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 نمایــار ماهانه
 مقدمه

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی  به      

 

 تحلیل وضعیت موجودباشد. می های کالنت دقیق جهت برنامه ریزیپیشرفت اقتصادی در هر کشور متضمّن دسترسی به آمار و اطالعا

 های آماری دقیق، جامع و به روز است. و پیش بینی وضعیت آینده در بخش های مختلف اقتصادی مستلزم وجود داده

، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران آمارهای اقتصادی و ت آماری مورد نیاز در سطوح مختلفبه منظور تأمین اطالعا

هانه در مقاطع زمانی ما "نمایار اقتصادی"دی استان را به صورت به روز، شفاف و مستند در قالب بولتنی با عنوان های کالن اقتصاشاخص

 برای مدیران ارشد استان تهیه می نماید.

های اجرایی هاهای آماری استان تنها با همکاری دستگتر فعالیتکید و افتخار داریم که ایجاد زمینه مناسب برای بررسی دقیقأبر این مهم ت

های ذیربط در امور اقتصادی استان محقق می شود و امیدواریم با برخورداری از پیشنهادها و نظرات اصالحی صاحب و دیگر سازمان

 نظران، موجبات ارتقای کمی و کیفی این نشریه فراهم گردد. 

 
 

 موسی  قاسم پیشه

 مازندراننماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
 
 
 
 
 

 



 

 

 نمایــار ماهانه
 در یک نگــاهاقتصاد کشور 

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی  به      

 
 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 1صفحه 

 1931 وضعیت مالی دولت 1931 1931 1931 
ماهه منتهی  پنج

 ماه مردادبه 

1931 

 درصد تحقق نسبت به مصوب _  _ رشد اقتصادی

 2948 9548 درآمد مالیاتی 4۱41  =مردادماه 2442 8 *(۱391)سال پایه  درصد( –تورم  مصرف کننده )ساالنه 

 - 1 فروش نفت خام و میعانات گازی   945= 98بهار 845 ۱141 نرخ بیکاری )درصد(

 9243 9549 اعتبارات هزینه ای 5 ماهه = 4343- 5841 644 دالری صادرات غیر نفتی گمرکی)درصد(رشد ارزش 

 * 9241 تملک دارایی های سرمایه ای 4545 =ماهه 5 4848 2348 رشد ارزش دالری واردات گمرکی )درصد(

 مشابه سال قبل )درصد(رشد عملکرد نسبت به دوره  266۱28 =مردادماه ۱28659 962۱1 شاخص بورس منطقه ای

 2449 943 درآمد مالیاتی    

 - 1 فروش نفت و میعانات گازی    

 6941 249 اعتبارات هزینه ای    

 -3۱41 2145 تملک دارایی های سرمایه ای    

 .(۱395=1)می باشد ۱395، سال ۱392و  ۱396شاخص بهای مصرف کننده برای سال های  پایهسال  *

 تاکنون نهایی نشده است. ۱392سال  اعتبارات تملک و داراییهای سرمایه ایعملکرد *



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 2صفحه 

 هاتولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش

 )جاری(

1939 1931 1931 

 ارزش 

 میلیارد ریال()
 رشد 

 ارزش 

 میلیارد ریال()
 رشد 

 ارزش 

 میلیارد ریال()
 رشد 

 - - 842 4۱6626 ۱242 383344 تولید ناخالص داخلی استان به قیمت بازار

 84۱ 4514۱1 842 4۱5269 ۱242 382529 تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار

 2۱42 ۱12۱18 24۱ 83922 148 8221۱ بخش کشاورزی

 1 - ۱264۱ 254۱ 2442 2242 بخش نفت

 1 - - - - - بخش صنایع و معادن

 -3545 551 949 8534۱ 3149 22644 معدن 

 348 64836 ۱2 6244۱ 248 62332 صنعت

 64۱ 9639 544 9185 3542 86۱2 برق، گاز و آب 

 -2142 ۱5489 ۱144 ۱9535 83 ۱2681 ساختمان 

 643 25423۱ ۱242 239162 ۱642 2۱۱99۱ بخش خدمات

 گلداری ، و ماهیگیری می باشد. نبخش کشاورزی شامل : کشاورزی ، شکار ، ج*

 دوره مشابه سال قبل می باشد.نرخ رشد نسبت به *

 استان مازندران برنامه و  بودجهمأخذ: سازمان 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 9صفحه 

 تغییرات شاخص قیمت

 (نرخ تورم)

 1931 مردادماه 1931ماه سال  اسفند 1931 ماه سال اسفند

 نقطه به نقطه
ماهه منتهی به  12

 1931 اسفند
 نقطه به نقطه

ماهه منتهی  12

    1931 اسفندبه  
 نقطه به نقطه

ماهه منتهی به   12

    1931 مردادماه

 41.0 44.4 24.7 45.7 8 642 *(1931شاخص بهای مصرف کننده )ثابت 

 59.0 61.0 32.1 66.2 ۱24۱ 5 هاها و آشامیدنیخوراکی

 21.5 27.8 16.9 21.6 ۱142 ۱243 بهداشت و درمان

 47.0 46.6 28.2 52.3 643 243 حمل و نقل

 18.0 24.3 11.3 21.0 5 542 مسکن،آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 

   _ _ _ _ (1931شاخص بهای تولید کننده )ثابت 

 مازندران استان مدیریت و برنامه ریزیسازمان مأخذ: 

 (.۱395=۱11)می باشد ۱395، سال ۱392و  ۱396سال پایه شاخص بهای مصرف کننده برای سال های  *
  



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 1صفحه 

 بازارکار
 1931 )درصد(

1931 

 زمستان پاییز تابستان  بهار 

 - - - 9.5 8.5 نرخ بیکاری کل

 - - - 25.6 25.7 11-21نرخ بیکاری

 - - - 44.6 41.4 نرخ مشارکت اقتصادی

 استان مازندران مدیریت و برنامه ریزیسازمان مأخذ: 

 

سهم اشتغال در 
 های مختلفبخش

 )درصد(
1931 

1931 

 زمستان پاییز تابستان  بهار 

 - - - 23.7 19.9 کشاورزی

 - - - 24.7 28.2 صنعت

 - - - 51.6 52.0 خدمات

 - - - 8.4 10.4 اشتغال ناقص

 استان مازندران مدیریت و برنامه ریزیسازمان مأخذ: 
 
 
 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 1صفحه 

 

 1931 1931 1939 شاخص های توزیع درآمد

 143148 142855 142832 ضریب جینی)شهری(

 142233 142222 142994 جینی)روستایی(ضریب 

 مرکز آمار ایرانمأخذ: 

 
 

  1931 بخش صنعت*
1931 

 ماهمردادماهه منتهی به  پنج 
 1931سال  

 رشد  تعداد رشد ساالنه  تعداد

 848 332 -۱43 695 214 تعداد جواز تأسیس  )فقره(

 8245 2۱183 3142 35348 22146 (ریالمیزان سرمایه گذاری بر اساس تعداد جواز تأسیس )میلیارد 

 642 5856 -249 ۱2844 ۱3943 میزان اشتغال بر اساس تعداد جواز تأسیس )نفر(

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندرانمأخذ: 

 

 

 

 
 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 1صفحه 

 

 1931 *بخش صنعت
1931 

 مردادماه به منتهی ماهه  پنج
 1931 سال 

 رشد  تعداد  ساالنه رشد تعداد 

 -3242 49 -549 212 221 پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی )فقره( تعداد

 -3142 ۱633 -2946 5949 8452 میزان سرمایه گذاری بر اساس پروانه های بهره برداری صنعتی  ایجادی )میلیارد ریال(

 -6242 624 -5244 3562 2511 میزان اشتغال بر اساس پروانه های بهره برداری صنعتی صادره )نفر(

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندرانمأخذ: 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 1صفحه 

 تولیدات منتخب بخش صنعت
1931 

 مردادماه به منتهی ماهه  پنج

 1931 سال 

 رشد  تعداد / مقدار رشد ساالنه  تعداد / مقدار

 -3944 849 -3۱42 2843 خودرو)هزار دستگاه(

 ۱5241 ۱5645 442 ۱4645 روغن تصفیه شده)هزار تن(

 ۱142 83545 -644 ۱64643 سیمان)هزار تن(

 2145 ۱2143 -۱649 35441 نئوپان)هزار  مترمکعب(

 -۱246 ۱948 -3844 6941 کاغذ)هزار تن(

 541 21۱45 -۱146 44541 ام.دی.اف)هزار مترمکعب(

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندرانمأخذ: 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 1صفحه 

 تولیدات منتخب بخش کشاورزی

 )هزار تن(

1931 

 رشد ساالنه  تعداد / مقدار

 2442 ۱33543 برنجشلتوک 

 5544 231248 مرکبات

 3 ۱8546 کیوی

 2142  246 گوشت سفید

 سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران  ماخذ:

 

 بخش بانکی

 )میلیارد ریال(
 رشد ساالنه 1931

  تیرماهماهه منتهی به  چهار

 1931سال 
رشد نسبت به دوره مشابه 

 قبلسال 

 ۱142 4۱11۱442 2848 36329249 مانده کل سپرده های بانکی 

 ۱143 3564242 849 3225144 مانده کل مطالبات بانکی

 249 38422944 ۱846 3522۱346 مانده کل تسهیالت بانکی

 گی بانک های استان مازندراننکمیسیون هماهمأخذ: 

 

 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 3صفحه 

 تجارت خارجی

 )میلیون دالر(
 رشد ساالنه 1931  1931

ماه  مردادماهه منتهی به  پنج

 (میلیون دالر) 1931سال 

رشد نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

 -4343 ۱1245 5841 232 ۱51 صادرات

 4545 54841 4848 ۱۱42 22۱ واردات

 )به جز نفت و گاز و تجارت چمدانی( *صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی

 مازندرانمرکات استان گاداره کل مأخذ: 

 

اقالم عمده کاالهای صادراتی 

 )میلیون دالر( استان
 رشد ساالنه 1931سال  1931

سال  مردادماهه منتهی به  پنج

 (میلیون دالر) 1931

رشد نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

 -4644 524۱ 5644 ۱5145 96 فرآورده های لبنی

 -3348 ۱541 9549 2442 ۱244 سایر مواد غذایی

 -2146 445 3442 ۱642 ۱24۱ کاالهای صنعتیسایر 

 -5۱48 ۱43 -۱441 342 342 مصنوعات چوبی

 646 844 2649 246 443 سیمان

 مرکات استان مازندرانگاداره کل مأخذ: 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 11صفحه 

رشد نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل

 مردادماهه منتهی به  پنج

 1931سال 
 بیمه  1931 رشد ساالنه

 بیمه تولیدی )میلیارد ریال(حق  8382 2548 449۱ 4449

 خسارت پرداختی )میلیارد ریال( 5956 ۱143 231۱ ۱644

 نسبت خسارت )درصد( 2۱41 -۱243 5۱42 ۱942

 شرکت های بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندرانمأخذ: 

 
 

 سرمایه گذاری خارجی 1931 1931 1931

 دالر(سرمایه گذاری خارجی مصوب )میلیارد  1418 1419 1414

 سرمایه وارده )میلیارد دالر( 14113 14112 14112

 سهم وارده از مصوب )درصد( 346 342 ۱944

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان مازندران مأخذ:

 

 

 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 11صفحه 

 رشد نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

 مردادماهه منتهی به  پنج

 1931 سال
 بورس منطقه ایبازار  1931 رشد ساالنه

 شاخص کل ۱28659 8545 266۱28 9444

 ارزش سهام معامله شده )میلیارد ریال( ۱8264 ۱2242 ۱۱683 ۱5342

 حجم سهام معامله شده )میلیون سهم( 6115 21546 2996 ۱4۱46

 بورس منطقه ای استان مازندرانمأخذ: 

بودجه استانی بخش   

 درآمدهای عمومی )میلیارد ریال(
 1931ماه سال  مردادماهه منتهی به  پنج 1931

 رشد عملکرد درصد تحقق به مصوب رشد عملکرد درصد تحقق به مصوب

 3۱42 8142 ۱142 9342 درآمدها جمع

 2449 2948 943 9548 (درآمدهای مالیاتی )مستقیم و غیرمستقیم

 2849 ۱1845 ۱۱43 9444 های مستقیممالیات

 ۱943 5646 241 9245 های غیرمستقیممالیات

 ۱114۱ 8648 2246 2242 درآمدهاسایر 

  خزانه معین استانمأخذ: 



 نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدی هایشاخص

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 
 02/20/8931روزرسانی به      

 

 12صفحه 

 سرمایه ایهای واگذاری دارایی

 )میلیارد ریال(

 1931ماه سال  مردادماهه منتهی به  پنج 1931

 رشد عملکرد درصد تحقق به مصوب رشد عملکرد درصد تحقق به مصوب

 1 0 251 ۱11 فروش اموال منقول و غیر منقول 

 - - - - سایر 

 0 0 251 ۱11 کل واگذاری دارایی های سرمایه ای 

 خزانه معین استانمأخذ: 

 

 بخش بودجه استانی 

 مصارف عمومی دولت

 )میلیارد ریال(

 1931سال مرداد  ماهه منتهی به1 1931

 رشد عملکرد درصد تحقق به مصوب رشد عملکرد درصد تحقق به مصوب

 6941 9243 249 9549 ایجمع کل اعتبارات هزینه

-413۱ * 2145 9241 ایهای سرمایهجمع کل اعتبارات تملک دارایی  

 خزانه معین استان مأخذ: 

اعالم نگردید. از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ۱398سال  تملک داراییهای*تاکنون مصوب اعتبارات 



 

 

 

  نمایــار ماهانه

 

 اقتصاد استان مازندران در یک نگــاه

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 معاونت اقتصادی -سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران 

  امور اقتصادی و دارایی مازندران سازمان –بلوار آزادی  –ساری  –مازندران  آدرس:

   48۱52   -42445 کد پستی:

 1۱۱-33326951 تلفکس:

  coeconomicbure.maz@iran.ir   ایمیل:

 




