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 ارتپیشگف
و  يکالن اقتصاد يرهایبا توجه به پیچیدگی تحوالت اقتصادي کشور تحلیل و شناخت شرایط جدید متغ

  1395هاي پژوهشی جهانی و ملی، سال  است. اکثرمؤسسات و سازمان يضرور يبنگاههاي اقتصادي امر
با اجراي توافق  کرده بودند.بینی  پیشاز رشد و رونق اقتصادي براي کشور ایران  يجدید  آغاز دورهرا 

هایی در زمینه برقراري بخشی از ارتباطات بانکی، گشایش خطوط اعتباري، رفع  اي موفقیت هسته
رفع ، اي، افزایش تولید و صادرات نفت و میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی هاي بیمه تحریم
 از طرف به ویژه ها ر کارشکنیاما به خاط هاي کشتیرانی و نفتکش و ... حاصل شد هاي شرکت تحریم

  اي بر اقتصاد در حد انتظار نبوده است.  ایاالت متحده آمریکا آثار توافق هسته
 1395به کار بست در سال  ياقتصاد طیبهبود شرا يبسیاري که دولت یازدهم برا هاي تالشباوجود 

با  ،یرسم يمارهاآاساس  را تجربه کرد و بر يبهتر طیبا چند سال گذشته شرا سهیاقتصاد کشور در مقا
   همراه بود.نسبت به سال قبل  نسبتا خوبی  يرشد اقتصاد

 ي، با اجرا1394در سال  ين بر رشد اقتصادآ یمنف رینفت و تأث یجهان متیق دیپس از کاهش شد 
 متیگذاشت و از آنجا که ق شینفت به سرعت رو به افزا دیسال سطح تول نیدر زمستان ا يا توافق هسته

 1395سال  يرشد اقتصاد يدر ارتقا یبود، نقش قابل توجه شیدر حال افزا زین یجهان يبازارها آن در
از  ،یمیو صادرات پتروش دیآن رشد تول یگاز، و در پ دیقابل توجه تول شیافزا ن،یکرد. عالوه بر ا فایا

از  یال عمدتاً ناشرشد با نیبودند. از آنجا که ا 1395در سال  ياقتصاد تیعوامل بهبود وضع گریجمله د
و پس از آن بدون  1396در بخش نفت و گاز بوده، تکرار آن در سال  دیتول یخال يها تیوجود ظرف

  نخواهد بود. ریامکا نپذ دیجد يها تیظرف جادیو ا عیوس يها يگذار هیسرما
نسبی هاي تولید(برقراي ثبات  نظیر عدم افزایش هزینه مهمی اقداماتی ،1395دولت یازدهم طی سال  

، اصالح نظام پولی و بانکی(تقویت نقش نظارتی و هاي انرژي) حامل  نرخ ارز و عدم افزایش قیمت
هاي دولت به اوراق مالی اسالمی)،  گذاري بانک مرکزي، کاهش مطالبات غیرجاري، تبدیل بدهی سیاست

 هاي سمت عرضه وکار، تالش براي تحریک سمت تقاضاي اقتصاد و سیاست بهبود فضاي کسب
به بنگاههاي  بانکی گذاري مناسب خرید تضمینی محصوالت کشاورزي، اعطاي تسهیالت (قیمتاقتصاد

  را اجرا نمود. )هاي افزایش اشتغالزایی سیاستو اقتصادي 
اختصاص داشته و در قالب  1395کتابی که در پیش رو دارید به ارائه عملکرد اقتصادي استان در سال 

ن آمار و اطالعات بانک مرکزي، مرکز آمار ایران، گمرگ و دستگاههاي گیري از آخری با بهرهفصل  20
بررسی و تحلیل وضعیت کالن اقتصادي استان از منظر تولید ناخالص داخلی و درآمد و به اجرایی استان 

هاي  هاي اقتصادي نیز عملکرد بخش هزینه دولت، بودجه خانوارها و شاخص قیمتها و در زیر بخش
پردازد. امید است  هاي پولی و مالی می یر کشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و بازارمختلف اقتصادي نظ

  بتواند راهگشاي مسائل توسعه و ارتقاء هرچه بیشتر استان باشد. گزارش حاضر 
ها، خزانه معین استان،  ها، بیمههاي ارزنده و کمک همکاران امور مالیاتی، بانک در پایان الزم است از تالش

اي استان در ارائه اطالعات الزم قدردانی نموده و شایسته است از همکارانم در  رس منطقهگمرك و بو
اند تدوین این کتاب را به شائبه خویش توانستهمعاونت اقتصادي این اداره که با همکاري مؤثر و تالش بی

        سرانجام رسانند کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
                                                                 

                     موسی  قاسم پیشه                                                                                 
 ازندرانم نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان                                              
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  یدهچک
توسعه بازار ، اصالح نظام بانکی، تأمین مالی تولید و اشتغال، 1395هاي دولت براي سال  ترین برنامه مهم

 داخلی به ناخالص تولید بوده است. ارزش و توسعه بخش خصوصی وکار کسباصالح محیط ، سرمایه
 6648هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم  7377) معادل 1390ار (بر مبناي سال پایه باز قیمت

 4/12درصدي برخوردار بوده است. در سال مذکور نرخ بیکاري 11، از رشد 1394هزار میلیارد ریالی سال 
دولت  عمومی منابع عملکرددهد.  درصدي را نشان می 4/1که نسبت به سال گذشته افزایش   درصد بوده

هزار میلیارد  9/2943( بود که نسبت به رقم مصوب بودجه ریال میلیارد هزار 2830 برابر 1395 سال در
 مصوب رقم درصد 97 ریال، میلیارد هزار 2070 رقم با اي هزینه اعتبارات درصد تحقق داشت. 96 ریال)

 حدود ریال میلیارد هزار 421 رقم با اي سرمایه هاي دارایی تملک هاي طرح بابت و پرداخت داشته عملکرد
 رقم با) دولت تعهدات بازپرداخت عمدتاً( مالی هاي دارایی تملک بابت پرداخت و رقم مصوب درصد 73

 در دولت مالیاتی است. درآمدهاي داشته عملکرد مصوب رقم درصد 146 برابر میلیارد ریال هزار 338
تحقق و  درصد 7/97بودجه  مصوب رقم به نسبت که ریال بود میلیارد هزار 1014 معادل طی این سال

(به قیمت  1395افزوده بخش نفت در سال  رشد داشت. ارزش درصد 1/28گذشته  سال با مقایسه در
هزار  1087هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته با رقم  1468) میزان 1390سال پایه 

 داشته که دلیل اصلی آن افزایش حجم صادرات نفتی پس ازدرصد  35میلیارد ریال، رشدي برابر با 
  باشد. برجام می اجراي
 در و ریال میلیارد هزار 416 با برابر جاري قیمت به 1394 سال در مازندران استان داخلی ناخالص تولید
 استان سهم. است  داشته درصد 7/8 معادل رشدي که بوده ریال میلیارد هزار 383با برابر 1393 سال

 هاي استان میان از که باشد می 4/3 معادل 1394 سال در کشور داخلی ناخالص تولید مجموع از مازندران
 کشور اقتصادي ساختار مانند استان اقتصادي ساختار. یابد می اختصاص استان این به هفتم رتبه کشور

 زیر سطح. است هنمود ایجاد 1394 سال در را افزوده ارزش میزان بیشترین بخش این و است خدماتی
 5/383( قبل زراعی سال با مقایسه در که بوده هکتار هزار 5/447 حدود استان زراعی محصوالت کشت
 وسعت از درصد 7/0 معادل هکتار هزار 2/159 حدود. است  داشته افزایش درصد 7/16 حدود) هکتار هزار

   .است بوده) باغی( کشاورزي محصوالت کشت زیر 1395 سال در مازندران استان
 5باشند که حدود  برداري می واحد صنعتی داراي پروانه بهره 3850در استان حدود  1395تا پایان سال  

اند.  همچنین در بخش معدن تا  هاي موجود کشور را به خود اختصاص داده برداري درصد از پروانه بهره
 85د فعال و در حال تجهیز، واح 158معدن در استان با ترکیب  243تعداد  درمجموعپایان سال مذکور 
  باشد. واحد غیرفعال می

هزار مترمربع مساحت زیربنا توسط  3073فقره پروانه ساختمانی با  4645حدود  1395در سال 
 8/21درصد کاهش و  4/0هاي استان مازندران صادرشده که نسبت به سال قبل به ترتیب  شهرداري
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هاي صادرشده مربوط به  درصد از تعداد پروانه 5/86د یافته است. الزم به ذکر است حدو درصد افزایش
افزوده بخش ساختمان و مسکن استان  دهد ارزش ها نشان می باشد. بررسی واحدهاي مسکونی می

  میلیارد ریال رسید. 7/19535  درصدي به 5/10با رشد اسمی  1394مازندران در سال 
 4زمینه احداث  درمیلیون دالر بوده که  82 ،1395ي خارجی مصوب استان در سال گذار هیسرمامیزان 

بندي  ي گالب و عرقیات گیاهی، بستهبند بسته، طرح چندمنظورهنیروگاه مقیاس کوچک، تجهیز فروشگاه 
است میزان منابع  به ذکر. الزم باشند یم  ی در حال اجرامعدن آبگیاهان دارویی و طرح توسعه تولید 

انجام  FDIگذاري مستقیم خارجی  ر بوده که به روش سرمایهمیلیون دال 4.3، 1395در سال  شده جذب
  پذیرفته است.

 8/1117ارزشی معادل  ازنظر 1395جمع کل مبادالت تجاري (صادرات و واردات) استان مازندران سال 
وزنی  ازنظرقبل  مبادالت استان در سال کل بههزار تن بوده که نسبت  2/3041وزنی  ازنظرمیلیون دالر و 

است،  درصد کاهش داشته  2/11میلیون دالر)  9/1258ارزشی ( ازنظردرصد و  8/2هزار تن)  9/3129(
دهد.  درصد آن را واردات تشکیل می 2/73از مبادالت استان را صادرات و  درصد 8/26وزن حدود  ازنظر
ل درصد از مبادالت را تشکی 5/65درصد و واردات  5/34صادرات  ادشدهارزشی نیز در مدت ی ازنظر

  دهند. می
اي استان مازندران، حجم معامالت صورت گرفته در بورس  شده از بورس منطقه بر اساس آمار ارائه

میلیارد ریال بوده  5793میلیون سهم به ارزش  2549معادل  1395اي استان مازندران در سال  منطقه
درصد رشد داشته  8/12و  4/1ارزش به ترتیب  ازنظرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظر تعداد و 

 شد معامله ریال میلیارد 93132 ارزش به بدهی اوراق برگه یلیونم 93 تعداد 95 سال در است. همچنین 
  درصد افزایش مواجه شدند. 8و  5سال گذشته به ترتیب  به نسبت یک هر که

 به مورد ونمیلی 58/1 هاي بیمه دولتی و خصوصی شده معادل شرکت صادرشده هاي نامه بیمه کل تعداد
 نیز پرداختی هاي خسارت کل تعداد زمانی بازه این در همچنین. است بوده ریال میلیارد 5/6565 ارزش

 میزان است ذکر قابل. است بوده ریال میلیارد 3/4602 ارزش به مورد هزار 7/614 معادل یادشده مدت در
  .است بوده درصد 1/70) دریافتی بیمه حق به پرداختی خسارت نسبت( استان در خسارت ضریب

هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت  3/222هاي استان معادل  ها در شبکه بانک مانده سپرده
درصد برخوردار بوده است. همچنین مانده تسهیالت اعطایی  4/17مشابه سال ماقبل آن از رشدي معادل 

هزار میلیارد ریال بوده که  5/246معادل  1395سال  اسفندماههاي استان مازندران تا پایان  شبکه بانک
برخوردار بوده است. مطالبات معوق و  درصد 9/14نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل 

هزار  9/21معادل  1395هاي استان مازندران در سال  سررسید گذشته و مشکوك الوصول شبکه بانک
  یافته است. یشافزادرصد  8/4قبل معادل میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
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، 1395بررسی نتایج شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري استان مازندران در سال 
بیانگر این نکته است که در این سال، شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران 

نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده  درصد 6/9واحد بوده که از رشدي معادل  4/255معادل 
  است.

 6/15میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  12635برابر با  1395عملکرد درآمدهاي عمومی استان در سال 
عملکرد  ي نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب قانون بودجه را پوشش دهد.درصد

 35958اي برابر با  هاي سرمایه اي و تملک دارایی اعم از هزینه 1395اعتبارات استان مازندران در سال 
سال درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه  25میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل 

درصد تحقق داشته است. وصولی درآمدهاي مالیاتی استان اعم از  4/87میلیارد ریال) معادل  41153(
میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  11185برابر با  1395در سال  میرمستقیغي مستقیم و ها اتیمال
درصد تحقق  3/88درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت به مصوب قانون بودجه فقط  7/19

  است. داده رخمیلیارد ریال کسري درآمدهاي مالیاتی وصولی  1483داشته و مبلغ 
نرخ در کشور، ثابت بوده  نیا شیافزا رغم یمازندران عل يت اقتصادنرخ مشارک ،يآمار يها مستند به داده

 1/12استان از  يکاریاست. کاهش نرخ ب افتهی مذکور کاهش يها لسا یو نرخ مشارکت زنان در استان ط
استان شده است.  گاهیجا يا پله 3، منجر به بهبود 1395درصد در سال  6/11به  1394درصد در سال 

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالي تأمین «، »ها الت از بانکمشکل دریافت تسهی«
 عنوان بهبه ترتیب » عرضه کاالي خارجی قاچاق در بازار داخلی«و » سرمایه از بازار غیررسمی

  ارزیابی شدند. 1395وکار استان در سال  هاي محیط کسب نامساعدترین زیرشاخص
استان مازندران، متوسط هزینه خالص ساالنه  1395سالنامه آماري سال  بر اساس آخرین آمار منتشره در

هزار  317210هزار ریال و  297248و متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهري به ترتیب حدود 
است. همچنین   درصد افزایش داشته 1/32درصد و9/10ریال بوده که نسبت به سال قبل  به ترتیب 

به ترتیب  1395نه و متوسط خالص درآمد ساالنه یک خانوار روستایی در سال متوسط هزینه خالص ساال
درصد و  1/13هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  283903هزار ریال و  217451حدود 

  است.   درصد رشد داشته 6/27
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  چکیده:
اصالح ، و اشتغال تأمین مالی تولید، 1395هاي دولت براي سال  ترین برنامه مهم

و توسعه بخش  وکار کسباصالح محیط ، توسعه بازار سرمایه، نظام بانکی
 ایران، آمار مرکز فصلی ملی هاي حساب نتایج اساس بر بوده است. خصوصی

) معادل 1390بازار (بر مبناي سال پایه  قیمت داخلی به ناخالص تولید ارزش
هزار میلیارد ریالی  6648با رقم هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه  7377
درصدي برخوردار بوده است. در سال مذکور نرخ  11، از رشد 1394سال 

درصدي را  4/1که نسبت به سال گذشته افزایش   درصد بوده 4/12بیکاري
  دهد. نشان می
بود  ریال میلیارد هزار 2830 برابر 1395 سال دولت در عمومی منابع عملکرد

درصد تحقق  96 هزار میلیارد ریال) 9/2943( ب بودجهکه نسبت به رقم مصو
 مصوب رقم درصد 97 ریال، میلیارد هزار 2070 رقم با اي هزینه اعتبارات داشت.

 رقم با اي سرمایه هاي دارایی تملک هاي طرح بابت و پرداخت داشته عملکرد
 تملک بابت پرداخت و رقم مصوب درصد 73 حدود ریال میلیارد هزار 421
میلیارد  هزار 338 رقم با) دولت تعهدات بازپرداخت عمدتاً( مالی هاي یدارای
 دولت مالیاتی است. درآمدهاي داشته عملکرد مصوب رقم درصد 146 برابر ریال

 مصوب رقم به نسبت ریال بود که میلیارد هزار 1014 معادل طی این سال در
رشد داشت.  ددرص 1/28گذشته  سال با مقایسه تحقق و در درصد 7/97بودجه 
) میزان 1390(به قیمت سال پایه  1395افزوده بخش نفت در سال  ارزش
هزار  1087هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته با رقم  1468

درصد داشته که دلیل اصلی آن افزایش حجم  35میلیارد ریال، رشدي برابر با 
  باشد. برجام می اجراي صادرات نفتی پس از

رشد اقتصادي، اشتغال، بودجه دولت، درآمدهاي نفتی،  کلیدي: هاي هواژ
 گذاري خارجی سرمایه
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 کشور اقتصادي هاي سیاست اجمالی بررسی .1- 1
مشکالت اقتصادي نظیر بیکاري و نبود رونق در دولت یازدهم در چهار سال حضور خود با 

اعتیاد، طالق و سایر  مشکالت اجتماعی نظیر ،هایی از اقتصاد، مشکالت نظام بانکی بخش
، خشکی وخاك آب، تخریب منابع گردها ریززیستی نظیر  مشکالت محیط ،هاي اجتماعی آسیب
مشکالت در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهاي منطقه، اجرایی کردن  ،ها و آلودگی هوا تاالب

علیرغم ست. مواجه بوده ا گري و شماري دیگر از مشکالت برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی
برداشته  مشکالت حل براي مهمی هاي گام کشوروجود معضالت و مشکالت اساسی و جدي در 

جانبه اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  هاي مساعدتري براي توسعه همه زمینهشد تا 
 است. که تا وضعیت مطلوب فاصله داشته هرچند شود کشور فراهم

، اصالح نظام بانکی، تأمین مالی تولید و اشتغال، 1395 هاي دولت براي سال ترین برنامه مهم
طرح ، توسعه بخش خصوصی، داري و نظام بنگاه وکار کسباصالح محیط ، توسعه بازار سرمایه
طرح اصالح ، هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان، یانئتوانمندسازي روستا

ارتقاي توانمندي دولت براي ارائه ی، مل توسعه صندوق نقش	تقویت ، ساختار سهام عدالت
، مقابله با اي هاي منطقه بهبود عدم توازن، تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه، خدمات بهتر

  فساد و توسعه گردشگري که در دستور کار قرار گرفت.
  ایران اقتصاد کالن متغیرهاي . بررسی1-2 
  تولید ناخالص داخلی: .2-1- 1

باشد و تغییرات آن بیانگر  اقتصادي کشور می ی نشان دهنده حجم و اندازهتولید ناخالص داخل
اي  هاي اقتصادي، بررسی روند آن از اهمیت ویژه عنوان یکی از شاخص رشد اقتصادي بوده که به

هاي اقتصادي و  و با تعدیل نسبی مشکالت تأمین مالی بنگاه 1394. پس از سال است برخوردار
رشد تولید  ایم. ه هاي اقتصادي کشور بود کات مثبت در برخی از بخشکمبود تقاضا، شاهد تحر

متأثر از عوامل مختلفی نظیر بهبود عملکرد بخش  1395ناخالص ملی به قیمت بازار طی سال 
باشد. نتایج حاصل از  هاي مالی می گري معدن و واسطهصنعت،  نفت خام و گاز طبیعی، بخش

 محصول دهد، ارزش نشان می 1395ایران در سال  آمار مرکز فصلی ملی هاي حساب بررسی
هزار میلیارد ریال بوده  7377) معادل 1390بازار (بر مبناي سال پایه  قیمت داخلی به ناخالص

درصدي برخوردار بوده  11، از رشد 1394هزار میلیارد ریالی سال  6648که در مقایسه با رقم 
 5908نفت خام و گاز طبیعی معادل داخلی بدون احتساب  ناخالص است. همچنین محصول
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 3/6هزار میلیارد ریال سال گذشته به میزان  5560هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم 
 3/3کشاورزي  گروه هاي فعالیت رشته است، حاکی مذکور دهد. نتایج درصد رشد نشان می

شد داشته است. قابل درصد ر 8/5خدمات  گروه هاي فعالیت درصد و 6/17صنعت  درصد گروه
هزار  3404هزار میلیارد ریال، گروه صنعت  5/442افزوده گروه کشاورزي  ارزشذکر است 

 ناخالص ها از تولید هزار میلیارد ریال بوده که سهم آن 3472میلیارد ریال و گروه خدمات 
  باشد. درصد می 47و  1/46، 6داخلی کشور به ترتیب 

  
  

 خالص:تشکیل سرمایه ثابت نا .2-2- 1
  تشکیل باشد. می ناخالص ثابت سرمایه اقتصاد، تشکیل کل تقاضاي مهم اجزاي از دیگر یکی

  تولیدکنندگان  توسط  ثابت  هاي دارایی  تحصیل  کل  از ارزش  است  عبارت  ي ثابت ناخالص سرمایه
  ي اضافه به،  معین  ريحسابدا   ي دوره  یک  طول در  ثابت  هاي دارایی  رایگان  یا انتقال  فروش  منهاي
 . است  شده  ، اضافه تولید نشده  ثابت  هاي دارایی  ارزش  به  نهادي  توسط واحدهاي  که  آنچه  ارزش

هاي  حساب است. درگزارش خصوصی و دولتی بخش دو از متشکل ناخالص ثابت سرمایه تشکیل
 ارائه خصوصی و دولتی کتفکی به را ناخالص ثابت سرمایه تشکیل ایران آمار مرکزملی فصلی 
مجدداً  1394 سال ) همانند1390ناخالص (به قیمت ثابت  ثابت سرمایه تشکیل نشده است.

 5/799گذشته به  ریال در سال هزار میلیارد 4/848درصدي از  8/5و با کاهش  شده منقبض
رکود  مسکن کشور بازار که در چند سال اخیر در رسید. ازآنجایی 1395در سال  هزار میلیارد

درصد کاهش نسبت به سال قبل از  3/11حاکم بوده تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با 
رسید. همچنین تشکیل  1395هزار میلیارد در سال  9/421هزار میلیارد ریال به  5/475

هزار میلیارد ریال در سال  8/372درصد از  3/1آالت با رشدي معادل  سرمایه در بخش ماشین
 بخش رشد دهد نشان می امر طی سال مذکور رسید. این زار میلیارد ریاله 5/377گذشته به 

 مداوم انقباض نشده است و عنوان اجزاي تقاضاي کل گذاري به سرمایه تقویت به هنوز منجر نفت
 هاي سال در اقتصادي رشد براي مهمی چالش 1395 و 1394 هاي سرمایه سال تشکیل در

  آید. حساب می به آینده
  

  :غال. اشت2-3- 1
هاي بازار کار از  بررسی وضعیت بازار کار با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی و عدم تعادل

هاي  منظور بهبود عملکرد بازار کار و کاهش عدم تعادل اهمیت زیادي برخوردار است. دولت به
هاي نظیر طراحی الگوي اشتغال ایجاد فراگیر، اجراي  ، اقدامات و سیاست1395آن در سال 
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التحصیالن  هاي منتخب، تأمین مالی خرد، اجراي طرح کارورزي براي فارغ رح تکاپو در استانط
اي سهم کارفرما براي استخدام جدید نیروي کار، ایجاد اشتغال  هاي بیمه دانشگاهی، تخفیف

ها را  قیمت در قالب یارانه سود و کارمزد به آن براي نهادهاي حمایتی، اعطاي تسهیالت ارزان
  پدیدار شود. 1396رود نتایج آن در سال  کرد که انتظار می اتخاذ

رسید که  میلیون نفر 5/78به  کشور جمعیت 1395بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 
درصد از جمعیت کل کشور  3/83اند، به عبارتی  سال و بیشتر سن داشته 10میلیون نفر  4/65

درصد جمعیت در مناطق  1/73دهند  تایج نشان میباشند. ن ساله و بیشتر) می 10( در سن کار
 7/25کشور  1اند. همچنین جمعیت فعال درصد در مناطق روستایی ساکن بوده 9/26شهري و 

اند. نرخ  ساله و بیشتر را تشکیل داده 10درصد از جمعیت  4/39باشد که  میلیون نفر می
ساله و بیشتر فرض  15 جمعیت ، در صورتی که سن کار1395نیروي کار در سال  2مشارکت

درصد  4/39ساله و بیشتر فرض شود،  10درصد و چنانچه سن کار جمعیت  2/43شود، 
 4/12جمعیت فعال) ( ساله و بیشتر 10میلیون نفر از جمعیت  7/25باشد. در سال مذکور از  می

در  3نرخ بیکاري درصد افزایش داشته است. 4/1اند که نسبت به سال گذشته  درصد بیکار بوده
درصد بوده است. همچنین این نرخ در مناطق  7/20درصد و در بین زنان  5/10بین مردان 

بخش  4درصد به دست آمده است. سهم اشتغال 9/8درصد و در مناطق روستایی  7/13شهري 
درصد رسید.  9/31درصد کاهش نسبت به سال گذشته به  6/0صنعت از کل اشتغال کشور با 

درصد و  18کشاورزي و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب  همچنین سهم اشتغال بخش
   باشد. درصد می 1/50
  تورم: .2-4- 1

باشد که بررسی تغییرات و روند آن از اهمیت  ترین متغیرهاي اقتصادي می تورم یکی از مهم
رقمی در  گذاري تورم در حد تک زیادي برخوردار است. در دولت یازدهم از همان ابتدا هدف

هاي چشمگیري دست  هاي ضد تورمی به موفقیت کار قرار گرفت و با تداوم سیاستدستور 
                                                

  ه در هفته قبل از هفته آمارگیريساله و بیشتر ک 10. جمعیت فعال: عبارت است از تمامی افراد 1
 و ساله 15 یا( تر بیش و ساله 10) بیکار و شاغل( فعال جمعیت نسبت از است عبارت ):فعالیت نرخ( مشارکت . نرخ2

  100 در ضرب ،)تر بیش و ساله 15 یا( تر بیش و ساله 10 کار، سن در جمعیت هب) تر بیش
  100 در ضرب ،)بیکار و شاغل( فعال جمعیت به ربیکا جمعیت نسبت از :است عبارت بیکاري . نرخ3
  100 در ضربشاغل،  جمعیت کل به موردنظر ویژگی با شاغل جمعیت نسبت از است عبارت: شاغالن . سهم4
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شامل: تالش براي ثبات بازار ارز،  1395یافت. اهم اقدامات دولت براي کنترل تورم در سال 
کاهش رشد نقدینگی نسبت به سال قبل، ایجاد فضاي مثبت براي کنترل انتظارات تورمی و 

مرکز آمار باشد. بر اساس گزارش  نکی در راستاي انضباط پولی میهاي پولی و با اصالح سیاست
بر اساس (1395ایران شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور در سال 

درصد  8/6 ،217با رقم  اعالم کرد که نسبت به سال قبل 6/231را رقم  )1390سال پایه 
است  1394ل جاري نسبت به نرخ تورم سال افزایش یافته و نشان دهنده کاهش نرخ تورم سا

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي . همچنین درصد اعالم شده بود 3/11که 
رسید  1395در سال  9/243 به 1394در سال  9/226، از 1390روستایی بر اساس سال پایه 

  درصد افزایش داشته است. 2/7که معادل 
  بودجه دولت: .2-5- 1

 منابع است. عملکرد کشوري هر سالیانه مالی رویداد ترین مهم بودجه اجراي و بتصوی تهیه،
 نسبت به رقم مصوب بودجهکه  بود ریال میلیارد هزار 2830 برابر 1395 سال دردولت  عمومی

 میلیارد هزار 1460 میزان به درآمدهاتحقق داشت.  درصد 96 هزار میلیارد ریال) 9/2943(
 ریال میلیارد هزار 743 میزان به اي سرمایه هاي دارایی واگذاري ،)بمصو رقم درصد 93( ریال

 108( ریال میلیارد هزار 627 میزان به مالی هاي دارایی واگذاري و) مصوب رقم درصد 94(
 ترتیب به 1395 سال در عمومی منابع در این اجزا سهم. است شده محقق) مصوب رقم درصد

 درصد 1/22 و اي سرمایه هاي دارایی واگذاري سهمدرصد  3/26 درآمدها، سهم درصد 6/51
  است. مالی بوده هاي دارایی واگذاري سهم

 عملکرد ریال میلیارد هزار 2830 یعنی عمومی منابع معادل 1395 سال در عمومی مصارف
 عملکرد مصوب رقم درصد 97 ریال، میلیارد هزار 2070 رقم با اي هزینه اعتبارات داشته است.

 ریال میلیارد هزار 421 رقم با اي سرمایه هاي دارایی تملک هاي طرح بابت رداختپ. است داشته
 تعهدات بازپرداخت عمدتاً( مالی هاي دارایی تملک بابت پرداخت و رقم مصوب درصد 73 حدود
. است داشته عملکرد مصوب رقم درصد 146 برابر میلیارد ریال هزار 338 رقم با) دولت

، 73ترتیب  به نیز مالی هاي تملک دارایی و اي سرمایه هاي دارایی لکتم اي، هزینه هاي پرداخت
 دادند. اختصاص خود به را بودجه قانون درصد از مصارف 12و  15
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  درآمدهاي مالیاتی: .2-6- 1
کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت بوده است. هاي دولت یازدهم  یکی از اقدامات و سیاست

 رقم به نسبت ریال بود که میلیارد هزار 1014 معادل 1395 لسا در دولت مالیاتی درآمدهاي
رشد داشت. در بین  درصد 1/28گذشته  سال با مقایسه تحقق و در درصد 7/97بودجه  مصوب

 افزایش و مالیات درصد بیشترین 3/63اجزاي درآمدهاي مالیاتی، مالیات نقل و انتقال امالك با 
قابل ذکر است دهند.  د کمترین افزایش را نشان میواحد درص 2/0غیردولتی با  حقوقی اشخاص

درصد سال  8/39اي از  هاي سرمایه اي و تملک دارایی هاي هزینه ها به پرداخت نسبت مالیات
باشد که  ، این امر بیانگر این مطلب میافزایش یافته است 1395درصد در سال  7/40گذشته به 

  ه سال گذشته کمتر شده است.هاي نفتی نسبت ب وابستگی بودجه دولت به درآمد
  درآمدهاي نفتی: .2-7- 1

(به  1395هاي فصلی مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش نفت در سال  طبق گزارش حساب
هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته با  1468) میزان 1390قیمت سال پایه 

د داشته که دلیل اصلی آن افزایش حجم درص 35هزار میلیارد ریال، رشدي برابر با  1087رقم 
باشد. بر اساس گزارش وزارت نفت، متوسط تولید نفت  برجام می اجراي ازصادرات نفتی پس 

 4/16میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته از رشد  7/3به  1395خام در سال 
 2/2نفتی  هاي هفرآورد صادرات خالص و خام نفت مقدار صادرات درصدي برخوردار است.

 .دهد درصد را نشان می 3/41رشدي معادل  1394میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال 
 برداشتن در گامی عملی ،برجام به توجه با است کرده تالش یازدهم دولت در نفت وزارت
  .ببرد را استفاده نهایت المللی بین هاي شرکت ظرفیت از و بردارد المللی بین هاي تحریم

  وضعیت بورس: .2-8- 1
هاي اقتصادي همچون کاهش  هاي بازار سرمایه طی چند سال اخیر تحت تأثیر شوك شاخص

اي و اجراي برجام  نظیر توافق هسته هاي سیاسی شوك قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و
 رسید که واحد 77230 به 1395 سال پایان در تهران بهادار اوراق بورس کل شاخصبوده است. 

 ارزش 1395 سال در باشد. می 1394سال  پایان در آن مقدار از تر پایین واحد 2989 به دیکنز
هزار  5/638به  سال آخر در و فصل پائیز بوده در فصل زمستان بیشتر از شده انجام معامالت

دهد. طی  درصد را نشان می 7/13میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته رشدي معادل 
حجم کل  اند. درصد برخوردار بوده 26درصد و  7زار اول و دوم به ترتیب از رشد سال مذکور با
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افزایش  1395میلیارد سهم در سال  256به  1394میلیارد سهم در سال  228معامالت از 
 هزار میلیارد 1/93 ارزش به بدهی اوراق برگه میلیون 93 تعداد طی این سال یافت. همچنین

شدند.  مواجه افزایش درصد 8 و 5ترتیب با  به 1394سال  به نسبت یک هر که شد ریال معامله
 و فرا رسید )6 شده (اخزا منتشر اسالمی خزانه اسناد ششم سري سررسید 1395 زمستان در

 به کامل طور را به اوراق این اسمی وجوه اسفند 25 یعنی مقرر تاریخ در کشور کل داري خزانه
 اقتصاد امور وزارت اسناد توسط این مختلف هاي سري ود.نم واریز گذاران سرمایه آخرین حساب

 داراي و شده منتشر آن هاي قطعی بدهی تسویه منظور به و دولت از نمایندگی به دارایی و
 گشایش 1395 پاییز و تابستان در نیز اسناد دهم این تا هفتم هستند. سري ساله یک سررسید

 با و ریال میلیارد هزار 15 ارزش به )11د (اخزا نما با ها یازدهم آن سري زمستان در و یافتند
 رریـزي کشـو سازمان مدیریت و برنامهشد و  بازگشایی در فرابورس 1396 مهر 24 سرسید

وجـوه مربوطـه در سررسـید از طریـق شرکت و أمین اعتبار این اسناد را متعهد شده ت
 .یداران واریز خواهد شدخر حساب وجوه، بهتسویه و گذاري مرکزي اوراق بهادار  سپرده

 گذاري خارجی: سرمایه .1-2-10 
بعد  بوده است. خارجی گذاري سرمایهجذب  ،هاي دولت یازدهم در حوزه اقتصاد یکی از اولویت

از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گسترش روابط با 
ها قطع همکاري  ه برخوردارند اما به دلیل تحریمکشورهایی بود که از اهمیت باالیی در منطق

خارجی توانست با کشورهایی مانند  گذاري سرمایهدر دوران پسابرجام سازمان . کرده بودند
جمهوري چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقاي جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، 

همچنین طی  .و ... سند همکاري امضا کندلیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه، اندونزي 
فاینانس و خطوط اعتباري با کشورهاي ژاپن، چین، دانمارك، هلند، نروژ، توان به  این دوره می

 میلیارد 3/10حدود  1395سال گذاري خارجی  سرمایهمصوب  .آلمان، ایتالیا، روسیه اشاره کرد
 ت. سرمایه وارده به کشور شاملدرصد رشد داشته اس 55 بوده که نسبت به سال قبلدالر 

گذاري خارجی  گذاري خارجی در بورس و سرمایه )، سرمایهFDIگذاري مستقیم خارجی ( سرمایه
میلیون دالر در  3223به  1394میلیون دالر در سال  1021باشد که جمعاً از  در نفت و گاز می

گذاري مستقیم  سرمایه دهد. درصد را نشان می 215افزایش که رشدي معادل  1395سال 
رسید.  1395میلیون دالر در سال  2190به  1394میلیون دالر در سال  134) از FDIخارجی (

میلیون دالر در سال  78گذاري خارجی در بورس از رشد چشمگیري برخوردار بوده و از  سرمایه
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 گذاري خارجی در افزایش یافت. همچنین سرمایه 1395میلیون دالر در سال  163گذشته به 
میلیون دالر در سال  870میلیون دالر در سال قبل به  809درصدي از  5/7با رشد  نفت و گاز

میلیون دالر بوده که  2071مبلغ  1395قابل ذکر است مصوب فاینانس در سال  رسید. 1395
 درصد) آن طی سال مذکور جذب گردید. 42( میلیون دالر 865

  صادرات و واردات: .2-11- 1
اي و  مصرفی، واسطه( مندي اقتصاد کشور به انواع مختلف کاالهاي وارداتیبا توجه به نیاز

اي) و کمبود منابع ارزي براي تأمین این کاالها و همچنین نوسانات شدید نفتی دو  سرمایه
 برگیرد.  زمان مورد بررسی قرار می طور هم متغیر تجارت خارجی شامل صادرات و واردات به

نفت  (شامل1395کشور در سال  نفتی صادرات ارزش مجموع مرکزي، بانک آمارهاي اساس
میلیارد دالر بالغ شد  7/55گازي) معادل  مایعات و میعانات طبیعی، گاز نفتی، هاي فرآورده خام،

 صادرات ارزش همچنین مجموع درصد نسبت به سال قبل داشته است. 66که رشدي معادل 
میلیارد دالر در سال  2/28به  1394ر سال میلیارد دالر د 31درصدي از  9غیرنفتی با کاهش 

پتروشیمی  ي محصوالت صادرات غیرنفتی ایران را محصوالت پاالیشگاهی و رسید. عمده 1395
 8377 چین باکشورهاي  1395ایران در سال  پنج بازار نخست صادراتیاند.  تشکیل داده

 3244 یلیون دالر، ترکیهم 6111میلیون دالر، عراق  7436 میلیون دالر، امارات متحده عربی
از طرفی طی سال مذکور ارزش  باشند. می میلیون دالر 2877 میلیون دالر و جمهوري کره

بوده  میلیارد دالر 61میلیارد دالر و  3/1هاي نفتی و سایر کاالها به ترتیب  واردات گاز و فرآورده
 23کاالها افزایش و واردات سایر درصد کاهش  8/37هاي نفتی  که واردات گاز و فرآورده

بیانگر  1395دهد. بررسی ترکیب ارزش واردات سال  درصدي نسبت به سال گذشته را نشان می
پنج  باشد. درصد) می 6/19( اي درصد) و سرمایه 63( اي آن است که بیشتر کاالها از نوع واسطه

 6407 بیمیلیون دالر، امارات متحده عر 10753 چین با ارزش شاملبزرگ واردات کشور  أمبد
 2537 آلمانمیلیون دالر و  2738 میلیون دالر، ترکیه 3460 میلیون دالر، جمهوري کره

  باشند. می دالر میلیون
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 چکیده
و افزایش رشد  بهبود مهم توسعه اقتصادي هر منطقه، يها شاخصهیکی از 

ولید ناخالص بررسی و تحلیل شاخص ت رو نیازااقتصادي و ثبات آن است، 
  .سازد یمکالن هر اقتصادي را نمایان  ابعاد ملی،

به قیمت جاري برابر  1394تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 
میلیارد  6/383344برابر با  1393سال میلیارد ریال و در  7/416676با 

است. سهم استان مازندران از   درصد داشته 7/8ریال بوده که رشدي معادل 
باشد که  می 4/3 معادل 1394جموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال م

یابد. ساختار  هاي کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص می از میان استان
اقتصادي استان مانند ساختار اقتصادي کشور خدماتی است و این بخش 

ایجاد نموده است.  1394را در سال  افزوده ارزشبیشترین میزان 
درصد رشد  1/2، 1393بخش کشاورزي استان نسبت به سال  فزودها ارزش

هاي صنعت، معدن، ساختمان، انرژي و  در بخش که یدرحالدهد  را نشان می
  اند. درصدي برخوردار بوده 8/12و  8/8، 37/0خدمات به ترتیب از رشد 

  
، افزوده ارزشرشد اقتصادي، تولید ناخالص داخلی سرانه،  هاي کلیدي: واژه

  ف واسطه، ستاندهمصر
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  استان هاي  گیري جهت و تولید اقتصادي هاي سیاست. 2-1
به رشد  یابیدست در زمینه تولید ناخالص داخلی، 1394کلی سال  يها استیس نیتر مهماز 

 .باشد یمپرشتاب در قالب قانون برنامه پنجم توسعه  مستمر وبر رشد  دیتأکمناسب اقتصادي با 
تحقق رشد مستمر و پرشتاب رویکردهایی مطرح گردیده که از آن جمله  این برنامه جهت در
و جذب  يگذار هیسرما -انداز پساز طریق کاهش شکاف  يگذار هیسرمابه توسعه  توان یم

در رشد اقتصادي به یک سوم در پایان برنامه، بهبود  يور بهرهسهم  ارتقاء خارجی، يها هیسرما
الزم و  يها رساختیزمحیط اقتصاد کالن و فراهم آوردن بر ثبات  دیتأکبا  وکار کسبفضاي 

از درآمدهاي نفت و گاز در زنجیره  استفاده تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی اشاره نمود.
ساختار نظام  اصالح وابسته به آن با ایجاد صندوق توسعه ملی، یدست نییپاصنعتی و خدماتی و 

 یمالکمی و کیفی بازارهاي  ارتقاء بزرگ، يها يگذار هیسرمااعتبارات خرد و  نیتأمبانکی جهت 
بازارهاي  يریگ شکلو سالمت و حمایت از  تیشفاف بر دارایی، دیتأکو بیمه) با  پول سرمایه،(

قانون اساسی از دیگر رویکردهاي این برنامه جهت  44کلی اصل  يها استیسرقابتی با اجراي 
  .باشد یمدستیابی به رشد مناسب اقتصادي 

  داخلی استان ناخالص محصول وضعیت تحلیل و بررسی. 2-2
  جاري قیمت به استان تولیدي ناخالص محصول .2-2-1

مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص  منتشرشدهاي  هاي منطقه بر اساس آمار و اطالعات حساب
 -3/4میلیارد ریال بوده که از رشد  3/12314220به قیمت جاري  1394کشور در سال 

  دي نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.درص
میلیارد  7/416676به قیمت جاري برابر با  1394تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 

 7/8 میلیارد ریال از رشدي معادل 6/383344برابر با  1393سال ریال بوده که نسبت به 
لید ناخالص داخلی کشور در سال است. سهم استان مازندران از مجموع تو برخوردار بودهدرصد 
هاي کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص  باشد که از میان استان می 4/3معادل  1394

میلیارد ریال  4/2921019هاي کشور، استان تهران با تولید ناخالص داخلی  دارد. در بین استان
ن خراسان جنوبی با درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور، رتبه اول و استا 7/23معادل 

  درصد در رتبه آخر قرار دارند. 55/0میلیارد ریال معادل  5/67545
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  . محصول ناخالص داخلی سرانه2-2-2
 است بوده ریال میلیون 1/155 با برابر 1394 سال در نفت با کشور داخلی ناخالص تولید سرانه

 سال این در. است ودهب مواجه درصدي 1/6منفی  رشد با قبل سال مشابه مدت به نسبت که
 با مقایسه در که بوده ریال میلیون 6/128 برابر مازندران استان داخلی ناخالص تولید سرانه
. باشد می نفت فروش از حاصل درآمد از ناشی بیشتر که دارد داري معنی تفاوت کشوري سرانه

باشد  ریال می میلیون 9/119حدود  1393تولید ناخالص داخلی سرانه استان مازندران در سال 
  میلیون ریال بوده است. 1/165سرانه آن در سطح کشور معادل  که یدرحال

  داخلی استان ناخالص محصول اجزاء تحلیل و بررسی .2-3
  هاي مختلف اقتصادي بخش افزوده ارزش. 2-3-1 
دهد که ساختار اقتصادي استان مانند ساختار اقتصادي کشور خدماتی است و  آمارها نشان می 
ایجاد نموده است. سهم بخش  1394را در سال  افزوده ارزشن بخش بیشترین میزان ای

از تولید ناخالص داخلی  1394کشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و انرژي، خدمات در سال 
  باشد. درصد می 7/51و  2/9، 5/29، 6/9کشور به ترتیب 

خدمات استان مازندران به بخش کشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و انرژي،  افزوده ارزش
 3/239062و  8/63369،6/28621، 9/83927به ترتیب برابر  1394قیمت جاري در سال 

رشد را نشان  درصد 10/2در بخش کشاورزي  1393ریال بوده که نسبت به سال  اردیلیم
هاي صنعت و معدن، ساختمان و انرژي، خدمات به ترتیب از رشد  در بخش که یدرحالدهد  می
است سهم بخش کشاورزي، صنعت،  ذکر قابلدرصدي برخوردار بوده است.  8/12و  4/0،8/8

از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب  1394معدن، ساختمان، انرژي و خدمات در سال 
  باشد. درصد می 4/57و  9/6، 21/15، 1/20
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  1394ساختار اقتصادي استان مازندران سال . 1- 2نمودار 

  استان مازندران وبودجه برنامه سازمان :مأخذ                
  هاي کشاورزي بخش افزوده ارزش. 1-1- 2-3

 1394میلیارد ریال در سال  5/1178639 بخش کشاورزي به قیمت جاري کشور افزوده ارزش
است. سهم بخش مذکور از تولید   درصد رشد داشته 4/8بوده که در مقایسه با سال قبل 

بخش کشاورزي به قیمت جاري  افزوده ارزشباشد.  درصد می 6/9ر معادل ناخالص داخلی کشو
 1393میلیارد ریال است که نسبت به سال  9/83927مبلغ  1394استان مازندران در سال 

 1/20دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان  درصد رشد را نشان می 1/2معادل 
که شامل زارعت و هاي بخش کشاورزي   عالیترشته ف افزوده ارزشباشد. رشد  درصد می

 ، کرم ابریشم،زنبورعسلپرورش ( ،يمرغدار سنتی، دام دامداري، گاوداري صنعتی، باغداري،
 ،8/9،  -4/11، 3/7ر و ماهیگیري به ترتیب براب يجنگلدار کشاورزي)، يها تیفعالو سایر  شکار

  .باشد می درصد 2/0و  -5/5 ،1/44،-05/38، 5/6
  صنعت و معدن  بخش افزوده ارزش. 1-2- 2-3

/میلیارد ریال در سال 9/3621762بخش صنعت و معدن به قیمت جاري در کشور  افزوده ارزش
است. سهم بخش مذکور از   درصد کاهش داشته 2/23بوده که در مقایسه با سال قبل  1394

معدن به  و تبخش صنع افزوده ارزش. باشد یمدرصد  4/29تولید ناخالص داخلی کشور معادل 
میلیارد ریال است که نسبت به  8/63369مبلغ  1394قیمت جاري استان مازندران در سال 

دهد. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی  درصد رشد نشان می 37/0معادل  1393سال 
  باشد. درصد می 2/15استان 
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درصد  8/60درصد مختص معدن و  2/39بخش صنعت و معدن کشور  افزوده ارزشاز مجموع 
نسبت به سال قبل  1394معدن کشور در سال  بخش ریز افزوده ارزشمتعلق به صنعت است. 

 برخورداردرصد کاهش  4/9صنعت  بخش ریز افزوده ارزش که یدرحالدرصد کاهش داشته  8/37
نسبت به  1394معدن در استان مازندران در سال  بخش ریز افزوده ارزشبوده است. از طرفی 

است. استان   درصد رشد داشته 2/0صنعت  بخش ریز افزوده ارزشدرصد و  5/15سال گذشته 
کل کشور  افزوده ارزشدرصد از  8/2در بخش صنعت با دارا بودن سهم  1394مازندران در سال 

کل  افزوده ارزشدرصد از  07/0و در بخش معدن با دارا بودن سهم  12در این بخش رتبه 
است. در بخش صنعت بیشترین افزایش رشد مربوط به  ص داده را به خود اختصا 21کشور رتبه 

و گیاهی و بیشترین کاهش رشد  ییایمیش دارویی، يها فرآوردهرشته فعالیت تولید داروها و 
  باشد. می توتون و تنباکو يها فرآوردهتولید  يها تیفعالمربوط به رشته 

  از طبیعیساختمان و تأمین آب و برق و گ  بخش افزوده ارزش. 1-3- 2-3
به قیمت  1394ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در کشور در سال   بخش افزوده ارزش

 1/1258502به مبلغ  1393میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  7/1124987جاري مبلغ 
باشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی  درصد برخوردار می 6/10میلیارد ریال از روند کاهشی 

ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در استان   بخش افزوده ارزشدرصد است.  1/9دل معا
میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته  6/28621به قیمت جاري برابر  1394مازندران در سال 

است. سهم این بخش از تولید ناخالص   درصد داشته 8/8میلیارد ریال، رشد  3/26298به مبلغ 
  باشد. درصد می 9/6معادل  داخلی استان

  بخش خدمات افزوده ارزش. 1-4- 2-3
 6/6340630به قیمت جاري معادل  1394بخش خدمات در کشور در سال  افزوده ارزش

درصدي مواجه  9/8و با رشد  2/5823807میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل به مبلغ 
 باشد. درصد می 5/51برابر بوده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور 

 3/239062به قیمت جاري برابر با  1394بخش خدمات استان مازندران در سال  افزوده ارزش
درصد رشد  8/12میلیارد ریال،  3/211991به مبلغ  1393میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 

م آن از تولید درصد و سه 4/57است. سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان   داشته
  باشد. درصد می 9/1ناخالص داخلی کشور 
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 يها تیفعال درصد، 5/28و انبارداري با  ونقل حمل بخش خدمات، يها بخشدر میان زیر 
 يها تیفعالدرصد،  6/23و ارتباطات  اطالعات درصد، 4/16جا و غذا  نیتأمخدماتی مربوط به 

و فنی  یعلم ،يا حرفه يها تیفعالصد، در 3/29و مستغالت  امالك درصد، 6/13مالی و بیمه 
امور عمومی و خدمات  اداره درصد، 8/27اداري و خدمات پشتیبانی  يها تیفعالدرصد،  9/24

انسان و مددکاري  سالمت بهمربوط  يها تیفعال درصد، 7/23 آموزش درصد، 6/15شهري 
رصد رشد د 7/12و خانگی  یشخص ،یاجتماع خدمات عمومی، ریسا درصد، 4/12اجتماعی 

 6/8وسایل نقلیه و کاالها  ریتعم ،یفروش خردهو  یفروش عمدهداشته است و تنها رشته فعالیت 
  درصد کاهش داشته است.

 اقتصادي مختلف هاي بخش واسطه . مصرف2- 2-3
هاي یک فرآیند مصرف  داده صورت بهمصرف واسطه عبارت است از ارزش کاالها و خدماتی که 

شود.  می مصرف سرمایه ثابت ثبت عنوان بههاي ثابت که  رف داراییمص ياستثنا بهشوند،  می
کاالها و خدمات ممکن است در یک فرآیند تولید تغییر شکل داده یا کامالً مصرف شوند. بعضی 

شوند.  ها بعد از تغییر شکل و تشکیل ستانده، مجدداً وارد یک فرآیند تولید مصرف می از داده
هزینه . 2 شده مصرفهزینه مواد مستقیم . 1شامل  رف واسطهمصا ارزش دهنده لیتشک اجزاي

تعمیرات و نگهداري  .4بندي  بسته مصرفی و لوازم ملزومات .3 شده مصرفمواد غیرمستقیم 
 ونقل حمل. 7 هزینه برق و آب و گاز .6و اجاره محل  بیمه .5 توسط خارج از مؤسسه شده انجام

مصرف واسطه  باشد. می اخت بابت خدمات قرارداديپرد. 9 زینه دریافت تسهیالت اعتباري. ه8
 9/5میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته  9/8180393معادل  1394کل کشور در سال 

 9/287691برابر  1394است. مصرف واسطه استان مازندران در سال   درصد کاهش داشته
ست. سهم مصرف واسطه ا  درصدي نسبت به سال قبل داشته 6/5میلیارد ریال بوده و رشد 

  باشد. درصد می 5/3استان مازندران از مصرف واسطه کل کشور 
 اقتصادي مختلف يها بخش . ستانده3- 2-3

و  دشدهیتولکاالها و خدماتی است که در یک واحد تولیدي، طبق تعریف ستانده عبارت است از 
خدماتی که در یک واحد  کاالها و. گیرد براي استفاده در خارج از آن واحد در دسترس قرار می

در یک دوره حسابداري معین تولید و در همان دوره در فرآیندهاي دیگر آن واحد مصرف 
 ستانده .2ستانده بازاري . 1: ستانده به سه دسته کل .آید نمی حساب بهستانده آن  ،شود می
ور در سال ستانده کش .شود تقسیم می يبازار ریغستانده . 3نهایی  یخودمصرفبراي  دشدهیتول
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باشد که نسبت به سال گذشته با مبلغ  میلیارد ریال می 6/20446414به میزان  1394
است. ستانده استان مازندران در   درصد کاهش داشته 3/5 معادل میلیارد ریال، 3/21582289

درصدي  1/7از رشد  1393میلیارد ریال بوده و نسبت به سال  5/702673 برابر 1394سال 
درصد بوده که رتبه  4/3همچنین سهم آن از کل ستانده کشور معادل  .باشد برخوردار می

  است.  به خود اختصاص داده يها استانهشتم در بین 
 اقتصادي مختلف يها بخش ستانده به واسطه مصرف نسبت .4- 2-3

درصد بوده که نسبت به سال  40معادل  1394نسبت مصرف واسطه به ستانده کشور در سال 
 1394در سال  مازندرانمصرف واسطه به ستانده در استان  نسبت ري نکرده است.گذشته تغیی

  .باشد درصد بیشتر می 5/1از نسبت مصرف واسطه به ستانده کشور  درصد بوده که 5/41برابر 
  هاي سیاستی بندي و ارائه توصیه . جمع2-4

اد استان از دهد که اقتص هاي موجود در استان نشان می توانمندهاي و پتانسیل بررسی
بررسی عملکرد متغیرهاي کلیدي اقتصادي  حال نیدرعبرخوردار است،  یتوجه قابلهاي  ظرفیت

هاي باال و همچنین تالش مسئوالن در  برخورداري از ظرفیت باوجوداستان بیانگر این بوده که 
ر د آنچهدستیابی به سطوح باالتر توسعه، همچنان شکاف بین وضعیت مطلوب مورد انتظار و 

هاي سیاستی براي  توصیه کند، وجود دارد. در همین راستا یواقعیت و عمل تحقق پیدا م
  گردد: استان به شرح زیر بیان می ياقتصاد يها بخش
 توسعه صنایع تبدیلی  
 ایجاد تسهیالت در عرضه محصوالت کشاورزي  
 تقویت و حمایت از بورس کاالي کشاورزي  
 گسترش نظام بیمه محصوالت کشاورزي  
 هاي تضمینی ح نظام قیمتاصال  
 هاي نوین بازاریابی و تنظیم بازار استفاده از شیوه  
  و لزوم اقدامات الزم در این زمینه جهت  وکار کسبتالش جدي و مؤثر به مقوله فضاي

  هاي خارجی با هدف توسعه صادرات استان جلب سرمایه
 توسعه فرهنگ تجارت الکترونیک  
 اي هاي منطقه ر در پیمانت اي و حضور فعال ایجاد نگرش منطقه 
 هاي کم رونق گردشگري به مسافران ها در فصل تخفیفات باالي هتل 
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 جلوگیري از توسعه فرهنگ استفاده از اماکن غیررسمی 
 مذهبی -هاي تاریخی هاي جامع گردشگري براي استان با توجه به ویژگی تدوین طرح 
  يگرد عتی(طب سمیاکو تورتوجه ویژه به( 
 متی، پذیرایی، ورزشی و تفریحیتوسعه اماکن اقا 

  
  

 (میلیارد ریال) هاي اقتصاد فعالیت برحسبندران . ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان ماز1- 2جدول 

  شرح
 افزوده ارزش
  1393سال 

سال  افزوده ارزش
1394  

  نرخ رشد

  7/8  7/416676  6/383344  تولید ناخالص داخلی
  10/2  9/83927  1/82201  گروه کشاورزي

  37/0  8/63369  5/63136  گروه صنعت و معدن
  8/8  6/28621  3/26298  گروه ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی

  8/12  3/239062  3/211991  گروه خدمات
  استان مازندران وبودجه برنامهمأخذ: سازمان  
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  فصل سوم

  بخش کشاورزي استان
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  چکیده
 از هوایی و آب و جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به مازندران استان

 غذائی امنیت تأمین و کشاورزي بخش در باالیی هاي توانمندي و ها ظرفیت
 کشور غذایی صنعت در مناسبی جایگاه تواند می و بوده برخوردار کشور
 درصد 7/8 کشت تحت اراضی از درصد 3/2 داشتن با مازندران .باشد داشته

 کشور میانگین برابر سه حدود که هداد اختصاص خود به را تولید کشور
 گیري اندازهجنگلی مازندران بر اساس آخرین  هاي عرصهمساحت . است

 برگ پهنل درختان شامهزار هکتار  3/1107حدود  94در سال  اي ماهواره
  است.هزار هکتار برآورد شده  585مراتع استان نیز  و

کشاورزي استان افزوده بخش  ارزش  94اطالعات، در سال  نیبر اساس آخر
افزوده  درصد از ارزش  1/7بوده که  الیر اردیلیم 9/83927مازندران معادل 

استان  یناخالص داخل دیدرصد از تول 1/20بخش یاد شده در کل کشور و 
 استان زراعی محصوالت کشت زیر سطح است. را به خود اختصاص داده

 5/383( قبل یزراع سال با مقایسه در که بوده هکتار هزار 5/447 حدود
 هزار 2/159 حدود. است  داشته افزایش درصد 7/16 حدود) هکتار هزار

 کشت زیر 1395 سال در مازندران استان وسعت از درصد 7/0 معادل هکتار
 سازي، بهینه امکانات کردن فراهم .است بوده) باغی( کشاورزي محصوالت

 نسبی ودبهب جهت در کشاورزي محصوالت انواع تولید ازدیاد و بهبود
 نیل منظور به بخش، شاغالن سرانه درآمد متوسط افزایش و تغذیه شاخص

 در دولت اقتصادي هاي رویکرد از کشور نیازهاي تأمین در خودکفایی به
  .است بوده 95 سال در کشاورزي بخش

  غیرنفتی صادرت  نسبی، مزیت کشاورزِي، محصوالت :کلیدي هاي واژه
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  استان هاي گیري جهت و کشاورزي شبخ اقتصادي هاي سیاست. 3-1
 یبهبود نسب ،يانواع محصوالت کشاورز دیتول ادیبهبود و ازد ،يساز نهیفراهم کردن امکانات به

در  ییبه خودکفا لین يمتوسط درآمد سرانه شاغالن بخش در راستا شیو افزا هیشاخص تغذ
کشاورزي است. بطور هاي اقتصادي دولت در بخش  رویکرد نیکشور از مهمتر يازهاین نیتأم
  :باشد یم لیشده شامل موارد ذ ادیبخش در سال  نیا يها استیس از یبخش یکل
  شده. ياریبصورت دائم و آب دار بیش یاز توسعه باغات در اراض تی. حما1
  اي). گلخانه( شدهکنترل  يها طیدر مح دیتول شیاز افزا تی. حما2
  در باغات. یصادرات تیمز يجایگزینی ارقام مرغوب تجاري دارا از تی. حما3
  باغات موجود. ي. حذف باغات غیر اقتصادي، اصالح و نوساز4
  . تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت باغی.5
  ...عملکرد در واحد سطح و شی. بهبود افزا6

توان به استمرار حمایت از تولید در این بخش از طریق تداوم سیاست خرید  خصوص می نیا در
هاي تولیدي، تأمین و پرداخت بخشی از  ت اساسی، پرداخت یارانه به نهادهتضمینی محصوال

سود تسهیالت بانکی اعطایی و همچنین استفاده از ابزار بیمه به منظور کاهش ریسک 
  گذاري در بخش کشاورزي اشاره نمود. سرمایه

  استان کشاورزي بخش تحوالت وضعیت بررسی .2- 3 
 و نقش انسانی و اقتصادي طبیعی، باالي هاي توانمندي و ها فیتظر بودن دارا با مازندران استان
 اقتصاد در مناسبی جایگاه و بوده برخوردار کشور غذائی امنیت تأمین در اي ویژه جایگاه

  .دارد کشور کشاورزي
 انواع تولید تن میلیون 5/2 تولید با مازندران جهاد، وزارت سوي از شده منتشر آمار اساس بر

 مقدار ازنظر گذشته سال به نسبت که باشد می کشور سیزدهم رتبه داراي یزراع محصوالت
 کیوي و مرکبات شلتوك، تولید میزان حیث از استان این. است  داشته کاهش رتبه هفت تولید

 و خزر دریاي از برخورداري به توجه با. باشد می نخست رتبه حائز ها استان سایر بین در
 مختلف هاي گونه پرورش طریق از تا است مهیا شیالت بخش ايبر امکان این داخلی آبگیرهاي

 رشته افزوده ارزش افزایش در مؤثرتري نقش پرورشی ماهیان سایر و استخوانی خاویاري، ماهیان
  .باشد داشته استان داخلی ناخالص تولید در توجهی قابل سهم و ماهیگیري هاي فعالیت



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٢٥  

 کشور اراضی مساحت درصد 5/1 معادل کشور یاراض از هکتار 23520000 مساحت با مازندران
 2 حدود کشور، در موجود جنگل هکتار میلیون 17 مجموع از. است داده اختصاص خود به را

 در مازندران استان که قرارداد کشور شمالی نواحی در آن درصد 2/12 معادل هکتار میلیون
 خود به را شمال هاي نگلج سطح درصد 2/56) گلستان و گیالن( کشور شمالی هاي استان بین

  .است  داده اختصاص
 آن اقتصادي ارزش که باشد می هکتار هزار 1124 مازندران استان در جنگل موجودي میزان

 5/2 برابر جنگل این ساالنه رویش متوسط. گردد می برآورد ریال میلیارد 112400 بر بالغ
 میلیون 8/2 حدود یديتول هاي جنگل در اساس این بر که باشد می هکتار در مترمکعب
  .داشت خواهیم ساالنه تولید مترمکعب

 میانگین به نسبت که بوده متر میلی 5/234 حدود 94-95 آبی سال در کشور بارش میزان
 1/17 حدود )متر میلی 2/200( گذشته آبی سال با مقایسه در و کاهش درصد 7/15 درازمدت

 میلیارد 7/395 معادل 94-95 بیآ سال در کشور بارش حجم. است  داشته افزایش درصد
 میلیارد 9/331 معادل 92- 93 آبی سال در کشور بارش حجم که حالی در است بوده مترمکعب
  .دهد می نشان را افزایش درصد 2/19 حدود که بوده مترمکعب
 در که بوده متر میلی 8/792 حدود 94-95 زراعی سال در مازندران استان بارندگی میانگین
 بر. است  داشته افزایش درصد 2/17 حدود) متر میلی 6/676( 93-94 زراعی سال با مقایسه
 6/2235 با رامسر شهرستان به بارندگی بیشترین 94-95 زراعی سال بارش هاي داده اساس
 درصد 5/106 با رامسر. است  داشته تعلق متر میلی 236 با بلده شهرستان به کمترین و متر میلی

 آخر و اول اي رتبه در گذشته سال به نسبت کاهش درصد 1/24 اب امیرآباد بندر و افزایش
  .اند بوده استان هاي بارندگی حجم کاهش و افزایش

  کشاورزي بخش هاي شاخص وضعیت بررسی. 3-3
  کشاورزي بخش اساسی محصوالت تولید .3-3-1
 کشاورزي گروه هاي بخش زیر ستانده و واسطه مصرف ،افزوده ارزش  

 و زنده موجودات بین روابط مطالعه اکولوژي اصول از استفاده با زراعت همان پایدار کشاورزي
 که دامپروري و زرع و کشت منسجم سیستم صورت به پایدار کشاورزي. باشد می ها آن محیط
، 94در سال . است شده تعریف انجامد می طول به هم مدت طوالنی و دارد مکانی خاص کاربرد
 1/7بوده که  الیر اردیلیم 9/83927مازندران معادل  افزوده بخش کشاورزي استان ارزش 
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است و نسبت به  افزوده بخش یاد شده در کل کشور را به خود اختصاص داده  درصد از ارزش 
درصد برخوردار بوده است. مصرف  7/22معادل  ی) از کاهشالیر اردیلیم 108602( 93 سال

بوده که  الیر اردیلیم 5/53503 معادل 94استان مازندران در سال  يکشاورز شواسطه بخ
شده  ادیدر مدت  زیبخش ن نی. ستانده ادهد  یم لیدرصد مصرف واسطه کشور را تشک 6 بایتقر
  .باشد یدرصد از ستانده کشور را دارا م 7/6بوده است که  الیر اردیلیم 4/137431
 تفکیک به استان کشاورزي بخش عمده محصوالت تولید و کشت زیر سطح 

  )آبزیان و دامی اغی،ب زراعی،(
 یقارچ خوراک تون،ینهال ز ،ینتیز يها نهال ،يویمرکبات، برنج، ک دیاستان مازندران در تول

. لذا باشد یروزه رتبه اول را در کشور دارا م کیو جوجه  دیگوشت سف ،يا نباتات علوفه ،یصدف
  د.کشور به عهده دار ییمواد غذا نیدر تأم یگفت مازندران نقش مهم توان یم

هزار تن بوده است که در  5/273بالغ بر  94-95 یگندم استان در سال زراع دیتول زانیم
 دیتول زانیاست. م  داشته شیدرصد افزا 30هزار تن)  4/210( گذشته یبا سال زراع سهیمقا

هزار تن  1075حدود  یدرصد به رقم 7/9معادل  یشیبا افزا شده ادیشلتوك برنج در مدت 
جو در  دیهزار تن بوده است. تول 7/979 حدود 93-94 یدر سال زراع زانیم نیاست، ا دهیرس

هزار  9/41( قبل یبا سال زراع سهیهزار تن بوده که در مقا 4/43حدود  یسال مذکور به رقم
بالغ بر  95مرکبات استان در سال  دیتول زانی. مدهد یرا نشان م شیدرصد افزا 6/3تن) حدود 

درصد کاهش  2/16تن) با  6/1771با سال گذشته ( سهیدر مقا هزار تن بوده است که 1485
 دیتول زانیمرکبات بوده است. م یخزدگیزودرس و  يسرما لیکاهش به دل نیکه ا است  داشته

با سال قبل  سهیکه در مقا است  دهیهزار تن بالغ گرد 180شده معادل  ادیاستان در سال  يویک
بخش  ریمرغ از اقالم عمده ز گوشت مرغ و تخم یر،شنداشته است. گوشت قرمز،  یچندان رییتغ

گوشت قرمز استان در  دیتول زانیموجود م ي. بر اساس آمارهاباشند یم يدام در بخش کشاورز
 2/3هزار تن) حدود  5/65( 94 سالبا  سهیهزار تن بوده است که در مقا 6/67حدود  95سال 

هزار  845از گوشت قرمز کشور ( صددر 8حدود  دیتول زانیم نیاست، ا  داشته شیدرصد افزا
  .دهد یم لیتن) را تشک

با سال  سهیهزارتن بوده که در مقا 8/633شده در استان  ادیدر مدت  زیخام ن ریش دیتول زانیم
درصد از  6حدود  دیتول زانیم نیاست، ا  داشته شیدرصد افزا 2/5هزارتن) حدود  5/602( قبل

 95در سال  زین دیگوشت سف دیتول زانی. مدهد یم لیکهزارتن) را تش 10563( کشورخام  ریش
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درصد  2/3هزار تن) حدود  5/197با سال گذشته( سهیهزار تن بوده که در مقا 8/203حدود 
 لیکشور را تشک دیدرصد از گوشت سف 7/8حدود  دیمقدار تول نیاست، ا  داشته شیافزا

  بوده است. تن ونیلیم 3/2کشور حدود  دیگوشت سف دیتول زانی. مدهد یم
و  آببندان ادیوجود تعداد نسبتا ز گریو از طرف د ینوار ساحل لومتریک 330از  يبرخوردار

هاي آبزي  توسعه فعالیت را جهت یبستر مناسب گرید يمناسب از سو یرودخانه ها و منابع آب
ز نژاد ا 14و  رگونهیز 63گونه،  114خزر با حدود  ياینموده است. در ایپروري در استان مه

و شهرت  تیآن از اهم اریباشدو خاو یمطرح م یالتیش ياز قطب ها یکیبه عنوان  انیآبز انواع
تاکنون دارا  82در کشور را از سال  يپرور ياستان رتبه نخست آبز نیا برخوردار است. یجهان

کمان در شهرستان  نیرنگ يگونه قزل آال يقفس فعال، حاو 12باشد. استان با دارا بودن  یم
داشته است. بر اساس مطالعات  دیتن تول 120قفس)، جمعا  4( نوشهرقفس) و  8( تنکابن يها

 یرا دارا م ییایدر يدر قفس ها یهزار تن ماه 200 دیتول تیاستان قابل نیصورت گرفته ا
توان در  یم یبخش خصوص يگذار هیبا فراهم نمودن بستر مناسب و استفاده از سرما که ؛باشد

) در دیو ص يپرور يآبز( آبزیان دینمود. سهم استان از کشور در تول داماق دیتول شیجهت افزا
 تیاستان ها از وضع ریاستان نسبت به سا نیدهد ا یدرصد بوده که نشان م 12برابر  95سال 
  باشد. یدر استان م يپرور يبرخوردار است که مرهون توسعه آبز یمطلوب

فیل ماهی و همچنین خانواده  ن، تاس ماهی، انواع ماهیان خاویاري شامل ازون برو مهمترین
باشند. به عالوه گاو  گونه که مهمترین آنها شامل سفید، کفال، کپور می 6کپور ماهیان با 

گونه مهمترین خانواده ماهیان استخوانی آبهاي  18گونه و سنگ ماهیان با  36ماهیان با 
  باشند. ساحلی ایران در دریاي مازندران می

دالر بوده است  ونیلیم 43تن به ارزش  9500 زانیبه م یو پرورش ییایدر انیآبزانواع  صادرات
 8/5در وزن  بیدالر) به ترت ونیلیم 39تن و ارزش  8976( 94با عملکرد سال  سهیکه در مقا

گذاري مورد نیاز در  است. میزان سرمایه  درصد رشد داشته 2/10 زین یدرصد و از لحاظ ارزش
تعداد مراکز  ،يدیواحد ص 106 يادیص دیتعداد مراکز ص ال،یر اردیلیم 307حدود  95سال 

  مزرعه بوده است. 3436 يپرور يآبز
 ستیدر حال نیبوده است ا لوگرمیک 10در کشور حدود  انیشده مصرف سرانه آبز ادیسال  در

سالمت  يباشد. برا یم لوگرمیک 13و حدود  يکشور نیانگیکه مصرف سرانه استان باالتر از م
کمتر از متوسط  رانیدر ا انیبرسد. مصرف سرانه آبز لوگرمیک 25مصرف سرانه به  دیمعه باجا

و  سلندیا ا،یزاپن، اسپان يمصرف سرانه مربوط به به کشورها نیباشد. باالتر یم یمصرف جهان



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٢٨  

 ریاخ يسال ها یداشته که ط يبه فرهنگ ساز ازیمصرف سرانه ن شیباشد. افزا یم کایآمر
و بهره برداران، توسعه  يپرور يبه واسطه ارتقا دانش و تجربه آبز دیتول شیافزا بیلقاز  یاقدامات

کم بازده، توسعه  یساحل یدر اراض ياریخاو انیقفس، توسعه پرورش ماه در انیپرورش ماه
  بوده است. يکشاورز يدر مجاورت چاهها یپرورش ماه

  استان کشاورزي بخش محصوالت واردات و صادرات. 3-3-2
 از دالر میلیون 6/312 ارزش به کشاورزي محصوالت تن هزار 4/189 ، معادل95 الس در

 روسیه فدراسیون و قزاقستان افغانستان، ترکمنستان، عراق، کشورهاي مقصد به استان گمرکات
 و درصد 9/4 حدود هزار تن) 2/199( وزنی ازنظر 94 سال با مقایسه در که است گردیده صادر
 اقالم ترین مهم. است  داشته کاهش درصد 6/6یلیون دالر) حدود م 9/334( ارزش ازنظر

 گل و مرکبات، کیوي لبنی، هاي فرآورده شامل 1395 سال در استان کشاورزي بخش صادراتی
  .است بوده زمینی سیبگیاهان و مرغ و  و

 حیث از ترتیب به 95 سال در استان صادرات کل از استان کشاورزي محصوالت صادرات سهم
  .باشد می درصد 1/81 و 3/23 حدود ارزشی و وزنی

 ارزش به و تن هزار 5/1789 وزن ازلحاظ ،95 سال در نیز استان کشاورزي محصوالت واردات
 ارزش از درصد 6/52 و وزن کل از درصد 3/80 معادل سهمی که باشد می دالر میلیون 5/385

 اقالم ترین مهم. است  داده تشکیل نظر مورد سال در را استان غیرنفتی کاالهاي واردات کل
 وزنی لحاظ به که است و گندم بوده ذرت جو، 1395 سال در استان کشاورزي بخش وارداتی

 از درصد 9/79 و استان کشاورزي محصوالت واردات از درصد 5/99 که بوده تن هزار 4/1703
  .است  داده تشکیل یادشده سال در را استان محصوالت کل واردات

 سبد در استان کشاورزي محصوالت صادرات سهم که شد متوجه توان می دهسا نگاه یک با
 هاي تحریم همچون، مواردي بر عالوه که باشد می ناچیز بسیار استان صادراتی محصوالت
 محصوالت شده تمام قیمت بودن باال قبیل، از عواملی کشور به ارز ورود مشکالت اقتصادي،

 ماندگاري عدم هدف، بازارهاي در خارجی ابهمش محصوالت با آن رقابت عدم و داخلی
 نادرست، ونقل حمل برداشت، و داشت کاشت، مراحل رعایت عدم دلیل به کشاورزي محصوالت

  رقابت و صادراتی کنسرسیوم وجود عدم کشاورزي، محصوالت نامناسب بندي بسته
 در ناتوانی و هدف بازارهاي دادن دست از موجب درنهایت که یکدیگر با خرد صادرکنندگان

  .است گردیده موجب را جدید بازارهاي به ورود
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  کشاورزي بخش از گرفته صورت هاي حمایت. 3-3-3
 در که بوده ریال میلیارد 4791 مبلغ 95 سال در کشاورزي بخش در یافته تخصیص اعتبارات

 تولیدات طبیعی، صنایع شیالت، مکانیزاسیون، کشاورزي، تکمیلی و تبدیلی صنایع هاي بخش
 و ها باغ دیدگان خسارت تسهیالت کشاورزي، خاك و آب طرح اجراي طیور، و دام گیاهی،
 گردیده جذب جاري سال در کل اعتبار یاد شده مبلغ. باشد می کلزا و جو گندم، پاییزه کشت

  .است 
که حدود  است، بوده )ریال میلیارد 1410(94 سال با مقایسه دربخش یاد شده  تسهیالت مبلغ

 عملکرد به یافته اختصاص تسهیالت میزان رشد دالیل از صد افزایش داشته است.در 8/239
 همچنین و شیالت و مکانیزاسیون تکمیلی، و تبدیلی صنایع هاي بخش درصدي 100  جذب
 موجبات امر این که است، بوده گذشته زراعی سال در گیاهی تولیدات بخش درصدي 98 جذب

  . است نموده فراهم را 95 الس در یافته تخصیص اعتبارات افزایش
  سیاستی هاي توصیه ارائه و بندي جمع. 3-4

 زایی اشتغال همچون، مهمی هاي ویژگی از آن ماهیت دلیل به طبیعی منابع و کشاورزي بخش
 با پسین و پیشین پیوند محوري، عدالت و فقرزدایی توسعه غیرمستقیم، و مستقیم صورت به

 طریق از ملی امنیت تأمین جهانی، نسبی مزیت ،مهاجرت کنترل صنعت، و خدمات بخش
  .باشد می …و غذایی امنیت

 وجود عدم و مالکیت اسناد بودن دستارمی مالی، تأمین باالي هزینه محصوالت، فسادپذیري
  دلیل به سودآوري بودن نازل بانکی، نیاز مورد وثایق تأمین راستاي در مالکیت رسمی اسناد

 مالی توان عدم و زمین سرانه پایین نسبت دستوري، هاي قیمت و تولید شده تمام هاي هزینه 
 از بودن فصلی و مدرن تکنولوژي با آبیاري هاي سیستم و آالت ماشین کارگیري به براي کافی
  .باشد می استان کشاورزي بخش هاي چالش ترین مهم

 هاي چالش همچنین و اخیر هاي سال طی کشاورزي بخش هاي شاخص روند به توجه با
  :گردد می پیشنهاد آن توسعه و رشد براي زیر راهکارهاي بخش، این پیشروي
 گردشگري منظر از استان روستاهاي سطح در اي منطقه و بومی هاي استعداد کارگیري به 

 در اشتغال ایجاد جهت خانگی و خرد مشاغل و دستی صنایع کشاورزي، و روستایی
  .روستاها
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 بخش در صادرات توسعه و واردات نیجایگزی هاي سیاست از مناسب استفاده  
 براي  مالکیت اسناد صدور و شالیزاري اراضی سازي یکپارچه و تسطیح سیاست استمرار

  برداران بهره
 قیمت شدید نوسانات از جلوگیري منظور به کشاورزي محصوالت هدفمند واردات 

  یادشده محصوالت
 و صنایع( کشاورزي رهايوکا کسب توسعه خصوص در عملیاتی و راهبردي  برنامه تدوین 

  )کشاورزي تولید با مرتبط خدمات
 راستاي در استان کشاورزي محصوالت از حمایت جهت ریزي برنامه و تولید دهی جهت 

  اي منطقه و کشوري نسبی هاي مزیت داراي تولیدات به نیل
 و ضایعات کاهش منظور به کشاورزي بخش تبدیلی و فرآوري صنایع توسعه و ایجاد 

  بیشتر افزوده ارزش با االهايک صادرات
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  فصل چهارم

  استانبخش صنعت و معدن 
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 چکیده
اولیه  مواد استان مازندران با در اختیار داشتن منابع عظیم و متنوع معدنی،

براي ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي و همچنین نیروي  ازیموردن
اه برتر در انسانی با تحصیالت عالی، از شرایط الزم براي دستیابی به جایگ

هاي گذشته نگاه  . از دههباشد یمحوزه صنعت و معدن کشور برخوردار 
طبیعت محور حاکم بر استان به صنعت و معدن، باعث عدم رشد صنعتی و 
معدنی استان و عدم استفاده از پتانسیل بخش یاد شده که قریب به چهل 

 ، گردیده است.شود یمدرصد اقتصاد کشور را شامل 
واحد صنعتی  3850حدود  1395تا پایان سال  ادشدهییت علیرغم محدود

درصد از پروانه  5باشند که حدود  برداري می داراي پروانه بهره در استان
 اند. هاي موجود کشور را به خود اختصاص داده برداري بهره

معدن در استان  243تعداد  درمجموع 1395در بخش معدن تا پایان سال 
باشد.  واحد غیرفعال می 85و در حال تجهیز، واحد فعال  158با ترکیب 

واحد  191واحد در قالب تعاونی و  50واحد دولتی،  2برداران با ترکیب  بهره
میلیارد ریال و  3/820گذاري  بخش خصوصی بوده که با میزان سرمایه

 21149کسب صادره از سایت اصناف ایرانیان  يها پروانهاشتغال بر اساس 
  نفر بوده است.

دهاي معمول دولت براي حمایت و توسعه بخش صنعت و معدن از رویکر
اي باالي صنایع نوین، تقویت  استفاده از توان توسعه جمله ارتقاء فناوري،

توسعه  کننده یبانیپشترقابتی، اصالح و تقویت نهادهاي  يها تیمز
  هاي دولت بوده است. کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط، از سیاست

  
  برداري صنعت و معدن، سرمایه گردش، پروانه بهره دي:هاي کلی واژه
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  هاي استان گیري اقتصادي بخش صنعت و معدن و جهت يها استیس. 4-1
بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادي کشور، داراي تعامل 

تواند یکی از  ران است و میه ایجامع سیاسی و اقتصادي اجتماعی، هاي بخش سایر با اي گسترده
  .باشدهاي اقتصادي کشور  پیشران نیمؤثرتر

 ارتقاء فناوري، ازجملهرویکردهاي معمول دولت براي حمایت و توسعه بخش صنعت و معدن 
رقابتی، اصالح و تقویت نهادهاي  يها تیمزاي باالي صنایع نوین، تقویت  استفاده از توان توسعه

نیز تداوم یافت.  1394فرینی و صنایع کوچک و متوسط، در سال کننده توسعه کارآ	پشتیبانی
و تجهیزات تولیدي و  آالت نیماشنوسازي  منظور بههاي حمایتی  همچنین اجراي مناسب بسته

 ازجملهتنظیم تراز تجاري بخش صنعت و معدن،  منظور بهوري و همچنین تالش  ارتقاي بهره
  توجه قرار داد. توان موردهایی است که میترین توصیه مهم

  . بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن4-2
 يها بیآسحاکم بر اقتصاد کشور،  یالملل نیباخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و  يها سالدر 

 يها تیظرفباالتر بودن  رغم بهجدي دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور 
فعالیت مشغول باشند. در استان مازندران به دلیل  ، اما با کمتر از ظرفیت تولید بهشده نصب

جهت ایجاد یک  يساز آماده کمبود زمین و باال بودن قیمت آن، هزینه تملک و به تبع آن
یک عامل منفی در مقابل  عنوان بهاین امر  ؛ کهدهد یمافزایش  ها آن شده تمامصنعت، هزینه 

صنعتی،  يها شهركدت در ایجاد و توسعه . همچنین با عدم مساعردیگ یمقرار  گذاران هیسرما
  مواجه خواهد شد. يگذار هیسرمابا عدم امکان استقرار صنایع و نیز  يزود بهمازندران 

در سیاست توسعه استان مازندران و تغییر استراتژي توسعه  آمده عمل بهبا توجه به تغییر نگرش 
ر دست اجرا بوده است که صنعتی زیادي در استان د يها طرحهاي گذشته  صنعتی، از سال

نفر و  2500بینی اشتغال  پیش طرح مهم صنعتی استان با 120توان به حدود آن می ازجمله
برداري رسیدن  به بهره ارتباط نیدراکه  میلیارد ریال نام برد 5300 بر بالغگذاري  سرمایه

رشد میزان  گذاري کوچک در فضاي اقتصادي کشور و از طرفی اقتصادي با سرمایه يها بنگاه
برداري رسیدن تعداد  هاي قبل، دلیل به بهره گذاري نسبت به مدت مشابه سال سرمایه
محصوالت غذایی و  نهیدرزم ادشدهیهاي  باشد. طرح واحدهاي بزرگ استان می شمار انگشت

، ساخت يرفلزیغآشامیدنی، محصوالت چوبی و کاغذ، محصوالت شیمیایی، محصوالت کانی 
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هاي مختلف  صوالت الستیکی و پالستیکی بوده است. این استان در زمینهفلزات اساسی و مح
  از: اند عبارتدر حوزه صنعت  ها آن نیتر مهمهاي برتر را داراست که 	صنعتی و معدنی رتبه

واحد فعال در این  100کشور با بیش از  يها استانخودرو در بین  يساز قطعهرتبه چهارم  -
 حوزه.

تولید پمپ انژکتور، کمربند ایمنی  نهیدرزممیلیارد ریال  8000گذاري بیش از  سرمایه -
 ...خودرو و  پوش کفخودرو، 

در کشور در زمینه کاغذهاي فلوتینگ، کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ  فرد منحصربهرتبه  -
 روزنامه

 درصد ظرفیت تولید کشور 45قطب نئوپان و ام دي اف با حدود  -
تن شیر در روز (واحد کاله که بیش از  2000قطب صنعت لبنیات با توان جذب بیش از  -

 تن است) 1000نفر پرسنل داشته و ظرفیت شیر آن روزانه  2000
غیرقابل انکاري برخوردار است که  يها تیمزهمچنین استان مازندران در زمینه معدن از 

  باشد: به شرح ذیل می ها آنترین  عمده
  رتبه اول از نظر ذخیره فلورین در کشور -
 وم از نظر ذخیره ذغال سنگ در کشوررتبه د -
 در کشوررتبه اول از نظر ذخیره سنگ گرانیت  -
  ...هاي طال، مس، تنگستن، باریت، سرب، روي، بوکسیت و داراي آنومالی -
  ها و متغیرهاي بخش صنعت و معدن . بررسی و تحلیل شاخص4-3
  . بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن1- 4-3
 هاي گروه صنعت اسطه و ستانده زیر بخش، مصرف وافزوده ارزش  

افزوده بخش صنعت و  ، ارزش 94آمار منتشره توسط مرکز آمار استان سال  نیبر اساس آخر
معادل  یبوده که سهم الیر اردیلیم 8/63369برابر با  يجار متیمعدن استان مازندران به ق

 نی) و همچنالیر ردایلیم 3621763شده ( ادیافزوده کشور در بخش  درصد از ارزش  7/1
  است. استان را به خود اختصاص داده  یناخالص داخل دیاز تول ددرص 2/15حدود  یسهم

ساخت  ،یها، نساج  ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی يها تیبخش رشته فعال نیا در
و  ییایمیساخت مواد ش ،يا هسته يها نفت و سوخت هیحاصل از تصف يها کک، فرآورده

 یساخت چوب و محصوالت چوب يتهایو رشته فعال شیافزا نیشتریب ییایمیشمحصوالت 
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درصد  2/39افزوده بخش صنعت و معدن کشور  ارزش  وعکاهش را داشتند. از مجم نیشتریب
شاخص در استان مازندران با به  نیدرصد متعلق به صنعت است که ا 8/60مختص معدن و 

  .باشد یدرصد م 5/98و  5/1 بیترت
 8/2 بایبوده که تقر الیر اردیلیم 123692طه بخش صنعت و معدن استان معادل واس مصرف

 8/187061حدود  94شده در سال  ادی. ستانده بخش باشد یدرصد از کل کشور را دارا م
که نفت و  ثی. از آن حباشد یدرصد از ستانده کل کشور را دارا م 3/2که  باشد یم الیر اردیلیم

سهم استان را در مصرف واسطه و  بیبه همان ترت باشد ینم تیفعال يدارا تاندر اس یعیگاز طب
  است. داده  لیستانده کل کشور تقل

  هاي صنعتی . بررسی وضعیت کارگاه2- 4-3
، تعداد جواز 95بر اساس آخرین آمار منتشره از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 

آن ه که در مقایسه با سال ماقبل عدد بود 638صادره به تفکیک گروه صنعت  يها سیتأس
جواز  يها پروانهدرصد افزایش داشته است. میزان اشتغال بر اساس  38عدد) حدود  464(

درصد افزایش  80نفر بوده که نسبت به سال گذشته  15950در سال مورد بررسی  سیتأس
ل بوده است میلیارد ریا 96/1براي هر نفر شاغل به میزان  يگذار هیسرماداشته است. میزان 
میلیارد ریال  6480ایجادي  يبردار بهره يها پروانهبر اساس  يگذار هیسرمابدین ترتیب میزان 

درصد کاهش  2میلیارد ریال) حدود  6678( 94بوده است که در مقایسه با سال  95در سال 
ستان صنعتی ا يها کارگاهنفر کارکن از کل  100صنعتی باالتر از  يها کارگاهداشته است. سهم 

هاي  رقم در سطح کارگاهاین که  است در حالی، این باشد یمدرصد  3در سال مورد بررسی تنها 
 نفره کیهاي  هاي صنعتی استان را کارگاه درصد کارگاه 2/43درصد است.  37صنعتی کشور 

که این امر  درصد است 2/36هاي صنعتی کشور  این سهم در کارگاه که یدرحالدهد.  تشکیل می
  .کوچک بودن واحدهاي صنعتی استان در مقایسه با کشور است بیانگر

گذاري رتبه  میزان سرمایه ثیاز حاستان مازندران از حیث تعداد مجوز صادره رتبه هفتم، 
  است.  هاي کشور به خود اختصاص داده دوازدهم و از حیث اشتغال رتبه هفتم را در بین استان

 ازنظررتبه نهم و  95در سال  صادرشدهبرداري  هتعداد پروانه بهر ازنظراستان مازندران 
اشتغال رتبه دوازدهم کشور را به خود اختصاص  ازنظرگذاري ایجاد شده رتبه چهاردهم،  سرمایه

 ازنظر، 94با مدت مشابه سال است. از لحاظ جایگاه استانی در این شاخص در مقایسه  داده 
گذاري با دو رتبه سقوط  ست، اما در میزان سرمایها  برداري تغییري نداشته هاي بهره تعداد پروانه
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  درصد کاهش داشته 3/0درصد کاهش و در اشتغال نیز با یک رتبه سقوط حدود  23حدود 
  است.

 :از اند عبارتدر استان  بخش صنعت مهممسائل برخی از  آمده عمل بههاي  بررسیاساس  بر
درصد از  47 حدود که ينحو بههرستان چند شدر عمده  طور بههاي صنعتی استان  تمرکز فعالیت

هاي صنعتی استان در سه شهرستان آمل، ساري و بابل قرار دارند و سهم سایر  کارگاه
هاي صنعتی استان یکی دیگر از  درصد است. توزیع نامتوازن شهرك 53هاي استان  شهرستان

امتوازن وجود ن صورت بهشهرك و ناحیه صنعتی در استان  38مشکالت صنعتی در استان است. 
عالوه بر  .شهرك صنعتی دارند 4ها بدون شهرك و برخی تا  که برخی شهرستان يطور بهدارد، 

از و استفاده نامناسب نامناسب یابی 	مکانهاي صنعتی در استان،  توزیع نامتوازن شهرك
هاي صنعتی موجود استان یکی دیگر از مشکالت حوزه صنعت در مازندران  هاي شهرك ظرفیت

  است.
  . بررسی وضعیت زیر بخش معدن3- 4-3

یکی از محورهاي  عنوان بهمعدن و مواد مختلف معدنی به دلیل داشتن مزیت باالي اقتصادي 
نوع  64میلیارد تن مواد معدنی و تنوع  57توسعه اقتصادي مطرح است. ایران با داشتن بیش از 

که توجه به این بخش  شود یمماده معدنی، یکی از کشورهاي داراي منابع معدنی محسوب 
  مسیر توسعه اقتصادي را هموارتر سازد. تواند یم

در بخش معدن صادر گردید که با احتساب  يبردار بهرهفقره پروانه  9تعداد  95در سال 
برداري معدنی در  فقره پروانه بهره 243تعداد  درمجموعقبل  يها سالدر  صادرشده يها پروانه
سنگ و واریزه کوهی، دولومیت و... با میزان  شه، فلورین، ذغالهاي گچ و سیلیس، سنگ ال زمینه

کسب صادره از سایت اصناف  يها پروانهمیلیارد ریال و اشتغال بر اساس  3/820گذاري  سرمایه
میلیون تن صادر  7/29میلیون تن و ذخیره قطعی  8/21نفر، ظرفیت استخراج  21149ایرانیان 
تجهیز فعال و در حال  معدن 158داري معدنی استان تعداد بر پروانه بهره 243است. از  گردیده 

  .باشد یمنوع  12باشند. تنوع مواد معدنی استان  فعال میمعدن در حال حاضر غیر 85و 
  . صادرات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن4- 4-3

ار هز 590صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود 
درصد  72میلیون ریال بوده است. از لحاظ وزن حدود  3/289تن و از لحاظ ارزش به میزان 

درصد از ارزش صادراتی استان را این بخش به  75محصوالت صادراتی و از حیث ارزشی حدود 
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بیشترین میزان صادرات از لحاظ وزنی و ارزشی مربوط به محصول  است. خود اختصاص داده 
درصد صادرات استان) و همچنین از لحاظ ارزشی با  55تن (هزار  3/448 سیمان به ترتیب

  درصد از میزان ارزش صادراتی استان را دارا بوده است. 5/63میلیون دالر و حدود  8/244
  و معدنهاي دولت از بخش صنعت  . حمایت5- 4-3

ر ذیل محو 4نیز در  94همچون سال ماقبل آن در سال  ادشدهیهاي  حمایت دولت از بخش
  بوده است:

 اعتبارات قانون بودجه. -
 تسهیالت بانکی. -
 تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی. -
 بسته حمایتی در چارچوب قانون هدفمندي یارانه. -

  سرمایه ثابت (ارزي و ریالی)
 اردیـ لیم 5/372841درخواست به مبلـغ   1111تعداد  95در سال  دیرونق تول التیاز محل تسه

واحـد   758تمـام درخواسـت شـده اسـت کـه در مجمـوع تعـداد         مهین يدر بخش طرحها الیر
از مجمـوع   .دنـد یگرد یعامـل معرفـ   يو بـه بانـک هـا    دییـ تا اردیلیم 4/7296به مبلغ  یصنعت

 التیتسـه  الیر اردیلیم 2740درخواست به ارزش  348شده در مجموع  یمعرف يدرخواست ها
  پرداخت شده است. انیبه متقاض

 اردیـ لیم 9/396ثابت به مبلـغ   هیسرما انیشده را متقاض دییتا يرخواست هاواحد از د 47 تعداد
  است.  دهیو پرداخت گرد یعامل معرف يها دهند که به بانک یم لیتشک الیر

  در گردش هیسرما
بـه   دیـ از محل بسـته رونـق تول   التیتسه یواحد متقاض 347در خواست از مجموع  301 تعداد
 یشـده مـ   ادیـ  يدرصد درخواسـت هـا   7/86ست که حدود ا افتهیدر گردش اختصاص  هیسرما

 یمـ  الیـ ر اردیـ لیم 1/2343مبلـغ   دیدر گردش از محل بسته رونق تول هیسرما التیباشد. تسه
  که به دهد یم لیالت را تشکیدرصد از تسه 5/85باشد که 

  است. دهیو پرداخت گرد یعامل استان معرف يها بانک
  استیهاي سی و ارائه توصیه يبند جمع. 4-4

  گردد: براي شکوفایی بخش صنعت و معدن استان راهکارهاي زیر پیشنهاد می
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   استفاده از قرار گرفتن در  ازجملهموجود  يها تیظرفو  ها لیپتانس، ها فرصتاستفاده از
کشور ساحلی ترکمنستان،  4با  يجوار همدریاچه جهان و  نیتر بزرگساحل جنوبی 

 و آذربایجان. هیروس قزاقستان،
 امیرآباد،  دربنادریایی با کشورهاي همسایه از طریق منطقه ویژه و  ونقل حملفاده از است

 کشور. آهن راهنوشهر، فریدونکنار، اسکله نفتی نکا و اتصال آن به شبکه سراسري 
  هاي  صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به فناوري يها بخشارتقاي سطح فناوري در

 پیشرفته و گسترش اقتصاد دانش.
 و بازنگري شیوه پرداخت  ها بانک لهیوس بهاعتباري و مالی صحیح  يها استیسراي اج

منابع بانکی در راستاي  که ينحو بهصنعتی و تولیدي با سود کم،  يها وامتسهیالت و 
 و صادرات هزینه گردد. ییخودکفا، ییزا اشتغالتولید، 

  صنایع پیشرفته و گذاري در  تمام و توسعه سرمایه هاي نیمه تکمیل هدفمند طرح
 بخش صنعت معدن و تجارت. يها رساختیز
  با فناوري پیشرفته داراي  هدفمند گراهاي صنعتی، معدنی و تجاري  ایجاد و توسعه طرح

 باال. افزوده ارزشمزیت نسبی و 
 يها مانَکو توسعه  انیبن دانشهاي  هاي تحقیقاتی، شرکت حمایت از ایجاد کنسرسیوم 

 فناوري.
  مناسب، زیربنایی آب، برق و گاز همراه با شرایط آب و هوایی  يها رساختیزدسترسی به

معتدل، اراضی بسیار حاصلخیز، طبیعت گوناگون و مفرح ساحلی، دشتی و جنگلی و 
لی و کوهستانی مساعد براي توسعه صنعت گردشگري و دسترسی به بازارهاي هدف داخ

 باشد. خارجی می
  جویی ارزي،  ، صرفهصادرات گراگذاري  ي در سرمایها توسعه منابع مالی و خدمات بیمه

 باال. افزوده ارزشفناوري پیشرفته و 
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  فصل پنجم

 بخش ساختمان و مسکن
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 چکیده
هاي پیشرو در هر اقتصادي است که  توان گفت بخش مسکن از بخش یم

اقتصادي  لحاظ بهجتماعی فرهنگی، ا توجه بـه آن عـالوه بر تأثیرات ژرف
یت است. این بخش از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و نیز بسیار حائز اهم

هاي وابسته با ایجاد رشد اقتصادي و  گذاري بخش ساختمان و بخش سرمایه
در نیمه  شود. قتصاد محسوب میا كهاي محر ایجاد اشتغال یکی از بخش

 1939زمین در استان  مربعیک متر قیمت فروش ، متوسط1395سال  دوم
و  درصد کاهش 1/1نیمه اول همین سال به  هزار ریال بوده که نسبت

همچنین در  درصد کاهش داشته است. 6/1نسبت به نیمه دوم سال قبل 
مربع زیربناي متوسط قیمت فروش یک مترهمین سال،  نیمه دوم
هزار ریال بوده که نسبت به نیمه  6974هاي مسکونی در استان  ساختمان

 5/5 یمه دوم سال قبلدرصد افزایش و نسبت به ن 6/1اول همین سال 
فقره پروانه  4645حدود  1395درصد افزایش داشته است. در سال 

هاي  توسط شهرداري زیربنامربع مساحت هزار متر 3073ساختمانی با 
 درصد 4/0که نسبت به سال قبل به ترتیب  صادرشدهاستان مازندران 

 5/86است. الزم به ذکر است حدود  یافته افزایشدرصد  8/21کاهش و 
  باشد. صادرشده مربوط به واحدهاي مسکونی میهاي  درصد از تعداد پروانه

افزوده بخش ساختمان و مسکن استان  دهد ارزش ها نشان می بررسی
میلیارد  7/19535  درصدي به 5/10با رشد اسمی  1394مازندران در سال 

  .ریال رسید
 ساختمانی  ساختمان مسکونی، پروانه مازندران، مسکن، هاي کلیدي: واژه
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  استان هاي گیري و جهت بخش ساختمان و مسکن هاي اقتصادي سیاست .5-1
 سیاست دولت در بخش مسکن، ترین مهم 95به دنبال افزایش تقاضاي مسکن مصرفی در سال 

تورم عمومی، کاهش  وحوش حولافزایش ظرفیت در بازار معامالت ملک، رشد قیمت مسکن 
بوده است. در حقیقت  بازان سفتهناامن شدن بازار مسکن براي نرخ بازدهی در بازار مسکن و 

در بخش مسکن از طریق حمایت از واحدهاي نوساز، این  بازي سفتهجلوگیري از  منظور بهدولت 
سپر ضدتورمی جهت جلوگیري از افزایش قیمت مسکن به دنبال افزایش  عنوان بهواحدها را 

این رویداد عالوه بر ناامن شدن بازار  نتیجهدر تقاضاي مصرفی مسکن استفاده کرده است.
در اختیار تقاضاي  کامالً 95در سال خرید ملک،   سوداگران، معامالت بازان و مسکن براي سفته
به ارتقاي کمی و کیفی  توان میدولت در این بخش  هاي سیاست. از دیگر مصرفی قرار گرفت

م بازار مسکن از طریق ساماندهی و تولید و عرضه مسکن در مناطق شهري و روستایی و تنظی
  ارتقاي نظام اطالعاتی در این بخش اشاره کرد.

بررسی وضعیت تحوالت بخش ساختمان و مسکن .5-2  
بیانگر رکود در این بخش  1395در استان در سال  برداري بهره هاي پروانهکاهش تعداد 

از سوي دولت  اتخاذ سیاست افزایش تسهیالت بخش مسکن رغم علی. باشد میاقتصادي 
از جانب  بخش مسکن و همچنین صدور بخشنامه در همین سال به رونق بخشیدن منظور به

 درصد 15درصد به  18شوراي عالی پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیالت از 
این امر محقق نگردیده و وضعیت مسکن در استان همانند سال گذشته در وضعیت  متأسفانه

ست. همچنین به دلیل افزایش تقاضا در بخش مسکن و کاهش قدرت خرید رکود بسر برده ا
در بخش  بها اجارهکه این عامل منجر به افزایش  یافته افزایشخانوارها تقاضا براي اجاره مسکن 

توریستی بودن استان مازندران و شرایط مساعد  ذکرشدهمسکن گردیده است. عالوه بر موارد 
 بها اجارهبه این استان در افزایش  شهرها کالنم مسافران و ساکنین هجو آن تبع بهآب و هوایی و 

  بوده است. مؤثر
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  ها و متغیرهاي بخش ساختمان و مسکنبررسی و تحلیل شاخص .5-3
میلیارد ریال (به  7/19535با ارزش افزوده اي معادل  1394بخش ساختمان ومسکن در سال 

تولید ناخالص داخلی استان را به خود درصد از  7/4قیمت جاري) حدوداً سهمی معادل 
  داشته است. 1393نسبت به سال  درصد 5/10اختصاص داده است و رشدي معادل 

بخش مسکن و به تبع آن تالش دولت به منظور  با توجه به سیاست دولت مبنی بر رونق در
 و 1394حفظ و یا کاهش قیمت مصالح ساختمانی به عنوان مواد اولیه بخش مسکن در سال 

همچنین افزایش تعداد پروانه هاي بهره برداري ساختمان و به تبع افزایش عرضه ساختمان و 
بدیهی به  93نسبت به سال  1394مسکن نسبت به سال قبل، افزایش ارزش افزوده در سال 

 مترمربعهزار  3073فقره پروانه ساختمانی با  4645حدود  1395در سال نظر می رسد. 
که نسبت به سال قبل از جهت تعداد  صادرشدهاستان  هاي رداريشهتوسط  زیربنامساحت 

است. الزم به ذکر  یافته افزایشدرصد  8/21 زیربنادرصد کاهش و از جهت مساحت  36/0پروانه 
  .باشد میمربوط به واحدهاي مسکونی  صادرشده هاي پروانهدرصد از  5/86است حدود 

استان مازندران در سال  ریزي برنامهدیریت و بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان م 
مناطق شهري در مقایسه با مدت  هاي گروهساختمانی صادره در کل  هاي پروانهتعداد  1395

فقره  4645در کل مناطق شهري استان تعداد  که طوري بهمشابه سال قبل کاهش داشته است، 
درصد کاهش را  36/0بل، حدود است که نسبت به مدت مشابه سال ق صادرشدهپروانه ساختمانی 

  دهد.نشان می
مسکن نسبت به سال قبل دچار  وساز ساختبازار  دهد مینشان  کاهش تعداد پروانه ساختمانی

 پیداکردهدر این بازار کاهش  آن میزان جذب سرمایه و میزان اشتغال تبع بهرکود گردیده و 
د تولید مسکن در استان و کشور است که استمرار این روند منجر به کمبود شدی بدیهی است.

انباشت و عدم پاسخگویی به تقاضا، بحران  براثردور  چندان نه اي آیندهدر  تواند میشده که 
  قیمتی در بازار مسکن را رقم زند.
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درصد افزایش، در  7/24ساختمانی در مناطق شهري شهرستان ساري  هاي پروانهصدور تعداد 
درصد افزایش و در سایر مناطق  1/4 آملدر شهرستان درصد کاهش  1/7بابل  هاي شهرستان

  درصد کاهش داشته است. 5/2شهري 
 1395در سال  صادرشدهساختمانی  هاي پروانهمندرج در  هاي ساختمانسطح زیربناي طبقات 

بوده که این شاخص در شهرستان  مترمربعهزار  3073در تمامی مناطق شهري به میزان 
درصد افزایش، در شهرستان آمل  03/2 بابل هاي شهرستانو در  درصدي 160ساري با افزایش 

  درصد رشد مواجه بوده است. 1/7سایر مناطق شهري استان با  و در درصد کاهش 1/1
اجرایی  هاي دستگاهآن حضور  تبع بهشهرستان ساري به دلیل شرایطی مانند مرکزیت استان و 

دیگر به خرید مسکن در  هاي استانتان و استان در این شهر و تمایل ساکنین دیگر شهرهاي اس
نسبت به شهرهاي دیگر  ها ساختماناین شهر افزایش چشمگیري در سطح زیربناي طبقات 

  استان شاهد بوده است.
در مازندران  ریزي برنامهنتایج حاصل از آمار و اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و  اساس بر

 کل از استان صادرشده است. هاي شهرداريتوسط  ساختمانی پروانه 4645 تعداد 1395 سال
 271درصد) مربوط به احداث ساختمان و  2/94پروانه ( 4374صادرشده تعداد  هاي پروانه

  ) مربوط به افزایش بنا بوده است.درصد 1/6پروانه (
 پروانه 4350استان، تعداد  هاي شهرداريتوسط  صادرشده هاي پروانهدر ضمن از تعداد کل 

درصد) مربوط به  15/0( پروانه 7رصد) مربوط به تقاضاي بخش خصوصی، تعداد د 6/93(
  درصد) مربوط به تقاضاي بخش دولتی بوده است. 36/0پروانه ( 17تقاضاي بخش تعاونی و 

ساختمانی  هاي پروانهبا توجه به اطالعات فوق بخش خصوصی بیشترین سهم را در زمینه 
اختیار دارد که به جهت اهمیت این بخش در ایجاد  ادربنجهت احداث بنا و افزایش  صادرشده
  جدي مسئوالن قرار گیرد. موردتوجه است ضرورياشتغال 
استان  هاي شهرداريصادرشده براي احداث ساختمان از سوي  هاي پروانه 4374ازتعداد 

مسکونی، تعداد  هاي ساختماندرصد) مربوط به احداث  5/86پروانه ( 3783مازندران، تعداد 
 240تعداد  ،توأممسکونی و کارگاه  هاي ساختمان) مربوط به احداث درصد 4/7پروانه ( 325
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درصد) مربوط  14/0پروانه ( 6تعداد  بازرگانی، هاي ساختمان) مربوط احداث درصد 5/5( پروانه
 2/0آموزشی ( هاي ساختمانپروانه مربوط به احداث  9صنعتی، تعداد  هاي ساختمانبه احداث 
پروانه با سایر  7بهداشتی و درمانی و  هاي ساختمانپروانه مربوط به احداث  4درصد)، 

براي احداث  صادرشده هاي پروانهتعداد  ازلحاظکه نسبت به سال گذشته  ها بوده است کاربري
 هاي ساختماندرصد افزایش،  76/0مسکونی  هاي ساختمانکاهش،  درصد 95/0ساختمان 

 یافته افزایشدرصد  62/7بازرگانی  هاي ساختمانکاهش و  درصد 45/8 توأممسکونی و کارگاه 
مسکونی  هاي ساختمانساختمانی، براي احداث  هاي پروانهاست. بدین ترتیب بخش اعظم 

  .اند صادرشده
رین تبیش دهد میدر زمینه احداث ساختمان نشان  صادرشده هاي پروانهدرصدي  5/86سهم 

که نشانگر  باشد میمسکونی  هاي ساختمان میزان تقاضا جهت احداث ساختمان مربوط به
 ...دیگر نظیر بازرگانی، صنعتی و هاي بخشاهمیت این بخش از مسکن استان در مقابل 

  .باشد می
  وضعیت تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن .5-3-1

بوده که  8/192در استان  اي اجاره، متوسط شاخص بهاي مسکن 1395در نیمه اول سال 
 درصد 1/14درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  3/4دوم سال قبل نسبت به نیمه 

 اي اجاره، متوسط شاخص بهاي مسکن 1395افزایش داشته است. همچنین در نیمه دوم سال 
درصد افزایش و نسبت به نیمه  2/8بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  7/208در استان 

   است. درصد افزایش داشته 9/12دوم سال قبل 
استان در مقابل شاخص  اي اجارهبراي شاخص بهاي مسکن  7/200با توجه به رقم میانگین 

گفت میزان  توان میکشور و با توجه به رقم باالي شاخص استان نسبت به کشور  7/194
باالیی بوده که با توجه به شرایط ایده آل آب و هوایی در استان  در استان مازندران رقم بها اجاره

و افزایش تقاضا  به این استان شهرها کالنآن هجوم بسیاري از مسافرین و ساکنین  دنبال هبو 
  .رسد میبه نظر  براي اجاره مسکن رقم باالي شاخص بدیهی
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هزار ریال  1961زمین در استان  مترمربعقیمت فروش یک  ، متوسط1395در نیمه اول سال 
 5/0فزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل درصد ا 7/0بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل 

زمین  مترمربعقیمت فروش یک  همین سال، متوسط درصد کاهش داشته است. در نیمه دوم
و نسبت  درصد کاهش 1/1هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  1939در استان 

زمانی استان درصد کاهش داشته است. همچنین در همین دوره  6/1به نیمه دوم سال قبل 
  درصد از معامالت در کل کشور را به خود اختصاص داده است. 09/14مازندران 

در این  مواد اولیه و مصالح ساختمانی با توجه به وقوع رکود در بازار مسکن و افزایش قیمت
در این بخش و  گذاري سرمایهبخش مسکن به  گذاران سرمایهآن عدم تمایل  تبع بهبخش و 

اي خرید زمین جهت احداث مسکن، کاهش قیمت فروش زمین بدیهی به نظر کاهش تقاضا بر
   .رسد می

مسکونی در  هاي ساختمانزیربناي  مترمربعقیمت فروش یک  ، متوسط1395در نیمه اول سال 
درصد افزایش و نسبت به  8/3هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  6864استان 

قیمت  ، متوسط1395سال  در نیمه دوم افزایش داشته است.درصد  3/2 قبلنیمه اول سال 
هزار ریال بوده که نسبت  6974مسکونی در استان  هاي ساختمانزیربناي  مترمربعفروش یک 

افزایش  درصد 5/5 درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل 6/1به نیمه اول همین سال 
از سهم معامالت  درصد 3زمانی،  داشته است. همچنین استان مازندران در همین دوره

   .باشد میمسکونی در کل کشور را دارا  هاي ساختمان
و به دنبال آن کاهش  ریال 36000ریال به  32000از  95به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 

 مسکن، شده تمامآن افزایش قیمت  تبع بهواردات مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آن و 
 هاي ساختمانزیربناي  مترمربعقیمت فروش یک  95مسکن در سال  افزایش تقاضاي همچنین

   است. پیداکردهمسکونی افزایش 
ودیعه پرداختی براي اجاره  درصد 3مبلغ اجاره ماهانه بعالوه  متوسط ،1395در نیمه اول سال 

هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  1/47در استان  زیربناي مسکونی مترمربعیک 
افزایش داشته است. در نیمه  درصد 02/8 درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل 4/5
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ودیعه پرداختی براي اجاره یک  درصد 3مبلغ اجاره ماهانه بعالوه  ، متوسط1395سال  دوم
هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  2/47در استان  زیربناي مسکونی مترمربع

 همچنین درصد افزایش داشته است. 6/5 نسبت به نیمه دوم سال قبلدرصد افزایش و  2/0
به  .باشد میدرصد از سهم معامالت کل کشور را دارا  3/2استان مازندران در همین دوره زمانی، 

ساخت مسکن در کشور و استان و  هاي هزینهدلیل وقوع رکود در بخش مسکن و افزایش 
 که منجر به پیداکردهجهت اجاره مسکن افزایش کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها، تقاضا 

  در بخش مسکن گردیده است. بها اجارهافزایش 
  تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن .5-3-2

 9/77765در استان  1395میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال 
ته است. در بخش تسهیالت درصد افزایش داش 8/8میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

درصدي بیشترین سهم  31مستقر در استان، بخش مسکن با سهم  هاي بانک غیردولتیاعطایی 
  .باشد می) دارا ...مختلف (صنعت، کشاورزي و هاي بخشرا در میان 

درصد سهم) بیشترین  2/68( مسکنمیلیارد ریال تسهیالت  7/53566بانک مسکن با پرداخت 
  .باشد میاستان در زمینه پرداخت تسهیالت مسکن دارا  هاي کبانسهم را در بین 

اقدام به اعطاي  ها بانک بهبود شرایط رکود در بازار مسکن، منظور بهبا توجه به سیاست دولت 
میزان تسهیالت نسبت به سال قبل  درنتیجهو  اند نمودهتسهیالت بیشتري در این بخش 

افزایش تسهیالت در این بخش  رغم علیاره گردید که اش طور همان اما ؛است پیداکردهافزایش 
  وضعیت مسکن در این سال با رکود مواجه بوده است.

  سیاستی هاي توصیهو ارائه  بندي جمع .5-4
هاي  گذاري بخش ساختمان و بخش از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایهمسکن بخش 

محسوب  اقتصاد كهاي محر شوابسته با ایجاد رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال یکی از بخ
  .شود می

بخش  دهد میساختمانی در استان نشان  هاي پروانهو کاهش تعداد  ها بررسی 1395در سال 
 مهار غیرقابلکاهش قدرت خرید و رشد  حقیقتدر مسکن در استان دچار رکود گردیده است. 
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 ن به وجود آورده و، رکود سنگینی را براي بازار مسککشور و استانهاي ساخت مسکن در  هزینه
 .نشینی دامن زده است اجاره به رشدکه در این گزارش بررسی شد  طور همان

، اما به دلیل رکود و آنکه شاهد افزایش تقاضا در بخش مسکن بودیم رغم علیدر این سال 
گذاران حاضر به تزریق سرمایه در حوزه  گذاري در این بازار، سرمایه کاهش سود سرمایه

همچنین افزایش سقف  ت.قاضا، عرضه ثابت مانده است با افزایش زمان همستند و نی وساز ساخت
تحریک تقاضا نیز نتوانسته است  منظور بهتسهیالت خرید مسکن توسط شوراي پول و اعتبار 

  رونق را به این بازار برگرداند.
بانکی  سود ساخت مسکن، هاي هزینهافزایش  هاي اخیر، کاهش درآمد سرانه خانوارها طی سال

ها از بانک و همچنین  که موجب کاهش انگیزه متقاضیان مسکن در خارج کردن سپرده و باال
عوامل ایجاد رکود در بخش  ترین مهماز  گردیده سازگذاري در ساخت و  کاهش میل به سرمایه

  .باشد میمسکن 

مسکن در  شود و همواره از آنجا که بازار مسکن از بازارهاي سنتی و سودده کشور محسوب می
ها به سمت  ها، سرمایه شود با کاهش نرخ سود سپرده بینی می اي بوده، پیش ایران کاالي سرمایه

بازارهایی مانند مسکن سوق پیدا کند. نتیجه مثبت آن بازگشت رونق به بازار مسکن و پیامد 
د مسکن قابل خواهد بود که البته این پیامد منفی با افزایش تولی بها اجارهمنفی آن نیز افزایش 

هاي موجود  جبران است، در چنین فضایی قدرت خرید مردم باید متناسب با نرخ تورم و قیمت
  .ددر بازار افزایش یاب

  :گردد میبه شرح ذیل ارائه  هایی پیشنهادبر این اساس  
  مالیات مستغالت و... افزوده ارزشمالیات  ازجملهمالیات مسکن  قوانین و مقرراتاصالح ،

گذاري و تحقق  ه سیاستبمنظور کنترل سوداگري و افزایش درآمدهاي مالیاتی و کمک  به
  اهداف بخش مسکن

  و ایجاد اختالل در  درآمددر جهت کسب  زمینستفاده ابزاري از ، عدم ابرساختنظارت
 بازار مسکن
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 ذیل مسکن  بار زیاناختالل ادواري در بازار مسکن در اشکال ناکارآمد و  عدم ایجاد
هاي  عنوان تجربه ناموفق جهانی دولت مسکن اجتماعی به اخیراًاستیجاري، مسکن مهر و 

 قبلی و سایر کشورها

 خدمات در  تأمینمختص  هاي یارانهبخش عرضه مسکن از طریق اعطاي  توانمندسازي
 هاي کارخانهاتصال مستقیم و بدون واسطه سازندگان به  ایجاد بخش مسکن به سازندگان،

مصالح ساختمانی و اعطاي وام و تسهیالت به تولیدکنندگان مصالح و  تولیدکننده
 سازندگان مسکن.

  تقویت بخش تقاضاي مسکن از طریق اعطاي تسهیالت به متقاضیان این بخش اعم از
ضمانت بازپرداخت تسهیالت مسکن  صندوق تأسیسو  درآمد کمپردرآمد و  هاي گروه

 جهت کاهش ناتوانی گروه کم درامد در بازپرداخت وام بانکی.

  از طریق متنوع سازي ابزارهاي مالی، مالی در این بخش تأمینتوسعه و بهبود ابزارهاي 
که در  ...در بخش مسکن و دهی وامو نهادهاي  گذاري سرمایهسازي نهادهاي  تخصصی

 .بسزایی دارد تأثیردوره رکود  خصوص بهاري شدن ادوار تج کوتاه 

  شناسنامه  اندازي راهو ضوابط مشخص براي تعیین قیمت مسکن از طریق  مکانیزهتعیین
 فنی ساختمان

 که به دلیل عدم فروش  سازندگانی از دسته آنتوان مالی  تقویت منظور بهرکود  دوره در
 خرید تسهیالت سکن نیستند،مجدددربخش م گذاري سرمایهواحدهاي نوساز خودقادربه 

 نوساز پرداخت شود. واحدهاي خرید جهت صرفاً مسکن

  مسکن تأمینایرانی و خارجی در بازار ساخت و  هاي سرمایهفراهم کردن بستر جذب 

 جهت ،ساختارند فروش پیشمدل  طراحی ،کشورها ازبه تجربه موفق بسیاري  توجه با 
از  نبخش اي خروج وسعه بخش مسکن تو به مسکن، تقاضاي وعرضه  زمان همتقویت 

 .نماید می کمک رکود

 .مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن  
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  1395و  1394 هاي مهروموممناطق شهري طی  هاي شهرداريتوسط  صادرشدهساختمانی  هاي پروانه .1- 5جدول 
هاي ساختمانی صادرشده در  تعداد پروانه  شرح

  فقره)( شهريمناطق 
  

 ها بر برآوردهاي سطح زیربناي طبقات ساختمان
  هاي صادرشده (هزار مترمربع) اساس پروانه

  
  درصد تغییر  1395  1394  درصد تغییر  1395  1394

 160 728 280 7/24  383 307 ساري

 03/2 289 295 - 1/7  430 463 بابل

 - 1/1 351 355 1/4  602 578 آمل

 1/7 1705 1592 - 5/2  3230 3314 سایر مناطق شهري

  8/21 3073 2522  - 36/0  4645 4662  مجموع
  ریزي مازندران مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

  
  نوع پروانه بخش متقاضی برحسب صادرشدهساختمانی  هاي پروانهتعداد  .2- 5 جدول

  سال
احداث و 
  افزایش بنا

  افزایش بنا  احداث بنا

  دولتی  تعاونی  خصوصی  دولتی  تعاونی  خصوصی

1395 4645 4350  7 17  269  0 2 

 0 0 8/5 4/0 2/0 6/93  100  درصد

  ریزي مازندران مدیریت و برنامه سازمان مأخذ: 
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  1395در سال  ساختمان در نقاط شهري مورداستفاده برحسباحداث ساختمان  هاي پروانه .3- 5 جدول

 مسکونی کل شرح
مسکونی و 

 توأمکارگاهی 
  آموزشی  صنعتی بازرگانی

 بهداشتی
  و درمانی

 سایر

  7 4  9  6  240  325  3783  4374  تعداد

سهم هر بخش از 
  سهم کل

100  5/86  4/7  5/5  1/0  2/0  1/0  2/0  

درصد تغییر نسبت به 
  1394سال 

95/0- 76/0 45/8- 62/7 29/14 -  80  100  7/41- 

  ریزي مازندران مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه
  

  مسکنقیمتی بخش ساختمان و  تحوالت .4- 5جدول 

  1395سال   1394سال   شرح
  نیمه دوم  نیمه اول  نیمه دوم  نیمه اول

  7/208  8/192  8/184  169  يا اجارهمتوسط شاخص بهاي مسکن 
  1939  1961  1971  1948  )الی(هزار ر نیزم مترمربعقیمت فروش یک 
ي ساختمان ربنایز مترمربعقیمت فروش یک 
  )الی(هزار ر یمسکون

6711  6611  6864  6974  

سه درصد ودیعه براي  اضافه بهبلغ اجاره ماهانه م
هزار ساختمان مسکونی ( مترمربعاجاره یک 

  )الیر

6/43  7/44  1/47  2/47  

  آمار و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مرکز :مأخذ 
  

  میلیارد ریال)مسکن (. تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و 5- 5جدول 
  1395سال   1394سال   شرح
  9/77765  7/71481  رداختیتسهیالت پ

  ي استان مازندرانها بانکي عالی شورا :مأخذ           
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  ششمفصل 

 بخش خدمات استان
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  چکیده
درصد از تولید (ناخالص داخلی) ایران را به خـود   50 بیش ازبخش خدمات 

هـاي کشـاورزي و صـنعت سـهم      اختصاص داده اسـت و نسـبت بـه بخـش    
 .دبیشتري در اقتصاد ایران دار

هاي اقتصادي است که به دلیل فراهم  ترین بخش بخش خدمات یکی از مهم
موجـب   سـو  کیـ نمودن بستر الزم براي رشد شـتابان اقتصـادهاي ملـی، از    

هــا و  توســعه علــم و فنــاوري و از ســوي دیگــر تجمیــع و انباشــت مهــارت 
عنـوان موتـور رشـد سـایر      هاي انسانی گردیده اسـت و درنهایـت بـه    سرمایه
هـاي کـالن    تـرین سیاسـت   کند. ازجملـه مهـم   اقتصادي عمل می هاي بخش

شـوند،   هـا اعمـال مـی    اقتصادي کـه در راسـتاي ایجـاد رشـد تولیـد بخـش      
مـدت و بلندمـدت هـر دو     در کوتـاه  کـه  هاي پولی و مـالی هسـتند   سیاست

ها  بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن افزوده ارزشسیاست پولی و مالی بر 
  .مدت است از کوتاه در بلندمدت بیشتر

مازنـدران  عمده اقتصادي استان  يها بخش نیتر مهمبخش خدمات یکی از  
 1394این بخش در کشور به قیمـت جـاري در سـال     افزوده ارزش .باشد یم

معادل  ادشدهیمیلیارد ریال بوده که در استان در سال  6/6340630معادل 
کـل   افـزوده  ارزش درصـد از  6/57میلیارد ریال بوده اسـت کـه    2/239062

  استان را به خود اختصاص داده است.
  

 هاي خدمات خدمات، زیر بخش افزوده ارزشخدمات،  هاي کلیدي: واژه
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  استان يها يریگ جهتاقتصادي بخش خدمات و  يها استیس. 6-1
درصدي از تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از  50 بیش از بخش خدمات با داشتن سهم

اهمیت بخش خدمات و بازارهاي مرتبط به آن تا حدي . اي اقتصادي استه ترین بخش مهم
را در  ییها استیسداشت تا در قانون برنامه ششم توسعه رویکردها و  بر آنکه دولت را است 

برنامه ششم توسعه که قرار است چهار سال پایانی راستاي حمایت از این بخش تدوین نماید. 
اختصاص دهد و ما را به قرن پانزدهم هجري شمسی قرن هجري شمسی اخیر را به خود 
کشور باشد، در راستاي همین مسیر و در  1404انداز  برساند و نقطه اتصال ما به سند چشم

  .انداز تدوین و اجرا خواهد شد جهت رشد کشور بر اساس سند چشم
و خدمات که هاي اقتصاد مقاومتی بر صادرات غیرنفتی، صادرات کاال  با توجه به تأکید سیاست

بنیان و خدمات فنی و  پروري، محصوالت دانش شامل کاالها و محصوالت صنعتی، کشاورزي، دام
تواند با رشد مناسب و رسیدن  شود، می تی و ترانزیت می يمهندسی، گردشگري، خدمات حوزه آ

این از اهم . کند یمبه میزان مورد تأکید برنامه، گردش اقتصادي مناسبی در عرصه ملی ایجاد 
هاي دیگر ازجمله امور بانکی، گمرکی، اصالح ساختارهاي  برنامه ششم در حوزهدر  ها استیس

داري الکترونیک و نظام مالیاتی مبتنی بر  داري و ایجاد نظام خزانه اقتصادي ازجمله نظام خزانه
هاي اجرایی و دیگر نهادهاي  ریزي کرده و دولت و دستگاه خدمات الکترونیک هم برنامه

شفافیت و نظارت بر  .ها و دستورات وفق قانون کرده است میتی را موظف به اجراي برنامهحاک
مالیاتی و کنار گذاشتن   امور بانکی از سوي بانک مرکزي، ارائه خدمات الکترونیک در حوزه

ترین اهداف برنامه ششم توسعه است که  هاي مالیاتی و گمرکی از مهم سیسم سنتی در حوزه
  .الزم و ضروري است دستیابی به آن

یکی از مشکالت مهم در عرصه صادرات نفتی و غیرنفتی، خام فروشی این محصوالت در طی 
هاي کلی  هاي اقتصاد مقاومتی و سیاست هاي گذشته بوده است. تأکید اصول کلی سیاست ده

شده است، بر صادرات غیرنفتی و  برنامه ششم که از سوي رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ
حصوالت فرآوري شده در این حوزه، باعث شده تا برنامه ششم بر روي این موضوع م

 يها پاركایجاد حمایت دولت از  .متمرکزشده و صادرات غیرنفتی را در اولویت قرار دهد
ترکیـبی مسافري و باري و  ونقل حمل يها شهركها،  پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه

تشویقی براي  يها استیس، اتخاذ صوصی و تعاونیگسـترش بنادر خشک توسط بخـش خ
توسط  یفروش عمدهو  یفروش خردهاستفاده از کاالها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت، گسترش سامانه الکترونیکی امن معامالت امالك و مستغالت در 
تري در سقف اعتبارات مصوب جهت سطح کشور و تسهیل در استفاده از خدمات وکالي دادگس

فضاهاي فیزیکی  نیتأماحقاق حق افراد نیازمند، اعطاي تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی و 
مهارتی و  یررسمیغرسمی و  يها آموزشدر توسعه  یردولتیغ بخش مؤثرفعال و  منظور به

یت از رشته در راستاي توسعه و حما مهم دولت اتاقدامو ... از دیگر  کاربردي کشور–علمی 
گفت سیاست دولت در این بخش در سه بخش  توان یم. باشد یمبخش خدمات  يها تیفعال

و  ها در بخش خدمات حاکمیت در تسهیل فعالیت شرکت، ضرورت مقررات زدایی  کلی:
 توانمندسازي و ارتقا نیروهاي انسانی موردنیاز در بخش خدمات ها در نقش دولت همچنین
  گردد. میخالصه 

  مازندران بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات. 6-2
را به خـود اختصـاص داده    استان مازندراندرصد از تولید (ناخالص داخلی)  4/57بخش خدمات 

 .دارد استانهاي کشاورزي و صنعت سهم بیشتري در اقتصاد  است و نسبت به بخش

فعالیت دارند و درصد از شاغلین استان مازندران در بخش خدمات  5/48 بر اساس آمار موجود
موجود در رشته فعالیت این بخش  يها تیمزبا توجه به مهمی است که  يها بخش ازجمله

  بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد. ریتأث تواند یم
میلیارد ریال بوده که در قیاس با سال  2/239062بخش خدمات  افزوده ارزش، 94در سال 
دهد. سهم استان از درصد رشد نشان می 9لیارد ریال) حدود می 7/219386گذشته (

 یفروش خردهو  یفروش عمده يها تیفعالدرصد بوده است  8/3بخش خدمات کشور  افزوده ارزش
درصد و  1/24با سهمی معادل  وکار کسبدرصد، مستغالت و کرایه و خدمات  5/26با سهم 

این  استان را در افزوده ارزشدرصد از  69 درصدي مجموعاً 4/18و ارتباطات با سهم  ونقل حمل
  .دهند یمبخش را تشکیل 

میلیارد ریال)  2/8203223میلیارد ریال) به ستانده ( 5/1862590(نسبت مصارف واسطه 
 7/73552درصد و در سطح استان به ترتیب مصرف واسطه ( 7/22بخش خدمات براي کشور 

درصد بوده که  5/23میلیارد ریال) حدود  9/312614( میلیارد ریال) و ستانده بخش خدمات
  نشانگر هزینه تولید خدمت باالتر در استان نسبت به کشور است.
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  و متغیرهاي بخش خدمات ها شاخصبررسی و تحلیل  .3- 6
  بخش خدمات افزوده ارزش. بررسی وضعیت 3-1- 6
  انرژي و آب 

نفتی  يها فرآوردهرف انواع ، میزان مص94بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آماري سال 
  :باشد یماستان به ترتیب ذیل 

هزار  2/1390، بنزین مترمکعبهزار  8/8هواپیما  يها سوختهزار تن،  3/106گاز مایع 
، نفت کوره مترمکعبهزار  795، نفت گاز مترمکعبهزار  8/151، نفت سفید مترمکعب

  بوده است. مترمکعبهزار  7/1589
گردیده که  یگازرسانروستاهاي استان  1743شهر و  50تعداد  دشدهایهمچنین تا پایان سال 

خانگی و تجاري و صنعتی  يها بخشنیز در  کننده مصرفانشعاب و تعداد  694997تعداد 
درصد از مصرف گاز طبیعی استان را  5/94که بخش خانگی حدود  نفر بوده است 1175742

گاز طبیعی مصرف  مترمکعبیلیون م 5480 درمجموع ادشدهی يها بخشتشکیل داده است. 
 5/570و با تعداد  مترمکعبمیلیون  8/176 ادشدهیمصرف آب شهري در مدت  . میزاناند نموده

هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و تعداد انشعابات را به ترتیب 
 68یز به میزان هزار دارا بوده است. آب روستایی استان ن 475و  مترمکعبمیلیون  5/132

  بوده است. ادشدهیهزار فقره انشعاب در مدت  387و با تعداد  مترمکعبمیلیون 
خانگی،  يها بخشساعت برق در  مگاوات 7034068، 94مشترکین برق استان تا پایان سال 

 ادشدهی. تعداد مشترکین استان در مدت اند نمودهعمومی، کشاورزي، صنعتی و سایر مصرف 
  درصد از مشترکین برق استان را تشکیل داده است. 8/79ه است. بخش خانگی میلیون بود 8/1

میلیارد ریـال بـوده کـه     9/9085 یموردبررسدر دوره  أمین آب، برق و گاز طبیعیت افزوده ارزش
درصد رشد داشته است. سهم اسـتان   4/5میلیارد ریال) حدود  6/8617در مقایسه با سال قبل (

 يهـا  تیـ فعالاسـت. همچنـین سـهم رشـته      شده محاسبهدرصد  6/1از این بخش در کل کشور 
که به لحاظ سهم بري جایگـاه   باشد یمدرصد  8/3بخش خدمات استان  افزوده ارزشیادشده در 

  بخش خدمات به خود اختصاص داده است. يها تیفعالششم را در میان رشته 
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 تعمیر وسایل نقلیه و کاالهایفروش خرده، یفروش عمده ،  
، تعمیر وسایل نقلیـه و کاالهـا در دوره   یفروش خرده، یفروش عمده يها تیفعالرشته  ودهافز ارزش

میلیـارد ریـال)    3/69405قبـل ( میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال  3/63447 یموردبررس
درصـد   5/4درصد کاهش داشته اسـت. سـهم اسـتان از ایـن بخـش در کـل کشـور         5/8حدود 

بخـش خـدمات    افـزوده  ارزشیادشـده در   يهـا  تیفعالسهم رشته است. همچنین  شده محاسبه
بخـش خـدمات بـه     يها تیفعالکه بیشترین سهم را در میان رشته  باشد یمدرصد  5/26استان 

  خود اختصاص داده است.
 هتل و رستوران  

واحـد اقـامتی شـامل هتـل و      504، اسـتان مازنـدران داراي   94بر اساس آخرین آمـار در سـال   
نیـز حـدود    هـا  اقامتگـاه که ظرفیـت ایـن    باشد یمهتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی ، ریپذ مهمان

ستاره به ترتیـب در اسـتان تعـداد     . هتل پنج، چهار و سهباشد یم اتاق 11184تخت و  38079
واحـد پـذیرایی شـامل هتـل      94واحـد و   378دو و یـک سـتاره شـامل     يهـا  هتلو  25و  6، 1

  .باشد یم ریپذ مانمهآپارتمان و مجتمع پذیرایی و 
درصـد از   8/3میلیارد ریال بوده کـه   1/9040گروه هتل و رستوران  افزوده ارزش 1394در سال 

 5. سهم استان از این بخش در کـل کشـور   دهد یمبخش خدمات استان را تشکیل  افزوده ارزش
  است. شده محاسبهدرصد 
رستوران اسـت کـه فعالیـت رسـتوران     ، ها رستورانو  ها اقامتگاهذیل این گروه  يها تیفعالرشته 

باالتري نسبت بـه رشـته فعالیـت     افزوده ارزشداراي  موردمطالعهمیلیارد ریال) در سال  7838(
  میلیارد ریال) بوده است. 1202( ها اقامتگاه

 انبارداري و ارتباطاتونقل حمل ، 

رعی و مانوري کیلومتر ف 36کیلومتر اصلی،  331استان شامل  آهن راه، طول خطوط 94در سال 
هزار نفـر و   1304تعداد  ادشدهی. در سال باشد یمایستگاه  22کیلومتر صنعتی و تجاري با  22و 
هزار تن بار توسط خطوط ریلی استان جابجا گردیده اسـت. راه زمینـی و تحـت حـوزه      2/1011

متر کیلـو  1/2447کیلومتر بوده که شامل  9/10309استحفاظی اداره کل راه و شهرسازي استان 
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آسـفالته  (( ییروسـتا کیلومتر راه  8/7862، بزرگراه، راه اصلی و فرعی)) و آزادراه(( يشهر نیبراه 
 155وسـیله نقلیـه عمـومی شـامل      12707. ایـن اسـتان همچنـین داراي    باشـد  یمـ و شوسه)) 

وسـیله نقلیـه    48165 .باشد یم يشهر درونتاکسی در بخش  12457و  بوس ینیم 95اتوبوس، 
. سـفرهاي  باشـند  یمـ شده در سطح استان در حـال تـردد    يگذار شماره کلتیوتورسمموتوري و 

هـزار نفـر    3/2035سفر با تعـداد   367178تعداد  94تا پایان سال  يشهر درونزمینی  شده ثبت
هــزار نفــر مســافر  2832 هــزار ســفر و 383مســافر صــورت پذیرفتــه اســت. همچنــین تعــداد 

  است. شده امانج موردنظرتا پایان سال  يشهر برون
 2015032منصوبه استان در مناطق شهري و روستایی برابر بـا   يها تلفن، تعداد کل 94در سال 

خط تلفن، بوده است. همچنـین در ایـن    1602504مشغول به کار برابر با  يها تلفنتلفن، تعداد 
 و 7135342و مشـغول بـه کـار بـه ترتیـب برابـر بـا         واگذارشـده همـراه   يهـا  تلفـن سال تعداد 
بـوده اسـت.    493070مشـغول بـه کـار برابـر بـا       پرسـرعت و تعداد خطوط اینترنت  3714065

نماینـدگی پسـتی    179دفتـر پسـت شـهري و     22اداره کل و اداره،  22واحدهاي پستی شامل 
 8 دفتر پیشـخوان دولـت و   741شامل  . در بخش غیردولتی نیزباشد یمشهري در بخش دولتی 

  .باشد یم دفتر پست و مخابرات روستایی
 7/43969 یموردبررسـ ، انبارداري و ارتباطات در دوره ونقل حمل يها تیفعالرشته  افزوده ارزش 

درصد رشـد   3/28میلیارد ریال) حدود  2/34275قبل (میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال 
اسـت. همچنـین    شـده  محاسـبه درصـد   7/3داشته است. سهم استان از این بخش در کل کشور 

کـه بـه    هستدرصد  4/18بخش خدمات استان  افزوده ارزشیادشده در  يها تیفعالهم رشته س
بخش خدمات به خود اختصاص داده  يها تیفعاللحاظ سهم بري جایگاه سوم را در میان رشته 

  است.
 مالی يگرها واسطه 

ی با تعداد واحد بانک 860با  ادشدهیمالی استان در مدت  يگرها واسطه عنوان بهاستان  يها بانک
 . بانک ملـی بـا  اند نمودههزار میلیارد ریال سپرده جذب  6/225میلیون فقره سپرده حدود  5/17
هزار میلیارد ریـال بیشـترین تعـداد و مبلـغ سـپرده را دارا بـوده        5/46میلیون فقره سپرده و  3
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در  هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت     3/118مبلـغ   ادشـده یاست. واحدهاي بانکی استان در مدت 
 اند نموده پرداختو معدن و خدمات و بازرگانی  صنعت کشاورزي، مسکن و ساختمان، يها بخش

هزار میلیـارد   5/28هزار میلیارد ریال و بخش کشاورزي با  9/42که بخش خدمات و بازرگانی با 
  .اند نموده پرداختریال بیشترین تسهیالت را 

هـزار میلیـارد    5/5یلیون فقره بـوده بـه ارزش   م 5/1استان،  صادرشده يها نامه مهیب 94در سال 
هـزار   7/3بـه ارزش   ادشـده یاستان در مدت  يها مهیبریال بوده است، میزان خسارت پرداختی 

هزار میلیارد ریـال بیشـترین    4/2فقره به ارزش  157340میلیارد ریال بوده است. بیمه ایران با 
  است. نموده پرداختخسارت را 

میلیارد ریال بوده است.  6/4675مالی استان  يها يگر واسطهبخش  ودهافز ارزش 1394در سال 
همچنین  شده محاسبهدرصد  6/1مالی کشور  يها يگر واسطهبخش  افزوده ارزشسهم استان در 

پایین  افزوده ارزش با يها بخشکه جزء  باشد یمدرصد  1/1استان  GDPسهم این بخش در 
  در اقتصاد استان است.

جانبی  يها تیفعالمالی و  يگرها واسطهذیل این گروه بانک، بیمه و سایر  يها تیفعالرشته 
باالتري نسبت  افزوده ارزشداراي  موردمطالعهمالی در سال  مؤسساتاست که فعالیت بانک و 
  بوده است. به دو رشته فعالیت دیگر

 ،وکار کسبو خدمات  هیکرا مستغالت 

 یموردبررسـ در دوره  وکـار  کسـب یـه و خـدمات   مسـتغالت، کرا  يهـا  تیفعالرشته  افزوده ارزش
 3/29میلیارد ریـال) حـدود    4/40384قبل (میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال  4/52209

اسـت.   شـده  محاسبهدرصد  4/2درصد رشد داشته است. سهم استان از این بخش در کل کشور 
درصـد   1/24اسـتان   بخـش خـدمات   افـزوده  ارزشیادشده در  يها تیفعالهمچنین سهم رشته 

بخش خدمات به خـود   يها تیفعالکه جایگاه دوم را به لحاظ سهم بري در میان رشته  باشد یم
 اختصاص داده است.
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 اداره امور عمومی و خدمات شهري  
 يهـا  سـتگاه یاعمـومی، تعـداد    يهـا  پـارك خدمات شهري شامل وسـعت فضـاي سـبز شـهري،     

عمـومی   يهـا  توالـت زباله و مواردي دیگر شامل تعـداد  ، حمل بار تره، میادین میوه و ینشان آتش
، 94. بر اساس آخرین آمار موجود تـا پایـان سـال    باشد یمو گورستان  ها کشتارگاهتعداد حمام و 

بـا وسـعت    17بـه تعـداد    بار ترهایستگاه، میدان میوه و  80استان تعداد  ینشان آتش يها ستگاهیا
، حمـل زبالـه بـا    مترمربـع میلیـون   4مومی به وسعت پارك ع 325، تعداد مترمربعهزار  2/223

هزار تن در سال و همچنین وسعت فضاي سبز شـهري اسـتان بـه     2/798خودرو به میزان  397
  بوده است. مترمربعمیلیون  9میزان 

میلیارد ریال بـوده   17221گروه اداره امور عمومی و خدمات شهري  افزوده ارزش 1394در سال 
. سهم استان از این بخـش  دهد یمبخش خدمات استان را تشکیل  افزوده ارزشدرصد از  2/7که 

ذیـل ایـن گـروه امـور عمـومی،       يهـا  تیفعالاست. رشته  شده محاسبهدرصد  8/2در کل کشور 
امـور  خدمات شهري، امور دفاعی، امور انتظـامی، تـأمین اجتمـاعی اجبـاري اسـت کـه فعالیـت        

 افـزوده  ارزشمیلیارد ریال داراي بیشـترین   7/8 با موردمطالعهو خدمات شهري در سال  یعموم
  .باشد یم
 آموزش 

دختـر در   250019پسر و  258143شامل  آموز دانش 508162تعداد  94-95در سال تحصیلی 
کالس آموزشی در مدارس سراسر اسـتان   24321آموزشگاه و در  3743سطوح مختلف با تعداد 

 .اند بودهمشغول به تحصیل 

نفر بوده است که نسـبت   222033حدود تعداد کل دانشجویان استان  94-95در سال تحصیلی 
در  هـا  آندرصـد   30درصد کاهش داشته است. از این تعـداد حـدود    5/9به سال تحصیلی قبل 

 یکـاردان درصـد در مقطـع    4/20. از کـل دانشـجویان   کننـد  یمـ دانشگاه آزاد اسالمی تحصـیل  
درصـد در مقطـع کارشناسـی     4/18لیسـانس)،  ( یکارشناسدرصد در مقطع  2/57)، پلمید فوق(

و تخصصـی مشـغول بـه تحصـیل      يا حرفـه درصد در مقطع دکتـراي   1/4)، سانسیل فوقارشد (
  .باشند یم
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میلیارد ریال بوده که در مقایسه  18 یموردبررسآموزش در دوره  يها تیفعالرشته  افزوده ارزش
داشته است. سهم استان از این بخـش  درصد رشد  3/23میلیارد ریال) حدود  6/14قبل (با سال 

 3/4اسـتان   GDPاست. همچنین سـهم ایـن بخـش در     شده محاسبهدرصد  2/4در کل کشور 
  .باشد یمدرصد 

 بهداشت و مددکاري اجتماعی 

تخت ثابت در سـطح اسـتان آمـاده ارائـه      5617موسسه درمانی استان با  42، تعداد 94در سال 
 295اولیـه بهداشـتی تعـداد     يهـا  مراقبت دهنده ارائهمراکز  .اند بودهخدمات پزشکی به بیماران 

تسـهیالت   دهنده ارائهمرکز  10پایگاه بهداشت،  76مرکز بهداشتی و درمانی شهري و روستایی، 
طبـی   يهـا  شـگاه یآزماتعـداد   خانه بهداشت در کل استان فعالیت داشته است. 1288زایمانی و 

بـوده   463 یبخشـ  توان، مرکز 135 يا هستهمانی تشخیصی و در مؤسسات، 485، داروخانه 278
 2209و درمـانی   یبهداشـت علـوم پزشـکی و خـدمات     يها دانشگاهاست. کل پزشکان شاغل در 

و نـوع تخصـص ارائـه     هـا  رشـته در  14650پزشک در کلیه سطوح بوده است. پیراپزشـکان نیـز   
  .نمودند یمخدمات 

میلیارد ریال بوده که در مقایسـه بـا    9/18810گروه بهداشت و مددکاري اجتماعی  افزوده ارزش
بخـش   افـزوده  ارزشدرصد رشد داشـته اسـت.    4/12میلیارد ریال) حدود  3/16742( سال قبل

. سـهم اسـتان از ایـن    دهد یمبخش خدمات استان را تشکیل  افزوده ارزشدرصد از  9/7 ادشدهی
  است. شده محاسبهدرصد  5/4بخش در کل کشور 

اجتمـاعی اسـت    مـددکار و  انسان سالمت بهمربوط  يها تیفعالل این گروه ذی يها تیفعالرشته 
میلیـارد ریـال    6/17506بـا   موردمطالعـه در سـال   انسان سالمت بهمربوط  يها تیفعالکه گروه 

  اختصاص داده است. به خودبیشترین سهم را  افزوده ارزش
 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 

مربـوط بـه سـایر خـدمات عمـومی، اجتمـاعی،        يهـا  تیـ فعالرشته  زودهاف ارزش 1394در سال 
میلیارد ریال)  8/5444قبل (میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال  7/6139شخصی و خانگی 

درصـد   8/4درصد رشد داشـته اسـت. سـهم اسـتان از ایـن بخـش در کـل کشـور          8/12حدود 
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بخـش خـدمات    افـزوده  ارزشدر  ادشـده ی يهـا  تیفعالاست. همچنین سهم رشته  شده محاسبه
  .باشد یمدرصد  6/2استان 

  سیاستی يها هیتوصو ارائه  يبند جمع. 6-4
هاي مختلف بعد از انقالب اسالمی، اگرچه  هاي توسعه از سوي دولت تدوین برنامه

فرازوفرودهایی داشته است، اما همواره بر محور توسعه و پیشرفت کشور، حل مشکالت 
عی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و توسعه عدالت اجتماعی در میان اقشار مختلف اجتما اقتصادي،

بر اساس میزان تمایل  .شده است مردم بوده و با توجه به این محورها برنامه توسعه تدوین
بیشتري  موردتوجههایی که تاکنون  هاي مختلف استان و طرح گذاران در بخش سرمایه

گذاران سهم  ذابیت بخش خدمات در استان براي سرمایهدهد که ج است، نشان می قرارگرفته
درصد و  4/26دومین بخش جذاب استان با سهم  عنوان بهدرصدي دارد، بخش کشاورزي  55

گذاري است که البته بخش عظیمی از  بخش جذاب براي سرمایه عنوان بهبخش صنعت و معدن 
  آن خود کند.درصدي را از  7/9شود و توانسته سهم  ها را شامل می پروژه

گـروه   افـزوده  ارزشآن است که سـهم نسـبی    دهنده نشانبررسی تحوالت بخش خدمات استان 
گذشـته  که در مقایسه با سال  باشد یمدرصد  6/57کل استان که حدود  افزوده ارزشخدمات در 

  است. افتهی شیافزادرصد  7/4درصد) حدود  55(
 ساله هشتقتصادي کشور، باوجود جنگ هاي توسعه، رشد ا اجراي برنامه يها سال همهدر 

تحمیلی، رشد مثبت و تا حدي مطلوب بوده است. بر اساس آمارها، رشد متوسط اقتصادي 
جز دو برنامه چهارم و بخشی از برنامه پنجم  توسعه کشور، به گانه پنجهاي  کشور در طول برنامه

هاي نهم و دهم تدوین،  لتهاي چهارم و پنجم که توسط دو درصد بوده است. در برنامه 7مثبت 
هاي  ایم که تحریم درصد را شاهد بوده 5تصویب و به مرحله اجرا درآمد رشد بیش از منفی 

 .است  و ناکارآمدي اقتصادي عامل اصلی آن بوده سو کیکننده کشورهاي غربی از  فلج
نامه صادرات و رسیدن به بر شیبرافزاترین بندهاي برنامه ششم توسعه تأکید  یکی از مهم

میلیارد دالر صادرات کاال و خدمات در پایان  130بوده است که در این زمینه  1404انداز  چشم
و رسیدن به بیش از  95و  94 يها برنامه مورد تأکید قرارگرفته است. تراز مثبت تجاري سال

از اند باعث شده است تا چشم 95میلیارد دالر در سال  94،50میلیارد دالر صادرات در سال  42
 .این میزان صادرات کاال و خدمات باورپذیر و ممکن باشد
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 يهـا  تیـ فعالتوان نتیجه گرفت آن است که بخش خدمات جزء ضروري آنچه از مطالب فوق می
  :باشند یماقتصادي است. ابعاد استراتژیک این بخش در برنامه ششم شامل موارد ذیل 

 ضرورت مقررات زدایی  -
، رقابت و نوآوري را اند شده میتنظاي  ي که با مقررات بیش از اندازههاي اقتصاد محیط یطورکل به

صورت پذیرد، رقابت افزایش  ییمقررات زداها  اگر در این محیط که یدرصورتکنند.  محدود می
زنند. این رقابت و نوآوري  می  هاي نوآورانه ها دست به فعالیت یابد و در اثر رقابت، شرکت می

گردد. بدیهی است در اثر این کاهش، شاهد افزایش عدالت اجتماعی  ها می باعث کاهش قیمت
  .نیز خواهیم بود

 ها در بخش خدمات قش حاکمیت در تسهیل فعالیت شرکتن -
تواند در حمایت از بخش  هاي دیگري را می و حاکمیت چه نقش  عالوه بر مقررات زدایی، دولت
هاي مختلف اقتصادي در  حمایت از بخشها ابزارهاي گوناگونی در  خدمات به عهده گیرد؟ دولت

ها و  ها تا یارانه گذاري آوري و توزیع اطالعات، سیاست دست دارند. این ابزارها از جمع
اي در اقتصاد ایجاد  یکی از ملزومات جدي که تحول ویژه. ردیگ یبرمهاي مالی را در  حمایت

گونه که به  است آن” تبخش خدما“ها در مهم شناختن  خواهد کرد، تغییر دیدگاه حاکمیت
 .نماید رشد اقتصادي کمک شایانی 

 ها در توانمندسازي و ارتقا نیروهاي انسانی موردنیاز در بخش خدمات نقش دولت  -
به سرمایه انسانی وابسته است. یک سیاست تحصیلی  داًیشدرشد و توسعه در بخش خدمات 

و همچنین  ک تخصص خاصو محدود نشدن به ی يا چند رشتهبر یادگیري  دیتأکجامع، 
هاي  اي است. سیاست اهمیت یادگیري در تمام طول عمر عوامل کلیدي در رشد چنین سرمایه

اي که افراد یاد بگیرند چطور ارتباط برقرار کنند،  گونه دولت باید بر روي افراد متمرکز باشد. به
یان نیروهاي موجود براي پذیري در م تطبیق پیدا کنند، نبود نیروي کار ماهر و نیز نبود انعطاف

ترین نیازهایی که مانع از توسعه این بخش  یکی از اساسی عنوان بههاي موردنیاز  یادگیري مهارت
 آید. می حساب بهگردد  می
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  1394استان و سهم آن از کشور در سال  يها بخشبخش خدمات و زیر  افزوده ارزش -6- 1جدول 

  عنوان رشته فعالیت  ردیف

  افزوده ارزش
  (میلیارد ریال)

سهم استان 
از 

 افزوده ارزش
  کشور

سهم رشته 
از  تیفعال

 افزوده ارزش
 خدماتبخش 

  استان

از  افزوده ارزشسهم 
GDP استان  

  مازندران  کشور

، یفروش خرده، یفروش عمده  1
 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

1/1400589  3/63447  5/4  5/26  2/15  

9/179510 هتل و رستوران  2  1/9040  5  8/3  2/2  

، انبارداري و ونقل حمل  3
 ارتباطات

1189836  7/43969  7/3  4/18  6/10  

  1/1  2  6/1  6/4675  2/285354 مالی يها يگر واسطه  4

مستغالت، کرایه و خدمات   5
 وکار کسب

1707251  3/57729  4/2  1/24  8/13  

و خدمات  اداره امور عمومی  6
 شهري

606689  17221  8/2  2/7  1/4  

  3/4  5/7  2/4  6/18028  4/429136 شآموز  7

بهداشت و مددکاري   8
 اجتماعی

2/414121  9/18810  5/4  9/7  5/4  

سایر خدمات عمومی،   9
 اجتماعی شخصی و خانگی

8/128142  7/6139  8/4  6/2  5/1  

  4/57  100  8/3  2/239062  6/6340630  بخش خدمات افزوده ارزش

  1394 يا منطقه يها حسابمآخذ: 
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  فصل هفتم

  حمل و نقل استان بخش
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  چکیده
 و زیربناي توسعه، ازین شیپ يها بخشیکی از  عنوان به ونقل حملبخش 

بالقوه  ياستعدادهادر باروري امکانات و  کارآمدنقشی اساسی و  يدارا
بار و مسافر، پیوند ناگسستنی بین  ییجا جابهکه از طریق  باشد یمجامعه 

توسعه جوامع نیاز  اسبتن بهو  آورد یمعوامل مختلف رشد و توسعه فراهم 
صنعت  که يطور به کند یمسریع، ایمن و ارزان گسترش پیدا  ونقل حملبه 

فرایند تکامل تدریجی و تغییرات بنیادي زندگی انسان و  ونقل حملامروزي 
  فنی است. يا شرفتهیپاساسی در امر تولید، توزیع، مصرف و  يها یدگرگون

میلیارد  3/42230ل استان نق و افزوده بخش حمل ، ارزش1394در سال 
نقل زمینی و  و درصد از این مقدار مربوط به حمل 7/92باشد که  ریال می

هاي پشتیبانی  نقل هوایی، دریایی، انبارداري و فعالیت و بقیه مربوط به حمل
  باشد. هاي پستی می نقل و فعالیت و حمل

برون هزار سفر  5/363، تعداد يا جاده ونقل حملبخش  در 1395در سال 
 يها انهیپامیلیون نفر مسافر از طریق این  8/4استانی و همچنین تعداد 

 9/12حمل شده در استان از این طریق  و میزان کاالي شده جا جابهاستان 
شده از  جا جابهریلی، تعداد مسافر  ونقل حملبخش  در .باشد یممیلیون تن 

ده از این طریق میزان بار حمل شنفر و  ونیلیم 2/1، آهن راهطریق خطوط 
 3حدود دریایی مجموعاً  ونقل حملبخش  در .باشد یمهزار تن  795

  میلیون تن کاال به بنادر استان وارد و یا خارج گردیده است.
  

  افزوده، مازندران ، ارزشونقل حمل :کلیدي هاي هواژ
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  استان يها يریگ جهتو  ونقل حملاقتصادي بخش  يها استیس .7-1
 اقتصاد کشور، اجراي در دستگاه هر وظایف شرح و تیمأمور به توجه با 1395در سال  

 افزایش که بود خواهد اختصاصی اهدافی مبین نیز شهرسازي و راه وزارت براي مقاومتی
 عمومی ونقل حمل سهم ها، افزایش زیرساخت به توجه و ونقل حمل شقوق تمامی در ترانزیت

 کاهش ،ونقل حمل ناوگان ریل، نوسازي به جاده از مسافران جایی جابه انتقال رویکرد با اي حومه
 کردن مردمی و غیرمولد هاي دارایی ساختمان، مدیریت و ونقل حمل در انرژي مصرف شدت

  .هستند گذاري هدف این مقاصد ازجمله اقتصاد
  در استان مازندران ونقل حملوضعیت تحوالت بخش  یبررس .7-2

میلیارد ریال بوده که از این مقدار  6/481ر مصوب در حدود در بخش راه و شهرسازي، کل اعتبا
کل اعتبار  يا جاده ونقل حملاست. در بخش راهداري و  افتهی صیتخصمیلیارد ریال آن  7/349

است. در  افتهی صیتخصمیلیارد ریال آن  1/87میلیارد ریال بوده که از این مقدار  1/161مصوب 
میلیارد  8/21میلیارد ریال بوده که از این مقدار  7/53بخش فرودگاه نیز کل اعتبار مصوب 

  است. افتهی صیتخصریال آن 
به شرح  1395سال در  ونقل حملمختلف  يها بخشدر  اجراشده يها طرح نیتر مهم

  باشد: ذیل می
در سال  اجراشده يها پروژه نیتر مهمدر بخش منطقه ویژه اقتصادي بندر امیرآباد 

  از: اند عبارت 1395
 تولید ام دي اف منظور بهنگ زنی کارخانه آرین شیمی کل -
  تولید آرد منظور بهکلنگ زنی کارخانه خزر تبادل شمال  -
  ساخته شیپ يها دربو  پوش کفتولید  منظور بهکلنگ زنی کارخانه آرین سینا  -

  

 از: اند عبارت 1395در سال  اجراشده يها پروژه نیتر مهمریلی  ونقل حملدر بخش 
  ها پل يساز مقاومو  يبازساز ،يبهساز تعمیر، -
  احداث سینی دوار در ایستگاه نکا -
  نصب تجهیزات ارتباطی در ایستگاه امیرآباد -
  ورسک و پل سفید يها ستگاهیابازسازي ساختمان ارتباط  -
  شمال آهن راهتکمیل سالن اجتماعات اداره کل  -
  پر از بنکوه تا مهابادشعاع پایین و نصب س يها قوساجراي عملیات جوشکاري  -
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و در  اجراشده يها پروژه نیتر مهماستان  يها فرودگاههوایی و  ونقل حملدر بخش 
  از: اند عبارتحال اجرا 

 اداره فنی و موتورخانه يها ساختمانبهسازي  -
 و بهسازي سقف منازل سازمانی يزیآم رنگ -
 بهسازي تجهیزات و سرور -
  اجراي فنس حفاظتی -
 برج مراقبت پرواز يها هشیشتعویض  -

. باشد یمکیلومتر  1/10924تحت حوزه استحفاظی مازندران،  يها راهکل  جمع 1395در سال 
کیلومتر راه اصلی،  2/630کیلومتر بزرگراه،  2/789کیلومتر آزادراه و  36شامل  ها راهاین 

تر راه روستایی کیلوم 4208کیلومتر راه روستایی آسفالته و  4269کیلومتر راه فرعی،  7/991
  .باشد یمشوسه و خاکی موجود در استان 

فروند بوده که این تعداد نسبت به سال  607همچنین تعداد شناورهاي فعال در بندر امیرآباد 
فروند کاهش داشته است. تعداد شناورهاي فعال در بندر نوشهر و فریدونکنار به  178قبل، 

فروند کاهش داشته  45و  71، به ترتیب 1393 فروند بوده که نسبت به سال 36و  236ترتیب 
  است.

فروند بوده که این تعداد نسبت به سال  4205تعداد پروازهاي داخلی در استان مازندران معادل 
فروند مربوط به فرودگاه  2817درصد افزایش داشته است. از این تعداد پرواز داخلی  2/21 قبل

فروند متعلق به فرودگاه رامسر بوده است.  920 فروند متعلق به فرودگاه نوشهر و 468ساري 
فروند بوده که نسبت به سال قبل، حدود  425استان  يها فرودگاهاز  یالملل نیبتعداد پروازهاي 

درصد افزایش داشته است. علت اصلی افزایش مربوط به پروازهاي داخلی، افزایش تعداد  5/26
  کیش بوده است. -مشهد و ساري  -تهران و ساري-مسیرهاي پروازي در مسیرهاي ساري

  ونقل حملعملکردي بخش  يها شاخصبررسی و تحلیل  .7-3
باشد که این  میلیارد ریال می 3/42230افزوده بخش حمل و نقل استان  ارزش، 1394در سال 

درصد از این مقدار مربوط به  7/92افزایش داشته است. درصد 5/28قبل میزان نسبت به سال 
هاي پشتیبانی  ، دریایی، انبارداري و فعالیتنقل هوایی و و بقیه مربوط به حملونقل زمینی  حمل

  هاي پستی می باشد. حمل و نقل و فعالیت
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بروزرسانی این ناوگانها و  با توجه به کاهش متوسط سن ناوگانهاي باري و مسافري و به تبع آن
هاي فرسوده در سال  نها و واگ به جاي ماشین هاي نو و جدید ها و واگن جایگزینی ماشین

ي نسبت ، همچنین سهم باالي حمل و نقل زمینی و جاده اتهاي سوخ و کاهش هزینه 1394
  رسد. بدیهی به نظر مینسبت به سال قبل  افزوده افزایش ارزش ،هاي حمل و نقل به سایر بخش

ر د يا جادهشده از طریق خطوط ریلی، هوایی و  جا جابهتعداد کل مسافرین  1395در سال 
 ونقل حملدرصد از مسافرین از طریق خطوط  9/74که  میلیون نفر بوده 4/6 حدوداًاستان 

شدند.  جا جابهدرصد از طریق خطوط هوایی  3/6درصد از طریق خطوط ریلی و  7/18، يا جاده
میلیون تن  7/16و دریایی  يا جادههمچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی، هوایی و 

درصد از طریق  8/4، يا جاده ونقل حملدرصد از این مقدار توسط خطوط  2/77که  باشد یم
درصد نیز از طریق خطوط  02/0دریایی و  ونقل حملدرصد از طریق  9/17خطوط ریلی و 

  .اند دهیگردهوایی منتقل 
 ونقل حمل يها بخشسایر  يها ناوگاننسبت به تعداد  يا جاده يها ناوگانتعداد  که ییازآنجا

 يا جاده ونقل حملوده و همچنین به دلیل ارزان بودن هزینه حمل مسافر و حمل بار در بیشتر ب
مسافر و کاال و  ونقل حملبیشترین سهم را در بخش  يا جاده ونقل حمل، ها بخشنسبت به سایر 

 ونقل حمل. همچنین به دلیل گران بودن هزینه حمل مسافر و حمل بار در باشد یمخدمات دارا 
  .باشد یممسافر و کاال دارا  ونقل حملبخش کمترین سهم را در  دریایی، این

میلیون نفري  3/3هاي اجرایی و برآورد جمعیت حدودا  با توجه به اطالعاتی دریافتی از دستگاه
، ریلی، يا جاده( ونقل حملمختلف  يها بخش، نسبت بار جابجاشده توسط 1395استان در سال 

یعنی به ازاي هر ؛ باشد یممیلیون تن بار به ازاي هر نفر  1/5هوایی، دریایی) به جمعیت استان 
  گردیده است. ونقل حملمیلیون تن کاال  1/5نفر 

 يا جاده ونقل حمل .7-3-1

و همچنین  یاستان برونهزار سفر  5/363تعداد ، 1395در سال  يا جاده ونقل حملدر بخش 
شدند که نسبت به سال قبل به  جا جابهاستان  يها انهیپامیلیون نفر مسافر از طریق  8/4تعداد 

درصد کاهش همراه بوده است. میزان کاالي حمل شده در استان از این  2درصد و  5ترتیب، با 
  درصد کاهش داشته است. 8/5معادل  1393میلیون تن بوده که نسبت به سال  9/12طریق 
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دستگاه و  7726تان ، تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافري در اسموردمطالعههمچنین در سال 
دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  11607تعداد وسیله نقلیه عمومی باري در استان 

  است. داکردهیپدرصد افزایش  6/2درصد کاهش و  2حدود 
نیز نسبت به  وکار کسبرونق نسبی اقتصادي ایجاد گردید و فضاي  1395در سال  که ییازآنجا

است. به  داکردهیپرفاه اقتصادي نسبت به سال قبل افزایش  جهیدرنتسال قبل بهبود پیدا کرد 
دنبال افزایش نسبی رفاه اقتصادي مردم استان میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی افزایش و 

فضاي  است. همچنین به دلیل بهبود نسبی داکردهیپتعداد وسایل نقلیه عمومی کاهش 
باري در استان، تعداد وسایل نقلیه  ونقل حملبخش  اروک کسبآن بهبود در  تبع بهو  وکار کسب

  است. داکردهیپباري افزایش 
که نسبت به  باشد یمهزار تن  56 يا جاده ونقل حملهمچنین میزان ترانزیت کاال از طریق 

ترانزیتی در استان  درصد کاالي 90 که ییآنجااز  است. داکردهیپدرصد کاهش  1/75سال قبل 
کشورهاي هدف ترانزیتی  عنوان بهو کشورهاي عراق و افغانستان  باشد یمنفت و مشتقات آن 

میزان ترانزیت کاال در استان کاهش  اند نشدهحاضر به خرید نفت ایران به دالیل فنی و سیاسی 
  چشمگیري پیدا کرده است.

  

 ریلی ونقل حمل .7-3-2

نفر  ونیلیم 2/1، آهن راهشده از طریق خطوط  جا جابهریلی، تعداد مسافر  ونقل حملدر بخش 
 7/7 بیترتعدد که نسبت به سال قبل، به  7314بوده، تعداد دستگاه لکوموتیو در گردش 

  درصد افزایش داشته است. 3/2درصد کاهش و 
هزار تن، تعداد واگن باري در گردش  795همچنین در همین بخش میزان بار حمل شده 

کیلومتر، طول  6/36ول خطوط فرعی کیلومتر، ط 4/235دستگاه، طول خطوط اصلی  14486
که نسبت به زمان مشابه سال قبل میزان بار  کیلومتر بوده است 3/23خطوط صنعتی و تجاري 

درصد کاهش، طول خطوط فرعی و  1/21واگن باري  تعداد ،درصد کاهش 8/27حمل شده 
  .اند نداشتهطول خطوط اصلی و صنعتی و تجاري تغییر محسوسی 

هزار تن بوده که این مقدار نسبت به سال قبل  2/5 یلیر ونقل حمل از طریق میزان ترانزیت کاال
  درصد کاهش داشته است. 5/39

نسبت طول خطوط ریلی اصلی به مساحت و جمعیت استان  آمده عمل به يها یبررسبا توجه به 
مساحت از  لومترمربعیکبه ازاي هر  دهد یم. این ارقام نشان باشد یمدرصد  10و  3/1به ترتیب 
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کیلومتر  1/0کیلومتر خطوط اصلی ریلی و به ازاي هر نفر از جمعیت استان  013/0استان 
است که با توجه به وسعت و جمعیت استان ناچیز  جادشدهیاخطوط اصلی ریلی در استان 

  .باشد یم
از ترانزیت کاال در استان مربوط به نفت کوره و سیمان از بندر  يا عمدهبخش  که ییازآنجا

میزان بارگیري نفت کوره و سیمان در این بندر کاهش داشته  1395و در سال  باشد یمرآباد امی
میزان تناژ حمل شده در استان و ترانزیت کاال از طریق خطوط ریلی به  جهیدرنتاست 

  است. داکردهیپآن تعداد واگن باري در خطوط ریلی استان کاهش  تبع بهکشورهاي همسایه و 
  ریایید ونقل حمل .7-3-3

میلیون تن کاال به بنادر استان  3، مجموعاً حدود ادشدهیدریایی در سال  ونقل حملدر بخش 
درصد کاهش داشته است.  25وارد و یا خارج گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود 

تن، بندر فریدونکنار  8/68 در بندر نوشهر 1395میزان تخلیه و بارگیري کاالهاي نفتی در سال 
درصد  100بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب با  هزارتن 1/20هزار تن و بندر امیرآباد  8/56
همچنین میزان تخلیه و بارگیري کاالهاي  درصد کاهش همراه بوده است. 7/80درصد و  8/9و 
میلیون تن و در بندر فریدونکنار  2/2هزارتن، بندر امیرآباد  4/688در بندر نوشهر  یرنفتیغ
درصد کاهش داشته  72و  8/20و  3/20تن بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  هزار 3/40

  است.
 1395و در سال  باشد یمبه بنادر استان گندم  یرنفتیغعمده واردات کاالهاي  که ییازآنجا

آن  تبع بهتولید این محصول به خودکفایی رسیده است میزان واردات گندم و  ازلحاظکشور 
فتی به بنادر استان کاهش چشمگیري داشته است. به دلیل کاهش واردات واردات کاالهاي غیرن

 که ییازآنجاو  افتهی کاهشگندم به کشور تعداد شناورهاي فعال در بنادر امیرآباد و فریدونکنار 
تعدادي از صاحبان کاال فعالیت خود را در بندر امیرآباد متوقف نموده و در بندر نوشهر شروع به 

کاهش واردات گندم تعداد شناورهاي فعال در این  رغم یعللذا در بندر نوشهر فعالیت نمودند، 
قرارداد نفتی سوآپ بین کشورهاي ایران و  که ییازآنجابندر افزایش داشته است. همچنین 

در  باشد یمروسیه به اتمام رسید و عمده واردات کاالهاي نفتی به بنادر استان از کشور روسیه 
در بندر  که يطور بهي نفتی به بنادر استان کاهش چشمگیري داشته نتیجه واردات کاالها

  میزان تخلیه و بارگیري کاالهاي نفتی به صفر رسیده است. نوشهر
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   و نقل هوایی حمل .7-3-4
استان شده  يها فرودگاه، تعداد مسافران داخلی که وارد 95هوایی در سال  ونقل حملدر بخش 

هزار نفر بوده که  3/143 اند شده خارجن داخلی که از فرودگاه و تعداد مسافرا هزار نفر 1/187
رشد داشته است. تعداد مسافر  07/33و  درصد 6/30ترتیب  به 1394این تعداد نسبت به سال 

هزار نفر و تعداد مسافرین خارجی که از  5/37استان شده  يها فرودگاهخارجی که وارد 
بوده که این تعداد نسبت به سال قبل به  هزار نفر 5/37نیز  اند شده خارجاستان  يها فرودگاه
 يها فرودگاهدرصد افزایش داشته است، همچنین میزان بار ورودي به  3/23و  7/21ترتیب 
بوده که نسبت به  هزار تن 4/1استان  يها فرودگاهو میزان بار خروجی از  هزار تن 3/2استان 

  یش داشته است.درصد افزا 7/7درصد و  21سال قبل به ترتیب حدود 
 پروازي به سمت نجف و کربال و يرهایمسبه دلیل افزایش تعداد  1395در سال  که ییازآنجا

استان  يها فرودگاه، تعداد مسافران خارجی که به یالملل نیبآن افزایش تعداد پروازهاي  تبع به
افزایش  بلوارد و یا خارج گردیدند و همچنین میزان بار همراه این مسافران نسبت به سال ق

  چشمگیري داشته است.
  سیاستی: يها هیتوصو ارائه  يبند جمع .7-4

 ونقل حمل يها بخشسایر  يها ناوگاننسبت به تعداد  يا جاده يها ناوگانتعداد  که ییازآنجا
 ونقل حمل دربیشتر بوده و همچنین به دلیل ارزان بودن هزینه حمل مسافر و حمل بار 

مسافر  ونقل حملبیشترین سهم را در بخش  يا جاده ونقل حمل ،اه بخشنسبت به سایر  يا جاده
به دلیل گران بودن هزینه حمل مسافر و حمل بار در  نیهمچن .باشد یمو کاال و خدمات دارا 

  .باشد یممسافر و کاال دارا  ونقل حملدریایی، این بخش کمترین سهم را در  ونقل حمل
 از: اند عبارتسعه این بخش سیاستی جهت رشد و تو يها هیتوص نیتر مهم
  و نظارت بر آن يا جاده ونقل حمل يزیر برنامهمشارکت بخش خصوصی در مدیریت و 
  بر ناوگان باربري دیتأکبا  يا جادهتسریع در نوسازي ناوگان 
  بر  دیتأککشور بر اساس حجم ترافیک و عرضه و تقاضا با  يا جاده يها شبکهتکمیل

 تمام مهین يها طرح
 کشورهاي  به دولتی و خصوصی بخش يها واگن اعزام منظور به مجوز اخذ در تسریعCIS 

 ارزي يها نهیهز کاهش همچنین و صادراتی کاالهاي ارسال در تأخیر از پیشگیري به لحاظ
 ونقل حمل بخش اندرکاران دست آموزش و فرهنگ ارتقاء 
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 ها آن حاصال و فساد بروز اصلی مسیرهاي شناسایی طریق از گمرکی تخلفات کاهش 
 و  يآور فن گسترشIT ونقل حمل بخش در 
 مسافر و بار تقاضاي میزان اساس بر ریلی شبکه تکمیل و توسعه 
  به بخش خصوصی ها فرودگاهواگذاري مدیریت 
  ناشی از تصادفات ریوم مرگافزایش ایمنی نظام تردد و کاهش 

  1395و  1394 يها مهرومومبخش راه و شهرسازي استان درطی  عملکرد .1-7دول ج

 شرح واحد 1394سال  1395سال 

 حوزه استحفاظی استان يها راهجمع طول  کیلومتر 1/10224 1/10924

 موجود در استان آزادراهطول  کیلومتر  36 36

 طول بزرگراه موجود در استان کیلومتر 2/782 2/789

 طول راه اصلی موجود در استان کیلومتر 2/637 2/630

 طول راه فرعی موجود در استان کیلومتر 7/991 7/991

 روستایی آسفالته موجود در استان طول راه کیلومتر 4175 4269

 روستایی شوسه و خاکی موجود در استان طول راه کیلومتر 3602  4208

  مازندران يشهرسازاداره کل راه و  مأخذ:
  1395و  1394 يها مهروموماستان درطی  يا جادهعملکرد بخش  .2-7جدول 

  1395سال   1394سال   احدو  شرح

  9/12  7/13  میلیون تن  میزان کاالي حمل شده در استان
  8/4  9/4  میلیون نفر  شده جا جابهتعداد مسافرین 

  7726  7885  دستگاه  تعداد وسیله نقلیه عمومی مسافري در استان
  11607  11310  دستگاه  تعداد وسیله نقلیه عمومی باري در استان

  01/20  16/20  سال  عمومی در استانمتوسط سن ناوگان باري 
  8/11  6/11  سال  متوسط سن ناوگان مسافري عمومی در استان

  363550  382600  سفر  یاستان برونتعداد سفرهاي 

  56  225  هزار تن  يا جاده ونقل حملمیزان ترانزیت کاال از طریق 

  استان يها انهیپاو  ونقل حملکل  اداره مأخذ: 
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  1395در بخش راه و شهرسازي در سال  افتهی صیتخصب و اعتبارات مصو .3-7جدول 

  اعتبار نیتأممحل 
  اعتبار مصوب
  (میلیارد ریال)

  افتهی صیتخصاعتبار 
  (میلیارد ریال)

  5/30  5/30  درصد نفتی 2
  8  8  3جدول  2ردیف  36تبصره 
  3/95  3/95  3جدول  3ردیف  36تبصره 

  2/3  35  مدیریت بحران 12ماده 
  193  5/281  استانی

  7/19  3/31  قانون استفاده متوازن
  7/349  6/481  جمع کل  

  مأخذ: اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان مازندران 
  1395 و 1394 يها مهرومومعملکرد بخش ریلی استان درطی  .4-7جدول 

 شرح واحد 1394سال  1395سال 

 میزان کاال (بار) حمل شده  هزار تن 1101 795

 جاشده جابهمسافرین  نفر میلیون 3/1 2/1

 تعداد لکوموتیو دستگاه 7148 7314

 تعداد واگن باري دستگاه 18361 14486

 تعداد واگن مسافري دستگاه 33840 27065

 طول خطوط اصلی کیلومتر 432/335 432/335

 طول خطوط فرعی و مانوري کیلومتر 619/36 619/36

  تجاريطول خطوط صنعتی و  کیلومتر 312/23 312/23

  در استان آهن راهتعداد ایستگاه  عدد 23 22
  ریلی ونقل حملمیزان ترانزیت کاال از طریق   هزارتن  6/8  2/5
  نسبت طول خطوط اصلی به مساحت استان  درصد  3/1  3/1

  نفر)استان () به جمعیت m( یلیرنسبت طول خطوط   درصد  10  10

  شمال آهن راه: اداره کل مأخذ 
  
  
  



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٧٤  

  1395در بخش راهداري در سال  افتهی صیتخصارات مصوب و اعتب .5-7جدول 

  اعتبار مصوب  اعتبار نیتأممحل 
  (میلیارد ریال)

  افتهی صیتخصاعتبار 
  (میلیارد ریال)

  5/2  5/2  درصد نفتی 2
  8/1  8/15  مدیریت بحران 12ماده 

  7/77  2/133  استانی
  1/5  6/9  قانون استفاده متوازن

  1/87  1/161  جمع کل  
  اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان مازندران مأخذ:

  
  

  1395و  1394 يها مهرومومعملکرد بخش دریایی استان درطی  .6-7جدول 
  1395سال   1394سال   واحد  شرح

مجموع کاالهایی که به بنادر استان وارد و یا 
  خارج گردیده است

  2217871  2879922  تن  بندر امیرآباد

 688386 883055  تن  بندر نوشهر

 97128 207148  تن  بندر فریدونکنار

  تخلیه و بارگیري کاالهاي نفتی
  20131  104195  تن  بندر امیرآباد
 	0  18879 تن  بندر نوشهر

 56795 62957 تن  بندر فریدونکنار

  تخلیه و بارگیري کاالهاي غیرنفتی
  2197740  2775727 تن  بندر امیرآباد
 688386 864176 تن  بندر نوشهر

 40333 144191 تن  بندر فریدونکنار

  تعداد شناور فعال
  607  785  فروند  بندر امیرآباد
  236  307 فروند  بندر نوشهر

  36  81 فروند  بندر فریدونکنار
  مأخذ: منطقه ویژه اقتصادي بندر نوشهر و امیرآباد
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  1395و  1394 يها مهرومومعملکرد بخش هوایی استان درطی  .7-7جدول 
  1395سال   1394سال   واحد  شرح

  مسافر داخلی
  1/187  3/143  هزار نفر  ورودي

  04/184  3/138  هزار نفر  خروجی

  مسافر خارجی
  5/37  8/30  هزار نفر  ورودي

  5/37  4/30  هزار نفر  خروجی

  بار داخلی و خارجی
  3/2  9/1  هزار تن  ورودي
  4/1  3/1  هزار تن  خروجی

  4205  3470  فروند  تعداد پرواز داخلی
  2817  2434  فروند  عداد پرواز داخلی فرودگاه ساريت

  468  414  فروند  تعداد پرواز داخلی فرودگاه نوشهر
  920  622  فروند  تعداد پرواز داخلی فرودگاه رامسر

  425  336  فروند  یالملل نیبتعداد پرواز 
  20  20  سال  متوسط سن ناوگان

  استان يها فرودگاهاداره کل  مأخذ:          
  1395در بخش فرودگاه در سال  افتهی صیتخصاعتبارات مصوب و  .8-7جدول 

  محل تأمین اعتبار
  اعتبار مصوب
  (میلیارد ریال)

  افتهی صیاعتبار تخص
  (میلیارد ریال)

  1/18  50  استانی
  7/3  7/3  3جدول  3ردیف  36تبصره 

  8/21  7/53  جمع کل

  کل امور اقتصادي و دارایی استان مازندران ادارهمأخذ:  
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  فصل هشتم

 بخش انرژي استان
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  چکیده
به این  کند میانرژي در حیات اقتصادي جوامع نقش زیربنایی را ایفا 

در دسترس باشد توسعه  موقع بهمعنی که هرگاه انرژي به مقدار کافی و 
که همواره  دهد میاقتصادي نیز میسر خواهد بود. نگاهی به گذشته نشان 

تصاحب انرژي وجود داشته است بزرگی در سطح جهانی بر سر  هاي رقابت
دسترسی  درگروامنیت ملی و پایداري نظام حکومتی تا حد زیادي  چراکه

  به این منابع است.
میلیارد ریال  8/8533افزوده بخش انرژي در استان  ، ارزش1394در سال 

  درصد رشد داشته است. 4/1بوده که نسبت به سال قبل 
مصرف برق و گاز طبیعی در افزایش  رغم علیدهد  نشان می ها بررسی
تغییر محسوسی نداشته است که نشان  ها بخشسرانه مصرف این  استان،

به دلیل افزایش تعداد فقط  ها بخش، افزایش مصرف این دهد می
مصرف هر مشترك تغییر محسوسی  حقیقت درو  باشد مشترکین می
  نداشته است.

  افزوده، مازندران انرژي، ارزش کلیدي: هاي هواژ
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  استان هاي گیري جهتاقتصادي بخش انرژي و  هاي سیاست .8-1
اقتصاد  هاي سیاستدر راستاي ابالغ  1395در سال  انرژيدولت در بخش  هاي سیاست

و  گذاري سیاست دار عهدهدر این بخش نیرو و نفت  هاي وزارتخانهو  مقاومتی صورت گرفت
ي توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژي کشور کالن انرژي و حفظ کیفیت آن در راستا ریزي برنامه

  از: اند عبارتدر بخش انرژي  1395در سال  دولت هاي سیاست ترین مهم .باشند می
 طریق: از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیري ضربه با مقابله  

 راهبردي مشتریان انتخاب  
 فروش هاي روش در تنوع ایجاد  
 درفروش خصوصی بخش دادن مشارکت  
 گاز صادرات یشافزا  
 برق صادرات افزایش 
 و گاز و نفت جهانی بازار در اثرگذاري منظور به کشور گاز و نفت راهبردي ذخایر افزایش 

 مشترك میادین در ویژه به گاز، و نفت تولید هاي ظرفیت و توسعه حفظ بر تأکید
 کاالهاي دتولی توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش 

 برق، صادرات بردن باال و) انرژي مصرف شدت شاخص اساس بر( بهینه داراي بازدهی
 منابع از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی هاي فرآوردهو  پتروشیمی محصوالت

 قطع تا گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم ساالنه افزایش 
  به نفت بودجه وابستگی

  ررسی وضعیت تحوالت بخش انرژيب .8-2
به کشورهایی نظیر  ها آنبا افزایش میزان تولید نفت خام در کشور و صادرات  1395در سال 

چین با توجه به ثبات تقریبی قیمت نسبت به سال قبل میزان درامد نفتی دولت افزایش یافت. 
 ترین مهم که آنجاییرد. از به دنبال افزایش درامد نفتی ذخایر ارزي در کشور نیز افزایش پیدا ک

افزایش درامد ملی ناشی از نفت منجر به  باشند میدولت منابع نفتی و مالیات  درآمديمنابع 
مختلف استانی  هاي بخشو به دنبال آن افزایش اعتبارات در  افزایش بودجه عمومی دولت

در  اي ردهگستبخش بهداشت و سالمت گردید که در این سال ما شاهد تحوالت  الخصوص علی
در کشور و  ها تحریم. همچنین با وقوع برجام و رفع ایم بودهبخش سالمت و بهداشت استان 
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 هاي نیروگاهاحداث  درزمینهخارجی به استان  گذاران سرمایهشاهد ورود  ها استانآن در  تبع به
  .ایم بوده )CHP( برق

  انرژي هاي بخشبررسی و تحلیل وضعیت  .8-3
  بخش انرژيبررسی وضعیت  .8-3-1

میلیارد ریال بوده که نسبت به  8/8533افزوده بخش انرژي در استان  ارزش، 1394در سال 
میلیارد ریال  5/5189گاز طبیعی با  در این بخش، درصد رشد داشته است. 4/1سال قبل 

کمترین سهم  درصد) 8/7( ریالمیلیارد  04/666هاي نفتی با  فرآوردهدرصد) بیشترین و  8/60(
  افزوده استان را دارا می باشد.ارزش 

مصرف برق  ،مترمکعب میلیون 4/6816میزان مصرف گاز طبیعی  1395همچنین در سال 
  باشد. می میلیون مترمکعب 6/2 نفتیهاي  فراوردههزار مگاوات ساعت و میزان مصرف  1/7239

فزایش میزان به دنبال آن ا با توجه افزایش قیمت حاملهاي انرژي و افزایش تعداد مشترکین و
رشد ناچیز ارزش افزوده در این بخش  ،93نسبت به سال  94فروش حاملهاي انرژي در سال 

  بدیهی به نظر می رسد.
   نفتی هاي فرآورده .8-3-2

بخش صنعتی  در مترمکعب، 9/113 خانگیمیزان مصرف نفت سفید در بخش  ،1395در سال 
بوده که نسبت به سال قبل به  ترمکعبمهزار  3/13 ها بخشو در سایر  مترمکعبهزار  21/0

به دلیل افزایش  .اند داشتهکاهش  درصد 8/24درصد افزایش و  7/16درصد کاهش، 4/15ترتیب 
نفت سفید  جاي بهمیزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش خانگی 

صنعتی بدیهی این بخش کاهش مصرف نفت سفید در بخش خانگی و  گرمایشی امور منظور به
هزار مترمکعب، در بخش  5/90میزان مصرف نفت کوره در بخش صنعتی  .رسد میبه نظر 
باشد که نسبت به  هزار مترمکعب می 5/1 ها بخشسایر  و در مترمکعب هزار 2/865نیروگاه 

 به ترتیب ها بخشدرصد افزایش و در بخش نیروگاه و سایر  9/28سال قبل در بخش صنعتی 
  درصد کاهش داشته است. 5/37درصد و  43
  
  
  
  



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٨٠  

  
  

واحدهاي صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در بخش صنعت  اندازي راه 1395در سال  که ازآنجایی
رونق تولید و اعطاي  هاي بستهآن ارائه  دنبال بهدولت قرار گرفت و  موردتوجهو کشاورزي 

نیمه تعطیل  صورت گرفت، بسیاري از واحدهاي صنعتی تعطیل و ها بخشتسهیالت به این 
منبع سوخت در این  ترین مهممیزان مصرف نفت کوره که  درنتیجهگردیده و  اندازي راه مجدداً
و جایگزینی  ها نیروگاهبه دلیل کاهش قطعی گاز در  همچنین افزایش یافت. باشد می ها بخش
ه میزان مصرف نفت کوره در این بخش کاهش پیدا کرد ها نیروگاهنفت کوره در  جاي بهگاز 

  است.
هزار  1491 نقلیههزار مترمکعب در وسایل  1/1میزان مصرف بنزین در بخش صنعتی 

در بخش  که نسبت به سال قبل باشد می مترمکعبهزار  68/0 ها بخشو در سایر  مترمکعب
تغییر  ها بخشو در سایر  درصد افزایش 4/7 ودرصد  3/18صنعتی و وسایل نقلیه به ترتیب 

دلیل افزایش تعداد وسایل نقلیه بنزین سوز، افزایش مصرف بنزین  هب محسوسی نداشته است.
  .رسد میبدیهی به نظر 

 8/4089و  5/2622 و 1/349کوره و بنزین به ترتیب  نفت متوسط مصرف روزانه نفت سفید،
 8/39و  4/16که نسبت به سال قبل نفت سفید و نفت کوره به ترتیب  باشد میمترمکعب 

که اشاره شد جایگزینی گاز در  طور هماندرصد افزایش داشته است.  4/7درصد کاهش و بنزین 
  بوده است. 1395علت کاهش مصرف نفت کوره در سال  ترین مهمنفت کوره  جاي به ها نیروگاه

  گاز طبیعی .8-3-3
 میلیون 3/9بخش خانگی  در متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی در استان، 1395در سال 
میلیون  CNG (88/1(، بخش تجاري و مترمکعبمیلیون  21/2، بخش صنعتی مترمکعب
در بخش خانگی  باشد که نسبت به سال قبل می مترمکعبمیلیون  28/5و نیروگاه  مترمکعب

درصد  2/20درصد افزایش و در بخش نیروگاه  9/3درصد افزایش، در بخش تجاري  2/16
   .درصد کاهش داشته است 9/0افزایش و در بخش صنعتی 

هزار مترمکعب،  9/2 ی) در بخش خانگیعیرف گاز (مصرف هر مشترك از گاز طبسرانه مص
هزار مترمکعب و بخش  9/8 (CNG)و  يهزار مترمکعب، بخش تجار 4/98 یبخش صنعت

درصد  8/10 یکه نسبت به سال قبل در بخش خانگ باشد یمترمکعب م ونیلیم 6/481 روگاهین
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 روگاهیدرصد کاهش و بخش ن 5/3 يردرصد کاهش، بخش تجا 3/8 یبخش صنعت ش،یافزا
  داشته است. شیدرصد افزا 3/20

 8228میلیون مشترك، بخش صنعتی  16/1در بخش خانگی  تعداد مشترکین گاز طبیعی
که نسبت به  باشد میمشترك  4مشترك و نیروگاه  CNG( 76880( و، بخش تجاري مشترك

درصد  07/7درصد،  4/8، ددرص 2/5و تجاري به ترتیب  صنعتی سال قبل در بخش خانگی،
  افزایش و در بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است.

و نیروگاه به ترتیب  تجاري ،صنعتی گاز طبیعی در بخش خانگی، مترمکعبمیانگین قیمت هر 
که این مقادیر نسبت به سال قبل تغییر محسوسی  باشد میریال  1495،3/781، 1000، 1311

  نداشته است.
و نیروگاه  تجاري خانگی، هاي بخشمتوسط مصرف گاز طبیعی در  دهد می نشان ها بررسی

 هاي بخشدر  سرانه مصرف گاز همچنین افزایش و در بخش صنعتی کاهش داشته است.
دلیل قطع گاز  به خانگی و نیروگاه افزایش داشته است. هاي بخشصنعتی و تجاري کاهش و در 

و به دنبال آن انتقال گاز مصرفی از بخش  1395وارداتی از کشور ترکمنستان در زمستان سال 
افزایش تعداد کارخانجات صنعتی  رغم علی صنعتی به بخش خانگی به دلیل سرماي شدید هوا،

فعال و کاهش کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل به خاطر اعطاي بسته رونق تولید به بخش 
انگی افزایش پیدا کرده مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی کاهش و در بخش خ میزان صنعت،

  است.
  برق .8-3-4

هزار مگاوات ساعت،  7/3295برق در بخشهاي خانگی  )میزان مصرف (فروش 1395در سال 
 بخش هزار مگاوات ساعت، 8/1018عمومی  بخش هزار مگاوات ساعت، 2/701بخش تجاري 

است  مگاوات ساعت بوده هزار 9/1303صنعتی  بخش هزار مگاوات ساعت، 3/920کشاورزي 
 1/3، کشاورزي و تجاري به ترتیب صنعتی ،عمومی که نسبت به سال قبل در بخشهاي خانگی،

مصرف سرانه  درصد افزایش داشته است. 4/7و  درصد 08/1، درصد 3/3درصد،  03/1،درصد
ساعت،  مگاوات 3مگاوات ساعت، بخش تجاري  2برق به ازاي هر مشترك در بخش خانگی 

 14مگاوات ساعت و بخش کشاورزي  100بخش صنعتی  ،عتمگاوات سا 10 عمومیبخش 
هاي خانگی و تجاري تغییر محسوسی  مگاوات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل در بخش
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 7/6درصد و  1/9درصد، 1/9 به ترتیبهاي عمومی، صنعتی و کشاورزي  نداشته و در بخش
  درصد کاهش داشته است.

 مشترك، هزار 2/202، بخش تجاري مشترك لیونمی 46/1تعداد مشترکین در بخش خانگی 
 67178مشترك و بخش کشاورزي  12558مشترك، بخش صنعتی  97263عمومی  بخش

درصد  8/5درصد  4/6درصد، 3/4درصد،  5/3که نسبت به سال قبل به ترتیب  باشد میمشترك 
خانگی،  يها بخشبرق به ازاي هر کیلووات ساعت در  قیمت افزایش داشته است. درصد 7/14 و

 3/842ریال،  3/590ریال،  9/2557ریال،  887و کشاورزي به ترتیب  صنعتی تجاري، عمومی،
 9/9درصد،  5/7درصد،  6/6که نسبت به سال قبل به ترتیب  باشد میریال  1/349ریال و 
  افزایش داشته است. درصد 3/0درصد و  1/7درصد، 

 1/2299 خصوصیو بخش  اي منطقهبرق برق تابع وزارت نیرو و  هاي نیروگاهظرفیت اسمی 
درصد  6/97که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است. باشد میهزار کیلووات ساعت 

درصد از آن مربوط به بخش  4/2استان مربوط به بخش دولتی.  هاي نیروگاهاز ظرفیت اسمی 
  .باشد میخصوصی 

 خصوصیو بخش  اي منطقهو و برق وزارت نیر هاي نیروگاه(ناخالص) برق در  ناویژهتولید 
درصد کاهش داشته است.  8/5میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  1/11341
 4/2بخش دولتی و  هاي نیروگاهاستان مربوط به  هاي نیروگاهدرصد از تولید ناخالص  6/97

  .باشد میبخش خصوصی  هاي نیروگاهدرصد از آن مربوط به 
عمومی افزایش  صنعتی، هاي خانگی، کشاورزي، هد مصرف برق در بخشد ها نشان می بررسی

عوامل کاهش مصرف برق در بخش  ترین مهمداشته اما در بخش تجاري کاهش داشته است. از 
وقوع رکود اقتصادي و به دنبال آن تعطیلی و یا نیمه فعال شدن بسیاري از  به توان میتجاري 

هاي خانگی، صنعتی، کشاورزي و  فزایش مصرف در بخشا رغم علیواحدهاي تجاري اشاره کرد. 
برابر با نرخ افزایش  تقریباً ها بخشنرخ افزایش تعداد مشترکین در این  که ازآنجاییعمومی 

 ؛تغییر محسوسی نداشته است ها بخشمصرف بوده بنابراین سرانه مصرف هر مشترك در این 
به دلیل افزایش تعداد مشترکین بوده فقط  1395بنابراین افزایش میزان مصرف برق در سال 

  است.
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  هاي سیاستی و ارائه توصیه بندي جمع .8-4
افزایش ساالنه مصرف انرژي در کنار الگوي نامناسب  و 1404افزایش رشد اقتصادي در افق 

هاي ملی در  ، ضرورت بازنگري سیاستمحیطی زیستمصرف و کاهش ذخایر انرژي و پیامدهاي 
  سازد. نمایان می ازپیش بیشف انرژي را تولید، توزیع و مصر

  گردد: ر استان، راهکارهاي ذیل توصیه میدر راستاي توسعه و بهبود وضعیت این بخش د
 هاي بخش مؤثر حضور براي مناسب فضاي ایجاد و مرتبط لوایح و مقررات و ضوابط تدوین 

 تحقق استاير در فاضالب خدمات و برق ، آب هاي بخش آفرینان، نقش سایر و غیردولتی
 المللی، بین و ملی هاي شاخص و استانداردها سطح در خدمات تحقق و کشور انداز چشم
  مردم ویژه به نفعان، ذي رضایت و حقوق

 و مدیریت پیشرفته هاي روش و پژوهشی علمی، دستاوردهاي آخرین از گیري بهره 
 ارتقاي و هتوسع بر عالوه ،زیست محیط با سازگار نوین هاي فناوري توسعه همچنین

 برق و آب صنعت ملی به منظور سوق دادن بازار سطح در خدمات ارائه کیفیت و وري بهره
  جهانی سطح به را کشور

 انسانی به منظور رشد  منابع مشارکت و وري بهره ارتقاي مصارف، و منابع بین تعادل ایجاد
  پایدار بخش انرژي

 کوچکبرق با مقیاس  هاي نیروگاه احداث )CHPتان جهت تقویت توزیع برق در ) در اس
   استان.

 هاي  هاي انرژي از سوخت گذاري، تولید و فروش حامل سرمایه هاي برنامهدر  بازنگري
  باد و آفتاب ویژه به پذیر تجدیدفسیلی به سمت منابع 
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  ها هاي نفتی به تفکیک بخش . مصرف فرآورده1 -8 جدول
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  هاي نفتی ساري و چالوس شرکت پخش فراورده مأخذ:

  
  نفتی هاي فرآوردهمتوسط مصرف  .2-8 جدول

  1395سال   1394سال   نوع فرآورده  شرح

  متوسط مصرف
  1/349  7/417  )مترمکعب( سفیدنفت 
  5/2622  6/4355  مترمکعب)( کورهنفت 

  8/4089  1/3806  مترمکعب)( بنزین
  نفتی ساري و چالوس هاي فرآورده: شرکت پخش مأخذ 
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  ها مصرف گاز طبیعی به تفکیک بخش .3-8 جدول

رح
ش
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  کت گاز استان مازندرانمآخذ: شر
  ریال - گاز طبیعی مترمکعبمیانگین قیمت هر  .4-8جدول 

  1395سال   1394سال   بخش  شرح
  

  ریال)( طبیعیگاز  مترمکعبمیانگین قیمت هر 
  

 1311 1311  خانگی
  1000  1000  صنعتی
  1495  1495  تجاري
  3/781  3/781  نیروگاه

  خذ: شرکت گاز استان مازندرانأم
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  1395و  1394 هاي سالدر  تعداد و مصرف برق مشترکین استان .5-8 جدول

  1395سال   1394سال   شرح

  تعداد مشترکین برق

  1457616  1408520  خانگی
  202215  193875  تجاري
  97263  91412  عمومی
  12558  11867  صنعتی

  67178  58586  کشاورزي

فروش برق به تفکیک 
مگاوات  هزار( ها بخش

  ساعت)

  7/3295  9/3195  خانگی
  2/701  653  تجاري
  8/1018  4/1008  عمومی
  9/1303  1262  صنعتی

  3/920  5/910  کشاورزي

 هزار( سرانه مصرف برق
  مگاوات ساعت)

  002/0  002/0  خانگی
  003/0  003/0  تجاري
  01/0  011/0  عمومی
  10/0  11/0  صنعتی

  014/0  015/0  کشاورزي

  قیمت برق
  کیلووات ساعت)-(ریال

 887 832  خانگی
 9/2557 9/2378  تجاري
  3/590  3/537  عمومی
 3/842 4/786  صنعتی

 1/349 348  کشاورزي
  ساري و نوشهر)( مأخذ: شرکت توزیع برق استان مازندران 
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هاي  هاي تابع وزارت نیرو برحسب شرکت و تولید ناخالص برق نیروگاه شده نصبظرفیت مولدهاي . 6-8جدول 
  1395و  1394هاي  سال ، صنایع بزرگ و بخش خصوصی اي نطقهبرق م

شهرستان محل   نیروگاه
 استقرار

  ظرفیت نامی
 )کیلووات(هزار 

  تولید ناخالص
 ساعت) کیلووات(میلیون 

 سال
 سال  1395سال   1394

1394  
سال 
1395  

 9/10981  6/11610 2195  2195 نکا نیروگاه شهید سلیمی

 2/87  2/191 50  50 نوشهر نیروگاه نوشهر

 7/17  - 6/9  6/9 تنکابن 2 تنکابننیروگاه پترو توان 

 42  03/55 82/7  82/7 بهشهر کاسپین ماهتاب امیرآبادنیروگاه 

 186  7/183 1/25  1/25 سوادکوه بشل نیروگاه باران نیرو

  012/0 0013/0 6/1  1.6 آمل )3آمل( نیروآمارد  سازان رعدنیروگاه 
  3/26 3/1 10  10 بابلسر ست)کله ب( صیناکونیروگاه 

  اي استان مازندران شرکت برق منطقه مأخذ:
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  گذاري خارجی سرمایه
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 چکیده
آثار  تواند یبوده که م يگذار هیسرمانوع  نیتر مهماز  یخارج يگذار هیسرما
 ،يعوامل ضرور از به ارمغان آورد و يتوسعه اقتصاد يبرا ،يداریو پا مؤثر

کشور و  ندهیرشد آ يبرا يزیر برنامهو توسعه  فتشریبه پ دنیجهت رس
همانند: مازندران در استان  موجود يها لیپتانساستان است. نگاه آگاهانه به 

طبیعی گردشگري، ایجاد صنایع تبدیلی با توجه به تولید انواع  يها جاذبه
محصوالت کشاورزي، وجود دریاچه خزر و فراهم بودن شرایط مناسب براي 

 CISان خاویاري، مناطق ویژه اقتصادي، نزدیکی به کشورهاي پرورش ماهی
مهم  يرهایاز متغ یکی ،و فرصت مناسب براي تولید محصوالت صادراتی

در  وکار کسب يفضا بهبود اشتغال و ،یخارج يگذار هیسرماجذب  يبرا
  .قلمداد نمود مازندران

دالر  میلیون 82 ،1395خارجی مصوب استان در سال  يگذار هیسرمامیزان 
نیروگـاه مقیـاس کوچـک، تجهیـز فروشـگاه       4زمینـه احـداث    دربوده کـه  

بنـدي گیاهـان    گالب و عرقیات گیاهی، بسـته  يبند بسته، طرح چندمنظوره
 بـه ذکـر  . الزم باشند یم  در حال اجرا یمعدن آبدارویی و طرح توسعه تولید 

ه بـه  میلیون دالر بـوده کـ   4.3، 1395در سال  شده جذباست میزان منابع 
  انجام پذیرفته است. FDIگذاري مستقیم  روش سرمایه

  
  گذاري خارجی، رشد اقتصادي، توسعه کشور سرمایه هاي کلیدي: واژه
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  استان يها يریگ جهتو  خارجی يگذار هیسرمااقتصادي  يها استیس .9-1
 فیتعر 1404انداز  چشم نیکه در برنامه ششم توسعه و همچن یبه اهداف یابیدست يکشور برا

 نیا نیکشور تأم یاست با درآمد فعل یهیدارد. بد هیسرما يادیز ریبه جذب مقاد ازیکرده ن
 نیا نیتأم يکشور برا ییدر صورت توانا یکه حت هرچند. ستین ریپذ امکانعمالً  یحجم مال

 ازیموردن هیاز سرما یبهتر است کشور بخش بازهم ،یمال تیریبر اساس اصول مد ه،یحجم سرما
  کند. نیتأم یود را از محل منابع خارجخ

 گونه نیا، سیاسی و اجتماعی نائل شوند که به بسیاري از اهداف اقتصادي کنند یمسعی  ها دولت
اجرایی که همیشه  يها سازمانهدف و  يها گروه، مستقل توسط بازرگانان صورت بهاف اهد

گذاري نمایند و  را پایه ییها تیاولوباید  ها دولت .شود ه و داراي ثبات نیستند پیگیري مییکپارچ
براي  نماید يزیر برنامهخارجی  يگذار هیسرمابرد دارد در مورد  –اهدافی را که سیاست برد 

خارجی را  گذاران هیسرما ازجملهفوق  يها گروهباید نیازهاي همه  ها دولترسیدن به این اهداف 
و  شود یممحسوب  ها آنو نگهداري  کلید رضایت گذاران هیسرمادر نظر بگیرند درك نیازهاي 

  خارجی در آینده کشور خواهد شد. يگذار هیسرمامنجر به افزایش 
جذب  نهیدرزمموانع مهم از  یکیتوانست  مابرجرساندن  جهیدولت یازدهم با به نت

 بیقرن گذشته اقتصاد کشور شاهد فراز و نش کیدر  را برطرف کند. یخارج يگذار هیسرما
و  سو کیظالمانه غرب از  يبوده است. فشارها یخارج يها هیسرماجذب  نهیدر زم يمتعدد

 هیشاخص جذب سرما ازلحاظ رانیا گاهیموجب شد تا جا گرید ياقتصاد کشور از سو طیشرا
  شود. يادیز راتییدچار تغ يا منطقهو چه در سطح  یچه در سطح جهان یخارج

در دستور کار قرار گرفت و از طرف  اه میتحر وفصل حل د،یو ام ریدولت تدب کار آمدن يبارو
 ،یرساختیو ز یموانع و ابهامات قانوننظیر  یرفع مشکالت ،يا هستهبا حل مسئله  يمواز گرید

بخش دولتی، نوسانات ارزي، سیاست تجاري ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادي و  ازحد شیبگسترش 
ویجی و خدمات پس از فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و تر يساختارها ریز

 یخارج يگذار هیجذب سرما نهی، عدم مهارت کافی نیروي انسانی و ... که در زميگذار هیسرما
از  یکیکه  دندیرس جهینت نیدولت به ا ياقتصاد میقرار گرفت. ت یموردبررس وجود داشت

 سکیبودن درجه ر نییاز پا نانیاطم ،یخارج يها هیجذب سرما يبرا یاساس يارهایمع
  .است یخارج گذاران هیسرما يبرا يگذار هیماسر



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٩١  

 مدنظر يگذار هیمکان سرما نییو سود را در تع سکیمعموالً دو عامل ر یخارج گذاران هیسرما
 يگذار هیسرماو  زبانیکشور م يگذار هیو خطر سرما يریپذ سکیر زانی. هر چه مدهند یقرار م

 يگذار هیسرما يبرا لیبرقرار باشد، تما شتریدر آن ب يو اقتصاد یاسیس تیبوده و امن تر نییپا
 يمطرح برا يها شاخص ازجملهخواهد بود.  شتریب گذار هیسرما يکشورها ياز سو یجخار
 سکیاز ر اند عبارت زبانیبه کشور م گذاران هیسرما ياز سو یخارج يها هیورود سرما یابیارز
 سکیو ر ینگیقدن سکیر ،يساختار اقتصاد سکیر ،ياقتصاد يها استیس سکیر ،یاسیس

 سکیدولت و ر یبازپرداخت بده سکیارزش پول، ر اهشک سکیشامل ر يگذار هیخاص سرما
 دولت يها یمشغول دلاز  یکی آمده عمل به يها یکارشناساساس با توجه به  نی. بر اینظام بانک

  برطرف شد. ییتوسط وزارت اقتصاد و امور دارا
 يها استیسخارجی همگام با رویکردها و  يگذار هیسرمااستان در مقوله  يها تالشاقدامات و 

، ارائه خدمات يگذار هیسرما يها فرصتشناسایی  نهیدرزماقتصادي کشور بوده است همچنین 
خارجی جهت برخورداري از مزایاي قانون  يگذار هیسرماخارجی، اخذ مجوز  گذاران هیسرمابه 

اجرایی  يها دستگاهبا همکاري  يؤثرمگذاري خارجی و ... اقدامات  سرمایه تشویق و حمایت از
  استان صورت پذیرفته است.

  خارجی يگذار هیسرمابررسی وضعیت تحوالت  .9-2
به  یالملل نیب ياقتصاد يبدون تعامل و همکار توانند ینمجهان  ي، کشورهاشدن یجهاندر عصر 

بر درون  یمبتن زین یمتواقتصاد مقا یاز اصول اساس یکی. ابندیمناسب دست  يرشد اقتصاد
اقتصاد است.  شدن یجهاناز الزامات عصر  یکی ییگرا برون نیبنابرا ؛باشد یم ییگرا برونو  ییزدا
. از شود یم یمال نیتأم، مشارکت و يگذار هیسرماشامل جذب  ،یالملل نیب ياقتصاد مالتتعا

 عنوان به دیبا ها آنبرخوردار است و  يشتریب تیاز اهم یخارج يگذار هیسرماموارد مزبور، جذب 
  محسوب کرد. یمهم اقتصاد جهان اریبس يندهایاز فرآ یکی

عبارت است و تعامـل فعاالنه با جهــان  یخـارج يگذار هیسرماجذب  برايراهکار  نیتر یاساس
 که شرانیپ يها و حوزه عیصنا نییتعي، ساز تیمز ندیفرآ يریگیپو  ها تیمز یبازشناساناز: 

کاهش دامنه  نیو همچن یخارج يگذار هیسرماجذب  يریگ بهره يها نهیزم شیموجب افزا
 »کشاورزي«، »گردشگري« يها تیفعالگفت، رشته  توان یراستا م نی. در اشود یآن م داتیتهد
محسوب  یخارج يگذار هیجذب سرما يبرا استان يها تیمز عنوان به »صنایع تبدیلی«و 
و  دیارتقا بخش »يساز تیمز« يهاندیمزبور را در فرا »ینسب يها تیمز« دیاما با ؛شوند یم
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 طیتعامل فعاالنه با مح ،يساز تیاجزا مز زا یکیمبدل ساخت.  »یرقابت يها تیمز«را به  ها آن
  است. یخارج يگذار هیسرماو جذب  یجهان

از کشورهاي مختلف، دعوت از  يگذار هیسرماتجاري و  ئتیهبه پذیرش  توان یمدر این راستا 
با کشورهاي  نامه تفاهممتعدد با آن، انعقاد  يها نشستبرگزاري سفراي کشورهاي خارجی و 

 يها سالمنعقده با دیگر کشورها در  يها نامه تفاهمسریالنکا، ایتالیا و پیگیري مجدانه مفاد 
  .گذاري خارجی بوده است مجوز سرمایه 4که ماحصل آن صدور  گذشته اشاره کرد

 جهیدرنتاستان از تحوالتی منفی که  خارجی در يگذار هیسرماجلب و جذب  حال نیدرع
در تغییر کاربري اراضی کشاورزي با توجه به ماهیت اراضی استان  رانهیگ سختتصویب قوانین 

  .ایمن نبوده است باشد یمکه جنگلی، کشاورزي، مرتع و ... 
  خارجی يگذار هیسرمابررسی و تحلیل عملکرد  .3- 9 

 ونیلیم 82، معادل 1395مازندران در سال مصوب در استان  یخارج يگذار هیسرمامجموع 
صنعت، انرژي و  يها بخش مربوط به موردنظردر سال  يگذار هیسرماجلب دالر بوده است. 

 يبند بسته، چندمنظورهاحداث چهار نیروگاه مقیاس کوچک، تجهیز فروشگاه  نهیدرزمخدمات 
   یمعدن آبید و طرح توسعه تول ییدارو اهانیگ يبند بسته ،یاهیگ اتیگالب و عرق

  .باشد یم
به وقوع پیوست که  یالملل نیبدر دو دهه آخر قرن بیستم تحوالتی در نظام اقتصاد سیاسی 

به نظامی گردید که غالب اندیشمندان  الملل نیببودن آن موجب انتقال اقتصاد  رینظ یبضمن 
خارجی  يگذار هیسرما. جریان سیال و پرتحرك دانند یم شدن یجهانعلوم اجتماعی آن را 

 ریتأثتحت  میکن یماقتصاد است. عصري که ما در آن زندگی  شدن یجهان ي شاخصه نیتر مهم
مستقیم خارجی درصد  يگذار هیسرماشدید این پدیده قرار دارد. امروزه روند ورود و خروج 

 گرا توسعه يها دولتباالیی از تولید ناخالص ملی کشورها را شامل و جذب آن از الزامات مهم 
  .باشد یمتوسعه اقتصادي  يها طرحمنابع مالی  نیتأماي بر
دالر میلیون  3/4 بر بالغ) یپوشش يها طرح( 1395وارده استان مازندران در سال  هیسرما 
با توجه به بوده است.  FDI یخارج میمستق يگذار هیسرماوارده به روش  يها هیسرما. باشد یم

 يها هیسرما جهت جذباقتصادي استان،  خارجی در توسعه يگذارها هیسرما يرگذاریتأث
و  قیدق يزیر برنامهبا و مهم تالش  نیدر جهت ا ییاجرا رانیدولت و مد ،مازندراندر  یالملل نیب

که مانع از  ییها تیمحدودو رفع موانع و بالقوه و بالفعل استان  يها لیپتانس جامع و استفاده از
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 یمناسب و مکف يگذار هیسرماشاهد جذب  بکوشند تا ،گردد یمخارجی  گذاران هیسرماجلب 
  خواهد شد. وکار کسب ياشتغال، بهبود فضا جادیا باعث امر نیکه ا میباش
  یخارج يگذار هیسرماعملکرد مرکز خدمات  .9-4

باعث استثمار  تنها نهتفکرات قبل از دهه هفتاد  برعکسدر دنیاي امروز  یخارج يگذار هیسرما
 یخارج يگذار هیسرمامرکز خدمات  .شود یماقتصادي تلقی نیست، بلکه ابزار مهم توسعه 

خارجی در سطح استان و  يگذار هیسرمامراجعه متقاضیان  يبرا یمکان عنوان بهمازندران 
به  لیرا به شرح ذ یاقتصادي و فنی ایران، خدمات يها کمکو  يگذار هیسرمانماینده سازمان 

  رائه نموده است.ا نییتع فیوظا يدر راستا یخارج گذاران هیسرما
مرکز  ینشست رسم 15 خارجی يگذار هیسرما يها طرحمقوله ارائه خدمات پشتیبانی به  در

 ای گذاران هیسرمابا  یررسمیغنشست  20و  يرو شیرفع موانع و مشکالت پ يخدمات برا
فقره  3 نیهمچن .برگزار شد در استان يگذار هیسرما یآنان در خصوص چگونگ ندگانینما

ی دریافت که پس از خارج يگذار هیسرماجهت صدور مجوز  یخارج گذاران هیرماسدرخواست 
  مطرح و منجر به صدور مجوز گردید. ئتیهدر  يگذار هیسرمابررسی و ارسال آن به سازمان 

 يها طرحنظارت بر  يدر راستا یخارج يگذار هیسرما يها پروژهاز  دبازدی مورد 18 انجام
صدور  يها نهیزماستان در  یخارج يگذار هیسرماشرکت  12 مشکالت يریگیپو  يگذار هیسرما

 ينمونه کاالها یگمرک صیترخ ،یو اقامت اتباع خارج دیرواد دی، تمدیطیمح ستیزمجوز 
  بوده است. گذاران هیسرمابه  شده ارائهاز دیگر خدمات  ...و  يشهرسازاخذ مجوز راه و  ،يدیتول

لوکزامبورگ و  شهمای در به شرکت توان یم يگذار هیسرما يها فرصت يبرا یابیبازار نهیدر زم
و  ياقتصاد يها يتوانمند جیپک عیاستان و توز يگذار هیسرمامهم  يها فرصت پر زنت
 يگذار هیسرما يها فرصت یتخصص شگاهینما نیشرکت در هشتم، يگذار هیسرما يها فرصت

نشست با  27 يگزارو بر یخارج يگذار هیسرما ئتیه 20 رشیپذ، شیکشور در منطقه آزاد ک
و  هی، آلمان، قزاقستان، روسشی، کره، اترنی، چهی، ترکایتالیا ياز کشورها مذکور گذاران هیسرما

 يو اقتصاد يتجار ئتیه به همراه یخارج يگذار هیسرمامرکز خدمات  سییاعزام نائب ر، ...
امور خارجه در استان. وزارت  یندگیدفتر نما قیاز طر ها فرصت یابیبازار، ایتالیاستان به کشور ا

و  یرسان اطالعابزارهاي تبلیغاتی و  يریکارگ بهاقتصادي آن با  يها يتوانمندعرفی استان و م
 يگذار هیسرما دار تیاولوطرح شاخص و  10ارائه ، در مازندران يگذار هینماهنگ سرما هیته

نفرانس ک ردرائه مازندران جهت ا يبه استاندار یسیبه زبان انگل نتیاستان در قالب پاورپو
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) www.Investin-mz.irمرکز خدمات ( تیسا وب یبروز رسانی، وحدت اسالم یالملل نیب
  .اشاره کرد

استان در مرکز  ییاجرا يها دستگاه اریاالخت تام ندگانینما يبرا یآموزش يدورها برگزاري
آموزشی  يها دوره، شرکت در نفر ساعت 700 زانیبه م یخارج يگذار هیسرماخدمات 

 ریز يها بخشدر  دیفرصت جد 20تعداد شناسایی  و يگذار هیسرماتوسط سازمان  برگزارشده
از اقدامات فرصت موجود  31 و بروز رسانی التیو ش يصنعت و کشاورز ،يگردشگر ،ییبنا

  مرکز در مقوله امور اجرایی و محتوایی بوده است.
  یاستیس هاي توصیهو ارائه  يبند جمع .9-5

 رو نیازاموتور محرکه توسعه اقتصادي است،  عنوان بهنظریات و الگوهاي رشد  سرمایه در تمامی
به رشد و توسعه مطلوب  تواند ینم الملل نیبتجارت  درصحنههیچ کشوري بدون مشارکت فعال 

خارجی تسهیالت بیشتري  يگذار هیسرمااز  تر گستردهخود دست یابد. هر کشور براي استفاده 
منابع  گذاران هیسرماو با ایجاد اعتماد و اطمینان در  دهد یمارائه  یلمللا نیب گذاران هیسرمابه 

، معضل کمبود سرمایه در بسیاري از چراکه آورد یم به دستبراي توسعه صنعت را  ازیموردن
. در ایران نیز معضل  شود یمکشورها مانع دستیابی به رشد اقتصادي پایدار و توسعه صنعتی 

 قرار داده است. ریتأثمختلف اقتصادي را تحت  يها بخش شدت به يرگذا هیسرماکمبود منابع 
 ،کند یمباز  خارجی يها هیسرما براي را مرزهاي خود توسعه درحال کشور یک که زمانی
 شغل ایجاد از طریق غیرمستقیم مستقیم و صورت به مثبت اشتغال ایجاد اثرات يگذار هیسرما
 ایجاد طریق از قسمت سوم در استخدام اثر نیچن هم و فروشان خرده و کنندگان نیتأم براي

  .آورد خواهد دنبال به را تقاضا افزایش و کند یم ایجاد را مازاد درآمد
 يها یژگیوداراي امتیازات و  خود يخود بهاست که  توسعه درحالکشورهاي  ازجملهایران 

ر نفت و گاز و قرار از ذخای يمند بهرهموقعیت ویژه جغرافیایی و ژئوپولوتیکی،  مانندطبیعی 
کاالها و محموالت تجاري بیش از  وانتقال نقلمسیر  عنوان بهداشتن در موقعیت ممتاز ارتباطی 

کشور است. عالوه بر این داراي قوانین و مقررات مربوط به تشویق و حمایت از  صد کی
و تسهیالت خاصی در جهت جذب  يها مشوق دربردارندهخارجی است که  يگذار هیسرما

و نیازهاي کشور میزان جذب  ها يتوانمندبه نسبت  هرچندخارجی است  يگذار هیماسر
  .ستنی بخش تیرضاگذاري خارجی  سرمایه
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و وابسته به نفت ایجاد اشتغال،  یمحصول تکاز اقتصاد  رفت برونقدر مسلم، بهترین گزینه براي 
درات بدون فراهم آمدن خارجی است. ایجاد اشتغال و توسعه صا يگذار هیسرماتوسعه صادرات و 

اینجاست که اهمیت جذب  باشد ینم ریپذ امکانشرایط مالی و دستیابی به تکنولوژي مورد نیاز 
 يها مشوق بهتر چهبراي شناخت هر  جهیدرنت. گردد یم تر روشنخارجی  يگذار هیسرما
م. از تجربیات کشورهاي موفق در این زمینه هستی يریگ بهرهخارجی محتاج  يگذار هیسرما

خارجی اتخاذ  يها هیسرماجذب، نکته اساسی در پذیرش  يها مشوقهمچنین پس از شناسایی 
که  يا گونه بهراهبردي اقتصادي و صنعتی خاص متناسب با نیازهاي کشور است  يها استیس

  .گردد یرنفتیغي و افزایش صادرات خارجی منجر به رشد اقتصاد يها هیسرماجذب 
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  چکیده
بررسی نظریات رشد عمدتاً مؤید رابطه مثبت بین تجارت خارجی و رشد 

رشد، بین الگوي تولید و  يسو بهاقتصادي است. در تحول اقتصادي کشورها 
 عنوان بهرا  ها آن توان یمواردات و صادرات پیوندي ناگسستنی وجود دارد و 

، وارد مدل رشد نمود. در عهتوس درحالدر کشورهاي  رگذاریتأثعاملی مهم و 
کاالها و  مبادله، تجارت خارجی از طریق زا درونچارچوب نظریات رشد 

اي منجر به انتقال دانش و  اي و واسطه کاالهاي سرمایه ژهیو بهخدمات، 
یکی از  عنوان بهشود. بر این اساس توسعه صادرات غیرنفتی  فناوري می

طرح بوده است. جمع کل ها تجارت خارجی کشور م اولویت نیتر مهم
 ازنظر 1395مبادالت تجاري (صادرات و واردات) استان مازندران سال 

هزار تن بوده که  2/3041وزنی  ازنظرمیلیون دالر و  8/1117ارزشی معادل 
هزار تن)  9/3129وزنی ( ازنظرقبل  مبادالت استان در سال کل بهنسبت 

درصد کاهش  2/11) میلیون دالر 9/1258ارزشی ( ازنظردرصد و  8/2
از مبادالت استان را صادرات و  درصد 8/26وزن حدود  ازنظراست،  داشته 

ارزشی نیز در مدت  ازنظردهد.  درصد آن را واردات تشکیل می 2/73
درصد از مبادالت را تشکیل  5/65درصد و واردات  5/34صادرات  ادشدهی

  دهند. می
اي در گسترش  توانایی بالقوه با توجه به ترکیب تجارت خارجی، مازندران از

هاي نسبی استان و  در صورت استفاده از مزیت ؛ کهصادرات برخوردار است
توان  با توجه به دسترسی به بازار مناسب کشورهاي حاشیه دریاي خزر، می

  نسبت به افزایش سطح تولیدات و مازاد تجاري اقدام نمود.
  

  ز تجاريتجارت خارجی، مزیت نسبی، ترا هاي کلیدي: واژه
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  هاي استان گیري هاي اقتصادي تجارت خارجی و جهت سیاست. 10-1
 برنامه کلی هاي سیاست به توجه باسال تمدیدي از برنامه پنجم و  عنوان به 95سال 
 و و گاز نفت به دیدگاه تغییر نخست که غیرنفتی صادرات توسعه جهت در پنجم

 هاي سرمایه و منابع به عمومی جهبود تأمین منبع از آن آمده دست به درآمدهاي
 ارزي ذخیره صندوق جاي به ملی توسعه صندوق و همچنین ایجاد اقتصادي زاینده

 یکسانی هاي باسیاست چهارم برنامه همانند توسعه پنجم برنامه در تجارت بخشبوده است. 
 بخش مشارکت ،فنی غیر و اي تعرفه غیر موانع تمام حذف ،ها تعرفه کاهش میانگین همچون

 غیرنفتی صادرات از حمایت به مربوط هاي گذاري سیاستو  ریزي برنامه در غیردولتی
 مانند جدیدي موضوعات مذکور موارد عالوه بر که تفاوت این است. با قرارگرفته موردتوجه
 کاال بندي طبقه ملی نظام روانه، توسعه دون صنفی واحدهاي و کاال توزیع واحدهاي ساماندهی

 حداقل کاهش از طریق خارجی محموالت دقیق کنترل با زمان هم تجارت یلتسه خدمات، و
 عدم و بر صادرات مالیات ممنوعیت گمرك، گارد ایجاد خروجی، و ورودي مبادي از درصد 20
  .است شده بینی پیش پنجم برنامه در ... و مجوز به صادرات نیاز

ادراتی از محل منابع هدفمندي ص هاي مشوقافزایش  95یکی از نقاط قوت و مثبت بودجه سال 
نقطه اطمینان براي کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی و  یک این و منابع دولتی است، ها یارانه

خود  هاي برنامهو  ها استراتژيو  ها گیري جهتبا  تواند میدولت  توسعه صادرات غیرنفتی است.
استراتژي دولت براي توسعۀ  نتری مهمعامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد،  تأثیرگذارترین

در ایجاد و  ها آنصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به ختقویت بخش  تواند میصادرات غیرنفتی 
صادرات محور ، رویکرد تولیدي کشور بایستی می و رقابتی باشد. گرا برونتقویت صنعت و تولید 

  .باشد
 . بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی10-2

 یکی از عنوان به اقتصاد مندي رقابت 1404- 1384دوره  طی ساله 20 انداز چشم سند تصریح
 با توسعه هاي چهارم و پنجم برنامه آن متعاقب و گردید مطرح کشور سیاستی اصلی محورهاي

 سازگار و برونگرا شکل به صادراتی راهبردهاي و شد تدوین تجارت مقوله به رویکردي متفاوت
 بالفعل و بالقوه هاي جهانی، مزیت استانداردهاي و نیازها به متکی جهانی، و الزامات شرایط با

  .قرار گرفت مدنظر کشور
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  توسعه تجارت خارجی خصوص دراقدامات استان  ترین مهم. 10-2-1
 خارجی. هاي نمایشگاهتجاري و  هاي هیئتدر خصوص اعزام و پذیرش  ریزي برنامه -
 اجراي اهداف اقتصاد مقاومتی. ارائه برنامه عملیاتی جهش صادراتی استان در راستاي -
 استان به رایزنان بازرگانی ایران در کشورهاي هدف. هاي پتانسیلو  ها ظرفیتارسال  -
 اي تعرفهکاهش  منظور بهپیگیري و ارسال لیست پیشنهادي محصوالت تولیدي استان  -

 گمرکی محصوالت کشاورزي صادراتی به کشور روسیه.
در سایت صادرات به کشور  رود میله و پاك ثمر لبنی کا هاي فراورده هاي شرکتثبت  -

 روسیه.
افزایش صادرات گوشت مرغ در  منظور بهصادراتی  هاي مشوقپیگیري درخواست وضع  -

 .سازي ذخیرهدولت در زمینه  هاي هزینهجهت حمایت از تولیدکنندگان و کاهش 
همچنین بنادر و شمال و  آهن راهاستان،  هاي پایانهو  ونقل حملاعالم آمادگی اداره کل  -

 و کشتی. آهن راهدریانوردي جهت حمل منظم کاالهاي کانتینري توسط جاده، 
مرکبات و کیوي با  ویژه بهبررسی مسائل و مشکالت توسعه صادرات محصوالت کشاورزي  -

 حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات در استان.
استانی در خصوص صادرات محصوالت  صادراتی از محل بودجه هاي مشوقپیگیري اعطاي  -

 کشاورزي استان.
 صادرکننده نمونه استانی. 24برگزاري مراسم روز صادرات در استان و تجلیل از  -
 پیگیري کنسرسیوم شیالتی در استان جهت بازاریابی و صادرات محصوالت شیالتی. -
حقوقی بالعوض و تسهیالت بانکی مرکبات از طریق معاونت  هاي کمکپیگیري اختصاص  -

 و تجارت. معدن و امور مجلس وزارت صنعت،
تجاري و بازاریابی به کشورهاي روسیه، ایتالیا، کره جنوبی،  هاي هیئتاعزام و پذیرش  -

، ایسیکول النکا سريدانمارك و همچنین استان شرقی کشور  ویتنام، هلند و فنالند و
 قرقیزستان و قیزیل اوردا قزاقستان.
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 ها و متغیرهاي کالن تجارت خارجی ل وضعیت شاخص. بررسی و تحلی10-3
 ارزش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالیی  

 ازنظرو  هزار تن 9/813وزن، معادل  برحسب 1395جمع کل صادرات استان مازندران در سال 
 5/34ارزشی  ازنظردرصد و  8/26وزنی  ازنظرمیلیون دالر بوده که به ترتیب  5/385ارزش 

 .است را تشکیل داده  1395کل مبادالت استان را در سال  درصد از
 را ادشدهیسال  درارزش  ازلحاظترین اقالم صادراتی از گمرکات استان مازندران  عمده

درصد)  4/2(درصد)، مصنوعات چوبی  10( ییغذادر صد)، سایر مواد  5/63(لبنی  هاي فرآورده
درصد) و مواد  4درصد)، سیمان ( 5/12( یصنعتدرصد)، سایر کاالهاي  3/2( لیپروفلوله و 

درصد کل کاالهاي  7/94این کاالها  ؛ کهدهد درصد) تشکیل می 3نفت سفید و نفت گاز ( ینفت
درصد کل کاالهاي صادراتی را در سال  3/84 صادراتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن

راسیون روسیه و افغانستان هاي عراق، ترکمنستان، آذربایجان، فد کشور دهد. تشکیل می ادشدهی
  اند. کشورهاي اصلی هدف صادرکنندگان استان مازندران بوده

 دالیل کاهش صادرات غیرنفتی استان 
 کاهش تقاضا خرید سیمان از عراق و کشورهاي آسیاي میانه. -
 کاهش توان خرید. جهیدرنت CISکشورهاي حوزه  يها پولکاهش شدید ارزش  -
از کاالهاي تولیدي استان مانند محصوالت کشاورزي و  برخی شده تمامباال بودن قیمت  -

 با کاالهاي مشابه در بازارهاي هدف. ها آن يریپذ رقابتعدم 
 ارز حاصل از صادرات. وانتقال نقلمشکالت مربوط به  -
 مناسب کاالهاي صادراتی. يبند بستهعدم  -
مواد غذایی) مبنی بر آزمایش  یالملل نیبشرکت بازرسی کاالي ( BVالزام به اخذ مجوز  -

 در گمرکات ورودي کشور عراق.
وارده به  خسارتسرماي زودرس و یخزدگی محصوالت کشاورزي نظیر کیوي و مرکبات و  -

 باغات استان.
و داراي  بلندمدتانعقاد قرارداد صادراتی  منظور بهنبود کنسرسیوم صادراتی قوي در استان  -

 اعتبار.
 ترکمنستان و ... ازجملهرهاي هدف عدم روابط دیپلماتیک مناسب با برخی از کشو -
  نبود تعرفه ترجیحی با کشورهاي هدف. -
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 مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان  
به اقتصادي صادرکننده،  شدن لیتبداقتصادي بر این باورند که اقتصاد ایران براي کارشناسان 

علیه ایران،  ها است. با باز شدن گره تحریم» پسابرجام«نیازمند گذر از بازه زمانی به نام 
هاي زیادي در زمینه صادرات و تسهیل کار صادرکنندگان صورت گرفته است؛ اما  گشایش

صادرات نیست. واقعی نبودن نرخ ارز، مسائل و  درروند ریتأث یبهاي داخلی هم  مشکالت و گره
طور حمایت ناکافی از صادرکنندگان بخش کوچکی از این مشکالت  ونقل و همین مشکالت حمل

و با تمام این موانع، صادرکنندگان که عمده آنان از فعاالن بخش  حال نیباا. ی استداخل
کاالهاي وارداتی بود به  مبدأخصوصی هستند، تالش دارند تا ایران را از کشوري که تا دیروز 

 ازهاي صادراتی  مشوق. کشوري صادرکننده چه در کاالهاي نفتی و چه غیرنفتی تبدیل کنند
اما اعمال نشده  شده فیتعر درگذشتههاي صادراتی  شوق(مباشد ( یمحوزه دیگر چالش این 

از سوي وزارت امور اقتصادي و  افزوده ارزش. در کنار این موضوع، بازگشت مالیات بر ))است
 يشرویپگیرد که این نیز چالش بزرگی  دارایی به صادرکنندگان با تعلل صورت می

ارد که هنوز مانع بزرگی بر سر راه صادرکنندگان مسائل فنی هم وجود د. صادرکنندگان است
که برخالف  باشد یمونقل  حمل مسئله، هاي صادرکنندگان کشور از چالش دیگر کییاست. 

خطوط معتبر کشتیرانی دنیا به سمت بنادر  مرور بهها علیه ایران لغو شده است و  اینکه تحریم
این موضوع . بخش صادرات کشور استونقل مشکل اصلی در  آیند، اما همچنان حمل ایران می

کند که مبادالت تجاري کشور با همسایگان شمالی مانند روسیه و  آنجا اهمیت بیشتري پیدا می
مشکالت انتقال پول از برخی . دیگر اینکه هنوز المنافع در حال انجام است کشورهاي مشترك

هاي معتبر اروپایی حاضر  انکانتقال پول نسبت به گذشته بهتر شده؛ اما هنوز ب«است،  نشده حل
پول افزایش  وانتقال نقلبه انجام مبادالت پولی با ایران نیستند و همین امر سبب شده تا هزینه 

  «.شود یابد. این موضوع نیز منتج به باال رفتن قیمت محصول در بازارهاي هدف صادراتی می
  ذیل اشاره نمود:به موارد  توان یمصادرات) بخش (از دیگر مشکالت مربوط به این 

  عدم وجود تشکل قدرتمند صادراتی در استان. -
 تغییرات مداوم قوانین و مقررات. -
 .یرسان اطالعضعف سیستم  -
 دسترس قابلمطمئن، ارزان و  ونقل حملعدم وجود سیستم  -
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فوق که مشکالت بنیادي است مسائل و مشکالت اجرایی دیگري نیز  شده ارائهجدا از مشکالت 
 گردد مواردي از قبیل: ادرکنندگان ما میمانع صادرات و ص

مشکالت گمرکی صادرات بخش کشاورزي استان مازندران به روسیه در کشور هدف.  -
که از طریق بانک  نامه ضمانتیعنی نامه اعتباري یا همان  LC اعتبار اسنادي یا همان

پرداخت اعتبار اسنادي روشی امن و مطمئن جهت  که یآنجائباشد، از  گشایش می    قابل
رود بنابراین عدم گشایش آن، صادرکنندگان را با مشکل مواجه  وجه کاال به شمار می

  نموده است.
 که باشد یم CISبازرگانان استان در برخی از کشورهاي  و خریداران براي روادید اخذ  -

 .مواجه نموده است مشکل با را ها آنمراودات 
 نیست. الزم برخوردار سرعت و ییاکار و از انسجام صادرکنندگان به خدمات ارائه -
کشور و استان  صادراتی ساختار و از صادرکنندگان کارآمدي و منسجم مدون، اطالعات -

باشد ولی  بانک اطالعاتی صادرکنندگان در حال تهیه می ارتباط نیدراندارد،  وجود
 باشد. کامل نمی شده يآور جمعمتأسفانه اطالعات 

 ارزي. نوسانات از ناشی صادرکنندگان خسارات به توجه عدم -
 کشور. صادرات مسائل در گیري براي تصمیم واحد گذاري سیاست نظام فقدان -
، افزایش ونقل حملالمللی و عدم پرداخت یارانه  بین ونقل حملهاي افزایش هزینه -

المللی،  بین يها شگاهینماها، حذف یارانه  هاي صادرکنندگان به دلیل اعمال تحریم هزینه
 باشد. جمله دیگر مشکالت صادرکنندگان میتوسط گمرك از افزوده ارزشبر اخذ مالیات 

 اي اي و سرمایه ارزش و حجم واردات استان به تفکیک مصرفی، واسطه 
 3/732هزار تن و  3/2227وزن و ارزش به ترتیب برابر  ازنظر 1395کل واردات استان در سال 

وسط گمرکات استان، واردات استان مازندران ت شده ارائهمیلیون دالر بوده است، بر اساس آمار 
درصد  5/16ارزشی  ازنظردرصد افزایش و  8/3وزنی  ازنظر 94نسبت به سال  95در سال 

درصد از کل  5/65ارزشی  ازنظردرصد و  2/73وزنی  ازنظراست که به ترتیب   کاهش داشته
به گمرکات استان  وارداتی اقالم عمده .است  را تشکیل داده ادشدهیمبادالت استان را در سال 

هزار دالر و  992میلیون و  858مازندران در این مدت به ترتیب شامل: جو به ارزش بیش از 
هزار دالر و سهم ارزشی  175و  ونیلیم 121درصد، ذرت به ارزش بیش از  7/21سهم ارزشی 

درصد،  5/12هزار دالر و سهم ارزشی  984میلیون و  91گندم به ارزش بیش از  درصد، 5/16
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درصد، وسایل برقی به  3/8هزار دالر و سهم ارزشی  915میلیون و  60به ارزش  آالت آهن
و اجزاء  آالت نیماشدرصد و  7هزار دالر و سهم ارزشی  582میلیون و  51ارزش بیش از 

درصد از کل واردات را دارا بوده  2/6هزار دالر و سهم ارزشی  318میلیون و  45 بر بالغ یباارزش
 4/88درصد کل کاالهاي وارداتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن  2/72این اقالم  ؛ کهاست

دهند. کشورهاي امارات، فدراسیون  تشکیل می ادشدهیدرصد کل کاالهاي وارداتی را در سال 
  اند. روسیه، ترکیه، ترکمنستان و چین کشورهاي اصلی واردات به استان مازندران بوده

 هاي صادراتیمتوسط قیمت کاال  
شاهد افزایش میانگین قیمت کاالهاي صادراتی  1395توان گفت، در سال  بر اساس آمارها می

که متوسط قیمت  طوري فروشی حکایت دارد، به محسوس خام نسبتاًکشور بودیم که از کاهش 
 94دالر رسید که در مقایسه با سال  6/473به  95هر تن کاالي صادراتی استان در سال 

 درصد افزایش یافت. 5/6دالر) حدود  7/444(
 متوسط قیمت کاالهاي وارداتی  

دالر رسید که نسبت به رقم مشابه  8/328به  95متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتی در سال 
دهد سهم مواد اولیه از  درصد کاهش داشته و نشان می 2/13دالر) معادل  8/378(94سال 

  .است تهافی شیافزاواردات ایران در سال گذشته 
 تراز بازرگانی  

گـذاران اقتصـادي بـوده و توجـه      سیاست موردنظر مسائلترین  صادرات غیرنفتی همواره از مهم 
است. لذا ایجـاد تسـهیالت    هاي توسعه اقتصادي کشور را معطوف خود داشته  خاصی را در برنامه

شـد تولیـد   هاي صادرات موجب تحرك در مکانیزم تجارت خـارجی و نقـش مـؤثر در ر    در زمینه
جمع کل مبادالت تجاري (صادرات و واردات) استان مازندران سـال   ناخالص ملی خواهد داشت.

میلیـون تـن بـوده کـه      2/3041وزنی  ازنظرو  میلیون دالر 8/1117 ارزشی معادل ازنظر 1395
درصد کـاهش   7/1میلیون تن)  4/3093( یوزن ازنظرنسبت به کل مبادالت استان در سال قبل 

 7/26حـدود  وزن  ازنظراست،  درصد کاهش داشته  2/14 میلیون دالر) 9/1302( یارزش رازنظو 
ارزشـی   ازنظـر دهد.  درصد آن را واردات تشکیل می 3/73درصد از مبادالت استان را صادرات و 

  دهند. درصد از مبادالت را تشکیل می 5/65درصد و واردات  5/34صادرات  ادشدهینیز در مدت 
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  هاي سیاستی و ارائه توصیه يدبن جمع. 10-4
، رقابت میان کشورها وکارها کسبشدن  یالملل نیبو  شدن یجهانبا عنایت به گسترش پدیده 

آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت  درصددتشدید شده است. در همین خصوص، کشورها 
و  ازیموردنناد خارجی، هزینه مبادله را براي صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اس

 دهند یمرا تشکیل  وکار کسبکلیدي شاخص سهولت انجام  مؤلفهبراي تجارت؛ سه  زمان مدت
بنابراین هرچقدر  ؛کنند یممدیریت  يا تعرفه ریغو  يا تعرفهکه کشورها بر آن در کنار اقدامات 

 وکار سبکآن در استان تالش نماییم شاخص مربوط به انجام  تبع بهدر بهبود وضعیت کشور و 
  در صادرات و واردات بهبود خواهد بخشید.

 با ایران اقتصادي روابط در تغییراتی تواند نمی است آمده وجود به منطقه در که تحوالتی برخی
 مؤثرایجاد کند، البته حذف داعش از منطقه در صادرات ما به عراق بسیار  منطقه کشورهاي

ی و اقتصادي مناسبات بسیار خوبی با ایران عراق به لحاظ فرهنگی، سیاس چراکهخواهد بود، 
سوابق تاریخی ایران و ترکیه به لحاظ اقتصادي یک رابطه بسیار طوالنی است، بعد از دارد. 

کودتایی هم که در ترکیه اتفاق افتاد رژیم سیاسی در ترکیه تغییر نکرد و براي همین تغییري 
فاز مهم بعدي صادراتی براي ما در  ده است.ایجاد نگردیهم در مناسبات اقتصادي ایران با ترکیه 

منطقه کشور افغانستان است که به لحاظ سیاسی دچار تغییر و تحولی نشده است و بازارهاي 
   صادراتی ما در این کشور تغییري نخواهد کرد. 

هاي  آن ضعف در زیرساخت نیتر مهمگردد که  مشکالت اصلی صادرات ما به موارد دیگري برمی
الزم براي صادرات است و از سوي دیگري هم مسئله نقل و انتقاالت پولی براي ما وجود دارد 

براي گسترش توسعه تجارت خارجی با کشورهاي صادرات بسیار اهمیت دارد.  نهیدرزمکه 
هاي  تري داشته باشند و دولت هم زیرساخت همسایه باید بخش خصوصی ورود مستقیم و فعال

هاي خارجی و سپردن اقتصاد به بخش  ساماندهی سیاست .ر این حوزه تأمین کندرا د ازیموردن
  بوده است. 95خصوصی، دو برنامه اصلی دولت تدبیر و امید در سال 

هاي بزرگ صادراتی از راهکارهاي اصلی براي توسعه تجارت خارجی است و باید  تشکیل شرکت
بزرگ اقتصادي امکان صادرات کاالها با هاي  از صادرات خرد فاصله بگیریم و با ایجاد شرکت

  .حجم زیاد و متنوع را براي استان فراهم کنیم
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تواند در صدور کاالهاي استان به آن  تسهیل روابط بانکی و گمرکی با روسیه و آذربایجان می
توافق ایران با کشورهاي روسیه و آذربایجان روابط بانکی  بر اساسکشورها کمک بسیاري نماید. 

   .است جادشدهیامابین تسهیل شد و فضاي خوب همکاري تجاري با این دو کشور  فی و گمرکی
گـردد اسـتان مازنـدران در     با در نظر گرفتن ترکیب اقالم وارداتی گمرکات استان، پیشنهاد مـی 

هاي نسبی و دسترسی به بازار مناسب کشورهاي حاشیه دریـاي خـزر، نسـبت بـه      راستاي مزیت
هـاي تولیـدي    اي به واحـد  شود توجه ویژه نماید، همچنین پیشنهاد می دهی تولیدات اقدام جهت

نمایند، گردد تا تناسبی میـان صـادرات و واردات    که محصوالت خود را جهت صادرات تولید می
هـاي   تـوان توصـیه   ، مـی کنتـرل  قابـل استان ایجاد گردد. در این راستا و با در نظر داشتن عوامل 

  سیاستی زیر را ارائه داد:
ریزي مناسب براي اجراي بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و نظارت بر حسن  نامهبر -

  اجراي آن.
 استان. ياقتصادهاي  جستجوي بازارهاي کاالهاي مازاد تولیدي بخش -
 توسعه تجارت محصوالت گرمسیري و معتدل بخش کشاورزي. -
 هاي نسبی استان. توسعه تجارت محصوالت تولیدي داراي مزیت -
هاي متولی بخش تجارت  استان و حذف بروکراسی غیرضروري دستگاه تجهیز گمرکات -

 المللی. خارجی و همچنین ترخیص کاالهاي وارداتی و صادراتی مطابق استانداردهاي بین
ارائه تسهیالت خاص براي کاهش زمان ترخیص گمرکی محصوالت کشاورزي و  -

 .یفاسدشدن
 بهبود کیفیت و کاهش هزینه در بخش تولیدات صادراتی -
 باارزشتغییر در ترکیب کاالهاي صادراتی از مواد اولیه و فرآوري نشده به سمت صادرات  -

 افزوده باالتر و فناوري برتر. 
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  بازار سرمایه استان
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 چکیده
اي استان مازندران، حجم معامالت  شده از بورس منطقه بر اساس آمار ارائه

معادل  1395اي استان مازندران در سال  صورت گرفته در بورس منطقه
میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت  5793میلیون سهم به ارزش  2549

درصد  8/12و  4/1ارزش به ترتیب  ازنظرمشابه سال قبل ازنظر تعداد و 
  است. همچنین از کل سهام مورد معامله در بورس منطقه رشد داشته 

 51میلیون سهم معادل ( 1293تعداد  1395استان مازندران در سال 
درصد) مورد فروش  49میلیون سهم معادل ( 1255درصد) مورد خرید و 

اي  در بورس منطقه شده یداريخرارزش نیز سهام  ازنظرقرار گرفته است. 
درصد) و سهام به  6/51میلیارد ریال ( 7/2987معادل  94استان در سال 

درصد) بوده  4/48یال (میلیارد ر 2805فروش رفته در این مدت معادل 
  است.

 ارزش به بهادار اوراق میلیون 772 و میلیارد 256 تعداد 1395در سال 
مورد مبادله قرار گرفت که به ترتیب با  ریال میلیارد 540 و هزار 638

 در همراه شدند. همچنین 1394افزایش نسبت به سال  درصد 7/13، 6/12
 ریال میلیارد 93132 ارزش به بدهی اوراق برگه یلیونم 93 تعداد 95 سال

درصد افزایش  8و  5سال گذشته به ترتیب  به نسبت یک هر که شد معامله
 مواجه شدند.

  
  بورس، ارزش سهام، بازار سرمایه، شاخص قیمت سهام هاي کلیدي: واژه
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  استان يها گیري و جهت هیبازار سرما ياقتصاد يها استیس. 1 – 11
 بخش از مالی منابع کننده یتهدا هاي جریان عنوان به مالی زارهايبا اقتصادي، ادبیات در

 زایی، اشتغال اقتصادي، رشد در حیاتی نقش داراي مولد و تولید بخش به غیرمولد
 این دارند. اهمیت جامعه رفاه بهبود درمجموع و مالی و پولی متغیرهاي تثبیت گذاري، سرمایه
 یک شود. در یاد می اقتصاد اصلی هاي شریان عنوان هب ها آن از که است باال حدي به بازارها
  کرد. بندي دسته سرمایه .2 و . پول1 بازار دو به را مالی بازارهاي توان می کلی بندي طبقه

  

  نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور .)1شکل (

  
  

 و یرپذ رقابت تولید موانع رفع قانون و اقتصادي رکود از خروج هاي سیاست چارچوب در دولت
 و بهادار اوراق بازار توسعه و تنظیم براي هایی سیاست مجموعه کشور، مالی نظام ارتقاي
 هاي سیاست توفیق براي پیشنهاد قابل راهکارهاي. ازجمله است کرده تهیه کاالیی هاي بورس

 قبیل از مواردي به توان می سرمایه بازار نوسانات مدیریت و رکود از خروج براي دولت اقتصادي
 نقش تقویت و سرمایه بازار در سیستمی ریسک مدیریت و کنترل بازار، ثبات مقوله به وجهت

 با سرمایه بازار ظرفیت از استفاده با بدهی بازار گسترش بلندمدت، مالی تأمین در سرمایه بازار
 جمله از مالی نهادهاي توسعه با سرمایه بازار در نظارتی هاي مؤلفه بهبود بدهی، اوراق انتشار

 و سرمایه بازار المللی بین هاي فعالیت توسعه اعتباري، بندي رتبه مؤسسات مجوز صدور آغاز
 انعقاد و دیگر کشورهاي سرمایه بازارهاي بر ناظر نهادهاي و بورس سازمان بین ارتباط برقراري
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 به نتوا می 1395 سال در اتفاقات و بورس سازمان اقدامات از نمود. اشاره ،ها آن با نامه تفاهم
  نمود: اشاره ذیل موارد

  

 دوم بازار به انتقال و کد به کد معامالت دهی سازمان 
 اطالعات ارائه شفافیت جهت در نمادها مدت طوالنی توقف 
 5 حداقل سهام خرید به ثابت درآمد هاي صندوق الزام قانون% 
 بیلدینگ بوك روش به سهام عرضه 
 بزرگ هاي شرکت سهام يرو بر (آپشن) معامله اختیار مالی ابزار ابداع 
 توقف ها ماه گذشت از پس ها بانک معامالتی نمادهاي بازگشایی 
 19 مورخ اي جلسه در شاخص کاري دست و بلوکی معامالت توقف خصوص در تصمیماتی 

 سهامداران از جمعی و بورس سازمان، رئیس حضور رئیس با حافظ تاالر در دي
 ها گزاريکار اعتبارات خصوص در هایی محدودیت ایجاد 
 ج ب، الف، تابلو سه به پایه بازار تبدیل  

  

   هیتحوالت بازار سرما تیبررسی وضع. 2- 11
درصدي ارزش جاري بازار و رشد  6/88رشد  دهنده نشانن تهرا بهادار اوراق بورس بازاري ارزش
است. بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان  1391-1395درصدي ارزش اسمی طی دوره  172

هزار  3220به  1394هزار میلیارد در سال  3448وراق بهادار ارزش جاري بازار از بورس ا
کاهش داشته است. این در حالی است که ارزش  5/6ید که رس 1395میلیارد در پایان سال 

 درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. 5/17از رشد  1395اسمی بازار در سال 
 درصد 7/3 معادل قبل سال به نسبت 95 سال در کاهش واحد 2989 با هم بورس شاخص
 )P/Eقیمت به بازده انتظاري ( متوسط .رسید واحد 77230رقم  به و رساند ثبت به را کاهش

  رسید. 1395واحد در پایان سال  84/6به  1394واحد در سال  45/7از 
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 540 و هزار 638 رزشا به بهادار اوراق میلیون 772 و میلیارد 256 تعداد 1395 در سال
 سال به نسبت افزایش درصد 7/13 ،6/12 با ترتیب به که گرفت قرار مبادله مورد ریال میلیارد
 93132 ارزش به بدهی اوراق برگه میلیون 93 تعداد 95 سال در همچنین. شدند همراه 1394
 مواجه زایشاف درصد 8 و 5 ترتیب به گذشته سال به نسبت یک هر که شد معامله ریال میلیارد
دفعه در  میلیون 15 به 1394دفعه در سال  میلیون 14 از بازار معامالت دفعات تعداد .شدند
 .باشد می دوره این طی سهام بازار افزایش عمق بیانگر امر این که یافت افزایش 1395سال 
رد هزار میلیا 93به  1392ذکر است که ارزش معامالت بدهی بعد از رشد چشمگیر در سال  قابل

  رسید. 1395در پایان سال 
  

  هاي بازار سرمایه . وضعیت شاخص11-3
  . شاخص قیمت سهام1- 11-3

مورداستفاده  که است بورسی هاي شاخص ترین کاربردي و ترین مهم از یکی کل شاخص
 گفته هم نقدي بازده و قیمت شاخص آن به که کل شاخص .گیرد می قرار گذاران سرمایه

. است بورس در شده یرفتهپذ هاي شرکت سود و ها قیمت عمومی سطح دهنده نشان شود، می
باید  کل شاخص در .است بورس در گذاران سرمایه بازدهی میانگین بیانگر شاخص این تغییرات

 هاي شرکت همه سهام سودآوري معناي به لزوماً کل، افزایش شاخص -1کرد:  به دو نکته توجه
 هاي شرکت همه سهام زیان معناي به لزوماً نیز کل شاخص کاهش که طور همان. نیست بورسی
  .باشد نمی بورس در موجود

 تر نزدیک بورس در موجود سهام ترکیب به و تر متنوع گذار، سرمایه یک سهام سبد اندازه هر - 2
 شود، می داده نشان شاخص توسط که بورس کل بازدهی متوسط به گذار سرمایه بازدهی باشد

  .بود خواهد تر نزدیک
واحد بوده که  77230معادل  1395اي مازندران در سال ص قیمت سهام بورس منطقهشاخ 

  درصد کاهش را تجربه نموده است. 4واحد) معادل  80219معادل ( 1394نسبت به سال 

  . تعداد و ارزش سهام مورد معامله2- 11-3
 1395سال اي استان مازندران تعداد کل سهام مورد معامله در  بر اساس گزارش بورس منطقه

میلیارد ریال  5793میلیون سهم به ارزش  2549اي استان مازندران معادل  در بورس منطقه
درصد رشد  8/12و  4/1بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 

 1395استان مازندران در سال   همچنین از کل سهام مورد معامله در بورس منطقهاست.   داشته
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 49میلیون سهم معادل ( 1255درصد) مورد خرید و  51میلیون سهم معادل ( 1293تعداد 
اي  در بورس منطقه شده یداريخرنظر ارزش نیز سهام  است. از قرارگرفتهدرصد) مورد فروش 

درصد) و سهام به فروش رفته در این  6/51میلیارد ریال ( 7/2987معادل  95استان در سال 
  درصد) بوده است. 4/48یارد ریال (میل 2805مدت معادل 

 

  . نسبت ارزش معامالت سهام به کل ارزش سهام کشور3- 11-3
اي مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال  نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقه

درصد  2/18درصد) به میزان  1/1معادل ( 1394درصد بوده که نسبت به سال  9/0برابر  1395
  است. کاهش داشته 

  اي مازندران در بورس منطقه برگزارشدههاي آموزشی  . دوره4- 11-3
گذاري در بورس نیاز به دوره آموزشی داشته و زمانی که ما بدون آموزش وارد بازار  سرمایه

شویم، یعنی بدون  کنیم عمالً ریسک باالیی را متحمل می بورس شده و اقدام به خرید سهم می
ات قیمتی سهم مؤثر هستند، سرمایه خود را در معرض نابودي قرار شناخت عواملی که در تغییر

دانند که چگونه  اند این است که می اما برتري افرادي که در زمینه بورس آموزش دیده دهیم می
بورس  شان جلوگیري کنند. سود و زیان معامالتشان را مدیریت کرده تا از نابودي اصل سرمایه

در بورس اوراق بهادار با  يگذار هیمندان به سرما هکامل عالق ییاهدف آشناي مازندران با منطقه
، فعاالن بازار يها به پرسش ییو پاسخگو يو توانمندساز هیبازار سرما هیاول میو مفاه اتیکل

الزم جهت ورود به  یآمادگ انیتا متقاضنماید  ي آموزشی مرتبط را برگزار میها دورهساالنه 
به  درمجموع 1395لذا بدین منظور در سال  .کنند دایرا پ يا حرفه تیبورس اوراق بهادار و فعال

اي مازندران برگزار گردیده که نسبت به  نفر ساعت دوره آموزشی در بورس منطقه 9500میزان 
  است.  درصد رشد داشته 38مدت مشابه سال قبل 

  

  اي مازندران در بورس منطقه یجادشدها. کدهاي معامالتی 5- 11-3
 گذار هیسرما ياساس مشخصات و اطالعات فرد است که بر يکاراکتر 8 يا شناسه ،یکد معامالت

واقع از سه  کد در نی. اشود یم نییاز حرف و عدد تع یبیصورت ترک و به يو یجمله کد مل از
 گذار هیسرما یاست. کد معامالت شده یلتشک، یعدد تصادف کیو  یحرف اول نام خانوادگ

 قیاز طر یکد معامالت افتیدارد. در یکد معامالت کی گذار هیو هر سرما استفرد  منحصربه
انجام  بار کی ي) و فقط برایشناسنامه و شماره مل ی(کپ ییکارگزار و با ارائه مدارك شناسا

 رسیده هزار 363 و میلیون 3 رقم به 31 سال پایان تا بورسی سهامداران کدهاي . تعدادشود یم
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 ایران سرمایه بازار در زن هزار 363 و میلیون 3 و مرد ارهز 263 و میلیون 5 اکنون هماست. 
 نیز خارجی سهامدار کد 235 و حقوقی کد هزار 51 از بیش و اند کرده دریافت سهامداري کد

کد جدید  5433تعداد  درمجموع 1395است. بر اساس آمار موجود در سال  صادرشده
ست که نسبت به مدت مشابه سال قبل از ا اي مازندران ایجاد گردیده  معامالتی در بورس منطقه

  درصد برخوردار بوده است. 62رشدي معادل 
 

  هاي استان مازندران . بازرسی از دفاتر کارگزاري6- 11-3
 و منصفانه شفاف، بازار توسعه و حفظ ساماندهی، بهادار اوراق و بورس سازمان اهداف ترین مهم

 حقوق از حمایت راستاي در مذکور نقانو اجراي حسن بر نظارت و بهادار اوراق کاراي
 نظارت کارگزاران، بازرسی اداره یتمأمور فوق، اهداف تحقق راستاي در. باشد می گذاران سرمایه

 صورت به ها آن بندي رتبه مقررات، با ها آن عملکرد تطبیق ازلحاظ کارگزاري هاي	شرکت بر
 وجود صورت در. باشد می لیقب مقررات اصالح پیشنهاد یا جدید مقررات پیشنهاد و ساالنه

  شرکت از بازرسی به اقدام اداره این کارگزاران، حوزه به مربوط تخلفات و شکایات گزارش
 و آوري جمع را قانونی مراجع در تخلفات طرح جهت الزم مستندات و مدارك و نموده کارگزاري

فاتر کارگزاري بورس در مورد بازرسی از د 29تعداد  1395نماید. در این راستا در سال  می ارائه
اي استان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه  استان مازندران توسط بورس منطقه

 است. درصد رشد داشته  26سال قبل معادل 
  هاي فعال در سطح استان مازندران . کارگزاري7- 11-3

استان مازندران در  هاي فعال در بازار سرمایه  اي استان کارگزاري گزارش بورس منطقه بر اساس
تغییري نداشته است. همچنین  1394کارگزاري بوده که نسبت به سال  20تعداد  1395سال 

به  1395سه کارگزاري سهم آشنا، صبا جهاد و حافظ آگاه بیشترین حجم معامالت را در سال 
 .اند خود اختصاص داده

 

  استییس يها و ارائه توصیه يبند جمع. 11-4
 رشد تقویت در اي برجسته نقش اقتصادها، در فعال مالی نهادهاي از یکینوان ع به سرمایه بازار

 بورس اصلی هاي وضعیت شاخص بررسی .دارد...  و گذاري سرمایه زایی، اقتصادي، اشتغال
و  حجم بازاري، ارزش رشد به رو روند از یحاک 1391- 1395هاي  سال تهران طی بهادار اوراق
بیشتري  پتانسیل کشور سرمایه شرایط، بازار ینباوجودا است. بوده بازار این در معامالت ارزش

 رفاه وضعیت بهبود یتدرنهاو  داخلی مالی تأمین در خود سهم افزایش و جهت توسعه
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 زیر شرح به بازار سرمایه  بخش براي سیاستی هاي توصیه راستا همین در دارد. کشور اقتصادي
  :گردد می بیان

  

 بورس در ها کتشر حضور هاي مشوق افزایش 
 گذاري سرمایه بیمه توسعه 
 تهران بورس مالی هاي نهاد در ها خارجی خارجی و حضور هاي بورس با تعامل افزایش 
 گذاري در انواع مختلف و  هاي سرمایه مالی از طریق تشکیل صندوق ابزارهاي توسعه

 هاي قابل معامله در بورس هاي زمین و ساختمان و صندوق صندوق
 ها شرکت سودآوري وضعیت و سرمایه بازار کلیت در اطالعاتی شفافیت ایجاد 
 خصوص در را خود انتقادات بتوانند سهامداران تا حقیقی سهامداران براي کانونی تشکیل 

 طرح نمایند. سرمایه بازار متولیان عملکرد
  
 

  1395 تا 1391 هاي سال طی تهران بهادار اوراق بورس بازاري ارزش .1-11جدول 

  1395سال   1394سال   1393سال   1392سال   1391سال   واحد  شرح
درصد 

تغییرات طی 
  سال 5

 جاري ارزش
  بازار

 میلیارد
  6/88  3220373  3448390  2813156  3865970  1707498  ریال

 اسمی ارزش
  بازار

 میلیارد
  172  1377882  1171812  954198  725810  506498  ریال

 P/E متوسط
  -  84/6  45/7  43/5  10/7  35/5  مرتبه  بازار

  1/101  77230  80219  62532  79015  38408  واحد  کل شاخص
 بهادار اوراق بورس: منبع
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  1395 تا 1391هاي  سال طی تهران بهادار اوراق بورس معامالت ارزش .2-11جدول 

سال   واحد  شرح
  1395سال   1394سال   1393سال   1392سال   1391

درصد 
تغییرات طی 

  سال 5
کل ارزش  

  ازارب معامالت
 میلیارد
  5/141  638540  561231  559331  975715  264371  ریال

معامالت ارزش  
 بلوك و خرد

  سهام

 میلیارد
  3/109  537936  425537  377119  701846  257072  ریال

معامالت ارزش  
  بدهی اوراق

 میلیارد
  251619  93132  86262  15676  10747  37  ریال

کل حجم  
  بازار معامالت

 میلیارد
  22143  257  228  165  189  80  سهم

کل دفعات  
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 1395و  1394هاي  اي استان مازندران در سال هاي عملکردي بورس منطقه شاخص .3-11جدول 

 مأخذ: آمارنامه اقتصادي مازندران

 
 
 

یف
رد

 

 درصد رشد  1395سال  1394سال  مقیاس شرح

 4/1  2549 2,515 میلیون سهم حجم معامالت 1

 8/12  5793 5,131 میلیارد ریال ارزش معامالت 2

 - 4  77230 80,219 واحد شاخص قیمت 3

 - 8/0  9/0 1/1 درصد نسبت ارزش معامالت استان به کشور 4

 38  9500 6,900 نفر ساعت هاي آموزشی دوره 5

 33  4900 3,700 تعداد بازدیدهاي تاالر و همایش 6

 62  5433 3,348 ادتعد جادشدهیاکدهاي معامالتی  7

 26  29 23 تعداد بازرسی از دفاتر کارگزاري 8

 50  189 126 تعداد هاي حقوقی فعالیت 9
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  هاي کارگزاري به تفکیک نوع معامله و شرکت 1395اي مازندران در سال  بورس منطقه دادوستد .4-11 جدول
  (میلیون سهم/ میلیارد ریال) 

ر
یف

د
 

 جمع فروش خرید نام کارگزاري

 ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم

 1017 418 490 197 526 220 سهم آشنا 1

 762 339 378 173 384 165 صبا جهاد 2

 499 262 250 135 248 127 حافظ 3

 473 309 244 192 228 116 جهان نقشآرمان تدبیر  4

 436 211 214 97 221 114 بانک آینده 5

 434 178 213 89 220 88 تصاد بیداراق 6

 419 195 189 90 230 104 نهایت نگر 7

 303 111 155 56 147 55 پارس نمودگر 8

 293 141 105 50 188 91 آگاه 9

 244 99 128 46 115 53 گذاري ملی ایران سرمایه 10

 211 44 62 26 148 17 بانک توسعه صادرات 11

 177 42 129 18 48 24 مفید 12

 123 39 47 9 75 30 بانک کشاورزي 13

 108 30 58 15 50 14 بانک سپه 14

 77 32 35 13 41 18 گذاران راهنماي سرمایه 15

 68 31 34 17 34 14 بانک صنعت و معدن 16

 55 19 30 6 24 12 بانک پاسارگاد 17

 37 17 17 8 20 8 نگر خوارزمی آینده 18

 26 13 8 5 18 8 آراد ایرانیان 19

 21 7 9 2 11 5 بانک پارسیان 20

 5792 2549 2805 1255 2987  1293 جمع

  مأخذ: آمارنامه اقتصادي مازندران
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  چکیده
 تأمین و اطمینان عرضه و تولید بیمه، صنعت مأموریت و رسالت ترین اصلی

 و ابزارها با غالب این در که است اقتصادي هاي براي فعالیت امنیت
 پوشش را اقتصادي هاي ریسک فعالیت اي بیمه متنوع و مناسب محصوالت

 هاي بیمه دولتی و برساند. با بررسی عملکرد شرکت ممکن حداقل به و داده
هاي  شود که شرکت مشاهده می 95خصوصی شده استان مازندران در سال 

باشد.  می کارکنان 473نمایندگی و  884شعبه، 24الذکر داراي  فوق
معادل  هاي یادشده شرکت صادرشدههاي  نامه نین تعداد کل بیمههمچ
ریال بوده است. همچنین در میلیارد  5/6565یلیون مورد به ارزش م 58/1

هاي پرداختی نیز در مدت یادشده معادل  این بازه زمانی تعداد کل خسارت
است  ذکر قابلمیلیارد ریال بوده است.  3/4602هزار مورد به ارزش  7/614
بیمه  حق بهیزان ضریب خسارت در استان (نسبت خسارت پرداختی م
 درصد بوده است. 1/70یافتی) رد
 

  صنعت بیمه، رشد اقتصادي، حق بیمه، خسارت پرداختی هاي کلیدي: واژه
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  استان هاي گیري جهت و بیمه صنعت اقتصادي يها استیس. 1 – 12
 تنوع که کشورهایی در و کشورهاست عه اقتصاديتوس ارکان ترین مهم از یکی بیمه صنعت
 اقتصادي فعاالن و ها ریسک بنگاه مدیریت براي مناسب ابزاري بیمه باشد، می زیاد ها ریسک

 اجتماعی و اقتصادي توسعه و رشد از تابعی بیمه صنعت در توسعه و شود. رشد می شناخته
 هاي فعالیت گسترش شده، یشترب اقتصادي هاي فعالیت میزان چه هر که يطور به است کشور
 مالی، بازارهاي مهم اجزاي از یکیعنوان  به کشور در این صنعت .گردد می بیشتر اي بیمه

 رشد حال در و نموده پیدا اقتصادي توسعه و رشد در فرآیند را خود جایگاه و نقش یجتدر به
 کشور گذار یاستسات مقام بیشتر توجه نیازمند طورقطع به که است کند رشد این اما باشد، می

 سطح در و هم منطقه سطح در هم ناچیزي سهم هنوز کشور بیمه صنعت حال ینباا است.
  دارد. الملل ینب و جهانی

  

  هاي دولت در صنعت بیمه . تبیین رویکردها و سیاست12-1-1
 است روبرو ذینفعان از متفاوتی و وسیع دامنه با جامعه در عملکرد وسعت دلیل به بیمه صنعت

 دولت، گذاران، بیمه کارگزاران، و نمایندگان سهامداران، کارکنان، بیمه شامل ینفعانذ
 صنایع، با دیگر مقایسه در صنعت این .باشند می ... و قضائیه و قوه انتظامی نیروي ها، شهرداري

 عوامل از است مجموعه اي بیمه فروش شبکه .دارد تري	فروش پیچیده بازار و تر گسترده فعالیت
 که بیمه کارگزاران و بیمه نمایندگی و بیمه هاي شعب شرکت بر مشتمل حقوقی یا قیحقی

  باشند. می اي بیمه خدمات عرضه به مجاز

 اصالح با که شد مواجه صنعت این در زیادي مشکالت با استقرار از پس نیز یازدهم دولت
 از دفاع همانا که خود هدف به بیمه هاي شرکت عملکرد بر نظارت درست اجراي و بیمه قوانین
 ضمن ها سال این در .شوندمند  بهره بیمه مواهب از مردم تا شده تر نزدیک است، مردم حقوق
 بر نظارت و فنی نظارت مالی، نظارت اصلی بخش سه در بیمه صنعت بر نظارت امر به توجه

 ینیب پیش و گذاران بیمه حقوق احقاق به اي ویژه توجه فروش، شبکه اي حرفه هاي صالحیت
  .است داشته مرکزي بیمه نظارتی ابزارهاي اجرایی ضمانت تقویت جهت الزم ضوابط و مقررات

 گذاران بیمه از حمایت و ایران در بیمه امر هدایت و تعمیم و تنظیم امید تدبیر دولت همچنین
 ناسالم هاي رقابت از جلوگیري و بیمه بازار سالمت حفظ و ها آن حقوق صاحبان و شدگان بیمه و

  .است داده قرار خود کار دستور در همواره را بیمه صنعت بر ناظر حاکمیتی نهادعنوان  به
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  . بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه2– 12
  ي بیمه دولتی و خصوصی شده در سطح کشورها شرکت. عملکرد 12-2-1 

 شرکت 29 از بیمه يها شرکت تعداد که بوده این بیانگر بیمه يها شرکت عملکرد آمار بررسی
 طی نامبرده شرکت 32 از. یافت افزایش 95 سال در بیمه شرکت 32 به 1394 سال طی بیمه
 آمار ایرانیان، و امین اتکائی بیمه شرکت دو و توسعه بیمه غیرفعال شرکتجز  به ،1395 سال

 تولیدي هاي بیمه حق حجم. باشد یم شرح این به 1395 سال در فعال بیمه شرکت 29 عملکرد
 ریال اردیلیهزار م 2/277 حدود به گذشته سال به نسبت افزایش درصد 5/22 با یمهب بازار

 قبل سال به نسبت رشد درصد 4/15 حدود با نیز مدت این در صادره هاي نامه بیمه تعداد. رسید
شخص  بیمه رشته به تولیدي هاي بیمه حق درصد 5/39.است بوده فقره میلیون 6/58 حدود
 درمان بیمه با مرتبط تولیدي هاي بیمه حق از درصد 5/23. است داشته اختصاص مازاد وثالث 

. رسید بازار تولیدي بیمه حق يپرتفو از درصد 4/13 میزان به زندگی بیمه سهم. باشد می
 در که نمودند پرداخت گذاران بیمه به خسارت ریال اردیلیهزار م 2/180 حدود بیمه هاي شرکت
 يها شرکت 1395 سال در. دهد می نشان رشد درصد 8/24 قبل، سال مشابه مدت با مقایسه

 مدت با مقایسه در که نمودند  پرداخت گذاران بیمه به خسارت مورد میلیون 5/32بر  بالغ بیمه
 پرداختی يها خسارت از درصد 4/43 نی. همچناست داشته رشد درصد 8/30 قبل سال مشابه

 از درصد 7/30مذکور حدود  سال طی. باشد می مربوط اختصاص مازاد و ثالث شخص بیمه به
 حدود به نیز زندگی بیمه سهم. است شده پرداخت درمان بیمه رشته در بیمه بازار هاي خسارت

بر  حاضر حال در. رسید ادشدهی سال طی در بیمه بازار پرداختی يها خسارت از درصد 6/6
 در و بود درصد 65 معادل مدت این در بیمه صنعت خسارت نسبت ،1395 سال آماراساس 
 حوادث درمان، بیمه  رشته سه. داد  نشان افزایش واحد 2/1 قبل سال مشابه مدت با مقایسه
 از باالتر خسارتی نسبت) درصد 4/71 و 72 ،9/84 با ترتیب بهو مازاد ( ثالث شخص و راننده

 خسارتی سبتن) درصد 7/62 با( اتومبیل بدنه بیمه نامبرده، هاي رشته از پس. داشتند بیمه بازار
 بخش است. سهم بوده تر نییپا بیمه بازار خسارت نسبت از اما داشته ها رشته سایر از باالتر

 توسط دیگر درصد 4/37 و رسید درصد 6/62 به صنعت تولیدي بیمه حق کل از غیردولتی
 از درصد 3/57 مدت، این در .شد تولید دولتی بیمه شرکت تنها نقش در ایران بیمه

 بیمه توسط دیگر درصد 7/42 و گردید جبران غیردولتی بخش توسط بیمه ازارب هاي خسارت
  .شد پرداخت ایران

  



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ١٢٠  

  ي بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندرانها شرکتعملکرد  .12-2-2 
 صادرشدههاي  نامه تعداد و ارزش بیمه  

دران در هاي بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازن شرکت صادرشدههاي  نامه تعداد کل بیمه
 94میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  5/6565یلیون مورد به ارزش م 58/1معادل  95سال 

  درصد افزایش داشته 20درصد افزایش و از حیث ارزشی حدود  2/8تعداد  ازنظربه ترتیب 
 ازنظردرصد از حق بیمه تولیدي در استان  4/52اي، بیش از  هاي بیمه رشته در خصوصاست. 

هاي اتومبیل بوده است که شامل بیمه بدنه، حوادث سرنشین و شخص  بوط به بیمهارزش مر
نامه صادره  مورد بیمه 528,882در این میان بیمه شخص ثالث و دیه با  که باشد یمثالث و دیه 

درصد از کل حق بیمه دریافتی را تشکیل  7/42میلیارد ریال که  2806و حق بیمه دریافتی 
هاي صادره و حق بیمه  نامه تعداد بیمه ازنظراي بیشترین سهم را  بیمهکه این رشته  دهد می

 مورد 1409است، بیمه درمان تنها با  ذکر قابلباشد.  هاي بیمه دارا می دریافتی از میان رشته
میلیارد ریال جایگاه دوم را از کل حق بیمه  1443نامه صادره و با حق بیمه دریافتی  بیمه

  است. ان به خود اختصاص داده دریافتی صنعت بیمه است
مورد به  909411هاي صادره مربوط به بیمه ایران  نامه بیشترین تعداد بیمه 1395در سال 

 9/808مورد به ارزش  114,929میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه دانا  8/3794ارزش 
الث مربوط به بیمه میلیارد ریال بوده است، بیشترین حق بیمه دریافتی در بخش بیمه شخص ث

  میلیارد ریال بوده است. 3/1610مورد و به ارزش  310,642ایران به تعداد 
نسبت حق بیمه دریافتی به تعداد نمایندگی) از (همچنین بیشترین حق بیمه دریافتی سرانه 

میلیون ریال و کمترین  10,393ي بیمه استان، مربوط به بیمه البرز به ارزش ها شرکتمیان 
  باشد. میلیون ریال می 6,145دریافتی سرانه مربوط به بیمه آسیا به ارزش  حق بیمه
 هاي پرداختی تعداد و ارزش خسارت  

هاي بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران  شرکت شده پرداختهاي  تعداد کل خسارت
 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت 3/4602هزار مورد به ارزش  7/614معادل  95در سال 

درصد افزایش  9/12ارزش  ازنظردرصد و  7/147مشابه سال قبل به ترتیب از حیث تعداد 
 555,701ي پرداختی مربوط به بیمه درمان معادل ها خسارتاست. بیشترین تعداد   داشته

 200,236قبل (درصد از کل تعداد خسارت پرداختی) که نسبت به سال  4/90(مورد بوده 
ته است. همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به درصد رشد داش 5/177مورد) 
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درصد از کل مبلغ خسارت  6/45میلیارد ریال ( 6/2101نامه شخص ثالث و دیه به ارزش  بیمه
 3/24میلیارد ریال)،  5/1690پرداختی) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (

  است. درصد افزایش داشته 
مورد بوده که نسبت به  177رداختی مربوط به بیمه باربري معادل کمترین تعداد خسارت پ

است. همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط  درصد رشد داشته  8/105سال قبل 
درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی) بوده  13/0(میلیارد ریال  1/6به بیمه باربري به مبلغ 

است. با بررسی عملکرد  درصد رشد داشته  1/75است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
شود که بیشترین میزان خسارت  مشاهده می یادشدههاي بیمه استان مازندران طی دوره  شرکت

میلیارد ریال و کمترین آن  1/2878مورد به ارزش  512,283پرداختی توسط بیمه ایران 
  وده است.میلیارد ریال ب 5/358مورد به ارزش  14,325مربوط به بیمه البرز 

ها در  ي پرداختی کلیه رشتهها خسارتهاي پرداختی مجموع  با بررسی تعداد و ارزش خسارت
شود که مجموع مبالغ دریافت شده بابت  مشاهده می یموردبررساستان مازندران طی دوره 

میلیارد ریال و از مجموع  5/6565اي  هاي بیمه کلیه رشته صادرشدههاي  نامه ارزش بیمه
میلیارد ریال بیشتر بوده است.  3/1963حدود میلیارد ریال،  3/4602اختی خسارت پرد

  شدگان شده است. درصد از حق بیمه دریافتی صرف پرداخت خسارت به بیمه 70 یگرد عبارت به
 

  هاي بیمه هاي عملکردي شرکت . بررسی و تحلیل شاخص3 – 12
  شعب به نامه بیمه نسبت شاخص .1- 3 -12

به ازاي  نامه فقره بیمه 61,209حدود  1394 سال مه به شعب استان درنا شاخص نسبت بیمه
  رسید. 1395فقره در سال  66,231درصد رشد به  2/8هر شعبه بوده است که با 

  نمایندگی به نامه بیمه نسبت شاخص. 2- 3 -12
 فقره 1,798 متوسط حدود طور بههاي بیمه در استان  هر یک از نمایندگی 1395 سال در

  درصد رشد داشته است. 9/0 اند که در مقایسه با سال قبل صادر نموده نامه بیمه
  شعب به بیمه حق نسبت شاخص. 3- 3 -12
که  باشد می شعبه هر ازاي به ریال میلیارد 273 بر بالغ 1395 سال در استان در شاخص این

  است. نموده تجربه گذشته سال به نسبت را رشد درصد 9/19
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  نمایندگی به بیمه حق بتنس شاخص. 4- 3 -12
 است بوده نمایندگی هر ازاي به میلیارد ریال 65/6 بر بالغ 1394 سال در استان در شاخص این
  .است رسیده 1395 سال در ریال میلیارد 42/7 به افزایش درصد 8/11به  نزدیک با که
  شعب به پرداختی خسارت نسبت شاخص. 5- 3 -12

 ریال میلیارد 169 حدود 1394 سال در استان شعب به پرداختی خسارت نسبت شاخص
سال  در ریال میلیارد 191درصد رشد به  9/12با  که است بوده شعبه هر ازاي خسارت به

  .دیرس 1395
  نمایندگی به پرداختی خسارت نسبت شاخص. 6- 3 -12
 96/4 حدود متوسططور  به استان بیمه هاي شرکت هاي نمایندگی از یک هر 1395 سال در

 داشته رشد درصد 8/4 که نسبت به سال گذشته با اند نموده پرداختریال خسارت  اردمیلی
  .است

  

  )بیمه عاید شده حق به شده واقعنسبت خسارت ( ضریب خسارت. 7- 3 -12
حق بیمه عاید . بیمه عاید شده است حق به شده واقعضریب خسارت حاصل نسبت خسارت 

خسارت  .خیره حق بیمه ابتدا و پایان سال استشده شامل مجموع حق بیمه صادره و تفاضل ذ
ي معوق انتها و ها خسارتي پرداختی و تفاوت بین ها خسارتعبارت از حاصل جمع  شده واقع

درصد  1/70ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب 1395سال پایان در  .است هرسالابتداي 
. این امر ستا  داشته درصد کاهش 4/4معادل  درصد) 5/74( نسبت به سال گذشته کهرسید 

دهی بیشتر  به خسارت پرداختی و به عبارتی سود افزایش نسبی حق بیمه دریافتیحاکی از 
  باشد. نسبت به سال گذشته می صنعت بیمه

 6/67درصد، بیمه البرز  67، بیمه آسیا درصد 8/75ضریب خسارت براي شرکت بیمه ایران 
طور که مشاهده  است. همان محاسبه گردیده  95درصد در سال  4/56درصد و براي بیمه دانا 

اي استان ضریب خسارت کمتري داشته و  ي بیمهها شرکتشود بیمه دانا در مقایسه با سایر  می
  ي بیمه بیشتر بوده است.ها شرکتبه عبارتی سودآوري ناخالص این شرکت در مقایسه با سایر 

  
  

 اي استان . تعداد مراکز بیمه3-8–12
هاي دولتی و  تعداد بیمه 1395ي بیمه استان در سال ها شرکتیافتی از آمار در بر اساس

مشغول ارائه  کارکنان 473نمایندگی و تعداد  884شعبه،  24خصوصی شده استان با تعداد 
 383شعبه،  10اند. در این سال بیمه ایران با  اي در سطح استان مازندران بوده خدمات بیمه
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نفر  134نمایندگی و تعداد  233شعبه،  6، بیمه آسیا با نانکارکنفر  195نمایندگی و تعداد 
شعبه،  4و بیمه دانا با  کارکناننفر  51نمایندگی و تعداد  163شعبه،  4، بیمه البرز با کارکنان

  اند. اي را در سطح استان ارائه نموده خدمات بیمه کارکناننفر  93نمایندگی و تعداد  105
  
 

  عمر)( یزندگ. بیمه 12-3-9
ها و  حمایت از درآمد خانواده منظور بههاي زندگی در ابتدا با رویکرد انباشت سرمایه  یمهب

اما امروزه ؛ هاي جوان در زمان فقدان سرپرست اصلی خانوار ایجاد گردید باالخص خانواده
هاي مالیاتی  هاي معافیت براي مقاصد مختلفی نظیر حفظ سرمایه و یا طرحهاي زندگی  بیمه

مربوط  1395هاي استان در سال  از کل حق بیمه درصد 9/0شود. بر این اساس  می کاربرده به
حق  سهمباشد. هر چه  اي می بیمههاي  درصد مربوط به سایر رشته 1/99به بیمه زندگی و 

هاي تولیدي در استان بیشتر باشد صنعت بیمه توانایی و  هاي زندگی از کل حق بیمه بیمه
  هاي مولد بلندمدت و مشارکت در بازار سرمایه دارد. اريگذ امکان بیشتري در سرمایه

  
 

  هاي سیاستی بندي و ارائه توصیه . جمع12-4
درصد حکایت از آن  1/70به میزان  1395شاخص ضریب خسارت بازار بیمه استان در سال 

بیمه دریافتی خود خسارت کمتري را پرداخت نمودند  حق بهدارد که صنعت بیمه استان نسبت 
 1395سال پایان در باشد.  سوددهی صنعت بیمه در سال گذشته می دهنده نشانن امر که ای

) درصد 5/74( نسبت به سال گذشته کهدرصد رسید  1/70ه باستان خسارت بازار بیمه  ضریب
به  افزایش نسبی حق بیمه دریافتی. این امر حاکی از ستا  داشته درصد کاهش 4/4معادل 

  باشد. نسبت به سال گذشته می دهی بیشتر صنعت بیمه ی سودخسارت پرداختی و به عبارت
 آحاد میان در مناسب اي	بیمه فرهنگ فقدان از ناشی کشور در بیمه جدي صنعت هاي ضعف
 گر بیمه نهادهاي سوي از اي بیمه محصوالت بازاریابی و یرسان اطالع ضعف در همچنین و جامعه

 ، کمبودتکفل بیمه خرد، هاي بیمه اعتبار، هاي یمهب زندگی، هاي سهم بیمه بودن پایین. باشد می
 بیمه بازار در...  خسارت و پرداخت واحدهاي در بیمه متخصص کارشناسان و مجرب بازرسان

 بیمه صنعت توسعه و بهبود راهکارهاي .باشد می بیمه صنعت فراروي هاي دیگر چالش از کشور
  نمود: اشاره ذیل موارد به توان می
 بیمه رهنگف کردن نهادینه  
 زندگی و عمر هاي بیمه توسعه و بسط 
 بیمه صنعت در خارجی گران بیمه حضور 
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 بورس و بانک مالی نهاد دو کنار در کشور مالی تأمین نظام در بیمه صنعت مشارکت 
 تلقی اي بیمه جدید هاي پایه از یکیعنوان  به تواند خرد که می هاي بیمه توسعه و بسط 

 شود.
 بیمه صنعت توسط ارز نرخ نوسانات ریسک ظیرن جدید هاي ریسک پوشش 
 بیمه هاي شرکت در پول و اعتبار هاي بیمه به توجه 
 عمر بیمه تخصصی هاي شرکت اندازي راه ی ورسان اطالع و سازي فرهنگ 
 اي متناسب با شرایط و  هاي بازاریابی و ارائه خدمات بیمه گذاري بیشتر در فعالیت سرمایه

  نیاز جامعه
 عشایر روستائیان، کشاورزان، بیمه وذنف ضریب توسعه  

 
  1395هاي دولتی استان مازندران در سال  شعب و نمایندگی بیمه تعداد .1-12جدول 

یف
رد

 

 کارکنانتعداد  تعداد نمایندگی شعب تعداد شرکت بیمه

 95 سال 94 سال 95 سال 94 سال 95 سال 94 سال

 195 209 383 370 10 10 ایران 1

 134 137 233 213 6 6 آسیا 2

 51 54 163 127 4 4 البرز 3

 93 86 105 114 4 4 دانا 4

 473 486 884 824 24 24 جمع کل

  هاي دولتی استان خذ: بیمهأم
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  1395و  1394 يها در سال هاي استان مازندران بیمه هاي . حق بیمه دریافتی شرکت2-12جدول  

  (مبالغ به میلیون ریال) 

 حق بیمه دریافتی صادره نامه مهیبتعداد  عنوان

 درصد رشد 95 سال 94 سال درصد رشد 95 سال 94 سال شرکت

  1/21 3,794,829 3,132,680 7/9 909,411 829,271 ایران

 8/17 1,431,709 1,215,364 7 416,415 389,120 آسیا

 7 530,045 495,364 2/0 148,803 148,473 البرز

 5/28 808,962 629,368 5/12 114,929 102,184 دانا

 20 6,565,545 5,472,776 2/8 1,589,558 1,469,029 جمع

  هاي بیمه استان مازندران مأخذ: شرکت
  
  

  1395و  1394ي ها مهرومومبیمه استان مازندران در  هاي ي پرداختی شرکتها خسارت. 3-12جدول 
  (مبالغ به میلیون ریال) 

 پرداختیمبلغ خسارت  تعداد خسارت پرداختی عنوان

 درصد رشد 95 سال 94 سال درصد رشد 95 سال 94 سال شرکت

 1/20 2,878,129 2,396,269  6/225 512,283 157,341 ایران

 9/32 959,590 722,060 9/17 41,465 35,175 آسیا

 30 358,514 275,757 7/10 14,325 12,941 البرز

 -33 456,368 680,857 2/9 46,671 42,747 دانا

 9/12 4,602,382 4,074,943 7/147 614,744 248,204 جمع

  ي بیمه استان مازندرانها شرکت: مأخذ
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 به تفکیک 1395و  1394 هاي هاي بیمه استان مازندران در سال . حق بیمه دریافتی شرکت4-12جدول 

  (مبالغ به میلیون ریال) هاي بیمه رشته

 یمبلغ حق بیمه دریافت صادره نامه مهیبتعداد  عنوان

 رشددرصد  95 سال 94 سال درصد رشد 95 سال 94 سال رشته

 4/8 294,661 271,894 - 7 181,086 194,811 يسوز آتش

 -3/15 17,241 20,352 - 5/3 3,071 3,183 باربري

یل
ومب

ات
 

 7/8 361,297 332,269 6/11 87,304 78,244 بدنه

  حوادث
 500,454 435,064 سرنشین

  
15  
 

270,128 274,007 4/1 

  شخص
 ثالث

468,843 528,882 8/12 2,145,618 2,806,230 8/30 

 4/21 468,019 385,670 8 89,413 82,807 عمر

 3/2 58,862 57,531 -6/3 154,061 159,812 حوادث

 4/13 1,863,552 1,642,857 4/23 1,409 1,142 درمان

 7/21 421,671 346,454 - 8/2 43,878 45,142 سایر

 20 6,565,545 5,472,776 2/8 1,589,558 1,469,048 جمع

  هاي بیمه استان مازندران مأخذ: شرکت 
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ١٢٧  

 هاي بیمه به تفکیک رشته 1395و  1394 هاي هاي استان مازندران در سال پرداختی بیمه خسارت .5-12جدول 
 (مبالغ به میلیون ریال)

 مبلغ خسارت پرداختی تعداد خسارت پرداختی عنوان

درصد  95 سال 94 سال رشته
 رشد

 رشد درصد 95 سال 94 سال

 4/31 177,897 135,363 8/53 4,948 3,217 يسوز آتش

 1/75 6,147 3,511 8/105 177 86 باربري

یل
ومب

ات
 

 19 247,250 207,737 3/50 13,334 8,873 بدنه

 2/32 161,861 122,421 - 5/3 329 341 سرنشینحوادث 

 3/24 2,101,665 1,690,573 6/11 31,201 27,947 شخص ثالث

 7/5 132,637 125,476 8/30 4,990 3,814 عمر

 4/10 41,867 37,928 2/5 749 712 حوادث

 4/23 1,443,176 1,169,748 5/177 555,701 200,236 درمان

 -2/50 289,878 582,183 3/11 3,315 2,978 سایر

 9/12 4,602,382 4,074,943 4/147 614,744 248,204 جمع

  هاي بیمه استان مازندران مأخذ: شرکت
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ١٢٨  

 
  
 
 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  

  
  فصل سیزدهم

  بازار پول و اعتبار 
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  چکیده 
 1395نامه اقتصادي استان مازندران در سال  آمار منتشره در آمار بر اساس

شعبه بانکی و با  748بانک دولتی و خصوصی شده با مجموع  13تعداد 
 ازنظره سال گذشته اند که نسبت ب دهی بوده پرسنل مشغول خدمات 7341
  درصد کاهش داشته 1/3تعداد پرسنل نیز  ازنظردرصد کاهش و  3/0شعب 
 است.

هاي استان معادل  ها در شبکه بانک گزارش مذکور مانده سپرده بر اساس
هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل  3/222

ست. همچنین مانده درصد برخوردار بوده ا 4/17آن از رشدي معادل 
سال  اسفندماههاي استان مازندران تا پایان  تسهیالت اعطایی شبکه بانک

هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال  5/246معادل  1395
  برخوردار بوده است. درصد 9/14قبل از رشدي معادل 

هاي  مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوك الوصول شبکه بانک
هزار میلیارد ریال بوده که در  9/21معادل  1395ن مازندران در سال استا

  است. یافته یشافزادرصد  8/4مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 
  

بازار پول، تسهیالت اعطایی، مانده سپرده، مطالبات  هاي کلیدي: واژه
  معوق
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 هاي استان گیري اقتصادي بازار پول و اعتبار و جهت يها استیس. 1 -13
 کاهش درصد، 15 به بانکی سپرده سود نرخ کاهش نظیر اقداماتی 1395 سال در مرکزي بانک
مالی،  و بانکی اصالح جامعه اول برنامه فاز از رونمایی، درصد 18 به بانکی تسهیالت سود نرخ
 اهشمرابحه، ک اعتباري هاي کارت ها، ایجاد بانک توسط آزاد نرخ به ارز دوفروشیخر شدن آزاد
 سپرده حساب افتتاح اجرایی مالی، دستورالعمل توسعه صندوق توسط صادراتی وام سود نرخ

مد نظر  نیز هاي مذکور در سطح استان که سیاست داده انجام را خارجی اشخاص براي ریالی
	.قرار گرفت 	

		
  
  

  بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان .13-2
 

  هاي استان نک. وضعیت مانده سپرده با13-2-1
شده و  وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانک سپرده سپرده وجوهی است که به

الحساب محاسبه و  شمار و با نرخ سود علی صورت روز سود آن طبق ضوابط و مقررات موجود به
هاي استان مازندران  شود. بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک پرداخت می

هزار میلیارد ریال بوده است که  3/222معادل  1395هاي استان در سال  هاي بانک ه سپردهماند
درصد برخوردار بوده است.  4/17نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدي معادل 

مدت هست که با مبلغی  هاي کوتاه نظر مبلغ در مدت یادشده مربوط به سپرده بیشترین سهم از
هاي بانکی استان را به  درصد کل سپرده 6/43لیارد ریال از سهمی معادل هزار می 4/97معادل 

هاي دولتی استان  است. همچنین بیشترین و کمترین میزان منابع بانک خود اختصاص داده 
هزار میلیارد  06/2هزار میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات با  61مربوط به بانک ملی با مبلغ 

ها، بانک  در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه سپرده بانک ریال بوده است، منتها با
میلیارد ریال کمترین  78میلیارد ریال بیشترین و بانک توسعه صادرات با  438مسکن با مبلغ 

الحسنه  بررسی بانک قرض  همچنین در دوره مورد اند.  مبلغ این شاخص را به خود اختصاص داده
درصد بیشترین رشد جذب سپرده را نسبت  28و  9/49ترتیب با مهر ایران و بانک کشاورزي به 

  اند. داشته 1394به مدت مشابه سال 
  
  
  

  هاي استان . وضعیت مانده تسهیالت بانک2 – 13-2
 نیتر تیبااهم  ها در نظر گرفته نشود اما بخشی از ترین وظیفه بانک اعطاي تسهیالت اگر مهم

ها از طریق خرید اوراق بهادار دولتی (اسناد خزانه،  بانک که آید ها به شمار می هاي بانک فعالیت
صورت قراردادهاي مختلف  اوراق قرضه) یا اعتبارات مستقیم به بخش دولتی اعطا کرده و یا به
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بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی کنند.  اسالمی به بخش غیردولتی اعطا می
هاي استان مازندران تا پایان اسفندماه  ایی بانکهاي استان مازندران مانده تسهیالت اعط بانک
هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدي  5/246معادل  1395سال 

 39هاي مسکن و ساختمان  درصد برخوردار بوده است. در دوره مورد بررسی حوزه 9/14معادل 
هزار میلیارد ریال)،  69درصد ( 9/34 ، خدمات و بازرگانی هزار میلیارد ریال) 2/77درصد (

هزار  3/12درصد ( 2/6الحسنه  هزار میلیارد ریال)، قرض 2/34درصد ( 3/17صنعت و معدن 
هزار  8/0( درصد 4/0هزار میلیارد ریال) و صادرات  4درصد ( 2میلیارد ریال)، کشاورزي 

  اند. همیلیارد ریال) از کل تسهیالت پرداختی استان را به خود اختصاص داد
درصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در استان  22بانک مسکن با  1395در سال 

درصد  4/11درصد، کشاورزي با  5/11درصد، صادرات با  20هاي ملی با  آن بانک از داشته و پس
درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود اختصاص  8/23ها  درصد و سایر بانک 3/11و ملت با 

ها، بانک  اند. از طرفی با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه تسهیالت بانک هداد
هزار  1الحسنه مهر ایران با  هزار میلیارد ریال بیشترین و بانک قرض 6/1صنعت و معدن با 

  اند. به خود اختصاص داده 1395میلیارد ریال کمترین میزان پرداخت تسهیالت را در سال 
  
  
  

  . بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار (وضعیت متغیرهاي بانکی در استان)13-3
  
  

  ها . نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانک13-3-1
ها را در یک دوره زمانی  توان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانک  با استفاده از این شاخص می

در  1395ها در سال  ه سپرده نزد بانکنسبت مانده تسهیالت به ماند داد. بررسی قرار خاص مورد
درصد بوده است و  110هاي استان معادل  هاي عضو کمیسیون هماهنگی امور بانک شعب بانک

درصد بیشتر از مانده سپرده خود  10هاي استان  این بدان معنی است که این دسته از بانک
 1395هاي استان در سال  از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بانک اند. تسهیالت پرداخت نموده

گردد که بانک توسعه صادرات با ها در سال گذشته، مشاهده می با مانده سپرده این بانک
درصد، بیشترین نسبت مانده  244درصد، مسکن  805، صنعت و معدن با درصد 1,998

ین اند. همچنین مقایسه آمارهاي موجود در ا تسهیالت به مانده سپرده را به خود اختصاص داده
موجود   میلیارد ریال بیش از سپرده 24,226هاي استان به میزان  دهد، بانک خصوص نشان می

 اند.تسهیالت پرداخت نموده
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  هاي استان . مطالبات شبکه بانک13-3-2
هاي استان مازندران مطالبات معوق و  بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک

هزار  9/21معادل  1395هاي استان مازندران در سال  ول بانکالوص  سررسید گذشته و مشکوك
است.  درصد افزایش داشته  5/4میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 

درصد از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی استان جزو  9/8معادل  1395کلی در سال  طور به
لوصول بوده است. بیشترین سهم مطالبات در ا مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوك

هزار میلیارد ریال) و کمترین  9/4درصد ( 3/22شده مربوط به بانک ملی و معادل  مدت یاد
سهم متعلق بانک توسعه صادرات بوده که فاقد مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوك 

 الوصول هست.
به مانده تسهیالت اعطایی  نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوك الوصول

هاي صنعت و  درصد بوده که در این میان بانک 9/8معادل  1395هاي استان در سال  بانک
شان دچار  درصد بیشترین درصد از تسهیالت پرداختی 20و  24هاي   معدن و سپه با نسبت

ه است که چنانچ هاي کارشناسی نشان داده  است. بررسی معوقات پرداخت اقساط گردیده 
عمل آید بخش   زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیالت به تمهیدات الزم در

شود و کاهش مطالبات فوق  هاي دولتی استان مرتفع می از کمبود منابع بانک یتوجه قابل
هاي استان خواهد  به وضعیت مالی بانک يا مالحظه قابلعنوان یکی از اقالم منابع، کمک  به

  نمود.
  
 

  بانکی تسهیالت و ها سپرده اجزاء تحلیل و بررسی .13-4
 سپرده نوع تفکیک به بانکی هاي سپرده انواع . مانده13-4-1

ریال  اردیلیم 222,342به میزان  1395هاي بانکی استان در پایان سال  مانده کل سپرده
است.  درصد برخوردار بوده 8/19باشد که در مقایسه با عملکرد سال قبل از رشدي معادل  می

هاي  هاي بانکی استان مازندران نمایانگر آن است که مانده سپرده تفکیک مانده کل سپرده
را  1395ها در سال  درصد از کل سپرده 11میلیارد ریال، معادل  24,760دیداري با رقم 

ریال و معادل  اردیلیم 173,348بر  دار طی این دوره بالغ هاي مدت تشکیل داده و مانده سپرده
انداز  پس الحسنه قرضهاي  هاي بانکی بوده است. همچنین مانده سپرده رصد از کل سپردهد 78

ها را در این مدت به خود اختصاص داده  درصد از کل سپرده 7ریال،  اردیلیم 15,485با رقم 
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 4میلیارد ریال معادل  8,711بر  بالغها در سال مذکور نیز رقمی  است. مانده کل سایر سپرده
 ها بوده است. انده کل سپردهدرصد از م

هاي  دار، سپرده هاي مدت هاي دیداري، سپرده بر اساس اطالعات موجود مانده سپرده
، 5/12ها در مقایسه با عملکرد سال قبل به ترتیب از رشد  انداز و سایر سپرده پس الحسنه قرض

  درصدي برخوردار است. 4/170و  3/20، 6/17
  

  استان هاي بانک تفکیک به بانکی يها سپرده انواع . مانده13-4-2
 اردیلیم 17,103بر  بالغ 1395هاي بانکی استان مازندران در سال  میانگین مانده کل سپرده

بانک استان باالتر از سطح میانگین قرار دارند. بیشترین مانده کل  6ریال بوده که تنها 
درصد از مانده  5/27ل (معادل میلیارد ریا 61,043هاي بانکی مربوط به بانک ملی با رقم  سپرده

 1/14هاي ملت و صادرات به ترتیب با سهمی معادل  بانک ازآن پسهاي استان) و  کل سپرده
ها را به خود اختصاص  هاي بانکی استان باالترین رتبه درصد از مانده کل سپرده 1/13درصد و 

میلیارد ریال معادل  156هاي بانک توسعه صادرات با رقم  اند. در مقابل مانده کل سپرده داده
  هاي استان، کمترین میزان بوده است. درصد از مانده کل سپرده 1/0

  اقتصادي هاي بخش تفکیک به اعطایی تسهیالت . مانده13-4-3
باشد که  میلیارد ریال می 246,568، به میزان 1395مانده کل تسهیالت بانکی در پایان سال 

درصد برخوردار بوده است. بیشترین  9/14معادل  در مقایسه با عملکرد سال قبل از رشدي
هاي استان طی دوره یادشده مربوط به بخش ساختمان و مسکن  سهم تسهیالت پرداختی بانک

درصد از کل تسهیالت پرداختی  3/31میلیارد ریال و با سهمی معادل  77,204به میزان 
ت اعطایی بخش صنعت و هاي مختلف اقتصادي استان، مانده تسهیال باشد. در بین بخش می

درصد رشد نسبت به سال قبل بیشترین رشد را تجربه نمود. طی این دوره مانده  1/25معدن با 
میلیارد ریال بوده که رشدي معادل  52,873تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزي به میزان 

 درصد از کل تسهیالت اعطایی استان را به خود 5/21درصد داشته و سهمی معادل  5/12
هاي استان مربوط به بخش  اختصاص داده است. کمترین میزان مانده تسهیالت اعطایی بانک

درصد از مانده کل تسهیالت  4/0میلیارد ریال و سهمی معادل  825بر  باشد که بالغ صادرات می
  .اعطایی است که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیري داشته است
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  . بررسی کارایی بانکی13-5
 هاي استان شعب بانک .13-5-1

را در اختیار  هاي الزم توانند سرمایه هاي مردم می ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده بانک
ها به  صاحبان واحدهاي صنعتی، کشاورزي و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. بانک

بر اساس آمار کمیسیون  .شوند هاي تخصصی تقسیم می تجاري و بانک هاي بانک دسته دو
بانک دولتی و دولتی خصوصی شده با  13تعداد  1395هاي استان در سال  هنگی بانکهما

 یموردبررساند. در دوره  دهی بوده کارکنان مشغول خدمات 7341شعبه بانکی و با  748مجموع 
 2کارکنان بیشترین شعب و کارکنان و بانک توسعه صادرات با  1574شعبه و  149بانک ملی با 

  اند. کمترین شعب بانکی و کارکنان در استان را به خود اختصاص داده کارکنان 12شعبه و 
  
  

  هاي استان بانک ATMهاي  د دستگاها. تعد13-5-2
هاي استان، تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات  طبق آخرین آمار کمیسیون هماهنگی بانک

استان در حال  دستگاه خودپرداز در 1429جمعاً  1395پرداخت الکترونیک تا پایان اسفند 
 4/11درصد آن متعلق به بانک ملی،  7/21اند که از این تعداد تقریباً  ارائه خدمت به مردم بوده

درصد باقیمانده  4/52درصد متعلق به بانک تجارت و  5/14درصد متعلق به بانک صادرات، 
  .هاي استان بوده است هاي عضو کمیسیون هماهنگی بانک متعلق به سایر بانک

  
  

 هاي استان . نسبت سپرده به شعب بانک13-5-3
شعبه  748حکایت از آن دارد که  1395هاي استان در سال  آمار کمیسیون هماهنگی بانک

اند. از متغیرهاي مهم کارایی نظام  بانکی در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بوده
تان هست که این نسبت براي هاي بانکی به شعب بانکی اس بانکی محاسبه شاخص نسبت سپرده

میلیارد ریال بوده است، با در نظر گرفتن  297معادل  یموردبررساستان مازندران در سال 
میلیارد ریال و  438ها، بانک مسکن با مبلغ  تعداد شعب و محاسبه سرانه مانده سپرده بانک

خص را به خود میلیارد ریال بیشترین و کمترین مبلغ این شا 2/78بانک توسعه صادرات با 
  اند. اختصاص داده

  

  هاي استان . نسبت تسهیالت به شعب بانک13-5-4
از دیگر متغیرهاي مهم کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به شعب 

 6/329بانکی استان هست که این نسبت براي استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 
ر نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه مانده تسهیالت میلیارد ریال بوده است، با د
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الحسنه مهر  میلیارد ریال بیشترین و بانک قرض 1,633ها، بانک صنعت و معدن با  اعطایی بانک
  اند. میلیارد ریال کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص داده 8/100ایران با 

  

  هاي استان . نسبت سپرده به کارکنان بانک13-5-5
 7341حکایت از آن دارد که تعداد  1395هاي استان در سال  آمار کمیسیون هماهنگی بانک

اند. از متغیرهاي دیگر  نفر در شعب بانکی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بوده
هاي بانکی به کارکنان بانکی استان  برآورد کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت سپرده

میلیارد ریال بوده  2/30که این نسبت براي استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  سته
  است.

  

  هاي استان . نسبت تسهیالت به کارکنان بانک13-5-6
از دیگر متغیرهاي ارزیابی کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به 

ان مازندران در سال مورد بررسی معادل کارکنان بانکی استان هست که این نسبت براي است
  میلیارد ریال بوده است. 5/33

  

  به شعب بانکی استان ATM. نسبت 13-5-7
باشد  می محاسبه نظام بانکی ارزیابی کارایی متغیرهاي از دیگر استان شعب بانکی به ATMنسبت 

اي هر شعبه دستگاه بر 9/1که این نسبت براي استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 
به  ATMدستگاه  5/0بیشترین و توسعه صادرات با نسبت  5/3بوده است. پست بانک با نسبت 

  باشند. ازاي هر شعبه کمترین میزان این شاخص را دارا می
  

  هاي نظام بانکی . چالش13-6
ین هاي بنیاد بندي کرد. دسته اول چالش در سه دسته طبقه توان هاي نظام بانکی را می چالش

هاي  است که از نوع مسائل ساختاري و نهادي است. دسته دوم، چالش کاهش درآمدزایی دارایی
شود. دسته سوم نیز معضل جریان نقد  نامیده می» ها انجماد دارایی«اختصار  ها است که به بانک
ها، نرخ باالي سود و جنگ  ها است که در قالب کاهش نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده بانک
اعم مشکالت و  شده ارائهبا توجه به مطالب  .تی بین مؤسسات مالی نمایان شده استقیم

المللی، نقص کنترل  هاي نظام بانکی کشور در حال حاضر پیوستن به بازارهاي مالی بین چالش
ها، تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارآمدي اوراق مشارکت در کنترل نقدینگی،  داخلی بانک

هاي داللی و غیرمولد، عدم رعایت کامل بانکداري بدون ربا،  به فعالیتگیري اعتبـارات  جهت
داري  گیري محدود از تنوع عقود اسالمی، وجود تسهیالت معوق بانکی و فریز شده، بنگاه بهره
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ها به بانک مرکزي و  هـا، هـدایت منـابع در جهت منافع سهامداران عمده، بدهی بانک بانک
هـاي متعـدد و  هـا، ساختمان	هاي سـمی بانک ا، وجود داراییه البته بدهی دولت به بانک

بانکی در نظام بانکداري کشور،  ها، عدم توسعه بازار بین بانک دستور کارتوسـعه فیزیکـی در 
هاي مشخص  ها و سیاست تبع آن عدم درآمدزایی، فقدان استراتژي افزایش نیافتن سرمایه و به

هاي تملیکی و  ها، عدم فروش دارایی کفایت سـرمایه بانک مبراي تحقیق و توسعه بانکداري، عد
  باشد. ها می هاي بانک دارایی

  

  هاي سیاستی توصیهو ارائه  بندي جمع. 13-7
هاي مالی و اعتباري  هاي سود بانکی، به دلیل وضعیت نابسامان موسسه رغم کاهش نرخ علی

ولتی سرازیر شده و منجر به هاي د ها به سمت بانک اي از این سپرده غیرمجاز بخش عمده
هزار میلیارد ریال گردیده  3/222به  1395هاي استان در سال  هاي بانک افزایش مانده سپرده

درصد برخوردار بوده است. در  4/17که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدي معادل 
تصمیم دولت بخش  مالی و برحسب نظام ارتقاء و پذیر رقابت تولید موانع رفع راستاي قانون

هاي اقتصادي  تأمین سرمایه در گردش به بنگاه باهدفها  اي از تسهیالت اعطایی بانک عمده
که مانده تسهیالت اعطایی بخش صنعت و معدن در استان با رشد  طوري به شده دادهتخصیص 

هاي مختلف اقتصادي داشته  درصدي نسبت به سال قبل بیشترین رشد را در بین بخش 1/25
ها و معضالت مذکور قادر به ایفاي نقش  چالش باوجودت. طبیعی است نظام بانکی کشور اس

هاي پولی نخواهد بود، بنابراین برخی راهکارهاي اجرایی براي  مؤثر خود در اجراي سیاست
   شود: هاي پیش روي نظام بانکی کشور به شرح ذیل ارائه می مقابله با چالش

 و مقررات دست و پاگیر در شرایط مختلف اقتصادي در یل و اصالح بعضی از قوانین تعد
  سیستم بانکی

 به متقاضیان و  یجاد بانک اطالعاتی در سطح شبکه بانکی تا از پرداخت تسهیالت دوبارها
 .سابقه در بازپرداخت تسهیالت دریافتی دارند جلوگیري گردد یا کسانی که سوء

 ربط مانند ادارات  هاي ذي ر سازمانهاي موجود در کشور و سای ایجاد هماهنگی بین بانک
ها، مراجع قضایی در رابطه با صدور احکام الزم  صنایع در مورد صدور موافقت اصولی طرح

کننده تسهیالت  براي وصول حقوق بانک و طوالنی نشدن زمان رسیدگی و مراجع تصویب
 تکلیفی

 ارتقاي فناوري بانکی 
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 هاي احتمالی  و جلوگیري از سو استفاده منظور افزایش کارایی سیستم اعطاي تسهیالت به
هاي کامپیوتري  تر از طریق استقرار شبکه الزم است هر چه سریع بعضی از مشتریان،

مرتبط و امکان برقراري ارتباط و مبادله اطالعات و دسترسی به آخرین وضعیت تسهیالتی 
 .مشتریان در کمترین زمان فراهم آورد

  بانکی کشور که براي تحقق این امر باید رابطه مالی دولت اصالح روابط مالی دولت با نظام
هاي  ها و رعایت انضباط در سیاست هاي دولت به بانک ها از طریق بازپرداخت بدهی با بانک
 اي و مالی دولت اصالح شود. بودجه

  جمله  گذاري پولی از ها در سیاست تمامی بخش هاي پایدار پولی و توجه به اتخاذ سیاست
 گیرندگان آنان  گذاران و تسهیالت ها، سهامداران، سپرده کمنافع بان

 ها را  هاي معوق بانک هاي سمی و غیر نقد و وام نهاد مالی توسط دولت که دارایی ایجاد یک
 ها خریداري کند. از آن

 کفایت سرمایه  هایی است که با مشکل عدم تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانک
 مواجه هستند.

  1395و  1394هاي  در سالبه تفکیک نوع سپرده استان مازندران هاي بانکی  مانده سپردهمقایسه  .1-13جدول 
  (میلیون ریال) 

  1394سال   عنوان سپرده
  (میلیون ریال)

  1395سال 
  (میلیون ریال)

رشد نسبت 
قبل به سال 

  درصد)(

سهم از کل 
ها  سپرده

1394  

سهم از کل 
ها  سپرده

1395  
5/12 24,760,784 22,010,342 اريدید هاي مانده سپرده  9/11  11 
6/17 173,384,597 147,438,305 دار مدتهاي  مانده سپرده  5/79  78 

3/20 15,485,211 12,868,162 انداز پس الحسنه قرضهاي  مانده سپرده  9/6  7 
4/170 8,711,639 3,221,625 ها سایر سپردهمانده   7/1  4 

8/19 222,342,231 185,538,435  ها)  جمع (مانده سپرده  100 100 
  هاي استان مازندران مأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک
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1395  در سال هاي استان هاي بانکی به تفکیک نوع سپرده و بانک مانده سپرده. مقایسه 2-13جدول   
 (میلیون ریال)

   سپرده انواع 
 نام بانک

  سپرده
  دار مدت

الحسنه  قرض
  انداز پس

الحسنه  قرض
درصد   جمع کل  ها سایر سپرده جاري

  سهم بازار

 5/27 61,043,485 5,599,243 5,639,020 4,548,832 45,256,390  ملی

1/13 29,076,043 504,607 2,775,330 2,258,325 23,537,782 صادرات  
1/14 31,384,774 469,640 5,024,892 1,831,276 24,058,966 ملت  

1/10 22,362,541 0 872,181 682,630 20,807,730 مسکن  
6/6 14,571,030 204,276 959,689 824,012 12,583,053 سپه  

8/7 17,399,606 739,068 1,654,060 1,117,050 13,889,427 تجارت  
9/9 22,070,529 474,549 2,967,505 1,057,204 17,571,271 کشاورزي  

4/7 16,441,563 86,485 3,303,119 764,482 12,287,477 رفاه کارگران  
1/0 156,563 57,147 80,287 238 18,891 توسعه صادرات  

4/0 810,828 82,811 89,296 1,035 637,686 معدن صنعت و  
 1 2,154,352 115,242 459,700 36,352 1,543,058 بانک پست

9/0 2,068,903 378,570 271,240 226,227 1,192,866 توسعه تعاون  
الحسنه مهر  قرض

 ایران
0 2,137,548 664,466 0 2,802,014 3/1  

 100 222,342,231 8,711,639 24,760,784 15,485,211 173,384,597 جمع کل

هاي استان مازندران مأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک       
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هاي  هاي اقتصادي استان مازندران در سال بخش مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک نوع. مقایسه 3-13جدول 
  (میلیون ریال) 1395و  1394

 
 
 
 

 عنوان سپرده
 

1394سال   
 (میلیون ریال)

1395سال   
 (میلیون ریال)

رشد 
نسبت به 
سال قبل 
 (درصد)

سهم 
تسهیالت 
پرداختی 
از مانده 

کل 
تسهیالت 
اعطایی 
در سال 
1394 

سهم 
تسهیالت 

پرداختی از 
مانده کل 
تسهیالت 
اعطایی در 

1395سال   

اورزيمانده تسهیالت اعطایی بخش کش  47,000,722 52,873,736 5/12  9/21  5/21  
1/25 34,262,710 27,378,681 مانده تسهیالت اعطایی بخش صنعت و معدن  76/12  8/13  
مانده تسهیالت اعطایی بخش ساختمان و 

 مسکن
70,960,429 77,204,855 8/8  07/33  3/31  

-9/34 825,859 1,269,480 مانده تسهیالت اعطایی بخش صادرات  59/0  4/0  
8/23 69,058,392 55,787,172 مانده تسهیالت اعطایی خدمات و بازرگانی  26 28 

الحسنه مانده تسهیالت اعطایی قرض  12,180,289 12,342,477 3/1  68/5  5 
9/14 246,568,028 214,576,773 جمع (مانده کل تسهیالت اعطایی)  100 100 

  رانهاي استان مازند مأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک
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هاي  هاي استان مازندران به تفکیک بانک ها و مانده تسهیالت اعطایی بانک . مقایسه مانده سپرده4- 13جدول  
  1395عامل در سال 

یف
رد

 

نسبت مانده  مانده تسهیالت اعطایی ها مانده سپرده بانک
تسهیالت اعطایی به 

 ها مانده سپرده

  مبلغ 
 (میلیارد ریال) 

  درصد
 سهم

  مبلغ 
 (میلیارد ریال) 

  درصد
 سهم 

 درصد

 2/84 8/20 51,389 5/27 61,043 ملی 1

 9/97 5/11 28,472 1/13 29,076 صادرات 2

 6/88 3/11 27,822 1/14 31,384 ملت 3

 2/244 1/22 54,603 1/10 22,362 مسکن 4

 1/70 1/4 10,220 6/6 14,571 سپه 5

 9/82 8/5 14,432 8/7 17,399 تجارت 6

 7/127 4/11 28,185 9/9 22,070 کشاورزي 7

 4/79 3/5 13,059 4/7 16,441 رفاه کارگران 8

 3/1998 2/1 3,128 1/0 5 توسعه صادرات 9

 806 6/2 6,535 4/0 9 صنعت و معدن 10

 5/90 79/0 1,950 1 2,154 بانک پست 11

 8/185 5/1 3,843 9/0 2,068 توسعه تعاون 12

 4/104 2/1 2,924 3/1 2,802 ایرانالحسنه مهر  قرض 13

 110 100 246,568 100 222,342 جمع کل

  هاي استان مازندران مأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک
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  (میلیارد ریال) 1395و  1394هاي  هاي استان مازندران در سال . مقایسه میزان مطالبات بانک5-13جدول 

یف
رد

 

 درصد رشد میزان مطالبات بانک

 95سال  94 سال

 6/4 4908 4694 ملی 1

 6/3 2088 2016 صادرات 2

 - 9/5 3629 3859 ملت 3

 8/38 861 620 مسکن 4

 - 5/4 2127 2228 سپه 5

 2/7 2560 2388 تجارت 6

 8/27 2955 2313 کشاورزي 7

 - 4/0 607 610 رفاه کارگران 8

 0.0 0 0 توسعه صادرات 9

 -8/10 1598 1793 صنعت و معدن 10

 7/13 221 195 بانک پست 11

 46 345 236 توسعه تعاون 12

 1/62 33 21 الحسنه مهر ایران قرض 13

 2/52 31938 20974 جمع کل

  هاي استان مازندران مأخذ: کمیسیون هماهنگی بانک
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  همچهاردفصل 

 قیمتی هاي شاخص و تورم نرخ 
  استان
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  چکیده
ور در بر اساس اعالم دفتر آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي نرخ تورم کش 

درصد برآورد گردیده است. همچنین بررسی نتایج  9معادل  1395سال 
شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري استان مازندران در 

، بیانگر این نکته است که در این سال، شاخص کل بهاي کاالها 1395سال 
دي واحد بوده که از رش 4/255و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل 

  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. 6/9معادل 
اصلی  هاي گروهبررسی شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک 

مربوط به گروه  1395دهد باالترین نرخ تورم در سال  کشور نشان می
درصد و کمترین نرخ نیز مربوط به گروه  7/16بهداشت و درمان معادل 

هاي  درصد بوده است. همچنین با بررسی شاخص 6/3 عادلم ارتباطات
بیشترین نرخ  شود که در مناطق شهري استان مازندران مشاهده می یادشده

 3/13برابر با  در این استان مربوط به گروه تحصیل 1395تورم در سال 
درصد بوده و همچنین کمترین میزان آن مربوط به گروه ارتباطات بوده که 

گفت این میزان درصد رشد، تقریباً  توان میدرصد بوده است که  5/3برابر با 
  هماهنگ با نرخ کشور بوده است.

 

  ها ها، تغییرات شاخص قیمت نرخ تورم، شاخص قیمت هاي کلیدي: واژه
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  استان يها يریگ جهتاقتصادي تورم و  يها استیس .14-1
به  درنهایتقیمت کاالها و خدمات که  سطح عمومی رویه بیتورم عبارت است از افزایش دائم و 

مستمر  افزایش معنیتورم به  درواقع .شود میکاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادي منجر 
 دهد. قرار می تأثیرتحت  نیزها را  بخش سایر کهباشد  مهم در اقتصاد می بسیاراي  ها پدیده قیمت

از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم  ترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی مهم
سنجش و  هاي مؤلفهترین  رشد اقتصادي، یکی از مهمها و درآمدهاست.  تناسب بین تغییر قیمت

ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادي از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه 
این موضوع  درنتیجهود و شود درآمدهاي یک کشور بهتر ش شود. افزایش تولید باعث می می

اگر رشد اقتصادي در یک دوره به  رو ازاین .گذاري یا مصرف خواهد شد باعث افزایش سرمایه
سطح رفاه براي مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد.  به دنبال آنشکل مداوم افزایش یابد، 

هاي خارجی و  شوك ثیرأگرا باشد، تحت ت زا و برون رشد اقتصادي در کشور بیشتر از آنکه درون
یکی از  شده تثبیتاي تغییر کرده است. از سوي دیگر، سطح تورم پایین و  هاي سرمایه دارایی

اند، اما  معیارهاي اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاري از کشورها از دغدغه تورم باال، گذر کرده
یشه براي اقتصاد دهد که حل این چالش هم هاي اخیر نشان می بررسی آمارهاي تورمی در دهه

 است. شده تبدیلاساسی  مسئلهکشور به یک 
به رشد اقتصادي باال و تورم  توأمحکایت از دستیابی  1395مجموعه تحوالت اقتصادي سال 

 يها استیسپایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاري 
الزامات موجود در خصوص  باوجودگذاري پولی،  تپولی، مالی و ارزي است. لیکن در حوزه سیاس

هاي نظام  حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت يها تیموفقکنترل نرخ تورم و صیانت از 
، رشد نقدینگی در سطح باالیی قرار ها بانکبر  يا بودجهبانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه 

اقتصادي  يها استیس، الزم است در تنظیم یرقم کتبنابراین براي حفظ تورم در سطوح ؛ دارد
پولی براي انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و  يها استیسبه ظرفیت محدود 

 .دولت در دستور کار قرار گیرد يا بودجه يها استیستقویت انضباط در حوزه 
 رشد بانکی، تمسیس از استقراض و دولت بودجه کسري بودجه، در نفتی درآمد از استفاده

 نرخ دستوري کاهش  سیاست اتخاذ بیشتر، شدن مصرفی نقدینگی، حجم رشد دولت، هاي هزینه
 واردات تشویق کاال، موجودي مورد در منفی تبلیغ نقدي، یارانه پرداخت بانکی، هاي سپرده سود

 10 اقتصادي توجیه نبود علت به گذاري سرمایه کاهش درنتیجه و قاچاق ریسک کاهش و
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 را هرکدام و برشمرد تقاضا سمت از تورم گیري شکل مورد براي بهادرانی که بود ملیعا
 وارداتی، تورم چون عواملی به عرضه سمت از تورم مورد در چنین هم وي. داد توضیح اختصار به

 از ناشی انرژي قیمت افزایش اقتصادي، تحریم نامناسب، وکار کسب فضاي ارز، قیمت افزایش
 هدفمند غیر حمایتی هاي سیاست اتخاذ اقتصادي، امنیت فضاي شدن محدود ها، یارانه هدفمند

عوامل پیدایش تورم باال در کشور بوده است. بر این  ترین مهمنامناسب از  هاي تعرفه وضع و
کرد و در این  گذاري هدف 1395کردن نرخ تورم را براي سال  رقمی تکدولت یازدهم اساس 

ولی و ارزي خود را تغییر داد که در حوزه بازار پول تکیه اصلی بر هاي پ راستا برخی از سیاست
، نرخ تورم از ها برنامهو  ها سیاستاین  درنتیجه .کنترل نقدینگی و هدایت آن استوار است

عدد  به 1392 مهرماهدرصد در  40کننده، فاصله گرفت و با طی مسیر نزولی از  وضعیت نگران
رسید که دستاورد بزرگی در اقتصاد  95صد در پایان سال در 9سالیانه  رقمی تکنرخ تورم 

  .آید کشور به شمار می
ارتقاي مبناي بر  1394  سال همانند 1395در سال هاي بانک مرکزي  رویکرد کلی سیاست

از رشد نقدینگی، حفظ ثبات  زا درونانضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول 
تولیدي استوار بوده است  هاي فعالیتلم اقتصاد و هدایت منابع به سمت مین مالی ساأبازار ارز، ت

که در کنار رویکردهاي انضباط مالی، زمینه مناسبی را براي کاهش نرخ تورم فراهم آورد. تجربه 
هاي مقاومتی بر مبناي این تجربیات موجب شد تا  کلی سیاست هاي سیاستها و اجراي  تحریم
این رویکردهاي انضباطی در  درنتیجه را سپري کند. 1395یب سال ایران با کمترین آسکشور 

در سال درصد  12از پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم  هاي سیاست
واحد درصدي نرخ تورم در  3 حدود کاهش این کاهش یافت. 1395 سالدرصد در  9به  1394

سازگاري میان  درنتیجهکه  ت اقتصاديبه همراه ایجاد رشد مثب هم آنطول این مدت، 
است. بدون شک تشکیل ستاد هماهنگی  شده حاصلپولی، ارزي، اعتباري و مالی  هاي سیاست
و مدیریت  ها سیاستبدیلی در ایجاد سازگاري میان این  اقتصادي دولت، نقش بی هاي سیاست

ها و  سیاست براثرتوان گفت  می طورکلی بهمناسب تحوالت اقتصاد کالن ایفا نموده است. 
در بازارهاي  بازي سفتههاي  فعالیت  ، زمینه1395و  1394 هاي سالدر  آمده عمل بهاقدامات 
طریق مدیریت صحیح و رویکرد اصولی براي کمرنگ شده و این دستاورد از  شدت بهدارایی 

  مدیریت تحوالت بازارها حاصل گردیده است.
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  هاي قیمتی استان اخصبررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و ش .14-2
معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدمات  عنوان بهبهاي کاالها و خدمات مصرفی  شاخص

درصد تغییر باشد.  گیري میزان تورم در اقتصاد کشور می ابزار اندازه نیتر مهممصرفی خانوارها 
 در مصرفی تخدما و کاالها بهاي شاخص . متوسطشود میساالنه این شاخص نرخ تورم نامیده 

 نرخ تورم) معادل( قبل سال به نسبت که رسید 248 عدد به 1395سال  در ایران شهري مناطق
 در سطح کشور مصرفی خدمات و کاالها بهاي شاخص روند رشد. دهد رشد را نشان می درصد 9
 ماه به درصد) نسبت 8/6(معادل  خردادماهدرصد) تا  8/9(معادل 1395سال  ماه فروردین در

 5/9معادل ( شهریورماهدرصد) تا  1/8(معادل  تیرماهروند نزولی داشته و از  قبل سال همشاب
(معادل  مهرماهدرصد) کمی روند صعودي داشته است و همچنین در نیمه دوم سال یعنی از 

درصد) تقریباً روند صعودي را به همراه  9/11سال مذکور (معادل  اسفندماهدرصد) تا  3/9
بهداشت و  گروه به کل مربوط شاخص افزایش در تأثیرگذاري میزان نداشته است. بیشتری

درصد بوده است.  6/3معادل  گروه ارتباطات به مربوط آن کمترین و درصد 7/16درمان معادل 
خدمت  و اختصاصی کاال دو گروه در مصرفی خدمات و کاالها بهاي شاخص بررسی همچنین با

 در افزایش بیشتري تأثیر درصد 8/11مت معادل گروه خد 1395 سال در که شود می مالحظه
 کل داشته است. شاخص

برابر  سمناناستان  به متعلق شاخص عدد باالترین کشور هاي استان میان در 1395 سال در
 سال بوده است. در 2/235برابر  تهران استان به مربوط شاخص عدد ترین پایین و 3/266

 درصد بوده است. استان 8/11سمنان معادل  ستانا به مربوط تورم نرخ بیشترین موردبررسی
سال  این بعدي قرار دارند. در هاي رتبهدرصد در  9/9درصد و  4/10با  ترتیب به گیالن و قم

درصد بوده است. نرخ تورم استان  2/7معادل  استان کرمانشاه به مربوط تورم نرخ کمترین
را در بین پنجم  ستان از این حیث رتبهدرصد بوده که این ا 6/9معادل  1395مازندران در سال 

 ها استاناستان مازندران نسبت به سایر  درواقعکشور به خود اختصاص داده است که  هاي استان
 7/12معادل ( قبلنرخ تورم بیشتري برخوردار بوده است. هرچند که نسبت به نرخ تورم سال  از

  .اند داشتهدرصد کاهش  1/3درصد) حدود 
میت گزارش منتشره شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري از نکات حائز اه
 هاي استاننرخ تورم پنج استان کشور شامل  ترین پایینتوان به  می 1395کشور در سال 

(کردستان، خراسان جنوبی)، بوشهر، خراسان رضوي و کرمانشاه در این سال اشاره نمود که به 
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 هاي استاندرصد از متوسط نرخ تورم در  8/1درصد و  5/1درصد  2/1درصد،  1/1ترتیب حدود 
به پنج  اي ویژهکه دولت توجه  باشد میاند. این نکته بیانگر این امر  درصد) کمتر بوده 9کشور (

  داشته است. ها استاننرخ تورم براي این  داشتن نگهاستان مذکور در خصوص پایین 
  هاي قیمتی بررسی وضعیت شاخص .14-3

 عدد به 1395سال  در ایران شهري مناطق در مصرفی خدمات و کاالها هايب شاخص متوسط
بررسی  . بادهد رشد را نشان می درصد 9 نرخ تورم) معادل( قبل سال به نسبت که رسید 248

شود که  اصلی کشور مشاهده می هاي گروهشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک 
درصد و  7/16به گروه بهداشت و درمان برابر با  مربوط 1395باالترین نرخ تورم در سال 

شاخص کل بهاي درصد بوده است.  6/3کمترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به گروه ارتباطات با 
 قبلواحد بوده که نسبت به سال  4/255کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل 

در  یادشدههاي  مچنین با بررسی شاخصهدهد.  درصد رشد را نشان می 6/9نرخ تورم) معادل (
در این  1395شود که بیشترین نرخ تورم در سال  مناطق شهري استان مازندران مشاهده می

درصد بوده و همچنین کمترین میزان آن مربوط به  3/13استان مربوط به گروه تحصیل برابر با 
گفت این میزان درصد رشد،  توان میدرصد بوده است که  5/3گروه ارتباطات بوده که برابر با 

  تقریباً هماهنگ با نرخ کشور بوده است.
  هاي قیمتی بررسی و تحلیل اجزاء شاخص .14-4
  :ها آشامیدنیو  ها خوراکی گروه .14-4-1

 4/273در استان مازندران معادل  ها آشامیدنیو  ها خوراکیشاخص بهاي گروه  1395در سال 
 1395درصد افزایش داشته است. همچنین در سال  3/10، 1394واحد بوده که نسبت به سال 

واحد بیشتر از این شاخص  7/6در استان مازندران  ها آشامیدنیو  ها خوراکیشاخص بهاي گروه 
  در کشور بوده است.

  دخانیات: گروه .14-4-2
واحد بوده که  9/267شاخص بهاي گروه دخانیات در استان مازندران معادل  1395در سال 

 شاخص بهاي 1395درصد رشد داشته است. همچنین در سال  3/10، 1394ل نسبت به سا
  این گروه در استان و کشور یکسان بوده است.
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  پوشاك و کفش: گروه .14-4-3

واحد بوده  312شاخص بهاي گروه پوشاك و کفش در استان مازندران معادل  1395در سال 
شاخص بهاي  1395چنین در سال درصد افزایش داشته است. هم 7، 1394که نسبت به سال 

  واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است. 5.8گروه پوشاك و کفش معادل 
  :ها سوختمسکن، آب، برق، گاز و سایر  گروه .14-4-4

شاخص بهاي گروه  1395بر اساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، در سال 
واحد بوده که در مقایسه با  2/196ان مازندران در است ها سوختمسکن، آب، برق، گاز و سایر 
شاخص  1395درصد رشد داشته است. همچنین در سال  4/11 مدت مشابه سال قبل، معادل

واحد بیشتر از این شاخص در  6/1معادل  ها سوختبهاي گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
  کشور بوده است.

  در خانه: همورداستفاداثاث، لوازم و خدمات  گروه .14-4-5
شاخص بهاي گروه اثاث،  1395بر اساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، در سال 

واحد بوده که در مقایسه با  7/313در خانه در استان مازندران  مورداستفادهلوازم و خدمات 
شاخص  1395درصد رشد داشته است. همچنین در سال  7/6مدت مشابه سال قبل، معادل 

واحد بیشتر از این شاخص  1/30در خانه معادل  مورداستفادهاثاث، لوازم و خدمات  بهاي گروه
  در کشور بوده است.

  بهداشت و درمان: گروه .14-4-6
واحد بوده که در  324شاخص بهاي گروه بهداشت و درمان در استان مازندران  1395در سال 

 1395ست. همچنین در سال درصد رشد داشته ا 13مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 
  واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است. 5/4شاخص بهاي گروه بهداشت و درمان معادل 

  :ونقل حمل گروه .14-4-7
واحد بوده که در مقایسه  252در استان مازندران  ونقل حملشاخص بهاي گروه  1395در سال 

شاخص  1395همچنین در سال  درصد رشد داشته است. 7با مدت مشابه سال قبل، معادل 
  واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است. 5/4معادل  ونقل حملبهاي گروه 
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  ارتباطات: گروه .14-4-8
واحد بوده که در  6/135شاخص بهاي گروه ارتباطات در استان مازندران  1395در سال 

 1395مچنین در سال درصد رشد داشته است. ه 5/3 مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل
  واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است. 3/1شاخص بهاي گروه ارتباطات معادل 

  تفریح و امور فرهنگی: گروه .14-4-9
واحد بوده  9/306شاخص بهاي گروه تفریح و امور فرهنگی در استان مازندران  1395در سال 

رشد داشته است. همچنین در سال  درصد 2/6که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 
واحد بیشتر از این شاخص در  8/16شاخص بهاي گروه تفریح و امور فرهنگی معادل  1395

  کشور بوده است.
  تحصیل: گروه .14-4-10

واحد بوده که در مقایسه  7/181 شاخص بهاي گروه تحصیل در استان مازندران 1395در سال 
 1395درصد رشد داشته است. همچنین در سال  3/13 با مدت مشابه سال قبل، معادل
  واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است. 14شاخص بهاي گروه تحصیل معادل 

  رستوران و هتل: گروه .14-4-11
واحد بوده که در  5/288شاخص بهاي گروه رستوران و هتل در استان مازندران  1395در سال 

 1395درصد رشد داشته است. همچنین در سال  9/7 مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل
  واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است. 4/3شاخص بهاي گروه رستوران و هتل معادل 

  کاالها و خدمات متفرقه: گروه .14-4-12
واحد  3/331شاخص بهاي گروه کاالها و خدمات متفرقه در استان مازندران  1395در سال 

درصد رشد داشته است. همچنین در  5/10مدت مشابه سال قبل، معادل بوده که در مقایسه با 
واحد بیشتر از این  5/19شاخص بهاي گروه کاالها و خدمات متفرقه معادل  1395سال 

  شاخص در کشور بوده است.
  هاي سیاستی بندي و ارائه توصیه جمع .14-5

با کشور حکایت از آن در مقایسه  1395بررسی شاخص بهاي کاالهاي مصرفی استان در سال 
دارد که در این سال شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی استان در مقایسه با کشور به میزان 

 کاالیی گروه هاي گروهواحد بیشتر بوده که عمده دالیل این امر افزایش نسبی شاخص  4/7
، ها سوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن، کفش، گروه و پوشاك ، گروهها آشامیدنی و ها خوراکی
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 و کاالها فرهنگی و گروه امور و تفریح خانه، گروه در مورداستفاده خدمات و لوازم اثاث، گروه
  استانی بوده است. تراز هم هاي شاخصمتفرقه نسبت به  خدمات

 و تاریخی غنی پیشینه ویژه، جغرافیایی موقعیت پایتخت، به نزدیکی واسطه بهاستان مازندران 
 غربی گردشگري شرقی، مقاصد مسیر در قرارگیري و طبیعی فرد منحصربه هاي جاذبه و فرهنگی

اول سال به  ماهه ششدر  خصوص بهگردشگران کشور را  اقامت از باالیی حجم کشور شمالی و
 به نشینان ویال و سازان اخیر انبوه چندساله خود اختصاص داده است. از طرفی هجوم

 زایی، عالوه بر تهدید جدي اشتغال و گردشگري توسعه جاي به مازندران سبز اندازهاي چشم
اثرات منفی بر اقتصاد داشته که این افزایش تقاضا منجر به افزایش تورم در استان  طبیعی منابع

 امکانکشور گردیده است. با توجه به موارد مطروحه در فوق و  هاي استاندر مقایسه با سایر 
متمرکز در کشور در سطح ملی  صورت بهل تورم کنتر هاي سیاست عمدتاًنظر به این موضوع که 

و اقدامات  ها سیاستکنترل شاخص تورم در استان  منظور به شود میپیشنهاد  گردد میتدوین 
  ذیل در دستور کار دولت و مدیران محلی قرار گیرد:

 بر مبناي جمعیت  صرفاًتنظیم بازار استان  هاي سیاستاقتصادي نظیر  هاي ریزي برنامه
  ان شکلثابت است

نیز  گردد میمتناوب در طول سال وارد استان  طور بهنگیرد بلکه جمعیت گردشگري که 
مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کاالهاي اساسی دخیل باشد نظیر  ها گیري تصمیمدر این 

 بر ها و نظارت دقیق بر توزیع کاالهاي اساسی مناسب، کنترل قیمت گیري ذخیرهاز طریق 
 میلیون نفري. 5حداقل  یک جمعیت اساس

  مداوم از واحدهاي صنفی و واحدهاي ارائه خدمات در استان  هاي بازرسیانجام نظارت و
توزیع کاال و مقابله با احتکار و  هاي شبکهاصالح اول سال و  ماهه ششدر  خصوص به

 در سطح استان فروشی گران
 در استان هاي غیرضروري خانوارها جویی و کاهش هزینه توسعه فرهنگ صرفه 
 توان میذیل  )هاي سیاستی توصیه( اقداماتبا  در سطح ملی نیز رسد میبه نظر  ،عالوه به 

 :گام برداشتتورم  نرخ در جهت کنترل
 مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسري بودجه. 
 مند کردن بازار غیرمتشکل پولی، مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، نظام 

 .ساماندهی معوقات بانکی
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  مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز
 .چرخه تجاري کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به

 اثر سازي انتظارات تورمی کنترل فضاي روانی بازار و بی. 
 ابستگی بودجه و کاهش .وري و رونق تولیدات داخلی هاي افزایش بهره تدوین سیاست

  کشور به درآمدهاي نفتی و استفاده صحیح از درآمدهاي نفتی
  ،و توزیع کاالهاي اساسی و ضروري سازي ذخیرهمدیریت تأمین. 
  فرصت طلبانه هاي گذاري قیمتکنترل بازار کاالهاي انحصاري و جلوگیري از.  
  فروشی گرانتوزیع کاال و مقابله با احتکار و  هاي شبکهاصالح. 
 بخش مالی در  هاي مولد و توسعه گذاري اندازي به امر سرمایه و هدایت منابع پس تشویق

 گذاري کالن در سیاست شده پذیرفتهیک قاعده کلی و  عنوان بهاقتصاد ایران 
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  جدول نرخ تورم و شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري کشور و .1- 14جدول 
  1383- 1395 هاي سالطی  ناستان مازندرا

شرح              
 

سال   

 استان مازندران کشور

 شاخص کل
 

 درصد تغییر
 ساالنه

 شاخص کل
 

 درصد تغییر
 ساالنه

1383 1/38  _ 2/35  _ 

1384 1/42  4/10  7/39  9/12  

1385 1/47  9/11  4/43  2/9  

1386 7/52  4/18  9/50  2/17  

1387 1/66  4/25  4/64  4/26  

1388 2/73  7/10  6/72  8/12  

1389 3/82  4/12  5/82  7/13  

1390 100 5/21  100 2/21  

1391 5/130  5/30  8/131  8/31  

1392 9/175  8/34  3/177  5/34  

1393 2/203  5/15  7/206  6/16  
1394 5/227  12 233 7/12  

1395 248 9 4/255  6/9  
  مأخذ اعداد شاخص: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
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 اصلی هاي گروهبه تفکیک  1395 و 1394 هاي سالمقایسه نرخ تورم کشور و استان مازندران در  .2- 14جدول 
  درصد)(

  گروه

  استان مازندران  کشور
شاخص 

  کل
94  

شاخص 
  کل
95  

درصد 
  تغییر
  ساالنه

شاخص 
  کل
94  

شاخص 
  کل
95  

  درصد تغییر
  ساالنه

  6/9  4/255  233  0/9  248  5/227  شاخص کل

  3/10  4/273  8/247  2/8  7/266  5/246  ها یدنیآشامو  ها خوراکی - 1

  3/10  9/267  8/242  0/10  9/267  5/243  دخانیات - 2

  0/7  312  7/291  6/6  2/306  2/287  پوشاك و کفش - 3

  4/11  2/196  2/176  5/9  6/194  7/177  ها سوختمسکن، آب، برق و گاز و سایر  - 4

  7/6  7/313  294  2/5  6/283  7/269  در خانه مورداستفادهاثاث، لوازم و خدمات  - 5

  0/13  324  7/286  7/16  5/328  4/281  بهداشت و درمان -6

  0/7  252  6/235  1/7  5/256  5/239  ونقل حمل - 7
  5/3  6/135  131  6/3  9/136  2/132  ارتباطات - 8
  2/6  9/306  289  7/8  1/290  267  تفریح و امور فرهنگی - 9

  3/13  7/181  4/160  0/16  7/195  7/168  تحصیل -10

  9/7  5/288  4/267  4/9  9/291  7/266  رستوران و هتل -11

  5/10  3/331  7/299  7/9  8/311  2/284  کاالها و خدمات متفرقه -12
  مأخذ اعداد شاخص: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
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  وضعیت مالی و بودجه استان  
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 چکیده
ارد میلی 12635برابر با  1395عملکرد درآمدهاي عمومی استان در سال 

ي نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد 6/15ریال بوده که علیرغم رشد 
عملکرد درآمدهاي  نتوانسته است رقم مصوب قانون بودجه را پوشش دهد.

درصد  1/85نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  1395عمومی در سال 
 داده رخمیلیارد ریال کسري درآمد  2220بنابراین مبلغ ؛ یافته است تحقق
  .است

اي و تملک  اعم از هزینه 1395عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال 
میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت  35958اي برابر با  هاي سرمایه دارایی

 41153سال (درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه  25سال قبل 
 درصد تحقق داشته است. از مجموع عملکرد 4/87میلیارد ریال) معادل 

درصد  3/5یال معادل میلیارد ر 1923اعتبارات استان در سال مذکور 
 7/94میلیارد ریال معادل  34035و  اي هاي سرمایه ک داراییاعتبارات تمل

اي بوده است. الزم به ذکر است در سال مذکور عالوه  درصد اعتبارات هزینه
 اصالح انونق 36 اي به استناد تبصره هاي سرمایه بر اعتبارات تملّک دارایی

اسالمی  خزانه میلیارد ریال در قالب اسناد 2384مبلغ  1395 سال بودجه
هاي استان پرداخت گردیده  جهت بدهی دولت به پیمانکاران و شهرداري

  است.
  بودجه، درآمدهاي عمومی، اعتبارات هاي کلیدي: واژه
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  هاي ستان ريگی اي و جهت هاي اقتصادي مالی و بودجه سیاست .15-1
هاي کشور در موضوع منابع درآمدي وابستگی زیاد به درآمدهاي نفتی  ترین چالش یکی از مهم

هاي بسیاري ازجمله سیاسی روبرو نموده که  است. موضوعی که چندین دهه، کشور را با چالش
این  ود.هاي اخیر اشاره نم هاي ناعادالنه اقتصادي سال توان به تحریم هاي بارز آن می از نمونه

ها و مسئولین ادوار مختلف دور نماند و هر یک به نحوي سعی در کاهش  موضوع از دید دولت
صراحت براي دستیابی به  اند. لذا به وابستگی کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت داشته

و  ، اجتماعیاقتصاديتوسعه  ساله پنج هاي برنامه ازجمله باالدستیدر اسناد  بندهاییاهداف فوق 
ترین ابزار کشور در راستاي  یکی از مهماست.  شده گنجاندهفرهنگی و نیز قوانین ساالنه بودجه 

کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی توجه ویژه به درآمدهاي مالیاتی است. ابزاري که در اکثر 
ار ها به شم ها در انجام وظایف ذاتی آن ترین منابع درآمدي دولت عنوان مهم کشورهاي دنیا به

هاي اخیر چالشی دیگر است که اقتصاد کشور به آن  رود. از طرفی رکود تورمی در سال می
باشد. البته  مبتالست و دولت یازدهم با تمام تالش خود سعی در مهار تورم و رونق اقتصادي می

موفق بوده است و توانسته است  مهارگسیختهدهد دولت در امر کنترل تورم  آمارها نشان می
رقمی کند و در امر رونق اقتصادي نیز کارهاي زیر بنایی صورت گرفته  ها تورم را تک الپس از س

  و از شتاب کاهش رشد اقتصادي کاسته شده است.
و  ها سیاستکشور در اجراي  هاي سازمانبازوي توانمند وزارتخانه و  ها آشکار است استان

استانی تحقق اهداف  هاي دستگاه يها آرمانترین  و یکی از مهم باشند می هاي ابالغی برنامه
ها تمام تالش خود را در اجراي  لذا استان مازندران همچون سایر استان. باشد میوزارت متبوع 

هاي ابالغی از سوي دولت محترم بکار بسته است تا دستیابی به اهداف کشور محقق  سیاست
  گردد.

مذکور صورت گرفته است به شرح منظور دسترسی به اهداف  ازجمله اقداماتی که در استان به 
  باشد: ذیل می

 ها هاي اقتصاد مقاومتی در کلیه دستگاه تالش براي اجرایی کردن سیاست -
 گذاري هاي اجرایی براي رفع موانع تولید و سرمایه هماهنگی دستگاه -
 گذاري خارجی ویژه سرمایه گذاري به انجام اقدامات الزم جهت رشد سرمایه -
 وکار منظور بهبود فضاي کسب رایی بههاي اج هماهنگی دستگاه -
 هاي مالیاتی اجراي طرح جامع مالیاتی و تالش براي گسترش پایه -
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  اي بررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجه .15-2
 رسانی بروز راستاي در را توجهی قابل اقدامات اخیر هاي سال در دارایی و اقتصادي امور وزارت 

 و سازي شفاف. دارد انجام دست در خود نظارتی و یمدیریت اجرایی، هاي سیستم و فرآیندها
 از مؤثر استفاده منظور به که است ها پروژه ترین مهم از یکی دولت مالی عملیات سازي هوشمند

 دستور در وزارتخانه این هاي رسالت و ها مأموریت بهینه انجام در اطالعات فناوري هاي قابلیت
 سازي هوشمند  و  سازي شفاف پروژه کالن ذیل در شده تعریف هاي پروژه از. دارد قرار کار

و  (TSA)الکترونیکی، اجراي طرح حساب واحد  داري خزانه پروژه دولت، مالی عملیات
 سایر همچون نیز مازندران استان. است هاي دولتی همچنین ساماندهی و تجمیع حساب

 با و نماید می ایفا مهم ینا انجام در را خود نقش استان سطح در مذکور طرح اجراي با ها استان
 درخواستی هاي قالب در خویش رسانی عملکرد بروز حال در خویش کارشناسان پشتکار و تالش
  .باشد می متبوع وزارت

  بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان .15-3
 نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان  

بوده است  هزار میلیارد ریال 362ابر با بر 1392تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال 
رسیده است. (الزم به  1393هزار میلیارد ریال در سال  409درصدي به رقم  6/10که با رشد 

شاخص مذکور از سوي مرکز آمار ایران  1394یادآوري است تا زمان تدوین گزارش آمار سال 
هاي مذکور  ولی استان در سالوص ارائه نگردیده است) مقایسه تولید ناخالص داخلی و مالیات

درصد بوده  7/1برابر با  1392دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال  نشان می
رسیده است. این رشد نشان از  1393درصد در سال  2درصدي به رقم  3/0است که با رشد 

  تالش استان براي افزایش درآمدهاي مالیاتی دارد.
 عمومی استان به درآمدهاي عمومی استان) ضریب برداشت (نسبت مصارف  

 از توان می استان مصارف به نسبت استان درآمدهاي از ها استان برخورداري میزان مقایسه براي
 نسبت همان که ضریب این. کرد استفاده استان درآمد از) برخورداري( برداشت ضریب مفهوم

 استان همان درآمدهاي از  استان هر برخورداري میزان باشد، یم استان درآمد به عمومی مصارف
 ضریب این. گردد برمی استان خود به استان درآمدهاي از چقدر عبارتی به. دهد می نشان را

 بیشتر درآمد کسري داراي يها استان براي و 100 از کمتر درآمد مازاد داراي هاي استان براي
 را استان مصارفتنها  نه ستانا آن درآمدهاي دهد می نشان 100 از کمتر براي که است 100 از
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 ها استان سایر توسعه صرف و گردیده واریز نیز دولت خزانه به آن درآمد مازاد بلکه داده پوشش
 مصارف استان درآمدهاي اینکه و استان محرومیت سطح از نشان 100 از بیشتر و گردد می نیز

 سایر درآمد از بایست می 100 ضریب از بیشتر میزان به بلکه دهد نمی پوششتنها  نه را استان
قانون  ضریب برداشت استان مازندران در. گردد پرداخت آن کسري جبران جهت ها استان

این نسبت براي است  ذکر انیشاتعیین گردیده است درصد  7/31معادل  1395 سالبودجه 
مل در مقرر گردیده بود. عملکرد اعتبارات استان حکایت از آن دارد در ع درصد 5/34سال قبل 

  درصد محقق گردیده است. 1/37مازندران این شاخص براي استان  1395 سال
  بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان .15-4
  منابع عمومی دولت .15-4-1
 درآمدهاي عمومی  

 12668میلیارد ریال شامل  14855مبلغ  1395مصوب درآمدهاي عمومی استان در سال 
. در قانون بودجه سال باشد یممیلیارد ریال سایر درآمدها  2187درآمد مالیاتی و  میلیارد ریال

  است. شده ینیب شیپدرصد  2/85سهم درآمدهاي مالیاتی از درآمدهاي عمومی استان  1395
) و سایر میرمستقیغعملکرد درآمدهاي عمومی استان شامل درآمدهاي مالیاتی (مستقیم و 

درصدي  6/15میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  12635ر با براب 1395درآمدها در سال 
عملکرد درآمدهاي  نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد.

؛ است افتهی تحققدرصد  1/85نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  1395عمومی در سال 
  است. داده رخمیلیارد ریال کسري درآمد  2220بنابراین مبلغ 

 میرمستقیدرآمدهاي مالیاتی به تفکیک مستقیم و غ  
 مبلغ 1395در سال  میرمستقیغي مستقیم و ها اتیمالوصولی درآمدهاي مالیاتی استان اعم از 

درصد تحقق و نسبت به  5/88میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  11214
نسبت وصولی درآمدهاي مالیاتی استان است.  افتهی شیافزادرصد  20مدت مشابه سال قبل 

در مدت مشابه  ادشده، نسبت یباشد یمدرصد  8/88 ادشدهدرآمدهاي عمومی در مدت ی کل به
درصد افزایش داشته  4/3درصد بوده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/85سال قبل 

   است.
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 سایر درآمدها (وصولی خزانه معین استان(  
، 1395در قانون بودجه سال  شده ینیب شیپاستان بابت سایر درآمدهاي  وصولی خزانه معین

درصد تحقق و نسبت به  65میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  1421مبلغ 
درصد کاهش داشته است. نسبت عملکرد درآمدهاي غیر مالیاتی از  6/10مدت مشابه سال قبل 

مدت مشابه  درصد بوده که نسبت به 2/11برابر  1395کل درآمدهاي عمومی استان در سال 
  است. افتهی کاهشدرصد  3/3درصد) به میزان  5/14قبل (سال 

  سایر و کل رمنقولی(فروش اموال منقول و غ يا هاي سرمایه واگذاري دارایی ،
  )اي هاي سرمایه دارایی يها يواگذار

میلیارد ریال بوده است که  4/1ا هاي سرمایه استان برابر ب واگذاري دارایی 1395در سال 
 از حاصل منابع«هاي استان با عنوان  اداره کل فنی و حرف 210203ردیف درآمدي  مربوط به

برابر با  1394باشد. این رقم در سال  می »دولتی هاي دستگاه تجهیزات و آالت ماشین فروش
  ردیف درآمدي فوق بوده است. میلیارد ریال بوده که مربوط به 14/0
  مصارف عمومی دولت .15-4-2
 اي و اعتبارات  سرمایه هاي دارایی تملکاعتبارات استان به تفکیک  عملکرد

  اي هزینه
اي  اي و هزینه هاي سرمایه اعم از تملک دارائی 1395عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال 

د و نسبت به درصد رش 25میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  35958برابر با 
درصد تحقق داشته است. از مجموع  4/87معادل میلیارد ریال)  41153مصوب قانون بودجه (

درصد اعتبارات تملّک  3/5میلیارد ریال معادل  1923عملکرد اعتبارات استان در سال مذکور 
ست. اي بوده ا هزینه درصد اعتبارات 7/94میلیارد ریال معادل  34035اي و  هاي سرمایه دارایی

اي به استناد  هاي سرمایه الزم به ذکر است در سال مذکور عالوه بر اعتبارات تملّک دارایی
 خزانه میلیارد ریال در قالب اسناد 2384مبلغ  1395 سال بودجه اصالح قانون 36 تبصره

  هاي استان پرداخت گردیده است. اسالمی جهت بدهی دولت به پیمانکاران و شهرداري
 آن (استانی،  تأمینمحل  تفکیکاي به  هاي سرمایه دارایی تملکات اعتبار عملکرد

  )...ملی استانی شده و
 3/1923برابر با  1395اي استان مازندران در سال  هاي سرمایه عملکرد اعتبارات تملک دارایی

 2/27معادل  )میلیارد ریال 9/7082میلیارد ریال بوده است که نسبت به مصوب قانون بودجه (
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 6/24میلیارد ریال معادل  6/2551قق و نسبت به مدت مشابه سال قبل با مبلغ درصد تح
درصد کاهش داشته است. الزم به ذکر است در رویکرد جدید دولت در پرداخت بدهی خود بر 

 میلیارد ریال در قالب اسناد 2384مبلغ  1395 سال بودجه اصالح قانون 36 تبصره اساس
در  هاي استان پرداخت گردیده است. پیمانکاران و شهرداري اسالمی جهت بدهی دولت به خزانه
اي مبلغ  هاي سرمایه شده در قالب اعتبارات تملک دارایی هاي انجام پرداخت 1395سال 

میلیارد ریال  6/317درصد از محل استانی و الزامات قانونی،  4/72میلیارد ریال معادل  7/1391
درصد  2درصد از محل  5/8میلیارد ریال معادل  1/164ها،  درصد از محل ردیف 5/16معادل 
  تملک صورت گرفته است. 12درصد از محل ماده  6/2میلیارد ریال معادل  50نفتی و 
 جبران خدمات کارکنان، (اي به تفکیک هفت فصل  عملکرد اعتبارات هزینه

اه ، رفبالعوضو کمک  ها یارانهو دارایی،  استفاده از کاال و خدمات، هزینه اموال
  )اجتماعی و سایر

میلیارد ریال بوده که  34035برابر با  1395اي استان مازندران در سال  عملکرد اعتبارات هزینه
درصد رشد و نسبت به  9/29میلیارد ریال) به میزان  26202نسبت به مدت مشابه سال قبل (

  درصد تحقق داشته است. 9/99مصوب قانون بودجه 
درصد مربوط به فصل اول  6/63میلیارد ریال معادل  21653از مجموع اعتبارات استان 

درصد مربوط به  0/14میلیارد ریال معادل  4751اعتبارات هزینه (جبران خدمت کارکنان)، 
درصد مربوط به  1/14میلیارد ریال معادل  4808فصل دوم (استفاده از کاالها و خدمات)، مبلغ 

میلیارد ریال بابت فصول سوم  2823 فصل ششم بوده است و مابقی اعتبارات به مبلغ
  ها بوده است. ها) و فصل هفتم سایر هزینه هاي اموال و دارایی)، چهارم (یارانه (هزینه

  سیاستی هاي توصیهو ارائه  بندي جمع .5-5
درصدي نسبت به سال قبل به  6/15با رشد  1395درآمدهاي عمومی استان مازندران در سال 

ه نتوانست رقم مصوب قانون بودجه را تحقق بخشد. این عدم میلیارد رسید ک 12635رقم 
هاي اجرایی متولی درآمد، تالش بسیاري را  هاي اخیر در حالی رخ داد که دستگاه تحقق در سال

دهند لیکن برخی موارد وجود دارد که موانعی جدي در وصول درآمدهاي  براي وصول انجام می
هاي درآمدي از محل استانی به  د انتقال برخی از ردیفنماید. ازجمله این موار استان ایجاد می

شود و یا با ابالغ  ها از مجموع درآمدهاي استان خارج می ملی است که عمالً وصولی این ردیف
حساب ملی  قانون بودجه طی دو سال اخیر درآمد حاصل از مطالبات معوق جرائم رانندگی به
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درصد در سال  50نان که رقم این معافیت بیش شود و یا افزایش معافیت حقوق کارک واریز می
نمایانگر  1396رشد یافته است که نتایج منفی آن در وصولی سال  1395نسبت به  1396

است که رقم مصوب درآمدهاي عمومی با رشد چشمگیر در قانون  خواهد شد. این در حالی
 ارشناسان اقتصادي،هاي اخیر با اجماع نظر ک گردد. از طرف دیگر در سال بودجه اعمال می

برد و این خود تأثیر منفی بر وصول درآمدهاي استان خواهد  کشور از رکود اقتصادي رنج می
ها  گذاران این عرصه توجه بیشتري به این موارد نموده و استان رود سیاست داشت. لذا انتظار می

  را در وصول درآمدهاي دولت یاري نمایند.
شود کاهش سهم اعتبارات  شور و بالطبع استان دیده مینکته مهمی که در بخش اعتبارات ک

از مجموع عملکرد که  طوري اي از مجموع اعتبارات استان است. به هاي سرمایه تملک دارایی
درصد اعتبارات تملّک  3/5میلیارد ریال معادل  1923اعتبارات استان در سال مذکور 

 اي بوده است؛ درصد اعتبارات هزینه 7/94میلیارد ریال معادل  34035اي و  هاي سرمایه دارایی
که البته دولت سعی نموده است این کاهش را با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و 

عالوه  1395که در سال  طوري مرتفع سازد به اسالمی خزانه هاي استان در قالب اسناد شهرداري
 1395 سال بودجه اصالح قانون 36 اي به استناد تبصره هاي سرمایه بر اعتبارات تملّک دارایی

میلیارد ریال در قالب اسناد خزانه پرداخت گردیده است که این رقم خود برابر با  2384مبلغ 
  شده است. اي پرداخت هاي سرمایه برابر اعتبارات تملک دارایی 4/1
 و استانی درآمدهاي کسب هاي روش مستمر بهبود و استان درآمدهاي ساماندهی منظور به

 استاندار ریاست به استان منابع تجهیز و درآمد ستاد جلسات ، درآمدي جدید منابع یشناسای
 شرح به آن اقدامات اهم که گردیده برگزار 1395 سال در کل اداره این دبیري و استان محترم

  :باشد می ذیل
 ماهانه هاي بازه در استان عمومی درآمدهاي عملکرد گزارش تهیه  
 رانندگی و راهنمایی مدیریت 95 سال مصوب درآمد تحقق مهبرنا خصوص در پیگیري ویژه

 هماهنگی شوراي دبیر و استان ملی بانک شعب امور اداره مدیر گزارش استان بررسی 
 هاي بانک توسط مستقیم هاي مالیات قانون 186 ماده یک تبصره اجراي خصوص در ها بانک

  استان
 مکانیزه صندوق از استفاده صوصخ استان در تجارت و معدن صنعت، سازمان پیگیري از 

  تجاري واحدهاي در فروش
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 دقیق آمار خصوص در استان انتظامی نیروي فرماندهی عمومی امنیت پلیس پیگیري از 
  پذیرایی تاالرهاي

 منابع شناسایی در خصوص مذکور ستاد زیرمجموعه هاي کمیته در متعدد جلسات برگزاري 
  اختصاصی و مومیع درآمدهاي از اعم استان در درآمدي جدید

 
با مصوب و عملکرد مدت مشابه سال  1395مقایسه عملکرد درآمدهاي عمومی استان در سال  .1-15جدول 

 (میلیارد ریال) قبل

 شرح
 عملکرد سال

 1395مصوب سال 
رشد نسبت به 

 94عملکرد 
تحقق نسبت 

 1395 1394 به مصوب

 1/85 6/15 14,855 12,635 10,933 کل درآمد عمومی

 5/88 0/20 12,668 11,214  9,344 درآمدهاي مالیاتی

 0/65 - 6/10 2,187 1,421  1,589 سایر درآمدها

 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان
 

  1395اي استان مازندران در سال  هاي سرمایه اي و تملک دارایی عملکرد اعتبارات هزینه .2-15جدول 
  (میلیارد ریال)

  عنوان
عملکرد سال 

1394  
لکرد سال عم

1395  
مصوب سال 

1395  

درصد رشد 
نسبت به 
  سال قبل

درصد تحقق 
  نسبت به مصوب

اعتبارات تملک 
  اي هاي سرمایه دارائی

2552  1923  7083  6/24 -  2/27  

 9/99 9/29 34070 34035  26202  اي اعتبارات هزینه

  4/87  0/25  41153  35958  28754  جمع اعتبارات
 عین استانمأخذ: واحد درآمد خزانه م    
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  (میلیارد ریال) 1395اي استان مازندران در سال  هاي سرمایه عملکرد اعتبارات تملک دارایی .3-15جدول 
عملکرد سال   عنوان

1394  
عملکرد 
سال 
1395  

مصوب سال 
1395  

درصد رشد 
نسبت به سال 

  قبل

درصد تحقق 
  نسبت مصوب

9/48 9/34  9/2845  7/1391  3/1031 از محل استانی و الزامات قانونی  
- 0/100  3/614  0  3/132 از محل ملی استانی شده  0.0 

- 0/100  1632  0  1/454 از محل منابع ملی  0.0 
-7/14  9/464  6/317  3/372 ها یفرداز محل   3/68 -  
- 4/1  1/164  1/164  5/166 % نفتی2از محل   0/100  

- 0/100  7/426  0  2/218 ها دانشگاهاز محل ملی   0.0 
- 0/100  660  0  0/21 تملک -10از محل ماده   0.0 
- 9/67  275  50  0/156 تملک -12از محل ماده   2/18  

- 6/24  9/7082  3/1923  6/2551  جمع  2/27  
  مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان

 (میلیارد ریال) هفت فصل تفکیکبه  1395استان مازندران در سال اي  اعتبارات هزینه عملکرد .4-15جدول 

 عنوان
سال عملکرد 
94  

عملکرد سال 
95 

  مصوب
 95سال  

درصد رشد 
 95سال 

نسبت به 
 سال قبل

درصد تحقق نسبت 
 95به مصوب سال 

کارکنان خدمت جبران - اول فصل  18,017 21,653 21,672 1/20 9/99 

 و کاالها از استفاده - دوم فصل
 خدمات

2,986 4,751 4,751 1/59 0/100 

دارایی و اموال هاي هزینه -سوم فصل  0/0 0.49 0.49 100 0/100 

ها یارانه - چهارم فصل  184 151 151 9/17- 0/100 

بالعوض هاي کمک - پنجم فصل  187 582 583 2/211 9/99 

اجتماعی رفاه - ششم فصل  3,850 4,808 4,815 9/24 9/99 

ها هزینه سایر -هفتم فصل  987 2,089 2,098 5/113 6/99 

 9/99 9/29 34,070 34,035 26,202 جمع

 مأخذ: واحد درآمد خزانه معین استان
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   شانزدهمفصل 

  نظام مالیاتی استان  
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 چکیده

عنوان یکی از ابزارهاي مهم مدیریت اقتصادي کشور،  نظام مالیاتی به
هاي مختلف  ترین کارکردها را در ایجاد توازن و تعادل در بخش اصلی

لیات و براي وصول کامل ما ریزي برنامهبر این اساس،  دارد عهده براقتصادي 
جاي درآمدهاي نفتی که در بیشتر  جایگزین کردن درآمدهاي مالیاتی به

براي توسعه  ریزي برنامهمحورهاي  ترین اساسی، از باشد میموارد ناپایدار 
  .استو استان بوده اقتصادي و اجتماعی کشور 

 میرمستقیغي مستقیم و ها اتیمالوصولی درآمدهاي مالیاتی استان اعم از 
 7/19میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  11185برابر با  1395در سال 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت به مصوب قانون بودجه فقط 
میلیارد ریال کسري درآمدهاي  1483درصد تحقق داشته و مبلغ  3/88

  است. داده رخمالیاتی وصولی 
 6592 با برابر مدت یادشده سال در استان مستقیم يها اتیمال عملکرد
 قبل سال مشابه مدت به نسبت يدرصد 3/18 رشد با که بوده ریال میلیارد

 همچنین. است داشته تحقق بودجه قانون مصوب به نسبت درصد 2/110
 4593 مبلغ یادشده سال در) غیرمستقیم( خدماتکاال و  مالیات وصولی
 مشابه مدت به نسبت درصدي 7/21 رشد رغم یعل که بوده ریال میلیارد

 سهم. است افتهی تحقق بودجه قانون مصوب درصد 7/68 فقط قبل سال
 استان مالیاتی درآمدهاي وصولی مجموع از غیرمستقیم و مستقیم مالیات

  .باشد یم درصد 7/55 و 3/44 با برابر ترتیب به 1395 سال در
  

  درآمدهاي مالیاتی، درآمد پایدار، ظرفیت مالیاتی هاي کلیدي: واژه
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  هاي استان گیري هاي مالیاتی و جهت یاستس .16-1
را در  کارکردهاترین  کشور، اصلی اقتصادي مدیریتمهم  ابزارهايعنوان یکی از  به مالیاتینظام 
اقتصاد بخش  هاي تئوريدارد. طبق  عهده برهاي مختلف اقتصادي  توازن و تعادل در بخش ایجاد

اقتصادي  هاي نظامب، از ارکان محوري عمومی، نظام مالیاتی مطلوب در کنار حکمرانی مطلو
  .شود میپیشرفته محسوب 

و هم آنکه با  دهد میعمومی اهمیت  مندي رضایتنظام مالیاتی مطلوب نظامی است که هم به 
. این نظام کند میدرآمد و ثروت در جامعه کمک  توزیع بازبخش عمومی، به  هاي هزینه تأمین

نیز  ساالري مردمویی در دولت و تقویت روحیه پدیده پاسخگ گیري شکلهمچنین منجر به 
بر  تأثیرعنوان یکی از ابزارهاي هدایت غیرمستقیم دولت از طریق  . مالیات همچنین بهشود می

توسعه صنعتی نقش کلیدي ایفا  هاي گذاري سیاستدر  تواند میاقتصادي،  هاي بنگاه هاي فعالیت
 تواند میدولت با تدوین نظام مالیاتی مطلوب توسعه معتقدند  نظران صاحبکند. به همین دلیل، 

ارتقاي روزافزون نظام مالیاتی و  رو ازاینبگذارد.  تأثیر اي توسعهبر چگونگی دستیابی به اهداف 
روز، نقش انکارناپذیري در توسعه اقتصادي کشور دارد. بر این اساس،  با دانشهمگام ساختن آن 

جاي درآمدهاي  یگزین کردن درآمدهاي مالیاتی بهبراي وصول کامل مالیات و جا ریزي برنامه
براي توسعه  ریزي برنامهمحورهاي  ترین اساسی، از باشد مینفتی که در بیشتر موارد ناپایدار 

  .استو استان بوده اقتصادي و اجتماعی کشور 
  بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی .16-2

هاي مختلف هر  یندها و سیستمبا توجه به رشد و شتاب مستمر دنیاي امروز الزم است فرآ
بروز رسانی شود تا بتواند در  دستاوردهاجامعه اعم از اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و ... با آخرین 

طول زمان تأثیر گذاري خود را داشته و به وظایف ذاتی خود عمل نماید. نظام مالیاتی یکی از 
رسد.  ها می شکیل اولین حکومتباشد که قدمت آن به زمان ت هاي اقتصادي می ترین نظام کهن

تغییر و تحول در  غیراقتصاديلذا با توجه به اهمیت و جایگاه مالیات از منظر اقتصادي و حتی 
  ناپذیر است. این نظام براي تطابق با واقعیت و تغییرات زمانه ضروري و اجتناب

 موردتوجههمواره  مالیاتی، تحول نظام کشور مالیاتیهاي نظام  با توجه به نقاط ضعف و کاستی
در  حولاین ت اجرايبوده است. ضرورت  خصوصیو بخش  دولتیاعم از فعاالن  مندان عالقه

تحول  نیز اینک هماست.  قرارگرفته موردتوجه دفعات به نیز کشوراي  و برنامه باالدستیاسناد 
 یاسالم جمهوريدولت  اقتصاديطرح تحول  اصلی محورهايیکی از  عنوان به مالیاتینظام 
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عنوان طرح جامع و  به» مالیاتیطرح جامع «است. در همین چارچوب  گردیدهاعالم  ایران
در  قرار گرفت. کشور مالیاتیدر دستور کار سازمان امور  کشور مالیاتیتحول نظام  جانبه همه

ساله و  پنج يا توسعه يها کشور، اهداف برنامه ساله ستیانداز ب راستاي تحقق اهداف سند چشم
در حوزه  ژهیو عنوان مبناي اصلی تحقق عدالت به چوب طرح تحول اقتصادي دولت بهدر چار

فزایش میزان ا«، »يور بهرهارتقاء « باهدفدر استان مازندران مالیات، طرح جامع مالیاتی 
افزایش «و » ي اجرایی عملیات مالیاتیها نهیهزکاهش «، »ي صاحبان منافعمند تیرضا

  .باشد یدر حال اجرا موج طی پنج م »یاتیمالدرآمدهاي 
ي و زیر برنامه 1392عنوان یک پروژه ملی در استان مازندران از سال  طرح جامع مالیاتی به

میانگین  طور بهزیر پروژه تعریف گردیده است  7ي آن آغاز گردید. این طرح در قالب ساز ادهیپ
زیر  شرفتیپام است. با جدیت امور در حال انج داشته است و مابقی امور شرفتیپدرصد  6/94

  :باشد یمبه شرح ذیل  پروژه
  %100ي فرآیندها با پیشرفت استانداردسازي و ساز ادهیپتکمیل و  - 1زیر پروژه 

  %8/83با پیشرفت  انیمؤد نام ثبتتکمیل  - 2پروژه زیر 
  %4/96ي با پیشرفت ا انهیراخرید تجهیزات  - 3پروژه زیر 
  %7/99و اتصال به خطوط شبکه ملی با پیشرفت تکمیل و اصالح شبکه محلی  - 4پروژه زیر 
  %100آموزش و مدیریت تغییر با پیشرفت  - 5پروژه زیر 
  %2/95ي سامانه یکپارچه مالیاتی با پیشرفت انداز راه - 6پروژه زیر 
  %2/83ي عملیاتی با پیشرفت بردار بهرهي فرآیندهاي انداز راه - 7پروژه زیر 

  :باشد یموص به شرح ذیل عمده اقدامات صورت گرفته در این خص
 یکیالکتروناندازي اداره مالیات  راه )e-taxدر شهرستان ساري ( 
 انیمؤدجهت تکریم  1526اندازي سامانه  نصب و راه 
 جهت برقراري با سازمان دئوکنفرانسیواندازي سامانه  نصب و راه 
 سازمان امور  با ارتباطروتر) جهت برقراري ( ابیریمسدستگاه  38اندازي تعداد  نصب و راه

 مالیاتی کشور
 يافزار سختاندازي سامانه هوشمند شناسایی تجهیزات  راه 
  دامنه سراسري سازمان امور مالیاتی کشور بهرایانه  1368اتصال 
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 دستگاه سرور دامنه سراسري سازمان امور مالیاتی کشور در ادارات  35اندازي  نصب و راه
 استان

 پرونده در سامانه  1619به تعداد  1394ي سال ها اظهارنامهي و رسیدگی به بارگذار
 یکپارچه مالیاتی.

 اندازي اندازي طرح سراسري  راهIP Planning  ي کاري و ها ستگاهیاي نام استانداردسازو
  ي ابالغیها استیباسسرورهاي استان مطابق 

  بررسی و تحلیل عملکرد وصولی انواع درآمدهاي مالیاتی .16-3
تی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیمعملکرد درآمدهاي مالیا  

میلیارد ریال بوده  12668مبلغ  1395مصوب درآمدهاي مالیاتی استان مازندران در سال 
هاي مستقیم و غیرمستقیم در سال  است. وصولی درآمدهاي مالیاتی استان اعم از مالیات

به مدت  درصدي نسبت 7/19میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  11185 یادشده برابر با
بنابراین ؛ درصد تحقق داشته است 3/88مشابه سال قبل نسبت به مصوب قانون بودجه فقط 

  داده است. میلیارد ریال کسري درآمدهاي مالیاتی وصولی رخ 1483مبلغ 
میلیارد ریال بوده که با رشد  6592برابر با  1395استان در سال  هاي مستقیم عملکرد مالیات

درصد نسبت به مصوب قانون بودجه  2/110ت مشابه سال قبل درصدي نسبت به مد 3/18
تحقق داشته است. همچنین وصولی مالیات کاال و خدمات (غیرمستقیم) در سال یادشده مبلغ 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل فقط  7/21رشد  رغم یعلمیلیارد ریال بوده که  4593
م مالیات مستقیم و غیرمستقیم از سه است. افتهی تحققدرصد مصوب قانون بودجه  7/68

درصد  7/55و  3/44به ترتیب برابر با  1395مجموع وصولی درآمدهاي مالیاتی استان در سال 
  .باشد یم
مالیات مستقیم به تفکیک اجزاء  

میلیارد ریال بوده که نسبت به  6592مبلغ  1395هاي مستقیم استان در سال  وصولی مالیات
درصد  3/18درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  2/110مصوب قانون بودجه 

از دالیل افزایش مالیات مستقیم استان در سال مذکور نسبت به  درمجموعیافته است.  یشافزا
مالیات اشخاص  ازجملهدرآمدي مالیات مستقیم  هاي ردیفمدت مشابه سال قبل، افزایش 

ن بخش عمومی و خصوصی و یردولتی، مالیات بر ارث، مالیات حقوق کارکناغحقوقی 
  هاي اتفاقی بوده است. یاتمال
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 ها: مالیات بر شرکت -
میلیارد ریال  2041مبلغ  1395هاي غیردولتی استان در سال  وصول مالیات از شرکت

درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال  6/116بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه 
  دهد. درصد افزایش را نشان می 5/5قبل 

  ات بر درآمد:مالی -
میلیارد ریال بوده که نسبت به  3962مبلغ  1395عملکرد مالیات بر درآمد استان در سال 

 6/25یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل  درصد تحقق 6/105مصوب قانون بودجه 
آن است که فقط  دهنده نشانمذکور  هاي ردیفبررسی  درصد افزایش داشته است.

 94مصوب  حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی نسبت به درآمدي مالیات هاي ردیف
میلیارد ریال بوده که نسبت به  840اند. مالیات مشاغل استان در مدت یادشده  یافته تحقق

درصد  4/16درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  3/88معادل  94مصوب 
  یافته است. یشافزا

  مالیات بر ثروت: -
میلیارد ریال بوده که نسبت به  589ن در مدت یادشده مبلغ وصولی مالیات بر ثروت استا

درصد  9/21درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/122مصوب قانون بودجه 
 افزایش داشته است.

 (غیرمستقیم) مالیات بر کاال و خدمات 
 5/17میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  3773مبلغ  1394وصولی این نوع مالیات در سال 

درصد نسبت به مصوب قانون بودجه تحقق  5/67درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 
میلیارد ریال بوده که نسبت به  4593مبلغ  1395داشته است. وصولی این نوع مالیات در سال 

درصد  7/21درصد تحقق داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل  7/68مصوب قانون بودجه 
سهم وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان از کل درآمدهاي مالیاتی در افزایش داشته است. 

درصد بوده است  3/40باشد که این سهم در مدت مشابه سال قبل  درصد می 3/44مذکور مدت 
. از دالیل عدم تحقق دهد یمواحد درصد افزایش نشان  4که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 افزوده ارزشعدم تحقق ردیف درآمدي مالیات بر  1395ال مالیات بر کاال و خدمات استان در س

 36درصد مصوب درآمد مالیاتی و  43این ردیف درآمدي بیش از  باشد. یمدر مدت مذکور 
شود. این ردیف درآمدي نسبت به  درصد از مصوب کل درآمدهاي عمومی استان را شامل می
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فته است. الزم به ذکر است عالوه یا تحقق درصد 2/67تنها  1395مصوب قانون بودجه در سال 
و  »کاالها سایر مالیات درصد دو«هاي  درصدي ردیف 7/3و  5/91بر موارد یادشده کاهش 

نیز ازجمله دالیل عدم تحقق مالیات بر کاال و خدمات  »کشور يعوارض خروج مسافر از مرزها«
  در مدت مذکور بوده است.

دهنده درآمدهاي مالیاتی اقالم عمده تشکیل  
 حقوق یردولتی، مالیاتغ حقوقی اشخاص مالیاتافزوده،  ردیف درآمدي مالیات بر ارزش پنج 

 9514خصوصی جمعاً  بخش کارکنان حقوق مشاغل، مالیات عمومی، مالیات بخش کارکنان
را به خود  1395درصد از درآمدهاي مالیاتی استان در سال  9/84میلیارد ریال معادل 

گردد.  یمهاي مالیاتی وصول  درصد مابقی درآمدها از سایر ردیف 1/15و فقط  اند دادهاختصاص 
درصد رشد و نسبت به مصوب  1/12هاي درآمدي مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل  ردیف

  .اند داشتهدرصد تحقق  5/88قانون بودجه 
نسبت درآمدهاي مالیاتی به درآمدهاي عمومی استان  

 8/88برابر با  1395درآمدهاي عمومی استان در سال  کل بهنسبت وصولی درآمدهاي مالیاتی 
درصد بوده است لذا این شاخص در  5/85برابر با  1394باشد، رقم یادشده در سال  یم درصد
  یافته است. یشافزادرصد  3/3نسبت به مدت مشابه سال قبل  1395سال 

  هاي سیاستی بندي و ارائه توصیه جمع .16-4
باشد. میزان  یماز ویژگی اقتصادي و جغرافیایی آن  متأثرن هاي مالیاتی هر استاظرفیت

ي مختلف ها بخشها و امور زیربنایی، سهم بري  یرساختزجمعیت، وسعت، وضعیت جغرافیایی، 
تواند در وصول درآمدهاي  یم یرزمینی ازجمله عواملی است کهزاقتصادي و ذخایر معدنی و 

یزي صحیح و ر برنامهالبته نقش کلیدي و زیربنایی ي داشته باشد. ا عمدهنقش  ها استانمالیاتی 
تأثیر بسزایی بر وصول مالیات استان  ها استانوصول مالیات  اندرکاران دستدقت نظر و تالش 

ي رهاسازگذاران اقتصادي کشور در جهت  یاستسي اخیر دغدغه ها سالدارد. خوشبختانه در 
نفتی منجر به پیگیري مجدانه اجراي ي و وابستگی به درآمدهاي بعد تکدولت از درآمدهاي 

هاي نظام  یکاستي از ا عمدهرود این طرح بخش  یمطرح جامع مالیاتی گردیده است. امید 
ی نظام درآمدي یاري نماید. الزم به ذکر است استان ساماندهمالیاتی مرتفع و کشور را در 

  .پیشرفت حاصل نمایددرصد  94مازندران توانسته است تاکنون در اجراي طرح مذکور بیش از 
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میلیارد ریال بوده که  11185برابر با  1395درآمدهاي مالیاتی استان مازندران در سال  
درصد از مصوب قانون  3/88درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل فقط  7/19رغم رشد  یعل

وارد ین عوامل عدم تحقق درآمدهاي مذکور علیرغم متر مهمبودجه را محقق نموده است. یکی از 
که  يطور بهافزایش مصوب درآمدهاي مالیاتی بیش از توان اقتصادي استان بوده است  شده ذکر

 6/35نسبت به عملکرد سال گذشته  1395مصوب درآمدهاي مالیاتی استان مازندران در سال 
یف درآمدي مالیات رد بهدرصد رشد داشته است. عمده عدم تحقق درآمدهاي استان نیز مربوط 

درصد از  36درصد مصوب درآمد مالیاتی و  43این ردیف درآمدي بیش از  است. افزوده ارزشبر 
شود. این ردیف درآمدي نسبت به مصوب  مصوب کل درآمدهاي عمومی استان را شامل می

ین موانع وصول تر مهمیافته است. ازجمله  درصد تحقق 2/67تنها  1395قانون بودجه در سال 
  ست:مالیات استان به شرح ذیل ا

 مالیاتی در جامعه فرهنگ گسترشعدم  -
 اجرایی هاي ضمانت    ضعیف بودن -
 در اجراي آن   س و وجود ضعفأتشخیص علی الر -
 ها آنمیزان درآمد    عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن -
 هاي اقتصادي و اصناف عدم وجود بانک اطالعاتی دقیق و پویا از بنگاه -
 یاتیمال يدر کسب درآمدها زارياف نرمو  افزاري سختکمبود امکانات  -
 کمبود نیروي انسانی در امور مالیاتی -
عنوان قطب  هاي گذشته به دلیل معرفی استان به عدم رشد صنایع استان طی سال -

 کشاورزي و جلوگیري از گسترش صنایع
   گردد: پیشنهاد می منظور به
موجود  نوارهاي پوشبخش اعظمی از  تواند می تنهایی بهتکمیل طرح جامع مالیاتی که  -

 نظام مالیاتی را رفع کند
 هاي بانک توسط مستقیم هاي مالیات قانون 186 ماده یک کامل و دقیق تبصره اجراي -

  استان
  تجاري استان واحدهاي در فروش مکانیزه اجرایی شدن نصب صندوق -



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ١٧٢  

استان موارد  درآمدهاي مالیاتی کسب افزایش وصول و و استان درآمدهاي مالیاتی ساماندهی
وصول مالیات بر  منظور بهپذیرایی استان  تاالرهاي دقیق شناسایی و تجمیع اطالعات و آمارزیر 

  و مالیات بر درآمد افزوده ارزش
 جدید منابع شناسایی هاي اجرایی مرتبط در خصوص هماهنگی دستگاه جلسات برگزاري -

 درآمد مالیاتی استان و جلوگیري از فرار مالیاتی
 اي رسانهاي و غیر  مالیاتی از طریق تبلیغات رسانه مؤدیانشهروندان و ارتقا فرهنگ مالیاتی  -

  در سطح استان

 میلیارد ریال)( به تفکیک منابع 1395در سال  عملکرد درآمدهاي مالیاتی استان مازندران .1-16جدول 

 شرح
مصوب سال  عملکرد سال

1395 
درصد رشد نسبت 

 1394به عملکرد 
درصد تحقق نسبت 

 1395 1394 1395 به مصوب

قیم
ست

ت م
الیا

م
 

 6/116 5/5 1751 2041 1934 ها شرکت

 6/105 6/25 3752 3962 3154 درآمد

 5/122 9/21 480 589 483 ثروت
 2/110 3/18 5983 6592 5571 کل

 7/68 7/21 6685 4593 3773 مالیات کاال و خدمات

  3/88  7/19  12668  11185  9344  جمع مالیات مستقیم و غیرمستقیم
  : خزانه معین استان مازندرانمأخذ
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  به تفکیک اقالم عمده درآمدي 1395عملکرد درآمدهاي مالیاتی استان مازندران در سال  .2-16جدول 
 (میلیارد ریال) 

 درآمدي هاي ردیف ردیف

 سال عملکرد
 مصوب
 سال

1395 

 درصد
 رشد
 به نسبت

 عملکرد
1394 

 تحقق درصد
 به نسبت

 مصوب
1395 

 سهم
 ردیف

 کل از
 درآمد

 مالیاتی

1394 1395 

 32/7 67/2 3/9 5,444 3,661 3,522 افزوده ارزش بر مالیات 1
 18/3 116/6 5/5 1,751 2,041 1,934 یردولتیغ حقوقی اشخاص مالیات 2
 بخش کارکنان حقوق مالیات 3

 عمومی
1,547 1,862 1,847 20/4 100/8 16/6 

 9/5 100/2 26/9 1,064 1,066 840 مشاغل مالیات 4
 بخش کارکنان حقوق مالیات 5

  خصوصی
639 884 644 38/3 137/2 7/9 

 84/9 88/5 12/1 10,750 9,514 8,483 عمده درآمدي ردیف 5 مجموع
 15/1 87/1 94/1 1,918 1,671 861 مالیاتی درآمدي هاي یفرد یرسا

 100/0 88/3 19/7 12,668 11,185 9,344 مالیاتی درآمدهاي کل جمع
  مأخذ: خزانه معین استان مازندران
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   هفدهمفصل 

  بازار کار استان  
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  چکیده

  ستهبدولت در قالب  يها و راهکارها برنامه نییفصل ضمن تب نیدر ا
 ياز آمارها يا دهیمعطوف به حفظ و توسعه اشتغال، گز ییاجرا - یاستیس

است.  ارائه شده 1394-95 يها سال یاستان مازندران و کشور ط ياقتصاد
 شیافزا رغم یمازندران عل ينرخ مشارکت اقتصاد ،يآمار يها مستند به داده

 يها لسا ینرخ در کشور، ثابت بوده و نرخ مشارکت زنان در استان ط نیا
درصد در سال  1/12استان از  يکاریاست. کاهش نرخ ب افتهی کاهشمذکور 
 گاهیجا يا پله 3نجر به بهبود ، م1395درصد در سال  6/11به  1394

 يها اشتغال در بخش عیتوز راتییتغ یچگونگ سهیاستان شده است. مقا
انتقال اشتغال در استان  دهد یکشور و مازندران نشان م يمختلف اقتصاد

و صنعت به بخش خدمات با شدت  يکشاورز يها مازندران از بخش
فصل  نیا یانیبخش پابا کشور در حال انجام است. در  سهیدر مقا يشتریب
اشتغال در استان  تیبهبود وضع منظور به یاستیس يها هیتوص یبرخ زین

  .شده است دیتأکمطرح و 
  

  ، نرخ مشارکت، مازندرانبیکاريبازار کار،  کلیدي: هاي هواژ
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 هاي استان گیري ایجاد اشتغال و جهت  سیاست .17-1
 توسعه به معطوف اجرایی –بسته سیاستی ها و راهکارهاي مختلفی توسط دولت در قالب  برنامه

 و تهیه کار بازار تقاضاي و عرضه طرف دو هر در هدفمند و مؤثر رویکردهاي با اشتغال
 – یاستیبسته س نیدر ا داریاز اشتغال موجود و توسعه پا انتصی و حفظ. است شده نیتدو

 اگرچه. شود یته مشناخ ازدهمیدولت  یاصل فیاز اهداف کالن و وظا یکی عنوان به اجرایی
بازار کار  يحاکم در دو طرف عرضه و تقاضا تیمتناسب با وضع یو مشخص یجزئ يراهبردها

ها در  است، راهبرد اساسی اجراي این برنامه ییاقدام اجرا 55که شامل  شده میترسبسته  نیدر ا
  .گذاري است و رفع موانع تولید و سرمایه وکار دولت یازدهم بهبود فضاي کسب

استمرار حرکت  1395ویژه دولت یازدهم از ابتداي سال  دیتأکبا راهبردهاي اساسی،  همسو
اقتصاد به سمت خروج از رکود و آغاز فصل جدید رونق اقتصادي با نگاه ویژه به ایجاد اشتغال 

کشور  یاقتصاد مقاومت ی. مصوبات ستاد فرماندهبوده استهاي عمومی کشور  در متن سیاست
 يشنهادیپ يها پروژه نییبر تع یجلسه) مبن نی(هجدهم1395 نیروردف 16در جلسه 

سند مهم  کی زین 1395اجرا در سال  يبرا یاقتصاد مقاومت یمل يها برنامه يها کارگروه
 ییها استیو س کردهایاز آن معطوف به رو يکه مفاد متعدد رود یدر کشور به شمار م یفرادست
 دیاز: رونق تول اند عبارتمصوبات  نیا ازجملهست. ا ودهاشتغال در کشور ب تیحفظ و تقو باهدف

کردن  یاتیها، عمل فعال نمودن آن باهدفدار  مشکل يدیواحد تول 7500 فیتکل نییو تع
 نیدر تأم هینقش بازار سرما تیوکار، تقو رتبه کشور در سهولت کسب يا پله 8مقررات و بهبود 

مسکن، دو برابر کردن  بخش رونق ،یخارج يگذار هیدالر سرما اردیلیم 7ها، جذب  بنگاه هیسرما
 ،یبخش خصوص يبا مشارکت حداکثر تالیجیوکار د کسب کردیبا رو یداخل يمحتوا دیتول
 تیو حما هیدر ثان تیمگابا 20اطالعات به  یبه شبکه مل ییکاربران نها یسطح دسترس شیافزا

کشور در جهت  یآموزش عال و اصالح نظام يمحتوا، بازنگر عیاز توسعه مراکز داده و شبکه توز
ها در حل مشکالت  نقش دانشگاه يو ارتقا رییتغ يالگو یطراح ،ینیو کارآفر ینیآفر ارزش

 ریاشتغال فراگ جادیا يالگو يساز ادهیو پ یکشور، طراح ياقتصاد يها و بنگاه یکالن، دستگاه
توسعه  يالگوها يساز ادهیو پ یبزرگ، طرح يها به شرکت يا منطقه یمحل يها بنگاه بااتصال

 نیوکار بازار محور، تأم و کسب يا حرفه یفن يها ارتقاء مهارت ،يا پراشتغال منطقه يها رشته
 یطراح ان،یبن شرکت دانش 3000از  تینظام حما يساز ادهیپ ،یاجتماع ینیخرد و کارآفر یمال
 قیتشو يا نهرسا يوالگ یطراح ان،یبن در حوزه دانش یاز بازار مل انتینظام ص يساز ادهیو پ
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 يالگو ییو اجرا یآن، طراح يمصرف و اجرا يو اصالح الگو یمل دیدر تول یمشارکت عموم
بسته  نیتدو ،يدر خانوارها و فعاالن اقتصاد ستهیبا ياقتصاد يرفتارها تیو تقو جیترو يا رسانه
از  تیبسته حما نیآن، تدو يو فرش و اجرا یدست عیصنا يدیتول يها از کارگاه تیحما
  .ییها و مناطق روستا در دشت داریو توسعه اشتغال پا دیآن، ارتقاء تول يو اجرا يدشگرگر
  بررسی وضعیت تحوالت بازار کار .17-2

سال  کار یروينبررسی نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت کشور بر اساس نتایج طرح آمارگیري 
 ازنظرر) کشور ساله و بیشت 10درصد از جمعیت در سن کار( 4/39دهد که  ، نشان می1395

، این شاخص در سال اند قرارگرفتهاند، یعنی در گروه شاغالن و بیکاران  اقتصادي فعال بوده
دهد. نرخ  واحد درصد افزایش را نشان می 1.2درصد بوده است که  2/38برابر با  1394

نرخ  که يطور به است یافته یشافزامشارکت اقتصادي در هر دو گروه مردان و زنان کشور 
 9/14و  1/64به  1394درصد در سال  3/13و  2/63ارکت مردان و زنان کشور به ترتیب از مش

  .است یدهرس 1395درصد در سال 
بدون تغییر نسبت به سال  1395همچنین نرخ مشارکت اقتصادي استان مازندران در سال 

د واحد درص 2/0است. نرخ مشارکت مردان در مازندران با  شده گزارشدرصد  41گذشته 
واحد درصد کاهش  2/0درصد و زنان با  1/66درصد)  9/65افزایش نسبت به سال گذشته (

دهد. همچنین نرخ مشارکت در  درصد را نشان می 8/15درصد)  16نسبت به سال گذشته (
 2/40درصد)  9/40واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته ( 7/0مناطق شهري استان با 

درصد)  2/41واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته ( 8/0درصد و در مناطق روستایی با 
  باشد.  درصد می 42
  و متغیرهاي مرتبط با نیروي کارها  شاخصبررسی و تحلیل وضعیت  .17-3
  نرخ مشارکت اقتصادي کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهري

  و روستایی
نسبت واحد درصدي  4/1ر با افزایش کشونرخ بیکاري  1395سال در دهد  ها نشان می بررسی

در سال مذکور  کشور . نرخ بیکاري مرداندرصد بوده است 4/12) درصد 11به سال گذشته (
. بر اساس این نتایج نرخ بیکاري در بین زنان بوده استدرصد  7/20 کشور درصد و زنان 5/10

  . بوده استبیشتر در کشور نسبت به مردان 
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است.   درصد بوده 9/8و نقاط روستایی درصد  7/13هري کشور همچنین نرخ بیکاري نقاط ش
 افتهی شیافزادر کشور نسبت به سال گذشته  1395است شکاف موجود در سال  ذکر انیشا

درصد در سال گذشته  1/4 اختالف نرخ بیکاري در نقاط شهري و روستایی از که يطور به، است
  . است دهیرس 1395درصد در سال  8/4به 

  1395ساله و بیشتر (درصد) در سال  10هاي کشور بر اساس نرخ بیکاري جمعیت بندي استان. رتبه1-17نمودار 

  
  6/8درصد بیشترین و استان سمنان با  22استان کرمانشاه با نرخ بیکاري  1395در سال 

نرخ اند.  هاي کشور به خود اختصاص داده ترین نرخ بیکاري را از میان استاندرصد کم
که نسبت به  بوده استدرصد  6/11برابر با  1395ر استان مازندران در سال بیکاري د

این  جهیدرنتدهد.  واحد درصد کاهش را نشان می 5/0درصد معادل  1/12با  1394سال 
 1395هاي کشور در سال کاهش، استان مازندران چهاردهمین استان بیکار از میان استان

 افتهیبهبودپله  3ذشته جایگاه استان از این نظر است که در مقایسه با سال گ شده گزارش
تر از نرخ بیکاري کشور است و عالوه بر آن، همانند سال گذشته نرخ بیکاري استان کم

واحد درصد کاهش نسبت  2/0. نرخ بیکاري مردان در استان با درصد) بوده است 4/12(
نسبت به سال گذشته واحد کاهش  2/1 با درصد و زنان 1/8) درصد 3/8به سال گذشته (
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دهد. همچنین نرخ بیکاري در نقاط شهري استان  درصد را نشان می 4/26) درصد 6/27(
 1/1درصد و در نقاط روستایی با  1/14درصد)  1/14بدون تغییر نسبت به سال گذشته (

 باشد درصد می 6/8) درصد 7/9واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته (

 ازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهري و نسبت اشتغال کشور و استان م
  روستایی

درصد)  34کشور نسبت به سال گذشته ( 1395دهد نسبت اشتغال سال  ها نشان می بررسی
ساله و بیشتر در این سال شاغل  10درصد جمعیت  5/34است و   افتهی شیافزاواحد درصد نیم 
 4/57درصد)  3/57ال گذشته (نسبت به سواحد درصدي  1/0با افزایش  که ينحو بهاند  بوده

 8/11درصد)  7/10نسبت به سال گذشته (واحد درصدي  1/1درصد جمعیت مردان و افزایش 
اند. بر اساس این نتایج نسبت اشتغال در بین مردان  درصد زنان در سال مذکور شاغل بوده

  . بوده استنسبت به زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهري بیشتر 
ساله و بیشتر شاغل  10درصد جمعیت  2/36در استان مازندران  1395در سال  نیهمچن
درصد افزایش داشته است. به همین واحد  1/0) درصد 1/36اند که نسبت به سال گذشته ( بوده

درصد مردان و  8/60) درصد 4/60واحد درصدي نسبت به سال گذشته ( 4/0ترتیب با افزایش 
درصد زنان استان شاغل و نسبت  6/11 درصد) 6/11( نسبت به سال گذشته بدون تغییر

  .است شده گزارشدرصد  4/38درصد و در مناطق روستایی  5/34اشتغال در مناطق شهري 

 هاي اقتصادي کشور و استان مازندران توزیع شاغالن در بخش  
بخش  1395در سال دهد  نشان می استان مازندران هاي اقتصادي بررسی اشتغال در بخش

استان  اشتغال درصد 7/51درصد و بخش خدمات  3/28، بخش صنعت درصد 1/20ي کشاورز
سهم بخش  دهد نشان می 1394 و 1395. مقایسه آمارهاي سال اند دادهخود اختصاص را به 

واحد درصد کاهش و سهم بخش  5/1و  1/0استان به ترتیب صنعت در اشتغال کشاورزي و 
است. مقایسه چگونگی توزیع اشتغال  افتهی شیافزاواحد درصد  7/1خدمات در اشتغال استان 

هاي  دهد سهم اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور و مازندران نیز نشان می در بخش
ها در کشور است. در نقطه مقابل  کشاورزي و خدمات استان بیشتر از سهم اشتغال این بخش

باشد. همچنین  در استان می سهم اشتغال بخش صنعت کشور بیشتر از سهم اشتغال این بخش
میزان  متأسفانهخدمات مازندران بهتر از کشور بوده و   میزان افزایش سهم اشتغال در بخش
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هاي کشاورزي و صنعت استان بیشتر از کشور بوده است. این  کاهش سهم اشتغال در بخش
و هاي کشاورزي  اشتغال در استان مازندران از بخش انتقالکه  آن استمهم بیانگر 

  با شدت بیشتري در مقایسه با کشور در حال انجام است. صنعت به بخش خدمات

  هاي سیاستی بندي و ارائه توصیه جمع. 17-4
وکار و رفع  دولت همسو با راهبردهاي اساسی که شامل بهبود محیط کسب 1395در سال 

به سمت خروج از  اي بر استمرار حرکت اقتصاد ویژه دیتأکشود،  گذاري می موانع تولید و سرمایه
هاي عمومی کشور بوده است. همچنین  رکود با نگاه ویژه به ایجاد اشتغال در متن سیاست

یک سند مهم فرادستی  عنوان بهمصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در سال مذکور 
حفظ و تقویت اشتغال در  باهدفهایی  شامل مفاد متعددي معطوف به رویکردها و سیاست

  ر بوده است.کشو
آن که نرخ مشارکت در  باوجوددهد  بررسی تحوالت بازار کار کشور و استان مازندران نشان می

درصد افزایش یافته است اما نرخ مشارکت در استان  3، بیش از 1394- 95هاي  کشور طی سال
 مازندران بدون تغییر بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که نرخ مشارکت زنان در استان

ین نرخ در کشور، کاهش رغم افزایش نسبتاً مناسب ا هاي اشاره شده علی مازندران طی سال
  یافته است.

رغم افزایشی بودن  دهد علی نشان می 1395و  1394هاي  بررسی تغییرات نرخ بیکاري در سال
نرخ بیکاري کشور طی این دو سال، استان مازندران در عملکرد مثبتی توانست نرخ بیکاري 

نسبت به سال گذشته تنزل بخشد. کاهش نرخ بیکاري استان مازندران  1395را در سال  خود
هاي مورد بررسی مرهون کاهش این نرخ در مناطق روستایی استان بوده است و نرخ  طی سال

بندي  بیکاري در مناطق شهري استان طی این دو سال بدون تغییر بوده است. نتایج رتبه
نظر نرخ بیکاري بیانگر آن است جایگاه استان از یازدهمین استان بیکار  هاي کشور از نقطه استان

درصد به چهاردهمین استان بیکار کشور در سال  1/12با نرخ بیکاري  1394کشور در سال 
درصد بهبود  6/11هاي تهران، قزوین و ایالم) با نرخ بیکاري  (مشترکاً به همراه استان 1395

اه استان از حیث نرخ بیکاري در شرایطی است که نرخ بیکاري پله بهبود جایگ 3یافته است. 
  تر بوده است.  درصد) کم 4/12نیز ( 1395مازندران از متوسط نرخ بیکاري کشور در سال 



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ١٨١  

نسبت اشتغال در کشور و استان مازندران افزایش اندکی داشته است  1394-95هاي  طی سال
دهد  ان بوده است. بررسی نتایج آماري نشان میکه این افزایش در کشور بیشتر از استان مازندر

استان مازندران در حوزه زنان افزایشی در نسبت اشتغال نداشته است و این در حالی است که 
باشد. نسبت اشتغال  افزایش نسبت اشتغال کشور بیشتر مرهون افزایش نسبت اشتغال زنان می

هاي  در استان مازندران طی سال در مناطق شهري و روستایی کشور افزایش یافته است اما
دار نسبت اشتغال در  مورد بررسی، کاهش نسبت اشتغال در مناطق شهري با افزایش معنی

  مناطق روستایی جبران گردیده است.
هاي  هاي مختلف اقتصادي کشور و مازندران طی سال مقایسه چگونگی توزیع اشتغال در بخش

هاي کشاورزي و خدمات استان بیشتر از  بخشدهد سهم اشتغال در  نیز نشان می 95-1394
ها در کشور است. در نقطه مقابل سهم اشتغال بخش صنعت کشور  سهم اشتغال این بخش

باشد. همچنین میزان افزایش سهم اشتغال در  بیشتر از سهم اشتغال این بخش در استان می
هاي  اشتغال در بخش خدمات مازندران بهتر از کشور بوده و متاسفانه میزان کاهش سهم  بخش

اشتغال  انتقالکشاورزي و صنعت استان بیشتر از کشور بوده است. این مهم بیانگر آنست که 
با شدت بیشتري  هاي کشاورزي و صنعت به بخش خدمات در استان مازندران از بخش

  در مقایسه با کشور در حال انجام است.
کشور،  تحوالت جمعیتی درل بازار کار با بایستی این واقعیت را در نظر داشت که همزمانی مسائ

هاي آینده نیز  سازد که طی سال عبور از شرایط خاص کنونی را به فرآیندي زمانبر مبدل می
رود مسئله بیکاري  ترین موضوعات مطرح اقتصادي ایران خواهد بود و انتظار نمی همواره از مهم

ي صحیح و عقالئی، در جهت به سادگی مهار شود. الزم است با ممارست در سیاستگذار
  دستیابی به شرایط مطلوب در بازار کار تالش کرد.

هاي بازار کار پیشنهادات ذیل ارائه  با توجه به موارد مذکور جهت رفع و یا تعدیل چالش
  گردد: می
  اهتمام جدي در حمایت از جوانان فناور بویژه از طریق اعطاي تسهیالت مادي و معنوي به

 ها با توجه به ظرفیت مناسب این بخش آپ ین و استارتوکارهاي آنال کسب

 هاي بهبود  اقدامات عملی و قابل نظارت در راستاي بهبود ارکان اصلی و فرعی شاخص
 پذیري وکار و شاخص رقابت محیط کسب
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 هاي جاري و بودجه  سازي اندازه دولت با هدف کاهش اختالف و شکاف میان هزینه کوچک
 کشورعمرانی در بودجه سنواتی 

 زایی  هاي توانمند و مستقر با ضریب اشتغال اختصاص منابع حمایتی محدود دولت به بنگاه
 هاي ناشی از مقیاس ریسک و دستیابی به صرفه هاي کم باال با هدف هدایت منابع به کانال

  تداوم سیاست دولت در خصوص توسعه صادرات بویژه غیرنفتی به عنوان یکی از محورهاي
 ضا جهت خروج از رکود اقتصادي و اجتناب از افزایش اجزاي پایه پولیاصلی تحریک تقا

  توانمندسازي صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت
هاي  ها و برندها در تدوین سیاست ها، شبکه این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد خوشه

 صنعتی

 (فرهنگ سازي) و اعتباربخشی به جایگاه  ي ایرانیو کاالها تشویق مصرف تولیدات داخلی
 تولیدکننده و کارآفرین

 هاي کاربر به جاي  زا و استفاده از تکنولوژي هاي اشتغال اولویت دادن به اجراي طرح
  بر سرمایه

 ها به  هاي هدف از جامعه بیکاران با اهداف مشخص و سوق دادن آن آموزش به گروه
  هاي خوداشتغالی طرح

 ها و حمایت  کار شاغل در واحدهاي صنعتی به منظور تثبیت اشتغال آن زي نیرويتوانمندسا
 اي آزاد هاي فنی و حرفه از آموزشگاه
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نقاط شهري و روستایی در  ،.نرخ مشارکت اقتصادي کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت1- 17جدول
  1395سال 

  1395سال 
  ساله و بیشتر 10خ مشارکت جمعیت نر  ساله و بیشتر 15نرخ مشارکت جمعیت 

  کشور  مازندران  کشور  مازندران

شهري و 
  روستایی

  4/39  41  2/43  4/44  مرد و زن
  1/64  1/66  4/70  8/71  مرد
  9/14  8/15  3/16  17  زن

  شهري
  9/38  2/40  4/42  4/43  مرد و زن

  3/63  3/63  1/69  8/68  مرد
  5/14  17  8/15  3/18  زن

  روستایی
  41  42  7/45  8/45  مرد و زن

  3/66  8/69  5/74  9/75  مرد
  1/16  1/14  8/17  4/15  زن

  : مرکز آمار ایرانمأخذ
 

  1395. نرخ بیکاري کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهري و روستایی در سال 2- 17جدول 

  1395سال 
  رساله و بیشت 10نرخ بیکاري جمعیت   ساله و بیشتر 15نرخ بیکاري جمعیت 

  کشور  مازندران  کشور  مازندران

شهري و 
  روستایی

  4/12  6/11  4/12  6/11  مرد و زن
  5/10  1/8  5/10  1/8  مرد
  7/20  4/26  7/20  4/26  زن

  شهري
  7/13  1/14  7/13  1/14  مرد و زن

  2/11  2/10  2/11  2/10  مرد
  8/24  5/28  8/24  5/28  زن

  روستایی
  9/8  6/8  9/8  6/8  مرد و زن

  5/8  7/5  5/8  7/5  مرد
  3/10  23  4/10  23  زن

  : مرکز آمار ایرانمأخذ
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ساله و بیشتر کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و مناطق  10. نسبت اشتغال جمعیت 3- 17جدول 
  (درصد) 1395شهري و روستایی در سال 

  1395سال 
  رساله و بیشت 10نسبت اشتغال جمعیت   ساله و بیشتر 15نسبت اشتغال جمعیت 

  کشور  مازندران  کشور  مازندران

شهري و 
  روستایی

  5/34  2/36  8/37  3/39  مرد و زن
  4/57  8/60  63  66  مرد
  8/11  6/11  9/12  5/12  زن

  شهري
  6/33  5/34  6/36  3/37  مرد و زن

 2/56  9/56  3/61  7/61  مرد

  9/10  2/12  9/11  13  زن

  روستایی
  3/37  4/38  6/41  9/41  مرد و زن

  7/60  8/65  1/68  6/71  مرد
  5/14 9/10  9/15  9/11  زن

  : مرکز آمار ایرانمأخذ
 
 

  هايهاي مختلف اقتصادي کشور و استان مازندران طی سال. تغییرات سهم اشتغال در بخش4- 17جدول 
95 -1394  

  تغییرات  1394  1395  مقیاس  شاخص

  سهم اشتغال در بخش کشاورزي
  -  18  18  کشور

   1/0  2/20  1/20  مازندران

  سهم اشتغال در بخش صنعت
   6/0  5/32  9/31  کشور

   5/1  8/29  3/28  مازندران

  سهم اشتغال در بخش خدمات
   7/0  4/49  1/50  کشور

   7/1  50  7/51  مازندران
 : مرکز آمار ایرانمأخذ                       
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ران به تفکیک جنسیت و مناطق هاي مختلف اقتصادي کشور و استان مازند سهم شاغلین بخش .5- 17جدول 
  ساله و بیشتر) 10(درصد) (جمعیت  1395شهري و روستایی در سال 

  1395سال 
  خدمات  صنعت  کشاورزي

  کشور  مازندران  کشور  مازندران  کشور  مازندران

شهري و 
  روستایی

  1/50  7/51  9/31  3/28  0/18  1/20  مرد و زن
  6/49  4/48  3/33  0/31  1/17  5/20  مرد
  8/52  7/68  2/25  8/13  0/22  5/17  زن

  شهري
  3/60  2/64  4/34  3/28  3/5  5/7  مرد و زن

  3/58  6/60  0/36  5/31  7/5  9/7  مرد
  6/70  4/81  1/26  2/13  3/3  4/5  زن

  روستایی
  3/24  9/36  4/25  3/28  3/50  8/34  مرد و زن

  5/26  7/34  9/25  6/30  6/47  7/34  مرد
  4/15  1/50  2/23 7/14  3/61  2/35  زن

  : مرکز آمار ایران مأخذ
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 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ١٨٧  

 چکیده
کند که  اي را طی می گیري تا انحالل کامل چرخه وکار از زمان شکل کسب

در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود براي شروع و تداوم فعالیت 
شود.  مان میهاي گوناگون و صرف ز خود متحمل مراجعات مختلف، هزینه

وکار  تر باشد فضاي کسب و پرهزینه برتر زمانتر،  هر چه این مراحل پیچیده
بررسی و تحلیل شاخص ملی محیط  منظور بهتر است. در این فصل  نامناسب

آن و همچنین ارزیابی وضعیت  هاي یرشاخهزوکار استان مازندران،  کسب
نتایج نظرسنجی  هاي مختلف اقتصادي از در بخش ازجملهاستان در کشور 

هاي مجلس شوراي اسالمی و اداره  وکار مرکز پژوهش پایش محیط کسب
 شده استفاده 1395و دارایی استان مازندران در سال  يامور اقتصادکل 

وکار استان طی  دهد روند رو به بهبود محیط کسب است. نتایج نشان می
، از حیث 1395ل استمرار یافت که مازندران در سا يا گونه بههاي اخیر  سال

یکی از پنج استان برتر، مساعدتر از  عنوان بهوکار  سهولت انجام کسب
مشکل دریافت «متوسط شاخص مذکور در کشور ارزیابی گردید. همچنین 

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالي «، »ها تسهیالت از بانک
ارجی قاچاق در بازار عرضه کاالي خ«و » تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

وکار  هاي محیط کسب نامساعدترین زیرشاخص عنوان بهبه ترتیب » داخلی
  ارزیابی شدند.  1395استان در سال 

 
  

  ، مازندرانBusinessوکار، پایش،  کسب کلیدي: هاي هواژ
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استانهاي  گیري جهتوکار و  هاي مربوط به بهبود فضاي کسب سیاست .18-1  

تصریح شد که  15/10/1389پنجم توسعه کشور مصوب  ساله پنجقانون ) 62در موضوع ماده (
وکار و حذف  کارگروهی با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزهاي کسب

 دییتأها در چارچوب ضوابط قانونی و  ، اصالح، جایگزینی و تجمیع آنيرضروریغمجوزهاي 
طرح ایجاد فضاي مساعد  1389 ماه بهمندر  زمان همریاست محترم جمهور تشکیل گردد. 

قانون بهبود ان تحت عنو 1390وکار در مجلس ارائه و در بهمن  کارآفرینی و رفع موانع کسب
تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و  19ماده و  29مشتمل بر وکار  مستمر محیط کسب

  پس از تأیید شوراي نگهبان به دولت ابالغ شد.
، 1/4/1393قانون اساسی مصوب  44هاي اصل  از قانون اجراي سیاست در قانون اصالح مفادي

به » پنجم توسعه کشور ساله پنج) برنامه 62کارگروه موضوع ماده («تمامی وظایف و اختیارات 
) قانون پنجم 62منتقل و ماده (» وکار و تسهیل صدور مجوزهاي کسب ییمقررات زدا ئتیه«

پذیر و ارتقاي نظام مالی  ) قانون رفع موانع تولید رقابت57در ماده ( ازآن پستوسعه لغو شد. 
هاي  قانون اصالح مفادي از قانون اجراي سیاست« 3، تبصره 1394اردیبهشت  20کشور مصوب 

 ئتیه«تبصره دیگر به این ماده الحاق شد. مستند به آن،  3اصالح و » قانون اساسی 44اصل 
و دارایی  يامور اقتصادمستقر در وزارت » اروک و تسهیل صدور مجوزهاي کسب ییمقررات زدا

ها و مراحل آن در کشور است  مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوزها و تقلیل هزینه
آنی و  صورت بهصدور مجوزها در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً  که ينحو به

پذیرد. همچنین اندازي آن با کمترین زمان ممکن (هدف نهایی) صورت  غیرحضوري و راه
اجرایی، در  يها دستگاهوکار توسط  تسهیل صدور مجوزهاي کسب شدن ییاجراسازوکار 

  . شده استدیگر این ماده تشریح  يا تبصره
 اسفندماه) مصوب 1396 – 1400( ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران ساله پنجقانون برنامه 

 21در مواد » ي و مناطق آزادساز وکار، خصوصی محیط کسب«تحت عنوان  4در بخش  1395
و ... تلویحاً بر اتخاذ  18، 13، 11، 10، 4صراحتاً و در موادي دیگر همچون ماده  25تا 

وري  وکار، چگونگی افزایش مهارت و ارتقاء بهره هاي مختلف کسب هاي تشویقی در حوزه سیاست
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هاي متمرکز  سامانههاي تأمین مالی داخلی و خارجی، طراحی  ، تضامین دولتی روشکار يروین
اقتصاد و کاهش  یمردمدر حوزه بانکی،  ژهیو بهبا امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمات 

گذاري و کارآفرینی در کشور، واگذار کردن کلیه  گري دولت، تضمین امنیت سرمایه تصدي
از طریق  ادرات گراصپذیر و  هاي رقابت ها، توسعه بنگاه به استان يواگذار قابلاختیارات و وظایف 

وکار روستایی و نواحی صنعتی  هاي کسب بر توسعه خوشه دیتأکبخش خصوصی و تعاونی با 
اعطاي تسهیالت به این  ازجملهابزارهاي حمایتی از بخش کشاورزي  يمتنوع سازروستایی، 

گذاري، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تشویق صادرات از محل صندوق  هاي سرمایه بخش در حوزه
سعه ملی، اعمال مدیریت یکپارچه اخذ، تکمیل و صدور مجوزات و ... تصریح دارد که در تو

  . شده استوکار تبیین  راستاي بهبود محیط کسب
بهبود محیط  منظور به 1395ها و تصمیمات راهبردي تا پایان سال  چارچوب کلی سیاست

ایی مفاد قانونی آن نگارش شد. نامه اجر آیین جیتدر بهبوده است و  گونه نیاوکار در کشور  کسب
هاي کالن مقتضی و تفویض اختیارات و وظایف به  دولت نیز از طریق اتخاذ سیاست

بهبود  منظور بهمذکور را  یاسناد باالدستهاي مرتبط، دستیابی به اهداف مصرح در  وزارتخانه
  کند. وکار در کشور دنبال می محیط کسب

  وکار بررسی وضعیت تحوالت فضاي کسب .18-2
وکار استان مازندران  محیط کسب يها مؤلفهها پیرامون وضعیت  ها و تحلیل در این فصل، بررسی

و دارایی  يامور اقتصاداداره کل  تیسا وببا استفاده از پرسشنامه الکترونیکی مستقر در 
هاي بخش خصوصی،  از سوي نمایندگان عالی تشکل شده لیتکمهاي نظرسنجی  مازندران و فرم

آوري شده است. ذکر این نکته مهم است که در  ن و کارشناسان اقتصادي استان جمعفعالی
که اعداد  شده است اعالم 10ها در بازه عددي صفر تا  وکار، ارزیابی فرآیند پایش محیط کسب

به معناي ارزیابی بدتر از شاخص مربوطه و اعداد نزدیک به صفر بیانگر ارزیابی  10نزدیک به 
  باشد. ورداشاره میبهتر از شاخص م
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 هاي  هاي اقتصادي طی سال وکار مازندران به تفکیک بخش وضعیت محیط کسب
95-91  

کنندگان از محیط  . روند تغییرات ساالنه ارزیابی مشارکت1- 18 نمودار
 هاي اقتصادي به تفکیک بخش 95-1391هاي  وکار مازندران طی سال کسب

  
براینکه مساعدترین شرایط را در انجام  ران عالوهمطابق نمودار فوق، بخش صنعت استان مازند

، در بهترین 61/5با ثبت کمیت  1395وکار در مقایسه با دو بخش دیگر داراست، در سال  کسب
انداز توسعه  . استان مازندران در برنامه چشمقرارگرفته استسال گذشته  5شرایط خود طی 

، این موضوع همخوانی است شده یرفمعهاي برتر کشاورزي در کشور  یکی از قطب عنوان به
و  پر نوسانوکار و البته روند  چندانی با وضعیت ارزیابی این بخش از حیث سهولت انجام کسب

هاي اعمالی این بخش  هاي اخیر ندارد و لذا نیازمند آن است در سیاست ثبات آن در سال بی
هاي  از بخش یک یچهه ک آن استبازنگري جدي صورت گیرد. همچنین نتایج ارزیابی بیانگر 

آل و مطلوبی از حیث سهولت انجام  ، شرایط ایده5اقتصادي استان به دلیل کمیت باالتر از 
وکار بخش  ارزیابی سهولت انجام کسب يها مؤلفهوکار ندارند. در تواتر زمانی سالیانه،  کسب

هاي  استکه سی آن است یدمؤ. این مهم داشته استتري در جهت بهبود  صنعت روند باثبات
در  که ينحو به بوده استشده در این بخش از کارایی و اثربخشی نسبی باالتري برخوردار  اعمال
وکار در قیاس با دو بخش دیگر  نیز این بخش مساعدترین شرایط را در انجام کسب 1395سال 

وکار در هر سه بخش اقتصادي استان  داراست. همچنین روند رو به بهبود محیط کسب
مشهود است که احتماالً شدت بهبود  یموردبررسهاي  ، صنعت و خدمات) طی سال(کشاورزي

 يها بنگاه(شیب نمودار) آن در دو بخش کشاورزي و صنعت بیشتر متأثر از طرح تأمین مالی 
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در قیاس با سال  1395در سال  یژهو بهکوچک و متوسط (تسهیالت بسته رونق تولید و اشتغال) 
  .بوده است 1394
 هاي اقتصادي مازندران و کشور وکار در بخش بیقی وضعیت محیط کسببررسی تط  

و دارایی  يامور اقتصاداداره کل  يها گزارشوکار در  نتایج ارزیابی وضعیت محیط کسب
که بیانگر آخرین  1395هاي مجلس شوراي اسالمی در فصل زمستان  مازندران و مرکز پژوهش

ادامه براي مازندران و کشور بررسی و مقایسه وکار در این سال است، در  وضعیت محیط کسب
  شده است. 

هاي مختلف اقتصادي استان  وکار در بخش وضعیت محیط کسب .2- 18نمودار 
 1395مازندران و کشور در فصل زمستان سال 

  
  

 1395وکار در سال  کنندگان پایش محیط کسب مطابق نمودار فوق، آخرین ارزیابی مشارکت
و  73/5استان مازندران به ترتیب با کمیت  ومعدن صنعتو بخش  تخدمادهد بخش  نشان می

وکار وضعیت بهتري در قیاس با کشور داشته و بخش  نظر سهولت انجام کسب از نقطه 77/5
در مقایسه با کشور وضعیت نامساعدتري از حیث  32/6در استان مازندران با کمیت  کشاورزي

 وکار دارد. سهولت انجام کسب
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 وکار مازندران و  تغییرات سالیانه شاخص سهولت انجام کسب بررسی تطبیقی
  کشور

صورت  1389هاي مجلس که مستمراً از فصل پائیز سال  مستند به نتایج پایش مرکز پژوهش
وکار استان مازندران و کشور  پذیرفته است، تغییرات سالیانه شاخص ملی سهولت انجام کسب

  است.  شده گزارشدر نمودار زیر  1395تا  1392هاي  طی سال
 92-95هاي  وکار مازندران و کشور طی سال . تغییرات سالیانه شاخص ملی سهولت انجام کسب3- 18 نمودار

  
وکار براي  رغم نوسانات شدید فصلی، شاخص ملی سهولت انجام کسب مطابق نمودار فوق، علی

سیده است. ر 1395در سال  71/5به کمیت  1392در سال  58/6استان مازندران از کمیت 
وکار نامساعدتري  ، مازندران محیط کسب1392-94هاي  طی سال که آنرغم  بدین ترتیب، علی

نسبت به کشور داشته است، توانست ضمن استمرار روندي رو به بهبود در بلندمدت، در سال 
 94/5در مقایسه با متوسط شاخص مذکور در کشور با کمیت  71/5با احراز کمیت  1395
  تري را تجربه نماید. وکار شرایط مساعدتر و مطلوب سهولت انجام کسب نظر ازنقطه

 وکار هاي کشور بر اساس ارزیابی شاخص ملی سهولت انجام کسب بندي استان رتبه  
  وکار در نمودار زیر گزارش شده است. کنندگان پایش محیط کسب نتیجه ارزیابی مشارکت
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 1395وکار در سال  نتایج پایش محیط کسب هاي کشور بر اساس بندي استان . رتبه4- 18 نمودار

  
وبختیاري، اردبیل،  هاي چهارمحال ، استان1395وکار در سال  بر اساس نتایج پایش محیط کسب

 71/5و  45/5، 45/5، 38/5، 98/4هاي  مرکزي، گیالن و مازندران به ترتیب با کمیت
هاي  . استاناند شده بی یاارزوکار  هاي کشور از حیث سهولت انجام کسب مساعدترین استان

وکار وضعیت  نظر سهولت انجام کسب وبلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان و یزد نیز از نقطه سیستان
 دارند. 94/5تري در مقایسه با کشور با کمیت  مطلوب

  وکار کسب فضايهاي بهبود  . بررسی و تحلیل وضعیت زیرشاخص18-3
وکار استان مازندران به  ي بهبود محیط کسبها کنندگان از زیرشاخص نتایج ارزیابی مشارکت

  در جدول زیر گزارش شده است.  95تفکیک فصول مختلف سال 
 یمال نیدر تأم هیضعف بازار سرما«، »ها از بانک التیتسه افتیمشکل در«در استان مازندران 

زار قاچاق در با یخارج يعرضه کاال«و  »یررسمیاز بازار غ هیسرما نیتأم يو نرخ باال دیتول
 طیمح يها رشاخصیز نیعنوان نامساعدتر به 41/6و  45/7، 09/8 تیبا کم بیبه ترت »یداخل

  شدند. یابیارز 1395وکار در سال  کسب
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وکار هاي پایش محیط کسب زیرشاخص   میانگین  زمستان  پائیز  تابستان  بهار 
79/7  ها مشکل دریافت تسهیالت از بانک  44/7  03/9  10/8  09/8  

سرمایه از  نیتأممالی تولید و نرخ باالي  نیتأمرمایه در ضعف بازار س
 بازار غیررسمی

93/6  10/7  70/7  05/8  45/7  

94/5 عرضه کاالي خارجی قاچاق در بازار داخلی  34/6  91/6  43/6  41/6  
14/6 نرخ باالي بیمه اجباري نیروي انسانی  09/6  37/6  74/6  34/6  

94/6 تیحکوم يها دستگاهوجود مفاسد اقتصادي در   59/4  39/7  26/6  30/6  
13/6 علیه کشورمان یالملل نیب يها میتحراعمال   73/7  03/6  66/4  14/6  

70/6 يگذار هیسرماقوانین و مقررات مربوط به تولید و  یثبات یب  82/6  91/4  74/5  04/6  
بدون محدودیت آن  نسبتاًتولید کاالهاي غیراستاندارد، تقلبی و عرضه 

 به بازار
05/6  30/6  25/5  37/6  99/5  

23/7 مشتریان و همکاران يها چکبرگشت   54/5  10/5  02/6  97/5  
بدهی خود  موقع بهدولتی به پرداخت  مؤسساتو  ها شرکتبی تعهدي 

 به بدهکاران
19/7  75/4  59/5  76/5  82/5  

46/5 صادرات محصوالت و مواد اولیه يا تعرفهموانع   25/6  35/5  57/5  66/5  
32/6  مت مواد اولیهدر قی یثبات یب  34/6  60/4  23/5  62/5  

تعرفه پایین کاالهاي وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب 
 خارجی در بازار

17/5  21/5  56/5  34/6  57/5  

08/6 زیاد بودن تعطیالت رسمی  10/5  44/5  18/5  45/5  
18/6 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروي کار  06/4  46/5  74/5  36/5  

ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست 
 کننده مصرف

73/4  77/4  70/5  06/6  32/5  

تمایل مردم به خرید کاالهاي خارجی و تقاضاي کم براي محصوالت 
 ایرانی مشابه

47/5  32/5  66/4  68/5  28/5  

77/5 دهید آموزشکمبود نیروي انسانی ماهر و   36/5  81/4  11/5  26/5  
قرارداد به  يها طرفو اجبار  ها تیشکابه  مؤثرراها در رسیدگی ضعف دادس

 انجام تعهدات
20/6  08/5  71/4  89/4  22/5  

97/5 فقدان دسترسی به فناوري موردنیاز  59/4  53/4  97/3  77/4  
غیرمنطقی محصوالت تولیدي توسط دولت و نهادهاي  يگذار متیق

 حکومتی
22/5  46/3  81/3  31/5  44/4  

46/4 ونقل حمل يها رساختیزضعف   29/3  98/3  05/5  20/4  
15/4 برق نیتأمهاي  ضعف زیرساخت  54/3  37/3  05/4  78/3  
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  سیاستیهاي  توصیهو ارائه  بندي جمع. 18-4
شود و  هاي مهم مباحث اقتصاد کالن قلمداد می وکار از کلیدواژه هاي اخیر محیط کسب در دهه

نیازهاي یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد این  یشامروزه در مباحث پیرامون توسعه اقتصادي و پ
نیاز اساسی و  وکار پیش مفهوم همواره مطرح است. امروزه بسیاري معتقدند سهولت انجام کسب

هاي روشن  دستیابی به افق منظور بهگذاري خارجی  سازي و جذب سرمایه کلیدي خصوصی
وکار استان  محیط کسب بررسی و تحلیل شاخص ملی منظور بهاقتصادي است. در این فصل 

هاي  هاي آن و همچنین ارزیابی وضعیت استان در کشور از جمله در بخش مازندران، زیرشاخص
هاي مجلس شوراي  وکار مرکز پژوهش مختلف اقتصادي از نتایج نظرسنجی پایش محیط کسب

  است. استفاده شده 1395و دارایی استان مازندران در سال  يامور اقتصاداسالمی و اداره کل 
ومعدن  وکار براي بخش صنعت ، شاخص ملی سهولت انجام کسب1395تا  1391هاي  طی سال

) و براي - 89/0( 11/6به  7)، براي بخش کشاورزي از -42/0( 61/5به  03/6در مازندران از 
سال موردبررسی، عملکرد در  5) بهبود یافت. لذا طی -99/0( 21/6به  20/7بخش خدمات از 
تر بوده است. همچنین  وکار مطلوب و کشاورزي جهت تسهیل در انجام کسبدو بخش خدمات 

ومعدن استان  دهد، بخش خدمات و بخش صنعت نشان می 1395نتایج بررسی در زمستان سال 
وکار وضعیت بهتري  نظر سهولت انجام کسب از نقطه 77/5و  73/5مازندران به ترتیب با کمیت 

در مقایسه با  32/6رزي در استان مازندران با کمیت در قیاس با کشور داشته و بخش کشاو
  وکار دارد.  کشور وضعیت نامساعدتري از حیث سهولت انجام کسب

دهد، شاخص مذکور براي استان مازندران  وکار نشان می بررسی شاخص کل سهولت انجام کسب
 نیبد) رسیده است. -87/0( 1395در سال  71/5به کمیت  1392در سال  58/6از کمیت 

وکار نامساعدتري  ، مازندران محیط کسب1392-94هاي  رغم آن که طی سال ، علییبترت
 5نسبت به کشور داشته است، توانست ضمن استمرار روندي رو به بهبود، به عنوان یکی از 

در مقایسه با متوسط شاخص مذکور  71/5با احراز کمیت  1395استان برتر در کشور در سال 
تري را  وکار شرایط مساعدتر و مطلوب نظر سهولت انجام کسب از نقطه 94/5در کشور با کمیت 

  تجربه نماید.
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی «، »ها مشکل دریافت تسهیالت از بانک«در استان مازندران 

عرضه کاالي خارجی قاچاق در بازار «و » تولید و نرخ باالي تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
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هاي محیط  نامساعدترین زیرشاخص عنوان به 41/6و  45/7، 09/8رتیب با کمیت به ت» داخلی
  ارزیابی شدند. 1395وکار در سال  کسب

وکار استان مازندران به شرح ذیل ارائه  بهبود محیط کسب منظور بهاهم پیشنهادات 
   گردد: می
 ار کشور در وک هاي مرکز ملی پایش کسب ها و پروژه سازي برنامه اهتمام جدي در پیاده

  استان

 وکار (دادور، سام،  هاي الکترونیکی مرکز ملی پایش محیط کسب آموزش و استقرار سامانه
 یاور و نما) در استان

 هاي  ها در سامانه وکار در خصوص حقوق آن رسانی مناسب به صاحبان کسب اطالع
ا، جراید، ه وکار از طریق صداوسیما، رادیو، روزنامه الکترونیکی مرکز ملی پایش کسب

 بیلبوردهاي شهري و ...

 تیم کارشناسی و فنی  کارگیري بههاي مکانی با  سازي سامانه جامع اطالعات و داده پیاده
 مجرب

 وکار مازندران در استان متشکل از  استقرار دبیرخانه رسمی پایش و بهبود محیط کسب
 هسته مطالعاتی توانمند

  بر اساس » وي دولت و بخش خصوصیوگ شوراي گفت«برگزاري مستمر و منظم جلسات
بندي جلسات در  و اعالم برنامه زمان 1390وکار مصوب  قانون بهبود مستمر محیط کسب

 هرسالابتداي 

  خصوصی بخشاز طریق اعتباربخشی به جایگاه  خصوصی بخشترمیم اعتماد دولت و 
 ها سازي در تصمیم ویژه به

 الي ایرانیمدیریت جدي واردات استان به منظور حمایت از کا 

 وکار به احصاء  هاي اصلی مرتبط با فرآیندهاي انجام کسب مکلف شدن دستگاه
 وکار در هر نیمسال هاي مخل محیط کسب ها و بخشنامه ها، رویه نامه ها، آیین دستورالعمل
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   فصل نوزدهم

درآمد و هزینه خانوار و توزیع 
 درآمد استان
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  چکیده
 نیل به اهداف مختلف منظور بهمطالعات آماري که  نیتر یاصولیکی از 

، بررسی ردیگ یم، در اغلب کشورهاي جهان صورت یو اجتماعاقتصادي 
  بودجه خانوار است.

کند، به بررسی  کاهش نابرابري حکم می منظور بهراستا وظیفه دولت  نیدر ا
پرداخته  ها آن تغییرات روند و خانوارها درآمدهاي و ها هزینه دقیق چگونگی

تفاده از ابزارهاي موجود و تغییرات درآمدهاي افراد جامعه را با اس
  کند.  لیوتحل هیتجز

استان  1395بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماري سال 
مازندران، متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط درآمد خالص ساالنه یک 

هزار ریال  317210هزار ریال و  297248خانوار شهري به ترتیب حدود 
درصد افزایش  1/32درصد و9/10تیب بوده که نسبت به سال قبل  به تر

  است.   داشته
همچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص درآمد ساالنه یک 

هزار ریال و  217451به ترتیب حدود  1395خانوار روستایی در سال 
درصد و  1/13هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  283903

  است.   درصد رشد داشته 6/27
  
متوسط هزینه خالص  توزیع درآمد، ضریب جینی، هاي کلیدي: ژهوا

  متوسط خالص درآمد ساالنه ،ساالنه
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هزینه خانوار و توزیع درآمد و   اقتصادي در زمینه درآمد يها استیس. 19-1
  هاي استان گیري جهت

به توزیع درآمد مناسب یکی از اهداف اقتصادي دولت است و دولت موظف است که در نیل 
عدالت اجتماعی و فراهم نمودن اسباب توزیع درآمد، در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی 

 این عایدي و جامعه آحاد اقتصادي فعالیت بین رابطه به عدالت اقتصادي، بعد در.تالش کند
 با هاي رابطه چه وي اقتصادي بازده و فرد هر تالش که معنا این به. شود یم مربوط ها فعالیت
   .دارد مزبور تالش از اصلح درآمد

انداز، مصرف  استان مازندران نیز در این مقوله عالوه بر ترویج الگوهاي صحیح پس يها استیس
آموزش،  بهداشت، سالمت و تأمین اجتماعی، يها حوزهتوجه بیشتر به گذاري به و سرمایه

ده تا معطوف شهاي حمایتی از اقشار محروم و خاص جامعه  و سیاست وکار کسبضاي ف
یگر رویکردهاي مرتبط با دستیابی به توزیع صحیح د کاهش نابرابري توزیع درآمد با جهت هم

  نیز میسر گردد.درآمد  توزیع
  . بررسی وضعیت تحوالت مرتبط با توزیع درآمد19-2
  هاي توزیع درآمد بین خانوارها . بررسی وضعیت شاخص19-3

استفاده در  ازنظر ها آن نیتر متداولآمد و ضریب جینی، مشهورترین شاخص نابرابري توزیع در
هاي توزیع درآمد است. از همین رو، این شاخص بیش از هر شاخص دیگر در معرض  بررسی

   است. شده ارائهخصوصیات مثبت و منفی آن و محتوي  قرارگرفتهقبول و رد 
ت به سال است که نسب 304/0برابر با  95ضریب جینی خانوار شهري استان مازندران در سال 

است. همچنین ضریب جینی خانوار شهري از ضریب  افتهی شیافزاواحد  019/0گذشته به میزان
واحد بیشتر است، که حاکی از بهبود  03/0جینی خانوار روستایی در سال مذبور به میزان 

که ضریب جینی  است یحالباشد. این در توزیع درآمد در خانوار روستایی استان مازندران می
و از  افتهی شیافزاواحد  01/0نسبت به سال گذشته به میزان  95سال ار روستایی استان در خانو

  رسیده است.  95در سال  273/0به مقدار  94در سال  272/0مقدار 
) حاکی از آن است 336/0) و کشور (273/0مقایسه ضریب جینی خانوارهاي روستایی استان (

ي روستایی استان در مقایسه با متوسط کشوري در که میزان نابرابري درآمدي در خانوارها
) 304/0. همچنین مقایسه نابرابري درآمد خانوارهاي شهري استان (قراردادتري  وضعیت مناسب

  کند.) نیز نتیجه پیشین را تائید می337/0و کشور (
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  . بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها19-4 
  زینه ناخالص خانوارها. بررسی و تحلیل متوسط ه19-4-1

هزار  217451ي یک خانوار روستایی استان ساالنه 1ي خالصمتوسط کل هزینه 1395در سال 
  است.   درصد افزایش داشته 1/13ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 

هزار ریال حاکی  156907مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوري آن به مبلغ 
 باشد. دن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوري آن میاز باالتر بو

دخانی و غیرخوراکی خانوار روستایی استان در این سال به  -همچنین متوسط هزینه خوراکی 
و  -6/4هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  147138هزار ریال و  70313ترتیب 

از هزینه کل به  یرخوراکیغدخانی و  -هزینه خوراکی  درصد رشد داشته است. سهم 1/24
  درصد بوده است. 7/67و  3/32ترتیب 

درصد رشد  3/6، میزان 1395درمجموع متوسط هزینه کل یک خانوار روستایی استان در سال 
  است.  بیشتري نسبت به متوسط هزینه کل خانوار روستایی کشور برحسب استان داشته

آرد، ي درصد مربوط به هزینه 5/25کی و دخانی، بیشترین سهم با هاي خورا در بین هزینه
 ها ها و سبزي میوهدرصد، 9/19و مابقی به ترتیب گوشت با  هاي آن رشته، غالت، نان و فرآورده

ها، غذاهاي  قندو شکر، نوشابه درصد،2/10 هاي آن و تخم پرندگان شیر و فرآوردهدرصد، 18
 خشکبار و حبوباتدرصد،  1/6 ، چاي، قهوه و کاکائوها ینیریشدرصد،  2/7 آماده و دخانیات

 3 ها یچربو  ها روغندرصد و  3/4 و سایر ترکیبات خوراکی ها یچاشن، ها هیادودرصد،  7/5
اي تشکیل درصد از هزینه ناخالص یک خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه هزینه

  دهند.	می
درصد مربوط به مسکن و مابقی به  7/31ن سهم با هاي غیرخوراکی، بیشتری در بین هزینه

درصد،  17با کاالها وخدمات متفرقه خانوار درصد،  3/19با و ارتباطات  ونقل حملترتیب 
لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار درصد،   8پوشاك و کفش درصد،  9/12 بهداشت و درمان

د از هزینه ناخالص یک خانوار درص9/3 ها وخدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمیدرصد، ، 2/7
  دهند.اي تشکیل میشهري مازندرانی را در این گروه هزینه

                                                
در دوره آماري کسر شود، باقی مانده،  هرگاه ارزش کاالي دسته دوم فروش رفته، از ارزش کاالي مشابه خریداري شده، -١

  ار در کاالي مربوط خواهد بود.هزینه خالص خانو
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ر سال هزار ریال د 267919در مجموع متوسط هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهري استان از 
درصد رشد بیشتري  4/2رسیده و به میزان  1395در سال هزار ریال  297248به  1394

  است.  داشته 1394کل خانوار شهري کشور در سال  نسبت به متوسط هزینه
دخانی و غیرخوراکی خانوارهاي شهري استان در این سال به ترتیب  -متوسط هزینه خوراکی

درصد و  1/5هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  220659هزار ریال و  76588
و غیرخوراکی از هزینه کل درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی و دخانی  1/13

  درصد بوده است. 74و  26 شهري استان به ترتیبخانوار 
آرد، ي درصد مربوط به هزینه 8/25هاي خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با  در بین هزینه

 ها ها و سبزي میوهدرصد،  19و مابقی به ترتیب گوشت با  هاي آن رشته، غالت، نان و فرآورده
، درصد 5/7 قندو شکر درصد،  9/9 هاي آن و تخم پرندگان رآوردهشیر و ف درصد،7/16

، ها ینیریشدرصد،   6/6 خشکبار و حبوباتدرصد،  4/7 ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه
درصد و  6/4 و سایر ترکیبات خوراکی ها یچاشن، ها هیادودرصد، ،  1/6 چاي، قهوه و کاکائو

نه ناخالص یک خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه درصد از هزی 5/2 ها یچربو  ها روغن
  دهند.	اي تشکیل میهزینه

درصد مربوط به مسکن و مابقی به  3/36هاي غیرخوراکی، بیشترین سهم با  در بین هزینه
درصد،  4/15با و ارتباطات  ونقل حملدرصد،   1/17با کاالها وخدمات متفرقه خانوار ترتیب 

لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات درصد،  1/7پوشاك و کفش درصد،  2/12 بهداشت و درمان
درصد از هزینه ناخالص یک  9/4 ها وخدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمیدرصد،  7خانوار 

  دهند.اي تشکیل میخانوار شهري مازندرانی را در این گروه هزینه
  . نتایج بررسی درآمد خانوارها19-4-2

ي یک خانوار روستایی استان متوسط درآمد ساالنه 1395در سال  آمده دست بهبر اساس نتایج 
  است.   درصد افزایش داشته 6/27هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل  283903

هزار ریال حاکی  176866مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوري آن به مبلغ 
 باشد. ایی مازندران از متوسط کشوري آن میاز باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار روست

درصد آن مربوط به مشاغل مزد و  9/25از کل درآمد خانوار روستایی استان در سال یاد شده، 
درصد از منابع  6/35درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي و  6/38، يریبگ حقوق

  متفرقه بوده است. 
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 5/18تان مازندران از مشاغل مزد و حقوق بگیري، در این سال درآمد خانوارهاي روستایی اس
درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به  6/35درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي 

  است.  درصد رشد داشته7/15میزان 
درصد 8/17، میزان 1395در مجموع متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی استان در سال 

  به متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی کل کشور برحسب استان داشتهرشد بیشتري نسبت 
  است.

 377259ي یک خانوار شهري متوسط درآمد ساالنه 1395بر اساس نتایج بدست آمده در سال 
  است.   درصد افزایش داشته 1/32هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 

هزار ریال حاکی  317210شوري آن با مبلغ مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص ک
  باشد. تر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار شهري مازندران از متوسط کشوري آن میاز باال

درصد، درآمد  19در این سال درآمد خانوارهاي استان مازندران از مشاغل مزد و حقوق بگیري، 
 15د متفرقه به ترتیب به میزان درآم درصد و 9/25از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي 

  است.  درصد رشد داشته
درصد، درآمد از  8/33، يریبگ حقوقدر این سال درآمد خانوارهاي کشور از مشاغل مزد و 

 3/20درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان  1/52مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي 
  است.  درصد رشد داشته

از کل درآمد خانوار شهري استان به ترتیب درآمد حاصل از  سهم هریک از منابع درآمدي 
درصد و  1/28 يکشاورز ریغدرصد، مشاغل آزاد کشاورزي و  2/30 يریبگ حقوقمشاغل مزد و 

متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهري  درمجموعدرصد بوده است.  7/41از منابع متفرقه 
ري نسبت به متوسط درآمد خانوار درصد رشد بیشت 4/19به میزان  1395استان در سال 

  است.  شهري کل کشور داشته
متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوارهاي  1395آمده در سال  به دستبر اساس اطالعات 

باشد  هزار ریال بیشتر می 80011 ها آنشهري استان مازندران از متوسط هزینه ناخالص ساالنه 
 80011 ها آنخانوارهاي شهري استان مازندران مبلغ متوسط مازاد بودجه ساالنه  گرید یعبارت به

  باشد.  هزار ریال می
همچنین در همین سال متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوارهاي روستایی استان مازندران از 

باشد به عبارتی دیگر متوسط  هزار ریال بیشتر می 66452 ها آنمتوسط هزینه ناخالص ساالنه 
 باشد.  هزار ریال می 66452 ها آنهاي روستایی استان مازندران مبلغ مازاد بودجه ساالنه خانوار
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  هاي سیاستی و ارائه توصیهبندي  . جمع19-5
برخی از پیشنهادات سیاستی براي بهبود وضعیت معیشتی و بودجه خانوار در سطح استان 

  از: اند عبارت
و هزینه خانوارهاي  اطالعالت دقیق، بهنگام و یکدست از جامعه آماري درآمد يآور جمع-

گذاري الزم در جهت مشارکت مردم در  شهري و روستایی در سطح استان به منظور سیاست
  گذاري و رشد اشتغال. سرمایه

اجتماعی جهت  نیتأمحمایتی مانند گسترش بهداشت عمومی، آموزش و  يها استیساتخاذ -
  ها ارانهیدسازي پایین درآمدي با استفاده از منابع هدفمن يها دهکتوانمندسازي 

مناطق  باألخصاقتصادي و اجتماعی در مناطق محروم  يها رساختیزتقویت فرایند توسعه  -
  .درآمداشتغال مولد و کسب  يها نهیزمروستایی در راستاي ایجاد 

افزایش تولید و عرضه براي کاهش  يها استیس يریکارگ بهکاهش نابرابري درآمد از طریق -
 تورم. 

جامعه با حذف یارانه  درآمد کمهاي ي پرداختی از سوي دولت به سمت دهکها هدایت یارانه
 خانوارهاي پردرآمد 

حمایتی مانند گسترش آموزش، بهداشت عمومی، و تأمین اجتماعی جهت  يها استیساتخاذ  -
  ها. یارانه يهدفمندسازهاي پایین درآمدي با استفاده از منابع  توانمندسازي دهک

 زایی، اشتغال اعتبارات بر دقیق نظارت گذاري، سرمایه توسعه ازجمله سبمنا تدابیر اتخاذ -
 طریق از خصوصی بخش ریسک کاهش خصوصی، بخش گذاري سرمایه تشویق براي سازي زمینه
 کاهش و بیکاري نرخ تعدیل در وکار، کسب فضاي موانع رفع یطورکل به و ها سیاست ثبات

 آورد. عمل به جدي اقدام نابرابري
مستمر انجام  طور بهنرخ رشد اقتصادي پایدار و  بر هیتکهاي مخارج اجتماعی دولت با ستسیا  -

 .کند این مخارج در بهبود توزیع درآمد کمک می يرگذاریتأثشود. این امر به افزایش میزان 
مناطق  باألخصاقتصادي و اجتماعی در مناطق محروم  يها رساختیزتقویت فرآیند توسعه  -

 اشتغال مولد و کسب درآمد. يها نهیزمستاي ایجاد روستایی در را
بر سطح معیشت خانوارهاي شهري و روستایی با در نظر  رگذاریتأثتحلیل و بررسی عوامل -

 گرفتن شرایط اقتصادي حاکم بر مناطق شهري و روستایی استان.



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٢٠٤  

بدون عیب  اجرایی کشور در راستاي اجراي کامل و يها دستگاهایجاد انسجام و انتظام در بین -
  و نیازمند جامعه . ریپذ بیآس يها گروهو نقص قوانین و مقررات حمایتی دولت از 

  . مقایسه ضریب جینی خانوارهاي شهري و روستاي استان مازندران و کشور1-19جدول 
  درصد میزان تغییرات  کشور  استان  شرح

  کشور  استان  95سال   94سال   95سال   94سال 
 005/0 019/0 373/0 368/0 304/0 285/0  خانوار شهري

 00/0 001/0 336/0 336/0 273/0 272/0  خانوار روستایی

  اختالف شهري 
  و روستایی

01/0 03/0 03/0 04/0 02/0 01/0 

  مأخذ : مرکز آمار ایران   

.مقایسه متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی            2-19جدول 
  رقام به هزار ریال)(ا

  شرح
  درصد رشد  1395سال   1394سال 

  استان  کشور   استان  کشور  استان  کشور

 %1/13 %8/6 217451 156907 192320 146983  متوسط هزینه کل ساالنه

 %-6/4 %4/3 70313 59769 73741 57778  دخانی -هاي خوراکیهزینه

 %1/24 %9/8  147138 97138 118579 89205  هاي غیرخوراکیهزینه

  مأخذ : مرکز آمار ایران
 

. مقایسه متوسط هزینه کل خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري                3-19جدول
  (ارقام به هزار ریال)

  شرح
  درصد رشد  1395سال  1394سال 

  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور

 %9/10 %5/8 297248  284820 267919  262397  متوسط هزینه کل ساالنه

 %1/5 %7/6 76588  66636 72895  62431  هاي خوراکی و دخانیهزینه

 %1/13 %1/9 220659  218185 195024  199967  هاي غیرخوراکی هزینه

 مأخذ : مرکز آمار ایران
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             . مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد4-19جدول
  (ارقام به هزار ریال)

  1395مأخذ : سالنامه آماري استان مازندران سال  
 
 
  

. مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهري به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد                5-19جدول
  قام به هزار ریال)(ار

   1395مأخذ : سالنامه آماري استان مازندران سال       
  

  
  

  شرح
  درصد رشد  1395سال   1394سال

  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور

 %6/27 %8/9 283903 176866 222564 161038  متوسط درآمد کل ساالنه

 %5/18 %3/10  73511 53655 62011 48633  يریبگ حقوقدرآمد از مشاغل مزد و 

 ریغزي و درآمد از مشاغل آزاد کشاور
  يکشاورز

49761 73297 55089 109454 7/10% 3/49% 

 %7/15 %7/8 100938 68122 87256 62644  درآمد متفرقه

  شرح
  درصد رشد  1395سال   1394سال 

  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور

%7/13  377259  317210  285570  278872  متوسط درآمد کل ساالنه  1/32%  

%6/13  113879  105787  85114  93143  يریبگ حقوقدرآمد از مشاغل مزد و   8/33%  

 ریغدرآمد از مشاغل آزاد کشاورزي و 
  يورزکشا

45456  69755  53922  106091  6/18%  1/52 %  

 %3/20 %3/12  157289  157502  130701  140273  درآمد متفرقه
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   بیستمفصل 

 هدفمند کردن یارانه هادر استان
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  چکیده
 منظور بهبوده که  ها دولتبسیار مهم  يها استیسارانه یکی از راهکارها و ی

. پرداخت یارانه شود یماستفاده از منابع انرژي اجرا  شیوه يساز نهیبه
سنگینی بر دوش دولت و همچنین بر ابعاد مختلف  يها نهیهزهمواره 

. به همین کند یماجتماعی وارد  ازلحاظاقتصادي و هم  ازلحاظجامعه هم 
با اعمال تخصیص عادالنه و بهینه منابع کشور ناگزیر هستند  ها دولتدلیل 

گامی اساسی جهت تعدیل ثروت و اصالح سیستم  ها ارانهیبا هدفمند کردن 
  .اقتصادي و اجتماعی بردارند

آغاز و  89هاي نقدي به اقشار مختلف جامعه از آبان ماه سال  پرداخت یارانه
تومان در  500هزار و  45که از ابتدا مبلغ  يا ارانهیتاکنون ادامه یافته است. 

  .شود یمسال نیز بدون افزایش پرداخت  7گذشت تعیین و پس از  هرماه
ها، در اجراي ماده  یارانه يهدفمندسازبر این اساس در فاز اول اجراي قانون 

خانوار استان مازندران، یارانه نقدي به مبلغ  969300هفت براي تعداد 
 شده نام ثبتتعداد خانوار ماهانه واریز گردید.  صورت بهمیلیارد ریال  1428

 باشد یمهزار خانوار  915حدود  ها ارانهیهدفمندي  2فاز  نام ثبت در شروع
درصد کاهش  3/5هزار خانوار) حدود  969.3اول (که در مقایسه با فاز 

ماهانه  حدوداًدر فاز دوم  ها ارانهیداشته است. همچنین میزان مبلغ واریزي 
 2/8میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به فاز اول، حدود  9/1373

  درصد کاهش داشته است.
هاي  توزیع آب و برق و گاز و فرآورده يها شرکتبر اساس آمار دریافتی از 

هاي انرژي و آب با احتساب سهم هدفمندي در  نفتی، فروش حامل
 9/31126مبلغ  1395هاي آب، برق، گاز و سوخت استان در سال  بخش

رصد افزایش داشته د 9/15میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود 
  است.

 هاي انرژي حامل، ها، مازندران : هدفمندي یارانهواژگان کلیدي
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  استان يها يریگ جهت و ها ارانهی هدفمند کردن يها استیس. 20-1.
) تنها سه محل (یارانه نقدي، کمک به تولید و 1388(مصوب سال  ها ارانهیدر قانون هدفمندي 

گرفته شده است ولی در عمل و در طی  در نظرندي کمک به دولت) براي مصارف هدفم
بودجه سنواتی مصارف متعدد و متنوعی براي منابع  همواره در قوانین اجراي قانون يها سال

  است. شده دهیدحاصل از اجراي آن 
 10قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص  34در بخش سالمت طبق مفاد بند ب تبصره 

تا پایان سال  1389 يها سالبه حوزه سالمت در طی  ها ارانهیمندسازي درصد از کل منابع هدف
است. پرداخت به سازمان  افتهی اختصاصبه این بخش  درصد از منابع مذکور 2تنها  1395

و حمایت از  شده يبسترسالمت بابت بیمه نمودن افراد فاقد بیمه، کاهش پرداختی بیماران 
در بخش سالمت  ها ارانهیاجراي هدفمندي  يها استیس نیتر مهمبیماران خاص و نیازمند از 

  بوده است.
جوان،  يها زوجمسکن حمایتی  نیتأمبخشی از یارانه سود تسهیالت  نیتأمدر بخش مسکن نیز 

بخش از  نیتر مهمفرسوده، حاشیه شهرها و مسکن مهر از  يجاها ینیچساماندهی مسکن در 
  است. هشد گرفتهدر نظر  ها ارانهیمصارف هدفمندي 

مبنی بر حذف کامل  ییها زمزمهپس از آغاز به کار دولت یازدهم  ژهیو بهاخیر و  يها سالطی 
برخوردار و ثروتمند مطرح بوده،  يها گروهپرداخت یارانه نقدي و یا توقف پرداخت یارانه به 

اما ؛ است هشد حذفمیلیون نفر  3وزارت کار اعالم کرده، تنها یارانه  آنچهتا به امروز  حال نیباا
میلیون ایرانی حذف و روند پرداخت آن  40مجلس دولت را مکلف کرده تا یارانه دستکم 

  .متوقف شود
که همانا  95هاي کلی اقتصاد مقاومتی در سال  سوم سیاست دربند مدنظراهداف  متأسفانه

، يور بهرهدر جهت افزایش تولید، اشتغال و  ها ارانهیاستفاده از ظرفیت اجراي هدفمندسازي 
رفت،  که انتظار می گونه آن عدالت اجتماعی است يها شاخصکاهش شدت انرژي و ارتقاي 

  نگردیده است.محقق 
مصوب  ها ارانهیآمده است: در اجراي قانون هدفمند کردن  95الیحه بودجه  14ر تبصره د

یمت منابع مالی حاصل از اصالح ق 1395، در سال شود یمبه دولت اجازه داده  15/10/1388
این  يا ارانهی يها فیردمیلیارد ریال و  هزار 480کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 
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پرداخت نقدي و غیر نقدي به خانوارهاي هدف و نیازمند  يها روشقانون با استفاده از انواع 
  .توزیع و همچنین براي ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید

  ها ارانهیکردن  يتحوالت مرتبط با هدفمند تیوضع یسبرر. 20-2
هزار میلیارد  32کشور  کل 1395 سال بودجه قانون 14 اجرایی تبصره نامه نییآبر اساس 

 عنوان بههزار میلیارد تومان  49و  ها ارانهیمنابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي  عنوان بهتومان 
هزار میلیارد تومانی در بودجه  17ري بودجه کس دهنده نشانکه  شده گرفته در نظرمصارف 

  می باشد. ها ارانهیهدفمندي 
حذف افراد مشمول یارانه نقدي مطابق بند الف  در صورتاجرایی و  نامه نییآبا عنایت به این 

منابع حاصل از حذف این  عنوان بههزار میلیارد تومان  559/1قانون بودجه مبلغ  14تبصره 
هزار میلیارد تومان براي یارانه سود  091/1که از این مقدار  شده گرفتهظر دسته از خانوارها در ن

فنی  خدمات گردشگري، کشاورزي، معدنی صنعتی، متوسط و کوچک تسهیالت براي واحدهاي
 رویکرد با صنایع نوسازي جهت و کمک تسهیالت تسهیالت، سود یارانه و صادراتی و مهندسی

 ونقل حملو حمایت از  صادراتی يها رساختیز و ها قمشو ارائه و انرژي شدت مصرف کاهش
  است. شده گرفتهریلی در نظر 

 گونه چیه که ییازآنجا ها ارانهیقانون هدفمندي  8و در راستاي اجراي ماده  1395در سال 
انرژي و افزایش قیمت  يها متیقآزادسازي  جهیدرنتبه بخش تولید پرداخت نگردید  يا ارانهی

یلی برخی از واحدهاي تولیدي و اخراج بسیاري از کارگران از این واحدها منجر به تعط ها آن
  گردید.

کاالها و خدمات و افزایش قیمت داخلی توان  شده تماماز طرفی دیگر به دلیل افزایش قیمت 
 جهیدرنتو  افتهی کاهشواحدهاي تولیدي داخلی نسبت به واحدهاي مشابه خارجی  يریپذ رقابت

  است. داکردهیپمیزان صادرات کاهش 
به دلیل تورم و افزایش قیمت  بعد از اجراي طرح يها سالهمچنین در این سال نیز همانند 

هدف اصلی طرح که همانا کاهش فقر و توزیع عادالنه درآمد بوده محقق  تنها نهکاالها و خدمات 
 يها دهک الخصوص یعلنگردید بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید در سطح خانوارهاي استان 

  است. داکردهیپپایین درآمدي میزان فقر در میان این دسته از خانوارها افزایش 
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  . برق مصرفی استان20-2-1
ساري و نوشهر)، برق مصرفی استان در مازندران (بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروي برق 

هزار  9/7239حدود  95هاي خانگی، عمومی، کشاورزي، صنعتی و تجاري در سال  بخش
را  درصد 3هزار مگاوات، رشد  8/7029باشد که نسبت به سال قبل با میزان مصرف  می اتمگاو

 1/3نسبت به سال گذشته  که یبخش خانگدر پی داشته است بیشترین مصرف مربوط به 
رشد  درصد 4/7درصد رشد و کمترین مصرف مربوط به تجاري بوده که نسبت به سال گذشته 

  داشته است.
  هاي نفتی رده. مصرف فرآو20-2-2

هاي نفتی ساري و چالوس، مصرف  از شرکت پخش فرآورده آمده دست بهبر اساس اطالعات 
هزار  4/2577، معادل 95هاي انرژي در بخش سوخت در استان مازندران در سال  حامل

 7/17، هزار مترمکعب 5/3131باشد که نسبت به سال قبل با میزان مصرف  می مترمکعب
  ته است.درصد رشد نزولی داش

هزار  21/0بخش صنعتی  در مترمکعب، 9/113 یخانگمیزان مصرف نفت سفید در بخش 
 4/15بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  مترمکعبهزار  3/13 ها بخشو در سایر  مترمکعب

به دلیل افزایش میزان  .اند داشتهکاهش  درصد 8/24درصد افزایش و  7/16درصد کاهش،
امور  منظور بهنفت سفید  يجا بهاستان و جایگزینی گاز در بخش خانگی  انشعابات گازرسانی در

این بخش کاهش مصرف نفت سفید در بخش خانگی و صنعتی بدیهی به نظر  یشیگرما
  .رسد یم

هزار  2/865هزار مترمکعب، در بخش نیروگاه  5/90میزان مصرف نفت کوره در بخش صنعتی 
که نسبت به سال قبل در بخش  باشد یمرمکعب هزار مت 5/1 ها بخشمترمکعب و در سایر 

 5/37درصد و  43 به ترتیب ها بخشدرصد افزایش و در بخش نیروگاه و سایر  9/28صنعتی 
  درصد کاهش داشته است.

واحدهاي صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در بخش صنعت  يانداز راه 1395در سال  که ییآنجااز 
رونق تولید و اعطاي  يها بستهآن ارائه  به دنبالدولت قرار گرفت و  موردتوجهو کشاورزي 

صورت گرفت، بسیاري از واحدهاي صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل  ها بخشتسهیالت به این 
منبع سوخت در این  نیتر مهممیزان مصرف نفت کوره که  جهیدرنتگردیده و  يانداز راه مجدداً
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و جایگزینی  ها روگاهینعی گاز در افزایش یافت. همچنین به دلیل کاهش قط باشد یم ها بخش
  است. داکردهیپمیزان مصرف نفت کوره در این بخش کاهش  ها روگاهیننفت کوره در  يجا بهگاز 
  و فاضالب روستایی آب .20-2-3

 درمجموع یخانگ ریغهاي خانگی و  در بخش 95مصرف آب روستایی استان مازندران در سال  
میلیون  68ار مصرف نسبت به سال قبل با میزان بوده که این مقد مترمکعبمیلیون  67

میلیون  55میزان مصرف در بخش خانگی  درصدي را در پی داشته است. 5/1کاهش  مترمکعب
درصد کاهش داشته است. همچنین میزان مصرف  5/3بوده که نسبت به سال قبل  مترمکعب
درصد رشد داشته  1/9بوده که نسبت به سال قبل  مترمکعبمیلیون  12 یخانگ ریغدر بخش 

  است.
  . آب و فاضالب شهري20-2-4

، 1395بنا به گزارش شرکت آب و فاضالب شهري استان مازندران، حجم مصرف در سال 
میلیون  177باشد که نسبت به سال قبل با میزان مصرف  می مترمکعبمیلیون  175 معادل

 ریغهاي خانگی و  بخش درصدي همراه بوده است. تعداد مشترکین در 1/1مترمکعب، با کاهش 
مشترك بوده  585648و  570068 به ترتیب 1395و  1394هاي 	در سال درمجموع یخانگ

در زمینه کاهش مصرف آب و همچنین افزایش قیمت آب شهري منجر شد  يساز فرهنگاست. 
همچنین درآمد حاصل  افزایش تعداد مشترکین میزان مصرف آب کاهش پیدا کند. رغم یعلکه 

 که در حدود باشد میلیارد ریال می 6/551مبلغ  1395آب و فاضالب شهري در سال فروش  از
  درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. 8/7
  . مصرف گاز20-2-5 

میلیون مترمکعب بوده که نسبت به  4/6816حدود  95مصرف گاز مشترکین استان در سال 
در پی داشته است. تعداد کل را  درصد 8/13رشدي معادل  2/5989سال قبل با میزان 

نسبت به سال  میلیون مشترك بوده که 2/1برابر با  95استان تا پایان  گاز طبیعیمشترکین 
میلیون مشترك،  16/1تعداد مشترکین در بخش خانگی  درصد رشد داشته است. 4/5قبل 

مشترك  4مشترك و نیروگاه  CNG (76880(و مشترك، بخش تجاري  8228بخش صنعتی 
 4/8درصد،  2/5و تجاري به ترتیب  یصنعت که نسبت به سال قبل در بخش خانگی، اشدب یم

  درصد افزایش و در بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است. 07/7درصد، 
  



 1395سال  گزارش اقتصادي استان مازندران

 

  ٢١٢  

  ها در استان . منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه20-3
  موضوع قانون يها شرکت. منابع به تفکیک 20-3-1

هاي نفتی، فروش  توزیع آب و برق و گاز و فرآورده يها شرکتیافتی از بر اساس آمار در
هاي آب، برق، گاز و سوخت استان  هاي انرژي و آب با احتساب سهم هدفمندي در بخش حامل

درصد  9/15میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود  9/31126مبلغ  1395در سال 
  افزایش داشته است.

که در  باشد میلیارد ریال می 9/196مبلغ  1395ضالب روستایی در سال میزان فروش آب و فا
از  ها ارانهیدرصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. میزان سهم هدفمندي  1/39 حدود

 درصد از درآمد فروش را شامل بوده و 34/0که  باشد یممیلیون ریال  668فروش در این بخش 
  شته است.درصد کاهش دا 8/1نسبت به سال قبل 

که در  باشد میلیارد ریال می 6/551مبلغ  1395میزان فروش آب و فاضالب شهري در سال 
از  ها ارانهیدرصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. میزان سهم هدفمندي  8/7 حدود

درصد از درآمد فروش را شامل بوده  32/0که  باشد یممیلیون ریال  1756فروش در این بخش 
  درصد کاهش داشته است. 7/0سال قبل نسبت به  و

که نسبت  باشد یممیلیارد ریال  7307در حدود  1395میزان فروش سهم شرکت گاز در سال 
از فروش در این  ها ارانهیدرصد رشد داشته است. میزان سهم هدفمندي  6/15به سال قبل، 

نسبت به  ل بوده ودرصد از درآمد فروش را شام 9/62که  باشد یممیلیارد ریال  8/4599بخش 
  افزایش داشته است. درصد 9/5سال قبل 

میلیارد ریال داشته  6/6792فروشی به میزان  1395شرکت توزیع برق ساري و نوشهر در سال 
درصد رشد داشته است. میزان سهم هدفمندي  3/11که نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل 

درصد از درآمد فروش را  1/13که  باشد یم میلیارد ریال 892از فروش در این بخش  ها ارانهی
  درصد افزایش داشته است. 8/28قبل نسبت به سال  شامل بوده و

با احتساب سهم هدفمندي  هاي نفتی ساري و چالوس میزان فروش شرکت پخش فرآورده
 1/10باشد که نسبت به سال گذشته،  میلیارد ریال می 8/16276مبلغ  1395در سال  ها ارانهی

  اهش داشته است.درصد ک
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  ها قانون هدفمند کردن یارانه 7. مصارف ماده 20-3-2
  :7ماده 

 يبندها قالباین قانون را در  اجراخالص وجوه حاصل از  درصد پنجاهدولت مجاز است حداکثر تا 
  زیر هزینه نماید:

یه با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کل ينقد ریغیارانه در قالب پرداخت نقدي و -الف
  خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

 اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هدف از قبیل: -ب
هاي اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و  گسترش و تأمین بیمه- 1

  .العالج صعبپوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و 
 مسکن و اشتغال. يساز قاوممکمک به تأمین هزینه مسکن، - 2
  هاي حمایت اجتماعی. برنامه اجراتوانمندسازي و - 3

درصد از وجوه حاصل از اجراي  50براي مصارف آن قانون  ها ارانهیقانون هدفمندي  7در ماده 
 1389 يها سالاست اما در عمل و در طی  شده گرفتهبراي کمک به خانوارها در نظر  قانون

 يها ارانهیوط به کمک به خانوارها که بخش عمده آن شامل پرداخت مصارف مرب 1395لغایت 
 را به خود اختصاص داده است. ها ارانهیدرصد از کل مصارف هدفمندي  88 باشد یمنقدي 

ها، در اجراي ماده هفت براي تعداد  بر این اساس در فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي یارانه
ماهانه واریز  صورت به میلیارد ریال 1428نقدي به مبلغ رانه خانوار استان مازندران، یا 969300

شود. از ابتداي اجراي طرح هدفمند کردن  درصد خانوارهاي استان را شامل می 99.4گردید که 
شود، طی  که پرونده فاز اول اجراي قانون بسته می 93سال  ماه نیفروردها تا پایان  یارانه

 حساب بهمیلیارد ریال یارانه نقدي  55400 مبلغی حدود درمجموعمرحله  وهشت یس
سرپرستان خانوارهاي استان مازندران واریز گردیده است. در سطح کشور نیز با پرداخت آخرین 

 500هزار و  133هزار تومان به هر ایرانی و  845و  ونیلیم کییارانه نقدي، در فاز اول مبلغ 
  ن در سراسر کشور پرداخت گردیده است.میلیارد تومان در کل اجراي قانون به تمام مشموال

هزار خانوار  915حدود  ها ارانهیهدفمندي  2فاز  نام ثبتدر شروع  شده نام ثبتتعداد خانوار 
 3/5 ) حدودهزار خانوار 969.3در فاز اول ( شده نام ثبتکه نسبت به تعداد خانوار  باشد یم

ماهانه  حدوداًدر فاز دوم  ها هارانیهمچنین میزان مبلغ واریزي درصد کاهش داشته است. 
درصد کاهش داشته است.  8/3، حدود 1میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به فاز  9/1373
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جدید در سامانه در فاز دوم، عدم واریز یارانه نوزادان،  يها ازدواج نام ثبتدالیل این امر عدم 
، نام ثبتري افرادي که در موقع حذف یارانه افراد مقیم خارج از کشور و همچنین حذف خانوا

یا طالق گرفته بودند که امکان ویرایش و تغییر سرپرست نبوده و  شده فوت ها آنسرپرست 
  نگردیدند. نام ثبتموفق به 

تعداد  1395تا پایان سال  باشد یم ها ارانهیکه آغاز واریز مرحله دوم  93از ابتداي اردیبهشت 
و  میلیارد ریال 9/1373متوسط ماهانه  طور بهت که مرحله یارانه پرداخت گردیده اس 35

  .گردد یمسرپرستان خانوار واریز  حساب بهمیلیارد ریال در استان  5/48085 حدوداً درمجموع
  ها قانون هدفمند کردن یارانه 8. مصارف ماده 20-3-3

 این قانون را براي اجراوجوه حاصل از  ) خالص%30دولت مکلف است سی درصد ( :8ماده 
موارد زیر  اجرابالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده براي  يها کمکپرداخت 

  هزینه کند:
سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی و تشویق به  ینهزه -الف

  شود. معرفی می ربط يذجویی و رعایت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائی  صرفه
وري انرژي، آب و توسعه  ر فناوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهرهاصالح ساختا -ب

  .ریپذ دیتجدتولید برق از منابع 
خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و  دهنده ارائه يها شرکتجبران بخشی از زیان  -ج

  این قانون. اجراها ناشی از 	و دهیاري ها يشهردارهاي نفتی و  فرآورده
عمومی و  ونقل حملعمومی در چهارچوب قانون توسعه  ونقل حملد گسترش و بهبو -د

  ) قانون مذکور.9ماده (مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات 
  حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتی. -ه
 حمایت از تولید نان صنعتی.- و
 حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. -ز
  غیر ضرور. يوآمدها رفتحذف و یا کاهش  باهدفونیکی تعاملی توسعه خدمات الکتر -ح

 14متوسط سهمی معادل  طور به 1395لغایت  1389 يها سالمجلس شوراي اسالمی طی 
 8ماده ( دیتولرا در قوانین بودجه سنواتی براي کمک به  ها ارانهیدرصد از منابع هدفمندسازي 
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در  درصد از منابع مزبور 2اما در عمل حدود  کرده است ینیب شیپ) ها ارانهیقانون هدفمندي 
 است. داکردهیپبه تولید اختصاص  موردنظر يها سالطی 

قانون  8آخرین اقدامات صورت گرفته و تسهیالت پرداخت گردیده در راستاي اجراي ماده 
میلیارد ریال  9/865که مبلغ  باشد یم 1392در استان مربوط به سال  ها ارانهیهدفمندي 

 1395تا پایان سال  بعدازآنصنعت و کشاورزي تعلق گرفت و  يها بخشانرژي به  تسهیالت
پرداخت نگردیده  الذکر فوق يها بخشبه  یقانون مادهتسهیالتی در راستاي اجراي این  گونه چیه

حاصل از  ها ارانهیبخش اعظمی از وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي  قتیدر حقاست. 
نقدي به خانوارهاي تحت پوشش سازمان  يها ارانهیپرداخت صرف  ها متیقآزادسازي 
 ها ارانهیقانون هدفمندي  8پرداختی در راستاي اجراي ماده  هرگونهگردید و  ها ارانهیهدفمندي 

  صورت نپذیرفت.
 يها بخشیارانه به  8و در راستاي اجراي ماده  ها متیقتثبیت  منظور بهمقرر شد  که ییازآنجا

در این سال نیز  جهیدرنتنیز محقق نگردید  1395د و این امر در سال تولیدي پرداخت شو
و  خود را نشان داد ها ارانهیاثرات اجراي نادرست قانون هدفمندي قبل  يها سالهمانند 

. افزایش تورم و به دنبال آن در سبد مصرفی خانوار بود ژهیو بهاثر آن افزایش تورم،  نیتر مهم
به سمت بازار طال و ارز سوق پیدا کند و به  ها پوله آن شد که کاهش نرخ سود بانکی منجر ب

  شاهد عدم تعادل در بازار طال و ارز بودیم. 1395همین دلیل در پایان سال 
  هاي سیاستی بندي و ارائه توصیه . جمع20-4

طرح تحول اقتصادي در راستاي  گانه هفت يمحورهایکی از  عنوان به ها ارانهیهدفمند کردن 
ساختار اقتصادي کشور مطرح گردید. اصالح ساختار اقتصادي، مدیریت مصرف انرژي و اصالح 

 نیتر مهماز ...و  ستیز طیمحدولت، حفظ  يا ارانهی يها نهیهزتوزیع عادالنه درآمدها کاهش 
  .بوده است ها ارانهیاهداف اجراي طرح هدفمندي 

ز اجراي این قانون شاهد هستیم آن آنچه در عمل ا 1395از زمان آغاز اجراي طرح تا پایان سال 
قرار داده به  ها دولتکه بر دوش  یتوجه قابل يها نهیهز رغم به ها ارانهیاست که قانون هدفمندي 

بسیاري از اهداف مدنظر خود دست پیدا نکرده و در مسیري صحیح نیز براي دستیابی به اهداف 
 يها میتحرظهور عواملی همچون که  باشد یمقرار ندارد. بررسی کارشناسانه بیانگر این 

نقدي  يها ارانهی، تورم و رکود اقتصادي، ضعف مبانی نظري قانون هدفمندي، توزیع یالملل نیب
  م تحقق اهداف کلی اجراي طرح گردیده است.منجر به عد...و يدرآمد يها دهکبین همه 
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اقتصاد مقاومتی هاي کلی  سوم سیاست دربند مدنظراهداف  95که اشاره شد در سال  طور همان
در جهت افزایش تولید، اشتغال و  ها ارانهیکه همانا استفاده از ظرفیت اجراي هدفمندسازي 

انتظار  که گونه آن هاي عدالت اجتماعی است ، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخصيور بهره
ش ها تا حدودي در بخ یارانه يهدفمندساز همچنین در این سال نگردیده است.رفت، محقق  می

هاي دیگر به دلیل کمبود منابع مالی روند کندي را در  در بخش لیدرمان محقق شده و
  است. گرفته شیپ
و اعطاي یارانه به بخش تولید در این سال  ها ارانهیقانون هدفمندي  8در راستاي اجراي ماده  

در این  جهیدرنت .به بخش تولید پرداخت نگردید يا ارانهیچگونه یقبل ه يها سالنیز همانند 
 خود را نشان داد ها ارانهیاثرات اجراي نادرست قانون هدفمندي قبل  يها سالسال نیز همانند 

  .در سبد مصرفی خانوار بود ژهیو بهاثر آن افزایش تورم،  نیتر مهمو 
  :گردد یمموارد ذیل پیشنهاد  ها ارانهیاجراي هرچه بهتر قانون هدفمندي  منظور به
 تمهیدات اجرایی منتج به تبدیل دانش به ثروت، توزیع عادالنه سازي سازوکارها و  فعال

ها، تالش  هاي حمایتی و تأکید بر تحقق این سیاست سیاست یهمگامهاي اقتصادي،  فرصت
هاي تولیدي و اقتصادي و استفاده از تمام  بنگاه  وري حداکثري از ظرفیت در جهت بهره

اشتغال باید در اولویت تمامی اهداف و  اي و اجرایی براي بهبود فضاي ابزارهاي سرمایه
 .ها قرار گیرد هاي دولت در زمان اجراي قانون هدفمندي یارانه برنامه

  از افرادي که  آن دستهو یا ویرایش، براي  نام ثبتصدور دستورالعملی مبنی بر تعیین زمان
 واري دارند.و یا نیاز به تغییرات اطالعات خان اند دهینگرد نام ثبتبه هر دلیل موفق به 

 در حال حاضر با حذف سرپرست، اطالعات فرزندان خانوار نیز از سامانه  که ییازآنجا
گردد، لذا فرزندان نیز پس از ازدواج و تشکیل خانواده  اطالعاتی سازمان هدفمندي حذف می

و فرزندان خانوار متمکن نبوده  بسا چهموارد  گونه نیاشوند که در  از دریافت یارانه محروم می
مجدد برقرار  نام ثبتافراد نیز فرصت  گونه نیاحتی نیازمند دریافت یارانه باشند لذا براي 

 گردد.
 ها  نیازهاي اجراي هدفمندي یارانه اینکه جلوگیري از رشد تورم یکی از پیش با توجه به

ي با ژهاي انر است، با توجه به شرایط رکودي که کماکان در کشور وجود دارد، نرخ حامل
آثار منفی را به حداقل ممکن  چندسالهمالیم به نرخ هدف حرکت کند و در دوره شیب 

 .برسانیم
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  هاي اقتصادي در  قانون و حمایت از بنگاه 8تخصیص اعتبار الزم جهت اجرایی ماندن ماده
هاي اقتصادي،  یارانه بخشی از سود بانکی و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه قالب تخصیص

  .احدها وبهسازي و نوسازي و
  چنانچه عضوي از  گردد یمدر خصوص تمکن مالی یکی از اعضاي تحت تکفل، پیشنهاد

اعضاي خانواده بر اساس آمار و اطالعات دریافتی متمکن شناخته شد، فقط نسبت به 
حذف یارانه آن شخص اقدام گردد. نه آنکه کل اعضاي خانواده از دریافت یارانه محروم 

 نیتأم ازکارافتادهان اینکه سرپرست خانوار عضو بازنشسته و یا گردند. در این وضعیت امک
این دسته از افراد عادالنه  يا ارانهیآن بوده باشد که حذف  ریبگ يمستمرو  اجتماعی

 .باشد ینم
  1395و  1394 يها سالدر  تعداد و مصرف برق مشترکین استان .1- 20جدول 

  1395سال   1394سال   شرح

  تعداد مشترکین برق

  1457616  1408520  گیخان
  202215  193875  تجاري
  97263  91412  عمومی
  12558  11867  صنعتی

  67178  58586  کشاورزي

 هزار مگاوات( ها بخشفروش برق به تفکیک 
  ساعت)

  7/3295  9/3195  خانگی
  2/701  653  تجاري
  8/1018  4/1008  عمومی
  9/1303  1262  صنعتی

  3/920  5/910  کشاورزي

  فروشارزش 
  (میلیارد ریال)

 2945 2676  خانگی
 1/1801 5/1554  تجاري
  3/607  7/551  عمومی
 6/1114 5/1005  صنعتی

 6/324 1/316  کشاورزي

  از فروش ها ارانهیسهم هدفمندي 
  (میلیارد ریال)

  443  6/320  خانگی
  89  9/63  تجاري
  1/93  2/93  عمومی
  145  6/123  صنعتی

  9/121  91  کشاورزي
  ساري و نوشهر)مازندران (توزیع برق استان  شرکت :مأخذ 
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  و ارزش به میلیارد ریال) مترمکعبمصرف به هزار ها ( نفتی به تفکیک بخش يها فرآوردهمصرف  .2 - 20جدول 

رح
ش

  

  نوع فرآورده

  1395سال   1394سال 

وسایل   نیروگاه  صنعتی  خانگی
  نقلیه

سایر 
وسایل   نیروگاه  عتیصن  خانگی  ها بخش

  قلیهن

سایر 
 بخش

  ها

ان 
میز

رف
مص

  

  3/13  -  -  21/0  9/113  7/17  -  -  18/0  6/134  نفت سفید
  5/1  -  2/865  5/90  -  4/2  -  2/1517  2/70  -  نفت کوره

  68/0  1491  -  1/1  -  68/0  6/1387  -  93/0  -  بنزین

ش
فرو

ش 
ارز

  

  3/15  -  -  01/1  7/170  9/32  -    1  5/203  نفت سفید
  35/0  -  3/719  5/256  -  31/0  -  6/4401  3/214  -  نفت کوره

/3  -  9/8  -  بنزین
13239  9/7  -  6/10  -  4/15095  6/7  

  هاي نفتی ساري و چالوس شرکت پخش فرآورده :مأخذ
  
  

  1395 و 1394 هاي سال در استان شهري مشترکین آب مصرف و تعداد .3- 20 جدول
  1395سال   1394سال   شرح

  481504  469168  خانگی  تعداد مشترکین
  104144  100900  یخانگ ریغ

  مصرف آب
  )مترمکعب(میلیون 

  133  129  خانگی
  42  48  یخانگ ریغ

  درآمد جاري حاصل از فروش
  (میلیون ریال)

  349648  299795  خانگی
  201912  211668  یخانگ ریغ

  از فروش ها ارانهیسهم هدفمندي 
  (میلیون ریال)

  1333  1325  خانگی
  423  443  یخانگ ریغ

  آب و فاضالب شهري استان شرکت :ذمأخ      
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  1395 و 1394 هاي سال در استان روستایی مشترکین آب مصرف و تعداد .4- 20 جدول

  1395سال   1394سال   شرح

  308286  305664  خانگی  تعداد مشترکین
  93148  81325  یخانگ ریغ

  مصرف آب
  )مترمکعب(میلیون 

  55  57  خانگی
  12  11  یخانگ ریغ

  ري حاصل از فروشدرآمد جا
  (میلیون ریال)

  130098  91410  خانگی
  66791  50096  یخانگ ریغ

از فروش  ها ارانهیسهم هدفمندي 
  (میلیون ریال)

  546  570  خانگی
  122  110  یخانگ ریغ

  آب و فاضالب روستایی استان شرکت :مأخذ 
  

  
  مصرف گاز طبیعی .5- 20جدول 

 شرح
 1395سال  1394سال 

جاري و ت صنعتی خانگی
CNG 

تجاري و  صنعتی خانگی  نیروگاه
CNG 

 نیروگاه

مصرف گاز 
طبیعی به 

 ها بخشتفکیک 
(میلیون 
 مترمکعب)

6/2909 9/814 5/663 2/1601 7/3394 8/809 4/685 5/1926 

تعداد مشترکین 
 (مشترك)

1101849 7592 71805 4 1159713 8228 76880 4 

ارزش فروش 
 (میلیارد ریال)

04/3125 4/768 4/1320 2/1105 3/3895 2/808 1/1414 4/1189 

سهم هدفمندي 
  6/533  7/1150  9/520  6/2394  7/667  9/1113  6/537  7/2024  (میلیارد ریال)

 گاز استان مازندران شرکت مآخذ:
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  :مآخذمنابع و 
 استان مازندرانریزي  برنامهسازمان مدیریت و  ،استان مازندران 1395سال  سالنامه آماري  
 کمیسیون  ،1391-1395هاي  طی سال "هاي استان اي بانک آمار مقایسه"ش گزار

 هاي استان هماهنگی بانک
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران1395نماگر اقتصادي سه ماه چهارم سال ، 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران1395گزارش وضعیت بودجه دولت در سال ، 
  مرکز آمار ایران ،1395نتایج آمارگیري نیروي کار سال 
 جمهوري اسالمی ایران، گمرك 1395در سال  چکیده آمار تجارت خارجی 
 هاي مجلس ، مرکز پژوهش1395 سال در دولت بودجه عملکرد بررسی 
 تهران ، بورس اوراق بهادار29/12/1395بهادار منتهی به  اوراق بازار گزارش  
 اداره کل امور اقتصادي و  ،1391-1395هاي  آمارنامه اقتصادي استان مازندران طی سال

 دارایی مازندران
 مرکز آمار ایران. ،1390-1394هاي  گزارش حساب تولید طی سال 
 وب سایت  ،1391 -1395هاي  گزارش شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی طی سال

 یرانا  میبانک مرکزي جمهوري اسال
  1391-1395هاي  ي استان طی سالا سرمایههاي  ی، هزینه، تملک دارایدرآمدگزارش، 

 خزانه معین استان مازندران
 وب سایت بیمه مرکزي جمهوري  ،1391-1395هاي  عملکرد صنعت بیمه طی سال

 یرانا  میاسال
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Abstract  

The most important government programs for 2016, was financing of 
production and employment, banking sector reform, capital market 
development, business environment enhancing and private sector 
development. Gross domestic product in nominal value (based on the base 
year of 2011) was equal to 175.6 billion dollar, which in comparison with 
158.3 billion dollar in 2015 enjoys 11% growth. The unemployment rate 
was 12.4% which shows 1.4 percent growth in comparison with 2015. 
Public funds of the government in 2016 was equal to 67.4 Billion dollar 
which shows 96% occurring in comparison with approved budget (70.1 
billion dollar). Expenditure appropriation with 49.3 Billion dollar have 97 
percent of appropriation, and payment of capital assets with 10 Billion 
dollar has 73% of approved number and payments of fiscal assets (mostly 
repayment of government commitments) with 8 billion dollar is 146% of 
approved number. Tax revenues of the this year equals to 24.1 Billion dollar 
which in comparison with the approved budget 97.7% occurred and in 
Comparison With Year before enjoyed 28.1% growth. Added value of 
petroleum sector in 2016 (based on the base year of 2011) was 35 billion 
dollar which enjoys 35% growth in comparison with the year before with 
25.9 billion dollar which the main reason was improve of the petroleum 
export following Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA. 

Gross domestic product of Mazandaran in 2015 was 9.9 billion dollar in 
nominal value, and in 2014 was 9.1 billion dollar which enjoyed 8.7% 
growth. Mazandaran's share from Gross domestic product of the country in 
2015 was equal to 3.4% which ranked 7th among provinces of Iran.  

By the end of 2016 about 3850 industrial units obtained the operation 
license, which is about 5 percent of the country's existing license. Also in 
the mining sector by the end of 2016, 243 active mines existed in the 
province with the composition of: 158 active and equipping mines and 85 
inactive mines.  

During 2016, about 4645 construction license with 3073 thousand square 
meters construction area issued by municipalities of Mazandaran which 
suffered from 0.4% decrease and enjoyed from 21.8% increase respectively 
in comparison with 2015. 
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The foreign investment license issued for Mazandaran under Foreign 
Investment Protection and Promotion Act – FIPPA was 82 million dollar 
which was about construction of four small-scale power plants, equipping 
multifaceted store, packing of rose and herbal essence/extract, herbal 
medicines and development plan of mineral water production. The amount 
of foreign direct investment inflow of province during 2016 was 4.3 million 
dollar that was through Foreign Direct Investment – FDI. 

Trade (exports and imports) of Mazandaran during 2016 was 1117.8 million 
dollar in term of value and 3041.2 thousand tons in term of weight, which 
shows 2.8% decrease in term of weight (3129.9 thousand tons) and 11.2% 
decrease in term of value (1258.9 MUSD) in comparison with the year 
before. 

According to received data from regional stock market of Mazandaran, 
transaction volume in the mentioned stock market was 2549 million shares 
which worth 137.9 million dollar in 2016, which in term of number and 
value shows 1.4% and 12.8% growth respectively comparing to the same 
time during the year before. 

Total number of insurance issued by state-owned and private insurers equals 
to 1.58 million Cases which is valued about 156.3 million dollars. Also at 
this period of time total number of paid losses was 614.7 thousand cases 
equal to 109.6 million dollar. 

Balances of deposits in the banking network of the province is equal to 5.3 
billion dollar which enjoys 17.4% growth in comparison with the same time 
during the year before. 

Studying the Consumers Price Index – CPI of consumed services of urban 
areas of Mazandaran in 2016 indicates that the Consumers Price Index of 
Mazandaran was equal to 255.4, which enjoys 9.6% growth in comparison 
with the year before.  

The public revenues performance of province was equal to 301 million 
dollar in 2016 which despite the growth of 15.6% comparing to the year 
before couldn’t cover approved number by the Budget Law. 

Based on the statistical data, economic participation rate of Mazandaran 
despite the increase in this rates in the country, has been stable, and the rate 
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of participation of women in the province during the mentioned years 
reduced.  

According to the latest statistics published in the Statistical Yearbook of 
2016 of Mazandaran, the average annual net expenditure and average annual 
net income of an urban households is about 7077 dollar and 7552 dollar 
respectively which enjoys 10.9% and 32.1% increase in comparison with 
the year before. Also the average annual net expenditure and average annual 
net income of the rural households is about 5177 dollar and 6757 dollar 
respectively which enjoys 13.1% and 27.6% increase in comparison with 
the year before. 


