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 ارتپیشگف

تواند برای مدت از این متغیرها میهای کوتاهبینیرصد تحوالت متغیرهای اقتصاد کالن و ارائه پیش
، مـدام در معـرض تهدیدات 6931 اقتصاد کشـور از ابتـدای سـالگذاران مفید باشد. فعالین و سیاست

ـه خـروج از ایـن آمریكا در مسیر اجرای برجام و تهدید ب تحدهماالتیاهای سیاسی از جمله کارشكنی
 های انضباط گرایانه پولی و مالیتتداوم سیاس. با های اقتصادی قرار داشتت تحریمتوافـق و بازگش

و با حرکت در گذاشته از خود به جا عملكرد قابل قبولی  6931اقتصاد ایران توانست در سـال  دولت،
دسـتاورد اقتصادی دولت تكرار نماید. نرخ ارز  نیترمهم، تورم تك رقمی را به عنوان مسیر رونق اقتصادی

ولـی بـه دلیـل برخی از مشكالت که در بیشتر موارد ثبات نسبی داشته  6931ماهه نخست سال  3تا 
بـود، ه وجـود آمـده ناشی از خروج آمریكا از برجـام كالت بیرونی و انتظارات منفی بنشأت گرفته از مش

بازان و سفته زمانهمحضور . از طرفی با نوساناتی همراه شد مذکورنـرخ ارز در فصـل پایـانی سـال 
هایی را برای آحاد و این موضوع، نگرانیمنجر به تشدید انتظارات منفی شده سوداگران در این بازار نیز 

افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با  با این وجود، بانك مرکزی با. وردآمردم و فعاالن اقتصادی به وجود 
همكاری شبكه بانكی و اتخاذ راهكارهایی به منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول، موفق شد که تا 

و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش  حدودی نوسانات بـازار ارز را مهار کرده
برخی مسائل از جمله رکود بخش  دولتهای موجود در توجه به محدودیتبا  .شتابان نرخ تورم شود

لید و صادرات ها مانند رشد تونهاما در برخی زمی نگردیدای مواجه و دستاورد عمده تیموفقمسكن با 
 گذاشته برجای مثبتی دستاوردهایهای نفتی و بنزین و پتروشیمی و میعانات گازی، نفت، تولید فرآورده

 خواهد بلندمدت و مدتمیان در رشد بیشترین سبب داخلی اصالحات اجرای تداومذکر است  قابل .است

 ساختاری اصالح روند شامل امر این .بماند باقی فعلی صورت به کشور خارجی شرایط اگر حتی گردید،

 ییاراک بهبود و وکارکسب فضای بهبود جدید، هایبنگاه برای مسیر کردن هموار طریق از که است اقتصاد

  .گرددمیسرمی بود، خواهد غیرنفتی بخش رشد باعث که کارنیروی بازارها
  02 و در قالبتدوین شده  6931اقتصادی استان در سال  تصویرارائه برای کتابی که در پیش رو دارید 

به بررسی و تحلیل وضعیت کالن اقتصادی استان از منظر تولید ناخالص داخلی و درآمد و هزینه  فصل
های مختلف های اقتصادی نیز عملكرد بخشو در زیر بخش هامتیقلت، بودجه خانوارها و شاخص دو

پردازد. امید است گزارش های پولی و مالی میاقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازار
ها و زحمات در پایان از تالش استان باشد.حاضر بتواند راهگشای مسائل توسعه و ارتقاء هرچه بیشتر 

ای استان در ها، خزانه معین استان، گمرک و بورس منطقهها، بیمههمكاران امور مالیاتی، بانك تمامی
 در تهیه این مجموعهاطالعات قدردانی نموده و از همكارانم در معاونت اقتصادی این اداره که آمار و ارائه 

 .نمایماند، تشكر و تقدیر میداشتههمكاری مؤثر 
                                                                

                                  قاسم پیشه موسی                                                                                 
 مازندران امور اقتصادی و دارایی استان نماینده وزیر و مدیرکل                                                
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 یدهچک

تمامی تجارب  بر اساس ورت اقتصادی کشالدولت دوازدهم سامان بخشیدن به مشكسیاست و برنامه 

ت ساختاری اقتصاد الاتخاذ تصمیمات درست به منظور حل مشك وهای گذشته کسب شده طی دهه

دهد، نشان می 6931یران در سال ا آمار مرکز فصلی ملی هایحساب نتایج حاصل از بررسیمی باشد. 

هزار میلیارد ریال  7320معادل  (6932بازار )بر مبنای سال پایه  قیمت به کشورداخلی  ناخالص تولید

 ناخالصتولید درصدی برخوردار بوده است. همچنین  3/9بوده که در مقایسه با سال قبل، از رشد 

هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه  3116 بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل کشور داخلی

 منابع دهد. عملكرددرصد رشد نشان می 1/4هزار میلیارد ریال سال گذشته به میزان  3100با رقم 

 9417) نسبت به رقم مصوب بودجهکه  بود ریال میلیارد هزار 9633 برابر 6931 سال دردولت  عمومی

 درصد 0/31) ریال میلیارد هزار 6173 میزان به درآمدها. تحقق داشت درصد 9/30 هزار میلیارد ریال(

( مصوب رقم درصد 3/77) ریال میلیارد هزار 300 میزان به ایسرمایه هایدارایی واگذاری ،(مصوب رقم

 .است شده محقق( مصوب رقم درصد 660) ریال میلیارد هزار 126 میزان به مالی هایدارایی واگذاری و

 طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده نفت خام، )شامل6931کشور در سال  تینف صادرات ارزش مجموع

درصد نسبت به  6/61میلیارد دالر بالغ شد که رشدی معادل  1/13گازی( معادل  مایعات و میعانات

 0/01درصدی از  3/64غیرنفتی با افزایش  صادرات ارزش همچنین مجموع سال قبل داشته است.

 7/63 رسید. ارزش واردات نیز با رشد 6931میلیارد دالر در سال  9/90به  6933میلیارد دالر در سال 

 رسید. 6931میلیارد دالر در سال  3/73به  درصدی

ریال و  میلیارد هزار 0/434به قیمت بازار برابر با  6933تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

است. سهم  درصد داشته 20/3که رشدی معادل  هزار میلیارد ریال بوده 7/461برابر با  6934سال در 

در باشد که درصد می 0/9 معادل 6933استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال 

ساختار اقتصادی استان مانند ساختار  داده است.اختصاص را به خود های کشور رتبه هفتم استان بین

ایجاد نموده  6933را در سال  افزودهارزششترین میزان اقتصادی کشور خدماتی است و این بخش بی

درصد کاهش را نشان  0/60، 6934بخش انرژی و ساختمان استان نسبت به سال  افزودهارزشاست. 

 1و  9/9، 4/06و خدمات به ترتیب از رشد  و معدن صنعت های کشاورزی،در بخش کهیدرحالدهد می

 اند.درصدی برخوردار بوده

قبل  زراعی سال با مقایسه در که بوده هكتار هزار 462 حدود استان زراعی محصوالت شتک زیر سطح

 11/2 معادل هكتار هزار 1/637 حدود. است داشته کاهش درصد 1/2 حدود( هكتار هزار 7/460)

 .است بوده( باغی) کشاورزی محصوالت زیرکشت 6931 سال در مازندران استان وسعت از درصد

فقره در سال  637از  برداریبهره هایدهد که تعداد پروانهای بخش صنعت نشان میهشاخص ترینمهم

از  برداریبهرههای گذاری بر اساس پروانهرسیده و میزان سرمایه 6931فقره در سال  006به  6933
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 6931میلیارد ریال در سال  9/1411درصدی به  1/92با رشد  6933میلیارد ریال در سال  1/1433

 6933باشد که نسبت به سال نفر می 7321 برداریبهرههای و میزان اشتغال بر اساس پروانهرسیده 

در  6931درصد رشد داشته و از سوی دیگر میزان صادرات بخش صنعت استان در سال  7/604حدود 

 1/3و  1/93به ترتیب باشد که نسبت به سال قبل می تن هزار 141میلیون دالر با وزن  939حدود 

واحد فعال و در حال تجهیز،  697 ،معدن در استان 041تعداد از  در مجموع  است. د رشد داشتهدرص

 د.نباشواحد غیرفعال می 666

 6931استان مازندران در سال  ریزیبرنامهآخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و  اساس بر

ی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مناطق شهر هایگروهساختمانی صادره در کل  هایپروانهتعداد 

فقره پروانه ساختمانی صادر  4349کاهش داشته است، به طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد 

 دهد.درصد کاهش را نشان می 0/0شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 

با  سهیکه در مقا بودهر دال ونیلیم 3203، 6931خارجی مصوب استان در سال  گذاریسرمایهمیزان 

احداث  هایزمینهدر  ادشدهی هایشرکت گذاریسرمایهدرصد رشد داشته است.  62سال گذشته 

 زیآب الكترول دیتول ،ایگلخانه یدیمگاوات، احداث واحد تول 622 تیکوچك با ظرف اسیمق روگاهین

 .باشدمی شده

از نظر ارزشی معادل  6931ران سال جمع کل مبادالت تجاری )صادرات و واردات( استان مازند

قبل  هزار تن بوده که نسبت به کل مبادالت استان در سال 9143میلیون دالر و از نظر وزنی  7/6997

درصد  6/61میلیون دالر(  9/6690درصد و از نظر ارزشی ) 9/09هزار تن(  0/9661از نظر وزنی )

درصد آن را  6/19بادالت استان را صادرات و از م درصد 3/61است، از نظر وزن حدود افزایش داشته 

درصد  1/72درصد و واردات  4/03دهد. از نظر ارزشی نیز در مدت یاد شده صادرات واردات تشكیل می

 دهند.از مبادالت را تشكیل می

پرسنل  7202شعبه بانكی و با  703بانك دولتی و خصوصی شده با مجموع  69تعداد  6931در سال 

درصد کاهش و از  3/0اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر شعب هی بودهدمشغول خدمات

 است. درصد کاهش داشته 9/4نظر تعداد پرسنل نیز 

 بانكی هایسپرده رشد نرخ که دهدمی نشان 6931 سال در استان بانكی نظام هایداده تحلیل و تجزیه

 9/03) کشور سطح در بانكی هایسپرده رشد نرخ از کمتر درصد 6/6 معادل (درصد 0/01) استان در

 است. بوده (درصد

دهد باالترین اصلی کشور نشان می هایگروهبررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك 

درصد و کمترین نرخ  3/69ها معادل ها و آشامیدنیمربوط به گروه خوراکی 6931نرخ تورم در سال 

های یاد شده در درصد بوده است. همچنین با بررسی شاخص 6/9ادل نیز مربوط به گروه دخانیات مع

در این استان  6931بیشترین نرخ تورم در سال  شود کهمناطق شهری استان مازندران مشاهده می
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بوده و  درصد 1/64و  درصد 61ها به ترتیب برابر با مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنی

 درصد بوده است. 1/4مربوط به گروه دخانیات بوده که برابر با همچنین کمترین میزان آن 

 در درآمدها سایر و( غیرمستقیم و مستقیم) مالیاتی درآمدهای شامل استان عمومی درآمدهای عملكرد

 مشابه مدت به نسبت درصدی 6/66 رشد علیرغم که بوده ریال میلیارد 64291 با برابر 6931 سال

 نسبت مذکور سال در عمومی درآمدهای عملكرد. دهد پوشش را مصوب رقم است نتوانسته قبل سال

 کسری ریال میلیارد 6109 مبلغ بنابراین است؛ یافتهتحقق درصد 1/13 حدود بودجه قانون مصوب به

 .است دادهرخ درآمد

 با برابر 6931سال  در غیرمستقیم و مستقیم هایمالیات از اعم استان مالیاتی درآمدهای وصولی

 مصوب به نسبت و رشد درصد 9/60 قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده ریال میلیارد 60339

 مالیاتی درآمدهای کسری ریال میلیارد 779 مبلغ لذا است؛ داشته تحقق درصد 0/34 بودجه قانون

 .است دادهرخ وصولی

درصد در  46و  4/93های آماری، نرخ مشارکت اقتصادی کشور و مازندران به ترتیب از مستند به داده

و  4/60افزایش، نرخ بیكاری کشور و مازندران به ترتیب از  31درصد در سال  4/46و  9/42به  33سال 

 کاهش یافت. 31درصد در سال  62و  6/60به  33درصد در سال  1/66

در  ای استمرار یافت که مازندرانهای اخیر به گونهوکار استان طی سالروند رو به بهبود محیط کسب

وکار به عنوان برترین استان کشور در رتبه اول قرار گرفت و با ، از حیث سهولت انجام کسب6931سال 

ارزیابی شد. همچنین در این سال،  71/3همانند سال گذشته مساعدتر از کشور با کمیت  42/3کمیت 

 9گزارش شد. بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مازندران مساعدتر از کشور  9وکار در هر محیط کسب

و  اولیه موادها )بینی بودن قیمتپیشثباتی و غیرقابلبی»، «هادشواری تأمین مالی از بانك» مؤلفه

به ترتیب به عنوان « وکارهای اجرایی ناظر به کسبها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی»و « محصوالت(

 رزیابی شدند.ا 6931وکار استان در سال های محیط کسبنامساعدترین زیرشاخص

استان مازندران، متوسط هزینه خالص  6931بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال 

هزار ریال و  912322ساالنه و متوسط درآمد خالص ساالنه یك خانوار شهری به ترتیب حدود 

 ش داشتهدرصد افزای 4/67و  درصد 4/06به ترتیب  هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 440134

است. همچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص درآمد ساالنه یك خانوار روستایی در سال 

هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  939731هزار ریال و  011113به ترتیب حدود  6933

 .است درصد رشد داشته 1/04درصد و  1/00
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 چکیده:
ت اقتصادی الدولت دوازدهم سامان بخشیدن به مشكسیاست و برنامه 

اتخاذ  وهای گذشته تمامی تجارب کسب شده طی دهه بر اساسکشور

نتایج  .باشدمیت ساختاری اقتصاد التصمیمات درست به منظور حل مشك

 6931ایران در سال  آمار مرکز فصلی ملی هایحساب حاصل از بررسی

بازار )بر مبنای سال  قیمت داخلی به ناخالص تولید ، ارزشدهدنشان می

هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با  7320معادل  کشور (6932پایه 

 ناخالص تولیددرصدی برخوردار بوده است. همچنین  3/9سال قبل، از رشد 

هزار میلیارد  3116داخلی بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل 

هزار میلیارد ریال سال گذشته به  3100که در مقایسه با رقم  ریال بوده

 سال دردولت  عمومی منابع دهد. عملكرددرصد رشد نشان می 1/4میزان 

 نسبت به رقم مصوب بودجهکه  بود ریال میلیارد هزار 9633 برابر 6931

 میزان به درآمدهاتحقق داشت.  درصد 9/30 هزار میلیارد ریال( 9417)

 هایدارایی واگذاری ،(مصوب رقم درصد 0/31) ریال میلیارد هزار 6173

 و( مصوب رقم درصد 3/77) ریال میلیارد هزار 300 میزان به ایسرمایه

 رقم درصد 660) ریال میلیارد هزار 126 میزان به مالی هایدارایی واگذاری

حدود  6931سال گذاری خارجی سرمایهمصوب . است شده محقق( مصوب

درصد رشد داشته است.  0/9 بوده که نسبت به سال قبلدالر  ردمیلیا 7/62

 نفت خام، )شامل6931کشور در سال  نفتی صادرات ارزش مجموع

 1/13گازی( معادل  مایعات و میعانات طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده

درصد نسبت به سال قبل  6/61میلیارد دالر بالغ شد که رشدی معادل 

 3/64غیرنفتی با افزایش  صادرات ارزش عهمچنین مجمو داشته است.

میلیارد دالر در سال  9/90به  6933میلیارد دالر در سال  0/01درصدی از 

میلیارد دالر  3/73به  درصدی 7/63 رسید. ارزش واردات نیز با رشد 6931

 رسید. 6931در سال 

رشد اقتصادی، اشتغال، بودجه دولت، درآمدهای نفتی،  کلیدی: هایواژه

 گذاری خارجییهسرما
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 کشور اقتصادی هایسیاست اجمالی بررسی .6-6

نخستین سال شروع به کار دولت دوازدهم است که از سوی مقام معظم رهبری به  6931سال 

دولت سیاست و برنامه  .شده است گذارینام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"عنوان سال 

های تمامی تجارب کسب شده طی دهه بر اساس ت اقتصادی کشورالدوازدهم سامان بخشیدن به مشك

تداوم . خواهد بودت ساختاری اقتصاد کشور الاتخاذ تصمیمات درست به منظور حل مشك وگذشته 

ایجاد شغل در مقیاس بزرگ و غلبه کردن بر  و حفظ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی باال

و دگرگونی در وضعیت فقر و  دانشگاهی کردگانتحصیلمعضل بیكاری بخصوص برای جوانان و 

شود که دولت دوازدهم شناخته می مأموریت ترینمهمتوزیع درآمد در شرایطی به عنوان 

و  بازنشستگیهای از قبیل نظام بانكی، صندوق هاییحوزه دراقتصاد کشور موانعی بزرگ را 

ابع ارزشمند ، منابع آب، شرایط نابسامان هـوا، خاک و سایر من(خدمات عمومی)بودجه دولت 

 .های متمادی بر سر راه داردت انباشته شده طی دههالزیست محیطی، بـه عنوان مشك

 ایران اقتصاد کالن متغیرهای . بررسی6-2 

 تولید ناخالص داخلی: .6-2-6

نماگرهای عملكرد هر اقتصاد، همواره مورد  ترینمهمبه عنوان یكی از  تولید ناخالص داخلی

 فصلی ملی هایحساب نتایج حاصل از بررسیباشد. فعالین اقتصادی میگذاران و توجه سیاست

بازار )بر مبنای  قیمت داخلی به ناخالصتولید دهد، نشان می 6931ایران در سال  آمار مرکز

هزار میلیارد  7063هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم  7320( معادل 6932سال پایه 

داخلی  ناخالصتولید درصدی برخوردار بوده است. همچنین  3/9، از رشد 6933ریالی سال 

هزار میلیارد ریال بوده که در  3116بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل کشور 

 دهد.درصد رشد نشان می 1/4هزار میلیارد ریال سال گذشته به میزان  3100مقایسه با رقم 

نتایج . درصد بوده است 7/9 ،6931در سال  ناخالص داخلی )به قیمت بازار(تولید نرخ رشد 

درصد، گروه صنعت )شامل: استخراج  6های گروه کشاورزی مذکور حاکی است رشته فعالیت

های گروه خدمات و فعالیت 1/6 (نفت خام و گازطبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان

هزار میلیارد  441ورزی افزوده گروه کشاارزش. قابل ذکر است درصد رشد داشته است 1/1

هزار میلیارد ریال بوده که  9139هزار میلیارد ریال و گروه خدمات  9973ریال، گروه صنعت 

 باشد.درصد می 6/43و  43، 3/3داخلی کشور به ترتیب  ناخالص ها از تولیدسهم آن
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 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: .6-2-2

)ارزش تولید به حساب خود(  خریدارینه از هزی است عبارتتشكیل سرمایه ثابت ناخالص 

خدمات دولتی و تولیدکنندگان  تولیدکنندگانتوسط بخش خصوصی،  ایسرمایه کاالهای

ای منهای خالص فروش کاالهای سرمایه در خدمت خانوارها غیرانتفاعیخدمات خصوصی 

ای، کاالهای سرمایه کاالهاییك سال(  معموالا ) حسابداریو قراضه در طول یك دوره  دومدست

جدید بكار برده شده و عمر اقتصادی  خدمات وکه در راه تولید کاالها  باشدمی بادوامی ونهائی 

 . است سال یكآن بیش از 

آالت و لوازم شینگذاری در ساختمان و ماایه ثابت ناخالص به تفكیك سرمایهتشكیل سرم

ی بانك مرکزی جمهوری اسالمی نماگر اقتصاد . بر اساس گزارشگرددبندی میطبقه وکارکسب

  شده است. ارائه خصوصی و دولتی تفكیك به ناخالص ثابت سرمایه تشكیل ایران،

 311 معادل به قیمت جاری 6931در سال بخش دولتی ناخالص  ثابت سرمایه تشكیل

 0233( هزار میلیارد ریال و در بخش خصوصی برابر با 101، ساختمان: 640آالت: )ماشین

( هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 6231، ساختمان: 337ت: آال)ماشین

 درصد رشد برخوردار بوده است.  7/60و  63 قبل به ترتیب از

امر  این وگذاری شده سرمایه تقویت باعث عنوان یكی از اجزای تقاضای کلبه نفت بخش رشد

 درصدی( و 60)رشد منفی  6934 هایسرمایه ناخالص سال تشكیل منجر به خارج شدن

 4/6رشد  6931از حالت انقباضی شده به طوری که در سال  درصدی( 7/9)رشد منفی 6933

 ( را تجربه نمود.6932درصدی )به قیمت ثابت سال 

 :. اشتغال6-2-9

اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 

قانون برنامه  0نوان یكی از موضوعات خاص کالن فرابخشی در بند ت ماده عحدی است که به

 ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. 

 6931های شغلی در سال از سوی دولت برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت

 :باشدمیبه شرح ذیل  هاآناقداماتی انجام گرفته که اهم 

 176ایجاد  گذاریهدفبه بازار کار با  بخشیتحرکرای برنامه اشتغال فرا گیر برای جا  .6

 هزار شغل
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 (کاج)اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان  .0

 بنگاه 6634دار و حمایت از بنگاه مشكل 6424شناسایی  .9

 نفر 3999ها با اشتغال واحد صنعتی داخل شهرک 343اندازی مجدد اهر .4

 62 میلیون نفر از کل جمعیت کشور 4/13، 6931آمار ایران در سال بر اساس گزارش مرکز 

 0/42به  6933درصد در سال  4/93اند. نرخ مشارکت نیروی کار از سال و بیشتر سن داشته

 4/60درصدی از  9/2افزایش یافت. همچنین نرخ بیكاری با کاهش  6931درصد در سال 

درصد افزایش نسبت به  6/6ارکت بانوان با رسید. نرخ مش 6931 درصد در سال 6/60درصد به 

درصد در سال  4/62به  6رسید. سهم اشتغال ناقص 6931درصد در سال  61سال گذشته به 

دهد درصد رشد داشته است. نتایج نشان می 6/2افزایش یافت که نسبت به سال گذشته  6931

درصد  4/63بر با درصد کاهش برا 1/2آموزش عالی کشور با  آموختگاندانشنرخ بیكاری 

به تفكیك کشاورزی، صنعت و  6931های اقتصادی طی سال بخش اشتغالباشد. سهم می

درصد بوده است. شكاف نرخ بیكاری  4/32درصد و  90درصد، 1/67خدمات به ترتیب برابر با 

 .درصد ذکر شده است 1/69معادل  6931های کشور طی سال در بین استان

 تورم: .6-2-4 

 ارائه در تواندمی مدتکوتاه در آن روند بینیپیش و آن بر تأثیرگذار عوامل تورم، راتتغیی بررسی

 فعاالن برای اقتصاد ریسك و ثبات جنبه از به خصوص کالن اقتصاد محیط از کلی یك وضعیت

 با تنگاتنگی ارتباط که است کالن اقتصاد هایشاخص ترینمهم از تورم مؤثر باشد. نرخ اقتصادی

اقتصاد ایران است.  تأثیرگذار اقتصاد یك در گذاریسرمایه بر ریسك و داشته تصادیاق ثبات

و مزمن رنج برده و در موارد اندکی نرخ تورم تك رقمی را تجربه  دورقمیهمواره از نرخ تورم 

برای کل کشور و  6931در اسفند ماه سال ( 6933=622 مبنایشاخص کل )بر کرده است. 

افزایش  .دهدنشان می را 3/666و برای مناطق روستایی عدد  4/666مناطق شهری عدد 

( برای کل کشور، مناطق شهری و نقطهبهنقطهشاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 

باشد. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ درصد می 0/1و  9/7، 0/7مناطق روستایی به ترتیب 

نسبت به  6931ه ماه منتهی به اسفند ماه سال تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار( در دوازد

                                                 

 44اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و کمتر از 6 

 باشد.اده برای انجام کار در هفته مرجع میساعت کارکرده و آم
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درصد و مناطق روستایی  6/1درصد، مناطق شهری  0/1دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 

 خصوصبه. عوامل اقتصادی نظیر کاهش اندک نرخ سود بانكی، تالطم بازار ارز )درصد است 1/1

ش نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم از آبان ماه(، کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و افزای

 .6نسبت به سال گذشته شده است 6931در سال 

 بودجه دولت: .6-2-5

های مختلف جامعه های اجرایی و عملیاتی در حوزهبودجه عمومی در کشور بخشی از برنامه

های مالی باشد. برخی از سیاستاعم از عمومی، اجتماعی، اقتصادی و ...( طی یك سال می)

گردد. بودجه عمومی به عنوان برشی از در ایران به وسیله بودجه عمومی تعیین میدولت 

از اهداف برنامه را تعقیب نماید و بیانگر ساختار  هاییقسمتتواند می سالهپنجهای برنامه

های اقتصادی خود را چه در طرف عرضه و چه در کشور است و دولت برنامه مدیریت عمومی

 6931 سال دردولت  عمومی منابع کند. عملكرداز طریق آن دنبال میطرف تقاضای اقتصاد 

 هزار میلیارد ریال( 9417) نسبت به رقم مصوب بودجهکه  بود ریال میلیارد هزار 9633 برابر

 رقم درصد 0/31) ریال میلیارد هزار 6173 میزان به درآمدهاتحقق داشت.  درصد 9/30

 رقم درصد 3/77) ریال میلیارد هزار 300 میزان به ایسرمایه هایدارایی واگذاری ،(مصوب

( مصوب رقم درصد 660) ریال میلیارد هزار 126 میزان به مالی هایدارایی واگذاری و( مصوب

 سهم درصد 4/30 ترتیب به 6933 سال در عمومی منابع در این اجزا سهم. است شده محقق

 واگذاری سهم درصد 1/61 و ایسرمایه هایدارایی واگذاری درصد سهم 03 درآمدها،

 است. مالی بوده هایدارایی

ریال بوده که علت عدم برابری  میلیارد هزار 9616ی برابر معمو عملكرد مصارف 6931 سال در

قانون تنظیم مقررات  62آن با منابع عمومی عمدتاا به دلیل عدم احتساب پرداخت موضوع ماده 

 7/33 ریال، میلیارد هزار 0403 رقم با ایزینهه اعتبارات مدیریت بحران است. 60مالی و 

 با ایسرمایه هایدارایی تملك هایطرح بابت پرداخت. است داشته عملكرد مصوب رقم درصد

 هایدارایی تملك بابت پرداخت و رقم مصوب درصد 3/16 حدود ریال میلیارد هزار 493 رقم

است.  داشته عملكرد مصوب مرق درصد 634 برابر میلیارد ریال هزار 996 رقم با مالی

                                                 

، 3/1برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با  6933 سال ه اسفند ماهمنتهی ب نرخ تورم دوازده ماهه6 

 درصد بوده است. 0/7و  1/1
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ترتیب  به نیز مالی هایتملك دارایی و ایسرمایه هایدارایی تملك ای،هزینه هایپرداخت

 .دادند اختصاص خود به را بودجه قانون درصد از مصارف 1/3و  1/69، 4/71

 درآمدهای مالیاتی: .6-2-1

صادی مانند تثبیت اقتصادی، های کالن و خرد اقتمالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست

شود. مالیات ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و در پایان بهبود رفاه اجتماعی در جامعه محسوب می

عدالتی، توسعه ریشه بسیاری از خدمات رفاهی و اجتماعی در جامعه است. مبارزه با فقر و بی

 6931 سال در دولت لیاتیما درآمدهای .شودنظام آموزشی و سالمت و ... با مالیات محقق می

 تحقق و در درصد 3/33بودجه  مصوب رقم به نسبت ریال بود که میلیارد هزار 6631 معادل

رشد داشت. در بین اجزای درآمدهای مالیاتی، مالیات  درصد 0/64گذشته  سال با مقایسه

کمترین واحد درصد  6/2افزایش و مالیات بر ارث با  درصد بیشترین 0/13های دولتی با شرکت

ای و های هزینهقابل ذکر است نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداختدهند. افزایش را نشان می

کاهش  6931درصد در سال  4/42درصد سال گذشته به  9/46ای از های سرمایهتملك دارایی

ای و تملك های هزینه؛ همچنین نسبت درآمد فروش نفت خام به پرداختیافته است

درصد افزایش یافته که نتایج بیانگر این  04درصد سال قبل به  4/00ای از ایههای سرمدارایی

های نفتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده که وابستگی بودجه دولت به درآمد مطلب بوده

 است.

 درآمدهای نفتی: .6-2-7

از های مهم اقتصاد کشور بوده به نحوی که تولید آن تأثیرپذیری کمی بخش نفت یكی از بخش

ها را از های اقتصاد داشته اما سطح فعالیت این بخش، تولید سایر بخشتولیدات سایر بخش

گذارد. طبق های جاری و عمرانی دولت تحت تأثیر میهای مختلفی از جمله هزینهطریق کانال

 6931افزوده بخش نفت و گاز طبیعی در سال های فصلی مرکز آمار ایران، ارزشگزارش حساب

هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته  6106( میزان 6932ت سال پایه )به قیم

. متوسط تولید نفت خام درصد داشته است 3/6هزار میلیارد ریال، رشدی برابر با  6337با رقم 

 9/0میلیون بشكه در روز رسید که نسبت به سال گذشته از رشد  1/9به  6931در سال 

 9/0نفتی  هایفرآورده صادرات خالص و خام نفت مقدار صادرات درصدی برخوردار است.

 .دهددرصد را نشان می 3/4رشدی معادل  6933میلیون بشكه در روز بوده که نسبت به سال 
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 وضعیت بورس: .6-2-8

دهد. این بازار طی بعد از بازار پول بازار سرمایه دومین منبع تأمین مالی در ایران را تشكیل می

ذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده که سبب اهمیت آن نسبت به گذشته شده چند سال گ

 رسید که واحد 31032 به 6931 سال پایان در تهران بهادار اوراق بورس کل شاخصاست. 

درصدی  7/04باشد و از رشد می 6933سال  پایان در آن مقدار از باالتر واحد 63212 به نزدیك

هزار میلیارد رسید  9100به رقم  6931ی بازار در انتهای سال جار ارزش برخوردار بوده است.

روز فعالیت  046دهد. طی درصد را نشان می 7/61که نسبت به سال گذشته رشدی معادل 

هزار میلیارد مورد  149میلیارد سهم با ارزشی معادل  019بازار بورس در سال مذکور تعداد 

درصدی  3/63درصدی و  6/4ترتیب از رشد  معامله قرار گرفت که نسبت به سال گذشته به

برخوردار بوده است. بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار کل تأمین مالی انجام شده 

 022هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل بیش از  3/101رقمی معادل  6931در سال 

 6413برابر  6931در پایان سال  بورس فرادرصد رشد داشته است. قابل ذکر است ارزش بازار 

میلیارد سهم مورد معامله قرار گرفت و  32هزار میلیارد ریال بوده که طی این سال بیش از 

 هزار میلیارد ریال بوده است. 334ها رقمی معادل ارزش آن

 گذاری خارجی:سرمایه .6-2-61 

از برنامه ششم توسعه و  ناپذیرجداییخارجی بخشی  گذاریسرمایهتأمین منابع از طریق جذب 

 رغمبهدرصدی ساالنه است و این در حالی است که به گفته کارشناسان  1رسیدن به رشد 

فراوان و موقعیت ژئو استراتژیك ایران در مقایسه با  هایظرفیتهای انجام شده و با وجود تالش

 هایتوانمندیه کشورهای دیگر، نتایج مد نظر حاصل نشده و میزان جذب سرمایه ایران نسبت ب

صورت  هایبینیپیشایجاد شده در حد انتظار و  هایچالشو  مسائلبرخی از  دالیل بهآن؛ 

 .گرفته نبوده است

بوده که نسبت به سال دالر  میلیارد 7/62حدود  6931سال گذاری خارجی سرمایهمصوب  

مستقیم خارجی  گذاریسرمایه درصد رشد داشته است. سرمایه وارده به کشور شامل 0/9 قبل

(FDIسرمایه ،)باشد که گذاری خارجی در نفت و گاز میگذاری خارجی در بورس و سرمایه

افزایش که  6931میلیون دالر در سال  3263به  6933میلیون دالر در سال  9009جمعاا از 

 0632( از FDIگذاری مستقیم خارجی )سرمایه دهد.درصد را نشان می 7/33رشدی معادل 

گذاری خارجی رسید. سرمایه 6931میلیون دالر در سال  4779به  6933دالر در سال  میلیون
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 002میلیون دالر در سال گذشته به  619درصدی برخوردار بوده و از  93در بورس از رشد 

با  گذاری خارجی در نفت و گازافزایش یافت. همچنین سرمایه 6931میلیون دالر در سال 

میلیون دالر در سال  01میلیون دالر در سال قبل به  172 درصدی از 37کاهش چشمگیر 

 رسید. 6931

 صادرات و واردات: .6-2-66

صادرات و واردات کاالها و خدمات به کلیه مبادالت کاالها و خدمات تجاری اشخاص حقیقی و 

. توسعه صادرات غیرنفتی یكی از گرددحقوقی مقیم یك کشور با دنیای خارج اطالق می

های اقتصادی کشور در مسیر خروج از اقتصاد تك محصولی ها و استراتژیبرنامه تریناصلی

است که لزوم دسترسی به بازارهای خارجی و حمایت از تولید داخلی برای امكان رقابت در 

سازد. واردات کاال یكی از متغیرهای مهم اقتصادی آشكار می ازپیشبیشالمللی را فضای بین

أمین کاالهای مورد نیاز بخش تولید، تأمین کاالهای مصرفی و مورد است که نقش مهمی در ت

های داخلی، های نوین، تنظیم بازار داخلی، تعدیل قیمتنیاز معیشت مردم، انتقال تكنولوژی

با توجه به نیازمندی اقتصاد کشور به انواع مختلف کاالهای  ایجاد فضای رقابتی و غیره دارد.

 مرکزی، بانك آمارهای اساس شود. برای( تفكیك میو سرمایهای مصرفی، واسطه) وارداتی

 گاز نفتی، هایفرآورده نفت خام، )شامل6931کشور در سال  نفتی صادرات ارزش مجموع

 6/61میلیارد دالر بالغ شد که رشدی معادل  1/13گازی( معادل  مایعات و میعانات طبیعی،

غیرنفتی با افزایش  صادرات ارزش همچنین مجموع درصد نسبت به سال قبل داشته است.

رسید.  6931میلیارد دالر در سال  9/90به  6933میلیارد دالر در سال  0/01درصدی از  3/64

رسید. قابل ذکر  6931میلیارد دالر در سال  3/73درصدی به  7/63 ارزش واردات نیز با رشد

که نسبت به سال گذشته میلیارد دالر رسید  0/0به  6931است تراز بازرگانی کشور طی سال 

از:  اندعبارت 6931در سال  پنج قلم عمده صادراتیدرصدی برخوردار بوده است.  62از رشد 

میلیون دالر، پروپان  0433طبیعی به ارزش  گازمیلیون دالر،  7273میعانات گازی به ارزش 

جز بنزین به  های نفتی بـههای سبك و فراوردهمیلیون دالر، روغن 6473مایع شده بـه ارزش 

پنج بازار باشد. همچنین می میلیون دالر 6671میلیون دالر و متانول به ارزش  6904ارزش 

 1714میلیون دالر، امارات متحده عربی  3213چین با ارزش شامل  نخست صادراتی کشور

 9336میلیون دالر و ترکیه  4912میلیون دالر، جمهوری کره  1403میلیون دالر، عراق 

قطعات منفصله جهت تولید شامل پنج قلم عمده وارداتی به کشور بوده است.  الرمیلیون د
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میلیون دالر،  6126با ساخت داخل  0222بنزینی با حجم سیلندر  1729ردیف  سواریاتومبیل

میلیون دالر، لوبیا سویا به  6064میلیون دالر، برنج بـه ارزش  6162ذرت دامی بــه ارزش 

سی سی 0222تا  سیسی 6322وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  میلیون دالر، 349ارزش 

چین  شامل 6931در سال بزرگ وارداتی کشور  مبدأپنج  باشد.می میلیون دالر 123به ارزش 

 9767میلیون دالر، جمهوری کره  62217میلیون دالر، امارات متحده عربی  69061با ارزش 

 است. میلیون دالر 9219و آلمان میلیون دالر  9639میلیون دالر، ترکیه 
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 چکیده

بر رشد مستمر و پرشتاب از  دیتأکدستیابی به رشد مناسب اقتصادی با 

مختلف  یهابخشکلی در افزایش سطح تولید در  یهااستیس نیترمهم

 .باشدیماقتصادی 

برابر با  بازاربه قیمت  6933ان در سال تولید ناخالص داخلی استان مازندر

میلیارد ریال هزار  7/461برابر با  6934سال ریال و در  اردیلیهزار م 0/434

است. سهم استان مازندران از  درصد داشته 20/3بوده که رشدی معادل 

درصد  0/9 معادل 6933مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال 

به این استان اختصاص  هفتمی کشور رتبه هاباشد که از میان استانمی

یابد. ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است می

ایجاد نموده  6933را در سال  افزودهارزشو این بخش بیشترین میزان 

، 6934استان نسبت به سال  انرژی و ساختمانبخش  افزودهارزشاست. 

 کشاورزی،های در بخش کهیدرحالد دهرا نشان می کاهشدرصد  0/60

درصدی  1و  9/9، 4/06و خدمات به ترتیب از رشد  معدنو  صنعت

 اند.برخوردار بوده

 

 

 .افزودهارزش، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی های کلیدی:واژه
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 استان هایگیریجهت و تولید اقتصادی هایسیاست. 2-6

در بسیاری از  ردیگیمبا تمرکززدایی بیشتر که توسط دولت صورت  هااستانتوسعه اقتصادی 

 توانندیمخرد اقتصادی  یهااستیسمدیران محلی در اجرای  و باشدیمقابل افزایش  هاحوزه

نقش اساسی را داشته و در پیشرفت و توسعه، فعاالن اقتصادی را یاری نمایند. مبنای کار 

اقتصاد مقاومتی است. در بند سوم الگو  یهااستیسه به دولت، پیشبرد اهداف اقتصادی با توج

 یتوانمندساز در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، یوربهرهقرار دادن رشد محور  اقتصاد مقاومتی،

 یریکارگبهو  هااستانبستر رقابت بین مناطق و  جادیا اقتصاد، یریپذرقابت تیتقو نیروی کار،

ناطق کشور، بیان و تكلیف شده است. افزایش اعطای متنوع در م یهاتیقابلظرفیت و 

مالی سرمایه در گردش  نیتأم تیاولو تسهیالت اعتباری با هدف احیاء و گسترش تولید داخلی،

 یهاتیفعالاقتصادی در اعطای تسهیالت بانكی با هدف هدایت منابع به سمت  یهابنگاه

و  قیتشو ،وکارکسبمحیط بهبود  ید،مالی تول نیتأمتولیدی، افزایش سهم بازار سرمایه در 

خارجی برای صادرات، مدیریت بهینه منابع آب با توجه به محدودیت منابع  یگذارهیسرماجلب 

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

 اقتصادی استان بوده است. یهااستیس

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

 بازار قیمت به استان داخلی ناخالص محصول .2-2-6

 مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص منتشرشدهای های منطقهبر اساس آمار و اطالعات حساب

نسبت به سال  کهمیلیارد ریال بوده هزار  64232 بازاربه قیمت  6933کشور در سال  داخلی

 درصدی برخوردار بوده است. 4/64از رشد  میلیارد ریالر هزا 60964به مبلغ  6934

میلیارد هزار  0/434برابر با  بازاربه قیمت  6933تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

 20/3 میلیارد ریال از رشدی معادلهزار  7/461برابر با  6934سال ریال بوده که نسبت به 

مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال است. سهم استان  برخوردار بودهدرصد 

به این استان  هفتمهای کشور رتبه باشد که از میان استانمی درصد 0/9معادل  6933

 نسبت به سال گذشته تغییری نكرده است. این رتبه ؛ کهاختصاص دارد
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یلیارد ریال معادل مهزار  9229های کشور، استان تهران با تولید ناخالص داخلی در بین استان 

هزار  6/19درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور، رتبه اول و استان خراسان جنوبی با  9/06

 درصد در رتبه آخر قرار دارند. 43/2میلیارد ریال معادل 

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

 های مختلف اقتصادیبخش افزودهارزش. 2-9-6 

دهد که ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است و شان میآمارها ن 

ایجاد نموده است. سهم بخش  6933را در سال  افزودهارزشاین بخش بیشترین میزان 

از تولید ناخالص داخلی  6933کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و انرژی، خدمات در سال 

 باشد.درصد می 1/32و  6/3، 1/92، 1/1کشور به ترتیب 
 6935ساختار اقتصادی استان مازندران سال . 6-2نمودار 

 
 استان مازندران وبودجهبرنامه سازمان :مأخذ              

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

ریال بوده  اردیلیمهزار  0/031و  6/03 ،3/13، 3/626به ترتیب برابر  6933در سال  بازارقیمت 

دهد را نشان می یدرصد 0/60 انرژی و ساختمان کاهشدر بخش  6934که نسبت به سال 

 1 و 4/06،9/9خدمات به ترتیب از رشد  و و معدن صنعت کشاورزی،های در بخش کهیدرحال

عدن، ساختمان، ماست سهم بخش کشاورزی، صنعت و  ذکرقابلدرصدی برخوردار بوده است. 

و  3/3، 4/64، 4/00از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب  6934انرژی و خدمات در سال 

 باشد.درصد می 3/31
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 های کشاورزیبخش افزودهارزش. 2-9-6-6

 6933میلیارد ریال در سال هزار  6044 کشوردر  بازاربخش کشاورزی به قیمت  افزودهارزش

است. سهم بخش مذکور از تولید  درصد رشد داشته 1/3قبل  بوده که در مقایسه با سال

در  بازاربخش کشاورزی به قیمت  افزودهارزشباشد. درصد می 1/1ناخالص داخلی کشور معادل 

 6934میلیارد ریال است که نسبت به سال هزار  3/626مبلغ  6933استان مازندران در سال 

 4/00این بخش از تولید ناخالص داخلی استان دهد. سهم درصد رشد را نشان می 4/06معادل 

درصدی جمعیت روستایی استان و ساختار طبیعی  44توجه به سهم  امر بااین باشد. درصد می

 .باشدینمو کشاورزی استان دور از انتظار 

 صنعت و معدن بخش افزودهارزش. 2-9-6-2

میلیارد ریال در سال زار ه 4990در کشور  بازاربخش صنعت و معدن به قیمت  افزودهارزش

است. سهم بخش مذکور از  داشته رشددرصد  1/63بوده که در مقایسه با سال قبل  6933

معدن به  و بخش صنعت افزودهارزش. باشدیمدرصد  1/92تولید ناخالص داخلی کشور معادل 

بت به میلیارد ریال است که نسهزار  3/13مبلغ  6933استان مازندران در سال  بازارقیمت 

دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی درصد رشد نشان می 9/9معادل  6934سال 

 باشد.درصد می 4/64استان 

این  مناسب بخش معدن حاکی از عدم رشد با کشور استان و معدن مقایسه سهم بخش صنعت

که  دباشیممشكالت و موانع زیست محیطی  ازجملهمتعدد  لیبه دالدر تولید ثروت استان 

استان از این مواهب الهی در رشد تولید و ثروت خانوارها گردیده  یمندبهرهموجب عدم  عمالا

 است.

درصد  6/37درصد مختص معدن و  49بخش صنعت و معدن کشور  افزودهارزشاز مجموع 

نسبت به سال قبل  6933معدن کشور در سال  بخش ریز افزودهارزشمتعلق به صنعت است. 

 افزودهارزشاز طرفی  رشد داشته است.درصد  9/60صنعت  بخش ریز افزودهزشار ودرصد  96

و  کاهش درصد 0/99نسبت به سال گذشته  6933معدن در استان مازندران در سال  بخش ریز

 است. درصد رشد داشته 3/9صنعت  بخش ریز افزودهارزش
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 بیعیساختمان و تأمین آب و برق و گاز ط بخش افزودهارزش. 2-9-6-9

به قیمت  6933ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در کشور در سال  بخش افزودهارزش

هزار  3/6604به مبلغ  6934میلیارد ریال بوده که نسبت به سال هزار  3/6019مبلغ  بازار

معادل باشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی برخوردار میرشد درصد  6/64میلیارد ریال از 

ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در استان  بخش افزودهارزشدرصد است.  6/3

میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته هزار  6/03برابر  بازاربه قیمت  6933مازندران در سال 

. سهم این بخش از درصدی برخوردار بوده است 0/60از کاهش میلیارد ریال،  1/01به مبلغ 

 باشد.درصد می 3/3ی استان معادل تولید ناخالص داخل

 بخش خدمات افزودهارزش. 2-9-6-4

میلیارد هزار  3/7600معادل  بازاربه قیمت  6933بخش خدمات در کشور در سال  افزودهارزش

درصدی  9/60و با رشد  هزار میلیارد ریال 1/1942ریال بوده که نسبت به سال قبل به مبلغ 

 باشد.درصد می 1/32ز تولید ناخالص داخلی کشور برابر مواجه بوده است. سهم این بخش ا

هزار  0/031برابر با  بازاربه قیمت  6933بخش خدمات استان مازندران در سال  افزودهارزش

درصد رشد  1هزار میلیارد ریال،  093به مبلغ  6934میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 

درصد و سهم آن از تولید  3/31داخلی استان است. سهم بخش مذکور از تولید ناخالص  داشته

 باشد.درصد می 1/6ناخالص داخلی کشور 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع2-4

 قرار گیرد، گسترش  موردتوجهویژه  طوربه ستیبایم آنچهدر تحلیل رشد اقتصادی 

در همین راستا  پایدار است.و دستیابی به رشد اقتصادی  هاآنرشد و درونی شدن  یهاهیپا

 :گرددیماقتصادی استان به شرح زیر بیان  یهابخشسیاستی برای  یهاهیتوص

  مالی مورد نیاز. نیتأمحمایت از بخش تولید و 

  بازبینی زنجیره تولید و تالش در راستای کاهش وابستگی تولید به واردات کاالهای

 .یاهیسرماو  یاواسطه

  کشاورزی صنایع تبدیلی و گسترش توسعهتولید در و رفع موانع  وکارکسببهبود فضای 

 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 

  در این زمینه جهت  مناسبو لزوم اقدامات  وکارکسبتالش جدی و مؤثر به مقوله فضای

 های خارجی با هدف توسعه صادرات استانجلب سرمایه

 توسعه فرهنگ تجارت الكترونیك 

 ایهای منطقهتر در پیمانای و حضور فعالایجاد نگرش منطقه 

 مذهبی -های تاریخیهای جامع گردشگری برای استان با توجه به ویژگیتدوین طرح 

 طبیعت گردی() سمیاکوتورویژه به  توجه 

  ،در راستای حمایت از  و بانكی یامهیبایجاد نظام انگیزشی درقالب اصالح نظام مالیاتی

 یبازسفتهداللی و  یهاتیفعالتولید و مقابله با 

 

 

 رد ریال()هزار میلیا های اقتصادفعالیت برحسب. ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران 6-2جدول 

 شرح
 افزودهارزش

 6934سال 

سال  افزودهارزش

6933 
 درصد(رشد )نرخ 

 20/3 0/434 7/461 تولید ناخالص داخلی

 4/06 3/626 3/19 گروه کشاورزی

 9/9 3/13 9/19 گروه صنعت و معدن

 -0/60 6/03 1/01 گروه ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی

 1 0/031 093 گروه خدمات

 استان مازندران وبودجهبرنامهخذ: سازمان مأ 
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 چکیده

 از هوایی و آب و جغرافیایی خاص موقعیت لیبه دل مازندران استان

 یغذای امنیت تأمین و کشاورزی بخش در باالیی هایتوانمندی و هاظرفیت

 کشور غذایی نعتص در مناسبی جایگاه تواندمی و بوده برخوردار کشور

 .باشد داشته

 استان کشاورزی بخش افزودهارزش 33 سال در اطالعات، آخرین اساس بر

 افزودهارزش از درصد 0/1 که بوده ریال میلیارد 0/626131معادل مازندران

 استان داخلی ناخالص تولید از درصد 4/00  و کشور کل در ادشدهی بخش

 .داده است اختصاص خود به را

 در که بوده هكتار هزار 462 حدود استان زراعی محصوالت کشت زیر سطح

 کاهش درصد 1/2 حدود( هكتار هزار 7/460)قبل  زراعی سال با مقایسه

 استان وسعت از درصد 11/2 معادل هكتار هزار 1/637 حدود. است داشته

 .است بوده( باغی) کشاورزی محصوالت کشت ریز 6931 سال در مازندران

 از حمایت ،شده آبیاری و دائم صورتبه دارشیب اراضی رد باغات توسعه

 و باغات تقویت در صادراتی مزیت دارای تجاری مرغوب ارقام جایگزینی

 بخش در دولت اقتصادی هایرویكرد از باغی محصوالت ارزش زنجیره تكمیل

 .است بوده 31 سال در کشاورزی

 

 مزیت ی،زکشاور حمایتی، محصوالت یهااستیس :کلیدی هایواژه

 غیرنفتی صادرات نسبی،
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 استان هایگیریجهت و کشاورزی بخش اقتصادی هایسیاست. 9-6

از جمله کاربری بیشتر این بخش در  ،خاص بخش کشاورزی و محصوالت آن یهایژگیو 

قیمت محصوالت کشاورزی و کشش قیمتی پائین عرضه  یثباتیب، هابخشمقایسه با سایر 

زیاد این محصوالت و از همه  یسازرهیذخو عدم امكان  یریفسادپذبخش،  محصوالت این

اصلی  لیدالامنیت غذائی جامعه از  نیتأمنقش و اهمیت محصوالت کشاورزی در  ترمهم

 .باشدیمبخش  این حمایتی در یهااستیساقتصادی اتخاذ 

 توسعه از مایتح نظیرمواردی  شامل گذشته سال درکشاورزی  بخش هایسیاست کلی طوربه 

 هایمحیط در تولید افزایش از حمایت، شده آبیاری و دائم صورتبه دارشیب اراضی در باغات

 در صادراتی مزیت دارای تجاری مرغوب ارقام جایگزینی از حمایت، (ایگلخانهشده )کنترل

 ارزش زنجیره تكمیل و تقویت، موجود باغات نوسازی و اصالح ،یراقتصادیغ باغات حذف، باغات

در این  ادشدهی یهااستیسضمن استمرار و تكمیل زنجیره  بوده است که باغی محصوالت

 اشاره نمود: 31در سال  ادشدهیذیل در بخش  یهااستیسبه  توانیمبخش 

بخش مغفول بخش کشاورزی از راهبردهای  یهاتیظرف یسازفعالو  یوربهرهرشد  -

 .کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال

 یهاتیظرفگیاهان دارویی از  کشت ماهی در قفس و پرورش ،یاگلخانه یهاکشتوسعه ت -

در مقایسه با  یاگلخانههای  درکشتمصرف آب اشتغال )برای افزایش تولید و   بخش کشاورزی

برابر  62درصد کاهش و تولید محصوالت کشاورزی تا  32تا  کشت محصوالت در فضای باز

 .(ابدییمافزایش 

 عیصنا رای تقویت زنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی و تكمیلی،چنین بهم -

و فرآوری در مناطق تولید در روستاها ایجاد شود تا ضمن اشتغال و  یبندبسته غذایی،

 .جمعیت روستاها نیز تثبیت شود درآمدزایی،

 استان کشاورزی بخش تحوالت وضعیت بررسی .9-2

 و نقش انسانی و اقتصادی طبیعی، باالی هایتوانمندی و هاظرفیت بودن اراد با مازندران استان

 اقتصاد در مناسبی جایگاه و بوده برخوردار کشور یغذای امنیت تأمین در ایویژه جایگاه

 .دارد کشور کشاورزی
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 انواع تولید تن میلیون 3/0 تولید با مازندران جهاد، وزارت سوی از منتشرشده آمار اساس بر

 تولید مقدار نظر از گذشته سال به نسبت که باشدمی کشور نهم رتبه دارای زراعی حصوالتم

 در کیوی و مرکبات شلتوک، تولید میزان حیث از استان این. است داشته کاهش رتبه چهار

 آبگیرهای و خزر دریای از برخورداری به توجه با. باشدمی نخست رتبه حائز هااستان سایر بین

 ماهیان مختلف هایگونه پرورش طریق از تا است مهیا شیالت بخش برای امكان نای داخلی

 رشته افزودهارزش افزایش در مؤثرتری نقش پرورشی ماهیان سایر و استخوانی خاویاری،

 .باشد داشته استان داخلی ناخالص تولید در ایتوجه قابل سهم و ماهیگیری هایفعالیت

 اراضی مساحت درصد 3/6 معادل کشور اراضی از هكتار هزار 09302 مساحت با مازندران

 کشور، در موجود جنگل هكتار میلیون 67 مجموع از. است داده اختصاص خود به را کشور

 استان که قرارداد کشور شمالی نواحی در آن درصد 0/60 معادل هكتار میلیون 0 حدود

 هایجنگل سطح درصد 0/31( گلستان و گیالن) کشور شمالی یهااستان بین در مازندران

 .است داده اختصاص به خود را شمال

 آن اقتصادی ارزش که باشدمی هكتار هزار 6604 مازندران استان در جنگل موجودی میزان

 مترمكعب 3/0 برابر آن ساالنه رویش متوسط که گرددمی برآورد ریال میلیارد 660422 بربالغ

 تولید مترمكعب میلیون 1/0 حدود تولیدی یهاگلجن در اساس این بر که باشدمی هكتار در

 .داشت خواهیم ساالنه

 زراعی سال به نسبت که بوده میلیمتر 1/617 حدود 31-37 زراعی سال در کشور بارش میزان

 04استان کشور،  96کاهش داشته است. از  1/14و نسبت به بلند مدت  4/43به میزان  31-33

 74د مدت خود مواجه بودند، این کاهش بارش از حدود استان با کمبود بارش نسبت به بلن

 درصد در استان ایالم متغیر بوده است.  1/3درصد در استان سیستان و بلوچستان تا حدود 

 در که بوده متر میلی 3/329 حدود 31-37 زراعی سال در مازندران استان بارندگی میانگین

 بر. است داشته کاهش درصد 62 دحدو( متر میلی 1/333) 33-31 زراعی سال با مقایسه

 1/6001 با نوشهر شهرستان به بارندگی بیشترین 31-37 زراعی سال بارش هایداده اساس

 0/3 نوشهر با. است داشته تعلق میلی متر 022 کجور با شهرستان به کمترین و متر میلی

 آخر و لاو ایرتبه در گذشته سال به نسبت کاهش درصد 0/09 با کجور و افزایش درصد

 .اندبوده استان هایبارندگی حجم کاهش و افزایش
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 کشاورزی بخش یهاشاخص وضعیت بررسی. 9-9

 کشاورزی بخش اساسی محصوالت دیتول .9-9-6 

 کشاورزی گروه هایبخش زیرو  افزودهارزش 

 و زنده موجودات بین روابط مطالعه اکولوژی اصول از استفاده با زراعت همان پایدار کشاورزی

 که دامپروری و زرع و کشت منسجم سیستم صورتبه پایدار کشاورزی. باشدمی هاآن محیط

 ،33 سال در. است شده تعریف انجامدمی طول به هم مدتیطوالن و دارد مكانی خاص کاربرد

 0/1که  بوده ریال میلیارد 0/626131 معادل مازندران استان کشاورزی بخش افزودهارزش

 به نسبت و است داده اختصاص خود به را کشور کل در ادشدهی بخش دهافزوارزش از درصد

 .است بوده برخوردار درصد 4/06 معادل افزایشی از( ریال میلیارد 3/19307) 34 سال

 ارزشکه  هندداین گروه را تشكیل می هایخشزیربهای کشاورزی و ماهیگیری بخش

از  درصد 1/1و  0/39ریال بوده که سهم میلیارد  7603و  34373های آن به ترتیب افزوده

 اند. وده کل بخش کشاورزی را دارا بودهافزارزش

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

 (آبزیان و دامی باغی،

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

 لذا. باشدمی دارا کشور در را اول رتبه روزهكی جوجه و سفید گوشت ای،علوفه نباتات دفی،ص

 .دارد عهده به کشور غذایی مواد تأمین در مهمی نقش مازندران گفت توانمی

 مقایسه در که است بوده تن هزار 631 بربالغ 33-31 زراعی سال در استان گندم تولید میزان

است میزان تولید گندم در  داشته درصد کاهش 49( تن هزار 3/079) گذشته زراعی سال با

 در برنج شلتوک تولید میزان. هزار تن بوده است 60422سال زراعی یاد شده در سطح کشور 

 است، رسیده تن هزار 9/6993 حدود رقمی به درصد 0/04 معادل افزایشی با مدت یاد شده

 برنجمیزان تولید شلتوک  .است بوده تن هزار 6273 حدود 34-33 زراعی سال در میزان این

کشور  یهااستانهزار تن بوده است که استان مازندران مقام اول را در بین  9021در کل کشور 

 با مقایسه در که بوده تن هزار 1/30 حدود رقمی به مذکور سال در جو تولید دارا بوده است.

میزان تولید . دهدمی نشان را افزایش درصد 7/06 حدود( تن هزار 4/49قبل ) زراعی سال

 هزار تن بوده است که شامل پرتقال، نارنگی، 1/3669معادل  ادشدهیمرکبات کشور در سال 

 استان مرکبات تولید میزان، نارنج و سایر مرکبات بوده است. فروتپیگرو شیرین،  موترشیل
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 4/33 ،(تن 6413) گذشته سال با مقایسه در که است بوده تن هزار 1/0927 بربالغ 31سال  در

 تن هزار 1/613 معادل ادشدهی سال در استان کیوی تولید است. میزان افزایش داشته درصد

داشته درصد افزایش  9 هزار تن( حدود 612قبل )که در مقایسه با سال  است گردیده بالغ

ندران بیش از هزار تن بوده است که ماز 940معادل  ادشدهیاست، میزان تولید کیوی در سال 

 از مرغتخم و مرغ گوشت شیر، قرمز، گوشت درصد از سهم تولید آن را دارا بوده است. 9/34

 تولید میزان موجود آمارهای اساس بر. باشندمی کشاورزی بخش در دام بخش زیر عمده اقالم

 1/17)33سال  با مقایسه در که است بوده تن هزار 3/13 حدود 31 سال در استان قرمز گوشت

 7/4جمعیت دام سبك و سنگین استان حدود  است، داشته افزایش درصد 1/0 حدود( تن هزار

 3/9حدود  ادشدهی. جمعیت دام استان در مدت دهدیمدرصد از جمعیت دام کشور را تشكیل 

 تشكیل دام را رأسمیلیون  7/74 از جمعیت دام در کشور میزان بوده که این راس میلیون

 .دهدمی

 سال با مقایسه در که بوده هزار تن 9/109 استان در ادشدهی مدت در نیز خام شیر یدتول میزان

 درصد 3/1 حدود تولید میزان این است، داشته کاهش درصد 7/6 حدود( هزار تن 1/199قبل )

 سال در نیز سفید گوشت تولید میزان. دهدمی تشكیل را( هزار تن 3139کشور ) خام شیر از

 7/02 حدود( تن هزار 1/029گذشته ) سال با مقایسه در که بوده تن هزار 041 حدود 31

میلیون قطعه بوده که این تعداد  113 حدود جمعیت طیور استان است، داشته افزایش درصد

میلیون قطعه بوده است که به این ترتیب استان مازندران حدود  6/6133در سطح کشور حدود 

مادر  مرغ . جمعیت طیور شامل مرغ گوشتی،باشدیما درصد از جمعیت طیور کشور را دار 1/93

گوشتی بوده  روزهكی، مرغ بومی، اردک، بوقلمون، غاز، شترمرغ و جوجه گذارتخمگوشتی، مرغ 

 است.

 زیاد نسبتاا تعداد وجود دیگر طرف از و طرف یك از ساحلی نوار کیلومتر 992 از برخورداری

 یآبز هایفعالیت توسعه جهت را مناسبی بستر ،وانفرا آبی منابع و هارودخانه و بندانآب

نژاد از  64زیرگونه و  19گونه،  664دریای خزر با حدود  .است نموده مهیا استان در یپرور

خاویار آن از اهمیت و شهرت  باشدیمشیالتی مطرح  یهاقطبیكی از  عنوانبهانواع آبزیان 

تن  73222با تولید در کشور را  یپروریآبزاین استان رتبه نخست  جهانی برخوردار است.

کیلوگرم به  071 به میزان صادرات خاویار پرورشی. باشدیمدارا  31پرورشی( در سال ماهیان )

 استان دریایی یهاقفسدر  تولید ماهی، سطح کشور رتبه نخست آن در و هزار دالر 040ارزش 

تولید محصول با  نابع آب شیرین،م کاهش فشار بر و شورلب یهاآباز منابع  یریگبهرهبا 
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 64 با دارا بودن طبیعی، تولید محصول با هزینه کمتر کامالا شبه ارگانیك در محیط  کیفیت و

 یهاشهرستان در کماننیرنگ یآالقزلحاوی گونه  تن 322تولید بیش از  با حلقه قفس ماهی

 رهزا 022ان قابلیت تولید بر اساس مطالعات صورت گرفته این است بوده است. ،نوشهر و تنكابن

با فراهم نمودن بستر مناسب و استفاده از  ؛ کهباشدیمدریایی را دارا  یهاقفستن ماهی در 

سهم استان از کشور  در جهت افزایش تولید اقدام نمود. توانیمبخش خصوصی  یگذارهیسرما

 ت.درصد بوده اس 1برابر  31و صید( در سال  یپروریآبز) انیآبزدر تولید 

 خانواده همچنین و یماهلیف ماهی، تاس برون، ازون شامل خاویاری ماهیان انواع نیترمهم

 گاو عالوه به. باشندمی کپور کفال، سفید، شامل هاآن نیترمهم که گونه 1 با ماهیان کپور

 یهاآب استخوانی ماهیان خانواده نیترمهم گونه 61 با ماهیان سنگ و گونه 91 با ماهیان

 .باشندمی مازندران دریای در ایران لیساح

  3/62تن به ارزش  0413 میزان به 31در سال  پرورشی و دریایی آبزیان انواع صادرات

درصدی در صادرات آبزیان کشور را دارا بوده است. صادرات آبزیان  0میلیون دالر بوده که سهم 

از لحاظ وزنی و  ( دالر نویلیم 49 ارزش و تن 3322)33 سال عملكرد استان در مقایسه با

 .است داشته کاهش درصد 1/74و  74ارزشی به ترتیب 

کیلوگرم بوده است که این مقدار در  3/69در سال یاد شده مصرف سرانه آبزیان استان حدود 

کیلوگرم  66 ادشدهیکیلوگرم بوده است، مصرف سرانه آبزیان کشور در مدت  69سال گذشته 

کیلوگرم برسد. مصرف سرانه آبزیان در  03عه باید مصرف سرانه به بوده است. برای سالمت جام

، ژاپن. باالترین مصرف سرانه مربوط به کشورهای باشدیمایران کمتر از متوسط مصرف جهانی 

میلیون قوطی، افزایش  33. افزایش تنوع محصوالت شیالتی به باشدیماسپانیا، ایسلند و آمریكا 

تن، تكثیر  3322تن و افزایش تولید پودر ماهی به  332به  یآورملعو  یبندبستهتولید فیله و 

میلیون  13و رهاسازی بچه ماهی در دریای خزر توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان به 

حدود  یرهاسازرودخانه و  66طبیعی ماهیان دریایی در  یهاستگاهیزقطعه، شیل گذاری در 

 .از اقدامات شیالت در سال یاد شده بوده است امیلیون قطعه بچه ماهی به دری 3/69

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

 گمرکات از دالر میلیون 9/1ارزش  به کشاورزی محصوالت تن هزار 1/3، معادل 31 سال در

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

 نظر از و درصد 7/47 حدود هزار تن( 3/1 ) یوزن نظر از 33 سال با مقایسه در که است یدهگرد
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 صادراتی اقالم نیترمهم. است داشته افزایش درصد 7/69میلیون دالر( حدود  9/7ارزش )

و  ، سیب، خرماگیاهان و و مرکبات، گل کیوی شامل 6931 سال در استان کشاورزی بخش

 .است بوده ینیزمبیس

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

 .باشدمی درصد 6/0 و 3/6 حدود ارزشی و وزنی

 ارزش به تن هزار 0/0796 وزن لحاظ از ،31 سال در نیز استان کشاورزی محصوالت واردات

 ارزش از درصد 1/16 و وزن کل از درصد 4/13 معادل سهمی که باشدمی دالر میلیون 3/316

 اقالم نیترمهم. است داده تشكیل نظر مورد سال در را استان غیرنفتی کاالهای واردات کل

 به که است روغنی و گندم بوده یهادانهذرت،  ، جو،31 سال در استان کشاورزی بخش وارداتی

 و استان زیکشاور محصوالت واردات از درصد 7/31 که بوده تن هزار 3/0131 وزنی لحاظ

 .است داده تشكیل را استان محصوالت کل واردات از درصد 4/14

 سبد در استان کشاورزی محصوالت صادرات سهم که شد متوجه توانمی ساده نگاه یك با

 هایتحریم همچون، مواردی بر عالوه که باشدمی ناچیز بسیار استان صادراتی محصوالت

 محصوالت شدهتمام قیمت بودن باال نظیر عواملیبه  کشور به ارز ورود مشكالت و اقتصادی

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

 نادرست، ونقلحمل برداشت، و داشت کاشت، مراحل رعایت عدم دلیل به کشاورزی محصوالت

 رقابت و اتیصادر کنسرسیوم وجود عدم کشاورزی، محصوالت نامناسب بندیبسته

 در ناتوانی و هدف بازارهای دادن دست از موجب تیدرنها که یكدیگر با خرد صادرکنندگان

 ؛ بستگی دارد.است گردیده موجب را جدید بازارهای به ورود

 کشاورزی بخش از گرفته صورت هایحمایت. 9-9-9 

 در که بوده ریال میلیارد 4327 مبلغ 31 سال در کشاورزی بخش در افتهیصیتخص اعتبارات

، جبران خسارات برف فشارتحتخط اعتباری مكانیزاسیون، بسته رونق تولید، آبیاری  یهابخش

الزم به . و سرما، مشاغل خانگی، سرمایه در گردش محصوالت زراعی و مشاغل خانگی بوده است

ست. شغل را ایجاد نموده ا 4393این مقدار تسهیالت در بخش کشاورزی حدود  باشدیمذکر 

 .است گردیده جذب جاری سال در کل اعتبار یاد شده مبلغ

که  است بوده ریال( میلیارد 4736) 6933 سال با مقایسه بخش یاد شده در تسهیالت مبلغ

 عملكرد ،افتهیاختصاص تسهیالت میزان رشد دالیل از درصد افزایش داشته است. 4/0حدود 
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 همچنین و شیالت و مكانیزاسیون لی،تكمی و تبدیلی صنایع هایبخش درصدی 622 جذب

 موجبات امر این که است بوده گذشته زراعی سال در گیاهی تولیدات بخش درصدی 32 جذب

 .است نموده فراهم را 31 سال در افتهیصیتخص اعتبارات افزایش

 سیاستی هایتوصیه ارائه و بندیجمع. 9-4

 ییزااشتغال همچون، مهمی هایگیویژ از آن ماهیت لیبه دل طبیعی منابع و کشاورزی بخش

 با پسین و پیشین پیوند محوری،عدالت و فقرزدایی توسعه غیرمستقیم، و مستقیم صورتبه

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

 .باشدمی. ..و غذایی امنیت

 وجود عدم و مالكیت اسناد بودن دارمیدست مالی، تأمین باالی هزینه محصوالت، فسادپذیری

 دلیل به سودآوری بودن نازل بانكی، نیاز مورد وثایق تأمین راستای در مالكیت رسمی اسناد

 مالی توان عدم و زمین سرانه پایین نسبت دستوری، یهامتیق و تولید شده تمام هایهزینه

 از بودن فصلی و مدرن نولوژیتك با آبیاری هایسیستم و آالتماشین یریکارگبه برای کافی

 .باشدمی استان کشاورزی بخش هایچالش نیترمهم

 هایچالش همچنین و اخیر هایسال طی کشاورزی بخش هایشاخص روند به توجه با

 :گرددمی پیشنهاد آن توسعه و رشد برای زیر راهكارهای بخش، این پیشروی

وکار ری اصولی و ایجاد فضای کسبگذابخش کشاورزی و منابع طبیعی نیازمند سرمایه -

آمیز و های ترحمبخش خصوصی و تعاونی است نه سیاست ینیآفرنقشمناسب و پویا برای 

های شكوفایی بخش را ایجاد کرده و از سیاست مقطعی، بنابراین دولت باید فضای مناسب برای

 .آمیز خودداری کندتبعیض

ات، جانشین هم نبوده و بلكه مكمل یكدیگرند. راهبردهای جایگزینی واردات و ارتقای صادر -

کشاورزی هر دو راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات را در کنار هم  توان در بخشمی

جنوبی و تایوان باید راهبرد جایگزینی واردات را در کره مورد توجه قرار داد. به مانند کشورهای

صادرات آنها به کار گرفت. باید در  بیعی ومسیر توسعه فرآوری محصوالت کشاورزی و منابع ط

ها و دستگاه محصوالتی که مزیت نسبی داریم، استراتژی توسعه صادرات و در وارد ساختن

 .های فرآوری مربوطه، استراتژی جایگزینی واردات را اتخاذ کنیمماشین
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اینكه  ژهیوبهگذاری اصولی و کافی اصالح شوند؛ ساختارهای سنتی تولید باید با سرمایه -

کشاورز به ازای هر  کشت ریزدهد، افزایش سطح نشان میمطالعات در این بخش 

 .شودسازی اراضی(، منجر به بهبود توزیع درآمد در جوامع روستایی مییكپارچه)

 .واردات غیرمنطقی و ضد تولید داخلی محصوالت کشاورزی باید کنترل شود -

شاورزی ابالغی مقام معظم رهبری، باید تبعیضی که های کلی کسیاست« 7»در راستای بند   -

شود، از بین رفته و رابطه مبادله گذاری ناعادالنه اعمال میعلیه بخش کشاورزی از طریق قیمت

از ساماندهی فرآیند تولید و  مؤثرحمایت  کلی بخش کشاورزی: یهااستیس 7بند ) .بهبود یابد

ها، بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی با هدف

  نیتأمهای تولید، رعایت قیمت تمام شده محصوالت اساسی، وری، کاهش هزینهافزایش بهره

 .(های غذاییکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردهتولیدکنندگان و منافع مصرف درآمد

وکارهای کشاورزی عه کسبراهبردی و عملیاتی روشن و تفصیلی در خصوص توس برنامه - 

با تولید کشاورزی( تدوین و اجرا شود تا پیوند بین بخش کشاورزی و  )صنایع و خدمات مرتبط

 .ها تقویت شده و این بخش نقش واقعی خود را پیدا کندسایر بخش
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 چکیده

ستان در سال بخش صنعت ا افزودهارزشمنتشر شده،  آماربر اساس آخرین 

قبل میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  7/13431حدود  6933

ولی سهم بخش  افتهیشیافزادرصد  9/9میلیارد ریال( حدود  1/19913)

در درصد بوده که  4/64صنعت در تولید ناخالص داخلی استان حدود 

 بوده است. ثابت باایتقرمقایسه با سال قبل 

 های دهد که تعداد پروانهنشان میهای بخش صنعت شاخص نیترمهم

 6931فقره در سال  006به  6933فقره در سال  637از  یبرداربهره

 1/1433از  یبرداربهرههای گذاری بر اساس پروانهرسیده و میزان سرمایه

میلیارد ریال  9/1411درصدی به  1/92با رشد  6933میلیارد ریال در سال 

 یبرداربهرههای غال بر اساس پروانهرسیده و میزان اشت 6931در سال 

درصد رشد  7/604حدود  6933باشد که نسبت به سال نفر می 7321

 6931داشته و از سوی دیگر میزان صادرات بخش صنعت استان در سال 

باشد که نسبت به می هزار تن 1/191میلیون دالر با وزن  9/913در حدود 

 0/1کاهش و از لحاظ ارزش  درصد 7/61از لحاظ وزن  به ترتیبسال قبل 

معدن در استان با ترکیب  041در مجموع تعداد  .است درصد رشد داشته

برداران باشد. بهرهواحد غیرفعال می 666واحد فعال و در حال تجهیز،  697

واحد بخش  026واحد در قالب تعاونی و  43واحد دولتی،  0با ترکیب 

میلیارد ریال و  4/333گذاری میزان سرمایه خصوصی بوده که با

 میلیون تن بوده است. 197میلیون تن و ذخیره  0/06استخراج 

حمایت و توسعه بخش همچون سال گذشته رویكردهای معمول دولت 

 .باشدمیارتقاء فناوری در این بخش  طریقصنعت و معدن از 

 

 برداریصنعت و معدن، سرمایه گردش، پروانه بهره های کلیدی:واژه
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 های استانگیریمعدن و جهت اقتصادی بخش صنعت و یهااستیس .4-6

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

تواند یكی از ه ایران است و میاجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامع یهابخشبا سایر  یاگسترده

و  هابرنامهابراین آشنایی با وضع موجود، بن ؛باشداقتصادی کشور  یهاشرانیپ نیمؤثرتر

تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار  تواندیماین بخش  یهااستیس

تواند سهم باالیی در ساماندهی می تنهانهمخاطب قرار دهد. بخش صنعت، معدن و تجارت 

مدی کشور را برای دستیابی به امنیت، آرتواند اقتدار و کامعیشت جامعه داشته باشد، بلكه می

 یهابخشرتباط گسترده این بخش با ا .عدالت، رفاه، آزادی، استقالل و عزت ملی تقویت نماید

مختلف مانند حوزه پولی و بانكی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین 

از این  یریاثرپذو  یاثرگذاریزان دیگر و م یهابخشو بسیاری  دکنندهیتولو  کنندهمصرف

 .نشانگر اهمیت باالی شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است هابخش

در  شدهینیبشیپو موارد  6424برای بخش صنعت و معدن در افق  شدهنیتدوسند راهبردی 

را از سوی برنامه ششم توسعه برای این بخش از جمله مواردی است که بیشترین انتقادها 

راهبردی اصولی برای رسیدن  تدوین برنامهکه این امر  ن این بخش به همراه داشته استفعاال

عدم تدوین . کشاندیمبه تصویر مالی آن  یهاچالشاز  ترمهمرا این بخش  یهادغدغهبه رشد 

موضوع ، عدم طرح های بخش صنعت و معدنای بدون در نظر گرفتن زیرساختسندهای توسعه

این بخش را به همراه  یاتوسعه یهابرنامهآن اجرایی نشدن  تبعبهکه  صنعتپذیر کردن رقابت

شناسی ای مبتنی بر آسیبگام برداشتن در راستای تدوین استراتژی توسعهو همچنین  داشته

از جمله همه ، همه و های راهبردیدر تدوین و اجرایی کردن برنامه ریتأخو در نهایت  صنعتی

 .ه استساختپذیر ناهموار برای رسیدن به صنعت رقابتا رراه مواردی هستند که 

رویكردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت و معدن همچون سال گذشته از 

رقابتی،  یهاتیمزای باالی صنایع نوین، تقویت استفاده از توان توسعه جمله ارتقاء فناوری،

ارآفرینی و صنایع کوچك و متوسط در کننده توسعه کاصالح و تقویت نهادهای پشتیبانی

های حمایتی به همچنین اجرای مناسب بسته گذشته و استمرار آن در سال جاری و یهاسال

وری و تالش به منظور تنظیم تراز و تجهیزات تولیدی و ارتقای بهره آالتنیماشمنظور نوسازی 

مورد توجه قرار  دتوانمیهایی است که ترین توصیهتجاری بخش صنعت و معدن، از جمله مهم

 گیرد.
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 بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن .4-2

های اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و پایدار و همه جانبه هر جامعه در تمام عرصه شرط توسعه

ای بدون های توسعهتدوین برنامهتوان علمی صاحبان اندیشه و دانش است.  تولیدی استفاده از

های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را تدرنظر گرفتن زیرساخ

پذیر شدن بخش صنعت و معدن در راستای رقابت یمؤثرناهموار کرده و موجب شده تا گام 

 داخلی و  یهابخشجدی در حوزه صنعت در  یهابیآساین امر سبب  ؛ کهبرداشته نشود

ستان مازندران به دلیل کمبود زمین و باال حاکم بر اقتصاد کشور، گردیده است. در ا یالمللنیب

جهت ایجاد یك صنعت، هزینه تمام شده  یسازآمادهآن  تبعبهبودن قیمت آن، هزینه تملك و 

قرار  گذارانهیسرمااین امر به عنوان یك عامل منفی در مقابل  ؛ کهدهدیمافزایش  آن را

با  یزودبهصنعتی، مازندران  یهاشهرک. همچنین با عدم مساعدت در ایجاد و توسعه ردیگیم

 مواجه خواهد شد. یگذارهیسرماعدم امكان استقرار صنایع و نیز 

با توجه به تغییر نگرش به عمل آمده در سیاست توسعه استان مازندران و تغییر استراتژی 

های یاد شده صنعتی زیادی در استان گردیده است. طرح یهاطرحتوسعه صنعتی، سبب ایجاد 

ینه محصوالت غذایی و آشامیدنی، محصوالت چوبی و کاغذ، محصوالت شیمیایی، در زم

. ، ساخت فلزات اساسی و محصوالت الستیكی و پالستیكی بوده استیرفلزیغمحصوالت کانی 

 هاآن نیترمهمکه  دار است راهای برتر های مختلف صنعتی و معدنی رتبهاین استان در زمینه

 ز:ا اندعبارتدر حوزه صنعت 

واحد فعال در این  622کشور با بیش از  یهااستانخودرو در بین  یسازقطعهرتبه چهارم  -

 حوزه.

در کشور در زمینه کاغذهای فلوتینگ، کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ  فردمنحصربهرتبه   -

 روزنامه.

 درصد ظرفیت تولید کشور. 43قطب نئوپان و ام دی اف با حدود  -

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

 .تن است( 6222نفر پرسنل داشته و ظرفیت شیر آن روزانه  0222

غیرقابل انكاری برخوردار است که  یهاتیمزهمچنین استان مازندران در زمینه معدن از 

 باشد:به شرح ذیل می هاآنترین عمده

 شوررتبه اول از نظر ذخیره فلورین در ک -
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 رتبه دوم از نظر ذخیره ذغال سنگ در کشور -

 در کشوررتبه اول از نظر ذخیره سنگ گرانیت  -

 ، بوکسیت و...های طال، مس، تنگستن، باریت، سرب، رویدارای آنومالی -

 ها و متغیرهای بخش صنعت و معدن. بررسی و تحلیل شاخص4-9

 . بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن4-9-6 

 گروه صنعت ، زیر بخشفزودهاارزش 

بخش صنعت و معدن  افزودهارزش، 33بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار سال 

 3/6میلیارد ریال بوده که سهمی معادل  7/13431استان مازندران به قیمت جاری برابر با 

سهمی میلیارد ریال( و همچنین  4990107کشور در بخش یاد شده ) افزودهارزشدرصد از 

 است.تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده  درصد از 4/64حدود 

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

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

چوبی  محصوالت و چوب ساخت یهاتیفعالرشته  زایش ومحصوالت شیمیایی بیشترین اف

درصد  3/40بخش صنعت و معدن کشور  افزودهارزشبیشترین کاهش را داشتند. از مجموع 

درصد متعلق به صنعت است که این شاخص در استان مازندران به  6/37مختص معدن و 

 باشد.درصد می 6/33و  3/2ترتیب 

 صنعتی هایبررسی وضعیت کارگاه .4-9-2

، تعداد جواز 31بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 

آن بوده که در مقایسه با سال ماقبل  مورد 714های صادره به تفكیك گروه صنعت أسیست

جواز  یهاپروانهدرصد افزایش داشته است. میزان اشتغال بر اساس  4/66( حدود مورد 724)

درصد کاهش  4/66نفر بوده که نسبت به سال گذشته  63231سال مورد بررسی در  سیتأس

میلیارد ریال بوده است  69/6برای هر نفر شاغل به میزان  یگذارهیسرماداشته است. میزان 

میلیارد ریال  1411ایجادی  یبرداربهره یهاپروانهبر اساس  یگذارهیسرمابدین ترتیب میزان 

درصد  1/92میلیارد ریال( حدود  1/1433)33در مقایسه با سال  بوده است که 31در سال 

صنعتی  یهاکارگاهنفر کارکن از کل  622صنعتی باالتر از  یهاکارگاهسهم افزایش داشته است. 

رقم در سطح این که  است در حالی، این باشدیمدرصد  9استان در سال مورد بررسی تنها 

های های صنعتی استان را کارگاهدرصد کارگاه 49 درصد است. 97های صنعتی کشور کارگاه
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 درصد است 91های صنعتی کشور دهد. در حالی که این سهم در کارگاهیك نفره تشكیل می

 .که این امر بیانگر کوچك بودن واحدهای صنعتی استان در مقایسه با کشور است
گذاری رتبه هفدهم سرمایه میزان ثیاز حاستان مازندران از حیث تعداد مجوز صادره رتبه نهم، 

 است. های کشور به خود اختصاص دادهو از حیث اشتغال رتبه دوازدهم را در بین استان

رتبه دهم و از نظر  31برداری صادر شده در سال استان مازندران از نظر تعداد پروانه بهره

به خود اختصاص گذاری ایجاد شده رتبه هفدهم، از نظر اشتغال رتبه چهارم کشور را سرمایه

 است.داده 

 :از اندعبارتدر استان بخش صنعت  مهممسائل برخی از  آمده به عملهای بررسیاساس  بر

درصد  47 که حدود یبه نحوچند شهرستان در های صنعتی استان به طور عمده تمرکز فعالیت

هم سایر های صنعتی استان در سه شهرستان آمل، ساری و بابل قرار دارند و ساز کارگاه

های صنعتی استان یكی دیگر از درصد است. توزیع نامتوازن شهرک 39های استان شهرستان

شهرک و ناحیه صنعتی در استان به صورت نامتوازن  91مشكالت صنعتی در استان است. 

 .شهرک صنعتی دارند 4ها بدون شهرک و برخی تا وجود دارد، به طوری که برخی شهرستان

از و استفاده نامناسب نامناسب یابی مكانهای صنعتی در استان، امتوازن شهرکعالوه بر توزیع ن

های صنعتی موجود استان یكی دیگر از مشكالت حوزه صنعت در مازندران های شهرکظرفیت

 است.

 بررسی وضعیت زیر بخش معدن .4-9-9

 لو سطح اشتغا بیكاریکنند ترین مسائلی که کشورهای جهان با آن مجادله مییكی از مهم

ا دارد، بلكه موجب تضعیف تنها اثرات اجتماعی خاص خود رپایین در جامعه است. بیكاری نه

های تولید یك کشور بدون استفاده باقی شود. چرا که حجمی از نهادهاقتصادی کشورها نیز می

های المللی باعث شده است کشورها در برخی زمینهماند. افزایش سطح مبادالت بینمی

 .در جوامع شده است اشتغالاقتصادی مزیت نسبی کسب کنند. این امر موجب افزایش سطح 

 3179شده که معدن در کشور کشف 1142دهد که تاکنون بررسی آمارهای موجود نشان می

 74معدن نیز در حال تجهیز است.  406ها غیرفعال و د از آنتعدا 0341ها فعال و تعداد از آن

که دهند ضمن اینهای تزیینی تشكیل میدرصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ

نوع ماده معدنی  11درصد مابقی فلزی هستند. نزدیك به  1درصد معادن غیرفلزی و  02

ها بشمار ترین آنآهن شاخصسنگ شده که ذخایر مس، روی ومختلف در ایران شناسایی

http://monitoreconomy.ir/1397/04/22/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://monitoreconomy.ir/1397/04/22/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://monitoreconomy.ir/1397/03/29/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/
http://monitoreconomy.ir/1397/03/29/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/
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رود. ذخایر مس و روی ایران هرکدام چهار درصد از کل ذخایر این دو فلز در جهان را می

دهم درصد( از کل ذخیره این ماده درصد )هشت 201آهن ایران نیز دهند و سنگتشكیل می

 .ستا معدنی در دنیا

 یبرداربهرهفقره پروانه  1گواهی کشف و فقره  62فقره پروانه اکتشاف،  1 تعداد 31در سال 

صادر گردیده  31تا پایان سال  یبرداربهرهفقره پروانه  043در مجموع  ؛ کهصادر شده است

درصد رشد داشته و پروانه  622پروانه اکتشاف نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

زان حقوق دولتی درصد رشد داشته است. می 03درصد کاهش و گواهی کشف  99 یبرداربهره

 میلیارد ریال بوده است. 072وصول شده معاون در سال یاد شده برابر 

باریت، -های سنگ آهك و الشه، فلوریندر زمینه صادره استان برداری معدنیپروانه بهره

میلیارد  4/333گذاری سنگ و واریزه کوهی، دولومیت، گچ و سیلیس و ... با میزان سرمایهذغال

 191میلیون تن و ذخیره قطعی  0/06نفر، ظرفیت استخراج  9713پرسنل  ریال و تعداد

معدن فعال و در  697داری معدنی استان تعداد برپروانه بهره 041از  می باشد . میلیون تن 

نوع  60باشند. تنوع مواد معدنی استان معدن در حال حاضر غیر فعال می 666حال تجهیز و 

 .باشدیمماده معدنی 

 صادرات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن. 4-9-4

 1/191صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود 

ت. عمده کاالهای صادراتی میلیون دالر بوده اس 9/913هزار تن و از لحاظ ارزش به میزان 

، آبمیوه و کنسانتره چدنی مصنوعاتلبنی، سیمان، مصنوعات چوبی،  یهافرآورده استان شامل 

 کشورهای عراق، فدراسیون روسیه، افغانستان،مقصد کاالهای صنعتی استان بوده است. 

معادل 6931محصوالت صنعتی استان در سال و قزاقستان بوده است.واردات  ترکمنستان

، آالتآهن میلیون دالر بوده که عمدتا شامل انواع روغن، 1/976هزار تن و به ارزش  1/431

فدراسیون روسیه،  ،بدا واردات استان در سال یاد شدهمبوده است.  ، کاغذ و ..آالتنیماشانواع 

 .بوده استسوئیس، آلمان، امارات متحده عربی و اسپانیا 

 و معدنهای دولت از بخش صنعت . حمایت4-9-5

 محور بوده است: 4در  6931یاد شده در سال های بخشحمایت دولت از 
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 انون بودجه.اعتبارات ق -

 تسهیالت طرح رونق تولید(.) یبانكتسهیالت  -

 تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی. -

 بسته حمایتی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه. -

 )سرمایه ثابت )ارزی و ریالی 

 4112مبلغ که   اندنموده نامثبتواحد  116 تعداداز محل تسهیالت رونق تولید  6931در سال 

میلیارد  6190واحد به مبلغ  637. همچنین تعداد واحد تخصیص یافت 917به میلیارد ریال 

 614واحد به مبلغ  00تعداد  تامین مالی گردیده و هابانكریال به صورت مستقیم توسط 

مبلغ   31اسفند سال  . تا بهره مند گردیدند 33انتقالی از سال از تسهیالت بانكی  میلیارد ریال

 واحد پرداخت شده است. 673 یالت بانكی بهمیلیارد ریال تسه 0261

  بازسازی و نوسازی:سرمایه 

به این حوزه تعلق  یابودجهفقره در کارگروه مصوب گردیده که در سال مورد بررسی  49تعداد 

 نگرفته است.

 های سیاستیو ارائه توصیه یبندجمع .4-4

ها نقش مرکزی را بر دولت ،دانپی گرفتهدر مسیر صنعتی شدن را  ،ریتأخدر کشورهایی که با 

در  .اندگرفتهبرعهدههای مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی پایه نهادهای بازار و اتخاذ سیاست

ایدئولوژی حاکم در پی نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه  بنا براین کشورها دولت 

منویات خود داشته است و  گذاری و اجرایهای الزم را برای نهادسازی، سیاستبوده و توانایی

در این ارتباط های توسعه اقتصادی و صنعتی را با سرعت الزم به گردش درآورد. توانسته چرخ

 کرد.، تایوان، چین و مالزی اشاره یکره جنوبژاپن،  به کشورهای توانیم

ی گذارهای موفق رشد بر یك کوشش دوگانه پایهالمللی گواه آن است که استراتژیتجربه بین

رشد و استراتژی  ختنیبرانگمدت با هدف استراتژی کوتاه»: شوند که عبارت است ازمی

ترین پرسش در از نظر رشد اقتصادی، مهم. «مدت تا بلندمدت با هدف پایدار ساختن رشدمیان

مدت برای اقتصادی که در تعادل با حجم فعالیت پایین قرار دارد این است که چگونه کوتاه

به « گذاریسرمایه»گذاری در کشور تشویق کرد. در اینجا توان به سرمایها میکارآفرینان ر

هایی مانند فعالیت .های کارآفرینان اشاره داردمفهوم وسیع خود موردنظر است و به فعالیت

وجو برای کارگیری تكنولوژی جدید، تولید محصوالت جدید، جستتوسعه ظرفیت تولید، به
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می بایستی مد ا تشویق کارآفرینان، انباشت سرمایه و تغییرات تكنولوژیك بازارهای جدید و ...، ب

 قرار گیرد.نظر دولت 

 گردد:برای شکوفایی بخش صنعت و معدن استان راهکارهای زیر پیشنهاد می

، حذف اختالالت قیمتی، وکارکسبپذیری، بهبود فضای ایجاد محیط رقابتی و تشویق رقابت

در جهت تشویق صادرات، ایجاد  هاآنربوط به صادرات و تسهیل اصالح قوانین و مقررات م

های ، حمایت از ایجاد کنسرسیومرقابت در بازارهای مالی و تعامل سازنده با دنیای خارج

های تكمیل هدفمند طرحفناوری،  یهاپارکو توسعه  انیبندانشهای تحقیقاتی، شرکت

بخش صنعت معدن و  یهارساختیزرفته و گذاری در صنایع پیشتمام و توسعه سرمایهنیمه

 یهاشهرکصنعتی استان به منظور استفاده بهینه از  یهاشهرکمناسب از  یابیمكان تجارت،

مناسب  یهارساختیزدسترسی به استان،  یهاشهرستانصنعتی و توزیع عادالنه آن در 

یار حاصلخیز، طبیعت زیربنایی آب، برق و گاز همراه با شرایط آب و هوایی معتدل، اراضی بس

گوناگون و مفرح ساحلی، دشتی و جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه صنعت گردشگری و 

راهكارهای توسعه بخش صنعت استان جمله، از ی و خارجی لدسترسی به بازارهای هدف داخ

 باشد.می
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 چکیده
اقتصاد هر کشور است. داشتن یك های مهم بازار مسكن، یكی از بخش

مسكن خوب و با قیمت مناسب تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارها 

گذاری و کسب سود گذارد. از سوی دیگر این بازار محلی برای سرمایهمی

کیفی زندگی افراد یك جامعه تأثیرگذار  است و از این طریق نیز روی سطح

 .خواهد بود

بخش ساختمان و مسكن استان  افزودهرزشا دهدمیها نشان بررسی

که در مقایسه با  بودهمیلیارد ریال  63413 حدود 6933مازندران در سال 

درصدی  7/02میلیارد ریال( با رشد منفی  7/63393) آناز  قبلسال 

 مواجه بوده است.

استان  ریزیبرنامهآخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و  اساس بر

 هایگروهساختمانی صادره در کل  هایپروانهتعداد  6931ر سال مازندران د

مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، به 

فقره پروانه ساختمانی  4349طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد 

درصد  0/0صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 

 هد.دکاهش را نشان می

مسكونی در نیمه  هایساختمانزیربنای  مترمربعمتوسط قیمت فروش یك 

هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال  3/7063در استان  31اول سال 

درصد افزایش  6/3درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  3/9قبل 

 مترمربعقیمت فروش یك  متوسط ،6931سال  در نیمه دوم داشته است.

هزار ریال بوده که نسبت  1624مسكونی در استان  هایساختمانیربنای ز

 درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل 9/60به نیمه اول همین سال 

 .درصد افزایش داشته است 0/61

 

 مسكونی، پروانه ساختمانی ساختمان ، مازندران،مسكن :واژگان کلیدی
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 ناستا هایگیریجهتو  ن و مسکناقتصادی بخش ساختما هایسیاست. 5-6

به رکود ایجاد شده در بخش مسكن و کاهش قدرت خرید خانوارها،  توجه با 6931در سال 

تحریك تقاضای خرید مسكن از طریق وانمندسازی و سیاست اقتصادی دولت ت ترینمهم

انك مرکزی به دنبال آن در همین سال اقدام دولت و ب بوده است. ...و بهرهکمافزایش تسهیالت 

 اندازپسبانكی و  هایسپردهدرصد و سوق دادن  63در جهت کاهش نرخ بهره بانكی به 

 بیشتر در این بخش  گذاریسرمایهخانوارها به بازار مسكن موجب رونق بازار مسكن و 

از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانكی در کشور و  در نیمه دوم سال گردیده است. الخصوصعلی

و افزایش تعداد مسكن خالی از سكنه و افزایش  بهااجارهمنجر به افزایش  استانآن در  تبعبه

 در حاشیه شهرها گردیده است. نشینیاجاره

اقتصادی دولت در بخش مسكن در این سال اجرای طرح مسكن اجتماعی  هایسیاستاز دیگر 

 هایقالبدر  ددرآمکمهزار واحد مسكونی برای اقشار  622در این طرح ساالنه  بوده است.

مختلف شامل مسكن استیجاری، اعطای وام ساخت مسكن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا 

سال در پایان سال  3پس از  تدارک دیده شود که نهایتاا  پذیرآسیبوام خرید مسكن به اقشار 

آنكه در  رغمعلی. در اجرای این طرح رسدمیهزار واحد مسكونی  322به  مجموعاا، 6422

ضی از مناطق زمین تخصیص داده شده و کار اجرایی مربوط به آن انجام شده است، اما بنا به بع

منابع مالی متمرکز به این طرح اختصاص  که آنجایینظر کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، از 

 نداشته است. ایمالحظهقابلداده نشده، اجرای این طرح پیشرفت 

ختمان و مسکنوضعیت تحوالت بخش سا بررسی .5-2  

بازار مسكن بازدهی تا منجر شد  31تا نیمه نخست سال  30 هایسالرکود غیرتورمی در فاصله 

 .قرار بگیردسطح  ترینپاییندر  و...( سرمایهزار پول، اهمانند ب) موازیی نسبت به سایر بازارها

های مثبتی تكانهبا بازار مسكن  31انتهای نیمه نخست سال  در هاسپردهبا کاهش سود  زمانهم

عامل مهم دیگری که در  .ها در شیبی آرام قرار گرفتافزایش قیمت مواجه شد و به دنبال آن

بازار ارز بود. نوسانات  ، شرایط حاکم برالشعاع قرار دادرا تحتاین بازار  سال مذکورنیمه دوم 

از و  دادقرار  ثیرتأ، عرضه و تقاضای مسكن را تحت با منحرف کردن منابع از یك طرفنرخ ارز 

طی سال یاد شده  .افزایش دادرا  آنشده ، قیمت تمامهای تولیدبر نهادهاثرگذاری با طرف دیگر 

ای داشته به نحوی که قیمت مسكن این بازار در استان مازندران نیز همانند کشور شرایط مشابه

 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. 9/60با افزایش 
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 ها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکنو تحلیل شاخص یبررس .5-9

به ) ریالمیلیارد  63413معادل  ایافزوده ارزش با 6933در سال  مسكن وبخش ساختمان 

درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود  4/9قیمت جاری( حدوداا سهمی معادل 

 کشور حدود خ بخش ساختماناز ارزش افزوداین بخش  افزودهارزش. سهم اختصاص داده است

 .باشدمیدرصد  9

 ریزی استان مازندران در سالسازمان مدیریت و برنامه آخرین اطالعات دریافتی از اساس بر

ساختمانی صادره در کل مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال  هایپروانهتعداد  6931

فقره پروانه  4349ن تعداد است، به طوری که در کل مناطق شهری استا کاهش داشتهقبل 

را  کاهشدرصد  0/0ساختمانی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 

 دهد.نشان می

 4/9پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور، استان مازندران سهم  696362با توجه به تعداد 

ر این خصوص از میان درصد از پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور و رتبه هشتم را د

 کشور به خود اختصاص داده است. هایاستان

 وسازساختبازار  دهدمینشان تعداد پروانه ساختمانی در استان نسبت به سال قبل  کاهش

با توجه به این امر که این بخش بیشترین میزان مسكن اندکی دچار رکود گردیده و 

یزان آن م تبعبههای اقتصادی داشته یر بخشزایی مستقیم و غیرمستقیم را نسبت به سااشتغال

 یافته است. کاهش  نیز در این بازارجذب سرمایه و میزان اشتغال 

و بابل و آمل به ترتیب ساختمانی در مناطق شهری شهرستان ساری  هایپروانهصدور تعداد 

درصد  0/2های استان شهرستانو در سایر  کاهش درصد 1/3درصد و  3/3درصد و  0/62

افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و  الزم به ذکر است به دنبال است. فزایش داشتها

ساختمانی  هایپروانهمصالح ساختمانی و نهایتاا افزایش قیمت تمام شده مسكن کاهش تعداد 

 رسد.در اکثر شهرهای استان نسبت به سال قبل امری بدیهی به نظر می

 6931ساختمانی صادر شده در سال  هایپروانهمندرج در  یهاساختمانسطح زیربنای طبقات 

بوده که این شاخص در  مترمربعهزار  3/0146به میزان  استان در تمامی مناطق شهری

آمل با افزایش  هایشهرستاندر درصد،  0/2و  درصد 0/1کاهش با  و بابل شهرستان ساری

 مواجه بوده است. رصدد 9/69با کاهش سایر مناطق شهری استان  در ودرصد  3/63
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مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه ساختمانی صادر شده  مترمربعمیلیون  3/10با توجه به  

تعیین شده در کل کشور و  زیربنایدرصد از سطح  3/4در کل کشور، استان مازندران سهم 

 کشور به خود اختصاص داده است. هایاستانرتبه ششم را در این خصوص از میان 

هایی با سطح زیر بنای باال  دلیل مهاجرت و شیوع پدیده خانه دومی در استان ساخت ویالبه 

افزایش چشمگیر  جاده هراز() استانعنوان یكی از مبادی ورودی اصلی به شهرستان آمل در 

این شهرستان را  سطح زیر بنای ساختمان در یافزایش قابل مالحظهداشته که نتیجه آن 

  .موجب گردیده است

استان سطح زیربنای  هایشهرستانغیر از شهرستان آمل در دیگر  دهدمینشان  هابررسی 

 طبقات ساختمان کاهش پیدا کرده است.

( درصد 9/31) پروانه 4971، تعداد استان هایشهرداری توسط صادرشده هایپروانهکل  از

با توجه  بنا بوده است. مربوط به افزایش( درصد 7/9) پروانه 617 مربوط به احداث ساختمان و

پروانه افزایش بنای ساختمان در سطح کشور  3103پروانه احداث ساختمان و  600216به رقم 

درصد از  7/6درصد از سهم پروانه احداث ساختمان و  1/9، استان مازندران 6931طی سال 

 سهم پروانه افزایش بنای ساختمان در کل کشور را به خود اختصاص داده است.

 درصد 23/2به سال گذشته  صادر شده در زمینه احداث ساختمان نسبت هایپروانهد کل تعدا

احداث ساختمان مربوط به بخش  هایپروانهبیشترین میزان افزایش . افزایش داشته است

 درصد افزایش داشته است. 622بهداشتی و درمانی بوده که نسبت به سال قبل 

مبنی بر توسعه بخش بهداشت و  6931ان در سال دولت و وزارت بهداشت و درم هایسیاست

آن افزایش احداث  تبعبهدرمان و افزایش ارائه خدمات در این بخش به خانوارها و 

صادر شده  هایپروانهبیمارستانی و مراکز درمانی، منجر به رشد حداکثری  هایساختمان

 بهداشتی و درمانی گردیده است. هایساختماناحداث 

 تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکنوضعیت  .5-9-6

بوده که  3/621در استان  ایاجاره، متوسط شاخص بهای مسكن 6931در نیمه اول سال 

درصد افزایش  1/60درصد و نسبت به نیمه اول سال قبل  4/3نسبت به نیمه دوم سال قبل 

ر د ایاجاره، متوسط شاخص بهای مسكن 6931در نیمه دوم سال  همچنین داشته است.

درصد و نسبت به نیمه دوم سال  1/4بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  6/664استان 

 درصد افزایش داشته است. 4/62قبل 
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 این دهدمینشان  31در سطح کشور و استان در سال  ایاجارهمقایسه شاخص بهای مسكن 

که  (9/621)ده بوباالتر از میانگین کشوری آن  3/666 با رقمی معادلدر سطح استان شاخص 

، در نیمه اول سال .باشدمیهزینه باالی اجاره مسكن در سطح استان  دهندهنشاناین امر 

هزار ریال بوده که نسبت به نیمه  0233قیمت فروش یك متر مربع زمین در استان  متوسط

 داشته است. افزایشدرصد  1و نسبت به نیمه دوم سال قبل  افزایشدرصد  3/1اول سال قبل 

هزار  3/0031 زمین در استان مترمربعقیمت فروش یك  متوسط همین سال، نیمه دوم در

و نسبت به نیمه دوم سال قبل  افزایش درصد 1/7ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال 

 داشته است. افزایشدرصد  3/61

ریال هزار  7/0671زمین در استان  مترمربعقیمت فروش یك  متوسط دهدمینشان  هابررسی

 قیمتبرخالف تصور  حقیقت در .باشدمیکشور ناچیز  هایاستانکه در مقایسه با دیگر  باشدمی

به همراه از این حیث شمالی کشور، استان مازندران  هایاستانباالی فروش زمین در 

 تریپاییندیگری نظیر کرمان، گلستان، بوشهر، کهكیلویه و بویراحمد، در جایگاه  هایاستان

زمین در  خریدوفروشاز لحاظ ارزش معامالت  همچنین دیگر قرار دارد. هایاستانه نسبت ب

درصدی از سهم معامالت کشور جایگاه دوم را بعد از  3/69استان مازندران با سهم ، سطح کشور

 استان فارس به خود اختصاص داده است.

در  31ول سال در نیمه ا مسكونی هایساختمانزیربنای  مترمربعقیمت فروش یك  متوسط

درصد و نسبت به نیمه  3/9هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  3/7063استان 

قیمت فروش  متوسط ،6931در نیمه دوم سال  درصد افزایش داشته است. 6/3 اول سال قبل

هزار ریال بوده که نسبت به نیمه  1624مسكونی در استان  هایساختمانزیربنای  مترمربعیك 

درصد افزایش داشته  0/61 افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل درصد 9/60همین سال  اول

 است.

ساختمان مسكونی استان مازندران جایگاه  مترمربعاز لحاظ قیمت یك  دهدمینشان  هابررسی

این استان در فصول  همچنین کشور به خود اختصاص داده است. هایاستانپانزدهم را در بین 

 هایساختماندرصدی از ارزش معامالت  7/0با میانگین سهم  31ان و پاییز سال بهار تابست

تهران، البرز و فارس و در فصل زمستان با سهم  هایاستانمسكونی کشور جایگاه چهارم را بعد از 

 درصدی رتبه دوم را بعد از استان فارس از این حیث به خود اختصاص داده است. 7/60

زیربنای  مترمربعره یك درصد ودیعه پرداختی برای اجا 9نه بعالوه مبلغ اجاره ماهامتوسط 

 6/7هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  1/32در استان مسكونی در نیمه اول سال 
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سال  درصد افزایش داشته است. در نیمه دوم 3/7 درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل

 مترمربعودیعه پرداختی برای اجاره یك  درصد 9بعالوه  ، متوسط مبلغ اجاره ماهانه6931

درصد  1/7هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  3/34زیربنای مسكونی در استان 

 درصد افزایش داشته است. 9/63 افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل

نرخ سود بانكی، افزایش  مهاجرت به این استان به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی، کاهش

عوامل مؤثر بر افزایش قیمت  ترینمهمهای تولید از آن افزایش نهاده تبعبهنرخ ارز و 

 باشد.می 6931در استان طی سال آن  بهایاجاره و های مسكونیساختمان

 اعطایی به بخش ساختمان و مسکن تسهیالت .5-9-2

 16717در استان  6931در سال  میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسكن

توجه  بانك مسكن بادرصد افزایش داشته است.  6/3میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

  6/37111پرداخت  های تخصصی در این زمینه بابه رسالت خود به عنوان یكی از بانك

از استان  هایبانك در میاندرصد سهم( بیشترین سهم را  1/72) مسكنمیلیارد ریال تسهیالت 

 .حیث پرداخت تسهیالت به خود اختصاص داده است

اقدام به اعطای  هابانك با توجه به سیاست دولت به منظور بهبود شرایط رکود در بازار مسكن،

و درنتیجه میزان تسهیالت نسبت به سال قبل  اندنمودهتسهیالت بیشتری در این بخش 

 افزایش پیدا کرده است.

 سیاستی هایتوصیهارائه و  بندیجمع .5-4
زایی و اشتغال افزودهارزشاز نظر ایجاد  های مهم اقتصاد کشوربازار مسكن، یكی از بخش

. داشتن یك مسكن خوب و با قیمت مناسب تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارها باشدمی

از این طریق  گذاری و کسب سود است وگذارد. از سوی دیگر این بازار محلی برای سرمایهمی

 .کیفی زندگی افراد یك جامعه تأثیرگذار خواهد بود نیز روی سطح

معامالت  بر بازار تأثیرگذارهای بازاربه عنوان یكی از همواره  های بانكیسپردهو  پولبازار 

ها در حدی که بتواند به انتظارات در بانك جذابنرخ سود  کهطوری هشود بمسكن محسوب می

ای در بازار ملك سرمایهمصرفی و پاسخ مناسب دهد، باعث کاهش تقاضای  جامعهتورمی در 

 .خواهد شد و بالعكس

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 تأثیر تحتهای جوان ها و زوجاولیاز ناحیه خانه مؤثرگیری تقاضای شكل 31نیمه دوم سال در 

رخدادهای کلیدی در  ،انتهایی سال هایماهو همچنین پرش قیمت در  تسهیالت خرید مسكن

زمانی یاد  دوره دردرصد  63به سطح  نرخ سود بانكیکاهش  همچنین. اندبودهبازار مسكن 

ای را برای خرید ملك تحریك کرد. البته انتشار ، دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایهشده

در این  های ملكیگذاریاز عطش سرمایه درصد، 02با نرخ سود  سپرده بانكیای گواهی هفتهدو

مشخص  این دوره زمانیکم کرد. با این حال تحقیقات میدانی از بازار مسكن در  دوره زمانی

های در مقیاس هاآن و واحدهای نوساز که برخی از زمینخریدهای ملكی شامل  کرد، بخشی از

 ای بوده است.انجام گرفت، از سوی تقاضای سرمایهواحدی خریدهای عمده چند بزرگ 

بخش مسكن در  دهدمیساختمانی در استان نشان  هایپروانهد در این دوره زمانی کاهش تعدا

که اشاره شد کاهش نرخ سود بانكی و  طورهماناما  ؛استان اندکی دچار رکود گردیده است

آن افزایش  تبعبهدر بخش مسكن و افزایش نرخ ارز و  گذاریسرمایهآن افزایش تقاضای  تبعبه

در نیمه دوم  الخصوصعلیمسكونی  هایاختمانسمصالح ساختمانی منجر به افزایش قیمت 

 سال گردیده است.

 :گرددمیبه شرح ذیل ارائه  های سیاستی پیشنهادبر این اساس 

 گذاران خارجی به منظور ورود فناوری جدید در ساخت صنعتی حمایت دولت از سرمایه

 .در راستای کاهش قیمت تمام شده ساخت

  درآمد فاقد مسكن از طریق طوالنی کردن اقساط  های کمدر گروه مؤثرایجاد تقاضای

 .سال( با کارمزد کم 92بازپرداخت تسهیالت بانكی )حداقل 

  مالیات مستغالت و... افزودهارزشمالیات مسكن از جمله مالیات  ین و مقرراتقواناصالح ،

گذاری و تحقق ه سیاستبمنظور کنترل سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی و کمك به

 .اهداف بخش مسكن

  نوین و صنعتی سازی ساخت مسكن هایفناوریاستفاده از. 

  چك متراژکو  عرضه واحدهای مسكونیحمایت از ساخت و. 

 های عاملمالی پرداخت تسهیالت از طریق بانك تأمینیجاد بازار ثانویه رهن به منظور ا. 

 ای سازان به منظور رعایت الگوی مصوب های ساخت مسكن و حرفهساماندهی تعاونی

 .ساخت

 های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستاییتوجه ویژه به احیا و بازسازی بافت. 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 خدمات در  تأمینمختص  هاییارانهعرضه مسكن از طریق اعطای بخش  توانمندسازی

 هایکارخانهایجاد اتصال مستقیم و بدون واسطه سازندگان به  بخش مسكن به سازندگان،

مصالح ساختمانی و اعطای وام و تسهیالت به تولیدکنندگان مصالح و  تولیدکننده

 سازندگان مسكن.

 ین بخش مسكن و مراکز علمی و دانشگاهیضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثر بخش، ب. 

 

 
 6931و  6935 هایسالمناطق شهری طی  هایشهرداریساختمانی صادر شده توسط  هایپروانه .6-5جدول 

 شرح

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در 

 فقره() شهریمناطق 

 

 اساس بر هاساختمانبرآوردهای سطح زیربنای طبقات 

 (مترمربعهزار ) شدهصادر  هایپروانه

 

 درصد تغییر 6931 6933 درصد تغییر 6931 6933

 -0/1 1/111 9/701 -0/62 944 919 ساری

 -0/2 3/011 4/013 -3/3 933 402 بابل

 3/63 0/427 4/936 -1/3 311 120 آمل

 -9/69 7/6471 7/6729 0/2 9091 9092 سایر مناطق شهری

 -3/7 3/0146 3/9270 -0/0 4349 4143 مجموع

 مازندران ریزیبرنامهمأخذ: سازمان مدیریت و  
 

 ساختمانی صادر شده بر حسب نوع پروانه بخش متقاضی هایپروانهتعداد  .2-5 جدول

 احداث و افزایش بنا سال
 افزایش بنا احداث بنا

 دولتی تعاونی خصوصی دولتی تعاونی خصوصی

6931 4349 4943 1 63 617 2 2 

 2 2 11/9 40/2 61/2 79/33 622 درصد

 مازندران ریزیبرنامهمدیریت و  سازمان مأخذ: 
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 6931در سال  احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری هایپروانه .9-5 جدول

 مسكونی کل شرح

مسكونی و 

کارگاهی 

 توأم

 آموزشی صنعتی بازرگانی
بهداشتی 

 و درمانی
 سایر

 1 1 7 66 069 999 9731 4971 تعداد

سهم هر بخش از 

 سهم کل
622 1/11 1/7 3/4 0/2 0/2 0/2 6/2 

درصد تغییر نسبت 

 6933به سال 
23/2 4/2 41/0 0/66- 9/19 0/00- 622 9/64- 

 مازندران ریزیبرنامهمأخذ: سازمان مدیریت و 

 
 تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن .4-5جدول 

 شرح
 6931سال  6933سال 

 نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم لنیمه او

 6/664 3/621 9/629 7/31 یااجارهشاخص بهای مسكن 

 3/0031 0233 6393 6312 (الیهزار ر) نیزم مترمربعقیمت فروش یك 

هزار ) یمسكونساختمان  یربنایز مترمربعقیمت فروش یك 

 (الیر
1113 1374 706303 1624 

عه برای اجاره یك مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودی

 ساختمان مسكونی )ریال( مترمربع
47210 47033 32100 34414 

 آمار و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران مرکز :مأخذ

 
 میلیارد ریال(مسکن )تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و  .5-5جدول 

 6931سال  6935سال  شرح

 16717 3/77713 تسهیالت پرداختی

 استان مازندران یهابانكعالی  یشورا :مأخذ           
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 چکیده

های اقتصادی است که به دلیل فراهم ترین بخشبخش خدمات یكی از مهم

موجـب  سـوكینمودن بستر الزم برای رشـد شـتابان اقتصـادهای ملـی، از 

ــع و انباشــت مهارت ــاوری و از ســوی دیگــر تجمی ــم و فن ــا وتوســعه عل  ه

عنوان موتـور رشـد سـایر های انسانی گردیـده اسـت و درنهایـت بـهسرمایه

های کـالن تـرین سیاسـتکنـد. ازجملـه مهمهای اقتصادی عمـل میبخش

شــوند، هــا اعمــال میاقتصــادی کــه در راســتای ایجــاد رشــد تولیــد بخش

مـدت و بلندمـدت هـر دو کـه در کوتاه های پـولی و مـالی هسـتندسیاست

ها افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آنالی بر ارزشسیاست پولی و م

 .مدت استدر بلندمدت بیشتر از کوتاه

بـه قیمـت بـازار معـادل  6933بخش خدمات کشور در سـال  افزودهارزش 

درصـد رشـد  9/60هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  3/7600

 1/32لـی کشـور برابـر داشته است . سهم این بخش از تولیـد ناخـالص داخ

 6933بخش خدمات استان مازنـدران در سـال  افزودهارزش باشد.درصد می

هزار میلیارد ریال بـوده کـه نسـبت بـه سـال  0/031به قیمت بازار برابر با 

اسـت. سـهم  درصد رشـد داشـته 1هزار میلیارد ریال،  093به مبلغ  6934

ن از تولید رصد و سهم آد 3/31بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان 

 .باشددرصد می 1/9ناخالص داخلی کشور 

علیرغم سهم باالی بخش خدمات در اقتصـاد اسـتان ، سـهم ایـن بخـش از 

ه اقتصاد استان در کشور بسیار ناچیز می باشد که از دالیل آن مـی تـوان بـ

عدم رونق و توسعه کسب و کارها در حیطه گردشگری و کسـب و کارهـای 

 ه استار تاپ ها اشاره نمود .جدید از جمل

 

 های خدماتخدمات، زیر بخش افزودهارزشخدمات،  های کلیدی:واژه
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 استان یهایریگجهتاقتصادی بخش خدمات و  یهااستیس. 1-6

همچـون سـایر  این بخش، دهدیمحدود نیمی از تولید ناخالص کشور را تشكیل بخش خدمات 

برخـوردار اسـت. در بخـش خـدمات و  یاژهیـواز اهمیـت  کشورهای در حال توسعه و پیشرفته

بـه دلیـل داشـتن یـك موقعیـت مناسـب  ونقلحملبخش  نیزدر بخش گردشگری و  چنینهم

، گستردگی جغرافیایی ایران و قرارگیری کشور یالمللنیبآزاد  یهاآبجغرافیایی و دسترسی به 

و شـرق و جنـوب شـرق آسـیا و بـا در مسیر دو قطب عظیم اقتصادی جهان یعنی اتحادیه اروپا 

در کنار وسعت جغرافیایی کشور که دور زدن کشـور را  هاآنتوجه به حجم مبادالت تجاری بین 

 .گرددیم، مزیت اساسی کشور محسوب دینمایمتا حدودی غیراقتصادی 
. دهدیمرا تشكیل داخلی  درصد از تولید ناخالص 3/31خدمات در استان مازندران حدود بخش 

داشت تا در  بر آنکه دولت را یت بخش خدمات و بازارهای مرتبط به آن تا حدی است اهم

یی را در راستای حمایت از این بخش تدوین هااستیسرویكردها و  ،قانون برنامه ششم توسعه

 نماید.

های اقتصاد مقاومتی بر صادرات غیرنفتی، صادرات کاال و خدمات که با توجه به تأکید سیاست

یكی از مشكالت مهم لذا  ،شودیمو ...  پروریها و محصوالت صنعتی، کشاورزی، دامشامل کاال

های گذشته بوده ههدر عرصه صادرات نفتی و غیرنفتی، خام فروشی این محصوالت در طی د

های کلی برنامه ششم که از های اقتصاد مقاومتی و سیاستاست. تأکید اصول کلی سیاست

شده است، بر صادرات غیرنفتی و محصوالت فرآوری شده می ابالغسوی رهبر معظم انقالب اسال

در این حوزه، باعث شده تا برنامه ششم بر روی این موضوع متمرکزشده و صادرات غیرنفتی را 

 .در اولویت قرار دهد

 استان بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات. 1-2

را به خـود اختصـاص داده  راناستان مازنددرصد از تولید )ناخالص داخلی(  3/31بخش خدمات 

 .دارد استانهای کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در اقتصاد است و نسبت به بخش

درصد از شاغلین استان مازندران در بخش خدمات  3/41 ،6931در سال  بر اساس آمار موجود

یت موجود در رشته فعال یهاتیمزبا توجه به مهمی است که  یهابخش ازجملهفعالیت دارند و 

 بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد. ریتأث تواندیماین بخش 

میلیارد ریال بوده که در قیاس با سال  031049بخش خدمات  افزودهارزش، 33در سال 

دهد. سهم استان از درصد رشد نشان می 1میلیارد ریال( حدود  0/093210گذشته )
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 یفروشخردهو  یفروشعمده یهاتیفعال .درصد بوده است 1/9بخش خدمات کشور  افزودهارزش

درصد و  4/06با سهمی معادل  وکارکسبدرصد، مستغالت و کرایه و خدمات  9/03با سهم 

و مابقی استان  افزودهارزشدرصد از  9/72 درصدی مجموعاا 1/63و ارتباطات با سهم  ونقلحمل

این  درور عمومی و خدمات شهری و سایر خدمات ای، اداره امهای مالی و بیمهرا فعالیت آن

 .دهندیمتشكیل بخش 

 و متغیرهای بخش خدمات هاشاخصبررسی و تحلیل  .1-9

 بخش خدمات افزودهارزش. بررسی وضعیت 1-9-6 

 انرژی و آب 

نفتی  یهافرآورده، میزان مصرف انواع 31بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آماری سال 

 :باشدیمترتیب ذیل  استان به

هزار  0/6169، بنزین مترمكعبهزار  0/69هواپیما  یهاسوختهزار تن،  9/629گاز مایع 

، نفت کوره مترمكعبهزار  0/773، نفت گاز مترمكعبهزار  1/663، نفت سفید مترمكعب

 بوده است. مترمكعبهزار  1/6631

گردیده که  یگازرسانای استان روستاه 6316شهر و  30تعداد  ادشدهیهمچنین تا پایان سال 

خانگی و تجاری و صنعتی  یهابخشنیز در  کنندهمصرفانشعاب و تعداد  742131تعداد 

درصد از مصرف گاز طبیعی استان را  9/34که بخش خانگی حدود  نفر بوده است 6962144

گاز طبیعی مصرف  مترمكعبمیلیون  1317 درمجموع ادشدهی یهابخشتشكیل داده است. 

 و با تعداد مترمكعبمیلیون  0/671 ادشدهیمصرف آب شهری در مدت  . میزاناندودهنم

هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و تعداد انشعابات را به  3/129 

هزار دارا بوده است. آب روستایی استان نیز به میزان  9/324و  مترمكعبمیلیون  9/693ترتیب 

 بوده است. ادشدهیهزار فقره انشعاب در مدت  0/467و با تعداد  كعبمترممیلیون  3/11

خانگی،  یهابخشساعت برق در  مگاوات 1230760، 31مشترکین برق استان تا پایان سال 

 ادشدهی. تعداد مشترکین استان در مدت اندنمودهعمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصرف 

 صد از مشترکین برق استان را تشكیل داده است.در 3/71میلیون بوده است. بخش خانگی  3/6

میلیارد ریال بـوده کـه  3/3193 یبررس مورددر دوره  أمین آب، برق و گاز طبیعیت افزودهارزش

درصد رشد داشته است. سهم اسـتان از  1میلیارد ریال( حدود  3/3213در مقایسه با سال قبل )
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ی یادشده هاتیفعالمچنین سهم رشته است. ه شدهمحاسبهدرصد  9/6این بخش در کل کشور 

 .باشدیمدرصد  7/9بخش خدمات استان  افزودهارزشدر 

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالهایفروشخرده، یفروشعمده ، 

سـال ، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهـا در یفروشخرده، یفروشعمده یهاتیفعالرشته  افزودهارزش

میلیـارد  9/19447قبـل )وده که در مقایسه با سال میلیارد ریال ب 73142 ، رقمی معادل6933

 ش داشته است. درصد افزای 0/63ریال( حدود 

 هتل و رستوران 

واحـد اقـامتی شـامل هتـل و  376، اسـتان مازنـدران دارای 31بر اساس آخرین آمار در سـال 

دود نیـز حـ هـااقامتگاهکـه ظرفیـت ایـن  باشدیم، هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی ریپذمهمان

سـتاره بـه ترتیـب در اسـتان  و دو سـه ،. هتل پنج، چهارباشدیم اتاق 60323تخت و  41697

واحـد پـذیرایی شـامل  620واحـد کـه  461دو و یك ستاره شامل  یهاهتلو  44 ،1، 6تعداد 

 .باشدیم، هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی ریپذمهمان

 انبارداری و ارتباطاتونقلحمل ، 

کیلومتر فرعی و مانوری  91کیلومتر اصلی،  990استان شامل  آهنراهخطوط  ، طول31در سال 

هزار نفر و  6012تعداد  ادشدهی. در سال باشدیمایستگاه  00کیلومتر صنعتی و تجاری با  00و 

هزار تن بار توسط خطوط ریلی استان جابجا گردیـده اسـت. راه زمینـی و تحـت حـوزه  1062

کیلومتر  6/0447کیلومتر بوده که شامل  1/62304هرسازی استان استحفاظی اداره کل راه و ش

آسـفالته )) ییروستاکیلومتر راه  3/1277، بزرگراه، راه اصلی و فرعی(( و آزادراه)) یشهرنیبراه 

 046وسـیله نقلیـه عمـومی شـامل  66109. ایـن اسـتان همچنـین دارای باشـدیمو شوسه(( 

وسیله نقلیه  72772 .باشدیم یشهردروندر بخش تاکسی  66437و  بوسینیم 603اتوبوس، 

. سـفرهای باشـندیمـشده در سطح استان در حال تـردد  یگذارشماره كلتیموتورسموتوری و 

هـزار نفـر  1/0017سفر با تعداد  463077تعداد  31تا پایان سال  یشهردرونزمینی  شدهثبت

هـزار نفـر مسـافر  0/0121 هـزار سـفر و 916مسافر صورت پذیرفتـه اسـت. همچنـین تعـداد 

 است. شدهانجام موردنظرتا پایان سال  یشهربرون

 0209040ی منصوبه استان در مناطق شهری و روستایی برابر با هاتلفن، تعداد کل 31در سال 

خط تلفن، بوده است. همچنین در ایـن  6106109ی مشغول به کار برابر با هاتلفنتلفن، تعداد 
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و  7400002و مشـغول بـه کـار بـه ترتیـب برابـر بـا  واگذارشـدهراه ی همـهـاتلفنسال تعداد 

بـوده اسـت.  432337مشـغول بـه کـار برابـر بـا  پرسرعتو تعداد خطوط اینترنت  4213707

نماینـدگی پسـتی  676دفتـر پسـت شـهری و  61اداره کل و اداره،  00واحدهای پستی شامل 

 3 دفتر پیشـخوان دولـت و 413امل ش . در بخش غیردولتی نیزباشدیمشهری در بخش دولتی 

 .باشدیمدفتر پست و مخابرات روستایی 

 ، رقمـی معـادل33سـال ، انبـارداری و ارتباطـات در ونقـلحمل یهاتیفعالرشته  افزودهارزش

 4/63میلیـارد ریـال( حـدود  7/49313قبـل )میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال  32791

 درصد رشد داشته است. 

 مالی یرهاگواسطه 

واحد بانكی با تعداد  731با  ادشدهیمالی استان در مدت  یگرهاواسطه عنوانبهاستان  یهابانك

 . بانـك ملـی بـاانـدنمودههزار میلیارد ریال سپرده جذب  024میلیون فقره سپرده حدود  3/60

ا دارا بـوده هزار میلیارد ریال بیشترین تعداد و مبلـغ سـپرده ر 3/10میلیون فقره سپرده و  7/9

هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت در  6/013مبلـغ  ادشدهیاست. واحدهای بانكی استان در مدت 

اند نمودهپرداختو معدن و خدمات و بازرگانی  صنعت کشاورزی، مسكن و ساختمان، یهابخش

 هزار میلیـارد 1/12هزار میلیارد ریال و بخش کشاورزی با  1/14که بخش خدمات و بازرگانی با 

 .اندنموده پرداختریال بیشترین تسهیالت را 

هـزار میلیـارد ریـال  7/1میلیون فقره به ارزش  7/6استان،  صادرشده یهانامهمهیب 31در سال 

هزار میلیارد  9/3به ارزش  ادشدهیاستان در مدت  یهامهیببوده است، میزان خسارت پرداختی 

هزار میلیارد ریال بیشترین خسـارت  9/9به ارزش فقره  هزار 349ریال بوده است. بیمه ایران با 

 است. نمودهپرداخترا 

میلیارد ریال بوده که در  1701مالی استان  یهایگرواسطهبخش  افزودهارزش 6933در سال 

  درصد رشد داشته است. 7/11میلیارد ریال( حدود  1/4173مقایسه با سال گذشته )

 اداره امور عمومی و خدمات شهری 

 یهاسـتگاهیاعمـومی، تعـداد  یهـاپارکشهری شـامل وسـعت فضـای سـبز شـهری، خدمات 

عمـومی  یهـاتوالت، حمل زباله و مواردی دیگر شـامل تعـداد بارتره، میادین میوه و ینشانآتش

، 34. بر اساس آخرین آمار موجود تا پایـان سـال باشدیمو گورستان  هاکشتارگاهتعداد حمام و 

بـا وسـعت  61بـه تعـداد بار ترهایستگاه، میدان میوه و  14استان تعداد  ینشانآتش یهاستگاهیا
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، حمل زبالـه بـا مترمربعمیلیون  1/4پارک عمومی به وسعت  901، تعداد مترمربع هزار 7/631

هزار تن در سال و همچنین وسعت فضای سبز شهری استان بـه  4/0621خودرو به میزان  404

 بوده است. هكتار 7/6211میزان 

میلیارد ریال بـوده  37771گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری  افزودهارزش 6933ر سال د

 .  دهدیمبخش خدمات استان را تشكیل  افزودهارزشدرصد از  4/09که 

 آموزش 

دختر در  010121پسر و  076410شامل  آموزدانش 394232تعداد  31-37در سال تحصیلی 

کالس آموزشی در مدارس سراسر استان  04321گاه و در آموزش 9777سطوح مختلف با تعداد 

 .اندبودهمشغول به تحصیل 

 مؤسسـات در  در دوره هـای مختلـف تحصـیلی نفر  639299تعداد  31-37در سال تحصیلی 

 یکـارداندرصـد در مقطـع  02از کل دانشـجویان  .ندا بودهمشغول تحصیل  استان آموزش عالی

ارشـد درصد در مقطع کارشناسی  3/63لیسانس(، ) یارشناسکدرصد در مقطع  34(، پلمید)فوق

تخصصـی درصد در مقطع دکتـرای  1/9 و یاحرفهدرصد در مقطع دکترای  1/0(، سانسیل)فوق

 .باشندیممشغول به تحصیل 

 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

رائـه تخت ثابت در سطح اسـتان آمـاده ا 1613استان با  بیمارستان فعال 41، تعداد 31در سال 

 922اولیـه بهداشـتی تعـداد  یهـامراقبت دهندهارائه. مراکز اندبودهخدمات پزشكی به بیماران 

تسـهیالت  دهندهارائهمرکز  62پایگاه بهداشت،  16مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، 

طبـی  یهاشـگاهیآزماتعـداد  خانه بهداشت در کل استان فعالیت داشته اسـت. 6011زایمانی و 

بـوده  471 یبخشتوان، مرکز 633 یاهستهتشخیصی و درمانی  مؤسسات، 361، داروخانه 922

 0311و درمـانی  یبهداشـتعلـوم پزشـكی و خـدمات  یهادانشگاهاست. کل پزشكان شاغل در 

و نـوع تخصـص ارائـه  هارشـتهدر  69196پزشك در کلیه سطوح بوده است. پیراپزشـكان نیـز 

 .نمودندیمخدمات 
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 سیاستی یهاهیتوصو ارائه  یبندجمع. 1-4

هایی که تاکنون های مختلف استان و طرحگذاران در بخشبر اساس میزان تمایل سرمایه

دهد که جذابیت بخش خدمات در استان برای است، نشان می قرارگرفتهبیشتری  موردتوجه

جذاب  دومین بخش عنوانبهدرصد دارد، بخش کشاورزی  32 شیبی گذاران سهمسرمایه

گذاری است بخش جذاب برای سرمایه عنوانبهدرصد و بخش صنعت و معدن  03استان با سهم 

درصدی را از آن خود  60شود و توانسته سهم ها را شامل میکه البته بخش عظیمی از پروژه

 کند.

گـروه  افـزودهارزشآن است که سـهم نسـبی  دهندهنشانبررسی تحوالت بخش خدمات استان 

با در نظر گـرفتن ایـن امـر کـه  .باشدیمدرصد  3/31حدود  ،کل استان افزودهارزش خدمات در

اقتصادی استان در بخش خدمات و سپس کشاورزی قرار دارد )بـا درصـد  یهاتیفعالمرکز ثقل 

 ( و همچنـین ایـن امـر کـه بیشـترین رشـد اقتصـادی اسـتان را 4/00و  3/31وزنی به ترتیـب 

اذعان داشت در صورتی کـه رونـد  توانیم، باشندیمورزی دارا صنعت و معدن و کشا یهابخش

با رشد متـوازن بـه حرکـت تا حدودی  استان استان تداوم یابد، اقتصاد در کنونی رشد اقتصادی

، دستیابی بـه هاآنرشد و درونی شدن  یهاهیپادر راستای گسترش  رونیازا، دهدیمخود ادامه 

 گردد:به شرح زیر ارائه می ییهاهیتوصن فضای کلی اقتصاد رشد اقتصادی پایدار و هموار نمود

  در بخش کشاورزی استان با استفاده از تكنولوژی و  الخصوصیعل یوربهرهافزایش

 ...روز دنیا در تولید و تبدیل محصوالت و یآورفن

 بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید در بخش تولیدات صنعتی و خدمات 

 باالتر و فناوری برتر. افزودهارزشی تولیدی به سمت کاالهای با تغییر در ترکیب کاالها 

 منظور کاالهای داخلی با کاالهای مشابه خارجی به  یریپذرقابتجهت افزایش  یزیربرنامه

 اشتغال و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی. جادیا

  سمت  و نیز هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به وکارکسبفضای  یهاشاخصبهبود

 تولید.
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 چکیده

به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد جوامع  ونقلحملبخش 

و  شودیمکشورها محسوب  یافتگیتوسعه یهاشاخصبشری دارد یكی از 

 یهابخشپیشرفت و توسعه آن نقش مهمی در ایجاد تحول در سایر 

تا جایی که امروزه بیشتر  کندیمصنعتی، کشاورزی و تولیدی ایفا 

اندیشمندان و صاحب نظران عرصه اقتصادی، رشد و توسعه همه جانبه 

 .دانندیم ونقلحملکشورها را مشروط به توسعه 

شده از طریق خطوط ریلی،  جاجابهتعداد کل مسافرین  6931در سال 

د از درص 3/79میلیون نفر بوده که  1/1 در استان حدوداا  یاجادههوایی و 

درصد از طریق خطوط  7/67 ،یاجاده ونقلحملمسافرین از طریق خطوط 

شدند. همچنین کل بار  جاجابهدرصد از طریق خطوط هوایی  1/1ریلی و 

میلیون  3/02و دریایی  یاجادهحمل شده از طریق خطوط ریلی، هوایی و 

 4 ،یاجاده ونقلحملدرصد از این مقدار توسط خطوط  77که  باشدیمتن 

دریایی منتقل  ونقلحملدرصد از طریق  63درصد از طریق خطوط ریلی و 

. الزم به ذکر است خطوط هوایی استان سهم ناچیزی در انددهیگرد

 اند.داشته 6931کاالها در سال  ونقلحمل

 

 افزوده، مازندران، ارزشونقلحمل های کلیدی:واژه
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 استان یهایریگجهتو  ونقلحملاقتصادی بخش  یهااستیس .7-6

اقتصاد  یهاپروژه با اولویت یاهیسرما یهاییداراتملك  یهاطرحمنظور تسریع در اجرای به 

کیلومتر راه  6222کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و  6622، اجرای 6931در سال  مقاومتی

در همین  است.بوده  ونقلحملدر بخش  در دست اجرای دولت یهاطرح نیترمهمروستایی از 

درصد( نسبت به  0/3) لومتریک 613راستا، در استان مازندران طول راه روستایی شوسه معادل 

 سال قبل افزایش داشته است.

 ونقلحملاهداف و راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در زیربخش  نیترمهمهمچنین از 

دریایی منطقه و  ونقلحملافزایش سهم کشور از بازار دریایی در برنامه ششم توسعه، 

رمایه داخلی و افزایش جذب س ،ردریایی بار و مساف ونقلحملیت ، افزایش ظرفیالمللنیب

در  .باشدیم دریایی ونقلحمل یهاتیفعالبخش غیردولتی در  یهامشارکتخارجی و توسعه 

توسط بخش  یرگذاهیسرمامیلیارد ریال  31912در بندر امیرآباد میزان  31این راستا در سال 

بخش خصوصی از  گذارهیسرماواگذاری زون گردشگری به خصوصی انجام پذیرفته و همچنین 

 در دست اجرا بوده است. یهاطرحاز  طریق اکران عمومی، ایجاد پایانه ریلی غالت

عمومی در بخش ریلی با کاهش سهم مواجه بوده  ونقلحمل 33تا  11با توجه به اینكه از سال 

ریلی مسافری  ونقلحملسیاست دولت در این بخش حمایت از  نیترمهم 31ر سال بنابراین د

 ونقلحملبه بخش  میرمستقیغمیلیارد تومان یارانه  732بوده است. در همین راستا بیش از 

مسافر گردیده  ونقلحملدرصدی در حوزه  1آن منجر به رشد  تبعبهریلی پرداخت گردید که 

 است.

 در استان ونقلحملحوالت بخش بررسی وضعیت ت. 7-2

 17بندر امیرآباد، میزان واردات کاالها و خدمات  دریایی در ونقلحملبخش  در 31در سال 

درصدی نسبت به سال قبل را به خود  04درصد رشد داشته و بخش ترانزیت این بندر رشد 

 03ز بندر ا ها درپورت تایم و زمان انتظار کشتیهمچنین در این سال  اختصاص داده است.

 36ساعت به  37ساعته از  1سرویس تایم نیز با کاهش و  ساعت کاهش یافت 06ساعت به 

  .ساعت بهبود پیدا کرد
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درصدی درآمد مالی اداره کل  99، افزایش استان یهافرودگاههوایی و  ونقلحملدر بخش 

 لك اراضی، تمهافرودگاهاستان نسبت به سال گذشته و وصول مطالبات  یهافرودگاه

بهسازی  فرودگاه ساری، ILSمیلیارد تومان برای نصب سامانه  64هكتاری به ارزش  62

 انهیپا یمترمربع 022یك هزار و ایمنی، احیای اراضی فرودگاه رامسر، توسعه  یهاساختمان

و انجام  همچنین گیت فرودگاهو مع رفاهی ترج مراقبت و مجو بازسازی ب فرودگاه نوشهر

 .باشندیمدر حال اجرا یا اجرا شده و  یهاپروژه نیترمهم ازجامع فرودگاه ساری  مطالعات طرح

، بهسازی خطوط بارانداز سطحهم یهاگذرگاهگذرگاه و  3 یسازمنیا، ریلی ونقلحملدر بخش 

، احداث سه سطحهمتیرک( مكانیكی گذرگاه بند )راهست  3ایستگاه فیروزکوه، خرید و نصب 

، شهرقائمزیرآب به از شهرستان  ، احداث دیوار نگهبان و زهكش بالک رونیشمادهانه زیرگذر 

 یهاپروژه نیترمهماز  سطحهم یهاگذرگاهسازی  سطحهمالستیكی  یهاپانلخرید و نصب 

 .باشندیماجرا شده در دوره زمانی یاد شده 

بوده که لومتر کی 1/62396تحت حوزه استحفاظی مازندران،  یهاراهجمع کل  6931در سال 

علت افزایش طول راه استان به دلیل افزایش . درصد رشد داشته است 6/0نسبت به سال قبل 

درصد بوده و در بقیه موارد مانند طول  0/3طول راه روستایی شوسه و خاکی استان به میزان 

 بزرگراه و آزادراه تغییر محسوسی مشاهده نگردیده است.

میلیارد ریال بوده که از این  6/6236بار مصوب در حدود در بخش راه و شهرسازی، کل اعت

 یاجاده ونقلحملمیلیارد ریال آن تخصیص یافته است. در بخش راهداری و  49/414 مقدار

میلیارد ریال آن  7/961میلیارد ریال بوده که از این مقدار  4/302کل اعتبار مصوب 

میلیارد ریال بوده که از این  33صوب در بخش فرودگاه نیز کل اعتبار م است. افتهیصیتخص

 است. افتهیصیتخصمیلیارد ریال آن  37/43مقدار 

 ونقلحملعملکردی بخش  یهاشاخصررسی و تحلیل . ب7-9

در  یاجادههوایی و  شده از طریق خطوط ریلی، جاجابهتعداد کل مسافرین  6931در سال 

 ونقلحملسافرین از طریق خطوط درصد از م 3/79که  میلیون نفر بوده 1/1استان حدود 

 شدند. جاجابهدرصد از طریق خطوط هوایی  1/1درصد از طریق خطوط ریلی و  7/67، یاجاده

میلیون تن  3/02و دریایی  یاجادههوایی و  همچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی،

رصد از طریق د 4 ،یاجاده ونقلحملدرصد از این مقدار توسط خطوط  6/77که  باشدمی
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. الزم به ذکر است انددهیگرددریایی منتقل  ونقلحملاز طریق  درصد 63خطوط ریلی و 

 اند.داشته 6931کاالها در سال  ونقلحملخطوط هوایی استان سهم ناچیزی در 

بیشترین سهم و بخش هوایی کمترین  یاجادهکاال بخش  ونقلحملدر  دهدیمنشان  هایبررس

بیشترین  یاجاده مسافر نیز بخش ونقلحملختصاص داده است. همچنین در سهم را به خود ا

مسافر  ییجاجابهسهم را به خود اختصاص داده و به دنبال بخش دریایی که هیچ سهمی در 

 ندارد بخش هوایی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

میلیون نفری  96/9 حدوداا معیت ورد جآاجرایی و بر یهادستگاهدریافتی از  به اطالعات با توجه

، یاجاده) ونقلحملمختلف  یهابخشتوسط  جاشدهجابهنسبت بار  ،6931استان در سال 

 .باشدیمتن بار به ازای هر نفر  0/1به جمعیت استان  ریلی، هوایی، دریایی(

 یاجاده ونقلحمل. 7-9-6

و همچنین تعداد  یاستانبرون هزار سفر 910 ، تعداد6931در سال  یاجاده ونقلحملدر بخش 

نسبت به سال قبل به ترتیب، با  شدند که جاجابهاستان  یهاانهیپامیلیون نفر مسافر از طریق  3

میزان کاالی حمل شده در استان از این  است. همراه بوده افزایشدرصد  0/4درصد و  3/4

 داشته است. افزایشدرصد  3/00معادل  قبلمیلیون تن بوده که نسبت به سال  1/63 طریق

 و دستگاه 3039، تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری در استان بررسیهمچنین در سال مورد 

 3/96 دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 60329 تعداد وسیله نقلیه عمومی باری

 پیدا کرده است. افزایش درصد 7/7و درصد کاهش 

رژی متناسب با نرخ تورم پس از آخرین اصالحات های انبه دلیل عدم افزایش قیمت حامل

قیمتی و ارزان بودن قیمت آنها تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی به طور روز 

افزون افزایش یافته به نحوی که این امر منجر به کاهش استفاده از وسایل نقلیه عمومی و نهایتاا 

  کاهش تعداد وسایل نقیله عمومی گردیده است. 

 

 

 

 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 64  

که نسبت به  باشدمیهزار تن  660ای جاده  ونقلحملزیت کاال از طریق همچنین میزان تران

دنبال ه ها و باز تحریمبرخی وقوع برجام و رفع  پیدا کرده است. افزایشدرصد  622سال قبل 

امل رشد ومهمترین عاز  اثرات آن بیشتر نمایان گردید 31آن رشد اقتصادی کشور که در سال 

 بوده است. مگیر ترانزیت کاال در استان چش

 و نقل ریلی حمل .7-9-2

 هزار 3/6024در بخش حمل و نقل ریلی، تعداد مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن، 

 به ترتیب قبلکه نسبت به سال بوده عدد  3129دستگاه لكوموتیو در گردش  تعدادو نفر 

 ته است.داش کاهشدرصد  7/02درصد افزایش و  3/2

 602گردش تن، تعداد واگن باری در  هزار 106همچنین در همین بخش میزان بار حمل شده 

کیلومتر، طول  04/93کیلومتر، طول خطوط فرعی  33/996، طول خطوط اصلی هزار دستگاه

که نسبت به زمان مشابه سال قبل میزان  کیلومتر بوده است 17/06خطوط صنعتی و تجاری 

طول خطوط فرعی و  ،افزایشدرصد  0/1تعداد واگن باری  ،افزایش درصد 4/9 بار حمل شده

 .اندنداشتهمحسوسی  طول خطوط اصلی و صنعتی و تجاری تغییر
هزار تن بوده که این مقدار نسبت به سال  0/63 یلیر ونقلحملمیزان ترانزیت کاال از طریق 

 درصد افزایش داشته است. 4/636قبل 

هكتار یا  0973142) سبت طول خطوط ریلی اصلی به مساحتن دهدیمنشان  هایبررس

 لومترمربعیکبه ازای هر  دهدیمنشان رقم این  .باشدیم 264/2استان  کیلومتر مربع( 09731

متر خطوط اصلی ریلی در استان ایجاد شده است که با توجه به وسعت  64 از مساحت استان

در استان بندر امیر آباد به راه آهن سراسری  بوده و خطوط جدیدی باستثنا اتصالاستان ناچیز 

احداث نگردیده و مناطق غربی استان و برخی از واحدهای برزگ صنعتی کماکان از امكانات 

 . اندریلی بی بهره

ریلی در کشور، استان مازندران و  ونقلحملناحیه  63ریلی، از میان  ونقلحملدر بخش 

 دهندهنشانبه خود اختصاص داده که  کاال و مسافر ونقلحملرا در  67شمال رتبه  آهنراه

مختلف  یهاهیناح. از میان باشدیمریلی استان در کشور  ونقلحملوضعیت نامطلوب 

اول تا سوم را به خود اختصاص  یهارتبهیزد، هرمزگان و شرق  یهاهیناحریلی،  یونقلحمل

 .اندداده
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 دریایی ونقلحمل. 7-9-9

میلیون تن کاال به بنادر استان  3/9 ، مجموعاا حدود6931یایی در سال در ونقلحملدر بخش 

 .داشته است رشددرصد  92وارد و یا خارج گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود 

هزار تن و بندر  0/11بندر فریدونكنار  6931میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در سال 

 درصد 6/690درصد و  1/61ت به سال قبل به ترتیب با بوده که نسب هزار تن 7/41امیرآباد 

در بندر نوشهر  یرنفتیغهمچنین میزان تخلیه و بارگیری کاالهای  همراه بوده است. رشد

هزار تن بوده که  0/42میلیون تن و در بندر فریدونكنار  6/9، بندر امیرآباد هزار تن 3/121

کاهش داشته  درصد 9/2 افزایش و درصد 6/49کاهش، 1/66نسبت به سال قبل به ترتیب 

 است.

 3/93 ،قبلفروند بوده که این تعداد نسبت به سال  103تعداد شناورهای فعال در بندر امیرآباد 

و  094کاهش داشته است. تعداد شناورهای فعال در بندر نوشهر و فریدونكنار به ترتیب  درصد

 کاهش داشته است. درصد 1/62و  9/6به ترتیب ، قبلفروند بوده که نسبت به سال  99

در بنادر استان نسبت به  یرنفتیغتخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و  دهدیمنشان  هایبررس

 توجه به با سال مورد بررسیاین امر بیانگر آن است که در  سال گذشته افزایش داشته است.

رشد اقتصادی  و قبل یهاسالتجاری نسبت به اقتصادی قرار گرفتن کشور در بهترین وضعیت 

کشورهای همسایه از طریق بنادر  مخصوصاادرصد، مبادالت تجاری با کشورهای خارجی  1/4

 .باشدیماستان افزایش یافته که خود بیانگر رشد اقتصادی در سطح استان 

 با توجه به چرخش تجاری کشور به سمت شرق و آسیا، استفاده از کریدور شرق به غرب 

 .تجاری استان های شمالی تاثیر بسزایی داشته باشد می تواند در رونق بنادر

 هوایی ونقلحمل. 7-9-4

 استان شده یهافرودگاهتعداد مسافران داخلی که وارد  ،31هوایی در سال  ونقلحملدر بخش 

 7/93قبل بوده که این تعداد نسبت به سال  هزار نفر 1/329 مجموعاا اندشدهو یا از آن خارج 

و یا از آن خارج استان شده  یهافرودگاهت. تعداد مسافر خارجی که وارد رشد داشته اس درصد

 کاهشدرصد  7/00قبل که این تعداد نسبت به سال  باشدیمهزار نفر  6/31 مجموعاا  اندشده

هزار  7/4 مجموعاا استان یهافرودگاهبه و یا خروجی همچنین میزان بار ورودی . داشته است

 داشته است. افزایش درصد 02نسبت به سال قبل  این تعداد که باشدیم تن
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فروند بوده که این تعداد نسبت به سال  3794تعداد پروازهای داخلی در استان مازندران معادل 

فروند مربوط به فرودگاه  9610افزایش داشته است. از این تعداد پرواز داخلی  درصد 4/91قبل 

روند متعلق به فرودگاه رامسر بوده است. ف 6772فروند متعلق به فرودگاه نوشهر و  120ساری 

 ، حدودقبلفروند بوده که نسبت به سال  901استان  یهافرودگاهاز  یالمللنیبتعداد پروازهای 

 داشته است. هشکادرصد  0/04

کشور رتبه شانزدهم را به خود  یهااستانهوایی از میان  ونقلحملاستان مازندران در بخش 

سوم را  تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب جایگاه اول تا یهاتاناس اختصاص داده است.

اهمیت و جایگاه شهر تهران به عنوان پایتخت  هوایی در اختیار دارند. ونقلحملدر خصوص 

جایگاه زیارتی شهر مشهد با توجه به حرم مطهر امام هشتم، وضعیت و ساختار توریستی  کشور،

الزم  .باشندیمهوایی  ونقلحملدر بخش  هااستانموفقیت این عوامل  نیترمهمشهر شیراز از 

حج عمره و تمتع رتبه پنجم را در  یپروازهابه یادآوری است استان مازندران قبل از تعطیلی 

خارجی به خود اختصاص داده بود اما بعد از تعطیلی حج عمره  یپروازها در خصوصکشور 

 ارد.جایگاه مناسبی در این خصوص در اختیار ند

 سیاستی: یهاهیتوصو ارائه  یبندجمع .7-4

که میزان  دهدیم، استان نشان ونقلحملمختلف  یهابخشانجام شده در  یهایبررس

سطح استان افزایش پیداکرده است. همچنین میزان ترانزیت کاال در  کاال و مسافر ونقلحمل

گفت استان  توانیمین بنابرا؛ و ریلی افزایش چشمگیری داشته است یاجاده یهابخش

 با توجهمواجه بوده است. همچنین  ونقلحملبا رشد اقتصادی در بخش  31مازندران در سال 

کاال در مقایسه با  ونقلحملریلی و هوایی استان در  ونقلحمل یهابخشبه سهم ناچیز 

توجه  کاال و مسافر در کشور، ونقلحملدر  هابخشزمینی و دریایی و اهمیت این  یهابخش

ضرورت  هاآنتوسعه  در خصوصو مطالعات و ارائه طرح  یزیربرنامهو  هابخشبیشتر به این 

 .ابدییم

 از: اندعبارتسیاستی جهت رشد و توسعه این بخش  یهاهیتوص نیترمهم

 نیتأممستقیم خارجی با سه راهبرد  یگذارهیسرماموجود در  یهاتیظرف استفاده از 

بر ناوگان  دیتأکبا  یاجادهتسریع در نوسازی ناوگان  ی و سهم بازارانتقال دانش فن مالی،

 .باربری

 از گمرک. های ترخیص کاالکاهش نوسانات زمان 
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  افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات هواپیمایی و فرودگاهی استان مطابق با استاندارد

 جهانی.

 ونقلحمل بخش اندرکاراندست آموزش و فرهنگ ارتقاء. 

 هوایی و ریلی در استان.یاجاده ونقلحملو تجهیز ناوگان  نوسازی ، 

  یخصوصبه بخش  هاتیفعالمختلف با محوریت واگذاری  یگذارهیسرما یهابستهطراحی 

 .آهنراهنه واگذاری امكانات و تجهیزات( و نظارت عالیه توسط )

 مسافر و بار تقاضای میزان بر اساس ریلی شبكه تكمیل و توسعه. 

 استان.برای ترخیص کاال در مبادی  ازیموردنان، هزینه و اسناد کاهش زم 

  ناشی از تصادفات. ریوممرگافزایش ایمنی نظام تردد و کاهش 

 
 6931و  6935 یهاسال یدر طعملکرد بخش راه و شهرسازی استان . 6-7جدول 

 شرح واحد 6933سال  6931سال 

 استحفاظی استانحوزه  یهاراهجمع طول  کیلومتر 3/62923 1/62396

 موجود در استان آزادراهطول  کیلومتر 91 91

 طول بزرگراه موجود در استان کیلومتر 0/710 0/713

 طول راه اصلی موجود در استان کیلومتر 0/197 0/197

 طول راه فرعی موجود در استان کیلومتر 7/336 0/330

 استان روستایی آسفالته موجود در طول راه کیلومتر 1/4049 4013

 روستایی شوسه و خاکی موجود در استان طول راه کیلومتر 9163 9121

 مازندران یشهرسازکل راه و  اداره مأخذ:      
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 6931. اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش راه و شهرسازی در سال 2-7جدول 

 اعتبار نیتأممحل 
 اعتبار مصوب

 )میلیارد ریال(

 اعتبار تخصیص یافته

 میلیارد ریال()

 19/97 6/10 و گازدرآمد حاصل از صادرات نفت  درصد 9

 20/671 99/399 قانون استفاده متوازن از امكانات 332222ردیف  47جزء 

 01/3 42 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 46-33222

 31/66 13/99 مدیریت بحران 60ماده 

 14/691 37/612 استانی

 19/02 11/96 قانون استفاده متوازن-ونیالزامات قان

 3/90 13 استانی() یاقتصادتوسعه  یهاشاخصارتقاء 

 43 32 332222-602اعتبارات تملك موضوع جابجایی 

 37/64 37/64 تسویه بدهی دولت به اشخاص

 49/414 6/6236 جمع کل

 مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران        

 6931در بخش راهداری در سال  افتهیصیتخص. اعتبارات مصوب و 9-7 جدول

 اعتبار نیتأممحل 
 اعتبار مصوب

 )میلیارد ریال(

 افتهیصیتخصاعتبار 

 )میلیارد ریال(

 34/61 77/07 درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز درصد 9

 36/1 3/04 مدیریت بحران 60ماده 

 21/063 30/041 استانی

 90/7 20/3 ده متوازنقانون استفا

 27/37 1/631 قانون استفاده متوازن از امكانات 332222ردیف  47جزء 

 91/69 91/69 تسویه بدهی دولت به اشخاص

 7/961 4/302 جمع کل

 مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران         

 6931در سال  در بخش فرودگاه افتهیصیتخص. اعتبارات مصوب و 4-7جدول 

 محل تأمین اعتبار
 اعتبار مصوب

 )میلیارد ریال(

 افتهیصیاعتبار تخص

 )میلیارد ریال(

 37/43 33 استانی

 37/43 33 جمع کل

 امور اقتصادی و دارایی استان مازندران کل رهاادمأخذ:                        
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 6931و  6935 یهاسال یدر طاستان  یاجادهعملکرد بخش  .5-7جدول 

 6931سال  6933سال  واحد شرح

 1/63 3/60 میلیون تن میزان کاالی حمل شده در استان

 3 1/4 میلیون نفر جاشدهجابهتعداد مسافرین 

 3039 7701 دستگاه تعداد وسیله نقلیه عمومی مسافری در استان

 60329 66127 دستگاه تعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان

 44/06 26/02 سال اوگان باری عمومی در استانمتوسط سن ن

 14/62 1/66 سال متوسط سن ناوگان مسافری عمومی در استان

 910 914 هزار سفر یاستانبرونتعداد سفرهای 

 660 31 هزار تن یاجاده ونقلحملمیزان ترانزیت کاال از طریق 

 ستانا یهاانهیپاو  ونقلحملکل  اداره مأخذ:                  
 6931و  6935 یهاسال یدر ط. عملکرد بخش ریلی استان 1-7جدول 

 شرح واحد 6933سال  6931سال 

 میزان کاال )بار( حمل شده هزار تن 734 106

 جاشدهجابهمسافرین  هزار نفر 4/6639 3/6024

 تعداد لكوموتیو دستگاه 7964 3129

 تعداد واگن باری دستگاه 660314 602264

 تعداد واگن مسافری گاهدست 01 01

 طول خطوط اصلی کیلومتر 33/996 33/996

 طول خطوط فرعی و مانوری کیلومتر 04/93 04/93

 طول خطوط صنعتی و تجاری کیلومتر 17/06 17/06

 در استان آهنراهتعداد ایستگاه  عدد 00 00

 ریلی ونقلحملمیزان ترانزیت کاال از طریق  تن 3002 63066

 نسبت طول خطوط اصلی به مساحت استان درصد 21/2 21/2

 نفر(استان )( به جمعیت m) یلیرنسبت طول خطوط  درصد 26/2 26/2

 شمال آهنراه: اداره کل مأخذ         
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 6931و  6935 یهاسال یدر طعملکرد بخش دریایی استان  .7-7جدول 
 6931سال  6933سال  واحد شرح

استان وارد و یا خارج گردیده مجموع کاالهایی که به بنادر 

 است

 9630633 0061176 تن بندر امیرآباد

 121410 111911 تن بندر نوشهر

 621493 37601 تن بندر فریدونكنار

 تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی

 41794 02696 تن بندر امیرآباد

  2 2 تن بندر نوشهر

 11007 31733 تن بندر فریدونكنار

 ری کاالهای غیرنفتیتخلیه و بارگی

 9643413 0637742 تن بندر امیرآباد

 121410 111911 تن بندر نوشهر

 42021 42999 تن بندر فریدونكنار

 تعداد شناور فعال

 103 127 فروند بندر امیرآباد

 094 097 فروند بندر نوشهر

 99 97 فروند بندر فریدونكنار

 و امیرآباد مأخذ: منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر  
 6931و  6935 یهاسال یدر طبخش هوایی استان  عملکرد .8-7جدول 

 6931سال  6933سال  واحد شرح

 مسافر داخلی
 7/036 6/617 هزار نفر ورودی

 6/030 24/614 هزار نفر خروجی

 مسافر خارجی
 4/03 1/97 هزار نفر ورودی

 7/01 1/97 هزار نفر خروجی

 بار داخلی و خارجی
 1/0 9/0 هزار تن یورود

 6/0 7/6 هزار تن خروجی

 3794 4020 فروند تعداد پرواز داخلی

 9610 0164 فروند تعداد پرواز داخلی فرودگاه ساری

 120 411 فروند تعداد پرواز داخلی فرودگاه نوشهر

 6772 302 فروند تعداد پرواز داخلی فرودگاه رامسر

 901 492 فروند یالمللنیبتعداد پرواز 

 1 1 فروند هواپیمایی استان یهاشرکتتعداد 

 استان یهافرودگاهکل  اداره مأخذ:                         
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 فصل هشتم

 بخش انرژی استان
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 چکیده

 از یكی عنوان به نیچنهم و تولید عوامل نیترمهم از یكی عنوان به انرژی

 اقتصادی یتوسعه و رشد در یاژهیو جایگاه نهایی، محصوالت نیتریضرور

 از برخوردار و رشد به رو کشور یك عنوانبه ایران داراست. کشور کشور

 عظیم معادن نفتی، بزرگ مخازن وجود گسترده و و غنی انرژی منابع

 بر فشار با رشد الگوی از مصادیق یكی انرژی، یبالقوه پتانسیل و ینیرزمیز

 .شودیم محسوب طبیعی منابع

 میلیارد ریال 3/3193بخش انرژی در استان  افزودهارزش، 6933در سال 

 درصد رشد داشته است. 6/1بوده که نسبت به سال قبل 

افزایش تعداد مشترکین  رغمیعلسرانه مصرف برق  دهدیمنشان  هایبررس

مربوط به آن افزایش داشته که این امر بیانگر آن  یهابخش ریزدر بیشتر 

مشترکین در این بخش عداد خ رشد مصرف برق بیش از رشد تاست که نر

بوده است. همچنین با توجه به افزایش تعداد مشترکین و کاهش مصرف در 

مربوطه کاهش  یهابخش ریزبخش گاز طبیعی، سرانه مصرف گاز در بیشتر 

 است. داکردهیپ

 

 افزوده، مازندرانانرژی، ارزش های کلیدی:واژه
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 استان یهایریگجهت اقتصادی بخش انرژی و یهااستیس. 8-6

درصد  02میلیارد تومانی، واریز  هزار 666، کسب درآمد نفتی بیش از 31الیحه بودجه سال  در

ریالی توسط -درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، انتشار سه میلیارد دالر اوراق مشارکت ارزی

یش از مجوز ب یهابرداشتمیلیارد ریال از  167هزار و  003شرکت ملی نفت و تسویه مبلغ 

 .باشدیمدولت در صنعت نفت  یهابرنامه نیترمهماز  قانونی دولت قبل

درصدی مصرف برق در این  1و ثبت رکورد  31کشور در سال  ازحدشیببا توجه به گرمای 

سیاست دولت در بخش آب  نیترمهمپیمانكاری از وزارت نیرو،  یهاشرکتسال و طلب سنگین 

. در این سال دولت از طریق تفاهم با بوده استمصرف  بهینه و برق در این سال مدیریت

 تبعبهرا به ساعات غیر پیك انتقال دهد.  هاآننهادهای عمومی و خصوصی توانست مصرف برق 

مصرف برق مدیریت گردید.  هاشرکتآن در استان نیز از طریق تغییر ساعات کاری ادارات و 

قیمتی در این بخش  یهاتعرفهف آب و برق اصالح همچنین وزارت نیرو به منظور مدیریت مصر

در مصرف معرفی کرد که  ییجوصرفهراهی برای ایجاد انگیزه برای  آن رارا مدنظر قرار داده و 

این  31ابتدای امر از سوی نمایندگان مجلس و مردم، در اواخر سال  یهامخالفت رغمیعل

 الیحه به تصویب مجلس رسید.

 الت بخش انرژیبررسی وضعیت تحو. 8-2

گذاری برای افزایش ظرفیت تولید روزانه به صنعت نفت کشورمان، هدف یاتوسعه اندازچشم

میلیون بشكه مایعات و میعانات گازی  6/6میلیارد مترمكعب گاز و  9/6میلیون بشكه نفت،  7/4

نفت و  برای تولید یسازتیظرف 6931در سال  .را در افق برنامه ششم توسعه ترسیم کرده است

دولت دوازدهم بود که در این مسیر تالش کرد، ظرفیت  یهابرنامه نیترمهممیعانات گازی از 

طوالنی به  هایتولید نفت خام که تا مدت .میلیون بشكه در روز را تثبیت کند 4تولید روزانه 

 یهجیدرنتو  31در سال میلیون بشكه در روز بود،  0کمتر از  به های ظالمانهواسطه تحریم

میانگین صدور نفت خام  .میلیون بشكه در روز افزایش یافت 4تا  1/9انجام شده به  یهاتالش

هزار بشكه افزایش داشت که باعث شد  12در مقایسه با سال گذشته حدود سال  همیندر 

. در همین میلیون بشكه در روز افزایش یابد 1/0ت گازی کشور به امجموع تولید نفت و میعان

از ایتالیا، یونان،  ییهاشرکترست مشتریان نفت ایران، عالوه بر مشتریان قدیمی نام در فهسال 

حدود همچنین  .شودیمروسیه، فرانسه، اسپانیا، ترکیه، رومانی، اندونزی، لهستان و هلند دیده 
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درصد نفت و  42نیز  هاییاروپاو  شددرصد صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی انجام  12

 .کردندگازی صادراتی ایران را خریداری  میعانات

 انرژی یهابخشبررسی و تحلیل وضعیت . 8-9
 وضعیت بخش انرژی یبررس .8-9-6

میلیارد ریال بوده که نسبت به  3/3193بخش انرژی در استان  افزودهارزش، 6933در سال 

نبال آن به د تعداد مشترکین وفزایش ا به با توجه درصد رشد داشته است. 6/1سال قبل 

 افزودهارزشرشد ناچیز  ،قبلنسبت به سال  33انرژی در سال  یاهحاملافزایش میزان فروش 

 .رسدیمدر این بخش بدیهی به نظر 

 نفتی یهافرآورده .8-9-2
 باشدیمهزار مترمكعب  1/663مختلف  یهابخشمیزان مصرف نفت سفید در  ،6931در سال 

درصد کاهش داشته است. بخش خانگی بیشترین میزان  6/1که این میزان نسبت به سال قبل 

( به خود هابخشصنعتی، نیروگاه، سایر ) گرید یهابخشمصرف نفت سفید را در مقایسه با 

 1/1میزان مصرف نفت سفید در مقایسه با سال گذشته در بخش خانگی  .اختصاص داده است

درصد افزایش داشته  63 هاخشببدون تغییر و در سایر  باایتقردرصد کاهش، در بخش صنعتی 

به دلیل افزایش میزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش خانگی است. 

 کاهش مصرف نفت سفید بدیهی به نظر ، این بخش یشیامور گرمانفت سفید به منظور  یجابه

  كعبمترمهزار  7/6631مختلف  یهابخشمیزان مصرف نفت کوره در همچنین  .رسدیم

بخش نیروگاه بیشترین میزان  درصد افزایش داشته است. 0/03که نسبت به سال قبل  باشدیم

( به خود اختصاص هابخشصنعتی، سایر ) گرید یهابخشمصرف نفت کوره را در مقایسه با 

درصد کاهش در بخش نیروگاه  3/01داده است. میزان مصرف نفت کوره در بخش صنعتی 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل  41 هابخشدر سایر درصد افزایش و  1/92

 داشته است.

که نسبت به سال  باشدیم مترمكعبهزار  1/6169مختلف  یهابخشمیزان مصرف بنزین در 

 هابخشصنعتی و سایر  یهابخشدرصد افزایش داشته است. وسایل نقلیه نسبت به  0/1قبل 

نفت  متوسط مصرف روزانه نفت سفید،داده است.  بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص

که نسبت به سال  باشدیممترمكعب  4/4406و  6/9014و  7/907کوره و بنزین به ترتیب 
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درصد افزایش  0/1و  0/03به ترتیب  و بنزین و نفت کورهدرصد کاهش  6/1قبل نفت سفید 

 داشته است.

 طبیعی گاز .8-9-9

بوده که  مترمكعبمیلیون  61 نه گاز طبیعی در استانمصرف روزاکل متوسط  6931در سال 

 3/69در بخش خانگی درصد کاهش داشته است. متوسط مصرف گاز  4/1نسبت به سال قبل 

درصد کاهش و در  3/3درصد افزایش، در بخش تجاری  3درصد کاهش، در بخش صنعتی 

 بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است.

بخش  ،مترمكعبهزار  0ترک از گاز طبیعی( در بخش خانگی مصرف هر مشگاز )سرانه مصرف 

و بخش نیروگاه  مترمكعبهزار  6/3 (CNG) و بخش تجاری ،هزار مترمكعب 3/669صنعتی 

درصد  02در بخش خانگی  که نسبت به سال قبل باشدیم مترمكعبمیلیون  3/439132

درصد  7/2روگاه بخش نی ودرصد  7/3درصد افزایش، بخش تجاری  6کاهش، بخش صنعتی 

 کاهش داشته است.

 1123میلیون مشترک، بخش صنعتی  0/6تعداد مشترکین گاز طبیعی در بخش خانگی 

که نسبت به  باشدیممشترک  4مشترک و نیروگاه  17104( CNG) مشترک، بخش تجاری و

درصد  67/7درصد،  4/7درصد،  6/3و تجاری به ترتیب  یصنعت سال قبل در بخش خانگی،

 و در بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است. افزایش

 6222صنعتی  بخش ،ریال 6966گاز طبیعی در بخش خانگی  مترمكعبمیانگین قیمت هر 

که این مقادیر نسبت به  باشدیمریال  9/716ریال و بخش نیروگاه  6433ریال، بخش تجاری 

 سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.

خانگی، تجاری و نیروگاه کاهش و در  یهابخشمصرف گاز در  سرانه دهدیمنشان  هایبررس

خانگی و  یهابخشکاهش سرانه مصرف در کاهش مصرف و بخش صنعتی افزایش داشته است. 

هر  مصرف گاز ،افزایش تعداد مشترکین رغمیعل هابخشکه در این  دهدیمتجاری نشان 

برای هر در مصرف گاز  ییجوصرفهکاهش مصرف و بیانگر این امر که  یافتکاهش  مشترک

مصرف گاز، سرانه مصرف  افزایش با توجه به صنعتی. در بخش باشدیم هابخشدر این مشترک 

 خنربا توجه به افزایش مصرف گاز و تعداد مشترکین  دهدیمن اافزایش پیدا کرده که نشنیز 

بیانگر آن امر این که  بوده استاز رشد مصرف گاز  کمتررشد تعداد مشترکین در این بخش 
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از تعداد مشترکین باشد ناشی از افزایش مصرف  متأثرگاز بیش از آنكه است که افزایش مصرف 

 .باشدیمهر مشترک 

 برق. 8-9-4 
خانگی، تجاری، صنعتی، مختلف ) یهابخشبرق در  ( کلمیزان مصرف )فروش 6931در سال 

 درصد 0/66بت به سال قبل که نس باشدیمهزار مگاوات ساعت  3/1241عمومی، کشاورزی( 

میلیون مگاوات ساعت برق کشور، استان  29/033توجه به مصرف  با است. افزایش داشته

کشور به خود اختصاص داده  یهااستاناز مصرف برق کشور و رتبه نهم را در بین  0/9مازندران 

 3 درصد، در بخش تجاری 4/6است. میزان مصرف برق نسبت به سال قبل در بخش خانگی 

 62درصد و در بخش کشاورزی  7/4درصد، در بخش صنعتی  9/7درصد، در بخش عمومی 

 درصد افزایش داشته است.

 7/9مگاوات ساعت، بخش تجاری  3/0سرانه مصرف برق به ازای هر مشترک در بخش خانگی 

مگاوات ساعت و  0/627صنعتی  بخش مگاوات ساعت، 3/62 یعمومساعت، بخش  مگاوات

خانگی،  یهابخشنسبت به سال قبل در مگاوات ساعت بوده است که  0/64بخش کشاورزی 

درصد افزایش  1/9درصد،  9/9درصد،  7/3درصد،  7/1تجاری، صنعتی و کشاورزی به ترتیب، 

 داشته و در بخش عمومی تغییر محسوسی نداشته است.

و کشاورزی خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی  یهابخشتعداد کل مشترکین در  6931در سال  

 درصد افزایش داشته است. 3/0مشترک بوده که این تعداد نسبت به سال قبل  میلیون 11/6

 3درصد، بخش تجاری  4/6در بخش خانگی  6931طی سال تعداد مشترکین همچنین رشد 

درصد  1/69درصد و بخش کشاورزی  7/4درصد، بخش صنعتی  1/1درصد، بخش عمومی 

 .باشدیم

و  یصنعت خانگی، تجاری، عمومی، یهابخشهر کیلووات ساعت در قیمت برق به ازای 

که  باشدیمریال  919ریال و  133ریال،  139ریال،  0133ریال،  6242کشاورزی به ترتیب 

درصد  7/3درصد و  9/1درصد،  1/7درصد،  3/3، درصد 0/67نسبت به سال قبل به ترتیب 

 افزایش داشته است.

 1/0949 و بخش خصوصی یامنطقهتابع وزارت نیرو و برق  برق هاینیروگاهظرفیت اسمی 

 4/31درصد افزایش داشته است.  1/2که نسبت به سال قبل  باشدیمهزار کیلووات ساعت 
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درصد از آن مربوط به  1/9استان مربوط به وزارت نیرو  هاینیروگاهدرصد از ظرفیت اسمی 

 .باشدیمبخش خصوصی 

 و بخش خصوصی یامنطقهوزارت نیرو و برق  هاینیروگاه )ناخالص( برق در ژهیوناتولید 

افزایش داشته است.  درصد 1/0میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  7/66140

درصد از  9وزارت نیرو و  هاینیروگاهاستان مربوط به  هاینیروگاهدرصد از تولید ناخالص  37

 .دباشمیبخش خصوصی  هاینیروگاهآن مربوط به 

مختلف افزایش داشته  هایبخشمصرف برق و سرانه مصرف آن در  دهدمینشان  هابررسی

 خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی نشان  هایبخشافزایش سرانه مصرف برق در  است.

که بیانگر  باشدمیکمتر از نرخ رشد مصرف  هابخشنرخ رشد تعداد مشترکین در این  دهدمی

از افزایش تعداد مشترکین باشد  متأثربیشتر از آنكه  هابخشدر این  که افزایش مصرف ستا آن

 .باشدمیناشی از افزایش مصرف هر مشترک 

 سیاستی یهاهیتوصو ارائه  یبندجمع .8-4

افزایش ساالنه مصرف انرژی در کنار الگوی نامناسب  و 6424اقتصادی در افق افزایش رشد 

ملی در  یهااستیس، ضرورت بازنگری یطیمحستیزمصرف و کاهش ذخایر انرژی و پیامدهای 

 .سازدیمنمایان  شیازپشیبتولید، توزیع و مصرف انرژی را 

 ریز بیشتردر افزایش تعداد مشترکین  رغمیعلاستان  سرانه مصرف برق دهدمینشان  هابررسی

د نرخ رشد مصرف برق بیش از رش دهدمیمربوط به آن افزایش داشته که نشان  یهابخش

و کاهش افزایش تعداد مشترکین  . همچنین با توجه بهباشدمیتعداد مشترکین در این بخش 

مربوطه کاهش پیدا  یهابخش ریز بیشترگاز طبیعی، سرانه مصرف گاز در بخش در مصرف 

 کرده است.

 :گرددیمراهكارهای ذیل توصیه  در راستای توسعه و بهبود وضعیت این بخش در استان،

محیطی و تالش و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستاستان در منابع انرژی یجاد تنوع ا (6

 .های آبیبا اولویت انرژی ریپذدیتجدهای برای افزایش سهم انرژی

( در استان جهت تقویت توزیع برق در CHPکوچك )برق با مقیاس  هاینیروگاهاحداث  (0

 .استان

یتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنارتقای بهره (9

 .نگهداری و مصرف آن
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ها از قبیل بادی و های نو و ایجاد نیروگاهآوری و دانش فنی انرژیی کسب فناتالش بر (4

 .استاندر  ییگرمانیزمهای سوختی و خورشیدی و پیل

 هابخشنفتی به تفکیک  یهافرآورده. مصرف 6 -8جدول 

 شرح
نوع 

 فرآورده

 6931سال  6933سال 

 نیروگاه عتیصن خانگی
وسایل 

 نقلیه

سایر 

 هابخش
 نیروگاه صنعتی خانگی

وسایل 

 نقلیه

سایر 

هبخش

 ا

میزان 

 مصرف

 نفت سفید

هزار )

 (مترمكعب

664 69/2 2 2 9/69 624 69/2 2 2 9/63 

کوره نفت 

هزار )

 (مترمكعب

2 3/32 113 2 3/6 2 3/11 6696 2 71/2 

 نیبنز

هزار )

 (مترمكعب

2 6/6 2 
643

2 
73/2 2 6/6 2 6160 16/2 

 نفتی ساری و چالوس یهافراوردهپخش  شرکت :مأخذ

 

 

 نفتی یهافرآورده. متوسط مصرف 2 -8جدول 

 6931سال  6933سال  نوع فرآورده شرح

 متوسط مصرف
 7/907 6/943 (مترمكعب) دیسفنفت 

 6/9014 3/0100 مترمكعب(کوره )نفت 

 4/4406 3/4217 مترمكعب() نیبنز

 نفتی ساری و چالوس یهافرآوردهپخش  شرکت :مأخذ    
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 . مصرف گاز طبیعی9-8جدول 

 شرح

 6931سال  6933سال 

 صنعتی خانگی
تجاری و 
CNG 

 صنعتی خانگی نیروگاه
تجاری و 
CNG 

 نیروگاه

متوسط مصرف گاز 
طبیعی به تفكیك 

 هابخش
 )میلیون مترمكعب(

3/7 0 1/6 4/3 1/1 6/0 7/6 4/3 

 نیمشترکتعداد 
 مشترک()

6673337 1993 19237 4 6091026 1123 17104 4 

 سرانه مصرف گاز
 (هزار مترمكعب)

3/0 1/660 9/62 1/437103 0 3/669 6/3 
3/439132 

 

 گاز استان مازندران شرکت مآخذ:
 6931و  6935 یهاسالدر  . تعداد و مصرف برق مشترکین استان4-8جدول 

 6931سال  6933سال  شرح

 تعداد مشترکین برق

 6471166 6437161 خانگی
 060010 020063 تجاری
 629141 37019 عمومی
 69639 60331 صنعتی

 79132 17671 کشاورزی

فروش برق به تفكیك 
 هزار مگاواتها )بخش

 ساعت(

 0/9763 7/9033 خانگی
 4/710 0/726 تجاری
 4/6239 1/6261 عمومی
 6462 3/6929 صنعتی

 3/6247 9/302 کشاورزی

برق سرانه مصرف 
 مگاوات ساعت()

 3/0 9/0 خانگی
 7/9 3/9 تجاری
 3/62 3/62 عمومی
 0/627 1/629 صنعتی

 0/64 7/69 کشاورزی

 قیمت برق
 کیلووات ساعت(-)ریال

 6242 117 خانگی

 0133 0331 تجاری

 193 332 عمومی
 133 140 صنعتی

 919 943 کشاورزی

 ساری و نوشهر(مازندران )توزیع برق استان  شرکت :مأخذ 
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 ریال -گاز طبیعی مترمکعب. میانگین قیمت هر 5-8جدول 

 6931سال  6933سال  بخش شرح

 

 )ریال(گاز طبیعی  مترمكعبمیانگین قیمت هر 

 

 6966 6966 خانگی

 6222 6222 صنعتی
 6433 6433 تجاری
 9/716 9/716 نیروگاه

 گاز استان مازندران شرکت :مأخذ 

های های تابع وزارت نیرو برحسب شرکتظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاه. 1-8جدول 

 6931و  6935 یهاسال ، صنایع بزرگ و بخش خصوصیایمنطقه برق

 نیروگاه
شهرستان محل 

 استقرار

 ظرفیت نامی
 (لوواتیک)هزار 

 تولید ناخالص
 ساعت( لوواتیکلیون )می

 6931سال  6933سال  6931سال  6933سال 

 9/66636 1/62323 0633 0633 نكا نیروگاه شهید سلیمی

 602 1/19 32 32 نوشهر نیروگاه نوشهر

 2 07/2 6 6 رامسر نیروگاه جنت رودبار

 (0تنكابنآریانا )نیروگاه 
 تنكابن 

1/3 1/3 7/67 4/04 

 71 1/31 10/7 10/7 بهشهر نیروگاه امیرآباد

 610 611 6/03 6/03 سوادکوه بشل نیروگاه باران نیرو

نیرو آمارد  رعد سازاننیروگاه 
 آمل (9آمل)

1/6 1/6 9/60 3 

 64 40/1 3/3 4/62 ساری نیروگاه خزر برق ساحل

 3 - 6 - آمل نیروگاه مایاژرف

 1 - 3/6 - ساری نیروگاه ارم صنعت

 0 - 6 - آمل نیروگاه مهربرق

 0 - 1/61 - تنكابن نیروگاه نیرو پارسه

 09 0/00 3/69 3/69 ساری نیروگاه شهید رجایی

 32 9/01 62 62 بابلسر کله بست() ناکویصنیروگاه 

 استان مازندران یامنطقهبرق  شرکت :مأخذ 
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 گذاری خارجیسرمایه
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 چکیده

رهای در حـال از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها و به ویژه کشو

و پشتیبانی از پروژ های  "تامین مالی"توسعه، فراهم آوردن سرمایه بمنظور 

صنعتی و زیر ساختی است و از این جهت است که اقتصاددانان موتور رشـد 

ؤثرترین راه ترین و مـدانند. در حقیقت مهما سرمایه میو توسعه اقتصادی ر

ه سـطوح بـاالی رشـد و مدت اقتصادی و دستیابی بـحل تحقق اهداف بلند

سـرمایه فعـال و سـالم "توسعه در یك کشور، وجود اقتصاد توانمند با بـازار 

انداز مالی در اغلب کشـورهای اما به دلیل فقر حاکم و کمبود پس؛ باشدمی"

در حال توسعه، امكانات داخلی در این کشورها برای تشكیل سرمایه جهـت 

بـیش ایـن  کند. لذا کمافو نمیهای اقتصادی مورد نظر تكا تحقق نرخ رشد

کشورها ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از طریـق منـابع خـارجی 

ه گـرایش بـه سـمت جلـب و جـذب تامین نمایند و به همین علت است کـ

 کند.خارجی شكل گرفته و توجیه پیدا میهای سرمایه

 ونیـلیم 3/32، 6931میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در سـال 

درصـد رشـد داشـته اسـت.  62بـا سـال گذشـته  سـهیکه در مقا بودهدالر 

 اسیـمق روگـاهیاحـداث ن یهـا نهیدر زم ادشدهی یهاشرکت یگذارهیسرما

آب  دیـتول ،یاگلخانـه یدیمگاوات، احداث واحد تول 622 تیکوچك با ظرف

   .باشدمی شده زیالكترول

 

 صادی، توسعه کشورگذاری خارجی، رشد اقتسرمایه های کلیدی:واژه
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 استان یهایریگجهتو  خارجی یگذارهیسرمااقتصادی  یهااستیس .3-6

 یاصول یریگجهتاست که  یکشور از جمله اسناد باالدست یسالهپنج یتوسعه یبرنامه

 و دو حداقل تأمین جهتدر برنامه ششم توسعه  .کندیممختلف کشور را مشخص  یهابخش

 و تولید عوامل کل یوربهره ارتقای محل از اقتصاد %1واحد درصد از رشد ( 1/0دهم )هشت

درصد در طول  چهاردهم و كیوستیب ساالنه متوسط میزان به یگذارهیسرمارشد  همچنین

 اجرایی و دولت تعیین شده است. یهادستگاهتكالیف و اقداماتی برای  برنامه، اجرائی یهاسال

 جمله از یگذارهیسرمانیاز  مورد مالی منابع تجهیز برای زمال یهااستیس و هایریگجهت

 یهابانك اعتباری از خطوط دالر میلیارد 92 ساالنه متوسط تا خارجی مالی منابع تأمین

 63 اسالمی، مالی تأمین با اولویت ( خودگردان)فاینانس خارجی مالی تأمین قالب در خارجی

 قراردادهای مشارکتی دالر میلیارد 02 و خارجی ممستقی یگذارهیسرماشكل  به دالر میلیارد

 و شكل مستقیم به داخلی تولید زنجیره در یامنطقه و جهانی معتبر یهاشرکت خارجی، جذب

 افزایش توانمندی، به منظور داخلی تولیدکنندگان و گذارانهیسرما با مشارکت اولویت با

 عزت، بر اساسحقوقی  و قانونی موانع رفع با تولیدی خدمات و کاالها صادرات و یریپذرقابت

 مالی مؤسسات مشارکت و حضور فرهنگ غربی، اجازه نفوذ عدم به مشروط و مصلحت و حكمت

 یهاطرح خارجی مالی تأمین ایران، مجاز بودن دولت به اینكه برای در خارجی اعتباری و

 باشد، رسیده صاداقت شورای تصویب به آن اقتصادی فنی، توجیه غیردولتی که بخش اقتصادی

 یهااستیسنماید از جمله  تضمین را یاتوسعه یهاسازمان یا و توسط بانك عامل الزم تضامین

 اتخاذ گردیده است. یالمللنیب یهاهیسرماجلب و جذب  منظوربهاست که در کشور 

 هااستیباسخارجی همسو  یگذارهیسرماجذب  و اقدامات استان در مقوله جلب و هایریگجهت

بازاریابی  یهاتیفعال اقتصادی کشور بوده است همچنین در زمینه توسعه یهایریگجهتو 

خارجی، اخذ  گذارانهیسرما شناسایی شده، ارائه خدمات به یگذارهیسرما یهافرصتبرای 

خارجی جهت برخورداری از مزایای قانون تشویق و حمایت از  یگذارهیسرمامجوز 

اجرایی استان صورت پذیرفته  یهادستگاهبا همكاری  یمؤثراقدامات خارجی و...  یگذارهیسرما

 است.
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 خارجی یگذارهیسرما بررسی وضعیت تحوالت .3-2

 قرار  ریتأثاقتصادی را تحت  یهاتیفعالاست که  یهامؤلفه نیترمهمفقدان ثبات از 

برای فعالین  ینیبشیپ. ثبات اقتصادی به معنای وجود شرایط باثبات، مطمئن و قابل دهدمی

در جریان انداخته و  ئنممطخود را به طور  یهاهیسرمااقتصادی است به طوری که شهروندان 

تشكیل سرمایه با مانع  اصوالابه طور مطمئن سود خود را برداشت کنند. در شرایط عدم ثبات 

ه سوق و زودبازد یاواسطهغیر مولد،  یهاتیفعالجامعه به سمت  یهاهیسرماروبرو است و 

. در این شرایط فعالیت اقتصادی به طور غیر شفاف پیگیری شده و اطالعات اقتصادی ابدییم

 دسترس است. رقابلیغفعالین اقتصادی از طرف مراجع قانونی 

مستقیم خارجی وسیله مناسبی  یگذارهیسرماجلب  منظوربهوجود محیط باثبات اقتصادی 

های جهانی و منبعی برای ایجاد اشتغال، توسعه نیروی و بازار المللنیببرای ورود به اقتصاد 

در  هادولترسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی است. تمام  تیدرنهاانسانی و انتقال فناوری و 

اقتصادی منجر به  یهابحرانبه ثبات اقتصادی هستند. نوسانات و  یابیدست دنبال بهجهان 

. شودیمو این باعث تغییرات در نرخ بیكاری  ودشیماقتصادی  یهابنگاهتعطیلی و بسته شدن 

اقتصادی مهیا  یهاتیفعالبهتر و کاهش ریسك  یزیربرنامه، زمینه را برای باثباتاقتصاد 

 رسدیماقتصادی به حداقل  یهابنگاهو در چنین شرایطی خطرات و تهدیدات متوجه  سازدیم

. بر اساس نظر اکثر دانشمندان علم گرددیم گذارهیسرمابه  یتیفرامل یهاشرکت بترغیو باعث 

ثبات اقتصادی نوسانات نرخ تورم، رشد یكنواخت تولید ناخالص  یهاشاخص نیترمهماقتصاد 

در  م،یکشور بدان یرا مشكل اصل یکه مشكالت اقتصاد یدر صورت. باشدمیداخلی و بیكاری 

حرکت  نیا دواژهیکل یمال تیبرداشته شود. شفاف دیبا یاساس یهامعضل گام نیحل ا یراستا

 چیهستند. ه تیبه دنبال شفاف گذارانهیسرما یالمللنیاست. چه در داخل و چه در عرصه ب

. عدم ستین رشفافیگنگ، مبهم و غ طیمح در یطرح یمال نیحاضر به تأم یگذارهیسرما

 یگذارهیبه سرما یو لیرفتن تما نیاز ب نیو بنابرا گذارهیسرما سكیر شیباعث افزا تیشفاف

 .شودیم

 خارجی یگذارهیسرمابررسی و تحلیل عملکرد  .3-9

 ونیلیم 3/32، معادل 6931مصوب در استان مازندران در سال  یخارج یگذارهیسرمامجموع 

صنعت، انرژی و  هایبخش در سال مورد نظر مربوط به یگذارهیسرماجلب دالر بوده است. 
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مگاوات، احداث واحد  622 تیکوچك با ظرف اسیمق روگاهینکشاورزی، در زمینه احداث 

 .باشدمیشده  زیآب الكترول دیتول ،یاگلخانه یدیتول

با  یخارج گذارهیسرمااست که  نیوجود دارد، ا یخارج گذارهیسرماکه در جذب  یموضوع مهم

 هایلداخدر ابتدا از  دیبا نیبنابرا شوندیمکشورمان  یوارد بازارها یداخل گذارانهیسرمابر  هیتك

 درص رانیبه اقتصاد ا یخارج گذارانهیسرماورود  یارهایاز مع یكیشود. به طور قطع  تیحما

در داخل  یبخش خصوص یاقتصاد یهابنگاهاز  تیاست و تا حما یداخل گذارانهیسرما تیوضع

 رانیوارد بازار ا نانیبا اطم یخارج گذارانهیسرماانتظار داشت که  توانینم ردیکشور صورت نگ

 شوند.

 دالر میلیون  6/0( بالغ بر یپوشش یهاطرح) 6931وارده استان مازندران در سال  هیسرما

با توجه به بوده است.  FDI یخارج میمستق یگذارهیسرماوارده به روش  یهاهیسرما. باشدمی

 منابع مالی است، ورود این منابع به کشور از طریق نیتأم ازمندین استاناینكه در حال حاضر 

است. بنابراین  گذارهیسرماریسك تجاری با  یگذارهیسرما، صحیح است. زیرا در یگذارهیسرما

نه تنها به توسعه و رونق اقتصادی و  هاهیسرماو تالش در امر جذب و نگهداری  یبسترساز

، بلكه به استقالل، عدم وابستگی و حفظ منابع و سرمایه نیز دینمایماشتغال کمك شایانی 

 هد نمود.کمك خوا

 یخارج یگذارهیسرماعملکرد مرکز خدمات  .3-4

 هیوع سرمان نیب اذکشورها برای ج ۀ، همیتقیم خارجسم یگذارهیسرمامهم نقش با توجه به 

میان  ژهیرقابت به و نیاست. ا ییار رقابتسب ،هاهیسرما نیب اذج نی. بازار جهاکنندیمتالش 

، بیشتر یبه توسعه و کمبود منابع مل عیسر یستیابزوم دل، با توجه به توسعهدرحالکشورهای 

را  هیسرما نیموفق ا رشیپذ نهیموفق هستند که بتوانند زم ییکشورها انیم نیدر ا. است

 .ندیفراهم نما

. ندینمایمرقابت  گریكدیارائه خدمات با  نحوهدر  ،یخارج یگذارهیسرماامروزه مناطق مستعد 

 انیو جلب مشتر یگذارهیسرما تیدر موفق تواندیمآن  ترشرفتهیپخدمات هر روز شكل  نیا

 داشته باشد. ییبسزا ریتأث

جذب  نهیدر زم یخارج گذارانهیسرماکه نوع خدمات قابل ارائه به  یتیبا توجه به نقش و اهم

 یخارج یگذارهیسرمامرکز خدمات در همین راستا  دینمایم فاءیا یلالمل نیب یهاهیسرما

 ارائه نموده است. یخارج گذارانهیسرما برای به این شرحمواردی مازندران 
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و کارشناسی  ینشست رسم 61خارجی،  یگذارهیسرما یهاطرحمقوله خدمات پشتیبانی به  در

 9 برگزار گردید. همچنین گذارانهیسرما یرو شیرفع موانع و مشكالت پ یمرکز خدمات برا

ی دریافت که خارج یگذارهیور مجوز سرماجهت صد یالمللنیب گذارانهیسرمافقره درخواست 

مطرح و منجر به صدور  مربوطه ئتیهگذاری در پس از بررسی و ارسال آن به سازمان سرمایه

 مجوز گردید.

 یهاطرحو راهبری نظارت  یدر راستا یخارج یگذارهیسرما یهااز پروژه دبازدی مورد 61 انجام

 یبرا یابیبازارخصوص در بوده است.  گذارانهیسرمااز دیگر خدمات ارائه شده به  یگذارهیسرما

مهم  یهافرصت ارائهو ولگاگراد روسیه  شهمای در توان به شرکتگذاری میسرمایه یهارصتف

تجاری ایران و کشورهای حاشیه دریای  یالمللنیب، شرکت در نمایشگاه استان یگذارهیسرما

مذکور از  گذارانهیسرمانشست با  63اری و برگز یخارج یگذارهیسرما ئتیه 60 رشیپذخزر، 

اشاره نمود. از دیگر اقدامات انجام شده  ...و  کشورهای آلمان، کره، سوئیس، امارات متحده عربی

 معرفی ،وزارت امور خارجه در استان یندگیدفتر نما قیاز طر هافرصت یابیبازار در این مقوله،

 هییری ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی و تهاقتصادی آن با به کارگ یهایتوانمنداستان و 

 قالب در استان یگذارهیسرما شاخص طرح 3 ، ارسالدر مازندران یگذارهیسرمانماهنگ 

 .باشدمی یالمللنیب بازاریابی جهت یگذارهیسرما سازمان برای انگلیسی زبان به پاورپوینت

، اعزام کارشناس سرمایه یگذارهیسرماآموزشی برگزار شده توسط سازمان  یهادورهشرکت در 

در کشور  (SME) کوچك و متوسط یهابنگاهبا موضوع  یدر دوره آموزشگذاری جهت شرکت 

 ،یگردشگر ،ییبنا ریز هایبخشدر  دیفرصت جد 64تعداد  یمستندسازگردآوری و  و نیچ

 از اقدامات مرکز در مقوله امور اجرایی و محتوایی بوده است.صنعت 

 یاستیس یو ارائه راهکارها یدبنجمع .3-5

، فراهم توسعهدرحال یبخصوص کشورها و کشورها یعوامل مؤثر بر رشد اقتصاد نیترمهماز 

 یگذارهیسرما یهاطرح یمال نیتأم به منظور ،یخارج یهاهیسرما ژهیوبهو  هیسرما آوردن

در حال گذار  یو اقتصادها توسعه در حال یکشورهادر  یگذارهیسرما طیشرا نانچهچاست. 

گونه بازارها  نیدر ا حضور یبرا یشتریو رغبت ب لیم یالمللنیب گذارانهیسرما شود، نیتضم

رشد  ،ینسب یهاتیمزاز  یریگبهرهفرصت  زین زبانیم یکشورها امر به نیخواهند داشت. ا

 عرصه در یرقابت یکاالها دیتول یروز برا یآورفنو  دانش به یابیو دست ییزااشتغال ،یاقتصاد



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 87  

 یرا برا یمنافع متقابل یخارج یگذارهیسرما ورود انیجر عیتسر ن،یبنابرا؛ دهدمیرا  یالمللنیب

 .سازدیم فراهم یالمللنیب گذارانهیسرماو  زبانیم یکشورها

بالقوه  داتیتهد کاهش نیو همچن یخارج یگذارهیسرمامنفعت از  نیشتریب به منظور کسب

و مقررات  نیقوان ی، وضع و اجراهارساختیزبهبود  ،یاقتصاد تیامن و یاسیثبات س نیآن، تأم

 است. یمناسب الزم و ضرور

 ،یبه انطباق فرهنگ جانبههمهتوجه  تیاهم توانینم یهر کشور یاست در رشد اقتصاد یهیبد

به مناطق آزاد به  ژهیتوجه و لزوم انیم نیگرفت. در ا دهیرا ناد ...و  یمنافع مل رقابت ،یتیمز

 ،یخارج یگذارهیسرما جذب یفضاها نیشده و مستعدتر کنترل ییایجغراف یهامحدودهعنوان 

 .رسدیمبه نظر  یضرور کامالا

 یهاطیمحالزم،  یسازوکارها نیتدو و مناطق آزاد جادیبا ا ایدر دن یمتعدد یکشورها امروزه

مناطق  انی. در ماندهساخت فراهم یخارج گذارانهیسرما تیحضور و فعال یبرا را یجذاب و امن

و  ترعیوس یرا در سطح یگذارهیسرما تیامن یهاشاخصه که یمناطق ز،ین ایآزاد موفق دن

با  .اندنمودهکسب  یاقتصاد یهاشاخصمجموعه  در ترمطلوب ی، عملكرداندنموده جادیمؤثرتر ا

مازندران با  گذاری خارجی متاسفانه استانتوجه به نقش مناطق آزاد در جلب و جذب سرمایه

برخورداری از امكانات و شرایط الزم از منطقه آزاد محروم بوده؛ این در حالی است که 

 های همجوار موفق به ایجاد چنین مناطق شده است لذا ایجاد منطقه آزاد در استاناستان

 المللی داشته باشد. گذاران بالقوه بینتواند نقش مؤثری در جذب سرمایهمی
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 استان خارجی تجارت
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 چکیده
 توسعهپردازان ارتباط تجارت و توسعۀ اقتصادی همواره مورد توجه نظریه

پردازان کالسیك تجارت را موتور رشد اقتصادی بوده است، طوری که نظریه

کلید و نقطۀ عظیمت توسعۀ اقتصادی دانستند. تجارت، شاهو توسعه می

های طبیعی فاقد کانی واردی حتی در م کهاست بسیاری از جوامع بشری 

 .باشندالزم می

 6931جمع کل مبادالت تجاری )صادرات و واردات( استان مازندران سال 

هزار تن  9143میلیون دالر و از نظر وزنی  7/6997از نظر ارزشی معادل 

 0/9661قبل از نظر وزنی ) بوده که نسبت به کل مبادالت استان در سال

درصد  6/61میلیون دالر(  9/6690ز نظر ارزشی )درصد و ا 9/09هزار تن( 

از مبادالت استان را  درصد 3/61است، از نظر وزن حدود افزایش داشته 

دهد. از نظر ارزشی نیز در درصد آن را واردات تشكیل می 6/19صادرات و 

درصد از مبادالت را  1/72درصد و واردات  4/03مدت یاد شده صادرات 

 دهند.تشكیل می

ای در گسترش جه به ترکیب تجارت خارجی، مازندران از توانایی بالقوهبا تو

های نسبی استان و در صورت استفاده از مزیت ؛ کهصادرات برخوردار است

توان با توجه به دسترسی به بازار مناسب کشورهای حاشیه دریای خزر، می

 .نسبت به افزایش سطح تولیدات و مازاد تجاری اقدام نمود
های اقتصاد مقاومتی به شمار ه یكی از ارکان مهم سیاستصادرات ک

قرار گرفته است؛ چراکه  دیتأکرود، در برنامه ششم توسعه نیز مورد می

و تحقق اهداف و  نیتأمبرنامه ششم توسعه آخرین فرصت برای 

 بینی شده است.های پیشسیاست

 

 تجارت خارجی، مزیت نسبی، تراز تجاری های کلیدی:واژه
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 های استانگیریهای اقتصادی تجارت خارجی و جهتسیاست. 61-6

توسعه صادرات غیرنفتی ، های اقتصاد مقاومتیهدف برنامه ششم توسعه در تطبیق با سیاست

؛ افزایش سهم صادرات خدمات و شودیمکه برای دستیابی به آن چهار راهبرد توصیه  باشدمی

، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی، محصوالت با فناوری برتر در صادرات کشور

گذاری خارجی به منظور تولید صادراتی، جلوگیری از انحصار و بازارشكنی و جذب سرمایه

های خرد و المللی با تأکید بر بنگاهگسترش حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بین

 .کوچك

رود، در برنامه ششم شمار می های اقتصاد مقاومتی بهصادرات که یكی از ارکان مهم سیاست

و  نیتأمقرار گرفته است؛ چراکه برنامه ششم توسعه آخرین فرصت برای  دیتأکتوسعه نیز مورد 

بینی شده است. این در شرایطی است که مطابق آمارها، های پیشتحقق اهداف و سیاست

درآمدها  طوری که کاهش ایناقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است؛ به

تواند به اقتصاد ضربه وارد کند؛ از این رو، توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در توسعه می

بر اقتصاد حاکم باشد، کیفیت و  ایتوسعهاقتصادی کشور دارد. از طرفی زمانی که وضعیت 

هد المللی شدن محصوالت تولیدی ایران را فراهم خواشده کاال زمینه رقابت بینقیمت تمام 

های مختلفی گذاری و افزایش تولید در حوزهدهد که با سرمایهاز این رو آمارها نشان می کرد؛

توان با افزایش و رشد منفی بوده، می هاآنیا نرخ تغییرات صادرات  که صادرات اندکی داشته

های مربوطه صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهایی که موجب افزایش نرخ اشتغال در بخش

 .ود، کمك کردش

تقویت ساختار رقابتی، تجارت خارجی که شامل  یهااستیسدولت در  یریگجهتبا توجه به 

سازی تجاری و تقویت حضور توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه خارجی، نشان

لذا  باشدمی در بازارهای منطقه و جهان، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری

 آن یهااستیسدر راستای اهداف برنامه و تحقق  ستیبایمتجاری استان نیز  یهاتاسیس

 و صنایع تبدیلی کشاورزی و شیالتی صنعتی محصوالت کشاورزی ورو، صادرات از اینباشد. 

فروشی فاصله که بر این اساس هرچه بیشتر از خامتجاری استان قرار گیرد های جزو اولویت

 .المللی افزایش دهیمازارهای بینرا به ب استانات بگیریم و عرضه تولید
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 . بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی61-2

 یكی از عنوان به اقتصاد مندیرقابت 6914-6424دوره  طی ساله 02 اندازچشم سند تصریح

 با توسعه های چهارم و پنجمبرنامه آن متعاقب و گردید مطرح کشور سیاستی اصلی محورهای

 سازگار و برونگرا شكل به صادراتی راهبردهای و شد تدوین تجارت مقوله به متفاوترویكردی 

 بالفعل و بالقوه هایجهانی، مزیت استانداردهای و نیازها به متكی جهانی، و الزامات شرایط با

 .قرار گرفت مدنظر کشور

 توسعه تجارت خارجی خصوص دراقدامات استان  ترینمهم. 61-2-6

بر اساس اعالم ) روسیهرفه تا صفر درصد پرتقال صادراتی ایران در پیگیری کاهش تع -

 سازمان توسعه تجارت خارجی ایران(.

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در ولگاگراد روسیه با محوریت استان  -

 مازندران.

 برگزاری میز کشوری ترکمنستان با حضور رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در -

 ترکمنستان و فعاالن اقتصادی.

 برگزاری میز تخصصی کشوری توسعه صادرات لبنیات در استان. -

 برگزاری میز تخصصی کشوری توسعه صادرات مرکبات و کیوی در استان. -

 از طریق سازمان توسعه تجارت ایران. 6931پیگیری مشوق صادراتی بسته حمایتی سال  -

مرکبات و کیوی به رایزنان بازرگانی  ویژهبهمحصوالت صادراتی استان  رسانیاطالع -

 کشورهای هدف.

 پرداخت کمك سود تسهیالت بانكی به تعدادی از صادرکنندگان استان. -

 استان به رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف. هایپتانسیلو  هاظرفیتارسال  -

 

 ها و متغیرهای کالن تجارت خارجی. بررسی و تحلیل وضعیت شاخص61-9
 ش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالییارز 

و از  هزار تن 0/141بر حسب وزن، معادل  6931جمع کل صادرات استان مازندران در سال 

کاهش و از نظر ارزشی  درصد 61میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزنی  1/939نظر ارزش 

درات استان از نظر وزن و ارزش به درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است. صا 4/1

 .استدرصد از کل مبادالت استان در سال یاد شده را تشكیل داده  4/03درصد و  3/61ترتیب 
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سال یاد شده را  درترین اقالم صادراتی از گمرکات استان مازندران از لحاظ ارزش عمده

 3/69) یصنعتی درصد(، کاالها 3/0) یچوبصد(، مصنوعات در 9/14) یلبنهای فرآورده

درصد( تشكیل  7/6) یمعدندرصد( و مواد  3/0درصد(، سیمان ) 7/6جات )ینیریش(، درصد

درصد کل کاالهای صادراتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن  1/11این کاالها  ؛ کهدهدمی

های عراق، کشور دهند.درصد کل کاالهای صادراتی را در سال یاد شده تشكیل می 4/30

ن روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان کشورهای اصلی هدف صادرکنندگان فدراسیو

 اند.استان مازندران بوده

  استان برخی از کاالهای صادراتیدالیل کاهش صادرات 

آذربایجان، ترکمنستان، هدف )کارخانه تولید سیمان در برخی کشورهای  یاندازراه -

 قزاقستان(.

صدی به در 622و تعرفه  ان توسط کشور آذربایجاندرصدی به سیم 72افزایش تعرفه  -

 ت هر تن توسط کشور ترکمنستان.دالر باب 022سیمان حداقل 

 خرید سیمان از عراق و کشورهای آسیای میانه. کاهش تقاضا -

کاهش  جهیدرنتکشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان  یهاپولکاهش شدید ارزش  -

 توان خرید.

 طقه به خصوص عراقتغییر و تحول کشورهای من -

 کاهش قدرت مالی کشورهای آسیای میانه در نتیجه کاهش ارزش روبل. -

 تولیدی استان. یهاکارخانهمحدودیت در تولید پروفیل در یكی از  -

 از: اندعبارتگذشته که  یهاسالو همچنین برخی از مشكالت جا مانده از 

مانند محصوالت کشاورزی و  باال بودن قیمت تمام شده برخی از کاالهای تولیدی استان -

 با کاالهای مشابه در بازارهای هدف. هاآن یریپذرقابتعدم 

 ارز حاصل از صادرات. وانتقالنقلمشكالت مربوط به  -

و  بلندمدتمنظور انعقاد قرارداد صادراتی ه نبود کنسرسیوم صادراتی قوی در استان ب -

 دارای اعتبار.

 کشورهای هدف از جمله ترکمنستان و ... عدم روابط دیپلماتیك مناسب با برخی از -

 نبود تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف. -
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مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان 

برخی از کشورهای  های سیاسی از یكسو و اختالفات سیاسی حاکم بر روابط ایران باتنش

شورهای از سوی دیگر، کاهش مراودات اقتصادی ایران را در پی داشته است. اگرچه کمنطقه 

فارس روابط تجاری خوبی با ایران دارند و حاشیه خلیجمنطقه باستثنا برخی از کشورهای 

توان را پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد، اما نمی هاآنتوان می

 عالوه مشكالت . بردند را نیز کتمان کردسودی که این کشورها از تجارت با ایران می

مزید بر علت شده و صادرات ایران به کشورهای نیز های سیاسی رساختی و بانكی تنشزی

ر راستای ارتقای تجارت این ارتباط الزم است دولت دقرار داده است. در ریتأثمنطقه را تحت 

مشكالت »تجار و بازرگانان ایرانی را برطرف کند.  یشرویپایران با کشورهای منطقه، مشكالت 

تعدد و »، «مسائل گمرکی»، «ونقل نامناسب و مشكالت ترانزیتیحمل»، «یساختاری و مال

فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی »، «مثل ایران و عراق(کشورها )تغییر قوانین در برخی از 

مشكل »، «با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین و قیمت باالی محصوالت

مشكل »و « وکار در کشورنبود محیط مناسب کسب»، «حصوالتفروش و نبود بازار برای م

از جمله موانعی است که فعاالن اقتصادی درخصوص صادرات « مراودات بانكی با دیگر کشورها

توجه به صادرات در شرایط کنونی، یك الزام است نه . ندینمایمبه کشورهای منطقه مطرح 

از سایر کشورها مدنظر متولیان تجارت کشور  انتخاب. بازارهای هدف ما در منطقه باید بیشتر

 .باید از طریق ابزار اقتصادی و سیاسی رصد کردو  قرار گیرند

برخی  باشدمیاستان نیز از آن ناگزیر  عتاا یطببه این ترتیب عالوه بر مشكالت فوق االشاره که 

 نمود: به موارد ذیل اشاره توانیمصادرات( را بخش )دیگر از مشكالت مربوط به این 

 عدم وجود تشكل قدرتمند صادراتی در استان. -

 تغییرات مداوم قوانین و مقررات. -

 .یرساناطالعضعف سیستم  -

 مطمئن، ارزان و قابل دسترس ونقلحملعدم وجود سیستم  -

جدا از مشكالت ارائه شده فوق که مشكالت بنیادی است مسائل و مشكالت اجرایی دیگری نیز 

 گردد مواردی از قبیل:ن ما میمانع صادرات و صادرکنندگا

مشكالت گمرکی صادرات بخش کشاورزی استان مازندران به روسیه در کشور هدف.  -

که از طریق بانك  نامهضمانتیعنی نامه اعتباری یا همان  LC اعتبار اسنادی یا همان
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اعتبار اسنادی روشی امن و مطمئن جهت پرداخت  که یآنجائباشد، از گشایش می قابل

رود بنابراین عدم گشایش آن، صادرکنندگان را با مشكل مواجه ه کاال به شمار میوج

 نموده است.

 که باشدیم CISبازرگانان استان در برخی از کشورهای  و خریداران برای روادید اخذ  -

 .مواجه نموده است مشكل با را هاآنمراودات 

 نیست. الزم برخوردار تسرع و ییکارا و از انسجام صادرکنندگان به خدمات هارائ -

کشور و استان  صادراتی ساختار و از صادرکنندگان کارآمدی و منسجم مدون، اطالعات -

باشد ولی ندارد، در این ارتباط بانك اطالعاتی صادرکنندگان در حال تهیه می وجود

 باشد.متأسفانه اطالعات جمع آوری شده کامل نمی

 ارزی. نوسانات از صادرکنندگان ناشی خسارات به توجه عدم -

 کشور. صادرات لمسائ در گیریبرای تصمیم واحد گذاریسیاست نظام فقدان -

، افزایش ونقلحملالمللی و عدم پرداخت یارانه بین ونقلحملهای افزایش هزینه -

المللی، بین یهاشگاهینماها، حذف یارانه های صادرکنندگان به دلیل اعمال تحریمهزینه

 باشد.جمله دیگر مشكالت صادرکنندگان میتوسط گمرک از افزودهارزشاخذ مالیات بر 

 ایای و سرمایهارزش و حجم واردات استان به تفکیک مصرفی، واسطه 

 344هزار تن و  1/9631از نظر وزن و ارزش به ترتیب برابر  6931کل واردات استان در سال 

ت استان، واردات استان مازندران میلیون دالر بوده است، بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرکا

درصد افزایش  04درصد و از نظر ارزشی  3/97از نظر وزنی  33در سال یاد شده نسبت به سال 

درصد از کل مبادالت  1/72درصد و از نظر ارزشی  6/19است که به ترتیب از نظر وزنی  داشته

به گمرکات استان مازندران در  اقالم عمده وارداتی .است استان را در سال یاد شده تشكیل داده

 3/97میلیون دالر و سهم ارزشی  3/937این مدت به ترتیب شامل: جو به ارزش بیش از 

انواع روغن به  درصد، 1/67میلیون دالر و سهم ارزشی  1/613درصد، ذرت به ارزش بیش از 

میلیون  9/43به ارزش  آالتآهندرصد،  9/62میلیون دالر و سهم ارزشی  37ارزش بیش از 

میلیون دالر و سهم ارزشی  1/43به ارزش  آالتنیماشدرصد، انواع  0/3دالر و سهم ارزشی 

درصد، کاغذ به  3/9میلیون دالر و سهم ارزشی  0/97روغنی به ارزش  یهادانهدرصد،  1/4

میلیون  01درصد و چوب و تخته با ارزشی بالغ بر  9میلیون دالر و سهم ارزشی  0/03ارزش 

درصد کل  3/13این اقالم  ؛ کهدرصد از کل واردات را دارا بوده است 1/0سهم ارزشی  دالر و



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 95  

درصد کل کاالهای وارداتی را در سال  7/34کاالهای وارداتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن 

دهند. کشورهای فدراسیون روسیه، امارات متحده عربی، سوئیس، آلمان و یاد شده تشكیل می

 اند.ای اصلی واردات به استان مازندران بودهاسپانیا کشوره

 متوسط قیمت کاالهای صادراتی 

شاهد افزایش میانگین قیمت کاالهای صادراتی  6931توان گفت، در سال بر اساس آمارها می

که متوسط قیمت طوریفروشی حكایت دارد، بهمحسوس خام نسبتااکشور بودیم که از کاهش 

 33دالر رسید که در مقایسه با سال  0/127به  31در سال هر تن کاالی صادراتی استان 

 درصد افزایش یافت. 92دالر( حدود  6/417)

 متوسط قیمت کاالهای وارداتی 

دالر رسید که نسبت به رقم مشابه  9/033به  31متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی در سال 

هد سهم مواد اولیه از ددرصد کاهش داشته و نشان می 9/13دالر( معادل  7/907)33سال 

 .در سال گذشته افزایش یافته است استانواردات 

 تراز بازرگانی 

گذاران اقتصـادی بـوده و توجـه مورد نظر سیاست لمسائترین صادرات غیرنفتی همواره از مهم 

است. لذا ایجاد تسـهیالت های توسعه اقتصادی کشور را معطوف خود داشته خاصی را در برنامه

ای صادرات موجب تحرک در مكانیزم تجارت خـارجی و نقـش مـؤثر در رشـد تولیـد هدر زمینه

جمع کل مبادالت تجاری )صادرات و واردات( استان مازندران سـال  ناخالص ملی خواهد داشت.

هزار تن بوده که نسـبت  9143و از نظر وزنی  میلیون دالر 7/6997 از نظر ارزشی معادل 6931

درصـد افـزایش و از  9/09هزار تـن(  0/9661) یوزنل قبل از نظر به کل مبادالت استان در سا

 3/61حـدود است، از نظـر وزن درصد افزایش داشته  6/61 میلیون دالر( 9/6690) یارزشنظر 

دهد. از نظـر ارزشـی درصد آن را واردات تشكیل می 6/19درصد از مبادالت استان را صادرات و 

درصــد از مبــادالت را تشــكیل  1/72د و واردات درصــ 4/03نیــز در مــدت یــاد شــده صــادرات 

 دهند.می

 های سیاستیو ارائه توصیه یبندجمع. 61-4

صادرات غیرنفتی کشور  تنهانهگرفته، های صورت دهد با وجود تالشها نشان میبررسی

همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ بلكه بیشترین وابستگی نیز به بخش گاز و نفت است. 

دهد که شامل محصوالت و اولیه، عمده صادرات ایران را تشكیل می یاواسطهاالهای صادرات ک
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تولید این محصوالت نیز  عمدتاااست که « ها و مشتقات نفتیپتروشیمی، گازها و سایر فرآورده»

گذاری در صنایع سرمایه ( توسعه6راهكار  دوکند. از این رو، از ساختاری دولتی تبعیت می

شود؛ صادرات خدمات فنی مهندسی پیشنهاد می ( گسترش0 با این محصوالت تبدیلی مرتبط

بیشتری نصیب کشور خواهد شد. از این رو باید مواردی چون  افزودهارزشچراکه در این صورت 

بنیان، پشتیبانی از پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت صنایع پیشرفته و دانش»

رویكرد توسعه و  رد توسعه صادرات و انتقال فناوریگذاری داخلی و خارجی با رویكسرمایه

ونقل و ترانزیت، حمایت از پردازش محصوالت خام و اولیه داخلی به جای صادرات خدمات حمل

حمایت از صادرات این محصوالت در راستای تكمیل زنجیره ارزش، استفاده مناسب از 

در جهت گسترش تولیدات  (شدبامین آکه استان مازندران فاقد ) آزادهای مناطق ظرفیت

های معتبر جهانی برای تولید، توسعه گذاری مشترک با برندها و شرکت، سرمایهصادرات گرا

های خرد و المللی، توانمندسازی بنگاهتولید و ارائه اثربخش اطالعات تجاری بازارهای بین

رات غیرنفتی جهت تحقق اهداف و توسعه صاد« المللیکوچك برای حضور در بازارهای بین

 .قرار گیرد دیتأکمورد 

های سیاستی زیرر توان توصیهدر این راستا و با در نظر داشتن عوامل قابل کنترل، می

 را ارائه داد:

 ایجاد گردد. محصوالت استان های الزم برای صادراتزیرساخت 

 رفـع  شدبامیکه در زمینه صادرات از اهمیت بسزایی برخوردار  مسئله نقل و انتقاالت پولی

 گردد.

 .ورود بخش خصوصی جهت گسترش توسعه تجارت خارجی استان با کشورهای همسایه 

  المللنیبخارجی در بحث تجارت  یهااستیسساماندهی. 

 های بزرگ صادراتی از راهكارهای اصلی برای توسعه تجارت خارجی است و تشكیل شرکت

بزرگ اقتصادی امكان صادرات  هایباید از صادرات خرد فاصله بگیریم و با ایجاد شرکت

 .کاالها با حجم زیاد و متنوع را برای استان فراهم کنیم

 تواند در صدور کاالهای استان به تسهیل روابط بانكی و گمرکی با روسیه و آذربایجان می

آن کشورها کمك بسیاری نماید. براساس توافق ایران با کشورهای روسیه و آذربایجان 

مابین تسهیل شد و فضای خوب همكاری تجاری با این دو فی روابط بانكی و گمرکی

توان محصوالت صادراتی استان را از این دو با توافق انجام شده می .کشور ایجاد شده است



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 97  

کشور به سایر کشورهای آسیای مرکزی صادر کنیم و در این حوزه نقش استان مازندران 

 باشد. مؤثرتواند می

 گردد استان مازندران م وارداتی گمرکات استان، پیشنهاد میبا در نظر گرفتن ترکیب اقال

های نسبی و دسترسی به بازار مناسب کشورهای حاشیه دریای خزر، در راستای مزیت

ای به توجه ویژه گرددیمدهی تولیدات اقدام نماید، در این راستا توصیه نسبت به جهت

نمایند، گردد تا تناسبی لید میهای تولیدی که محصوالت خود را جهت صادرات توواحد

 میان صادرات و واردات استان ایجاد گردد.

 های نسبی استان.توسعه تجارت محصوالت تولیدی دارای مزیت 

 های متولی بخش تجارت تجهیز گمرکات استان و حذف بروکراسی غیرضروری دستگاه

 المللی.ای بینخارجی و همچنین ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی مطابق استاندارده

  ارائه تسهیالت خاص برای کاهش زمان ترخیص گمرکی محصوالت کشاورزی و

 .یفاسدشدن
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 چکیده

عنوان یكی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش  بازار سرمایه به

. گذاری و ... دارد، سرمایهییازاشتغالای در تقویت رشد اقتصادی، برجسته

 این به منتج 31 سال در کشور سیاسی و اقتصادی رویدادهای برآیند

 1022 ارزش به سهم میلیون 6313 معادل 6931 سال در که گردیده

 که قرارگرفته معامله مورد ندرانزما استان سرمایه بازار در ریال میلیارد

 نظر از و کاهش درصد 3/00 تعداد نظر از قبل سال مشابه مدت به نسبت

 سهم میلیون 6213 تعداد این از. است داشته رشد درصد 1/46 ارزش

( درصد 3/44) معادل سهم میلیون 173 و خرید مورد( درصد 3/33) معادل

 در شده خریداری سهام نیز ارزش نظر از. است گرفته قرار فروش مورد

 4/39) ریال میلیارد 4973 معادل 31 سال در استان ایمنطقه بورس

 ریال میلیارد 9103 معادل مدت این در رفته فروش به سهام و( درصد

 سال در نیز کشور به استان معامالت ارزش نسبت. است بوده( درصد 1/41)

 رشد درصد 7/42 گذشته سال به نسبت که بوده درصد 01/6 با برابر 6931

 .است داشته

 نمادهای بازگشایی یعتسر و نمادها بازگشایی نحوه دستورالعمل اصالح

 نمادها، بازگشایی و توقف نحوه اصالحی دستورالعمل ابالغ بانكی،

 ،یگذارهیسرما یهاصندوق در شده تضمین سود با خداحافظی

 یهاتیمعاف لغو و یدونرخ افزودهارزش مالیات خصوص در یریگمیتصم

 و هابورس معامالت کارمزد کاهش اسالمی، شورای مجلس در مالیاتی

 دستورالعمل در فعلی متوقف نمادهای نشدن مشمول دلیل اعالم ارگزاران،ک

 ،آمریكا سنای مجلس طرح در برجام بر شدید یهاتیمحدود اعمال جدید،

 پایان تا ماهه 3 و 9،1 ویژه مدتکوتاه یهاسپرده تمدید و افتتاح ممنوعیت

 و نبنزی قیمت و انرژی یهاحامل قیمت افزایش شدنمطرح و 6931 سال

در تحوالت بازار سرمایه استان در سال  رگذاریتأثاز جمله عوامل گازوئیل 

 بوده است. 6931

 بورس، ارزش سهام، بازار سرمایه، شاخص قیمت سهامهای کلیدی: واژه
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 استان یهاگیریو جهت هیبازار سرما یاقتصاد یهااستیس. 6 – 66

تحقق  روند با که یسازوکار است، بمناس یسازوکارها یریکارگبه مستلزم توسعه، به تیابیدس

 بعد اقتصاد در توسعه که پذیرفت را آشكار و یامر بدیه این بایستیرشد و توسعه همساز باشد. 

گذاری در آید. با افزایش سرمایهجوامع به شمارمی عهعامل توس ترینیاصل بازرگانی، و

اتخاذ راهبردهای توسعه صادرات های تولیدی و صنعتی از طریق بورس اوراق بهادار و شرکت

پذیرش بعد اقتصادی  بازرگانی را نیز رونق بخشید. بخش برنامه، اهداف حصول بر عالوه وانتمی

 یسازوکارنیاز به  ،یافتهتوسعهتوسعه در محوریت گذار از جوامع سنتی به جوامع صنعتی و 

 .یعنی بازار سهام و بدهی دارد ،یتپراهمبسیار 

ای در اسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد و به دلیل ایفای نقش واسطهبخش مالی نقش اس

های اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق تخصیص منابع به همه بخش

از سوی . ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد، سهم عمدههاآناندازها و استفاده کارا از پس

اقتصادی، رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و  هایتئوری و نظریه بر اساسدیگر، 

مبانی نظری موجود، توسعه  بر اساسبنابراین ؛ است یرگذارتأثبر افزایش اشتغال  گذارییهسرما

صورت غیرمستقیم بر افزایش اشتغال تأثیر  صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به مالی به

 .گذاردمی

مورد توجه  ازپیشیشبمین مالی و توسعه بازار اولیه أتدر چند سال اخیر نقش بازار سرمایه در 

بازار اولیه بر بازار ثانویه و  تأخرکید بر توسعه بازار اولیه، نه از منظر تقدم و أقرار گرفته است. ت

از  .نه از نگاه اولویت یكی بر دیگری است، بلكه از باب ضرورت توسعه متوان بازار سرمایه است

زار اولیه و بازار ثانویه دو روی سكه بازار سرمایه هستند که رشد و گذاران، بانگاه سیاست

مین مالی تولید و أتواند بازار سرمایه را به رسالت اصلی خود که همانا تمی هاآنن أماگسترش تو

 .اقتصادی است رهنمون سازد یهابنگاه

 

 های دولت در بخش بازار سرمایه. تبیین رویکردها و سیاست6-6 – 66

ای در تقویت رشد عنوان یكی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته ر سرمایه بهبازا

با عنوان  6931سال  یگذارنامتوجه به . با گذاری و ... دارد، سرمایهییزااشتغالاقتصادی، 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان بورس  و تصمیمات« تولید و اشتغال ،اقتصاد مقاومتی»

رونق و اشتغال برای وزارت امور  یهادربستهاوراق بهادار در راستای تكالیف تعیین شده و 
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« گذاریتأمین مالی و سرمایه»اقتصادی و دارایی و با تمرکز بر وظایف این سازمان در بسته 

در دستور کار خود  و نهاد ذینفع هاسازمانهای کلیدی ذیل را با همكاری سایر تحقق سرفصل

 ه است:قرار داد

 توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی کشور 

   های مشمول واگذاریخارجی برای خرید سهام شرکت هاییهسرماجذب 

 گذاری خارجی( از طریق بازار سرمایه تسهیل فرآیند جذب منابع مالی خارجی )سرمایه

 ایران

 تشویق به حضور  و یردولتیغبرای دریافت اطالعات نهادهای عمومی  یبسترساز

 در بازار سرمایه هاآنزیرمجموعه  یهاشرکت

   خرد، کوچك و  یوکارهاکسببه ابزارهای تأمین مالی  یبخشتنوعسهولت دسترسی و

 متوسط

  توسعه »های کلیدی فوق و اهداف کالن سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای سرفصل

نقد افزایش ضریب نفوذ و »، «مالی کشور بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین منابع

اقدام به « خارجی در بازار سرمایه گذارییهسرماجذب »و « در بازار سرمایه یشوندگ

 .کرده است شدهیزیرطرحاقدام  93هدف کمی و  3تعریف 

 6931در سال  هیتحوالت بازار سرما تیبررسی وضع. 2- 66

 . ارزش بازاری66-2-6 

نسبت به مدت مشابه سال  فرا بورس و بهادار اوراق بورس بازاری زش، ار6931در پایان سال 

 بورس کل ارزش از صنایع سهم درصدی همراه بودند. بررسی 42و  7/61رشد  با ترتیب به قبل

 22 حدود 6931 سال پایان در » شیمیایی محصوالت «صنعت  که دهدمی نشان بهادار اوراق

صنعت فلزات  سه صنعت، این از پس .دهدمی تشكیل را تهران بورس ارزش کل از درصد

 1و  3، 64ای و مخابرات به ترتیب با سهم هسته سوخت و کك نفتی، هایاساسی، فرآورده

 ارزش بهادار، اوراق بورس همانند نیز فرابورس بازار درهای بعدی قرار دارند. درصد در رتبه

 سهام ارزش کل از درصدی 91 با سهم 6931پایان سال  در شیمیایی محصوالت صنعت بازاری

 و هابانك و اساسی فلزات صنعت دو صنعت، ازاین پس .دارد قرار نخست جایگاه در بازار،

 .دارند قرار بعدی یهارتبه در درصد 60 و 63 سهم با ترتیب اعتباری به مؤسسات
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 )ریال میلیارد هزار ( 6931سال  فرا بورس و بورس سهام بازار . ارزش6 – 66جدول 

 درصد تغییرات 6931سال  6935سال رحش

 7/61 9104 9002 بورس

 42 6472 6247 فرا بورس

 فرا بورسبهادار،  اوراق بورس: منبع                

 معامالت بازار سرمایه ارزش. شاخص و 66-2-2

 به 6933سال  در واحد 77092 از درصدی 7/04 رشد با بهادار اوراق بورس کل شاخص 

 بورس افزایشی روند موازاتبه فرا بورس بازار در .یافت افزایش 6931 ر سالد واحد 31032

 از فرا بورس کل شاخص در مجموع. داشت صعودی روند نیز بازار این کل شاخص بهادار، اوراق

 افزایش یافت. 6931واحد در سال  6237درصدی به  4/03 رشد با 6933 سال در واحد 173

بورس  در سهام معامالت کل ارزش 6931 سال دهد، درمی ننشا سهام معامالت ارزش بررسی

هزار میلیارد  3/191) گذشته سال مشابه دوره به نسبت که بوده ریال میلیارد هزار 6/149

 بهادار اوراق بورس در معامالت حجم دوره این درصدی همراه بوده است. طی 1/2 رشدریال( با 

درصدی مواجه شد.  4/0 رشدمشابه سال قبل با  میلیارد سهام بوده که نسبت دوره 3/010نیز 

 سهام و حجم معامالت معامالت کل ارزش بهادار اوراق بورس همانند نیز فرا بورس بازار در

درصدی  60درصدی و  03 رشدا به ترتیب ب 6933سال  به نسبت 6931 سال پایان به منتهی

 .ه استهمراه بود

 
 6931 تا 6935های سال و فرابورس طی بهادار اوراق رسبو معامالت شاخص کل و ارزش .2 – 66جدول 

 شرح

 6931سال  6933سال 

 شاخص کل
 ارزش معامالت

 )هزار میلیارد(

 حجم معامالت

 )میلیارد سهم(
 شاخص کل

 ارزش معامالت

 )هزار میلیارد(

 حجم معامالت

 )میلیارد سهم(

 3/010 6/149 31032 7/031 3/191 77092 بورس

 6/32 4/333 6237 4/12 0/416 173 فرابورس

 بهادار، فرابورس اوراق بورس: منبع 

 های بازار سرمایه. وضعیت شاخص66-9

 . شاخص قیمت سهام66-9-6 

های بورس است. این شاخص بیانگر روند عمومی ترین شاخصشاخص قیمت یكی از اصلی

خالف شاخص کل، های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است و برتغییر قیمت سهام همه شرکت

اگر شاخص قیمت بورس در مدت  مثالاشود. ها در این شاخص لحاظ نمیسود تقسیمی شرکت
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ها در بورس درصد رشد داشته باشد، به این معنی است که سطح عمومی قیمت 02سال  یك

رشد داشته است. تفاوت عمده این  درصد 02گذشته به طور متوسط  سال یكنسبت به 

های بورسی در ین است که در شاخص قیمت، فقط قیمت سهام شرکتشاخص با شاخص کل ا

گیرد، در صورتی که در شاخص کل عالوه بر قیمت، سود فرمول شاخص مورد محاسبه قرار می

شود. در این شاخص نیز مثل ها هم در محاسبه شاخص لحاظ میپرداختی سالیانه شرکت

یعنی هرچه شرکت ؛ مت اهمیت داردها بر شاخص قیثیر آنأها در تشاخص کل، وزن شرکت

 .ثیر آن بر شاخص قیمت نیز بیشتر استأباشد، ت تربزرگ

 92394درصدی به  1/69با رشد  6933واحد در سال  01101 از قیمت بورس کشور شاخص

واحد بوده که  31032معادل  6931بورس در سال کل افزایش یافت. شاخص  31واحد در سال 

 درصد رشد را تجربه نموده است. 7/04واحد( معادل  77092معادل ) 6933نسبت به سال 

 . تعداد و ارزش سهام مورد معامله66-9-2

 6313ای استان مازندران معادل در بورس منطقه 6931تعداد کل سهام مورد معامله در سال 

میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  1022میلیون سهم به ارزش 

است. همچنین از کل سهام مورد  درصد رشد داشته 1/46درصد کاهش و از نظر ارزش  3/00

میلیون سهم معادل  6213تعداد  6931استان مازندران در سال  معامله در بورس منطقه

( مورد فروش قرار گرفته درصد 3/44میلیون سهم معادل ) 173درصد( مورد خرید و  3/33)

 4973معادل  31ای استان در سال م خریداری شده در بورس منطقهنظر ارزش نیز سهااست. از

میلیارد ریال  9103( و سهام به فروش رفته در این مدت معادل درصد 4/39میلیارد ریال )

 درصد( بوده است. 1/41)

 . نسبت ارزش معامالت سهام به کل ارزش سهام کشور66-9-9

ن نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال ای مازندرانسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقه

درصد  7/42درصد( به میزان  36/2) 6933درصد بوده که نسبت به سال  01/6برابر  31

 است.افزایش داشته 
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 ای مازندرانهای آموزشی برگزار شده در بورس منطقه. دوره66-9-4

ن آموزش وارد بازار گذاری در بورس نیاز به دوره آموزشی داشته و زمانی که ما بدوسرمایه

شویم، یعنی بدون کنیم عمالا ریسك باالیی را متحمل میبورس شده و اقدام به خرید سهم می

شناخت عواملی که در تغییرات قیمتی سهم مؤثر هستند، سرمایه خود را در معرض نابودی قرار 

دانند چگونه اند این است که میاما برتری افرادی که در زمینه بورس آموزش دیده دهیممی

بورس  شان جلوگیری کنند.سود و زیان معامالتشان را مدیریت کرده تا از نابودی اصل سرمایه

در بورس اوراق بهادار با  یگذارهیمندان به سرماهکامل عالق ییهدف آشناای مازندران بامنطقه

، عاالن بازارف یهابه پرسش ییو پاسخگو یو توانمندساز هیبازار سرما هیاول میو مفاه اتیکل

الزم جهت ورود به  یآمادگ انیتا متقاضنماید ی آموزشی مرتبط را برگزار میهادورهساالنه 

در مجموع به  6931لذا بدین منظور در سال  .کنند دایرا پ یاحرفه تیبورس اوراق بهادار و فعال

که نسبت به  ای مازندران برگزار گردیدهنفر ساعت دوره آموزشی در بورس منطقه 3122میزان 

 است. درصد رشد داشته 3/2مدت مشابه سال قبل 

 ای مازندران. کدهای معامالتی ایجاد شده در بورس منطقه66-9-5

گیرد. کد معامالتی، کد ثابتی ادوستد در سیستم معامالت از طریق کد معامالتی صورت مید

 بر اساس. این کد که شودگذار در سیستم معامالت شناسایی میاست که از طریق آن سرمایه

گذار ایجاد شده است. متشكل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد مشخصات فردی سرمایه

ای مشخص گذار و یك عدد پنج رقمی است که به صورت اتوماتیك توسط سیستم رایانهسرمایه

از شود. لذا خرید و فروش اوراق بهادار مشروط به دریافت کد معامالتی است که این امر می

پذیر گذار نظیر شناسنامه و کد ملی امكانمستندات شناسایی سرمایه هطریق کارگزار و با ارائ

 روزنامهاساسنامه و  ارائهها( مستلزم است. دریافت کد معامالتی برای اشخاص حقوقی )شرکت

کد جدید  7213در مجموع تعداد  6931بر اساس آمار موجود در سال  .رسمی شرکت است

است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از ای مازندران ایجاد گردیده ر بورس منطقهمعامالتی د

 درصد برخوردار بوده است. 3/92رشدی معادل 

 

 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 115  

 های استان مازندران. بازرسی از دفاتر کارگزاری66-9-1

اهداف سازمان  ینترمهم( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، 0بر اساس ماده )

(، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و 6914رس و اوراق بهادار )مصوب آذرماه بو

کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق 

، "اداره بازرسی کارگزاران " یتمأمورباشد. در راستای تحقق اهداف فوق، گذاران میسرمایه

 هاآنبندی با مقررات، رتبه هاآنهای کارگزاری از لحاظ تطبیق عملكرد نظارت بر شرکت

باشد. همچنین ساالنه و پیشنهاد مقررات جدید یا پیشنهاد اصالح مقررات قبلی می صورتبه

های بورس اوراق بهادار، مدیریت بازرسی و امور اعضای های امور اعضای شرکتعملكرد مدیریت

و کانون کارگزاران نیز با توجه  فرا بورس، مدیریت امور اعضای شرکت شرکت بورس کاالی ایران

های تفویض وظایف و اختیارات مربوطه توسط این اداره بررسی و کنترل به دستورالعمل

شود. در صورت وجود گزارش شكایات و تخلفات مربوط به حوزۀ کارگزاران، این اداره اقدام می

ده و مدارک و مستندات الزم جهت طرح تخلفات در مراجع کارگزاری نمو به بازرسی از شرکت

مورد بازرسی از  99تعداد  6931در این راستا در سال  .نمایدآوری و ارائه میقانونی را جمع

ای استان انجام پذیرفته است که دفاتر کارگزاری بورس در استان مازندران توسط بورس منطقه

 است.درصد کاهش داشته  4/63نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 

 های فعال در سطح استان مازندران. کارگزاری66-9-7

استان مازندران در های فعال در بازار سرمایه ای استان کارگزاریگزارش بورس منطقه بر اساس

درصد است. همچنین  62معادل  6933کارگزاری بوده که نسبت به سال  61تعداد  6931سال 

عه صادرات، سهم آشنا و آرمان تدبیر نقش جهان بیشترین حجم سه کارگزاری بانك توس

 .اندبه خود اختصاص داده 6931معامالت را در سال 

 استییس یهاو ارائه توصیه یبندجمع. 66-4

سرمایه کشور را  بازار رویدادهای سیاسی و اقتصادی که و اخبار ینترمهم از 6931 سال در

 بازگشایی تسریع و نمادها بازگشایی نحوه دستورالعمل صالحا به توانیمقرار داده  یرتأثتحت 

 امور وزیر تأیید با نمادها بازگشایی و توقف نحوه اصالحی دستورالعمل ابالغ بانكی، نمادهای

 با مخالفت ،گذارییهسرما یهاصندوق در تضمین شده سود با خداحافظی دارایی، و اقتصادی

 خصوص در گیرییمتصم کشوری، بازنشستگی قصندو در فوالد بازنشستگی صندوق ادغام
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 کاهش اسالمی، شورای مجلس در مالیاتی هاییتمعاف لغو و دو نرخی افزودهارزش مالیات

 در فعلی متوقف نمادهای نشدن مشمول دلیل اعالم کارگزاران، و هابورس معامالت کارمزد

 مجلس سنای آمریكا، طرح در برجام بر شدید هاییتمحدود اعمال جدید، دستورالعمل

 صدور ممنوعیت دالیل اعالم ،گذارییهسرما یهاصندوق برای بورس سازمان جدید ابالغیه

 تومان، میلیون 32 به مسكن خرید اوراق تسهیالت سقف افزایش ،هابانك صندوق واحدهای

و  6931 سال پایان تا ماهه 3 و 9،1 ویژه مدتکوتاه یهاسپرده تمدید و افتتاح ممنوعیت

کرد. برآیند  اشاره گازوئیل و بنزین قیمت و انرژی یهاحامل قیمت افزایش مطرح شدن

 6931منتج به این گردیده که در سال  31رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور در سال 

مورد  ندرانزمادر بازار سرمایه استان  ریال میلیارد 1022 ارزش به سهم میلیون 6313 معادل

 از و کاهش درصد 3/00 تعداد نظر از قبل سال مشابه مدت به نسبت معامله قرار گرفته که

 3/33) معادل سهم میلیون 6213 تعداد از این. است داشته رشد درصد 1/46 ارزش نظر

 از. است گرفته قرار فروش مورد( درصد 3/44) معادل سهم میلیون 173 و خرید مورد( درصد

 4973 معادل 31 سال در استان ایطقهمن بورس در شده خریداری سهام نیز ارزش نظر

 ریال میلیارد 9103 معادل مدت این در رفته فروش به سهام و( درصد 4/39) ریال میلیارد

 با برابر 6931 سال در کشور نیز به استان معامالت ارزش نسبت .است بوده( درصد 1/41)

 .است داشته رشد درصد 7/42 گذشته سال به نسبت که بوده درصد 01/6

بورس ه کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه براین نكته اتفاق نظر دارند که هم

در بخش  مین و تخصیص منابع داشته باشد.أدر بخش مالی، نقش محوری در ت تواندمی

کننده رشد مینأگذاری و تبه سرمایه زانداحقیقی، هدایتگر تجهیز و تخصیص بهینه پس

باعث توان بیشتر  افرادهای اندازتواند از طریق انتقال پسس میاقتصادی باالتر باشد. بور

 هایتوصیه راستا همین در .اقتصاد شود و از این طریق موجب تسریع رشد اقتصادی گردد

 :گرددمی بیان زیر شرح به بازار سرمایه بخش برای سیاستی

 بورس هاییتلفعاگسترش سبب ، (بانكی کشور ساختار)نرخ بهره اقتصاد  کردن متناسب 

 شود.می

  فعال در بورس و مقابله بافساد استفاده از  یهاشرکتبورسی و  هاییتفعالشفافیت بیشتر

  .در جهت کسب اعتماد مردم به مشارکت در بورس یگروهدروناطالعات 
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 یدرصد 42تا  02بالتكلیفی سهام عدالت با پرتفوی سنگین  ت:تعین تكلیف سهام عدال 

و سهامداری و توانمندی  سهام عملكرد و اعتبار بورس تهران،ارزش بورس تهران، 

 .قرار داده است سؤالدولتمردان کشور را مورد 

 مرتبط مانند مشتقه، آتیه، آینده، بدهی، انواع  یبازارهااوراق بهادار و رونق  یبخشتنوع

گذاری. رشد جهشی چندسال گذشته این بازارهای مالی بیانگر های سرمایهصندوق

ین بازارها است. معرفی این بازارها در سطح عمومی ضروری است. از انات بالقوه باالی امكا

این نكته نیز نباید غفلت شود که این بازارها به ویژه در شرایط نرخ بهره نامتناسب باالی 

 .است سازبحرانهای استفادهء برای سو یابالقوه سازینهزمکشور، 

 تكمیلی  بازنشستگی برای گذارییهسرماهای دوقگسترش فرهنگ سهامداری از طریق صن

 گذاریاقتصاد به سرمایه اندازاشخاص برای هدایت پس

 های مالی گذاریسرمایه قی در جهتهای مالیاتی برای اشخاص حقیبینی معافیتپیش

 .بلندمدت از طریق بورس

 مربوط به معامالت، پذیرش و افشای اطالعات به منظور افزایش  اصالح دستورالعمل

 نقدشوندگی و شفافیت اطالعاتی

 المللی شدن بازار سرمایه ایراندوین برنامه بینت 

  
 6931و  6935های دران در سالای استان مازنهای عملکردی بورس منطقه. شاخص9-66جدول 

 درصد رشد 6931سال  6933سال  مقیاس شرح ردیف

 -3/00 6313 0343 میلیون سهم حجم معامالت 6

 1/46 1022 3739 میلیارد ریال ارزش معامالت 0

 7/04 31032 77092 واحد شاخص قیمت 9

 7/42 01/6 3/2 درصد نسبت ارزش معامالت استان به کشور 4

 3/2 3122 3362 نفر ساعت آموزشی هایدوره 3

 09 9142 0312 تعداد بازدیدهای تاالر و همایش 1

 3/92 7213 3499 تعداد کدهای معامالتی ایجاد شده 7

 -4/63 99 93 تعداد بازرسی از دفاتر کارگزاری 1

 044 397 631 تعداد های حقوقیفعالیت 3

 مأخذ: آمارنامه اقتصادی مازندران   

 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C


 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 118  

 به تفکیک  6931ای مازندران در سال داد و ستد بورس منطقه .4-66 جدول

 های کارگزارینوع معامله و شرکت

 )میلیون سهم/ میلیارد ریال( 

ف
دی

ر
 

 جمع فروش خرید نام کارگزاری

 ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم

 6/0279 0/02 3/674 0/1 0/6131 60 بانك توسعه صادرات 6

 9/6429 7/066 4/6279 3/37 3/903 1/669 سهم آشنا 0

 122 9/902 1/033 6/633 0/923 0/616 آرمان تدبیر نقش جهان 9

 390 067 013 13 3/019 4/601 آگاه 4

 1/407 6/663 9/093 0/33 9/630 3/33 اقتصاد بیدار 3

 0/467 6/630 6/023 1/33 6/060 3/30 صبا جهاد 1

 4/973 9/631 9/617 0/17 6/060 0/623 نهایت نگر 7

 973 0/673 1/636 6/19 9/617 6/31 ندهیآبانك  1

 3/904 0/61 4/032 1/7 94 1/62 مفید 3

 6/076 9/693 1/619 4/31 9/627 77 حافظ 62

 1/013 1/32 7/624 3/00 6/613 7/17 بانك کشاورزی 66

 3/030 30 7/632 7/49 9/620 9/41 ملی ایران یگذارهیسرما 60

 3/097 3/14 0/693 0/90 9/620 0/90 بانك پارسیان 69

 0/613 0/34 6/663 03 6/72 0/03 بانك پاسارگاد 64

 7/616 1/03 0/600 6/63 3/33 7/62 پارس نمودگر 63

 1/671 3/92 9/39 7/64 1/13 0/61 بانك سپه 61

 1/12 03 4/92 64 4/92 63 گذارانهیسرماراهنمای  67

 9/03 0/60 9/7 7/0 61 1/3 آراد ایرانیان 61

 9/1022 6313 9/9103 9/173 4973 7/6213 جمع

 مأخذ: آمارنامه اقتصادی مازندران        
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 فصل دوازدهم

 صنعت بیمه استان
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 چکیده

های اخیر دوران گذار از حاکمیت و ساختار دولتی به صنعت بیمه در سال

در این  . مسلماا کندیصنعت را طی م یسمت ساختار خصوصی و آزادساز

مثبت و  بیمه صنعت حرکت مواجه است. هرچند ییهامسیر با چالش

ن از قبیل ضریب نفوذ پایین، البنیادین و ک یهاچالشولی  جلو استروبه

وکار، شرایط اقتصادی و قوانین و مقررات نامتناسب با فضای جدید کسب

صنعت  ی، ضعف فرهنگ بیمه، همگی حرکت به سمت آزادسازهایمتحر

 نموده است.بیمه را کند 

خصوصی شده استان مازندران  های بیمه دولتی وبا بررسی عملكرد شرکت

 صادرشدههای نامهشود تعداد کل بیمهمی مشاهده 6931در سال 

ریال میلیارد  111,1یلیون مورد به ارزش م 13/6معادل  های یادشدهشرکت

تی نیز های پرداخبوده است. همچنین در این بازه زمانی تعداد کل خسارت

میلیارد ریال  933,3میلیون مورد به ارزش  63/6در مدت یادشده معادل 

خسارت بازار بیمه  ضریب 6931سال پایان در است  ذکرقابلبوده است. 

معادل  درصد( 6/72) نسبت به سال گذشته کهدرصد رسید  16ه باستان 

ت افزایش نسبی خسار. این امر حاکی از ستا داشته درصد افزایش 3/62

 دهی بیشتر صنعت بیمهو به عبارتی زیان بیمه دریافتی حقبهپرداختی 

 باشد.نسبت به سال گذشته می

عوامل اقتصادی، اجتماعی،  یا هر بخش دیگری در اقتصاد، از صنعت بیمه 

دولتی بودن گذاری دولتی، قیمت. فرهنگی و سیاسی متأثر خواهد بود

، وضع عوارض متعدد بر ینفت هایبه درآمد اقتصاد اقتصاد، وابستگی

ها یارانه نظام گسترده، های بیمه تخصصیکمبود شرکت ،ایهای بیمهرشته

 .و... صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است

 

صنعت بیمه، رشد اقتصادی، حق بیمه، خسارت  های کلیدی:واژه

 پرداختی
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 استان هایگیریجهت و بیمه صنعت اقتصادی یهااستیس. 6 – 62

 . مقدمه62-6-6 

های در بیمه یژهوبه)اندازی پس و گذاریها به لحاظ نقش انتقال ریسك و جنبه سرمایهبیمه

رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب  معیارهای سنجش، یكی از (زندگی

ی و اجتماعی های اقتصادای و شاخصهای بیمهشود لذا یك همبستگی مثبت بین شاخصمی

ای نیز ارتقاء پیدا های بیمهوجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، شاخص

های اقتصادی، نحوه نگرش مردم به بیمه و موانع و محدودیت عواملی چون روینخواهد کرد. ازا

ای و های بیمهعمومی، میزان توجه و پشتیبانی دولت و مشارکت مردم در فعالیت سطح فرهنگ

 .دارد یتوجهصنعت بیمه کشور نقش قابل یافتگی... در توسعه یا عدم توسعه

 های دولت در صنعت بیمه. تبیین رویکردها و سیاست62-6-2

اقتصاد مقاومتی، احكام برنامه  یهاهای اقتصاد مقاومتی و همسو با پروژهجهت اجرای سیاست

راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با هماهنگی های های دولت، منشور پروژهششم توسعه و برنامه

 ،افزایش حق بیمه سرانه ،افزایش ضریب نفوذ بیمه. وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین گردید

های زندگی در افزایش سهم بیمه ،های اختیاری در پرتفوی بازار بیمه کشورافزایش سهم بیمه

اهداف صنعت بیمه کشور بوده است.  نیترهمماز توانمندسـازی صنعت بـیمه و  بازار بیمه کشور

افزایش فعالین  6931های صنعت بیمه کشور در سال فعالیت نیترمهماست برخی از  ذکرقابل

های پوشش ریسك ،های مختلف اقتصادیای در بخشهای بیمهگسترش رشته ،صنعت بیمه

های زایش سهم بیمهاف، ناشی از حوادث طبیعی از طریق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

 یهاافزایش سطح توانگری شرکت، افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور، زندگی

استقرار  ،سسات بیمهؤگذاری منامه سرمایهح آیینالاص، های بیمهافزایش سرمایه شرکت، بیمه

بوط ای مرهای بیمهبهادارسازی ریسك ،سسات بیمه کشورؤنظام مدیریت ریسك شرکتی در م

 بوده است.به حوادث طبیعی 

 . بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه2– 62

 ی بیمه دولتی و دولتی خصوصی شده در سطح کشورهاشرکت. عملکرد 62-2-6 

آسیا، البرز،  خصوصی شده دولتی ایشرکت بیمه 9شرکت بیمـه دولتی ایران و  6931در سـال 

 نسبت افزایش درصد 0/60 با بیمه بازار لیدیتو هایبیمه حق باشد. حجمبه این شرح می دانا
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 این در صادره هاینامهبیمه تعداد. رسید ریال اردیلیهزار م 9/631 حدود به گذشته سال به

. است بوده فقره میلیون 4/97 حدود قبل سال به نسبت رشد درصد 0 حدود با نیز مدت

 در که نمودند پرداخت گذارانبیمه به خسارت ریال اردیلیهزار م 0/641 حدود بیمه هایشرکت

 یهاشرکت 6931 سال در. دهدمی نشان رشد درصد 6/63 قبل، سال مشابه مدت با مقایسه

 مدت با مقایسه در که نمودند پرداخت گذارانبیمه به خسارت مورد میلیون 97بر بالغ بیمه

 ، ضریب6931 سال آماربر اساس  حاضر حال در. است داشته رشد درصد 4/02قبل  سال مشابه

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در و بود درصد 4/74معادل  مدت این در بیمه صنعت خسارت

 7/31بیمه ایران( از کل حق بیمه تولیدی ) یدولتبخش  سهم رشد داشته است. واحد 3/6

درصد در سال  9/46تولیدی  بیمه حق کل از (غیردولتی )آسیا، البرز، دانادرصد و سهم بخش 

 جبران غیردولتی بخش توسط بیمه بازار هایخسارت از درصد 97بوده است. همچنین  6931

 .شد پرداخت ایران بیمه توسط دیگر درصد 19و  گردید

 ی بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندرانهاشرکتعملکرد  .62-2-2 

 صادرشدههای نامهتعداد و ارزش بیمه

ای بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در هشرکت صادرشدههای نامهتعداد کل بیمه

به  33میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  1111یلیون مورد به ارزش م 13/6معادل  31سال 

است.  درصد افزایش داشته 9/0درصد افزایش و از حیث ارزشی حدود  4/1تعداد  ازنظرترتیب 

ارزش  ازنظربیمه تولیدی در استان  درصد از حق 3/12ای، بیش از های بیمهرشته در خصوص

های اتومبیل بوده است که شامل بیمه بدنه، حوادث سرنشین و شخص ثالث و مربوط به بیمه

نامه صادره و حق مورد بیمه 370662در این میان بیمه شخص ثالث و دیه با  که باشدیمدیه 

 دهدیافتی را تشكیل میدرصد از کل حق بیمه در 9/41میلیارد ریال که  9063بیمه دریافتی 

های صادره و حق بیمه دریافتی از نامهتعداد بیمه ازنظرای بیشترین سهم را که این رشته بیمه

نامه بیمه مورد 6973است، بیمه درمان تنها با  ذکرقابلباشد. های بیمه دارا میمیان رشته

ز کل حق بیمه دریافتی میلیارد ریال جایگاه دوم را ا 6214صادره و با حق بیمه دریافتی 

 است.صنعت بیمه استان به خود اختصاص داده 

مورد به  349304های صادره مربوط به بیمه ایران نامهبیشترین تعداد بیمه 6931در سال 

 942مورد به ارزش  691960میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه دانا  9914ارزش 
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یمه دریافتی در بخش بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه میلیارد ریال بوده است، بیشترین حق ب

 میلیارد ریال بوده است. 6101مورد و به ارزش  990902ایران به تعداد 

نسبت حق بیمه دریافتی به تعداد نمایندگی( از )همچنین بیشترین حق بیمه دریافتی سرانه 

ن ریال و کمترین حق میلیو 1144ی بیمه استان، مربوط به بیمه دانا به ارزش هاشرکتمیان 

 باشد.میلیون ریال می 9311بیمه دریافتی سرانه مربوط به بیمه البرز به ارزش 

ها در استان ی پرداختی کلیه رشتههاخسارتبا بررسی ارزش مبالغ حق بیمه دریافتی و 

شود که مجموع مبالغ دریافت شده بابت ارزش ی مشاهده میموردبررسمازندران طی دوره 

 6011حدود میلیارد ریال بوده که  1111ای های بیمهکلیه رشته صادرشدههای نامهبیمه

درصد از حق بیمه  16یگر د عبارت بهمیلیارد ریال بیشتر از ارزش خسارت پرداختی است. 

 شدگان شده است.دریافتی صرف پرداخت خسارت به بیمه

 های پرداختیتعداد و ارزش خسارت

های بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران شرکت شدهپرداختهای تعداد کل خسارت

میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت  5,399میلیون مورد به ارزش  63/6معادل  6931در سال 

 افزایش داشته درصد 17/5ارزش  ازنظردرصد و  31مشابه سال قبل به ترتیب از حیث تعداد 

مورد بوده  6961621ط به بیمه درمان معادل ی پرداختی مربوهاخسارتاست. بیشترین تعداد 

 106/6مورد(  343329قبل )درصد از کل تعداد خسارت پرداختی( که نسبت به سال  9/33)

نامه شخص درصد رشد داشته است. همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمه

پرداختی( بوده است  درصد از کل مبلغ خسارت 41میلیارد ریال ) 0419ثالث و دیه به ارزش 

 است.درصد افزایش داشته  63میلیارد ریال(،  0211که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )

مورد بوده که نسبت به سال  74کمترین تعداد خسارت پرداختی مربوط به بیمه باربری معادل 

ه است. همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط بدرصد کاهش داشته  31قبل 

درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی( بوده است که  6/2)میلیارد ریال  3/0بیمه باربری به مبلغ 

های است. با بررسی عملكرد شرکتدرصد کاهش داشته  1/11نسبت به مدت مشابه سال قبل 

شود که بیشترین میزان خسارت پرداختی بیمه استان مازندران طی دوره یادشده مشاهده می

میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه  9932مورد به ارزش  6620190یران توسط بیمه ا

 میلیارد ریال بوده است. 9/992مورد به ارزش  3433البرز 
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 های بیمههای عملکردی شرکت. بررسی و تحلیل شاخص9 – 62

 شعب به نامهبیمه نسبت شاخص .6- 9 -62

به ازای هر  نامهفقره بیمه 13690حدود  6933 سال نامه به شعب استان درشاخص نسبت بیمه

مقادیر این  رسید. 6931فقره در سال  72196درصد رشد به  4/1شعبه بوده است که با 

، 77197، 34930های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر با شاخص برای شرکت

و  هر شعببه ازای  نامهمهیبفقره بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه  97970و  94271

 به ازای هر شعب را داشته است. نامهمهیببیمه دانا دارای کمترین میزان سرانه 

 نمایندگی به نامهبیمه نسبت شاخص. 2- 9 -62

 فقره 6740 متوسط حدود طوربههای بیمه در استان هر یك از نمایندگی 6931 سال در

درصد کاهش داشته است. مقادیر این  6/9 با سال قبل اند که در مقایسهصادر نموده نامهبیمه

و  6036، 6721، 0237های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر با شاخص برای شرکت

به ازای هر نمایندگی و بیمه  نامهمهیبفقره بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه  6212

 نامه به ازای هر نمایندگی را داشته است. البرز دارای کمترین میزان سرانه بیمه

 شعب به بیمه حق نسبت شاخص. 9- 9 -62

که  باشدمی شعبه هر ازای به ریال اردیلیم 077 برابر با 6931 سال در استان در شاخص این

است. سرانه حق بیمه دریافتی به ازای  نموده تجربه گذشته سال به نسبت را رشد درصد 3/6

 642و  093، 033، 991البرز به ترتیب  و دانا آسیا، ایران، بیمه یهاهر شعب در شرکت

میلیارد ریال بوده که شرکت بیمه ایران و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این 

 اند.شاخص را در استان به خود اختصاص داده

 نمایندگی به بیمه حق نسبت شاخص. 4- 9 -62 

 است بوده نمایندگی هر ازای به میلیارد ریال 3/1 رابر باب 6933 سال در استان در شاخص این

سرانه حق  .است رسیده 6931 سال در ریال میلیارد 1/1 به کاهش درصد 02به  نزدیك با که

، 4/7البرز به ترتیب  و دانا آسیا، ایران، بیمه هایبیمه دریافتی به ازای هر نمایندگی در شرکت

که شرکت بیمه دانا و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین  میلیارد ریال بوده 3/9و  1/1، 1/1

 اند.میزان این شاخص را در استان به خود اختصاص داده
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 شعب به پرداختی خسارت نسبت شاخص. 5- 9 -62

 ریال میلیارد 636 معادل 6933 سال در استان شعب به پرداختی خسارت نسبت شاخص

سال  در ریال میلیارد 003درصد رشد به  1/67با  که است بوده شعبه هر ازای خسارت به

های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر با مقادیر این شاخص برای شرکت .دیرس 6931

میلیارد ریال بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه خسارت  10و  649، 632، 993

ن میزان سرانه خسارت پرداختی به ازای پرداختی به ازای هر شعبه و بیمه البرز دارای کمتری

 هر شعبه را داشته است.

 نمایندگی به پرداختی خسارت نسبت شاخص. 1- 9 -62

 3/3 حدود متوسططور به استان بیمه هایشرکت هاینمایندگی از یك هر 6931 سال در

 .تاس داشته رشد درصد 7اند که نسبت به سال گذشته ریال خسارت پرداخت نموده میلیارد

و  9/3، 0/4، 4/7های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر با این شاخص برای شرکت

میلیارد ریال بوده که بیمه ایران و بیمه البرز به ترتیب دارای بیشترین سرانه خسارت  4/0

 اند.پرداختی به ازای هر نمایندگی را داشته

 (بیمه عاید شده حقبه دهشواقعنسبت خسارت ) ضریب خسارت. 7- 9 -62

حق بیمه عاید . بیمه عاید شده است حقبه شدهواقعضریب خسارت حاصل نسبت خسارت 

خسارت  .شده شامل مجموع حق بیمه صادره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان سال است

و ی معوق انتها هاخسارتی پرداختی و تفاوت بین هاخسارتعبارت از حاصل جمع  شدهواقع

درصد رسید  16ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب 6931سال پایان در  .است هرسالابتدای 

. این امر حاکی ستا داشته درصد افزایش 3/62معادل  درصد( 3/72) نسبت به سال گذشته که

دهی بیشتر صنعت و به عبارتی زیان بیمه دریافتی حقبهافزایش نسبی خسارت پرداختی از 

 باشد.سال گذشته مینسبت به  بیمه

و  3/12درصد، بیمه دانا  1/19، بیمه آسیا درصد 1/33ضریب خسارت برای شرکت بیمه ایران 

شود طور که مشاهده میاست. همانمحاسبه گردیده  31در سال  درصد 1/31برای بیمه البرز 

و به  ای استان ضریب خسارت کمتری داشتهی بیمههاشرکتبیمه البرز در مقایسه با سایر 

 ی بیمه بیشتر بوده است.هاشرکتعبارتی سودآوری ناخالص این شرکت در مقایسه با سایر 
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 ای استان. تعداد مراکز بیمه9-8–62

های دولتی و تعداد بیمه 6931ی بیمه استان در سال هاشرکتآمار دریافتی از  بر اساس

مشغول ارائه  کارکنان 436نمایندگی و تعداد  379شعبه،  04خصوصی شده استان با تعداد 

 432شعبه،  62اند. در این سال بیمه ایران با ای در سطح استان مازندران بودهخدمات بیمه

نفر  602نمایندگی و تعداد  079شعبه،  1، بیمه آسیا با کارکناننفر  677نمایندگی و تعداد 

شعبه،  4و بیمه دانا با  نکارکنانفر  39نمایندگی و تعداد  646شعبه،  4، بیمه البرز با کارکنان

 اند.ای را در سطح استان ارائه نمودهخدمات بیمه کارکناننفر  34نمایندگی و تعداد  623

 عمر() یزندگ. بیمه 62-9-3

صورت سرمایه و یا شود مبلغ معینی بهگر متعهد مینوعی بیمه است که در آن بیمهبیمه عمر 

تواند گذار میتعیین کرده است پرداخت کند. بیمه گذار و یا ذینفعانی که اومستمری به بیمه

، نحوه دریافت مزایا (شدهمهی)حیات و یا فوت ب یزندگ نامهمهیبرحسب شرط دریافت مزایای ب

را که  یانامهمهی، زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت حق بیمه، هر نوع ب(یكجا و یا مستمری)

های استان از کل حق بیمه درصد 7/1بر این اساس . پاسخگوی نیازهایش باشد، خریداری نماید

باشد. ای میبیمههای درصد مربوط به سایر رشته 9/36مربوط به بیمه زندگی و  6931در سال 

های تولیدی در استان بیشتر باشد صنعت های زندگی از کل حق بیمهحق بیمه سهمهر چه 

ولد بلندمدت و مشارکت در بازار سرمایه های مگذاریبیمه توانایی و امكان بیشتری در سرمایه

ی تورم، النرخ باباشد که انداز این نكته حائز اهمیت میهای عمر و پسدارد در خصوص بیمه

دهد. هرچند کاهش می یتوجهانداز تا حد قابلرا در خرید بیمه عمر و پس گذارمهیانگیزه ب

؛ لیكن همراهی آن باشدیانداز نمر و پسهای عمگذار بر عدم توفیق بیمهثیرأدرآمد تنها عامل ت

 .ثر سازدأشدت متتقاضای بیمه عمر را به تواندی، مختهیبا تورم افسارگس

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع62-4

نسبت به سال  کهدرصد رسید  16ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب 6931سال پایان در 

افزایش نسبی . این امر حاکی از ستا داشته افزایش درصد 3/62معادل  درصد( 6/72) گذشته

نسبت به سال  دهی بیشتر صنعت بیمهو به عبارتی زیان بیمه دریافتی حقبهخسارت پرداختی 

 باشد.گذشته می

عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  یا هر بخش دیگری در اقتصاد، از صنعت بیمه 

، ینفت هایبه درآمد اقتصاد اقتصاد، وابستگیدولتی بودن ولتی، گذاری دقیمت. متأثر خواهد بود
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 نظام گسترده، های بیمه تخصصیکمبود شرکت ،ایهای بیمهوضع عوارض متعدد بر رشته

های این بخش از عمده چالش. ها و...، صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته استیارانه

د ظرفیت اتكایی در داخل و عدم امكان استفاده بهینه از المللی و کمبوهای بینوجود تحریم

ظرفیت اتكایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد این صنعت به منابع اطالعاتی و فنی 

 دیمنفی بودن تراز حق بیمه اتكایی کشور با خارج مؤکه  و کارشناسان خارجی است هامؤسسه

های بیمه به دلیل وجود بندی نشدن شرکتدلیل این امر عمدتاا رتبهبوده و  این مطلب

عدم  جهیبازار رقابتی و درنت یهاسمیواقع فقدان مكان در .باشدمی المللیهای بینتحریم

بیمه داخلی در بازار  یهارنگ شرکتصنعت بیمه باعث حضور کم یهاتیاستفاده بهینه از ظرف

الش، گسترش ارتباطات با بازارهای اتكایی شده است. راهكار مواجهه با این چ یهامهیجهانی ب

بیمه، افزایش سهم نگهداری در داخل با تشكیل  یهاجهانی، افزایش توان فنی شرکت

تك مراجعه تك یجا. درواقع بهباشدیاتكایی م گزارانمهیمشترک بیمه گران و ب یهاصندوق

ان بازار داخلی بهره از تو توانیجهت اخذ پوشش اتكایی، م یالمللنیبیمه گران به بازارهای ب

مراجعه نمود.  یالمللنیب یهامازاد به شرکت نیگرفت و پس از اشباع ظرفیت داخلی برای تأم

واقعی صنعت بیمه و ایجاد فضای رقابتی، ظرفیت بیمه  یهمچنین حرکت به سمت آزادساز

 توسعه و . جهت بهبودآوردیفراهم م المللنیگران ایرانی را جهت ایفای نقش فعال در عرصه ب

 نمود: اشاره ذیل راهكارهای به توانمی بیمه صنعت

 ای متناسب با نیاز مشتریانطراحی محصوالت بیمه. 6

 گذارانهای بیمه و جلب رضایت بیمهفرآیند پرداخت خسارت شرکت. بهبود 0

 ایهای نوین برای معرفی محصوالت بیمهاستفاده کردن بهینه از فناوری و روش. 9

  گریای بیمهای، ماهر و متخصص و پایبند به اصول حرفهروی انسانی حرفهنیتربیت  .4

  6961مصوب سال  کشور قوانین پایه بیمه یبروزرسان. 3

 علمی و یهاشاخصمعیارها و  بر اساسمند و نظام صورتبههای بیمه نیروی شرکت . جذب1

 تجربی

و اتخاذ تدابیری ازجمله  موفقگری مستمر جهت تعیین نمایندگان کمتر ظارت و غربالن. 7

 های نمایندگیهای تكمیلی و تشكیل شرکتتلفیق چند نمایندگی با شایستگی

 های جدیدنو و شناسایی و پوشش ریسك یهابه حوزه بیمه ورود صنعت. 1

 هامیتغییر قوانین و مقررات صنعت بیمه با توجه به تحر .3

  ه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمهاستفاده از تجربه سایر کشورها در زمین .62
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 6931های دولتی استان مازندران در سال شعب و نمایندگی بیمه تعداد .6-62جدول 

ف
دی

ر
 

 شرکت بیمه
 کارکنانتعداد  تعداد نمایندگی شعب تعداد

 31 سال 33 سال 31 سال 33 سال 31 سال 33 سال

 677 633 432 919 62 62 ایران 6

 602 694 079 099 1 1 آسیا 0

 39 36 623 619 4 4 البرز 9

 34 39 646 623 4 4 دانا 4

 436 479 379 114 04 04 جمع کل

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت         

 

 6931و  6935 یهادر سال های استان مازندرانبیمه های. حق بیمه دریافتی شرکت2-62جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 حق بیمه دریافتی صادره نامهمهیبتعداد  نعنوا

 درصد رشد 31 سال 33 سال درصد رشد 31 سال 33 سال شرکت

 9/9- 3364405 3734933 7/1 943524 880642 ایران

 25/7 1799136 1431709 11/9 465822 416415 آسیا

 7/2 562320 524501 0/5 149488 148760 البرز

 14/2 942182 825060 16/1 136312 117362 دانا

 2/3 6668043 6516203 8/4 1695146 1563179 جمع

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت

  6931و  6935 هایسالبیمه استان مازندران در  هایی پرداختی شرکتهاخسارت. 9-62جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 مبلغ خسارت پرداختی تعداد خسارت پرداختی عنوان

 درصد رشد 31 سال 33 سال درصد رشد 31 سال 33 سال شرکت

 20/4 3350177 2783,588 116/5 1102832 509423 ایران

 19/3 1144804 959,612 15/4 47873 41468 آسیا

 12/7- 330373 378302 23/9- 9056 11906 البرز

 21/7 573810 471605 16/9- 32912 39612 دانا

 17/5 5399165 4593,107 19/9 1192673 602409 جمع

 ی بیمه استان مازندرانهاشرکت: خذأم        
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 به تفکیک 6931و  6935 هایهای بیمه استان مازندران در سال. حق بیمه دریافتی شرکت4-62جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال( های بیمهرشته

 مبلغ حق بیمه دریافتی صادره نامهمهیبتعداد  عنوان

 درصد رشد 31 سال 33 سال صد رشددر 31 سال 33 سال رشته

 15/1 334886 291041 3/7- 172325 178999 یسوزآتش

 12/2 21472 19136 27/3 3986 3130 باربری

ل
بی

وم
ات

 

 16/8 416580 356758 11/5 97433 87409 بدنه

 19/5 428487 358438 13/7 556802 489874 سرنشین حوادث

 21/1 3219013 2659029 10/4 572110 518302 ثالث شخص

 24/3 581778 467994 6/4 95034 89305 عمر

 5/9 63599 60068 1/1- 150583 152202 حوادث

 42/3- 1084455 1879882 4/2- 1379 1439 درمان

 22/2 517772 423857 7 45494 42519 سایر

 2/3 6668043 6516203 8/4 1695146 1563179 جمع

 زندرانهای بیمه استان مامأخذ: شرکت 

 های بیمهبه تفکیک رشته 6931و  6935 هایهای استان مازندران در سالپرداختی بیمه خسارت .5-62جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 مبلغ خسارت پرداختی تعداد خسارت پرداختی عنوان

 رشد درصد 31 سال 33 سال درصد رشد 31 سال 33 سال رشته

 28/8- 116185 163159 66/8- 1468 4425 یسوزآتش

 88/6- 2975 26075 58- 74 176 باربری

ل
بی

وم
ات

 

 18/5 284221 239908 19/4 11458 9598 بدنه

 3/9- 147,44 153209 25/1 369 295 حوادث سرنشین

 19 2483035 2086192 10/5 32075 29024 شخص ثالث

 8/2 167538 154811 38/9 6934 4991 عمر

 47/2- 9726 18423 2/8- 705 725 حوادث

 23/5 1812979 1467760 106/6 1136106 549903 درمان

 32/3 375262 283570 19/9 3923 3272 سایر

 17/5 5399165 4593107 98 1192673 602409 جمع

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت 
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 بازار پول و اعتبار
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 چکیده

در راستای  ازار پول و اعتبار استان در ب یهابانكگیری رویكرد و جهت

 حمایت جهت بانكی منابع هدایت بر اخیر یهاسال در مرکزی بانك رویكرد

 .است داشته تمرکز اقتصادی رشد وضعیت به با توجه اشتغال و تولید از

 703بانك دولتی و خصوصی شده با مجموع  69تعداد  6931در سال 

اند که نسبت به ی بودهدهپرسنل مشغول خدمات 7202شعبه بانكی و با 

درصد کاهش و از نظر تعداد پرسنل  3/0مدت مشابه سال قبل از نظر شعب 

 است. درصد کاهش داشته 9/4نیز 

 که دهدمی نشان 6931 سال در استان بانكی نظام یهاداده لیوتحلهیتجز

 کمتر درصد 6/6 معادل (درصد 0/01) استان در بانكی یهاسپرده رشد نرخ

 که است بوده (درصد 9/03) کشور سطح در بانكی یهاسپرده درش نرخ از

 برای ساکن مردم رفتار و اقتصادی یریگمیتصم نظر از که دهدمی نشان

 نزدیك خیلی و همسو مازندران استان در هابانك در شانیهاپول نگهداری

 .باشدمی کشور نقاط سایر ساکنین به

 نرخ که شودیم مشاهده هانكبا پرداختی تسهیالت شاخص به نگاه با اما

 درصد 1 معادل (درصد 1/63) استان یهابانك پرداختی تسهیالت رشد

 (درصد 1/07) کشور سطح در هابانك پرداختی تسهیالت رشد نرخ از کمتر

 و همسو بانكی سپرده شاخص نظر از مازندران استان اگرچه. است بوده

 تسهیالت شاخص رنظ از ولی بوده کشور یهااستان سایر با نزدیك

 سایر متوسط از کمتر استان مختلف آحاد و اقتصادی فعاالن پرداختی

معوق و  مطالبات .اندنموده استفاده بانكی تسهیالت از کشور یهااستان

دولتی استان در سال  یهابانكسررسید گذشته و مشكوک الوصول شبكه 

شابه سال قبل هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت م 92معادل 

 است.درصد افزایش داشته  1/94معادل 

بازار پول، تسهیالت اعطایی، مانده سپرده، مطالبات  های کلیدی:واژه

 معوق
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 های استانگیریهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و جهت. سیاست6 -69

 در مرکزی بانك رویكرددر راستای استان در بازار پول و اعتبار  یهابانكگیری رویكرد و جهت

 رشد وضعیت به با توجه اشتغال و تولید از حمایت جهت بانكی منابع هدایت بر اخیر یهاسال

 تأمین تولیدی، واحدهای گردش در سرمایه تأمین اساس براین. است داشته تمرکز اقتصادی

 كنمس هایبخش مالی تأمین از حمایت و زااشتغال هایطرح متوسط، و کوچك هایبنگاه مالی

 خرد مالی تأمین از از طرف دیگر حمایت .شودمی تلقی راستا، این در همگی کشاورزی و

 مختلف اقشار به مسكن تسهیالت ازدواج، الحسنهقرض تسهیالت اعطای قبیل از خانوارها

 بانك اقدامات اهم .است بوده بانكی نظام یهاتیاولو از خانوار مصرفی خرد تسهیالت و جامعه

 مواردی شامل تولید، بر فشار کاهش نیز و هابانك مالی تأمین هزینه اهشک برای مرکزی

 بر مجدد تأکید ها،بانك برداشت اضافه ساماندهی غیرمجاز، پولی نهادهای ساماندهی همچون

 انتقال خودروسازان، مشارکتی قراردادهای بازدهی نرخ سقف تعیین ها،سپرده سود نرخ سقف

 شفاف ریغ و غیرمتشكل بازار ایجاد از جلوگیری برای سرمایه زاربا به سخاب ثانویه معامالت

 .هاستبانك با گذاریسرمایه هایصندوق رابطه اصالح و بدهی اوراق

های سود بانكی مصوب شورای پول و اعتبار، کید مجدد بر رعایت نرخأضمن تبانك مرکزی 

 :ابالغ نمود 6931سال در کشور پولی و اعتباری  یهااستیسموارد زیر را به شبكه بانكی 

الحساب نسبت به رعایت نرخ سود علی شیازپشیب اندموظفو مؤسسات اعتباری  هابانك -6

مورخ  661333/33که برابر بخشنامه شماره  سالهكیدار گذاری مدتهای سرمایهسپرده

درصد ساالنه اعالم شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا،  63حداکثر  64/24/6933

درصد  62مدت عادی )روز شمار( های کوتاهالحساب برای سپردهداکثر نرخ سود علیح

 .ساالنه است

الحساب بوده و دار به صورت علیگذاری مدتسرمایه یهاسپردهسود پرداختی به  یهانرخ -0

و مؤسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره  هابانكپس از اتمام دوره مالی 

دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود "موضوع  02/29/6934مورخ  13919/34

الحساب پرداختی سهم سود قطعی سپرده و سود علی التفاوتمابه، نسبت به تسهیم "مشاع

 .دار اقدام شودگذاری مدتهای سرمایهبه هر یك از انواع سپرده

عمل  یاگونهبهدار، باید گذاری مدتهای سرمایهالحساب سپردهدر تعیین نرخ سود علی -9

 .های مذکور در این بخشنامه نباشدالحساب سپرده فراتر از نرخشود که نرخ مؤثر سود علی
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گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب در صورتی که سپرده -4

الحساب خود کند، نرخ سود علی سالهكیمدت ویژه و بلندمدت گذاری کوتاهسپرده سرمایه

روزشمار( عادی ) مدتکوتاهگذاری باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه هاحسابگونه نای

مدت گذاری کوتاهدر نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه

از زمان  ماه كیماندگاری سپرده برای برخورداری از سود،  زمانمدتعادی نیز، حداقل 

 .باشدافتتاح حساب می

از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر  اندمكلفها و مؤسسات اعتباری انكب -3

مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال  یهاروشها شود از جمله اتخاذ سود سپرده

ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل مؤثر های رایانهدر سیستم یافزارنرمتغییرات 

افزاری های نرمو مؤسسات اعتباری و شرکت هابانكم از مدیران و کارکنان در این زمینه اع

 .حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت هاآنطرف قرارداد 

 بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان .69-2

 های استان. وضعیت مانده سپرده بانک69-2-6 

شده و حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانك سپرده وسیله اشخاصسپرده وجوهی است که به

الحساب محاسبه و شمار و با نرخ سود علیصورت روزسود آن طبق ضوابط و مقررات موجود به

های استان مازندران شود. بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانكپرداخت می

هزار میلیارد ریال بوده است که  011معادل  6931های استان در سال های بانكمانده سپرده

درصد برخوردار بوده است.  7/01نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل 

های بلندمدت هست که با مبلغی نظر مبلغ در مدت یادشده مربوط به سپردهبیشترین سهم از

استان را به  های بانكیدرصد کل سپرده 46هزار میلیارد ریال از سهمی معادل  661معادل 

های دولتی استان است. همچنین بیشترین و کمترین میزان منابع بانكخود اختصاص داده 

هزار  61/2هزار میلیارد ریال و بانك توسعه صادرات با  3/10مربوط به بانك ملی با مبلغ 

ا، همیلیارد ریال بوده است، منتها با در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه سپرده بانك

میلیارد ریال  30میلیارد ریال بیشترین و بانك توسعه صادرات با  331بانك ملی با مبلغ 

بررسی بانك  همچنین در دوره مورداند. کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص داده

درصد بیشترین رشد جذب  4/97و  0/47الحسنه مهر ایران و بانك کشاورزی به ترتیب با قرض

 اند.سبت به مدت مشابه سال قبل داشتهسپرده را ن
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های کشور در سال ها بانكدر بعد کشوری بر اساس گزارش بانك مرکزی مانده کل سپرده

هزار  9793هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به پایان سال قبل  61414بالغ بر  6931

 دهد.درصد( افزایش نشان می 9/03میلیارد ریال )

 های استانمانده تسهیالت بانک . وضعیت2 – 69-2

ترین اهمیت با  ها در نظر گرفته نشود اما بخشی ازترین وظیفه بانكاعطای تسهیالت اگر مهم

ها از طریق خرید اوراق بهادار دولتی )اسناد خزانه، آید که بانكها به شمار میهای بانكفعالیت

صورت قراردادهای مختلف کرده و یا به اوراق قرضه( یا اعتبارات مستقیم به بخش دولتی اعطا

کنند. بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی اسالمی به بخش غیردولتی اعطا می

های استان مازندران تا پایان اسفندماه های استان مازندران مانده تسهیالت اعطایی بانكبانك

مشابه سال قبل از رشدی هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت  013معادل  6931سال 

های خدمات و بازرگانی درصد برخوردار بوده است. در دوره مورد بررسی حوزه 1/63معادل 

هزار میلیارد  4/14درصد ) 1/03هزار میلیارد ریال(، مسكن و ساختمان  1/14درصد ) 1/03

 3/12)درصد  0/06هزار میلیارد ریال(، کشاورزی  9/97درصد ) 6/69، صنعت و معدن ریال(

 6) درصد 4/2هزار میلیارد ریال( و صادرات  1/61درصد ) 3/3الحسنه هزار میلیارد ریال(، قرض

 اند.هزار میلیارد ریال( از کل تسهیالت پرداختی استان را به خود اختصاص داده

درصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در  7/06بانك مسكن با  6931در سال 

 9/66درصد، ملت با  6/60درصد، کشاورزی با  1/02های ملی با آن بانكازساستان داشته و پ

درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود  4/09ها درصد و سایر بانك 3/62درصد صادرات با 

اند. از طرفی با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانك و مقایسه سرانه تسهیالت اختصاص داده

هزار  66/2هزار میلیارد ریال بیشترین و پست بانك با  6/0دن با ها، بانك صنعت و معبانك

 اند.به خود اختصاص داده 6931میلیارد ریال کمترین میزان پرداخت تسهیالت را تا پایان سال 

ها در که در بعد کشوری مانده کل تسهیالت اعطایی بانك دهدمیگزارش بانك مرکزی نشان 

هزار  0702باشد که نسبت به سال گذشته لیارد ریال میهزار می 60317بالغ بر  6931سال 

 درصد( افزایش داشته است. 1/07میلیارد ریال )

 

 

 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 125  

 . بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار )وضعیت متغیرهای بانکی در استان(69-9

 ها. نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانک69-9-6 

ها را در یك دوره زمانی ت مدیریت نقدینگی در بانكتوان وضعیبا استفاده از این شاخص می

در  6931ها در سال داد. نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانكبررسی قرار خاص مورد

درصد بوده است و  1/33های استان معادل های عضو کمیسیون هماهنگی امور بانكشعب بانك

درصد کمتر از مانده سپرده خود  4استان  هایاین بدان معنی است که این دسته از بانك

 6931های استان در سال اند. از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بانكتسهیالت پرداخت نموده

 0002گردد که بانك توسعه صادرات با ها در سال گذشته، مشاهده میبا مانده سپرده این بانك

ترین نسبت مانده تسهیالت به درصد، بیش 061درصد، مسكن  194درصد، صنعت و معدن با 

اند. همچنین مقایسه آمارهای موجود در این خصوص مانده سپرده را به خود اختصاص داده

هزار میلیارد ریال کمتر از مانده  0/6های استان به میزان دهد، مانده تسهیالت بانكنشان می

 باشد.ها میسپرده

 های استان. مطالبات شبکه بانک69-9-2

های استان مازندران مطالبات معوق و گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانكبر اساس 

هزار  1/03معادل  6931های استان مازندران در سال الوصول بانكسررسید گذشته و مشكوک

است. درصد افزایش داشته  93میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 

هزار  4/3درصد ) 3/67شده مربوط به بانك ملی و معادل در مدت یادبیشترین سهم مطالبات 

میلیارد ریال( و کمترین سهم متعلق بانك توسعه صادرات بوده که فاقد مطالبات معوق و 

 باشد.سررسید گذشته و مشكوک الوصول می

ی هاالوصول به مانده تسهیالت اعطایی بانكنسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشكوک

های صنعت و معدن و درصد بوده که در این میان بانك 9/62معادل  6931استان در سال 

شان دچار درصد بیشترین درصد از تسهیالت پرداختی 3/63و  4/44های تجارت با نسبت

است که چنانچه های کارشناسی نشان داده است. بررسیمعوقات پرداخت اقساط گردیده 

عمل آید بخش  صول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیالت بهزمینه وتمهیدات الزم در

شود و کاهش مطالبات فوق های دولتی استان مرتفع میقابل توجهی از کمبود منابع بانك

های استان خواهد ای به وضعیت مالی بانكعنوان یكی از اقالم منابع، کمك قابل مالحظهبه

 نمود.
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 بانکی تسهیالت و هاسپرده اجزاء تحلیل و . بررسی69-4

 سپرده نوع تفکیک به بانکی هایسپرده انواع . مانده69-4-6

ریال  اردیلیمهزار  011به میزان  6931های بانكی استان در پایان سال مانده کل سپرده

درصد برخوردار بوده  7/01باشد که در مقایسه با عملكرد سال گذشته از رشدی معادل می

های های بانكی استان مازندران نمایانگر آن است که مانده سپردهدهاست. تفكیك مانده کل سپر

را  6931ها در سال درصد از کل سپرده 66هزار میلیارد ریال، معادل  4/96دیداری با رقم 

ریال و معادل  اردیلیم هزار 3/000بر دار طی این دوره بالغهای مدتتشكیل داده و مانده سپرده

انداز پس الحسنهقرضهای ی بانكی بوده است. همچنین مانده سپردههادرصد از کل سپرده 77

ها را در این مدت به خود اختصاص داده درصد از کل سپرده 7ریال،  اردیلیم هزار 0/02با رقم 

هزار میلیارد ریال معادل  3/66ها در سال مذکور نیز رقمی بالغ بر است. مانده کل سایر سپرده

 ها بوده است.دهدرصد از مانده کل سپر 4

های دار، سپردههای مدتهای دیداری، سپردهبر اساس اطالعات موجود مانده سپرده

، 6/07ها در مقایسه با عملكرد سال قبل به ترتیب از رشد انداز و سایر سپردهپس الحسنهقرض

 درصدی برخوردار است. 6/90و  6/96، 1/01

 استان هایبانک کیکتف به بانکی هایسپرده انواع . مانده69-4-2

ریال  اردیلیهزار م 22بر بالغ 6931های بانكی استان مازندران در سال میانگین مانده کل سپرده

های بانك استان باالتر از سطح میانگین قرار دارند. بیشترین مانده کل سپرده 3بوده که تنها 

درصد از مانده کل  03میلیارد ریال )معادل هزار  3/10بانكی مربوط به بانك ملی با رقم 

 3/69های ملت و صادرات به ترتیب با سهمی معادل های استان( و پس از آن بانكسپرده

ها را به خود اختصاص های بانكی استان باالترین رتبهدرصد از مانده کل سپرده 9/60درصد و 

د ریال معادل میلیار 613های بانك توسعه صادرات با رقم اند. در مقابل مانده کل سپردهداده

 های استان، کمترین میزان بوده است.درصد از مانده کل سپرده 6/2

 اقتصادی هایبخش تفکیک به اعطایی تسهیالت . مانده69-4-9

باشد که هزار میلیارد ریال می 6/013، به میزان 6931مانده کل تسهیالت بانكی در پایان سال 

درصد برخوردار بوده است. بیشترین  1/63در مقایسه با عملكرد سال قبل از رشدی معادل 

های استان طی دوره یادشده مربوط به بخش خدمات و بازرگانی سهم تسهیالت پرداختی بانك

درصد از کل تسهیالت پرداختی  1/03هزار میلیارد ریال و با سهمی معادل  1/14به میزان 
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الحسنه اعطایی بخش قرضهای مختلف اقتصادی استان، مانده تسهیالت باشد. در بین بخشمی

درصد رشد نسبت به سال قبل بیشترین رشد را تجربه نمود. طی این دوره مانده  7/91با 

میلیارد ریال بوده که رشدی معادل  12،311تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی به میزان 

درصد از کل تسهیالت اعطایی استان را به خود  0/06درصد داشته و سهمی معادل  1/64

های استان مربوط به بخش تصاص داده است. کمترین میزان مانده تسهیالت اعطایی بانكاخ

درصد از مانده کل  4/2میلیارد ریال و سهمی معادل  6،266بر باشد که بالغصادرات می

 .تسهیالت اعطایی داشته است

 . بررسی کارایی بانکی69-5

 های استان. شعب بانک69-5-6

را در اختیار  های الزمتوانند سرمایههای مردم میکه از محل سپردهها مؤسساتی هستند بانك

ها به دو صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. بانك

بر اساس آمار کمیسیون  .شوندهای تخصصی تقسیم میتجاری و بانك هایبانك دسته

بانك دولتی و دولتی خصوصی شده با  69تعداد  6931های استان در سال هماهنگی بانك

اند. در دوره مورد دهی بودهکارکنان مشغول خدمات 7202شعبه بانكی و با  703مجموع 

کارکنان بیشترین شعب و کارکنان و بانك توسعه  6303شعبه و  643بررسی بانك ملی با 

به خود اختصاص کارکنان کمترین شعب بانكی و کارکنان در استان را  62شعبه و  0صادرات با 

 اند.داده

 های استانبانک ATMهای . تعداد دستگاه69-5-2

های استان، تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات طبق آخرین آمار کمیسیون هماهنگی بانك

دستگاه خودپرداز در استان در حال ارائه  6396جمعاا  6931پرداخت الكترونیك تا پایان اسفند 

 7/69درصد آن متعلق به بانك ملی،  0/00که از این تعداد تقریباا اند خدمت به مردم بوده

 درصد متعلق به بانك صادرات 60متعلق به بانك سپه،  درصد 3/60درصد متعلق به بانك ملت، 

های استان های عضو کمیسیون هماهنگی بانكدرصد باقیمانده متعلق به سایر بانك 1/93و 

 .بوده است

 های استانعب بانک. نسبت سپرده به ش69-5-9

شعبه  703حكایت از آن دارد که  6931های استان در سال آمار کمیسیون هماهنگی بانك

اند. از متغیرهای مهم کارایی نظام بانكی در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانكی بوده
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برای  های بانكی به شعب بانكی استان هست که این نسبتبانكی محاسبه شاخص نسبت سپرده

میلیارد ریال بوده است، با در نظر گرفتن  422استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 

بانك  میلیارد ریال و 331ها، بانك ملی با مبلغ تعداد شعب و محاسبه سرانه مانده سپرده بانك

میلیارد ریال بیشترین و کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص  30توسعه صادرات با 

 اند.ادهد

 های استان. نسبت تسهیالت به شعب بانک69-5-4

از دیگر متغیرهای مهم کارایی نظام بانكی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانكی به شعب 

میلیارد ریال  931 معادل 6931بانكی استان هست که این نسبت برای استان مازندران در سال 

و مقایسه سرانه مانده تسهیالت اعطایی بوده است، با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانك 

میلیارد  663میلیارد ریال بیشترین و پست بانك با  0،697ها، بانك توسعه صادرات با بانك

 اند.ریال کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص داده

 های استان. نسبت سپرده به کارکنان بانک69-5-5

 7202حكایت از آن دارد که تعداد  6931سال های استان در آمار کمیسیون هماهنگی بانك

اند. از متغیرهای دیگر نفر در شعب بانكی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانكی بوده

های بانكی به کارکنان بانكی استان برآورد کارایی نظام بانكی محاسبه شاخص نسبت سپرده

میلیارد ریال بوده  7/42رسی معادل هست که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بر

 است.

 های استان. نسبت تسهیالت به کارکنان بانک69-5-1

از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانكی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانكی به 

کارکنان بانكی استان هست که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 

 یال بوده است.میلیارد ر 1/42

 به شعب بانکی استان ATM. نسبت 69-5-7

باشد که به شعب بانكی استان از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانكی می ATMنسبت 

دستگاه برای هر شعبه بوده  6/0این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 

به  ATMدستگاه  3/2صادرات با نسبت بیشترین و توسعه  3/9است. پست بانك با نسبت 

 باشند.ازای هر شعبه کمترین میزان این شاخص را دارا می
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 های نظام بانکی. چالش69-1

رو بوده است که از آن جمله های بسیاری روبههای اخیر با چالشنظام بانكی کشور در سال

ای در جذب قابت غیرحرفهها، مطالبات معوق و رتوان به تنگنای اعتباری، انجماد داراییمی

 خصوصااسسات اعتباری بدون مجوز بانك مرکزی ؤسپرده اشاره کرد. از سوی دیگر، گسترش م

بر همین اساس اصالح ساختار نظام  .شمسی نیز خود مزید بر علت شد 12در نیمه دوم دهه 

قرار گرفت  در دستور 33های اصلی اقتصاد کشور در سال عنوان یكی از اولویتبانكی و مالی به

و افزایش  یجار ریغکه در فاز اول آن، بر تقویت نقش نظارتی بانك مرکزی، کاهش مطالبات 

رغم آنكه دستاوردهای تمهیدات صورت گرفته در این فاز، هنوز به. شد دیتأکها سرمایه بانك

یت رسد که فاز دوم این اصالح با محورمی به نظرگونه صورت کامل آشكار نشده است، اینبه

رسد هدف اصلی از اجرای طرح می به نظر .خورده است دیکل 6931در سال  هاادغام بانك

ارتقای  و " تر از آن باشند که شكست بخورندبزرگ"هایی بوده است که ادغام، ایجاد بانك

نبوده است. گرچه  هاآن، نتیجه اصلی مورد انتظار از ادغام هاآن ییکاراسالمت یا افزایش  سطح

نظیر ایجاد ریسك  ییهاسكیربرند؛ اما های ناشی از مقیاس بهره میاز صرفه تربزرگ هایبانك

اند تهدیدات بزرگی برای کل سیستم توسیستمی در نظام مالی را به همراه خود دارند که می

بانك  رسد مدلی کهمی به نظرهای فعلی، گیریتوجه به جهت البته با .مالی کشور باشند

های سالم دار در دل بانكهای مشكلها انتخاب کرده است، ادغام بانككبرای ادغام بان مرکزی

 .سالم است نسبتاامنظور دستیابی به یك بانك سالم به نسبتاایا 

های تملیكی حجم بسیار باالیی از مطالبات و داراییبا دار های مشكلبانكالزم به ذکر است 

های بزرگ، با خنثی کردن مزایای ه بانكمواجه هستند و افزوده شدن این اقالم به ترازنام

مولد این  های غیرنسبت دارایی بخشتیرضاچندان احتمالی ادغام )صرفه مقیاس(، وضعیت نه

تواند در چنین وضعیتی مورد استفاده حلی که میکشاند. راهها را به محدوده بحرانی میبانك

است که تحت نظارت بانك  ایییا یك شرکت مدیریت دار سیس یك شرکت واسطأقرار گیرد، ت

های سمی، از ورود این اقالم به مرکزی است و با برخورداری از ذخایر کافی و توان خرید دارایی

تواند ها در یكدیگر تنها در صورتی میادغام بانك .جلوگیری کند ادغام کنندهترازنامه بانك 

شده گردد. در صورت عدم های جاری بانك ادغاممفید باشد که منجر به کاهش شدید هزینه

های بانك ادغام شده )کاهش نیروهای حمایت مالی دولت و بانك مرکزی برای کاهش هزینه

 .نیز مشكالت بانك جدید حل نخواهد شد بلندمدتانسانی، شعب و...( در 
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https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%B7%D8%AD
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%B7%D8%AD
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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های کشور از دانش و تخصص مربوط بهره بودن بانكنكته دیگری که باید به آن اشاره کرد، کم

 عدم درکواسطه یت فرآیند ادغام است. لیكن مراکز دانشگاهی و تخصصی کشورمان، بهبه مدیر

اند بنابراین ای برای پرورش نیروهای واجد چنین تخصصی نداشتهخأل این تخصص، برنامه

بانكی و مراکز دانشگاهی، تدارک الزم  صنعت یافته میان ضروری است با برقراری رابطه ساختار

 .برای تقویت کادر تخصصی در این حوزه صورت گیرد

 و ارائه راهکارهای سیاستی بندیجمع. 69-7

که نرخ رشد  دهدمینشان  6931نظام بانكی استان در سال  یهاداده لیوتحلهیتجز 

بانكی  یهاسپردهدرصد کمتر از نرخ رشد  6/6معادل  (درصد 0/01)بانكی در استان  یهاسپرده

اقتصادی و  یریگمیتصمکه از نظر  دهدمیبوده است که نشان  (درصد 9/03)در سطح کشور 

در استان مازندران همسو و خیلی  هابانكدر  شانیهاپولرفتار مردم ساکن برای نگهداری 

 .باشدمینزدیك به ساکنین سایر نقاط کشور 

که نرخ رشد تسهیالت  شودیممشاهده  هابانكاما با نگاه به شاخص تسهیالت پرداختی 

درصد کمتر از نرخ رشد تسهیالت پرداختی  1معادل  (درصد 1/63)استان  یهابانكپرداختی 

بوده است. اگر چه استان مازندران از نظر شاخص سپرده  (درصد 1/07)در سطح کشور  هابانك

کشور بوده ولی از نظر شاخص تسهیالت پرداختی  یهااستاندیك با سایر بانكی همسو و نز

کشور از تسهیالت  یهااستانفعاالن اقتصادی و آحاد مختلف استان کمتر از متوسط سایر 

 .اندنمودهبانكی استفاده 

که کاهش تورم، طوریکنند، بهها نقش اصلی را در رشد و توسعه کشورها ایفا میامروزه بانك

ایش سطح اشتغال و کاهش میزان بیكاری، کنترل نقدینگی، افزایش رفاه و درآمد افراد افز

دستاورد  نیترمهم .شودجامعه، رونق تولید و... از جمله آثار نظام بانكی کارآمد محسوب می

نقش  نیازاشیپسسات اعتباری غیرمجاز بود که ؤ، ساماندهی م6931بانك مرکزی در سال 

ام پولی کشور داشته و تهدیدی جدی برای ثبات مالی و اقتصاد کشور به بسیار مخربی در نظ

نیز  6931های اعتباری بانك مرکزی در سال مچون سال گذشته، سیاسته .آمدندحساب می

 سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیتأمکید ویژه بر أهای تولیدی با تبر حمایت از فعالیت

ط متمرکز بود که نتایج آن در بهبود رشد غیرنفتی اقتصاد مین مالی واحدهای کوچك و متوسأت

 .های شغلی جدید نمود یافتو ایجاد فرصت

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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روند رو به رشد نرخ  های پایانی سالنتوانست در ماه بانك مرکزیدستاوردهای مذکور،  رغمیعل

حی ثبات بازار ارز را در سطکند و ارز که عمدتاا ریشه در عوامل غیراقتصادی داشت، مهار 

سال اواخر افزایش نرخ تسعیر ارز در  نماید.مین أمناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کالن ت

و  شدهموجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید  6931

 شته است.دامختلف های قیمت صنایع ثیر را بر شاخصأبیشترین ت

های پیش روی نظام بانكی کشور به شرح ذیل ه با چالشبرخی راهكارهای اجرایی برای مقابل

 شود:ارائه می

 های معوق های سمی و غیر نقد و وامایجاد یك نهاد مالی توسط دولت است که دارایی

 .ها را از آنها خریداری کندبانك

  هایی است که با مشكل عدم کفایت سرمایه تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانك

 .مواجه هستند

 بازنگری و اصالح نحوه نظارت بانك مرکزی بر نظام بانكی 

 ها به اعطای جای تمرکز بر شیوه ارائه خدمات بانكی )مثل الزام بانكبانك مرکزی به

های های سود و تعیین تعرفه برای کارمزد( و اعمال محدودیت بر نرخ...تسهیالت ازدواج و

 کند.  تمرکز هاآنرازنامه ها و تپذیری بانكبانكی باید بر میزان ریسك

 اجماع سازی مسئوالن ارشد نظام در خصوص بحران نظام بانكی 

 های ه محصوالت بانكی مطابق با خواستهئارا برای طراحی و گیری از بازاریابی نوین،بهره

 مشتریان

  بیشتر جهت تعامل مناسب و نوینی هاآموزشمنابع انسانی با  مهارتسطح  ارتقاءدادن 

 نبا مشتریا

 استقرار سیستم مدیریت ریسك اعتباری ها و مؤسسات اعتباریبانك بیشتر دکیأت 

  های یكپارچه اطالعاتی جهت ارائه اطالعات دقیق و به موقع و ثر سیستمؤم یریکارگبه

 سازی عملكرد آنانآنالین از عملكرد نظام بانكی به منظور شفاف

 نیازهای جامعه با اریسسات مالی، اعتبؤها، مگسترش بانك بودن تناسبم 

  قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانكی کشورحذف 
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 6931و  6935های های بانکی استان مازندران به تفکیک نوع سپرده در سال. مقایسه مانده سپرده6 – 69جدول 

 عنوان سپرده
 6933سال 

 ریال( هزار میلیارد)

 

 6931سال 

 هزار میلیارد)

 ریال(

نسبت  رشد

قبل به سال 

 درصد()

سهم از کل 

ها سپرده

6933 

 کل از سهم

 هاسپرده

6931 

7/04 دیداری هایمانده سپرده  4/96  6/07  66 66 

9/679 دارمدتهای مانده سپرده  3/000  1/01  71 71 

4/63 اندازپس الحسنهقرضهای مانده سپرده  0/02  6/96  7 7 

7/1 هاسایر سپردهمانده   3/66  6/90  4 4 

9/000 ها(جمع )مانده سپرده  0/011  7/01  622 622 

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانك

 )میلیون ریال( 6931 های استان در سالهای بانکی به تفکیک نوع سپرده و بانک. مانده سپرده2 – 69جدول 

                      سپرده          انواع            

   انكنام ب

 سپرده

 دارمدت

الحسنه قرض

 اندازپس

الحسنه قرض

 جاری
 جمع کل هاسایر سپرده

درصد 

 سهم بازار

 29 82,938,081 6,762,158 7,125,228 6,306,336 62,744,359 ملی

 12/3 35,292,877 735,417 3,570,775 2,752,086 28,234,599 صادرات

 13/5 38,761,963 941,018 6,583,028 2,261,148 28,976,769 ملت

 9/9 28,439,236 0 773,319 842,803 26,823,114 مسكن

 7/2 20,562,819 192,295 1,406,427 987,162 17,976,935 سپه

 6/8 19,463,106 1,040,394 2,138,986 1,273,063 15,010,663 تجارت

 10/6 30,318,202 761,783 3,445,887 1,209,349 24,901,183 کشاورزی

 7/1 20,259,450 121,688 4,657,464 882,934 14,597,364 اه کارگرانرف

 0/1 185,703 55,507 72,465 231 57,500 توسعه صادرات

 0/4 1,024,565 90,743 191,860 1,229 740,733 معدن صنعت و

 0/7 1,994,962 80,792 455,293 34,365 1,424,512 پست بانك

 1 2,928,609 795,761 355,915 283,440 1,493,493 توسعه تعاون

 1/4 4,124,400 0 701,520 3,422,880 0 الحسنه مهر ایرانقرض

 100/0 286,293,973 11,577,556 31,478,167 20,257,026 222,981,224 جمع کل

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانك 
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 6931و  6935های های اقتصادی استان مازندران در سالبخش فکیک نوعمانده تسهیالت اعطایی به تمقایسه  . 9 – 69جدول  

 

 

 مانده تسهیالت

 

6933سال   

 )میلیون ریال(

6931سال   

 )میلیون ریال(

ال رشد نسبت به س

 قبل )درصد(

سهم تسهیالت 

پرداختی از مانده 

کل تسهیالت 

6933اعطایی   

سهم تسهیالت 

 پرداختی از مانده کل

تسهیالت اعطایی 

1693  

1/64 60,568,364 52,873,736 بخش کشاورزی  3/06  0/06  

71/60 3 37,344,630 34,262,710 بخش صنعت و معدن  6/69  

4/3 84,469,647 77,204,855 بخش ساختمان و مسكن  27/99  1/03  

3/00 1,011,686 825,859 بخش صادرات  33/2  4/2  

1/00 84,826,444 69,058,392 خدمات و بازرگانی بخش  01 1/03  

7/91 16,873,496 12,342,477 الحسنهقرض  11/3  3/3  

1/63 285,094,267 246,568,028 کلجمع   622 622 

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانك

 های استان مازندرانها و مانده تسهیالت اعطایی بانک. مقایسه مانده سپرده4 – 69جدول 

 6931ال های عامل در سبه تفکیک بانک 

ف
دی

ر
 

 

 

 بانك

 هامانده سپرده

 (درصد / )میلیارد ریال 

مانده تسهیالت اعطایی 

 (درصد /)میلیارد ریال

نسبت مانده تسهیالت 

 هااعطایی به مانده سپرده

 درصد سهم مبلغ سهم مبلغ

 71 20/6 58,723 29 82,938 ملی 6

 88 10/9 31,072 12/3 35,292 صادرات 0

 83 11/3 32,349 13/5 38,761 ملت 9

 218 21/7 62,004 9/9 28,439 مسكن 4

 70 5/0 14,396 7/2 20,562 سپه 3

 74 5/1 14,463 6/8 19,463 تجارت 1

 113 12/1 34,377 10/6 30,318 کشاورزی 7

 74 5/3 15,087 7/1 20,259 رفاه کارگران 1

 2,220 1/4 4,122 0/1 185 توسعه صادرات 3

 835 3/0 8,550 0/4 1,024 صنعت و معدن 62

 99 0/7 1,966 0/7 1,994 پست بانك 66

 126 1/3 3,702 1/0 2,928 توسعه تعاون 60

 104 1/5 4,277 1/4 4,124 الحسنه مهر ایرانقرض 69

 1/33 622 285,094 622 286,293 جمع کل

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانك
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 )میلیارد ریال( 6931و  6935های های استان مازندران در سالان مطالبات بانک. مقایسه میز5 – 69جدول 

ف
دی

ر
 

 بانك
 میزان مطالبات

 درصد رشد
 31 سال 33سال 

 9/9 5,395 4,908 ملی 6

 6/6 2,226 2,088 صادرات 0

 52/8 5,545 3,629 ملت 9

 98/8 1,711 861 مسكن 4

 1/1- 2,103 2,127 سپه 3

 10/4 2,826 2,560 تجارت 1

 62/8 4,812 2,955 کشاورزی 7

 18/7- 494 607 رفاه کارگران 1

 0/0 0 0 توسعه صادرات 3

 137/5 3,796 1,598 صنعت و معدن 62

 0/6- 220 221 پست بانك 66

 35/0 465 345 توسعه تعاون 60

 91/9- 20 33 الحسنه مهر ایرانقرض 69

1/94 29,618 21,938 جمع کل  

 های استان مازندرانکمیسیون هماهنگی بانكمأخذ: 
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 همچهاردفصل 

 قیمتی هایشاخص و تورم نرخ 

 استان
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 چکیده

کرد  یگذارهدف 6931سال  یکردن نرخ تورم را برا یولت دوازدهم تك رقمد

داد که در حوزه  رییخود را تغ یو ارز یپول یهااستیاز س یراستا برخ نیو در ا

ر اساس . بآن استوار است تیو هدا ینگیبر کنترل نقد یاصل هیبازار پول تك

 6931اعالم دفتر آمارهای اقتصادی بانك مرکزی نرخ تورم کشور در سال 

درصد برآورد گردیده است. همچنین بررسی نتایج شاخص بهای  1/3معادل 

، 6931کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری استان مازندران در سال 

، شاخص کل بهای کاالها و خدمات بیانگر این نكته است که در این سال

 0/66واحد بوده که از رشدی معادل  0/666مصرفی در استان مازندران معادل 

 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

اصلی کشور  یهاگروهبررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك 

ها و ربوط به گروه خوراکیم 6931دهد باالترین نرخ تورم در سال نشان می

درصد و کمترین نرخ نیز مربوط به گروه دخانیات  3/69ها معادل آشامیدنی

های یاد شده در درصد بوده است. همچنین با بررسی شاخص 6/9معادل 

بیشترین نرخ تورم در سال  شود کهمناطق شهری استان مازندران مشاهده می

ها به حصیل و خوراکی آشامیدنیدر این استان مربوط به دو گروه ت 6931

بوده و همچنین کمترین میزان آن  درصد 1/64و  درصد 61ترتیب برابر با 

گفت  توانیمدرصد بوده است که  1/4مربوط به گروه دخانیات بوده که برابر با 

مجموعه  این میزان درصد رشد، تقریباا هماهنگ با نرخ کشور بوده است.

باال و  یبه رشد اقتصاد توأم یابیاز دست تیاحك 6931سال  یتحوالت اقتصاد

و  یدستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگ نیدارند که البته حفظ ا نییتورم پا

 است. یو ارز یمال ،یپول یهااستیس یسازگار

 

 تورم، شاخص بهای کاالها و خدمات واژگان کلیدی:
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 استان یهایریگجهتهای اقتصادی تورم و سیاست .64-6

آن چنان وسیع و گسترده  های اقتصادی قرن حاضر است و دامنهترین پدیدهم یكی از مهمتور

است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است. تورم به معنای افزایش 

یك  که یطورتوان تورم خواند به . ولی هر افزایش قیمتی را نمیهاستمتیقسطح عمومی 

تورم خواند. بلكه تورم به معنی  توانینمرا  مدتکوتاهو یك افزایش  هامتیقر افزایش مالیم د

 .هاستمتیقیك افزایش پایدار و محسوس در سطح عمومی 

های دولت است به این معنی که تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه یهاشهیریكی از 

ولت با کسری بودجه مواجه خواهد های دولت نسبت به درآمد آن افزایش یابد، دوقتی هزینه

ی خود از بانك مرکزی اقدام به شد. اگر در این شرایط دولت برای حل مشكل کسری بودجه

مرکزی نماید، پایه پولی در ادامه آن نقدینگی  به بانكاستقراض یا فروش درآمدهای ارزی خود 

اقتصادی خواهد شد.  که این خود موجب تورم و بدتر شدن اوضاع ابدییمدر اقتصاد افزایش 

یكی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. اگر مردم با تجربیاتی که از گذشته 

ها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و نمایند که در آینده قیمت ینیبشیپ اندداکردهیپدر بازار 

پرداخت نمایند. میزان هزینه . فردا باید پول بیشتری کنندیمبرای اجناسی که امروزه خریداری 

و خرید خود موجب به وجود آوردن تورم خواهد شد. بدیهی است که در چنین شرایطی عالوه 

رود از فروش و باال می هامتیقبر مردم، تولیدکنندگان و فروشندگان نیز اگر بدانند که در آینده 

تا زمان فرا رسیدن کاالی خود را  یعرضهکاالی خود خودداری کرده و فروش و  یعرضه

داری خواهند کرد تا محصوالت خود را با قیمت باالتری به فروش در انبار نگه هامتیقافزایش 

برسانند که این سیاست، بر عرضه و تقاضا و قیمت اثر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم 

 خواهد شد.

قتصاد در کشور است. سنجش و ارزیابی وضعیت ا یهامؤلفهترین رشد اقتصادی، یكی از مهم

شود شود. افزایش تولید باعث میرشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه می

گذاری یا مصرف درآمدهای یك کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایه

 دنبال آن بهاگر رشد اقتصادی در یك دوره به شكل مداوم افزایش یابد،  رونیازا .خواهد شد

عنوان مثال کشورهایی مانند چین و سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد. به

ریزی مشخص، به رشد باال و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه کره جنوبی با یك برنامه

باشد، تحت گرا زا و برونرا در جامعه باال ببرند. رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنكه درون
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ای تغییر کرده است. از سوی دیگر، سطح تورم های سرمایههای خارجی و داراییثیر شوکأت

پایین و تثبیت شده یكی از معیارهای اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاری از کشورها از 

 دهد کههای اخیر نشان میاند، اما بررسی آمارهای تورمی در دههدغدغه تورم باال، گذر کرده

 اساسی تبدیل شده است. مسئلهحل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یك 

طرفه وجود دارد. از یك طرف تولید ناخالص داخلی به  بین تورم و رشد اقتصادی یك رابطه دو

قیمت ثابت، بیانگر عرضه کل جامعه است، بنابراین افزایش آن به منزله کاهش شكاف بین 

تواند قسمتی از جه کاهش تورم است. در نتیجه، افزایش تولید میعرضه و تقاضای کل و در نتی

همگام با . آثار تورمی مازاد تقاضای کل ایجاد شده از طریق گسترش حجم پول را خنثی کند

تورمی  های ضدتواند رشد کند و با سیاستهای دولت، تولید نیز میتورم ناشی از سیاست

از طرف دیگر برخی نیز عقیده دارند که تورم  .دشودولت، به رشد اقتصادی لطمه وارد می

 .باال بر رشد اثر منفی دارد یهاتورم مخصوصاا

به رشد اقتصادی باال و تورم  توأمحكایت از دستیابی  6931مجموعه تحوالت اقتصادی سال 

 یهااستیسپایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری 

گذاری پولی، با وجود الزامات موجود در مالی و ارزی است. لیكن در حوزه سیاستپولی، 

حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل  یهاتیموفقخصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از 

، رشد نقدینگی در هابانكبر  یابودجههای نظام بانكی از تولید و نیز برخی تكالیف شبه حمایت

بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تك رقمی، الزم است در تنظیم ؛ دسطح باالیی قرار دار

پولی برای انگیزش تولید توجه شود و  یهااستیساقتصادی به ظرفیت محدود  یهااستیس

دولت در دستور کار قرار  یابودجه یهااستیسکنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه 

 .گیرد

کرد و در این راستا  یگذارهدف 6931تورم را برای سال  ازدهم تك رقمی کردن نرخدودولت 

های پولی و ارزی خود را تغییر داد که در حوزه بازار پول تكیه اصلی بر کنترل برخی از سیاست

، نرخ تورم از وضعیت هابرنامهو  هااستیسدر نتیجه این  .نقدینگی و هدایت آن استوار است

به عدد نرخ تورم  6930درصد در مهر ماه  42سیر نزولی از کننده، فاصله گرفت و با طی منگران

رسید که  31 و 33 یهاسالدر پایان به ترتیب درصد  1/3 درصد و 3 تك رقمی سالیانه

 .آیددستاورد بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می

ارتقای مبنای بر  6933 سال همانند 6931در سال های بانك مرکزی رویكرد کلی سیاست

از رشد نقدینگی، حفظ ثبات  زادرونط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول انضبا
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تولیدی استوار بوده است  یهاتیفعالمین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت أبازار ارز، ت

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

های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا کلی سیاست یهااستیسها و اجرای ریمتح

  را سپری کند. 6931ایران با کمترین آسیب سال کشور 

پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات  یهااستیسدر نتیجه این رویكردهای انضباطی در 

 6931 سالدرصد در  1/3فزایش به اندکی ا با 6933در سال درصد  3از تورمی، نرخ تورم 

 یافت. تغییر

 های قیمتی استانبررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و شاخص .64-2

بهای کاالها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدمات  شاخص

درصد تغییر باشد. گیری میزان تورم در اقتصاد کشور میابزار اندازه نیترمهممصرفی خانوارها 

 در مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص . متوسطشودیمساالنه این شاخص نرخ تورم نامیده 

نرخ تورم( قبل ) سال به نسبت که رسید 1/623 عدد به 6931سال  در ایران شهری مناطق

 دهد. رشد را نشان می درصد 1/3 معادل

فروردین ماه سال  در در سطح کشور مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص روند رشد

قبل روند  سال مشابه ماه به درصد( نسبت 4/1درصد( تا مهر ماه )معادل  7/60)معادل 6931

درصد( کمی روند صعودی  62معادل ماه )درصد( تا آذر  1/3نزولی داشته و از آبان ماه )معادل 

نزولی را به درصد( روند  9/1معادل مذکور )داشته و همچنین از آذر ماه تا اسفند ماه سال 

 همراه داشته است. 

 هایدنیآشامو  هایخوراک گروه به کل مربوط شاخص افزایش در تأثیرگذاری میزان بیشترین

درصد بوده است.  6/9معادل  گروه دخانیات به مربوط آن کمترین و درصد 3/69معادل 

خدمت  و اختصاصی کاال دو گروه در مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص بررسی همچنین با

 در افزایش بیشتری درصد تأثیر 0/62گروه کاال معادل  6931 سال در که شودیم مالحظه

 (.6933=2 هیپاسال است )کل داشته  شاخص

برابر  استان مازندران به متعلق شاخص عدد باالترین کشور یهااستان میان در 6931 سال در

 مورد سال بوده است. در 0/621رابر ب البرز استان به مربوط شاخص عدد نیترنییپا و 0/660

ایالم  درصد بوده است. استان 0/66مازندران معادل  استان به مربوط تورم نرخ بیشترین بررسی

  این درصد در رتبه بعدی قرار دارند. در 3/62با  و سیستان و بلوچستان و کهكیلویه و بویر احمد
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درصد بوده است. نرخ تورم استان  0/1معادل  استان البرز به مربوط تورم نرخ سال کمترین

درصد بوده که این استان از این حیث رتبه اول را در بین  0/66معادل  6931مازندران در سال 

کشور به خود اختصاص داده است که در واقع استان مازندران نسبت به سایر  یهااستان

قبل به نرخ تورم سال نرخ تورم بیشتری برخوردار بوده است. هرچند که نسبت  از هااستان

 .اندداشتهدرصد رشد  1/6درصد( حدود  1/3معادل )

 6931گزارش منتشره شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در سال 

نرخ تورم پنج استان البرز، بوشهر، اردبیل، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب دهد نشان می

از متوسط نرخ تورم در درصد  1/2درصد و  3/2 درصد، 6درصد  9/6درصد،  4/6حدود 

 اند. درصد( کمتر بوده 1/3کشور ) یهااستان

 های قیمتی بررسی وضعیت شاخص .64-9

 عدد به 6931سال  در ایران شهری مناطق در مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص متوسط 

سال دهد )ا نشان میرشد ر درصد 1/3 نرخ تورم( معادلقبل ) سال به نسبت که رسید 1/623

 (. 6933=2 هیپا

اصلی کشور مشاهده  یهاگروهبا بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك 

ها برابر با ها و آشامیدنیمربوط به گروه خوراکی 6931شود که باالترین نرخ تورم در سال می

درصد بوده است.  6/9با درصد و کمترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به گروه دخانیات  3/69

واحد بوده که  0/666شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل 

همچنین با بررسی دهد. درصد رشد را نشان می 0/66نرخ تورم( معادل ) قبلنسبت به سال 

م شود که بیشترین نرخ تورهای یاد شده در مناطق شهری استان مازندران مشاهده میشاخص

ها به ترتیب برابر در این استان مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنی 6931در سال 

و همچنین کمترین میزان آن مربوط به گروه دخانیات بوده که  بوده درصد 1/64و  درصد 61با 

گفت این میزان درصد رشد، تقریباا هماهنگ با نرخ  توانیمدرصد بوده است که  1/4برابر با 

 ر بوده است.کشو
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 های قیمتیبررسی و تحلیل اجزاء شاخص .64-4

 :هایدنیآشامو  هایخوراکگروه .64-4-6

 1/664معادل  6931در سال استان مازندران  هایدنیآشامو  هایخوراکشاخص بهای گروه 

 6931درصد افزایش داشته است. همچنین در سال  1/64، 6933واحد بوده که نسبت به سال 

واحد بیشتر از این  7/2در استان مازندران معادل  هایدنیآشامو  هایخوراکای گروه شاخص به

 شاخص در کشور بوده است.

 

 گروه دخانیات:.64-4-2

بوده که نسبت  6931در سال واحد  1/624شاخص بهای گروه دخانیات استان مازندران معادل 

شاخص بهای گروه  6931ال درصد رشد داشته است. همچنین در س 1/4معادل  6933به سال 

 واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است. 3/6دخانیات در استان مازندران معادل 

 گروه پوشاک و کفش:.64-4-9

واحد بوده که  1/621معادل 6931در سال شاخص بهای گروه پوشاک و کفش استان مازندران 

شاخص بهای  6931ر سال درصد افزایش داشته است. همچنین د 1/1، 6933نسبت به سال 

 واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است. 4/6گروه پوشاک و کفش معادل 

 :هاسوختگروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر .64-4-4

شاخص بهای گروه  6931بر اساس گزارش بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در سال 

واحد بوده که در مقایسه با  3/662دران در استان مازن هاسوختمسكن، آب، برق، گاز و سایر 

شاخص  6931درصد رشد داشته است. همچنین در سال  3/62 مدت مشابه سال قبل، معادل

واحد بیشتر از این شاخص در  1/0معادل  هاسوختبهای گروه مسكن، آب، برق، گاز و سایر 

 کشور بوده است.

 ه:در خان مورداستفادهگروه اثاث، لوازم و خدمات .64-4-5

شاخص بهای گروه اثاث،  6931بر اساس گزارش بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در سال 

واحد بوده که در مقایسه با مدت  623لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در استان مازندران 

شاخص بهای گروه  6931درصد رشد داشته است. همچنین در سال  3 مشابه سال قبل، معادل

واحد بیشتر از این شاخص در کشور  3/2م و خدمات مورد استفاده در خانه معادل اثاث، لواز

 بوده است.
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 گروه بهداشت و درمان:.64-4-1

واحد بوده  1/666معادل  6931در سال  مازندران شاخص بهای گروه بهداشت و درمان استان

مچنین در سال درصد رشد داشته است. ه 1/66که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 

واحد بیشتر از این شاخص در کشور  3/6شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل  6931

 بوده است.

 

 :ونقلحملگروه .64-4-7

بوده که در  6931در سال واحد  1/621معادل استان مازندران  ونقلحملشاخص بهای گروه 

شاخص  6931چنین در سال درصد رشد داشته است. هم 1/1مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

 واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است. 9/2معادل  ونقلحملبهای گروه 

 

 گروه ارتباطات:.64-4-8

بوده که در  6931در سال واحد  621معادل  شاخص بهای گروه ارتباطات استان مازندران

شاخص  6931 درصد رشد داشته است. همچنین در سال 1مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

 واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است. 6/2بهای گروه ارتباطات معادل 

 

 گروه تفریح و امور فرهنگی:.64-4-3

 1/621 معادل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی در استان مازندران 6931در سال 

ست. همچنین در درصد رشد داشته ا 1/1واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

واحد کمتر از این شاخص در  1/6شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل  6931سال 

 کشور بوده است.

 

 گروه تحصیل:.64-4-61

بوده که در  6931در سال واحد  661 معادل شاخص بهای گروه تحصیل استان مازندران

شاخص  6931مچنین در سال درصد رشد داشته است. ه 61مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

 واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است. 7/4بهای گروه تحصیل معادل 
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 گروه رستوران و هتل:.64-4-66

واحد بوده  662 معادل شاخص بهای گروه رستوران و هتل در استان مازندران 6931در سال 

است. همچنین در سال  درصد رشد داشته 62که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 

واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده  9/6شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل  6931

 است.

 گروه کاالها و خدمات متفرقه:.64-4-62

 1/669 معادل شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه در استان مازندران 6931در سال 

درصد رشد داشته است.  1/69 ال قبل، معادلواحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه س

واحد بیشتر از  4/9شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه معادل  6931همچنین در سال 

 این شاخص در کشور بوده است.

 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع .64-5

ص کل بهای شاخآمار منتشره از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران حكایت از آن دارد که 

 قبلواحد بوده که نسبت به سال  0/666کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل 

های یاد شده همچنین با بررسی شاخصدهد. درصد رشد را نشان می 0/66نرخ تورم( معادل )

در این  6931شود که بیشترین نرخ تورم در سال در مناطق شهری استان مازندران مشاهده می

 1/64و  درصد 61ها به ترتیب برابر با ن مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنیاستا

درصد  1/4و همچنین کمترین میزان آن مربوط به گروه دخانیات بوده که برابر با  بوده درصد

 گفت این میزان درصد رشد، تقریباا هماهنگ با نرخ کشور بوده است. توانیمبوده است که 

درصدی در استان موقعیت خاص  0/66دالیل ثبت نرخ تورم  نیترمهمیكی از  در بعد استانی

آمار رسمی  باشدمیجغرافیایی و نزدیكی آن به پایتخت و گردشگر پذیر بودن استان مازندران 

میلیون گردشگر به استان مازندران سفر  02حكایت از آن دارد که تنها در ایام نوروز قریب به 

حتی در سالیان اخیر  ابدییمماهه اول سال ادامه  1روند با نرخ کمتری در  البته این ندینمایم

محسوسی افزایش یافته  طوربهپاییز و زمستان نیز  یهافصلحجم ورود گردشگر به استان در 

عیت سربار بر جمعیت ثابت استان افزایش تقاضا را برای کاالهای ماست و در حقیقت این ج

اقتصادی استان بر مبنای  یهااستیسعمده  که یآنجائت. از مصرفی به دنبال خواهد داش

جمعیت ثابت استان تدوین گردیده است لذا شوک ناشی از افزایش تقاضا، افزایش سطح 
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را به دنبال خواهد داشت. مصداق بارز این سخن قرار داشتن استان مازندران در بین  هامتیق

 .باشدمیکشور  یهااستاندر بین با تورم باالتر از متوسط نرخ تورم  یهااستان

در  ستیبایمدر استان  مرتوکنترل این پدیده و جلوگیری از روند افزایشی نرخ  منظوربهلذا 

درصد جمعیت استان را به جمعیت  02اقتصادی استان جمعیتی حدود  یهایریگمیتصم

 استان اضافه نمود تا با کمبود کاالها و خدمات در استان مواجه نباشیم.

 عوامل و است مالی هایریشه دارای ایران در تورم میدانیمکه  طورهماناما در بعد کشوری 

 به توانیمبر تورم در کشور  مؤثرعوامل  نیترمهماز . شوندیم آن تشدید و ایجاد موجب مالی

با نرخ رشد  را تورم آن، در افزایش که طوریه ب شودیم تورم افزایش باعث دولت بودجه کسری

 بر افزایشی تأثیر وارداتی، کاالهای قیمت شاخص دیگر، سوی از ؛ ودهدمی افزایش تریایندهفز

 داخل تورم در بسزایی نیز نقش جهانی تورم میزان که است این دهنده نشان و داشته تورم

 حجم و نفتی درآمدهای افزایش های افزایش نرخ تورم در کشوراز دیگر مولفه. دارد ایران

 در مقابل نتایج .یابدمی در صورت بروز این پدیده نرخ تورم در کشور افزایش باشدمی نقدینگی

 و مطالعات صورت گرفته اقتصادی در حوزه شاخص بهای کاالها و خدمات نشان هابررسی

 خواهد یافت. کاهش تورم کشور، در داخلی ناخالص تولید رشد افزایش با که دهندمی

 دارند تورم بر بودجه کسری و مالی عوامل که تأثیری و مطالعات صورت گرفته به توجه با

 به نسبت بخواهد خود هایفعالیت محدوده حفظ با دولت اگر: است شده ارایه زیر پیشنهادهای

 جهت در اقداماتی چنانچه اما آیدمی نظر به غیرممكن عمالا کند، اقدام خود هایهزینه کاهش

 گیرد، انجام خصوصی بخش به هافعالیت از بعضی یواگذار و دولت هایفعالیت حوزه کردن کم

 تقلیل بودجه کسری نتیجه در و کاسته دولت هایپرداختی حجم از که داشت انتظار توانمی

 بودجه کسری از باالیی درصد اینكه به توجه با. یابد کاهش نیز تورم بر آن افزایشی اثر و یافته

 ایمالحظه قابل انبساطی تأثیر که شودمی مینتأ مرکزی بانك از استقراض طریق از ایران در

 از دولت بودجه کسری که است الزم گذارد،می جای به هاقیمت عمومی سطح و کل تقاضای بر

 حلقه این تا شود تأمین مردم از استقراض مانند بانكی نظام از استقراض بجز دیگری های راه

 .برود بین از تورم و بودجه کسری ارتباطی

 برای تالش برد، کار به دولت بودجه کسری کاهش برای توانمی که اهكارهاییر جمله از

 مورد در. است مالیاتی درآمدهای افزایش گزینه، مهمترین که است دولت هایدریافتی افزایش

 بخش این در ایمالحظه قابل توفیق عدم مبین دولت عملكرد به توجه مالیاتی، درآمد افزایش

. دانست کشور مالیاتی نظام اجرایی و قانونی جنبه از ناشی توانمی را موفقیت عدم این که است
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 به قادر ستانی مالیات سیاست که آنگونه شود، کشور مالیاتی ساختار اصالح به قادر دولت اگر

 افزایش برای مناسب هایروش از یكی عنوان به را آن توانمی شود، خود وظائف انجام

 .آورد شمار به موجود شرایط در تورم مهار نتیجه در و دجهبو کسری تقلیل دولت، درآمدهای

ونی انجام شده های دولت بوده است. در این راستا اقدامات گوناگکنترل تورم همواره از اولویت

توان به: نظارت بر خروج کاالهای اساسی، بازتنظیم صادرات و واردات، است که از جمله می

دهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه، ایجاد کاال، جهتنظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق 

اندازی مرکز مبادالت ارزی و کنترل پایه پولی از طریق ثبات نسبی در بازار ارز از طریق راه

اقدامات با  رسدبه نظر می به عالوه، .ها اشاره کردبرداشت بانكمدیریت بر نحوه اضافه

 :گام برداشتتورم  نرخ ر جهت کنترلدمی توان ذیل  های سیاستی(توصیه)

 .مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسری بودجه .6

مند کردن بازار غیرمتشكل پولی، مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، نظام .0

 .ساماندهی معوقات بانكی

گشت ارز مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از باز .9

 .چرخه تجاری کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به

گیری مناسب، کنترل مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کاالهای اساسی از طریق ذخیره .4

 ها و نظارت دقیق بر توزیع کاالهای اساسیقیمت

 .اثر سازی انتظارات تورمینترل فضای روانی بازار و بیک .3

 .های غیرضروری خانوارهاینهجویی و کاهش هزتوسعه فرهنگ صرفه .1

 .وری و رونق تولیدات داخلیهای افزایش بهرهتدوین سیاست .7

 کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی .1

 .مدیریت تأمین، ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی و ضروری .3

 .های فرصت طلبانهگذاریانحصاری و جلوگیری از قیمت کنترل بازار کاالهای  .62

 .اصالح شبكه های توزیع کاال و مقابله با احتكار و گران فروشی .66

بخش مالی در های مولد و توسعهگذاریاندازی به امر سرمایهو هدایت منابع پس تشویق .60

 .گذاری کالنشده در سیاست اقتصاد ایران به عنوان یك قاعده کلی و پذیرفته
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 تورم و شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور وجدول نرخ  .6-64جدول 

 6981-6931های طی سال استان مازندران

 شرح                

 

 سال            

 استان مازندران کشور

 شاخص کل

 
 ساالنه درصد تغییر

 شاخص کل

 
 ساالنه درصد تغییر

6911 9/06 9/61 1/63 9/61 

6917 7/01 4/03 2/03 4/01 

6911 3/03 3/62 0/01 1/60 

6913 0/99 3/60 6/90 7/69 

6932 9/42 4/06 3/91 0/06 

6936 1/30 3/92 9/36 1/96 

6930 3/72 1/94 6/13 3/94 

6939 3/16 3/63 1/12 1/61 

6934 7/36 2/60 0/36 7/60 

6933 2/622 6/3 2/622 1/3 

6931 1/623 1/3 0/666 0/66 

 اعداد شاخص: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ         
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 یاصلهای به تفکیک گروه 6931 و 6935های  مقایسه نرخ تورم کشور و استان مازندران در سال .2-64جدول 

 درصد()

 گروه

 استان مازندران کشور

شاخص 

 کل

33 

 شاخص کل

31 

 درصد تغییر

 ساالنه

 شاخص کل

33 

شاخص 

 کل

31 

درصد 

 تغییر

 ساالنه

 0/66 0/666 622 1/3 1/623 622 شاخص کل

 1/4 1/664 622 3/69 3/669 622 خوراکیها و آشامیدنی ها -6

 1/4 1/624 622 6/9 6/629 622 دخانیات -0

 1/1 1/621 622 4/3 4/623 622 پوشاک و کفش -9

 3/62 3/662 622 6/1 6/621 622 مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها -4

 3 623 622 6/1 6/621 622 لوازم و خدمات مورد استفاده در خانهاثاث،  -3

 1/66 1/666 622 6/62 6/662 622 بهداشت و درمان -1

 1/1 1/621 622 3/1 3/621 622 حمل و نقل -7

 1 621 622 3/3 3/623 622 ارتباطات -1

 1/1 1/621 622 0/62 0/662 622 تفریح و امور فرهنگی -3

 61 661 622 9/66 9/666 622 تحصیل -62

 62 662 622 9/66 9/666 622 رستوران و هتل -66

 1/69 1/669 622 0/62 0/662 622 کاالها و خدمات متفرقه -60

  مأخذ اعداد شاخص: بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران     
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 پانزدهم فصل 

 وضعیت مالی و بودجه استان  
 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 149  

 چکیده

 درآمدهای شامل) درآمدها: کندیم نتأمی محل سه از را خود منابع دولت

 واگذاری و یاهیسرما یهاییدارا واگذاری ،(اختصاصی و درآمدهای عمومی

 درآمدهای شامل استان عمومی درآمدهای مالی. عملكرد یهاییدارا

 با برابر 6931 سال در درآمدها سایر و( غیرمستقیم و مستقیم) مالیاتی

 مدت به نسبت درصدی 6/66 رشد علیرغم که بوده ریال میلیارد 64291

 درآمدهای. دهد پوشش را مصوب رقم است نتوانسته قبل سال مشابه

 درصد 1/13 بودجه قانون مصوب به نسبت مذکور سال در عمومی

 دادهرخ درآمد کسری ریال میلیارد 6109 مبلغ بنابراین است؛ یافتهتحقق

 .است

از  اندعبارت ی استانعموم درآمدهای وصول در تحقق عدممهمترین دالیل 

 وصولی عمالا که ملی به استانی محل از درآمدی هایردیف از برخی انتقال

 قانون ابالغ با یا و شودمی خارج استان درآمدهای مجموع از هاردیف این

 رانندگی جرائم معوق مطالبات از حاصل درآمد اخیر سال دو طی بودجه

 سال در کارکنان حقوق عافیتم افزایش یا و شودمی واریز ملی حساببه

 6931 سال وصولی در آن منفی نتایج که حقوق افزایش نرخ از بیش 6931

 شودیم دیده

 میلیارد 40004 با برابر 6931 سال در مازندران استان اعتبارات عملكرد

 مصوب به نسبت و رشد درصد 1/1قبل  سال مدت به نسبت که بوده ریال

 .است داشته تحقق درصد 3/16 معادل( یالر میلیارد 36194) بودجه قانون

 تملك عمومی، اعتبارات درآمدهای عمومی، سایر درآمدواژگان کلیدی: 

 و مالیات (جاری) یانهیهز عمرانی(، اعتبارات) یاهیسرما یهاییدارا
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 های استانگیریای و جهتهای اقتصادی مالی و بودجهسیاست .65-6

 انتظارات مهار نظیر تورم کنترل در مؤثر عوامل به توجه با مرکزی بانك اخیر، یهاسال در

 که یطورابد؛ به ی دست یتوجه قابل به دستاوردهای توانسته ارز بازار در ثبات جادیا و تورمی

 تك رقمی تورم به افت. دستیابیی انیپا رقمی تك تورم با 6933 سال همانند نیز 6931 سال

 مرکزی بانك جدی عزم دهندهنشان که بوده سابقهیب گذشته دهه چهار در متوالی سال در دو

 تك تورم 6931 سال است. در رقمی تك آن در محدوده و حفظ تورم کنترل در دولت و

ش یافزا شد. همراه نوساناتی با ارز بازار سال دوم نیمه در که شد محقق حالی در رقمی

 کاهش آن احتمال دنبال به و برجام از كایآمر متحدهاالتیا خروج خصوص در اطمینانینا

 ارز نرخ شییافزا روند شد باعث ،هامیتحر و بازگشت نفتی صادرات از حاصل ارزی درآمدهای

ابد. با توجه به تحوالت صورت گرفته و خروج ی تداوم نیز 6931 سال چهارم فصل در

فزایش نرخ ارز، ا هیرویبمنفی آن بر رشد  ریتأث متأسفانهآمریكا از برجام و  متحدهاالتیا

و  دینمایمکه این تورم فشار مضاعفی را به دولت وارد  باشدمیدر سال آتی ناگزیر  هامتیق

و  یاهیسرما یهاییداراتملك  یهاطرحافزایش هزینه  ژهیوبهبر کسری بودجه دولت  تواندیم

ه موارد نیز کاهش درآمدها منجر گردد و در اجرای برنامه توسعه اختالل ایجاد نماید. با توجه ب

منابع درآمدی پایدار از جمله  نیتأمفوق نیاز به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اهمیت 

 .گرددیماحساس  شیازپشیبمالیات 

های ابالغی از سوی ها تمام تالش خود را در اجرای سیاستاستان مازندران همچون سایر استان

ور محقق گردد. این استان تالش دارد از دولت محترم بكار بسته است تا دستیابی به اهداف کش

موجود برای وصول حقوق دولت در استان بهره گرفته و با شناسایی منابع  یهاتیظرفهمه 

جدید درآمدی و نیز کاهش فرار مالیاتی نقش خود را آبادانی کشور ایفا نماید. ازجمله اقداماتی 

 باشد:ه است به شرح ذیل میمنظور دسترسی به اهداف مذکور صورت گرفتکه در استان به

تالش برای افزایش درآمدهای عمومی و شناسایی منابع جدید درآمدی در کار گروه درآمد  -

 و تجهیز منابع استان

درآمد و تجهیز منابع استان برای کاهش فرار  کارگروهبررسی و ارائه راهكارهای موجود در  -

 مالیاتی

 هاومتی در کلیه دستگاههای اقتصاد مقاتالش برای اجرایی کردن سیاست -

 گذاریهای اجرایی برای رفع موانع تولید و سرمایههماهنگی دستگاه -
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 گذاری خارجیویژه سرمایهگذاری بهانجام اقدامات الزم جهت رشد سرمایه -

 وکارمنظور بهبود فضای کسبهای اجرایی بههماهنگی دستگاه -

 مالیاتی هایاجرای طرح جامع مالیاتی و تالش برای گسترش پایه -

 ایبررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجه .5-2

 رسانی بروز راستای در را توجهیقابل اقدامات اخیر هایسال در دارایی و اقتصادی امور وزارت

 و سازیشفاف. دارد انجام دست در خود نظارتی و مدیریتی اجرایی، هایسیستم و فرآیندها

 از مؤثر استفاده منظوربه است که هاپروژه ترینمهم از یكی دولت مالی عملیات سازی هوشمند

 دستور در وزارتخانه این هایرسالت و هامأموریت بهینه انجام در اطالعات فناوری هایقابلیت

 سازی هوشمند و سازیشفاف پروژه کالن ذیل در شدهتعریف هایپروژه از. دارد قرار کار

و  (TSA)ونیكی، اجرای طرح حساب واحد الكتر داریخزانه پروژه دولت، مالی عملیات

 سایر همچون نیز مازندران استان. است های دولتیهمچنین ساماندهی و تجمیع حساب

 با و نمایدمی ایفا مهم این انجام در را خود نقش استان سطح در مذکور طرح اجرای با هااستان

 درخواستی هایقالب در خویش رسانی عملكرد بروز حال در خویش کارشناسان پشتكار و تالش

خزانه معین استان مازندران نیز در راستای وظایف محوله از سوی وزارت  .باشدمی متبوع وزارت

 اقدامات ذیل را انجام داده است: 6931متبوع در سال 

 یهاییداراو تملك  یانهیهزجامع خزانه معین با ریز سیستم اعتبارات  افزارنرمتهیه  .6

ناد خزانه( و درآمد عمومی و اختصاصی و سپرده و افتتاح حساب و نقدی و اس) یاهیسرما

مورخ  041929/34با رویكرد تعهدی در اجرای دستورالعمل شماره  تنظیم حساب

61/60/6933 

جهت ارسال فایل حقوق و سپرده به صورت الكترونیكی به  سامانه سافات از یریگبهره .2

اجرایی  یهادستگاهه معین توسط ذیحسابان های خزانانه معین و دریافت انواع تائیدیهخز

 به صورت برخط در بستر شبكه دولت

 ...دریافت سپرده به صورت فایل الكترونیكی به تفكیك شماره قبض و تاریخ قبض و  .9

اجرایی بعد از  یهادستگاهاز سامانه ارسال پیامك به شماره همراه ذیحسابان  یبرداربهره .4

 اجرایی یهادستگاهبه حساب  پرداخت وجه
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 بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان .65-9

 نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان 

بوده  هزار میلیارد ریال 7/461برابر با  6934تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

 رسیده است. )الزم 6933هزار میلیارد ریال در سال  0/434درصدی به رقم  3است که با رشد 

شاخص مذکور از سوی مرکز آمار  6931به یادآوری است تا زمان تدوین گزارش آمار سال 

های وصولی استان در سال ایران ارائه نگردیده است( مقایسه تولید ناخالص داخلی و مالیات

 0/0برابر با  6934دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استان در سال مذکور نشان می

رسیده است. این  6933درصد در سال  3/0درصدی به رقم  9/2ت که با رشد درصد بوده اس

 رشد نشان از تالش استان برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.

 )ضریب برداشت )نسبت مصارف عمومی استان به درآمدهای عمومی استان 

 از توانمی ستانا مصارف به نسبت استان درآمدهای از هااستان برخورداری میزان مقایسه برای

 نسبت همان که ضریب این. کرد استفاده استان درآمد از( برخورداری) برداشت ضریب مفهوم

 همان درآمدهای از استان هر برخورداری میزان باشد،یم استان درآمد به عمومی مصارف

 نای. گرددبرمی استان خود به استان درآمدهای از چقدر عبارتی به. دهدمی نشان را استان

 و 622 از کمترهای عمومی مصوب قانون بودجه درآمد مازاد دارای هایاستان برای ضریب

. است 622 از بیشتر های عمومی مصوب قانون بودجهدرآمد کسری دارای یهااستان برای

 مصارفتنها نه استان آن درآمدهایبودن این شاخص بیانگر این نكته است که  622 از کمتر

 سایر توسعه صرف و گردیده واریز دولت خزانه به آن درآمد مازاد بلكه داده پوشش را استان

 سطح دهنده نشانباشد  622 از بیشتراگر ضریب برداشت استانی  و گرددمی نیز هااستان

 به بلكه نداده پوششتنها نه را استان مصارف، استان درآمدهای اینكه وبوده  استان محرومیت

بودجه  کسری جبران جهت هااستان سایر درآمد از ایستبمی 622 ضریب از بیشتر میزان

 6931 سالقانون بودجه  ضریب برداشت استان مازندران در. گردد پرداختاستان محروم 

 درصد 1/41این نسبت برای سال قبل است  ذکرانیشاتعیین گردیده است درصد  4/14معادل 

درصدی در  90رشد  رغمیعلارد مقرر گردیده بود. عملكرد اعتبارات استان حكایت از آن د

نسبت به سال گذشته در عمل این  6931 مصوب ضریب برداشت استان در قانون بودجه سال

درصد  0/63 نتوانستهدرصد محقق گردیده است و استان  0/43مازندران شاخص برای استان 

حاظ که به ل است یحالاز ضریب برداشت مصوب قانون بودجه خود را محقق نماید. این در 
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توانسته درآمدهای عمومی  6931 سال شرایط بد اقتصادی موجود در کشور استان مازندران در

 6109 مبلغ بنابراین؛ نماید محقق درصد 1/13 حدود بودجه قانون مصوب به خود را نسبت

درصدی تحقق درآمد  4/62است. حال کسری  دادهدر استان رخ درآمد کسری ریال میلیارد

درصدی  0/63 (یمندبهرهعدم )و از طرفی عدم تحقق  31نون بودجه سال نسبت به مصوب قا

ضریب برداشت استان از درآمدهای استانی وصول شده منابع مالی استان از بودجه مصوب 

 محدود نموده است. شدتبه 31دولت را در سال 

 بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان .65-4

 ومی دولتمنابع عم .65-4-6

 درآمدهای عمومی 

میلیارد ریال  63133مصوب درآمدهای عمومی استان مبلغ  6931بر اساس قانون بودجه سال 

. در باشدیممیلیارد ریال سایر درآمدها  0030میلیارد ریال درآمد مالیاتی و  69917شامل 

درصد  4/13سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی استان  6931قانون بودجه سال 

 است. شدهینیبشیپ

( و سایر میرمستقیغعملكرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی )مستقیم و 

درصدی  6/66میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  64291برابر با  6931درآمدها در سال 

ای عملكرد درآمده نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد.

؛ است افتهیتحققدرصد  1/13نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  6931عمومی در سال 

 است. دادهرخمیلیارد ریال کسری درآمد  6109بنابراین مبلغ 

 میرمستقیدرآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غ 

 مبلغ 6931در سال  میرمستقیغی مستقیم و هااتیمالوصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از 

درصد تحقق و نسبت به  0/34میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  60339

است. نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی استان  افتهیشیافزادرصد  9/60مدت مشابه سال قبل 

که نسبت به مدت مشابه سال  باشدیمدرصد  7/13 ادشدهدرآمدهای عمومی در مدت ی کلبه

دلیل عدم تحقق درآمدهای  نیترعمدهدرصد افزایش داشته است.  3/2 (درصد 1/11قبل )

این منبع  (درصد 9/11تحقق )عدم تحقق مالیات بر درآمد استان  6931مالیاتی استان در سال 

 درآمدهای مالیاتی استان بوده است.
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 (سایر درآمدها )وصولی خزانه معین استان 

، 6931در قانون بودجه سال  شدهینیبشیپهای وصولی خزانه معین استان بابت سایر درآمد

درصد تحقق و نسبت به  3/10میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  6449مبلغ 

درصد افزایش داشته است. نسبت عملكرد درآمدهای غیر مالیاتی از  3/6مدت مشابه سال قبل 

مدت مشابه  بوده که نسبت بهدرصد  9/62برابر  6931کل درآمدهای عمومی استان در سال 

 است. افتهیکاهشدرصد  3/2درصد( به میزان  0/66قبل )سال 

 کل ، اداره(درصد تحقق 44)انتظامی  نیروی رینظاجرایی استان  یهادستگاهعدم توفیق 

 ، سازمان(درصد تحقق 33)گمرک  کل ، اداره(درصد تحقق 1/10)صنعتی  تحقیقات و استاندارد

 ،(درصد تحقق 3/10)زیست محیط حفاظت کل ، اداره(درصد تحقق 2)ت تجار و معدن صنعت،

کشاورزی  جهاد ، سازمان(درصد تحقق 1/2)، استانداری (درصد تحقق 7/93)شیالت  کل اداره

خون استان  انتقال کل و اداره( درصد تحقق 4/72)بهزیستی  کل ، اداره(درصد تحقق 1/0)

 6931ی مصوب استان در قانون بودجه سال در وصول سایر درآمدها (درصد تحقق 3/36)

درصد و به مبلغ  6/97موجب گردید تا استان در وصول سایر درآمدهای خود با کسری معادل 

 میلیارد ریال کسری مواجه باشد 143

   سایر و کل رمنقولیفروش اموال منقول و غ) یاسرمایه یهاییداراواگذاری ،

 (ایسرمایه یهاییدارا یهایواگذار

 در جهت اجرایی استان هستند که یهادستگاه ملموس اموال همه یاهیسرما یهاییدارا

 به فعالیت دوره یك در و یراحتبه توانینم و ندینمایم استفاده هاآن از خود اهداف به رسیدن

میلیارد  1/6های سرمایه استان برابر با واگذاری دارایی 6931کرد. در سال  لشانیتبد نقد وجه

های استان با عنوان اداره کل فنی و حرف 062029ردیف درآمدی ل بوده است که مربوط بهریا

باشد. این رقم در سال می «دولتی هایدستگاه تجهیزات و آالتماشین فروش از حاصل منابع»

 ردیف درآمدی فوق بوده است.میلیارد ریال بوده که مربوط به 4/6برابر با  6933
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 دولت ومیعممصارف  -65-4-2

 ای و اعتبارات سرمایه هایدارایی کتمل تفکیکاعتبارات استان به  عملکرد

 ایهزینه

ای ای و هزینههای سرمایهاعم از تملّك دارائی 6931عملكرد اعتبارات استان مازندران در سال 

درصد رشد و نسبت به  1/1میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  40004برابر با 

درصد تحقق داشته است. از مجموع  3/16معادل میلیارد ریال(  36194صوب قانون بودجه )م

درصد بابت  6/63میلیارد ریال معادل  1933عملكرد اعتبارات استان در سال یاد شده مبلغ 

درصد بابت  3/14میلیارد ریال معادل  93113ای و مبلغ های سرمایهاعتبارات تمّلك دارایی

اجرایی استان توسط خزانه معین استان پرداخت و مصرف  یهادستگاهای اعتبارات هزینه

ای مندرج در فوق های سرمایهگردیده است. الزم به ذکر است رقم اعتبارات تملّك دارایی

های استان و شهرداری کارانمانیپ اسالمی که جهت بدهی دولت به خزانه اسناد یهایپرداخت

 .شودیمل پرداخت گردیده است را نیز شام

 آن )استانی،  تأمینمحل  تفکیکای به های سرمایهدارایی تملکاعتبارات  عملکرد

 (ملی استانی شده

میلیارد  3/1934ای استان مازندران در سال برابر با های سرمایهعملكرد اعتبارات تملك دارایی

درصد  44ادل مع (میلیارد ریال 9/64433ریال بوده است که نسبت به مصوب قانون بودجه )

درصد رشد  6/96میلیارد ریال معادل  7/4141تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل با مبلغ 

 تبصره داشته است. الزم به ذکر است در رویكرد جدید دولت در پرداخت بدهی خود بر اساس

اسالمی  خزانه میلیارد ریال در قالب اسناد 0914مبلغ  6933سال  بودجه اصالح قانون 91

 های استان پرداخت گردیده است.و شهرداری کارانمانیپبدهی دولت به  جهت

 1/9063به ترتیب  6931ای در سال های سرمایهشده اعتبارات تملك داراییهای انجامپرداخت

 7/700درصد از محل استانی و الزامات قانونی و سه درصد نفتی،  1/32میلیارد ریال معادل 

 1/9میلیارد ریال معادل  3/001رصد از محل ملی استانی شده، د 4/66میلیارد ریال معادل 

 1/046ها،درصد از محل ردیف 3/01میلیارد ریال معادل  1/6194درصد از محل منابع ملی، 

درصد از محل ماده  6/2میلیارد ریال معادل  7 ،هادانشگاهاز محل ملی  1/9میلیارد ریال معادل 

 تملك صورت گرفته است. 60درصد از محل ماده  7/6میلیارد ریال معادل  6/621، 62
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 جبران خدمات کارکنان، استفاده )ای به تفکیک هفت فصل عملکرد اعتبارات هزینه

، رفاه اجتماعی و بالعوضو کمک  هایارانهو دارایی،  از کاال و خدمات، هزینه اموال

 (سایر

میلیارد ریال بوده که  93113ر با براب 6931ای استان مازندران در سال عملكرد اعتبارات هزینه

درصد رشد و نسبت به  4/3میلیارد ریال( به میزان  94293نسبت به مدت مشابه سال قبل )

 درصد تحقق داشته است. 31مصوب قانون بودجه 

درصد مربوط به فصل اول  1/17میلیارد ریال معادل  04094از مجموع اعتبارات استان مبلغ 

درصد مربوط به  9/64میلیارد ریال معادل  3601دمت کارکنان(، اعتبارات هزینه )جبران خ

درصد مربوط به فصل دوم  1/62میلیارد ریال معادل  9113فصل ششم )رفاه اجتماعی( و 

میلیارد ریال بابت  0144)استفاده از کاالها و خدمات( بوده است و مابقی اعتبارات به مبلغ 

 ها بوده است.ها( و فصل هفتم سایر هزینههارم )یارانههای اموال و دارایی(، چفصول سوم )هزینه

 سیاستی هایتوصیهو ارائه  بندیجمع .65-5

 منابع دولت در استان:

( و سایر میرمستقیغعملكرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی )مستقیم و 

درصدی  6/66د میلیارد ریال بوده که علیرغم رش 64291برابر با  6931درآمدها در سال 

عملكرد درآمدهای  نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد.

؛ است افتهیتحققدرصد  1/13عمومی در سال مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه حدود 

 است. دادهرخمیلیارد ریال کسری درآمد  6109بنابراین مبلغ 

های اجرایی متولی درآمد، تالش ی رخ داد که دستگاههای اخیر در حالاین عدم تحقق در سال

دهند لیكن برخی موارد وجود دارد که موانعی جدی در وصول بسیاری را برای وصول انجام می

های درآمدی از محل نماید. ازجمله این موارد انتقال برخی از ردیفدرآمدهای استان ایجاد می

شود و ها از مجموع درآمدهای استان خارج میفاستانی به ملی است که عمالا وصولی این ردی

یا با ابالغ قانون بودجه طی دو سال اخیر درآمد حاصل از مطالبات معوق جرائم رانندگی 

بیش از نرخ  6931شود و یا افزایش معافیت حقوق کارکنان در سال حساب ملی واریز میبه

عالوه بر این علیرغم  .شودیمدیده  6931افزایش حقوق که نتایج منفی آن در وصولی سال 

 4/1با رشد  6931در سال  عدم تحقق کامل مصوب سال قبل رقم مصوب درآمدهای عمومی

 1/67به میزان  6933گردد که نسبت به عملكرد سال درصدی در قانون بودجه اعمال می
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از  های اخیر با اجماع کارشناسان اقتصادی کشوردرصد رشد داشته است. از طرف دیگر در سال

 برد و این خود تأثیر منفی بر وصول درآمدهای استان خواهد داشت.رکود اقتصادی رنج می

 و استانی درآمدهای کسب هایروش مستمر بهبود و استان درآمدهای ساماندهی منظوربه

سازمان  ریاست به استان منابع تجهیز و درآمد ستاد جلسات ،درآمدی جدید منابع شناسایی

 اهم که گردیده برگزار 6931 سال در کل اداره این دبیری و استانریزی همدیریت و برنام

 :باشدمی ذیل شرح به آن اقدامات

ماهانه هایهدباز در استان عمومی درآمدهای عملكرد گزارش تهیه .6

اجرایی منتخب در راستای تحقق درآمد مصوب قانون بودجه  یهادستگاهبررسی برنامه  .0

6931

مالی از منابع مختلف نیتأموص تدوین نقشه راه بررسی پیشنهاد در خص .9

و  وحشاتیحبرای  شدهحفاظتدر مناطق  (اکو توریسم) یگردعتیطبطرح موضوع  .4

استان در این خصوص ستیزطیمحدرخواست تخصیص ردیف درآمدی به 

 و راهنمایی مدیریت 6931 سال مصوب درآمد تحقق برنامه خصوص در پیگیری ویژه .3

رانندگی استان

 ارف دولت در استان:مص

ای ای و هزینههای سرمایهاعم از تملك دارائی 6931عملكرد اعتبارات استان مازندران در سال 

درصد رشد و نسبت به  1/1قبل میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال  40004برابر با 

كته مهمی ن درصد تحقق داشته است. 3/16معادل میلیارد ریال(  36194مصوب قانون بودجه )

شود سهم پایین اعتبارات تملك که در بخش اعتبارات کشور و بالتبع استان دیده می

از مجموع عملكرد اعتبارات که طوریای از مجموع اعتبارات استان است. بههای سرمایهدارایی

های درصد اعتبارات تمّلك دارایی 6/63میلیارد ریال معادل  1933استان در سال مذکور 

 ای بوده است.درصد اعتبارات هزینه 3/14میلیارد ریال معادل  93113ای و سرمایه

 یهاییداراتملك )عمرانی  بودجه طریق از دولت، زیر بنایی و عمرانی یهابرنامه و هااستیس

 در عمرانی بودجه .دیآیمدر  اجرا به و گردیده اعمال جامع و مهم سندی عنوان به (یاهیسرما

ولی  دینمایم ایفا مهمی نقش اجتماعی اقتصادی، یهارساختیز و اییزیر بن امور توسعه

 عمرانی بودجه هاسال اغلب در دهدمی نشان ساالنه هایدر سالیان اخیر بودجه متأسفانه

 بودجه به نسبت آن تحقق میزان سال هر حتی و افتهینتحقق کامل بودجه در شده بینیپیش
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 از ماندهیباق عمرانی هایپروژه باالی حجم به توجه با اساس این بر. است شده کمتر مصوب

 اساس بر و گیرد قرار کار دستور در باید بودجه پرداخت برای هاآن بندیاولویت قبل هایسال

 برود. هاپروژه این سمت به منابع ملی هایاولویت اساس بر هاپروژه اهمیت و پیشرفت میزان

 بر بنا کسی هر. است بودجه این در مختلف نمسئوال دخالت عمرانی بودجه دیگر مشكل

 بخشی هایبرنامه پیشبرد برای را عمرانی بودجه از بیشتری سهم خواهدمی دارد که مسئولیتی

 سهم. است شده ملی هایپروژه بودجه ماندن معطل باعث کردن فكر ایجزیره. باشد داشته

 را هاپروژه بندیاولویت رانیعم هایبودجه از مجلس نمایندگان و استانی مسئوالن خواهی

 .است کرده دارخدشه

 بودجه بیشتر سهم و دولت باالی هایهزینه است روروبه آن با عمرانی بودجه که دیگری معضل

 به. شودمی اقتصادی تله به منجر نباشد موضوع این بر کنترلی اگر. است بودجه کل از جاری

 جاری هایهزینه صرف شود گذاریسرمایه و تولید صرف اینكه جای به منابع که معنی این

 برای فقط درآمدها از بلكه کنیم کسب درآمد و سود خود منابع از توانیمنمی ما یعنی شودمی

 .کنیممی استفاده جاری مصارف
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 بلبا مصوب و عملكرد مدت مشابه سال ق 6931مقایسه عملكرد درآمدهای عمومی استان در سال  .6-63جدول 

 )میلیارد ریال( 

 شرح

 عملكرد سال

 6931مصوب سال 
رشد نسبت به 

 6933عملكرد 

تحقق نسبت به 

 6931 6933 مصوب

 1/13 6/66 63133 64291 60193 کل درآمد عمومی

 0/34 9/60 69917 60339 66064 درآمدهای مالیاتی

 3/10 3/6 0030 6449 6406 سایر درآمدها

 معین استان مأخذ: واحد درآمد خزانه

 
  6931ای استان مازندران در سال های سرمایهای و تملک داراییعملکرد اعتبارات هزینه .2-65جدول 

 )میلیارد ریال(

 عنوان
عملکرد سال 

6935 

عملکرد سال 

6931 

مصوب سال 

6931 

درصد رشد نسبت 

 به سال قبل

درصد تحقق 

 نسبت به مصوب

های اعتبارات تملک دارائی

 ایسرمایه
4147 1933 64433 6/96  2/44  

 2/31 4/3 97973 93113 94293 ایاعتبارات هزینه

 3/16 1/1 36194 40004 91110 جمع اعتبارات

 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان
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 )میلیارد ریال( 6931ای استان مازندران در سال های سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی .9-65جدول 

 وانعن

عملكرد 

سال 

6933 

عملكرد 

 6931سال 

مصوب سال 

6931 

درصد رشد 

نسبت به 

 سال قبل

درصد تحقق 

نسبت 

 مصوب

0/16 7/621 3/3030 1/9063 7/6333 از محل استانی و الزامات قانونی و سه درصد نفتی  

3/93 9/03 7/0297 7/700 2/333 از محل ملی استانی شده  

2/42 622 6/311 3/001 2 از محل منابع ملی  

3/623 2/3311 1/6194 6/136 هایفرداز محل   1/92  

2/329 6/944 1/046 0/04 هادانشگاهاز محل ملی   9/72  

 622 -3/31 2/7 2/7 2/112 تملك -62از محل ماده 

0/660 2/010 6/621 2/32 تملك -60از محل ماده   1/97  

-622 2/2 2/2 1/6621 91تبصره   2/2  

6/96 9/64433 3/1934 7/4141 جمع  2/44  

 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان

 )میلیارد ریال( هفت فصل تفکیکبه  6931استان مازندران در سال ای اعتبارات هزینه عملکرد .4-65جدول 

 عنوان
عملكرد سال 

33 

عملكرد سال 

31 

 مصوب

 31سال  

 31درصد رشد سال 

 نسبت به سال قبل

درصد تحقق نسبت 

 31به مصوب سال 

کارکنان خدمت جبران -اول فصل  06،139 04،094 04،123 3/66 3/31 

خدمات و کاالها از استفاده -دوم فصل  4،736 9،113 4،747 7/61- 4/16 

دارایی و اموال هایهزینه -سوم فصل  43/2 2 2 622- 2 

هایارانه -چهارم فصل  636 929 979 7/622 0/16 

بالعوض هایکمك -پنجم فصل  310 047 014 1/37- 7/39 

اجتماعی رفاه -ششم فصل  4،121 3601 3،912 3/1 2/37 

هاهزینه سایر -هفتم فصل  0،213 0223 0،221 2/4- 2/622 

 2/31 4/3 97،973 93،113 94،293 جمع

 انمأخذ: واحد درآمد خزانه معین است
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  شانزدهمفصل 

 نظام مالیاتی استان  
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 چکیده

 وجـود یـك نظـام مالیـاتی کـارا عـالوه بـردر اقتصاد وابسته به نفت ایران 

هـای حاصـل از نوسـان قیمـت نفـت، در ارتقـای شـفافیت تخفیف شـوک

 یاژهیـواخیر توجه  یهاسال. لذا در بسزایی دارد تأثیرنیز  کشور اقتصادی

 از اعـم اسـتان مالیـاتی درآمـدهای . وصـولیشـودیمـبه موضوع مالیـات 

 میلیـارد 60339 با برابر 6931سال  در غیرمستقیم و مستقیم هایمالیات

 نسـبت و رشـد درصد 9/60 قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده ریال

 779 مبلـغ لـذا اسـت؛ داشـته تحقق درصد 0/34 بودجه قانون مصوب به

 .است دادهرخ وصولی مالیاتی درآمدهای کسری ریال میلیارد

ب ین عوامـل عـدم تحقـق درآمـدهای مـذکور ابـالغ مصـوتـرمهمیكی از 

که مصـوب یطوربهدرآمدهای مالیاتی بیش از توان اقتصادی استان است. 

نسبت به عملكرد سـال  6931درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال 

کاهش مالیات درصد رشد داشته است که عالوه بر آن  63گذشته بیش از 

مالیـاتی  فرهنگ گسترشعدم به دلیل رکود اقتصادی،  هاشرکت ابرازشده

 منـابع شناسـایی در اجرایـی اسـتان هایدسـتگاه تعامل و عدم جامعه در

 استان در وصول مالیات است. یهاچالش نیترمهماز  موجود مالیاتی

های موجود و شرایط خاص اقتصـادی اسـتان تكمیـل با عنایت به پتانسیل

های اجرایی و نیـروی انتظـامی بـه ارائـه طرح جامع مالیاتی، الزام دستگاه

ت مؤدیان مالیاتی ازجمله تاالرهای پذیرایی و برخورد با پدیده اجاره اطالعا

های بازرگـانی و ارتقـا فرهنـگ مالیـاتی شـهروندان و مؤدیـان دادن کارت

 ازجملـهای در سطح استان ای و غیر رسانهمالیاتی از طریق تبلیغات رسانه

 درآمـدهای مالیـاتی کسـب افـزایش وصـول و راهكارهایی است که جهت

 .گرددیمان پیشنهاد است

مالیات بر ، میرمستقیغمالیات، مالیات مستقیم، مالیات  واژگان کلیدی:

 ، مالیات مشاغل، افزودهارزش
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 های استانگیریهای مالیاتی و جهتسیاست .61-6

همواره توصیه اقتصاددانان در این شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام 

مالی دولت بوده است و در این راستا به اذعان بسیاری از  تأمینبرای  مالیاتی مناسب

نیاز مالی دولت و  تأمینهای مالیاتی مناسب، عالوه بر کارشناسان، طراحی و اجرای سیاست

بسزایی  تأثیرهای حاصل از نوسان قیمت نفت، در ارتقای شفافیت اقتصادی نیز تخفیف شوک

افزایش درآمدهای مالیاتی که از  باهدفنظام مالیاتی بر همین اساس نیز اصالح  .دارد

 ازجمله، شدهابالغهای کلی و سیاست باالدستیهای مختلف بوده در قوانین دولت هایدغدغه

 .شده است تأکیدهای اقتصاد مقاومتی بر آن سیاست

 اتیمالیتحول نظام  جانبههمهعنوان طرح جامع و به« مالیاتیطرح جامع »چارچوب  همیندر 

در راستای تحقق اهداف سند  قرار گرفت. کشور مالیاتیسازمان امور  کاردر دستور  کشور

ساله و در چارچوب طرح تحول پنج یاتوسعه یهاکشور، اهداف برنامه سالهستیانداز بچشم

در حوزه مالیات، طرح جامع مالیاتی  ژهیوعنوان مبنای اصلی تحقق عدالت بهاقتصادی دولت به

، «ی صاحبان منافعمندتیرضافزایش میزان ا»، «یوربهرهارتقاء » باهدفان مازندران در است

در طی پنج موج « یاتیمالافزایش درآمدهای »و « ی اجرایی عملیات مالیاتیهانهیهزکاهش »

 .باشدیحال اجرا م

 بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی .61-2

از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل طالعا

و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد موجب همكاری و مشارکت بیشتر در  کارکردهاتشریح 

لزوم آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در . گرددپرداخت مالیات می

حسی در مردم به  ناپذیر است. اگر چنیناجتناب ضرورت یك های عمومیها و هزینهپروژه

ها و وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آنوجود آید که گرفتن مالیات به

 .وقت تمایل و رغبت مردم برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود، آنخواهد بود فرزندانشان

 استته پذیرف دهد جامعهاند نشان میتجربه سایر کشورها که در امر وصول مالیات موفق بوده

مستقیم یا  طوربه، باید هزینه آن را کنندمیخدمتی دریافت  شانروزمرهکه اگر در زندگی 

پردازند. لذا می، با رغبت مالیات کنندمیخدماتی که دریافت  قبالپس در  غیرمستقیم بپردازند

معه تواند زمینه فكری جاها و حتی در کتب درسی میتبیین و تشریح چنین دیدگاهی در رسانه

 را برای تمكین مالیاتی و پرداخت حقوق دولتی فراهم نماید.
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زیربنایی و عمرانی  هایطرحاز  برداریبهرهدر هنگام احداث و  شودمیرای این منظور توصیه ب

با مشاهده  مردماشاره شود تا  گرددمی تأمینکه بیشتر از طریق مالیات  هاآنبه منابع مالی 

یكی از اقداماتی که کارگروه  .قرار گیرند هامالیاتمل نوع مصارف فوق در جریان کا هایپروژه

ای به آن نموده است های اخیر توجه ویژهدرآمد و تجهیز منابع استان مازندران در سال

افزوده موضوع درصد از مالیات بر ارزش 9رسانی مناسب در خصوص تخصیص و پرداخت اطالع

که ادارات کل امور مالیاتی وصول و به شهرداری و  افزودهارزش بر مالیات قانون 91 ماده

موجب گردد تمایل شهروندان به  یرساناطالعاین  رودیمنمایند. انتظار ها پرداخت میدهیاری

های عمرانی و رفاهی شهر بیشتر گردد و اداره کل هپرداخت مالیات به عنوان منبعی برای پروژ

 خویش یاری نمایند.امور مالیاتی را در راستای اجرای وظایف 

 بررسی و تحلیل عملکرد وصولی انواع درآمدهای مالیاتی .61-9

 عملکرد درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم

میلیارد ریال بوده که نسبت  701144برابر با  6931کشور در سال  یهااستان وصولی مالیات 

درصد رشد داشته  7/66ل گذشته و نسبت به سا درصد تحقق 1/30به مصوب قانون بودجه 

 (46349) و خوزستان( 44291) ، اصفهان(9313914) کشور تهران یهااستاناست. از میان 

. همچنین انددادهوصولی درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص  نیترشیبمیلیارد ریال 

میلیارد  0462 و 0602، 6973ایالم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب با  یهااستان

ریال کمترین میزان درآمدهای مالیاتی را وصول نمودند. وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم 

میلیارد ریال بوده که  60339 های مستقیم و غیرمستقیم در سال یادشده برابر بااز مالیات

میلیارد ریال  779لذا مبلغ ؛ درصد تحقق داشته است 0/34نسبت به مصوب قانون بودجه 

 داده است.کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخ

به ترتیب برابر با  6931و  6933سهم استان مازندران از درآمدهای مالیاتی کشور در سال 

 یهااستاناین استان در هر دو سال جایگاه سیزدهم را از میان  درصد بوده و 79/6و  70/6

 کشور به خود اختصاص داده است.

درصد رشد داشته  9/60نسبت به سال قبل  6931مازندران در سال درآمدهای مالیاتی استان 

و رشد  دار است راکشور جایگاه پانزدهم  یهااستانو این استان از لحاظ رشد در میان 

درصد باالتر  1/2درصد است  7/66درآمدهای مالیاتی مازندران از میانگین کشوری که برابر با 

 بوده است.
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 69917مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران مبلغ  6931بر اساس قانون بودجه سال 

درصد آن را مالیاتی  1/40درصد آن را مالیات مستقیم و  0/37میلیارد ریال بوده است که 

 1303برابر با  6931استان در سال  های مستقیم. عملكرد مالیاتدهدیمتشكیل  میرمستقیغ

درصد نسبت  3/32به مدت مشابه سال قبل  درصدی نسبت 3/4میلیارد ریال بوده که با رشد 

به مصوب قانون بودجه تحقق داشته است. همچنین وصولی مالیات کاال و خدمات )غیرمستقیم( 

درصدی نسبت به مدت مشابه  1/00میلیارد ریال بوده که با رشد  3113در سال یادشده مبلغ 

مستقیم و غیرمستقیم از  سهم مالیات است. افتهیتحققدرصد مصوب قانون بودجه  0/33سال 

درصد  43و  33به ترتیب برابر با  6931مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی استان در سال 

 .باشدیم

 مالیات مستقیم به تفکیک اجزاء

 کار به اقتصاد در خود یکارکردها به توجه باهرکدام  که است مختلفی انواع دارای مالیات

 و مستقیم مالیات به مالیات مورد کاالهای به تعلق چگونگی اساس بر مالیات. شودمی گرفته

 و شوندمی گرفته افراد درآمد یا دارایی از یماا مستقمستقیم  شود. مالیاتمی تقسیم غیرمستقیم

 مشخص هامالیات این نام از کهطور همان هستند. درآمد بر مالیات و دارایی بر مالیات شامل

 و شوندمی اعمال اقتصادی مؤسسات و هاسازمان یا و دافرا درآمد بر ایواسطه هیچ بدون است

های مستقیم استان در وصولی مالیات .شوندمی وصول مستقیمطور به مالیاتی مأموران توسط

درصد تحقق  3/32میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  1303مبلغ  6931سال 

ین دالیل ترمهماز  درمجموعیافته است. یشافزادرصد  3/4و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

توان به موارد یمافزایش مالیات مستقیم استان در سال مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 ذیل اشاره نمود:

 انتقاالت و نقل مشاغل، مستغالت، یردولتی،غمالیات اشخاص حقوقی  هایردیفافزایش 

 تمبر اتفاقی و حق هاییاتمالک، مالیات بر ارث، امال انتقاالت و سهام، نقلوانتقال نقلی، سرقفل

 اوراق. و

 ها:مالیات بر شرکت -

 اشخاص سایر انتفاعی هایفعالیت از ناشی درآمد و هاشرکت درآمد جمع از این منبع مالیاتی

 هایزیان وضع از پس شودمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در مختلف منابع از که حقوقی
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 قانون مقررات طبق که مواردی استثنایبه مقرر هایمعافیت کسر و معاف یرغ منابع از حاصل

شود. وصول مالیات می درصد وصول 03 نرخ به مالیات مشمول باشدمی ایجداگانه نرخ دارای

میلیارد ریال بوده که نسبت به  0944مبلغ  6931های غیردولتی استان در سال از شرکت

درصد افزایش  7/64تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد  1/661مصوب قانون بودجه 

و بهبود صورت  6933های اقتصادی از رکود در سال دهد. خروج برخی از بخشرا نشان می

ترین دالیل تحقق درآمد از مهم 6931های اقتصادی کشور و استان در سال گرفته در شاخص

 بوده است. 6931 این گروه از مؤدیان مالیاتی استان مازندران در سال

 مالیات بر درآمد -

میلیارد ریال بوده که نسبت به  9732مبلغ  6931عملكرد مالیات بر درآمد استان در سال 

درصد  4/4یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد تحقق 7/16مصوب قانون بودجه 

درآمدی  یهاردیفآن است که فقط  دهندهنشانمذکور  هایردیفبررسی کاهش داشته است. 

اند. مالیات مشاغل استان یافتهتحقق 31مصوب  مالیات مستغالت و متفرقه بر درآمد نسبت به

درصد تحقق  9/11میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  6611در مدت یادشده 

های یفردیافته است. الزم به ذکر است یشافزادرصد  4/3و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

درصد نسبت  1/69و  7/62عمومی و خصوصی به ترتیب  بخش کارکنان حقوق مدی مالیاتدرآ

به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتند که این کاهش به دلیل رشد باالی معافیت مالیات 

 حقوق در سال مذکور بوده است.

 مالیات بر ثروت -

ده که نسبت به مصوب میلیارد ریال بو 736مبلغ  6931سال وصولی مالیات بر ثروت استان در 

درصد افزایش داشته  94درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  3/603قانون بودجه 

ترین دالیل رشد باال و تحقق این گروه از درآمدهای مالیاتی رشد درآمد مالیات است. از عمده

 93سرقفلی وانتقال درصد، مالیات نقل 413های اتفاقی درصد، مالیات 627وانتقال سهام نقل

 وانتقال امالک بوده است.درصدی مالیات نقل 94درصد و رشد 
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 )مالیات بر کاال و خدمات )غیرمستقیم 

 هایشكل در و شودمی گرفته شهروندان از غیرمستقیمطور  به وواسطه  با این نوع مالیات

 ولی باشدیم همگان دوش بر ینكها با نیز آن پرداخت و باشدمی شدن پیاده قابل گوناگونی

 بر غالباا  مالیات، این. کنندنمی احساس را آن وجود مردم عمومطورمعمول به و نیست محسوس

 و واردات بر مالیات شامل و گرددمی منتقلکننده مصرف به وشده اضافه خدمات و کاالها قیمت

 است.ها معامله بر مالیات

میلیارد ریال بوده که  3113غ مبل 6931وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان در سال 

درصد نسبت به مصوب  0/33درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  1/00رغم رشد یعل

قانون بودجه تحقق داشته است. سهم وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان از کل درآمدهای 

درصد  0/46باشد که این سهم در مدت مشابه سال قبل یمدرصد  43مذکور مالیاتی در مدت 

 1/9شود این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل یمکه مالحظه  طورهمانبوده است. 

 دهد.یمواحد درصد افزایش را نشان 

 عدم تحقق ردیف درآمد 6933از دالیل عدم تحقق مالیات بر کاال و خدمات استان در سال 

در مدت  "0لحاق ا قانون 97 ماده موضوع -افزودهارزش بر مالیات نرخ درصد یك از حاصل

 درصد 0/91تنها  6931این ردیف درآمدی نسبت به مصوب قانون بودجه در سال  .استمذکور 

درصد کاهش داشته است. الزم به  41نسبت به مدت مشابه سال ماقبل بیش از  ویافته تحقق

 درصد های دودرصدی ردیف 4/11و  9/4و  622ذکر است عالوه بر مورد یادشده کاهش 

دخانی  محصوالت و سیگار کشور و مالیات یخروج مسافر از مرزها کاالها و عوارض ایرس مالیات

 نیز ازجمله دالیل عدم تحقق مالیات بر کاال و خدمات در مدت مذکور بوده است.

  افزودهارزشمالیات بر 

 صاداقت در اییژهو جایگاه مالیات دریافت جدید یهاروش از یكیعنوان افزوده بهارزش بر مالیات

 یانعنوان مؤدبه خدمات وکنندگان کاالها عرضه کلیه که است مالیاتی و کندیم ایفا کشورها

 کاال فروش بهای از درصدیصورت به ،شدهعرضه خدمت یا کاال بهای بر عالوه باید مالیاتی نظام

 شدهحساب مشخص( بهفصلی) یاصورت دورهبه و اخذ خریداران از فروش زماندر  خدمات، یا

 ومؤثر  شكل بهافزوده ارزش بر مالیات چنانچه. نمایند واریز کشور مالیاتی امور سازمان توسط

 از موجود وضعیت در که اقتصادی یهامبادله زنجیره یهاحلقه از بسیاری شود اجرا مطلوب
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 بخش ترتیبینابه و شودیم کنترل است خارج درآمد بر مالیات بخش و مالیاتی دستگاه نظارت

 .شد خواهد متحول پایه از درآمد بر یاتمال

 با که باشدیم اندک فرار مالیاتی و نسبی ثبات درآمد زدایی، مالیات، نوع این مزایای ینترمهم

 توانیم اجتماعی یهاها ازجمله حوزهحوزه تمام در صحیح منابع تخصیص و درست کرد هزینه

 به اتكا شك بدون. کند نمایان را خود مثبت یراتتأث اجتماعی، رفاه یتوسعه جهت در

قابل وصول  مالیاتی منابع سایر از ترراحت کهافزوده ارزش بر مالیات یژهوبه مالیاتی درآمدهای

 نفتی درآمدهای به توسل از را کشور و داشت خواهد بر در را اجتماعی رفاه و توسعه باشد،یم

 تمام نفت بازار در یداریناپا زیرا؛ زدسایفارغ م اجتماعی، رفاه اییتوسعه اهداف به نیل برای

 بر مالیات منطقی و درست اجرای و کرد خواهد دگرگونی دستخوش رااتخاذشده  تدابیر

 شد. خواهد کشور عمومی توسعه همچنین و اجتماعی رفاه رشد به منجر یتافزوده درنهاارزش

. است مواجه هاییچالش با ،افزودهارزش بر مالیات اجرای نحوه که داشت دورازنظر  نباید البته

 اساس این بر و است الزم هایساختزیر وسازوکار  نیازمندافزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای

 محل و تاریخ قیمت، مقدار، نوع، فاکتور، صدور با تا شوند دارشناسنامه معامالت تمام باید

 نیز طرح این اجرای برای بانكی نظام در هاساختزیر ساختن فراهم ;شود مشخص کاال فروش

 فراهم و سازیشفاف بدون اما ;شود توجه آن به باید که الزم است یهاضرورتیكی دیگر از 

 واقعیت از دور هیجان نوعی ،افزودهارزش بر مالیات قانون اجرای با الزم، هایساختزیر کردن

 یاافزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای سمت به دنیا ،اکنون. همشودمی حاکم بازار بر اقتصادی

 این که بپردازند مالیات کمتر کنندمی مصرف کمتر که افرادی تا رودمی پیش مصرف بر مالیات

 بیشتر مالیات باید یدشدهتول کاالی اساس آن بر و شودمی مردم زندگی پایه سطح ارتقای باعث

 شكل به قانون این اجرای اداری نظام باید. بپردازند کمتری مالیات تولید حال در کاالهای و

 از بتوان و شود حاصل ربطذی هایطرف تمام خاطر اطمینان تا شود فراهم قانونمند و شفاف

 .کرد استفاده آن مثبت اثرات

  میلیارد ریال بوده که  3223مبلغ  6931استان در سال  افزودهارزشوصولی مالیات بر

بل را تجربه نموده است. درصدی نسبت به مدت مشابه سال ق 1/97رشدی معادل 

 درصد نسبت به مصوب قانون بودجه تحقق داشته است. 7/666همچنین 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 169  

  1/93معادل  6931از کل درآمدهای مالیاتی استان در سال  افزودهارزشسهم مالیات بر 

درصد رشد  9/7معادل  (درصد 3/90)درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 داشته است.

  6931یرمستقیم مالیاتی استان در سال غاز کل درآمدهای  افزودهرزشاسهم مالیات بر 

 3/3معادل  (درصد 3/71)درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/11معادل 

 درصد رشد داشته است.

 دهنده درآمدهای مالیاتیاقالم عمده تشکیل

 حقوق دولتی، مالیاتیرغ حقوقی اشخاص مالیاتافزوده، ردیف درآمدی مالیات بر ارزش پنج 

 62341خصوصی جمعاا  بخش کارکنان حقوق مشاغل، مالیات عمومی، مالیات بخش کارکنان

را به خود  6931درصد از درآمدهای مالیاتی استان در سال  3/11میلیارد ریال معادل 

گردد. یمهای مالیاتی وصول درصد مابقی درآمدها از سایر ردیف 6/69و فقط  انددادهاختصاص 

درصد رشد و نسبت به مصوب  9/63های درآمدی مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ردیف

 .اندداشتهدرصد تحقق  3/31قانون بودجه 

 نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومی استان 

 7/13برابر با  6931درآمدهای عمومی استان در سال  کلبهنسبت وصولی درآمدهای مالیاتی 

درصد بوده  1/11برابر با  6933ین در حالی است که شاخص یادشده در سال ا باشدمی درصد

یافته یشافزادرصد  3/2نسبت به مدت مشابه سال قبل  6931است لذا این شاخص در سال 

 است.

 ای استاننسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه 

ای استان ینههزت اعتبارا بهمیلیارد ریال(  60339نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی )

یادشده در  شاخصبوده است،  درصد 6/93برابر با  6931در سال میلیارد ریال(  93113)

نسبت به مدت مشابه  6931درصد بوده لذا این شاخص در سال  3/90برابر با  6933سال 

 .یافته استیشافزادرصد  0/0سال قبل 
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 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع .61-4

 دیگر،بیانبـه. عنـوان نمـود مالیـاتی نوعی تـالشتـوان بـهمی را مالیاتی درآمدهای تحقق درصد

 زمـانی و بـوده مالیاتی تالش میزان دهندهنشان یافته،تحقق مالیات و مصوب مالیات بین اختالف

درآمـدهای  .افتـدمی اتفـاق کامل مالیاتی تالش باشد، یافتهتحقق مالیات برابر مصوب مالیات که

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانست رقـم  9/60رغم رشد استان مازندران علی مالیاتی

کـه ایـن ؛ درصد تحقق داشته اسـت 0/34طور کامل محقق سازد و درنهایت مصوب بودجه را به

شـده در بینیمیلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی قابل وصول پیش 779امر منجر به کسری مبلغ 

 مذکور بوده است.قانون بودجه سال 

ین عوامل عدم تحقق درآمدهای مذکور ابالغ مصوب درآمـدهای مالیـاتی بـیش از ترمهمیكی از 

 6931که مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال یطوربهتوان اقتصادی استان است. 

ع ین موانـتـرمهمدرصد رشـد داشـته اسـت. ازجملـه  63نسبت به عملكرد سال گذشته بیش از 

 وصول مالیات استان به شرح ذیل است:

 به دلیل رکود اقتصادی هاشرکت ابرازشدهکاهش مالیات  .6

 افزایش معافیت مالیاتی حقوق بیش از افزایش حقوق کارکنان .0

 مالیاتی در جامعه فرهنگ گسترشعدم  .9

 های اجرایی استان در شناسایی منابع مالیاتی موجود در استانعدم تعامل دستگاه .4

 وصول مالیات اجرایی هایضمانت بودنضعیف  .3

 اجرای آن در ضعفس و وجود أتشخیص علی الر .1

 مؤدیـانفرار مالیاتی که حاصل عدم اشراف سازمان مالیاتی بر اطالعـات مـالی و اقتصـادی  .7

 است

 یاتیمال یدر کسب درآمدها افزارینرمو  افزاریسختکمبود امكانات  .1

های ه صنایع کوچك در استان طی سـالعدم رشد استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و توسع .3

عنوان قطب کشاورزی و جلوگیری از گسترش صـنایع کـه گذشته به دلیل معرفی استان به

 های و پتانسیل مالیاتی استان بوده استعامل مهمی در پایین بودن پایه
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 منظورهای موجود در استان مازندران و شرایط خاص اقتصادی استان بهبا عنایت به پتانسیل

استان موارد زیر  درآمدهای مالیاتی کسب افزایش وصول و و درآمدهای مالیاتی ساماندهی

 گردد:پیشنهاد می

 تكمیل طرح جامع مالیاتی .6

 هـایبانك توسـط مسـتقیم هـایمالیات قـانون 611 ماده یك کامل و دقیق تبصره اجرای .0

 استان

 نتجاری استا واحدهای در فروش مكانیزه اجرایی شدن نصب صندوق .9

های اجرایی و نیـروی انتظـامی بـه ارائـه اطالعـات مؤدیـان مالیـاتی ازجملـه الزام دستگاه .4

 تاالرهای پذیرایی

های بازرگانی و اختصاص کارت به افـراد دارای اهلیـت و برخورد با پدیده اجاره دادن کارت .3

 ها و نقدینگیتوانمند مالی با سقفی از دارایی

 های صورییجاد شرکتاصالح قانون تجارت و جلوگیری از ا .1

های غیرمتعارف و اخذ مالیات اتفاقی از افراد و وابسـتگان های بانكی با تراکنشرصد حساب .7

ها دریافت و درآمد خود را جهت عـدم های پوز بانكی را بنام آنفعالین اقتصادی که دستگاه

 نمایند.ها واریز میافشا آن به نام آن

ای ای و غیر رسانهدیان مالیاتی از طریق تبلیغات رسانهارتقا فرهنگ مالیاتی شهروندان و مؤ .1

 در سطح استان
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  به تفکیک منابع 6931در سال  عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران .6-61جدول 

 میلیارد ریال()                                                                                                                                           

 شرح
مصوب سال  عملكرد سال

6931 

درصد رشد 

نسبت به عملكرد 

6933 

درصد تحقق 

 نسبت به مصوب

6931 6933 6931 

یم
تق

مس
ت 

لیا
ما

 

 1/37 7/64 0429 0944 0244 هاشرکت

 7/16 -4/4 4197 9732 9313 درآمد

 3/603 2/94 162 736 332 ثروت

 3/32 3/4 7132 1303 1333 کل

 0/33 1/00 3767 3113 4163 مالیات کاال و خدمات

 0/34 9/60 69917 60339 66064 جمع مالیات مستقیم و غیرمستقیم

 مأخذ: خزانه معین استان مازندران

             به تفکیک اقالم عمده درآمدی 6931عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  .2-61جدول 

 )میلیارد ریال(

 درآمدی هایردیف ردیف
 مصوب سال عملكرد

 سال

6931 

 رشد درصد

 به نسبت

 عملكرد

6933 

 درصد

 تحقق

 به نسبت

مصوب 

6931 

 از ردیف سهم

 درآمد کل

 مالیاتی

6933 6931  

1/97 4,485 3،223 9،142 افزودهمالیات بر ارزش 1  7/666 1/93 

2 
ی مالیات اشخاص حقوق

 یردولتیغ
0،244 0،944 2,403 7/64  1/37 1/61 

3 
مالیات حقوق کارکنان بخش 

 عمومی
6،119 6،114 2,046 7/62-  4/16 0/69 

4/3 1,431 6،611 6،211 مالیات مشاغل 4  1/16 9/3 

3 
مالیات حقوق کارکنان بخش 

 خصوصی
114 710 983 1/69-  3/77 2/1 

 3/11 3/31 9/63 66947 62341 3431 عمده درآمدی ردیف 5 مجموع

 6/69 4/16 -0/4 0202 6143 6761 مالیاتی درآمدی هاییفرد یرسا

 622 0/34 9/60 69917 60339 66064 مالیاتی درآمدهای کل جمع

مأخذ: خزانه معین استان مازندران
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 چکیده

 قالب بستهها و راهكارهای دولت در در این فصل ضمن تبیین برنامه

ای از آمارهای اجرایی معطوف به حفظ و توسعه اشتغال، گزیده -سیاستی 

 ارائه شده 6933 -6931های اقتصادی استان مازندران و کشور طی سال

 استان های آماری، نرخ مشارکت اقتصادی کشور واست. مستند به داده

 4/46 و 9/42به  33درصد در سال  46و  4/93مازندران به ترتیب از 

و  4/60به ترتیب از استان نرخ بیكاری کشور و  و افزایش 31درصد در سال 

کاهش یافت. بر  31درصد در سال  62و  6/60به  33درصد در سال  1/66

ای از پله 3با بهبود استان نظر پایین بودن نرخ بیكاری، این اساس از نقطه

تبه پنجم در سال های کشور در سال گذشته به ررتبه چهاردهم میان استان

های مختلف اقتصادی نشان رسید. اطالعات توزیع اشتغال در بخش 31

های مورد دهد سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور و استان در سالمی

مازندران دو استان  سرعت این کاهش در  متأسفانهبررسی کاهش یافت که 

امنیت غذایی تواند و استمرار این وضعیت می شده استبرابر کشور گزارش 

 سازد.کشور را در آینده با مخاطرات و تهدیدات جدی مواجه می

 

 مازندراناستان ، نرخ مشارکت، بیكاری: بازار کار، واژگان کلیدی
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 های استانگیریایجاد اشتغال و جهت سیاست .67-6

و ر های دولت در استقراگیریمشی و تصمیمکننده خطهای دولت در بازار کار بیانسیاست

ها، بهبود عملكرد وظایف کار است که از طریق ایجاد زیرساختاستمرار فرآیندهای توسعه بازار 

سازی فرآیند کار و تقویت و نهادینهوحاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب

م شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششپایداری و توسعه اشتغال انجام می

عنوان یكی از موضوعات خاص کالن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به

ی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده قانون برنامه ششم توسعه اقتصاد 0فرابخشی در بند ت ماده 

اقتصاد »از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال  6931گذاری سال نام است. همچنین شده

اهمیت موضوع در کشور بوده که به طور مشخص به تقویت  دیمؤ« اشتغال -مقاومتی؛ تولید

برای تحرک بخشی به بازار . لذا داشته است دیتأکبنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار 

التحصیالن دانشگاهی، خصوص برای جوانان و فارغهای شغلی بهکار با هدف ایجاد فرصت

های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی دستگاه یزااشتغالهای های مداخالتی و طرحسیاست

اشتغال مطرح و کلیات آن در  یعال یشورادر  «برنامه اشتغال فراگیر»غیردولتی در قالب 

در  در هیئت دولت و 3/6/6931در تاریخ  مزبور و متعاقب آن شورای 3/66/6933جلسه مورخ 

این  به تصویب رسید. متیومقاندهی اقتصاد ستاد فرما 61/0/6931مورخ وششم سیجلسه 

مورخ  1733مصوبه شماره  کار یروینبسته اشتغال و توانمندسازی  9برنامه در اجرای مفاد بند 

برنامه اشتغال »چارچوب مفهومی  .باشدمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 92/6/6931

سیاست ایجاد اشتغال به عنوان  مالحظه سیاستی تبیین گردید که در ادامه 4در قالب « فراگیر

 شود.های استان تبیین میگیریو جهت 31کشور در سال 

تحوالت و دینامیك ( است و بر لزوم شناخت جریان زااشتغالرویكرد اول رشد فراگیر )رشد 

افزوده و با امكان ایجاد ارزش هاتر هر یك از این بخشای فرعیهوکارها در الیهرشد کسب

دارد.  دیتأک کشاورزی، صنعت و خدمات اصلی سه بخشاشتغال مولد عالوه بر مستعد ایجاد 

آفرینی در وکار و اشتغال بر نقشرویكرد دوم تحت عنوان اصالح نظام تدبیر در حوزه کسب

و اصالح نظام تدبیر موجود کشور )رابطه بین  یبخش خصوص – یبخش خصوصتوسعه رابطه 

ای به این مینه مناسبی برای ورود تدریجی و واسطهدارد تا ز دیتأکبخش خصوصی(  –دولت 

کشور، در رویكرد سوم مبتنی بر توسعه  برنامه ششم توسعه 4مطابق ماده عرصه فراهم گردد. 

ترش حجم تولید ، گسشرط حضور در بازار جهانیصنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی، 
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، نه صادر کردن یك شودمعرفی می ملی و افزایش ثروت ملی، اتصال به شبكه صنعتی مربوطه

گذار از رویكرد چهارم تحت عنوان اصالح نظام آموزش تخصصی و مهارتی به  محصول خاص.

کند. می دیتأک «آموزش مبتنی بر نیاز»و سپس « آموزش متصل»به « آموزش قبل از اشتغال»

ادهای آموزشی نه و های منتخب باشدباید متناسب با رستهآموزش مهارتی میبر این اساس، 

های منتخب را به درستی برآورده نمایند( ای که نیاز رستهتوانمند در آموزش مهارتی )به گونه

 د.گیرنمورد حمایت و تشویق ویژه قرار می

ور، درصدی نرخ بیكاری کش 1/2شامل کاهش  6931اهداف کمی برنامه اشتغال فراگیر در سال 

قتصادی کشور، حفظ و صیانت از اشتغال نزدیك های اهزار فرصت شغلی در بخش 372ایجاد 

میلیون  9بیش از  یریپذاشتغالآموزی و درصد از شاغالن موجود کشور، ارتقای مهارت 12به 

های اجرایی شود. سیاستهزار نفر تازه واردین به بازار کار می 332بیكار جویای کار و حداقل 

سازی جماع ملی برای توسعه اشتغال و فعالایجاد ابرنامه در دستیابی به اهداف کلی و کمی، 

شغلی به خصوص برای جوانان  یهافرصتمنظور ایجاد ای بههای ملی و منطقهتمامی ظرفیت

بازآرایی ، های اقتصادیبرای بنگاه کار یروین یریکارگبهکاهش هزینه ، آموخته دانشگاهیدانش

های ی مناطق کشور، احصاء گلوگاههاوکار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیتکسب

ایجاد پیوند بین ، المللیای و بینتولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه

تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و ، و بنگاه از طریق مداخالت سیاستی کار یروین

تولید ثروت و اشتغال مولد از تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، ، ها بر مبنای نیاز واقعیمهارت

گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی بهره، طریق مداخالت سیاستی، نهادی و آموزشی

زا های اشتغالاستقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح، وکاردر ایجاد اشتغال و توسعه کسب

ها و منابع مالی طرح 6931ل باشد. مطابق برنامه اشتغال فراگیر سامی در سطوح ملی و استانی

ها، مداخالت سیاسی و اشتغال حمایتی در قالب تسهیالت، تأمین زایی در رستهاقدامات اشتغال

های فنی و اعتباری از طریق تسهیالت شبكه بانكی، یارانه تسهیالت موردنیاز و یا کمك

دهای حمایتی و عمومی اعتبارات عمومی، اعتبارات صندوق کارآفرینی امید، اعتبارات داخلی نها

 بینی گردید.غیردولتی و تسهیالت صندوق توسعه ملی پیش
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 بررسی وضعیت تحوالت بازار کار .67-2

حاکی از بهبود نسبی بازار کار و  6931کار در سال به طور کلی نتایج طرح آمارگیری نیروی

دهد ها نشان مییافتهباشد. همچنین اشتغال در استان مازندران در مقایسه با سال گذشته می

در  ژهیوبهرغم آن، الزم است . علیبوده استعملكرد استان مازندران در این حوزه بهتر از کشور 

ای در خصوص برخی مسائل اندیشیده شود، از جمله سرعت حوزه اشتغال استان اهتمام ویژه

های گرانیکاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان که در صورت استمرار موجب بروز ن

ها و جدی در آینده نزدیك خواهد شد. در ادامه پس از بررسی و تحلیل وضعیت شاخص

به منظور رفع  اتیشنهادیپها و کشور و استان، به اختصار توصیه کار یروینمتغیرهای مرتبط با 

 ها ارائه خواهد شد.برخی از نگرانی

 با نیروی کار و متغیرهای مرتبطها شاخصبررسی و تحلیل وضعیت  .67-9

  نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری

 و روستایی

 درصد از جمعیت در سن کار 9/42، 6931سال در  کار یروینطرح آمارگیری  مطابق نتایج

یرند گو در گروه شاغالن و بیكاران قرار می ساله و بیشتر( کشور از نظر اقتصادی فعال بوده 62)

افزایش را  3/2درصد،  4/93که در مقایسه با سال گذشته با نرخ مشارکت اقتصادی معادل 

 6/14 در گروه مردان و زنان کشور به ترتیب ازبه ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی  دهد.نشان می

همچنین نرخ  .افزایش یافت 6931درصد در سال  61 و 3/14 به 6933درصد در سال  3/64و 

درصد در سال  46و  3/91صادی به ترتیب در نقاط شهری و روستایی کشور از مشارکت اقت

 افزایش یافت.  6931درصد در سال  4/40و  7/93به  6933

 4/46افزایش به  4/2با  6933در سال درصد  46از نرخ مشارکت اقتصادی استان مازندران 

 9/2ی مردان استان با رسید. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصاد 6931درصد در سال 

و نرخ مشارکت زنان استان  31درصد در سال  4/11به  6933درصد در سال  6/11افزایش از 

همچنین نرخ مشارکت . شده استدرصد گزارش  1/63بدون تغییر نسبت به سال گذشته 

به  6933درصد در سال  40و  0/42از استان  و روستایی در مناطق شهریاقتصادی به ترتیب 

 . است افتهیافزایش  6931درصد در سال  3/40و  3/42

 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 178  

 نرخ بیکاری کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی 

درصد در  4/60، نرخ بیكاری کشور از 6931در سال  کار یروینبر اساس نتایج طرح آمارگیری 

است که به ترتیب نرخ کاهش یافت. این در حالی  6931درصد در سال  6/60به  6933سال 

درصد در  1/63و  0/62به  6933درصد در سال  7/02و  3/62بیكاری مردان و زنان کشور از 

کاهش یافت. همچنین نرخ بیكاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی کشور از  6931سال 

 کاهش یافت. 6931درصد در سال  0/1و  4/69به  6933درصد در سال  3/1و  7/69

کاهش  6931درصد در سال  62به  6933درصد در سال  1/66اری استان مازندران از نرخ بیك

که به ترتیب نرخ بیكاری مردان و زنان  بوده استیافت. کاهش نرخ بیكاری استان در حالی 

 افتهیکاهش  6931درصد در سال  1/06و  0/7به  6933درصد در سال  4/01و  6/1استان از 

درصد  1/1و  6/64ه ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از . همچنین نرخ بیكاری باست

 است. کاهش یافته 6931درصد در سال  7/1و  9/60به  6933در سال 

 
های مرکزی و استان باالتریندرصد  1/06استان کرمانشاه با  ،6931در سال مطابق نمودار فوق 

نرخ بیكاری استان . تجربه نمودندر کشو درنرخ بیكاری را  ترینپاییندرصد  3/7و سمنان با 

کاهش یافته و  6931درصد در سال  62به  6933درصد در سال  1/66نیز از مازندران 

شود در حالیكه مازندران نظر پایین بودن نرخ بیكاری محسوب میپنجمین استان کشور از نقطه

بیكاری استان  از این حیث در رتبه چهاردهم قرار گرفته بود. همچنین نرخ 6933در سال 

 است.گزارش شده 6931تر از نرخ بیكاری کشور در سال مازندران همانند سال گذشته کم

1/12 
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 کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و  نسبت اشتغال

 روستایی

ساله و بیشتر کشور  62درصد جمعیت  3/93دهد کار نشان میهای طرح آمارگیری نیروییافته

شاغل هستند و این در حالی است که نسبت اشتغال کشور در سال گذشته  6931در سال 

در  1/66و  4/37است. نسبت اشتغال به ترتیب برای مردان و زنان در کشور از درصد بوده 3/94

است. همچنین نسبت اشتغال افزایش یافته 6931درصد در سال  1/60و  3/37به  6933سال 

و  9/94به  6933درصد در سال  9/97و  1/99ایی کشور از به ترتیب در نقاط شهری و روست

 است.افزایش یافته 6931درصد در سال  3/91

به  6933درصد در سال  0/91ساله و بیشتر از  62در استان مازندران نسبت اشتغال جمعیت 

نحوی که نسبت اشتغال به ترتیب برای ه است. بافزایش یافته 6931درصد در سال  9/97

درصد در سال  4/60و  1/16به  6933درصد در سال  1/66و  1/12زنان استان از مردان و 

و  3/94افزایش یافته و نسبت اشتغال به ترتیب برای مناطق شهری و روستایی استان از  6931

 است. رسیده 6931درصد در سال  42و  3/93به  6933درصد در سال  4/91

 

 و استان مازندران های اقتصادی کشورتوزیع شاغالن در بخش 

درصد،  1/67، بخش کشاورزی 6931کار در سال های طرح آمارگیری نیرویبر اساس یافته

اند. بدین درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده 4/32درصد و خدمات  90صنعت 

زایی در کشور افزایش ترتیب در مقایسه با سال گذشته، سهم بخش صنعت و خدمات از اشتغال

، بخش 6931است. این در حالی است که در سال بخش کشاورزی کاهش یافته و سهم

درصد اشتغال استان مازندران را  0/30درصد و خدمات  3/01درصد، صنعت  9/63کشاورزی 

های صنعت و اند. بر این اساس در مقایسه با سال گذشته، سهم بخشبه خود اختصاص داده

است. مقایسه ش و سهم بخش کشاورزی کاهش یافتهزایی در استان افزایخدمات از اشتغال

دهد های مختلف اقتصادی کشور و استان مازندران نشان میچگونگی توزیع اشتغال در بخش

سهم اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات استان بیشتر از کشور و سهم اشتغال در بخش 

شاورزی استان سرعت کاهش سهم اشتغال بخش ک. باشدتر از کشور میصنعت استان کم
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های جدی در استان و کشور مازندران حدوداا دو برابر کشور است که استمرار آن موجب نگرانی

 خواهد شد. 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع. 67-4

به جایگاه اول اقتصادی،  افتهیدستکشوری است  6424، ایران در افق اندازمطابق سند چشم

جنوب غربی )شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای  علمی و فناوری در سطح منطقه

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

در مقدمه این فصل، ابتدا بر اهمیت و . رسیدن به اشتغال کاملنسبی سطح درآمد سرانه و 

ها و موضوعات خاص کالن ترین دغدغهیكی از اساسی عنوانبهضرورت توسعه اشتغال در کشور 

ترین راهبرد و مهم عنوانبه برنامه فراگیر اشتغالگردید و سپس ابعاد کلی  دیتأک یفرا بخش

تبیین  6931انداز و توسعه اشتغال کشور در سال سند چشم اهدافسیاست دولت در پیگیری 

(، زااشتغالگانه شامل رشد فراگیر )رشد  4شد. مطابق این برنامه بر لزوم اتخاذ رویكردهای 

وکار و اشتغال، توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار اصالح نظام تدبیر در حوزه کسب

شد. اهداف کمی برنامه مذکور در سال  دیتأکجهانی و اصالح نظام آموزش تخصصی و مهارتی 

حفظ و صیانت از  هزار فرصت شغلی، 372درصدی نرخ بیكاری، ایجاد  1/2کاهش  6931

 9بیش از  یریپذالغاشتآموزی و درصد از شاغالن موجود، ارتقای مهارت 12اشتغال نزدیك به 

 بینی شد.هزار نفر تازه واردین به بازار کار پیش 332میلیون بیكار جویای کار و حداقل 

تی فناورانه مندی از اقدامابه ویژه با بهره وکاربهبود محیط کسبراهبرد اساسی دیگر دولت، 

/ت 39127. متعاقب مصوبه شماره بوده است سازی و توسعه دولت الكترونیكیدر جهت پیاده

وکار، و استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب محترم وزیران ئتیه 63/23/39ه مورخ  32446

صدور مجوز، دریافت شكایات، های تخصصی در خصوص های بعدی مقرر گردید سامانهدر گام

با مدیریت « پیشخوان ملی مجوزهای کشور»تحت عنوان و ...  سؤاالتابهامات و پاسخ به 

و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات  یامور اقتصادراهبردی وزارت 

. سام )سامانه مجوزهای کشور(، دادور )سامانه دریافت شكایات، انعكاس، ایران ایجاد گردد

های وکار، یاور )مرکز فوریتت متقاضیان صدور مجوزهای کسبپیگیری و رسیدگی به شكایا

سامانه الكترونیكی هستند که هر  4وکار و نما )نقشه ملی استعالمات کشور( بهبود محیط کسب

 یهاتیمأموردارای نقشی اساسی و مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف و  هاآنکدام از 

های سامانه دادور در استان 6931باشند. در سال یوکار کشور محاکمیت در بهبود محیط کسب
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کشور مستقر گردید و ظرفیتی فراهم شد که متقاضیان پس از اطالع از حقوق خود در این 

وکار ثبت و پیگیری سامانه، بتوانند شكایات احتمالی خود را از فرآیندهای صدور مجوز کسب

تواند حداکثر شفافیت، عدالت و یت مینمایند. اجرایی شدن فازهای متعدد طراحی شده در نها

وکار به همراه داشته باشد و به توسعه اشتغال در وری را برای بهبود محیط کسبارتقاء بهره

 کشور بیانجامد.

، نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان 6931دهد در سال بررسی تحوالت بازار کار نشان می

های مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و همازندران افزایش یافته و این افزایش در گرو

 کهینحوبه. نرخ بیكاری کشور و استان مازندران کاهش یافته شده استروستایی نیز گزارش 

 6933نرخ بیكاری مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و روستایی نیز در مقایسه با سال 

دهد استان مازندران ی کشور نشان میهااست. مقایسه تطبیقی نرخ بیكاری استان افتهیکاهش

نظر پایین بودن نرخ بیكاری در سال درصد، پنجمین استان کشور از نقطه 62با نرخ بیكاری 

شود و این در حالی است که از این نظر مازندران در سال گذشته حائز رتبه محسوب می 6931

ایش یافته و این افزایش در چهاردهم بوده است. نسبت اشتغال در کشور و استان مازندران افز

شود. بررسی توزیع شاغالن مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و روستایی نیز مشاهده می

که در مقایسه با سال گذشته، سهم بخش صنعت و  آن استهای اقتصادی بیانگر در بخش

 افتهیاهشکزایی در کشور و استان مازندران افزایش و سهم بخش کشاورزی خدمات از اشتغال

شود و این تر از کشور گزارش میاست. همچنان سهم اشتغال بخش صنعت استان مازندران کم

های اشتغال این بخش مندی مناسب از ظرفیتماندگی انباشت شده استان در بهرهعقب دیمؤ

تر از کم تنهانهسرعت کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی استان مازندران  متأسفانهاست. 

ست بلكه دو برابر کشور برآورد شده و استمرار آن امنیت غذایی کشور را با مخاطرات و کشور نی

سازد. به جهت گستردگی و البته اهمیت موضوع، مستند به تهدیدات جدی در آینده مواجه می

سیاستی  یهاشنهادیپها و نقطه نظرات کشاورزان و دامداران استان مازندران، اغلب توصیه

 وزه ارائه خواهد شد:معطوف به این ح

 جدی بر مقوله تأمین  دیتأکبا  تدوین سند راهبردی ساماندهی مراتع استان مازندران

 تولیدات دامی هیمواد اولها و نهاده

 اهتمام جدی در اجرای کامل بیمه اجباری دام و طیور و تخصیص اعتبارات بالیای طبیعی 
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  سیاسی و اجتماعی و  لیبه دالاجتناب از سرکوب قیمت تولیدات بخش کشاورزی

 تجدیدنظر اساسی در رویه کنونی تهدید کشاورزان، دامداران و باغداران از طریق واردات

 بندی در حمایت از احداث پاالیشگاه شیر، صنایع تبدیلی محصوالت باغی و صنایع بسته

 استان مازندران

 با  ژهیوهبهای مدیریت صادرات حمایت و اهتمام جدی در تشكیل کنسرسیوم و شرکت

 موضوع فعالیت در حوزه کشاورزی

  پس از اعطای تسهیالت بسته رونق تولید و  ژهیوبهبازنگری اساسی در نحوه نظارت و ارزیابی

 اشتغال )فرمولیزه کردن عملكرد(

 های توانمند و فعال با ضریب اولویت اختصاص منابع حمایتی محدود دولت به بنگاه

های ناشی از و دستیابی به صرفه سكیکم رهای منابع به کانال زایی باال با هدف هدایتاشتغال

 مقیاس

 آالت صنعتی و عمرانی استان سازی بانك اطالعات تجهیزات و ماشینطراحی و پیاده

 آالت به کشورها و دشواری ورود تجهیزات و ماشینمازندران به دلیل مواجهه با تحریم

 ژهیوبههای بومی استان آپرانه و استارتوکارهای فناواهتمام جدی در حمایت از کسب 

زایی باالی این بخش و قابلیت های حوزه گردشگری با توجه به ظرفیت اشتغالآپاستارت

 ارزآوری مناسب آن

 های بهبود اقدامات عملی و قابل نظارت در راستای بهبود ارکان اصلی و فرعی شاخص

 پذیریوکار و شاخص رقابتمحیط کسب

 افزاری مناسب و آسان دسترسی فعاالن اقتصادی به سازی بسترهای نرمهطراحی و پیاد

 بر تسهیل ورود سرمایه دیتأکاطالعات مهم اقتصادی با 
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 6935و  6931های . نرخ مشارکت اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سال6-67جدول 

 )درصد(

 نرخ مشارکت

 اقتصادی

 ساله و بیشتر 65جمعیت  ساله و بیشتر 61 جمعیت

 6933سال  6931سال  6933سال  6931سال 

 کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران

 کل

 0/49 4/44 0/44 1/44 4/93 46 9/42 4/46 کل

 4/72 1/76 3/72 6/70 6/14 6/11 3/14 4/11 مرد

 9/61 67 4/67 6/67 3/64 1/63 61 1/63 زن

 شهری

 4/40 4/49 0/49 4/49 3/91 0/42 7/93 3/42 کل

 6/13 1/11 3/13 11 9/19 9/19 7/19 19 مرد

 1/63 9/61 3/61 1/61 3/64 67 3/63 1/67 زن

 روستایی

 7/43 1/43 4/47 3/41 46 40 4/40 3/40 کل

 3/74 3/73 73 6/71 9/11 1/13 1/11 0/76 مرد

 1/67 4/63 0/63 3/64 6/61 6/64 9/67 9/69 زن

 مآخذ: مرکز آمار ایران          

 )درصد( 31و  33های . نرخ بیكاری کشور و مازندران به تفكیك جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سال0-67جدول 

 نـرخ بیكـاری

 

 ساله و بیشتر 63جمعیت  ساله و بیشتر 62جمعیت 

 6933سال  6931سال  6933سال  6931سال 

 کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران

 کل

 4/60 1/66 6/60 62 4/60 1/66 6/60 62 کل

 3/62 6/1 0/62 0/7 3/62 6/1 0/62 0/7 مرد

 7/02 4/01 3/63 1/06 7/02 4/01 1/63 1/06 زن

 شهری

 7/69 6/64 4/69 9/60 7/69 6/64 4/69 9/60 کل

 0/66 0/62 3/62 3/1 0/66 0/62 3/62 3/1 مرد

 1/04 3/01 04 3/04 1/04 3/01 04 3/04 زن

 روستایی

 3/1 1/1 9/1 7/1 3/1 1/1 0/1 7/1 کل

 3/1 7/3 0/1 6/3 3/1 7/3 0/1 6/3 مرد

 4/62 09 3/1 7/63 9/62 09 3/1 7/63 زن

 مآخذ: مرکز آمار ایران          
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 هایدران به تفکیک جنسیت و مناطق شهری و روستایی در سال. نسبت اشتغال کشور و مازن9-67جدول 

 ()درصد 6931و  6935 

 نسبت اشتغال

 ساله و بیشتر 63جمعیت  ساله و بیشتر 62جمعیت 

 6933سال  6931سال  6933سال  6931سال 

 کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران

 کل

 1/97 9/93 3/91 4/42 3/94 0/91 3/93 9/97 کل

 19 11 7/19 3/11 4/37 1/12 3/37 1/16 مرد

 3/60 3/60 64 4/69 1/66 1/66 1/60 4/60 زن

 شهری

 1/91 9/97 4/97 6/91 1/99 3/94 9/94 3/93 کل

 9/16 7/16 10 10 0/31 3/31 1/31 3/37 مرد

 3/66 69 1/60 6/64 3/62 0/60 1/66 0/69 زن

 روستایی

 1/46 3/46 4/49 1/49 9/97 4/91 3/91 42 کل

 6/11 1/76 1/11 6/74 7/12 1/13 0/16 1/17 مرد

 3/63 3/66 1/67 0/60 3/64 3/62 3/63 0/66 زن

 مآخذ: مرکز آمار ایران         

های مختلف اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و ساله و بیشتر در بخش 61. سهم شاغلین جمعیت 4-67جدول 

 )درصد( 6931و  6935های ناطق شهری و روستایی در سالم

 سهم اشتغال

 در بخش

 خدمات صنعت کشاورزی

 کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران

31 33 31 33 31 33 31 33 31 33 31 33 

 کل

 6/32 4/32 7/36 0/30 3/96 90 9/01 3/01 2/61 1/67 6/02 9/63 کل

 1/43 1/43 4/41 7/41 9/99 3/99 2/96 7/96 6/67 1/61 3/02 7/63 مرد

 1/30 0/39 7/11 3/72 0/03 3/03 1/69 0/60 2/00 9/06 3/67 9/67 زن

 شهری

 9/12 6/12 0/14 0/14 4/94 3/94 9/01 01 9/3 4/3 3/7 3/7 کل

 9/31 0/31 1/12 9/12 2/91 6/91 3/96 3/96 7/3 7/3 3/7 0/1 مرد

 1/72 3/13 4/16 0/16 6/01 3/01 0/69 4/60 9/9 4 4/3 3/1 زن

روستا

 یی

 9/04 4/04 3/91 7/91 4/03 3/03 9/01 0/03 9/32 32 1/94 6/94 کل

 3/01 1/01 7/94 4/94 3/03 6/01 1/92 3/96 1/47 9/47 7/94 1/99 مرد

 4/63 1/63 6/32 7/36 0/09 9/09 7/64 60 9/16 1/12 0/93 9/91 زن

 ان مآخذ: مرکز آمار ایر
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  یجدهمهفصل 

 استان  وکارکسببهبود فضای  
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 چکیده

کند که ای را طی میگیری تا انحالل کامل چرخهوکار از زمان شكلکسب

در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت 

شود. های گوناگون و صرف زمان میخود متحمل مراجعات مختلف، هزینه

وکار تر باشد محیط کسبو پرهزینه برترزمانتر، ههر چه این مراحل پیچید

تر است. در این فصل به منظور بررسی و تحلیل شاخص ملی نامناسب

های آن و همچنین ارزیابی وکار استان مازندران، زیرشاخصمحیط کسب

های مختلف اقتصادی از نتایج وضعیت استان در کشور از جمله در بخش

وکار توسط اتاق بازرگانی، صنایع، یط کسبشاخص ملی مح مؤلفه 01پایش 

و دارایی استان مازندران  یامور اقتصاد اداره کلمعادن و کشاورزی ایران و 

دهد روند رو به . نتایج نشان میشده استاستفاده 6933و  6931در سال 

ای استمرار یافت های اخیر به گونهوکار استان طی سالبهبود محیط کسب

وکار به عنوان ، از حیث سهولت انجام کسب6931ال که مازندران در س

همانند سال  42/3برترین استان کشور در رتبه اول قرار گرفت و با کمیت 

ارزیابی شد. همچنین در این  71/3گذشته مساعدتر از کشور با کمیت 

بخش کشاورزی، صنعت و خدمات  9وکار در هر سال، محیط کسب

دشواری تأمین مالی از » مؤلفه 9شد.  مازندران مساعدتر از کشور گزارش

ها )مواداولیه و بینی بودن قیمتپیشثباتی و غیرقابلبی»، «هابانک

های اجرایی ها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی»و « محصوالت(

های به ترتیب به عنوان نامساعدترین زیرشاخص« وکارناظر به کسب

 شدند. ارزیابی 6931وکار استان در سال محیط کسب

 

 ، مازندرانBusinessوکار، پایش، کسب واژگان کلیدی:
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استانهای گیریجهتوکار و های مربوط به بهبود فضای کسبسیاست .68-6  

تصریح شد که  63/62/6913پنجم توسعه کشور مصوب  سالهپنج( قانون 10در موضوع ماده )

وکار و حذف تمدید مجوزهای کسب کارگروهی با رویكرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و

 دییتأها در چارچوب ضوابط قانونی و مجوزهای غیرضرور، اصالح، جایگزینی و تجمیع آن

طرح ایجاد فضای مساعد  6913 ماهبهمندر  زمانهمریاست محترم جمهور تشكیل گردد. 

مستمر محیط قانون بهبود  6932در بهمن و وکار در مجلس ارائه کارآفرینی و رفع موانع کسب

تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و پس از تأیید  63ماده و  03مشتمل بر  وکارکسب

 44های اصل در قانون اصالح مفادی از قانون اجرای سیاست .شورای نگهبان به دولت ابالغ شد

( برنامه 10کارگروه موضوع ماده )»، تمامی وظایف و اختیارات 6/4/6939قانون اساسی مصوب 

« وکارو تسهیل صدور مجوزهای کسب ییمقررات زداهیأت »به « پنجم توسعه کشور الهسپنج

( قانون رفع موانع تولید 37( قانون پنجم توسعه لغو شد. پس از آن در ماده )10منتقل و ماده )

قانون اصالح » 9، تبصره 6934اردیبهشت  02پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت

تبصره دیگر به این ماده  9اصالح و « قانون اساسی 44های اصل جرای سیاستمفادی از قانون ا

مستقر « وکارو تسهیل صدور مجوزهای کسب ییمقررات زداهیأت »الحاق شد. مستند به آن، 

عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل  9بر  دیتأکبا در وزارت اموراقتصادی و دارایی 

به ها و مراحل آن در کشور است ع صدور مجوزها و تقلیل هزینهمكلف به تسهیل و تسریصدور 

که صدور مجوزها در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاا به صورت آنی و  ینحو

ترین زمان ممكن )هدف نهایی( صورت پذیرد. همچنین اندازی آن با کمغیرحضوری و راه

اجرایی، در  یهادستگاهتوسط  وکارتسهیل صدور مجوزهای کسب شدن ییاجراسازوکار 

 .شده استتبصرهای دیگر این ماده تشریح 

هیأت محترم  63/23/6939 مورخ 32446/ت 39127شماره در همین راستا به استناد مصوبه 

ایجاد گردد.  "وکارمرکز ملی پایش محیط کسب"ا عنوان بمرکزی جامع مقرر گردید  وزیران

های تخصصی سام )سامانه فناورانه، طراحی و اجرای سامانهمندی از اقداماتی این مرکز با بهره

مجوزهای کشور(، دادور )سامانه دریافت شكایات، انعكاس، پیگیری و رسیدگی به شكایات 

وکار( و نما های بهبود محیط کسب، یاور )مرکز فوریت(وکارمتقاضیان صدور مجوزهای کسب

با مدیریت « وان ملی مجوزهای کشورپیشخ»)نقشه ملی استعالمات کشور( را تحت عنوان 

راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات 
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سامانه دارای نقشی اساسی و مستقل در زمینه تحقق و  4کند. هر یك از این پیگیری می ایران

باشند که بخشی از می وکار کشورحاکمیت در بهبود محیط کسب یهاتیمأمورتأمین اهداف و 

های کشور نیز گیری استاناجرایی گردید و همچنان استمرار دارد. جهت 6931آن در سال 

های مرکز ملی پایش ها و برنامههای مذکور و تحقق سیاستمعطوف به آموزش و استقرار سامانه

 وکار بوده است.محیط کسب

( مصوب اسفند ماه 6931 – 6422) یرانششم توسعه جمهوری اسالمی ا سالهپنجقانون برنامه 

در مواد « سازی و مناطق آزادوکار، خصوصیمحیط کسب»تحت عنوان  4در بخش نیز  6933

و ... تلویحاا بر اتخاذ  61، 69، 66، 62، 4صراحتاا و در موادی دیگر همچون ماده  03تا  06

وری هارت و ارتقاء بهرهوکار، چگونگی افزایش مهای مختلف کسبهای تشویقی در حوزهسیاست

های متمرکز با های تأمین مالی داخلی و خارجی، طراحی سامانهکار، تضامین دولتی روشنیروی

کردن اقتصاد و در حوزه بانكی، مردمی ژهیوبهامكان دریافت الكترونیكی و برخط استعالمات 

، واگذار کردن گذاری و کارآفرینی در کشورگری دولت، تضمین امنیت سرمایهکاهش تصدی

از  صادرات گراپذیر و های رقابتها، توسعه بنگاهکلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری به استان

وکار روستایی و نواحی های کسببر توسعه خوشه دیتأکطریق بخش خصوصی و تعاونی با 

الت به سازی ابزارهای حمایتی از بخش کشاورزی از جمله اعطای تسهیصنعتی روستایی، متنوع

گذاری، صنایع تبدیلی و تكمیلی و تشویق صادرات از محل های سرمایهاین بخش در حوزه

صندوق توسعه ملی، اعمال مدیریت یكپارچه اخذ، تكمیل و صدور مجوزات و ... تصریح دارد که 

 .شده استوکار تبیین در راستای بهبود محیط کسب

به منظور بهبود محیط  هاکشور و استانردی ها و تصمیمات راهبچارچوب کلی سیاستعالوه بر 

های کالن مقتضی و تفویض دولت نیز از طریق اتخاذ سیاست ،6931سال  در وکارکسب

 یاسناد باالدستهای مرتبط، دستیابی به اهداف مصرح در اختیارات و وظایف به وزارتخانه

 کند.وکار در کشور دنبال میمذکور را به منظور بهبود محیط کسب

 وکاروضعیت تحوالت فضای کسب بررسی .68-2

وکار کشور و استان مازندران بررسی و تحلیل ملی محیط کسب یهامؤلفهدر این فصل، وضعیت 

 تیساوبهای نظرسنجی، پرسشنامه الكترونیكی گردد که اطالعات آماری آن از طریق فرممی

وکار انجام شده پایش محیط کسبو دارایی مازندران و همچنین نتایج  یامور اقتصاد اداره کل
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از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردآوری شده است. موارد یاد شده 

های بخش خصوصی، فعالین و کارشناسان اقتصادی کشور و توسط نمایندگان عالی تشكل

محیط د پایش است که در فرآین حائز اهمیتذکر این نكته اند. استان تكمیل و ارسال گردیده

به  62که اعداد نزدیك به  شده استاعالم  62ها در بازه عددی صفر تا ارزیابی وکار،کسب

معنای ارزیابی بدتر از شاخص مربوطه و اعداد نزدیك به صفر بیانگر ارزیابی بهتر از شاخص 

 باشد.مورداشاره می

ال همكاران و مشتریان . عدم استقب6Q»از:  اندعبارتوکار شاخص ملی محیط کسب مؤلفه 01

ای و غیرقابل های سلیقه. برداشت0Q»، «از نوآوری و ابتكار در ارائه خدمات و محصوالت

. 9Q»، ...(«زیست، تأمین اجتماعی و از قوانین و مقررات )برق، گاز، محیط مأمورانبینی پیش

. 4Q»، «شانهایهای قرارداد )دولتی یا خصوصی( به ایفای تعهدات و وعدهتعهدی طرفبی

ثباتی و غیرقابل . بی3Q»، «وکارهای اجرایی ناظر به کسبها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی

در ادارات کار  رانهیگسختهای . رویه1Q»، «و محصوالت( هیمواد اولها )بینی بودن قیمتپیش

رجی و . تمایل شهروندان به خرید کاالهای خا7Q»، «و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی

. تولید و عرضه نسبتاا آزاد کاالهای غیراستاندارد و 1Q»، «رغبتی به خرید محصوالت ایرانیبی

، «دولتی در بازاردولتی یا شبه مؤسساتها و . رقابت غیرمنصفانه شرکت3Q»، «تقلبی در بازار

«62Q66»، «های غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات. رویهQمین . دشواری تأ

، «. فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی60Q»، «هامالی از بانك

«69Q64»، «ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری(ونقل )جادههای حمل. ضعف زیرساختQ .

. 63Q»، «متجاوزان به حقوق دیگران مؤثرها در رسیدگی به شكایات و پیگرد ضعف دادگاه

. ضعف نظام 61Q»، «امتیاز یا هر نوع رانت به یك یا تعدادی از رقبا در بازار وجود انحصار،

. عرضه کاالهای قاچاق و رقابت 67Q»، «توزیع و مشكل در رساندن محصول به بازار

. فقدان یا نقص ارتباطات 61Q»، «غیرمنصفانه محصوالت خارجی و داخلی در بازار ایران

های غیرمنطقی نهادهای گذاری و دخالت. قیمت63Q»، «های تولیدپسینی و پیشینی و خوشه

، «از تعطیلی روزهای کاری کار یروین. کارگریزی عمومی و استقبال 02Q»، «حاکمیتی در بازار

«06Q 00»، «در بازار مؤثر. کمبود تقاضایQ09»، «های موردنیاز. کمبود فناوریQ کمبود .

، «ه ارتباطات )تلفن، همراه و اینترنت(های دسترسی ب. محدودیت04Q»، «ماهر کار یروین

«03Q01»، «. محدودیت دسترسی به برقQ محدودیت دسترسی به سوخت )گاز، گازوئیل و .
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»)...، «07Q01»، «. مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حكومتیQوکار . موانع اداری کسب

 «.وکار()ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسب

 های های اقتصادی طی سالوکار مازندران به تفکیک بخشوضعیت محیط کسب

6931-6936 

از محیطی مساعدتر از دو بخش براینكه بخش صنعت استان مازندران عالوه ،مطابق نمودار زیر

در  42/3 با کمیت 6931، در سال برخوردار استوکار انجام کسب برای خدمات و کشاورزی

 .شده است رشگزاسال گذشته  1 خود طی وضعیتبهترین 
کنندگان از محیط ارزیابی مشارکت ساالنه روند تغییرات. 6-68 نمودار

 های اقتصادیبه تفکیک بخش 6936-31 هایوکار مازندران طی سالکسب

 
استان  کشاورزی، صنعت و خدمات بخش 9که  آن است کنندگان بیانگرمشارکت نتایج ارزیابی

همین دلیل الزم است تمهیدات و توجهات جهت بهبود دارند و به  3همچنان کمیتی باالتر از 

در تواتر آل و مطلوب استمرار یابد. وکار استان با هدف رسیدن به شرایط ایدهمحیط کسب

تری در جهت بهبود روند باثباتدر بخش صنعت وکار کسب شاخص ملی محیطزمانی سالیانه، 

شده در این بخش از کارایی و های اعمالکه سیاست آن است دیمؤاین مهم ، داشته است

نیز این بخش  6931در سال  کهینحوبه بوده استاثربخشی نسبی باالتری برخوردار 

 .ر در قیاس با دو بخش دیگر داراستوکامساعدترین شرایط را در انجام کسب
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 های اقتصادی مازندران و وکار در بخشبررسی تطبیقی وضعیت محیط کسب

 کشور

وکار در دهد محیط کسبنشان می 6931وکار در سال ملی محیط کسبنتایج ارزیابی شاخص 

و  42/3، 41/3بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، استان مازندران به ترتیب با کمیت  9هر 

 مساعدتر است. 13/3و  79/3، 79/3در مقایسه با کشور به ترتیب با کمیت  30/3
 6931سال اقتصادی استان مازندران و کشور در  های مختلفکار در بخشووضعیت محیط کسب. 2-68 نمودار

 
 

 وکار مازندران و بررسی تطبیقی تغییرات سالیانه شاخص سهولت انجام کسب

 کشور

وکار استان ، محیط کسب6931وکار در سال مستند به نتایج پایش شاخص ملی محیط کسب

. شده استزارش گ 71/3مساعدتر از کشور با کمیت  42/3مازندران در این سال با کمیت 

اطالعات آماری نمودار زیر برگرفته از گزارشات فصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

و دارایی  یامور اقتصاد اداره کلایران است و با لحاظ نتایج پایش استانی انجام شده از سوی 

 .شده استگزارش  47/3مازندران، کمیت شاخص مذکور در این سال 



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 192  

 32-31های کار مازندران و کشور طی سالوتغییرات سالیانه شاخص ملی سهولت انجام کسب .9-68 نمودار

 
وکار برای استان شاخص ملی سهولت انجام کسبرغم نوسانات فصلی، علیمطابق نمودار فوق، 

 . بدیناست دهیرس 6931در سال  42/3به کمیت  6930در سال  31/1مازندران از کمیت 

به بعد شاخص مذکور  6933وکار استان از سال روند بهبود محیط کسب ترتیب، با استمرار

وکار استان مازندران در فصول مختلف . محیط کسببوده استبرای مازندران مساعدتر از کشور 

 .بوده استنیز همواره مساعدتر از کشور  6931سال 

 های کشور بر اساس ارزیابی شاخص ملی سهولت انجام بندی استانرتبه

 وکارسبک

های مازندران، گیالن، فارس، ، استان6931وکار در سال بر اساس نتایج پایش محیط کسب

مساعدترین  31/3و  36/3، 41/3، 42/3، 42/3های مرکزی و قزوین به ترتیب با کمیت

، 6931اند. بر این اساس در سال وکار ارزیابی شدههای کشور از حیث سهولت انجام کسباستان

 .شده استهای کشور وکار حائز رتبه اول از میان استاننظر سهولت محیط کسب مازندران از
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 6931وکار در سال های کشور بر اساس نتایج پایش محیط کسببندی استانرتبه. 4-68 نمودار

 
وبلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، لرستان و ایالم های سیستاناستان 6931در سال 

 اند.وکار ارزیابی شدهکشور از نظر سهولت انجام کسب هاینامساعدترین استان

 وکارهای بهبود محیط کسببررسی و تحلیل وضعیت زیرشاخص .68-9

به استان مازندران وکار های بهبود محیط کسبکنندگان از زیرشاخصنتایج ارزیابی مشارکت

ندران . در استان مازشده استدر جدول زیر گزارش  6931تفكیك فصول مختلف سال 

مواد ها )بینی بودن قیمتپیشثباتی و غیرقابلبی»، «هادشواری تأمین مالی از بانک»

های اجرایی ناظر به ها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی»و « و محصوالت( هیاول

های به عنوان نامساعدترین زیرشاخص 31/1و  93/7، 41/7 به ترتیب با کمیت« وکارکسب

 ارزیابی شدند. 6931ل وکار در سامحیط کسب
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 وکـارشاخص ملی محیـط کسـب یهامؤلفه بهار تابستان پائیز زمستان کل

47/4 29/4 37/4 36/4 93/4 
عدم استقبال همكاران و مشتریان از نوآوری و ابتكار در ارائه 

 خدمات و محصول
6 

41/1 34/3 34/1 31/1 41/1 
از قوانین و  مأموران ینیبشیپرقابلیغای و های سلیقهبرداشت

 مقررات )برق، گاز، محیط زیست ...(
0 

37/1 10/1 74/1 71/1 34/3 
های قرارداد )دولتی یا خصوصی( به ایفای تعهدات طرف یتعهد یب

 شانیهاوعدهو 
9 

 4 وکارهای اجرایی ناظر به کسبها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی 11/1 27/7 06/7 37/1 31/1

 3 ها )مواد اولیه و محصوالت(بودن قیمت ینیبشیپرقابلیغثباتی و بی 13/1 26/7 00/1 39/7 93/7

93/1 33/3 91/1 13/1 73/1 
در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی  رانهیگسخت یهاهیرو

 انسانی
1 

33/4 02/4 29/3 71/4 02/4 
رغبتی به خرید تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بی

 محصوالت ایرانی
7 

 1 و تقلبی در بازار راستانداردیغآزاد کاالهای  نسبتااتولید و عرضه  91/1 47/1 74/1 70/3 99/1

 3 دولتی در بازاردولتی یا شبه مؤسساتو  هاشرکترقابت غیرمنصفانه  42/3 04/3 12/3 76/3 74/3

 62 ممیزی و دریافت مالیاتهای غیرمنصفانه و ناعادالنه رویه 21/7 00/7 99/1 37/3 13/1

 66 هامالی از بانك نیتأمدشواری  14/7 11/7 99/7 00/7 41/7

 60 فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی 21/1 91/1 34/3 97/3 34/3

17/4 93/3 71/4 11/4 72/4 
ای، ریلی، هوایی، دریایی و )جاده ونقلحملهای ضعف زیر ساخت

 ری(بند
69 

91/1 23/1 94/1 30/1 33/1 
متجاوزان به  مؤثرها در رسیدگی به شكایات و پیگرد دادگاه ضعف

 حقوق دیگران
64 

 63 وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یك یا تعدادی از رقبا در بازار 62/1 74/3 43/3 71/3 71/3

 61 اندن محصول به بازارضعف نظام توزیع و مشكل در رس 41/4 26/3 02/3 11/9 14/1

66/3 11/4 30/3 37/4 23/3 
محصوالت خارجی و  رمنصفانهیغعرضه کاالهای قاچاق و رقابت 

 داخلی در بازار ایران
67 

 61 تولید یهاخوشهفقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و  01/4 46/4 96/4 64/4 01/4
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 ادامه جدول

 کل وکرارشاخص ملی محیرط کسرب یهامؤلفه بهار تابستان پائیز زمستان کل

02/3 70/4 29/3 70/3 99/3 
غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در  یهادخالتگذاری و قیمت

 بازار
63 

07/3 13/4 96/3 30/3 91/3 
کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای 

 کاری
02 

 06 اردر باز مؤثرکمبود تقاضای  72/3 17/3 62/1 93/3 77/3

 00 ازیموردنهای کمبود فناوری 21/3 11/4 01/3 91/3 64/3

 09 کمبود نیروی کار ماهر 39/4 62/3 49/3 74/4 23/3

63/9 26/9 33/9 91/9 16/0 
 های دسترسی به ارتباطاتمحدودیت

 )تلفن همراه و اینترنت(
04 

 03 دسترسی به برق محدودیت 62/0 37/0 43/0 61/0 90/0

 01 دسترسی به سوخت )گاز، گازوئیل و...( محدودیت 11/0 03/9 70/0 91/0 73/0

 07 های حكومتیمفاسد مالی و اداری در دستگاه 06/1 01/1 14/3 03/1 63/1

44/1 93/1 43/1 12/1 01/1 
های اجرایی مرتبط )ادارات و دستگاه وکارکسبموانع اداری 

 (وکارکسببا 
01 

 وکار استان مازندراناخص ملی محیط کسبش 42/3 11/3 12/3 09/3 47/3

 

 و ارائه راهکارهای سیاستیبندی جمع .68-4

شود و های مهم مباحث اقتصاد کالن قلمداد میوکار از کلیدواژههای اخیر محیط کسبدر دهه

نیازهای یك اقتصاد شكوفا و رو به رشد این امروزه در مباحث پیرامون توسعه اقتصادی و پیش

نیاز اساسی و وکار پیشاره مطرح است. امروزه بسیاری معتقدند سهولت انجام کسبمفهوم همو

های روشن گذاری خارجی به منظور دستیابی به افقسازی و جذب سرمایهکلیدی خصوصی

وکار استان در این فصل به منظور بررسی و تحلیل شاخص ملی محیط کسباقتصادی است. 

های ین ارزیابی وضعیت استان در کشور از جمله در بخشهای آن و همچنمازندران، زیرشاخص

توسط اتاق بازرگانی، وکار محیط کسبشاخص ملی  مؤلفه 01مختلف اقتصادی از نتایج پایش 

و دارایی استان مازندران در سال  یامور اقتصاد اداره کلصنایع، معادن و کشاورزی ایران و 

 .شده استاستفاده  6933و  6931
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وکار در بخش صنعت مازندران با کمیت محیط کسب 6931دهد در سال می ها نشانیافته

. بوده است 30/3و  41/3مساعدتر از دو بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با کمیت  42/3

سال گذشته  1بخش اقتصادی استان در مساعدترین وضعیت طی  9وکار همچنین محیط کسب

بخش خدمات،  9وکار هر ت که محیط کسباند. بررسی تطبیقی بیانگر آن اسگزارش شده

و  79/3، 79/3های مازندران در مقایسه با کشور به ترتیب با کمیت استان صنعت و کشاورزی

 مساعدتر است. 13/3

دهد، شاخص مذکور برای استان مازندران بهبود وکار نشان میبررسی شاخص ملی محیط کسب

( -61/6)6931در سال  42/3به کمیت  6930در سال  31/1قابل قبولی یافته و از کمیت 

همانند سال گذشته،  6931در سال  42/3. از طرفی مازندران با احراز کمیت است دهیرس

تجربه کرد. روند بهبود محیط  71/3وکار مساعدتری در قیاس با کشور با کمیت محیط کسب

با  6933در سال  های مورد بررسی منجر شد که این استانوکار استان مازندران طی سالکسب

در رتبه اول کشور از این نظر قرار  42/3با کمیت  6931در رتبه پنجم و در سال  76/3کمیت 

 گیرد.

 مؤلفه 9مازندران در استان وکار، شاخص ملی محیط کسب مؤلفه 01از میان  6931در سال 

و  هیمواد اولا )هبودن قیمت ینیبشیپرقابلیغثباتی و بی»، «هادشواری تأمین مالی از بانك»

به ترتیب « وکارهای اجرایی ناظر بر کسبها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی»و « محصوالت(

 .شده استنامساعدتر گزارش  31/1و  93/7، 41/7های با کمیت

 :از اندعبارتوکار استان مازندران به منظور بهبود محیط کسب هاشنهادیپ برخی

 ی و استعالمات )استقرار مرکز متمرکز مجوزدهی در تغییر در ساختار نظام مجوزده

 ((SCها )استان

  ،مراحل قبلی و  یشناسبیآسمدلیزه کردن برنامه اعطای تسهیالت بسته رونق تولید

 بازنگری اساسی در شیوه نظارت بر برنامه مذکور

  وکار های مرکز ملی پایش محیط کسبها و سیاستبرنامهسازی پیادهاهتمام جدی در

 ور در استانکش

 ارزیابی میزان  ژهیوبههای اجرایی مرتبط ارزیابی مستمر عملكرد کلیه اقدامات و برنامه

 های الكترونیكی، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعفاثربخشی اقدامات فناورانه از جمله سامانه
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  فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت »اقدام اساسی جهت رفع مشكل

 از تیم کارشناسی مجرب یریکارگبهسازی سامانه مرتبط با از طریق طراحی و پیاده« قتصادیا

  مجلس  61/66/6932وکار مصوب قانون بهبود مستمر محیط کسب 64اجرای کامل ماده

 شورای اسالمی

 ریزی و توسعهذیل شورای برنامه وکار مازندراناستقرار دبیرخانه رسمی بهبود محیط کسب 

مندی از هسته مطالعاتی ن متشكل از مدیران عالی قوای مجریه و قضائیه با امكان بهرهدر استا

 توانمند

  بندی شده جلسات برگزاری منظم و زمان از طریق یبخش خصوصترمیم اعتماد دولت و

اعتباربخشی به جایگاه  وگوی دولت و بخش خصوصی، تكریم بخش خصوصی،شورای گفت

 هاگیرینان در تصمیمو مشارکت دادن آ یبخش خصوص
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 فصل نوزدهم 

درآمد و هزینه خانوار و توزیع 

 درآمد استان
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 چکیده

و درآمد یك خانوار  هانهیهزخانوار با هدف برآورد متوسط  مطالعه بودجه

شود. این طرح امكان شهری و یك خانوار روستایی هر ساله انجام می

را فراهم بررسی ترکیب هزینه و درآمد و چگونگی توزیع آن در خانوارها 

ی خانوارهای معمولی ساکن و هدف این طرح شامل همه یجامعه. آوردیم

 .گروهی در نقاط شهری یا روستایی است

کند، به بررسی کاهش نابرابری حكم می منظوربهراستا وظیفه دولت  نیدر ا

پرداخته  هاآن تغییرات روند و خانوارها درآمدهای و هاهزینه دقیق چگونگی

درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود و تغییرات 

 کند. لیوتحلهیتجز

استان  6931بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال 

مازندران، متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط درآمد خالص ساالنه یك 

هزار ریال  440134هزار ریال و  912322خانوار شهری به ترتیب حدود 

درصد افزایش  4/67و  درصد 4/06به ترتیب  ده که نسبت به سال قبلبو

 است. داشته

همچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص درآمد ساالنه یك 

هزار ریال و  011113به ترتیب حدود  6931خانوار روستایی در سال 

درصد و  1/00هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  939731

 است. درصد رشد داشته 1/04

متوسط هزینه خالص  توزیع درآمد، ضریب جینی، های کلیدی:واژه

 متوسط خالص درآمد ساالنه ،ساالنه
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هزینه خانوار و توزیع درآمد و  اقتصادی در زمینه درآمد یهااستیس. 63-6

 های استانگیریجهت

فضای  یدهشكلتصاد مقاومتی، موجب اق یهااستیسبر اجرای  دیتأک با 6931دولت در سال  

 اقتصاد مقاومتیتشكیل ستاد فرماندهی شده است.  هااستانآن  تبعبهکشور و  نوینی در اقتصاد

دار اولویت یهاپروژه اجرایی نمودن و رونق تولید و اشتغالبا هدف   6931در سال  هااستاندر 

 فراوانی داشته باشد. ریتأثها تواند در کاهش فقر خانوارمی ،های مختلف اقتصادیبخش

انداز، ترویج الگوهای صحیح پستوان به میاستان مازندران در این مقوله  یهااستیساز دیگر 

آموزش،  بهداشت، سالمت و تأمین اجتماعی، یهاحوزه در گذاریسرمایهتوجه به مصرف و 

 جهتهمتا ره نمود اشاهای حمایتی از اقشار محروم و خاص جامعه و سیاست وکارکسبضای ف

 یگر رویكردهای مرتبط با توزیعدستیابی به توزیع صحیح د کاهش نابرابری توزیع درآمد با

 نیز میسر گردد.درآمد 

 . بررسی وضعیت تحوالت مرتبط با توزیع درآمد63-2

ه در استفاد ازنظر هاآن نیترمتداولضریب جینی، مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و 

 باشد. های توزیع درآمد است که مقادیر این شاخص آماری بین صفر و یك میبررسی

ضریب صفر به برابری کامل توزیع درآمد اشاره داشته و ضریب یك بیانگر نابرابری کامل در 

از همین رو، این شاخص بیش از هر شاخص دیگر در معرض باشد. توزیع درآمدها یا مخارج می

است. ضریب جینی در مناطق شهری وی خصوصیات مثبت و منفی و محت قرارگرفتهقبول و رد 

کاهش یافته و در مناطق  979/2به رقم  467/2از  6913 -6933کشور طی بازه زمانی 

کاهش یافته یافته که حاکی از بهتر شدن توزیع درآمد در  991/2به  937/2روستایی از  

 باشد. مناطق شهری و روستایی کشور می

 های توزیع درآمد بین خانوارهایت شاخص. بررسی وضع63-9

است که نسبت به سال  924/2برابر با  33ضریب جینی خانوار شهری استان مازندران در سال 

است. همچنین ضریب جینی خانوار شهری از  افتهیشیافزاواحد  263/2 زانیمگذشته به 

که حاکی از  است واحد بیشتر 29/2ضریب جینی خانوار روستایی در سال مذبور به میزان 
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که ضریب  است یحالباشد. این در بهبود توزیع درآمد در خانوار روستایی استان مازندران می

واحد  26/2نسبت به سال گذشته به میزان  33جینی خانوار روستایی استان در سال 

 رسیده است. 33در سال  079/2به مقدار  34در سال  070/2و از مقدار  افتهیشیافزا

( حاکی از آن است 991/2( و کشور )079/2ضریب جینی خانوارهای روستایی استان )مقایسه 

که میزان نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی استان در مقایسه با متوسط کشوری در 

( 924/2. همچنین مقایسه نابرابری درآمد خانوارهای شهری استان )قراردادتری وضعیت مناسب

 کند.یجه پیشین را تائید می( نیز نت997/2و کشور )

 . بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها63-4 

 . بررسی و تحلیل متوسط هزینه ناخالص خانوارها63-4-6 

 هزار 011113ی یك خانوار روستایی استان ساالنه 6ی خالصمتوسط کل هزینه 1693در سال 

 است. فزایش داشتهدرصد ا 1/00ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 

ریال حاکی  هزار 671172مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ 

 باشد.از باالتر بودن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن می

دخانی و غیرخوراکی خانوار روستایی استان در این سال به  -همچنین متوسط هزینه خوراکی 

و  6/02هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  610094هزار ریال و  14433رتیب ت

ی از هزینه کل به رخوراکیغدخانی و  -درصد رشد داشته است. سهم هزینه خوراکی  3/09

 درصد بوده است. 9/11و  7/96ترتیب 

درصد رشد  1/1، میزان 6931درمجموع متوسط هزینه کل یك خانوار روستایی استان در سال 

 است. بیشتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار روستایی کشور برحسب استان داشته

آرد، ی درصد مربوط به هزینه 1/01های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با در بین هزینه

، گوشت درصد 1/61با  هاها و سبزیمیوهو مابقی به ترتیب  های آنرشته، غالت، نان و فرآورده

، چای، هاینیریشكر، ش قند و ،درصد 1/3 های آن و تخم پرندگانشیر و فرآورده، درصد 6707

 ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابهدرصد،  1/3 درصد، خشكبار و حبوبات 6/7قهوه و کاکائو 

 4/0 هایها و چربروغندرصد و  9/4خوراکی ها و سایر ترکیباتها، چاشنیادویهدرصد،  3/3

                                                 

آماری کسر شود، باقی مانده، در دوره  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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ای تشكیل هزینه ناخالص یك خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه هزینه درصد از

 دهند.می

درصد مربوط به مسكن و مابقی به  4/01های غیرخوراکی، بیشترین سهم با در بین هزینه

متفرقه  و خدماتکاالها درصد،  6/61با ونقل و ارتباطات حمل، 6/63 بهداشت و درمانترتیب 

لوازم، اثاث، درصد،  1پوشاک و کفش درصد،  3/60 بهداشت و درماندرصد،  7/63با خانوار 

از  درصد 1/9 فرهنگی و خدماتها تفریحات، سرگرمی، درصد 0/1خانوار  و خدماتملزومات 

 دهند.ای تشكیل میهزینه ناخالص یك خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینه

ر ریال د هزار 037041ك خانوار شهری استان از در مجموع متوسط هزینه خالص ساالنه ی

درصد رشد بیشتری  7/3رسیده و به میزان  6931در سال هزار ریال  912322به  6933سال 

 است. داشته 6933نسبت به متوسط هزینه کل خانوار شهری کشور در سال 

ه ترتیب دخانی و غیرخوراکی خانوارهای شهری استان در این سال ب -متوسط هزینه خوراکی

درصد و  3/64هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  070116هزار ریال و  11263

درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل  7/09

 درصد بوده است. 1/73و  4/04 شهری استان به ترتیبخانوار 

آرد، ی درصد مربوط به هزینه 1/03رین سهم با های خوراکی و دخانی، بیشتدر بین هزینه

 هاها و سبزیمیوهدرصد،  63و مابقی به ترتیب گوشت با  های آنرشته، غالت، نان و فرآورده

ها، چای، شكر، شیرینی قند ودرصد،  6/62 های آن و تخم پرندگانشیر و فرآورده ،درصد 3/67

 خشكبار و حبوباتدرصد،  2/7 ی آماده و دخانیاتها، غذاها، نوشابهدرصد 6/7 قهوه و کاکائو ...

 9/0 هایچربو  هاروغندرصد و  0/4 و سایر ترکیبات خوراکی هایچاشن، هاهیادو ،درصد 3/1

ای تشكیل هزینهدرصد از هزینه ناخالص یك خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه 

 دهند.می

درصد مربوط به مسكن و مابقی به  9/96با های غیرخوراکی، بیشترین سهم در بین هزینه

کاالها و درصد،  3/61با و ارتباطات  ونقلحملدرصد،  3/67با مربوط به بهداشت ودرمان ترتیب 

پوشاک و ، درصد 7خانوار  و خدماتلوازم، اثاث، ملزومات درصد،  6/63خدمات متفرقه خانوار 

درصد از هزینه ناخالص یك  3 فرهنگی و خدماتها تفریحات، سرگرمی درصد، 7/1کفش 

 دهند.ای تشكیل میخانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینه
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 . نتایج بررسی درآمد خانوارها63-4-2

ی یك خانوار روستایی استان متوسط درآمد ساالنه 6931در سال  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

 است. رصد افزایش داشتهد 1/04هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل  939731

هزار ریال حاکی  026140مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ 

 باشد.از باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن می

مشاغل مزد و  درصد آن مربوط به 4/00از کل درآمد خانوار روستایی استان در سال یاد شده، 

درصد از منابع  1/97و  یکشاورز ریغدرصد از مشاغل آزاد کشاورزی و  2/42ی، ریبگحقوق

 متفرقه بوده است.

 درصد، در بخش 1/04مازندران خانوارهای روستایی استان ساالنه درآمد متوسط در این سال 

 9/03 یکشاورز ریغدرصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و  1/7، یریبگحقوقمشاغل مزد و 

 است. رشد داشته درصد 3/96درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان 

مشاغل درصد، در بخش  6/64 کشور روستایی خانوارهای ساالنه درآمدمتوسط در این سال 

درصد  4/61 یکشاورز ریغدرصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و  7/62ی، ریبگحقوقمزد و 

 است. درصد رشد داشته 2/63رتیب به میزان و درآمد متفرقه به ت

 درصد 3/62، میزان 6931در مجموع متوسط درآمد ساالنه یك خانوار روستایی استان در سال 

 رشد بیشتری نسبت به متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی کل کشور برحسب استان داشته

 است.

 440134ی یك خانوار شهری ساالنهمتوسط درآمد  6931در سال  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

 است. درصد افزایش داشته 4/67هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 

هزار ریال حاکی از  911141مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن با مبلغ 

 د.باشتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری مازندران از متوسط کشوری آن میباال

درصد،  3/61، یریبگحقوقدر این سال درآمد خانوارهای استان مازندران از مشاغل مزد و 

درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان  3/0 یکشاورز ریغدرآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و 

 است. درصد رشد داشته 01

درصد، درآمد  6/63ی، ریبگحقوقدر این سال درآمد خانوارهای شهری کشور از مشاغل مزد و 

 6/63درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان  3/3 یکشاورز ریغاز مشاغل آزاد کشاورزی و 

 است. درصد رشد داشته
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سهم هریك از منابع درآمدی از کل درآمد خانوار شهری استان به ترتیب درآمد حاصل از  

درصد و از  3/04ی کشاورز ریغدرصد، مشاغل آزاد کشاورزی و  92ی ریبگحقوقمشاغل مزد و 

 درصد بوده است. 3/43منابع متفرقه 

درصد  7/6به میزان  6931متوسط درآمد ساالنه یك خانوار شهری استان در سال  درمجموع

 است. رشد کمتری نسبت به متوسط درآمد خانوار شهری کل کشور داشته

االنه خانوارهای شهری متوسط درآمد ناخالص س 6931در سال  آمدهدستبهبر اساس اطالعات 

باشد هزار ریال بیشتر می 16334 هاآناستان مازندران از متوسط هزینه ناخالص ساالنه 

 16334 هاآنمتوسط مازاد بودجه ساالنه خانوارهای شهری استان مازندران مبلغ  گریدیعبارتبه

 باشد.هزار ریال می

ارهای روستایی استان مازندران از همچنین در همین سال متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانو

باشد به عبارتی دیگر متوسط هزار ریال بیشتر می 17213 هاآنمتوسط هزینه ناخالص ساالنه 

 باشد.هزار ریال می 11430 هاآنمازاد بودجه ساالنه خانوارهای روستایی استان مازندران مبلغ 

 های سیاستیو ارائه توصیهبندی . جمع63-5

سیاستی برای بهبود وضعیت معیشتی و بودجه خانوار در سطح استان  یهاادشنهیپبرخی از 

 از: اندعبارت

دقیق، بهنگام و یكدست از جامعه آماری درآمد و هزینه خانوارهای  تااطالع یآورجمع -

گذاری الزم در جهت مشارکت مردم در شهری و روستایی در سطح استان به منظور سیاست

 تغال.گذاری و رشد اشسرمایه

اجتماعی جهت  نیتأمی حمایتی مانند گسترش بهداشت عمومی، آموزش و هااستیساتخاذ  -

 هاارانهی پایین درآمدی با استفاده از منابع هدفمندسازی یهادهكتوانمندسازی 

مناطق  باألخصی اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم هارساختیزتقویت فرایند توسعه  -

 .درآمدی اشتغال مولد و کسب هانهیزمجاد روستایی در راستای ای

افزایش تولید و عرضه برای کاهش  یهااستیس یریکارگبهکاهش نابرابری درآمد از طریق  -

 تورم.

جامعه با حذف یارانه  درآمدکمهای های پرداختی از سوی دولت به سمت دهكهدایت یارانه -

 خانوارهای پردرآمد



 6931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

 215  

و تأمین اجتماعی جهت  د گسترش آموزش، بهداشت عمومیحمایتی مانن یهااستیساتخاذ  -

 ها.یارانه یهدفمندسازهای پایین درآمدی با استفاده از منابع توانمندسازی دهك

 زایی،اشتغال اعتبارات بر دقیق نظارت گذاری،سرمایه توسعه ازجمله مناسب تدابیر اتخاذ -

 طریق از خصوصی بخش ریسك شکاه خصوصی، بخش گذاریسرمایه تشویق برای سازیزمینه

 کاهش و بیكاری نرخ تعدیل در وکار،کسب فضای موانع رفع یطورکلبه و هاسیاست ثبات

 آورد. عمل به جدی اقدام نابرابری

مستمر انجام  طوربهنرخ رشد اقتصادی پایدار و  برهیتكهای مخارج اجتماعی دولت با سیاست -

 .کنداین مخارج در بهبود توزیع درآمد کمك می یگذارریتأثشود. این امر به افزایش میزان 

مناطق  باألخصاقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم  یهارساختیزتقویت فرآیند توسعه  -

 اشتغال مولد و کسب درآمد. یهانهیزمروستایی در راستای ایجاد 

با در نظر  بر سطح معیشت خانوارهای شهری و روستایی رگذاریتأثتحلیل و بررسی عوامل  -

 گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر مناطق شهری و روستایی استان.

اجرایی کشور در راستای اجرای کامل و بدون عیب  یهادستگاهایجاد انسجام و انتظام در بین  -

 و نیازمند جامعه. ریپذبیآس یهاگروهو نقص قوانین و مقررات حمایتی دولت از 
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 ه ضریب جینی خانوارهای شهری و روستای استان مازندران و کشور. مقایس6-63جدول 

 درصد میزان تغییرات کشور استان شرح

 کشور استان 33سال  34سال  33سال  34سال 

 223/2 263/2 979/2 911/2 924/2 013/2 خانوار شهری

 2 226/2 991/2 991/2 079/2 070/2 خانوار روستایی

 26/2 20/2 24/2 29/2 29/2 26/2 اختالف شهری و روستایی

 مأخذ: مرکز آمار ایران 

 

 متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی سهیمقا .2-63جدول 

 )ارقام به هزار ریال( 

 شرح
 درصد رشد 6931سال  6933سال 

 استان کشور استان کشور استان کشور

 1/00 3/69 011113 671172 217451 631327 متوسط هزینه کل ساالنه

 6/02 9/66 14433 11324 70313 33713 دخانی -های خوراکیهزینه

 3/09 3/63 610094 660611 147138 37691 های غیرخوراکیهزینه

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 

  . مقایسه متوسط هزینه کل خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری9-63جدول 

 )ارقام به هزار ریال(

 شرح
 درصد رشد 6931سال  6933سال 

 استان کشور استان کشور استان کشور

 4/06 7/63 912322 903303 037041 014102 متوسط هزینه کل ساالنه

 3/64 0/63 11263 71732 71311 11191 های خوراکی و دخانیهزینه

 7/09 3/63 070116 030773 002133 061613 های غیرخوراکیهزینه

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 . مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد4-63جدول 

 )ارقام به هزار ریال( 

 6931ل مأخذ: سالنامه آماری استان مازندران سا 
 

 

 

 

 

 . مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد5-63جدول 

 )ارقام به هزار ریال( 

 6931مأخذ: سالنامه آماری استان مازندران سال 
 

 

 

 

 شرح
 درصد رشد 6931سال  6933سال 

 استان کشور استان کشور استان کشور

 1/04 6/64 939731 026140 019329 671111 متوسط درآمد کل ساالنه

 1/7 7/62 73629 33420 79366 39133 یریبگحقوقدرآمد از مشاغل مزد و 

 ریغدرآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و 

 یکشاورز
55089 623434 14623 646396 4/61 9/03 

 3/96 63 699609 71993 622391 68122 درآمد متفرقه

 شرح
 درصد رشد 6931سال  6933سال 

 استان کشور استان کشور استان کشور

 4/67 1/63 440134 911141 977033 967062 متوسط درآمد کل ساالنه

 3/61 6/63 690704 601240 669173 623717 یریبگحقوقمشاغل مزد و درآمد از 
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  بیستمفصل 

 ها در استانهدفمند کردن یارانه
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 چکیده
برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی  هادولت اقتصادی یهااستیسیكی از 

پرداخت یارانه  کنندگانرفمصدر جامعه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و 

با اعمال تخصیص عادالنه و بهینه منابع کشور  هادولتبه همین دلیل . باشدمی

گامی اساسی جهت تعدیل ثروت و  هاارانهیناگزیر هستند با هدفمند کردن 

 .اصالح سیستم اقتصادی و اجتماعی بردارند

آغاز و  13سال  ماه آذرهای نقدی به اقشار مختلف جامعه از پرداخت یارانه

تومان در هر  322هزار و  43که از ابتدا مبلغ  یاارانهیتاکنون ادامه یافته است. 

 .گرددیمسال نیز بدون افزایش پرداخت  7ماه تعیین و پس از گذشت 

ها، در اجرای ماده یارانه یهدفمندسازبر این اساس در فاز اول اجرای قانون 

 6401ان مازندران، یارانه نقدی به مبلغ خانوار است 313922هفت برای تعداد 

در شروع  شدهنامثبت. تعداد خانوار دیگردیمماهانه واریز  صورتبهمیلیارد ریال 

که در  باشدمیهزار خانوار  363حدود  هاارانهیفاز دوم هدفمندی  نامثبت

نا درصد خانوارها یا حذف یا ب 9/3هزار خانوار( حدود  9/313اول )مقایسه با فاز 

. همچنین میزان مبلغ واریزی انددهینگردبه دالیلی مشمول دریافت یارانه 

میلیارد ریال بوده که این میزان  1/6032ماهانه  حدوداادر فاز دوم  هاارانهی

 درصد کاهش داشته است. 1/3نسبت به فاز اول، حدود 

ای نفتی، هتوزیع آب و برق و گاز و فرآورده یهاشرکتبر اساس آمار دریافتی از 

های در بخش هاارانهیهای انرژی و آب با احتساب سهم هدفمندی فروش حامل

میلیارد ریال بوده  6/90200مبلغ  6931آب، برق، گاز و سوخت استان در سال 

 درصد افزایش داشته است. 1/3که نسبت به سال قبل حدود 

 

 های انرژیها، مازندران، حامل: هدفمندی یارانهواژگان کلیدی
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 استان یهایریگجهت و هاارانهی هدفمند کردن یهااستیس. 21-6

از محل  این سالدر  شدبه دولت اجازه داده  31قانون بودجه سال  64در قالب تبصره 

این قانون تا  یاارانهی یهافیرددرآمدهای حاصل از اصالح قیمت کاالها و خدمات مذکور و 

به  ینقد ریغپرداخت نقدی و  یهاروشتفاده از انواع با اس هزار میلیارد ریال 412مبلغ 

 .خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمك به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید

نقدی همانند  یهاارانهیبرای پرداخت  شدهینیبشیپمبلغ  31در حقیقت در الیحه بودجه 

جهت حذف  یزیربرنامههیچ  متأسفانهبوده و هزار میلیارد ریال(  412قبل )سال  ینیبشیپ

 یارانه ثروتمندان صورت نگرفته است.

 91412انرژی و  یهاحاملمیلیارد ریال از محل اصالح قیمت  446342بر همین اساس، 

 هاارانهیمنابع هدفمندی  نیتأمقانون بودجه جهت  یاارانهیمیلیارد ریال از محل ردیف 

در پایان سال نشان  هاارانهیررسی عملكرد دولت در بخش هدفمندی اما ب؛ گردیده بود ینیبشیپ

میلیارد  697222انرژی و  یهاحاملمیلیارد ریال از محل اصالح قیمت  943222که  دهدمی

لحاظ گردیده و در  هاارانهی نیتأممنابع  عنوانبهقانون بودجه  یاارانهیریال از محل ردیف 

 بوده است. هاارانهیرف هدفمندی میلیارد ریال مصا 410222مجموع 

میلیارد ریال یارانه به خانوارهای تحت  400332 ینقد ریغنقدی و  یهاارانهیدر بخش پرداخت 

میلیارد ریال بیش از میزان تخصیص یافته به این بخش در  17332پوشش پرداخت گردیده که 

 .باشدمیقانون بودجه 

ندی به بخش سالمت، توزیع واکسن و توسعه میلیارد ریال از منابع هدفم 32222همچنین 

 دهدمیدر پایان سال نشان  هابررسیاما ؛ اجتماعی اختصاص پیداکرده است یهاتیفورمراکز 

 بوده است.میلیارد ریال از این منابع  1172مبلغ  از منابع هدفمندی هابخشسهم این 

در قانون  هاارانهینابع هدفمندی هزار میلیارد ریال از م 62در بخش حمایت از تولید و اشتغال، 

میلیارد  3062در پایان سال بیانگر  هابررسیبه این بخش اختصاص یافته اما  31بودجه سال 

 .باشدمیبه این بخش  افتهیصیتخصریال از منابع 

 :هاارانهیهدفمندی  مرتبط بابررسی وضعیت تحوالت  .21-2

ر یك دوره زمانی کوتاه پس از اجرای قانون اگرچه بنا بر اظهارات بسیاری از کارشناسان د

اما به دنبال اجرای نادرست و ناقص  ،گردید ترمتعادلتوزیع درآمد خانوارها  هاارانهیهدفمندی 

از  هاارانهیهدفمندی  0این قانون و افزایش ضریب جینی در سطح استان از زمان اجرای فاز 
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سطح کشور در  اقتصادی در یهاتاسیسسایر و بررسی  6931تا پایان سال  6939سال 

اثر معكوس  دهندهنشانمد خانوارها بر توزیع درآ هاارانهیهدفمندی  اجرای قانون ریتأثخصوص 

با اجرای قانون هدفمندی  گریدعبارتبه .باشدمیبر توزیع درآمد خانوارها  هاارانهیهدفمندی 

وره زمانی یادشده میزان ضریب جینی هدفمندی در خالل د 0و به دنبال آن اجرای فاز  هاارانهی

 گردیده است. ترنامتعادلآن توزیع درآمد خانوارها در کشور و استان  به دنبالافزایش یافته و 

و آزادسازی قیمت  هاارانهیقانون هدفمندی اجرای  یهادورهو مطالعه همچنین بررسی 

عت و کشاورزی کاهش و در صن هایبخشمیزان اشتغال در  است که آن بیانگر انرژی یهاحامل

 یآزادسازدر این میان، بخش صنعت بیشترین اثرپذیری از  بخش خدمات افزایش داشته است.

 کشاورزی و خدمات به خود اختصاص داده است. هایبخشانرژی را نسبت به  یهاحاملقیمت 

ار به صنعت و کشاورزی در جذب نیروی ک هایبخشبا توجه به اینكه به دلیل ناتوان مانده 

  یهامیتحر بعضااو مشكالتی در تولید بنا به مسائل اقتصادی و  هابخشدلیل رکود حاکم بر این 

صنعت و  هایبخشانتقال نیروی کار از و افزایش اشتغال در بخش خدمات دالیل  یالمللنیب

 را سبب گردیده است.انرژی  یهاحاملکشاورزی به این بخش به دنبال آزادسازی قیمت 

 . برق مصرفی استان21-2-6

ساری و نوشهر(، برق مصرفی استان در مازندران )بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروی برق 

 مگاواتهزار  3/1241حدود  31های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری در سال بخش

 درصد را در پی داشته است. بیشترین مصرف مربوط 0/66باشد که نسبت به سال قبل رشد می

درصد رشد و کمترین مصرف مربوط به  4/6بوده که نسبت به سال گذشته  یبخش خانگبه 

 درصد رشد داشته است. 3/3تجاری بوده که نسبت به سال گذشته 

خانگی، تجاری، صنعتی و...( در این مختلف ) هایبخشافزایش متوسط قیمت برق در  رغمیعل

ان مصرف برق افزایش داشته است که درصد، میز 3/66سال نسبت به سال قبل به میزان 

هوا در فصل  ازحدشیبعلت آن افزایش مصرف برق در بخش خانگی به دلیل گرمای  نیترمهم

در این  هاگلخانهتابستان و همچنین افزایش مصرف در بخش کشاورزی به دلیل افزایش تعداد 

 .باشدمیبخش 

 های نفتی. مصرف فرآورده21-2-2

های نفتی ساری و چالوس، مصرف از شرکت پخش فرآورده آمدهستدبهبر اساس اطالعات 

هزار  3/0107، معادل 31های انرژی در بخش سوخت در استان مازندران در سال حامل
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درصد  7/3( هزار مترمكعب 1/0371باشد که نسبت به سال قبل )با میزان مصرف می مترمكعب

 رشد داشته است.

که این میزان  باشدمیهزار مترمكعب  1/663مختلف  هایبخشمیزان مصرف نفت سفید در 

بخش خانگی بیشترین میزان مصرف نفت  درصد کاهش داشته است. 6/1نسبت به سال قبل 

( به خود اختصاص داده هابخشصنعتی، نیروگاه، سایر ) گرید هایبخشسفید را در مقایسه با 

درصد کاهش  1/1سال قبل است. همچنین میزان مصرف نفت سفید در بخش خانگی نسبت به 

داشته است. با توجه به افزایش میزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش 

کاهش مصرف نفت سفید در  ،این بخش یشیامور گرماخانگی به جای نفت سفید به منظور 

 .رسدیمبخش خانگی و صنعتی بدیهی به نظر 

که نسبت به  باشدمی مترمكعبهزار  7/6631 مختلف هایبخشمیزان مصرف نفت کوره در 

 4/6696درصد )معادل  4/34درصد افزایش داشته است. بخش نیروگاه با سهم  0/03سال قبل 

صنعتی، ) گرید هایبخشن مصرف نفت کوره را در مقایسه با ( بیشترین میزامترمكعبهزار 

 ( به خود اختصاص داده است.هابخشسایر 

 وستاییو فاضالب ر آب .21-2-9

 4/11در مجموع  یخانگ ریغهای خانگی و مصرف آب روستایی استان مازندران در بخش 

درصد کاهش داشته است.  4/2بوده که این مقدار مصرف نسبت به سال قبل  مترمكعبمیلیون 

درصد  4/4بوده که نسبت به سال قبل  مترمكعبمیلیون  1/34میزان مصرف در بخش خانگی 

بوده  مترمكعبمیلیون  1/66 یخانگ ریغچنین میزان مصرف در بخش کاهش داشته است. هم

محدود در میزان مصرف آب در  کاهش .درصد رشد داشته است 4/09که نسبت به سال قبل 

افزایش تعداد مشترکین  رغمیعلکه  باشدمیاین بخش به دلیل کاهش مصرف در بخش خانگی 

اهش داشته است که بنا به اظهارات در بخش خانگی میزان مصرف آب نسبت به سال قبل ک

 نیترمهم ،در زمینه کاهش مصرف آب یسازفرهنگکارشناسان شرکت آب و فاضالب روستایی 

 .باشدمیعامل کاهش مصرف در بخش خانگی 

 آب و فاضالب شهری .21-2-4

، معادل 31بنا به گزارش شرکت آب و فاضالب شهری استان مازندران، حجم مصرف در سال 

مترمكعب، میلیون  673باشد که نسبت به سال قبل با میزان مصرف می مترمكعبیون میل 671

درصد و در  3/6خانگی  هایبخشمیزان مصرف در درصدی همراه بوده است.  7/6با افزایش 
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 هایبخشبا توجه به افزایش تعداد مشترکین  درصد رشد داشته است. 4/0 یخانگ ریغبخش 

 ب شهری در استان، افزایش مصرف در این خانگی و غیر خانگی آب و فاضال

 .رسدیمبه میزان محدود نسبت به سال قبل بدیهی به نظر  هابخش

 مصرف گاز .21-2-5 

میلیون مترمكعب بوده که نسبت به سال قبل با  61متوسط مصرف گاز مشترکین استان حدود 

 گاز طبیعیترکین . تعداد کل مشدرصد کاهش داشته است 4/1 مترمكعبمیلیون  6/67میزان 

درصد رشد  9/1نسبت به سال قبل  میلیون مشترک بوده که 9/6استان در همین دوره برابر با 

از  یاپارهبا توجه به کاهش مصرف گاز در بخش نیروگاه در استان به دلیل  داشته است.

در جهت کاهش مصرف در بخش  یسازفرهنگمشكالت بوجودآمده در این بخش و همچنین 

افزایش انشعابات گازرسانی به برخی مناطق روستایی استان میزان مصرف گاز کاهش  خانگی و

 و تعداد مشترکین در این بخش افزایش داشته است.

 ها در استانمصارف قانون هدفمند کردن یارانه . منابع و21-9

 موضوع قانون یهاشرکت. منابع به تفکیک 21-9-6

های های نفتی، فروش حاملو فرآورده گاز ،برق ،یع آبتوز یهاشرکتبر اساس آمار دریافتی از 

های آب، برق، گاز و سوخت استان در سال انرژی و آب با احتساب سهم هدفمندی در بخش

میلیارد ریال(  9/92073قبل )میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  6/90200مبلغ  6931

 درصد افزایش داشته است. 1/3حدود 

مبلغ  همین دوره زمانیفروش آب در بخش آب و فاضالب روستایی در  میزان درآمد حاصل از

میلیارد ریال( در  1/637باشد که نسبت به سال گذشته )با درآمد میلیارد ریال می 0/060

 114از فروش در این بخش  هاارانهیرشد داشته است. میزان سهم هدفمندی  درصد 9/7 حدود

 4/2نسبت به سال قبل  درآمد فروش را شامل بوده و درصد از 96/2که  باشدمیمیلیون ریال 

 کاهش داشته است. درصد

میلیارد ریال  707میزان درآمد حاصل از فروش آب در بخش آب و فاضالب شهری مبلغ 

درصد رشد  9/62 میلیارد ریال( در حدود 9/133نسبت به سال گذشته )با درآمد  که باشدمی

 باشدمیمیلیون ریال  6710از فروش در این بخش  هانهارایداشته است. میزان سهم هدفمندی 

درصد رشد داشته  3/6نسبت به سال قبل  درصد از درآمد فروش را شامل بوده و 04/2که 

 است.
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که نسبت به  باشدمیمیلیارد ریال  4/3713حدود میزان درآمد حاصل از فروش شرکت گاز در 

درصد کاهش داشته است. میزان  9/63د میلیارد ریال، حدو 1192سال قبل با مبلغ فروش 

درصد از  31که  باشدمیمیلیارد ریال  7/9931از فروش در این بخش  هاارانهیسهم هدفمندی 

درصد کاهش  07میلیارد ریال(  1/4333قبل )نسبت به سال  درآمد فروش را شامل بوده و

 داشته است.

یلیارد ریال داشته که نسبت به م 3/1939شرکت توزیع برق ساری و نوشهر فروشی به میزان 

درصد رشد داشته است.  1/09میلیارد ریال( حدود  3/1730قبل )مدت مشابه آن در سال 

 1/7که  باشدمیمیلیارد ریال  3/133از فروش در این بخش  هاارانهیمیزان سهم هدفمندی 

 است. درصد کاهش داشته 3/94قبل نسبت به سال  درصد از درآمد فروش را شامل بوده و

با احتساب سهم هدفمندی  های نفتی ساری و چالوسمیزان فروش شرکت پخش فرآورده

میلیارد  7/63733گذشته )باشد که نسبت به سال میلیارد ریال می 61324مبلغ  هاارانهی

 درصد افزایش داشته است. 7ریال(، حدود 

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 7ماده . مصارف 21-9-2

این قانون را در  اجرامجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از  دولت :7ماده 

 قالب 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.

 ی برای جامعه هدف از قبیل:اجراء نظام جامع تأمین اجتماع. ب

های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و گسترش و تأمین بیمه -6

 .العالجصعبپوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و 

 مسكن و اشتغال. یسازمقاومکمك به تأمین هزینه مسكن،  -0

 های حمایت اجتماعی.برنامه اجراتوانمندسازی و  -9

این قانون،  0اجرای فاز  الخصوصعلی  هاارانهیاز زمان اجرای قانون هدفمندی  کهییازآنجا

و تعداد  هاارانهیاطالعات جامع و کاملی از قبیل تعداد خانوارهای تحت پوشش قانون هدفمندی 

موجود نیست  هااستانخانوارهایی که یارانه سرپرست یا یكی از اعضای خانوار قطع گردیده در 

نقدی به خانوارها حدودی و تقریبی  یهاارانهیوجود در خصوص پرداخت لذا اطالعات م

 .باشدمی
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این قانون تا  7و در راستای اجرای ماده  هاارانهیبر این اساس، از زمان اجرای قانون هدفمندی 

میلیارد ریال به  661231مبلغی در حدود  هاارانهیمرحله پرداخت  13، در طی 31پایان سال 

 ن خانوارهای تحت پوشش قانون هدفمندی در استان واریز گردیده است.حساب سرپرستا

خانوار استان مازندران،  313922ها، برای تعداد در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

درصد  4/33ماهانه واریز گردید که  صورتبهمیلیارد ریال  6401یارانه نقدی به مبلغ 

ها تا پایان . از ابتدای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهشودخانوارهای استان را شامل می

مرحله در  وهشتیسشود، طی که پرونده فاز اول اجرای قانون بسته می 39فروردین ماه سال 

میلیارد ریال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارهای استان  33422مجموع مبلغی حدود 

یز با پرداخت آخرین یارانه نقدی، در فاز اول مبلغ مازندران واریز گردیده است. در سطح کشور ن

میلیارد تومان در کل اجرای  322هزار و  699هزار تومان به هر ایرانی و  143یك میلیون و 

 قانون به تمام مشموالن در سراسر کشور پرداخت گردیده است.

تعداد  6931ان سال تا پای باشدمی هاارانهیکه آغاز واریز مرحله دوم  39از ابتدای اردیبهشت 

و در  میلیارد ریال 1/6032مرحله یارانه پرداخت گردیده است که به طور متوسط ماهانه  47

میلیارد ریال در استان به حساب سرپرستان خانوار واریز گردیده  3/12131 حدوداامجموع 

 است.

هزار خانوار  363حدود  هاارانهیهدفمندی  0تعداد خانوار ثبت نام شده در شروع ثبت نام فاز 

 9/3 ( حدودهزار خانوار 9/313که نسبت به تعداد خانوار ثبت نام شده در فاز اول ) باشدمی

ماهانه  حدوداادر فاز دوم  هاارانهیدرصد کاهش داشته است. همچنین میزان مبلغ واریزی 

شته درصد کاهش دا 1/3، حدود بوده که این میزان نسبت به فاز اول میلیارد ریال 1/6032

 یهاازدواج نامثبتعدم  پردرآمد جامعه، یهاگروهحذف یارانه افراد و  است. دالیل این امر

حذف یارانه افراد مقیم خارج از کشور و همچنین حذف خانواری ر فاز دوم، جدید در سامانه د

 یا طالق گرفته بودند که امكان ویرایش و شدهفوت هاآنسرپرست  نامثبتافرادی که در موقع 

 نگردیدند. نامثبتتغییر سرپرست نبوده و موفق به 

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 8ماده . مصارف 21-9-9

این قانون را برای  اجراوجوه حاصل از  ( خالص%92دولت مكلف است سی درصد ) :1ماده 

یر موارد ز اجرابالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای  یهاکمكپرداخت 

 هزینه کند:
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سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به بهینه. الف

 شود.معرفی می ربطیذجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی صرفه

وری انرژی، آب و توسعه اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره .ب

 .ریپذ دیتجد تولید برق از منابع

ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و  یهاشرکتجبران بخشی از زیان  .ج

 این قانون. اجراها ناشی از و دهیاری هایشهردارهای نفتی و فرآورده

عمومی و مدیریت  ونقلحملعمومی در چهارچوب قانون توسعه  ونقلحملگسترش و بهبود  .د

 ( قانون مذکور.3ماده )حداکثر تا سقف اعتبارات مصرف سوخت و پرداخت 

 حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. .ه

 حمایت از تولید نان صنعتی.. و

 حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. .ز

 غیر ضرور. یوآمدهارفتتوسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش  .ح

قانون  1تسهیالت پرداخت گردیده در راستای اجرای ماده  آخرین اقدامات صورت گرفته و

میلیارد ریال  3/113که مبلغ  باشدمی 6930در استان مربوط به سال  هاارانهیهدفمندی 

 6931صنعت و کشاورزی تعلق گرفت و بعد از آن تا پایان سال  هایبخشتسهیالت انرژی به 

پرداخت نگردیده  الذکرفوق یهابخشانونی به تسهیالتی در راستای اجرای این ماده ق گونهچیه

حاصل از  هاارانهیبخش اعظمی از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی  قتیدر حقاست. 

نقدی به خانوارهای تحت پوشش سازمان  یهاارانهیصرف پرداخت  هامتیقآزادسازی 

قانون هدفمندی  1پرداختی در راستای اجرای ماده  چگونهیهگردید و  هاارانهیهدفمندی 

 در استان صورت نپذیرفت. هاارانهی

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع21-4

نقدی و غیرنقدی انحراف از  یهاارانهیو پرداخت  31در سال  هاارانهیبررسی عملكرد هدفمندی 

در حقیقت قسمت اعظمی از منابع  .دهدمیرا نشان  31قانون بودجه سال  64تبصره 

انرژی  یهاحاملبه جای آنكه بر اساس الیحه بودجه از محل اصالح قیمت  هاارانهیهدفمندی 

گردیده است. محل اصالح قیمت  نیتأمقانون بودجه  یاارانهی یهافیردگردد از محل  نیتأم

قانون  یاارانهیدرصدی از الیحه بودجه و محل ردیف  1/06کاهش )انحراف(  یژانر یهاحامل

 .دهدمیرا نشان  31درصدی نسبت به الیحه بودجه  031بودجه افزایش 
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نیز همانند سال  31و پرداخت یارانه نقدی در سال  هاارانهیقانون هدفمندی  7در اجرای ماده 

 قبل 

به دلیل عدم بانك اطالعاتی باالی جامعه و ثروتمندان  یهادهكحذف یارانه  برای یزیربرنامه

نقدی همانند سال  یهاارانهیو پرداخت  ه نبوده استدقیق از افراد جامعه با موفقیت همرا

در اجرای این ماده قانونی، چنانچه جامعه هدف برای دریافت یارانه مستقیم  گذشته بوده است.

و اجرای  یتوانمندسازبه درستی شناسایی می شد، منابع جهت اجرای سایر مواد قانون همانند 

 .شدیممسكن و اشتغال فراهم  یسازمقاوممسكن، اجتماعی و کمك به تأمین هزینه  یهابرنامه

و اعطای یارانه به بخش تولید در  هاارانهیقانون هدفمندی  1همچنین در راستای اجرای ماده 

به بخش تولید و واحدهای  یاارانهی گونهچیهقبل  یهاسالاین سال نیز در استان همانند 

با اجرای  هاارانهینابع ناشی از هدفمندی از آنجایی که م .صنعتی و کشاورزی پرداخت نگردید

انرژی افزایش یافت، با توجه به عدم افزایش  یهاحاملفاز دوم هدفمندی و اصالح دوباره قیمت 

در قانون هدفمندی را  شدهینیبشیپمنابع  توانستیماگر دولت  میزان پرداخت یارانه نقدی،

سازی مصرف در خصوص بهینه هاارانهیی قانون هدفمند 1محقق سازد زمینه برای اجرای ماده 

انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در 

 .دیگردیموری انرژی فراهم جهت افزایش بهره

 :گرددیمموارد ذیل پیشنهاد  هاارانهیبه منظور اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندی 

 تمهیدات اجرایی منتج به تبدیل دانش به ثروت، توزیع عادالنه  سازی سازوکارها وفعال

ها، های حمایتی و تأکید بر تحقق این سیاستسیاست یهمگامهای اقتصادی، فرصت

های تولیدی و اقتصادی و استفاده از بنگاه وری حداکثری از ظرفیتتالش در جهت بهره

ی اشتغال باید در اولویت تمامی اهداف ای و اجرایی برای بهبود فضاتمام ابزارهای سرمایه

 .ها قرار گیردهای دولت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهو برنامه

  از افرادی که  آن دستهو یا ویرایش، برای  نامثبتصدور دستورالعملی مبنی بر تعیین زمان

 نواری دارند.و یا نیاز به تغییرات اطالعات خا انددهینگرد نامثبتبه هر دلیل موفق به 

 در حال حاضر با حذف سرپرست، اطالعات فرزندان خانوار نیز از سامانه  کهییازآنجا

لذا فرزندان نیز پس از ازدواج و تشكیل  ،گردداطالعاتی سازمان هدفمندی حذف می

موارد چه بسا فرزندان خانوار  گونهنیاشوند که در خانواده از دریافت یارانه محروم می

افراد نیز فرصت  گونهنیاو حتی نیازمند دریافت یارانه باشند لذا برای  متمكن نبوده

 مجدد برقرار گردد. نامثبت
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 نیازهای اجرای هدفمندی اینكه جلوگیری از رشد تورم یكی از پیش با توجه به

های حامل ست، با توجه به شرایط رکودی که کماکان در کشور وجود دارد، نرخهایارانه

آثار منفی را به حداقل  چندسالهالیم به نرخ هدف حرکت کند و در دوره ی با شیب مژانر

 .ممكن برسانیم

  های اقتصادی در قانون و حمایت از بنگاه 1تخصیص اعتبار الزم جهت اجرایی ماندن ماده

های اقتصادی، قالب تخصیص یارانه بخشی از سود بانكی و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه

 ...حدها وبهسازی و نوسازی وا

  درآمدکم یهادهكتولید و  هایبخشیارانه حاصل از افزایش بهای انرژی، فقط به 

 .اختصاص یابد
 6931و  6935 یهاسالدر  . تعداد و مصرف برق مشترکین استان6-21جدول 

 6931سال  6933سال  شرح

 تعداد مشترکین برق

 6471166 6437161 خانگی

 060010 020063 تجاری

 629141 37019 عمومی

 69639 60331 صنعتی

 79132 17671 کشاورزی

هزار ) هابخشفروش برق به تفكیك 

 ساعت( مگاوات

 0/9763 7/9033 خانگی

 4/710 0/726 تجاری

 4/6239 1/6261 عمومی

 6462 3/6929 صنعتی

 3/6247 9/302 کشاورزی

 ارزش فروش

 )میلیارد ریال(

 9/9113 0343 خانگی

 1/0620 6/6126 تجاری

 0/110 9/127 عمومی

 6/6079 3/6664 صنعتی

 6/472 1/904 کشاورزی

 از فروش هاارانهیسهم هدفمندی 

 )میلیارد ریال(

 6/921 4/491 خانگی

 3/676 3/072 تجاری

 9/39 4/13 عمومی

 0/30 3/637 صنعتی

 92 3/41 کشاورزی

 شهر(ساری و نون )مازندراتوزیع برق استان  شرکت :مأخذ    
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 هابخشنفتی به تفکیک  یهافرآوردهمصرف  .2 -21جدول 

 نوع فرآورده شرح

 6931سال  6933سال 

 نیروگاه صنعتی خانگی
وسایل 

 نقلیه

سایر 

 هابخش
 نیروگاه صنعتی خانگی

وسایل 

 نقلیه

سایر 

هبخش

 ا

میزان 

 مصرف

 نفت سفید

 (هزار مترمكعب)
664 69/2 2 2 9/69 0/624 69/2 2 2 9/63 

هزار نفت کوره )

 (مترمكعب
2 3/32 0/113 2 3/6 2 3/11 4/6696 2 71/2 

 بنزین

 (هزار مترمكعب)
2 6/6 2 6/6432 73/2 2 6/6 2 6/6160 16/2 

ارزش 

 فروش

 نفت سفید

 )میلیارد ریال(
676 0/2  - 3/63 9/631 0/2 - - 09 

 نفت کوره

 )میلیارد ریال(
- 3/039 9/763 - 9 - 3/633 7/111 - 9/0 

 بنزین

 )میلیارد ریال(
- 1/62 - 4/64162 4/7 - 9/66 - 

7/

63161 
1 

 نفتی ساری و چالوس یهافرآوردهپخش  شرکت :مأخذ

                   
 6931 و 6935 هایسال در استان شهری مشترکین آب مصرف و تعداد .9-21 جدول

 6931سال  6933سال  شرح

 تعداد مشترکین
 324949 411320 خانگی

 33391 37339 غیرخانگی

 مصرف آب

 (مترمكعب)میلیون 

 693 699 خانگی

 49 40 غیرخانگی

 درآمد جاری حاصل از فروش

 )میلیون ریال(

 439339 440103 خانگی

 099473 061176 غیرخانگی

فروش از  هاارانهیسهم هدفمندی 

 میلیون ریال()

 6934 6999 خانگی

 401 400 غیرخانگی

 آب و فاضالب شهری استان شرکت :مأخذ     
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 6931 و 6935 هایسال در استان روستایی مشترکین آب مصرف و . تعداد4-21 جدول
 6931سال  6933سال  شرح

 تعداد مشترکین
 974122 916022 خانگی

 40919 42034 غیرخانگی

 مصرف آب

 (مترمكعب)میلیون 

 1/34 9/37 خانگی

 1/66 4/3 غیرخانگی

 درآمد جاری حاصل از فروش

 )میلیون ریال(

 619170 633303 خانگی

 41973 40201 غیرخانگی

از فروش  هاارانهیسهم هدفمندی 

 )میلیون ریال(

 341 379 خانگی

 661 34 غیرخانگی

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان :مأخذ 

 

 مصرف گاز طبیعی .5-21جدول 

 شرح

 6931سال  6933سال 

 صنعتی یخانگ
تجاری و 
CNG 

 صنعتی خانگی نیروگاه
تجاری و 
CNG 

 نیروگاه

متوسط مصرف گاز طبیعی به 

)میلیون  هابخشتفكیك 

 مترمكعب(

3/7 0 1/6 4/3 1/1 6/0 7/6 4/3 

 4 17104 1123 6091026 4 19237 1993 6673337 تعداد مشترکین )مشترک(

 3/724 6/6010 4/170 4/0341 4/6613 4/6970 6/717 6/9326 ارزش فروش )میلیارد ریال(

 2 9/6202 6/391 9/6122 1/399 7/6632 3/302 1/0934 سهم هدفمندی )میلیارد ریال(

 گاز استان مازندران شرکت مآخذ:
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 :مآخذمنابع و 

 استان مازندرانریزی برنامهسازمان مدیریت و  ،استان مازندران 6931سال  سالنامه آماری 

  کمیسیون  ،6933-6931های طی سال "های استانای بانكقایسهآمار م"گزارش

 های استانهماهنگی بانك

  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران6931نماگر اقتصادی سه ماه چهارم سال ، 

  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران6931گزارش وضعیت بودجه دولت در سال ، 

  ر ایرانمرکز آما، 6931نتایج آمارگیری نیروی کار سال 

 جمهوری اسالمی ایران، گمرک 6931در سال  چكیده آمار تجارت خارجی 

 های مجلس، مرکز پژوهش6931 سال در دولت بودجه عملكرد بررسی 

 تهران ، بورس اوراق بهادار03/60/6931بهادار منتهی به  اوراق بازار گزارش 

 کل امور اقتصادی و اداره  ،6930-6931های آمارنامه اقتصادی استان مازندران طی سال

 دارایی مازندران

 مرکز آمار ایران. ،6932-6934های گزارش حساب تولید طی سال 

 بانك  تیساوب ،6936 -6933های گزارش شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی طی سال

 یرانا میمرکزی جمهوری اسال

  6939-6931های ی استان طی سالاسرمایههای ی، هزینه، تملك دارایدرآمدگزارش، 

 خزانه معین استان مازندران

 بیمه مرکزی جمهوری  تیساوب ،6933-6931های عملكرد صنعت بیمه طی سال

 یرانا میاسال
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