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  نمایــار ماهانه

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

  17/11/1395روزرسانی    به      
 

  1395 هشت  ماههوضعیت مالی   1395ه نه  ماه  1394  1393  
  درصد تحقق نسبت به مصوب  1395ماهه  ششدرصد  6.5**) 1(  0.7)1(  3  ) 1383به قیمت پایه و ثابت (*رشد اقتصادي

  84.2  درآمد مالیاتی و گمرکی  -  -  3.5  ) 1383ثابت (رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

  71.7  فروش نفت خام و میعانات گازي  8.6  11.9  15.6  )درصد –ساالنه (تورم  مصرف کننده 

  87.3  اعتبارات هزینه اي   1395تابستان  12.7  11  10.6  )درصد(نرخ بیکاري 

  38.9  تملک دارایی هاي سرمایه اي   38787  34304.5  32738  متوسط آذر  –)ریال(دالر 

  27.7  تملک دارایی هاي مالی  1395درصد هشت ماهه  28  29.32  22.3  )درصد(رشد نقدینگی 

  رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.05  -16.11  18.87  )درصد(گمرکی صادرات غیر نفتی ارزش دالري رشد 

  27.7  درآمد مالیاتی و گمرکی 4.38  - 22.53  5.57  )درصد(گمرکی واردات  ارزش دالري رشد 

  -15.8  فروش نفت و میعانات گازي  80123  80219  62531.8  شاخص بورس

  19.9  اعتبارات هزینه اي   48.84  44.8  83.7  متوسط آذر  - )دالر - بشکه (قیمت نفت اوپک 

  11.2***  -46.5  -20.1  )درصد -رشد (قیمت نفت اوپک 
  -7  تملک دارایی هاي سرمایه اي 

  -  تملک دارایی هاي مالی 
 

رشد نسبت به ماه گذشته*** رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ** بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  )   *1376به قیمت هاي بازار و ثابت (مرکز آمار ایران ) 1(  



  نمایــار ماهانه 
 نگــاه یک در استان مازندران اقتصاد

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی    به      

 

 

  1394  وضعیت مالی دولت  1395  1394  
منتهی به ماهه  ده 

  1395 ماه دي
  درصد تحقق نسبت به مصوب  _  _  رشد اقتصادي

  91.7 89.7  درآمد مالیاتی  7.6ماه   ذرآ  10.9  )درصد –ساالنه (تورم  مصرف کننده 
 0  0  فروش نفت خام و میعانات گازي  10.8  تابستان  12.1  )درصد(نرخ بیکاري 

 رشد ارزش دالري صادرات غیر نفتی
  )درصد(گمرکی

 97.7  99.5  اعتبارات هزینه اي  -12.8   ماهه هد  - 4.3

 11.3  49.8  تملک دارایی هاي سرمایه اي  -1.6   هماه هد  -13.4  )درصد(رشد ارزش دالري واردات گمرکی 

       79382   ماه دي  80219  شاخص بورس منطقه اي

  )درصد(به دوره مشابه سال قبل نسبت رشد عملکرد      
  18.6  15.9  درآمد مالیاتی      
 0  0  فروش نفت و میعانات گازي      

 9.9  41.8  اعتبارات هزینه اي      

 -63.6  -24.1  تملک دارایی هاي سرمایه اي      



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 1صفحه 

  ها تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش
  )جاري(

1391  1392  1393  
  ارزش 

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

  رشد   )میلیارد ریال(

 10.6 400928 39.3  362414  25.4  260125.3 به قیمت بازار استان تولید ناخالص داخلی

 10.6 400507 39.3 362075  25.5  259852  به قیمت بازار تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 - 3.2 108602 66 112211  39  67589.3  بخش کشاورزي

 0 0  0  0  0  0 بخش نفت

         بخش صنایع و معادن

 30 805 10.7 619  28  559.1  معدن 

 2.5 37349  35.8 36452  38.8  26851.7  صنعت

 12.4 17848 47 15882  -17.3  10806  برق، گاز و آب 

 41.9 16040 1.3 11300  5.4  11160  ساختمان 

 18.8 218450 30.9  183832  24.6  140426.5  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 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 2صفحه 

  تغییرات شاخص قیمت
  )نرخ تورم(

  1395 ماه  ذرآ  1394اسفند   1393اسفند 

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

ماهه منتهی  12  نقطه به نقطه  اسفندبه 
   ماه آذر به

  7.6  7.9  10.9  6.9  14.6  12.1 )1390ثابت (شاخص بهاي مصرف کننده 

  5.8  7.3  7  3.8  8.9  8.9 ها ها و آشامیدنی خوراکی

  13.1   12.3  20  18  22  19.5 بهداشت و درمان

  7.9  8.2  11.9  10.5  23.7  22  حمل و نقل

  7  7.5   13.2  3.1  16.8  7.7  مسکن،آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 

  _  _  _  _  _  _  )1390ثابت (شاخص بهاي تولید کننده 
    مازندران استان برنامه و  بودجهسازمان : مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 3صفحه 

  بازارکار
  1394  1393  )درصد(

1395  
  زمستان  پاییز  تابستان   بهار 

  _  _  10.8  9.8  12.1  12.7 نرخ بیکاري کل

  _  _  28.3  32.3  ٣٩  38.2 15- 24نرخ بیکاري

  _  _  41.6  42.6  41  39.1 نرخ مشارکت اقتصادي
  استان مازندران بودجهبرنامه و  سازمان : مأخذ

  

سهم اشتغال در 
  هاي مختلف بخش
  )درصد(

1393  1394  
1395  

  زمستان  پاییز  تابستان   بهار 

  _  _  21.4  23.7  20.2  19.2  کشاورزي

  _  _  27.4  26.3  29.8  32.3  صنعت

  _  _  51.3  50  50  48.5  خدمات

  _  _  8.3  7.6  10.2  7.6  اشتغال ناقص
  بودجه استان مازندرانسازمان برنامه و  : مأخذ

 
 
 
 



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 4صفحه 

  1394 1393 1392 شاخص هاي توزیع درآمد
 0.29 0.2837 03006 )شهري(ضریب جینی

 0.27 0.2994 0.3080  )روستایی(ضریب جینی

 مرکز آمار ایران: مأخذ
  
 

   1393  *بخش صنعت
سال  ماه ذرآ ه منتهی بهماه نه  1394

1395  
  رشد   تعداد  رشد ساالنه   تعداد

  37.7  453  -39.2  437  719  )فقره(جواز تاسیس  تعداد 
  30.7  20230  35.3  22339.6  16505.9  )میلیارد ریال(میزان سرمایه گذاري بر اساس تعداد جواز تاسیس 

  57.6  8990  -37.1  8086  12851  )نفر(میزان اشتغال بر اساس تعداد جواز تاسیس 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: مأخذ

  
  
  
 
 
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 5صفحه 

  1393  *بخش صنعت
   ماهه منتهی به نه   1394

  1395ماه سال  آذر 
  رشد   تعداد   ساالنه رشد  تعداد 

  11.8  152  0.9  203  201  )فقره(صنعتی ایجادي تعداد پروانه هاي بهره برداري 
  -12.4  2856  47.4  7020.2  4762  )میلیارد ریال(ایجادي  میزان سرمایه گذاري بر اساس پروانه هاي بهره برداري صنعتی 
  1  1753  36  3593  2642  )نفر(میزان اشتغال بر اساس پروانه هاي بهره برداري صنعتی صادره 

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: مأخذ

  تولیدات منتخب بخش صنعت
  1395ماه سال  ذرآ ماهه منتهی به نه  1394

  رشد   مقدار/ تعداد   رشد ساالنه   مقدار/ تعداد 
  33.3  22646  - 1.4  24810  )دستگاه(خودرو

  24.9  98886  1.1  115396  )تن(روغن تصفیه شده

  - 5.4  1350  -26.5  1833.1  )تنهزار(سیمان

 3.7 360000 - 2.5 464000  )مترمکعب(نئوپان

  -20.5  93000  -11.7  151000  )تن(کاغذ

 13.9 345000  18.6  415000  )مترمکعب(اف.دي.ام

  معدن و تجارت استان مازندرانسازمان صنعت، : مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 6صفحه 

  کشاورزيتولیدات منتخب بخش 
  )هزار تن(

1394  
  رشد ساالنه   مقدار/ تعداد 

  8.6   979.7  برنج

  21.2  1771.6  مرکبات

  1.7  180  کیوي

  - 8.7   13.6  سویا
  سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران  :ماخذ

  

  بانکیبخش 
 ماه ديماهه منتهی به  هد  رشد ساالنه  1394  )میلیارد ریال(

  1395 سال
رشد نسبت به دوره مشابه 

  سال قبل
  21.2  215385.6  21.7  185538.4  مانده کل سپرده هاي بانکی 

  10.2  24729.2  15.8  20973.8  مانده کل مطالبات بانکی
  17.4  242348.4  13.1  214576.8  مانده کل تسهیالت بانکی

  مازندران گی بانک هاي استاننکمیسیون هماه: مأخذ
  
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 7صفحه 

  تجارت خارجی
 دي ماهه منتهی به ده  رشد ساالنه   1394  1393  )میلیون دالر(

  1395ماه 
رشد نسبت به دوره 

  مشابه سال قبل

 -12.8 322.1 - 4.3 423.8 443.1  صادرات

  -1.6 605.9  -13.4 835.1  965 واردات
  )به جز نفت و گاز و تجارت چمدانی( صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازي*

 اداره کل کمرکات استان مازندران: مأخذ

  

اقالم عمده کاالهاي 
  استانصادراتی 

  )میلیون دالر(
 دي  ماهه منتهی به ده  رشد ساالنه   1394  1393

  1395ماه 
رشد نسبت به دوره 

  مشابه سال قبل

 -6 204.5 14.2 245.4  214.8 فرآورده هاي لبنی

  - 7.9 32.9  9.5 40.4  36.9 غذایی سایر مواد

 32.7 39.9 -26.5 34.7  47.2  سایر  کاالهاي صنعتی

  -75.1  8.3  -13.1  38.6  44.4  )لوله و پروفیل(آالتآهن 

  -34 13.8  -62.3 21.5  57.1 سیمان
  مرکات استان مازندرانگاداره کل : مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 8صفحه 

رشد نسبت به دوره مشابه 
  سال قبل

 ماهذر آماهه منتهی به نه 
 بیمه   1394  رشد ساالنه  1395سال 

 )میلیارد ریال(حق بیمه تولیدي   5452.9  14  4931.8  17.1

 )میلیارد ریال(خسارت پرداختی   3711.3  17.1  3108.1  31.9

 )درصد(نسبت خسارت   68.1  2.7  63  12.7

  شرکت هاي بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران: مأخذ
  
 

 خارجیسرمایه گذاري   1393  1394

 )میلیارد دالر( سرمایه گذاري خارجی مصوب  0.007  0.75

 )میلیارد دالر( سرمایه وارده  0.006  0.0003

  )درصد( سهم وارده از مصوب  85.7  0.04
  مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی استان مازندران :مأخذ

  
  
  



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 9صفحه 

رشد نسبت به دوره مشابه 
  سال قبل

   ماهه منتهی به ده
 بورس منطقه ايبازار  1394  ساالنهرشد   1395ماه  دي

 شاخص کل  80219  28.3  79382  19.3

 )میلیارد ریال(ارزش سهام معامله شده   5134 9  4957 94.7

 )میلیون سهم(حجم سهام معامله شده   2515  42.6  2302  73.6

  بورس منطقه اي استان مازندران: مأخذ

بودجه استانی بخش   

  )میلیارد ریال(درآمدهاي عمومی 
  1395ماه دي ماهه منتهی به  ده  1394

  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب
 14.8 82.9 12.6 87.8  درآمدها جمع

  18.8 86.6  15.3 87.5  )مستقیم و غیرمستقیم(درآمدهاي مالیاتی 
  17 105.5  14.9 110.8  هاي مستقیم مالیات
  21.4 69.6  15.9 66.5  هاي غیرمستقیم مالیات

  - 9.8 61.7  - 0.9 89.7  سایر درآمدها
  خزانه معین استان: مأخذ



  نمایــار ماهانه 
 مازندران استان اقتصاد کلیدي هاي شاخص

  معاونت اقتصادي -سازمان امور اقتصادي و دارایی مازندران 
  17/11/1395روزرسانی   به      

 

 10صفحه 

  سرمایه ايهاي  واگذاري دارایی
  )میلیارد ریال(

  1395 سال ماه دي ماهه منتهی به ده  1394
  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب

  100 100  19.9 100  فروش اموال منقول و غیر منقول 
 _ _  _ _  سایر 

 100 100  19.9 100  کل واگذاري دارایی هاي سرمایه اي 

  خزانه معین استان: مأخذ

  بخش بودجه استانی 
  مصارف عمومی دولت

  )میلیارد ریال(
  1395ماه  ديماهه منتهی به  ده  1394

  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب  رشد عملکرد  درصد تحقق به مصوب
 9.9 97.7  41.8 94.9  اي هزینهجمع کل اعتبارات 

 -63.6  11.3 -24.1  49.8  اي هاي سرمایه جمع کل اعتبارات تملک دارایی

  خزانه معین استان : مأخذ

  



 

 

   



 

 

  

    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
 


