتصاد و به شفاف 43و متوسط و همچنین بند  درآمدی دولت و نقش طبقات کم درآمد
های های فسادزا از جمله در حوزهها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسالم

های کالن مقتضی و تفویض ی اشاره دارد. دولت از طریق اتخاذ سیاستپولی، تجاری و ارز
باالدستی  های مرتبط، دستیابی به اهداف مصرح در اسناداختیارات و وظایف به وزارتخانه

 کند. وکار در کشور دنبال میمذکور را به منظور بهبود محیط کسب
وکار کشور از ط کسبوکار به منظور بررسی وضعیت محیدر ایران پایش محیط کسب

های مجلس شورای اسالمی وکار مرکز پژوهشتوسط گروه مطالعات کسب 4963اردیبهشت 
تهیه و منتشر شد. در گزارش این مرکز به منظور محاسبه شاخص ارزیابی هر مولفه ابتدا 

ارزیابی  ikPمول زیر محاسبه شد. در فر iPهای استان در هر بخش میانگین ارزیابی تشکل
 k( است و اندیسi( در هر بخش )nکننده استان )های اقتصادی مشارکتتشکل
 نظر است.  دهنده تشکل موردنشان
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 وکار وضعیت تحوالت فضای کسببررسی  .48-2

های مجلس های خام دریافتی از مرکز پژوهششده بر اساس داده های ارائهگزارشات و تحلیل

است که به تحلیل و بررسی تطبیقی محیط  ( تنظیم شده4931الی زمستان  4934)بهار 

در فرآیند  پردازد. ذکر این نکته مهم است کهوکار استان مازندران در سطح کشور میکسب

است که اعداد نزدیک به اعالم شده 42ها در بازه عددی صفر تا ها ارزیابیپایش مرکز پژوهش

به معنای ارزیابی بدتر از شاخص مربوطه و اعداد نزدیک به صفر بیانگر ارزیابی بهتر از  42

 باشد.اشاره می شاخص مورد

 استان مازندران: های مختلف اقتصادیوکار بخشای محیط کسببررسی مقایسه 

 

  

وکار بخش کشاورزی در فصول مختلف سال های محیط کسبدهد شاخصنشان می هابررسی

تری تر و باثباتشرایط مطلوب 4939

 داشتهدر مقایسه با فصول دیگر 

دی ااکه البته در فصول بع است

ت بدترشدن رفت اات به سمااوضعی

شاخص  4931بنحوی که در پاییز 

وکار در این بخش رقم کسب محیط

دهد. در مجموع را نشان می 41/7

دار مشاهده همانطور که در نمو

های شاخصمدتی  شود روند بلندمی

وکار بخش کشاورزی با شیب  کسب
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ی ااد باالدستاداف اسنارود که احتمااًل روند کنونی با اهبسیار کمی به سمت بهترشدن می

 ستان مازندران همخوانی چندانی ندارد.انداز ترسیمی برای ا کشور و افق چشم

اوضاع نامطلوبی  4939و  4930های ومعدن در سالوکار بخش صنعتهای محیط کسبشاخص

وکار در این بخش شرایط بهتری را تجربه کرد و تا حدودی کسب 4939اند. در زمستان داشته

به کرد چرا که در ادامه حمایتی دولت وضعیت بهتر اما زودگذری را تجر -های سیاستی با بسته

عمیق بودن رکود اقتصادی در کشور مجددًا سر باز کرد و وضعیت به سمت بدتر شدن رفت. به 

وکار بخش صنعت و معدن به سمت بهتر های کسبطور کلی روند بلندمدتی و سالیانه شاخص

ها در فصول مختلف رغم پرنوسان بودن وضعیت شاخصشدن است. همچنین در مجموع علی

وکار بخش خدمات در استان مازندران با شیب های سالیانه محیط کسبهر سال، شاخص

 رود.مناسبی به سمت بهترشدن می

های مختلف اقتصادی استان توان به بررسی تطبیقی بخششده میی انجامهابررسیبا استناد به 

های بخش( 4931الی  4934های موردبررسی )مازندران پرداخت. بر همین اساس طی سال

روند. این خدمات، صنعت و معدن به سمت بهترشدن و بخش کشاورزی به سمت بدتر شدن می

های بیشتری تواند به بخش کشاورزی در استان مازندران آسیبدر درازمدت می رویکرد احتماالً

مقاومتی در تعارض و  های اقتصادهای کلی استان و سیاستوارد کند که از این حیث با سیاست

انداز توسعه کشور به عنوان یکی از ازمند بازنگری است. استان مازندران در برنامه چشمنی

ها و است که این موضوع نیازمند حمایت های برتر کشاورزی در کشور معرفی شدهقطب

 های بیشتری است.نظارت

 ای بهبود فضای کسب و کارهشاخصبررسی و تحلیل وضعیت زیر .48-9

 وکار در استان مازندرانسبشاخص سهولت انجام ک 

وکار استان های محیط کسبرغم نوسانات شدید فصلی، روند بلندمدت و سالیانه شاخصعلی

وکار استان مازندران مناسب اما مازندران رو به بهبود است. در مجموع روند بهبود محیط کسب

 شود. ناکافی ارزیابی می

 و کشوروکار استان مازندران بررسی تطبیقی محیط کسب 

دهد شاخص محیط وکار استان مازندران و کشور نشان میبررسی تطبیقی شاخص کسب

وکار استان اصطالحًا یک سطح بدتر از میانگین کشوری است. روند رو به بهبود و مطلوب کسب
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 4939وکار استان در مقایسه با کشور تا اواخر زمستان ای در شاخص محیط کسبقابل مشاهده

 شود.که پس از آن مجدداً این شاخص بدتر می شودمالحظه می

کند که بیانگر بدتر یید میاوکار نیز نتایج فوق را تهای محیط کسبمتوسط ساالنه شاخص

سفانه أوکار استان مازندران در مقایسه با میانگین متوسط کشوری است. متبودن وضعیت کسب

رسد که این مهم بر ضرورت می ای قابل توجه به نظروکار مقایسهاختالف سهولت در کسب

های راهبردی در این انجام مطالعات الزم، شناسایی موانع و مشکالت، ارائه و اجرای سیاست

 کند.کید میأخصوص ت

 های کشور و جایگاه استان مازندرانوکار استانسهولت انجام کسب 

های مازندران در رده دهد استانهای کشور نشان میتبیین جایگاه مازندران در قیاس با استان

وکار کشور قرار دارد. به عنوان مثال مطابق تصویر زیر و بر میانی از جهت سهولت انجام کسب

، استان مازندران حائز 4931وکار در سراسر کشور سال های وضعیت محیط کسباساس بررسی

ترتیب بدترین و به  5و اردبیل با  6/7شده است که بر اساس همین معیار بوشهر با  9/6امتیاز 

 باشندوکار را در کشور دارا میبهترین وضعیت محیط کسب

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل ذکر است در شرایط کنونی کشور، بر اساس مطالعات صورت گرفته، اولین مشکل همه 

های دیگر، اهمیت موانع لفهؤها، مربوط به بحث تأمین منابع مالی است ولی برای مبخش

 باشد.دیگر متفاوت میها از یکوکار بخشکسب
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 ی سیاستیهاتوصیهجمع بندی و ارائه  .48-1

سازی و نیاز اساسی و کلیدی خصوصیوکار پیشامروزه بسیاری معتقدند سهولت انجام کسب 

بر اساس های روشن اقتصادی است. گذاری خارجی به منظور دستیابی به افقجذب سرمایه

های محیط شاخص 4931-4934در دوره  میهای مجلس شورای اسالپژوهشگزارش مرکز 

وکار در استان مازندران با شیب مالیمی رو بهبود است. طی مدت بررسی، شاخص کسب

، شاخص سهولت انجام 3/5به  6ومعدن در مازندران از وکار بخش صنعتسهولت انجام کسب

خش وکار بو در نهایت شاخص سهولت انجام کسب 7/6به  7وکار بخش کشاورزی از کسب

انداز ست که برخالف ترسیم چشما بهبود یافت. نکته حائز اهمیت آن 1/6به  0/7خدمات نیز از 

وکار در این بخش بیشتر مرهون قطب کشاورزی برای مازندران در کشور، بهبود سهولت کسب

است و پس از آن با شیب معناداری تا انتهای سال  4930تا  4934بهبود آن در بازه سال 

های مختلف وکار بخشرود. در مجموع نیز، شاخص سهولت کسبت بدترشدن میبه سم 4931

( روند رو به بهبودی داشته و در 0/6)4939( تا 6/6)4934اقتصادی استان مازندران از سال 

است. مازندران در مقایسه با متوسط  ( بدتر شده0/6( نسبت به سال قبل)5/6)4931سال 

 4939وکار دارد و صرفاً در زمستان ت انجام کسبسهول کشور وضعیت بدتری در شاخص

توانسته تقریبًا با متوسط کشوری این شاخص برابری کند و مجددًا شکاف اختالف این دو 

استان  90، استان مازندران در میان 4931است. بر اساس محاسبات پایش سال  افزایشی بوده

در حالیکه در همان سال بوشهر  ودهوکار بکشور هیجدهمین استان از لحاظ سهولت انجام کسب

 های کشور از این حیث معرفی شدند.به ترتیب بدترین و بهترین استان 5و اردبیل با  6/7با 

 :به منظور ارتقاء و بهبود فضای کسب و کار استان موارد ذیل توصیه می گردد

  اجرایی نمودن اقدامات اجرایی دستگاههای اجرایی استان در برنامه آمایش 

 گذاری در یک دستگاه چگی اقدامات سرمایهارگذاری استان و یکپدوین نقشه راه سرمایهت

 و جلوگیری از پراکندگی آن در دستگاههای دیگر    

 وگوی دولت شورای گفت»بندی شده برگزاری جلسات مستمر و منظم تدوین برنامه زمان

و اختصاص  4932وب وکار مص بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب« و بخش خصوصی

 های برجسته بخش خصوصیچند کرسی به چهره

 ها در وکار استان مازندران و تکلیف دستگاهتعیین هسته مطالعاتی پایش و بهبود کسب

 تعامل و همکاری حداکثری با این هسته مطالعاتی
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 فصل نوزدهم 

درآمد و هزینه خانوار و توزیع 

 درآمد 
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 چکیده

 درآمدقتصادی دولت، کنترل وضعیت نابرابری یکی از مهمترین وظایف ا

افراد کشور است. وظیفه توزیع دولت به منظور کاهش نابرابری حکم 

 روند و خانوارها هایدرآمد و اههزینه بررسی دقیق چگونگی ، بهکندمی

های افراد جامعه را با استفاده از درآمدآنها پرداخته و تغییرات  تغییرات

 تحلیل کند.  ابزارهای موجود تجزیه و

استان  4931بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال 

خالص ساالنه  درآمدمازندران، متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط 

 میلیون 6/065و میلیون ریال  3/067 یک خانوار شهری به ترتیب حدود

درصد  6/46درصد و 6/04ریال بوده که نسبت به سال قبل  به ترتیب 

 . است داشتهایش افز

ساالنه  درآمدهمچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص 

 میلیون 9/430 به ترتیب حدود 4931یک خانوار روستایی در سال 

 4/41ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  میلیون 6/000ریال و

 . است داشتهدرصد رشد  6/02درصد و 

 

 

متوسط هزینه خالص  ، ضریب جینی،درآمدتوزیع  :های کلیدیواژه

 ساالنه درآمدمتوسط خالص  ،ساالنه
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و  درآمدزینه خانوار و توزیع ه درآمدسیاستهای اقتصادی در زمینه . 43-4

 های استانگیریجهت

مناسب یکی از اهداف اقتصادی دولت است و دولت موظف است که در نیل به  درآمدتوزیع 

، در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی درآمدمودن اسباب توزیع عدالت اجتماعی و فراهم ن

 این عایدی و جامعه احاد اقتصادی فعالیت بینرابطه  به عدالت اقتصادی، بعد در .تالش کند

 با هایرابطه چه وی اقتصادی بازدة و فرد هر تالش که معنا این به. شودمی مربوط هافعالیت

  .دارد مزبور تالش از حاصل درآمد

انداز، مصرف و عالوه بر ترویج الگوهای صحیح پس سیاستهای استان مازندران نیز در این مقوله

ضای فآموزش،  های بهداشت، سالمت و تأمین اجتماعی،توجه بیشتر به حوزهگذاری به سرمایه

 با جهتهم معطوف شده تا ی حمایتی از اقشار محروم و خاص جامعه هاسیاستکسب و کار و 

 درآمد یگر رویکردهای مرتبط با توزیعدستیابی به توزیع صحیح د درآمدابری توزیع کاهش نابر

 نیز میسر گردد.

 بین خانوارها درآمدای توزیع هشاخص. بررسی وضعیت 43-2

ترین آنها از نظر استفاده در و متداول درآمدضریب جینی، مشهورترین شاخص نابرابری توزیع 

همین رو، این شاخص بیش از هر شاخص دیگر در معرض است. از  درآمدتوزیع های بررسی

 قبول و رد قرار گرفته و محتوی و خصوصیات مثبت و منفی آن ارائه شده است.

که نسبت به سال  است 03/2برابر با  31شهری استان مازندران در سال ضریب جینی خانوار 

واحد افزایش یافته است. همچنین ضریب جینی خانوار شهری از ضریب  24/2گذشته به میزان

واحد بیشتر است، که حاکی از بهبود  20/2جینی خانوار روستایی در سال مذبور به میزان 

باشد. این در حالیست که ضریب جینی ن مازندران میدر خانوار روستایی استا درآمدتوزیع 

واحد کاهش یافته و از  29/2نسبت به سال گذشته به میزان  31خانوار روستایی استان در سال 

 رسیده است.  31در سال  07/2به مقدار  39در سال  92/2مقدار 

ز آن است که ( حاکی ا97/2( و کشور )03/2مقایسه ضریب جینی خانوارهای روستایی استان )

ه با متوسط کشوری در وضعیت ی در خانوارهای روستایی استان در مقایسدرآمدمیزان نابرابری 

( و کشور 07/2خانوارهای شهری استان ) درآمدتری قراردارد. همچنین مقایسه نابرابری مناسب

 کند.( نیز نتیجه پیشین را تائید می91/2)

 



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 187 

 

 بین خانوارها ددرآمبررسی و تحلیل وضعیت توزیع  .43-9 

 بررسی و تحلیل متوسط هزینه ناخالص خانوارها .43-9-4

 9/430 ی یک خانوار روستایی استانساالنه 4ی خالصمتوسط کل هزینه 4931در سال 

 . است داشتهدرصد افزایش  4/41ریال بوده است که نسبت به سال گذشته  میلیون

ریال حاکی از  میلیون 417 آن به مبلغمقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری 

 .باشدمیباالتر بودن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن 

دخانی و غیرخوراکی خانوار روستایی استان در این سال به  -همچنین متوسط هزینه خوراکی 

و  4/40به ترتیب  ریال بوده که نسبت به سال قبل میلیون 6/446 ریال و میلیون 7/79ترتیب

دخانی و غیر خوراکی از هزینه کل به  -درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی  5/45

 درصد بوده است. 7/64و  9/96ترتیب 

درصد رشد  6، میزان 4931مجموع متوسط هزینه کل یک خانوار روستایی استان در سال  در

 .است داشتهور برحسب استان بیشتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار روستایی کش

آرد، ی درصد مربوط به هزینه 9/04ی خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با هاهزینهدر بین 

 هاها و سبزیمیوهدرصد،  04و مابقی به ترتیب گوشت با  ای آنهفرآوردهرشته، غالت، نان و 

ها، غذاهای آماده و نوشابه درصد، 4/44 ای آن و تخم پرندگانهفرآوردهشیر و درصد،  7/02

 خشکبار و حبوباتدرصد،  6/6 ها، چای، قهوه و کاکائوقندو شکر، شیرینیدرصد،  0/7 دخانیات

 3/0 هاها و چربیروغندرصد و  6/9 ها و سایر ترکیبات خوراکیها، چاشنیادویهدرصد،  9/5

ای تشکیل درصد از هزینه ناخالص یک خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه هزینه

 دهند.می

درصد مربوط به مسکن و مابقی به  5/97ی غیرخوراکی، بیشترین سهم با هاهزینهدر بین 

درصد،  7/41با کاالها وخدمات متفرقه خانوار درصد،  3/45با حمل و نقل و ارتباطات ترتیب 

و  پوشاکدرصد،  9/6لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار درصد،  5/44 بهداشت و درمان

درصد از هزینه ناخالص یک  3/1 ها وخدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمیدرصد،  0/7کفش 

 دهند.ای تشکیل میخانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینه

                                                 

در دوره آماری کسر شود، باقی مانده،  هرگاه ارزش کاالی دسته دوم فروش رفته، از ارزش کاالی مشابه خریداری شده، -1

  هزینه خالص خانوار در کاالی مربوط خواهد بود.
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 میلیون  3/067 استانشهری ی یک خانوار ی خالص ساالنهمتوسط کل هزینه 4931در سال 

 . است داشتهدرصد افزایش 6/04بوده است که نسبت به سال گذشته  ریال

ریال حاکی از  میلیون 417 مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ

 .باشدمیباالتر بودن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن 

یب دخانی و غیرخوراکی خانوارهای شهری استان در این سال به ترت -متوسط هزینه خوراکی

درصد و  1/09ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  میلیون 435 ریال و میلیون 3/70

خوراکی از هزینه کل سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیر درصد افزایش یافته است. 9/04

 درصد بوده است. 6/70و  0/07 خانوار شهری استان به ترتیب

ساالنه یک خانوار شهری استان در سال  در مجموع متوسط هزینه کل خوراکی و غیرخوراکی

درصد رشد بیشتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار شهری کشور در  4/42به میزان  4931

 .است داشته 4939سال 

دخانی مربوط به گروه  -ی خوراکیهاهزینهدر بین 4939بیشترین میزان افزایش نسبت به سال 

درصد و  62به ترتیب با  خشکبار و حبوبات وآرد  و ای آنهفرآوردهآرد، رشته، غالت، نان و 

حمل و  لوازم، اثاث وخدمات خانوار گروه ای غیر خوراکی مربوط بهههزینهدرصد و در بین 3/16

 رشد درصد بوده است. 7/09درصد و  9/74به ترتیب با  و نقل و ارتباطات

غیر خوراکی مربوط ای ههزینهدر بین  4939همچنین کمترین میزان افزایش نسبت به سال 

درصد و  5/42به ترتیب با  پوشاک و کفشو  ها وخدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمیبه گروه 

ها، چاشنی ها و سایر ترکیبات ادویهای خوراکی مربوط به گروه ههزینهدرصد و در بین  6/40

میزان مصرف گروه  4931درصد رشد بوده است. شایان ذکر است در سال  5/6با  خوراکی

درصد نسبت به  5/6در خانوارهای شهری استان مازندران  ها، غذاهای آماده و دخانیاتوشابهن

 سال قبل کاهش یافته است. 

 خانوارها درآمد. نتایج بررسی 43-9-2

 ی یک خانوار روستایی استانساالنه درآمدمتوسط  4931بر اساس نتایج بدست آمده در سال 

 . است داشتهدرصد افزایش  6/02بت به سال قبل ریال بوده است که نس میلیون 6/000

ریال حاکی از میلیون  464 مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ

 .باشدمیساالنه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن  درآمدباالتر بودن متوسط 
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درصد آن مربوط به مشاغل مزد و  3/07خانوار روستایی استان در سال یاد شده،  درآمداز کل 

درصد از منابع  0/93کشاورزی و رزی و غیردرصد از مشاغل آزاد کشاو 3/90حقوق بگیری، 

 متفرقه بوده است.

درصد  3/1، میزان 4931ساالنه یک خانوار روستایی استان در سال  درآمددر مجموع متوسط 

 داشتهتایی کل کشور برحسب استان ساالنه خانوار روس درآمدرشد بیشتری نسبت به متوسط 

 .است

 6/065 ی یک خانوار شهریساالنه درآمدمتوسط  4931بر اساس نتایج بدست آمده در سال 

 . است داشتهدرصد افزایش  6/46ریال بوده است که نسبت به سال قبل  میلیون

ال حاکی ری میلیون 3/076 مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن با مبلغ

 .باشدمیساالنه خانوار شهری مازندران از متوسط کشوری آن  درآمدتر بودن متوسط از باال

درصد، 2/43خانوارهای استان مازندران از مشاغل مزد و حقوق بگیری،  درآمددر این سال 

متفرقه به ترتیب به میزان  درآمددرصد و  3/05از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی  درآمد

 .است داشتهدرصد رشد 2/45

از  درآمددرصد، 5/43خانوارهای کشور از مشاغل مزد و حقوق بگیری،  درآمددر این سال 

متفرقه به ترتیب به میزان  درآمددرصد و  6/45مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی 

 .است داشتهدرصد رشد 4/49

حاصل از  درآمدن به ترتیب خانوار شهری استا درآمدی در کل درآمدسهم هریک از منابع  

درصد و  1/01کشاورزی ورزی و غیردرصد، مشاغل آزاد کشا 6/03مشاغل مزد و حقوق بگیری 

ساالنه یک خانوار شهری  درآمددرصد بوده است. در مجموع متوسط  6/15از منابع متفرقه 

شهری خانوار  درآمددرصد رشد بیشتری نسبت به متوسط  4/9به میزان  4931استان در سال 

 .است داشتهکل کشور 

 های سیاستی بندی و ارائه توصیه. جمع43-1

 خالصو هزینه متوسط درآمد نشان می دهد  4931بودجه خانوار استان در سال بررسی 

درصد  4/41 و 6/02معادل   رشداز به ترتیب  یاد شدهخانوار روستایی استان در سال  یساالنه

های خانوار وار از رشد بیشتری نسبت به هزینهدرآمدهای خانداشته اند و نسبت به سال گذشته 

 0/92 به مبلغ ب خانوار روستایی استان بطور متوسط از مازاد درآمدیتیداشته و بدین تر

 .ریال برخوردار بوده اندمیلیون 
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الذکر به ترتیب خانوار شهری استان در سال فوقکل هزینه  وساالنه  خالصدرآمد  متوسط

علیرغم اینکه دهد که نشان می رشد داشته است درصد نسبت به سال گذشته  6/04 و  6/46

بطور انوارهای یاد شده لکن خبرخوردار بوده  ارها از رشد بیشتری نسبت به درآمد هزینه خانو

 .ریال برخوردار گردیدندمیلیون  6/47 از پس اندازی به مبلغمتوسط 

نابع یاد شده به روستایی و شهری ، هدایت صحیح م با توجه به وجود مازاد درآمد در خانوارهای

لذا تواند در افزایش ثروت آفرینی و اشتغال استان کمک شایانی نماید فعالیت های مولدزا می

 عبارتند از:برخی از پیشنهادهای سیاستی جهت بهبودمعیشت و ثروت آفرینی 

به بخشهای تعاونی  و واگذاری اموراقتصادی  امور در دولت تصدی حیطه کردن محدود -

 وخصوصی با توجه به وجود مازاد درآمد در خانوارهای شهری و روستایی 

 از طریق بکارگیری سیاستهای افزایش تولید و عرضه برای کاهش تورم درآمدکاهش نابرابری  -

با حذف یارانه  جامعه درآمدهای کم ی پرداختی از سوی دولت به سمت دهکهایارانههدایت   و

 ای پردرآمد خانواره

 زایی،اشتغال اعتبارات بر دقیق نظارت گذاری،سرمایه توسعه جمله از مناسب تدابیر اتخاذ -

 طریق از خصوصی بخش ریسک کاهش خصوصی، بخش گذاریسرمایه تشویق برای سازیزمینه

 و بیکاری نرخ تعدیل وکار به منظور کسب فضای موانع رفع کلی طور به و هاسیاست ثبات

  نابرابری کاهش

های مخارج اجتماعی دولت با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی پایدار و به طور مستمر سیاست -

 انجام شود. این امر به افزایش میزان تأثیرگذاری این مخارج در بهبود توزیع درآمد کمک 

 . می کند

مناطق های اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم باالخص تقویت فرآیند توسعه زیر ساخت -

 .درآمدروستایی در راستای ایجاد زمینه های اشتغال مولد و کسب 
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  بیستم فصل 

 هدفمند کردن یارانه ها 
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 چکیده

ها جهت توزیع عادالنه نه از جمله ابزارهای سیاستی دولتپرداخت یارا

حمایت از اقشار خاص و تولید برخی از  ایجاد ثبات اقتصادی، درآمد،

 . و خدمات و ... استکاالها 

ها، در اجرای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه بر این اساس در فاز اول

خانوار استان مازندران، یارانه نقدی به  363922ماده هفت برای تعداد 

 .میلیارد ریال بصورت ماهانه واریز گردید 4106مبلغ 

ی اردیبهشت ها که از ابتداسازی یارانهدر فاز دوم اجرای قانون هدفمند

باشد، خانوارهای استان برای ها میکه آغاز واریز مرحله دوم یارانه 39

دریافت یارانه نقدی  از اندکی دریافت یارانه نقدی ثبت نام و تعداد

مرحله یارانه نقدی  09، 4931ند. تا پایان اسفند ماه سال اانصراف داده

 به حساب خانوارهای استان واریز گردید. 

 ار دریافتی از شرکتهای توزیع آب و برق و گاز و بر اساس آم

های انرژی و آب با احتساب سهم های نفتی، فروش حاملفرآورده

  4931گاز و سوخت استان در سال  برق، هدفمندی در بخش های آب،

به 4939د ریال بوده که نسبت به سال میلیار 92369مبلغ 

 .اشته استدرصد افزایش د 09ل حدود میلیارد ریا 05236مبلغ

نسبت به  31ر سال های نفتی و آب روستایی دورده، فرآمصرف برق

مصرف آب و در حالی که  .داشته استسال گذشته روند کاهشی 

نسبت به مدت مشابه آن در سال  4931فاضالب شهری و گاز در سال 

ند افزایشی تعداد از دالیل آن رو داشته است که افزایش ،4939

 ز مصرفی نیز افزایش داشته است.حجم آب و گا مشترکین،

 

های حامل، Subsidها، مازندران: هدفمندی یارانهواژگان کلیدی

 انرژی
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  سازی قیمتها کردها و سیاستهای دولت در هدفمند تبیین روی. 21-4

گانه طرح تحول اقتصادی در راستای های هفتها بعنوان یکی از محوردن یارانههدفمند کر

ند آسیب شناسی دولت برای اجرای گام دوم نیازمتصادی کشور مطرح گردید. ساختار اقاصالح 

های ها و دهکتخصیص یارانه نقدی به تمامی گروه. یکی از مهمترین مسائل فاز اول بوده است

است وتبعاتی از جمله  درآمدی بوده است که این امر بار مالی زیادی را برای دولت در پی داشته

، به دیگر بخشها از جمله بخش تولیدیص منابع ناشی از اصالح قیمتها ، عدم تخصکسری بودجه

ا گردیده ر  های ارائه خدمات در اجرای طرح های توسعه ای آنها و...عدم پرداخت سهم دستگاه

جهت تخصیص یارانه نقدی مرحله جدید ثبت نامی را در  . به همین دلیل دولت مجدداًاست

ود و تقریباً تعداد قابل توجهی از مردم جهت دریافت یارانه اقدام نم 4939فروردین  02تاریخ 

قانون بودجه مجلس شورای  02نقدی ثبت نام نمودند. در گام بعد دولت به موجب تبصره 

 به حذف خانوارهای پردرآمد جهت دریافت یارانه نقدی پرداخت.  4931اسالمی در سال 

ها، اختصاص منابع به رشد قیمتهای حامل منابع ناشی از با توجه به اجرای فاز دوم و افزایش

 یابد.بخش تولید در قالب سیاستهای حمایتی ضرورت خاصی می

های انرژی آب، برق،گاز و بنزین بعد از اجرای قانون و در سال سوم و چهارم مصرف حامل

استرس و تب و تاب قیمتی دیگر ها بعد از گذراندن مراحل پررانهاجرای قانون هدفمندی یا

خود تالش نموده است ر ثابتی را طی نموده است. همچنین دولت در راستای تحقق اهداف مسی

 های انرژی با شیب مالیمی افزایش یابد.که قیمت حامل

 ها در استانمصارف قانون هدفمند کردن یارانه . منابع و21-2

 . منابع به تفکیک شرکت های موضوع قانون21-2-4

فروش  ، های نفتیاز و فرآوردههای توزیع آب و برق و گدریافتی از شرکتآمار بر اساس 

استان  گاز و سوخت برق، های آب،احتساب سهم هدفمندی در بخش ابو آب های انرژی حامل

 05236به مبلغ 4939میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  92369مبلغ  4931 در سال

  .درصد افزایش داشته است 09ل حدود میلیارد ریا

 احتساب سهم هدفمندی  اب 4939و  4931در سال  روش آب و فاضالب شهریمیزان ف

به  تنسبدرصد   02  در حدودکه   باشدمی ریال دمیلیار 176 و 1/570مبلغ  ترتیب ها بهیارانه

 رشد داشته است. سال گذشته 
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 میلیارد ریال  6946در حدود  4931مجموع فروش سهم شرکت گاز و سهم هدفمندی در سال 

 رشد داشته است. درصد 3/7، 4939باشد که نسبت به سال می 

میلیار ریال داشته  9/5655فروشی به میزان  4931در سال  شرکت توزیع برق ساری و نوشهر

رشد  درصد 6/06،میلیارد ریال  5/1167به مبلغ  4939که نسبت به مدت مشابه آن در سال 

 داشته است.

به  4939و  4931ساری و چالوس در سال  های نفتیمیزان فروش شرکت پخش فرآورده

رشد درصد  6/06 ،گذشتهباشد که نسبت به سال میلیارد ریال می 41922و  46147ب ترتی

 داشته است.

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 7ماده . مصارف 21-2-2

 :7ماده 

قالب دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در 

 بندهای زیر هزینه نماید:

یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه -الف

 خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

 اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:-ب

، تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و های اجتماعی، خدمات درمانیگسترش و تأمین بیمه-4

  .پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العالج

 کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.-0

 های حمایت اجتماعی.توانمندسازی و اجراء برنامه-9

رای تعداد ها، در اجرای ماده هفت بسازی یارانهس در فاز اول اجرای قانون هدفمندبر این اسا

بصورت ماهانه واریز  میلیارد ریال 4106نقدی به مبلغ خانوار استان مازندران، یارانه  363922

ای اجرای طرح هدفمند کردن شود. از ابتدمیدرصد خانوارهای استان را شامل  3331گردید که 

شود، طی سی و نده فاز اول اجرای قانون بسته میکه پرو 39ها تا پایان فروردین ماه سال یارانه

میلیارد ریال یارانه نقدی به حساب سرپرستان  55122هشت مرحله در مجموع مبلغی حدود 

خانوارهای استان مازندران واریز گردیده است. در سطح کشور نیز با پرداخت آخرین یارانه 

ارد میلی 522هزار و  499هزار تومان به هر ایرانی و  615نقدی، در فاز اول مبلغ یک میلیون و 

 تومان در کل اجرای قانون به تمام مشموالن در سراسر کشور پرداخت گردیده است. 
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که آغاز واریز  39سازی یارانه ها که از ابتدای اردیبهشت در فاز دوم اجرای قانون هدفمند

باشد، تعدادی از خانوارهای استان برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام و ها میمرحله دوم یارانه

 09اند. تا پایان اسفند ماه سال جاری، دریافت یارانه نقدی انصراف داده از خانوارها از تعدادی

 .ساب خانوارهای استان واریز گردیدمرحله یارانه نقدی به ح

یارانه پنج گروه دیگر شامل: اعضای هیئت  4931در این مرحله نیز از اردیبهشت ماه سال 

های دولتی، مالکان خودروهای خارجی برند، رکتگاهها، هیئت مدیره بانکها و شعلمی دانش

 پزشکان و واحدهای صرافی نیز حذف گردیده است.

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 8ماده . مصارف 21-2-9

 :6ماده 

(خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت %92دولت مکلف است سی درصد )

 و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:کمکهای بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت 

خدماتی و مسکونی و تشویق به سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، بهینه- الف

 شود.سط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میجویی و رعایت الگوی مصرف که توصرفه

انرژی، آب و توسعه  وریحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهاصالح ساختار فناوری وا -ب

 تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

اضالب، برق، گاز طبیعی و جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و ف -ج

 ها ناشی از اجراء این قانون.های نفتی و شهرداریها و دهیاریفرآورده

قل عمومی و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و ن -د

 ( قانون مذکور.3مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده)

 حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. -ه

 حمایت از تولید نان صنعتی.-و

 حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. -ز

 غیر ضرور.توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای  -ح

وم و چهارم برق،گاز و بنزین بعد از اجرای قانون و در سال س ،های انرژی آبمصرف حامل

استرس و تب و تاب قیمتی دیگر از گذراندن مراحل پرها بعد یارانهاجرای قانون هدفمندی 

یت نمایند و نیازهای غیرمنطقی را مدیروده و مردم بر اساس نیاز مصرف میمسیر ثابتی را دارا ب

 نموده اند. 
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ن و تجارت استان تا پایان سال در همین ارتباط بر اساس آخرین پایش سازمان صنعت، معد

: مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، پیاز، سیب ، درصد قیمتی برخی از انواع اقالم کاالیی شامل31

، میوهلگرد و الستیک خودرو، انواع ، میاخلی و خارجی روغن نباتی، گوجه فرنگی، برنج دزمینی

  تانه تغییرات چندانی نداشته است.حبوبات و تیرآهن و ... که خوشبخ

تی در سال همچنین بخش کشاورزی تسهیال در ارتباط با بخش صنعت و معدن، سوخت و

های فوق تعلق نگرفته و مشکالت تولیدکنندگان همچنان موجود به هیچ یک از بخش 4931

 می باشد.

ا ملحوظ قراردادن مسائل و مشکالت ناشی از اجرای قانون در ب اجرای گام دوم قانون مطمئناً

مرحله اول و همچنین با اتخاذ تمهیدات دولت تدبیر و امید از استمرار تحریم بر بخشهای 

ط  ، اجرایی گردیده است. در همین ارتباو همچنین برآورد اثر آن بر بخشهامختلف اقتصادی 

موانع از تولید داخل  و توجه به عنصر کار و سرمایه ها و رفع توجه به مسائل، مشکالت و چالش

، افزایش سطح درآمد خانوار و عامل مهمی در ته که این امر موجب بهبود اشتغالضرورت داش

 گردد. های اجتماعی میکاهش بحران

 تاثیر نبوده و عمالًطال، مسکن و.... بر بخش تولید هم بی ، ثباتی در قیمت ارزضمن اینکه بی

تی تدابیری اتخاذ دهد. لذا بایسید به بخشهای غیر مولد انتقال میگی الزم را به جای تولنقدین

ید که بالطبع آثار روانی این های قیمتی در بخشهای مختلف جلوگیری بعمل آگردد تا از جهش

 .های قیمتی اثرات منفی بر بخش تولید و کار مولد خواهد داشتجهش

 های استانگیریها و جهتارانههای هدفمند کردن یسیاست .21-9

 . برق مصرفی استان 21-9-4

نوشهر (، برق مصرفی استان در بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروی برق مازندران) ساری و 

هزار  6/6979حدود  31کشاورزی، صنعتی و سایر موارد در سال  عمومی، های خانگی،بخش

هزار مگاوات، رشد کاهشی  0/6566مصرف  با میزان 4939باشد که نسبت به سال مگا وات می

نمود. توان به رکود صنعتی اشاره های آن میپی داشته است که از مهمترین علت را در -3/0

درصد  6/5و  6/46های عمومی و کشاورزی بوده که به ترتیب بیشترین مصرف مربوط به بخش

درصد  -6/7و  -5/40یب و کمترین مصرف مربوط به بخش های سایر و صنعتی بوده که به ترت

 رشد نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است. 
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 های نفتیمصرف فرآورده .21-9-2

وس، مصرف های نفتی ساری و چالوردهآت بدست آمده از شرکت پخش فرطی اطالعا

مکعب  هزارمتر 0/1219، 31های انرژی در بخش سوخت در استان مازندران در سال حامل

درصد رشد  -3/44هزارمتر مکعب،  3/1532با میزان مصرف  4939سبت به سال باشد که نمی

گاز،  نفت نفت سفید، هزارمترمکعب، 0/4932مصرف بنزین  4931نزولی داشته است. در سال 

هزار مترمکعب مصرف گردیده  7/4563، 735، 6/454نفت کوره در مدت یاد شده  به ترتیب 

 است.

روند کاهشی  39در مقایسه با سال  31های نفتی در سال بطور کلی مصرف اکثر فرآورده 

درصد رشد روند افزایشی را  5/0درصد رشد و گاز مایع با  6/9داشته است و تنها بنزین با 

، صدور کارت هوشمند های انرژیافزایش قیمت حاملدنبال نموده است.  4939نسبت به سال 

های مختلف، جلوگیری از قاچاق سوخت ها در بخشای کردن مصارف فرآوردهسوخت و سهمیه

های اجرای هوشمند سوخت و ... از جمله سیاستکاال همزمان با اجرای سیاست صدور کارت 

 قانون در این بخش بوده است. 

   .آب و فاضالب روستایی21-9-9

های خانگی و غیرخانگی در مجموع در بخش 31استان مازندران در سال مصرف آب روستایی  

هزار  79042با میزان  4939که این مقدار مصرف نسبت به سال  ار متر مکعب بوده،هز 67369

یانگین مصرف ماهانه خانگی درصدی را در پی داشته است. م  -41/7متر مکعب رشد کاهشی 

درصد رشد  45/4متر مکعب بوده که به میزان  3/41و  6/41به ترتیب   31و  39های در سال

مر فروش بخشی از آب روستایی به آب شهری که متعاقب آن که دالیل این ا داشته است

 .افزایش مصرف را در بر داشته است و همچنین افزایش نرخ بهای آب مصرفی بوده است

متر مکعب بوده   4/6و  1/6به ترتیب   31و  39میانگین مصرف ماهانه غیرخانگی در سال های 

 . درصد رشد داشته است -0/5که به میزان 

  ب و فاضالب شهریآ .21-9-1

 476، 4931صرف در سال حجم م ،آب و فاضالب شهری استان مازندرانبنا به گزارش شرکت 

 میلیون مترمکعب، 470با میزان مصرف  4939باشد که نسبت به سال میلیون مترمکعب می

انگی و غیرخانگی در های ختعداد مشترکین در بخش درصدی را دنبال نموده است. 9/0رشد 

 مشترک بوده است.  572545و  556013های یاد شده در سالمجموع 
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با توجه به روند افزایشی تعداد مشترکین استان، حجم آب مصرفی نیز افزایش داشته است. در 

مکعب میلیون متر 476که حجم مصرفی آب  مشترک بوده 572545تعداد مشترکین  31سال 

 659906در استان  وش آب و فاضالبدرآمد جاری از محل فر 31بوده است. همچنین در سال 

 درصد رشد داشته است. 4/01،  4939باشد که نسبت به سال میلیون ریال می

 مصرف گاز  .21-9-5

 بوده که میلیون مترمکعب  5363در حدود   31مصرف گاز مشترکین استان در سال های 

کین نیز به درصدی را در پی داشته است. تعداد کل مشتر 0/6رشد   4939نسبت به سال 

هزار مشترک  61هزار مشترک به  66روندی افزایشی داشته و از  31و  39ترتیب در سال های

 1/06مشترکین تجاری   درصد ،1/01مشترکین خانگی   این افزایش درافزایش یافته است 

علیرغم است که دلیل عمده افزایش مصرف گاز  بودهدرصد  -7/04درصد و مشترکین صنعتی 

 بوده است.ن صنعتی ، مشترکین خانگی و تجاری  کاهش مشترکی

 بوده که  مشترک 4466657برابر با  31تعداد کل مشترکین استان مازندران از ابتدا تا پایان  

 رکت ملی گاز استان افزوده شده است.به مشترکین ش 31مشترک در سال  61647تعداد

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع21-1

گانه طرح تحول اقتصادی در راستای های هفتها بعنوان یکی از محوردن یارانههدفمند کر     

بر اساس مفاد طرح مقرر گردید با اصالح قیمتها  اصالح ساختار اقتصادی کشور مطرح گردید،

بخشی از منابع ناشی از آن بصورت نقدی به هفت دهک درآمدی  جهت جبران کاهش قدرت 

ا اعالم ثبت نام و عدم شیوه مناسب جهت شناسایی خانوارها ب که عمالً خرید پرداخت گردد

ام نموده و برخی از خانوارها درصد خانوارهای استان در گام دوم هدفمندی ثبت ن 33 اتقریب

که در همین ارتباط بند د  انددالیل مختلف از ثبت نام جا ماندههای پایین درآمدی بدهک

داد تا امکان ثبت نام را برای افراد یاد شده از طریق  به دولت اجازه 31قانون بودجه  92تبصره 

دولت اقدامی در این خصوص انجام نداد ضمن اینکه بند ح   ها فراهم نماید که عمالًفرمانداری

را داده بود که دریافت یارانه نقدی  ازذف خانوارهای پردرآمد جامعه قانون نیز به دولت اجازه ح

 .، اقدام اساسی در این زمینه انجام نگرفتعاتی کامللیل عدم وجود بانک اطالبد عمالً

 ها با بخش صنعت و معدن، سوخت وقانون هدفمندی یارانه 6ارف ماده درخصوص مص 

به هیچ یک از بخش های فوق تعلق نگرفته  4931همچنین بخش کشاورزی تسهیالتی در سال 

یل ثابت بودن قیمتها ضمن اینکه بدل باشد.ت تولیدکنندگان همچنان موجود میو مشکال



 4931سال ن مازندران اقتصادی استا گزارش

 

 211 

 

 ها عمدتاًودی از بین رفت و کاهش مصرف حاملبتدریج اثر قیمتی در کاهش مصرف نیز تا حد

 ، تغییر نوع حامل انرژی در مصارف بوده است.بدلیل رکود اقتصادی
ها اجرایی نمودن طرح هدفمندی یارانههای سیاستی ذیل جهت بهتر توصیه با توجه به مطالب مطروحه     

 گردد:ر کشور پیشنهاد مید

جهت پاسخگویی به آندسته از افرادی که یارانه خود و افراد ی در استانها  مشخص نمودن مرکز -

تحت تکفل آنها قطع گردیده است، چرا که ایجاد سامانه یاد شده کارآیی خوبی در ارائه 

انه یاد شده با پاسخگویی به ارباب رجوع و رضایت آنها را در بر نداشته است. یا اینکه سام

 طراحی و قابلیت بهتری جهت پاسخگویی به ارباب رجوع ایجاد گردد. 

راری یارانه مورد استناد در حال حاضر با توجه به اینکه اطالعات کل اعضای خانوار جهت برق -

بر اساس آمار و اطالعات دریافتی متمکن  رچنانچه عضوی از اعضای خانواگیرد و قرار می

بازنشسته  گردد و چه بسا بسیاری از سرپرستان خانوار ه کل خانوار حذف مییارانشناخته شد، 

ی را زیادبوده که حذف یارانه آنها مشکالتی  و یا از کار افتاده تامین اجتماعی و مستمری بگیر

  .نماید لذا در اینگونه موارد یارانه فرد متمکن خانوار حذف گرددبرای آنها ایجاد می

اطالعاتی  ، اطالعات فرزندان خانوار نیز از سامانهبا حذف سرپرستل حاضر از آنجایی که در حا -

نواده از دریافت گردد لذا فرزندان نیز پس از ازدواج و تشکیل خاسازمان هدفمندی حذف می

شوند که در اینگونه موارد چه بسا فرزندان خانوار متمکن نبوده و حتی نیازمند یارانه محروم می

 مجدد برقرار گردد. نام ند لذا برای اینگونه افراد نیز فرصت ثبت دریافت یارانه باش

تری لحاظ گردد تا فرصت الزم به منظور افزایش قیمت برق و گاز برای صنایع با شیب مالیم -

 .بازسازی و نوسازی در اختیار این بخش قرار گیرد

های اقتصادی در قالب اهقانون و حمایت از بنگ 6تخصیص اعتبار الزم جهت اجرایی ماندن ماده    -

، بهسازی و های اقتصادیمین مالی بنگاهأتخصیص یارانه بخشی از سود بانکی و کاهش هزینه ت

 نوسازی واحدها و.. 

 طرح های اشتغالزایی  تخصیص بخشی از منابع هدفمندی جهت -
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 منابع و ماخذ:

ر ایران، سازمان مرکز آما ،4930-4963سالنامه آماری کشور طی سالنامه طی سالهای  •

   کشورریزی برنامهمدیریت و 

ریزی برنامهسازمان مدیریت و  ،4931-4963سالنامه آماری استان مازندران طی سالهای  •

 استان مازندران

کمیسیون هماهنگی  ،4934-4931طی سالهای  "ای بانکهای استانآمار مقایسه"گزارش  •

 "بانکهای استان

اداره کل امور اقتصادی و  ،4934-4931ن طی سالهای آمارنامه اقتصادی استان مازندرا •

 دارایی مازندران

اداره کل امور  ،4934-4939تحلیلی بر وضعیت اقتصادی استان مازندران در سال  •

 اقتصادی و دارایی مازندران

 مرکز آمار ایران.  ،4939-4934گزارش حساب تولید طی سالهای  •

وب سایت بانک  ،4931 -4934لهای گزارش شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی طی سا •

 یرانا میمرکزی جمهوری اسال

 ،4934-4931ی استان طی سالهای اسرمایههای ی، هزینه، تملک دارایدرآمدگزارش  •

 خزانه معین استان مازندران

وب سایت بیمه مرکزی جمهوری  ،4934-4931عملکرد صنعت بیمه طی سالهای  •

 یرانا میاسال
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Abstract  

In 0245, despite hurdles caused by economic sanctions and falling oil prices, 

financial and monetary discipline set on government's agenda, as in previous 

years. As a result of mentioned disciplinary approach in the monetary and 

financial policies and appropriate management of inflation expectations, the 

inflation descended from 4535% in 0241 to 40% in 0245. The average 

production of crude oil in 0245, reached to 9094 thousand barrels per day with 

535% increase in comparison to previous year. Tax revenues of the government 

reached to 734 thousand Billion Rial in 2115, which in comparison with the 

year before, faced 1116% increase. Non-oil trade balance become positive for 

the first time during past 37 years and reached to about 1 billion dollar, which 

encounter 4 billion dollar increase in comparison to the same period in 

previous year. Growth of non-oil gross domestic product (with the fix prices 

of 2111) was -1161 in mentioned year and unemployment rate reaches to 

111. 

The growth of gross domestic production of Mazandaran in 0241 in nominal 

price was 4236% and comparing to the previous years had the lowest growth in 

nominal price.  

Due to the continuity of sanctions and economic stagnation, the amount of 

foreign investment inflow in 0245, amounted to 079 thousand dollars through 

foreign direct investment -FDI. Total trade transaction (exports and imports) 

of Mazandaran in 0245 was 406233 million dollars in terms of value, which 

reveal 4235% reduction comparing to previous year. 

 The inflation rate of the province decreased as in the country and dropped to 

4037%, which was slightly higher than the country, at the same year 

unemployment rate fell to 4034%, which was slightly higher than the average 

of the country (44%).  

Government revenues of the province was 42399 billion Rial that despite 

growth of 4936% couldn’t cover the approved figure. Total some of 

Mazandaran's allotment in 0245 was 5921 billion Rial which shows 4736% 

increase in comparison to previous year. Expense appropriate growth equals 

to 9133% and appropriate of assets acquisition of capital droped to 0437%. 
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Base on the available statistical data in the Statistical Yearbook, average cost 

and an annual net income of urban households are respectively 067343 and 

065572 thousand Rial which shows 0436% and 4637% increase respectively.  

Although the ease of doing business of the province shows improvements, but 

still is deprive of a favorable environment for investment and improvement 

requires in all indexes particularly Bank facilities. 
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