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 شگفتاريپ
 ها است. استان با سه آنيمقا كشور وي آماري ها شاخص ازي برخ ارايه هينشر نيا انتشار از هدف

 بـدون  .سـت ين دهيپوشـ ي كسـ  بـر  هـا  بخـش  هيـ كل متوازن توسعه در اطالعات و آمار نقش امروزه
 امكـان  مدت بلند و مدت انيم مدت، كوتاه برنامه هنگام، تحقق به و حيصحي آمارها بهي دسترس

 و هيـ تجز بـا  تنها و هاست تيكم به ها تيفيك و اتيفرض ليتبد آمار عملكرد علم هنر .ر نيستيپذ
 قـادر  تنهـا  نـه  آمـار  .نمـود ي ابيارز را بخش هر در تيفعال روند تواني مي آماري ها تيكم ليتحل

ـ  اهـداف  بـه  دنيرس ريمس بلكه موجود باشد وضع و گذشته عملكرد كننده ميترس است  بـا  راي آت
ـ نما نظـارت  وي ابيارز ، نييتع را زمان و هيسرما ،يتكنولوژ از،ين مورد منابع كردني رقوم  علـم  .دي
 . هاست كميت به ها كيفيت تبديل و تغيير حال در همواره و ندارد سكون هيچگاه آمار
عالئـم   به رود. توجه ها به شمار مي مشاور و راهنما در تمامي زمينه نيبهتر ح،يصح واطالعات آمار

 را منـابع  اتـالف  وي مانـدگ  آن،عقب بهي وجهتي ب وي بالندگ و توسعه و و هشدارهاي آماري، رشد
 .آورد خواهد همراه به

 بـه  ميدار ديام لذا و است شده منتشر شده ارايه به شكل استان در بار پنجمين يبرا حاضر هينشر
 و نيمحققـ ي كارشناسـ ي هـا  دگاهيـ د ارايـه  و رهنمودهـا  از اسـتفاده  بـا  و متعـال  خداوند خواست

 .ميبردار گام هينشر نيا كردن اتريوپ چه هر در ميبتوان پژوهشگران
 م.يخواهان منان زديا از راي اسالم رانياي سربلند و عزّت

 اصفهاني استاندار اطالعات و آمار دفتر                                                    
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 152............................................................................... )مشغول به كار(تعداد تلفن هاي  -11-26جدول شماره 
 153......................................................................................... )منصوبه(تعداد تلفن هاي  -11-27جدول شماره 

 154................................................................................. (تعداد ايستگاه هاي تلويزيوني) -11-28جدول شماره 
 

 155............................................................................................................. ئيامور قضا -12
 156......................................................................................... (تعداد دادگاه عمومي فعال) -12-1جدول شماره 
 157................................................................................... )نظر فعال ديتعداد دادگاه تجد( -12-2جدول شماره 

 158.................................................... )فعال يوممختومه در دادگاه عم يتعداد پرونده ها( -12-3جدول شماره 
 159....................................................... )نظر ديمختومه در دادگاه تجد يتعداد پرونده ها( -12-4جدول شماره 

  يدر حوزه استحفاظ يشده در مورد اقدام به خود كش ليتشك يتعداد پرونده ها( -12-5جدول شماره 
 160............................................................................................................................................... ي)انتظام يروين

 يوزه استحفاظشده در مورد  فوت شدگان در ح ليتشك يتعداد پرونده ها( -12-6جدول شماره 
 161............................................................................................................................................. )يانتظام يروين 
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 162................................................................................... ي)تعداد تصادفات درون شهر(  -12-7جدول شماره 
 163.................................................................................... ي)تعداد تصادفات برون شهر(  -12-8جدول شماره 

 164................................................. ي)انتظام يرويمقدار مواد مخدر كشف شده توسط ن(  -12-9دول شماره ج
 165.......................................................................... )شدگان مواد مخدر ريدستگ تعداد(  -12-10جدول شماره 

 
 166 ...................................................................................................................... بهزيستي -13

 167................................................................... (تعداد مجتمع  خدمات اجتماعي شهري) -13 -1جدول شماره 
 168............................................................... (تعداد مجتمع  خدمات اجتماعي روستايي) -13 -2جدول شماره 

 169........................................ (تعداد  واحدهاي حمايت از كودكان بي سرپرست شهري) -13 -3 شماره جدول

 170.............................................................................(تعداد خدمات مهد كودك شهري) -13 -4جدول شماره 
 171............خدمات حمايت از خانوار هاي بي سرپرست و نيازمند  شهري)واحد (تعداد  -13 -5جدول شماره 

 172.................................................... شهري)خدمات آسيب هاي اجتماعي واحد (تعداد  -13 -6جدول شماره 
 173................................................................ خدمات مهد كودك روستايي) واحد (تعداد -13 -7جدول شماره 

 174............... (تعداد واحدهاي حمايت از خانوار هاي بي سرپرست  و نيازمند روستايي) -13 -8جدول شماره 

 حمايت از كودكان بي سرپرست (تعدادمددجويان استفاده كننده ازواحدهاي -13 -9جدول شماره 
 175.......................................................................................................................................................... شهري) 

 176................................ (تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات مهد كودك شهري) -13 -10اره جدول شم
 (تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات حمايت از خانوار هاي بي سرپرست -13 -11جدول شماره

 177......................................................................................................................................... و نيازمند  شهري) 
 178................. ري)(تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات آسيب هاي اجتماعي شه -13 -12جدول شماره 

 179.............................. خدمات مهد كودك روستايي)از (تعداد مددجويان استفاده كننده -13 -13جدول شماره 

 (تعداد مددجويان استفاده كننده ازواحد هاي حمايت از خانوار هاي بي سرپرست  -13 -14جدول شماره 
 180....................................................................................................................................... و نيازمند روستايي) 

 181.................................................................................. (تعداد واحد كميته امداد امام) -13 -15جدول شماره 
 182...................... )تعداد مددجويان مورد حمايت  طرح شهيد رجايي كميته امداد امام( -13 -16دول شماره ج

 183................................................................ )تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد( -13 -17جدول شماره 

 184...................................................................... )تعداد افراد تحت پوشش بنياد شهيد( -13 -18جدول شماره 
 185....................................... مين اجتماعي)(تعداد كار گاه هاي تحت پوشش سازمان تا -13 -19جدول شماره 

 186................................................. )تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي ( -13 -20 جدول شماره
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 187....................................... بعي سازمان تامين اجتماعي)(تعداد بيمه شدگان اصلي و ت -13 -21جدول شماره 
 188............................. (تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي) -13 -22جدول شماره 
 189.............................. (تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي سازمان بيمه خدمات درماني) -13 -23 جدول شماره
 190.................. يان و عشاير)(تعداد خانوارهاي بيمه شده صندوق بيمه اجتماعي روستائ -13 -24 جدول شماره

 191...................................... (تعداد مشتركان حقوق بگير صندوق بازنشستگي كشوري) -13 -25 جدول شماره
 

 192 ............................................................................................................ آموزش-14
 193................................................................)1389-90(تعداد كل دانش آموزان در سال  -14-1 جدول شماره

 194........................................................ )1389-90در سال  (تعداد كل دانش آموزان پسر -14-2 جدول شماره
 195...................................................... )1389-90در سال  آموزان دختر(تعداد كل دانش  -14-3 جدول شماره

 196................................................................ )1389-90در سال (تعداد كاركنان آموزشي  -14-4 جدول شماره

 197...................................................... )1389-90در سال (تعداد كاركنان دفتري و اداري  -14-5 جدول شماره
 198........................................................ )1389-90در سال (تعداد دانش آموزان استثنايي  -14-6 جدول شماره

 199................................................. )1389-90در سال ن دوره آمادگي (تعداد دانش آموزا -14-7 جدول شماره
 200................................................ )1389-90در سال (تعداد دانش آموزان دوره  ابتدايي  -14-8 جدول شماره

 201.............................................. )1389-90در سال (تعداد دانش آموزان دوره راهنمايي  -14-9 جدول شماره

 202..............................................)1389-90در سال (تعداد دانش آموزان دوره متوسطه  -14-10 جدول شماره
 203.................................. )1389-90در سال (تعداد دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي  -14-11 جدول شماره

 204........................ )1389-90در سال (تعداد آموزشياران سازمان نهضت سواد  آموزي  -14-12 جدول شماره
 205.............................................. )1387-88(تعداد  قبول شدگان دوره ابتدايي در سال  -14-13 جدول شماره

 206........................................... )1387-88سال هنمايي در (تعداد  قبول شدگان دوره را -14-14 جدول شماره

 207............................. )1387-88سال دوره متوسطه عمومي در  فارغ التحصيالن(تعداد  -14-15 جدول شماره
 208............................ )1387-88سال دوره پيش دانشگاهي در  فارغ التحصيالن(تعداد   -14-16 جدول شماره

 209................................... )1389در سال  (تعداد قبول شدگان دوره نهضت سوادآموزي -14-17 جدول شماره
 210.................................. (تعداد روستا هاي تحت پوشش سازمان نهضت سواد آموزي) -14-18 جدول شماره

 211........................................................ )1389-90معلم سال  تيدوره ترب  انيانشجود( -14-19 جدول شماره
 دانشگاه ها و مراكزآموزش   آموزشگران دانشگاهي  تمام وقت و حق التدريسي-14-20 جدول شماره

 212................................................................................................................................. 1389-90) سال 1عالي(

 213................................................... )1389-90يدانشگاه آزاد اسالم  يكاركنان آموزش( -14-21 جدول شماره
 214............. )1389-90شدگان دانشگاه ها و مراكزآموزش عالي در سال  ثبت نام(تعداد  -14-22 جدول شماره
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 215................... )1389-90(تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در سال  -14-23جدول شماره 
 216...................................... )1389-90(تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي در سال  -14-24 جدول شماره

 217.............. )1388-89گاه ها و مراكز آموزش عالي  سال (تعداد دانش آموختگان دانش -14-25 جدول شماره
 218................................. )1388-89(تعداد دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي  سال  -14-26 جدول شماره

 219.................................................. (تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه اي) -14-27 جدول شماره

 220......................... (تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه اي) -14-28 جدول شماره
 

 221 ............................................................................................................... بهداشت درمان -15
 222........................................................................................ تعداد موسسه درماني فعال) (-15-1 ول شمارهجد

 223............................................................................... (تعدادتخت موسسه درماني فعال) -15-2 جدول شماره
 224.................................................................................. تعداد مراكز بهداشتي و درماني ) -15-3 جدول شماره

 225....................................................................... تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري ) -15-4 جدول شماره

 226................................................................... ي )تعداد مراكز بهداشتي و درماني روستاي -15-5 جدول شماره
 227.................................................................. روستاها )  تعداد خانه هاي بهداشت فعال( -15-6 جدول شماره

 228............................................................................................. تعداد كل آزمايشگاه ها)( -15-7 جدول شماره
 229........................................................................................ تعداد كل مراكز توانبخشي)( -15-8 جدول شماره

 230...................................................................................... تعداد كل مراكز پرتو نگاري)( -15-9 جدول شماره
 231............................................................................................(تعداد كل داروخانه ها ) -15-10 جدول شماره

 
 232 ...................................................................................................................... فرهنگ و گردشگري  -16

 233...................................................)برحسب مركز آنها(ميزان توليد برنامه هاي راديويي  -16-1جدول شماره 
 234............................................... )برحسب مركز آنها(ميزان توليد برنامه هاي تلويزيوني  -16-2 جدول شماره
 235................................................. )برحسب مركز آنها(مدت پخش برنامه هاي راديويي  -16-3جدول شماره 
 236............................................ )برحسب مركز آنهاخش  برنامه هاي تلويزيوني  (مدت پ -16-4جدول شماره 

 237........................................................................................................... (تعداد سينماها) -16-5جدول شماره 

 238.......................................................... ها) (تعداد صندلي در  سينما ها  در مراكز استان -16-6 جدول شماره
 239........................................................)ها در مراكز استان (تعداد تماشا چي در سينما ها -16-7جدول شماره 

 240........................................................................................................ )(تعدادكنابخانه ها -16-8جدول شماره 
 241................... ي كودكان و نوجوانان)ر(تعداد  مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فك -16-9جدول شماره 
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 كز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكزي كودكان و(تعداد كتابهاي موجود مرا -16-10جدول شماره 
 242...................................................................................................................................................... نوجوانان) 

 243........................................................................... (تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده) -16-11جدول شماره 
 244............................................................. (تعداد  عناوين كتابهاي منتشر شده (ترجمه) -16-12جدول شماره 

 
 245 .............................................................................................................................. بودجه دولت  -17

  هاي اجرايي در استان ها از محلدستگاه   )(جاري)1عملكرد اعتبارات هزينه اي( -17-1جدول شماره 
 246................................................................................................................................................درآمد عمومي 

 عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) استان ها از محل درآمد -17-2جدول شماره 
 247................................................................................................................................... 1387عمومي در سال  
 

 248    ..................................................................................................... بهاي كاالشاخص -18
 249..................... ))1383=100(يشهر يخانوارها يكاال و خدمات مصرف يشاخص بها( -18-1جدول شماره 

 250.................................... )،خوراكي وآشاميدني ها(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-2 جدول شماره
 251..........................................................)اتيدخان،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-3 جدول شماره

 252............................................... )پوشاك و كفش،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-4 جدول شماره
 253........................... )ريسكن،آب و برق،گازو سام،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-5 جدول شماره

 254................. )اثاث،لوازم و خدمات مورد استفاده،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-6 جدول شماره

 255..................................................... )حمل و نقل،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-7 جدول شماره
 256......................................................... )ارتباطات،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-8 جدول شماره

 257............................................ )هداشت و درمانشاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري،ب( -18-9 جدول شماره
 258................................... )تفريح وامور فرهنگي (شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري، -18-10 جدول شماره

 259........................................................)ليتحص ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري -18-11 جدول شماره

 260........................................... )رستوران و هتل (شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري، -18-12 جدول شماره
 261............................. )ها و خدمات متفرقه كاال (شاخص بهاي كاال خانوارهاي شهري، -18-13 ول شمارهجد

 262................ ))1381=100(ييروستا يحانوارها يكاال و خدمات مصرف يشاخص بها( -18-14 جدول شماره
 263............ )اتيها و دخان يدنيوآشام يوراك،خ(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-15جدول شماره 

 264......................................... )وشاك و كفش،پ(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-16جدول شماره 

 265..................... )ريمسكن،آب و برق،گازو سا،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-17جدول شماره 
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 266 )آن ها يو نگهدار ريو تعم يمبلمان،لوازم خانگ (شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي، -18-18جدول شماره 

 267..................................... )بهداشت و درمان ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-19جدول شماره 

 268.............................................. )حمل و نقل ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-20جدول شماره 

 269.................................................. )ارتباطات ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-21شماره جدول 
 270....................................... )و فرهنگ حيتفر ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-22جدول شماره 

 271.................................................... )آموزش ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-23جدول شماره 
 272........................................ )رستوران هتل و ،(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-24جدول شماره 

 273............................. )ها و خدمات متفرقهاال،ك(شاخص بهاي كاال خانوارهاي روستايي -18-25جدول شماره 
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 :سرزمين آب و هوا 
 ميلـي متـر بيـشترين       5/1126 ساالنه مراكز استانها مركز استان گيالن بـا          از لحاظ مقدار بارندگي   

 را بخـود    شـشم  ميلـي متـر بارنـدگي در سـال رتبـه ي بيـست و                 97با   استان اصفهان    مركز  .بارندگي است 
 .ده استمركز استان يزد كمترين بارندگي را بخود اختصاص دا. اختصاص داده است

هـاي سيـستان و بلوچـستان و قـم بـه ترتيـب                هاي كشور، اسـتان     از جهت مساحت در بين استان     
  .اند بيشترين و كمترين مساحت كشور را به خود اختصاص داده

 درصد از مساحت كل كشور بيـشترين و اسـتان اصـفهان بـا               16/11استان سيستان و بلوچستان با      
 .تصاص داده استي ششم را به خود اخ  درصد رتبه57/6

اسـتان قـم بـا يـك        .  داراي بيشترين تعداد شهرستان اسـت      شهرستان،نه   با بيست و    استان فارس 
ي اول  و اسـتان   بخش، داراي رتبه  83ا  استان فارس ب  . ي آخر را به خود اختصاص داده است         شهرستان رتبه 

از نظر تعداد شهر، استان     .  را به خود اختصاص داده است      ششمي     بخش در اين شاخص، رتبه     45اصفهان با   
 . داراي رتبه اول است شهر101 با اصفهان

 درصد از كل مساحت منـاطق تحـت مـديريت سـازمان حفاظـت محـيط                 01/15كرمان با    استان  
اسـتان  .  درصد كمترين مـساحت را بـه خـود اختـصاص داده انـد              15/0 با     قزوينزيست، بيشترين و استان     

 .  را به خود اختصاص داده است پنجمي ص، رتبه درصد در اين شاخ93/5اصفهان با 
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 جمعيت
 47/6 هـزار نفـر اسـت كـه     4804 برابر با 1389برآورد جمعيت استان اصفهان در سال    

 6/87دهـد كـه       اين برآورد نشان مـي    . درصد از كل جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است          
اسـتان از لحـاظ جمعيـت شـهري         . رصد آن روستايي است    د 4/12درصد جمعيت استان شهري و      

 .ي پانزدهم قرار دارد ي سوم و از لحاظ جمعيت روستايي و غيرساكن در رتبه دررتبه
 اسـتان   30 نفر بوده كه در بـين        73771 بالغ بر  1389ي استان در سال       تعداد نوزادان متولد شده   

 درصـد و    7/86داد سهم مناطق شهري     ي ششم را به خود اختصاص داده كه از اين تع            كشور رتبه 
 1389ي اسـتان در سـال         آمار تعداد متوفيات ثبت شده    . درصد است  3/13سهم مناطق روستايي    

 .  نفر است23890بالغ بر
 . تولد، يك نفر در استان فوت نموده است1/3به عبارت ديگر حدوداً به ازاي هر 
 ازدواج را در پـنجم اج رتبـه   مـورد ازدو 51353 بـا تعـداد   1389استان اصفهان در سال  

 درصد و سهم منـاطق روسـتايي        4/97كشور به خود اختصاص داده است كه سهم مناطق شهري           
 . درصد است6/2

ي   ي ازدواج در مناطق شهري، رتبه سوم و در منـاطق روسـتايي رتبـه                 استان اصفهان ازلحاظ رتبه   
  .بيست و ششم را در كشور به خود اختصاص داده است

 درصد  46/6 بوده كه 1389رد طالق ثبت شده از ديگر وقايع جمعيتي استان در سال             مو 7867 
 5/6نسبت ازدواج به طالق در اين استان        از كل ميزان طالق كشور مربوط به استان اصفهان است،           

 .درصد مي باشد5/6كشور نيز معادل ركل ت داين نسب.درصد است
كمترين آن مربـوط بـه اسـتان ايـالم بـوده        بيشترين آمار طالق مربوط به استان تهران و         

 درصد مربوط بـه خانوارهـاي   15هاي صورت گرفته مربوط به نقاط شهري و   درصد طالق 85. است
 درصـد و در نقـاط       8/6 در نقـاط شـهري،     نـسبت ازدواج بـه طـالق         .روستايي استان اصفهان است   
واج يك طالق صورت گرفته      ازد 4بدين معناست كه به ازاز هر       . است   4روستايي اين نسبت معادل     

 .شود اين درصد براي نقاط روستايي زنگ خطر جدي محسوب مياست كه 
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 :نيروي انساني
 درصـد، بيـشترين     3/44 با   اردبيل ساله و بيشتر، استان      10از نظر نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت       

استان اصفهان با نرخ مشاركت     . ي آخر است     داراي رتبه   درصد 9/29 با   سيستان و بلوچستان  درصد و استان    
 . را به خود اختصاص داده استششم ي  درصد، رتبه3/41اقتصادي 

 بـا نـرخ   خراسـان شـمالي   درصد باالترين نرخ بيكـاري و اسـتان    5/20 با نرخ بيكاري     فارساستان  
يكاري جمعيت ده ساله و بيـشتر  نرخ ب. اند درصد كمترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده        6/7بيكاري  

 ساله در استان اصـفهان برابـر بـا          15-24شاخص نرخ بيكاري    . باشد  درصد مي  3/15استان اصفهان برابر با     
كهگيلويـه و بـوير      درصد كمتـرين و اسـتان        2/16  با   شماليخراسان  درصد است در حالي كه استان       4/31

 . دارا هستند1389 در سال را درصد بيشترين نرخ بيكاري اين جمعيت 9/40 با احمد
و ايالم  هاي    از نظر تعداد كاركنان دولت، استان تهران و خراسان رضوي به ترتيب بيشترين واستان             

در اين شاخص استان اصـفهان داراي       . اند   به ترتيب كمترين  تعداد را به خود اختصاص داده          خراسان جنوبي 
 .رتبه سوم است
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  :، جنگلداريكشاورزي
 قـم  بيشترين درصد توليـد گوشـت كـشور و اسـتان             فارساز نظر مقدار توليد گوشت قرمز، استان        

 .ي ششم است در مقدار توليد گوشت قرمز، استان اصفهان داراي رتبه. داراي كمترين درصد است
در ايـن شـاخص     .ه ي سـوم مـي باشـد         داراي رتب از لحاظ مقدار توليد گوشت مرغ، استان اصفهان         

 . رتبه ي آخر را بخود اختصاص داده استكهگيلويه و بوير احمداستان مازندران داراي رتبه ي اول و استان 
 داراي كمتـرين    بوشـهر ي مقدار توليد شير، استان تهران داراي بيشترين درصد و اسـتان               در زمينه 

 .ير، رتبه دوم را به خود اختصاص داده استاستان اصفهان از لحاظ مقدار توليد ش. درصد است
ي  استان اصـفهان بـا رتبـه      . مرغ، استان تهران بيشترين درصد را دارا است         ازلحاظ مقدار توليد تخم    

 .مرغ را به خود اختصاص داده است  درصد از كل مقدار توليد تخم91/6 پنجم
از وضعيت اراضي كشاورزي و باغات ) شتهچهار سال گذ(هاي اخير            به جهت عدم آمارگيري طي سال

.و غيره در اين بخش از ارايه آمارهاي گذشته خودداري شده است
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 :معدن 

 درصـد   68/7 بـا    اصـفهان  استان   1389برداري در سال      از لحاظ تعداد معادن درحال بهره     
ازنظـر  . ايين ترين رتبه را دارا اسـت       درصد پ  04/1 گيالن و استان    رتبه ي دوم  نسبت به كل كشور     
 .است اول ي  داراي رتبه خراسان رضويتعداد معادن ، استان

جهارمحـال و   داراي بيـشترين درصـد واسـتان     يزد ازنظر تعداد شاغالن در معادن استان       
ي   ازنظر تعداد شاغالن در معادن، استان اصفهان داراي رتبـه         .  كمترين درصد را دارا است     بختياري

ي  در زمينه ارزش توليدات مواد معدني و ارزش افزوده آن، استان اصـفهان  داراي رتبـه       . استسوم  
 به ترتيب رتبه هاي اول و دوم را به خـود اختـصاص              يزددر اين شاخص استان كرمان و     .  است سوم

 . داده اند
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 :نفت و گاز 
ي اول و استان ايـالم در ايـن           به درصد از كل مصرف بنزين كشور داراي رت        81/22استان تهران با    

در زمينه مصرف بنزين اسـتان اصـفهان در جايگـاه دوم            . ي آخر را به خود اختصاص داده است         شاخص رتبه 
 .قرار دارد

درصد از كل كشور بيـشترين       24/11 در شاخص تعداد شهرهاي گازرساني شده، استان اصفهان با          
 .ا نسبت به كل كشوردارا هستنددرصد واستان سيستان و بلوچستان كمترين درصد ر

 درصـد از كـل كـشور داراي    88/7در شاخص تعداد روستاهاي گازرساني شده، استان اصفهان بـا       
 .ي اول است در اين شاخص استان مازندران داراي رتبه. استسومي  رتبه

هـاي سيـستان و    ي اول و اسـتان  ازلحاظ تعـداد انـشعاب گـاز موجـود، اسـتان تهـران داراي رتبـه            
ازنظـر تعـداد    . ي دوم اسـت     در اين شاخص استان اصفهان داراي رتبه      .  هستند رتبه ي آخر  وچستان داراي   بل

 .ي سوم است ي اول و استان اصفهان داراي رتبه كنندگان گاز طبيعي، استان تهران داراي رتبه مصرف
 كرمانشاه اه بيشترين درصد و پااليشگ بندر عباسي نفت خام، پااليشگاه    ي ظرفيت تصفيه    در زمينه 

ي چهـارم را بـه خـود          هـاي كـشور، رتبـه       پااليشگاه اصفهان در بـين پااليـشگاه      . داراي كمترين درصد است   
 .اختصاص داده است
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استان -1387رديف
مصرف گازمايع(متر

مكعب)
سهم از  كل كشوررتبه استان 

108482142/85آذربايجان شرقي 1
16912974/45آذربايجان غربي 2
39016261/03اردبيل 3
19727465/19اصفهان 4
69430201/83ايالم 5
82496162/17بوشهر 6
436309111/47تهران 7
42932241/13چهارمحال و بختياري 8
68991211/81خراسان جنوبي 9

15738094/14خراسان رضوي 10
21850290/57خراسان شمالي 11
35370229/30خوزستان 12
39894251/05زنجان 13
24632280/65سمنان 14
24060856/33سيستان و بلوچستان 15
30107247/92فارس 16
47983231/26قزوين 17
32135270/84قم 18
81398172/14كردستان 19
145192103/82كرمان 20
111008132/92كرمانشاه 21
21667300/57كهگيلويه و بويراحمد 22
50508221/33گلستان 23
112216122/95گيالن 24
99149152/61لرستان 25
16118684/24مازندران 26
70199191/85مركزي 27
133736113/52هرمزگان 28
76750182/02همدان 29
30692838/07يزد 30

3803252100

مقدار مصرف گاز مايع  (1)  -6-5 جدول شماره

كشور
معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري       . مأخذ- وزارت نفت.

۱) اطالعات مربوط به برداشت محلي مي باشد.
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 :صنعت 
 در  هـا    كارگـاه   نفر كاركن و بيشتر و تعداد شاغالن ايـن          هاي صنعتي داراي ده     ازلحاظ تعداد كارگاه  

 بـا   كهگيلويه و بوير احمـد    هاي اول و دوم و استان         ، استان تهران و اصفهان به ترتيب داراي رتبه        1388سال  
هـاي صـنعتي      هاي صـنعتي كارگـاه      ي فعاليت   ازنظر ارزش افزوده  . ي آخر است     كارگاه صنعتي رتبه   44تعداد  

هـاي   هـاي اول و دوم بـوده و اسـتان        داراي رتبـه  داراي ده نفر كاركن و بيشتر نيز، استان تهـران و اصـفهان              
 .اند ها را به خود اختصاص داده  به ترتيب آخرين رتبهايالم  وكهگيلويه و بويراحمد

، اسـتان   1389 در سـال      تعداد جواز تأسـيس صـادر شـده توسـط وزارت صـنايع و معـادن                از نظر 
ي    داراي رتبـه   كهگيلويه و بوير احمـد    ن  هاي اول و دوم و استا       داراي رتبه خراسان رضوي   آذربايجان شرقي و  

 .آخر است
هـاي    برداري صادر شـده توسـط وزارت صـنايع و معـادن بـراي كارگـاه                 ي بهره   ازلحاظ تعداد پروانه  

 . ي آخـر اسـت   ي اول و استان خراسان جنـوبي داراي رتبـه           داراي رتبه  تهران، استان   1389 در سال    صنعتي
هـاي    هاي تعاوني صنعتي، استان     از نظر تعداد شركت   . را داراست    استان اصفهان در اين شاخص رتبه ي سوم       

 .هاي اول و آخر هستند مازندران و قم به ترتيب داراي رتبه
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 آب و برق
 خراسـان شـمالي   حجم مخازن آب در نقاط شهري در استان تهران بيـشترين درصـد و در اسـتان                  

 ازنظر تعداد انشعاب آب   .  است سومي     استان اصفهان داراي رتبه    در اين شاخص،  . كمترين درصد را دارا است    
تـرين رتبـه را دارا         پـايين  گلـستان  داراي باالترين رتبه و استان       اصفهانهاي تهران و      ، استان در نقاط شهري  

 .است
هاي اول   داراي رتبهاصفهانهاي تهران و  ازلحاظ ظرفيت تأمين آب و توليد و گردش آب نيز استان        

 اصـفهان  و    تهـران  هـاي   همچنين در شاخص تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شـهري، اسـتان           .  هستند و دوم 
 . داراي آخرين رتبه هستندايالمهاي اول و دوم و استان   داراي رتبه

،  سـمنان   بيـشترين و در اسـتان      خوزستانحجم مخازن آب در نقاط روستايي به ترتيب در استان             
از نظـر تعـداد انـشعاب آب در نقـاط روسـتايي، اسـتان               . شور دارا هـستند   كمترين درصد را نسبت به كل ك      

در ايـن شـاخص اسـتان اصـفهان در          . ي آخر است    ي اول و استان قم داراي رتبه        خراسان رضوي داراي رتبه   
 . قرار داردهشتمي  رتبه

 درصد از كـل كـشور     96/14اي تهران با      ظرفيت نامي مولدهاي برق نصب شده، شركت برق منطقه          
 هـشتم ي     درصد از كل ظرفيت كشور داراي رتبه       17/4اي اصفهان با      ي اول و شركت برق منطقه       داراي رتبه 

 . است 
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 ساختمان 
هـاي   هاي ساختماني صادر شده در نقاط شهري براي احداث ساختمان، استان    از لحاظ تعداد پروانه   

در . انـد   هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده           بيشترين درصد نسبت به كل كشور رتبه        با فارسو  اصفهان  
 بازرگاني  مسكوني،هاي هاي ساختماني صادرشده در نقاط شهري براي احداث ساختمان    شاخص تعداد پروانه  

 .ي اول است و آموزشي و بهداشتي، استان اصفهان داراي رتبه
 و  اصـفهان هـاي     ختماني صادر شده برحسب مساحت زيربنا، استان      هاي سا   ي تعداد پروانه    در زمينه 

 . ي آخر هستند  داراي رتبهايالمي اول و دوم و استان  داراي رتبهتهران 
ي اول و دوم و   رتبـه خراسـان رضـوي  هاي  تهران و هاي تعاوني مسكن، استان ازلحاظ تعداد شركت  

 را بخود اختصاص داده     ششمدر اين شاخص رتبه ي      استان اصفهان   .ي آخر هستند    ، داراي رتبه  زنجاناستان  
 .است

از نظر تعداد واحدهاي مسكوني تمام شده توسط انجمن خيرين مسكن سـاز ، اسـتان اصـفهان بـا                    
 . درصد از كل كشور، رتبه ي دوم را بخود اختصاص داده است2/18سهم 
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 : بازرگاني 

 .  استدومازنظر تعداد معامالت ثبت شده قطعي منقول و غيرمنقول، استان اصفهان در جايگاه 

 .هاي اول و آخر هستند هاي تهران و ايالم نيز در اين شاخص به ترتيب داراي رتبه استان
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 :حمل و نقل 
اراي بيـشترين   ي استحفاظي وزارت راه و ترابري، اسـتان فـارس د            هاي تحت حوزه    ازلحاظ طول راه  

 درصداز كل طـول    99/5استان اصفهان با    . درصد نسبت به كل كشور و استان قم كمترين درصدرا دارا است           
 . ها در جايگاه پنجم قرار دارد راه

آذربايجـان شـرقي    و  قـم   هـاي     ي اول بوده و اسـتان        ازنظر طول آزادراه، استان اصفهان داراي رتبه      
 .ندباش هاي دوم و سوم مي داراي رتبه

 داراي آخـرين  كردسـتان ي اول و اسـتان    داراي رتبـه زنجانهاي روستايي، استان      ازلحاظ طول راه  
 . استدهمي  استان اصفهان در اين شاخص داراي رتبه. مي باشدرتبه 

 خوزستان و فارسهاي    در شاخص تعداد سفر درون استاني توسط انواع وسايل نقليه عمومي، استان           
هفـتم  ي    در اين شاخص استان اصـفهان داراي رتبـه        . ترين رتبه را در كشور دارند       يينبه ترتيب باالترين و پا    

 .است
هـاي اول و      هاي تهران و اصفهان به ترتيـب داراي رتبـه           در شاخص تعداد سفر برون استاني، استان      

 .ها هستند دوم و استان يزد و خراسان جنوبي به ترتيب داراي آخرين رتبه
ي موتوري و موتور سيكلت شماره گـذاري شـده، اسـتان              ي نقليه   وسيلهدر شاخص تعداد كل انواع      

 . قرار داردپنجماستان اصفهان در اين شاخص در جايگاه . ي اول است تهران داراي رتبه
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 :امور قضايي 
گاه عمومي فعال را به خـود اختـصاص          درصد، بيشترين تعداد داد    93/15استان تهران با    

ازلحـاظ  .   اسـت  پنجمي     درصد از كل كشور داراي رتبه      76/5 است و استان اصفهان با سهم         داده
هاي تهران، خراسان رضوي واصـفهان بـه          هاي مختومه در دادگاه عمومي فعال ، استان         تعداد پروانه 

 .ي آخر هستند  داراي رتبههاي  اول تا سوم و استان خراسان جنوبي ترتيب داراي رتبه
استان اصـفهان در    . بيشترين تعداد تصادفات درون شهري به استان تهران اختصاص دارد         

 . استسوم و از نظر تعداد تصادفات برون شهري داراي رتبه ي اولاين شاخص داراي رتبه ي 
م از نظر مواد مخدر كشف شده توسط نيروي انتظامي، استان سيستان و بلوچستان با سه              

 درصـد از كـل كـشور كمتـرين          05/0 درصد نسبت به كل كشور بيشترين و استان ايالم با            22/20
 .مواد مخدر كشف شده را دارد
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 :بهزيستي 
، 1389ي خدمات اجتماعي شهري در سـال          هاي ارايه دهنده    از لحاظ تعداد مجتمع   

بيـشترين تعـداد را بـه خـود         درصـد نـسبت بـه كـل كـشور           81/9استان هرمزگان با سـهم      
كه ازنظر تعداد مجتمـع خـدمات اجتمـاعي روسـتايي، اسـتان               است، درحالي   اختصاص داده 

 . اصفهان بيشترين درصد و استان كردستان و خراسان جنوبي داراي كمترين درصد هستند
سرپرسـت و     استان اصفهان ازلحاظ تعـداد واحـدهاي حمايـت از خانوارهـاي بـي             

ي  پنجم و از نظر تعداد مددجوي اسـتفاده كننـده از ايـن خـدمات، در رتبـه         ي    نيازمند، رتبه 
ي خـدمات     همچنين اسـتان هرمزگـان ازنظـر تعـداد واحـدهاي ارايـه دهنـده              . ششم است 

ي   مهدكودك روستايي و از نظر تعداد مددجوي استفاده كننده از ايـن واحـدها داراي رتبـه                
 . اول است

اد شـهيد، اسـتان تهـران بيـشترين و خراسـان       ازنظر تعداد جانباز تحت پوشش بني     
حـال آنكـه اسـتان اصـفهان در ايـن           . جنوبي كمترين درصد را به خود اختصاص داده انـد         

 .شاخص داراي رتبه دوم است
شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش سازمان تـأمين اجتمـاعي، اسـتان                ازلحاظ بيمه 

شـدگان اصـلي      ه ازنظـر بيمـه    ي دوم را به خود اختصاص داده است حال آنكـ            اصفهان رتبه 
 .ي يازدهم است  تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني، اين استان داراي رتبه

، استان فارس بيشترين و اسـتان قـم         )ره(  ازنظر تعداد واحد كميته امداد امام خميني      
 .داراي كمترين تعداد هستند
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 :آموزش
ي اول و دوم و     آمـوزان، رتبـه     هاي تهران و خراسان رضوي از نظر تعـداد كـل دانـش              استان

درصد  02/6دراين شاخص، استان اصفهان با      . اند  ي آخر را به خود اختصاص داده        استان ايالم رتبه  
 . ي پنجم را به خود اختصاص داده است نسبت به كل كشور رتبه

، رتبـه ي دوم و در شـاخص تعـداد            ظ تعداد كاركنان دفتري و اداري      استان اصفهان ازلحا  
 . ي چهارم را به خود اختصاص داده است آموزان استثنايي، رتبه دانش

ي   دانشگاهي به ترتيب رتبه       ي متوسطه و پيش     آموز در دوره    استان اصفهان ازنظر تعداد دانش    
 .پنجم وسوم را به خود اختصاص داده است

د آموزشياران سازمان نهضت سوادآموزي، استان خوزستان با بيشترين درصد           از لحاظ تعدا  
ي اول و استان سمنان با كمترين درصد نسبت به كل كشور باالترين رتبـه                 نسبت به كل كشور، رتبه    
ازلحـاظ تعـداد    . ي اسـتان اصـفهان در ايـن شـاخص ده اسـت              رتبـه . انـد   را به خود اختصاص داده    

ي نـوزدهم را بـه خـود          ن نهضت سوادآموزي، اسـتان اصـفهان رتبـه        روستاهاي تحت پوشش سازما   
 .اختصاص داده است

هـا و مراكـز    التـدريس دانـشگاه    در شاخص تعداد آموزشگران دانشگاهي تمام وقـت، حـق    
هاي اول و دوم      هاي تهران و اصفهان با بيشترين درصد نسبت به كل كشور رتبه             آموزش عالي، استان  

ها و مراكز عـالي، اسـتان اصـفهان           نام شدگان دانشگاه    ازنظر تعداد ثبت  . اند را به خود اختصاص داده    
 .ي دوم است داراي رتبه

اي، استان اصفهان و خراسـان رضـوي         ازنظر تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه        
 ازلحاظ تعداد آموزش ديدگان در ايـن مراكـز،        . هاي اول و دوم هستند      با بيشترين درصد داراي رتبه    

 .هاي اول و دوم هستند استان اصفهان و خوزستان داراي رتبه
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 :بهداشت درمان 

ي اول ودوم و      هاي تهـران و فـارس داراي رتبـه          ي درماني فعال، استان     ازنظر تعداد مؤسسه  
از نظـر تعـداد مراكـز       . تـصاص داده اسـت    استان كهگيلويه و بويراحمد آخرين رتبه را بـه خـود اخ           

هـاي بهداشـت فعـال در     ازنظر تعداد خانـه . ي اول است بهداشتي و درماني، استان تهران داراي رتبه     
درصد از كل كشور بيشترين و استان قم كمترين خانه بهداشت را             31/7روستاها، استان مازندران با     
ي چهاردهم را به خود اختـصاص     اخص، رتبه استان اصفهان در اين ش    . به خود اختصاص داده است    

 كهگيلويـه و     ي اول و اسـتان      ازلحاظ تعـداد كـل آزمايـشگاه، اسـتان تهـران داراي رتبـه             . داده است 
ي دوم را بـه خـود         استان اصـفهان در ايـن شـاخص رتبـه         . ، داراي آخرين رتبه مي باشد      بويراحمد

 . اختصاص داده است
ي اول    ان تهران و كهگيلويه و بوير احمد به ترتيب رتبه         ازلحاظ تعداد مراكز توانبخشي، است    

ازنظـر مراكـز پرتونگـاري،      . ي چهارم را به خود اختـصاص داده اسـت           و آخر و استان اصفهان رتبه     
 .ي چهارم است  داراي رتبه ي دوم و از نظر تعداد داروخانه استان اصفهان داراي رتبه
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 :فرهنگ و گردشگري 
زلحاظ تعداد سينما، استان تهران بيشترين درصد سينماها را به خود اختـصاص داده اسـت                ا
هاي ايالم، چهارمحال و بختياري و خراسان شمالي و كردستان تنها يك سـينما را بـه خـود                     و استان 

همچنـين  . ي ششم كشوري قرار دارد      از نظر تعداد سينما، استان اصفهان در رتبه       . اختصاص داده اند  
ي هفـتم قـرار       ي اول و استان اصفهان در رتبـه         لحاظ تعداد تماشاچي سينما، استان تهران در رتبه       از  

 استان اصفهان در اين شاخص رتبه ي سوم را بخـود اختـصاص داده              1388دارد در حاليكه در سال      
 .بود

وجـه  ي ميـزان ت     دهنـده   ي اول بوده كه نشان      ازنظر تعداد كتابخانه، استان اصفهان داراي رتبه      
ازلحاظ تعداد مراكز فرهنگي و هنري كانون       . مسئولين اين استان به فرهنگ كتاب و كتابخواني است        

ي   ي اول و اسـتان اصـفهان داراي رتبـه           پرورش فكري كودكان و نوجوانان، استان تهران داراي رتبه        
 .دوم است

 فكـري   هاي موجود نيز  در مراكز فرهنگـي و هنـري، كـانون پـرورش                ازلحاظ تعداد كتاب  
 .ي دوم  هستند ي اول و استان اصفهان داراي رتبه كودكان و نوجوانان استان تهران داراي رتبه

، استان تهران بيشترين درصد و استان       )تأليف(هاي منتشر شده       ازلحاظ تعداد عناوين كتاب   
 ي  استان اصفهان در ايـن شـاخص، داراي رتبـه         . چهار محال و بختياري داراي كمترين درصد است       

 .چهارم است
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 :بودجه دولت 
هـاي    اي دسـتگاه    ي عملكـرد اعتبـارات هزينـه        هاي تهران و خراسان رضوي در زمينه        استان

اسـتان  . ها ازمحل درآمد عمومي،  بيشترين درصد را نسبت بـه كـل كـشور دارنـد                  اجرايي در استان  
 . ي پنجم است تبه درصد نسبت به كل كشور داراي ر54/5اصفهان با 

هاي آخـر     هاي خراسان شمالي و قم با كمترين درصد نسبت به كل كشور داراي رتبه               استان
هـا از محـل درآمـد         اسـتان ) عمرانـي (اي    هاي سـرمايه    ازنظر عملكرد اعتبارات تملك دارايي    . هستند

ي خراسـان   هـا   هاي اول و دوم و اسـتان         استان خوزستان و فارس داراي رتبه      1388عمومي، در سال    
ي   در اين شاخص اسـتان اصـفهان داراي رتبـه         . شمالي و خراسان جنوبي داراي آخرين رتبه هستند       

 .ششم است
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 :ص بهاي كاالشاخ
هـاي قـم و        اسـتان  شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شـهري بـه ترتيـب در              

رشـاخص كـل بهـاي كـاال و خـدمات           د. و در استان بوشهر كمترين درصـد را دارا اسـت          همدان بيشترين   
شاخص بهاي كاال و خـدمات مـصرفي        .  قرار دارد  نهمي   ، استان اصفهان در رتبه    مصرفي خانوارهاي شهري  

استان اصفهان . است  اولي  داراي رتبهخراسان شماليدهد كه استان  گروه خوراكي ها و آشاميدني نشان مي
استان .  باال بودن ميزان تورم در اين بخش استي ندهده كه نشاندر اين شاخص داراي رتبه ي چهارم است 

در گروه پوشاك و كفش، استان ايالم       .  رتبه ي آخر را در اين شاخص بخود اختصاص داده است           هرمزگان
و اسـتان بوشـهر     ي اول     در شاخص مسكن، آب و برق، استان خراسـان جنـوبي رتبـه            . اول است ي   در رتبه 

. را به خود اختـصاص داده اسـت       سيزدهم  ي    اصفهان در اين شاخص رتبه    استان  . كمترين رقم را دارا است    
 بـه ترتيـب   كهگيلويه و بـوير احمـد      و   قزوينهاي    استان ،در شاخص اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده        

 .است، استان همدان باالترين شاخص را دارا        در گروه حمل و نقل     .ترين رقم هستند   راي باالترين و پايين   دا
شـاخص  ن  تـري  ، استان كرمان داراي باالترين شاخص و استان همدان داراي پايين          هداشت و درمان  درگروه ب 
 . اسـتان گلـستان بـاالترين شـاخص را دارد          ،در شاخص بهاي كاال در گروه تفريح و امور فرهنگـي           .هستند

. سـت  درصد ا8/321 برابر  1389سال شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي در    
داراي درصـد   6/261 بـا    سـمنان ترين شاخص و استان     درصد داراي باال  1/410استان چهارمحال بختياري با     

شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روسـتايي اسـتان اصـفهان              . هستندكمترين شاخص   
 .است7/329برابر 
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