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  نمایــار ماهانه

 در یک نگــاهاقتصاد کشور 
  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 

  17/02/1397روزرسانی   به      

 
 .تمامی رشدها نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشند/** مرکز آمار ایران.*درصد اعالم نموده است 3.4را ) 1390به قیمت پایه و ثابت ( 1396سال  نه ماههبانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي  )1(

  1396 سالماهه  دهیاز عملکرد: دولت  1396  1395  1394  
  ماهه ده درصد تحقق مصوب  96ماهه نه 4.4  12.5  0.5  )1() 1390به قیمت بازار ، ثابت (*رشد اقتصادي 

 79.2  )دریافتها(جمع منابع  96ماهه  نه 3.9  - 5.3  - 9.3  )1390ثابت (رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 78.7  درآمدها  9.6  9  11.9  )1395سال پایه ()درصد –ساالنه (تورم  مصرف کننده 

 78.9  منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتی  12.1  12.4  11  )درصد(نرخ بیکاري 

 90.2  اعتبارات هزینه اي 40497 36440  34501  )ریال(دالر 

 45.7  سرمایه ايهاي  اعتبارات تملک دارایی  96 بهمن 23  23.2  30  )درصد(رشد نقدینگی 

  سال قبل ماهه دهنسبت به ماهه  ده عملکرد رشد 6.56 3.80  -16.08  )درصد(رشد ارزش دالري صادرات غیر نفتی گمرکی 

 29.2  )دریافتها(جمع منابع 24.31 5.16  -22.46  )درصد(رشد ارزش دالري واردات  گمرکی 

 5.7  درآمدها  24.7  - 3.7  28.3  شاخص بورسرشد 

 40.5  منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتی  55.2  45.9  44.8  )دالر -بشکه (قیمت نفت اوپک 

  _                           GDP                                      _52هاي دولتی به  هاي دولت و شرکت نسبت بدهی
 15  اعتبارات هزینه اي

 62.4  سرمایه ايهاي  دارایی اعتبارات تملک



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 1صفحه 

  1395  1396  
فروردین 

  1397سال 
  1396  وضعیت مالی دولت

  فروردین 
  1397سال 

  درصد تحقق نسبت به مصوب  _  _  _  رشد اقتصادي
  _  86.5  درآمد مالیاتی 7.7  8  7.8  *)1390سال پایه ( )درصد –ساالنه (تورم  مصرف کننده 

 ٠ 0  فروش نفت خام و میعانات گازي  _  10.0  11.6  )درصد(نرخ بیکاري 

29.3   6.4  - 9.4  )درصد(رشد ارزش دالري صادرات غیر نفتی گمرکی   _ 99.5  اعتبارات هزینه اي 

 0 27.3  تملک دارایی هاي سرمایه اي  56.9  23.8  -16.5  )درصد(رشد ارزش دالري واردات گمرکی 

  )درصد(رشد عملکرد نسبت به دوره مشابه سال قبل    95524  96210  77230  شاخص بورس منطقه اي
  - 1.9  9.1  درآمد مالیاتی        
 0 0  فروش نفت و میعانات گازي        

 35.3 9.4  اعتبارات هزینه اي        

  0 - 7.7  تملک دارایی هاي سرمایه اي        
  .)1395=0(می باشد 1395، سال 1397و  1396شاخص بهاي مصرف کننده براي سال هاي  پایهسال  *
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 2صفحه 

  ها تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش
  )جاري(

1392  1393  1394  
  ارزش 

  ارزش   رشد   )میلیارد ریال(
  ارزش   رشد   )میلیارد ریال(

  رشد   )میلیارد ریال(

 8.7 416676 12.2  383344 38.9  341671 به قیمت بازار استان تولید ناخالص داخلی

 8.7 415769 12.2 382529 38.9 340922  به قیمت بازار تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 2.1 83927 0.8 82201 54.5 81547  بخش کشاورزي

 0 0  0  0  0  0 بخش نفت

       بخش صنایع و معادن

 15.5 928 30.6 803 7.4 615  معدن 

 17 62441  2.8 62332  27.7 60612  صنعت

 5.4 9085 35.2 8617 173.6 6372  برق، گاز و آب 

 10.4 19535 83 17680 -5.6 9661  ساختمان 

 12.7 239062 16.2  211991 42.2  182459  بخش خدمات

  . گلداري ، و ماهیگیري می باشدنکشاورزي ، شکار ، ج: بخش کشاورزي شامل *
  .نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد*

  استان مازندران برنامه و  بودجهسازمان : مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 3صفحه 

  تغییرات شاخص قیمت
  )نرخ تورم(

  1397ماه سال فروردین   1396اسفند   1395اسفند 

ماهه منتهی  12  نقطه به نقطه
ماهه منتهی  12  نقطه به نقطه  به اسفند

  نقطه به نقطه  اسفندبه 
ماهه منتهی  12
 ماه فروردین به

     1397سال 
  7.7  6.2  8  6.7  7.8  9.6 *)1395ثابت (شاخص بهاي مصرف کننده 

  10.8  3.1  12.1  5  7.1  12.2 ها ها و آشامیدنی خوراکی

  10.8  12.1  10.7  12.3  11.6   11.6 و درمانبهداشت 

  6.2  6.4  6.3  7.3  7.1  7.8  حمل و نقل

  5.0  5.8  5  5.7  7.3  9.6  مسکن،آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 

  _  _  _  _  _  _  )1395ثابت (شاخص بهاي تولید کننده 
  مازندران استان مدیریت و برنامه ریزيسازمان : مأخذ

  ).1395=0(می باشد 1395، سال 1397و  1396کننده براي سال هاي سال پایه شاخص بهاي مصرف  *
    



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 4صفحه 

  بازارکار
  1396  )درصد(

1396  
  زمستان  پاییز  تابستان   بهار 

 10.0  10  9.5  9.8  10.0 نرخ بیکاري کل

  32.8  31.8  30.2  29.1  30.9 15- 24نرخ بیکاري

  40.3  41.3  41.7  42.5  41.4 نرخ مشارکت اقتصادي
  استان مازندران مدیریت و برنامه ریزيسازمان : مأخذ

  

هاي  سهم اشتغال در بخش
  مختلف

  )درصد(
1396  

1396  

  زمستان  پاییز  تابستان   بهار 

  14.8  17.9  21.4  22.7  19.3  کشاورزي
  30.7  29.4  27.7  26.3  28.5  صنعت

  54.5  52.7  50.9  51  52.2  خدمات
  11.9  9.8  8.4  7  9.3  اشتغال ناقص

  استان مازندران مدیریت و برنامه ریزيسازمان : مأخذ
 
 
 
 



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 5صفحه 

  1394 1393 1392 شاخص هاي توزیع درآمد
 0.29 0.2837 0.3006 )شهري(ضریب جینی

 0.27 0.2994 0.3080  )روستایی(ضریب جینی

 مرکز آمار ایران: مأخذ
  
 

   1394  *بخش صنعت
  ده ماهه منتهی به ازدو  1395

  1396ماه  سال  اسفند
  رشد   تعداد  رشد ساالنه   تعداد

  9.3  691  36.2  632  437  )فقره(سیس  أتعداد جواز ت
  - 8.3  25971  10.4  28333  22339.6  )میلیارد ریال(سیس أمیزان سرمایه گذاري بر اساس تعداد جواز ت

  -13.5  13702  78.1  15847  8086  )نفر(سیس أمیزان اشتغال بر اساس تعداد جواز ت
 معدن و تجارت استان مازندرانسازمان صنعت، : مأخذ

  
  
  
 
 
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 6صفحه 

  1394  *بخش صنعت
  ده ماهه منتهی به ازدو  1395

  1396ماه  سال  اسفند
  رشد   تعداد   ساالنه رشد  تعداد 

  15.4  255  0.9  5.2  203  )فقره(صنعتی ایجادي تعداد پروانه هاي بهره برداري 
  31.4  8486  47.4  - 3.3  7020.2  )میلیارد ریال(ایجادي  میزان سرمایه گذاري بر اساس پروانه هاي بهره برداري صنعتی 
  131.1  7506  36  -12.5  3593  )نفر(میزان اشتغال بر اساس پروانه هاي بهره برداري صنعتی صادره 

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: مأخذ

  بخش صنعتتولیدات منتخب 
  ه ماهه منتهی به دازدو  1395

  1396ماه  سال  اسفند
  رشد   مقدار/ تعداد   رشد ساالنه   مقدار/ تعداد 

  32.2  41203  25.6  31161  )دستگاه(خودرو

  - 1.4  139  21.8  141  )هزار تن(روغن تصفیه شده

  - 3.8  1759  - 2.9  1828  )هزار تن(سیمان

 -12.3 426 4.5 486  )هزار  مترمکعب(نئوپان

  -9.6  112  -18.4  124  )هزار تن(کاغذ

 4.6 497 14.2 475  )هزار مترمکعب(اف.دي.ام

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 7صفحه 

  کشاورزيتولیدات منتخب بخش 
  )هزار تن(

1395  
  رشد ساالنه   مقدار/ تعداد 

  9.7  1075  برنج

  -16.2  1485  مرکبات

  0  180  کیوي

  5.2   633.8  شیرخام
  سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران  :ماخذ

  

  بانکیبخش 
رشد نسبت به دوره مشابه   1397فروردین سال   رشد ساالنه  1396  )میلیارد ریال(

  سال قبل
  _  _  28.8  286294  مانده کل سپرده هاي بانکی 

  _  _  35  29618.5  مانده کل مطالبات بانکی

  _  _  15.6  285094.3  مانده کل تسهیالت بانکی
  گی بانک هاي استان مازندراننکمیسیون هماه: مأخذ

  
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 8صفحه 

  تجارت خارجی
رشد نسبت به دوره   1397فروردین ماه سال   رشد ساالنه   1396  1395  )میلیون دالر(

  مشابه سال قبل

 4 29.3 6.4 393.6 385.5  صادرات

  53.5 56.9  23.8 944 732.4 واردات
  )به جز نفت و گاز و تجارت چمدانی( احتساب میعانات گازيصادرات غیر نفتی با *

 اداره کل کمرکات استان مازندران: مأخذ

  

اقالم عمده کاالهاي 
  استانصادراتی 

  )میلیون دالر(
رشد نسبت به دوره   1397فروردین ماه سال   رشد ساالنه   1396  1395

  مشابه سال قبل

 - 9.5 19.1 7.5 253.2 244.8 فرآورده هاي لبنی

  69.2 4  - 9.3 32.6 38.7 سایر مواد غذایی

 20.8 1.5 38.7 53.3 48.2  سایر  کاالهاي صنعتی

  -35.7  0.4  9.1  9.8  9.1  مصنوعات چوبی

  20.4 1.6  -11.8 11.4 15.3 سیمان
  مرکات استان مازندرانگاداره کل : مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 9صفحه 

رشد نسبت به دوره مشابه 
 بیمه   1396  رشد ساالنه  1397فروردین ماه سال   سال قبل

 )میلیارد ریال(حق بیمه تولیدي   6668  2.3  _  _

 )میلیارد ریال(خسارت پرداختی   5399.2  17.5  _  _

 )درصد(نسبت خسارت   81  14.9  _  _

  شرکت هاي بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران: مأخذ
  
 

 سرمایه گذاري خارجی  1395  1396

 )میلیارد دالر( سرمایه گذاري خارجی مصوب  0.08  90.4

 )میلیارد دالر( سرمایه وارده  0.003  2.9

  )درصد( سهم وارده از مصوب  3.6  3.2
  مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی استان مازندران :مأخذ

  
  
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 10صفحه 

رشد نسبت به دوره مشابه 
 بورس منطقه ايبازار  1395  رشد ساالنه  1397 سال ماه فروردین  سال قبل

 شاخص کل  77230  - 3.7  95524  21.5

 )میلیارد ریال(ارزش سهام معامله شده   5793 12.9  199 -57.3

 )میلیون سهم(حجم سهام معامله شده   2549  1.4  88  - 63

  بورس منطقه اي استان مازندران: مأخذ

بودجه استانی بخش   

  )میلیارد ریال(درآمدهاي عمومی 
  1397 سال ماه فروردین  1396

  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب
-19 _ 10.9 89.5  درآمدها جمع  

  -17.5 _  12.2 94.1  )مستقیم و غیرمستقیم(درآمدهاي مالیاتی 
  -24.7 _  4.7 90.3  هاي مستقیم مالیات
  - 1.8 _  22.8 99.1  هاي غیرمستقیم مالیات

  51.6 _  0.8 62.4  سایر درآمدها
  خزانه معین استان: مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/02/1397روزرسانی   به      

 

 11صفحه 

  سرمایه ايهاي  واگذاري دارایی
  )میلیارد ریال(

  1397فروردین ماه سال   1396
  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب

  0 0  70.6 64.6  فروش اموال منقول و غیر منقول 
 _ _ _ _  سایر 

 0 0 0 0  کل واگذاري دارایی هاي سرمایه اي 

  خزانه معین استان: مأخذ
  

  بخش بودجه استانی 
  مصارف عمومی دولت

  )میلیارد ریال(
  1397فروردین ماه سال   1396

  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب
 35.3 _ 9.4 99.5  اي جمع کل اعتبارات هزینه

 0  _ - 7.7  27.3  *اي هاي سرمایه جمع کل اعتبارات تملک دارایی

 خزانه معین استان : مأخذ

ارائه اسناد خزانه  ،تا تاریخ یاد شده بوده و طبق اظهارات خزانه معین استان) تحویلی به دستگاههاي اجرایی پرداختی و اسناد خزانه(آمار به روز رسانی شده  عملکرد تملک داراییهاي سرمایه اي استان*
  . ادامه خواهد داشت، از اینرو پس از دریافت آمار نهایی اطالعات مربوط به این بخش اصالح خواهد شد 1397 سال تیر ماه 31در بخش مذکور تا تاریخ  به دستگاههاي اجرایی

  



 

 

   



 

 

  

    نمایــار ماهانه

  

  اقتصاد استان مازندران در یک نگــاه
  وزارت امور اقتصادي و دارایی  

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 

    امور اقتصادي و دارایی مازندران سازمان –بلوار آزادي  –ساري  –مازندران  :آدرس

    48157   -47445  :کد پستی

  011-33376950  :تلفکس

    coeconomicbure.maz@iran.ir   :ایمیل
 


