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 ارتپیشگف

 و قابل اتکاست.تجربه نشان قیدق یو... آمارها یاجتماع ،یاقتصاد ،یهر نظام فعال فرهنگ یبنا ریمبنا و ز
از جوانب  یمگر آن که اطالعات الزم و کاف رد،یگیبا نظم انجام م یکمتر کار یداده در جامعه انسان

 شرفتهیدر جوامع پ نهیبه میخاذ تصمقدرت ات زانیلحاظ م نیباشد. به هم اریمختلف آن کار در اخت
نگام هو به حیآمار و اطالعات صح نداشت اریآن عوامل در اخت نیتردارد که از جمله مهم یبه عوامل یبستگ
. انتظار آن بود که رشد بوداز معاهده برجام  آمریکاخروج  ۷۹در سال  رانیاتفاق اقتصاد ا نتری مهم.  است

رشد  نیاز برجام ا کایداشته باشد که باوجود خروج آمر یثابت یشیند افزارو مذکوردر سال  رانیاقتصاد ا
که با مشقت فراوان و  یبود. شاخص رانیا یگرد رشد اقتصاد، سال عقب۷۹قرار داد. سال  ریرا تحت تاث
 هامیبا بازگشت تحر ۷۹وارد مدار مثبت شده بود دوباره در سال  یپسابرجام یتموق یهاشیبه مدد گشا

فقط به خروج خودسرانه خود از برجام اکتفا  یبه هم زدن باز یبرا کایامر. درست منحرف شد ریاز مس
ط رواب یرارکه اگر به برق کرد دیرا تهد رانیطرف معامله ا یهاشرکتبعد به طرق مختلف  ینکرد. مدت

ان در انتظارش ییاکیامر یهاو شرکت کایامر یاز سو میادامه دهند قطع رابطه و تحر رانیخود با ا یاقتصاد
که در  ییهااز شرکت یاریرفته رفته بس کایها با امرتر مبادالت آن شرکتاست. با توجه به حجم گسترده

 وضوعم محدودتر کردند. اریا مبادالت خود را بسیبار سفر بستند  ایآمده بودند،  رانیپسابرجام به ا یفضا
 در تیمحدود جادیمساله ا کرد،یم دیرا تهد رانیا ها که اقتصادو خروج شرکت دیاز مساله ترد یترمهم

 ونیلیم 2پسابرجام به روزانه تا  طیو در شرا ازدهمیکه در اواخر دولت  رانیفروش نفت بود. فروش نفت ا
بشکه  ونیلیم 6.1و رفته رفته به  شدرو روبه تیبا محدود گریبود، بار د دهیهزار بشکه در روز رس ۹77

و  ختهیبازارها را به هم ر ران،یاقتصاد ا ندهینسبت به آ ینانینا اطم ییفضا نیچن رد .افتیدر روز کاهش 
ولو اندک خود را به سمت بازار ارز و  یهاهیرا برآن داشت که سرما یاریبس ندهیاز کمبود ارز در آ میب

نار در کدارند.  لیگس مانندیکاهش ارزش مصون م انیکمتر از جر شدیم ینیبشیکه پ ییبازارها ریسا
به التهاب حاکم بر  ییسودجو زهیآمده و با انگ دانیبازان هم به مپنهان دالالن و سفته یهادست نیا

 اربنیو ا اندازدیم هیکه التهاب آن معموال به کل اقتصاد سا یبازار ارز دامن زد. بازار ارز ژهیبازارها و به و
نشان  مردم یکاالها و خدمات مصرف متیق دیشد شیخود را در افزا ینبود و با فاصله کوتاه یمستثن زین

و در قالب  شدهنیتدو 69۷۹استان در سال  یاقتصاد ریارائه تصو یبرا دیرو دار شیکه در پ یکتابداد. 
و  و درآمد یناخالص داخل دیاستان از منظر تول یکالن اقتصاد تیوضع لیو تحل یفصل به بررس 6۷
 یهاعملکرد بخش زین یاقتصاد یهابخش ریو در ز هامتیقدولت، بودجه خانوارها و شاخص  نهیهز

 است دی. امپردازدیم یو مال یپول یهاصنعت و معدن، خدمات و بازار ،یکشاورز رینظ یمختلف اقتصاد
ها و از تالش انیاستان باشد. در پا شتریمسائل توسعه و ارتقاء هرچه ب یگزارش حاضر بتواند راهگشا

 یاگمرک و بورس منطقه ،استان نیخزانه مع ها،مهبی ها،¬بانک ،یاتیمور مالهمکاران ا یزحمات تمام
 نیا هیاداره که در ته نیا ینموده و از همکارانم در معاونت اقتصاد یاستان در ارائه آمار و اطالعات قدردان

                                                                .مینمایم ریاند، تشکر و تقدمؤثر داشته یمجموعه همکار
         قاسم پیشه موسی

 نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران 
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 یدهکچ

هزار میلیارد ریال و  2/454به قیمت بازار برابر با  69۷5تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

است. سهم  درصد داشته 72/۷هزار میلیارد ریال بوده که رشدی معادل  ۹/461برابر با  69۷4در سال 

باشد که از درصد می 2/9معادل  69۷5استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال 

. ساختار اقتصادی استان مانند ساختار یابدهای کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص میمیان استان

ایجاد نموده  69۷5افزوده را در سال اقتصادی کشور خدماتی است و این بخش بیشترین میزان ارزش

درصد کاهش را نشان  2/62، 69۷4افزوده بخش انرژی و ساختمان استان نسبت به سال است. ارزش

 8و  9/9، 4/26و خدمات به ترتیب از رشد های کشاورزی، صنعت و معدن که در بخشدهد درحالیمی

 اند.درصدی برخوردار بوده

 

 1/678495افزوده بخش کشاورزی استان مازندران معادلارزش ۷5بر اساس آخرین اطالعات، در سال 

درصد از تولید  2/26افزوده بخش یادشده در کل کشور و  درصد از ارزش 2/8میلیارد ریال بوده که 

سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان حدود  ن را به خود اختصاص داده است.ناخالص داخلی استا

 درصد کاهش داشته 2/7هزار هکتار( حدود  467هزار هکتار بوده که در مقایسه با سال زراعی قبل ) 47۷

زیر کشت  69۷۹درصد از وسعت استان مازندران در سال  1/1هزار هکتار معادل  651است. حدود 

 ی )باغی( بوده است.محصوالت کشاورز

 

تعداد  69۷1ریزی استان مازندران در سال بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامه

های مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش های ساختمانی صادره در کل گروهپروانه

فقره پروانه ساختمانی صادر شده  4549داشته است، به طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد 

متوسط قیمت فروش  دهد. درصد کاهش را نشان می 2/2است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 

هزار ریال بوده که  5/۹265در استان  ۷1های مسکونی در نیمه اول سال یک مترمربع زیربنای ساختمان

درصد افزایش داشته  6/5به نیمه اول سال قبل درصد افزایش و نسبت  5/9نسبت به نیمه دوم سال قبل 

های مسکونی در ، متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای ساختمان69۷1است. در نیمه دوم سال 

درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم  9/62هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  8674استان 

 درصد افزایش داشته است. 2/61سال قبل 

 

هزار میلیارد ریال بوده  2/۹655به قیمت بازار معادل  69۷5افزوده بخش خدمات کشور در سال زشار

درصد رشد داشته است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر  1/66که نسبت به سال قبل 

برابر با  به قیمت بازار 69۷5افزوده بخش خدمات استان مازندران در سال باشد ارزشدرصد می ۷/55
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درصد  1/68هزار میلیارد ریال،  9/2۷6به مبلغ  69۷4هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  4/945

درصد و سهم آن از تولید  5/1۹است. سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان  رشد داشته

 باشد.درصد می ۹/2ناخالص داخلی کشور 
 

به جا شده از طریق خطوط ریلی، هوایی و جاده ای در استان حدود تعداد کل مسافرین جا 69۷۹در سال 

درصد از  61درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل جاده ای،  1/۹۹میلیون نفر بوده که  4/1

میلیون  229درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند. با توجه به حدود  4/1طریق خطوط ریلی و 

درصد از مسافر جابه جا شده از طریق خطوط حمل  ۷/2سطح کشور، حدود  نفر مسافر جابه جا شده در

و نقل استان مازندران صورت گرفته است. همچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی، هوایی و 

درصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل جاده  87میلیون تن می باشد که  29جاده ای و دریایی 

درصد از طریق حمل و نقل دریایی منتقل گردیده اند. با  9/6۷خطوط ریلی و درصد از طریق ۹/7ای، 

درصد از کاالی حمل  1/9میلیون تن کاالی جابه جا شده در سطح کشور، حدود  4/192توجه به حدود 

شده  از طریق خطوط حمل و نقل استان مازندران صورت گرفته است. الزم به ذکر است خطوط هوایی 

  اند. ناچیزی در حمل و نقل کاالها در سال یاد شده داشته استان سهم بسیار
 

میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  9/8155،ارزش افزوده بخش انرژی در استان  69۷5در سال 

میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی استان)به قیمت  562158با توجه به  درصد رشد داشته است. 4/۷

ها ررسیبدرصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می دهد.  ۹/6بخش  بازار(، ارزش افزوده این

دهد سرانه مصرف برق استان مازندران علی رغم افزایش تعداد مشترکین بجز در بخش تجاری نشان می

های مربوط به آن)خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی( کاهش که تقریبا ثابت مانده است در سایر زیربخش

باشد. همچنین سرانه مصرف گاز در بیانگر صرفه جویی و کاهش مصرف هر مشترک میداشته که 

های تجاری و صنعتی کاهش پیدا کرده که کاهش های خانگی و نیروگاه افزایش و در زیربخشزیربخش

مصرف سرانه در زیربخش های تجاری و صنعتی با توجه به افزایش تعداد مشترکین و میزان مصرف گاز 

است که نرخ رشد تعداد مشترکین بیش از نرخ رشد مصرف بوده و افزایش مصرف گاز در این  بیانگر آن

 باشد. ها ناشی از افزایش تعداد مشترکین میبخش

 

 487میلیارد و  9توانسته  2768بر اساس آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال 

 6۷میلیارد و  5بالغ بر  276۹جذب کند. ایران در سال میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری 

درصدی داشته است. میزان  97نسبت به سال قبل از آن افت  2768مستقیم خارجی ایران در سال 



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

9 

میلیون دالر بوده که در زمینه های احداث  91،  69۷۹ل سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در سا

نیروگاه مقیاس کوچک ، تولید فرآورده های چوبی ، پرورش ماهی در قفس ، احداث نیروگاه برق آبی می 

 باشد .  
 

میلیون دالر  1/6528هزار تن، به ارزش  578میلیون و  4به  ۷۹حجم تجارت خارجی استان در سال 

میلیون دالر بوده  5/9۹5هزار تن بود که ارزش آن رقمی برابر  5/188یرنفتی رسید. حجم صادرات غ

میلیون دالر وارد استان شد. به این ترتیب  6659هزار تن کاال هم به ارزش  9827است. در سال یاد شده 

میلیون دالر به نفع واردات بوده  1/۹۹۹منفی بوده و به میزان  ۷۹تراز تجارت خارجی استان در سال 

درصد آن را واردات تشکیل  ۹/84درصد از مبادالت استان را صادرات و  9/65ست. از نظر وزن حدود ا

درصد از مبادالت را  4/۹5درصد و واردات  1/24دهد. از نظر ارزشی نیز در مدت یاد شده صادرات می

 دهند.تشکیل می

 

درصد رشد  81قبل معادل واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال  178,699شاخص کل بورس معادل 

میلیارد  1ای استان مازندران معادل را تجربه نموده است. تعداد کل سهام مورد معامله در بورس منطقه

درصد  271میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد هزار  ۹/26سهم به ارزش 

ای استان  ل سهام مورد معامله در بورس منطقهاست. از ک درصد رشد داشته615افزایش و از نظر ارزش 

درصد معامالت سهام مربوط به خرید و  46، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش 69۷۹مازندران در سال 

ای درصد معامالت سهام مربوط به فروش بوده است. نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقه 5۷

  69۷1درصد بوده که نسبت به سال  9/6برابر  ۷۹ال مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در س

 است. درصد افزایش داشته 72/7درصد( به میزان 28/6) 
 

 69۷۹شاخصهای عملکردی بازار پول استان ) بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکها ( در سال بررسی 

ل بوده است که از رشدی هزار میلیارد ریا 919های استان معادل های بانکمانده سپردهنشان می دهد 

های استان برخوردار بوده است. مانده تسهیالت اعطایی بانک ۷1درصد نسبت به سال  ۷/21معادل 

 5/29هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل  952مازندران معادل 

های استان معادل الوصول بانککدرصد برخوردار بوده است. مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکو

  است.درصد افزایش داشته  6/8هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل  92

( برای کل کشور، 69۷5=677بر مبنای )سال 69۷۹در سال شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 

باشد که نسبت به سال قبل برای می 4/69۷و  ۷/691، 9/69۹مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد 

درصد افزایش داشته است.  6/28درصد و مناطق روستایی  1/21درصد، مناطق شهری  ۷/21کل کشور 
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را به خود اختصاص داده است.  22درصد جایگاه  ۹/24استان مازندران در بین استان کشور با نرخ تورم 

درصد  2/24رسید که نسبت به سال گذشته  694 شاخص کل خانوارهای شهری استان به 69۷۹در سال 

افزایش داشته است. همچنین در مناطق روستایی استان عدد شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی 

ها ها آماردهد. بررسیدرصد را افزایش نشان می 2/25افزایش یافت که نسبت به سال گذشته  6/691به 

ن در مناطق شهری و روستایی به طور متوسط از نرخ تورم کمتری بیانگر این مطلب بوده که استان مازندرا

در مقایسه با کشور طی سال مزبور برخوردار بوده است. به عبارتی خانوارهای استان مازندران به طور 

برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان  69۷1متوسط کمتر از میانگین کل کشور نسبت به سال 

 اند.هزینه کرده

 

میلیارد ریال درآمد  649۹4میلیارد ریال شامل  6115۹درآمدهای عمومی استان مازندران مبلغ  مصوب

باشد. عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای میلیارد ریال سایر درآمدها می 2289مالیاتی و 

درصدی  ۹/67شد میلیارد ریال بوده که علیرغم ر 65596برابر با  69۷۹مالیاتی و سایر درآمدها در سال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد. عملکرد درآمدهای عمومی در 

میلیارد  6621یافته است؛ لذا مبلغ درصد تحقق 2/۷9سال مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه حدود 

های اعم از تملک دارائی 69۷۹داده است. عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال ریال کسری درآمد رخ

درصد رشد و  1/62میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  48985ای برابر با ای و هزینهسرمایه

درصد تحقق داشته است.  از مجموع عملکرد  1/8۹میلیارد ریال(  55226نسبت به مصوب قانون بودجه )

های درصد اعتبارات تملّک دارایی 6/68عادل میلیارد ریال م 8۹86اعتبارات استان در سال مذکور 

  ای بوده است.درصد اعتبارات هزینه ۷/86میلیارد ریال معادل  9۷174ای و سرمایه
 

برابر  69۷۹های مستقیم و غیرمستقیم در سال مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران اعم از مالیات

میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی  69۹18ه میلیارد ریال بوده است که در سال یادشد 649۹4با 

داده است. میلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخ 171وصول گردیده است؛ بنابراین مبلغ 

 درصد ۹/88برابر با  69۷۹کل درآمدهای عمومی استان در سال نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی به

درصد  28/6برابر با  69۷۹درآمدهای مالیاتی کشور در سال  باشد، سهم استان مازندران از وصولیمی

 درصد کاهش داشته است. ۹/7درصد( به میزان  95/6) 69۷1بوده که این نسبت در مقایسه با رقم سال 
 

 5/47به  69۷1درصد در سال  4/46و  9/47نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان مازندران به ترتیب از 

درصد در سال  67و  6/62رسید و نرخ بیکاری کشور و استان به ترتیب از  69۷۹درصد در سال  4/46و 

های کشور نشان مقایسه تطبیقی نرخ بیکاری استانکاهش یافت.  ۷۹درصد در سال  5/8و  62به  ۷1



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

5 

نظر پایین بودن نرخ درصد، ششمین استان کشور از نقطه 5/8دهد استان مازندران با نرخ بیکاری می

شود و این در حالی است که از این نظر مازندران در سال گذشته محسوب می 69۷۹ بیکاری در سال

 حائز رتبه پنجم بوده است. 

 

وکار به طور مشترک با استان فارس در رتبه چهارم  ، از حیث سهولت انجام کسب69۷۹مازندران در سال 

 47/5. اما با توجه به کمیت ارزیابی شد 99/1مساعدتر از کشور با کمیت  ۷۷/5قرار گرفت و با کمیت 

محیط کسب و کار استان در سال گذشته وضعیت استان از این حیث نسبت به سال گذشته نامساعدتر 

تنزل یافته است.  ۷۹گردیده و رتبه استان از جایگاه اول در سال گذشته به جایگاه چهارم در سال 

نعت و خدمات مازندران مساعدتر بخش کشاورزی، ص 9وکار در هر همچنین در این سال، محیط کسب

،  «ها )مواداولیه و محصوالت(بینی بودن قیمتپیشثباتی و غیرقابلبی»»مولفه  9از کشور گزارش شد. 

، «هاو دشواری تأمین مالی از بانک« وکارهای اجرایی ناظر به کسبها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی»

 ارزیابی شدند.  69۷۹وکار استان در سال های محیط کسببه ترتیب به عنوان نامساعدترین زیرشاخص
 

نسبت به سال قبل ضریب جینی در کشور و استان مازندران و به  ۷۹دهد در سال ها نشان میبررسی

تبع آن نابرابری در توزیع درآمد افزایش یافته است. نرخ تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی در این سال 

و رفاه خانوارها منجر شده و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق نیز در نتیجه به کاهش درآمد حقیقی 

 6/68نسبت به سال قبل،  69۷۹آن افزایش یافته است. متوسط هزینه هر خانوار روستایی استان در سال 

میلیون تومان در سال رسیده و این در حالی است که درآمد متوسط هر خانوار  5/96درصد افزایش و به 

میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب مازاد بودجه خانوار  6/91درصد افزایش و به  2تایی حدود روس

درصد کاهش یافته است. متوسط  4/4۹باشد که نسبت به سال قبل میلیون تومان می 1/4روستایی 

لیون می 9/98درصد افزایش و به  1نسبت به سال قبل،  69۷۹هزینه هر خانوار شهری استان در سال 

درصد افزایش و به  9/4تومان در سال رسیده و این در حالی است که درآمد متوسط هر خانوار شهری 

 میلیون تومان رسیده است.  2/41
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 چکیده:

 اتخاذ تورمی با رکود مخاطرات و ها تحریم از ناشی های تکانه با مقابله منظور به دولت

 گرایانه، نگاه مثبت و خارجی سیاست در ملی منافع بر یمبتن و بینانه واقع راهبردهای

های سیاست و راهبردها آن، اس اس  بر و کرده ش ناس ایی   را هاتحریم انواع تأثیر مجاری

 گذارد. نتایج حاص  ل از بررس  ی اجرا مورد به و طراحی مقابله برای مناس  بی اقتص  ادی

 محصول دهد، ارزشینشان م 69۷۹ایران در سال  آمار مرکز فص لی  ملی هایحس اب 

هزار میلیارد  ۹646( معادل 69۷7بازار )بر مبنای س   ال پایه  قیمت داخلی به ناخالص

هزار میلیارد ریال، از نرخ  ۹4۷5با رقمی معادل  69۷1ریال بوده که در مقایس ه با سال  

داخلی بدون  ناخالص درص  دی برخوردار بوده اس  ت. همچنین محص  ول   -۹/4رش  د 

هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  5۹4۷گاز طبیعی معادل احتساب نفت خام و 

دهد. درص  د رش  د نش  ان می   -6/2هزار میلیارد ریال به میزان  58۹4گذش  ته با رقم 

هزار میلیارد ریال بوده که  666۹معادل  69۷۹در سال  ناخالص ثابت س رمایه  تش کیل 

 1/5ارد ریال از رشد منفی هزار میلی 6684در مقایس ه با س ال گذش ته با رقمی معادل    

( 69۷5= 677درص دی برخوردار بوده اس ت. نرخ تورم )شاخص کل بر مبنای سال پایه   

درصد  6/28درصد و مناطق روستایی  1/21درصد، مناطق شهری  ۷/21برای کل کشور 

 69۷1درصد رشد نسبت به سال  ۹/۷افزایش داش ته اس ت. درآمدهای عمومی دولت با   

هزار میلیارد ریال آن درآمدهای  6214ارد ریال رسید که از این رقم هزار میلی 6879به 

باش د که به ترتیب نس بت سال   هزار میلیارد ریال آن س ایر درآمدها می  5۹4مالیاتی و 

نگاهی به عملکرد بازار بورس و  درص د رشد داشته است.  ۷/67درص د و   6/۹۷گذش ته  

فرا بورس  و بهادار اوراق بورس زاریبا دهد ارزشنشان می 69۷۹فرابورس در پایان سال

درصدی همراه ۹5و  1/۹8رشد  با ترتیب به نس بت به آخرین روز معامالتی سال گذشته 

 که اس  ت ش  ده وارد کش  ور به کاال دالر میلیارد 1/42حدود  69۷۹ س  ال دراند. بوده

 از کاال واردات همچنین دهد.می نشان قبل سال نس بت به  را درص دی  8/26 کاهش ی 

 و مصرفی ای،سرمایه کاالهای ارزشی س هم  اس ت.  یافته درص د کاهش 5/6۹ وزنی نظر

 سهم کاهش از که بوده درص د  8/11 و9/61 ،۷/61 ترتیب به کل واردات از ایواس طه 

 69۷1 سال به نسبت یاواسطه کاالهای س هم  افزایش و ایس رمایه  و کاالهای مص رفی 

 دارد. حکایت

اشتغال، بودجه عمومی دولت، بازار سرمایه، درآمدهای رشد اقتصادی،  کلیدی: هایواژه

 نفتی، صادرات و واردات، منابع پولی و مالی
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 کشور اقتصادی هایسیاست اجمالی بررسی. 7-7

 مجدد تجربه خالصه آن که گذاشت سر پشت زیادی هایدشواری با را 69۷۹ سال ایران اقتصاد

 معضل دو با69۷2 و 69۷6های  سال در ورکش اقتصاد آنکه از پس بود. 6رکود تورمی وضعیت

 این سال پنج از کمتر در بود، شده خارج از آن سختی به و مواجه همزمان طور به تورم و رکود

 بیشتر هاچالش تعدد و تر عمیق مشکالت ریشه بار این تفاوت که این با شد، تکرار دوباره پدیده

 شد.می معطوف اقتصاد عرضه سمت به سال این در خارجی و های داخلیچالش عمده بود.

 و تشدید ایران با ایهسته توافق از متحده ایاالت غیرمتعارف خروج خارجی، مهمترین شوک

 صادرات شدن کرد. محدود تضعیف را کشور اقتصاد از بزرگی بخش که بود نفتی هایمحدودیت

 محروم آن افزوده رزشا و درآمدها را از کشور مستقیم طور به تنها نه نفت، تولید آن پی در و

 ایجاد عامل توانستمی خود که دولتی بخش توانایی هزینه کرد دولت، منابع کاهش با بلکه کرد،

 بخش به منحصر البته المللیبین هایمحدودیت کرد. تضعیف را دیگر باشد هایبخش در رشد

بدین  گرفت. می رب در نیز را غیرنفتی هایحوزه در اقتصادی مبادالت از بسیاری نبود و نفت

 انجام و معادن صنایع و عمده بخش در خارجی ی گذارسرمایه جذب و همکاری تقویت ترتیب

  کرد. بیشتری هایدچار چالش را ایران اقتصاد و شد سخت شدت به بانکی هایفعالیت

 چارچوب در تورمی، رکود مخاطرات و ها تحریم از ناشی های تکانه با مقابله منظور به دولت

 با است، اقتصاد مقاومتی بوده کلی هایسیاست در راستای هاتحریم بر یکپارچه مدیریت ظامن

 گرایانه، نگاه مثبت و خارجی سیاست در ملی منافع بر مبتنی و بینانه واقع راهبردهای اتخاذ

 های اقتصادیسیاست و راهبردها آن، اساس بر و کرده شناسایی را هاتحریم انواع تأثیر مجاری

 به سوی حرکت برای سکویی عنوان به آن از و گذارد اجرا مورد به و طراحی مقابله برای اسبیمن

 منظور به 69۷۹ سال در که هاییسیاست و راهبردها جمله از نمود. استفاده تعالی و پیشرفت

 جامع نظام تعمیق و گسترش نظیر؛ مواردی به توانمی شد گرفته نظر در هاتحریم مقابله با

 اصالح داخلی، تولید و توان بر تکیه داخلی، گذاریسرمایه افزایش آن، و ابزارهای مالی تأمین

 مقاومت افزایش درآمدی، نظام اصالح عمومی، هایهزینه در جویی طریق صرفه از مصرف الگوی

 ایجاد و نفت به اتکاء کاهش دولت، مالیاتی سیستم اصالح اساسی کشور، صنایع پذیریانعطاف و

                                                 

Stagflation 1 
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های مالی نمود. یکی از مهمترین سیاست اشاره کشور مختلف اقتصادی هایبخش بین هماهنگی

 به نفت بودجه مستقیم وابستگی قطع رویکرد با بودجه ، اصالح ساختاری69۷۹دولت در سال 

 کرد. هزینه2 بودجه نهادی تقویت .7: داشته است  اصلی محور چهار ن سیاستیاکه بوده 

 لزوم همچنین توسعه پایدار. و کالن اقتصاد سازی. ثبات4 و پایدار درآمدزایی .9 کارا

های یکی از موارد مهم سیاست نظام پولی بر بودجه سلطه کاهش راستای مرکزی در بانک استقالل

نقش  بر عالوه ملی توسعه دولت طی این سال بوده است. طی سال مزبور مقرر گردید، صندوق

 کند.  ایفا را دولت بودجه برای سازیثبات ای نقشتوسعه

 

 ایران اقتصاد کالن متغیرهای . بررسی7-2 

 تولید ناخالص داخلی: .7-2-7

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از مه مترین اهداف و شاخص های عملکردی اقتصاد 

صادی های اقتهای مناسب اقتصادی، ثبات سیاستکالن است. این امر متضمن استفاده از سیاست

ن شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. در حقیقت ثبات اقتصاد کالن از و همچنی

عی ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقطریق کاهش نااطمینانی و بی ثباتی و پیشبرد برنامه

 69۷۹های ملی فصلی مرکز آمار ایران در سال حساب یحاصل از بررس جیکند. نتااقتصاد می

( معادل 69۷7 هیسال پا یش محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار )بر مبناارز دهد،ینشان م

 اردیلیهزار م ۹4۷5معادل  یبا رقم 69۷1با سال  سهیال بوده که در مقایر اردیلیهزار م ۹646

محصول ناخالص داخلی بدون  نیبرخوردار بوده است. همچن یدرصد -۹/4از نرخ رشد  ال،یر

بوده که نسبت به سال گذشته  الیر اردیلیهزار م 5۹4۷معادل  یعیاحتساب نفت خام و گاز طب

. نتایج مذکور حاکی دهدیدرصد رشد نشان م -6/2 زانیم هب الیر اردیلیهزار م 58۹4با رقم 

خام نفت استخراج )شامل: -1/۷گروه صنعت درصد، -5/6 های گروه کشاورزیاست رشته فعالیت

درصد  -72/7 های گروه خدماتفعالیتو ساختمان( و انرژیت، صنعمعادن، سایر گازطبیعی، و 

 است. داشتهرشد 
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 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: .7-2-2

ای شامل کاالهای های تولید است. کاالهای سرمایهموجودی سرمایه یکی از مهمترین نهاده

افزارها، حق اکتشاف و... آالت و کاالهای نامشهود مانند نرمها و ماشینمشهود نظیر ساختمان

ساختمان و »و « آالت و تجهیزاتماشین»ای در قالب شوند. انباشت کاالهای سرمایهمی

شود. موجب افزایش موجودی سرمایه و در پی آن منجر به گسترش تولید اقتصاد می« تأسیسات

توان درآمد و می ایانداز بخشی از درآمد و تبدیل آن به کاالهای سرمایهبه عبارت دیگر، با پس

یری گتولید بیشتری در آینده تحصیل نمود. برآورد موجودی سرمایه از آن جهت که زمینه اندازه

ثروت ملی، توان تولیدی کشور، کارایی و بازده سرمایه در اقتصاد و نسبت سرمایه به محصول و 

بر اساس گزارش آورد، دارای اهمیت خاصی است. های اقتصادی را فراهم میبسیاری از تحلیل

 69۷۹ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال  یاسالم یجمهور یبانک مرکز ینماگر اقتصاد

هزار  6684معادل  یبا سال گذشته با رقم سهیبوده که در مقا الیر اردیلیمهزار  666۹معادل 

شور، متوسط برخوردار بوده است. در برنامه ششم توسعه ک یدرصد 1/5 یاز رشد منف الیر اردیلیم

در رشد  4/6گذاری شده است که عملکرد درصد هدف 4/26گذاری رشد ساالنه سرمایه

تفاوت قابل مالحظه عملکرد از اهداف  یایگو 69۷۹در سال  -1/5و  69۷1گذاری در سال سرمایه

 برنامه ششم است. 

 :. اشتغال7-2-9

ساله  67در سن کار ) تیجمعدرصد از  5/47، 69۷۹در سال  رانیبر اساس گزارش مرکز آمار ا

ه در ک رندگی یقرار م کارانبی و شاغالن گروه در و ¬فعال بوده ی( کشور از نظر اقتصادشتریو ب

را نشان  شیافزا 2/7درصد،  9/47معادل  یبا سال گذشته با نرخ مشارکت اقتصاد سهیمقا

 61و  5/14رتیب از در گروه مردان و زنان کشور به ت بیمشارکت اقتصادی به ترت خ. نردهد¬یم

نرخ مشارکت  نی. همچنافتی شیافزا 69۷۹درصد در سال  6/61و  8/14به  69۷1درصد در سال 

به  69۷1درصد در سال  4/42و  ۹/9۷کشور از  ییو روستا یدر نقاط شهر بیبه ترت یقتصاد

از  یدرصد 8/7کشور با کاهش  یکاری. نرخ بافتی شیافزا 69۷۹درصد در سال  1/42و  8/9۷

 یمردان در کشور ط یکاری. نرخ بدیرس 69۷۹درصد در سال  62به  69۷1درصد در سال  6/62

 نی. همچندیرس 4/67درصد در سال گذشته به  2/67که از  یبوده به طور یشیافزا 69۷۹سال 
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 ۷/68درصد سال گذشته به  8/6۷داشته و از  شدرصد کاه 5/4سال مزبور  یزنان ط یکارینرخ ب

 بیکشور به ترت ییو روستا یمناطق شهر یکارینرخ ب 69۷۹. در سال دیرس 69۷۹درصد در سال 

درصد و  4/69معادل  یرقم در سال گذشته رقم نیدرصد بوده که ا ۷/۹درصد و  5/69معادل 

 درصد بوده است.  2/8

های صنعت و ، بخش خدمات بیشترین سهم در ایجاد اشتغال و سپس بخش69۷۹سال  یط

رسد اشتغال بخش صنعت، در اند. اگرچه که به نظر میبعدی قرار گرفته هایکشاورزی در رتبه

ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی باالیی که این بخش های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریمسال

ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است. از طرفی، با عنایت ای و واسطهسرمایه هایبه واردات کاال

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده »به اجرای قانون 

از روند کاهشی ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کاسته شده است. « از منابع صندوق توسعه

اخیر، حجم عظیم متقاضیان دانشگاهی برای یافتن شغل، وضعیت بازار  هایالهمچنین، طی س

، با شکستن رکورد ایجاد شغل جدید در 69۷۹، به طوری که در سال کار را بحرانی نموده است

ها های اخیر، فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری نموده و در کاهش شاخصیک سال طی سال

 توفیقی حاصل نشده است.

 تورم: .7-2-4 

 صدماتتواند رود که در بلندمدت میتورم به عنوان یکی از عوامل مخرب در اقتصاد به شمار می

جدی بر ساختار توسعه  کشور وارد نماید. از این رو، با توجه به اثرات نگران کننده تورم در 

 یهای سیاست کالن اقتصادبه عنوان یکی از هدف یاقتصاد، همواره کنترل تورم و انتظارات تورم

 یبناگذاران کشور بوده است. شاخص کل بر مریزان و سیاستمورد توجه اقتصاددانان، برنامه

عدد  بیبه ترت ییو روستا یکل کشور و مناطق شهر یبرا 69۷۹( در سال 69۷5=677)سال

درصد،  ۷/21کل کشور  یکه نسبت به سال قبل برا دهدیرا نشان م 4/69۷و  ۷/691، 9/69۹

داشته است. نرخ تورم نسبت  شیدرصد افزا 6/28 ییو مناطق روستا رصدد 1/21 یمناطق شهر

 ییمناطق روستا یدرصد و برا 5/68 یدرصد، مناطق شهر ۹/68کل کشور  یبه سال گذشته برا

کشور مربوط به  ینرخ تورم خانوارها نیشتریب 69۷۹داشته است. در سال  شیدرصد افزا 9/6۷
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نرخ تورم مربوط به استان  زانیم نی( و کمتر1/645درصد )شاخص کل=  ۹/96با  المیاستان ا

. طبق گزارش اعالم شده توسط مرکز آمار باشدی( م۷/696درصد )شاخص کل=  1/26کرمان با 

درصد  8/97درصد و   96درصد،  92با  بیکردستان و لرستان به ترت الم،یا یهاناستا ران،یا

اطق در من نیاند. همچنکشور داشته یهااستان نیدر ب ینرخ تورم در مناطق شهر زانیم نیباالتر

 1/99درصد و  8/99درصد،  94و قم با  یاریو بختلرستان، چهار و محال  یهااستان ییروستا

 اند.داشته 69۷۹سال  ینرخ تورم را ط نیشتریدرصد ب

 بودجه دولت: .7-2-5

های دولت به درآمدها، منابع حاصل از واگذاری ریزی، منابع و دریافتیبراساس نظام نوین بودجه

شود. درآمدها الی تقسیم بندی میهای مای و منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهدارایی

های ناشی از واگذاری دارایی های شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می باشد. دریافتی

های دولتی، ماشین آالت و تجهیزات، اموال منقول سرمایه ای از اقالم فروش نفت خام، ساختمان

ی از واگذاری دارایی های مالی های ناشو غیرمنقول و سایر اقالم تشکیل شده است. دریافتی

های دولتی و سایر موارد است. شامل فروش اوراق مشارکت، تسهیالت خارجی، واگذاری شرکت

بندی جدید آمارهای مالی دولت از سه جزء های دولت در چارچوب طبقهمصارف و پرداختی

و اعتبارات تملک  ای )عمرانی(های سرمایهاعتبارات هزینه ای) جاری(، اعتبارات تملک دارایی

 ای، کاهش کسری تراز عملیاتیهای مالی تشکیل شده است. تقویت انضباط مالی و بودجهدارایی

پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در بودجه عمومی، منطقی نمودن اندازه دولت و رقابت

 69۷۹ال بوده است. در قانون بودجه س 69۷۹دولت در سال  یهااستیس نیاقتصاد از مهمتر

 69۷1درصد کمتر از رقم مصوب سال  66بالغ بر  ینفت یمنابع حاصل از نفت و فرآورده ها

 69۷1نسبت به سال  یدرصد 22با رشد  یاتیمال یو در عوض مصوب درآمدها دیگرد ینیبشیپ

 ریاموال منقول و غ یو منابع حاصل از فروش و واگذار دیرس الیر اردیلیهزار م 6426به رقم 

 . در مبحثدیگرد ینیبشیدرصد نسبت به سال قبل پ 5/14 الیر اردیلیم 5/25با رقم  زینمنقول 

بالغ بر  69۷1در سال  الیر اردیلیهزار م ۹/۹69از رقم  یه ایسرما یهاییتملک دارا زیمصارف ن

 یاست. درآمدها دهیرس 69۷۹در سال  الیر اردیلیهزار م 127درصد کاهش داشته است و به  65

که از  دیرس الیر اردیلیهزار م 6879به  69۷1درصد رشد نسبت به سال  ۹/۷لت با دو یعموم
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درآمدها  ریآن سا الیر اردیلیهزار م 5۹4و  یاتیمال یمدهاآن درآ الیر اردیلیهزار م 6214رقم  نیا

درصد رشد داشته است. اعتبارات  ۷/67درصد و  6/۹۷نسبت سال گذشته  بیکه به ترت باشدیم

درصد  ۹/69از  69۷1که نسبت به سال  دیرس اردیلیهزار م 485به  یاهیسرما یهاییتملک دارا

ناخالص  دیبه کل تول یانهیاعتبارات تملک هز سبتن 69۷۹سال  یرشد برخوردار بوده است. ط

 .دهدیدرصد کاهش نشان م 2/9درصد بوده که نسبت به سال گذشته  4/66کشور معادل  یداخل

 اتی:درآمدهای مالی .7-2-6

نظام مالیاتی در کشورها، تأمین کننده بخشی از اهداف اجتماعی، اقتصادی و بودجهای دولت 

های اقتصادی و تأمین درآمد دولت و است.  سیاست مالیاتی همواره ابزار مهمی در سیاست

دستیابی به الگوی صحیح تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی است و بر توزیع عادالنه 

هزار  62۹۷معادل  69۷۹ع توسعه اقتصادی مؤثر است. کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال مناف

به  منابع  اتیدرصد رشد داشته است. نسبت مال 5/۹میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته 

 افتی شیافزا 69۷۹درصد در سال  1/57به  69۷1درصد در سال  2/91کشور از  یبودجه عموم

 میمستق اتی. مالباشدیم ینفت یبودجه دولت به درآمدها یشدن وابستگ مترک نگرایامر ب نیکه ا

 نی. همچنافتی شیافزا الیر اردیلیهزار م 145به  الیر اردیلیهزار م 55۹درصد رشد از  8/65با 

 یبه رقم شیدرصد افزا 2/7بر واردات( با  اتی)مجموع کاالها و خدمات و مال میرمستقیغ اتیمال

در  الیر اردیلیهزار م 475بر کاالها و خدمات از  اتی. مالدیرس الیر اردیلیزار مه 194معادل 

 یاز اجزا یکیبر واردات به عنوان  اتی. مالافتی شیافزا الیر اردیلیهزار م 441به رقم  69۷1سال 

هزار  2/68۹به  الیر اردیلیهزار م ۹/221از رقم  یدرصد 4/6۹با کاهش  میرمستقیغ اتیمال

 . دیسر الیر اردیلیم

 درآمدهای نفتی: .7-2-1

رشد اقتصادی جهان رابطه مستقیمی با انرژی، قیمت و به ویژه امنیت عرضه انرژی دارد. در 

رت و تواند قدصورت دستیابی کشور به اهداف حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز خود، می

اهداف خود در راستای توسعه داخلی  المللی خود را احیا نموده و در پیشبردای و بیناعتبار منطقه

و  کایامر یاعمال شده از سو یهامیتحر لیبه دل 69۷۹و نقش موثر در جهان موفق شود. سال 
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 یصلف یهابود. طبق گزارش حساب یبیصنعت نفت کشور سال پر فراز و نش یخروج از برجام برا

( 69۷7 هیسال پا متی)به ق 69۷۹در سال  یعیافزوده بخش نفت و گاز طبارزش ران،یمرکز آمار ا

 اردیلیهزار م 6126با سال گذشته با رقم  سهیبوده که در مقا الیر اردیلیهزار م 69۷2 زانیم

را در خصوص  یجداول ،یدر گزارش رانیدرصد کاهش داشته است.  مرکز آمار ا 6/64 ال،یر

و صادرات نفت  دیار تولآم یارائه نموده ول ۷۹تا تابستان  رانیو صادرات نفت خام ا دیتول تیوضع

نفت به طور متوسط در شش ماهه اول سال  دیتول زانیبه بعد اعالم نکرده است. م ۷۹ زییاز پا

 دیتول زانیم نیارائه شده از ا یهزار بشکه در روز بوده است. طبق آمارها 8/9معادل  69۷۹

 لیکشور تحو یهاشگاهیبشکه به پاال ونیلیم ۹/6بشکه صادر و   ونیلیم 2روزانه، به طور متوسط 

به شرایط تحریم، باال بودن عمر مخازن  توانیبخش م نیا یهاچالش نیداده شده است. از مهمتر

های پیشرفته ازدیاد برداشت از و افت تولید طبیعی آنها، ضعف دسترسی و استفاده از فناوری

باال بودن عمر های صادراتی، مخازن، باال بودن شدت مصرف انرژی در کشور و کاهش ظرفیت

 اشاره کرد.  نفتیهای اکثر پاالیشگاه

 وضعیت بورس: .7-2-8

ر د یاژهیو گاهیمنابع در کشور بوده و هم اکنون از جا زیراه تجه نیبه عنوان بهتر هیبازار سرما

 یگذارهیسرما یرا برا ینگیاندازها را جذب کرده و نقدبازار پس نی. اباشدیاقتصاد برخوردار م

 قیشوو ت یگذارهیسرما یبرا تیارائه شفاف ،یگذارهیو به کاهش خطرات سرما کندیفراهم م

که  دباشیمنابع در کشور م زیراه تجه نیبه عنوان بهتر هیبازار سرما دینمایکمک م ینیکارآفر

و  هاتیاز اولو یکیبه عنوان  هیدر اقتصاد دارد. توسعه بازار سرما یاژهیو گاهیهم اکنون جا

 ،یداخل دیتولتوان  تیتقو یدر دولت داوزدهم و در راستا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یهاپروژه

بوده است. شاخص کل بورس اوراق  ینفت یدولت و کاهش اتکا به درآمدها داریپا یمال نیتأم

 69۷۹واحد در سال  6۹815۷به  69۷1واحد در سال  ۷12۷7از  یدرصد 81بهادار با رشد 

 ازارب نیبورس اوراق بهادار، شاخص کل ا یشیموازات روند افزاازار فرا بورس به . در بافتی شیافزا

با رشد  69۷1واحد در سال  67۷۹داشت. در مجموع شاخص کل فرا بورس از  یروند صعود زین

به عملکرد بازار بورس و  ینگاه. افتی شیافزا 69۷۹واحد در سال  2258به  یدرصد 675

بورس اوراق بهادار و فرا بورس نسبت  یارزش بازار دهدینشان م 69۷۹سال انیفرابورس در پا
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 یاند. بررسهمراه بوده یدرصد۹5و  1/۹8با رشد  بیسال گذشته به ترت یروز معامالت نیبه آخر

  « ییایمیش محصوالت »که صنعت  دهدیاز ارزش کل بورس اوراق بهادار نشان م عیسهم صنا

 نی. پس از ادهدیم لیکل ارزش بورس تهران را تشک درصد از 29حدود  69۷۹سال  انیدر پا

و  کک ،ینفت یهافرآورده »و  «یفلز یهایاستخراج کان » ،«یفلزات اساس »صنعت، سه صنعت 

قرار دارند. در بازار  یبعد یهادرصد در رتبه 67و  67، 6۹با سهم  بیبه ترت « یاسوخت هسته

 انیدر پا « ییایمیمحصوالت ش  »صنعت  یش بازارهمانند بورس اوراق بهادار، ارز زیفرابورس ن

 نینخست قرار دارد. پس ازا گاهیاز کل ارزش سهام بازار، در جا یدرصد 29با سهم  69۷۹سال 

 1و  6۷با سهم  بیبه ترت  « یفلز یهایاستخراج کان »و  «یفلزات اساس »صنعت، دو صنعت 

 قرار دارند. یبعد یهارتبه دردرصد 

 و واردات:صادرات  .7-2-3

 1/42حدود  69۷۹ سال در بر اساس آخرین آمارهای منتشره شده صادرات و واردات کشور،

 آن از قبل سال نسبت به را درصدی 8/26 کاهشی که است شده وارد کشور به کاال دالر میلیارد

 ارزشی سهم است. یافته درصد کاهش5/6۹ وزنی نظر از کاال واردات همچنین دهد.می نشان

 بوده درصد 8/11 و9/61 ،۷/61 ترتیب به کل واردات از ایواسطه و مصرفی ای،سرمایه یکاالها

 سال به نسبت یاواسطه کاالهای سهم افزایش و ایسرمایه و کاالهای مصرفی سهم کاهش از که

 به مربوطترتیب  به ارزشی و وزنی نظر از واردات افت بیشترین سال این در دارد. حکایت 69۷1

 9/44 حدود مذکور دوره در دیگر سوی از. است بوده مصرفی کاالهای و ای سرمایه کاالهای

 درصدی5/۹ کاهش از حاکی آن از قبل سال به نسبت شده که صادر کشور از کاال دالر میلیارد

 .است شده به رو درصد( رو  8/66بیشتری ) کاهش با وزنی نظر از میزان صادرات البته . است

  ترتیب دوره به این در کشور صادرات کل از ایواسطه و مصرفی ای،رمایهس کاالهای سهم ارزشی

 کاالهای و ایکاالهای سرمایه سهم افزایش نشان دهنده که بوده درصد 5/۹۷  و۷/6۹ ،5/2

 صادرات سال این در .است آن از قبل با سال مقایسه در ایواسطه کاالهای سهم کاهش و مصرفی

 نسبت و بوده همراه چشمگیری رشد با ارزشی نظر از و هم وزنی ظرن از هم ایسرمایه کاالهای

 است.  کرده رشد درصد 5/58حدود نیز کاالها مورد این در وزن به ارزش
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 :یو اعتبار یپول یرهایمتغ .7-2-71 

ک های اقتصادی باال بوده و باندر نظام تأمین مالی کشور سهم بازار پول برای تأمین مالی فعالیت

از طرفی، توسعه نظام بانکی در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و پایدار اقتصادی از  محور است.

ه خلق توان بنقش اساسی برخوردار است، که از کارکردهای مهم شبکه بانکی در اقتصاد کشور می

انداز کنندگان و تسهیالت گیرندگان اشاره کرد. گری وجوه بین پسپول و ایفای نقش واسطه

 یهاکه در انت شودیم یربانکیغ یها و مؤسسات اعتباربانک یهاامل کل سپردهش یمنابع بانک

بالغ  الیر اردیلیهزار م 4/271۹9سال به   نیا یدرصد رشد نسبت به ابتدا 1/25با  69۷۹سال 

 رهیدرصد( به عنوان ذخ 2/67)معادل  الیر اردیلیهزار م 2765حدود  انیم نیاست. از ا هشد

اند. و خلق پول داشته یدهآن قدرت وام یمابق یها رومانده و بانک یزنزد بانک مرک یقانون

 درصد بوده است.  5/67حدود  69۷1و  69۷5 یدر سال ها یقانون رهینسبت ذخ نیانگیم

 اردیلیهزار م 2/657۷7سال به  نیا یدر انتها التیمانده کل تسه زین هادر سمت مصارف بانک

 نیا جهیدرصد رشد داشته است. در نت ۷/6۷سال قبل از آن  یابا انته سهیکه در مقا دهیریال رس

که  دیدرصد رس 9/86به   یها پس از کسر سپرده قانونبه سپرده التیتحوالت، نسبت مانده تسه

معادل  69۷7دهه  ینسبت در ابتدا نیاست. ا 69۷1رقم ماه مشابه سال  ازواحد درصد کمتر  6/4

مستمر  باًیبه طور تقر ریاخ یهادرصد بوده و در سال 2/۷2معادل  69۷9درصد و در سال 667

ها نسبت به سال قبل برخالف رشد قابل توجه سپرده69۷4با کاهش همراه شده است. در سال 

ها پس از به سپرده التینسبت تسه جهینداشت و در نت یچندان رییتغ التیاز آن، نرخ رشد تسه

برعکس شد و  یروند اندک نیا 69۷5سال  . درافتیدرصد کاهش  ۹/82به  یکسر سپرده قانون

واحد درصد 4/7نسبت با  نیا جهیگرفت که در نت یشیها پاز نرخ رشد سپرده التینرخ رشد تسه

 69۷۹و  69۷1 ینسبت مذکور در سال ها یکاهش ندحال رو نی. با ادیدرصد رس ۹/81به  شیافزا

 . افتیادامه 

بوده که  الیر اردیلیهزار م 9/۹۹9۹بالغ بر 69۷۹بانک ها در طول سال  یپرداخت التیتسه حجم

است.  یدرصد21/7از رشد  ی، حاک69۷1نسبت به سال  شیافزا الیر اردیلیهزار م 2/65۷8با 

ها انکب یپرداخت التیتسه یسال، از کاهش واقع نینرخ رشد با توجه به تورم محقق شده در ا نیا
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تور طبق دس یبانک التیتسه یمنف یاقعآن نرخ سود و لیدال نیاز مهمتر یکیدارد که  تیحکا

 یبانک التیصنعت و معدن و خدمات از تسه ،یکشاورز یهابوده است. سهم بخش یبانک مرکز

درصد بود که در هر سه مورد کمتر از سال قبل از  9۹/4و  2۹/7، 1/۹ بیبه ترت 69۷۹در سال 

سکن و ساختمان از آن است. در مقابل و به دنبال بروز رونق در بخش مسکن، سهم بخش م

 شیافزا 69۷۹درصد در سال  4/69به 69۷1درصد در سال  4/8ها از بانک یپرداخت التیتسه

نسبت به سال قبل  شیافزا یبا کم زین 69۷۹سال  یبانک التیاز تسه ی. سهم بخش بازرگانافتی

 نهیزم نیاز کاالها در ا یبه واردات برخ یحیترج رزکه اختصاص ا دیدرصد رس 1/64از آن به 

در  هیبه سرما یبانک التیدرصد از کل تسه 8/55معادل  69۷۹نبوده است. در سال  ریتأثیب

 واحد درصد کمتر از سال قبل از آن بود. ۷/5که  افتیگردش اختصاص 
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 چکیده

مر و بر رشد مست دیتأکدستیابی به رشد مناسب اقتصادی با 

کلی در افزایش سطح تولید  یهااستیس نیترمهماز  پرشتاب

 .باشدیممختلف اقتصادی  یهابخشدر 

به قیمت  69۷5تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

برابر با  69۷4سال ریال و در  اردیلیهزار م 2/454بازار برابر با 

درصد  72/۷هزار میلیارد ریال بوده که رشدی معادل  ۹/461

است. سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص  داشته

باشد که از درصد می 2/9 معادل 69۷5داخلی کشور در سال 

های کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص میان استان

یابد. ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور می

 ررا د افزودهارزشخدماتی است و این بخش بیشترین میزان 

بخش انرژی و  افزودهارزشایجاد نموده است.  69۷5سال 

درصد کاهش را  2/62، 69۷4ساختمان استان نسبت به سال 

و  صنعت های کشاورزی،در بخش کهیدرحالدهد نشان می

درصدی  8و  9/9، 4/26و خدمات به ترتیب از رشد  معدن

 اند.برخوردار بوده

 

 

 

 .افزودهارزشناخالص داخلی،  رشد اقتصادی، تولید های کلیدی:واژه
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 استان هایگیریجهت و تولید اقتصادی هایسیاست. 2-7

اری از در بسی ردیگیمبا تمرکززدایی بیشتر که توسط دولت صورت  هااستانتوسعه اقتصادی 

 توانندیمخرد اقتصادی  یهااستیسمدیران محلی در اجرای  و باشدیمقابل افزایش  هاحوزه

سی را داشته و در پیشرفت و توسعه، فعاالن اقتصادی را یاری نمایند. مبنای کار دولت، نقش اسا

اقتصاد مقاومتی است. در بند سوم الگو اقتصاد  یهااستیسپیشبرد اهداف اقتصادی با توجه به 

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

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

متنوع در مناطق کشور، بیان و تکلیف شده است. افزایش اعطای تسهیالت اعتباری  یهاتیقابلو 

صادی اقت یهابنگاهمالی سرمایه در گردش  نیتأم تیاولو با هدف احیاء و گسترش تولید داخلی،

 تولیدی، افزایش سهم بازار یهاتیفعالاعطای تسهیالت بانکی با هدف هدایت منابع به سمت  در

برای  خارجی یگذارهیسرماو جلب  قیتشو ،وکارکسبمحیط بهبود  مالی تولید، نیتأمسرمایه در 

صادرات، مدیریت بهینه منابع آب با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و الگوی کشت بهینه در 

اقتصادی استان بوده  یهااستیساز  یبخش کشاورزی با هدف توسعه پایدار این بخش، بخش

 است.

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

  بازار قیمت به استان داخلی ناخالص محصول .2-2-7

 الصمرکز آمار ایران ارزش تولید ناخ منتشرشدهای های منطقهبر اساس آمار و اطالعات حساب

نسبت به سال  که هزار میلیارد ریال بوده 64667777به قیمت بازار  69۷5کشور در سال  داخلی

 درصدی برخوردار بوده است. 5/64از رشد  هزار میلیارد ریال 62964به مبلغ  69۷4

هزار میلیارد  2/454به قیمت بازار برابر با  69۷5مازندران در سال  استانتولید ناخالص داخلی 

درصد  72/۷ هزار میلیارد ریال از رشدی معادل ۹/461برابر با  69۷4سال که نسبت به  ریال بوده

 69۷5است. سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال  برخوردار بوده

 ؛های کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص داردباشد که از میان استاندرصد می 2/9معادل 

 نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. هاین رتب که
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هزار میلیارد ریال معادل  9779های 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  9/26

 ارند.درصد در رتبه آخر قرار د 45/7میلیارد ریال معادل 

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

 های مختلف اقتصادیبخش افزودهارزش. 2-9-7 

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

شاورزی، ایجاد نموده است. سهم بخش ک 69۷5را در سال  افزودهارزشاین بخش بیشترین میزان 

از تولید ناخالص داخلی کشور به  69۷5صنعت و معدن، ساختمان و انرژی، خدمات در سال 

 باشد.درصد می 1/57و  6/۷، 8/97، 8/8ترتیب 

 7935. ساختار اقتصادی استان مازندران سال 7-2نمودار 

 
 استان مازندران وبودجهبرنامه سازمان :مأخذ                 

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

ریال بوده  اردیلیمهزار  2/258و  6/25، 5/15، ۷/676به ترتیب برابر  69۷5قیمت بازار در سال 

دهد را نشان می درصدی 2/62در بخش انرژی و ساختمان کاهش  69۷4که نسبت به سال 

 8 و 4/26،9/9و معدن و خدمات به ترتیب از رشد  عتصن های کشاورزی،در بخش کهیدرحال

.  بخش کشاورزی

22.42%

بخش صنعت و 

%64.46. معدن

بخش آب،برق و 

.  گاز و ساختمان

5.59%

.  بخش خدمات

51.85%
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است سهم بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان،  ذکرقابلدرصدی برخوردار بوده است. 

و  5/5، 4/64، 4/22از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب  69۷4انرژی و خدمات در سال 

 باشد.درصد می ۷/51

 ورزیهای کشابخش افزودهارزش. 2-9-7-7

 69۷5هزار میلیارد ریال در سال  6244 بخش کشاورزی به قیمت بازار در کشور افزودهارزش

است. سهم بخش مذکور از تولید ناخالص  درصد رشد داشته 1/5بوده که در مقایسه با سال قبل 

در استان  بخش کشاورزی به قیمت بازار افزودهارزشباشد. درصد می 8/8داخلی کشور معادل 

معادل  69۷4هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال  ۷/676مبلغ  69۷5دران در سال مازن

درصد  4/22دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان درصد رشد را نشان می 4/26

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

 .باشدینمنتظار کشاورزی استان دور از ا

 صنعت و معدن بخش افزودهارزش. 2-9-7-2

هزار میلیارد ریال در سال  4992بخش صنعت و معدن به قیمت بازار در کشور  افزودهارزش

است. سهم بخش مذکور از تولید  درصد رشد داشته 1/6۷بوده که در مقایسه با سال قبل  69۷5

معدن به قیمت  و بخش صنعت افزودهارزش. شدبایمدرصد  8/97ناخالص داخلی کشور معادل 

 69۷4هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال  5/15مبلغ  69۷5بازار استان مازندران در سال 

درصد  4/64دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان درصد رشد نشان می 9/9معادل 

  باشد.می

 این مناسب بخش معدن حاکی از عدم رشد ربا کشو استان و معدن مقایسه سهم بخش صنعت

 عمالًه ک باشدیممشکالت و موانع زیست محیطی  ازجملهمتعدد  لیبه دالدر تولید ثروت استان 

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

درصد متعلق  6/5۹مختص معدن و درصد  49بخش صنعت و معدن کشور  افزودهارزشمجموع 

درصد  96نسبت به سال قبل  69۷5معدن کشور در سال  بخش ریز افزودهارزشبه صنعت است. 

 بخش ریز افزودهارزشدرصد رشد داشته است. از طرفی  9/62صنعت  بخش ریز افزودهارزشو 
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 افزودهارزش درصد کاهش و 2/99نسبت به سال گذشته  69۷5معدن در استان مازندران در سال 

 است. درصد رشد داشته ۷/9صنعت  بخش ریز

 ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی بخش افزودهارزش. 2-9-7-9

به قیمت  69۷5ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در کشور در سال  بخش افزودهارزش

هزار میلیارد  ۷/6624به مبلغ  69۷4هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  5/6289بازار مبلغ 

 6/۷معادل باشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی درصد رشد برخوردار می 6/64ریال از 

ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در استان مازندران در  بخش افزودهارزشدرصد است. 

 1/28ه سال گذشته به مبلغ هزار میلیارد ریال که نسبت ب 6/25به قیمت بازار برابر  69۷5سال 

درصدی برخوردار بوده است. سهم این بخش از تولید ناخالص  2/62میلیارد ریال، از کاهش 

 باشد.درصد می 5/5داخلی استان معادل 

 بخش خدمات افزودهارزش. 2-9-7-4

هزار میلیارد  5/۹622به قیمت بازار معادل  69۷5بخش خدمات در کشور در سال  افزودهارزش

درصدی  9/62هزار میلیارد ریال و با رشد  1/1947ال بوده که نسبت به سال قبل به مبلغ ری

 باشد.درصد می 1/57مواجه بوده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر 

هزار  2/258به قیمت بازار برابر با  69۷5بخش خدمات استان مازندران در سال  افزودهارزش

 درصد رشد داشته 8هزار میلیارد ریال،  29۷به مبلغ  69۷4بوده که نسبت به سال میلیارد ریال 

درصد و سهم آن از تولید ناخالص  ۷/51است. سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان 

 باشد.درصد می 8/6داخلی کشور 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع2-4

 قرار گیرد، گسترش  موردتوجهویژه  طوربه ستیبایم آنچهدر تحلیل رشد اقتصادی 

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

 :گرددیماقتصادی استان به شرح زیر بیان  یهابخشسیاستی برای  یهاهیتوص

 مالی مورد نیاز. نیتأمحمایت از بخش تولید و  -
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 یااسطهوو تالش در راستای کاهش وابستگی تولید به واردات کاالهای  بازبینی زنجیره تولید -

 .یاهیسرماو 

 شاورزیک صنایع تبدیلی و گسترش توسعهو رفع موانع تولید در  وکارکسببهبود فضای  -

 ایجاد تسهیالت در عرضه محصوالت کشاورزی -

 تقویت و حمایت از بورس کاالی کشاورزی -

 زیگسترش نظام بیمه محصوالت کشاور -

 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 الکترونیک -

 ایهای منطقهتر در پیمانر فعالای و حضوایجاد نگرش منطقه -

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

 طبیعت گردی() سمیاکوتورتوجه ویژه به  -

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

 یبازسفتهو  داللی یهاتیفعالتولید و مقابله با 

 

 )هزار میلیارد ریال( دیهای اقتصافعالیت برحسب. ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران 7-2جدول 

 شرح
 افزودهارزش

 69۷4سال 

  افزودهارزش

 69۷5سال 
 درصد(رشد )نرخ 

 72/۷ 2/454 ۹/461 تولید ناخالص داخلی

 4/26 ۷/676 ۷/89 گروه کشاورزی

 9/9 5/15 9/19 ت و معدنگروه صنع

 -2/62 6/25 1/28 گروه ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی

 8 2/258 29۷ گروه خدمات

 استان مازندران وبودجهبرنامهمأخذ: سازمان  
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 چکیده

وزه ح نیاز مهمتر یکیجامعه  ازیمورد ن یغذا نیتام لیبه دل یبخش کشاورز

بخش در ارزش افزوده  نیگردد. ا یکشور و استان محسوب م یاقتصاد یها

 یرگذا هیسرما لیدل نیبرخوردار بوده و به هم ییو هم در اشتغال از سهم باال

. استان دباش یم ریالزم و اجتناب ناپذ یبخش امر نیبه ا ژهیو توجه و

ا و هاز ظرفیت ییو آب و هوا ییایخاص جغراف تیموقع لیمازندران به دل

کشور  ییدر بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذا یهای باالیتوانمندی

 د.کشور داشته باش ییدر صنعت غذا یمناسب گاهیجا تواندیبرخوردار بوده و م

افزوده بخش کشاورزی استان ارزش ۷5اطالعات، در سال  نیاساس آخر بر

افزوده شدرصد از ارز 2/8بوده که  الیر اردیلیم 1/678495مازندران معادل

استان را  یناخالص داخل دیدرصد از تول 2/26در کل کشور و   ادشدهیبخش 

 به خود اختصاص داده است.

هزار هکتار بوده که در  47۷استان حدود  یکشت محصوالت زراع ریز سطح

 درصد کاهش داشته 2/7هزار هکتار( حدود  467قبل ) یبا سال زراع سهیمقا

درصد از وسعت استان مازندران در  1/1ادل هزار هکتار مع 651است. حدود 

 کشت محصوالت کشاورزی )باغی( بوده است. ریز 69۷۹سال 

الت محصو دیتول شیافزا ،ییتوسعه کشت نشا ،یحفاظت یکشاورز توسعه

به باغات، فراهم نمودن  بداریش یهزار هکتار از اراض 577 لیو تبد یراهبرد

هت ج ازیمورد ن یگذار هیسرما ،یسموم، دفع آفات نبات نهیامکانات مصرف به

 کشت هتوسع ،یو انتقال فناور جیترو نیو نظام نو یقاتیانجام امور تحق

 نیاز مهمتر نیسبک و سنگ یدام ها یساز منی( و انجام اکیمحصوالت)ارگان

 باشد. یم یدر برنامه ششم اقتصاد یبخش کشاورز یها استیس

 ،ینسب تیمز ،یکشاورزمحصوالت  ،یتیحما یهااستیس :کلیدی هایواژه

 یرنفتیصادرات غ
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 استان هایگیریجهت و کشاورزی بخش اقتصادی هایسیاست. 9-7

را  آن 44تا  46اختصاص دارد که مواد  یبخش هفتم قانون برنامه ششم توسعه به بخش کشاورز

احصاء  یبخش کشاورز یها استیبه عنوان س لیمواد موارد ذ نیشود. بر اساس ا یشامل م

 است. دهیگرد

 .%۷5 زانیبه م یو آبز ،یدام ،یدر محصوالت زراع ییو خودکفا ییغذا تیامن نیتام -

ارقام  یریو بکارگ دیتول ،یو به زراع یبه نژاد ،ییتوسعه کشت نشا ،یحفاظت یتوسعه کشاورز -

 بذر و نهال. دیدر تول ییمقاوم، خود اتکا

 به باغات.  بداریش یر هکتار از اراضپانصد هزا لیو تبد یمحصوالت راهبرد دیتول شیافزا -

 تیقوت ،یو انتقال فناور جیترو نیو نظام نو یقاتیجهت انجام امور تحق ازیمورد ن یگذار هیسرما -

 .انیدانش بن یشرکت ها

ابق انها مط ازیمورد ن ارانهیو پرداخت  نیسبک و سنگ ی( دام هاونیناسی)واکسیساز منیانجام ا -

 قانون بودجه ساالنه.

 .یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا یصادرات تیاز توسعه ظرف تیحما -

 یها به تشکل یاعتبار-یفن یکمک ها یتعطا قیاز طر یبخش کشاورز دیتول رهیزنج لیتکم -

 .ییو روستا یکشاوز ریفراگ

از حوادث  دهیکشاورزان خسارت د یافتیدر یوام ها یها مهیسود و کارمزد و جر یبخشودگ -

 خسارت.   نییو امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تع هرمترقبیغ

سعه در مورد تو یفیتکال یبخش کشاورز یدر قانون برنامه ششم توسعه برا نکهیتوجه به ا با 

 در نظر گرفته بداریش یگلخانه ها و توسعه باغات در اراض ،یحفاظت یکشاورز ،ییدارو اهانیگ

شده است که در دستور کار  شنهادیپ دیجد یاعتبار فیهر چهار مورد چهار رد یشده است، برا

در  دیتول شیاز افزا تی: حمارینظ ییها استی. عالوه بر موارد ارائه شده فوق، استمرار سدقرار دار

 تیمز یاز جایگزینی ارقام مرغوب تجاری دارا تیای(، حماشده )گلخانهکنترل یهاطیمح

باغات موجود، تقویت و تکمیل  یاصالح و نوساز ،یراقتصادیدر باغات، حذف باغات غ یصادرات

 دهادشی یهااستیس رهیزنج لیباشد که ضمن استمرار و تکم یباغی م محصوالتزنجیره ارزش 

 شده اشاره نمود: ادیدر سال  لیذ یهااستیبه س توانیبخش م نیدر ا
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 یش کشاورزبخ یاز راهبردها یمغفول بخش کشاورز یهاتیظرف یسازو فعال یوررشد بهره -

 و اشتغال. دیتول شیافزا یبرا

 یهاتیاز ظرف ییدارو اهانیدر قفس و کشت گ یپرورش ماه ،یاگلخانه یهاتوسعه کشت -

با  هسیدر مقا یاگلخانه یو اشتغال )مصرف آب درکشت ها دیتول شیافزا یبرا  یبخش کشاورز

 شیبرابر افزا 67تا  یاورزمحصوالت کش دیدرصد کاهش و تول ۷7باز تا  یکشت محصوالت در فضا

 (.ابدییم

 ،ییغذا عیصنا ،یلیو تکم یلیتبد عیصنا دیمزرعه تا سفره با دیتول رهیزنج تیتقو یبرا نیهمچن -

 ،ییشود تا ضمن اشتغال و درآمدزا جادیدر روستاها ا دیدر مناطق تول یو فرآور یبندبسته

 شود. تیتثب زیروستاها ن تیجمع

 استان کشاورزی بخش تتحوال وضعیت بررسی .9-2

 هسیبخش در مقا نیا شتریب یو محصوالت آن، از جمله کاربر یخاص بخش کشاورز یهایژگیو

 نیالت اعرضه محصو نیپائ یمتیو کشش ق یمحصوالت کشاورز متیق یثباتیها، ببخش ریبا سا

 تیاهم تر نقش ومحصوالت و از همه مهم نیا ادیز یسازرهیو عدم امکان ذخ یریبخش، فسادپذ

 یهااستیاتخاذ س یاقتصاد یاصل لیجامعه از دال یغذائ تیامن نیدر تأم یزمحصوالت کشاور

های باالی ها و توانمندی. استان مازندران با دارا بودن ظرفیتباشدیبخش م نیدر ا یتیحما

ه و کشور برخوردار بود ییای در تأمین امنیت غذانقش و جایگاه ویژه یو انسان یاقتصاد ،یعیطب

 کشور دارد. یدر اقتصاد کشاورز یمناسب گاهیجا

 دیتن تول ونیلیم 8/2 دیمازندران با تول ،یاساس آمار منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورز بر

که نسبت به سال گذشته از نظر مقدار  باشدیرتبه نهم کشور م یدارا یانواع محصوالت زراع

میزان تولید شلتوک، مرکبات و کیوی در بین  ثیاستان از ح نیاست. ا نداشته یرییتغ دیتول

 یاخلد یرهایباشد. با توجه به برخورداری از دریای خزر و آبگها حائز رتبه نخست میسایر استان

های مختلف ماهیان خاویاری، این امکان برای بخش شیالت مهیا است تا از طریق پرورش گونه

های افزوده رشته فعالیتدر افزایش ارزشنقش مؤثرتری  یپرورش انیماه ریو سا یاستخوان

 ای در تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد.سهم قابل توجه وماهیگیری 
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کشور  یدرصد مساحت اراض 5/6کشور معادل  یهزار هکتار از اراض 29527با مساحت  مازندران

 2ر، حدود هکتار جنگل موجود در کشو ونیلیم 6۹را به خود اختصاص داده است. از مجموع 

 نیکشور قرارداد که استان مازندران در ب یشمال یدرصد آن در نواح 2/62هکتار معادل  ونیلیم

شمال را به خود اختصاص  یهادرصد سطح جنگل 59و گلستان(  النیکشور )گ یمالش یهااستان

 است.داده 

آن  یاقتصاد که ارزش باشدیهزار هکتار م 9/667۹جنگل در استان مازندران  یموجود زانیم

مترمکعب  8/9ساالنه آن برابر  شیکه متوسط رو گرددیبرآورد م الیر اردیلیم 2۷24587بر  بالغ

ساالنه  دیمترمکعب تول ونیلیم 2حدود  یدیتول یهااساس در جنگل نیکه بر ا باشدیدر هکتار م

 داشت. میاهخو

 یکه نسبت به سال زراع بوده متریلیم 9/968حدود  ۷۹-۷8 یبارش کشور در سال زراع زانیم

 نیداشته است. همچن شیدرصد افزا 9۹درصد و نسبت به بلند مدت  1/۷5 زانیبه م ۷۹-۷1

 شیافزا نیبارش نسبت به بلند مدت خود مواجه بوده اند. ا شیکشور با افزا یاستان ها یتمام

بوده است.  ریدرصد در استان کرمان متغ 2/2تا حدود  المیدرصد در استان ا ۹/۷8بارش از حدود 

متر بوده که در  یلیم 1/6672حدود  ۷۹-۷8 یاستان مازندران در سال زراع یبارندگ نیانگیم

است. بر  داشته شیدرصد افزا 4/17متر( حدود  یلیم 4/18۹) ۷1-۷۹ یبا سال زراع سهیمقا

 یلیم 5/6846به شهرستان رامسر با  یبارندگ نیشتریشده ب ادی یبارش سال زراع یهااساس داده

درصد  2/657است. گلوگاه با  متر تعلق داشته یلیم ۹/958به شهرستان کجور با  نیرمتر و کمت

حجم  شیاول و آخر افزا یانسبت به سال گذشته در رتبه شیدرصد افزا 9/28با  اسریو ک

 اند.استان بوده یهایبارندگ

 کشاورزی بخش یهاشاخص وضعیت بررسی. 9-9

 کشاورزی بخش ساسیا محصوالت دیتول .9-9-7 

 کشاورزی گروه هایبخش زیرو  افزودهارزش 

موجودات زنده و  نیمطالعه روابط ب یهمان زراعت با استفاده از اصول اکولوژ داریپا یکشاورز

که  یمنسجم کشت و زرع و دامپرور ستمیصورت سبه داریپا ی. کشاورزباشدیها مآن طیمح

، ۷5شده است. در سال  فیتعر انجامدیم به طول مه مدتیدارد و طوالن یکاربرد خاص مکان
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درصد  2/8بوده که  الیر اردیلیم 1/678495افزوده بخش کشاورزی استان مازندران معادل ارزش

 ۷4است و نسبت به سال در کل کشور را به خود اختصاص داده  ادشدهیافزوده بخش از ارزش

زراعت  یهارصد برخوردار بوده است. بخشد 8/6۹معادل  یشی( از افزاالیر اردیلیم 9/۷2728)

 ددهنیم لیگروه را تشک نیا یهاربخشیز یریگیو ماه یوانات، جنگلداریپرورش ح ،یو باغدار

بوده  الیر اردیلیم  ۷/5987و  8/2799، ۹/6۷989،  6/8619۹ بیآن به ترت یهاافزودهکه ارزش 

 اند. ل کشور را دارا بودهافزوده کدرصد از ارزش ۷/1و  27،  9/۹،  4/8که سهم 

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

 (آبزیان و دامی باغی،

 ،یویمرکبات، برنج، ک دیاستان مازندران در تول یاز سازمان جهاد کشاورز یافتیبر اساس آمار در

و جوجه  دیگوشت سف ،یاعلوفهنباتات  ،یصدف یقارچ خوراک تون،ینهال ز ،ینتیز یهانهال

 . باشدیرتبه اول را در کشور دارا م روزهکی

با  سهیهزار تن بوده است که در مقا 657بر بالغ  ۷1-۷۹ یگندم استان در سال زراع دیتول زانیم

گندم در سال  دیتول زانیاست م درصد کاهش داشته 8/9هزار تن(  651گذشته ) یسال زراع

شلتوک برنج در مدت  دیتول زانیهزار تن بوده است. م 69977ح کشور شده در سط ادی یزراع

 زانیم نیاست، ا دهیهزار تن رس ۹/6669حدود  یدرصد به رقم 2/24معادل  یشیافزا اشده ب ادی

شلتوک برنج در کل کشور  دیتول زانیهزار تن بوده است. م 9/6995حدود  ۷5-۷1 یدر سال زراع

کشور دارا بوده  یهااستان نیستان مازندران مقام اول را در بهزار تن بوده است که ا 4/9671

 یبا سال زراع سهیهزار تن بوده که در مقا 2/59حدود  یدر سال مذکور به رقم وج دیاست. تول

مرکبات کشور در  دیتول زانی. مدهدیرا نشان م شیدرصد افزا 8/7هزار تن( حدود  8/52قبل )

 ،نیریو ش موترشیل ،یبوده است که شامل پرتقال، نارنگ هزار تن 1/5946معادل  ادشدهیسال 

بر  بالغ ۷۹مرکبات استان در سال  دیتول زانیمرکبات بوده است. م ریسانارنج و  فروت،پیگر

 داشته شیدرصد افزا 9تن(،  ۷/297۹با سال گذشته ) سهیهزار تن بوده است که در مقا 29۹۹

است که در  دهیهزار تن بالغ گرد ۷/6۷5معادل  شدهادیاستان در سال  یویک دیتول زانیاست. م

 یویک دیتول زانیداشته است، م شیدرصد افزا 5/5هزار تن( حدود  1/685با سال قبل ) سهیمقا

درصد از سهم  54از  شیهزار تن بوده است که مازندران ب 2/912معادل  ادشدهیکشور در سال 
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 بخش دام ریمرغ از اقالم عمده زوشت مرغ و تخمآن را دارا بوده است. گوشت قرمز، شیر، گ دیتول

گوشت قرمز استان در سال  دیتول زانیموجود م یاساس آمارها ر. بباشندیم یدر بخش کشاورز

درصد  2/6هزار تن( حدود  5/1۷)۷1با سال  سهیهزار تن بوده است که در مقا 9/۹7حدود  ۷۹

 نیراس بوده که ا ونیلیم 8/9حدود  ادشدهیدام استان در مدت  تیاست، جمع داشته شیافزا

 تی. جمعدهدیم لیرأس( را تشک ونیلیم 2/۹2در کشور ) تیدرصد از جمع 9/5حدود  زانیم

 .درصد کاهش داشته است 2/9حدود  ۷1با مدت مشابه سال  سهیدام کشور در مقا

ان مازندران و است یو عملکرد در محصوالت عمده کشاورز دیتول زانی، مرکشتیسطح ز سهی. مقا7-9جدول 

 36و  31 یکشور در سالها

 محصول

 عملکرد در هکتار ) تن ( میزان تولید ) تن ( سطح زیرکشت )هکتار(

69۷1 69۷۹ 
درصد 

 تغییرات
69۷1 69۷۹ 

درصد 

 تغییرات
69۷1 69۷۹ 

درصد 

 تغییرات

 برنج

9/6 264752 26695۷ استان   6995996 6669۹65 1/61-  92/1  2/5  ۹/6۹-  

9/4 122۷۷6 5۷۹579 کشور  9271712 9671987 6/9-  9۹/5  ۷۷/4  ۹-  

 مرکبات

4/6 6628۷۷ 666957 استان   297۹817 29۹۹76۹ 9 
۹2/2

7 
26 1/6  

۹/7 2۷۷۹۷۷ 2۷۹81۷ کشور  5669155 59465۹۷ 5/4  
6۹/6

۹ 

86/6

۹ 
8/9  

 جو

-8/65 28855 9421۹ استان   52891 596۹9 1/7  54/6  84/6  9/6۷  

 64۹946۷ کشور
645917

۷ 
9/6-  2۷۹4798 9676۹۹4 9/4  2۹/9  69/2  ۷/94-  

 کیوی

9/2 14۹5 1996 استان   685512 6۷5815 1/5  9/2۷  
24/9

7 
2/9  

1/6 62941 62659 کشور  9427۹1 912291 ۷/5  
65/2

8 

94/2

۷ 
2/4  

 گندم

-5/8 4۷462 54777 استان   651768 65771۹ 8/9-  8۷/2  9۹/9  1/61  

 549۹875 کشور
59۹5۷1

7 
6/6-  62477777 69977777 9/۹  28/2  4۹/2  9/8  

 مآخذ: جهاد کشاورزی استان مازندران
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 )هکتار(. سطح زیرکشت محصوالت منتخب استان 7-9نمودار 

      
 . میزان تولید محصوالت منتخب استان)تن(2-9نمودار 

 

 

1 1

511111 1

7111111 1

7511111 1

2111111 1

2511111 1

برن  مرکبات جو کیوی گندم

7936 7931

1 1

51111 1

711111 1

751111 1

211111 1

251111 1

برن  مرکبات جو کیوی گندم

7936 7931
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 لسا با مقایسه در که بودههزار تن  151 استان در ادشدهی مدت در نیز خام شیر تولید میزان

 درصد 2/1 حدود تولید میزان این است، داشته افزایش درصد 2/5 حدودهزار تن(  9/129قبل )

 سال در نیز سفید گوشت تولید میزان. دهدمی تشکیل راهزار تن(  67588کشور ) خام شیر از

 درصد 8/9 حدود( تن هزار 241گذشته ) سال با مقایسه در که بوده تن هزار 4/255 حدود ۷۹

تن بوده  2955میزان تولید گوشت مرغ در مدت یاد شده در سطح کشور  است، اشتهد افزایش

 درصد از تولید آن را دارا می باشد. 8/67که به این ترتیب استان مازندران حدود 

 زیادنسبتاً  تعداد وجود دیگر طرف از و یک طرف از ساحلی نوار کیلومتر 997 از برخورداری

 یرورپ یآبز هایفعالیت توسعه جهت را مناسبی بستر فراوان، آبی ابعمن وها رودخانه وبندان آب

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

خاویار آن از اهمیت و شهرت جهانی برخوردار  باشدیمی شیالتی مطرح هاقطبیکی از  عنوانبه

درصد از تولیدات  61هزار تن بوده که  ۹1ی حدود پروریآبزاستان در بخش میزان تولید  است.

کشور را در این بخش شامل می شود. مجموع تولیدات شیالتی) صید و آبزی پروری ( استان 

درصد از تولیدات کشور را تشکیل می دهد. در بخش صید  8هزار تن بوده که حدود  8/674

هزار تن  8/28خاویار، ماهیان استخوانی، ماهی کیلکا به میزان ماهیانی از قبیل ماهیان خاویاری، 

، ماهیان قفسدرصد از صید ماهیان کشور را دارا می باشد. تولید ماهیان دریایی در  ۹/9بوده که 

 ورشلبی هاآبی از منابع ریگبهرهسردابی، ماهیان گرمابی و همچنین ماهیان خاویاری استان با 

 امالًکآب شیرین، تولید محصول با کیفیت و شبه ارگانیک در محیط و کاهش فشار بر منابع 

ی تنکابن هاشهرستانحلقه قفس ماهی در  68طبیعی، تولید محصول با هزینه کمتر با دارا بودن 

برابر  ۷۹ی و صید( در سال پروری)آبز انیآبزو نوشهر بوده است. سهم استان از کشور در تولید 

 ایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.درصد بوده است که در مق 8

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

 اب ماهیان گاو عالوه به. باشندمی کپور کفال، سفید، شاملها آن نیترمهم که گونه 1 با ماهیان

 در ایران ساحلی یهاآب استخوانی ماهیان خانواده نیترهمم گونه 68 با ماهیان سنگ و گونه 91

 .باشندمی مازندران دریای
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میلیون دالر  2۷تن به ارزش  ۹76۷میزان  به ۷۹پرورشی در سال  و دریایی آبزیان انواع صادرات

درصدی در صادرات آبزیان کشور را دارا بوده است. صادرات آبزیان استان در  5بوده که سهم 

از لحاظ وزنی و ارزشی به  ( دالر ونیلیم ۷/67 ارزش و تن 241۷) ۷1 سال عملکرد امقایسه ب

  .است داشته افزایش درصد 611و 9/684ترتیب 

کیلوگرم است که این میزان در کشورهای توسعه یافته  26سرانه مصرف ساالنه ماهی در جهان 

رسد. مصرف سرانه ماهی در کیلوگرم در سال می  ۹7کیلوگرم در ژاپن بیش از  95تا  97بین 

کیلوگرم می باشد که تقریبا نصف مصرف سرانه جهان می باشد. در سال یاد شده  2/66ایران 

کیلوگرم بوده که از متوسط کشوری بیشتر بوده ولی در  8/69مصرف سرانه آبزیان استان حدود 

در مقایسه با  مقایسه با متوسط جهانی همچنان فاصله زیادی دارد. میزان مصرف ماهی استان

 مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است. 

کیلوگرم برسد. مصرف سرانه آبزیان در ایران کمتر  25برای سالمت جامعه باید مصرف سرانه به 

یسلند ، اسپانیا، اژاپن. باالترین مصرف سرانه مربوط به کشورهای باشدیماز متوسط مصرف جهانی 

ترین صید مربوط به کشورهای چین، پرو، شیلی، ژاپن و روسیه با . همچنین باالباشدیمو آمریکا 

میلیون  ۷7رسمی حدود  صورتبهمیلیون تن می باشد، میزان صید ماهی در جهان  47بیش از 

 میلیون تن می رسد.  647تن بوده که با صید قاچاق حدود 

ی آورعملی و بندبستهمیلیون قوطی، افزایش تولید فیله و  16افزایش تنوع محصوالت شیالتی به 

تن، تکثیر و رهاسازی بچه ماهی در دریای  5515تن و افزایش تولید پودر ماهی به  6727به 

میلیون قطعه، شیل گذاری در  5/1۹خزر توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان به 

بچه میلیون قطعه  ۹/62ی حدود رهاسازرودخانه و  ۷ی طبیعی ماهیان دریایی در هاستگاهیز

 از اقدامات شیالت در سال یاد شده بوده است. ماهی به دریا

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

 گمرکات از دالر میلیون 1/254ارزش  به کشاورزی محصوالت تن هزار 9/617، معادل ۷۹ سال در

 ادرص روسیه سیونفدرا و قزاقستان افغانستان، ترکمنستان، عراق، کشورهای مقصد به استان

 نظر از و درصد 9/۷ حدود هزار تن( ۹/6۹1 ) یوزن نظر از ۷1 سال با مقایسه در که است گردیده

 صادراتی اقالم نیتر. مهماست داشته کاهش درصد 2/67میلیون دالر( حدود  4/289ارزش )
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یاهان، گ و و مرکبات، گل کیوی شامل فرآورده های لبنی، 69۷۹ سال در استان کشاورزی بخش

 کل از استان کشاورزی محصوالت صادرات سهم .است بوده آب میوه، خرما و خوراک آماده دام 

 .باشدمی درصد 9۹ و ۹/42 حدود ارزشی و وزنی حیث از ترتیب به ۷۹ سال در استان صادرات

 . مقایسه میزان و ارزش صادرات محصوالت کشاورزی استان9-9نمودار 

 

 ارزش به تن هزار 5/9122 وزن لحاظ از ،۷۹ سال در نیز استان کشاورزی محصوالت واردات

 ارزش از درصد ۷/85 و وزن کل از درصد ۹/۷4 معادل سهمی که باشدمی دالر میلیون ۹/۷۷7

 ارداتیو اقالم نیتر. مهماست داده تشکیل نظر مورد سال در را استان غیرنفتی کاالهای واردات کل

ذرت دامی، روغن های حیوانی و دانه و میوه های روغن  جو و، ۷۹ سال در استان کشاورزی بخش

 است. دار و کودها بوده

 سهم که شد متوجه توانتوجه به اعداد و ارقام صادرات و واردات محصوالتی کشاورزی می با

 که دباشمی ناچیز بسیار استان صادراتی محصوالت سبد در استان کشاورزی محصوالت صادرات

 االب نظیر عواملیبه  کشور به ارز ورود مشکالت اقتصادی و هایمچون، تحریمه مواردی بر عالوه

 بازارهای در خارجی مشابه محصوالت با آن رقابت عدم و داخلی محصوالتشده تمام قیمت بودن

 و داشت کاشت، مراحل رعایت عدم دلیل به کشاورزی محصوالت ماندگاری عدم هدف،

 کنسرسیوم وجود عدم کشاورزی، محصوالت نامناسب یبندنادرست، بستهونقل حملبرداشت،

7.7

57.7

677.7

657.7

277.7

257.7

977.7

حجم صادرات   ارزش صادرات

31سال 

36سال 
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 دفه بازارهای دادن دست از موجب تینها در که یکدیگر با خرد صادرکنندگان رقابت و صادراتی

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

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

زی به عنوان یک بخش مولد بر کسی پوشیده نیست، مهمترین تاثیر این اهمیت بخش کشاور

بخش در اقتصاد عبارت از عرضه مواد غذایی و اشتغالزایی باالی مستقیم و غیرمستقیم می باشد. 

رشد بخش کشاورزی موجب تقویت صادرات و کاهش واردات و ارزآوری برای کشور می شود، 

ا را کنترل کرده و شاید می تواند جریان این مهاجرت را همچنین مهاجرت از روستاها به شهره

 وارونه سازد، بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی و قشر کشاورز امری مهم و ضروری است.

تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی با رشد قابل  69۷۹( طی سال 2-9مطابق جدول )

میلیارد ریال در  4/۷994به رقم  69۷1 میلیارد ریال در سال 1/41۹6درصدی از  8/۷۷توجه 

افزایش پیدا کرده است. صنایع تبدیلی کشاورزی، شیالت و تولیدات گیاهی به ترتیب  69۷۹سال 

درصد بیشترین رشد تسهیالت را در بین بخش های کشاورزی نسبت  4/628و  5/691، 8/277

 به سال ماقبل آن داشته اند. 

 در که بوده ریال میلیارد 4/۷994 مبلغ ۷۹ سال در ورزیکشا بخش در افتهیصیتخص اعتبارات

دام و طیور، صنایع تبدیلی کشاورزی، تولیدات گیاهی)گلخانه و باغبانی و زراعتکاری،  یهابخش

 . مکانیزاسیون بخش کشاورزی، شیالت و سایر بوده است

 بوده ریال( میلیارد 1/41۹6که مبلغ) 69۷1 سال با مقایسه بخش یاد شده در تسهیالت مبلغ

 ،افتهیاختصاص تسهیالت میزان رشد دالیل از درصد افزایش داشته است. 8/۷۷، حدود  است

 ۷7 جذب همچنین و شیالت تکمیلی، و تبدیلی صنایع هایبخش درصدی 677 جذب عملکرد

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

 .است نموده فراهم را ۷۹ سال در افتهیصیتخص اعتبارات
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 . تسهیالت پرداخت شده به تفکیک بخش های کشاورزی)میلیارد ریال(2-9جدول 

 درصد تغییر 7936 7931 شرح

 ۹/۹7 9/667۷ 9/68۷9 دام و طیور

 8/277 865 ۹/2456 صنایع تبدیلی کشاورزی

 4/628 657۷ 944۹ تولیدات گیاهی

 -1 672۷ 5/۷1۹ مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 5/691 8/661 2/2۹1 شیالت

 ۷/222 5/۷2 ۹/2۷8 سایر

 8/33 6/4617 4/3994 جمع کل
 ماخذ: جهاد کشاورزی استان

 . سهم تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های کشاورزی)درصد(4-9نمودار 

 

 سیاستی هایتوصیه ارائه و بندیجمع. 9-4

 دوجو عدم و مالکیت اسناد بودن دستدارمی مالی، تأمین باالی هزینه محصوالت، فسادپذیری

 یلدل به سودآوری بودن نازل بانکی، نیاز مورد وثایق تأمین راستای در مالکیت رسمی اسناد

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

 از ودنب فصلی و مدرن تکنولوژی با یاریآب هایسیستم و آالتماشین یریکارگبه برای کافی

21 9

26 9
96 3

71 9

9 1
9 2

دام و طیور

صنایع تبدیلی

تولیدات گیاهی

مکانیزاسیون

شیالت

سایر
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در همین ارتباط توصیه های سیاستی ذیل  .باشدمی استان کشاورزی بخش هایچالش نیترمهم

 در بخش کشاورزی مورد نظر می باشد:

برنامه های مدون جهت مدیریت تولید هر محصول کشاورزی تهیه گردد و اهداف ساالنه تولید  -

بینی تقاضای مصرف داخلی و تقاضای صادراتی در آن برنامه مشخص  هر محصول متناسب با پیش

 گردد به گونه ای که در پایان سال با کاهش تولید و یا اضافه عرضه محصوالت مواجه نباشیم.

ایجاد بورس کاالهای استراتژیک استان شامل برنج و مرکبات می تواند در روند فروش محصوالت  -

 ای جدیدی را برای آن ایجاد نماید. استان تسریع بخشیده و بازاره

استفاده از صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حضور در  -

 بازارهای منطقه ای و جهانی الزم است.

استفاده از دیپلماسی اقتصادی و عقد قرادادهایی در خصوص تسهیل و افزایش صادرات  -

سئولین عالی استانی و اتاق بازرگانی استان از پیش شرط محصوالت کشاورزی استان توسط م

 های توسعه این بخش محسوب می گردد.

نظارت بر روند تولید محصوالت و سموم بکار رفته در این بخش، چرا که در سال های اخیر به  -

دلیل استفاده بیش از حد سموم بی کیفیت شاهد خسارات وارده از این ناحیه به کشاورزان و 

 .میین خطرات تامین غذایی و عدم سالمت برای مصرف کنندگان محصوالت این بخش بودهمچن

مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی استان )مرکبات و برنج( نوآوری ها و مطالعات مناسبی در زمینه  -

های مختلف محصوالت یاد شده انجام دهند تا در زمینه بهره وری و تنوع محصوالت و قیمت 

 واقع گردد.  تمام شده آن موثر

امروزه محصوالت ارگانیک به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی و سالمت غذایی آن بسیار  -

مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است. الزم است برنامه ریزان بخش کشاورزی استان در 

 ند.این زمینه اهتمام جدی داشته و سمت و سوی تولیدات استان را به این حوزه متوجه ساز

به منظور نظارت بر روند صادرات محصوالت کشاورزی و سایر کاالهای تولیدی، حفظ برند  -

محصوالت استان در بازارهای بین المللی، تسهیل امر صادرات در کشورهای مقصد، تضمین 

کیفیت به خریداران و ... ایجاد پایانه های صادراتی مرکبات و تقویت پایانه صادراتی برنج استان 

 بسیار ضروری و حیاتی است.  امری
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 چکیده

خش ب نیرگذارتریو تاث نیتر یاز اصل یکیبخش صنعت و معدن به عنوان 

 لیرود. استان مازندران به دل یدر روند توسعه به شماره م یاقتصاد یها

 مادر عیدر واقع از حضور صنا یو مستعد کشاورز زیحاصلخ یها نیزم تیماه

 ودهافزآمار منتشر شده، ارزش نیبرد. بر اساس آخر یرنج م کیژو استرات

بوده که  الیر اردیلیم 9/58898حدود  69۷5بخش صنعت استان در سال 

 افتهیشیدرصد افزا 5/69( حدود الیر اردیلیم 1/56846نسبت به سال قبل )

درصد  5/66استان حدود  یناخالص داخل دیسهم بخش صنعت در تول یول

 درصد کاهش داشته است. 9/7با سال قبل حدود  سهیمقا بوده که در

 یهاکه تعداد پروانه دهدیبخش صنعت نشان م یهاشاخص نیترمهم

بر اساس  یگذارهیسرما زانیفقره و م 261یدر سال مورد بررس یبرداربهره

بر اساس  زیاشتغال ن زانیو م الیر اردیلیم 1659 یبرداربهره یهاپروانه

 دراتصا زانیم گرید یو از سو باشدینفر م 9۹19 یبرداررهبه یهاپروانه

 18۷دالر با وزن  ونیلیم 9۹5در حدود  69۷۹بخش صنعت استان در سال 

درصد  8/4از لحاظ ارزش  بیکه نسبت به سال قبل به ترت باشدیهزار تن م

 226درصد رشد داشته است. در بخش معدن  9/1کاهش و از لحاظ وزن 

 هفقر ۷7و  زیفقره فعال و در حال تجه 696 بیان با ترکمجموع معادن است

و استخراج  الیر اردیلیم 8/۷96 یگذارهیسرما زانیباشد. م یم رفعالیغ

 تن بوده است. ونیلیم 8/۷44 رهیتن و ذخ ونیلیم 5/27

تقاضا و خروج بخش  کیدولت متوجه تحر یها استیس ریاخ یسال ها در

از رکود  یصنعت یکارگاه هابه خصوص بخش صنعت و  یاقتصاد یها

فوق را سرلوحه کار  یها استیس زیبوده است، استان مازندران ن یاقتصاد

قتصاد ا یقیبخش حق تیبهبود وضع یمبنا تالش برا نیخود قرار داده و بر هم

از کارگاه ها انجا داده است.  تیرا در جهت حما ینموده و اقدامات شتریرا ب

ون مختلف، بهبود قان یبخش ها یسعه رقابتتو ،یاقتصاد مقاومت یها استیس

و توسعه  نیگذار و تام هیجذب سرما ،یکسب و کار، توسعه فناور یفضا

 ها بوده است.  استیس نیا یاز اجرا یموارد رساختیز

 

 یبردارگردش، پروانه بهره هیصنعت و معدن، سرما :یدیکل یهاواژه
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 های استانیریگاقتصادی بخش صنعت و معدن و جهت یهااستیس. 4-7

 بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در بخش صنعت و معدن دولت مکلف شده است:

به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی،  -

 شورای معادن در هر استان به منظور انجام اقدامات مندرج در حکم تشکیل دهد.

ی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع و توسعه صادرات غیرنفتی، به منظور رونق تولید، نوساز -

 دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط اقدامات الزم را اعمال نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست اولویت های صنعتی)با اولویت صنایع معدنی( را با  -

 اند. وزیران برسرعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیات 

در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و  -

دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی، حمایت های الزم را از صندوق ضمانت صادرات 

ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، 

 ت های معدنی و صنایع دریایی به عمل آورد.  بیمه فعالی

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

ز تواند یکی اه ایران است و میی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعهابخشی با سایر اگسترده

ها و شنایی با وضع موجود، برنامهابراین آبن؛ باشداقتصادی کشور  یهاشرانیپ نیمؤثرتر

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

 مخاطب قرار دهد. 

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

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

ار آن ی گذشته و استمرهاسالکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط در پشتیبانی

و  آالتنیماشهای حمایتی به منظور نوسازی همچنین اجرای مناسب بسته در سال جاری و

ظیم تراز تجاری بخش صنعت و معدن، وری و تالش به منظور تنتجهیزات تولیدی و ارتقای بهره

 تواند مورد توجه قرار گیرد.هایی است که میترین توصیهاز جمله مهم
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 . بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن4-2

ی سازآمادهآن  تبعبهاستان مازندران به دلیل کمبود زمین و باال بودن قیمت آن، هزینه تملک و 

این امر به عنوان یک عامل  ؛ کهدهدیمافزایش  آن رام شده جهت ایجاد یک صنعت، هزینه تما

. همچنین با عدم مساعدت در ایجاد و توسعه ردیگیمقرار  گذارانهیسرمامنفی در مقابل 

ی مواجه گذارهیسرمای با عدم امکان استقرار صنایع و نیز زودبهی صنعتی، مازندران هاشهرک

 خواهد شد.

صنعت و معدن و با توجه به تغییر نگرش به عمل آمده در  پیرو سیاست های دولت در بخش

نعتی ی صهاطرحسیاست توسعه استان مازندران و تغییر استراتژی توسعه صنعتی، سبب ایجاد 

های یاد شده در زمینه محصوالت غذایی و آشامیدنی، زیادی در استان گردیده است. طرح

ی، ساخت فلزات اساسی رفلزیغکانی  محصوالت چوبی و کاغذ، محصوالت شیمیایی، محصوالت

نی های مختلف صنعتی و معدو محصوالت الستیکی و پالستیکی بوده است. این استان در زمینه

 از: اندعبارتدر حوزه صنعت  هاآن نیترمهمکه  داراست راهای برتر رتبه

 این حوزه.واحد فعال در  677کشور با بیش از  یهااستانی خودرو بین سازقطعهرتبه چهارم  -

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

 درصد ظرفیت تولید کشور. 45قطب نئوپان و ام دی اف با حدود  -

تن شیر در روز )واحد کاله که بیش از  2777قطب صنعت لبنیات با توان جذب بیش از  -

 تن است(. 6777یر آن روزانه نفر پرسنل داشته و ظرفیت ش 2777

ی غیرقابل انکاری برخوردار است که هاتیمزهمچنین استان مازندران در زمینه معدن از 

 باشد:به شرح ذیل می هاآنترین عمده

 رتبه اول از نظر ذخیره فلورین در کشور -

 رتبه دوم از نظر ذخیره ذغال سنگ در کشور -

 در کشور رتبه اول از نظر ذخیره سنگ گرانیت -

 های طال، مس، تنگستن، باریت، سرب، روی، بوکسیت و...دارای آنومالی -
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 ها و متغیرهای بخش صنعت و معدن. بررسی و تحلیل شاخص4-9

 . بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن4-9-7 

 گروه صنعت ، زیر بخشافزودهارزش 

بخش صنعت و معدن استان  افزودهزشار، ۷5بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار سال 

درصد از  4/6میلیارد ریال بوده که سهمی معادل  9/58898مازندران به قیمت جاری برابر با 

درصد از تولید ناخالص  5/66این بخش در کشور را داراست. و همچنین سهمی حدود  افزودهارزش

 است.داخلی استان را به خود اختصاص داده 

 ها، نساجی، ساختآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت های ساختعالیتدر این بخش رشته ف

 ساخت یهاتیفعالکک، تولید محصوالت فلزی ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات، رشته 

تولید محصوالت رایانه ای، تولید مواد شیمیایی و  چوبی بیشترین افزایش و محصوالت و چوب

بخش صنعت و معدن  افزودهارزشاهش را داشتند. از مجموع فراورده های شیمیایی بیشترین ک

درصد متعلق به صنعت است که این شاخص در استان  54درصد مختص معدن و  41کشور 

 باشد.درصد می ۷8و  2مازندران به ترتیب 

 های صنعتی. بررسی وضعیت کارگاه4-9-2

 جواز فقره 24414 عدادت 1397 سال دربر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور 

 صادر نفر  553445اشتغال بینی پیش و ریال میلیارد2870807 سرمایه  بینی پیش با تاسیس

 در درصد 8/61 افزایش دهنده نشان قبل سال مشابه مدت با فوق ارقام است. مقایسه گردیده

 جواز عدادت باشد. بیشترین می اشتغال در درصد 5/65و  سرمایه گذاری در درصدی 1/57 تعداد،

 است. شده صادر فقره 1712 و 1800 و 2145 با ترتیب به یزد و قم سمنان، استانهای در تاسیس

 محصوالت گروه به مربوط تعداد بیشترین ، 1397 سال در صادره تاسیس جواز فقره 24414 از

 ترینباال. باشد فقرهمی 2949 و 3386 با غیرفلزی کانی سایرمحصوالت آشامیدنی و انواع و غذایی

 حاصل های فرآورده و کک گروه به متعلق صنعتی های گروه در گذاریسرمایه بینی پیش سهم

 باشد می هاگروه کل از درصد ۹/96 سهم با  )ریال میلیارد(909203 با سرمایه نفت از

، تعداد ۷۹بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال 

آن مورد بوده که در مقایسه با سال ماقبل  ۹79های صادره به تفکیک گروه صنعت جواز تأسیس
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 سیتأسی جواز هاپروانهدرصد کاهش داشته است. میزان اشتغال بر اساس  9/7مورد( حدود  ۹75)

درصد کاهش داشته است.  5/1نفر بوده که نسبت به سال گذشته  69744در سال مورد بررسی 

میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با  ۹/2رای هر نفر شاغل به میزان ی بگذارهیسرمامیزان 

درصد افزایش داشته است که بیانگر  69۷میلیارد ریال( حدود  69/6مدت مشابه سال قبل)

افزایش هزینه های تولید این بخش از صنعت می باشد. در مجموع میزان سرمایه گذاری در این 

 بوده است.  میلیارد ریال  95275بخش حدود 

 استان مازندران از حیث تعداد صدور جواز تاسیس رتبه دوازدهم را در کشور دارا می باشد که از 

این حیث در مقایسه با سال گذشته)رتبه نهم( سه پله رتبه استان افزایش داشته است که بیانگر 

مایه گذاری کاهش تعداد مجوزهای صادر شده در سال مورد بررسی می باشد. از حیث میزان سر

 رتبه سیزدهم و میزان اشتغال ایجاده شده رتبه چهارم را در بین استان های کشور دارا بوده است. 

 و ریال میلیارد 592351 گذاری سرمایه با برداری بهره پروانه فقره 6178 در سال یاد شده،

 گذشته سال مشابه مدت با فوق ارقام مقایسه است. شده نفر در کل کشور صادر  106203اشتغال

 می اشتغال در درصدی ۹/6 و سرمایه گذاری در درصدی ۹/۷۷ و تعداد در افزایش درصد 2/1

 می ای توسعه فقره 2881 و ایجادی آن فقره 3297 صادره، برداری بهره پروانه تعداد این باشد. از

 اصفهان ستانا به مربوط کشور هایاستان بین در صادره برداری بهره پروانه تعداد بیشترین .باشد

 گذاری سرمایه میزان باالترین .دارد تعلق به فقره 16 با شمالی کمترین خراسان و فقره  642با 

 سهم با میلیاردریال((193807 با  هرمزگان استان را، صادره برداری بهره های پروانه در مندرج

  .است داده اختصاص خود به درصدی ۹/92

هزار  ۹/12فقره با  9782، ۷۹تان مازندران تا پایان سال وضعیت موجود پروانه بهره برداری اس

برداری صنعتی صادره نفر بوده است. پروانه بهره ۹8657میلیادر ریال سرمایه گذاری و اشتغال 

هزار میلیارد ریال و  2/27فقره و سرمایه گذاری  6778های کانی غیرفلزی با استان در زمینه

فقره و میزان سرمایه گذاری  597اسی و ماشین آالت با نفر در بخش فلزات اس 67885اشتغال 

فقره و  4۷7نفر و همچنین در بخش شیمیایی با  68891هزار میلیارد ریال و اشتغال  ۷/67

نفر بیشترین پروانه های بهره  67885هزار میلیارد ریال و اشتغال  8/۷میزان سرمایه گذاری 

 د. برداری را در بین بخش های صنعت دارا بوده ان
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 . وضعیت موجود پروانه های بهره برداری به تفکیک صنعت در استان مازندران7-4جدول 

 درصد تعداد صنعت
 سرمایه گذاری

 )میلیارد ریال(
 درصد

 اشتغال

 )نفر(
 درصد

فلزات اساسی و  

 ماشین آالت
597 2/6۹ 67۷92 4/6۹ 68891 6/24 

 64 67885 9/92 27299 ۹/92 6778 کانی غیرفلزی

 64 67885 ۹/65 ۷817 61 4۷7 ییشیمیا

 ۷/4۹ 9۹544 95 2611۹ 6/94 6754 سایر

 677 ۹8657 677 121۷2 677 9782 جمع استان

 ماخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

 31. وضعیت موجود سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده به تفکیک صنعت استان در سال 7-4نمودار 

 
مورد با سرمایه  261در بخش صنعت تعداد  ۷۹ره برداری استان مازندران در سال پروانه های به

نفر بوده است که از حیث تعداد صدور پروانه های  9۹19میلیارد ریال و اشتغال  1659گذاری 

 بهره برداری رتبه یازدهم را در بین استان های کشور دارا بوده است. 
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رکز فعالیت های صنعتی استان در سه شهر آمل، مسائل و مشکالت بخش صنعت همچنان در تم

درصد از کارگاه های صنعتی استان را تشکیل می دهند.  4۹ساری و بابل قرار دارد که حدود 

 از ظرفیتو استفاده نامناسب نامناسب یابی توزیع نامتوازن شهرک های صنعتی و مکان

متاسفانه هنوز اقدامی در  از دیگر مشکالت این بخش می باشد که های صنعتی موجودشهرک

 جهت رفع آن صورت نپذیرفته است.  

 . بررسی وضعیت زیر بخش معدن4-9-9

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب 

میلیارد دالر  2/۷درصد به ارزش  26، محصوالت معدنی و فلزی، حدود 69۷۹شود. در سال می

درات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فوالد و محصوالت از صا

فوالدی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصوالت مرتبط و سیمان بیشترین میزان 

شاهد رشد تولید  . این بخش در سال یاد شدهاندصادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده

میزان  ،زغال سنگ، مس و روی بوده و در بخش هایی مانند آلومینیم در زنجیره ارزش فوالد،

صادرات محصوالت  .با افت قابل توجه همراه بوده است 69۷1تولید نسبت به مدت مشابه سال 

درصدی و از نظر ارزشی  5در مجموع از نظر وزنی کاهش  69۷۹معدنی و فلزی نیز در سال 

ذشته داشته است. بیشترین کاهش در صادرات درصدی نسبت به مدت مشابه سال گ 2کاهش 

مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، 

حوزه هایی مانند فوالد و  .سنگ آهن دانه بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است

نیز با رشد صادرات روبه محصوالت فوالدی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال سنگ و مس 

 روبوده اند.

و مجموعه سیاستهای  نرخ ارز عواملی مانند تحریمهای ایاالت متحده آمریکا، نوسانات شدید

ازار، افت منجر به افزایش هزینه های تولید، تالطم ب 69۷۹اقتصادی و تجاری دولت در سال 

صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز 

مشکالت متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی 

 هدهد که تأثیر عمده تحریمها در افزایش هزینه های تولید بودشد. آمارها و بررسی ها نشان می

و  های مختلف بر موانعو اکثر تولیدکنندگان محصوالت معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روش

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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های بیشتر دولت هستند، اما ها فائق آیند و نیازمند حمایتمحدودیت های حاصل از تحریم

های ارزی، های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاستها و موانع حاصل از سیاستمحدودیت

 ،بازار و قیمتگذاری دستوری محصوالت معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار دخالت در

گری، به مانع درونی بزرگی در سر جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه

راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصوالت 

« خود تحریمی»شده است و در میان فعاالن اقتصادی تحت عنوان  معدنی و صنایع معدنی

 .شودشناخته می

شده معدن در کشور کشف 6799، حدود ۷۹در سال دهد که بررسی آمارهای موجود نشان می

معدن بوده است. در مدت یاد شده گواهی کشف صادر شده در کل کشور  1این تعداد در استان 

میلیارد ریال بوده است. این  1/۷7۹هزار تن با هزینه عملیاتی  5/27998۹5فقره به تناژ   1۷1

هزار میلیارد تومان تسهیالت بعد از بخش خدمات دومین رتبه  ۷/278بخش در سال یاد شده با 

درصد تشکیل داده است. مجموع حقوق دولتی وصول شده معادن در سال یاد شده برابر   2۹را با 

درصد افزایش داشته  1/4نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  میلیارد ریال بوده است که ۹568

 است.

 ۹فقره گواهی کشف و  9فقره پروانه اکتشاف،  1 تعداددر استان مازندران در مدت یاد شده،  

نفر صادر شده  1۷هزار تن با اشتغال  6648ی با میزان استخراج اسمی برداربهرهفقره پروانه 

فقره  696صادر گردیده که  ۷۹ی تا پایان سال برداربهرهوانه فقره پر 226در مجموع  ؛ کهاست

فقره غیرفعال می باشد. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پروانه  ۷7فعال و در حال تجهیز و 

درصد کاهش داشته است.  57و  5/62، 47ی و گواهی کشف به ترتیب برداربهرهاکتشاف، پروانه 

میلیارد ریال بوده که  49استان در سال یاد شده برابر   میزان حقوق دولتی وصول شده معادن

درصد افزایش داشته است. وضعیت صدور پروانه بهره  ۹/58نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 برداری معادن استان در مدت یاد شده به شرح جدول ذیل می باشد.
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 36ل و مقایسه با سا 31. پروانه بهره برداری معدنی صادره طی سال 2-4جدول 

 تعداد سال
 سرمایه گذاری

 )میلیارد ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 ذخیره قطعی

 )هزار تن(

 استخراج اسمی

 )هزار تن(

69۷۹ ۹ 21896 ۹9 648478 6979 

69۷1 1 97926 42 ۹4۷۹ 5۷7 

درصد 

 تغییرات
۹/61 5/66- 8/۹9 6887 8/627 

 ماخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

 رات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن. صاد4-9-4

هزار  18۷صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود 

میلیون دالر بوده است. عمده کاالهای صادراتی استان شامل   9۹5تن و از لحاظ ارزش به میزان 

آبمیوه و کنسانتره بوده است. ی لبنی، سیمان، مصنوعات چوبی، مصنوعات چدنی، هافرآورده

ازبکستان و  مقصد کاالهای صنعتی استان کشورهای عراق، فدراسیون روسیه، افغانستان،

هزار تن و  9827معادل  69۷۹بوده است. واردات محصوالت صنعتی استان در سال  ترکمنستان

، آالتنیماشانواع  ،آالتآهنمیلیون دالر بوده که عمدتا شامل غالت، انواع روغن،   926به ارزش 

کاغذ بوده است. مبدا واردات استان در سال یاد شده، فدراسیون روسیه، امارات متحده عربی، 

 سوئیس، آلمان، و اسپانیا بوده است.

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

مند ان نیازدر سال های اخیر به دلیل شرایط رکود بازار و کمبود تقاضا، بنگاه های نوپا و کم تو

حمایت و پشتیبانی بودند. از طرفی به دلیل کمبود نقدینگی و سود باالی تسهیالت بانکی، بنگاه 

های جدید التاسیس با مشکل تامین منابع مالی روبرو بودند، با توجه به اینکه بخش صنعت و 

ین بخش ر امعدن نسبت به بخش های دیگر اقتصادی به سرمایه باالتری نیاز دارد تنگنای مالی د

 بیشتر محسوس بوده است. 

تسهیالت طرح ) یبانکصنعت و معدن در سال یاد شده شامل تسهیالت  حمایت دولت از بخش

رونق تولید(، تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 

 ( ، تامین گردیده است.68
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 )سرمایه ثابت )ارزی و ریالی 

 ۹855که  مبلغ  اندنموده نامثبتواحد  9۹2از محل تسهیالت رونق تولید تعداد  69۷۹در سال 

 2625واحد به مبلغ  12واحد معرفی شده تخصیص یافت. و از میان به  247میلیارد ریال به 

 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت گردید.

 :سرمایه بازسازی و نوسازی 

ی به این ابودجهه متاسفانه در سال مورد بررسی فقره در کارگروه مصوب گردیده ک 96تعداد 

 حوزه تعلق نگرفته است.

 های سیاستیو ارائه توصیه یبندجمع. 4-4

های اولویت داری که باید در آنها عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش

زارتخانه های خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و مورد وفاق سایر و

شایان ذکر است که عدم توجه به صادرات و تمرکز . مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است

های حمایتی از صادرات متناسب با بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست

ی اوری پایین در کشور شده است. به گونه آارزش آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فر

که محصوالت منبع محور از جمله محصوالت باالدستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات 

درصد از کل صادرات  52حدود ی سهم 69۷۹گازی به عنوان اقالم عمده صادراتی کشور در سال 

 .کشور را به خود اختصاص داده اند

درصدی در تولید ناخالص  4/64درصد از ارزش افزوده کشور( و سهم  5/6توجه به سهم اندک) 

استان بیانگر کوچک بودن سهم صنعت استان می باشد. با این حال محصوالت سیمان، ام دی 

 اف، کاغذ، خودرو، روغن تصفیه شده و نئوپان عمده تولیدات استان را در این بخش تشکیل

 :به منظور رشد هر چه بیشتر بخش صنعت و معدن موارد ذیل پیشنهاد می شودمی دهند.  
ارائه تسهیالت و منابع مالی مورد نیاز کارگاه های صنعتی که با مشکل فروش و رکود مواجه  -

 هستند.

توسعه طرح های متناسب با تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن محصوالت جهت تکمیل  -

 زنجیره ارزش تولیدات.
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 توسعه خدمات بیمه ای جهت حمایت از صنعتگران استان. -

 های علم و فناوری به منظور ادغام علم در صنعت استان. گسترش و تجهیز پارک -

بازاریابی محصوالت تولیدی استان در بازارهای جهانی علی الخصوص در کشورهای همسایه  -

 ایران و استان.

لزوم ارتقای بهره وری تولیدات کارگاه های صنعتی جهت رقابت پذیری با دیگر کارگاه های  -

 رقیب.

سیاری از موانع و مشکالت تولید شناخته شده است. این مسئله کلید ب، چندنرخی بودن ارز -

به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمانسپاری ارزی و 

که جای آن دارد که سیاست های ارزی درستی در  قاچاق کاال به کشورهای همسایه شده است

 این ارتباط اتخاذ گردد.

های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، تگاهناهماهنگی دس -

ذا لمعدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیتهای تولیدی افزوده است. 

 ایجاد وحدت رویه در خصوص سیاست های اتخاذ شده مشکالت بوجود آمده را بهبود می بخشد.

برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ جرا مدون و قابل ابرنامه ریزی  -

 اثرگذار بر بخش تولید مهمبازارهای صادراتی و ایجاد فرصتها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل 

 و تجارت محصوالت معدنی و فلزی بوده است .

 کرد: به موارد زیر اشاره توانهای کالن برون بنگاهی بخش صنعت میاز جمله چالش 

تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانکها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و 

یند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکالت ناشی از اجرای قانون آشفاف نبودن فر

وز و مج زمانبر بودن صدور، مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور

های اصلی از جمله چالش تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات، عدم اجرای پنجره واحد

و عدم ثبات آن موجب بی ثباتی در قیمت  نرخ ارز جهش. کار به شمار می آیند محیط کسب و

ایش هزینه های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ مواد اولیه و افز

نیمایی و استفاده بی رویه و ناصحیح از کارتهای بازرگانی شده است. تعیین ارزش کاالها در 

یند ترخیص محموله های وارداتی نیز آو زمانبر شدن فر TSC سامانه تعیین ارزش گمرکی کاال

، که می بایستی از سوی شودصنعت در امور گمرکی محسوب میهای بخش از جمله چالش

 مسئولین این بخش مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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 چکیده
های مهم اقتصاد هر کشور است. داشتن یک مسکن بازار مسکن، یکی از بخش

ذارد. گخوب و با قیمت مناسب تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارها می

گذاری و کسب سود است و از این از سوی دیگر این بازار محلی برای سرمایه

 .کیفی زندگی افراد یک جامعه تأثیرگذار خواهد بود طریق نیز روی سطح

بخش ساختمان و مسکن استان مازندران  افزودهارزش دهدمیها نشان بررسی

 قبلسه با سال بوده که در مقایمیلیارد ریال  6548۷ حدود 69۷5در سال 

 درصدی مواجه بوده است. ۹/27میلیارد ریال( با رشد منفی  ۹/6۷595) آناز 

استان  ریزیبرنامهآخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و  اساس بر

 هایگروهساختمانی صادره در کل  هایپروانهتعداد  69۷1مازندران در سال 

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

فقره پروانه ساختمانی  4549طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد 

درصد کاهش  2/2صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 

 دهد.را نشان می

 مسکونی در نیمه هایساختمانزیربنای  مترمربعمتوسط قیمت فروش یک 

ر ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال هزا 5/۹265در استان  ۷1اول سال 

درصد افزایش  6/5درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  5/9قبل 

 مترمربعقیمت فروش یک  متوسط ،69۷1سال  در نیمه دوم داشته است.

هزار ریال بوده که نسبت  8674مسکونی در استان  هایساختمانزیربنای 

 زایش و نسبت به نیمه دوم سال قبلدرصد اف 9/62به نیمه اول همین سال 

 .درصد افزایش داشته است 2/61

 

 مسکونی، پروانه ساختمانی ساختمان ، مازندران،مسکن :واژگان کلیدی
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 استان هایگیریجهتو  اقتصادی بخش ساختمان و مسکن هایسیاست. 5-7

متنوع  یبرنامه ها موثر دولت در قالب یاستهایگذشته با س انیسال یدر کشور ما بخش مسکن ط

به خود اختصاص داده و از رونق  رانیرا در اقتصاد ا یا ژهیو گاهیو با اختصاص اعتبارات الزم، جا

 نیشده ، ا جادیا یهمزمان با رکود اقتصاد ریدر چند سال اخ کنیاست. ل دهیبرخوردار گرد یخوب

بخش با  نیا میو مستق ارتباط تنگاتنگ لیبرد. به دل یکم سابقه به سر م یدر رکود زیبخش ن

 یمختلف اقتصاد یها استیس یو اجرا فیرونق ده ها شغل، دولتمردان هم اکنون به فکر تعر

بخش  کیمردم و عدم تحر دیکاهش قدرت خر کنیهستند، ل یاتیبخش ح نیا کیجهت تحر

 .از ابهام قرار داده است یرا در هاله ا ماتیتصم نیا قیمسکن توف یتقاضا

عوارض  فیدر بخش مسکن، اعتبارات مسکن مهر در تخف 69۷۹بودجه سال  حهیال یبررس در

تومان نسبت به  اردیلیم 225مسکن مهر با اعتبار  رساختیو تراکم و ز یمال یهاتیپروانه، حما

عوارض  فیتخف ارانهی یتومان برا اردیلیم 677مقدار  نیمانده است. از ا رییسال گذشته بدون تغ

به  زیتومان ن اردیلیم 625مسکن مهر و   یعموم ساتیتاس جادیراکم و او ت یمال تیپروانه، حما

 .کرده است دایمسکن مهر )سهم دولت( اختصاص پ رساختیز ارانهی

 یطرح مسکن اجتماع یسال اجرا نیدولت در بخش مسکن در ا یاقتصاد یاستهایس گرید از

 یکم درآمد در قالب ها اقشار یبرا یهزار واحد مسکون 677طرح ساالنه  نیبوده است. در ا

ام و ای نیبه دارندگان زم متیوام ساخت مسکن ارزان ق یاعطا ،یجاریمختلف شامل مسکن است

، 6477سال  انیسال در پا 5پس از  تایشود که نها دهیتدارک د ریپذ بیمسکن به اقشار آس دیخر

رغم آنکه در  یلسال ع نیطرح  در ا نیا یرسد.در اجرا یم یهزار واحد مسکون 577مجموعا به 

مربوط به آن انجام شده است، اما از  ییداده شده و کار اجرا صیتخص نیاز مناطق زم یبعض

سال  نیطرح در ا نیا یطرح اختصاص داده نشده، اجرا نیبه ا زمتمرک یمنابع مال کهییآنجا

 است. دهینگرد یاتینداشته و عمل یا مالحظه قابل شرفتیپ
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 بخش ساختمان و مسکنوضعیت تحوالت  بررسی .5-2 

 هیلمواد او متینرخ ارز و ق دیشد شیکشور و افزا یاقتصاد میبا توجه به وقوع تحر 69۷۹در سال 

 شیساخت مسکن، بازار مسکن با افزا نهیهز دیشد شینهاده ها و به تبع آن افزا ریفوالد و سا رینظ

مواجه بوده  ۷۹ال دوم س مهیالخصوص در ن یمسکن عل متیدر ق یو قابل مالحظه ا ریچشمگ

از آن منجر به  یناش یانتظارات تورم نیو همچن ینرخ ارز و کاهش ارزش پول مل شی. افزاتاس

ست. ا دهیگرد یمسکن در کشور و استان در تطابق با کاهش ارزش پول مل متیق دیشد شیافزا

مسکن  دیخر انیاضمتق لیدر جامعه و تعج یدر بازار ارز ابتدا به انتظارات تورم یالتهاب و نابسامان

 به بازار معامالت یبازو سفته یاهیسرما یتقاضا تیبا هدا تیمعامله منجر شد و در نها انجامبه 

 مهیدر ن یارز یهامسکن را فراهم ساخت. در گام بعد، شوک متیجهش ق یبرا طیملک، شرا

مسکن  ساخت شدهتمام متیق تیو در نها یمصالح ساختمان متیبر نوسانات ق یتابستان اثر منف

 ها از بازار ساخت و ساز شد.سازنده یخروج برخ باعثگذاشت و 

 زیاجاره مسکن ن نهینرخ ارز ، هز شیاز افزا یتورم ناش شیو با توجه به افزا یدوره زمان نیهم در

متر مربع  کیاجاره  نهیمتوسط هز کهیدر کشور و استان داشته به طور یریچشمگ شیافزا

داشته  شیدرصد نسبت به سال گذشته افزا 6۷ان مازندران حدود در است یساختمان مسکون

 است.

 

 ها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکنو تحلیل شاخص بررسی .5-9

)به  الیر اردیلیم 6/2958معادل  یبا ارزش افزوده ا 69۷5بخش ساختمان و مسکن در سال 

استان را به خود اختصاص  یناخالص داخل دیدرصد از تول 1/4معادل  ی( حدوداً سهمیجار متیق

 داشته است.  69۷4درصد نسبت به سال  4/47معادل  یداده است و رشد

ساختمان  ریو سا یمسکون یافزوده بخش ساختمان و مسکن شامل دو بخش ساختمان ها ارزش

معادل  یبا رقم یمسکون یاساس ارزش افزوده بخش ساختمان ها نیباشد که بر هم یها م

 لیدال نیدرصد کاهش داشته است که از مهمتر 4نسبت به سال گذشته  الیر اردیلیم ۹/4۷62

سال  نیو به تبع آن کاهش عرضه مسکن در ا یساختمان یها روانهتوان کاهش تعداد پ یآن م

 اشاره کرد.
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استان مازندران در سال  یزیو برنامه ر تیریاز سازمان مد یافتیاطالعات در نیآخر براساس

با مدت مشابه سال  سهیدر مقا یصادره در کل مناطق شهر یساختمان یها پروانهتعداد  69۷۹

فقره پروانه  4۹98استان تعداد  یکه در کل مناطق شهر یداشته است، به طور شیقبل افزا

را نشان  شیدرصد افزا 9/4صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود  یساختمان

 .دهد یم

 6/9صادر شده در کل کشور ، استان مازندران سهم  یانه ساختمانپرو 652727توجه به تعداد  با

 انیخصوص از م نیرا در ا ازدهمیصادر شده در کل کشور و رتبه  یدرصد از پروانه ساختمان

ه در استان نسبت ب یتعداد پروانه ساختمان شیکشور به خود اختصاص داده است. افزا یاستانها

ه و با توج دهیگرد یدچار رونق اقتصاد یساز مسکن اندکدهد بازار ساخت و  ینشان م لسال قب

 ریه سارا نسبت ب میرمستقیو غ میمستق ییزااشتغال زانیم نیشتریبخش ب نیامر که ا نیبه ا

 شیبازار افزا نیاشتغال در ا زانیو م هیجذب سرما زانیداشته ، به تبع آن م یاقتصاد یهابخش

ه و بابل ب یشهرستان سار یدر مناطق شهر یساختمان یتعداد پروانه ها صدور .استکرده  دایپ

مناطق  ریدرصدکاهش و در سا 2/61، در شهرستان آمل  شیدرصد افزا 1/1درصد و  ۹/8 بیترت

 داشته است.  شیدرصد افزا 6/۹استان  یشهر

 69۷۹صادر شده در سال  یساختمان یمندرج در پروانه ها یطبقات ساختمانها یربنایز سطح

شاخص در شهرستان  نیهزار متر مربع بوده که ا 2449 زانیاستان به م یطق شهرمنا یدر تمام

 ریدرصد و در  سا ۷ شیدرصد، در شهرستان بابل با افزا 8/1درصد و  5/9۷و آمل با کاهش  یسار

 ونیلیم ۹2درصد مواجه بوده است.با توجه به مقدار حدود  8/2استان با کاهش  یمناطق شهر

صادر شده در کل کشور ، استان  یشده در پروانه ساختمان نییتع یاربنیمتر مربع مساحت ز

 نیشده در کل کشور و رتبه هفتم را در ا نییتع یبنا ریدرصد از سطح ز 4/9مازندران سهم 

 به خود اختصاص داده است. ورکش یاستانها انیخصوص از م
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 هریهای مناطق ش . پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری7-5جدول 

 شرح

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 

 در مناطق شهری)فقره(

برآوردهای سطح زیربنای طبقات ساختمانها براساس 

 پروانه های صادر شده)هزار متر مربع(

 درصد تغییر 69۷۹ 69۷1 درصد تغییر 69۷۹ 69۷1

 -5/9۷ 474 118 ۹/8 9۹4 944 ساری

 ۷ 965 28۷ 1/1 426 9۷5 بابل

 -8/1 949 918 -2/61 4۹1 518 آمل

 -8/2 6986 6426 6/۹ 941۹ 9291 سایر مناطق شهری

 -66 2449 2۹41 2۷/4 4۹98 4549 مجموع

 مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران

درصد( مربوط  5/۷1پروانه) 45۹4از کل پروانه های صادرشده توسط شهرداری های استان، تعداد 

درصد( مربوط به افزایش بنا بوده است. با توجه به رقم 5/9پروانه ) 614به احداث ساختمان و 

پروانه افزایش بنای ساختمان در سطح کشور طی  ۷۷86پروانه احداث ساختمان و  64279۷

درصد از سهم  1/6درصد از سهم پروانه احداث ساختمان و  2/9، استان مازندران 69۷۹سال 

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

 تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر حسب نوع پروانه بخش متقاضی. 2-5جدول 

 احداث و افزایش بنا سال
 افزایش بنا احداث بنا

 دولتی تعاونی خصوصی دولتی تعاونی خصوصی

69۷1 4549 494۷ 8 6۷ 61۹ 7 7 

69۷۹ 4۹98 4557 4 27 614 7 7 

 7 7 -8/6 9/5 -57 1/4 9/4 درصدتغییر

 مأخذ:سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران                     
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درصد  5/4تعداد کل پروانه های صادر شده در زمینه احداث ساختمان نسبت به سال گذشته 

افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش پروانه های احداث ساختمان مربوط به بخش صنعتی 

 درصد افزایش داشته است.  1/19که نسبت به سال قبل  بوده

 7931. پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری  در سال 9-5جدول 

 مسکونی کل شرح

مسکونی و 

کارگاهی 

 توام

 آموزشی صنعتی بازرگانی
بهداشتی 

 و درمانی
 سایر

 6۹ ۷ 5 68 262 95۷ 9۷54 45۹4 تعداد 

هم هر بخش از سهم س

 کل
677 4/81 ۷/۹ 4.1 7.4 7.6 7.2 7.4 

درصد تغییر نسبت به 

 69۷1سال 
5/4 6/4 8/۹ 5/7- 1/19 1/28- 5/62 9/689 

 مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران       

 7931. سهم هر یک از بخش های پروانه های احداث ساختمان در نقاط شهری استان سال 7-5نمودار 

 

81.4. مسکونی

.  مسکونی و کارگاهی

۹.۷

4.1. بازرگانی

7.4. صنعتی 7.6. آموزشی .  بهداشتی و درمانی

7.2

7.4. سایر مسکونی

مسکونی و کارگاهی

بازرگانی

صنعتی

آموزشی

بهداشتی و درمانی

سایر
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 . وضعیت تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن5-9-7

بررسی شاخص های بهای مسکن به عنوان معیاری از رشد و رکود اینبخش می تواند تلقی شود. 

زیرا که در صورت عدم رشد قیمت مسکن، انبوه سازان این بخش رغبتی به تولید نداشته و رکود 

قیمتی مسکن در سال های اخیر موجبات توقف  در این بازار حکمفرما خواهد بود. وجود حباب

شاخص بهای ارزش اجاری  رشد قیمت مسکن را فراهم کرده و باعث رکود در این بازار شده بود.

سط ماهانه و فصلی تو صورتبهمسکن به عنوان اصلی ترین شاخص این بخش شناخته می شود و 

به جز نیمه اول  ۷۹منتها در سال مرکز آمار ایران و بانک مرکزی محاسبه و منتشر می گردد، 

سال، اطالعات آماری نیمه دوم سال تا زمان تهیه گزارش محاسبه و ارائه نگردیده است. در نیمه 

بوده که نسبت به نیمه  1/668، متوسط شاخص بهای مسکن اجاره ای در استان 69۷۹اول سال 

 درصد افزایش داشته است.  ۷/8درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  ۷/9دوم سال قبل 

 اعطایی به بخش ساختمان و مسکن تسهیالت .5-9-2

میلیارد  86۹1۹در استان  69۷1میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال 

درصد افزایش داشته است. بانک مسکن با توجه به رسالت  6/5ریال بوده که نسبت به سال قبل 

  6/5۹888های تخصصی در این زمینه با پرداخت خود به عنوان یکی از بانک

استان از  هایبانکدرصد سهم( بیشترین سهم را در میان  8/۹7) مسکنمیلیارد ریال تسهیالت 

 حیث پرداخت تسهیالت به خود اختصاص داده است.

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

و درنتیجه میزان تسهیالت نسبت به سال قبل افزایش  اندنمودههیالت بیشتری در این بخش تس

 پیدا کرده است.
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 . تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن4-5جدول 

 شرح
 69۷۹سال  69۷1سال 

 نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول

 - 1/668 6/664 ۷/678 شاخص بهای مسکن اجاره ای

 9291 2198 5/2258 27۷5 ک متر مربع زمین)هزارریال(قیمت فروش ی

 قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای ساختمان مسکونی

 )هزارریال(
۹265.5 8674 ۷277 5/66698 

مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه برای اجاره یک متر 

 مربع ساختمان مسکونی )ریال(
57122 54484 5/17552 19۹4۹ 

 ماخذ: مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران               

هزار ریال بوده که  2198در نیمه اول سال، متوسط  قیمت فروش یک متر مربع زمین در استان 

درصد  8/61درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  ۷/25نسبت به نیمه اول سال قبل 

توسط  قیمت فروش یک متر مربع  زمین در افزایش داشته است. در نیمه دوم همین سال، م

درصد افزایش و نسبت به  ۹/22هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  9291استان 

 درصد افزایش داشته است. 9/49نیمه دوم سال قبل

 7936 -7931. مقایسه نحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن در سال های 2-5نمودار 

 

7

2777

4777

1777

8777

67777

62777

69۷1نیمه اول سال  69۷۹نیمه اول سال  69۷1نیمه دوم سال  69۷۹نیمه دوم سال 

(هزار ریال) قیمت فروش یک متر زمین     (هزار ریال)قیمت فروش یک متر مربع ساختمان مسکونی  
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هزار ریال  2۷9۹هد متوسط  قیمت فروش یک متر مربع زمین در استان بررسی ها نشان می د

می باشد که در مقایسه با دیگر استانهای کشور ناچیز می باشد. درحقیقت برخالف تصور قیمت 

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

شهر، کهکیلویه و بویراحمد، یزد، در جایگاه پایین تری )بیست و دیگری نظیر کرمان، گلستان، بو

دوم( نسبت به استانهای دیگر قرار دارد.همچنین از لحاظ ارزش معامالت خرید و فروش زمین 

درصدی از سهم معامالت کشور جایگاه  1/64در سطح کشور ، استان مازندران با میانگین سهم 

وسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای ساختمانهای مت اول را به خود اختصاص داده است.

هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  ۷277در استان  ۷۹مسکونی در نیمه اول سال 

درصد افزایش داشته است. در نیمه  5/2۹درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل   5/69

ربنای ساختمان های مسکونی در استان دوم سال یاد شده، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زی

درصد افزایش و نسبت به  6/26هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  5/66698

 درصد افزایش داشته است. 4/9۹نیمه دوم سال قبل  

بررسی ها نشان می دهد از لحاظ میانگین قیمت یک متر مربع ساختمان مسکونی استان مازندران 

م را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.همچنین این استان در جایگاه چهارده

درصدی از ارزش معامالت ساختمان های مسکونی کشور جایگاه  6/9با میانگین سهم  ۷۹سال 

 چهارم را بعد از استان های تهران، البرز و فارس از این حیث به خود اختصاص داده است.

درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع  زیربنای مسکونی 9وه متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعال

درصد 6/66هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  1/17در نیمه اول سال در استان 

درصد افزایش داشته است. در نیمه دوم  سال ،  1/6۷افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  

درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع  زیربنای 9وه متوسط  مبلغ اجاره ماهانه بعال

درصد افزایش و  9/5هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  ۹/19مسکونی  در استان 

 درصد افزایش داشته است. 6۹نسبت به نیمه دوم سال قبل 

ای تولید و مصالح هکاهش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت نهاده

های مسکونی واجاره بهای آن در ساختمانی از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ساختمان

 باشد. می 69۷۹استان طی سال 
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 . تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن5-9-2

 8/۷۷9۹6در استان  69۷۹میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال 

درصد افزایش داشته است. بانک مسکن با توجه  2/6۹ل بوده که نسبت به سال قبل میلیارد ریا

میلیارد   18656های تخصصی در این زمینه با پرداخت به رسالت خود به عنوان یکی از بانک

درصد سهم( بیشترین سهم را در میان بانکهای استان از حیث  1/18ریال تسهیالت مسکن)

 صاص داده است.پرداخت تسهیالت به خود اخت

 . تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن)میلیارد ریال(5-5جدول

 69۷۹سال  69۷1سال  شرح

 8/۷۷9۹6 2/84۹۷4 تسهیالت پرداختی

 ماخذ: شورای عالی بانکهای استان مازندران            

 سیاستی هایتوصیهو ارائه  بندیجمع .5-4

 یتاهم از کالن سطح در اقتصادی رشد در تاثیرگذار هایشاخصه از یکی عنوان به مسکن بخش

 زنی اقتصادی هایحوزه سایر بر بخش این در رکود یا و رونق بطوریکه بوده برخوردار باالیی

 اعثب تواند می بخش این های فعالیت در تحول و تغییر هرگونه رو این . از.بود خواهد تاثیرگذار

 رهایخانوا اقتصاد نهایت در و اشتغال وضعیت رتبط،م خدمات و صنایع در توجهی قابل تغییرات

 .گردد کشور

بخش های  از بسیاری همانند نیز مسکن که است شده سبب ۷۹سال  در کشور اقتصادی وضعیت

 پول ارزش کاهش نفت، فروش کاهش تحریم ها،. شود مشکل دچار کشور تولیدی و اقتصادی

 و یدتول مشکل تشدید سبب ه دوم سالعلی الخصوص در نیم اقتصادی سایر مشکالت و ملّی

 خانوار استطاعت بین بیشتری فاصله مسکن قیمت با افزایش. است شده کشور در مسکن عرضه

به  خانوار مالی توانمندسازی در مسکن سهم وام های که نحوی به شده ایجاد مسکن قیمت و

 محدودیت بدون طرفی فعالیتهای از. است یافته کاهش به شدت کالن شهرها در خصوص

نوسان  بالدن به این مسئله که کرده وخیم تر را مسکن اقتصاد پرتالطم وضعیت مسکن سوداگران

 ردهک پیدا شدت بیشتری این سال در موازی بازارهای این با تناظر ایجاد و سکه و ارز شدید های

 و سرمایه ای کاالی یک سمت مصرفی به کاالی یک سمت از مسکن همچنین حرکت .است
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 به سوداگران دالالن و تشویق سبب کنترل کننده مالیات های غیاب در آن پرسود التمعام

 .است شده آن نابسامانی به زدن دامن و بازار این در فعالیت

در این دوره زمانی افزایش تعداد پروانه های ساختمانی در استان بیانگر افزایش تولید و عرضه 

اهش نرخ سود بانکی و به تبع آن افزایش تقاضای مسکن می باشد.اما همانطور که اشاره شد ک

سرمایه گذاری در بخش مسکن و افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی 

 منجر به افزایش قیمت ساختمانهای مسکونی علی الخصوص در نیمه دوم سال گردیده است.

 ی گردد:با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه م

 تقاضای روند با متناسب کوچک متراژ مسکونی واحدهای عرضه و ساخت از حمایت -

 مسکن معامالت

 وکاهش سوداگری کنترل جهت مکرر در معامالت و خالی، خانه های بر مالیات وضع -

 کاالی مصرفی به عنوان مسکن در غیرمولد سودآوری فعالیت های

 هدف محالت نوسازی و شهری ازآفرینیطرح های ب تسریع و شدن عملیاتی موانع رفع -

 بافت فرسوده در

هک د پوشش عدم به توجه با و استیجاری اجتماعی و حمایتی مسکن های طرح پیشبرد -

 مسکن کالن جاری طرح های در 9تا  6 های

 مناسب مناطق در شهری جامع در طرح های مسکن توسعه طرحهای برای زمین تأمین -

 تقاضا متناسب با

 احداث برای عمومی بخش و و حاکمیت دولت زمین های واگذاری کردن عملیاتی -

 واجد افراد برای مسکن مربوطه ظرفیت از تشویقی سهم اعطای با واحدهای مسکونی

 دستگاه آن شرایط

 پروانه های صدور عوارض ساختمان به منظور کاهش احداث و توسعه واحد پنجره ایجاد -

 ساختمان انشعابات و هزینه بیمه ساختمانی،

گذاران خارجی به منظور ورود فناوری جدید در ساخت صنعتی حمایت دولت از سرمایه -

 در راستای کاهش قیمت تمام شده ساخت

 لهای عامیجاد بازار ثانویه رهن به منظور تامین مالی پرداخت تسهیالت از طریق بانکا -
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مصوب ای سازان به منظور رعایت الگوی های ساخت مسکن و حرفهساماندهی تعاونی -

 ساخت

 دانشگاهی و علمی مراکز و مسکن بخش بین بخش، اثر و مناسب پیوند ایجاد ضرورت -

توانمند سازی بخش عرضه مسکن از طریق اعطای یارانه های مختص تامین خدمات در  -

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

ی و اعطای وام و تسهیالت به تولیدکنندگان مصالح و های تولید کننده مصالح ساختمان

 سازندگان مسکن.

ربط در های دولتی و غیر دولتی ذیها و سازمانها، موسسهدرگیر کردن تمام ارگان -

های تامین خدمات ساخت مسکن مانند تولیدکنندگان مصالح ساختمان و شرکت

 ورشهای آب و فاضالب، گاز، آموزش و پرروبنایی همچون شرکت
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 چکیده

مالحظه تحوالت ص ورت گرفته در جهان نشان می دهد بیشترین پیشرفت  

ه ای علمی در دهه های اخیر مربوط به یخش تکنولوژی های رایانه ای می  

باشد، بخش خدمات نیز همگام با این تحوالت دچار تغییرات اساسی شده و 

اشته است. دستیابی به رفاه عمومی در بین مردم جهان، رش د چشمگیری د 

نیاز به خدمات بیش   تر به این جوامع را افزایش داده اس   ت این امر موجب 

 رشد دو چندان بخش خدمات و گردشگری در سال های اخیر شده است.

های کالن اقتص ادی که در راس تای ایجاد رشد   ترین س یاس ت  جمله مهم از

افزایش ش   فافیت و رقابت س   الم در ارائه ش   وند، یها اعمال متولید بخش

خدمات های بانکی، قض ایی، گردشگری، سالمت، تعاون و راه اندازی سامانه  

 های الکترونیکی و میز خدمت می باشد.

به قیمت بازار معادل  69۷5بخش خدمات کش   ور در س   ال  افزودهارزش 

درص د رشد   1/66هزار میلیارد ریال بوده که نس بت به س ال قبل    2/۹655

 ۷/55داش  ته اس  ت. س  هم این بخش از تولید ناخالص داخلی کش  ور برابر  

 69۷5بخش خدمات استان مازندران در سال  افزودهارزش باش د درص د می 

هزار میلیارد ریال بوده که نس   بت به س   ال  4/945ب ه قیمت بازار برابر با  

است.  ش ته درص د رش د دا   1/68هزار میلیارد ریال،  9/2۷6به مبلغ  69۷4

درصد و سهم آن از  5/1۹سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان 

 باشد.درصد می ۹/2تولید ناخالص داخلی کشور 

علیرغم س  هم باالی بخش خدمات در اقتص  اد اس  تان ، س  هم این بخش از  

اقتص اد اس تان در کش ور بسیار ناچیز می باشد که از دالیل آن می توان به    

س عه کس ب و کارها در حیطه گردشگری و کسب و کارهای   عدم رونق و تو

 جدید از جمله استار تاپ ها اشاره نمود .

 

 های خدماتخدمات، زیر بخش افزودهارزشخدمات،  های کلیدی:واژه
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 استان یهایریگجهتاقتصادی بخش خدمات و  یهااستیس. 6-7

ع و توانمندی های هر استان می باشد، در رس یدن به توسعه پایدار در گرو استفاده بهینه از مناب 

این راستا شناسایی مزیت های اقتصادی استان ها و اولویت بندی برنامه های اقتصادی بر اساس 

این مزیت ها موجب تس ریع روند توسعه خواهد بود. امروزه کشورهای بسیاری بخش خدمات را  

مله می توان سنگاپور، مالزی و تایلند، به عنوان پیشرانه توسعه خود انتخاب کرده اند که از آن ج

 مصر و ترکیه را نام برد.

، این بخش همچون سایر دهدیمحدود نیمی از تولید ناخالص کش ور را تش کیل   بخش خدمات 

ایران با دارا بودن تمامی برخوردار است.  یاژهیاز اهمیت و کش ورهای در حال توسعه و پیشرفته 

تواند از ظرفیت های این بخش جهت نیل به توس   عه پیش نیازهای توس   عه بخش خدمات می 

 پایدار استفاده کند. از سیاست های این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش ش   ف افی ت و رق ابت س   الم در ارائه خدمات بانکی، حمایت دولت در ایجاد پارک های    

س  ترش بنادر خش  ک  پش  تیبانی، احداث پایانه های حمل و نقل ترکیبی مس  افری و باری و گ 

توس ط بخش خص وصی و تعاونی، اتخاذ سیاست های تشویقی برای استفاده کاالها و خدمات از   

نام و نش ان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت،  

گس ترش س امانه الکترونیکی امن معامالت امالک و مس تغالت، تس  هیل در استفاده از خدمات    

الی دادگس تری در س قف اعتبارات مصوب جهت احقاق حق افراد نیازمند، اعطابی تسهیالت   وک

مالی با نرخ ترجیحی تامین فض اهای فیزیکی به منظور فعالسازی و تاثیر بیشتر بخش غیردولتی  

 در توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی کاربردی کشور.

. دهدیمدرصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل  5/1۹بخش خدمات در استان مازندران حدود 

داشت تا در قانون  بر آنکه دولت را اهمیت بخش خدمات و بازارهای مرتبط به آن تا حدی است 

 یی را در راستای حمایت از این بخش تدوین نماید.هااستیسبرنامه ششم توسعه، رویکردها و 

 استان . بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات6-2

را به خود اختصاص داده  اس تان مازندران درص د از تولید )ناخالص داخلی(   5/1۹بخش خدمات 

 .دارد استانهای کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در اقتصاد است و نسبت به بخش
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درصد از شاغلین استان مازندران در بخش خدمات  1/59، 69۷۹در سال  بر اساس آمار موجود

ی موجود در رشته فعالیت هاتیمزبا توجه به مهمی است که  یهافعالیت دارند و ازجمله بخش

 بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد. ریتأث تواندیماین بخش 

میلیارد ریال بوده که در قیاس با سال گذشته  945984بخش خدمات  افزودهارزش، ۷5در سال 

بخش  افزودهارزشدهد. سهم استان از د نشان میدرصد رش 1/68میلیارد ریال( حدود  2۷692۷)

درصد،  2/64با سهم  یفروشو خرده یفروشعمده یهاتیفعالدرصد بوده است.  ۹/2خدمات کشور 

ونقل و ارتباطات با درصد و حمل 5/64وکار با سهمی معادل مستغالت و کرایه و خدمات کسب

های مالی و ستان و مابقی آن را فعالیتا افزودهدرصد از ارزش 9۷ درصدی مجموعاً 9/67سهم 

 .دهندیاین بخش تشکیل م ای، اداره امور عمومی و خدمات شهری و سایر خدمات دربیمه

 و متغیرهای بخش خدمات هاشاخصبررسی و تحلیل  .6-9

 بخش خدمات افزودهارزش. بررسی وضعیت 6-9-7 

 انرژی و آب 

ی نفتی هافرآورده، میزان مصرف انواع ۷۹اری سال بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آم

 :باشدیماستان به ترتیب ذیل 

، مترمکعبهزار  9/66۷5، بنزین مترمکعبهزار  4/8ی هواپیما هاسوختهزار تن،  9/۷۹گاز مایع 

هزار  ۹/6728، نفت کوره مترمکعبهزار  1/166، نفت گاز مترمکعبهزار  9/14نفت سفید 

 بوده است. مترمکعب

ی گردیده که گازرسانروستاهای استان  2752شهر و  51تعداد  ادشدهچنین تا پایان سال یهم

ی خانگی و تجاری و صنعتی هابخشنیز در  کنندهمصرفانشعاب و تعداد  ۹184۹2تعداد 

درصد از مصرف گاز طبیعی استان را  2/۷4که بخش خانگی حدود  نفر بوده است 69۹4۹27

گاز طبیعی مصرف  مترمکعبمیلیون  115۷ درمجموع ادشدهی یهابخشتشکیل داده است. 

 و با تعداد مترمکعبمیلیون  2/686 ادشدهمصرف آب شهری در مدت ی . میزاناندنموده

هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و تعداد انشعابات را به  16۷ 

ت. آب روستایی استان نیز به میزان هزار دارا بوده اس 2/529و  مترمکعبمیلیون  ۷/695ترتیب 

مشترکین  بوده است. ادشدههزار فقره انشعاب در مدت ی 6/496و با تعداد  مترمکعبمیلیون  82
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ی خانگی، عمومی، هابخشساعت برق در  مگاوات 87۹1151، ۷۹برق استان تا پایان سال 

 2حدود  ادشدهت ی. تعداد مشترکین استان در مداندنمودهکشاورزی، صنعتی و سایر مصرف 

 درصد از مشترکین برق استان را تشکیل داده است. 1/۹8میلیون بوده است. بخش خانگی 

میلیارد ریال بوده که  9/8155 یبررس   مورددر دوره  أمین آب، برق و گاز طبیعیت افزودهارزش

ن از درصد رشد داشته است. سهم استا 4/۷میلیارد ریال( حدود  ۹۷69در مقایس ه با سال قبل ) 

ی هاتیفعالاس  ت. همچنین س  هم رش  ته  ش  دهمحاس  بهدرص  د  71/7این بخش در کل کش  ور 

 .باشدیمدرصد  9/2بخش خدمات استان  افزودهارزشیادشده در 

 

 ی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشخردهی، فروشعمده 

کاالها در سال  ی، تعمیر وسایل نقلیه وفروشخردهی، فروش  عمدهی هاتیفعالرش ته   افزودهارزش

میلیارد  ۷/14988قبل )میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال  5/۹282۷، رقمی معادل 69۷5

 درصد افزایش داشته است.  6/69ریال( حدود 

 هتل و رستوران 

واحد اقامتی ش  امل هتل و  5۹5، اس  تان مازندران دارای ۷۹بر اس  اس آخرین آمار در س  ال  

نیز حدود  هااقامتگاهکه ظرفیت این  باش   دیمو مجتمع پذیرایی ، هت ل آپارتمان  ریپ ذ مهم ان 

س  تاره به ترتیب در اس  تان  . هتل پنج، چهار، س  ه و دوباش  دیماتاق  69788تخت و  4۹22۹

واحد پذیرایی ش  امل  671واحد که  461ی دو و یک س  تاره ش  امل  هاهتلو  44، 8، 6تعداد 

 .باشدیم، هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی ریپذمهمان

 انبارداری و ارتباطاتونقلحمل ، 

کیلومتر فرعی و مانوری  91کیلومتر اصلی،  992استان شامل  آهنراه، طول خطوط ۷۹در سال 

هزار نفر و  6747تعداد  ادشده. در سال یباشدیمایستگاه  22کیلومتر ص نعتی و تجاری با   22و 

یده اس  ت. راه زمینی و تحت حوزه هزار تن بار توس  ط خطوط ریلی اس  تان جابجا گرد  8/8۷۹

کیلومتر  6/244۹کیلومتر بوده که شامل  67924اس تحفاظی اداره کل راه و ش هرسازی استان   

آسفالته )) ییروستاکیلومتر راه  ۷/۹817، بزرگراه، راه اصلی و فرعی(( و آزادراه)) یش هر نیبراه 
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اتوبوس،  646یه عمومی شامل وسیله نقل 69۷۷۷. این استان همچنین دارای باشدیمو شوسه(( 

وسیله نقلیه موتوری و  ۷1791 .باشدیمی شهردرونتاکسی در بخش  69۹86و  بوسینیم ۹۹

 شدهثبت. سفرهای باشندیمی ش ده در س طح اس تان در حال تردد    گذارش ماره  کلتیموتورس  

مس  افر هزار نفر  2/2476س  فر با تعداد  445215تعداد  ۷۹ی تا پایان س  ال ش  هردرونزمینی 

ی تا شهربرونهزار نفر مسافر  1/2179 هزار سفر و 462ص ورت پذیرفته اس ت. همچنین تعداد   

 است. شدهانجام موردنظرپایان سال 

 2729242ی منصوبه استان در مناطق شهری و روستایی برابر با هاتلفن، تعداد کل ۷۹در سال 

تلفن، بوده است. همچنین در این  خط 64171۹۷ی مش غول به کار برابر با  هاتلفنتلفن، تعداد 

و  154۹225و مش   غول به کار به ترتیب برابر با  واگ ذارش   ده ی همراه ه ا تلفنس   ال تع داد  

بوده اس   ت.  44241۷مش   غول به کار برابر با  پرس   رعتو تعداد خطوط اینترنت  4944754

س  تی نمایندگی پ 61۹دفتر پس  ت ش  هری و  61اداره کل و اداره،  22واحدهای پس  تی ش  امل 

دفتر پیش  خوان دولت  4۷9ش  امل  . در بخش غیردولتی نیزباش  دیمش  هری در بخش دولتی 

، رقمی ۷5، انبارداری و ارتباطات در س  ال ونقلحملی هاتیفعالرش  ته  افزودهارزش .باش  دیم

میلیارد ریال( حدود  4/4989۹قبل )میلیارد ریال بوده که در مقایس ه با سال   ۷/54۹98معادل 

 رشد داشته است. درصد  ۷/24

 

 ی مالیگرهاواسطه 

واحد بانکی با تعداد  ۹41با  ادشدهی مالی استان در مدت یگرهاواسطه عنوانبهی استان هابانک

 5/9 . بانک ملی بااندنمودههزار میلیارد ریال سپرده جذب  4۹1میلیون فقره س پرده حدود   65

ین تعداد و مبلغ سپرده را دارا بوده است. هزار میلیارد ریال بیشتر 8/679میلیون فقره سپرده و 

ی هابخشهزار میلیارد ریال تسهیالت در  9/279مبلغ  ادشدهواحدهای بانکی اس تان در مدت ی 

که بخش اند نمودهپرداختو معدن و خدمات و بازرگانی  صنعت کش اورزی، مسکن و ساختمان، 

هزار میلیارد ریال  ۹/45زی با هزار میلیارد ریال و بخش کش   اور 2/۷۹خ دم ات و ب ازرگانی با    

 .اندنموده پرداختبیشترین تسهیالت را 
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هزار میلیارد ریال  4/8میلیون فقره به ارزش  8/6استان،  ص ادرش ده  ی هانامهمهیب ۷۹در س ال  

هزار فقره و میزان  2/99۷بوده است، تعداد خسارت پرداختی بیمه های استان در سال یاد شده 

هزار میلیارد ریال بوده است.  ۷/5به ارزش  ادشدهی اس تان در مدت ی اهمهیبخس ارت پرداختی  

هزار میلی  ارد ری  ال بیش   ترین خس   ارت را   2/9هزار فقره ب  ه ارزش  5/29۹بیم  ه ایران ب  ا 

 ۷/5778ی مالی استان هایگرواس طه بخش  افزودهارزش 69۷5در س ال   اس ت.  نمودهپرداخت

درصد رشد  2/۹میلیارد ریال( حدود  ۷/41۹2گذشته )میلیارد ریال بوده که در مقایس ه با سال  

 داشته است. 

 اداره امور عمومی و خدمات شهری 

ی هاس  تگاهیای عمومی، تعداد هاپارکخدمات ش  هری ش  امل وس  عت فض  ای س  بز ش  هری،   

ی عمومی هاتوالت، حمل زباله و مواردی دیگر ش   امل تعداد بارترهی، میادین میوه و نش   انآتش

، ۷۹. بر اساس آخرین آمار موجود تا پایان سال باشدیمو گورس تان   هاکش تارگاه تعداد حمام و 

با وسعت  68به تعداد بار ترهایس تگاه، میدان میوه و   85ی اس تان تعداد  نش ان آتشی هاس تگاه یا

، حمل زباله با مترمربعمیلیون  8/4پارک عمومی به وس   عت  919، تعداد مترمربع هزار 9/685

تن در س ال و همچنین وس  عت فض  ای س بز ش  هری اس  تان به    9/2791یزان خودرو به م 9۷1

 هکتار بوده است. 4/6674میزان 

میلیارد ریال  8/29695گروه اداره امور عمومی و خدمات ش  هری  افزودهارزش 69۷5در س  ال 

درصد رشد داشته  4/26میلیارد ریال ( حدود  ۷/6۷714بوده که در مقایس ه با س ال گذش ته )    

 .  دهدیمبخش خدمات استان را تشکیل  افزودهارزشدرصد از  ۹/1ن بخش است. ای

 آموزش 

دختر در  2۹۷۷57پسر و  281۷55شامل  آموزدانش 511۷75تعداد  ۷۹-۷8در سال تحصیلی 

کالس آموزشی در  21۷88آموزشگاه و در  9۹۹5معلم با تعداد 24411س طوح مختلف و تعداد  

 .اندبوده مدارس سراسر استان مشغول به تحصیل

 مؤس  س  اتنفر  در دوره های مختلف تحص  یلی در   47842تعداد   ۷۹-۷8در س  ال تحص  یلی 

 یکارداندرصد در مقطع  ۷/66آموزش عالی اس تان مشغول تحصیل بوده اند. از کل دانشجویان  
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درصد در مقطع کارشناسی  1/22لیس انس(،  ) یکارش ناس   درص د در مقطع   5/17(، پلمید)فوق

درصد در مقطع دکترای تخصصی  9 ی واحرفهدرصد در مقطع دکترای  2(، انسسیلارش د )فوق 

 .باشندیممشغول به تحصیل 

 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

تخت ثابت در سطح استان آماده ارائه  1926بیمارس تان فعال اس تان با    48، تعداد ۷۹در س ال  

 967ی اولیه بهداش   تی تعداد هامراقبت دهندهارائه. مراکز اندبودهخدمات پزش   کی به بیماران 

تسهیالت  دهندهارائهمرکز  5پایگاه بهداشت،  88مرکز بهداش تی و درمانی ش هری و روس تایی،    

ی طبی هاشگاهیآزماتعداد  خانه بهداش ت در کل اس تان فعالیت داش ته اس ت.     6258زایمانی و 

بوده  488ی بخشنتوا، مرکز 6۹7ی اهستهتشخیصی و درمانی  مؤس سات ، 59۹، داروخانه 977

 2585ی و درمانی بهداشتی علوم پزش کی و خدمات  هادانش گاه اس ت. کل پزش کان ش اغل در    

و نوع تخص  ص ارائه  هارش  تهدر  64199پزش  ک در کلیه س  طوح بوده اس  ت. پیراپزش  کان نیز 

 .نمودندیمخدمات 

 ی سیاستیهاهیتوصی و ارائه بندجمع. 6-4

ی خاص خود از قبیل منابع عظیم طبیعی و جنگل و دریا و استان مازندران به دلیل جاذبه ها

همچنین آثار تاریخی، صنایع دستی، فرهنگی و آب و هوای معتدل، وجود مراکز دانشگاهی و 

علمی، پزشکان حاذق و بیمارستان های مجهز، محیط های مناسب ورزشی و ... پتانسیل بسیاری 

های مختلف استان را سبب ران در بخشگذابرای جذب گردشگران و همچنین تمایل سرمایه

گذاران دهد که جذابیت بخش خدمات در استان برای سرمایهگردیده است. این امر نشان می

 26/2دومین بخش جذاب استان با سهم  عنوانبهدرصد دارد، بخش کشاورزی  1۹ شیبسهمی 

البته بخش  گذاری است کهبخش جذاب برای سرمایه عنوانبهدرصد و بخش صنعت و معدن 

درصدی را از آن خود کند.  از این رو  9/66شود و توانسته سهم ها را شامل میعظیمی از پروژه

 کارشناسان مسیر توسعه استان را بخش خدمات و گردشگری عنوان می کنند.

 از مهمترین توصیه های سیاستی در این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
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ذار اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی در طرح های اولویت حمایت و جذب سرمایه گ -

 دار بخش گردشگری استان. 

و نیز هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سمت وکار کسبی فضای هاشاخصبهبود  -

 تولید.

 ارتقاء و تجهیز پارک های علم و فناوری. -

 ارائه برنامه آموزشی و فرهنگ سازی در بخش خدمات و گردشگری. -

مایه گذاری و یا جذب سرمایه گذار برای احداث هتل، بیمارستان به دلیل همسایگی سر -

 با کشورهای متقاضی این خدمات.

 شفاف سازی و تسریع در ارائه خدمات دولتی و استفاده از سیستم دولت الکترونیک. -

در بخش کشاورزی استان با استفاده از تکنولوژی و  الخصوصیعلی وربهرهافزایش  -

 ...ی روز دنیا در تولید و تبدیل محصوالت وآورفن

 بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید در بخش تولیدات صنعتی و خدمات. -
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 چکیده

توسعه  ییایاست که موجب پو یهر اجتماع انسان ریزناپذیگر یها نقل از ضرورت و حمل

ن آ حمل ونقل در بخش اقتصاد تیماه لینظران به دل از صاحب یاریبس .گرددی م یاقتصاد

در  مدتر باشدآنقل کار و معتقدند که هرچه قدر که حمل و دانند یم داریپا توسعه یربنایرا ز

ه در تر شود ک پررنگ تواندی ونقل م نقش حمل. در واقع زمانی است رتریفراگ توسعه جهینت

 ی باشد.اقتصاد ملو  یعموم رفاه ارتباط با

، ارزش افزوده 69۷5در سال نتشر شده از حساب های منطقه ای بر اساس آخرین آمار م

درصد از این  1/۷2میلیارد ریال می باشد که 8/4۷685بخش حمل و نقل استان مازندران 

 مقدار مربوط به حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی می باشد.

در  یو جاده ا ییهوا ،یلیخطوط ر قیطر جابه جا شده از نیتعداد کل مسافر 69۷۹در سال 

خطوط حمل و نقل  قیاز طر نیدرصد از مسافر 1/۹۹نفر بوده که  ونیلیم 4/1د استان حدو

جابه جا شدند.  ییخطوط هوا قیدرصد از طر 4/1و  یلیخطوط ر قیدرصد از طر 61 ،یجاده ا

درصد از  ۷/2دود میلیون نفر مسافر جابه جا شده در سطح کشور، ح 229با توجه به حدود 

 نیهمچنمسافر جابه جا شده از طریق خطوط حمل و نقل استان مازندران صورت گرفته است. 

 باشد یتن م ونیلیم 29 ییایو در یو جاده ا ییهوا ،یلیخطوط ر قیکل بار حمل شده از طر

خطوط  قیدرصد از طر۹/7 ،یخطوط حمل و نقل جاده ا توسطمقدار  نیدرصد از ا 87که 

 4/192با توجه به حدود  اند. دهیمنتقل گرد ییایحمل و نقل در قیدرصد از طر 9/6۷و  یلیر

از  کاالی حمل شده درصد از  1/9جابه جا شده در سطح کشور، حدود  تن کاالی ونیلیم

الزم به ذکر است خطوط  خطوط حمل و نقل استان مازندران صورت گرفته است. قیطر

 اند.مل و نقل کاالها در سال یاد شده داشتههوایی استان سهم بسیار ناچیزی در ح

 یشبکه ها لبا توجه به وضعیت حمل و نقل استان و اهمیت آن در رشد اقتصادی، تکمی

، تمام مهین یهابر طرح دیو عرضه و تقاضا با تاک کیاستان بر اساس حجم تراف یجاده ا

کاهش نوسانات ،  اندر است یلیو ر ییهوا ،یناوگان حمل و نقل جاده ا زیو تجه نوسازی

و  ییمایخدمات هواپ تیفیک یو ارتقا تیظرف ش، افزایکاال از گمرک صیترخ یهازمان

 ندگانریخدمت گ یمندیتمداوم سطح رضا شی، پایاستان مطابق با استاندارد جهان یفرودگاه

 ، از مهمترین توصیهارتقاء فرهنگ و آموزش دستاندرکاران بخش حمل ونقل از گمرکات استان

 ی سیاستی جهت بهبود وضعیت حمل و نقل استان می باشد.ها

 

 مازندران حمل و نقل،ارزش افزوده،واژگان کلیدی:
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 استان یهایریگجهتو  ونقلحملاقتصادی بخش  یهااستیس .1-7

شبکه حمل و نقل از جمله زیرساخت های اساسی هر کشوری بوده که از اهمیت و جایگاه ویژه 

وجود شبکه حمل و نقل اساسا چرخ اقتصادی بخوبی نخواهد چرخید. بدون  ای برخوردار است.

زیربناهای حمل و نقل، عالوه بر تاثیر در شاخص های اقتصادی و اجتماعی، نقش موثری در 

پویایی اقتصادی آن جامعه دارد. همچنین بسترهای مناسب حمل و نقل و ترابری، ضمن ایجاد و 

یت و حمل و نقل بین المللی، فرصت های ارزنده ای جهت امکان بهره مندی از قابلیت های ترانز

ایفای نقش فعال در معامالت بین المللی فراهم می کنند. و همچنین فرآیند تشکیل ارزش افزوده 

 اهداف کلی وستقیم از این بخش متاثر می گردد. در تمام فعالیت های اقتصادی بصورت غیرم

 در قالب برنامه ششم توسعه عبارتست از : ۷۹ل راهبردی بخش حمل و نقل در الیحه بودجه سا

 میلیارد تومان به منظور توسعه بخش حمل و نقل هوایی. 6177اختصاص حدود  -

 ی.عمران یهادر قالب بودجه ییدر حوزه هوا دیساخت امکانات جد -

 ینیو امام خم عصریمانند رامسر، ول ییهافرودگاه لیاحداث فرودگاه سقز و مشارکت در تکم -

 )ره(

، در همین راستا بخشی از این اعتبارات به تکمیل فرودگاه استاندارد شیآزما یمایهواپ دیرخ -

 رامسر در استان مازندران اختصاص یافته است.

هزار میلیارد ریال منابع اعتباری تا پایان  ۹57در بخش حمل و نقل ریلی، اختصاص حدود -

 برنامه ششم توسعه.

رابطه اتصال چند مرکز استان،  نیکه در ا یلینقل روپروژه توسعه حمل 47از  شیباختصاص  -

 مهمترین پروژه ها بوده است.از  یبرخ طیو بهبود شرا یخطوط فعل یتوسعه و بهساز

میلیارد ریال در بخش حمل و نقل جاده ای)در این ارتباط نسبت  61877اختصاص حدود  -

 درصد کاهش یافته است(.  8/1به سال گذشته 

مشارکت یی طرح هایی چون: ایها و مباحث درها، پروژهطرح جامبخش دریایی جهت اندر  -

اعتبار  الیر اردیلیم 827، اختصاصاعتبار  الیر اردیلیم ۷5فارس)قشم(  جیدر احداث پل خل

حمل و نقل کشور به منظور  یربناهایساخت و توسعه زی جهت به شرکت مادر تخصص

 .جنوب کشور ینوار ساحل یبزرگراه دوریکر احداث



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

۹1 

 ۷۹همین اساس در بنادر دریایی استان مازندران )نوشهر، فریدونکنار، امیرآباد( تا پایان سال بر 

میلیارد ریال در بنادر نوشهر و فریدونکنار سرمایه  265میلیارد ریال در بندر امیرآباد و  175حدود 

زان یگذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور صورت گرفته که نسبت به سال گذشته م

 این سرمایه گذاری کاهش یافته است.

 در استان ونقلحمل. بررسی وضعیت تحوالت بخش 1-2

 تیبه ظرفدر بخش حمل و نقل دریایی در بندر امیرآباد، احداث سیلوی غالت  ۷۹در سال 

ول به ط رآبادیبندرام -پروژه احداث راه رستم کال لیتکم، الیر اردیلیم 667تن به ارزش  57777

راه ،بندر یو جنوب حوضچه و جاده ها یغرب یاراض یمحوطه ساز اتیعمل یاجرا، ترلومیک 8

 یتن 87و  45 لیدو دستگاه جرثق نیتام، ساله میون کیمجدد کارخانه فوالد پس از وقفه  یانداز

ت ی از مهمترین تحواللریاسکله رو  زاتیبه تجه یبرق رسان اتیعمل یاجرا ،ساخت شرکت منگان

احداث زیرگذر  ،یلیدر بخش حمل و نقل ر ا شده در این بخش می باشد.و پروژه های اجر

  احداثر، احداث دیوار نگهبان و زهکش بالک زیراب الی قائمشهرستمکال، احداث گاردباالست، 

 ۷ ایمن سازی، همسطح یگذرگاه ها یساز منیا، بهشهر یال رگاهیحد فاصل ش میحر وارید

 دیخر، همسطح یگذرگاه ها یهمسطح ساز یکیالست یو نصب پانل ها دیخر، دستگاه گذرگاه

 نیماش ریو تعم یدکیقطعات  دیخر،  گذرگاه همسطح یکی( مکانرکیست راهبند )ت ۷و نصب 

 .باشد یبخش م نیاجرا شده در ا یتحوالت و پروژه ها نیآالت از مهمتر

ا فرودگاه ساری در بخش حمل و نقل هوایی و فرودگاه های استان، توسعه اپرون توقفگاه هواپیم

ترمینال فرودگاه نوشهر، محوطه سازی سایت لکوالیزر  2متر مربع ، توسعه فاز  69577به مساحت 

متر مکعبی ذخیره آب، ایمنی زمینی  627، گالیدپس، میعادگاه فرودگاه ساری، احداث استخر 

 و آتش نشانی فرودگاه نوشهر از مهمترین پروژه های اجرا شده می باشند.

کیلومتر بوده که  1/67524جمع کل راه های تحت حوزه استحفاظی مازندران،  69۷۹در سال 

درصد رشد داشته است. از مهمترین دالیل افزایش طول راه استان افزایش  1/۹نسبت به سال قبل 

طول راه روستایی شوسه و خاکی، طول بزرگراه و همچنین افزایش طول راه روستایی آسفالته 

 استان می باشد.
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 7931و  7936عملکرد بخش راه و شهرسازی استان درطی سالهای . 7-1ل جدو

 شرح واحد 7936 7931

 جمع طول راههای حوزه استحفاظی استان کیلومتر ۹/۷۹84 1/67524

 طول آزاد راه موجود در استان کیلومتر 91 91

 طول بزرگراه موجود در استان کیلومتر 2/۹8۷ 4/874

 ه اصلی موجود در استانطول را کیلومتر 2/197 165

 طول راه فرعی موجود در استان کیلومتر ۹/۷۷6 ۹/۷۷6

 طول راه  روستایی آسفالته موجود در استان کیلومتر ۷/4249 421۷

 طول راه  روستایی شوسه و خاکی موجود در استان کیلومتر ۹/97۷9 5/9878

 مأخذ:اداره کل راه و شهر سازی مازندران 

میلیارد ریال بوده که از این مقدار  2/6666ازی، کل اعتبار مصوب در حدود در بخش راه و شهرس

 درصد ( آن تخصیص یافته است.  5/4۹میلیارد ریال)  ۹/52۹

 7931. اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش راه و شهرسازی در سال 2-1جدول 

 محل تامین اعتبار
 اعتبار مصوب

 )میلیارد ریال(

 اعتبار تخصیص یافته

 )میلیارد ریال(         

 66 66 سفر رهبری 

 6/268 72/۹18 اعتبارات ارتقا شاخص توسعه اقتصادی

 28/5 47 قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

 5/1۷ ۷/۷2 استانی

 8 8 (59777-57) 5اعتبارات بند ه تبصره 

 45 45 کمک به هزینه 557777ردیف  ۷جز 

 6/44 9/45 رات نفتسه درصد درآمد حاصل از صاد

 5/21 5/21 کمک به بازسازی مناطق زلزله زده

 94 94 تحرک بخشیدن به مناطق کمتر توسعه

 5/16 5/16 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم

 ۹/52۹ 2/6666 جمع کل

 مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
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میلیارد ریال بوده که از این  6/582ل اعتبار مصوب در بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای ک

 درصد ( آن تخصیص یافته است.  4/۹۹میلیارد ریال)  5/457مقدار 

 7931. اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش راهداری در سال 9-1جدول 

 محل تامین اعتبار
 اعتبار مصوب

 )میلیارد ریال(

 اعتبار تخصیص یافته

 )میلیارد ریال(

 2/661 2/661 ه بازسازی مناطق زلزله زدهکمک ب

 5/2 5/2 کمک به هزینه 557777ردیف  ۷جزء 

 1/91 ۷/96 سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت

 5/6 5/6 تحرک بخشیدن به مناطق کمتر توسعه یافته

 4/6۹4 ۹/618 استانی

 9/66۷ 9/216 قانون استفاده از امکانات کشور

 5/457 6/582 جمع کل

 مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران          

میلیارد  69میلیارد ریال بوده که از این مقدار حدود  65در بخش فرودگاه نیز کل اعتبار مصوب 

 درصد( آن تخصیص یافته است. ۹/81ریال)

 7931. اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش فرودگاه در سال 4-1جدول 

 اعتبار محل تأمین
 اعتبارمصوب

 )میلیارد ریال(

 اعتبارتخصیص یافته

 )میلیارد ریال(

 69 65 استانی

 69 65 جمع کل

 مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
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 31مقایسه اعتبارات مصوب و تخصیص یافته راه و شهر سازی به تفکیک بخش در سال  -7-1نمودار 

 

 ونقلحملعملکردی بخش  یهااخصش. بررسی و تحلیل 1-9

میلیارد ریال می باشد که این  8/4۷685، ارزش افزوده بخش حمل و نقل استان 69۷5در سال 

درصد از این مقدار مربوط به  1/۷2درصد افزایش داشته است.9/25میزان نسبت به سال قبل

 حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی ، دریایی می باشد.

ا توجه به کاهش متوسط سن ناوگانهای باری و مسافری و به تبع آن  بروزرسانی این ناوگانها و ب

و  69۷5جایگزینی ماشینها و واگنهای نو و جدید  به جای ماشینها و واگنهای فرسوده در سال 

کاهش هزینه های سوخت ، همچنین سهم باالی حمل و نقل زمینی و جاده ای نسبت به سایر 

 مل و نقل ،افزایش ارزش افزوده  نسبت به سال قبل بدیهی به نظر می رسد.بخشهای ح

تعداد کل مسافرین جابه جا شده از طریق خطوط ریلی، هوایی و جاده ای در  69۷۹در سال 

درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل جاده  1/۹۹میلیون نفر بوده که  4/1 استان حدودا

درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند. همچنین  4/1یلی و درصد از طریق خطوط ر 61ای، 

میلیون تن می باشدکه  29کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی، هوایی و جاده ای و دریایی 

درصد از طریق خطوط ریلی و ۹/7درصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل جاده ای،  87
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گردیده اند. الزم به ذکر است خطوط هوایی درصد از طریق حمل و نقل دریایی منتقل  9/6۷

 اند.داشته 69۷1استان سهم بسیار ناچیزی در حمل و نقل کاالها در سال 

بررسی ها نشان می دهد در حمل و نقل کاال بخش جاده ای بیشترین سهم و بخش هوایی 

ای  کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین در حمل و نقل مسافر نیز بخش جاده

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و به دنبال بخش دریایی که هیچ سهمی در جابه جایی 

 مسافر ندارد بخش هوایی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

میلیون نفری  96/9باتوجه به اطالعات دریافتی از دستگاه های اجرایی و برآورد جمعیت حدودا 

ر جابجاشده توسط بخش های مختلف حمل و نقل )جاده ای، ، نسبت با69۷۹استان در سال 

تن بار به ازای هر نفر می باشد. یعنی به ازای هر نفر  ۹ریلی، هوایی، دریایی( به جمعیت استان 

 تن کاال حمل و نقل گردیده است. ۹

 یاجاده ونقلحمل. 1-9-7

ن استانی و همچنین هزار سفر برو 2195، تعداد 69۷۹در بخش حمل و نقل جاده ای در سال 

میلیون نفر مسافر از طریق پایانه های استان جابه جا شدند که نسبت به سال قبل به  5تعداد 

درصد کاهش همراه بوده است. میزان کاالی حمل شده در استان از  8/9درصد و  2/7ترتیب، با 

 داشته است. درصد افزایش 5/6۷میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل معادل  4/68این طریق 

میلیون تن کاالی حمل شده از طریق حمل و  6/442میلیون مسافر و  9/648با توجه به تعداد 

درصدی در حمل و نقل مسافر و همچنین سهم  4/9نقل جاده ای کشور، استان مازندران سهم 

 درصدی در حمل و نقل کاال در این بخش را در اختیار دارد.  2/4

دستگاه  52۷۹، تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری در استان همچنین در سال مورد بررسی

دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  69178وتعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان 

دستگاه وسیله نقلیه  191۹5درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به  8/8درصد و  78/7حدود 

ه نقلیه باری در بخش حمل و نقل جاده ای کشور، وسیل 479۹58عمومی مسافری و همچنین 

درصد از وسیله نقلیه عمومی باری در کل کشور  4/9درصد از وسیله نقلیه عمومی مسافری و  9/8

 به حمل و نقل جاده ای مازندران اختصاص دارد.
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هزار تن می باشد که نسبت به  5/52همچنین میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل جاده ای 

، مهمترین   ۷۹درصد کاهش پیدا کرده است. وقوع تحریم اقتصادی کشور در سال  6/59سال قبل 

 عامل کاهش چشمگیر ترانزیت کاال در استان می باشد.
 

 7931و  7936عملکرد بخش جاده ای استان درطی سال های  .5-1جدول 

 7931 7936 واحد شرح

 4/68 ۷/65 میلیون تن میزان کاالی حمل شده در استان

 5 2/5 میلیون نفر تعداد مسافرین جابه جا شده

 52۷۹ 52۷9 دستگاه تعداد وسیله نقلیه عمومی مسافری در استان

 69178 62579 دستگاه تعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان

 1/27 4/26 سال متوسط سن ناوگان باری عمومی در استان

 66 1/67 الس متوسط سن ناوگان مسافری عمومی در استان

 2195 2146 هزار سفر تعداد سفرهای برون استانی

 5/52 662 هزارتن میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل جاده ای

 مأخذ:اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
 

 . مقایسه مسافر جابجاشده، کاالی حمل شده و ترانزیت کاال در بخش جاده ای استان-2-1نمودار 
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 و نقل ریلی حمل .1-9-2

هزار  ۹/6725در بخش حمل و نقل ریلی، تعداد مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن، 

 8/64عدد بوده که نسبت به سال قبل، به ترتییب  4544نفر و تعداد دستگاه لکوموتیو در گردش 

مسافر جابه  میلیون نفر 1/2۹درصد افزایش داشته است.با توجه به تعداد  78/7درصد کاهش و 

درصد از مسافرین حمل و نقل ریلی کشور  ۹/9جا شده از طریق خطوط حمل و نقل ریلی کشور، 

 توسط سیستم حمل و نقل ریلی استان مازندران و اداره کل راه آهن شمال جابه جا شده اند.

 ۷/655هزار تن، تعداد واگن باری در گردش ۷/616همچنین در همین بخش میزان بار حمل شده 

کیلومتر، طول  2/91کیلومتر، طول خطوط فرعی  ۷5/996هزاردستگاه، طول خطوط اصلی 

کیلومتر بوده است، که نسبت به زمان مشابه سال قبل میزان بار  ۷/26خطوط صنعتی و تجاری 

 8/2درصد افزایش، طول خطوط فرعی  ۷/2۷درصد کاهش، تعداد واگن باری  8/46حمل شده 

 صلی و صنعتی و تجاری تغییر محسوسی نداشته اند.درصد افزایش و طول خطوط ا

درصد  9/7میلیون تن بار حمل شده از طریق خطوط حمل و نقل ریلی کشور ،  9/57با توجه به 

از بار حمل شده در خطوط حمل و نقل ریلی کشور از طریق خطوط حمل و نقل ریلی استان 

ول خطوط اصلی ریلی کشور، استان کیلومتر ط 67617جابه جا گردیده است.همچنین با توجه به 

میزان  درصد از سهم طول خطوط اصلی ریلی کشور را به خود اختصاص داده است. 9/9مازندران 

 2/89تن بوده که این مقدار نسبت به سال قبل  2565ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل ریلی 

طریق خطوط حمل و نقل  میلیون تن کاال از 1/6درصد کاهش  داشته است.با توجه به ترانزیت 

درصد از سهم ترانزیت کاال در بخش حمل و نقل ریلی  2/7ریلی کشور، استان مازندران حدودا 

 کشور را به خود اختصاص داده است.

بررسی ها نشان می دهد نسبت طول خطوط ریلی اصلی به مساحت و جمعیت استان به ترتیب 

کیلومتر مربع از مساحت  6777هد به ازای هر درصد می باشد. این ارقام نشان می د77۹/7و 4/6

هزار نفر از جمعیت استان حدودا   677کیلومتر خطوط اصلی ریلی و به ازای هر 64استان حدودا 

کیلومتر خطوط اصلی ریلی در استان ایجاد شده است که با توجه به وسعت و جمعیت استان  ۹

 ناچیز می باشد.
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 . عملکرد بخش ریلی استان 6-1جدول 

 شرح واحد 69۷1 69۷۹

 میزان کاال )بار( حمل شده تن 2۹8977 616۷77

 مسافرین جابه جاشده هزار نفر 5/6274 ۹/6725

 تعداد لکوموتیو دستگاه 521۹ 4544

 تعداد واگن باری دستگاه 627764 6558۹1

 تعداد واگن مسافری دستگاه 24 2۹

 طول خطوط اصلی کیلومتر ۷5/996 ۷5/996

 طول خطوط فرعی و مانوری کیلومتر 24/95 24/91

 طول خطوط صنعتی و تجاری کیلومتر 8۹/26 8۹/26

 تعداد ایستگاه راه آهن در استان عدد 22 22

 میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل ریلی تن 65769 2565

 نسبت طول خطوط اصلی به مساحت استان درصد 4/6 4/6

 ( به جمعیت استان )نفر(mریلی)نسبت طول خطوط  درصد 77۹/7 77۹/7

 ماخذ: اداره کل راه آهن شمال

 .حمل و نقل مسافر و کاال و میزان ترانزیت کاال در بخش ریلی9-1نمودار 

 
 

 

6274.5
2۹8.9

65769.7

6725.۹ 616.۷ 2565.7

7936سال  7931سال 
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 دریایی ونقلحمل. 1-9-9

میلیون تن کاال به بنادر استان  4/4در بخش حمل و نقل دریایی در سال یاد شده، مجموعاً حدود 

درصد رشد داشته است. در  64دیده است که نسبت به سال گذشته حدود وارد و یا خارج گر

میلیون تن  8/9میان بنادر استان بیشترین میزان ورود و خروج کاال مربوط به بندر امیر آباد با 

 1/69۷درصد رشد داشته است. با توجه به ورود و خروج  8/68می باشد که نسبت به سال گذشته 

درصدی از سهم  2/9در بنادر کل کشور، بنادر استان مازندران سهم میلیون تن کاال و خدمات 

 ورود و خروج کاال به بنادر کشور را به خود اختصاص داده است.

هزار تن می باشد که نسبت به  48میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر استان حدود 

ه و بارگیری کاالهای نفتی درصد کاهش داشته است.بیشترین میزان تخلی 5/5۹سال گذشته 

درصد کاهش  1/17هزار تن می باشد که نسبت به سال گذشته  6/21مربوط به بندر فریدونکنار با 

میلیون تن تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر کشور،  44داشته است. با توجه به حدودا 

 صاص داده است.درصدی در این خصوص را به خود اخت 66/7بنادر استان مازندران سهم 

باشد که  یتن م میلیون 4/4در بنادر استان حدود  ینفتغیر یکاالها یریو بارگ هیتخل زانیم

 یاالهاک یریو بارگ هیتخل زانیم نیشتریب داشته است. افزایشدرصد  6/61نسبت به سال گذشته 

 ۷/6۷ه باشد که نسبت به سال گذشت یتن م میلیون 8/9با  امیرآبادمربوط به بندر  ینفتغیر

 ینفتغیر یکاالها یریو بارگ هیتن تخل ونیلیم 1/۷5با توجه به حدودا  .ستداشته ا افزایشدرصد 

خصوص را به خود اختصاص داده  نیدر ا یدرصد 1/4در بنادر کشور، بنادر استان مازندران سهم 

 است.

اد نسبت به فروند می باشد که این تعد 6689تعداد شناورهای فعال در بنادر استان مازندران 

درصد افزایش داشته است. بیشترین تعداد شناور فعال مربوط به بندر امیرآباد با  4/8سال قبل 

درصد افزایش داشته است. با توجه به تعداد  8/66فروند می باشد که نسبت به سال قبل  ۷22

ورهای درصدی از شنا 5/2شناور فعال در بنادر کل کشور ، بنادر استان مازندران سهم  4۹126

 فعال در بنادر کشور را در اختیار دارد.

بررسی ها نشان می دهد تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر استان نسبت به سال گذشته 

و  ۷۹کاهش و کاالهای غیرنفتی افزایش داشته است. با توجه به تحریم اقتصادی کشور در سال 
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و کره جنوبی که خریدار عمده نفت از  ممانعت بسیاری از کشورهای هدف )نظیر کشورهای هند

ایران می باشند( از خرید نفت ایران، و به تبع آن کاهش صادرات نفت از ایران، کاهش تخلیه و 

 بارگیری کاالهای نفتی از بنادر استان بدیهی به نظر می رسد.

 عملکرد بخش دریایی استان  .1-1جدول 

 7931 7936 واحد شرح

ادر استان وارد مجموع کاالهایی که به بن

 و یا خارج گردیده است

 9۹۷9 2/96۷2 هزارتن بندر امیرآباد

 1/514 5/178 هزارتن بندر نوشهر

 ۹/۷1 4/671 هزارتن بندر فریدونکنار

 تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی

 ۷/26 ۹/41 هزارتن بندر امیرآباد

 7 7 تن بندر نوشهر

 6/21 2/11 هزارتن بندر فریدونکنار

 لیه و بارگیری کاالهای غیرنفتیتخ

 9۹۹6 5/9645 هزارتن بندر امیرآباد

 1/514 5/178 هزارتن بندر نوشهر

 1/۹7 2/47 هزارتن بندر فریدونکنار

 تعداد شناور فعال

 ۷22 825 فروند بندر امیرآباد

 225 299 فروند بندر نوشهر

 91 99 فروند بندر فریدونکنار

 صادی بندر نوشهر و امیرآبادمأخذ: منطقه ویژه اقت  

 هوایی ونقلحمل. 1-9-4

، تعداد مسافران داخلی که وارد فرودگاه های استان شده ۷۹در بخش حمل و نقل هوایی در سال 

 ۹/22هزارنفر بوده که این تعداد نسبت به سال قبل  9/98۷و یا از آن خارج شده اند مجموعا 

هزار نفر مسافر داخلی فرودگاه های کل  5/91۷27درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد 

درصدی از حمل و نقل مسافران داخلی را در این  6/6کشور، فرودگاه های استان سهم حدود 

 سال در اختیار دارد.

 5/27تعداد مسافر خارجی که وارد فرودگاه های استان شده و یا از آن خارج شده اند مجموعا 

درصد کاهش داشته است. با توجه به  ۹/14نسبت به سال قبل هزار نفر می باشد که این تعداد
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هزار نفر مسافر خارجی ورودی و خروجی به فرودگاه های کل کشور، فرودگاه های  2/67644

 درصدی از حمل و نقل مسافران خارجی کشور را در اختیار دارد. 2/7استان سهم 

هزارتن می باشد که این  ۹/9مجموعا  میزان بار ورودی به فرودگاه های استان و یا خروجی از آن

هزار تن بار ورودی  8/4۹7درصد کاهش داشته است.با توجه به  9/26تعداد نسبت به سال قبل 

درصدی از حمل و نقل  8/7و خروجی به فرودگاه های کشور، فرودگاه های استان مازندران سهم 

 هوایی کشور را در اختیار دارد.

فروند بوده که این تعداد نسبت به سال  4869ان مازندران معادل تعداد پروازهای داخلی در است

درصد مربوط به فرودگاه  2/14درصد کاهش داشته است. از این تعداد پرواز داخلی  8/61قبل 

درصد متعلق به فرودگاه رامسر بوده است.  2/6۹درصد متعلق به فرودگاه نوشهر و  1/68ساری 

فروند بوده که نسبت به سال قبل، حدود  692دگاه های استان تعداد پروازهای بین المللی از فرو

پرواز بین  18127پرواز داخلی و  9272۹۷با توجه به تعداد درصد کاهش داشته است.  5/5۷

درصدی  2/7درصد از پرواز داخلی و  5/6المللی در فرودگاه های کشور، فرودگاه های استان سهم 

 ص داده است. از پرواز بین المللی را به خود اختصا

بررسی ها نشان می دهد تعداد پروازهای داخلی و بین المللی و تعداد مسافرین داخلی و خارجی 

در فرودگاه های استان کاهش یافته است.با توجه به تحریم اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش 

 هوایی، کاهشنرخ ارز و افزایش قیمت بلیطهای هواپیمایی و افزایش هزینه حمل و نقل از طریق 

تعداد مسافرین در بخش هوایی و به تبع آن کاهش تعداد پروازهای داخلی و بین المللی بدیهی 

 به نظر می رسد.
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 .عملکرد بخش هوایی استان 8-1جدول 
 69۷۹سال  69۷1سال  واحد شرح

 مسافر داخلی
 8/6۷9 ۹/256 هزارنفر ورودی

 5/6۷5 6/252 هزارنفر خروجی

 مسافر خارجی
 2/67 4/2۷ هزارنفر یورود

 9/67 ۹/28 هزارنفر خروجی

 بار داخلی و خارجی
 2 1/2 هزارتن ورودی

 ۹/6 6/2 هزارتن خروجی

 4869 5۹85 فروند تعداد پروازهای داخلی

 978۷ 922۹ فروند تعداد پرواز داخلی فرودگاه ساری

 8۷4 ۹88 فروند تعداد پرواز داخلی فرودگاه نوشهر

 897 6۹۹7 فروند لی فرودگاه رامسرتعداد پرواز داخ

 692 921 فروند تعداد پرواز بین المللی

 های استانمأخذ:اداره کل فرودگاه          

 . مقایسه حمل و نقل کاال و مسافر و تعداد پرواز داخلی فرودگاه های استان4-1نمودار 

 

516.۷

2۹77.7

5۹85.7

47۷.8

9۹77.7

4869.7

7936سال  7931سال 
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 سیاستی: یهاهیتوصو ارائه  یبندجمع .1-4

 هیسرما نسبت به یرشد اقتصاد شیکالن باعث افزا یدر سطح اقتصاد هوستیونقل پ توسعه حمل

 عیو توز دیتول یها نهیبهبود حمل و نقل به کاهش هز زیو در سطح خرد ن می باشد یهای گذار

من ض می دهد. شیرقابت سالم افزا شیدایپ یرا برا نهیبازار، زم ریمنجر شده که با توسعه فراگ

 یروین یو بازده ییکارا شیبه افزا یدر مناطق شهر یل و نقلحم یها رساختیتکامل ز نکهیا

 .گرددی منجر م هیسرما و کار

بررسی های انجام شده در بخش های مختلف حمل و نقل، استان نشان می دهد که در سال 

میزان حمل و نقل کاال و مسافر در بخش های ریلی، هوایی و جاده ای کاهش پیدا کرده  69۷۹

ن ترانزیت کاال در بخش های جاده ای و ریلی کاهش چشمگیری داشته است. همچنین میزا

است. با وقوع تحریم اقتصادی و افزایش نرخ ارز و تورم و به تبع آن افزایش هزینه حمل و نقل 

در سیستم حمل و نقل کشور و استان شاهد کاهش تعداد مسافر و کاالی جابه جا شده در بخش 

مچنین کاهش ترانزیت کاال در بخش های ریلی و جاده ای بوده های ریلی، هوایی و جاده ای و ه

ایم.در بخش دریایی نیز میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در استان به دلیل تحریم نفتی و 

عدم خرید نفت از کشورهای هدف خریدار نفت کاهش پیدا کرده است.بنابراین با توجه به اهمیت 

و وضعیت اقتصادی موجود ، توجه مسئولین کشوری و بخش حمل و نقل در کشور و استان 

 استانی نسبت به حل مسائل و مشکالت این بخش ضرورت می یابد.

 مهمترین توصیه های سیاستی جهت رشد و توسعه این بخش عبارتند از:

 و جذب بار دینقاط مهم تول نیمابیف یلینقل ر حمل و ستمیتوسعه س -

 آهنراه قیبنادر از طر یحمل کاال لیتسه -

ظرفیت های موجود در سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سه راهبرد تامین  استفاده از -

تسریع در نوسازی ناوگان جاده ای با تاکید بر ناوگان  انتقال دانش فنی و سهم بازار مالی،

 باربری.

تکمیل شبکه های جاده ای استان بر اساس حجم ترافیک و عرضه و تقاضا با تاکید بر  -

 ه تمام.طرحهای نیم

 متنوع سازی و توسعه و ارتقاء سطح کمی و کیفی حمل و نقل. -
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 از گمرک. های ترخیص کاالکاهش نوسانات زمان -

افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات هواپیمایی و فرودگاهی استان مطابق با  -

 استاندارد جهانی.

 ارتقاء فرهنگ و آموزش دستاندرکاران بخش حمل ونقل. -

 وگان حمل و نقل جاده ای، هوایی و ریلی در استان.نوسازی و تجهیز نا -

طراحی بسته های سرمایه گذاری مختلف با محوریت واگذاری فعالیت ها به بخش  -

 .خصوصی)نه واگذاری امکانات و تجهیزات( و نظارت عالیه توسط راه آهن

 توسعه و تکمیل شبکه ریلی براساس میزان تقاضای بار و مسافر. -

 گاه ها به بخش خصوصی.واگذاری مدیریت فرود -

  .کاهش زمان، هزینه و اسناد مورد نیاز برای ترخیص کاال در مبادی کشور -

 افزایش ایمنی نظام تردد و کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات. -

 .آهنتسهیل حمل کاالی بنادر از طریق راه -

 از گمرکات رندگانیخدمت گ یمند تیمداوم سطح رضا شیپا -
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 فصل هشتم

 بخش انرژی استان
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 چکیده

 انرژی عرضه امنیت ویژه به و قیمت انرژی، با مستقیمی رابطه جهان اقتصادی رشد

در حقیقت انرژی در بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده تولیدی در .دارد

کنار نیروی کار و سرمایه، نقش مهمی ایفا می نماید و یکی از ضروریات رشد و توسعه 

رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، و رشد  گردد. اقتصادی قلمداد می

مداوم در کشورهای صنعتی، سبب افزایش تقاضای انرژی گشته که جدای از تاثیر در 

آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و رفاه، ارتباطات و حمل و نقل از نیازهای اساسی بشر 

 رود.به شمار می

میلیارد ریال بوده که نسبت  9/8155ی در استان ،ارزش افزوده بخش انرژ 69۷5در سال 

میلیارد ریال تولید ناخالص  562158با توجه به  درصد رشد داشته است. 4/۷به سال قبل 

درصد از تولید ناخالص داخلی  ۹/6داخلی استان)به قیمت بازار(، ارزش افزوده این بخش 

 استان را تشکیل می دهد.

برق استان مازندران علی رغم افزایش تعداد  دهد سرانه مصرفها نشان میبررسی

ربوط های ممشترکین بجز در بخش تجاری که تقریبا ثابت مانده است در سایر زیربخش

به آن)خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی( کاهش داشته که بیانگر صرفه جویی و کاهش 

اه نیروگ های خانگی وباشد. همچنین سرانه مصرف گاز در زیربخشمصرف هر مشترک می

های تجاری و صنعتی کاهش پیدا کرده که کاهش مصرف سرانه افزایش و در زیربخش

در زیربخش های تجاری و صنعتی با توجه به افزایش تعداد مشترکین و میزان مصرف 

گاز بیانگر آن است که نرخ رشد تعداد مشترکین بیش از نرخ رشد مصرف بوده و افزایش 

 باشد.ی از افزایش تعداد مشترکین میها ناشمصرف گاز در این بخش

 رقب نیروگاههای با توجه به اهمیت بخش انرژی در رشد و توسعه اقتصادی استان، احداث

 آوریفن کسب برای ، تالش برق توزیع تقویت جهت استان در( CHP)کوچک مقیاس با

 در گرمایی زمین و سوختی هایپیل قبیل از هانیروگاه ایجاد و نو هایانرژی فنی دانش و

 و ایهسته گداخت هایانرژی امور در تحقیقاتی و پژوهشی هایفعالیت استان، گسترش

زمینه، از مهمترین توصیه های سیاستی به  این در تخصصی و علمی همکاری و مشارکت

 منظور توسعه و بهبود وضعیت بخش انرژی در استان می باشد.

 

 مازندرانانرژی، مصرف، ارزش افزوده،  واژگان کلیدی:
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 استان یهایریگجهتاقتصادی بخش انرژی و  یهااستیس. 8-7

و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه در بخش نفت و گاز، مهمترین  69۷۹در سال 

 منابع از بهینه استفاده و جدید هایظرفیت افزایشاقدامات و سیاست های اقتصادی دولت 

 دراتصا افزایش و تولیدکشور درزنجیره افزودهارزش ازیحداکثرس برای انرژی خشب هایوظرفیت

 میادین زا برداری بهره و تولید حداکثرکردن، بیشتر ارزی منافع وکسب نفتی های فرآورده و نفت

 ویهدرر وکاهش بازیافت افزایش، کارون وغرب جنوبی برپارس تاکید با وگازی نفتی مشترک

محیطی، حفظ و ارتقای جایگاه کشور  زیست اردهایاستاند و مالحظات بارعایت مصرف و درتولید

 در بازارهای جهانی و منطقه ای بوده است.

 ساخت مصرف، مدیریت حوزه سه ها در بخش برق بهگذاریدر همین سال عمده سیاست

 تصور اقداماتی مصرف مدیریت بخش در .است بوده ها معطوفبدهی تسویه جدید و هاینیروگاه

ررسی ب .است کرده نهادینه مشترکان میان در را کردن مصرف درست رهنگف نوعی به که گرفته

 مگاوات هزار 2 برق، مصرف مدیریت با ،۷۹سال  تابستان در دهدمی نشان نیز کارشناسان

 .مردبرش برق بخش در مثبت هایزمینه از یکی را موضوع این توانمی که شده محقق جوییصرفه

 هزار 66 مگاوات رسیده و حدود ۹77اه های تجدیدپذیر به در این سال ظرفیت نصب شده نیروگ

 .است شده تسویه هابدهی از تومان میلیارد

 در همین راستا مهمترین بخش از سیاست های کالن بخش انرژی عبارتند از:

 های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعیجایگزینی صادرات فرآورده -

د گاز، متناسب با حجم ذخیره کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و افزایش ظرفیت تولی -

 های نفتیحداکثر جایگزینی با فرآورده

 سازی مصرف و کاهش شدت انرژیبهینه -

ها از قبیل بادی و های نو و ایجاد نیروگاهآوری و دانش فنی انرژیتالش بری کسب فن -

 های سوختی و زمین گرماییخورشیدی و پیل

ای و مشارکت و های گداخت هستههای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژییتگسترش فعال -

 همکاری علمی و تخصصی در این زمینه
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 . بررسی وضعیت تحوالت بخش انرژی8-2

( 69۷7ارزش افزوده بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی به قیمت ثابت )سال پایه  69۷۹در سال 

درصد کاهش  1/5سبت به مقدار آن در سال قبل میلیارد ریال بوده که ن 4۷5968در کشور 

درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را به خود  ۷/1داشته است.همچنین این بخش 

 اختصاص داده است.

 برق توزیع فوق و انتقال های پست آمپر مگاولت 25۷69۷ میزاندر همین سال در بخش برق 

داف مصوب در برنامه ششم توسعه محقق درصد از اه 2/۷8یافته که حدود  نوسازی و توسعه

مگاوات رسیده که نسبت به  87175گردیده است. میزان ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور به 

درصد از اهداف برنامه در این بخش محقق گردیده  ۹/۷۷درصدی داشته و  2سال قبل رشد 

درصدی نسبت به  4/6است. در استان مازندران نیز میزان ظرفیت اسمی نیروگاه ها با افزایش 

 سال گذشته همراه بوده است. 

 ساعت کیلووات میلیارد 966 معادل ر این سال ناخالص کشور  برق انرژی تولید میزانهمچنین 

درصد می باشد. به تبع  ۷۷د که میزان تحقق این شاخص نسبت به اهداف برنامه حدود باش می

درصدی نسبت به سال گذشته  4/6با افزایش آن در استان مازندران نیز میزان تولید ناخالص برق 

 شبکه کیلومتر هزار 27 از بیشدر بخش نفت و گاز طبیعی در این سال  همراه بوده است.

 در کشور گاز توزیع هایشبک مجموع ترتیب بدین که است شده احداث کشور در گازرسانی

 کیلومتر رسیده است. هزار 9/952  سال پایان

 انرژی یهابخشیت . بررسی و تحلیل وضع8-9

 وضعیت بخش انرژی یبررس .8-9-7

،ارزش افزوده بخش  69۷5بر اساس آخرین آمار منتشر شده از حساب های منطقه ای در سال 

درصد رشد داشته است.  4/۷میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  9/8155انرژی در استان 

ی استان)به قیمت بازار(، ارزش افزوده این میلیارد ریال تولید ناخالص داخل 562158با توجه به 

 درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می دهد. ۹/6بخش 
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 نفتی یهافرآورده .8-9-2
هزار  ۹/2۷12، مصرف کل فراورده های نفتی استان  69۷۹بنابر آخرین آمار و اطالعات در سال 

درصد کاهش داشته است. میزان  1/26متر مکعب می باشد که این میزان نسبت به سال قبل 

هزار مترمکعب می باشد که این میزان نسبت به  2/14مصرف نفت سفید در بخشهای مختلف 

درصد کاهش داشته است. به دلیل افزایش میزان انشعابات گازرسانی در استان  4/41سال قبل 

خش، شی این بو جایگزینی گاز طبیعی در بخش خانگی به جای نفت سفید به منظور امورگرمای

کاهش مصرف نفت سفید بدیهی به نظر می رسد. میزان مصرف نفت کوره در بخش های مختلف 

درصد کاهش داشته است. میزان  2/64هزار متر مکعب می باشد که نسبت به سال قبل  ۹/6728

 4/8و  5/54،  9/66۷5، 1/166مصرف نفت گاز، بنزین ، گاز مایع و سوخت هواپیما به ترتیب 

 4/91و  ۹/5،  ۷/25، 6/26متر مکعب می باشد که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب هزار 

 درصد کاهش داشته است. 

 7931و  7936. مصرف فرآورده های نفتی در سال های 7 -8جدول

 نوع فرآورده شرح
 واحد

 69۷۹سال  69۷1سال 

 میزان مصرف

 2/14 8/66۷ مکعب هزارمتر نفت سفید

 ۹/6728 1/66۷8 متر مکعبهزار نفت کوره

 1/166 2/۹۹5 هزارمتر مکعب نفت گاز

 9/66۷5 2/6169 هزارمتر مکعب بنزین

 5/54 8/5۹ هزارمتر مکعب گاز مایع 

 4/8 2/69 هزارمتر مکعب سوخت هواپیما

 69۷۹سالنامه آماری استان مازندران سال ماخذ: 
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 . متوسط مصرف فرآورده های نفتی2 -8جدول

 69۷۹سال  69۷1سال  ع فرآوردهنو شرح

 متوسط مصرف

 6۹1 2/928 نفت سفید)متر مکعب(

 4/2868 8/9289 نفت کوره)مترمکعب(

 1/61۹5 8/2629 نفت گاز)متر مکعب(

 ۷/92۹4 ۹/446۷ بنزین)مترمکعب(

 9/64۷ 9/658 گاز مایع)متر مکعب( 

 29 2/91 سوخت هواپیما)متر مکعب(

 69۷۹ی استان مازندران سال سالنامه آمار ماخذ:  

درصد بیشترین سهم از مصرف فرآورده  9/47نشان می دهد بنزین با  6-8همانطور که نمودار 

 ۹/94به خود اختصاص داده است.به دنبال آن نفت کوره با سهم  69۷۹های نفتی را در سال 

 رند. درصد جایگاه های دوم و سوم را در اختیار دا 1/27درصد  و نفت گاز با سهم 

 7931 سال در فرآورده های نفتی مصرف از مختلف های بخش سهم. 7-8 نمودار

 
 

 

2.2. نفت سفید

94.۹. نفت کوره 

27.1. نفت گاز

47.9. بنزین

6.8. گاز مایع 7.4. سوخت هواپیما

نفت سفید نفت کوره   نفت گاز بنزین گاز مایع سوخت هواپیما
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 طبیعی گاز .8-9-9

متر مکعب بوده که نسبت به سال  ونیلیم ۹269در استان  یعیمصرف کل گاز طب 69۷۹در سال 

 اهروگیو ن یتجار ،یصنعت ،یخانگ یداشته است. مصرف گاز در بخش ها شیدرصد افزا 5/۷قبل 

 داشته است.  شیدرصد افزا 8/68درصد و  8/6درصد ،  6/5درصد،  4/1 بیه ترتب

 . مصرف گاز طبیعی9-8جدول

 شرح

 69۷۹سال  69۷1سال 

 صنعتی خانگی

تجاری 

و 
CNG 

 صنعتی خانگی نیروگاه

تجاری 

و 
CNG 

 نیروگاه

مصرف گاز طبیعی به 

 هاتفکیک بخش

 )میلیون مترمکعب(

9662 894 111 6۷۹1 9966 8۹۹ 1۹8 294۹ 

تع  دادمش   ترکین)هزار 

 مشترک(
2/6291 8/1 1/1۹ 774/7 ۷/62۷5 9/۹ ۹2 774/7 

 سرانه مصرف گاز

 )هزار متر مکعب(
5/2 1/622 8/۷ 4۷4777 1/2 627 4/۷ 

581۹57 
 

 مآخذ: شرکت گاز استان مازندران

بخش هزارمتر مکعب،  1/2سرانه مصرف گاز)مصرف هر مشترک از گاز طبیعی( در بخش خانگی 

هزار مترمکعب و بخش نیروگاه  CNG) )4/۷هزار مترمکعب، بخش تجاری و  627صنعتی 

باشد که نسبت به سال قبل  در بخش های خانگی و نیروگاه به میلیون متر مکعب می ۹/581

درصد و  6/2درصد افزایش، و در بخش های صنعتی و تجاری به ترتیب  8/68درصد و  4ترتیب 

 است. درصد کاهش داشته 6/4

مشترک،  ۹971میلیون مشترک، بخش صنعتی  9/6تعداد مشترکین گاز طبیعی در بخش خانگی 

مشترک می باشد که نسبت به سال قبل  4مشترک و نیروگاه  ۹2749( CNGبخش تجاری و )

درصد افزایش و در  5/1درصد،  4/۹درصد ،  8/4در بخش خانگی،صنعتی و تجاری به ترتیب 

 سوسی نداشته است.بخش نیروگاه تغییر مح

 
 



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

۷۹ 

7931. سهم بخش های مختلف از مصرف گاز طبیعی در سال 2-8نمودار   

 
 ثیسهم را از ح نیشتریدرصد ب ۷/45با  یدهد بخش خانگ ینشان م 2-8همانطور که نمودار 

 5/92با  روگاهیبه خود اختصاص داده و پس از آن بخش ن گرید یبخش ها انیمصرف گاز در م

 دارد. اریرا در اخت یبعد گاهیدرصد سهم جا

 ریال -. میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی4-8جدول 

 69۷۹سال  69۷1سال  بخش شرح

 

 میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی )ریال(

 

 66۹1 8/66۹8 خانگی

 661۹ 6645 صنعتی

 5/2611 2286 تجاری

 441 4۹2 نیروگاه

 ماخذ:شرکت گاز استان مازندران   

45.۷. خانگی

62.2. صنعتی

 ,CNGتجاری و 

۷.4

92.5. نیروگاه

خانگی صنعتی CNGتجاری و  نیروگاه
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 661۹ یبخش صنعت ال،یر 66۹1 یدر بخش خانگ یعیهر متر مکعب گاز طب متیق نیانگیم

نسبت به  ریمقاد نیباشد که ا یم الیر 441 روگاهیو بخش ن الیر 5/2611 یبخش تجار ال،یر

در بخش  ش،یدرصد افزا ۷/6 یدرصد کاهش، در بخش صنعت 2/7 یسال قبل در بخش خانگ

 درصدکاهش داشته است. 5/5و  صددر 5  بیبه ترت روگاهیو ن یتجار

 یو در بخشها شیافزا روگاهیو ن یخانگ یهادهد سرانه مصرف گاز در بخش یها نشان م یبررس

 دهد که ینشان م یسرانه مصرف در بخش خانگ شیکاهش داشته است. افزا  یو تجار یصنعت

 روگاهیدر بخش ن بوده است. نیاز نرخ رشد تعداد مشترک شتریبخش نرخ رشد مصرف گاز ب نیدر ا

هر  یه ازامصرف گاز ب شیافزا انگریب نیبا توجه به ثابت بودن تعداد مشترک رانهمصرف س شیافزا

مصرف گاز، سرانه  شیرغم افزا یعل یو تجار یصنعت یباشد . در بخش ها ی( مروگاهیمشترک)ن

از رشد  رشتیبخش ب نیدر ا نیدهد نرخ رشد تعداد مشترک یکرده که نشان م دایمصرف کاهش پ

عداد ت شیاز افزا یمصرف گاز ناش شیآن است که افزا انگریامر ب نیمصرف گاز بوده است که ا

 کرده است. دایمصرف هر مشترک کاهش پ گرید یو به عبارت باشدیم نیمشترک

 

 . برق8-9-4 
های مختلف )خانگی ، تجاری و آزاد، در بخش 69۷۹کل مصرف برق استان مازندران  طی سال 

درصد  9/7هزار مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  1/87۹1ی، عمومی ، کشاورزی( صنعت

میلیون مگاوات ساعت برق کشور، استان مازندران   4/216افزایش داشته است. با توجه به مصرف 

درصد از سهم مصرف برق کشور را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.  6/9

درصد و  ۹/7سبت به سال قبل در بخش های خانگی و تجاری به ترتیب  میزان مصرف برق ن

 9/7درصد،  9/9درصد افزایش و در بخش های عمومی ، صنعتی و کشاورزی به ترتیب   6/5

 درصد کاهش داشته است. 6/7درصد و 
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 . تعداد و مصرف برق مشترکین استان  5-8جدول

 69۷۹سال  69۷1سال  شرح

تعداد مشترکین 

 ار مشترک(برق)هز

 9/6514 2/6562 خانگی

 222 5/262 تجاری و آزاد

 6/678 8/679 عمومی

 8/69 6/69 صنعتی

 1/87 ۷/۹9 کشاورزی

فروش برق به تفکیک 

بخشها)هزارمگاوات 

 ساعت(

 6/9۹47 2/9۹65 خانگی

 1/821 1/۹81 تجاری و آزاد

 ۹/675۹ 4/67۷9 عمومی

 ۷/6475 6467 صنعتی

 9/6741 5/674۹ کشاورزی

سرانه مصرف 

 برق)مگاوات ساعت(

 4/2 5/2 خانگی

 ۹/9 ۹/9 تجاری و آزاد

 8/۷ 5/67 عمومی

 672 2/67۹ صنعتی

 69 2/64 کشاورزی

 قیمت برق

 کیلووات ساعت(-)ریال

 ۷/6718 6747 خانگی

 2/9744 21۷۷ تجاری و آزاد

 4/۹97 9/195 عمومی

 4/۷۷7 2/8۷5 صنعتی

 2/98۹ 989 کشاورزی

 ماخذ:شرکت توزیع برق استان مازندران)ساری و نوشهر(    
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 7931. سهم بخش های مختلف از مصرف برق در سال 9-8نمودار 

 

 ثیسهم را از ح نیشتریدرصد ب 9/41با  یدهد بخش خانگ ینشان م 9-8همانطور که نمودار 

 4/6۹با  زین یصنعت به خود اختصاص داده است.بخش گرید یمصرف برق نسبت به بخش ها

هر مشترک در  یمصرف برق به ازا سرانه دارد. اریدر اخت ثیح نیرا از ا یبعد گاهیدرصد جا

مگاوات  8/۷ یمگاوات ساعت، بخش عموم۹/9 یمگاوات ساعت، بخش تجار 4/2 یبخش خانگ

مگاوات ساعت بوده است که  69 یمگاوات ساعت و بخش کشاورز 672 یساعت، بخش صنعت

 ۹/1 ،درصد 4 ب،یبه ترت یو کشاورز یصنعت ،ی، عموم یخانگ یسال قبل در بخش هانسبت به 

 نداشته است. یمحسوس رییتغ یدرصد کاهش داشته و در بخش تجار 4/8درصد،  8/4درصد، 

 ونیلیم 2معادل  یو کشاورز یعموم ،یصنعت ،یتجار ،یخانگ یدر بخش ها نیکل مشترک تعداد

 نیداشته است. تعداد مشترک شیدرصد افزا 8/9به سال قبل  تعداد نسبت نیمشترک بوده که ا

درصد، بخش  4/5 یدرصد، بخش عموم 2/66 یدرصد ، بخش تجار ۹/۹8 یدر بخش خانگ

دهد.  یم لیرا تشک نیدرصد از سهم تعداد کل مشترک 4 یرزدرصد و بخش کشاو ۹/7 یصنعت

 یو کشاورز ی،صنعتیعموم ،یتجار ،یخانگ یساعت در بخشها لوواتیهر ک یبرق به ازا متیق

باشد که  یم الیر 2/98۹و  الیر 4/۷۷7 ال،یر 4/۹97 ال،یر 2/9744 ال،یر ۷/6718 بیبه ترت

درصد  6/6درصد و  1/67درصد ،  65 ،درصد 8/62درصد، 8/2 بینسبت به سال قبل به ترت

 داشته است.  شیافزا

41.9. خانگی

تجاری و  

67.2. آزاد

69.6. عمومی

6۹.4. صنعتی

69. کشاورزی

خانگی تجاری و آزاد عمومی صنعتی کشاورزی
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 7931 لسا در تعداد مشترکین برق از مختلف های بخش سهم. 4-8 نمودار

 
مربوطه کاهش داشته است.  یها ربخشیدهد سرانه مصرف برق در اکثر ز یها نشان م یبررس

هد د یبخش نشان م نیمصرف در ا شیبا توجه به افزا یکاهش سرانه مصرف برق در بخش خانگ

نست که آ انگریباشد که ب یاز نرخ رشد مصرف م شتریبخش ب نیدر ا نینرخ رشد تعداد مشترک

از  یمصرف هر مشترک باشد ناش شیاز آنکه متأثر از افزا شتریبخش ها ب نیرف در امص شیافزا

 شیرغم افزا یعل یو کشاورز یو عموم یصنعت یباشد.در بخش ها یم نیتعداد مشترک شیافزا

 گرید به عبارت ایو به تبع آن سرانه مصرف برق  افتهی، مصرف کل برق کاهش  نیتعداد مشترک

 رییمصرف برق و عدم تغ شیافزا ی.در بخش تجاراستکرده  دایمصرف هر مشترک کاهش پ

رق به اندازه نرخ رشد مصرف ب بایتقر نیآن است که نرخ رشد تعداد مشترک انگریمصرف سرانه ب

 نداشته است. یمحسوس رییمصرف هر مشترک تغ نیباشد بنابرا یم

 96/2467 یش خصوصو بخ یاو برق منطقه رویبرق تابع وزارت ن یها روگاهین یاسم تیظرف

درصد  677داشته است.  شیدرصد افزا 4/6باشد که نسبت به سال قبل  یساعت م لوواتیهزار ک

-8همانطور که جدول  .باشدیم یاستان مربوط به بخش خصوص یهاروگاهین یاسم تیاز ظرف

درصد از کل  6/۷6ساعت  لوواتیهزار ک 26۷5نکا با  یمیسل دیشه روگاهیدهد ن ی.نشان م1

 دیولت ندارند. یها سهم چندان روگاهین ریدهد و سا یم لیبرق استان را تشک دیتول یاسم تیفظر

 ۹/6682۹یو بخش خصوص یو برق منطقه ا رویوزارت ن یها روگاهی)ناخالص( برق در ن ژهیناو

۷۸.۷

۱۱.۲
۵.۴

۰.۷

۴.۰

خانگی تجاری و آزاد عمومی صنعتی کشاورزی
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درصد 677داشته است.  شیدرصد افزا 4/6ساعت بوده که نسبت به سال قبل  لوواتیک ونیلیم

 باشد.همانطور یم یبخش خصوص یروگاههایاستان  مربوط به ن یها روگاهیص نناخال داتیتول

ساعت  لوواتیک ونیلیم 8/67۷۷۷نکا  با  یمیسل دیشه روگاهیدهد ن ینشان م 1-8که جدول 

 دهد. یم لیناخالص برق استان را تشک دیدرصد از کل تول ۷9

ای ههای تابع وزارت نیرو برحسب شرکتاهظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگ. 6-8جدول 

 7931و  7936سالهای  ، صنایع بزرگ و بخش خصوصیایمنطقه برق

 نیروگاه
شهرستان محل 

 استقرار

 ظرفیت نامی

 )هزار کیلو وات(

 تولید ناخالص

 )میلیون کیلو وات ساعت(

 69۷۹سال  69۷1سال  69۷۹سال  69۷1سال 

 8/67۷۷۷ 9/66656 26۷5 26۷5 نکا نیروگاه شهید سلیمی

 678 2/66۷ 57 57 نوشهر نیروگاه نوشهر

 7 7 6 6 رامسر نیروگاه جنت رودبار

 18/6 ۹/6۹ 6 1/۷ بهشهر الکتروقدرت شمال

 1/677 1۹/۹۹ ۷2/99 8/92 بهشهر نیروگاه امیرآباد

 9/6۹1 ۷/616 64/25 64/25 سوادکوه نیروگاه باران نیرو  بشل

 54/226 - 6۷/2۷ - ساری (باران نیرو بشل)طبرستان

 26/5 - 5/6 - ساری برنا نیرو تابان طبرستان

 94/65 ۹6/4 1/9 1/6 آمل (9نیروگاه رعدسازان آمارد نیرو)آمل

 - - 1/6 2/۹ ساری (2و  6نیروگاه خزر برق ساحل)واحد 

 4۹/5 2۹/4 1/6 1/6 ساری (9نیروگاه خزر برق ساحل)واحد 

 1۷/5 4۷/5 6 6 آمل نیروگاه مایاژرف

 16/8 59/5 5/6 - ساری نیروگاه ارم صنعت

 7۹/۹ 79/2 6 6 آمل نیروگاه مهربرق

 ۷9/4 - 4/6 - بابلسر نیروگاه مولد ستاره)کله بست(

 78/56 65/2 ۹1/61 ۹1/61 تنکابن نیروگاه نیرو پارسه

 1۷/69 - 62 - محمودآباد (تشبندان)شایگان بنیان الکترو

 44/1 29 5/69 5/69 یسار نیروگاه شهید رجایی

 ۹4/92 ۹4/92 1/۷ 1/۷ تنکابن (2تنکابن)توان پترو آریانا

 نیروگاهی یاران صنعت نیروگاه

 (بست کله)ایرانیان
 4۷/19 15/4۷ 67 67 بابلسر

 ماخذ:شرکت برق منطقه ای استان مازندران            
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 سیاستی یهاهیتوصو ارائه  یبندجمع .8-4

تلف اقتصادی به عنوان یک نهاده تولیدی در کنار نیروی کار و سرمایه، های مخانرژی در بخش

ت صنع نقش مهمی ایفا می نماید و یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد.

برق به عنوان صنعت زیربنایی و یکی از زیرشاخه های بخش انرژی نقش مهمی در توسعه اقتصادی 

 از یک هر برای آسایش و امنیت رفاه، سبب اقتصادی شکوفایی بر وهعال برق و رفاه جامعه دارد.

 اهداف به کشور دستیابی صورت درهمچنین در بخش نفت و گاز  .است گردیده جامعه آحاد

منطقه  اعتبار و قدرت تواند می اوپک، در ویژه به خود گاز و نفت تولید ظرفیت افزایش و حفظ

 نقش و داخلی توسعه راستای در خود اهداف پیشبرد در و نموده احیا را خود بین المللی و ای

گاز)مصرف  مصرف بررسی ها نشان می دهد در بخش گاز طبیعی سرانه .شود موفق جهان در موثر

 کاهش  تجاری و صنعتی بخش های در و افزایش نیروگاه و خانگی بخشهای در هر مشترک(

دهد که در این بخش مصرف هر  افزایش سرانه مصرف در بخش خانگی نشان می .است داشته

مشترک افزایش یافته و به عبارت دیگر نرخ رشد مصرف گاز بیشتر از نرخ رشد تعداد مشترکین 

بوده است.در بخش برق نیز سرانه مصرف برق به جز در بخش تجاری که تقریبا ثابت مانده در 

 سایر بخش ها )خانگی، عمومی، صنعتی و کشاورزی ( کاهش داشته است. 

 راستای توسعه و بهبود وضعیت این بخش در استان، راهکارهای ذیل توصیه می گردد: در

محیطی و تالش برای  یجاد تنوع در منابع انرژی و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستا (6

 های آبیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیافزایش سهم انرژی

ای و مشارکت و های گداخت هستهمور انرژیهای پژوهشی و تحقیقاتی در افعالیت گسترش (2

 همکاری علمی و تخصصی در این زمینه

 ( در استان جهت تقویت توزیع برق در استانCHP(احداث نیروگاههای برق با مقیاس کوچک)9

وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و ارتقای بهره (4

 نگهداری و مصرف آن

های ها از قبیل پیلهای نو و ایجاد نیروگاهآوری و دانش فنی انرژیی کسب فناالش برت (5

 استانسوختی و زمین گرمایی در 
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 چکیده

گذاری مس  تقیم خارجی مزایای زیادی برای اقتص  اد جهانی، س  رمایه

س  ر گذاران و پذیرندگان در پی دارد. جریان س رمایه در س رتا  س رمایه 

کارهایی که دارای پتانسیل رشد باالیی هستند، و جهان به سوی کسب

گذاران به دنبال بهترین نرخ بازگشت سرمایه گردد. سرمایهسرازیر می

 .به همراه کمترین ریسک تحمیلی هستند

 در سال رانیدهد ا یآنکتاد نشان م یآمار منتشر شده از سوبر اساس 

 میمستق یگذار هیدالر سرما ونیلیم 487و  اردیلیم 9توانسته  2768

 6۷و  اردیلیم 5بالغ بر  276۹در س   ال  رانیج ذب کن د. ا   یخ ارج 

 نیجذب کرده بود که بد یخارج میمستق یگذار هیدالر سرما ونیلیم

در س  ال  رانیا یخارج میمس  تق یرگذا هیجذب س  رما زانیم بیترت

 داشته است. یدرصد 97نسبت به سال قبل از آن افت  2768

 91،  69۷۹ن س  رمایه گذاری خارجی مص  وب اس  تان در س  ال  میزا

، کوچک  اسیمق روگاهیاحداث ن یها نهیدر زم ک ه  بودهدالر  ونیلیم

تولی د فرآورده ه ای چوبی ، پرورش م اهی در قفس ، احداث نیروگاه    

  باشد .   یمبرق آبی 

 

 گذاری خارجی، رشد اقتصادی، توسعه کشورسرمایه های کلیدی:واژه
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 استان یهایریگجهتو  خارجی یگذارهیسرمااقتصادی  یهااستیس .3-7

مقدمه الزم برای رش د، سرمایه گذاری است . این عنصر اساسی رشد، نیازمند انباشت سرمایه و  

پس انداز اس ت . جامعه باید بخش مناس بی از تولید ملی خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن   

واند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید . اما در کشورهای جهان در سرمایه گذاری، بت

سوم دو دغدغه اساسی در این ارتباط مطرح است: اول این که مقدار پس اندازی که توسط مردم 

این کش   وره ا تحقق می ی اب د به اندازه کافی نیس   ت . دیگر این که مقدار مزبور از تنوع الزم    

س  رمایه خارجی برای تکمیل نقص کیفی پس انداز داخلی ض  روری به جلب .  برخوردار نیس  ت

نظر می رس د . بنابراین س رمایه گذاری از جهت راهبردهای گوناگونی چون اش تغال، صادرات و    

 رشد، دارای اهمیت بسیار است.

 یالدیهشتاد م ی دهه یاز ابتدا ژهیگذشته به و ی در چند دهه یاقتصاد یبه رشد باال یابیدست

ر درونگرایی اقتصادی همراه بوده است و کشورهای با رشد باال و پایدار اقتصادی حداقل با ب

تصاد های اق تا از منابع و فرصت و سعی کرده های برونگرایی را در پیش گرفته ی سیاستیهاورد

جهانی در جهت افزایش بهره وری، دسترسی به تکنولوژی و بهبود در قواعد اداره ی اقتصاد 

 د . بهرمند شون

ات باثب های اصلی اقتصاد ایران در جهت افزایش رشد اقتصادی طراحی چارچوبی یکی از اولویت

که در ای ه المللی است. بنابراین یکی از استراتژی برداری از منابع بین شده برای بهره و تعریف

قرار  أکیدبرای دستیابی به رشدهای باال و پایدار مورد تدولت دوازدهم برنامه اصالحات اقتصادی 

گرفته و یکی از محورهای اصلی سند اقتصاد مقاومتی است، برونگرایی و تعامل با جهان برای 

ترسیم نقشه تعامل با کشورهای این برنامه شامل : .جذب منابع و دسترسی به بازارهای جدید است

ور حض تجاری و تسهیل در تجارت؛ های اصالح سیاست مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار؛

می  گذاری خارجی با محوریت صرفه جویی انرژی در زنجیره ارزش تولید جهانی؛ جذب سرمایه

را گ گرا به یک اقتصاد بروندرون قتصاد ا تواند اقتصاد ایران را از یک میحاضر برنامه باشد . 

 منطقه ای خواهد داشت .  جهانی و تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد
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ری در برخی قوانین بازدارنده و کاهنده تولید، شروع اصالحات بنیادی و ساختاری در نظام بازنگ

از دیگر سیاست های دولت در  پولی و مالی و فراهم کردن مقدمات ورود سرمایه گذاران خارجی

جهت جذب منابع مالی خارجی می توان نام برد. جهت گیری ها و اقدامات استان در مقوله جذب 

ذاران بالقوه خارجی همسو با سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی کشور بوده است سرمایه گ

همچنین در زمینه افزایش مراودات بین المللی ، احصا مشوق های حمایتی ، تالش در جهت رفع 

و .... اقدامات موثری با همکاری دستگاههای اجرایی  موانع و مشکالت سرمایه گذاران خارجی

 ه است .استان صورت پذیرفت

 تحوالت سرمایه گذاری خارجیبررسی وضعیت  .3-2

اری گذسرمایه برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطالح بازارهای نوظهوری دارند،

هایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند، مستقیم خارجی بسیار حیاتی است. شرکت

ارند. ملیتی نیاز مبرم دهای چندایه و تجربه شرکتالمللیِ خود، به سرمبرای گسترش فروش بین

ها، انرژی، و منابع آبی های زیرساختخارجی در حوزه یگذاری خصوصاین کشورها به سرمایه

های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش نیاز دارند تا بتوانند شغل

 یابد. 

را جذب  یخارج میمستق یگذارهیسرما نیشتریب در حال توسعه ی، کشورها2768در سال 

انجام شده در  یخارج میمستق یگذار هیدر حال توسعه از کل سرما یاند. سهم کشورهاکرده

درحال  یدالر بوده است. اقتصادها ونیلیم 49و  اردیلیم ۹71درصد برابر با  54.4به  کیجهان نزد

سال  به خود این جهان را در  یخارج میمستق یگذار هیدرصد از کل سرما 2.1حدود  زیگذار ن

 اختصاص دادند.

گذاری مستقیم خارجی جذب میلیون دالر سرمایه 8۷2میلیارد و  551کشورهای توسعه یافته نیز 

اقتصادهای  .گذاری مستقیم خارجی در جهان استدرصد کل سرمایه 42.۷کردند که 

. گذاری مستقیم خارجی نیاز دارندبه سرمایه یافته، مانند اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحده نیزتوسعه

گذاری مستقیم خارجی نیاز دارند. بیشتر کارهای این اقتصادها به دالیل مختلف به سرمایهوکسب

شود، از طریق ادغام مالکیت های مستقیم خارجی که در این اقتصادها انجام میگذاریسرمایه

های جهانی در بیشتر موارد، های شرکتگذارییهپذیرد. سرماکار صورت میهای کهنهمیان شرکت
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کارهای کلیدی، مورد استفاده قرار ویا برای ساختاردهی مجدد و یا برای تمرکز مجدد بر کسب

  .اندگرفته

 بررسی و تحلیل عملکرد سرمایه گذاری خارجی .3-9

دالر اعالم میلیارد  62۷۹را نیز  2768آنکتاد رقم سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال 

درصد افت داشته  69میلیارد دالر معادل  277کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 

در میان کشورهای  55درصد است و ایران جایگاه  7.21سهم ایران از این میزان برابر با  .است

ایران در است. جایگاه  داشته نزول پله 67 گذشته سال گزارش به نسبت که مورد بررسی را دارد 

 .بود 45برابر با  276۹سال 

گذاری مستقیم خارجی ، میزان سرمایه«276۷گذاری خارجی جهان سرمایه»بر اساس گزارش 

 .میلیون دالر رسیده است 487میلیارد و  9به  2768در ایران طی سال 

الر میلیون د 6۷میلیارد و  5به  276۹ سال در ایران  گذاری مستقیم خارجی درمیزان سرمایه

درصدی  97.11با کاهش  2768گذاری خارجی در ایران در سال رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه

 .مواجه شده است

 گذاری خارجیالمللی در بخشی از گزارش قبلی خود آورده بود، میزان جذب سرمایهاین نهاد بین

های خارجی درصد افزایش داشته که به علت مشارکت شرکت 57نزدیک به  276۹ایران در سال 

« سیپیانسی»و « توتال»، 276۹در اکتشاف و تولید بخش نفت و گاز بوده است. در جوالی 

ترین میدان پارس جنوبی، بزرگ 66چین و شرکت ملی نفت ایران قراردادی برای توسعه فاز 

 .گازی جهان امضا کردند
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 ( 2179-2178) ساله 6 روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی دوره -7-3نمودار شماره

 

های ( با خروج ترامپ از برجام و بازگشت دوباره تحریم2768می  8) 69۷۹اما در دوم اردیبهشت 

های های بزرگی نظیر توتال و خودروسازان اروپایی از ایران خارج شدند و شرکتایران، شرکت

 .مانند بوئینگ و ایرباس قراردادهای خود با ایران را فسخ کردند

 ونیلیم 91، معادل  69۷۹مصوب در استان مازندران در سال  یخارج یگذار هیوع سرمامجم

جلب سرمایه گذاری در سال مورد نظر مربوط به  بخش های صنعت ، انرژی و دالر بوده است . 

 روگاهیاحداث ن ، یمصنوعات چوب دیکوچک ،  تول اسیمق روگاهیاحداث ن نهیدر زمکشاورزی ، 

،  ایتالی، ا کستانی، تاج نیچ یاز کشورها یگذاران هیبا سرمااهی در قفس و پرورش م یبرق آب

 باشد .  یآلمان و فرانسه م میمق یرانیا زیو هموطنان عزترکیه 
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 هزار دالر -7931پروژه های سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال  -7-3جدول 

 حجم سرمایه گذاری کشور  عنوان پروژه  ردیف

 16۷4 آلمان  مگاوات 62 تیکوچک با ظرف اسیمق روگاهیاحداث ن 6

 68247 چین  مگا وات 25 تیکوچک با ظرف اسیمق روگاهیاحداث ن 2

 2۹91 ایتالیا مگا وات   9.4 تیکوچک به ظرف یبرق آب روگاهیاحداث ن 9

 ۹729 روسیه یمصنوعات چوب دیتول 4

 6618 فرانسه کوچک اسیمق روگاهیاحداث ن 5

 1۹8 ترکیه  س پرورش ماهی در قف 1

ورود و خروج سرمایه های خارجی از جهت اقتصادی و سیاسی شایان توجه است . از نظر اقتصادی، 

اکنون بسیاری از کشورها از سرمایه گذاری خارجی یعنی جریان رو به داخل سرمایه استفاده می 

ال قصد انتق کنند . به دلیل این که معموال سرمایه خارجی به شکل مکمل سرمایه داخلی و به

 .  می باشداز اهمیت بیش تری برخوردار و فن آوری جذب می شود 

 

 69۷۹سهم بخش های اقتصادی از سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال  -2-۷نمودار 

 

برق ، آب و 

ساختمان 

13%

صنعت  

73%

کشاورزی  

2%

0%

برق ، آب و ساختمان  صنعت   کشاورزی  
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 دالر میلیون  ۹.2( بالغ بر یپوشش ی) طرح ها 69۷۹وارده استان مازندران در سال  هیسرما

 بوده است . FDI یخارج میمستق یگذار هیروش سرماوارده به  یها هیباشد . سرما یم

 در اقتصاد یک در مالی تامین اصلی پایه 4 از یکی «خارجی گذاریسرمایه» مالی، تامین نظام در

 ایهپ این از هاتحریم واسطه کشور ما به البته که است «خزانه» و «سرمایه بازار» ،«هابانک» کنار

 .شده است تا حدود زیادی محروم

 هدخوا موثر بسیار تورم کاهش و اقتصادی رشد به کمک در کشور به خارجی گذاریسرمایه دورو

واهد خ رقم کشور نفع به منطقی و فعال دیپلماسی با مقدمات این همه که است حالی در این بود،

  .خورد 

 یخارج یگذارهیسرماعملکرد مرکز خدمات  .3-4

برای مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استانها  با توجه به فلسفه وجودی و وظایف تعیین شده

و در راستای ارایه خدمات به سرمایه گذاران بالقوه خارجی بمنظور  69۷۹، این مرکز در سال 

 جلب و جذب منابع مالی بین المللی اقداماتی را به شرح زیر ارایه نموده است . 

و کارشناسی  ینشست رسم  6۷، مقوله خدمات پشتیبانی به طرح های سرمایه گذاری خارجی در

 1 برگزار گردید. همچنین  سرمایه گذاران  یرو شیرفع موانع و مشکالت پ یمرکز خدمات برا

ی دریافت که خارج یگذارهیجهت صدور مجوز سرما بین المللیگذاران  هیفقره درخواست سرما

و منجر به صدور  گذاری در هیات مربوطه  مطرحپس از بررسی و ارسال آن به سازمان سرمایه

 مجوز گردید . 

 یطرح هاو راهبری نظارت  یدر راستا یخارج یگذارهیسرما یهااز پروژه دبازدی مورد 62 انجام

خصوص توسعه فعالیت در گذاری از دیگر خدمات ارائه شده به سرمایه گذاران بوده است.  هیسرما

ت در نمایشگاه سرمایه گذاری شرکتوان به گذاری میسرمایه یهارصتف یبرا یابیبازارهای 

Kishinvex 2018 ،و مازندران گذاری کشاورزی سرمایه نمایشگاه در شرکت در جزیره کیش 

 عرصه درشرکت در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته و  CIS های کشور

از  نشست با سرمایه گذاران مختلف 65بیش از ، برگزاری ساری نیاوران دهکده نمایشگاهی

کشورهای آلمان، ترکیه، روسیه، چین، عراق، تایوان، ایتالیا و... متقاضی سرمایه گذاری در زمینه 



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

662 

های مقیاس کوچک، نساجی، احداث نیروگاههای مختلف از جمله گردشگری، گردشگری سالمت، 

 پوشاک، دارو، احداث نیروگاه های زباله سوز، پرورش ماهی در قفس و ... اشاره کرد . 

مور وزارت ا یندگیدفتر نما قیفرصت ها از طر یابیبازاریگر اقدامات انجام شده در این مقوله ،از د

،اعزام نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به جمهوری آذربایجان خارجه در استان 

 رکت درش می باشد.عرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی ، م

 دوره در اسکاپ ، شرکت مدرسین حضور با خارجی گذاری سرمایه دوره های آموزشی مباحث

فرصت  97تعداد گردآوری و مستند سازی   و خصوصی – عمومی مشارکت حضوری غیر آموزشی

از اقدامات مرکز در مقوله امور اجرایی و صنعت  ،یگردشگر ،ییبنا ریز یدر بخش ها دیجد

 محتوایی بوده است . 

 یاستیس یو ارائه راهکارها یبندجمع .3-5

جذب سرمایه گذاری خارجی نقش حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارد ولی از طرف دیگر ، 

 اقتصاد ایران شرایط الزم برای برونگرایی و بهره گیری از مزیت های آن را ندارد . 

نکته مهم این است که بسیاری از چالش ها و مسائل اقتصاد ایران از جمله موانع سرمایه گذاری 

خارجی به تنهایی ناشی از فشارهای خارجی نیست . اگرچه رفع تعارضات خارجی و بهبود تعامل 

 با دنیای خارج بسیار اهمیت دارد ولی به موازات الزم است اصالحات گسترده و عمیق در ساختارها

 و سیاست های اقتصادی داخلی نیز انجام شود .  

 بهبود فضای کسب و کار و کار آفرینی در کشور .  -

 ایجاد ثبات اقتصادی .  -

 شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور ) خصوصی سازی اقتصاد ایران ( .  -

تخصیص بهیه منابع در کشور به گونه ای که سرمایه در همه بخش ها جریان داشته  -

 نحصر به بخش ها و طبقات خاصی نباشد . باشد و م

 اعمال سیاست های ارزی مناسب .  -

 عدم دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری .  -

 بهبود نظام بانکی و مالی .  -

 برطرف نمودن ضعف زیر ساخت های اساسی .  -
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 چکیده

به  یابیدست نهیصادرات، زمبوده و توسعه  تیتوسعه صادرات حائز اهم ران،یاقتصاد ا یبرا

 در رانیاقتصاد ا یاصل یها تیکند. اساسا مز یرا فراهم م داریباال و پا یرشد اقتصاد

 است.  یجهان یبه بازارها یابیو دست ییاست که توسعه آن مستلزم برونگرا ییبخش ها

و  داریاپ دیتواند به تول یم یالملل نیب یبه بازارها یتوسعه صادرات و دسترس نیهمچن

ولت د جهیو تجارت کمک کند. در نت دیتول ،یگذار هیسرما ،یمال نیکامل شدن چرخه تام

با اعمال  ینفت ریصادرات غ شیافزا یدر راستا ستیبا یم یاستان نیو به تبع آن مسئول

به اهداف برنامه ششم توسعه  یابیدست یمطلوب برا یهایزیر هو برنام هایگذار استیس

خود را با توجه به اهداف مهم  یبتواند منابع درآمد قیطر نیا از اگام بردارد ت یاقتصاد

 کند. نیاشتغال در کشور تأم شیافزا

 578و  ونیلیم 4به  ۷۹استان در سال  یآمار گمرک استان، حجم تجارت خارج براساس

هزار تن  5/188 یرنفتی. حجم صادرات غدیدالر رس ونیلیم 1/6528هزار تن، به ارزش 

هزار  9827شده  ادیدالر بوده است. در سال  ونیلیم 5/9۹5برابر  یآن رقمبود که ارزش 

 یتراز تجارت خارج بیترت نیدالر وارد استان شد. به ا ونیلیم 6659تن کاال هم به ارزش 

دالر به نفع واردات بوده است.  ونیلیم 1/۹۹۹ زانیبوده و به م یمنف ۷۹استان در سال 

درصد آن را واردات  ۹/84مبادالت استان را صادرات و درصد از  9/65از نظر وزن حدود 

 4/۹5درصد و واردات  1/24 صادراتشده  ادیدر مدت  زین ی. از نظر ارزشدهدیم لیتشک

 .دهندیم لیدرصد از مبادالت را تشک

د و متفاوت روبرو ش یطیبا شرا کایآمر یهامیبه اروپا پس از تحر رانیا یرنفتیغ صادرات

 لیلد نیخود کند. به هم یمقاصد صادرات نیگزیرا جا هیهمسا یکشورهاتالش کرد  رانیا

 24انجام شد، حدود  ۷۹که در سال  یدالر صادرات ونیلیم 97۷و  اردیلیم 44از حدود 

 54از  شیاست که ب یمعن نیآمار به ا نیبود؛ ا هیهمسا کشور 65دالر آن به  اردیلیم

در جهت رفع  نیبوده است. همچن هیهمسا یدرصد صادرات کشورمان به مقصد کشورها

 ها و نهیهز راتییاستان،  تغ یصادرات یچالش ها

حمل و نقل، رفع بسته شدن متعدد مرزها و  ستمیو رفع ضعف س یگمرک یها تعرفه

 یگردد و رفع دستورالعمل ها یبربازار م بیرق یبازارچه ها که سبب تسلط کشورها

 شود. یم شنهادیاز محصوالت، پ یصادرات برخ تیمتعدد ممنوع

 

 تجارت خارجی، نرخ رشد اقتصادی، مزیت نسبی، تراز تجاری های کلیدی:واژه
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 های استانگیریهای اقتصادی تجارت خارجی و جهتسیاست. 71-7

دچار  رانیا یسبد تجارت خارج ران،یا یمبادالت مال تیو محدود ۷۹ یهامیبعد از تحر

 یسبد و وارد شدن کشورها نیکشورها از ا یخروج برخباعث  ،یدگرگون نیشد که ا ییهایدگرگون

 یهامیسطح از تحر نیباالتر»شد. اما با وجود اعمال  رانیا یتجار یشرکا ستیبه ل دیجد

آنطور که آنان به  ران،یا یدر تجارت خارج ۷۹سال  کا،یمتحده آمر االتیا یاز سو «یاقتصاد

ز برجام، ا کایاز خروج آمر شیکه تا پ ییورهاکش یآنکه برخ رغمینرفت و عل شیدنبال آن بودند پ

 یکشورها یصرفنظر کردند، ول رانیبا ا یقرار داشتند، از ادامه روابط تجار رانیا یدر سبد تجار

، ۷۹ سال انیدر پا رانیا یتجار یکه باعث شد تا شرکا یراتییها شدند؛ تغآن نیگزیجا یدیجد

 گذشته داشته باشند. یاهما در سال یتجار یبا شرکا یداریتفاوت معن

و بعد از  ۷۹به اجرا درآمد، در سال  ۷۹در سال  رانیا یتجارت خارج هیکه عل ییهاتیمحدود

 نیشد و بر ا تیدچار محدود یجد صورتبه یو تبادالت مال فتیسوئ کا،یآمر یهامیاعمال تحر

دور از  یایآس یکشورها یو برخ ییاروپا یکشورها ،یهمچون ژاپن، کره جنوب ییاساس کشورها

ت ساپور ازمندین رانیکشورها با ا نیچراکه به واسطه بُعد مسافت، تجارت ا گرفتندما فاصله 

 ران،یا مذکور با یتجارت کشورها زانیکاهش م رغمیبود. عل فتیسوئ یو مال یرانیکشت ستمیس

ر براب نرخ دالر در شیچراکه افزا افتی شیافزا هیهمسا یبا کشورها رانیسطح تجارت کشور ا

به شدت باال برد. در صورت  هیهمسا یکشورها یرا برا رانیواردات کاال از ا یصاداقت هیتوج ال،یر

 یشتریصادرات ب میتوانستیم ۷۹صادرات کشورمان، در سال  رساختیو ز تیفراهم بودن ظرف

با  کایآمر یهامیبه اروپا پس از تحر رانیا یرنفتی. صادرات غمیداشته باش هیهمسا یبه کشورها

 یمقاصد صادرات نیگزیرا جا هیهمسا یتالش کرد کشورها رانیشد و ا برومتفاوت رو یطیشرا

انجام  ۷۹که در سال  یدالر صادرات ونیلیم 97۷و  اردیلیم 44از حدود  لیدل نیخود کند. به هم

ز ا شیاست که ب یمعن نیآمار به ا نیبود؛ ا هیکشور همسا 65دالر آن به  اردیلیم 24شد، حدود 

از  رانیواردات ا تیبوده است. وضع هیهمسا یبه مقصد کشورها اندرصد صادرات کشورم 54

 162و  اردیلیم 42از مجموع  ۷۹متفاوت از صادرات آن است، چراکه در سال  هیهمسا یکشورها

 هیهمسا یدالر کاال از مبدأ کشورها ونیلیم 546و  اردیلیم 66دالر کل واردات کشور،  ونیلیم
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 یدر سال گذشته از کشورها رانیدرصد واردات ا 2۹تنها  یعنی نیشده است و ا رانیاوارد خاک 

 انجام شده است. هیهمسا

 . بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی71-2

راهبرد  کیبلندمدت است و چنانچه توسعه صادرات به عنوان  یتوسعه صادرات، اساسا راهبرد

 ریاشود، الزم است س نیباال تع یرشد اقتصاد به یابیو بلند مدت کشور به منظور دست یاساس

از  یشوند. توسعه صادرات به مجموعه ا نیکشور هم جهت با آن تدو یها استیبرنامه ها و س

ها،  رساختیتوسعه ز ،یداخل یمختلف در جهت اصالح بازارها یدر حوزه ها قداماتاصالحات و ا

د در سن نیدارد. همچن ازین یخارج یارهاو توسعه باز ینهاد طیبنگاه ها، بهبود مح یتوانمندساز

 یاز محورهای اصل یکیمندی اقتصاد به عنوان رقابت 6984-6474دوره  یساله ط 27چشم انداز 

اوت متف کردییچهارم و پنجم توسعه با رو یهاو متعاقب آن برنامه دیگرد رحکشور مط یاستیس

امات و الز طیونگرا و سازگار با شرابه شکل بر یشد و راهبردهای صادرات نیبه مقوله تجارت تدو

 بالقوه و بالفعل کشور مدنظر قرار گرفت. هایتیمز ،یو استانداردهای جهان ازهایبه ن یمتک ،یجهان

 توسعه تجارت خارجی خصوص دراقدامات استان  ترینمهم. 71-2-7

ب در مصو 665دستور کار و  25جلسه با  65مصوبات آن که حدود  یریگیجلسات و پ یبرگزار

ه صادرات، انتخاب صادرکننده نمون یتخصص تهیکم ،یشگاهینما یتخصص تهیکم یبخش ها ریز

و  ییغذا عیصنا یالملل نیب شگاهینما ونیپاو یو برگزار یتجار یها اتیه رشیپذ ،یاستان

 یکارت بازرگان 272شامل صدور  یبوده است. صدور کارت بازرگان کستاندر کشور ازب یکشاورز

و  یابیبازار  ه،یازبکستان و روس یاز کشور ها یتجار اتیه رشیکارت، اعزام و پذ دیتمد 969و 

 شگاهیمورد نما 96شامل  یداخل یتخصص یها شگاهینما یبرگزار نیو همچن یخارج شگاهینما

بوده  یستاد استان رخانهیاستان از اهم اقدامات دب یشگاهیانم یتوسط شرکت ها یداخل یتخصص

 است.
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 ها و متغیرهای کالن تجارت خارجیتحلیل وضعیت شاخص . بررسی و71-9
 ارزش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالیی 

 5/188بر حسب وزن، معادل  69۷۹گمرک استان مازندران در سال  یجمع کل صادرات از مبان

 شیزادرصد اف 1حدود  یاز نظر وزن بیدالر بوده که به ترت ونیلیم 5/9۹5هزار تن و از نظر ارزش 

با سال قبل داشته است. صادرات گمرک استان  سهیدرصد کاهش در مقا 5حدود  یو از نظر ارزش

 یدرصد از کل مبادالت استان در دوره زمان 1/24درصد و  9/65 بیو ارزش به ترت وزناز نظر 

کشور ، گمرکات استان  یدالر اردیلیم 4/44است. با توجه به صادرات داده  لیشده را تشک ادی

از  یاقالم صادرات نیترعمده .دارد اریاز صادرات کل کشور را در اخت یدرصد 8/7ازندران سهم م

درصد(،  6/19) یلبن یهاشده را فرآورده ادی یگمرک استان مازندران از لحاظ ارزش در دوره زمان

درصد(، مواد و محصوالت 1/9) مانیدرصد( ، س 1/9)یکیدرصد(، مواد پالست 9/1) یبستن

را  یصادرات یدرصد کل کاالها 2/۹۷کاالها  حدودا  نی. که ادهدیم لیدرصد( تشک 1/2)یمعدن

 یها. کشوردهندیم لیتشک یرا بر اساس وزن یصادرات یدرصد کل کاالها 4/88بر اساس ارزش و 

ف هد یاصل یکشورها هیفدراسیون روسیه، ترکمنستان، قزاقستان ، افغانستان و ترک عراق،

 .اندن مازندران بودهصادرکنندگان استا
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  7931مهمترین اقالم کاالیی صادر شده از استان در سال  -7-71جدول 

 شرح کاال ردیف
 ۷۹ارزش 

 )میلیون دالر(

 ۷1ارزش 

 )میلیون دالر(

 9/259 29۹ فرآورده های لبنی 6

 ۷/68 5/29 بستنی و سایر شربت های یخ زده 2

 5/۹ ۹/69 مواد پالستیکی 9

 4/66 5/69 سیمان 4

 ۷/1 8/۷ محصوالت معدنی 5

 گمرک استان اداره کل مآخذ:          

مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان 

برخی  با کشور روابط بر حاکم سیاسی ، تحریم اقتصادی و سیاسی کشور و اختالفات۷۹در سال 

 اقتصادی مراودات کاهش عربی متحده امارات و عربستان کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله

است. در کنار تحریم اقتصادی مشکالت دیگری تحت عنوان موانع توسعه  داشته پی در را ایران

صادرات سر باز می کند موانعی از قبیل: حضور قدرتمند بخش دولتی در صادرات، سیاست های 

 ضد صادرات و متناقض، نبود اراده سیاسی، دخالت دولت در ارز، عدم ثبات نرخ ارز برای 

یه گذاری، مشکالت مربوط به افزایش قیمت ها و هزینه تمام شده کاالها، قوانین و مقررات سرما

 محدود کننده ممنوعیت صادرات، بخشنامه پی درپی و تغییر قوانین و مقررات.

 ی،گمرک مسائل ترانزیتی، مشکالت و نامناسب ونقلحمل مالی، و ساختاری همچنین مشکالت

 اخلید تولیدکننده رقابت توان فقدان ،(عراق و ایران مثل)کشورها از یبرخ در قوانین تغییر و تعدد

 روشف مشکل محصوالت، باالی قیمت و پایین کیفیت دلیل به جهانی بازارهای در خود رقبای با

 با بانکی مراودات مشکل و کشور در وکارکسب مناسب محیط نبود محصوالت، برای بازار نبود و

 کشورهای به صادرات استان درخصوص اقتصادی فعاالن که است نعیموا جمله کشورها، از دیگر

 آن از یزن استان طبیعتا که االشاره فوق مشکالت بر عالوه ترتیب این نمایند. به می مطرح منطقه

 یلذ موارد به توان می را( صادرات)بخش این به مربوط مشکالت از دیگر برخی باشد می ناگزیر

 :نمود اشاره
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انکی و یا عدم تخصیص به موقع ارز برای واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی قطع سامانه ب -

 و کاالهای اساسی

طوالنی شدن فرآیند ترخیص کاالهای وارده به گمرکات استان علی الخصوص کاالهای  -

کشاورزی همانند غالت و یا نهاده های دامی با توجه الزام اخذ مجوز از سازمانهای زیربط مانند 

 تاندارد و دامپزشکی و طوالنی شدن فرایند پاسخ دهی این سازمان هااس

نقل و انتقال سخت و طاقت فرسای کاالهای ترخیص شده در بنادر و گمرکات استان به دلیل  -

مسائل و مشکالت مربوط به ناوگان حمل و نقل استان و عدم وجود سیستم حمل و نقل 

 مطمئن، ارزان و قابل دسترس

ی گمرکات استان مازندران با توجه به محدودیت هایی که برای توسعه تشکیالت ضعف ساختار -

 در برنامه های پنجم و ششم توسعه پیش بینی شده است.

فراهم نبودن زیرساخت برای توسعه فعالیت های گمرکی مانند مشکالت زیربنایی گمرک  -

 فریدونکنار

 عدم وجود تشکل های قدرتمند صادراتی در استان -

 ارزی نوسانات از صادرکنندگان ناشی خسارات به توجه معد -

 مشکالت گمرکی صادرات بخش کشاورزی استان مازندران به روسیه در کشور هدف -

 CISبازرگانان استان در برخی از کشورهای  و خریداران برای روادید اخذ -

 

 ایای و سرمایهارزش و حجم واردات استان به تفکیک مصرفی، واسطه 

  تن میلیون 8/9 معادل وزن، حسب بر 69۷۹ سال در مازندران توسط گمرک استان داتوار کل

 نظر از و درصد 6۷ حدود وزنی نظر از ترتیب به که بوده دالر میلیون 6/6659 ارزش نظر از و

 و وزن نظر از استان واردات. است داشته قبل سال با مقایسه در افزایش درصد 22 حدود ارزشی

 تشکیل را شده یاد سال در استان مبادالت کل از درصد 4/۹5 و درصد ۹/84 ترتیب به ارزش

 از درصدی ۹/2 سهم مازندران استان ، کشور دالری میلیارد 1/42 واردات به توجه با .است داده

 .دارد اختیار در را کشور کل واردات
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 7931جدول مهمترین اقالم کاالیی وارد شده به  استان در سال  -71-2

 ارزش )میلیون دالر( شرح کاال ردیف     

 1/4۷۷ جو دامی 7
 4/21۷ ذرت دامی 2
 1/277 روغن حیوانی،نباتی 9
 1/99 کاغذ 4
 6/2۷ وسایل برقی 5

 گمرک استان اداره کل مآخذ:  

 جو  را ارزش لحاظ از زمانی دوره این در مازندران استان گمرک به وارداتی عمده اقالم

 های روغن و چربی ،(درصد 4/29 ارزشی سهم) دامی ذرت ،(درصد 9/49 ارزشی سهم)دامی

 این که باشد می( درصد ۷/2 ارزشی سهم)کاغذ ،(درصد 4/6۹ ارزشی سهم) نباتی و حیوانی

 از را وارداتی کاالهای درصد 4/۷4 و ارزش اساس بر را وارداتی کاالهای کل درصد 8۹ اقالم

 دهمتح امارات روسیه، فدراسیون کشورهای. دهندمی تشکیل  یادشده زمانی دوره در وزنی لحاظ

 .انددهبو مازندران استان به واردات اصلی کشورهای آلمان، اسپانیا و قزاقستان سوئیس، عربی،
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 مقایسه صادرات و واردات استان و کشور:

با توجه به وضعیت صادرات و واردات استان در مقایسه با کشور مشاهده می گردد که صادرات 

درصد از  8/7درصد و از حیث ارزش سهمی معادل  1/7رک استان از حیث حجم معادل گم

صادرات کل کشور را تشکیل داده است. عمده اقالم صادراتی کشور را مواد نفتی و پتروشیمی 

شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده، سایر روغن های سبک و فرآورده 

انول تشکیل داده اما در استان پنج قلم عمده کاالهای صادراتی را فرآورده ها به جز بنزین، مت

های لبنی، بستنی و سایر شربت های یخ زده، مواد پالستیکی، سیمان و محصوالت معدنی تشکیل 

داده است که کامال سمت و سوی متفاوتی با اقالم صادراتی کشور داشته و این امر از دالیل مهم 

 استان در کشور بوده است. سهم  اندک صادرات 

و از لحاظ ارزش  ۷/66همچنین مقایسه واردات استان در مقابل کشور از لحاظ حجم معادل 

درصد بوده است. اقالم مهم وارداتی کشور ذرت ذامی، برنج نیمه سفید شده، قطعات  ۹/2معادل 

ه ال های جامد بودمنفصله برای تولید اتومبیل سواری، جو به استثنای بذر، کنجاله و سایر آخ

است. این اقالم در خصوص استان شامل جو دامی، ذرت دامی، روغن حیوانی و نباتی، کاغذ و 

وسایل برقی بوده است که بخشی از واردات،  مواد اولیه برخی از شرکتهای تولیدی استان بوده و 

تان اشد که این اسمابقی نیاز سایر استان های کشور بوده است. که این امر بیانگر این مهم می ب

 دروازه ورود بخش مهمی از نیازهای کشور می باشد.

 متوسط قیمت کاالهای صادراتی 

دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال  5/545متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 

درصد کاهش داشته است. پنج بازار نخست صادراتی استان: عراق،  6/67دالر( حدود  17۹قبل)

 ، قزاقستان، فدارسیون روسیه و ترکمنستان بوده است. افغانستان

 متوسط قیمت کاالهای وارداتی 

دالر بوده است. که نسبت به مدت  972معادل  ۷۹متوسط هر تن کاالی وارداتی استان در سال 

 درصد رشد داشته است. 9/2دالر( حدود  9/2۷5مشابه سال قبل)
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 تراز بازرگانی 

هزار  578میلیون و  4به  ۷۹در سال  استانتجارت خارجی  ، حجماستان براساس آمار گمرک

هزار تن بود که ارزش  5/188حجم صادرات غیرنفتی  .رسید دالرمیلیون  1/6528تن، به ارزش 

هزار تن کاال هم به ارزش  9827 یاد شدهسال در  .میلیون دالر بوده است 5/9۹5آن رقمی برابر 

منفی  ۷۹در سال  استانتجارت خارجی  زین ترتیب ترابه ا .شد استانوارد  میلیون دالر 6659

ه است. متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی بودواردات نفع  میلیون دالر به 1/۹۹۹بوده و به میزان 

دالر  5/2۷5دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن )  8/976در سال یاد شده حدود 

طرفی متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در سال درصد افزایش داشته است، از  6/2( حدود 

درصد  6/67دالر( حدود  17۹دالر بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن ) 5/545حدود  ۷۹

 کاهش داشته است.

 7936و مقایسه آن با  7936متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی و صادراتی در سال  -9-71جدول

 تدرصد تغییرا 7936سال  7931سال  عنوان

 6/2 5/2۷5 8/976 متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی)دالر(

 -6/67 17۹ 5/545 متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی)دالر(

 گمرک استاناداره کل مآخذ:     

 های سیاستیو ارائه توصیه یبندجمع. 71-4

 ت است.، حاکی از افزایش صادرات و در مقابل کاهش واردا۷۹رسی تحوالت اقتصادی طی سال بر

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت، واردات کشور طی سال جاری 

همچنین،  میلیون دالر بوده است. 162میلیارد و  42هزار تن و به ارزش  41میلیون و  92به 

 دالر بوده است. ۹/692۷متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی نیز 

التفاوت ارزی ، ممنوعیت ورود برخی کاالها، پرداخت مابهدهدر طی سال یاد شافزایش نرخ ارز 

نتیجه عدم تخصیص برخی کاالها  تومان وارد شوند و در 4277برای کاالهایی که توانستند با دالر 

 ابتدای سال جاری دانست. ترین دالیل کاهش ارزش واردات ازعنوان مهمتوان بهاز گمرکات را می

ا با هتوانستیم ادعا کنیم که ایران بعد از سالت خاص نبود میاگر شرایط اقتصادی در وضعی
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ترین خواسته خود که همان مثبت شدن تراز تجاری کاهش واردات و افزایش صادرات به اصلی

 آل همه فعاالن بخش خصوصی و هم آروزی دولت است.است، رسیده است. شرایطی که هم ایده

 تواند به شمار آید. به ایناده است، رشد مطلوبی نمیرشد صادراتی که در نیمسال اول اتفاق افت

که بخشی از صادرات صورت گرفته در نیمسال اول به کاالهایی اختصاص دارد که ارز  است معنی

ای بودن در بازارهای اطراف خریدار شده است و به دلیل یارانهها تخصیص دادهدولتی به آن

یت و ممنوعیت صادرات این قبیل کاالهاست که بعد های محدودهم بخشنامهاند. مؤید آنداشته

 ماه صادرشده است. 4از گذشت 

اند. بوده۷۹به استان در سال ترین مبدا واردات کاال مهمفدراسیون روسیه و امارات متحده عربی 

دهد، برخالف کشورهای حوزه اتحادیه های اقتصادی نشان میبه تفکیک گروهدر سال یاد شده 

فارس، سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای عضو اسالمی، شورای همکاری خلیج اروپا، همکاری

نظر  تنها با کاهش بلکه ازنه CISاز کشورهای حوزه  استانهمکاری جنوب شرق آسیا، واردات 

  ارزش رشد داشته است.و  وزن

 سال هایگذشته است. طی تأمل قابل نکات گویای نیز واردات و صادرات واحد ارزش شاخص

ارزش واحد واردات استان همواره بیش از متوسط ارزش واحد صادرات بوده است. این  متوسط

بدان معنی است که ارزان تر از آنچه از بازار جهانی خریداری می کنیم، محصوالت تولیدی خود 

 ۷۹را در بازار جهانی به فروش می رسانیم. به این ترتیب این شاخص در سال های مورد بررسی)

یانگر آن است که صادرات بر واردات پیشی گرفته است یعنی صادرات محصوالت تولیدی ( ب۷1و 

 استان با قیمتی بیش از واردات در کشورهای هدف به فروش رسیده است. 

بنابراین در راستای سهولت و سرعت بخشیدن به بخش تجارت خارجی استان موارد ذیل جهت 

 ردد: طرح مساله و رفع مشکالت آن، پیشنهاد می گ

 و ضعف سیستم حمل و نقل. تغییرات هزینه ها وتعرفه های گمرکی -

 باید به تاییدیه سفارت آن الشور قطر و عمان مدارک مربوط به حمل بار و صادرات کادر ک -

، لذا رسیدگی به این مورد ضروری به نظر می می شود الکشور برسد که هزینه آن بسیار با

 رسد.
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مورد بازبینی قرار  هزینه افزایش ارزش افزوده%۷بار و  هزینه گمرکی درجهت پلمپ کردن -

  گیرد.

 .بسته شدن بی مورد مرزها و بازارچه ها که سبب تسلط کشورهای رقیب بربازار می گردد -

 (.بطور مثال مرز پاکستان)تعرفه های گمرکی تعدادی از کشورها ال بودنبا  -

 .عدم استرداد اظهارنامه ورود موقت توسط بازارچه ها  -

هیه بارکد صادراتی محصوالت استان به منظور شناسایی و ردیابی صادرات محصوالت از ت -

 طریق گمرک سایر استان های کشور.

 .مسائل سیاسی و امنیتی در بعضی از کشورهای همسایه -
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 بازار سرمایه استان
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 چکیده:

تجهیز منابع در کشور بوده و هم اکنون از بازار سرمایه به عنوان بهترین راه 

اندازها را جذب پسبازار این باشد. ای در اقتصاد برخوردار میجایگاه ویژه

کند و به کاهش خطرات گذاری فراهم میو نقدینگی را برای سرمایه کرده

گذاری و تشویق کارآفرینی کمک گذاری، ارائه شفافیت برای سرمایهسرمایه

 69۷۹های عملکردی بازار سرمایه استان مازندران در سال شاخص .نمایدمی

 به شرح ذیل می باشد :

واحد بوده که نسبت به مدت مشابه  178,699شاخص کل بورس معادل  -

 درصد رشد را تجربه نموده است. 81سال قبل معادل 

ای استان مازندران معادل تعداد کل سهام مورد معامله در بورس منطقه -

میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت هزار  ۹/26ه ارزش میلیارد سهم ب 1

درصد افزایش و از نظر ارزش  271مشابه سال قبل از نظر تعداد 

 است.  درصد رشد داشته615

ای استان مازندران در سال  از کل سهام مورد معامله در بورس منطقه -

درصد معامالت سهام  46، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش  69۷۹

 معامالت سهام مربوط به فروش بوده است. درصد 5۷مربوط به خرید و 

ای مازندران نسبت به کل نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقه  -

درصد بوده که نسبت به سال  9/6برابر  ۷۹ارزش سهام کشور در سال 

 است. درصد افزایش داشته 72/7درصد( به میزان 28/6)  69۷1

 

 ارزش سهام، بازار سرمایه، شاخص قیمت سهام بورس،های کلیدی: واژه
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 استان یهاگیریو جهت هیبازار سرما یاقتصاد یهااستیس. 7 – 77

ها به انداز پس نهیبه تگریهدا ها،تیبلند مدت فعال ژهیبه و یکننده منابع مال نیتأم هیبازار سرما

 نیا نیاست. همچن یمالبخش  ژهیبه و یاقتصاد یهاتیو نماد مجموعه فعال هایگذارهیسرما

 عیسرت موجب قیطر نیاقتصاد شده و از ا شتریافراد باعث توان ب یهااندازانتقال پس قیبازار از طر

 . گرددیم یرشد اقتصاد

از  یدر رشد اقتصاد یاساس ینقش هیبازار سرما ،یاقتصاد مال اتیادب ژهیبه و یاقتصاد اتیادب در

،  یمال تیشفاف شی( افزا 9منابع ،  نهیبه صی( تخص 2،  بنگاهها یمال نیتأم لی( تسه6: قیطر

 ها در اقتصاد دارد. ییدارا ی( بهبود نقدشوندگ 5و  یشرکت ی( بهبود راهبر 4

از  شیب یگذاران اقتصاد استینگاه س ،یو تحوالت اقتصاد راتییهمزمان با تغ 69۷۹سال  در

 یرت اصالح ساختارها و ارتقارو ضرو نیکشور شد و از ا یداخل یهاتیمعطوف به ظرف شیپ

 کیاز  یکرد. مطرح شدن اصالحات ساختار ییاز گذشته خود نما شتریب یاقتصاد مل یوربهره

در  هینقش بازار سرما یفایا یرا برا یمناسب یهانهیزم گرید یداخل از سو دیولاز ت تیسو و حما

کور سال مذ یط هیزار سرماکشور در حوزه با یاقتصاد استیاقتصاد کشور و استان فراهم کرد. س

ر موجود د یتهایعمده استان استفاده از ظرف یریبوده که جهت گ ادشدهیبر پنج محور  یمبتن

ه و توسع یاقتصاد یبنگاه ها ی، بهبود راهبر یاقتصاد یبنگاه ها یمال نیمتا یبازار برا نیا

 در استان بوده است . یگذار هیو سرما یفرهنگ سهامدار

 

 های دولت در بخش بازار سرمایهن رویکردها و سیاست. تبیی7-7 – 77

در  یاهژیو گاهیکه هم اکنون جا باشدیمنابع در کشور م زیراه تجه نیبه عنوان بهتر هیبازار سرما

 و یوزارت امور اقتصاد یهاو پروژه هاتیاز اولو یکیبه عنوان  هیاقتصاد دارد. توسعه بازار سرما

ش دولت و کاه داریپا یمال نیتأم ،یداخل دیتوان تول تیتقو یر راستادر دولت داوزدهم و د ییدارا

 نیسرگردان به سمت ا یهاینگینقد لی، گس69۷۹سال  یبوده است. ط ینفت یاتکا به درآمدها

باعث شد تا  ه،یدر بازار سرما یگذار هیسرما یهاتیعموم مردم از مز یآگاه شیبازار در کنار افزا

 معطوف شود.  هیار سرمانگاه دولت مردان به باز
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 -یالی)ر یاسالم یانتشار اوراق مال 69۷۹در سال  هیاقدامات مرتبط دولت با بازار سرما نیمهمتر از

ها دانشگاه یسامانده یهاتمام و طرح مهین یاهیسرما یهاییتملک دارا یها( جهت طرحیارز

 زاره 217به  الیر اردیلیم هزار 277از رقم  یدرصد 97 شیبود که نسبت به سال گذشته با افزا

 یقابل توجه سهم بازار بده شیاز افزا ی، حاک69۷۹. آمارها در بودجه سال دیرس الیر اردیلیم

ه در بودج هایانتشار اوراق توسط شهردار نی. همچنباشدیم هیبازار سرما قیاز طر یمال نیدر تأم

 یهادستورالعمل نیتر. مهممواجه بوده است یدرصد 17 شی، با افزا۷1نسبت به سال  ۷۹سال 

 اند از:عبارت 69۷۹سازمان بورس اوراق بهادار در سال  یابالغ

 یگذارهیسرما یهاسبد سهام توسط صندوق یآت یمعامالت قراردادها انجام -

ه و نمونه اساسنام یجسورانه و خصوص یگذارهیسرما یهاصندوق سیابالغ دستورالعمل تأس -

 یخصوص یگذارهیسرما یهاصندوق

 و ضوابط مربوط به یجمع یمال نیتأم نهیدر زم تیمجاز به فعال یمال یفهرست نهادها ابالغ -

 آنها تینحوه انجام فعال

ها صندوق یگذارهیسازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سرما رهیمد أتیمصوبه ه ابالغ -

 یمال نیبا هدف تأم یفروش تبع اریاخت یدر سهام دارا

 یجمع یمال نیه خدمات تأمارائ یکارمزدها ابالغ -

 یمال نیابالغ دستورالعمل تأم یبندمؤسسات رتبه تیو فعال سیدستورالعمل تأس اصالح -

 یجمع

 7931در سال  هیتحوالت بازار سرما تیبررسی وضع. 2- 77

 . ارزش بازاری77-2-7 
 ورسب بازاری دهد ارزشنشان می 69۷۹نگاهی به عملکرد بازار بورس وفرابورس در پایان سال

و  1/۹8رشد  با ترتیب به نسبت به آخرین روز معامالتی سال گذشته فرا بورس و بهادار اوراق

 اند. درصدی همراه بوده۹5
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 )ریال میلیارد هزار ( 7931سال  فرا بورس و بورس سهام بازار . ارزش7 – 77جدول 

 درصد تغییرات 7931سال  7936سال شرح

 1/۹8 1828 9227 بورس

 ۹5 25۹2 64۹7 فرا بورس

 4/91 1477 41۷7 مجموع بورس و فرابورس

 فرا بورسبهادار،  اوراق بورس: منبع

 محصوالت«صنعت  که دهدمی نشان بهادار اوراق بورس کل ارزش از صنایع سهم بررسی

 .دهدمی تشکیل را تهران بورس ارزش کل از درصد 29 حدود 69۷۹ سال پایان در » شیمیایی

 هایفرآورده«و  »های فلزیاستخراج کانی«، »فلزات اساسی«صنعت  سه صنعت، این از پس

های بعدی قرار درصد در رتبه 67و  67، 6۹به ترتیب با سهم  »ایهسته سوخت و کک نفتی،

 محصوالت «صنعت بازاری ارزش بهادار، اوراق بورس همانند نیز فرابورس بازار دردارند. 

 نخست جایگاه در بازار، سهام ارزش کل از درصدی 29 با سهم 69۷۹پایان سال  در  »شیمیایی

 به  »های فلزیاستخراج کانی«و  »اساسی فلزات« صنعت دو صنعت، ازاین پس .دارد قرار

 .دارند قرار بعدی یهارتبه در درصد 1 و 6۷ سهم با ترتیب

 معامالت بازار سرمایه ارزش. شاخص و 77-2-2

 6۹815۷به  69۷1سال  در واحد ۷12۷7 از رصدید 81 رشد با بهادار اوراق بورس کل شاخص

 بهادار، اوراق بورس افزایشی روندموازات فرا بورس به بازار در یافت. افزایش 69۷۹ در سال واحد

 واحد 67۷۹ از فرا بورس کل شاخص در مجموع. داشت صعودی روند نیز بازار این کل شاخص

 افزایش یافت. 69۷۹ل واحد در سا 2258درصدی به  675 رشد با 69۷1 سال در

بورس  در سهام معامالت کل ارزش 69۷۹ سال دهد، درمی نشان سهام معامالت ارزش بررسی

هزار میلیارد ریال(  6/149) گذشته سال مشابه دوره به نسبت که بوده ریال میلیارد هزار 6117

نیز  اداربه اوراق بورس در معامالت حجم دوره این درصدی همراه بوده است. طی658با رشد 

 درصدی مواجه شد. در 8/۷۹میلیارد سهام بوده که نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد  9/527

 منتهی سهام معامالت و حجم معامالت کل ارزش بهادار اوراق بورس همانند نیز فرا بورس بازار

 درصدی همراه 8/88درصدی و  8/۹7به ترتیب با رشد  69۷1سال  به نسبت 69۷۹ سال پایان به

 بوده است.
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 7931و  7936های سال و فرابورس طی بهادار اوراق بورس معامالت شاخص کل و ارزش .2 – 77جدول 

 شرح

 69۷۹سال  69۷1سال 

 شاخص کل
 ارزش معامالت

 )هزار میلیارد(

 حجم معامالت

 )میلیارد سهم(
 شاخص کل

 ارزش معامالت

 )هزار میلیارد(

 حجم معامالت

 )میلیارد سهم(

 2/527 6117 6۹815۷ ۷/212 6/149 ۷12۷7 بورس

 6/6۹7 676۹ 2258 6/۷7 4/5۷5 67۷۹ فرابورس

 بهادار، فرابورس اوراق بورس: منبع 

 

 های بازار سرمایه. وضعیت شاخص77-9

 . شاخص قیمت سهام77-9-7 

 یاقتصاد یهاروند شاخص یبررس قیاز طر هیدر بازار سرما یرونق اقتصاد ایرکود و  یارهایمع

 توانندیم قیطر نیاز ا هیفعاالن بازار سرما گرید انیبه ب شود؛یمشخص م  هیبا بازار سرما مرتبط

ند. ینما ینیب شیپ ندهیرا در آ هامتیق یاحتمال راتییتغ یبازار را بسنجند و حت یکل تیوضع

بورس در  یانواع شاخص ها نیشاخص در ب نیبورس است. ا یاصل یهاشاخص کل از شاخص

ح شاخص نشان دهنده سط نیها است. اشاخص نیتریاتیو ح نیبورس از پرکاربردتر نیفعال نیب

 نیانگیآن م راتییو تغ باشدیشده در بورس م رفتهیپذ یهاو سود سهام شرکت متیق یعموم

معادل  69۷۹. شاخص کل بورس در سال دهدیدر بورس را نشان م ارانگذ هیسرما یبازده

درصد رشد  81هزار واحد( معادل  9/۷1معادل ) 69۷1به سال هزار واحد بوده که نسبت  ۹/6۹8

 را تجربه نموده است.

 رییغت یروند عموم انگریشاخص ب نیبورس است. ا یهاشاخص نیتریاز اصل یکی متیق شاخص

در بورس اوراق بهادار است و برخالف شاخص کل، سود  رفتهیپذ یهاسهام همه شرکت متیق

هزار واحد  5/97بورس کشور از  متی. شاخص قشودیلحاظ نم شاخص نیها در اشرکت یمیتقس

 .افتی شیافزا 69۷۹هزار  واحد در سال  5/56به  یدرصد 1۷با رشد  69۷1در سال 

 . تعداد و ارزش سهام مورد معامله77-9-2

میلیارد  1ای استان مازندران معادل در بورس منطقه 69۷۹تعداد کل سهام مورد معامله در سال 

 271میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  8/26ارزش سهم به 

است. همچنین از کل سهام مورد معامله در  درصد رشد داشته615درصد افزایش و از نظر ارزش 
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درصد( مورد 46میلیارد سهم معادل )5/2تعداد  69۷۹استان مازندران در سال  بورس منطقه

نظر ارزش نیز سهام ( مورد فروش قرار گرفته است. ازدرصد 5۷سهم معادل )میلیارد  1/9خرید و 

( درصد46میلیارد ریال )هزار  ۷/8معادل  ۷۹ای استان در سال خریداری شده در بورس منطقه

 درصد( بوده است. 5۷میلیارد ریال )هزار  ۷/62و سهام به فروش رفته در این مدت معادل 

 

 سهام به کل ارزش سهام کشور . نسبت ارزش معامالت77-9-9

ای مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقه

 شیدرصد افزا 72/7 زانیدرصد( به م28/6)  69۷1درصد بوده که نسبت به سال  9/6برابر  ۷۹

 است .داشته 

 درانای مازنهای آموزشی برگزار شده در بورس منطقه. دوره77-9-4

آموزش کارگزاران، ناشران، سهامداران  ،یعموم یهاآموزش یهابه دوره هیآموزش در بازار سرما

مرتبط با سهامداران که از  یآموزش یها. دورهشودیم میو آموزش کودکان و نوجوانان تقس

ار اختاقشار جامعه  برخوردار است شامل بورس اوراق بهادار و ارکان آن، س انیدر م یادیاستقبال ز

در مجموع  69۷۹. در سال باشدیم یگذارهیها و سرماشاخص ،یمال ینهادها ،یبورس یهاشرکت

که  دهیمازندران برگزار گرد یادر بورس منطقه یهزار نفر ساعت دوره آموزش 4/66 زانیبه م

 است. درصد رشد داشته 6۷نسبت به مدت مشابه سال قبل 

7365 1

6175 1
8211 1

27166 1

7931-7936های ارزش معامالت و حجم معامالت طی سال. 77-7نمودار 

(میلیون سهم)حجم معامالت  (میلیارد ریال)ارزش معامالت 
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 ای مازندرانر بورس منطقه. کدهای معامالتی ایجاد شده د77-9-5

. شودیم ییمعامالت شناسا ستمیدر س گذارهیآن سرما قیاست که از طر یکد ثابت ،یکد معامالت

ه است که ب یعدد پنج رقم کیو  گذارهیفرد سرما یکد متشکل از سه حرف اول نام خانوادگ نیا

ش اوراق بهادار مشروط و فرو دی. لذا خرشودیمشخص م یاانهیرا ستمیتوسط س کیصورت اتومات

 گذارهیرماس ییکارگزار و با ارائه مستندات شناسا قیامر از طر نیاست که ا یکد معامالت افتیربه د

در مجموع تعداد  69۷۹است. بر اساس آمار موجود در سال  ریپذامکان یشناسنامه و کد مل رینظ

 تاست که نسبت به مد دهیگرد جادیمازندران ا یادر بورس منطقه یمعامالت دیهزار کد جد 8/5

 درصد برخوردار بوده است. 68معادل  یمشابه سال قبل از رشد منف

 های استان مازندران. بازرسی از دفاتر کارگزاری77-9-6

حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و  ،یاهداف سازمان بورس و اوراق بهادار سامانده نیترمهم

از حقوق  تیحما یقانون مذکور در راستا ین اجرااوراق بهادار و نظارت بر حس یکارا

کارگزاران، نظارت  یاداره بازرس  تیتحقق اهداف فوق، مأمور ی. در راستاباشدیم گذارانهیسرما

صورت ها بهآن یبندها با مقررات، رتبهعملکرد آن قیاز لحاظ تطب یکارگزار های¬تبر شرک

رد عملک نی. همچنباشد¬یم یاصالح مقررات قبل شنهادیپ ای دیمقررات جد شنهادیساالنه و پ

شرکت  یو امور اعضا یبازرس تیریبورس اوراق بهادار، مد یهاشرکت یامور اعضا یهاتیریمد

با توجه به  زیشرکت فرا بورس و کانون کارگزاران ن یامور اعضا تیریمد ران،یا یبورس کاال

. در ودشیو کنترل م یاداره بررس نیا مربوطه توسط اراتیو اخت فیوظا ضیتفو یهادستورالعمل

ز ا یاداره اقدام به بازرس نیکارگزاران، ا ۀو تخلفات مربوط به حوز اتیصورت وجود گزارش شکا

را  یو مدارک و مستندات الزم جهت طرح تخلفات در مراجع قانون مودهن یکارگزار شرکت

 یاز دفاتر کارگزار یمورد بازرس 95د تعدا 69۷۹راستا در سال  نی. در ادینمایو ارائه م یآورجمع

است که نسبت به مدت  رفتهیاستان انجام پذ یابورس در استان مازندران توسط بورس منطقه

 است.رشد داشته  درصد 1مشابه سال قبل معادل 
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 های فعال در سطح استان مازندران. کارگزاری77-9-1

استان مازندران در  هیفعال در بازار سرما یهایاستان کارگزار یابر اساس گزارش بورس منطقه

درصد کاهش داشته  5/5معادل  69۷1بوده که نسبت به سال  یکارگزار 6۹تعداد  69۷۹سال 

ت حجم معامال نیشتریب ندهیسهم آشنا، صبا جهاد و بانک آ یاست. قابل ذکر است سه کارگزار

 اند.به خود اختصاص داده 69۷۹را در سال  امالتو ارزش مع

 استییس یهاو ارائه توصیه یبندجمع. 77-4

 یالمللنیسازمان ب یِتوانست عضو عاد 69۷۹سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

 تیعضو یاوراق بهادار( شود که ارتقا یالمللنیسازمان ب -  سکویاوراق بهادار )آ یهاونیسیکم

انست. د المللنیدر سطح ب رانیا هیرشد بازار سرما انگرینما توانیرا م یالملل نینهاد ب نیدر ا

 کایبه خروج آمر توانیقرار داد م ریرا تحت تأث هیکه بازار سرما یاتفاقات نیمهمتر 69۷۹ لدر سا

و  هیرو یب شیمسکن، افزا متیق شینوسانات نرخ ارز، افزا ،یالمللنیب یهامیاز برجام، تحر

 نیشهروندان اشاره نمود. همچن یشتیخودرو، نوسان در اقتصاد و سبد مع متیکننده ق ریمتح

 یبرا یقرار دادن حد اعتبار رینظ یبازار در سال مذکور موارد نیمؤثر بر ا یارخداده

درصد به  5/7بر نقل و انتقال و حق و تقدم )از  اتیو کاهش مال یآغاز معامالت آت ها،یکارگزار

 بوده است. یبورس یهادرصد( شرکت 6/7

شبه پول بود وارد بازار  یسازکه عمدتاً حاصل از آزاد ینگیز نقدا یادیحجم ز 69۷۹سال  یط

 . درمیابازارها بوده نیدر ا ادیز یشاهد بازده جهیارز و طال و سپس خودرو و مسکن شد و در نت

بازارها،  گریاز نوسانات نرخ ارز و فروکش التهابات د یپس از گذشت مدت زمان کوتاه تینها

 نیشدند که ا هیشده روانه بازار سرما وسیمأ یمال یبازارها رید ساسرگردان که از رش یهاولپ

ر د هیبازار سرما گاهیجا شتریب ی. جهت ارتقادیبازار گرد نیدر ا یبازده شیامر منجر به افزا

 :گرددیم انیب ریبه شرح ز یاستیس یهاهیاقتصاد کشور توص

 ،یتجارت خارج ،یبانک ،یلپو ،یارز یهانهیدر زم یاقتصاد اتیتصم یتوجه به اثر گذار -

 بر بورس یاستیس یهایریگمیدر مجامع تصم یاتیو مال یابودجه

همچون اوراق مشارکت و انواع صکوک، اوراق فروش  یمال یدر ابزارها یتوسعه و نوآور -

 معامله سبد سهام اریاخت ،یاستقراض
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 قانون بازار اوراق بهادار در کشور یتر بر حسن اجرا قینظارت دق -

 یخارج یها یگذار هیجذب سرما یالزم برا یبسترها جادیا -

 یناشران بورس یبرا یاتیمال یهاتیمعاف شیافزا -

 یداقتصا یهاتیجهت مشارکت آحاد جامعه در فعال یمال نیتأم هیو ثانو هیبازار اول تیتقو -

 یمالتمعا یهایاستراتژ ترقیکه منجر به انجام بهتر و دق یتمیاز معامالت الگور یریگبهره -

 . گرددیگذاران م هیسرما

  سکویآ یآموزش یتخصص و استفاده از برنامه ها ،یانتقال تکنولوژ -

 
 های کارگزاریبه تفکیک نوع معامله و شرکت 7931ای مازندران در سال . داد و ستد بورس منطقه9-77 جدول

 )میلیون سهم/ میلیارد ریال( 

ف
دی
ر

 

 نام کارگزاری
 جمع فروش خرید

 ارزش حجم ارزش جمح ارزش حجم

 1,148 317 447 123 701 194 بانک توسعه صادرات 6

 3,614 998 2,821 779 793 219 سهم آشنا 2

 1,370 378 802 222 568 157 آرمان تدبیر نقش جهان 9

 918 253 463 128 454 126 آگاه 4

 1,833 506 975 269 859 237 اقتصاد بیدار 5

 2,149 594 1,162 321 986 272 صبا جهاد 1

 1,597 441 743 205 854 236 نهایت نگر ۹

 1,975 546 1,189 329 786 217 ندهیآبانک  8

 1,050 290 810 224 240 66 مفید ۷

 1,643 454 1,032 285 612 169 حافظ 67

 978 270 440 122 538 149 بانک کشاورزی 66

 995 275 693 191 303 84 ی ملی ایرانگذارهیسرما 62

 74 20 41 11 33 9 بانک پارسیان 69

 1,482 409 751 207 731 202 بانک پاسارگاد 64

 559 154 349 96 210 58 بانک سپه 65

 231 64 120 33 111 31 گذارانهیسرماراهنمای  61

 159 44 50 14 109 30 آراد ایرانیان 6۹

 21,776 6,016 12,889 3,560 8,887 2,455 جمع

 ارنامه اقتصادی مازندرانمأخذ: آم        
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 7931و  7936های ای استان مازندران در سالهای عملکردی بورس منطقه. شاخص4-77جدول 

 درصد رشد 69۷۹سال  69۷1سال  مقیاس شرح ردیف

 206 6,015 1,965 میلیون سهم حجم معامالت 6
 165 21,766 8,200 میلیارد ریال ارزش معامالت 2

 86 178,699 96,290 واحد شاخص قیمت 9
 2 9/6 28/6 درصد نسبت ارزش معامالت استان به کشور 4
 19 11,440 9,600 نفر ساعت های آموزشیدوره 5
 52 5,550 3,640 تعداد بازدیدهای تاالر و همایش 1
 18- 5,817 7,089 تعداد کدهای معامالتی ایجاد شده ۹
 6 35 33 تعداد بازرسی از دفاتر کارگزاری 8
 64 883 537 تعداد های حقوقییتفعال ۷

 مأخذ: آمارنامه اقتصادی مازندران   
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 صنعت بیمه استان
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 چکیده

صنعت بیمه در تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی در جامعه نقش اساسی 

دارد و این صنعت در اقتصاد و بازار سرمایه یکی از بخش های پیشرو و مهم 

های بیمه دولتی و خصوصی شرکت صادرشدههای نامهکل بیمه تعداد .است

 9/8یلیون مورد به ارزش م 8/6معادل  69۷۹شده استان مازندران در سال 

 تعداد و ارزش به ترتیب ازنظرهزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

های تعداد کل خسارت دهد.درصد افزایش نشان می 2/21درصد و  8/67

هزار فقره به  957معادل  69۷۹های مذکور طی سال شرکت شدهپرداخت

هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۷/5ارزش 

افزایش  درصد 2/67ارزش  نظر ازدرصد کاهش و  5/۹7ترتیب از حیث تعداد 

نامه است. همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمه داشته

درصد از کل مبلغ  51هزار میلیارد ریال ) 9/9ث و دیه به ارزش شخص ثال

 4/2خسارت پرداختی( بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )

 69۷۹سال پایان در  دهد.درصد رشد نشان می 5/95هزار میلیارد ریال(، 

 نسبت به سال گذشته کهدرصد رسید  ۹6ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب

 .ستا داشته درصد کاهش ۷معادل  رصد(د 87)

به  آفریقایی و آسیای کشورهای اتکایی هایظرفیت از استفاده و شناسایی

 در که آمریکایی سهامدار دارای اروپایی بیمه هایشرکت جایگزین عنوان

اند بهترین راهکار در شرایط فعلی کرده قطع را خود همکاری هاتحریم نتیجه

 باشد. خارجی صنعت بیمه میهای جهت مدیریت ریسک

 

صنعت بیمه، رشد اقتصادی، حق بیمه، خسارت  های کلیدی:واژه

 پرداختی



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

698 

 استان هایگیریجهت و بیمه صنعت اقتصادی یهااستیس. 7 – 72

 . مقدمه72-7-7 

د و اندازهای بزرگ شوتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پسپیشرفت بیمه در کشور، می

باشد. یها مگذاریمتقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادالت و توسعه سرمایهدر ارتباطی 

گذار و تعهدش در جبران در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه

های اقتصاد کالن و نیز در رشد اقتصادی کشور، تأثیر بسزایی داشته تواند بر فعالیتخسارت، می

توان به واکنش سریع به رویدادهای فردی و گروهی در از جمله خدمات بیمه به اقتصاد می .باشد

های اجتماعی، ها، مشارکت در سیاستها، حفاظت سرمایههای مالی، واگذاری ریسک فعالیتزیان

 حفظ زنجیره تولید، تزریق سرمایه به اقتصاد ملی، سازندگی، حمایت از ایجاد زیربناهای کشور

ز های ناشی اصنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی نمود. اشاره

ک های اقتصادی کمحوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیت

ر دگسترش فرهنگ بیمه یکی از مهمترین الزامات افزایش نقش بیمه در اقتصاد کشور  .کندمی

 باعث شده و نهایتاًموجب باال رفتن درجه خوداتکایی افراد  این امر که باشدمردم می بین احاد

 رسندب مصرف به کشور زیربنایی امور در تواندها میهزینه این و گردیدههای دولتی هزینه کاهش

 .شوند کشور اقتصادی توسعه و منجر به رشد و

 بیمه های دولت در صنعت. تبیین رویکردها و سیاست72-7-2

 ها، بهسبد داراییکردن تر متنوع ،های بزرگریسک مدیریت صنعت بیمه کشور همواره به دنبال

تر اینکه تمایل مردم به استفاده از و مهمبوده ها ساختار مالی و مدیریت شرکت کردن روزتر

یمه باستقرار و توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی نمایند. ای را تقویت خدمات بیمه

)سنهاب( و الکترونیکی کردن بخش زیادی از ارتباط اطالعاتی و کاری بیمه مرکزی با شرکتهای 

 سازی سیستم اعطایبیمه و به ویژه عملیاتی نظارتی بیمه مرکزی از یک سو و طراحی و پیاده

 برخط از سوی صورتبههای شخص ثالث صادره شرکتهای بیمه نامهکد یکتا به تمامی بیمه

مهمترین  .استبوده  بیانگر توجه ویژه بیمه مرکزی به مقوله شفاف سازی و کاهش تخلفات دیگر،

 باشد:به این شرح می 69۷۹مصوبات شورای عالی بیمه کشور در سال 

 تبصره 2ماده و  65های زندگی مشتمل بر های فروش بیمهتصویب آیین نامه نمایندگی .6
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 69۷8عالم نرخ بیمه پایه شخص ثالث برای سال ا .2

کارمزد بیمه برای خودروهایی که )نامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمهآییناصالح  .9

 شد.(درصد تعیین  ۷ شوندگذاری میاولین بار شماره

تعرفه گروه ماشین آالت ) تعدیل نرخ حق بیمه شخص ثالث ماشین آالت کشاورزی .4

 گردید.( تعیین تعرفه %۹7تخفیف معادل %97، با اعمال 69۷۹کشاورزی برای سال 

( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده 9۷تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضوع تبصره ماده ) .5

، به ازای هر فقره (69۷5مصوب سال ) به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 گردید.به میزان یک میلیون ریال تعیین  69۷۹ارزیابی برای سال 

که  تواند شخصی راؤسسه بیمه نمی)م شرکتی در مؤسسات بیمه نامه حاکمیتآییناصالح  .1

برای چهار سال متوالی حسابرسی آن مؤسسه را بر عهده داشته است، برای سال بعد به 

 (.عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب نماید

 (قانون شخص ثالث 26ماده  2تبصره )ابالغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه  .۹

 بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه .2– 72

 ی بیمه دولتی و دولتی خصوصی شده در سطح کشورهاشرکت. عملکرد 72-2-7 

توان به صنعت بیمه کشور را تحت تأثیر قرار داده می 69۷۹که در سال  وقایع و اتفاقات مهمی

خی این خروج سبب گردید بر، خروج ایاالت متحده از برجام )تغییر رئیس کل بیمه مرکزی

)به دلیل اعمال  فزایش ناگهانی قیمت دالر(، اقراردادهای بیمه گران با خارج دچار ابهام شود

مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکتهای بیمه  صورتبهبود که بدون شک  های جدیدتحریم

ای از بیمه گذاران خود ثیر داشت که در همین راستا اغلب شرکتهای بیمه طی اطالعیهأت

 قداما اتومبیل بدنه خصوص به ایبیمه های رشته بیمه سرمایه افزایش  کردند تا به درخواست

صنعت بیمه کشور طی  مار آ های پایانی اشاره کرد. مروردر ماه وقوع حوادث طبیعی( و دکنن

درصد  25.4های تولیدی صنعت با نشان می دهد، حجم حق بیمه ۷۹شش ماهه نخست سال 

هزارمیلیارد ریال رسید. از این میزان  9/689اول سال گذشته به حدود ماهه  1افزایش نسبت به 

درصد  ۷/27ثالث و مازاد اختصاص دارد و های تولیدی به رشته بیمه شخصبیمهدرصد حق 9/91

درصد از  8/64از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان است وسهم بیمه زندگی نیز به 
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 ۹/678های بیمه در این بازه زمانی در حدود شرکت رسید. پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار

ماهه اول سال قبل،  1گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه

درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی  1/11دهد. درصد رشد نشان می2/29معادل 

های خصوصی بیمه ای را نشان می دهد. نسبت رکتجبران شد که جایگاه ویژه و اهمیت ش

 6/6درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  9/5۷خسارت صنعت بیمه در این مدت 

 داد.واحد کاهش نشان 

 ی بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندرانهاشرکتعملکرد  .72-2-2

 صادرشدههای نامهتعداد و ارزش بیمه

های بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در شرکت صادرشدههای هنامتعداد کل بیمه

هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  9/8یلیون مورد به ارزش م 8/6معادل  69۷۹سال 

 در خصوصدهد. درصد افزایش نشان می 2/21درصد و  8/67تعداد و ارزش به ترتیب  ازنظر

ارزش مربوط به  ازنظررصد از حق بیمه تولیدی در استان د 15ای، بیش از های بیمهرشته

 باشدیمهای اتومبیل بوده است که شامل بیمه بدنه، حوادث سرنشین و شخص ثالث و دیه بیمه

نامه صادره و حق بیمه دریافتی مورد بیمه هزار 192در این میان بیمه شخص ثالث و دیه با  که

که این رشته  دهدحق بیمه دریافتی را تشکیل میدرصد از کل 48میلیارد ریال که  هزار 4

های های صادره و حق بیمه دریافتی از میان رشتهنامهتعداد بیمه ازنظرای بیشترین سهم را بیمه

نامه صادره و با حق بیمه بیمه مورد هزار 9/6است، بیمه درمان تنها با  ذکرقابلباشد. بیمه دارا می

یال جایگاه دوم را از کل حق بیمه دریافتی صنعت بیمه استان به میلیارد ر هزار 71/6دریافتی 

 است.خود اختصاص داده 

مورد به ارزش میلیون  6های صادره مربوط به بیمه ایران نامهبیشترین تعداد بیمه 69۷۹در سال 

هزار  ۹/7مورد به ارزش هزار  652میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه البرز هزار  2/4

لیارد ریال بوده است، بیشترین حق بیمه دریافتی در بخش بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه می

 هزار میلیارد ریال بوده است. 9/2هزار مورد و به ارزش  918ایران به تعداد 

نسبت حق بیمه دریافتی به تعداد نمایندگی( از )همچنین بیشترین حق بیمه دریافتی سرانه 

میلیارد ریال و کمترین حق  5/8، مربوط به بیمه ایران به ارزش ی بیمه استانهاشرکتمیان 
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باشد. با بررسی ارزش میلیارد ریال می 8/4بیمه دریافتی سرانه مربوط به بیمه البرز به ارزش 

ها در استان مازندران طی دوره ی پرداختی کلیه رشتههاخسارتمبالغ حق بیمه دریافتی و 

 صادرشدههای نامهموع مبالغ دریافت شده بابت ارزش بیمهشود که مجی مشاهده میموردبررس

میلیارد ریال بیشتر از هزار  4/2حدود میلیارد ریال بوده که هزار  9/8ای های بیمهکلیه رشته

درصد از حق بیمه دریافتی صرف پرداخت  ۹6یگر د عبارت بهارزش خسارت پرداختی است. 

 شدگان شده است.خسارت به بیمه

 7931های بیمه استان در سال های صادره و حق بیمه دریافتی شرکت. تعداد بیمه نامه7-72نمودار

 

 های پرداختیتعداد و ارزش خسارت

های بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در شرکت شدهپرداختهای تعداد کل خسارت

که نسبت به مدت مشابه  میلیارد ریال بودههزار  ۷/5مورد به ارزش  هزار 957معادل  69۷۹سال 

 افزایش داشته درصد 2/67ارزش  نظر ازدرصد کاهش و  5/۹7سال قبل به ترتیب از حیث تعداد 

مورد بوده  هزار 273ی پرداختی مربوط به بیمه درمان معادل هاخسارتاست. بیشترین تعداد 

رد( از کاهش مومیلیون  6/6قبل )درصد از کل تعداد خسارت پرداختی( که نسبت به سال  ۹8)

باشد.  همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به درصدی برخوردار می 8/۹5چشمگیر 

7

277

477

177

877

6777

6277

بیمه البرز بیمه دانا بیمه آسیا بیمه ایران

7.۹ 6.7 2.9 4.2

652.7 654.7

518.7

6767.7

…حق بیمه دریافتی …تعداد بیمه نامه صادره  
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درصد از کل مبلغ خسارت  51میلیارد ریال )هزار  9/9نامه شخص ثالث و دیه به ارزش بیمه

رصد د 5/95میلیارد ریال(، هزار  4/2پرداختی( بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )

 دهد.رشد نشان می

مورد بوده که نسبت به سال  ۹6کمترین تعداد خسارت پرداختی مربوط به بیمه باربری معادل 

است. همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط به بیمه درصد کاهش داشته ۷قبل 

ت که نسبت درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی( بوده اس 6/7)میلیارد ریال  2/9باربری به مبلغ 

های درصدی برخوردار بوده است. با بررسی عملکرد شرکت 5/۹به مدت مشابه سال قبل از رشد 

شود که بیشترین میزان خسارت پرداختی بیمه استان مازندران طی دوره یادشده مشاهده می

ه میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمهزار  2/9مورد به ارزش  هزار 29۹توسط بیمه ایران 

 میلیارد ریال بوده است.هزار  4/7مورد به ارزش هزار  1/69البرز 

 7931های بیمه استان در سال تعداد و میزان خسارت پرداختی شرکت .2-72نمودار

 

 

 

 

1

51

711

751

211

251

بیمه البرز بیمه دانا بیمه آسیا بیمه ایران

خسارت پرداختی

(هزار میلیارد ریال)

تعداد خسارت پرداختی 

(هزار فقره)
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 های بیمههای عملکردی شرکت. بررسی و تحلیل شاخص9 – 72

 شعب به نامهبیمه نسبت شاخص .7- 9 -72

 4/66بوده که با فقره  هزار ۹7حدود  69۷1 سال استان در نامه به شعبشاخص نسبت بیمه

های بیمه مقادیر این شاخص برای شرکت رسید. 69۷۹فقره در سال  هزار ۹8درصد رشد به 

  6/98هزار فقره و  ۹/98هزار فقره،  ۹/۷۹هزار فقره،  676ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر با 

ارای و بیمه البرز د هر شعببه ازای  نامهمهیبن دارای بیشترین سرانه هزار فقره بوده که بیمه ایرا

 صادره به ازای هر شعب را داشته است.  نامهمهیبکمترین میزان سرانه 

 

 نمایندگی به نامهبیمه نسبت شاخص. 2- 9 -72

 امهنبیمه فقره 6۹42 متوسط حدود طوربههای بیمه در استان هر یک از نمایندگی 69۷۹ سال در

های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر مقادیر این شاخص برای شرکت .اندصادر نموده

فقره بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه  6766فقره و  66۹4فقره،  68۷5فقره،  2726با 

امه به ازای هر به ازای هر نمایندگی و بیمه البرز دارای کمترین میزان سرانه بیمه ن نامهمهیب

 نمایندگی را داشته است.

 

 شعب به بیمه حق نسبت شاخص. 9- 9 -72

که  باشدمی شعبه هر ازای به ریال اردیلیم 94۷ برابر با 69۷۹ سال در استان برای شاخص این

است. سرانه حق بیمه دریافتی به ازای هر  نموده تجربه گذشته سال به نسبت را رشد درصد 21

میلیارد  684و  259، 9۷1، 425البرز به ترتیب  و دانا آسیا، ایران، بیمه یهاشعب در شرکت

ریال بوده که شرکت بیمه ایران و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این شاخص را در 

 اند.استان به خود اختصاص داده

 نمایندگی به بیمه حق نسبت شاخص. 4- 9 -72 

 بوده نمایندگی هر ازای به میلیارد ریال 8/1 استان برابر با برای شاخص میزان این 69۷1سال  در

سرانه حق بیمه دریافتی  .است رسیده 69۷۹ سال در ریال میلیارد ۹/۹ به رشد درصد 2/69 با که

 8/4و  1/۹، ۷/۹، 5/8البرز به ترتیب  و دانا آسیا، ایران، بیمه هایبه ازای هر نمایندگی در شرکت
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شرکت بیمه ایران و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این شاخص میلیارد ریال بوده که 

 اند.را در استان به خود اختصاص داده

 

 شعب به پرداختی خسارت نسبت شاخص. 5- 9 -72

خسارت  ریال میلیارد 225 معادل 69۷1 سال در استان شعب به پرداختی خسارت نسبت شاخص

 .دیرس 69۷۹سال  در ریال میلیارد 248درصد رشد به  2/67با  که است بوده شعبه هر ازای به

، 251، 924های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز به ترتیب برابر با مقادیر این شاخص برای شرکت

میلیارد ریال بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه خسارت پرداختی به ازای هر  67۷و  689

 باشد.  یزان سرانه خسارت پرداختی به ازای هر شعبه میشعبه و بیمه البرز دارای کمترین م

 

 نمایندگی به پرداختی خسارت نسبت شاخص. 6- 9 -72

 4/5 حدود متوسططور  به استان بیمه هایشرکت هاینمایندگی از یک هر 69۷۹ سال در

 .است داشته کاهش درصد 6اند که نسبت به سال گذشته ریال خسارت پرداخت نموده میلیارد

 8/2و  5/5، 6/5، 4/1های 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 پرداختی 

 اند.به ازای هر نمایندگی را داشته

 

 (بیمه عاید شده حقبه شدهواقعنسبت خسارت ) ضریب خسارت. 1- 9 -72

حق بیمه عاید شده . بیمه عاید شده است حقبه شدهواقعضریب خسارت حاصل نسبت خسارت 

خسارت  .شامل مجموع حق بیمه صادره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان سال است

ی معوق انتها و هاخسارتی پرداختی و تفاوت بین هاخسارتعبارت از حاصل جمع  شدهواقع

درصد رسید  ۹6ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب 69۷۹سال پایان در  .است هرسالابتدای 

. این امر حاکی از ستا داشته درصد کاهش ۷معادل  درصد( 87) نسبت به سال گذشته که

 مهدهی بیشتر صنعت بیو به عبارتی سود بیمه دریافتی حقبهکاهش نسبی خسارت پرداختی 

، بیمه آسیا درصد 2/۹1باشد. ضریب خسارت برای شرکت بیمه ایران نسبت به سال گذشته می
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طور باشد. همانمی 69۷۹در سال  درصد 2/5۷و برای بیمه البرز  5/۹2درصد، بیمه دانا  8/14

ای استان ضریب خسارت ی بیمههاشرکتشود بیمه البرز در مقایسه با سایر که مشاهده می

مه ی بیهاشرکتناخالص این شرکت در مقایسه با سایر کمتری داشته و به عبارتی سودآوری 

 بیشتر بوده است.

 

 ای استان. تعداد مراکز بیمه9-8–72

های دولتی و خصوصی تعداد بیمه 69۷۹ی بیمه استان در سال هاشرکتآمار دریافتی از  بر اساس

ه خدمات مشغول ارائ کارکنان 454نمایندگی و تعداد  6789شعبه،  24شده استان با تعداد 

نمایندگی و  577شعبه،  67اند. در این سال بیمه ایران با ای در سطح استان مازندران بودهبیمه

، بیمه کارکناننفر  699نمایندگی و تعداد  977شعبه،  1، بیمه آسیا با کارکناننفر  6۹9تعداد 

نمایندگی  692به، شع 4و بیمه دانا با  کارکناننفر  54نمایندگی و تعداد  656شعبه،  4البرز با 

 اند.ای را در سطح استان ارائه نمودهخدمات بیمه کارکناننفر  ۷4و تعداد 

 

 عمر() یزندگ. بیمه 72-9-3

 رایب طالیی اندازپس یک عنوان به توانمی آن از و باشدمی اشخاص بیمه انواع از یکی عمر یمهب

 اهشک و آتیه تأمین آن هدف و است تضمینی سود با گذاریسرمایه یک بیمه این .یاد کرد آینده

 بیمه،حق عنوان به معینی مبلغ پرداخت با افراد .باشدمی زندگی طول در افراد نگرانی و دغدغه

 در فیدم و متنوع هایپوشش از استفاده و خود آتیه برای تضمینی سود با گذاریسرمایه بر عالوه

 مقابل در مخصوص هایپوشش از تفادهاس نامه، امکانبیمه اعتبار مدت طول در و حیات زمان

میلیارد ریال( از کل  ۹۹5) درصد ۷بر این اساس  .داشت خواهند نیز را آن از بعد و فوت خطر

های درصد مربوط به سایر رشته ۷6مربوط به بیمه زندگی و  69۷۹های استان در سال حق بیمه

برخوردار بوده است.  قابل ذکر درصدی  4/9باشد که نسبت به سال گذشته از رشد ای میبیمه

هزار فقره بیمه نامه مربوط به بیمه عمر صادر گردیده که نسبت  61۷است در سال مذکور تعداد 

در ایران بیمه هاى زندگی کمتر از  دهد.درصد رشد نشان می 8/۹۹به مدت مشابه سال گذشته 

نسبت بسیار باالتر بوده،  ها را به خود اختصاص داده ولى در دنیا اینده درصد از سطح بیمه
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های رسد. با توجه به نقش و اهمیت بیمهدرصد نیز می 58که در برخی از کشورها به طوریبه

ای هتواند عالوه بر ارتقاء شاخصریزی مورد نیاز در این زمینه، میسازی و برنامهزندگی، فرهنگ

 .را نیز فراهم نمایدهای اقتصادی توسعه انسانی جامعه، موجبات رشد و ارتقاء شاخص

 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع72-4

های اجتماعی بیمه .شودهای اجتماعی و بازرگانی تقسیم میکلی، بیمه به دو گروه بیمهبه طور 

مین رفاه عمومی یا مواردی از آن به نفع عامه أای از رشته خدماتی است که به منظور تمجموعه

های دولتی درمانی، های بازنشستگی، بیمهگیرد. بیمهه صورت مییا طبقات معینی از جامع

هاى بیمه .روندهای اجتماعی به شمار میهای بیکاری و بیمه حوادث و تصادفات از انواع بیمهبیمه

گذار به میل خود و آزادانه به باشند، در آن بیمههاى اختیاری هم معروف میبازرگانی که به بیمه

ر، نوع و طبیعت خطهاى بازرگانی، با توجه به. بیمهنمایدمى اقدام اىبیمه هاىپوشش انواعتهیه 

 .دشونمى تقسیم غیردریائى و دریائى هاىبیمه بزرگبه دو دسته 

نسبت به سال  کهدرصد رسید  ۹6ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب 69۷۹سال پایان در 

کاهش نسبی خسارت . این امر حاکی از ستا داشته درصد کاهش ۷معادل  درصد( 87) گذشته

ذشته نسبت به سال گ دهی بیشتر صنعت بیمهو به عبارتی سود بیمه دریافتی حقبهپرداختی 

های شده تا تمایل شرکت سبب 69۷۹در سال  ای برجامخروج آمریکا از توافق هستهباشد. می

یدا اتکایی ایران افت محسوسی پالمللی برای همکاری و حضور در بازار بیمه گر اتکایی بینبیمه

های های بزرگ در حوزهای که کمتر کشور اروپایی و غربی حاضر به پذیرش ریسکگونه به کرده

هایی چون انرژی هستند و در های عرصهالملل و ریسکونقل، تجارت بیناستراتژیک نظیر حمل

ی گر اتکایهای بیمهکتهای بزرگ به شراین میان گزینه نهایی بیمه مرکزی، انتقال ریسک

های اتکایی به از سوی دیگر بخش زیادی از ریسک بیمه. خارجی عمدتاً در شرق آسیا خواهد بود

 گر کشور منتقل شده وهای بیمههای بیمه اتکایی داخلی یا توزیع ریسک بین شرکتشرکت

ک اری ریسهای کلیدی از جمله کفایت سرمایه و ظرفیت نگهدکند تا نسبتضرورت ایجاب می

ای مدیریت و صیانت شود که به هنگام بروز حوادث بزرگ بتوانند در برابر گونهها بهاین شرکت

تعهدات خود پاسخگو باشند. افزون بر اینکه همچنان در رأس پیگیری مطالبات برجامی یکی از 
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کایی های اتتواند استفاده از ظرفیتکنندگان ایرانی می های مهم پیش روی مذاکرهگزینه

 نمود: اشاره ذیل راهکارهای به توانمی بیمه صنعت توسعه و جهت بهبود .گران اروپایی باشدبیمه

 های بیمهنظارت بر وضعیت مالی و توانگری شرکت .6

های ارتباطی درون یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطالعات از طریق اتصال به سامانه .2

 .صنعت بیمه و با دستگاه های مرتبط

 اشخاص خارجی در بازار بیمه کشورجلب حضور  .9

روش فدر  تسهیل جهت  ایهای جدید بیمهافزایش تعامل بیمه گیران از طریق استارتاپ .4

 هانامهو تمدید بیمه

 .ارتقا همکاری با شرکت های بیمه خارجی  .5

 ایگزینج بعنوان آفریقایی و آسیای کشورهای اتکائی هایظرفیت از استفاده و شناسایی .1

 خود همکاری هاتحریم نتیجه در که آمریکایی سهامدار دارای اروپایی هبیم شرکتهای

 .اندکرده قطع را

 اتکایی هایپوشش اخذ امکان هاتحریم جهت به که هاییریسک قراردادن پوشش تحت .۹

 دولت حمایت و کمک با ندارد وجود آنها برای المللیبین بازارهای در

 ای(و کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمهشده شبکه فروش )نمایندگان گسترش هدایت .8

 توسعه بیمه های اعتبار صادراتی .۷

 های بیمه درمان تکمیلیگسترش پوشش .67

 در صنعت بیمه افزایش سهم بیمه زندگی  .66
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 7931های دولتی استان مازندران در سال شعب و نمایندگی بیمه تعداد .7-72جدول 

ف
دی
ر

 

 شرکت بیمه
 کارکناند تعدا تعداد نمایندگی شعب تعداد

 ۷۹ سال ۷1 سال ۷۹ سال ۷1 سال ۷۹ سال ۷1 سال

 6۹9 6۹۹ 577 457 67 67 ایران 6

 699 627 977 299 1 1 آسیا 2

 54 59 656 67۷ 4 4 البرز 9

 ۷4 ۷4 692 646 4 4 دانا 4

 454 456 6789 ۷۹9 24 24 جمع کل

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت         

 
 7931و  7936 یهادر سال های استان مازندرانبیمه هایق بیمه دریافتی شرکت. ح2-72جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 حق بیمه دریافتی صادره نامهمهیبتعداد  عنوان

 درصد رشد ۷۹ سال ۷1 سال درصد رشد ۷۹ سال ۷1 سال شرکت

 5/21 4,257,410 3,364,841 2/1 1,010,592 951,267 ایران

 9/92 2,379,726 1,799,155 22 568,513 465,824 آسیا

 2/96 737,934 562,581 6/2 152,642 149,494 البرز

 ۷/۷ 1,011,813 920,401 2/69 154,932 136,836 دانا

 6/21 8,386,883 6,646,983 ۹/67 1,886,679 1,703,361 جمع

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت

 
 7931و  7936 هایسالبیمه استان مازندران در  هایشرکت ی پرداختیهاخسارت. 9-72جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 مبلغ خسارت پرداختی تعداد خسارت پرداختی عنوان

 ۷۹ سال ۷1 سال درصد رشد ۷۹ سال ۷1 سال شرکت
درصد 

 رشد

 -5/2 3,245,002 3,329,901 -9/۹8 237,538 1,096,997 ایران

 1/94 1,540,880 1,144,805 6/26 57,970 47,873 آسیا

 6/29 436,857 354,779 5/44 13,656 9,448 البرز

 4/2۹ 733,339 575,647 ۷/25 41,679 33,098 دانا

 2/67 5,956,078 5,405,132 -4/۹7 350,843 1,187,416 جمع

 ی بیمه استان مازندرانهاشرکت: خذأم        
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 به تفکیک 7931و  7936 هایستان مازندران در سالهای بیمه ا. حق بیمه دریافتی شرکت4-72جدول 

 های بیمه )مبالغ به میلیون ریال(رشته

 مبلغ حق بیمه دریافتی صادره نامهمهیبتعداد  عنوان

 درصد رشد ۷۹ سال ۷1 سال درصد رشد ۷۹ سال ۷1 سال رشته

 5/25 418,837 333,619 -4/7 171,826 172,441 یسوزآتش

 2/668 51,042 23,390 -6/24 2,993 3,945 باربری

ل
بی

وم
ات

 

 4/۹1 737,291 417,991 6/67 105,817 96,133 بدنه

 2/47 620,133 442,409 6/۷ 613,395 562,179 سرنشین حوادث

 ۹/29 4,058,410 3,281,370 4/۷ 632,259 577,776 ثالث شخص

 4/98 775,099 560,138 4/۹8 169,662 95,116 عمر

 6/68 72,760 61,602 -8/4 142,218 149,390 حوادث

 6 1,067,749 1,056,689 -6/61 1,325 1,580 درمان

 1/24 585,562 469,775 9/5 47,184 44,801 سایر

 2/21 8,386,883 6,646,983 8/67 1,886,679 1,703,361 جمع

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت 

های بیمه به تفکیک رشته 7931و  7936 هایزندران در سالهای استان ماپرداختی بیمه خسارت .5-72جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 مبلغ خسارت پرداختی تعداد خسارت پرداختی عنوان

 رشد درصد ۷۹ سال ۷1 سال درصد رشد ۷۹ سال ۷1 سال رشته

 5/52 162,825 106,785 54 2,307 1,498 یسوزآتش

 5/۹ 3,198 2,975 -۷ 71 78 باربری
تو
ا

ل
بی

م
 

 8/98 402,258 289,826 1/64 13,528 11,809 بدنه

 5/67۹ 312,922 150,832 4/2۹4 1,223 352 حوادث سرنشین

 5/95 3,354,851 2,475,235 2۹ 41,851 32,946 شخص ثالث

 6/69 218,359 193,053 6/62 7,714 6,881 عمر

 9/29 12,638 10,251 -5/9 686 711 حوادث

 -4/9۹ 1,131,246 1,807,016 -8/۹5 273,194 1,129,608 درمان

 -6/9 357,781 369,157 ۹/6۷7 10,269 3,533 سایر

 2/67 5,956,078 5,405,132 5/۹7 350,843 1,187,416 جمع

 های بیمه استان مازندرانمأخذ: شرکت 
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 چکیده

 ساسا بر و شتریم ارزش و مداری مشتری اصل بر تکیه با بانک منافع حفظ

 و نابعم موقع به بازگشت از اطمینان ضریب افزایش مشترک، منافع تحصیل

 از ایتحم کار، و کسب فضای در تولیدکنندگان وضعیت بهبود گریتسهیل

 عملیاتی سال برنامه عنوان به مردم عمومی رفاه نهایت در و آنان زاییاشتغال

بازار پول صهای عملکردی بانکهای استان مازندران بوده است .شاخ 69۷۹

به شرح  69۷۹استان ) بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکها ( در سال 

 ذیل می باشد :

هزار میلیارد ریال بوده است  919های استان معادل های بانکمانده سپرده

 برخوردار بوده است.  ۷1درصد نسبت به سال  ۷/21که از رشدی معادل 

هزار میلیارد  952های استان مازندران معادل مانده تسهیالت اعطایی بانک

درصد  5/29ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 

 برخوردار بوده است. 

 ادلمع استان هایبانک الوصولمشکوک و گذشته سررسید و معوق مطالبات

 6/8 معادل قبل سال مشابه مدت با مقایسه در که بوده ریال میلیارد هزار 92

 .است داشته افزایش درصد

 همچنان اخیر، هایسال در بانکی نظام فرآروی اعتباری تنگناهای رغمعلی

 ،ودشمی انجام بانکی شبکه توسط اقتصاد مالی تأمین از درصد 87 از بیش

 و تمد کوتاه مالی تأمین بر بانکی نظام رویکرد رودمی انتظار که حالی در

 و سرمایه بازار و باشد متمرکز توسطم و کوچک و خرد هایبنگاه

 گیرند. عهده بر را بزرگ هایبنگاه مالی تأمین نیز خارجی گذاریسرمایه

 

 بازار پول، تسهیالت اعطایی، مانده سپرده، مطالبات معوق های کلیدی:واژه
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 های استانگیریهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و جهت. سیاست7 -79

 69۷۹ در سالابالغی از بانک مرکزی ها و خط مشی اعتباری سیاستاستای بانکهای استان در ر

متناسب با شرایط  و ارائه خدمات حداکثری به مشتریان از فعاالن عرصه تولید و تجارتحمایت 

حفظ منافع بانک با تکیه بر اصل مشتری مداری و ارزش  موجود و منطبق با قوانین و مقررات،

افزایش ضریب اطمینان از بازگشت به موقع منابع و  ،افع مشترکمشتری و بر اساس تحصیل من

نان و در زایی آحمایت از اشتغال گری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و کار،تسهیل

عطای انواع ا. در نظر گرفته اند  69۷۹به عنوان برنامه عملیاتی سال  نهایت رفاه عمومی مردم

، بافت حوادث غیرمترقبه نند مسکن روستایی، مسکن نخبگان،ای ماتبصرهو  ت تکلیفیالتسهی

ست هایی ااز دیگر سیاست های اجتماعیدر راستای انجام مسئولیت و... فرسوده، تاکسی فرسوده

انک بو  محترم های دولتغیهالبا توجه به ابهای استان در راستای نظام بانکی کشور که بانک

 د قرار دادند.در دستور کار خو 69۷۹طی سال  مرکزی

های ابالغی از سوی بانک مرکزی و همچنین مصوبات های و دستورالعملترین بخشنامهمهم 

 شامل موارد ذیل می باشد : 69۷۹شورای پول و اعتبار در سال 

های تجاری افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک .6

 و بانک مسکن

 سسه اعتباریؤبانک سپه با پنج بانک و مادغام تصویب طرح  .2

ای بخش تولید از محل ارز ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ابالغ .9

 حاصل از صادرات

 تصویب راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان  .4

 قررات مربوط به بازار متشکل معامالت ارزیمتصویب  .5

 تتسهیال اعطای ضمانت عنوان اسالمی به اوراق اسناد مالی پذیرش ابالغ دستورالعمل نحوه .1

 عمرانی هایطرح پیمانکاران مجری به

 زا گیریبهره با کشور سوخت مصرف مدیریت نظام به بانکی هایکارت اتصال طرح اجرای .۹

 پرداخت .  و تسویه ابزارهای و داده تبادل های زیرساخت
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 ل و اعتبار استانبررسی وضعیت تحوالت بازار پو .79-2

 های استان. وضعیت مانده سپرده بانک79-2-7 

شده و وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانک سپردهسپرده وجوهی است که به

الحساب محاسبه و شمار و با نرخ سود علیصورت روز سود آن طبق ضوابط و مقررات موجود به

های استان مازندران مانده نه کمیسیون هماهنگی بانکشود. بر اساس گزارش دبیرخاپرداخت می

هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت  919معادل  69۷۹های استان در سال های بانکسپرده

درصد برخوردار بوده است. سهم بانکهای  ۷/21به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل 

 درصد بوده است. ۹1/6د بررسی معادل در سال مور 6استان از کل سپرده های بانکی کشور

 مدت بوده که با مبلغیهای کوتاهنظر مبلغ در مدت یادشده مربوط به سپردهبیشترین سهم از 

های بانکی استان را به درصد کل سپرده 5/98هزار میلیارد ریال از سهمی معادل  69۷معادل 

های دولتی استان ابع بانکاست. همچنین بیشترین و کمترین میزان منخود اختصاص داده 

هزار میلیارد  65/7هزار میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات با  ۹/679مربوط به بانک ملی با مبلغ 

 ریال بوده است. 

های استان به ازای هر شعبه، بانک ملی با قابل ذکر است با در نظر گرفتن سرانه سپرده بانک

میلیارد ریال کمترین میزان این  ۹۷سعه صادرات با میلیارد ریال بیشترین و بانک تو ۹76مبلغ 

بررسی پست بانک، بانک رفاه کارگران  همچنین در دوره مورداند. شاخص را به خود اختصاص داده

ها را نسبت درصد بیشترین رشد جذب سپرده 2/47و  8/5۹، 4/۷7و توسعه تعاون به ترتیب با 

درصدی برخوردار  2/64وسعه صادرات از رشد منفی اند و بانک تبه مدت مشابه سال قبل داشته

 بوده است. 

 های استان. وضعیت مانده تسهیالت بانک2 – 79-2

رو هر نظام اقتصادی،  ینا دهد و ازاعطای تسهیالت بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می

گیرد. در هر می کاره دهد و بیک نظام بانکی را متناسب با اهداف و نیازهای خود سازمان می

 آوری منابع، تجهیز و هدایت آنها بهها، جمعهای مالی مانند بانکنظام کارآ، مسئولیت واسطه

                                                 
 صرفا آمار بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای مدنظر می باشد - 6
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 . گذاری استهای سرمایهو سوی بهترین فرصت سمت 

های استان مازندران مانده تسهیالت اعطایی بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک

هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به  952معادل  69۷۹ن اسفندماه سال های استان تا پایابانک

درصد برخوردار بوده است. سهم بانکهای استان از  5/29مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 

 درصد بوده است . 99/2در سال مورد بررسی معادل  6کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی کشور

هزار میلیارد ریال(، مسکن  622درصد ) 8/94مات و بازرگانی های خددر دوره مورد بررسی بخش

هزار میلیارد ریال(،  ۹2درصد ) 5/27، کشاورزی هزار میلیارد ریال( ۷۷درصد ) 2/28و ساختمان 

هزار میلیارد  68درصد ) 4/5الحسنه هزار میلیارد ریال(، قرض 9۹درصد ) 1/67صنعت و معدن 

ار میلیارد ریال( از کل تسهیالت پرداختی استان را به خود هز 8/6) درصد 5/7ریال( و صادرات 

 اند.اختصاص داده

درصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در استان  9/25بانک ملی با  69۷۹در سال 

درصد،  ۷/67درصد، ملت با  5/66درصد، کشاورزی با  27های مسکن با آن بانکازداشته و پس

درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود اختصاص  8/26ها سایر بانک درصد و 5/67صادرات با 

عه ها، بانک توساند. با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه تسهیالت بانکداده

هزار میلیارد ریال کمترین  68/7هزار میلیارد ریال بیشترین و بانک توسعه تعاون با  5/2صادرات با 

اند. بر اساس گزارش بانک به خود اختصاص داده 69۷۹سهیالت را تا پایان سال میزان پرداخت ت

بالغ بر  69۷۹ها و مؤسسات اعتباری کشور در سال مرکزی مانده کل تسهیالت اعطایی بانک

 ۷/6۷هزار میلیارد ریال ) 2579باشد که نسبت به سال گذشته هزار میلیارد ریال می 657۷7

 درصد( افزایش داشته است.

 . بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار )وضعیت متغیرهای بانکی در استان(79-9

 ها. نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانک79-9-7 

ها را در یک دوره زمانی توان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانکبا استفاده از این شاخص می

در  69۷۹ها در سال ه مانده سپرده نزد بانکداد. نسبت مانده تسهیالت ببررسی قرار خاص مورد 

                                                 
 میسیون هماهنگی بانکهای مدنظر می باشد .صرفا آمار بانکهای عضو ک - 6



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

655 

درصد بوده است و  ۷۹های استان معادل های عضو کمیسیون هماهنگی امور بانکشعب بانک

درصد کمتر از مانده سپرده خود تسهیالت  9های استان این بدان معنی است که این دسته از بانک

با مانده  69۷۹های استان در سال انکاند. از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بپرداخت نموده

واحد، صنعت  92گردد که بانک توسعه صادرات با ها در سال گذشته، مشاهده میسپرده این بانک

واحد، بیشترین نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده را به خود  2واحد، مسکن  5/4و معدن با 

دهد، مانده خصوص نشان می اند. همچنین مقایسه آمارهای موجود در ایناختصاص داده

 باشد.ها میهزار میلیارد ریال کمتر از مانده سپرده66های استان به میزان تسهیالت بانک

 های استان. مطالبات شبکه بانک79-9-2

های استان مازندران مطالبات معوق و بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک

هزار  92معادل  69۷۹های استان مازندران در سال کالوصول بانسررسید گذشته و مشکوک

است. درصد افزایش داشته  6/8میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 

هزار میلیارد  8/1درصد ) 9/26شده مربوط به بانک ملت با بیشترین سهم مطالبات در مدت یاد

رات بوده که فاقد مطالبات معوق و سررسید گذشته ریال( و کمترین سهم متعلق بانک توسعه صاد

 باشد.و مشکوک الوصول می

های الوصول به مانده تسهیالت اعطایی بانکنسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک

های صنعت و معدن و ملت با درصد بوده که در این میان بانک 2/۷معادل  69۷۹استان در سال 

شان دچار معوقات پرداخت رصد بیشترین درصد از تسهیالت پرداختید ۷/6۹و  4/95های نسبت

 است. اقساط گردیده 

 بانکی تسهیالت و هاسپرده اجزاء تحلیل و . بررسی79-4

 سپرده نوع تفکیک به بانکی هایسپرده انواع . مانده79-4-7

 69۷۹ ن سالهای شبکه بانکی عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایامانده کل سپرده

ریال بوده است که در مقایسه با عملکرد سال گذشته از رشدی معادل  اردیلیمهزار  919به میزان 

 درصد برخوردار بوده است.  ۷/21
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 7931در سال  های بانکی به تفکیک نوع سپردهمانده کل سپرده . 7-79نمودار

 

هزار میلیارد  4/57دیداری با رقم های دهد مانده سپرده( نشان می6-69همان طور که نمودار ) 

های را تشکیل داده و مانده سپرده 69۷۹ها در سال درصد از کل سپرده ۷/69ریال معادل 

ریال بوده که معادل  اردیلیم هزار ۷/2۹1بر دار)کوتاه مدت و بلندمدت( طی این دوره بالغمدت

از اندپس الحسنهقرضهای دهباشد. همچنین مانده سپرهای بانکی میدرصد از کل سپرده 2/۹1

ها را در این مدت به خود اختصاص داده درصد از کل سپرده 4/۹ریال،  اردیلیم هزار ۷/21با رقم 

 5/2هزار میلیارد ریال معادل  ۷/8ها در سال مذکور نیز رقمی بالغ بر است. مانده کل سایر سپرده

های دیداری، موجود مانده سپرده ها بوده است. بر اساس اطالعاتدرصد از مانده کل سپرده

انداز در مقایسه با عملکرد سال قبل به ترتیب پس الحسنهقرضهای دار، سپردههای مدتسپرده

 69۷۹ها در سال درصدی برخوردار است. مانده سایر سپرده 6/92و  ۷/24، 2/24، 5/17از رشد 

 ست. درصدی داشته ا 1/22نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد منفی 
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 استان هایبانک تفکیک به بانکی هایسپرده انواع . مانده79-4-2

 اردیلیهزار م ۷/2۹بر بالغ 69۷۹های بانکی استان مازندران در سال میانگین مانده کل سپرده

هزار  ۹/679بانک استان باالتر از سطح میانگین قرار دارند. بانک ملی با رقم  1ریال بوده که تنها 

های صادرات های استان( و پس از آن بانکدرصد از مانده کل سپرده 5/28ال )معادل میلیارد ری

های اول تا سوم در بین هزار میلیارد ریال رتبه ۷/9۷و  8/4۹و ملت به ترتیب با مبلغی معادل 

ل اند. در مقابهای بانکی استان به خود اختصاص دادههای استان را از لحاظ مانده کل سپردهبانک

درصد از مانده  74/7میلیارد ریال معادل  65۷های بانک توسعه صادرات با رقم ده کل سپردهمان

 های استان، کمترین میزان بوده است.کل سپرده

 اقتصادی هایبخش تفکیک به اعطایی تسهیالت . مانده79-4-9

  69۷۹مانده کل تسهیالت شبکه بانکی عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایان سال 

باشد که در مقایسه با عملکرد سال هزار میلیارد ریال می 2/952، به میزان 69۷۹در پایان سال 

 درصد برخوردار بوده است.  5/29قبل از رشدی معادل 

 7931های اقتصادی در سال مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک بخش . 2-79 نمودار
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طی دوره یادشده مربوط به بخش خدمات و  های استانبیشترین سهم تسهیالت پرداختی بانک

درصد از کل تسهیالت  8/94هزار میلیارد ریال و با سهمی معادل  1/622بازرگانی به میزان 

های مختلف اقتصادی استان، مانده تسهیالت اعطایی بخش باشد. در بین بخشپرداختی می

نمود. بخش مسکن و درصد رشد نسبت به سال قبل بیشترین رشد را تجربه  85صادرات با 

درصد در رتبه دوم از لحاظ  2/28هزار میلیارد ریال و سهمی معادل  6/۷۷ساختمان با مبلغ 

 تسهیالت دریافتی قرار گرفته است.

هزار میلیارد ریال بوده  2/۹2طی این دوره مانده تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی به میزان  

کل تسهیالت اعطایی استان، رتبه سوم در بین درصد از  5/27درصدی و سهمی  6۷که با رشد 

های مختلف اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است. کمترین میزان مانده تسهیالت بخش

هزار میلیارد ریال و  8/6بر باشد که بالغهای استان مربوط به بخش صادرات میاعطایی بانک

 .اشته استدرصد از مانده کل تسهیالت اعطایی د 5/7سهمی معادل 

 . بررسی کارایی بانکی79-5

 های استان. شعب بانک79-5-7

بانک دولتی و دولتی  69تعداد  69۷۹های استان در سال بر اساس آمار کمیسیون هماهنگی بانک

اند. در دهی بودهکارکنان مشغول خدمات 1862شعبه بانکی و با  ۹78خصوصی شده با مجموع 

کارکنان بیشترین شعب و کارکنان و بانک  64۹1شعبه و  648دوره مورد بررسی بانک ملی با 

کارکنان کمترین شعب بانکی و کارکنان در استان را به خود  67شعبه و  6توسعه صادرات با 

 اند.اختصاص داده
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 7931های استان در سال . تعداد شعب بانک9-79نمودار 

 
 های استانبانک ATMهای . تعداد دستگاه79-5-2

های استان، تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات رین آمار کمیسیون هماهنگی بانکطبق آخ

دستگاه خودپرداز در استان در حال ارائه  6۹41جمعاً  69۷۹پرداخت الکترونیک تا پایان اسفند 

درصد  2/69درصد آن متعلق به بانک ملی،  6/22اند که از این تعداد تقریباً خدمت به مردم بوده

 5/46درصد متعلق به بانک سپه و  5/66متعلق به بانک ملت،  درصد ۹/66پست بانک،  متعلق به

 ت.های استان بوده اسهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکدرصد باقیمانده متعلق به سایر بانک

 های استان. نسبت سپرده به شعب بانک79-5-9

شعبه بانکی  ۹78آن دارد که حکایت از  69۷۹های استان در سال آمار کمیسیون هماهنگی بانک

اند. از متغیرهای مهم کارایی نظام بانکی در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بوده

های بانکی به شعب بانکی استان هست که این نسبت برای استان محاسبه شاخص نسبت سپرده
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به سال گذشته رشد میلیارد ریال بوده که نسبت  569مازندران در سال مورد بررسی معادل 

ها، درصدی داسته است. با در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه مانده سپرده بانک 9/28

میلیارد ریال بیشترین و کمترین  ۹۷بانک توسعه صادرات با  میلیارد ریال و ۹76بانک ملی با مبلغ 

 اند.مبلغ این شاخص را به خود اختصاص داده

 های استانشعب بانک. نسبت تسهیالت به 79-5-4

از دیگر متغیرهای مهم کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به شعب بانکی 

میلیارد ریال بوده  4۷۹ معادل 69۷۹باشد که این نسبت برای استان مازندران در سال استان می

ها، اعطایی بانکاست؛ با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه مانده تسهیالت 

 658الحسنه مهر ایران با هزار میلیارد ریال بیشترین و بانک قرض 1/2بانک توسعه صادرات با 

 اند.میلیارد ریال کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص داده

 های استان. نسبت سپرده به کارکنان بانک79-5-5

نفر  1862حکایت از آن دارد که تعداد  69۷۹های استان در سال آمار کمیسیون هماهنگی بانک

اند. از متغیرهای دیگر برآورد در شعب بانکی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بوده

های بانکی به کارکنان بانکی استان هست که کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت سپرده

میلیارد ریال بوده  که نسبت  9/59 این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل

 درصد رشد داشته است. 96به سال گذشته 

 های استان. نسبت تسهیالت به کارکنان بانک79-5-6

از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به کارکنان 

 ۹/56معادل  69۷۹ندران در سال های استان مازباشد که این نسبت برای بانکبانکی استان می

 دهد.  درصدی را نشان می 9/2۹میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 
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 7931.  نسبت تسهیالت و سپرده به کارکنان بانکهای استان در سال 4-79نمودار

 
 

 به شعب بانکی استان ATM. نسبت 79-5-1

اشد که بدیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانکی میبه شعب بانکی استان از  ATMنسبت 

دستگاه برای هر شعبه بوده  5/2این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 

به ازای  ATMدستگاه  5/7بیشترین و توسعه صادرات با نسبت  1/69است. پست بانک با نسبت 

 اشند.بهر شعبه کمترین میزان این شاخص را دارا می

 های نظام بانکی. چالش79-6

ها و موانع ناشی از ابالغ یکی از مهمترین چالش مدیریت کارآمد در نظام بانکی کشور محدودیت

باشد. تعدد، ها و مصوبات نهادهای خارج از بانک میها، بخشنامهضوابط، مقررات، دستورالعمل

های ها و دستورالعملها، بخشنامهنکتنوع، پیچیدگی، ابهام و حجم زیاد مصوبات شورای عالی با

صادره از سوی بانک مرکزی، مصوبات مجلس شورای اسالمی، مصوبات شورای پول و اعتبار و ... 

57.5

56.7

56.5

52.7

52.5

59.7

59.5

ان  نسبت سپرده به کارکن

های استانبانک

نسبت تسهیالت به 

های استانکارکنان بانک

59 9

57 1
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حجم انبوه مطالبات های کشور است. از دیگر عوامل بازدارنده برای اعمال مدیریت کارآمد در بانک

های عواملی همچون رکود اقتصادی و تحریم توان معلولمعوق نظام بانکی ایران را به طور کلی می

سنجی صحیح مشتریان، وجود رانت و فساد اداری در المللی، عدم اعتبارسنجی و ظرفیتبین

فرآیند اعطای تسهیالت، نبود وثایق و تضامین کافی و در نهایت وجود مشکالت متعدد قانونی و 

اقتصادی از دو  هایتحریمطرفی  از .ها دانستحقوقی در وصول مطالبات غیرجاری برای بانک

کی مستقیم نظام بان صورتبه. بخشی از تحریم ه استرا در تنگنا قرار داد کشورهای مسیر بانک

های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در و بانک هرا هدف قرار داد

 ه است. ها به شدت کاهش یافتو در نتیجه سودآوری بانکه عرصه بین المللی محروم کرد

 اقتصادی هایبنگاه باشد کهمیاقتصاد  هزینه مبادله درافزایش اثر غیر مستقیم تحریم اقتصادی 

ها نگاهو در کنار آن ب هآنها افزایش یافت نقدینگینتیجه نیاز به ؛ در کردهبا مشکالت جدی مواجه  را

. نتیجه این امر نیز منجر به کاهش اندهشددر بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل 

 ها و مشکالتگردد. از دیگر مهمترین چالشمیسودآوری بانکها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها 

 ، نظام بانکی در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالیتوان به عدم تجربه کافی می کشورنظام بانکی 

المللی بین اصله با استانداردهایف ،المللیدر عرصه بیننداشتن حضور پررنگ 

 سازی ساختارهای مربوط به حاکمیتعدم پیاده ،FATF و IFRS همچون

های دخالت ، (Core Banking)کزمتمر بانکداریو  (Corporate Governance) شرکتی

 اشاره کرد. دستوری از سوی دولت 

 و ارائه راهکارهای سیاستی بندیجمع. 79-1

ها و مؤسسات اعتباری کشور در سال ها بانکمرکزی مانده کل سپردهبر اساس گزارش بانک  

هزار  427۷هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به پایان سال قبل  271۹9بالغ بر  69۷۹

 69۷۹های استان در سال های بانکدهد. سپردهدرصد( افزایش نشان می 1/25میلیارد ریال )

ده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل هزار میلیارد ریال بو 919معادل 

های بانکی در استان طی سال دهد رشد سپردهباشد. آمارها نشان میدرصد برخوردار می ۷/21

بانکی کشور طی دوره مذکور  درصد بیشتر از سپرده 9/6نسبت به سال گذشته به میزان  69۷۹

های استان مازندران تا پایان اسفندماه سال انکاست. قابل ذکر است مانده تسهیالت اعطایی ب
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هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل  952معادل  69۷۹

 درصد برخوردار بوده است.  5/29

بالغ بر  69۷۹ها و مؤسسات اعتباری کشور در سال همچنین مانده کل تسهیالت اعطایی بانک

 ۷/6۷هزار میلیارد ریال ) 2579باشد که نسبت به سال گذشته ریال میهزار میلیارد  657۷7

های استان در مقایسه با رشد تسهیالت درصد( افزایش داشته است. رشد تسهیالت اعطایی بانک

 1/9نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان  69۷۹های کشور طی سال اعطایی توسط بانک

 درصد بیشتر بوده است. 

درصد از  87های اخیر، همچنان بیش از گناهای اعتباری فرآروی نظام بانکی در سالرغم تنعلی

ظام رود رویکرد نکه انتظار می ، در حالیشودتأمین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام می

های خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمایه بانکی بر تأمین مالی کوتاه مدت و بنگاه

های استمرار فعالیت .های بزرگ را بر عهده گیرندگذاری خارجی نیز تأمین مالی بنگاههو سرمای

 مدیریت مصارف، ،ها از تولید منوط به رعایت مدیریت منابعگرانه بانکگری و حمایتواسطه

 . است  بانکی بین بازار طریق از هابانک مدتکوتاه مالی تأمین و اعتباری و نقدینگی هایریسک

های پیش روی نظام بانکی کشور و استان عبارتند ی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالشبرخ

 از:

استان در بهره مندی از  تولیدیهای بنگاههای سرمایه برای تالش در جهت کاهش هزینه .6

 تسهیالت تبصره ای و تکلیفی

 ی استانهارعایت کامل اصول اعطای تسهیالت از طریق بانک .2

های مختلف اقتصاد توسط بانک مرکزی و های متفاوت در بخشرخ سودسازی نیکسان .9

 اجرای آن توسط بانکهای استان

 واقعی صورتبهتعیین و اعمال نرخ سود و نرخ تسهیالت  .4

تان توسط بانکهای اس تخصیص منابع و می در حوزه تجهیزالتوسعه قانونی ابزارهای مالی اس .5

 اری در استانبه منظور برخورداری متقاضیان سرمایه گذ

توسط  های اعتباریهای پولی و مالی صحیح در جهت کاهش ریسکاجرای سیاست .1

 بانکهای استان
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ایجاد اصالحات و تغییر الزم در ساختار مقررات بانکی و اجرای آن توسط بانکهای استان  .۹

 المللی مربوط به مدیریت ریسکبمنظور استفاده از استانداردهای بین

ت افزاری و نرم افزاری به منظور جریان صحیح و شفاف اطالعات استقرار سیستمهای سخ .8

 در شعب بانکهای استان

اعمال رتبه اعتباری جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان بخش های مختلف اقتصادی  .۷

 استان

بهره گیری از نقشه راه  تامین مالی پروژه های اقتصادی استان در اعطای تسهیالت تکلیفی  .67

 برای متقاضیان سرمایه گذاری هاای بانکو تبصره

 

 
 )میلیون ریال( 7931 های استان در سالهای بانکی به تفکیک نوع سپرده و بانک. مانده سپرده7 – 79جدول 

  انواع            

                      سپرده        

   نام بانک

 سپرده

 دارمدت

الحسنه قرض

 اندازپس

الحسنه قرض

 جاری
 جمع کل اهسایر سپرده

درصد سهم 

 بازار

5۹/28 103,798,014 3,094,074 11,703,173 9,451,731 79,549,036 ملی  

68/69 47,883,724 938,231 6,775,372 3,849,102 36,321,019 صادرات  

76/66 39,994,509 200,043 8,412,545 2,552,813 28,829,108 ملت  

46/۷ 34,170,867 0 1,016,485 1,097,259 32,057,123 مسکن  

5۷/۹ 27,559,367 333,255 2,656,506 1,390,826 23,178,780 سپه  

42/۹ 26,970,691 1,730,862 3,943,870 1,557,565 19,738,394 تجارت  

9/67 37,419,934 641,082 5,490,884 1,791,913 29,496,055 کشاورزی  

8/8 31,976,675 576,825 7,474,538 1,207,526 22,717,786 رفاه کارگران  

74/7 159,405 20,971 105,433 233 32,768 صادرات توسعه  

9۹/7 1,331,293 45,910 543,031 41,659 700,693 معدن صنعت و  

75/6 3,797,246 21,313 1,086,328 80,936 2,608,669 پست بانک  

69/6 4,106,822 1,343,851 521,304 507,875 1,733,792 توسعه تعاون  
ه مهر الحسنقرض

 ایران
0 3,422,880 701,520 . 4,124,400 64/6  

 677 363,292,947 8,946,417 50,430,989 26,952,318 276,963,223 جمع کل

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک 
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 7931و  7936های های بانکی استان مازندران به تفکیک نوع سپرده در سال. مقایسه مانده سپرده2 – 79جدول 

 عنوان سپرده

 69۷1سال 

)هزار میلیارد 

 ریال(

 69۷۹سال 

)هزار 

میلیارد 

 ریال(

رشد 

نسبت به 

قبل سال 

 درصد()

سهم از 

کل 

ها سپرده

69۷1 

 کل از سهم

 هاسپرده

69۷۹ 

4/96 دیداری هایمانده سپرده  4/57  5/17  66 ۷/69  

۷/222 دارمدتهای مانده سپرده  ۷/2۹1  2/24  ۹8 2/۹1  

2/27 اندازپس الحسنهقرضهای نده سپردهما  ۷/21  6/96  ۹ 4/۹  

5/66 هاسایر سپردهمانده   ۷/8  6/99  4 5/2  

2/281 ها(جمع )مانده سپرده  2/919  ۷/21  677 677 

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک

 

 ای استان مازندران  به تفکیکهها و مانده تسهیالت اعطایی بانک. مقایسه مانده سپرده9 – 79جدول 

 7931های عامل در سال بانک

ف
دی
ر

 

 

 

 بانک

 هامانده سپرده

 )میلیارد ریال / درصد( 

مانده تسهیالت اعطایی 

 )میلیارد ریال/ درصد(

نسبت مانده تسهیالت 

 هااعطایی به مانده سپرده

 درصد سهم مبلغ سهم مبلغ

5۹/28 103,798 ملی 6  89,063 2۷/25  81/7  

68/69 47,884 صادرات 2  37,119 54/67  ۹8/7  

76/66 39,995 ملت 9  38,274 8۹/67  ۷1/7  

46/۷ 34,171 مسکن 4  70,509 72/27  71/2  

5۷/۹ 27,559 سپه 5  17,620 5 14/7  

42/۹ 26,971 تجارت 1  16,366 14/4  16/7  

9/67 37,420 کشاورزی ۹  40,333 45/66  78/6  

8/8 31,977 رفاه کارگران 8  19,907 15/5  12/7  

74/7 159 توسعه صادرات ۷  5,112 45/6  7۹/92  

9۹/7 1,331 صنعت و معدن 67  6,094 ۹9/6  58/4  

75/6 3,797 پست بانک 66  3,439 ۷8/7  ۷6/7  

69/6 4,107 توسعه تعاون 62  4,100 61/6  6 

64/6 4,124 الحسنه مهر ایرانقرض 69  4,277 26/6  74/6  

 ۷۹/7 677 352,214 677 363,293 جمع کل

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک
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 های اقتصادی استان مازندرانبخش مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک نوعمقایسه  . 4 – 79جدول 

 7931و  7936های در سال
 

 

 مانده تسهیالت

 

69۷1سال   

 )میلیون ریال(

69۷۹سال   
 )میلیون ریال(

رشد نسبت به 

سال قبل 

درصد()  

سهم تسهیالت 

پرداختی از مانده 

کل تسهیالت 

69۷1اعطایی   

سهم تسهیالت 

پرداختی از مانده 

کل تسهیالت 

69۷۹اعطایی   

9/6۷ 72,272,597 60,568,364 بخش کشاورزی  2/26  5/27  

-9/7 37,228,166 37,344,630 بخش صنعت و معدن  6/69  1/67  

9/6۹ 99,153,597 84,469,647 بخش ساختمان و مسکن  1/2۷  2/28  

5/85 1,876,672 1,011,686 بخش صادرات  4/7  5/7  

1/44 122,698,990 84,826,444 بخش خدمات و بازرگانی  8/2۷  8/94  

5/62 18,983,547 16,873,496 الحسنهقرض  ۷/5  4/5  

5/29 352,213,569 285,094,267 جمع کل  677 677 

 انهای استان مازندرمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک

 

 )میلیارد ریال( 7931و  7936های های استان مازندران در سال. مقایسه میزان مطالبات بانک5 – 79جدول 

ف
دی
ر

 

 بانک
 میزان مطالبات

 درصد رشد
 ۷۹ سال ۷1 سال

 23.4 6,659 5,395 ملی 6

 6.2- 2,087 2,226 صادرات 2

 23.7 6,857 5,545 ملت 9

 42.6 2,440 1,711 مسکن 4

 3.6- 2,028 2,103 هسپ 5

 6.1- 2,655 2,826 تجارت 1

 31.0 6,305 4,812 کشاورزی ۹

 15.8- 416 494 رفاه کارگران 8

 0/0 0 0 توسعه صادرات ۷

 43- 2,160 3,796 صنعت و معدن 67

 42- 128 220 پست بانک 66

 6 493 465 توسعه تعاون 62

 5 21 20 الحسنه مهر ایرانقرض 69

 ۷ 32,250 29,618 جمع کل

 های استان مازندرانمأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک
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 فصل چهاردهم

 قیمتی هایشاخص و تورم نرخ 

 استان
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 چکیده

اقتصادی از جمله برآورد قدرت  هایرییگمیو تصم هاتیو متنوع در فعال یکاربردهای اساس

ا هدستمزد و حقوق لیخانوارها، تعد یواقع نهیروند درآمد و هز رییگکشور، اندازه پول دیخر

و  هایرا در بررس قیمتشاخص  گاهیجا و تیاهم ثابت، متیبه ق یهای ملو برآورد حساب

 .دهدیاقتصادی نشان م هایزییربرنامه

( برای کل 69۷5=677بر مبنای )سال 69۷۹در سال شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 

اشد که نسبت بمی 4/69۷و  ۷/691، 9/69۹کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد 

 6/28درصد و مناطق روستایی  1/21درصد، مناطق شهری  ۷/21به سال قبل برای کل کشور 

درصد  ۹/24استان مازندران در بین استان کشور با نرخ تورم درصد افزایش داشته است. 

شاخص کل خانوارهای شهری  69۷۹را به خود اختصاص داده است. در سال  22جایگاه 

درصد افزایش داشته است. همچنین  2/24که نسبت به سال گذشته  رسید 694استان به 

افزایش  6/691در مناطق روستایی استان عدد شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی به 

ها بیانگر ها آماردهد. بررسیدرصد را افزایش نشان می 2/25یافت که نسبت به سال گذشته 

ق شهری و روستایی به طور متوسط از نرخ تورم این مطلب بوده که استان مازندران در مناط

کمتری در مقایسه با کشور طی سال مزبور برخوردار بوده است. به عبارتی خانوارهای استان 

برای خرید یک  69۷1مازندران به طور متوسط کمتر از میانگین کل کشور نسبت به سال 

 اند.مجموعه کاال و خدمات یکسان هزینه کرده

 ها،خوراکی»ی کاال و خدمات مصرفی استان به تفکیک دو گروه عمده بررسی شاخص بها

دهد، در گروه می نشان 69۷۹در سال « خدمات و غیرخوراکی» و «دخانیات و هاآشامیدنی

درصد کمتر از  8/4درصد بوده که  4/99دخانیات نرخ تورم معادل  و هاآشامیدنی ها،خوراکی

درصد،  5/99های سمنان، مازندران و زنجان با استان باشد.نرخ تورم کشور در این گروه می

 و هاآشامیدنی ها،درصد از کمترین میزان نرخ تورم در گروه خوراکی 6/92درصد و  4/99

نرخ تورم استان « غیرخوراکی و خدمات»اند. همچنین در گروه عمده دخانیات برخوردار بوده

تر درصد پایین 5/6این گروه در کشور  درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم ۷/27معادل 

های کشور  در گروه مذکور ام را بین استان27باشد به طوری که استان مازندران جایگاه می

 به خود اختصاص داده است.   

 

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، نرخ تورم، مناطق شهری، مناطق  واژگان کلیدی:

 روستایی 
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 استان یهایریگجهتورم و های اقتصادی تسیاست .74-7

ن است که ارتباط تنگاتنگی با ثبات اقتصادی داشته الهای اقتصاد کنرخ تورم از مهمترین شاخص

 النی باالگذاری در یک اقتصاد تأثیرگذار است. زمانی که نرخ تورم به مدت طوو بر ریسک سرمایه

مچنین در شرایط نوسانات شدید عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند و ه باشد و یا به

ن اقتصادی از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین الها، فعاقیمت

ها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت رقمی در بعضی از سال شرایطی دستیابی به تورم تک

درصد و همچنین  5م زیر نخواهد کرد، زیرا درخصوص تورم دو عامل کاهش تورم و دستیابی به تور

 .پایداری این نرخ است که اهمیت دارد

های عنوان یکی از دغدغه ای بوده که نرخ تورم بهگونه ها در ایران بهوضعیت ناپایدار شاخص قیمت

 هایتحریم دچار ایران کشور اخیر هایسال دراصلی سیاستمدار و مردم مطرح بوده است. 

 داخلی، ناخالص منابع، تولید قیمت بر بسزایی تأثیر که است شده زیادی المللیبین و سیاسی

 نموده دچار تغییراتی را هاقیمت ثبات و داشته داخلی کاالهای قیمت بالطبع و واردات صادرات،

 اقتصادی بوده گذارانسیاست هایدغدغه ترینعمده از همواره تورم نرخ کنترل که آنجا از است.

 از ناشی هایهزینه از ترجدی بسیار تواندمی کند،می تحمیل عهجام بر تورم که هاییهزینه و

 را اختالالتی تواندمی تورم نوسانات و باال تورم ها،قیمت ثباتیبی باشد. اقتصادی شدن رشد کند

 ثباتیبی و شده گذارسیاست اعتبار کاهش موجب و نماید ایجاد درآمد و توزیع تخصیص نظام در

طور پیوسته قدرت خرید مردم  تورم مزمن و دورقمی در ایران به .باشد داشته پی در را سیاسی

چهار دهه  های اقتصادی را افزایش داده است. اقتصاد ایران طیرا کاهش داده و ریسک فعالیت

، 691۷، 6914) سالچهار طور مرتب از تورم مزمن و دورقمی رنج برده و تنها در  سال بهاخیر 

به  69۷۹ها در سال علت افزایش قیمت .رقمی را تجربه کند رم تکتوانسته تو  (69۷1و  69۷5

و با نقض  69۷1و 69۷5های ها در سالاین دلیل است که با تهدیدهای آمریکا در خصوص تحریم

 69۷۹شوک بیرونی بر اقتصاد وارد شده و در اثر آن صادرات نفت در سال  ،69۷۹برجام در سال 

های تولیدی و مواد ع ارزی کشور و کاهش واردات نهادهکاهش یافته و با کاهش عرضه مناب

بازی ارز و انباشت نقدینگی در اقتصاد در مجموع بینی افزایش سفتهای و مصرفی، پیشواسطه

ا توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات ب .ها در کشور شدباعث افزایش قیمت
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ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کالن، 

نیازمند تزریق مستمر  .2 تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود نماید .6 :اندیشیده شود که

زمینه بازگشت ارزهای حاصل از  .9 از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد

انت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی صادرات غیرنفتی را فراهم نموده و سبب انتقال ر

مین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم أامکان ت .4نشود 

امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحوالت سیاسی خارجی کشور را کاهش  .5 آورد

بر همین اساس، بانک  .اشخاص شود مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط. 1 دهد

مین نیازهای اساسی و رفع موانع أبه دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف ت مرکزی تعمداً

در کنار این رویکرد بانک مرکزی، انضباط مالی دولت از  .تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد

های ز طرفی افزایش هزینههای جاری به تولید ناخالص داخلی و اطریق کاهش نسبت هزینه

 بوده است.  69۷۹های مالی در جهت کاهش نرخ تورم طی سال عمرانی از مهمترین سیاست

 های قیمتی استانبررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و شاخص .74-2

ی نرخ تورم مورد عنوان شاخص مبنای محاسبهکننده که بهشاخص بهای کاالها و خدمات مصرف

های مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها است و از این رو همواره گیرد؛ از نماگراستفاده قرار می

ا هاین شاخص از مشهورترین شاخص. گذاران اقتصادی بوده استمورد توجه تحلیلگران و سیاست

ود شکنندگان خریداری میبوده است که قیمت یک سبد متوسط نوعی کاالها که توسط مصرف

کننده این است که تغییر ی شاخص قیمت مصرفدر واقع هدف از محاسبهگیرد. را اندازه می

شاخص کل بر مبنای . ای از کاالها و خدمات پیگیری شودقیمت یک سبد معین و تعریف شده

برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد  69۷۹( در سال 69۷5=677)سال

درصد،  ۷/21سبت به سال قبل برای کل کشور دهد که نرا نشان می 4/69۷و  ۷/691، 9/69۹

درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نسبت  6/28درصد و مناطق روستایی  1/21مناطق شهری 

درصد و برای مناطق روستایی  5/68درصد، مناطق شهری  ۹/68به سال گذشته برای کل کشور 

 درصد افزایش داشته است.  9/6۷

درصد )شاخص  ۹/96خانوارهای کشور مربوط به استان ایالم با بیشترین نرخ تورم  69۷۹سال  در 

درصد )شاخص کل=  1/26( و کمترین میزان نرخ تورم مربوط به استان کرمان با 1/645کل= 
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های ایالم، کردستان و لرستان ناستا ایران، آمار مرکز توسط شده اعالم گزارشطبق باشد. ( می۷/696

درصد باالترین میزان نرخ تورم در مناطق شهری در  8/97و  درصد  96درصد،  92به ترتیب با 

های لرستان، چهار و محال و اند. همچنین در مناطق روستایی استانی کشور داشتههااستانبین 

 69۷۹درصد بیشترین نرخ تورم را طی سال  1/99درصد و  8/99درصد،  94بختیاری و قم با 

 اند.داشته

 7931ارهای کشور و استان در سال . نرخ تورم خانو7-74نمودار 

 مأخذ: مرکز آمار ایران  
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را  22( رتبه ۹/694درصد  )شاخص کل=  ۹/24استان مازندران در بین استان کشور با نرخ تورم 

درصد  2/2به خود اختصاص داده است. به عبارت خانوارهای استان مازندران به طور متوسط 

برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان  69۷1کمتر از میانگین کل کشور نسبت به سال 

( 69۷5=677) 69۷۹عدد شاخص کل خانوارهای شهری استان مازندران در سال  اند.هزینه کرده

دهد. همچنین طی سال درصد افزایش نشان می 2/24رسید که نسبت به سال گذشته  694به 

 6/691خدمات مصرفی به  مذکور در مناطق روستایی استان عدد شاخص کل قیمت کاالها و

دهد استان ها نشان میدهد. بررسیدرصد افزایش نشان می 2/25رسید که نسبت به سال گذشته 

مازندران در مناطق شهری و روستایی به طور متوسط از نرخ تورم کمتری در مقایسه با کشور 

 برخوردار بوده است.  69۷۹طی سال 

 های قیمتی بررسی وضعیت شاخص .74-9

 تغییرات متوسط گیریاندازه خانوار، خدمات مصرفی و کاالها قیمت شاخص تهیه از اصلی فهد 

قدرت  تغییر باعث تغییرات این که است زمان طول در خانوار مصرفی خدمات و کاالها قیمت

اساس  بر .دهدمی قرار تأثیر تحت را کننده مصرف رفاه نهایت در و شودمی کنندهمصرف خرید

 هاآشامیدنی ها،خوراکی«عمده گروه ، شاخصاعالم شده تو سط مرکز آمار ایرانآخرین گزارش 

 عدد به ترتیب به روستایی مناطق و شهری مناطق کشور، کل برای 69۷۹در سال « دخانیات و

رسید که نسبت به سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق  4/659و  4/655، 655

درصد افزایش داشته است. نرخ تورم گروه  9/9۹درصد و  4/98درصد  2/98روستایی به ترتیب 

درصد، مناطق شهری  21در کشور  69۷1دخانیات نسبت به سال  و هاآشامیدنی ها،خوراکی

 کاالهای « عمده گروه درصد افزایش یافته است. شاخص 5/25درصد و مناطق روستایی  6/21

 به روستایی مناطق و شهری ناطقم کشور، کل برای 69۷۹در سال « خدمات و خوراکی غیر

رسید که نسبت به سال قبل برای کل کشور، مناطق  2/697و  8/697، ۹/697 عدد به ترتیب

درصد افزایش داشته است.  8/26درصد و  5/22درصد،  4/22شهری و مناطق روستایی به ترتیب 

درصد،  1/65شور در ک 69۷1دخانیات نسبت به سال  و هاآشامیدنی ها،خوراکینرخ تورم گروه 

 درصد افزایش یافته است.  ۷/64درصد و مناطق روستایی  8/65مناطق شهری 
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 های کشوراستان به تفکیک 7931ها و دخانیات سال ها، آشامیدنی. نرخ تورم گروه خوراکی2-74نمودار 

 مأخذ: مرکز آمار ایران 

فکیک دو گروه عمده بررسی شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی )نرخ تورم( استان به ت

دهد، می نشان 69۷۹در سال « خدمات و غیرخوراکی» و «دخانیات و هاآشامیدنی ها،خوراکی»

درصد  8/4درصد بوده که  4/99دخانیات نرخ تورم معادل  و هاآشامیدنی ها،خوراکیدر گروه 

 ،یاری، بوشهرهای چهار محال و بختباشد. استانکمتر از نرخ تورم کشور در این گروه عمده می
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درصد بیشترین نرخ تورم این  ۷/47درصد و  44درصد،  2/44هرمزگان و خوزستان به ترتیب با 

درصد،  5/99های سمنان، مازندران و زنجان با باشند. استانهای کشور دارا میرا در بین استان

دخانیات  و هایآشامیدن ها،درصد از کمترین میزان نرخ تورم در گروه خوراکی 6/92درصد و  4/99

 برخوردارند. 

 های کشوراستان به تفکیک 7931ها و خدمات سال خوراکی. نرخ تورم گروه غیر 2-74نمودار 

 مأخذ: مرکز آمار ایران              

 

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰
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 ۷/27طی سال مذکور نرخ تورم استان معادل « غیرخوراکی و خدمات»همچنین در گروه عمده 

های تر است. استاندرصد پایین 5/6خ تورم این گروه در کشور درصد بوده که در مقایسه با نر

درصد بیشترین میزان نرخ  ۹/21درصد و  2/2۹درصد،  9/2۹لرستان، ایالم و تهران به ترتیب با 

درصد به ترتیب  65درصد و کرمان با  65درصد، هرمزگان با  2/61های اردبیل با تورم و استان

تان اند. اسهای کشور در این گروه به خود اختصاص دادهین استانکمترین میزان نرخ تورم را در ب

 ام را طی سال مزبور در این گروه داشته است.  27مازندران جایگاه 

 های قیمتیبررسی و تحلیل اجزاء شاخص .74-4

درخصوص  هاگزارش ارائه و تورم کنترل متولی مرکزی بانک دنیا، کشورهای سایر همانند ایران در

 نهاد این ازسوی ادواری و منظم ها و آمارهایگزارش تاکنون این حال با . است آن وضعیت

نشده است. مرکز آمار ایران نیز آمار  ارائه به بعد 69۷۹تورم از آبان ماه سال  وضعیت درخصوص

 گانه 62 هایگروه به تفکیک 69۷۹ها را در سال مربوط به شاخص بهای کاال و خدمات استان

 غیر کاالهای»و « دخانیات و ها آشامیدنی و ها خوراکی»موده و تنها به تفکیک نن منتشر زیر

های اکتفا کرده است. لذا در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه آمار گروه« خدمات و خوراکی

 اختصاصی برای استان  به آن پرداخته نشده  و آمار کشوری آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

واحد بوده  1/659معادل  69۷۹کشور  در سال « هایدنیآشامو  هایراکخو»شاخص بهای گروه 

درصد  4/672با « دخانیات»درصد افزایش داشته است. گروه  8/91، 69۷1که نسبت به سال 

درصد کمترین میزان  8/61ها با سوخت سایر و گاز برق، آب، بیشترین میزان تورم و گروه مسکن،

 اند. گانه به خود اختصاص داده 62های هنرخ تورم را بین گرو
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 7936-7931های سال در شاخص تغییرات و کشور دخانیات خانوارهای و هاآشامیدنی ها،. خوراکی7-74جدول 

 گروه

 7931سال  7936سال 

 شاخص

 تغییر درصد

 سال به نسبت

 قبل

 شاخص

 تغییر درصد

 سال به نسبت

 قبل

 2/98 755 2/72 2/772 دخانیات و هاآشامیدنی ها،خوراکی

 8/91 1/659 9/62 9/662 هاآشامیدنی و هاخوراکی -6

 4/672 4/261 ۷/1 ۷/671 دخانیات -2

 1/2۷ 5/69۹ 6/1 6/671 کفش و پوشاک -9

 8/61 9/625 9/۹ 9/67۹ هاسوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن، -4

 نگهداری و خانگی لوازم و مبلمان -5

 آنها معمول
4/675 4/5 ۹/657 49 

 2/6۹ 1/625 2/۹ 2/67۹ درمان و بهداشت -1

 2/2۹ 4/699 ۷/4 ۷/674 نقل و حمل -۹

 9/29 6/62۹ 6/9 6/679 ارتباطات -8

 5/49 9/654 5/۹ 5/67۹ فرهنگ و تفریح -۷

 5/6۹ 8/697 9/66 9/666 آموزش -67

 1/26 ۷/62۷ 8/1 8/671 رستوران و هتل -66

 8/94 4/645 ۷/۹ ۷/67۹ متفرقه خدمات و کاالها -62

 مأخذ: مرکز آمار ایران      

 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع .74-5

اند؛ یکی از این عوامل نرخ ارز بر نرخ تورم کشور تأثیرگذار بوده 69۷۹عوامل متعددی در سال 

زایش فباشد که از طریق سه کانال افزایش قیمت کاالهای وارداتی، افزایش انتظارات تورمی و امی

های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی بر نرخ تورم کشور مؤثر بوده است. خالص دارایی

و شروع مرحله دوم 69۷۹خروج یک جانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 

 فیاز طرهادر آبان ماه نقش به سزایی در افزایش نرخ ارز طی سال مذکور داشته است. تحریم

 اولویت و کرده ایجاد تورم نرخ با رابطه در های جدینگرانیاخیر  هایسال در نقدینگی رشد

بر اساس ترازنامه  .کندمی آشکار را تورمکنترل  هدف با اقتصاد در نقدینگی مدیریت مسئله

درصد رشد داشته  6/29نقدینگی  69۷۹از سوی بانک مرکزی در سال  سیستم بانکی منتشرشده
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هزار میلیارد ریال بالغ شده است. بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای سال  ۷/68828و به 

واحد به نقدینگی تبدیل شده است. ضریب فزاینده  1/1معادل  هایفزایندبا ضریب  69۷۹

در دست  مسکوکواحد بوده است. پول )شامل اسکناس و  ۹/8در سطح  69۷1نقدینگی سال 

درصدی در سال 1/6۷درصدی و شبه پول از رشد  5/41ی( از رشد دیدار هایسپردهاشخاص و 

 . نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد 69۷۹

 شاخص در که نفتی، ثباتدرآمدهای بی به دولت باثبات هایهزینه از توجهی قابل بخش اتکای

 این ییجهنت است. دولت مالی ناپایدار وضعیت از اییافته، نشانه ظهور عملیاتی تراز کسری

 اساسی گام لذا، .است دولت درآمدی نوسانات از پولی هایسیاست ناگزیر پذیریوضعیت، آسیب

 افزایش و یکسو از دولت هایهزینه بر حاکمیت انضباط رقمی،تک تورم به پایدار دستیابی برای

 سویاز  بودجه عملیاتی تراز کسری حذف اولیه هدف به رسیدن تا پایدار مالیاتی درآمدهای

  .است دیگر

های دولت جهت کنترل پایین نگه داشتن نرخ تورم، نرخ باالی سود بانکی است یکی از سیاست

که پیامدهای مخربی بر اقتصاد در پی دارد و الزم است کاهش یابد. همزمان با این کاهش، الزم 

های نهسهم هزی های عمرانی نیز افزایش یابد زیرا افزایشرشد نقدینگی کاهش یافته و سهم هزینه

تواند به رشد اقتصادی گذاری بخش خصوصی نیز منجر شده و میعمرانی به تحرزیک سرمایه

کمک کند و منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند. در راستای کنترل تورم و مدیریت حجم 

 شود:می پیشنهاد زیر اقداماتنقدینگی کشور 

 آنها هایتراکنش و کالن هایسپرده کنترل .6

 مدت  های کوتاهنرخ سود سپرده کاهش .2

 باالتر  و ساله دو گذاریسرمایه هایسپرده افتتاح مجوز اعطای .9

 و طال ارز بازی در به سفته ها ورود بانک جلوگیری از .4

 ها )با هدفبانک در حاصله منابع گذاریسپرده و دولتی هایدارایی و اوراق فروش .5

 اقتصاد(  به آن نکردن و وارد مردم نقدینگی آوریجمع
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ویژه ههای مالیاتی بها از طریق گسترش پایههای انقباضی مالی، مانند افزایش مالیاتسیاست .1

و  (CGT) های سوداگر در قالب مالیات بر عایدی سرمایهتالش برای اخذ مالیاتی از بخش

کردن آن برای کاهش کسری بودجه مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مخارج دولت و بهینه

 ولتد

 سکه  و ارز بازار به ثبات بخشی .۹

 بانکها   مازاد اموال فروش .8

 دیگر هایبانک در بدهکاران این هایسپرده با بانکها بدهکاران غیرجاری مطالبات تسویه .۷

 کاهش انتظارات تورمی جلب اعتماد فعاالن اقتصادی و مردم توسط دولت جهت  .67
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 چکیده

دولت به منظور مواجهه با بروز التهابات ارزی و کاهش  69۷۹نون بودجه سال در تدوین قا

آمریکا سعی نمود خود را آماده کند به طوریکه  یکجانبه درآمدهای نفتی ناشی از تحریمهای

درصد  66منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بالغ بر  69۷۹در قانون بودجه سال 

ش بینی گردید و در عوض مصوب درآمدهای مالیاتی با پی 69۷1کمتر از رقم مصوب سال 

هزار میلیارد ریال رسید و منابع  6426به رقم  69۷1درصدی نسبت به سال  22رشد 

 5/14میلیارد ریال  5/25حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز با رقم 

رمایه تملک دارائیهای سدرصد نسبت به سال قبل پیش بینی گردید. در مبحث مصارف نیز 

درصد کاهش داشته است و  65بالغ بر  69۷1هزار میلیاردریال در سال  ۹/۹69ای از رقم 

 : 69۷۹رسیده است. در بعد استانی بودجه سال  69۷۹هزار میلیارد ریال در سال  127به 

 میلیارد 649۹4 شامل ریال میلیارد 6115۹ مبلغ مازندران استان عمومی مصوب درآمدهای

 سال بودجه قانون در. باشدمی درآمدها سایر ریال میلیارد 2289 و مالیاتی درآمد ریال

 شدهبینیپیش درصد 9/81 استان عمومی درآمدهای از مالیاتی درآمدهای سهم 69۷۹

 .است

 69۷۹عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سال 

درصدی نسبت به مدت مشابه  ۹/67رد ریال بوده که علیرغم رشد میلیا 65596برابر با 

عملکرد درآمدهای عمومی در سال  سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد.

 6621لذا مبلغ ؛ است افتهیتحققدرصد  2/۷9مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه حدود 

 است. دادهرخمیلیارد ریال کسری درآمد 

ای و های سرمایهاعم از تملک دارائی 69۷۹استان مازندران در سال  عملکرد اعتبارات

رشد  درصد 1/62قبل میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال  48985ای برابر با هزینه

 درصد تحقق داشته است. 1/8۹میلیارد ریال(  55226و نسبت به مصوب قانون بودجه )

درصد  6/68میلیارد ریال معادل  8۹86ذکور از مجموع عملکرد اعتبارات استان در سال م 

درصد اعتبارات  ۷/86میلیارد ریال معادل  9۷174ای و های سرمایهاعتبارات تملّک دارایی

  ای بوده است.هزینه

 یهاییدارا تملک عمومی، اعتبارات درآمدهای عمومی، سایر درآمدواژگان کلیدی: 

 و مالیات (یجار) یانهیهز عمرانی(، اعتبارات) یاهیسرما
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 های استانگیریای و جهتهای اقتصادی مالی و بودجهسیاست .75-7

سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم تصمیم به اجرای طرحی با عنوان هوشمندسازی و شفاف

 ها درها از یک سو و متمرکز سازی آنعملیات مالی دولت گرفت. طرحی که به دنبال کاهش تعداد حساب

وزارت در نهایت  .هسته مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی برای دریافت و پرداخت از سوی دیگر بود

های اجرایی کل کشور را در های بانکی دستگاهتوانست در وهله اول تعداد حساب امور اقتصادی و دارایی

های مختلف بانکهای دولتی که نزد های دولتی کاهش دهد، در وهله دوم حسابطرح ساماندهی حساب

افتتاح شده بودند همگی به بانک مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که 

آورد این اقدامات در نهایت این ها با یکدیگر تجمیع شود. رهداری کل و خزانه معین استانحساب خزانه

انجام شده « داری کل کشورخزانه»ق خواهد بود که زین پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طری

خزانه معین استان مازندران نیز در  .نگهداری خواهد شد« بانک مرکزی»نزد « صرفا»ها و این حساب

راستای وظایف محوله از سوی وزارت متبوع در سالهای اخیر بهره برداری از سامانه ارسال پیامک به شماره 

پرداخت وجه به حساب دستگاههای اجرایی، تهیه نرم افزار  همراه ذیحسابان دستگاههای اجرایی بعد از

جامع خزانه معین با زیر سیستم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای، بهره گیری از سامانه 

 سافات، دریافت سپرده بصورت فایل الکترونیکی و ... انجام داده است.

الش دارد با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود ها تاستان مازندران همچون سایر استاناز طرفی 

های ابالغی از سوی دولت محترم به نحو احسن انجام دهد تا وظیفه خود را در اجرای سیاست

دستیابی به اهداف کشور محقق گردد. اهم توجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی وصول حقوق 

شناسایی منابع جدید درآمدی و نیز کاهش  دولت در استان از جمله درآمدهای مالیاتی است که با

منظور دسترسی به اهداف مذکور صورت فرار مالیاتی میسر است. ازجمله اقداماتی که در استان به

 باشد:گرفته است به شرح ذیل می

تالش برای افزایش درآمدهای عمومی و شناسایی منابع جدید درآمدی درکارگروه درآمد  -

 و تجهیز منابع استان

و ارائه راهکارهای موجود در کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان برای کاهش  بررسی -

 فرار مالیاتی

 گذاریهای اجرایی برای رفع موانع تولید و سرمایههماهنگی دستگاه -
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 گذاری خارجیویژه سرمایهگذاری بهانجام اقدامات الزم جهت رشد سرمایه -

 وکارضای کسبمنظور بهبود فهای اجرایی بههماهنگی دستگاه -

 های مالیاتیاجرای طرح جامع مالیاتی و تالش برای گسترش پایه -

 

 ایبررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجه .75-2

 ،بودجه و ارز شد اعمال کشور پیکره بر نفتی تحریم هرگاه کشور تاریخ مختلف های برهه در

 شبخ نفتی، درآمدهای به یوابستگ عدم درباره هشدارها وجود با. اند دیده را تاثیر بیشترین

 هانآگا از بسیاری .است بوده نفت صادرات به وابسته گذشته دهه یک در دولت بودجه از زیادی

 در لتدو ناتوانی چون می تواند پیامدهایی نفتی تحریم که هستند موضوع این موافق اقتصادی

 و ملی پول ارزش اهشک و ارز نرخ ناگهانی افزایش تولید، رکود تمدید پایدار، اشتغال ایجاد

 .داشته باشد پی در را جامعه مختلف درآمدی هایدهک خرید قدرت کاهش همچنین

طبق  ( خارج شد.برجام) 6+5رنامه جامع اقدام مشترک آمریکا از ب 69۷۹در اردیبهشت ماه سال 

ها و روز تنفس و فرصت برای تجار و فعاالن اقتصادی بخش اول تحریم ۷7، پس از آمریکابرنامه 

آبان سال  64حریم ها را اجرایی نمود. به طوریکه در ت روز بخش دوم و پایانی 687پس از 

کشور  69۷۹لذا در سال  .را اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران هایرسماً دورِ جدید تحریم مذکور 

از  یت برخییکی از ظالمانه ترین تحریم ها را به خود دیده است. با توجه به اینکه تمدید معاف

ادامه داشت و عمالً فشارهای مالی ناشی از  69۷8کشورهای وارد کننده نفت ایران تا اوایل سال 

در کشور نمایان می شد لیکن جو روانی حاکم بر جامعه در آن  69۷8این تحریمها باید در سال 

ایه های سرگردان اراتنی به وجود آورد تا ایرانی ها سرمزمان موجب التهابات شدید ارزی گردید و م

 در سابقه بی  خود را به بازارهای دالر و سکه و مسکن و خودرو کوچ دهند و موجی تازه از گرانی

. در همین راستا تالش دولت در راستای خنثی سازی اثرات تحریم و کاهش دیاب بروز اقتصاد

 اثرات آن در حد امکان شدت یافت.

ود در خصوص خروج آمریکا از برجام، این الزم به ذکر است با توجه به کشمکش های موج

التهابات دور از انتظار نبود و دولت سعی نمود برای مواجه با چنین امری خود را آماده کند به 

درصد  66منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بالغ بر  69۷۹طوریکه در قانون بودجه سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وض مصوب درآمدهای مالیاتی با رشد پیش بینی گردید و در ع 69۷1کمتر از رقم مصوب سال 

هزار میلیارد ریال رسید و منابع حاصل از فروش  6426به رقم  69۷1درصدی نسبت به سال  22

درصد نسبت به سال  5/14میلیارد ریال  5/25و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز با رقم 

هزار  ۹/۹69یه ای از رقم قبل پیش بینی گردید. در مبحث مصارف نیز تملک دارائیهای سرما

هزار میلیارد ریال در  127درصد کاهش داشته است و به  65بالغ بر  69۷1میلیاردریال در سال 

 رسیده است. در حقیقت دولت رویکرد درآمدی خود را از منابع نفتی به منابع پایدار 69۷۹سال 

 و مالیاتی نزدیک نموده است.

 

 ستانبررسی و تحلیل کلی وضع مالی ا .75-9

 نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان 

، نشانگر میزان توانایی دریافت مالیات از تولید (T/GDP) نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

است. این نسبت به متغیرهای زیادی از جمله ضریب نفوذ مالیات در  استانناخالص داخلی 

های مالیاتی، ترکیب ها و ترجیحا، تخفیفه، میزان معافیتاقتصادی استان های مختلفبخش

بت به از این نسدارد .  بستگی …کننده مالیات و تولید ناخالص داخلی، عملکرد دستگاه وصول

تفاده اس استانآوری مالیات و مقایسه میزان استفاده از ظرفیت مالیاتی عنوان معیاری برای جمع

 شودمی

بوده است  هزار میلیارد ریال 461برابر با  69۷4سال تولید ناخالص داخلی استان مازندران در  

مقایسه 6رسیده است.  69۷5هزار میلیارد ریال در سال  457درصدی به رقم  6/8که با رشد 

 دهد نسبت مالیات بههای مذکور نشان میوصولی استان در سال تولید ناخالص داخلی و مالیات

 26/7درصد بوده است که با رشد  24/2با برابر  69۷4تولید ناخالص داخلی استان در سال 

 که دهدمی نشان عدد این واقع رسیده است. در 69۷5درصد در سال  45/2درصدی به رقم 

 به مالیاتی درآمدهای از استفاده با استان مازندران داخلی ناخالص تولید از درصد 45/2 تنها

  .است آمده دست

 
                                                 

 شاخص مذکور از سوی مرکز آمار ایران ارائه نگردیده است 69۷۹. تا زمان تدوین گزارش آمار سال  1
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 7935( استان سال GDPد ناخالص داخلی ). سهم درآمدهای مالیاتی از تولی7-75نمودار

 
 )ضریب برداشت )نسبت مصارف عمومی استان به درآمدهای عمومی استان 

 زا توانمی استان 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

 استان همان درآمدهای از استان هر برخورداری میزان باشد،یم استان درآمد به عمومی مصارف

 ایبر ضریب این. گرددبرمی استان خود به استان درآمدهای از چقدر عبارتی به. دهدمی نشان را

 677 از بیشتر درآمد کسری دارای یهااستان برای و 677 از کمتر درآمد مازاد دارای هایاستان

 پوشش را استان مصارفتنها نه استان آن درآمدهای دهدمی نشان 677 از کمتر برای که است

 نیز هااستان سایر توسعه صرف و گردیده واریز نیز دولت خزانه به آن درآمد مازاد بلکه داده

 استان ارفمص استان درآمدهای اینکه و استان محرومیت سطح از نشان 677 از بیشتر و گرددمی

 هااستان سایر درآمد از بایستمی 677 ضریب از بیشتر میزان به بلکه دهدنمی پوششتنها نه را

 سالقانون بودجه  ضریب برداشت استان مازندران در. گردد پرداخت آن کسری جبران جهت

این نسبت برای سال قبل برابر است  ذکرانیشاتعیین گردیده است درصد  4/۹2معادل  69۷۹

این  69۷۹ بود و عملکرد اعتبارات استان حکایت از آن دارد در عمل در سال درصد 2/15ا ب

 درصد محقق گردیده است. 4/1۷مازندران شاخص برای استان 

درصد2/45

تولید ناخالص داخلی استان درآمدهای مالیاتی
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 بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان .75-4

 منابع عمومی دولت .75-4-7

 درآمدهای عمومی 

ت است از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ، مالیات دولت عبار یعموم یدرآمدها

و سایر درآمدهایی که در بودجه کل دولت تحت عنوان درآمدهای عمومی استانی ، درآمدهای 

مالیاتی ) مالیات بر شرکت ها ، مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و غیره (. درآمد حاصل از 

حاصل از خدمات و فروش کاال و غیره برابر قانون وصول  مالکیت دولت ، درآمدهای وانحصارات 

مصوب درآمدهای عمومی  69۷۹اساس قانون بودجه سال  بر گردد . یم زیبه خزانه کشور وار

 اردیلیم 2289ریال درآمد مالیاتی و  اردیلیم 649۹4شامل  الیر اردیلیم 6115۹استان مبلغ 

 یاز درآمدها یاتیمال یسهم درآمدها 69۷۹ال . در قانون بودجه سباشدیدرآمدها م ریریال سا

 است. شدهینیبشیدرصد پ 9/81استان  یعموم

( و سایر میرمستقیدرآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی )مستقیم و غ عملکرد

نسبت  یدرصد ۹/67رشد  رغمیریال بوده که عل اردیلیم 65596درآمدها در سال مذکور برابر با 

 یعموم یسال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد. عملکرد درآمدهابه مدت مشابه 

 6621است؛ لذا مبلغ  افتهیدرصد تحقق 2/۷9نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  69۷۹در سال 

 داده است.درآمد رخ یریال کسر اردیلیم

 
  7931مقایسه عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال  -7-75جدول 

 )میلیارد ریال( لکرد مدت مشابه سال قبلبا مصوب و عم

 شرح
 عملکرد سال

 69۷۹مصوب سال 
رشد نسبت به 

 69۷1عملکرد 

تحقق نسبت 

 69۷۹ 69۷1 به مصوب

 2/۷9 ۹/67 6115۹ 65596 64791 کل درآمد عمومی

 8/۷5 9/۷ 649۹4 69۹1۷ 625۷9 درآمدهای مالیاتی

 2/۹۹ 1/22 2289 6۹12 6449 سایر درآمدها

 ذ: واحد درآمد خزانه معین استانمأخ
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 میرمستقیدرآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غ 

عبارت از وجوهی است که دولت از درآمد و اموال و دارایی های اشخاص درآمدهای مالیاتی 

حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، دریافت می کند ، مانند مالیات بر شرکتها ، مالیات بر درامد ، 

وصولی درآمدهای مالیاتی استان ثروت ، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش . مالیات بر 

میلیارد ریال بوده که  69۹1۷ مبلغ 69۷۹در سال  میرمستقیغی مستقیم و هااتیمالاعم از 

درصد  9/۷درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  8/۷5نسبت به مصوب قانون بودجه 

درآمدهای عمومی در مدت  کلبهسبت وصولی درآمدهای مالیاتی استان است. ن افتهیشیافزا

درصد( یک درصد کاهش  ۹/8۷قبل )که نسبت به مدت مشابه سال  باشدیمدرصد  ۹/88 ادشدهی

 داشته است.

 (سایر درآمدها )وصولی خزانه معین استان 

، مبلغ 69۷۹ودجه سال در قانون ب شدهینیبشیوصولی خزانه معین استان بابت سایر درآمدهای پ

درصد تحقق و نسبت به مدت  2/۹۹ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  اردیلیم 6۹12

داشته است. نسبت عملکرد درآمدهای غیر مالیاتی از کل  شیدرصد افزا 1/22مشابه سال قبل 

سال  درصد بوده که نسبت به مدت مشابه 9/66استان در سال مذکور برابر  مومیدرآمدهای ع

 است. افتهیشیدرصد افزا 6 زانیدرصد( به م 9/67قبل )

   سایر و کل رمنقولیفروش اموال منقول و غ) یاسرمایه یهاییداراواگذاری ،

 (ایسرمایه یهاییدارا یهایواگذار

بوده است که مربوط  الیر اردیلیم 2/6استان برابر با  هیسرما یهاییدارا یواگذار 69۷۹در سال 

منابع حاصل از فروش »استان با عنوان  یهاو حرف یاداره کل فن 267279 یدرآمد فیردبه

 اردیلیم 8/6برابر با  69۷1رقم در سال  نی. اباشدیم «یدولت یهادستگاه زاتیو تجه آالتنیماش

 فوق بوده است. یدرآمد فیردبوده که مربوط به الیر
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 دولت عمومیمصارف  -75-4-2

حقیقت همان بودجه پرداخت های دولت است. بخشی در اجرای وظایف دولت در  یمصارف عموم

اعتبارات هزینه ای )جاری( در جهت حفظ و نگهداری از ظرفیت های  صورتبهحاکمیتی دولت 

ایجاد شده و اعمال حاکمیت دولت هزینه می شوند و به هزینه های عمومی مرسومند. بخشی 

 صورتبهی جدید یا توسعه ظرفیت های موجود در ایجاد ظرفیت ها نیطرحهای عمرا صورتبه

 صورتهبتثبیت یا افزایش عمر ظرفیت ها  صورتبهسرمایه گذاری ثابت هزینه می شوند و گاهی 

سرمایه گذاری ثابت یا دارایی ها هزینه می شوند و به تملک دارایی های سرمایه ای مشهور 

باز پرداخت وام ها یا  صورتبه بازپرداخت تعهدات مالی دولت صورتبهنیز  بخشیهستند. 

بازپرداخت اوراق مشارکت دولت یا تنظیم سیاستهای مالی و پولی تحت عنوان تملک دارایی های 

مالی ظاهر می شوند. قسمتی از هزین ه ه ا نی ز از محل درآمدهای اختصاصی سهمی از اعتبارات 

از هزینه اجرای عملیات طرحهای پوشش می دهند و پاره ای از مواقع درصدی  عموماًهزینه ای را 

 .عمرانی را شامل می شوند

 ایای و اعتبارات هزینهسرمایه هایدارایی تملکاعتبارات استان به تفکیک  عملکرد 

ای ای و هزینههای سرمایهاعم از تملک دارائی 69۷۹عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال 

درصد رشد و نسبت به  1/62 سبت به مدت سال قبلمیلیارد ریال بوده که ن 48985برابر با 

درصد تحقق داشته است. از مجموع عملکرد  1/8۹میلیارد ریال(  55226مصوب قانون بودجه )

های درصد اعتبارات تملّک دارایی 6/68میلیارد ریال معادل  8۹86اعتبارات استان در سال مذکور 

ای بوده است. الزم به ذکر هزینه د اعتباراتدرص ۷/86میلیارد ریال معادل  9۷174ای و سرمایه

اسالمی  خزانه های اسنادای مندرج در فوق پرداختیهای سرمایهرقم اعتبارات تملّک دارایی است

های استان پرداخت گردیده است را نیز شامل که جهت بدهی دولت به پیمانکاران و شهرداری

 شود.می
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 7931ای استان مازندران در سال های سرمایهو تملک داراییای عملکرد اعتبارات هزینه -2-75جدول 
 )میلیارد ریال(

 عنوان

عملکرد 

سال 

69۷1 

عملکرد 

سال 

69۷۹ 

مصوب 

سال 

69۷۹ 

درصد رشد 

نسبت به سال 

 قبل

درصد تحقق 

نسبت به 

 مصوب

های اعتبارات تملک دارائی

 ایسرمایه
۹676 8۹86 64165 ۹/29  6/17  

 5/۷۹ 4/67 47171 9۷174 9581۷ ایاعتبارات هزینه

 1/8۹ 1/62 55226 48985 42۷۹7 جمع اعتبارات

 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان

 آن )استانی تأمینمحل  تفکیکای به های سرمایهدارایی تملکاعتبارات  عملکرد ،

 (ملی استانی شده

 اردیلیم 8۹86برابر با  69۷۹استان مازندران در سال  یاهیسرما یهاییعملکرد اعتبارات تملک دارا

درصد  6/17( معادل الیر اردیلیم 64165بوده است که نسبت به مصوب قانون بودجه ) الیر

درصد رشد داشته  ۹/29 زانی( به مالیر اردیلیم ۹676تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل )

 است.

 2/6812 بیبه ترت 69۷۹در سال  یاهیسرما یهاییشده اعتبارات تملک داراانجام یهاپرداخت

 4/2781 ،یو سه درصد نفت یو الزامات قانون یدرصد از محل استان 2/26معادل  الیر اردیلیم

درصد  5/6معادل  الیر اردیلیم 691شده،  یاستان یدرصد از محل مل 8/29معادل  الیر اردیلیم

 اردیلیم 4/277 ها،فیدرصد از محل رد 1/9۷معادل  الیر اردیلیم 2/9487 ،یمنابع مل لاز مح

درصد از محل ماده  2/67معادل  الیر اردیلیم 8/8۷۹ها، دانشگاه یاز محل مل 9/2معادل  الیر

 صورت گرفته است. 62درصد از محل ماده  94/6معادل  الیر اردیلیم ۹/66۹، 67
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 ارد ریال()میلی 7931ای استان مازندران در سال های سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -9-75جدول 

 عنوان
عملکرد 

 69۷1سال 

عملکرد 

 69۷۹سال 

مصوب 

سال 

69۷۹ 

درصد رشد 

نسبت به سال 

 قبل

درصد 

تحقق 

نسبت 

 مصوب

از محل استانی و الزامات 

قانونی و سه درصد نفتی و 

 افزودهارزشمالیات بر 

1/9261 2/6812 4/2499 6/42-  5/۹1  

6/14 4/29۷2 4/2781 6/62۹6 از محل ملی استانی شده  2/8۹  

-7/47 7/9۷7 7/691 5/221 از محل منابع ملی  ۷/94  

4/۹2 ۹/۹859 2/9487 ۷/2768 هایفرداز محل   9/44  

-9/6۹ 2/987 4/277 9/242 هادانشگاهاز محل ملی   ۹/52  

2/1781 ۹/۷۹2 8/8۷۹ 7/69 تملک -67از محل ماده   9/۷2  

2/5 ۹/6۷2 ۹/66۹ ۷/666 تملک -62از محل ماده   6/16  

۹/29 6/64165 ۹/8۹87 7/۹676 معج  6/17  
 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان

 جبران خدمات کارکنان، استفاده )ای به تفکیک هفت فصل عملکرد اعتبارات هزینه

 (، رفاه اجتماعی و سایربالعوضو کمک  هایارانهو دارایی،  از کاال و خدمات، هزینه اموال

میلیارد ریال بوده که  9۷174برابر با  69۷۹ان مازندران در سال ای استعملکرد اعتبارات هزینه

درصد رشد و نسبت به  4/67میلیارد ریال( به میزان  9581۷نسبت به مدت مشابه سال قبل )

 2۹748درصد تحقق داشته است. از مجموع اعتبارات استان مبلغ  5/۷۹مصوب قانون بودجه 

فصل اول اعتبارات هزینه  )جبران خدمت کارکنان(، درصد مربوط به  9/18میلیارد ریال معادل 

میلیارد  91۷1درصد مربوط به فصل ششم )رفاه اجتماعی( و  5/64میلیارد ریال معادل  5۹95

درصد مربوط به فصل دوم )استفاده از کاالها و خدمات( بوده است و مابقی  9/۷ریال معادل 

های اموال و صد بابت فصول سوم )هزینهدر ۷/۹میلیارد ریال معادل  9625اعتبارات به مبلغ 

 ها بوده است.ها( و فصل هفتم سایر هزینهدارایی(، چهارم )یارانه
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 )میلیارد ریال( هفت فصل تفکیکبه  7931استان مازندران در سال ای اعتبارات هزینه عملکرد -4-75جدول 

 عنوان
عملکرد 

 ۷1سال 

عملکرد 

 ۷۹سال 

 مصوب

 ۷۹سال  

درصد رشد سال 

نسبت به  ۷1

 سال قبل

درصد تحقق 

نسبت به مصوب 

 ۷1سال 

 خدمت جبران -اول فصل

 کارکنان
24،294 2۹،748 2۹،444 1/66 1/۷8 

 و کاالها از استفاده -دوم فصل

 خدمات
9،815 9،1۷1 4،671 4/4- 7/۷7 

 و اموال هایهزینه -سوم فصل

 دارایی
7 6/9 8/9 - 1/86 

هایارانه -چهارم فصل  979 679 679 7/11- 677.7 

بالعوض هایکمک -پنجم فصل  24۹ 972.8 926.7 1/22 9/۷4 

اجتماعی رفاه -ششم فصل  5،621 5،۹95 5،۷72 ۷/66 2/۷۹ 

هاهزینه سایر -هفتم فصل  2،775 2،۹61 2،۹25 5/95 ۹/۷۷ 

 5/۷۹ 4/67 47،171 9۷،174 95،81۷ جمع

 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان

 سیاستی هایتوصیهارائه  و بندیجمع .75-5

( و سایر میرمستقیغعملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی )مستقیم و 

درصدی نسبت  ۹/67میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  65596درآمدها در سال مذکور برابر با 

ی عمومی عملکرد درآمدها به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد.

 6621لذا مبلغ ؛ است افتهیتحققدرصد  2/۷9نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  69۷۹در سال 

 است. دادهرخمیلیارد ریال کسری درآمد 

 تقبالاس به بسته ردیف آن ماهیت دلیل به استان درآمدی هایردیف از الزم به ذکر است بسیاری

 افزایش در نقشی استان درآمد متولیان و اییاجر هایدستگاه و دارد جامعه نیاز و ذی نفعان

 انتقال انتظامی، نیروی درآمدی هایردیف اکثریت ازجمله. ندارند درآمدی هایردیف این وصول

 هایدستگاه خدمات ارائه بابت درآمدی هایردیف از تعدادی همچنین. قانونی پزشکی و خون

 تعریف کشوری یهااستیس اساس رب هاآن وصولی میزان و تعرفه کهاست  مردم به اجرایی
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 تحقیقات و استاندارد و گمرک کل ادارات ازجمله اجرایی نیز هایدستگاه از برخی است. گردیده

 شورک سیاسی و اقتصادی کالن یهااستیس ریتأث تحت هاآن درآمدهای اعظم بخش نیز صنعتی

 خود استان مذکور موارد به توجه با. است استان ریتأث از پررنگ کشوری تصمیمات نقش و است

 با و گرفته بهره استان درآمدی منابع بهبود برای خود توان و اختیارات تمام از داندیم متعهد را

 .بنماید دولتی حقوق وصول برای را خود تالش حداکثر اجرای هایدستگاه همگانی بسیج

ای ای و هزینهسرمایههای اعم از تملک دارائی 69۷۹عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال 

درصد رشد و نسبت به  1/62 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل 48985برابر با 

درصد تحقق داشته است. از مجموع عملکرد  1/8۹میلیارد ریال(  55226مصوب قانون بودجه )

های ک داراییدرصد اعتبارات تملّ 6/68میلیارد ریال معادل  8۹86اعتبارات استان در سال مذکور 

 خصوص ای بوده است. دردرصد اعتبارات هزینه ۷/86میلیارد ریال معادل  9۷174ای و سرمایه

 :گرددیم پیشنهاد زیر موارد استان درآمدهای افزایش

 مدیدرآ هایردیف از تعدادی انتقال حتی و ملی به استانی هایردیف تغییر جلوگیری از -

 .استانی محل به مجدد دارد آن وصول در چشمگیری نقش استان که ملی

و وضع قوانین  کالن اقتصادی تصمیمات اخذ دولت و مجلس در هنگام جانبههمهتوجه  -

ندهد قرار شعاع تحت استان درآمدی منابع تا کشوری

 استان تجاری واحدهای در فروش مکانیزه صندوق نصب شدن اجرایی -

 لیاتما وصول منظوربه استان اییپذیر تاالرهای دقیق آمار و اطالعات تجمیع و شناسایی -

 درآمد بر مالیات و افزودهارزش بر

 دیدج منابع شناسایی خصوص در مرتبط اجرایی هایدستگاه هماهنگی جلسات برگزاری -

 مالیاتی فرار از جلوگیری و استان مالیاتی درآمد

 غیر و ایرسانه تبلیغات طریق از مالیاتی مؤدیان و شهروندان مالیاتی فرهنگ ارتقا -

استان سطح در ایرسانه
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  فصل شانزدهم

 نظام مالیاتی استان   
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 چکیده
 رد اعتمادآفرینی همچون رویکردهایی و هاسیاست اتخاذ با دارد تالش مالیاتی امور سازمان

 فرار با مبارزه مالیاتی، هایتبعیض رفع و مالیاتی عدالت برقراری مداری، مؤدی و جامعه

 داری،ا نظام سالمت ارتقای مالیاتی، هایپایه گسترش ،جدید مؤدیان شناسایی و مالیاتی

 تسهیل و تعامل افزایش و مؤدیان با مالیاتی کارکنان مناسب برخورد فرهنگ ایجاد

 .برآید خوبیبه تکالیف قانونی موضوعه عهده از مؤدیان به رسانیخدمت

 عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان به شرح ذیل بوده است :

میلیارد  649۹4 برابر با 69۷۹دهای مالیاتی استان در قانون بودجه سال مصوب درآم -

در استان وصول گردیده  ۷۹میلیارد ریال مالیات در سال  69۹18 ریال بوده که مبلغ

 است .

 . داده استمیلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخ 171مبلغ   -

 28/6برابر با  69۷۹کشور در سال  سهم استان مازندران از وصولی درآمدهای مالیاتی -

 بوده است. درصد

برابر  69۷۹درآمدهای عمومی استان در سال  کلبهنسبت وصولی درآمدهای مالیاتی  -

 باشد، یم درصد ۹/88با 

یی چون عدم شفافیت مالی و حجم هاچالشاستان مازندران در وصول درآمدهای مالیاتی با 

به دلیل رکود اقتصادی، کاهش  هاشرکتابرازی  باالی اقتصاد زیرزمینی، کاهش مالیات

 فرهنگ مالیاتی در جامعه عدم گسترشی ارزی، هاتنشمعامالت مسکن و خودرو به دلیل 

 کامل ی آتی مواردی مانند اجرایهاسالو... مواجه است لذا برای وصول بیشتر مالیات در 

 استان، تکمیل هایبانک توسط مستقیم هایمالیات قانون 681 ماده یک تبصره دقیق و

استان  تجاری واحدهای در فروش مکانیزه صندوق نصب شدن مالیاتی، اجرایی جامع طرح

 رغی و ایرسانه تبلیغات طریق از مالیاتی مؤدیان و شهروندان مالیاتی فرهنگ و  ارتقا

 یر بسزایی خواهد داشت.تأثاستان  سطح در ایرسانه

مالیات مستقیم ، مالیات غیر مستقیم ، مالیات بر  درآمدهای مالیاتی ،: واژگان کلیدی

 ارزش افزوده
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 های استانگیریهای مالیاتی و جهتسیاست .76-7

های اقتصاد مقاومتی، مدنظر هاست که در ادامه تحقق سیاستحمایت از تولید داخل سال

جانب از  69۷۹. به دلیل اهمیت موضوع سال نظران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفتصاحب

های هر یک از نهادها و دستگاه لذاگرفته است. مقام معظم رهبری، سال حمایت از کاالی ایرانی نام

کارگیری تدابیر خاص، در مسیر تحقق این ها و بهاند با اجرای برخی سیاستاجرایی کشور موظف

یز نیاتی کشور نظام مال الزم است در این میان زعم خود گام بردارند.شعار و عملی ساختن آن به

سیاست اصلی اقتصادی کشور، اداره   نقش خود را ایفا نماید.در راستای حمایت از تولیدکنندگان 

منبع آن درآمدهای مالیاتی محسوب  ینتراست که مهم یرنفتیکشور از طریق درآمدهای غ

ه کردتر از گذشته لمسکه طبعاً این سیاست، نقش مالیات در کشور و جامعه را قابل شودیم

ف و منابع جدید مالیاتی و کش یانسیاست نظام مالیاتی کشور، شناسایی مؤد ترینیاصل .است

زایش افکه  آن استیاتی بر امور مالاست و سازمان  زیرزمینی و پنهان هاییتفرار مالیاتی و فعال

 .مالیات از طریق منابع جدید و کشف فرار مالیاتی جبران شود

صفر در خصوص کاالها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی  اعمال نرخ مالیاتیهمچنین 

های مالیاتی ازجمله مباحث ها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری و برخورداری از تخفیفاز آن

ها و تسهیالت مالیاتی مندی از معافیتهای مستقیم در خصوص بهرهشده در قانون مالیاتمطرح

، های اقتصادیسازمان امور مالیاتی کشور از سود حاصل از فعالیت. ستدر نظام مالیاتی کشور ا

کند و چنانچه شعار حمایت و استفاده از کاالهای تولید داخل، عملیاتی و نهادینه مالیات اخذ می

تبع آن، اتکای کشور به درآمدهای یابد و بهطور یقین درآمدهای مالیاتی نیز افزایش میشود، به

ن و ضم یافتهدار نفتی که همواره با زنگ خطر کسری بودجه مواجه است، کاهشمتزلزل و ناپای

امکان افزایش ذخیره منابع طبیعی در کشور، بودجه موردنیاز از منابع کامالً پایدار داخلی تأمین 

های سازمان امور یاستساداره کل امور مالیاتی استان مازندران در راستای اجرای  .شودمی

ی اقتصادی استان برقرار نموده و تا هابا بنگاه یاسازنده عاملت نمایدیمالش مالیاتی کشور ت

ی مذکور شرایط سخت اقتصادی را با همکاری و همیاری همه ارکان کشور با موفقیت هابنگاه

ی اداره کل مالیاتی استان در سال جاری عالوه بر نظارت هابرنامهین ترمهمسپری نمایند. از 

پرونده بزرگ مالیاتی استان است. در این  677ی مالیاتی، نظارت ویژه بر هاروندهپمستمر بر کلیه 
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بزرگ استان تحت نظر مستقیم و ویژه مدیرکل و معاونان امور مالیاتی استان  پرونده 677برنامه 

گیرد. همچنین در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش یمی و ممیزی قرار موردبررس

ی اهدستگاهیاتی استان کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان جلسات متعددی با های مالیهپا

ی مذکور اداره کل هادستگاهاجرایی جهت همکاری و هماهنگی بیشتر برگزار نموده است تا 

 مالیاتی را در دستیابی به آمار و اطالعات شفاف و بروز یاری نمایند.

 بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی .76-2

 سخت دوره وارد را ایران اقتصاد و شد آغاز مالی و نفتی بزرگ هایتحریم با شمسی 69۷7 دهه

 رقم 69۷6سال  در جنگ از پس اقتصادی رشد نرخ ترینپایین کهیطوربه کرد، تورمی رکود

 تنش دومین 69۷۹. سال شد حادث 69۷2سال  در 69۹4سال  از پس تورم نرخ باالترین و خورد

 آمریکا جانبهکی هایتحریم اعمال و برجام از آمریکا خروج. آورد همراه به ۷7 دهه در را بزرگ

 طال و رزا بازار آرامش. کشاند التهاب به را اقتصاد و زد هم بر را سیاسی فضای دیگر بار ایران علیه

 .یابد افزایش برابر سه به ارز قیمت تا داد هیجان و ثباتیبی به را خود جای سال چهار از پس

 ،جاری سال در نفتی درآمدهای کاهش آنتبع به و المللیبین هایتحریم و فشارها است بدیهی

 تمسئولی و داده قرار کشور مالیاتی امور سازمان روی پیش در را پرمسئولیتی و خطیر شرایط

 عهده بر جاری سال طی کشور جاری هایهزینه از مهمی بخش تأمین و مالیاتی درآمدهای تحقق

 .دارد قرار تاریخی مهم برهه در ایران مالیاتی نظام لذا. استقرارگرفته  تیمالیا دستگاه

 اعتمادآفرینی همچون رویکردهایی و هاسیاست اتخاذ با دارد تالش کشور مالیاتی امور سازمان

 یاتیمال فرار با مبارزه مالیاتی، هایتبعیض رفع و مالیاتی عدالت برقراری مداری، یمؤد و جامعه در

 گفرهن ایجاد اداری، نظام سالمت ارتقای مالیاتی، هایپایه گسترش جدید، انیمؤد ییشناسا و

 از انیمؤد به رسانیخدمت تسهیل و تعامل افزایش و انیمؤد با مالیاتی کارکنان مناسب برخورد

 .برآید یخوببه مهم این عهده

 الیاتیم اظهارنامه لکترونیکیا دریافت سامانه اقتصادی، شماره دریافت و نامثبت سامانه اندازیراه

 الکترونیکی، امضای با همراه ،افزودهارزش و امالک اجاره و حقیقی اشخاص حقوقی، اشخاص

 همچنین و دوفروشیخر اطالعات ارسال و ثبت برای فصلی معامالت صورت ارسال سامانه

 شاهدهم برای نیکیالکترو پرونده خالصه سامانه حقوق، درآمد بر مالیات فهرست سامانه قراردادها،



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

6۷1 

ه ازجمل مالیاتیقبوض  الکترونیک پرداخت سامانه و انیمؤد توسط مالیاتی پرونده اطالعات

 در .است گرفته صورت کشور مالیاتی امور سازمان توسط اخیر یهاسال در که است اقداماتی

 ورشک کیان و اصل مالیاتی، فرار است، اقتصادی جنگ یک معرض در کشور اقتصاد که شرایطی

 یقتوف. است اساسی ضرورت یک شوم پدیده این با یافرا قوه و جدی مقابله لذا داده؛ قرار هدف را

 اجرایی هایدستگاه اقدامات کردنافزا هم و همکاری به منوط کشور، در مالیاتی فرار با مبارزه در

 فرار با بلهمقا خصوص در رهبری معظم مقام داتیتأک به توجه با و است قوه سه سطح در ربطیذ

 بر عالوه آتی یهاسال در است مصمم کشور مالیاتی امور سازمان آن، انگاری جرم و مالیاتی

 کشور در را هوشمند مالیات شوم، پدیده این با مبارزه برای اقدامات انسجام و سازییکپارچه

 در ولتح برای اساسیحل راه یک و مالیاتی فرار با مقابله برایمؤثر  راهکار یک که نماید اجرایی

 .رودمی شمار به افتهیتوسعه هایکشور همچون مالیاتی نظام

 به مربوط یهاداده زیر تمامی که است معنا این به مالیاتی نظام سازی هوشمند و سازی مدرن

 از مستقیم، هایمالیات قانون مکرر 61۷ و 61۷ مواد طبق انیمؤد مصرف و درآمد ثروت،

 انهسام یساز یاتیعمل همچنین. شود ذخیره سازمان اطالعاتی بانک در و اخذ ربطیذ هایدستگاه

 الیاتیم نظام که است مالیاتی نظام سازی مدرن دیگر مهم بخش نیز کشور فروشگاهی هایپایانه

 .دارد آتی سال در آن اجرای در سعی کشور

 بررسی و تحلیل عملکرد وصولی انواع درآمدهای مالیاتی .76-9

 مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم عملکرد درآمدهای

 ۹/6628 )بدون احتساب مالیات بر واردات( برابر با 69۷۹مصوب درآمدهای مالیاتی کشور در سال 

هزار میلیارد ریال مالیات وصول گردید بوده که  ۹/67۹1 میلیارد ریال بوده و در سال مذکور هزار

درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه  1/65میلیارد ریال(  هزار ۹/۷96نسبت به سال قبل )

های مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران اعم از مالیاتدرصد تحقق داشته است.  4/۷5

 میلیارد ریال بوده است که در سال یادشده 649۹4 برابر با 69۷۹مستقیم و غیرمستقیم در سال 

میلیارد  171بنابراین مبلغ ؛ یده استمیلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی وصول گرد 69۹18

. سهم استان مازندران از وصولی درآمدهای داده استریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخ
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بوده که این نسبت در مقایسه با رقم سال  درصد 28/6برابر با  69۷۹مالیاتی کشور در سال 

 درصد کاهش داشته است. ۹/7درصد( به میزان  95/6) 69۷1

 ت مستقیم به تفکیک اجزاءمالیا

نسبت به  میلیارد ریال بوده که ۹،۹71 برابر با 69۷۹استان در سال  های مستقیمعملکرد مالیات

تحقق داشته است. سهم مالیات  2/۷4درصد رشد و نسبت مصوب قانون بودجه  9/66 سال قبل

به ترتیب  69۷۹در سال  ، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت از مالیات مستقیم استانهاشرکتبر 

های مستقیم یاتمالهای درآمدی یفرددرصد بوده است. از مجموع  5/64و  8/55، ۹/2۷برابر با 

 هاییاتمالدرآمد،  متفرقه هاییاتمالغیردولتی، مستغالت،  حقوقی اشخاص تنها درآمدی مالیات

ودجه نسبت به مصوب قانون بامالک  انتقاالت و نقل سرقفلی، مالیاتوانتقال نقل اتفاقی، مالیات

 های درآمدی موفق به تحقق مصوب نشدند.یفردتحقق یافتند و سایر 

 

 ()درصد 7931در سال  اجزای مالیات مستقیم بری سهم -7-76نمودار 

-   

  مالیات بر شرکتها، 

23.1

  مالیات بر درآمد 

55.8

  مالیات بر ثروت 

74.5
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 ها:مالیات بر شرکت

میلیارد ریال بوده که  2281مبلغ  69۷۹های غیردولتی استان در سال وصول مالیات از شرکت

درصد  5/2درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/677ت به مصوب قانون بودجه نسب

 ۹/2۷ها از مجموع مالیات مستقیم در سال مذکور دهد. سهم مالیات بر شرکتکاهش را نشان می

 درصد کاهش داشت. 2/4درصد(  ۷/99) درصد بود که این نسبت در مقایسه با سال قبل

 مالیات بر درآمد -

ریال بوده که نسبت به مصوب  اردیلیم 4977مبلغ  69۷۹مالیات بر درآمد استان در سال عملکرد 

درصد رشد داشته  5/69و نسبت به مدت مشابه سال قبل  افتهیدرصد تحقق 4/85قانون بودجه 

 مستغالت اتیدرآمدی مال یهافیدهنده آن است که فقط ردمذکور نشان یهافیاست. بررسی رد

 حقوق کارکنان بخش اتیو مال اندافتهیمد نسبت به مصوب قانون بودجه تحققو متفرقه بر درآ

رشد  بینسبت به سال قبل به ترت نکهیباوجودا یمشاغل و حقوق کارکنان بخش عموم ،یخصوص

 تجربه نمودند نتوانستند مصوب قانون بودجه را تحقق بخشند. یدرصد 5/2و  ۷/6۷، 4/26

 مالیات بر ثروت -

ریال بوده که نسبت به مصوب  اردیلیم 666۷مبلغ  ادشدهیثروت استان در مدت  وصولی مالیات بر

داشته  شیدرصد افزا 1/46درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/696قانون بودجه 

 اتیو مال یاتفاق اتیوانتقال امالک، مالبر نقل اتیمال یهافیرد یبند درآمد فیاست. از شش رد

وراق بهادار حق تمبر و ا کنیل افتندینسبت به مصوب قانون بودجه تحقق  یلانتقاالت سرقف ونقل 

بر  اتیموفق به وصول رقم مصوب نشدند. مال یدرصد 26و  6/2۷بر ارث با رشد  اتیو مال

درصد کاهش  ۹7از  شینسبت به مدت مشابه سال قبل ب 69۷۹در سال  زیوانتقال سهام ننقل

عمده  یادآوریقانون بودجه تحقق داشته است. الزم به  درصد مصوب 1/96داشته است و تنها 

 لیخارج از بورس است که به دل یهامربوط به فروش سهام شرکت یدرآمد فیرد نیمبلغ ا

 داده است.استان رخ یهاکاهش معامالت شرکت
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 مالیات بر کاال و خدمات )غیرمستقیم(

بوده که  الیر اردیلیم 1719ابر با بر 69۷۹( در سال میرمستقیکاال و خدمات )غ اتیمال یوصول

درصد مصوب قانون بودجه تحقق  5/۷۹نسبت به مدت مشابه سال قبل  یدرصد ۹رشد  رغمیعل

 شدهادیدر سال  یاتیمال یداشته است. سهم وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان از کل درآمدها

واحد درصد  6 زانید( به مدرص 45درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ) 44 بابرابر 

بر ارزش  اتیدرصد نرخ مال کیدرآمد حاصل از " یهافیرد 69۷۹سال  در .دهدیکاهش نشان م

بر فروش  اتیمال"،"خودرو یگذاربر شماره اتیمال"، "2قانون الحاق  9۹موضوع ماده -افزوده

زم حقق بخشند. النتوانستند مصوب قانون بودجه را ت "عوارض خروج مسافر از کشور "و " گاریس

ت اس یبند درآمد نیعدم تحقق ا لیاستان ازجمله دال یهاتیرفاز ظ شیب شیبه ذکر است افزا

 9/95و  4/699رشد  رغمیعل گاریبر فروش س اتیعوارض خروج مسافر از کشور و مال کهیطوربه

 ٔ  نهیدرصد تحقق داشتند. مشکالت موجود درزم 1/27و  ۹/۷6نسبت به سال قبل تنها  یدرصد

 یگذاربر شماره اتیمال فیرد دیکاهش شد موجب ریاخ یهاو واردات خودرو در سال دیتول

نسبت  یدرصد 4/89با کاهش  یدرآمد فیرد نیا 69۷۹در سال  کهیطوراست به دهیخودرو گرد

 .دیبه سال قبل مواجه گرد

 میلیارد ریال() یک منابعبه تفک 7931در سال  عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران -7-76جدول 

 شرح

مصوب  عملکرد سال

سال 

69۷۹ 

درصد رشد 

نسبت به 

 69۷1عملکرد 

درصد تحقق 

نسبت به 

 69۷۹ مصوب
69۷1 69۷۹ 

یم
تق

مس
ت 

لیا
ما

 

 5/677 5/2 22۹4 2281 2944 هاشرکت

 4/85 5/69 5799 4977 9۹۷7 درآمد

 5/696 1/46 856 666۷ ۹۷6 ثروت

 2/۷4 9/66 8681 ۹۹71 1۷25 کل

 5/۷۹ 7/۹ 1261 1719 511۷ مالیات کاال و خدمات

 8/۷5 9/۷ 649۹4 69۹1۷ 625۷9 جمع مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 مأخذ: خزانه معین استان مازندران
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دهنده درآمدهای مالیاتیاقالم عمده تشکیل 

 حقوق ، مالیاتیردولتیغ حقوقی اشخاص مالیاتافزوده، ردیف درآمدی مالیات بر ارزش پنج 

 6689۹خصوصی جمعاً  بخش کارکنان حقوق مشاغل، مالیات عمومی، مالیات بخش کارکنان

را به خود اختصاص  69۷۹درصد از درآمدهای مالیاتی استان در سال  1/81میلیارد ریال معادل 

های گردد. ردیفیمهای مالیاتی وصول مابقی درآمدها از سایر ردیف درصد 4/69و فقط  اندداده

درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه  ۷/8درآمدی مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .اندداشتهدرصد تحقق  ۹/677

 به تفکیک اقالم عمده درآمدی 7931عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  -2-76جدول 

 )میلیارد ریال( 

 درآمدی هایردیف ردیف

 سال عملکرد

 مصوب

 سال

69۷۹ 

 درصد

 رشد

 به نسبت

 عملکرد

69۷1 

 درصد

 تحقق

 به نسبت

مصوب 

69۷۹ 

 سهم

 از ردیف

 کل

 درآمد

 مالیاتی

69۷1 69۷۹ 

8/66 4۹88 5179 577۷ افزودهمالیات بر ارزش 1  7/66۹ ۹/47 

مالیات اشخاص حقوقی  2

 یردولتیغ
2،944 2281 22۹4 5/2-  5/677 1/61 

مالیات حقوق کارکنان بخش  3

 ومیعم
6،114 6۹71 271۷ 5/2  4/82 4/62 

۷/6۷ 6191 6476 6،618 مالیات مشاغل 4  ۹/85 2/67 

مالیات حقوق کارکنان بخش  5

 خصوصی
۹12 ۷25 67۹7 4/26  4/81 ۹/1 

 1/81 ۹/677 ۷/8 6689۹ 66۷26 67۷48 عمده درآمدی ردیف 5 مجموع

 4/69 8/۹2 9/62 259۹ 6848 6145 مالیاتی درآمدی هاییفرد یرسا

 677 8/۷5 9/۷ 649۹4 69۹1۷ 625۷9 مالیاتی درآمدهای کل جمع

 مأخذ: خزانه معین استان مازندران
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7931های درآمدی از مجموع درآمدهای مالیاتی استان در سال سهم بری ردیف-2-76نمودار   

 
 

نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومی استان 

 ۹/88برابر با  69۷۹درآمدهای عمومی استان در سال  لکبهنسبت وصولی درآمدهای مالیاتی 

درصد بوده است لذا این شاخص در  8/8۷برابر با  69۷5باشد، رقم یادشده در سال یم درصد

 یافته است.درصد کاهش 6/6نسبت به مدت مشابه سال قبل  69۷۹سال 

 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع .76-4

بود که  الیر اردیلیم 69۹18برابر با  69۷۹تان مازندران در سال عملکرد درآمدهای مالیاتی اس

طور نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانست رقم مصوب بودجه را به یدرصد 9/۷الرغم رشد  یعل

 یریال کسر اردیلیم 175درصد تحقق داشته است؛ لذا مبلغ  8/۷5 تیکامل محقق سازد و درنها

مذکور  یعوامل عدم تحقق درآمدها نیتراز مهم یکیاست. داده رخ یوصول یاتیمال یهادرآمد

حقوق کارکنان بخش  اتیمشاغل، مال اتیمال ،یحقوق کارکنان بخش عموم اتیعدم تحقق مال

افزوده موضوع بر ارزش اتیدرصد نرخ مال کیافزوده )درآمد حاصل از بر ارزش اتیو مال یخصوص

 .باشدی( مالحاق( قانون 9۹ماده )

.  مالیات بر ارزش افزوده

5179

مالیات اشخاص حقوقی  

2944. غیردولتی

مالیات حقوق کارکنان  

6114. بخش عمومی

6618. مالیات مشاغل

مالیات حقوق کارکنان  

۹12. بخش خصوصی

.  سایر ردیفهای مالیاتی

6145
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 یاز توان اقتصاد شیابالغ مصوب قانون بودجه ب یاتیمال یعدم تحقق درآمدها لیدال نیترمهم از

نسبت به  69۷۹استان مازندران در سال  یاتیمال یمصوب درآمدها کهیطوراستان است به

وصول  یهاچالش نیتردرصد رشد داشته است. ازجمله مهم 64از  شیعملکرد سال گذشته ب

 است: لیشرح ذ هاستان ب اتیمال

 ینیرزمیو اقتصاد ز یمال تیشفاف عدم -

 یرکود اقتصاد لیها به دلشرکت یابراز اتیمال کاهش -

 اتیکاهش مال تیو درنها یارز یهاتنش لیمعامالت مسکن و خودرو به دل کاهش -

 مربوطه یهافیاز رد یوصول

 در جامعه یاتیفرهنگ مال گسترش عدم -

 انیمؤد یو اقتصاد یبر اطالعات مال یاتیلکه حاصل عدم اشراف سازمان ما یاتیمال فرار -

 است

 یاتیمال یدر کسب درآمدها یافزارو نرم یافزارامکانات سخت کمبود -

 اتیوصول مال یها در راستاو بانک ییاجرا یهااز دستگاه یبرخ یهمکار عدم -

 ناستا یاتیمال یوصول و کسب درآمدها شیاستان و افزا یاتیمال یدرآمدها یسامانده منظوربه

 :گرددیم شنهادیپ ریموارد ز

 یاتیطرح جامع مال لیاستان در تکم یاتیاداره کل امور مال یو اهتمام جد یریگیپ -

 یهاتوسط بانک میمستق یهااتیقانون مال 681ماده  کیتبصره  قیکامل و دق یاجرا -

 استان

 استان یتجار یفروش در واحدها زهیشدن نصب صندوق مکان ییاجرا -

افزوده بر ارزش اتیاستان جهت وصول مال ییرایپذ یاطالعات تاالرها آمار و یآور جمع -

 بر درآمد در استان اتیو مال

منابع  ییمرتبط در خصوص شناسا ییاجرا یهادستگاه یجلسات هماهنگ یبرگزار -

 استان یاتیاز فرار مال یریو جلوگ یاتیدرآمد مال دیجد

 در استان میمستق یهااتیقانون مال 2۹4در بحث ماده  ییمراجع قضا یهمکار -
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 ریو غ یارسانه غاتیتبل قیاز طر یاتیمال انیشهروندان و مؤد یاتیفرهنگ مال ارتقا -

 در سطح استان یارسانه

 فرهنگ جیها در تروشوراها، ائمه جماعات و سمن ها،یشهردار یهمکار -
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  فصل هفدهم

 بازار کار استان  
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 چکیده

 دولت در یو راهکارها هابرنامه نییفصل ضمن تب نیدر ا

معطوف به حفظ و توسعه  ییاجرا - یاستیس قالب بسته

استان مازندران و  یاقتصاد یاز آمارها یادهیاشتغال، گز

است. ارائه شده  69۷۹ -69۷1 یهاسال یکشور ط

 کشور ینرخ مشارکت اقتصاد ،یآمار یهامستند به داده

رصد در د 4/46و  9/47از  بیبه ترت درانو استان مازن

 دیرس 69۷۹درصد در سال  4/46و  5/47به  69۷1سال 

 67و  6/62از  بیکشور و استان به ترت یکاریو نرخ ب

کاهش  ۷۹درصد در سال  5/8و  62به  ۷1درصد در سال 

 ،یکاریبودن نرخ ب نیینظر پااساس از نقطه نی. بر اافتی

 یهااستان انیرتبه پنجم م از یاپله 6 شیاستان با افزا

. دیرس ۷۹ور در سال گذشته به رتبه ششم در سال کش

 یمختلف اقتصاد یهااشتغال در بخش عیاطالعات توز

سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات در  دهدینشان م

 .است افتهیکاهش  یمورد بررس یهااستان در سال

 

، نرخ مشارکت، استان بیکاری: بازار کار، واژگان کلیدی

 مازندران
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 های استانگیریاد اشتغال و جهتایج سیاست .71-7

های دولت در استقرار و گیریمشی و تصمیمکننده خطهای دولت در بازار کار بیانسیاست

 ایفوظ عملکرد بهبود ها،¬استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت

رآیند سازی فتقویت و نهادینهر و کاو¬کسب فضای بهبود برای حمایتی اقدامات دولت، حاکمیتی

. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه شود¬یپایداری و توسعه اشتغال انجام م

از موضوعات خاص کالن  یکی عنوان¬است که به یبه حد یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

گنجانده  یرهنگو ف یاجتماع ،یقانون برنامه ششم توسعه اقتصاد 2در بند ت ماده  یفرابخش

 یشغل های¬فرصت جادیبه بازار کار با هدف ا یتحرک بخش یبرا نیهمچن  .استشده 

 های¬و طرح یمداخالت های¬استیس ،یدانشگاه النالتحصی¬جوانان و فارغ برای خصوص¬به

 دیتول یدر قالب برنامه ها یردولتیغ یو عموم یتیحما یو نهادها ییاجرا یهادستگاه یزااشتغال

 لیبه شرح ذ ییبرنامه شامل موارد و مشوق ها نی. ادیمدون گرد 69۷۹در سال  ییال زاو اشتغ

 :باشد یم

طرح با هدف افزایش مهارت و اشتغال  نیا آموختگان دانشگاهی؛طرح کارورزی دانش 

ای هکارگیری جوانان در بنگاهالتحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و بهپذیری جوانان فارغ

 .باشد یاقتصادی م

طرح در راستای تحرک بخشی به بازار کار کشور،  نیا طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی؛ 

حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و ایجاد اشتغال از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان 

 .باشد یهای تولیدی و خدمات ی به استفاده از نی روی کار جدید مکارگاه

طرح با هدف آشنایی با محیط کسب وکار،  نیا محیط واقعی کار؛طرح مهارت آموزی در   

کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و 

کارآفرینی، کمک به واحدهای اقتصادی فعال به منظور شناسایی نیروی کار مستعد و توانمند، 

و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت های جذب کاهش هزینه یسازی برازمینه

 .باشد یجوانان شغل اولی م یهای اقتصادی براو توان آموزشی عملی بنگاه
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زایی جوانان در مناطق محروم و طرح با هدف افزایش اشتغال نیا طرح یارانه دستمزد؛ 

 یهای اقتصادی براهکمتربرخوردار و کمک به هزینه های جذب و بکارگیری جوانان در بنگا

 .باشد یجوانان شغل اولی در مناطق محروم و کمتربرخوردار م

عه طرح با هدف افزایش توس نیا طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی؛ 

کسب و کارهای خرد و خانگی در مناطق روستایی، توانمندسازی افراد و ایجاد و توسعه کسب و 

ه ک یپذیرروستاییان تنگدست و آسیب ید معیشت مناطق مورد نظر براکارهای خرد و بهبو

تسهیالت بانکی بدون ضمانت و وثیقه، تنها از طریق راهبردهای تامین مالی  بهها دسترسی آن

پذیر و کم درآمد در مناطق شهری و روستایی با رویکرد اشتغال خرد میسر است و افراد آسیب

 .باشد یزایی جوانان و زنان م

برنامه جهت ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی  نیا توسعه و حمایت از مشاغل خانگی؛ 

های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه

یق طر زااز نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب 

 .باشد یشاگردی بین اعضاء خانواده م -آموزش غیررسمی به شیوه استاد

برنامه شامل دو زیر برنامه اصلی به این شرح  نیا برنامه توسعه اشتغال در بخش کشاورزی؛ 

های تفعالی های شغلی بر مبنای رستههای تولید و ایجاد فرصتبینی منابع برنامهاست: پیش

شاورزی و برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب  بازسازی، دار بخش کاولویت

 .و سرمایه درگردش واحدها نوسازی

برنامه شامل دو زیر برنامه اصلی به این شرح  نیا برنامه توسعه اشتغال در بخش صنعت 

تکمیل های صنعتی اشتغال زا و برنامه است: برنامه اشتغال در حوزه صنایع کوچک و خوشه

 .بخش خصوصی در پنج رشته فعالیت اشتغال زا ۷۹های نیمه تمام صنعتی خاتمه طرح

 بررسی وضعیت تحوالت بازار کار .71-2

بازار کار و  یاز بهبود نسب یحاک 69۷۹در سال  کار¬یروین یریطرح آمارگ جینتا یبه طور کل

نشان  ها¬افتهی نیچن. همباشد¬یبا سال گذشته م سهیاشتغال در استان مازندران در مقا

آن، الزم است  رغم¬یحوزه بهتر از کشور بوده است. عل نیعملکرد استان مازندران در ا دهد¬یم

 شود، از جمله دهیشیمسائل اند یدر خصوص برخ ای¬ژهیدر حوزه اشتغال استان اهتمام و ژهیوبه
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 ینگران سرعت کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت استان که در صورت استمرار موجب بروز

 خواهد شد.  کینزد ندهیدر آ هایی

 و متغیرهای مرتبط با نیروی کارها شاخصبررسی و تحلیل وضعیت  .71-9

  نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و

 روستایی

 کاردرصد از جمعیت در سن  5/47، 69۷۹در سال  کار یروینمطابق نتایج طرح آمارگیری 

یرند گو در گروه شاغالن و بیکاران قرار می ساله و بیشتر( کشور از نظر اقتصادی فعال بوده 67)

افزایش را نشان  2/7درصد،  9/47که در مقایسه با سال گذشته با نرخ مشارکت اقتصادی معادل 

 61و  5/14دهد. نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب در گروه مردان و زنان کشور به ترتیب از می

افزایش یافت. همچنین نرخ مشارکت  69۷۹درصد در سال  6/61و  8/14به  69۷1درصد در سال 

به  69۷1درصد در سال  4/42و  ۹/9۷اقتصادی به ترتیب در نقاط شهری و روستایی کشور از 

 افزایش یافت.  69۷۹درصد در سال  1/42و  8/9۷

ثابت  69۷۹و  69۷1رصد در سال های د 4/46نرخ مشارکت اقتصادی استان مازندران در عدد 

درصد  4/11افزایش از  2/6ماند. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان با 

 8/65کاهش از  1/7و نرخ مشارکت زنان استان با  69۷۹درصد در سال  1/1۹به  69۷1در سال 

رخ مشارکت اقتصادی رسیده است. همچنین ن69۷۹درصد در سال  2/65به  69۷1درصد در سال 

و  5/47به  69۷1درصد در سال  ۷/42و   5/47به ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از 

 رسید.  69۷۹درصد در سال  ۹/42

 نرخ بیکاری کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی 

درصد در  6/62یکاری کشور از ، نرخ ب69۷۹در سال  کار یروینبر اساس نتایج طرح آمارگیری 

رسید. این در حالی است که به ترتیب نرخ بیکاری  69۷۹درصد در سال  7/62به  69۷1سال 

 69۷۹درصد در سال  ۷/68و  4/67به  69۷1درصد در سال  8/6۷و  2/67مردان و زنان کشور از 
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درصد  2/8و  4/69رسید. همچنین نرخ بیکاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی کشور از 

 رسید. 69۷۹درصد در سال  ۷/۹و  5/69به  69۷1در سال 

کاهش  69۷۹درصد در سال  5/8به  69۷1درصد در سال  67نرخ بیکاری استان مازندران از 

که به ترتیب نرخ بیکاری مردان و زنان استان  بوده استیافت. کاهش نرخ بیکاری استان در حالی 

رسید. همچنین نرخ  69۷۹درصد در سال  1/68و  2/1به  69۷1درصد در سال  8/26و  2/۹از 

به  69۷1درصد در سال  ۹/1و  9/62بیکاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از 

 رسید.  69۷۹درصد در سال  1و  4/67

 

 )درصد( 7931ساله و بیشتر استان های کشور در سال  71. نرخ بیکاری جمعیت 7-71نمودار 

 

 

 2/۹سمنان با  و استان نیدرصد باالتر ۹/68، استان کرمانشاه با 69۷۹ار فوق در سال طابق نمود

برابر با  زینرخ بیکاری را در کشور تجربه نمودند. نرخ بیکاری استان مازندران ن نیترنییدرصد پا

بودن نرخ  نپایی نظر¬استان کشور از نقطه نیباشد که ششم یم 69۷۹درصد در سال  5/8

در رتبه پنجم قرار  ثیح نیاز ا 69۷1مازندران در سال  کهیدر حال شود¬یوب ممحس یکاریب
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 از تر¬همانند سال گذشته کم 69۷۹استان مازندران در سال  یکارینرخ ب نیگرفته بود. همچن

 .است¬کشور گزارش شده  یکاربی نرخ

 نسبت اشتغال کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی 

 شتریساله و ب 67 تیدرصد جمع 1/95 دهد¬ینشان م کار¬یروین یریطرح آمارگ های¬افتهی

درصد  5/95عدد در سال گذشته  نیاست که ا یدر حال نیشاغل هستند و ا 69۷۹کشور در سال 

 69۷1در سال  8/62و  ۷/5۹مردان و زنان در کشور از  یبرا بی. نسبت اشتغال به ترتاست¬بوده

ر د بینسبت اشتغال به ترت نهمچنی. است¬ افتهی شیافزا 69۷۹در سال  صدرد 69و  6/58به 

درصد در  2/9۷و  4/94به  69۷1درصد در سال  ۷/98و  9/94کشور از  ییو روستا ینقاط شهر

 .است¬افتهی شیافزا 69۷۹سال 

به  69۷1درصد در سال  9/9۹از  شتریساله و ب 67 تیاستان مازندران نسبت اشتغال جمع در

 یبرا بیکه نسبت اشتغال به ترت نحوی به. است¬ افتهی شیافزا 69۷۹درصد در سال  ۷/9۹

 69۷۹درصد در سال  4/62و  4/19به  69۷1درصد در سال  4/62و  1/16مردان و زنان استان از 

درصد در  47و  5/95استان از  ییو روستا یمناطق شهر یبرا بیبه ترت غالو نسبت اشت دیرس

در استان مازندران نسبت است.  افتهی شیافزا 69۷۹درصد در سال  2/47و  9/91به  69۷1سال 

 69۷1درصد در سال  9/9۹به  69۷5درصد در سال  2/91ساله و بیشتر از  67اشتغال جمعیت 

و  8/17نحوی که نسبت اشتغال به ترتیب برای مردان و زنان استان از ه است. بافزایش یافته

افزایش یافته و نسبت اشتغال  69۷1درصد در سال  4/62و  1/16به  69۷5درصد در سال  1/66

 5/95به  69۷5درصد در سال  4/98و  5/94به ترتیب برای مناطق شهری و روستایی استان از 

 است. رسیده 69۷1درصد در سال  47و 

 های اقتصادی کشور و استان مازندرانتوزیع شاغالن در بخش 

درصد، صنعت  1/6۹، بخش کشاورزی 69۷۹کار در سال یرویهای طرح آمارگیری نبر اساس یافته

اند که این نسبت برای درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده 9/57درصد و خدمات  92

درصد بوده است و بدین ترتیب در مقایسه  4/57درصد و  92درصد،  1/6۹سال گذشته به ترتیب 

زایی در کشور تغییر دمات از اشتغالبا سال گذشته، سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خ
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درصد،  ۷/6۷، بخش کشاورزی 69۷۹چندانی را نشان نمی دهد. این در حالی است که در سال 

اند که درصد اشتغال استان مازندران را به خود اختصاص داده 52درصد و خدمات  6/28صنعت 

درصد بوده است و بر  2/52درصد و  5/28درصد،  9/6۷این نسبت برای سال گذشته به ترتیب 

زایی در استان افزایش و کشاورزی از اشتغال این اساس در مقایسه با سال گذشته، سهم بخش

ای هاست. مقایسه چگونگی توزیع اشتغال در بخشسهم بخش های صنعت و خدمات کاهش یافته

 دهد سهم اشتغال در بخش کشاورزی ومختلف اقتصادی کشور و استان مازندران نشان می

 . دباشتر از کشور میخدمات استان بیشتر از کشور و سهم اشتغال در بخش صنعت استان کم

 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع71-4

به جایگاه اول اقتصادی،  افتهیدستکشوری است  6474انداز، ایران در افق مطابق سند چشم

نه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای علمی و فناوری در سطح منطقه جنوب غربی )شامل آسیای میا

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

 . رسیدن به اشتغال کاملنسبی سطح درآمد سرانه و 

مندی از اقداماتی فناورانه در جهت به ویژه با بهره وکاربهبود محیط کسبراهبرد اساسی دولت، 

ه  57446/ت 5917۹زی و توسعه دولت الکترونیکی بوده است. متعاقب مصوبه شماره ساپیاده

 هایوکار، در گامو استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب محترم وزیران ئتیه 65/75/۷9مورخ 

صدور مجوز، دریافت شکایات، پاسخ به های تخصصی در خصوص بعدی مقرر گردید سامانه

با مدیریت راهبردی وزارت « پیشخوان ملی مجوزهای کشور»عنوان تحت ابهامات و سؤاالت و ... 

. و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات ایران ایجاد گردد یامور اقتصاد

)سامانه دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به  دادور)سامانه مجوزهای کشور(،  سام

ار و وکهای بهبود محیط کسب)مرکز فوریت یاوروکار، شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب

دارای نقشی  هاآنسامانه الکترونیکی هستند که هر کدام از  4)نقشه ملی استعالمات کشور(  نما

ی حاکمیت در بهبود محیط هاتیمأموراساسی و مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف و 

های کشور مستقر گردید و یاور در استان سامانه 69۷۹باشند. در سال وکار کشور میکسب

ظرفیتی فراهم شد که مشاوره های الزم در خصوص اخذ مجوز های الزم به متقاضیان ارائه گردد. 
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ی وری را براتواند حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهرهاجرایی شدن فازهای متعدد در نهایت می

 توسعه اشتغال در کشور بیانجامد. وکار به همراه داشته باشد و بهبهبود محیط کسب

، نرخ مشارکت اقتصادی کشور و افزایش 69۷۹دهد در سال بررسی تحوالت بازار کار نشان می

های مردان و یافته و در استان مازندران ثابت مانده است، این افزایش در سطح کشور و در گروه

اری کشور و استان مازندران . نرخ بیکشده استهمچنین در نقاط شهری و روستایی نیز گزارش 

نرخ بیکاری مردان و زنان استان و همچنین در نقاط شهری و روستایی  کهینحوبهکاهش یافته 

 است. افتهیکاهش 69۷1استان نیز در مقایسه با سال 

 5/8دهد استان مازندران با نرخ بیکاری های کشور نشان میمقایسه تطبیقی نرخ بیکاری استان 

شود محسوب می 69۷۹نظر پایین بودن نرخ بیکاری در سال استان کشور از نقطهدرصد، ششمین 

و این در حالی است که از این نظر مازندران در سال گذشته حائز رتبه پنجم بوده است. نسبت 

اشتغال در کشور و استان مازندران افزایش یافته و این افزایش در مردان و زنان کشور و همچنین 

ی شود. بررسی کشور و مردان استان و نقاط شهری و روستایی استان مشاهده میدر نقاط روستای

 خشسهم بکه در مقایسه با سال گذشته،  آن استهای اقتصادی بیانگر توزیع شاغالن در بخش

 افتهیصنعت و خدمات کاهش  یو سهم بخش ها شیدر استان افزا زایی از اشتغال کشاورزی

 . تاس

 دیمؤشود و این تر از کشور گزارش میصنعت استان مازندران کمهمچنان سهم اشتغال بخش 

های اشتغال این بخش است. مندی مناسب از ظرفیتماندگی انباشت شده استان در بهرهعقب

 ی سیاستی معطوف به این حوزه بیه شرح ذیل ارائه خواهد شد:هاشنهادیپها و توصیه

  های بهبود محیط ارکان اصلی و فرعی شاخصاقدامات عملی و قابل نظارت در راستای بهبود

 پذیریوکار و شاخص رقابتکسب

 اهتمام جدی در اجرای کامل بیمه اجباری و تخصیص اعتبارات بالیای طبیعی 

 وع با موض ژهیوبههای مدیریت صادرات حمایت و اهتمام جدی در تشکیل کنسرسیوم و شرکت

 فعالیت در حوزه کشاورزی
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 های توانمند و فعال با ضریب مایتی محدود دولت به بنگاهاولویت اختصاص منابع ح

ناشی  هایو دستیابی به صرفه سکیکم رهای زایی باال با هدف هدایت منابع به کانالاشتغال

 از مقیاس

 ژهیوبههای بومی استان آپوکارهای فناورانه و استارتاهتمام جدی در حمایت از کسب 

زایی باالی این بخش و قابلیت وجه به ظرفیت اشتغالهای حوزه گردشگری با تآپاستارت

 ارزآوری مناسب آن

 افزاری مناسب و آسان دسترسی فعاالن اقتصادی به سازی بسترهای نرمطراحی و پیاده

 بر تسهیل ورود سرمایه دیتأکاطالعات مهم اقتصادی با 

 7931و  7936های اط شهری و روستایی در سال. نرخ مشارکت اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و نق7-71جدول 

 )درصد(

 نرخ مشارکت

 اقتصادی

 ساله و بیشتر 71جمعیت 

 69۷۹سال  69۷1سال 

 کشور مازندران کشور مازندران

 کل

 5/47 4/46 9/47 4/46 کل

 8/14 1/1۹ 5/14 4/11 مرد

 6/61 2/65 61 8/65 زن

 شهری

 8/9۷ 5/47 ۹/9۷ 5/47 کل

 ۹/19 5/15 ۹/19 19 مرد

 ۹/65 4/61 5/65 1/6۹ زن

 روستایی

 1/42 ۹/42 4/42 ۷/42 کل

 18 2/۹7 1/11 2/۹6 مرد

 9/6۹ 5/62 9/6۹ 9/69 زن
 مآخذ: مرکز آمار ایران          



 7931 سال گزارش اقتصادی استان مازندران

 

264 

 )درصد( 7931و  7936های . نرخ بیکاری کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سال2-71جدول 

 ن رخ بیک اری

 

 ساله و بیشتر 67جمعیت 

 69۷۹سال  69۷1سال 

 کشور مازندران کشور مازندران

 کل

 62 5/8 6/62 67 کل

 4/67 2/1 2/67 2/۹ مرد

 ۷/68 1/68 8/6۷ 8/26 زن

 شهری

 5/69 4/67 4/69 9/62 کل

 2/66 5/۹ ۷/67 ۷/8 مرد

 8/22 8/26 24 ۷/24 زن

 روستایی

 ۷/۹ 1 2/8 ۹/1 کل

 ۷/۹ ۹/4 2/8 6/5 مرد

 ۷/۹ 69 5/8 ۹/65 زن
 مآخذ: مرکز آمار ایران          

 های. نسبت اشتغال کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و مناطق شهری و روستایی در سال9-71جدول 

 )درصد( 7931و  7936 

 نسبت اشتغال

 ساله و بیشتر 67جمعیت 

 69۷۹سال  69۷1سال 

 کشور مازندران رکشو مازندران

 کل

 1/95 ۷/9۹ 5/95 9/9۹ کل

 6/58 4/19 ۷/5۹ 1/16 مرد

 69 4/62 8/62 4/62 زن

 شهری

 4/94 9/91 9/94 5/95 کل

 1/51 ۹/17 8/51 5/5۹ مرد

 6/62 8/62 8/66 2/69 زن

 روستایی

 2/9۷ 2/47 ۷/98 47 کل

 12.1 1۹ 2/16 1/1۹ مرد

 ۷/65 ۹/66 ۷/65 2/66 زن
 مآخذ: مرکز آمار ایران         
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های مختلف اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و ساله و بیشتر در بخش 71. سهم شاغلین جمعیت 4-71جدول 

 )درصد( 7931و  7936های مناطق شهری و روستایی در سال

 سهم اشتغال

 در بخش

 خدمات صنعت کشاورزی

 کشور مازندران کشور مازندران کشور مازندران

۷1 ۷۹ ۷1 ۷۹ ۷1 ۷۹ ۷1 ۷۹ ۷1 ۷۹ ۷1 ۷۹ 

 کل

 9/57 4/57 52 2/52 92 92 6/28 5/28 1/6۹ 1/6۹ ۷/6۷ 9/6۷ کل

 1/4۷ 8/4۷ 8/48 ۹/48 2/99 5/99 9/97 ۹/96 6/6۹ 8/61 8/27 ۹/6۷ مرد

 1/59 2/59 2/18 5/۹7 8/21 5/25 ۷/61 2/62 1/6۷ 9/26 ۷/64 9/6۹ زن

 شهری

 ۷/5۷ 6/17 19 2/14 94 5/94 5/28 28 6/1 4/5 5/8 ۷/۹ کل

 ۷/5۹ 2/58 4/5۷ 9/17 5/95 6/91 96 5/96 1/1 ۹/5 1/۷ 2/8 مرد

 5/1۷ 5/1۷ 5/۹۷ 2/86 2/2۹ 5/21 6/6۹ 4/62 9/9 4 4/9 5/1 زن

 روستایی

 4/24 4/24 6/98 ۹/91 ۹/21 5/25 ۹/2۹ 2/2۷ ۷/48 57 2/94 6/94 کل

 4/21 1/21 6/91 4/94 ۷/21 6/21 5/2۷ ۷/96 ۹/41 9/4۹ 9/94 8/99 مرد

 9/61 8/65 2/57 ۹/56 8/25 9/29 5/61 62 ۷/5۹ 8/17 9/99 9/91 زن

 مآخذ: مرکز آمار ایران 
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  فصل هیجدهم

 استان  وکارکسببهبود فضای  
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 چکیده

که در هر مرحله  کندیم یرا ط یاتا انحالل کامل چرخه یریگوکار از زمان شکلکسب

خود متحمل مراجعات  تیشروع و تداوم فعال یو مقررات موجود برا نیاس قوانبر اس

 تر،دهیچیمراحل پ نی. هر چه اشودیگوناگون و صرف زمان م یهانهیمختلف، هز

ظور فصل به من نیتر است. در انامناسب وکارکسب طیباشد مح ترنهیزمانبرتر و پرهز

 آن و یهارشاخصیان مازندران، زوکار استکسب طیمح یشاخص مل لیو تحل یبررس

 از یمختلف اقتصاد یهااستان در کشور از جمله در بخش تیوضع یابیارز نیهمچن

 ع،یصنا ،یوکار توسط اتاق بازرگانکسب طیمح یمولفه شاخص مل 28 شیپا جینتا

 69۷1استان مازندران در سال  ییو دارا یکل اموراقتصادو اداره رانیا یو کشاورز دنمعا

 ثی، از ح69۷۹مازندران در سال  دهدینشان م جیاست. نتااستفاده شده 69۷۹و 

وکار به طور مشترک با استان فارس در رتبه چهارم  قرار گرفت و سهولت انجام کسب

 تیشد. اما با توجه به کم یابیارز 99/1 تیکممساعدتر از کشور با  ۷۷/5 تیبا کم

به  نسبت ثیح نیاستان از ا تیضعکسب و کار استان در سال گذشته و طیمح 47/5

 گاهیاول در سال گذشته به جا گاهیو رتبه استان از جا دهیسال گذشته نامساعدتر گرد

 9وکار در هر کسب طیسال، مح نیدر ا نیاست. همچن افتهیتنزل  ۷۹چهارم در سال 

مولفه  9صنعت و خدمات مازندران مساعدتر از کشور گزارش شد.  ،یبخش کشاورز

 یثباتیب»، « و محصوالت( هی)مواداول هامتیبودن ق ینیبشیپرقابلیو غ یاتثبیب»»

از  یمال نیتأم یو دشوار« وکارناظر به کسب ییاجرا یهاهیمقررات و رو ها،استیس

در  وکار استانکسب طیمح یهارشاخصیز نیبه عنوان نامساعدتر بی، به ترت«هابانک

 شدند.  یابیارز 69۷۹سال 

در  یو استعالمات )استقرار مرکز متمرکز مجوزده یاختار نظام مجوزدهدر س رییتغ

 طیاستان بر مقوله بهبود مح یمقامات عال ریاستاندار و سا ژهیو دی((، تاکSCاستانها )

محوله  فیاو وظ فیتکال یفایمناسب جهت ا یزشیو انگ یکسبوکار و استقرار نظام نظارت

 ژهیومرتبط ب ییاجرا یهااقدامات و برنامه هیکلعملکرد  مرمست یابیموضوع، ارز رامونیپ

نقاط  تیتقو ،یکیالکترون یهااقدامات فناورانه از جمله سامانه یاثربخش زانیم یابیارز

 یمرکز مل یهااستیها و سبرنامه یسازادهیدر پ یقوت و رفع نقاط ضعف، اهتمام جد

ظور به من یاستیس یها هیتوص نیوکار کشور در استان، از مهمترکسب طیمح شیپا

 باشد. یکسب و کار در استان م طیبهبود مح

 

 وکار، پایش، مازندرانکسب واژگان کلیدی:
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استانهای گیریجهتوکار و های مربوط به بهبود فضای کسبسیاست .78-7  

تصریح شد که  65/67/698۷( قانون پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب 12در موضوع ماده )

وکار و حذف رد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزهای کسبکارگروهی با رویک

ها در چارچوب ضوابط قانونی و تایید ریاست مجوزهای غیرضرور، اصالح، جایگزینی و تجمیع آن

طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و  698۷محترم جمهور تشکیل گردد. همزمان در بهمن ماه 

 وکارقانون بهبود مستمر محیط کسب 69۷7ارائه و در بهمن وکار در مجلس رفع موانع کسب

تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به  6۷ماده و  2۷مشتمل بر 

قانون اساسی مصوب  44های اصل دولت ابالغ شد. در قانون اصالح مفادی از قانون اجرای سیاست

( برنامه پنجساله پنجم توسعه 12گروه موضوع ماده )کار»، تمامی وظایف و اختیارات 6/4/69۷9

( قانون 12منتقل و ماده )« وکارزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبهیأت مقررات»به « کشور

پذیر و ارتقای نظام ( قانون رفع موانع تولید رقابت5۹پنجم توسعه لغو شد. پس از آن در ماده )

قانون اصالح مفادی از قانون اجرای » 9 ، تبصره69۷4اردیبهشت  27مالی کشور مصوب 

تبصره دیگر به این ماده الحاق شد. مستند به  9اصالح و « قانون اساسی 44های اصل سیاست

مستقر در وزارت اموراقتصادی « وکارزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبهیأت مقررات»آن، 

مراحل صدور مکلف به تسهیل  عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش 9و دارایی با تاکید بر 

ها و مراحل آن در کشور است بنحوی که صدور مجوزها و تسریع صدور مجوزها و تقلیل هزینه

اندازی آن با آنی و غیرحضوری و راه صورتبهدر کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً 

دن تسهیل صدور شترین زمان ممکن )هدف نهایی( صورت پذیرد. همچنین سازوکار اجراییکم

 .استوکار توسط دستگاههای اجرایی، در تبصرهای دیگر این ماده تشریح شدهمجوزهای کسب

هیأت محترم  65/75/69۷9مورخ  57446/ت 5917۹شماره در همین راستا به استناد مصوبه 

ایجاد گردد. این  "وکارمرکز ملی پایش محیط کسب"با عنوان مرکزی جامع مقرر گردید وزیران 

های تخصصی سام )سامانه مندی از اقداماتی فناورانه، طراحی و اجرای سامانهرکز با بهرهم

مجوزهای کشور(، دادور )سامانه دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات 

وکار( و نما های بهبود محیط کسبوکار، یاور )مرکز فوریتمتقاضیان صدور مجوزهای کسب

با مدیریت « پیشخوان ملی مجوزهای کشور»مات کشور( را تحت عنوان )نقشه ملی استعال
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راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات ایران 

سامانه دارای نقشی اساسی و مستقل در زمینه تحقق و تأمین  4کند. هر یک از این پیگیری می

باشند که بخشی از آن در وکار کشور میدر بهبود محیط کسب های حاکمیتاهداف و ماموریت

های کشور نیز معطوف به گیری استاناجرایی گردید و همچنان استمرار دارد. جهت 69۷1سال 

های مرکز ملی پایش محیط ها و برنامههای مذکور و تحقق سیاستآموزش و استقرار سامانه

 وکار بوده است. کسب

( مصوب اسفند ماه 69۷1 – 6477له ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )قانون برنامه پنجسا

در مواد « سازی و مناطق آزادوکار، خصوصیمحیط کسب»تحت عنوان  4نیز در بخش  69۷5

و ... تلویحاً بر اتخاذ  68، 69، 66، 67، 4صراحتاً و در موادی دیگر همچون ماده  25تا  26

ری ووکار، چگونگی افزایش مهارت و ارتقاء بهرهلف کسبهای مختهای تشویقی در حوزهسیاست

های متمرکز با های تأمین مالی داخلی و خارجی، طراحی سامانهکار، تضامین دولتی روشنیروی

اهش کردن اقتصاد و کامکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمات بویژه در حوزه بانکی، مردمی

گذاری و کارآفرینی در کشور، واگذار کردن کلیه گری دولت، تضمین امنیت سرمایهتصدی

یق گرا از طرپذیر و صادراتهای رقابتها، توسعه بنگاهاختیارات و وظایف قابل واگذاری به استان

وکار روستایی و نواحی صنعتی های کسببخش خصوصی و تعاونی با تاکید بر توسعه خوشه

کشاورزی از جمله اعطای تسهیالت به این بخش سازی ابزارهای حمایتی از بخش روستایی، متنوع

گذاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تشویق صادرات از محل صندوق توسعه های سرمایهدر حوزه

ملی، اعمال مدیریت یکپارچه اخذ، تکمیل و صدور مجوزات و ... تصریح دارد که در راستای بهبود 

 است. وکار تبیین شدهمحیط کسب

شورای  69۷7قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال  69به موجب ماده  در سطح استان نیز

گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل 

فعالیت این بخش ها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار در سطح استان تشکیل و به بررسی و رفع 

استان می پردازد.همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موانع کسب و کار فعالین اقتصادی 

استان نیز اقدامات چشمگیری به منظور رفع مسائل و مشکالت پیش روی فعالین اقتصادی استان 

 انجام داده است.
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 وکار. بررسی وضعیت تحوالت فضای کسب78-2

 6۷7زارش وضعیت بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها که در این گ

وکار مقایسه و مورد های اقتصادی و وضعیت فضای کسبکشور جهان از نظر سهولت فعالیت

جهان  62۹ایران در رتبه  276۷بررسی قرار گرفته است در دوره زمانی یکساله منتهی به ماه می 

ور مح 67قرار گرفته که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است.بر این اساس از میان 

وکار ، کسب مجوز ، ثبت داراییها ، کسب اعتبارات ، حمایت از کسب و کار )سهولت آغاز کسب

سرمایه گذاری ، مالیات ، تجارت ، اجرای قراردادها ، ورشکستگی ،دریافت انرژی برق( وضعیت 

ایران در دو محور کسب مجوز و دریافت انرژی برق نسبت به سال قبل بهبود یافته در دو محور 

محور دیگر تغییر محسوسی  1ت دارایی ها و ورشکستگی نسبت به سال قبل بدتر شده و در ثب

استان مازندران نیز در میان استان های کشور رتبه چهارم را از حیث  69۷۹نداشته است.در سال 

پله تنزل  9سهولت انجام کسب و کار به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل)رتبه اول( 

 داشته است.

وکار کشور و استان مازندران بررسی و تحلیل های ملی محیط کسبدر این فصل، وضعیت مولفه

های نظرسنجی، پرسشنامه الکترونیکی وبسایت گردد که اطالعات آماری آن از طریق فرممی

وکار انجام شده از کل اموراقتصادی و دارایی مازندران و همچنین نتایج پایش محیط کسباداره

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردآوری شده است. موارد یاد شده توسط  سوی اتاق

های بخش خصوصی، فعالین و کارشناسان اقتصادی کشور و استان تکمیل نمایندگان عالی تشکل

وکار، اند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فرآیند پایش محیط کسبو ارسال گردیده

به معنای ارزیابی بدتر  67است که اعداد نزدیک به اعالم شده 67عددی صفر تا  ها در بازهارزیابی

 باشد. از شاخص مربوطه و اعداد نزدیک به صفر بیانگر ارزیابی بهتر از شاخص مورداشاره می

. عدم استقبال همکاران و مشتریان از 6Q»وکار عبارتند از: مولفه شاخص ملی محیط کسب 28

بینی ای و غیرقابل پیشهای سلیقه. برداشت2Q»، «ر ارائه خدمات و محصوالتنوآوری و ابتکار د

تعهدی . بی9Q»، ...(«زیست، تأمین اجتماعی و ماموران از قوانین و مقررات )برق، گاز، محیط

ثباتی . بی4Q»، «هایشانهای قرارداد )دولتی یا خصوصی( به ایفای تعهدات و وعدهطرف

بینی ثباتی و غیرقابل پیش. بی5Q»، «وکارهای اجرایی ناظر به کسبیهها، مقررات و روسیاست
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های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای . رویه1Q»، «ها )مواداولیه و محصوالت(بودن قیمت

رغبتی به خرید . تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بی۹Q»، «مدیریت نیروی انسانی

. ۷Q» ،«. تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار8Q»، «محصوالت ایرانی

های . رویه67Q»، «دولتی در بازارها و موسسات دولتی یا شبهرقابت غیرمنصفانه شرکت

، «ها. دشواری تأمین مالی از بانک66Q»، «غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات

«62Q69»، «بودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی. فقدان یا شفاف نQ ضعف .

ها در . ضعف دادگاه64Q»، «ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری(ونقل )جادههای حملزیرساخت

. وجود انحصار، امتیاز یا 65Q»، «رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران

. ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن 61Q»، «قبا در بازارهر نوع رانت به یک یا تعدادی از ر

. عرضه کاالهای قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصوالت خارجی و داخلی 6۹Q»، «محصول به بازار

. 6۷Q»، «های تولید. فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشه68Q»، «در بازار ایران

. کارگریزی عمومی و 27Q»، «دهای حاکمیتی در بازارهای غیرمنطقی نهاگذاری و دخالتقیمت

. 22Q»، «. کمبود تقاضای موثر در بازار26Q»، «کار از تعطیلی روزهای کاریاستقبال نیروی

های دسترسی . محدودیت24Q»، «کار ماهر. کمبود نیروی29Q»، «های موردنیازکمبود فناوری

. محدودیت 21Q»، «محدودیت دسترسی به آب. 25Q»، «به ارتباطات )تلفن، همراه و اینترنت(

. مفاسد مالی و اداری در دستگاههای 2۹Q»، ...(«دسترسی به انرژی )برق،گاز، گازوئیل و 

 «.وکار(وکار )ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسب. موانع اداری کسب28Q»، «حکومتی

 های طی سالهای اقتصادی وکار مازندران به تفکیک بخشوضعیت محیط کسب

31-37 

از محیطی  ۹9/5بخش کشاورزی استان مازندران با کمیت  69۷۹مطابق نمودار زیر، در سال 

 وکار برخوردار است. مساعدتر از دو بخش خدمات و کشاورزی برای انجام کسب
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 ایهسالوکار مازندران طی کسب کنندگان از محیط. روند تغییرات ساالنه ارزیابی مشارکت7-78نمودار 

 های اقتصادیبه تفکیک بخش 31-7937 

 

 

وکار در بخش شاخص ملی محیط کسب 69۷1لغایت  69۷2در تواتر زمانی سالیانه، از سال 

ه شدهای اعمالاین مهم موید آنست که سیاست تری در جهت بهبود داشتهصنعت روند باثبات

ین است .همچنری برخوردار بودهدر طی این سالها در این بخش از کارایی و اثربخشی نسبی باالت

عالوه بر بخش صنعت بخش های کشاورزی و خدمات نیز روند رو به  69۷1لغایت  69۷4از سال 

بهبود از جهت محیط کسب و کار داشته اند.اما همانطور که نمودار فوق نشان می دهد در سال 

امساعدتر و در هر سه بخش یاد شده وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سال قبل ن 69۷۹

نامساعدترین وضعیت محیط کسب و  2۷/1نامطلوبتر گردیده به طوریکه بخش خدمات با کمیت 

کار را نسبت به دو بخش دیگر دارا می باشد.بنابراین ضروریست تمهیدات و توجهات جهت بهبود 

آل و وکار استان علی الخصوص در بخش خدمات با هدف رسیدن به شرایط ایدهمحیط کسب

 .استمرار یابد مطلوب 

۹
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 های اقتصادی مازندران و وکار در بخشبررسی تطبیقی وضعیت محیط کسب

 کشور

وکار در دهد محیط کسبنشان می 69۷۹وکار در سال نتایج ارزیابی شاخص ملی محیط کسب

 ۹9/5و  ۹۷/5، 2۷/1بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، استان مازندران به ترتیب با کمیت  9هر 

 مساعدتر است.  25/1و  95/1، 9۹/1کشور به ترتیب با کمیت در مقایسه با 

 7931های مختلف اقتصادی استان مازندران و کشور در سال وکار در بخشوضعیت محیط کسب. 2-78نمودار 

 

 وروکار مازندران و کشبررسی تطبیقی تغییرات سالیانه شاخص سهولت انجام کسب 

وکار استان کسب طی، مح69۷۹وکار در سال کسب طیمح یشاخص مل شیپا جیمستند به نتا

است. گزارش شده 99/1 تیمساعدتر از کشور با کم ۷۷/5 تیسال با کم نیمازندران در ا

 یاورزمعادن و کش ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یبرگرفته از گزارشات فصل رینمودار ز یاطالعات آمار

 است. گزارش شده ۷۷/5سال  نیشاخص مذکور در ا تیاساس کم نیاست و بر ا رانیا
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 وکار مازندران و کشورتغییرات سالیانه شاخص ملی سهولت انجام کسب -9-78 نمودار

 32-31های طی سال 

 
 

 وکار برای استانرغم نوسانات فصلی، شاخص ملی سهولت انجام کسبمطابق نمودار فوق، علی

ترتیب، است. بدینرسیده 69۷۹در سال  ۷۷/5به کمیت  69۷2در سال  58/1مازندران از کمیت 

با توجه به کمیت شاخص بهبود محیط کسب و کار در سطح کشور در دوره زمانی یاد شده 

وکار استان مازندران در است. محیط کسبشاخص مذکور برای مازندران مساعدتر از کشور بوده

یط کسب است.الزم به ذکر است محنیز همواره مساعدتر از کشور بوده 69۷۹فصول مختلف سال 

 نامساعدتر گردیده است. 47/5نسبت به سال گذشته با کمیت  ۷۹و کار استان در سال 

 وکارسبکهای کشور بر اساس ارزیابی شاخص ملی سهولت انجام بندی استانرتبه 

های گیالن، زنجان، آذربایجان ، استان69۷۹وکار در سال بر اساس نتایج پایش محیط کسب

مساعدترین  ۷۷/5و  ۷۷/5، ۷5/5، ۷2/5، ۹۷/5های ه ترتیب با کمیتغربی، فارس و مازندران ب

، 69۷۹اند. بر این اساس در سال وکار ارزیابی شدههای کشور از حیث سهولت انجام کسباستان
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وکار به طور مشترک با استان فارس حائز رتبه چهارم از مازندران از نظر سهولت محیط کسب

 است. های کشور شدهمیان استان
 7931وکار در سال های کشور بر اساس نتای  پایش محیط کسببندی استان. رتبه4-78 نمودار

 

و بلوچستان، خراسان شمالی،کرمانشاه،لرستان و کردستان های سیستاناستان 69۷۹در سال 

 اند. وکار ارزیابی شدههای کشور از نظر سهولت انجام کسبنامساعدترین استان
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 وکارهای بهبود محیط کسبیل وضعیت زیرشاخص. بررسی و تحل78-9

وکار استان مازندران به های بهبود محیط کسبکنندگان از زیرشاخصنتایج ارزیابی مشارکت

است. در استان مازندران در جدول زیر گزارش شده 69۷۹تفکیک فصول مختلف سال 

باتی ثبی»، « ت(ها )مواداولیه و محصوالبینی بودن قیمتپیشثباتی و غیرقابلبی»»

دشواری تأمین مالی از و « وکارهای اجرایی ناظر به کسبها، مقررات و رویهسیاست

های محیط به عنوان نامساعدترین زیرشاخص 84/۹و  ۷1/۹، ۷،  و  به ترتیب با کمیت «هابانک

 ارزیابی شدند.  69۷۹وکار در سال کسب

 های بهبود محیط کسب و کار استان مازندران.ارزیابی مشارکت کنندگان از زیرشاخص 7-78جدول 

 وکـارهـای شاخص ملی محیـط کسـبمولفـه بهار تابستان پائیز زمستان کل

48/9 ۷۷/9 ۹1/9 ۷۷/2 6۷/9 
عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در 

 ارائه خدمات و محصول
6 

6۷/1 ۷5/5 18/1 1 69/1 
ابل پیش بینی ماموران از ای و غیرقهای سلیقهبرداشت

 قوانین و مقررات )برق، گاز، محیط زیست ...(
2 

42/5 15/5 95/5 5 18/5 
های قرارداد )دولتی یا خصوصی( به تعهدی طرفبی

 ایفای تعهدات و وعده هایشان 
9 

۷1/۹ ۷9/۹ 72/8 2۷/8 5۷/۹ 
های اجرایی ناظر به ها، مقررات و رویهثباتی سیاستبی

 وکارکسب
4 

۷ 72/۷ 6۷/۷ 49/۷ 95/8 
اد اولیه ها )موبینی بودن قیمتثباتی و غیرقابل پیشبی

 و محصوالت(
5 

22/1 ۷8/5 48/1 9۹/1 74/1 
رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت 

 نیروی انسانی
1 

21/5 44/5 57/5 24/5 81/4 
رغبتی تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بی

 ه خرید محصوالت ایرانیب
۹ 

89/1 46/1 1۷/1 64/۹ 78/۹ 
تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیر استاندارد و تقلبی 

 در بازار
8 

25/1 27/1 68/1 68/1 44/1 
رقابت غیرمنصفانه شرکتها و موسسات دولتی یا 

 دولتی در بازارشبه
۷ 

5۹/1 41/1 84/1 ۹2/1 28/1 
دالنه ممیزی و دریافت های غیرمنصفانه و ناعارویه

 مالیات
67 

 66 ها دشواری تامین مالی از بانک ۹۹/۹ 88/۹ ۹6/۹ 76/8 84/۹
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 وکـارهـای شاخص ملی محیـط کسـبمولفـه بهار تابستان پائیز زمستان کل

5۷/1 49/1 14/1 65/۹ 64/1 
فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت 

 اقتصادی
62 

59/5 94/5 61/1 57/5 66/5 
ای، ریلی، های حمل و نقل )جادهضعف زیر ساخت

 یی و بندری(هوایی، دریا
69 

61/۹ 62/۹ 81/1 18/۹ ۹ 
ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر ضعف  دادگاه

 متجاوزان به حقوق دیگران
64 

12/1 89/1 58/1 ۹6/1 98/1 
وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از 

 رقبا در بازار
65 

 61 در رساندن محصول به بازار ضعف نظام توزیع و مشکل ۷5/4 65/5 55/5 96/5 24/5

24/1 69/1 76/1 1۹/1 64/1 
عرضه کاالهای قاچاق و رقابت غیر منصفانه محصوالت 

 خارجی و داخلی در بازار ایران
6۹ 

8/5 76/1 81/5 45/1 88/4 
فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشه های 

 تولید
68 

84/1 65/۹ ۹۷/1 ۹5/1 18/1 
خالت های غیرمنطقی نهادهای گذاری و دقیمت

 حاکمیتی در بازار
6۷ 

45/1 ۷4/5 8۷/1 78/۹ 8۷/5 
کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی 

 روزهای کاری
27 

 26 کمبود تقاضای موثر در بازار 7۷/5 ۷4/4 8۹/5 66/5 25/5

 22 های مورد نیاز کمبود فناوری 56/5 5۹/1 ۷1/5 17/5 ۷6/5

 29 کمبود نیروی کار ماهر 87/4 85/5 ۷8/5 58/4 97/5

۹۹/9 42/9 ۹۹/9 ۷4/9 ۷4/9 
 های دسترسی به ارتباطات محدودیت

 )تلفن همراه و اینترنت(
24 

 25 دسترسی به آب محدودیت ۹۷/2 4۷/9 ۹6/2 ۷1/2 ۷۷/2

65/9 24/9 7۷/9 9۹/9 8۷/2 
دسترسی به حامل های انرژی )برق،گاز،  محدودیت

 (گازوئیل و...
21 

 2۹ های حکومتیمفاسد مالی و اداری در دستگاه 7۹/۹ 84/1 87/1 2۷/۹ ۹

7۹/۹ 2۷/۹ 4۷/۹ 71/۹ 49/1 
های اجرایی موانع اداری کسب وکار )ادارات و دستگاه

 مرتبط با کسب وکار(
28 

 وکار استان مازندرانشاخص ملی محیط کسب 87/5 67/1 66/1 ۷5/5 33/5

 یع معادن و کشاورزی ایران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندرانماخذ:اتاق بازرگانی، صنا
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 یاستیس یو ارائه راهکارها یریگجهینت. 78-4

کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با های تعیینفضای کسب و کار از جمله شاخص

یر فضای اخت. تاثتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداستناد به آن می

گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه

براین اساس اصالح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری  .ناخالص داخلی مشهود است

 وکاردر این فصل به منظور بررسی و تحلیل شاخص ملی محیط کسب.ضروری به نظر می رسد

های آن و همچنین ارزیابی وضعیت استان در کشور از جمله در استان مازندران، زیرشاخص

وکار توسط اتاق مولفه شاخص ملی محیط کسب 28های مختلف اقتصادی از نتایج پایش بخش

کل اموراقتصادی و دارایی استان مازندران در بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اداره

 است.استفاده شده 69۷۹سال 

وکار در بخش کشاورزی مازندران با کمیت محیط کسب 69۷۹دهد در سال بررسی ها نشان می

است. بررسی بوده 2۷/1و  ۹۷/5مساعدتر از دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب با کمیت  ۹9/5

بخش خدمات، صنعت و کشاورزی مازندران  9وکار هر تطبیقی بیانگر آن است که محیط کسب

 مساعدتر است.  25/1و  95/1، 9۹/1های ر مقایسه با کشور به ترتیب با کمیتد

دهد،علی رغم آنکه شاخص مذکور برای استان وکار نشان میبررسی شاخص ملی محیط کسب

 ۷۷/5با کمیت  69۷۹بهبود قابل قبولی یافته اما در سال 69۷1تا سال  69۷2مازندران از سال 

نامساعدتر گردیده است.به طوریکه از رتبه استان از لحاظ  47/5نسبت به سال قبل با کمیت 

 69۷۹شاخص بهبود محیط کسب و کار استان از رتبه اول در سال گذشته به رتبه چهارم در سال 

همانند سال  69۷۹در سال  ۷۷/5تنزل پیدا کرده است.  از طرفی دیگر مازندران با احراز کمیت 

 تجربه کرد.  99/1قیاس با کشور با کمیت  وکار مساعدتری درگذشته، محیط کسب

ثباتی بی»»مولفه  9وکار، مازندران در مولفه شاخص ملی محیط کسب 28از میان  69۷۹در سال 

و  ها، مقرراتثباتی سیاستبی»، « ها )مواداولیه و محصوالت(بینی بودن قیمتپیشو غیرقابل

های به ترتیب با کمیت« هان مالی از بانکو دشواری تأمی« وکارهای اجرایی ناظر به کسبرویه

 است.نامساعدتر گزارش شده 84/۹و  ۷1/۹، ۷
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 وکار استان مازندران عبارتند از:برخی پیشنهادات به منظور بهبود محیط کسب

 اقتصادی  بنگاههای کلیه شدن شناسنامه دار جهت کاربردی – پژوهشی مطالعه شروع

 برخوردار جهت )بندی گرید( کارآمد اعتبارسنجی نظام کردن مدلیزه منظور به استان

 از خدمات سیستم بانکی، مالیاتی، بیمه ای و ... در استان

 استقرار  و کسبوکار محیط بهبود مقوله بر استان عالی مقامات سایر و استاندار ویژه تاکید

 موضوع پیرامون محوله وظایف و تکالیف ایفای جهت مناسب انگیزشی و نظارتی نظام

 بخش  فعاالن برای ناامنی ایجاد از اجتناب و بازار مکانیزم در غیرضرور دخالت معد

 واردات ابزار از سوء بهرهگیری با صنعتی و کشاورزی

  تغییر در ساختار نظام مجوزدهی و استعالمات )استقرار مرکز متمرکز مجوزدهی در

 ((SCها )استان

  وکار ی مرکز ملی پایش محیط کسبهاها و سیاستسازی برنامهاهتمام جدی در پیاده

 کشور در استان

  های اجرایی مرتبط بویژه ارزیابی میزان ارزیابی مستمر عملکرد کلیه اقدامات و برنامه

های الکترونیکی، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط اثربخشی اقدامات فناورانه از جمله سامانه

 ضعف

 دی از شتاب دهنده ها، مراکز برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای الزم جهت حمایت ج

نوآوری و شتابدهی، جلب حمایت های مالی از ردیف های بودجه ای تعریف شده دولتی 

 با هدف افزایش سهم بری استان از استارت آپها و کسب وکارهای فناورانه نوپا

 مراجع  و مرتبط دستگاههای تمامی در دائمی و تام االختیار خبره، کارشناس تعیین

 وکار و استعالم شونده بعنوان کارشناس کسبمجوزدهنده 

 وکار مازندران در استان متشکل از مدیران استقرار دبیرخانه رسمی بهبود محیط کسب

 مندی از هسته مطالعاتی توانمندعالی قوای مجریه و قضائیه با امکان بهره

  برگزاری مستمر و منظم نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان

 زمان بندی تعیین شده در ابتدای سال )یا نیمسال( مطابق
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 فصل نوزدهم 

درآمد و هزینه خانوار و توزیع 

 درآمد استان
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 چکیده

های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش آن و وجود نابرابری

شود و از عوامل کاهنده ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می

 ۷۹دهد در سال ان میها نشرود. بررسیرشد اقتصادی نیز به شمار می

نسبت به سال قبل ضریب جینی در کشور و استان مازندران و به تبع 

آن نابرابری در توزیع درآمد افزایش یافته است. نرخ تورم فزاینده و رشد 

اقتصادی منفی در این سال به کاهش درآمد حقیقی و رفاه خانوارها 

نتیجه آن  منجر شده و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق نیز در

افزایش یافته است. متوسط هزینه هر خانوار روستایی استان در سال 

میلیون  5/96درصد افزایش و به  6/68نسبت به سال قبل،  69۷۹

تومان در سال رسیده و این در حالی است که درآمد متوسط هر خانوار 

میلیون تومان رسیده است.  6/91درصد افزایش و به  2روستایی حدود 

باشد میلیون تومان می 1/4ترتیب مازاد بودجه خانوار روستایی  به این

درصد کاهش یافته است. متوسط هزینه  4/4۹که نسبت به سال قبل 

درصد  1نسبت به سال قبل،  69۷۹هر خانوار شهری استان در سال 

میلیون تومان در سال رسیده و این در حالی است  9/98افزایش و به 

 2/41درصد افزایش و به  9/4ار شهری که درآمد متوسط هر خانو

میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب مازاد بودجه خانوار شهری 

درصد کاهش  5/9باشد که نسبت به سال قبل میلیون تومان می ۷/۹

یافته است. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست 

دهد که در این ان میپذیر را نشهای آسیبحمایتی به خصوص از گروه

 راستا پیشنهاداتی در انتهای فصل ارائه شده است. 
  

 توزیع درآمد، ضریب جینی، هزینه کل، درآمد کل های کلیدی:واژه
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 هزینه خانوار و توزیع درآمد و ی اقتصادی در زمینه درآمدهااستیس. 73-7

 های استانگیریجهت

ترین به عنوان یکی از مهم بهبود توزیع درآمد به 6در ماده سوم قانون برنامه ششم توسعه

سرلوحه  69۷۹های سیاستگذاران کشور توجه شده است که این مهم در سال اهداف و دغدغه

های کاهش خانوارهای مواجه با هزینه»اقدامات دولت در این حوزه بوده است. بر اساس آن 

-به عنوان اهداف و برنامه« اری منابعپاید»و « مشارکت عادالنه در تأمین منابع مالی»، «کمرشکن

تومان به ازای هر دالر(  4277های اساسی تعیین گردید. سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی )

قلم  25اجرا و از مرداد ماه این سال با تعیین  69۷۹برای واردات کاالهای اساسی از فروردین ماه 

های ترین سیاستان یکی دیگر از جدیکاال به عنوان کاالهای اساسی، با شدت بیشتری به عنو

ای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی پیگیری شد. اجرای سیاست کالن یارانه

تداوم یافت.  69۷۹در کشور آغاز شد در سال  698۷کالن پرداخت یارانه نقدی نیز که در اواخر 

به مسئله معیشت خانوارهای  چند مورد توزیع سبد کاال بین برخی اقشار نیز بویژه جهت کمک

 زیر خط فقر در این سال به اجرا گذاشته شد. 

 . بررسی وضعیت تحوالت مرتبط با توزیع درآمد73-2

های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش آن و ایجاد شکاف بیشتر وجود نابرابری

رود. ضریب ز به شمار میشود و از عوامل کاهنده رشد اقتصادی نیدر طبقات جامعه منجر می

 47۷9/7واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل، به  7662/7با  69۷۹جینی کشور در سال 

درآمد هر خانوار شهری  69۷1. در سال 2رسیده است و نابرابری در کشور افزایش یافته است

که  هایش بیشتر بوده استدرصد نسبت به کل هزینه 5/66درصد و هر خانوار روستایی  2/67

درصد  8درصد و هر خانوار روستایی به  1/۷در هر خانوار شهری به  69۷۹این نسبت در سال 

کننده و تولیدکننده کاالهای اساسی مشمول ارز . شاخص قیمت مصرف9یافته است کاهش

درصد رشد قیمت را  4۹و  59نسبت به سال قبل، به ترتیب بیش از  69۷۹ترجیحی در سال 

                                                 
 باشد.می 6477پایان سال در  94/7. هدف دستیابی به ضریب جینی  6

 . سازمان برنامه و بودجه کشور 2

 . مرکز آمار ایران 9
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سهم درآمد یارانه نقدی از کل درآمد یک خانوار شهری  69۷7ن در سال . همچنی6تجربه کردند

سهم یارانه  69۷۹درصد بوده است. این در حالی است که در سال  27و  66و روستایی به ترتیب 

درصد و در مناطق روستایی  4نقدی از کل درآمد یک خانوار به طور متوسط در مناطق شهری 

 . 2نرخ تورم رسمی کشور امری بدیهی است درصد بوده است که با توجه به 8

 های توزیع درآمد بین خانوارها. بررسی وضعیت شاخص73-9

است که نسبت به  974/7برابر با  ۷5ضریب جینی خانوار شهری استان مازندران در سال 

است. ضریب جینی خانوار شهری از ضریب  افتهی شیافزاواحد  76۷/7 زانیمسال گذشته به 

تر بودن که حاکی از کم واحد بیشتر است 79/7روستایی در سال مزبور به میزان  جینی خانوار

 یالحباشد. این در نابرابری توزیع درآمد در خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری استان می

 76/7نسبت به سال گذشته به میزان  ۷5که ضریب جینی خانوار روستایی استان در سال  است

 رسیده است. ۷5در سال  2۹9/7به مقدار  ۷4در سال  2۹2/7و از مقدار  افتهی شیافزاواحد 

واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل،  7662/7با  69۷۹ضریب جینی کل کشور در سال 

به ترتیب ضریب جینی شهری و روستایی  69۷۹رسیده است. به طوری که در سال  47۷9/7به 

رسیده است و  95۷5/7و  9۷47/7نسبت به قبل، به  واحد درصد افزایش 7791/7و  764۹/7با 

 نابرابری در کشور افزایش یافته است. 

 . بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها73-4 

 . بررسی و تحلیل متوسط هزینه ناخالص خانوارها73-4-7 

 4۷9/96س االنه یک خانوار روس تایی اس تان     9متوس ط کل هزینه خالص  69۷۹در س ال  

است. مقایسه  درصد افزایش داشته 6/68یلیون تومان بوده اس ت که نس بت به س ال گذش ته     م

 میلیون تومان( حاکی از باالتر بودن 44۹/26این شاخص در استان با کشور در خانوار روستایی )

                                                 
 های مجلس شورای اسالمی. مرکز پژوهش 6

 . مرکز آمار ایران 2

در دوره آماری کسر شود، باقی مانده، هزینه خالص  . هرگاه ارزش کاالی دسته دوم فروش رفته، از ارزش کاالی مشابه خریداری شده، 9

 .خانوار در کاالی مربوط خواهد بود
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 باشد.متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن می

خانی و غیرخوراکی ساالنه خانوار روستایی استان در د -همچنین متوسط هزینه خوراکی 

میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل  79۷/22میلیون تومان و  454/۷این سال به ترتیب 

ی از رخوراکیغدخانی و  -درصد رشد داشته است. سهم هزینه خوراکی  ۷/27و  ۷/66به ترتیب 

متوسط هزینه کل  69۷۹ن ترتیب، در سال باشد. به ایدرصد می ۹7و  97هزینه کل به ترتیب 

واحد درصد رشد کمتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار  ۷/6یک خانوار روستایی استان 

درصد  9/28دخانی، بیشترین سهم با  -های خوراکی است. در بین هزینه روستایی کشور داشته

ی به ترتیب مربوط به گوشت و مابق های آنآرد، رشته، غالت، نان و فرآوردهمربوط به هزینه 

 4/۷) های آن و تخم پرندگانشیر و فرآورده(، درصد 4/68) هاها و سبزیمیوه(، درصد 5/27)

، چای، قهوه و هاینیریقند و شکر، شدرصد(،  1/1) ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه (،درصد

خوراکی  ها و سایر ترکیباتنیها، چاشادویهدرصد(،  9/4) درصد(، خشکبار و حبوبات 8/5)کاکائو 

درصد( از هزینه ناخالص یک خانوار روستایی مازندرانی  4/2) هایها و چربروغندرصد( و  9/4)

 2۹های غیرخوراکی، بیشترین سهم با در بین هزینه دهند.ای تشکیل میرا در این گروه هزینه

ونقل و ارتباطات حملدرصد(،  5/6۷) بهداشت و درماندرصد مربوط به مسکن و مابقی به ترتیب 

درصد(،  ۷/62) بهداشت و درماندرصد(،  ۷/65)کاالها و خدمات متفرقه خانوار درصد(،  ۹/6۹)

تفریحات، درصد(،  8/5)پوشاک و کفش (، درصد 4/۷)لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار 

ی مازندرانی را در ( از هزینه ناخالص یک خانوار شهردرصد ۷/9) ها و خدمات فرهنگیسرگرمی

 دهند.ای تشکیل میاین گروه هزینه

میلیون تومان در  6/91در مجموع متوسط هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهری استان از 

درصد رشد( و این در حالی است  1رسیده ) 69۷۹میلیون تومان در سال  9/98به  69۷1سال 

کل ساالنه خانوار شهری کشور در واحد درصد رشد کمتری نسبت به متوسط هزینه  9/69که 

 است. درصد رشد( داشته 9/6۷نسبت به سال قبل ) 69۷۹سال 

خانوارهای شهری استان در این سال « غیرخوراکی»و « دخانی -خوراکی»متوسط هزینه 

 8/6میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  1/2۷میلیون تومان و  1/8به ترتیب 

های درصد افزایش یافته است. سهم هزینه های خوراکی و دخانی و هزینه 1/8درصد  کاهش و 
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درصد بوده است. در بین  4/۹۹و  1/22 غیرخوراکی از هزینه کل خانوار شهری استان به ترتیب

آرد، رشته، غالت، درصد مربوط به هزینه  ۹/22های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با هزینه

، درصد 4/6۷با  هاها و سبزیمیوهدرصد،  27بقی به ترتیب گوشت با و ما های آننان و فرآورده

 8با  ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابهدرصد،  9/67با  های آن و تخم پرندگانشیر و فرآورده

 درصد، 4/5با  خشکبار و حبوباتدرصد،  9/1با  ها، چای، قهوه و کاکائوقند و شکر، شیرینیدرصد، 

درصد از  ۹/2با  هایها و چربروغندرصد و  6/5با  و سایر ترکیبات خوراکی اهی، چاشنهاهیادو

 دهند.ای تشکیل میهزینه ناخالص یک خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینه

درصد مربوط به مسکن و مابقی به  ۷/94های غیرخوراکی، بیشترین سهم با در بین هزینه

کاالها درصد،  ۹/64با ونقل و ارتباطات حملدرصد،  6/6۷با  ترتیب مربوط به بهداشت و درمان

لوازم، اثاث، ملزومات و درصد،  1/1 با پوشاک و کفش درصد، 2/64 با و خدمات متفرقه خانوار

درصد از هزینه  2/4با  ها و خدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمیدرصد،  9/1 با خدمات خانوار

 دهند.ای تشکیل میدر این گروه هزینهناخالص یک خانوار شهری مازندرانی را 

 

 . نتای  بررسی درآمد خانوارها73-4-2

دهد متوسط درآمد ساالنه هر خانوار روستایی نشان می 69۷۹نتایج طرح آمارگیری در سال 

 درصد افزایش داشته 2میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل نزدیک به  6/91استان 

میلیون  9/29ه متوسط درآمد ساالنه هر خانوار روستایی در کشور است. این در حالی است ک

درصد افزایش یافته است. از کل درآمد  5/65تومان گزارش شده است که نسبت به سال قبل 

ی، ریبگحقوقدرصد آن مربوط به مشاغل مزد و  6/21خانوار روستایی استان در سال یاد شده، 

درصد از منابع متفرقه بوده است. در  ۷/98ی و کشاورزریغدرصد از مشاغل آزاد کشاورزی و  95

 یریبگحقوقاین سال متوسط درآمد ساالنه خانوارهای روستایی استان در بخش مشاغل مزد و 

تغییر  درصد 5/5درصد و موارد متفرقه  -۷/67ی کشاورز ریغدرصد، مشاغل آزاد کشاورزی و  6۷

در بخش مشاغل مزد و  وارهای روستایی کشورکرده است. در این سال متوسط درآمد ساالنه خان

 9/66درصد و موارد متفرقه  61ی شاورزکریغدرصد، مشاغل آزاد کشاورزی و  5/27ی ریبگحقوق

متوسط درآمد ساالنه هر خانوار »درصد تغییر کرده است. در مجموع استان مازندران از حیث 
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شد کمتری نسبت به کشور ر درصدواحد  5/69نسبت به سال قبل  69۷۹در سال « روستایی

 است. داشته

دهد متوسط درآمد ساالنه هر خانوار شهری استان نشان می 69۷۹نتایج طرح آمارگیری در سال 

است.  درصد افزایش داشته 9/4میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل  2/41مازندران 

درصد رشد  5/68ن تومان با میلیو 5/49مقایسه میزان این شاخص در استان با کشور )معادل 

تر بودن متوسط درآمد ساالنه هر خانوار شهری استان در مقایسه نسبت به سال قبل( حاکی از باال

ی ریبگحقوقباشد. در این سال درآمد خانوارهای شهری استان از بخش مشاغل مزد و با کشور می

و  2/29متفرقه به ترتیب  ی و مواردکشاورزریغدرصد کاهش، از مشاغل آزاد کشاورزی و  4/67

نسبت به سال قبل، درآمد  69۷۹است. این در حالی است که در سال  درصد افزایش داشته ۹/9

درصد، از مشاغل آزاد کشاورزی و  2/65ی ریبگحقوقخانوارهای شهری کشور از مشاغل مزد و 

درآمد حاصل است. سهم  درصد افزایش داشته ۹/68درصد و موارد متفرقه  2/25ی کشاورزریغ

از « موارد متفرقه»و « یکشاورزریغمشاغل آزاد کشاورزی و »، «یریبگحقوقمشاغل مزد و »از 

درصد بوده است. در مجموع استان  2/45و  2۷، 8/25کل درآمد خانوار شهری استان به ترتیب 

نسبت به سال قبل  69۷۹در سال « متوسط درآمد ساالنه هر خانوار شهری»مازندران از حیث 

 است. رشد کمتری نسبت به کشور داشته درصدواحد  9/64

متوسط درآمد ناخالص ساالنه  69۷۹از طرح آمارگیری سال  مدهآ ستدببر اساس اطالعات 

میلیون تومان بیشتر  ۷/۹ هاآنخانوارهای شهری استان مازندران از متوسط هزینه ناخالص ساالنه 

ر حالی که مقدار این مازاد بودجه در کشور ( ددرصد کاهش نسبت به سال قبل 5/9باشد )می

درصد کاهش نسبت به سال قبل( گزارش شده است. همچنین در این  ۹/66میلیون تومان ) 2/4

سال متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوارهای روستایی استان از متوسط هزینه ناخالص ساالنه 

سبت به سال قبل( در حالی که درصد کاهش ن 4/4۹باشد )میلیون تومان بیشتر می 1/4 هاآن

درصد کاهش نسبت به سال  5/6۷میلیون تومان بوده است ) ۷/6مقدار این مازاد بودجه در کشور 

 قبل(.
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 های سیاستیبندی و ارائه توصیه. جمع73-5

های زندگی مردم به دلیل نوسانات ، افزایش هزینه69۷۹دهد در سال ها نشان میبررسی

ال و افزایش بیکاری که ناشی از رکود اقتصادی در کشور بوده باعث بدتر اساسی و نرخ تورم با

ها سهم درآمد ناشی های پایین درآمدی شده است. زیرا در این دهکشدن وضعیت معیشت گروه

از کار، باالتر از درآمد ناشی از دارایی بوده و با بدتر شدن وضعیت اقتصاد، آثار ناخوشایند اقتصاد 

بیشتر نمود پیدا کرده است که در نتیجه ضریب جینی افزایش و شکاف بین ها در زندگی آن

 های درآمدی مختلف بیشتر شده است. دهک

ابع ها، تأثیرپذیری منها، توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی یارانهنابرابری در دریافتی

ندی من میزان بهرهبینی قیمت نفت، متعادل نبودمالی حمایتی دولت از نوسانات غیرقابل پیش

های اساسی این حوزه است ترین چالشها از جمله مهمپذیر و محروم جامعه از یارانهاقشار آسیب

د در توانهای سیاستی که میگذاران قرار گیرد. از این رو برخی توصیهکه باید مدنظر سیاست

 ود:شد پیشنهاد میتحقق بیشتر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادالنه درآمدها ثمربخش باش

ای اختصاص ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاستی )پرداخت نقدی، بازنگری در سیاست یارانه -

 . 6کاالیی، کوپن الکترونیک( که ضریب اصابت باالتری به خانوارهای هدف داشته باشد –نقدی 

 ول ملیتنظیم مناسب سیاست پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پ -

 حفظ یا افزایش میزان و سهم مخارج فقرزدایی و حمایت از این رویکرد در سراسر کشور -

 پذیر جامعهدرآمد و اقشار آسیبهای کمتأمین حداقل معیشت گروه -

 حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمدهای باال -

نوارهای شهری ی اطالعات دقیق، بهنگام و یکدست از جامعه آماری درآمد و هزینه خاآورجمع -

 گذاری الزم و روستایی در سطح استان با هدف سیاست

 های اجتماعینهاد و گسترش حمایتهای اجتماعی مردمحمایت از صندوق -

                                                 
مند ر حدود چهار برابر بیشتر از دهک اول از یارانه پرداختی بهرهدهد در شیوه اختصاص ارز ترجیحی، دهک دهم د. برآوردها نشان می 6

شود. این اقدام منجر به مصرف بیشتر نیز شده است که اختصاص یارانه بیشتری را نیز در پی داشته است. فشاد و نشت، شفافیت کم می

رح شده ای مطهای این سیاست یارانهعنوان دیگر ضعف عملکردی، نیاز به سیستم توزیع گسترده، نیاز به دستگاههای اجرایی زیاد و ... به

 است. 
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 . مقایسه ضریب جینی خانوارهای شهری و روستای استان مازندران و کشور7-73جدول 

 شرح
 درصد مازندران

 تغییرات

 درصد کشور

 7931 7936 7931 7936 تغییرات

285/7 خانوار شهری  974/7  % 1۹/1  9۹۷/7  9۷4/7  % 88/9  

2۹2/7 خانوار روستایی  2۹9/7  % 9۹/7  951/7  95۷/7  % 76/6  

76/7 اختالف شهری و روستایی  79/7  - 72/7  79/7  - 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 تان مازندران و کشور. مقایسه هزینه و درآمد ساالنه کل خانوارهای شهری و روستای اس2-73جدول 

 هزینه کل و درآمد کل

 )هزار ریال(

 درصد  هزینه کل

 تغییرات

 درصد  درآمد کل

 7931 7936 7931 7936 تغییرات

 مازندران
% 74/1 982.184 917.۷77 شهری  442.8۷4 416.879 2۹/4 %  

% 7۷/68 964.۷21 211.18۷ روستایی  959.۹58 917.۹96 ۷۹/6 %  

 کشور
2592۷.5 شهری  9۷9.22۹ 99/6۷ %  911.848 494.۷75 55/68 %  

% 74/27 264.4۹2 6۹8.1۹7 روستایی  276.842 299.664 4۷/65 %  

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 
 دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی -متوسط هزینه کل، خوراکی  سهیمقا .9-73جدول 

 ارقام به هزار ریال
 درصد تغییرات 7931 7936

 مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور

 6/68 % 27 % 964۷25 2644۹2 21118۷ 6۹81۹7 متوسط هزینه کل ساالنه

 ۷/66 % ۹/27 % ۷4547 87241 84455 11574 دخانی -های خوراکیهزینه

 ۷/27 % ۹/6۷ % 227985 694221 682294 662611 های غیرخوراکیهزینه

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری -متوسط هزینه کل، خوراکی  سهیمقا .4-73جدول 

 ارقام به هزار ریال
 درصد تغییرات 7931 7936

 مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور

 1 % 9/6۷ % 982189 9۷922۹ 917۷77 92۷525 متوسط هزینه کل ساالنه

 -8/6 % 6/29 % 81452 ۷4575 8876۷ ۹1۹57 دخانی -های خوراکیهزینه

 1/8 % 2/68 % 2۷1296 2۷8۹22 2۹2886 252۹۹5 های غیرخوراکیهزینه

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 . مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد5-73جدول 

 ارقام به هزار ریال
 تدرصد تغییرا 7931 7936

 مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور

 2 % 5/65 % 917۹96 299664 959۹58 276842 متوسط درآمد کل ساالنه

 درآمد از مشاغل مزد و

 بگیریحقوق
5۷472 ۹۷679 ۹6511 ۷4626 % 5/27 % 6۷ 

 درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی

 و غیرکشاورزی
14675 646596 ۹4919 621642 % 61 % ۷/67- 

 5/5 % 9/66 % 64741۷ 8۹685 699629 ۹8995 درآمد متفرقه

 مأخذ: سالنامه آماری استان مازندران

 . مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار شهری به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد6-73جدول 

 ارقام به هزار ریال
 درصد تغییرات 7931 7936

 مازندران کشور مازندران کشور مازندران کشور

 9/4 % 1/68 % 416879 494۷75 4428۷4 911848 متوسط درآمد کل ساالنه

 درآمد از مشاغل مزد و

 بگیریحقوق
621742 692۹24 645258 668۷59 % 2/65 % 4/67- 

 درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی

 و غیرکشاورزی
5۷75۷ 678۹14 ۹9۷94 699۷۷2 % 2/25 % 2/29 

 ۹/9 % ۹/68 % 278858 265۹69 27647۹ 686۹4۹ درآمد متفرقه

 مأخذ: سالنامه آماری استان مازندران
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 :مآخذمنابع و 

 استان مازندرانریزی برنامهسازمان مدیریت و  ،استان مازندران 69۷۹سال  سالنامه آماری 

  کمیسیون  ،69۷1-69۷۹های طی سال "های استانای بانکآمار مقایسه"گزارش

 های استانهماهنگی بانک

 مرکز آمار ایران69۷۹تایج آمارگیری نیروی کار سال ن ، 

 جمهوری اسالمی ایران، گمرک 69۷۹در سال  چکیده آمار تجارت خارجی 

 های مجلس، مرکز پژوهش69۷۹ سال در دولت بودجه عملکرد بررسی 

 تهران ، بورس اوراق بهادار2۷/62/69۷۹بهادار منتهی به  اوراق بازار گزارش 

 اداره کل امور اقتصادی و  ،69۷2-69۷۹های ستان مازندران طی سالآمارنامه اقتصادی ا

 دارایی مازندران

 مرکز آمار ایران. ،69۷7-69۷5های گزارش حساب تولید طی سال 

 مرکز آمار ایران69۷1و  69۷۹های گزارش شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی طی سال  ، 

  69۷9-69۷۹های تان طی سالی اساسرمایههای ی، هزینه، تملک دارایدرآمدگزارش، 

 خزانه معین استان مازندران

  یرانا میبیمه مرکزی جمهوری اسال تیساوب ،صنعت بیمه  69۷۹سالنامه آماری 
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