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  شگفتاريپ
 بـا  سه آن يـ مقا كـشور و  ي  آمـار ي  هـا   شاخص ازي  برخ ارايه هينشر نيا انتشار زا هدف
  .ها است استان
 .ستيـ ن دهيپوشـ ي  كس بر ها  بخش هيكل متوازن توسعه در اطالعات و آمار نقش امروزه
 و مدت انيم مدت، كوتاه برنامه هنگام، تحقق  به و حيصحي  آمارها بهي  دسترس بدون
 بـه  هـا   تيـ فيك و اتيفرضـ  ليتبد آمار عملكرد علم  هنر .ر نيست يپذ امكان مدت بلند
 هـر  در تيفعال روند تواني  مي  آماري  ها  تيكم ليتحل و هيتجز با تنها و هاست  تيكم

 وضـع  و گذشـته  عملكـرد  كننده ميترس است قادر تنها نه  آمار .نمودي  ابيارز را بخش
 از،يـ ن مـورد  بعمنـا  كـردن ي  رقـوم  با راي  آت اهداف به دنيرس ريمس بلكه موجود باشد 

 سـكون  هيچگاه آمار  علم .دينما نظارت وي  ابيارز ، نييتع را زمان و هيسرما ،يتكنولوژ
   .هاست كميت به ها كيفيت تبديل و تغيير حال در همواره و ندارد
. رود  هـا بـه شـمار مـي         مشاور و راهنما در تمامي زمينه      نيبهتر ح،يصح واطالعات آمار

 آن،عقب بهي  توجهي  ب وي  بالندگ و توسعه و اري، رشد عالئم و هشدارهاي آم    به توجه
  .آورد خواهد همراه به را منابع اتالف وي ماندگ
 لـذا  و اسـت  شـده  منتشر شده ارايه به شكل  استان در بار ششمين يبرا حاضر هينشر
ي هـا   دگاهيـ د ارايـه  و رهنمودهـا  از اسـتفاده  با و متعال خداوند خواست به ميدار ديام

 گـام  هينـشر  نيـ ا كـردن  اتريـ پو چه هر در ميبتوان پژوهشگران و نيمحققي  كارشناس
  .ميبردار
  .ميخواهان منان زديا از راي اسالم رانياي سربلند و عزّت
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 155....................................................................................)مشغول به كارتعداد تلفن هاي  (-11-26جدول شماره 
 156................................................................)مشتركان تلفن همراه مشغول به كارتعداد  (-11-27جدول شماره 
  157..............................................................................)تايي داراي ارتباط تلفنينقاط روس (-11-28جدول شماره 
 158................................................................................................)تعداد تلفن هاي منصوبه (-11-29جدول شماره 
  159.......................................................................................)تعداد ايستگاه هاي تلويزيوني (-11-30جدول شماره 

 
  160..........................................................................................ئي امور قضا-12

 161................................................................................................)تعداد دادگاه عمومي فعال (-12-1جدول شماره 
 162.........................................................................................) نظر فعالديتعداد دادگاه تجد (-12-2جدول شماره 
 163.....................................................) فعالي مختومه در دادگاه عموميتعداد پرونده ها (-12-3جدول شماره 
 164........................................................) نظردي مختومه در دادگاه تجديتعداد پرونده ها (-12-4جدول شماره 
  ي شده در مورد اقدام به خود كشلي تشكيتعداد پرونده ها (-12-5جدول شماره 

 165.......................................................................................................................)ي انتظاميروي ني در حوزه استحفاظ
  ي شده در مورد  فوت شدگان در حوزه استحفاظلي تشكيرونده هاتعداد پ (-12-6جدول شماره 

 166............................................................................................................................................................)ي انتظاميروي ن
  



  درجاتفهرست من
  صفحه                                                                                                    عنوان  

 167............................................................................................)يتعداد تصادفات درون شهر  (-12-7جدول شماره 
 168.............................................................................................)يتعداد تصادفات برون شهر  (-12-8شماره جدول 

 169...................................................)ي انتظاميرويمقدار مواد مخدر كشف شده توسط ن  (-12-9جدول شماره 
  170................................................................................) شدگان مواد مخدرريدستگ تعداد  (-12-10جدول شماره 

 
  171............................................................................................. بهزيستي-13

  172........................................................................)تعداد مجتمع  خدمات اجتماعي شهري (-13 -1جدول شماره 
 173....................................................................)تعداد مجتمع  خدمات اجتماعي روستايي (-13 -2جدول شماره 
 174..........................................)تعداد  واحدهاي حمايت از كودكان بي سرپرست شهري (-13 -3 جدول شماره

 175.........................................................................) خدمات مهد كودك شهري واحدتعداد (-13 -4جدول شماره 
 176............)خدمات حمايت از خانوارهاي بي سرپرست و نيازمند  شهريواحد تعداد  (-13 -5جدول شماره 

 177........................................................)خدمات آسيب هاي اجتماعي شهريواحد تعداد  (-13 -6شماره جدول 
 178.....................................................................) خدمات مهد كودك روستايي واحدتعداد (-13 -7جدول شماره 
 179................)تعداد واحدهاي حمايت از خانوارهاي بي سرپرست  و نيازمند روستايي (-13 -8جدول شماره 
  حمايت از كودكان بي سرپرست هايواحد تعدادمددجويان استفاده كننده از (-13 -9جدول شماره 

 180.............................................................................................................................................................................) شهري
 181.............................)تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات مهد كودك شهري (-13 -10جدول شماره 
  تعداد مددجويان استفاده كننده از خدمات حمايت از خانوارهاي (-13 -11جدول شماره

 182.................................................................................................................................) بي سرپرست و نيازمند  شهري
 183...........)ويان استفاده كننده از خدمات آسيب هاي اجتماعي شهريتعداد مددج (-13 -12جدول شماره 
 184..........................)خدمات مهد كودك روستايي ازتعداد مددجويان استفاده كننده (-13 -13جدول شماره 
  واحدهاي حمايت از خانوارهاي تعداد مددجويان استفاده كننده از (-13 -14جدول شماره 

 185..............................................................................................................................) بي سرپرست  و نيازمند روستايي
 186.........................................................................................)تعداد واحد كميته امداد امام (-13 -15ره جدول شما

 187..................)تعداد مددجويان مورد حمايت  طرح شهيد رجايي كميته امداد امام( -13 -16جدول شماره 
 188....................................................................)تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد( -13 -17جدول شماره 
 189...........................................................................)تعداد افراد تحت پوشش بنياد شهيد( -13 -18جدول شماره 
 190........................................)هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي تعداد كارگاه (-13 -19 جدول شماره
 191...................................................)تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي ( -13 -20 جدول شماره

  
  
  



  درجاتفهرست من
  ه صفح                                                                                                   عنوان  

 192......................................)تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي سازمان تامين اجتماعي (-13 -21جدول شماره 
  193...........................)تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي (-13 -22جدول شماره 
 194............................)تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي سازمان بيمه خدمات درماني( -13 -23 جدول شماره
 195...............)داد خانوارهاي بيمه شده صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشايرتع( -13 -24 جدول شماره
 196......................................)تعداد مشتركان حقوق بگير صندوق بازنشستگي كشوري (-13 -25 جدول شماره

 
  197...............................................................................................آموزش-14

 198...................................................................)1390-91تعداد كل دانش آموزان در سال  (-14-1 جدول شماره
 199..........................................................)1390-91ال  در ستعداد كل دانش آموزان پسر (-14-2 جدول شماره
 200........................................................)1390-91 در سال تعداد كل دانش آموزان دختر (-14-3 جدول شماره
 201...................................................................)1390-91در سال تعداد كاركنان آموزشي  (-14-4 جدول شماره
 202.......................................................)1390-91در سال تعداد كاركنان دفتري و اداري  (-14-5 جدول شماره
 203.........................................................)1390-91 در سالتعداد دانش آموزان استثنايي  (-14-6 جدول شماره
 204..................................................)1390-91در سال تعداد دانش آموزان دوره آمادگي  (-14-7 جدول شماره
 205.................................................)1390-91در سال تعداد دانش آموزان دوره  ابتدايي  (-14-8 جدول شماره
 206...............................................)1390-91در سال تعداد دانش آموزان دوره راهنمايي  (-14-9 جدول شماره
 207.............................................)1390-91در سال ان دوره متوسطه تعداد دانش آموز (-14-10 جدول شماره
 208................................)1390-91در سال تعداد دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي  (-14-11 جدول شماره
 209........................)1390-91در سال تعداد آموزشياران سازمان نهضت سواد آموزي  (-14-12 جدول شماره
 210..............................................)1389-90تعداد  قبول شدگان دوره ابتدايي در سال  (-14-13 جدول شماره
 211..........................................)1389-90سال تعداد  قبول شدگان دوره راهنمايي در  (-14-14 جدول شماره
 212..........................)1389-90سال  دوره متوسطه عمومي در فارغ التحصيالنتعداد  (-14-15 جدول شماره
 213.........................)1389-90سال  دوره پيش دانشگاهي در فارغ التحصيالنتعداد   (-14-16 جدول شماره
 214........................................................................) نهضت سوادآموزياران سازمانآموزشي (-14-17 جدول شماره
 215.....................................)هاي تحت پوشش سازمان نهضت سواد آموزيتعداد روستا (-14-18 جدول شماره
 216....................................................................)1390-91 معلم سال تي  تربانيانشجود (-14-19 جدول شماره
   دانشگاه ها و مراكزآموزش  آموزشگران دانشگاهي  تمام وقت و حق التدريسي-14-20 جدول شماره

 217...............................................................................................................................................1390-91ال س) 1(عالي
 218....................................................)1390-91ي  دانشگاه آزاد اسالميكاركنان آموزش (-14-21 جدول شماره
 219........)1390-91 شدگان دانشگاه ها و مراكزآموزش عالي در سال ثبت نامتعداد  (-14-22 جدول شماره

  
  



  درجاتفهرست من
  صفحه                                                                                                    عنوان  

 220................)1390-91تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در سال  (-14-23جدول شماره 
 221.....................................)1390-91تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي در سال  (-14-24 جدول شماره
 222..........................)1389-90اكز آموزش عالي  سال گاه ها و مرتعداد دانش آموختگان دانش (-14-25 جدول شماره
 223................................)1389-90تعداد دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي  سال  (-14-26 جدول شماره
 224.....................................................)اي تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه (-14-27 جدول شماره
  225.......................)تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه اي (-14-28 جدول شماره

  
  226  ..................................................................................... بهداشت درمان-15

  227................................................................................................) تعداد موسسه درماني فعال(-15-1 جدول شماره
 228......................................................................................)تخت موسسه درماني فعال تعداد (-15-2 جدول شماره
 229.........................................................................................) تعداد مراكز بهداشتي و درماني -15-3 جدول شماره
 230............................................................................) تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري -15-4 جدول شماره
 231........................................................................)روستايي   مراكز بهداشتي و درماني تعداد-15-5 جدول شماره
 232.........................................................................)تعداد خانه هاي بهداشت فعال روستاها ( -15-6 جدول شماره
 233.......................................................................................................)تعداد كل آزمايشگاه ها( -15-7 جدول شماره
 234.................................................................................................)تعداد كل مراكز توانبخشي( -15-8 جدول شماره
 235.................................................................................................)تعداد كل مراكز پرتونگاري( -15-9 جدول شماره
 236.....................................................................................................)تعداد كل داروخانه ها  (-15-10 جدول شماره

  
  237 ............................................................................... فرهنگ و گردشگري -16

 238.....................................................)برحسب مركز آنهاميزان توليد برنامه هاي راديويي ( -16-1جدول شماره 
  239..................................................)برحسب مركز آنهاميزان توليد برنامه هاي تلويزيوني ( -16-2 جدول شماره

 240......................................................)برحسب مركز آنهامدت پخش برنامه هاي راديويي ( -16-3جدول شماره 
 241...............................................)برحسب مركز آنهامدت پخش  برنامه هاي تلويزيوني  ( -16-4جدول شماره 
 242.......................................................................................................................)تعداد سينماها( -16-5جدول شماره 
 243..............................................................)ها تعداد صندلي در  سينماها  در مراكز استان( -16-6 جدول شماره

 244...........................................................)ها  در مراكز استانتعداد تماشا چي در سينماها( -16-7جدول شماره 
 245...................................................................................................................)تعدادكنابخانه ها( -16-8 جدول شماره

 246.................)ي كودكان و نوجوانانرتعداد  مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فك( -16-9جدول شماره 

  
  



  درجاتفهرست من
                              صفحه                                                                        عنوان  

  هاي موجود مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش تعداد كتاب( -16-10جدول شماره 
 247...........................................................................................................................................)ي كودكان و نوجوانانر فك

 248...............................................................)تاليف (هاي منتشر شده تعداد عناوين كتاب( -16-11جدول شماره 
  249.............................................................)ترجمه(هاي منتشر شده  تعداد  عناوين كتاب( -16-12جدول شماره 

  
  250........................................................................................ بودجه دولت -17

   دستگاه هاي اجرايي در استان ها  )جاري)(1(كرد اعتبارات هزينه اي عمل-17-1جدول شماره 
 251...................................................................................................................................................از محل درآمد عمومي 

  استان ها از محل) عمراني( عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي -17-2جدول شماره 
  252......................................................................................................................................1389 درآمد عمومي در سال 

 
  253 ....................................................................................بهاي كاالشاخص -18

 254.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي و خدمات مصرف كااليشاخص بها (-18-1جدول شماره 
 255.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-2 جدول شماره
 256.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-3 جدول شماره
 257.....................))1381=100(يشهر ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-4 جدول شماره
 258.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-5 جدول شماره
 259.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-6 جدول شماره
 260.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-7 جدول شماره

 261.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-8 شمارهجدول 
 262.....................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-9 جدول شماره
 263..................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-10 جدول شماره
 264..................))1381=100(ي شهري خانوارهايكاال و خدمات مصرف يشاخص بها (-18-11 جدول شماره
 265..................))1381=100(ي شهري خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-12 جدول شماره
 266..............))1381=100(روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-13 جدول شماره
 267.............))1381=100( روستايي يخانوارها ي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-14 جدول شماره

 268.............))1381=100( روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-15جدول شماره 
 269.............))1381=100( روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-16جدول شماره 
 270.............))1381=100( روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-17جدول شماره 

  
  
  



  درجاتفهرست من
  صفحه                                                                                                    عنوان  

 271.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-18جدول شماره 
 272.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيخص بهاشا (-18-19جدول شماره 
 273.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-20جدول شماره 
 274.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-21جدول شماره 
 275.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهايال و خدمات مصرف كايشاخص بها (-18-22جدول شماره 
 276.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-23جدول شماره 
 277.............))1381=100 (روستايي ي خانوارهاي كاال و خدمات مصرفيشاخص بها (-18-24جدول شماره 



 



13   1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص ستانا

  :سرزمين آب و هوا 
 ميلي  9/1636 مركز استان گيالن با      ،ها  ساالنه مراكز استان   لحاظ مقدار بارندگي  از  

 ميلي متر بارندگي در سـال       7/149با   استان اصفهان    مركز . را داراست  متر بيشترين بارندگي  
  .ستدارامركز استان يزد كمترين بارندگي را .  را بخود اختصاص داده است23ي  رتبه

 البرزهاي سيستان و بلوچستان و        هاي كشور، استان    جهت مساحت در بين استان    از  
   .اند به ترتيب بيشترين و كمترين مساحت كشور را به خود اختصاص داده

 درصـد از مـساحت كـل كـشور بيـشترين و             16/11استان سيستان و بلوچستان با      
  .ه استي ششم را به خود اختصاص داد  درصد رتبه57/6استان اصفهان با 

استان قـم بـا     .  داراي بيشترين تعداد شهرستان است     شهرستان، 29 با   استان فارس 
ـ   . ي آخر را به خود اختصاص داده است         يك شهرستان رتبه   بخـش، داراي    83ا  استان فارس ب

 را به خـود اختـصاص       ششمي     بخش در اين شاخص، رتبه     47ي اول و استان اصفهان با         رتبه
  . داراي رتبه اول است شهر103 با هر، استان اصفهاناز نظر تعداد ش. داده است

 درصـد از كـل مـساحت منـاطق تحـت مـديريت سـازمان                76/14كرمان با   استان  
 درصد كمترين مساحت را بـه خـود         15/0 با   قزوينحفاظت محيط زيست، بيشترين و استان       

بـه خـود     را    پـنجم  ي   درصد در اين شـاخص، رتبـه       83/5استان اصفهان با    . اند اختصاص داده 
  . اختصاص داده است



14 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



15 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان



16 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



17 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



18 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان



19 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان



20 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان



21 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان



22 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان



23 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

   :جمعيت
برابر با   1390 طبق سرشماري نفوس و مسكن سال         جمعيت استان اصفهان  

 درصـد از كـل جمعيـت كـشور را بـه خـود               49/6 نفر است كـه      4879312
 درصـد جمعيـت     4/85دهـد كـه       اين برآورد نشان مـي    . اختصاص داده است  

اسـتان از لحـاظ جمعيـت       . وسـتايي اسـت    درصد آن ر   6/14استان شهري و    
ي   ي سوم و از لحاظ جمعيت روسـتايي و غيرسـاكن در رتبـه               شهري دررتبه 

  . قرار داردچهاردهم
 نفر بوده كـه     75185 بالغ   1390ي استان در سال       تعداد نوزادان متولد شده   

ي ششم را به خود اختـصاص داده كـه از ايـن                استان كشور رتبه   30در بين   
 درصـد  9/9 درصد و سهم مناطق روسـتايي     1/90اطق شهري   تعداد سهم من  

 26755  بالغ بر  1390ي استان در سال       آمار تعداد متوفيات ثبت شده    . است
  . نفر است

 تولد، يك نفر در اسـتان فـوت نمـوده          8/2به عبارت ديگر حدوداً به ازاي هر        
  .است

 مـورد ازدواج رتبـه      50606 با تعداد    1390استان اصفهان در سال     
 ازدواج را در كشور به خود اختصاص داده است كه سهم مناطق شهري جمپن
  . درصد است1/5 درصد و سهم مناطق روستايي 9/94

ي ازدواج در منـاطق شـهري، رتبـه سـوم و در               لحاظ رتبـه   استان اصفهان از  
 را در كشور بـه خـود اختـصاص داده           هفتمي بيست و      مناطق روستايي رتبه  

   .است
 1390ت شده از ديگر وقايع جمعيتي اسـتان در سـال             مورد طالق ثب   8355

 درصد از كل ميزان طالق كـشور مربـوط بـه اسـتان اصـفهان       85/5بوده كه   
ت ايـن نـسب    . درصـد اسـت    1/6نسبت ازدواج به طالق در اين اسـتان         است،  

  .باشد درصد مي1/6كشور نيز معادل ركل د
مربوط به  بيشترين آمار طالق مربوط به استان تهران و كمترين آن           

هاي صورت گرفته مربوط به نقـاط    درصد طالق  5/91. استان ايالم بوده است   
 . درصد مربوط به خانوارهـاي روسـتايي اسـتان اصـفهان اسـت             5/8شهري و   

 درصد و در نقاط روسـتايي ايـن         3/6 در نقاط شهري،  نسبت ازدواج به طالق     
يـك طـالق     ازدواج   6/3 هر   يبدين معناست كه به ازا    . است   4نسبت معادل   

اين درصد براي نقـاط روسـتايي زنـگ خطـر جـدي             صورت گرفته است كه     
  .شود محسوب مي
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  : نيروي انساني
 بـا   اردبيـل  ساله و بيـشتر، اسـتان        10از نظر نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت       

ي  درصـد دارا 1/26 بـا  سيـستان و بلوچـستان   درصد، بيشترين درصد و استان      5/42
 ششم ي   درصد، رتبه  6/39استان اصفهان با نرخ مشاركت اقتصادي       . ي آخر است    رتبه

  .را به خود اختصاص داده است
 بـا   يزد درصد باالترين نرخ بيكاري و استان        3/19 با نرخ بيكاري     البرزاستان  

نـرخ بيكـاري    . انـد   درصد كمترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده         6نرخ بيكاري   
شـاخص نـرخ    . باشـد   درصد مي  2/13ساله و بيشتر استان اصفهان برابر با        جمعيت ده   

درصد است در حالي كه استان       9/26 ساله در استان اصفهان برابر با        15-24بيكاري  
 درصـد بيـشترين     3/42 با   كهگيلويه و بويراحمد   درصد كمترين و استان      2/11 با   يزد

  . دارا هستند1390 در سال نرخ بيكاري اين جمعيت را
از نظر تعداد كاركنان دولـت، اسـتان تهـران و خراسـان رضـوي بـه ترتيـب                   

 به ترتيـب كمتـرين تعـداد را بـه خـود             شماليخراسان  و  ايالم  هاي    استان بيشترين و 
  . استچهارمدر اين شاخص استان اصفهان داراي رتبه . اند اختصاص داده
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   : جنگلداري،كشاورزي
 بيشترين درصد توليد گوشت فارساز نظر مقدار توليد گوشت قرمز، استان 

در مقدار توليد گوشت قرمز، استان .  داراي كمترين درصد استالبرزكشور و استان 
  .ي ششم است اصفهان داراي رتبه

 مي باشد دومداراي رتبه ي از لحاظ مقدار توليد گوشت مرغ، استان اصفهان 
 كهگيلويه و بوير احمددر اين شاخص استان مازندران داراي رتبه ي اول و استان .

  .ي آخر را بخود اختصاص داده است رتبه
 داراي بيشترين درصد و استان اصفهاني مقدار توليد شير، استان  در زمينه

 از لحاظ مقدار توليد شير، رتبه دوم را تهراناستان .  داراي كمترين درصد استبوشهر
  .ه خود اختصاص داده استب

 بيشترين درصد را دارا رضويخراسان مرغ، استان  لحاظ مقدار توليد تخم از  
مرغ را به   درصد از كل مقدار توليد تخم29/9 سومي  استان اصفهان با رتبه. است

  .خود اختصاص داده است
 گذشته از وضعيت اراضي كشاورزي و باغات و ده سالبه جهت عدم آمارگيري طي 

  .غيره در اين بخش از ارايه آمارهاي گذشته خودداري شده است
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  :معدن 
 استان 1389برداري در سال  از لحاظ تعداد معادن درحال بهره

 46/0با  البرز و استان اولي  رتبه درصد نسبت به كل كشور 69/8 با اصفهان
  . ترين رتبه را دارا است درصد پايين
 داراي بيشترين درصد يزدنظر تعداد شاغالن در معادن استان  از

، استان اصفهان در اين شاخص.  كمترين درصد را دارا استاردبيلواستان 
  .ي سوم است داراي رتبه
ي  ، استان اصفهان داراي رتبهر زمينه ارزش توليدات مواد معدني د

استان اردبيل ي اول و  در اين شاخص استان كرمان داراي رتبه.  استسوم
  . ي اخر است داراي رتبه

برداري در سال  معادن در حال بهرهي  ولي از نظر ارزش افزوده 
در اين شاخص استان . ي پنجم است  داراي رتبه، استان اصفهان1389

   .ي آخر است ي اول و استان قزوين داراي رتبه كرمان داراي رتبه
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  :فت و گاز ن
، 1390متاسفانه بدليل عدم دسترسي به آمار و اطالعات اين بخش در سـال             

  .نسبت به سال گذشته تغييري حاصل نشده است



71 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



72 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



73 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



74 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



75 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



76 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



77 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



78 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



79 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



80 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  



81 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



82 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
 



83 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  :صنعت 
 نفـر كـاركن و بيـشتر و تعـداد            هاي صـنعتي داراي ده      لحاظ تعداد كارگاه   از

هاي   تهران و اصفهان به ترتيب داراي رتبه، استان1389 در سال ها شاغالن اين كارگاه
نظـر ارزش    از. ي آخـر اسـت       كارگاه صنعتي رتبه   51 با تعداد    ايالماول و دوم و استان      

هاي صنعتي داراي ده نفـر كـاركن و بيـشتر نيـز،               هاي صنعتي كارگاه    ي فعاليت   افزوده
  و راسان جنوبي خهاي    هاي اول و دوم بوده و استان        استان تهران و اصفهان داراي رتبه     

  .اند ها را به خود اختصاص داده  به ترتيب آخرين رتبهايالم
 در سـال     تعداد جواز تأسيس صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن          از نظر 

خراسـان  هاي اول و دوم و اسـتان          داراي رتبه  و فارس ، استان آذربايجان شرقي     1390
  .ي آخر است  داراي رتبهجنوبي

برداري صادر شده توسط وزارت صنايع و معـادن           ي بهره   هلحاظ تعداد پروان   از
ي اول و اسـتان        داراي رتبـه   تهـران ، اسـتان    1390 در سـال     هاي صنعتي   براي كارگاه 

 استان اصفهان در اين شاخص رتبه ي سوم را داراست           .ي آخر است     داراي رتبه  بوشهر
 بـه ترتيـب داراي      هاي مازندران و قـم      هاي تعاوني صنعتي، استان     از نظر تعداد شركت   .

  .هاي اول و آخر هستند رتبه
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   :آب و برق
حجم مخازن آب در نقـاط شـهري در اسـتان تهـران بيـشترين درصـد و در         

در ايـن شـاخص، اسـتان       .  كمتـرين درصـد را دارا اسـت        كهگيلويه و بويراحمد  استان  
هاي   ، استان  در نقاط شهري   نظر تعداد انشعاب آب    از.  است سومي    اصفهان داراي رتبه  

  .ترين رتبه را دارا است  پايينگلستان داراي باالترين رتبه و استان اصفهانتهران و 
هـاي تهـران و       لحاظ ظرفيت تأمين آب و توليد و گـردش آب نيـز اسـتان              از  
همچنـين در شــاخص تعـداد انــشعاب   . هـاي اول و دوم هــستند   داراي رتبــهاصـفهان 

هاي اول و        داراي رتبه   و آذربايجان شرقي    اصفهان هاي  ضالب در نقاط شهري، استان    فا
  . داراي آخرين رتبه هستندالبرزدوم و استان 

خراسـان رضـوي    حجم مخازن آب در نقاط روستايي بـه ترتيـب در اسـتان                
از . ، كمترين درصد را نسبت به كـل كـشور دارا هـستند            لرستان بيشترين و در استان   

ي اول و استان قـم         داراي رتبه  گيالنداد انشعاب آب در نقاط روستايي، استان        نظر تع 
  . قرار داردسيزدهمي  در اين شاخص استان اصفهان در رتبه. ي آخر است داراي رتبه
اي تهـران بـا       ظرفيت نامي مولدهاي برق نصب شـده، شـركت بـرق منطقـه              

 93/3اي اصفهان با      نطقهي اول و شركت برق م       درصد از كل كشور داراي رتبه     04/14
  .  استهشتمي  درصد از كل ظرفيت كشور داراي رتبه
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  :ساختمان 
هاي ساختماني صادر شده در نقاط شهري براي احداث           از لحاظ تعداد پروانه   

هاي  با بيشترين درصد نسبت به كل كشور رتبه      اصفهان  تهران و   هاي    ساختمان، استان 
هاي ساختماني صادرشده در نقاط  وانهدر شاخص تعداد پر. دارا مي باشنداول و دوم را 

 بازرگاني و آموزشـي و بهداشـتي، اسـتان           مسكوني، هاي  شهري براي احداث ساختمان   
  .ي اول است اصفهان داراي رتبه
هاي ساختماني صادر شده برحسب مساحت زيربنـا،          ي تعداد پروانه    در زمينه 

 كهگيلويـه و بويراحمـد    ي اول و دوم و اسـتان          داراي رتبه اصفهان   و   تهرانهاي    استان
  . ي آخر هستند داراي رتبه
 خراسان رضوي  و هاي تهران   هاي تعاوني مسكن، استان     لحاظ تعداد شركت   از

اسـتان   .ي آخـر هـستند   ، داراي رتبـه كهگيلويه و بويراحمد استان وو دوم ي اول    رتبه
  . را بخود اختصاص داده استهفتمي  اصفهان در اين شاخص رتبه
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  : بازرگاني 
ي   استان مازندران داراي رتبـه     نظر تعداد معامالت ثبت شده قطعي منقول       از

  .باشد ي هفتم مي اول است در اين شاخص استان اصفهان داراي رتبه

هاي تهران و اصفهان به  از نظر تعداد معامالت ثبت شده غيرمنقول نيز استان  

   .هستندي اول و دوم  ترتيب داراي رتبه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 



128 1390 سال هاي آماري هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
 
 
 
 



129 1390هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

  :حمل و نقل 
ي استحفاظي وزارت راه و ترابـري، اسـتان           هاي تحت حوزه    لحاظ طول راه   از

 كمتـرين درصـدرا دارا      البرزفارس داراي بيشترين درصد نسبت به كل كشور و استان           
  .  دارد قرارپنجمها در جايگاه   درصداز كل طول راه13/6استان اصفهان با . است

هـاي    ي اول بـوده و اسـتان        نظر طول آزادراه، اسـتان اصـفهان داراي رتبـه          از
  .باشند هاي دوم و سوم مي داراي رتبهقزوين   وآذربايجان شرقي

ي   داراي رتبـه سيـستان و بلوچـستان   هاي روستايي، استان  لحاظ طول راه   از
ايـن شـاخص داراي     اسـتان اصـفهان در      . باشـد  مي داراي آخرين رتبه     قماول و استان    

  . استپانزدهمي  رتبه
در شاخص تعداد سـفر درون اسـتاني توسـط انـواع وسـايل نقليـه عمـومي،                  

در ايـن   . ترين رتبه را در كـشور دارنـد          به ترتيب باالترين و پايين     قم فارسهاي    استان
  .استهفتم  ي شاخص استان اصفهان داراي رتبه

تهران و اصـفهان بـه ترتيـب        هاي    در شاخص تعداد سفر برون استاني، استان      
 بـه ترتيـب داراي آخـرين         و يـزد    جنـوبي  هاي اول و دوم و استان خراسان        داراي رتبه 

  .ها هستند رتبه
ي موتوري و موتور سيكلت شـماره         ي نقليه   در شاخص تعداد كل انواع وسيله     

 استان اصفهان در.  است و آخري اول  داراي رتبه و ايالم تهرانهاي گذاري شده، استان
  . قرار داردپنجماين شاخص در جايگاه 
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  :امور قضايي 
 درصد، بيشترين تعداد دادگاه عمومي فعال       78/16استان تهران با    
 درصد از كـل     50/5 است و استان اصفهان با سهم         را به خود اختصاص داده    

هاي مختومه در دادگاه      لحاظ تعداد پروانه   از.  است جمپني    كشور داراي رتبه  
اصفهان بـه ترتيـب داراي       هاي تهران، خراسان رضوي و      عمومي فعال، استان  

  .ي آخر هستند داراي رتبهخراسان جنوبي هاي اول تا سوم و استان  رتبه
بيشترين تعداد تصادفات درون شهري به اسـتان تهـران اختـصاص            

 و از نظــر تعــداد دومي   داراي رتبــهايــن شــاخصاســتان اصــفهان در . دارد
  . استدومي  تصادفات برون شهري داراي رتبه

 از نظر مـواد مخـدر كـشف شـده توسـط نيـروي انتظـامي، اسـتان         
 درصد نسبت به كل كشور بيشترين و        94/27با سهم   سيستان و بلوچستان    

 درصد از كل كشور كمترين مواد مخدر كـشف شـده را             07/0استان ايالم با    
  .دارد
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  :بهزيستي 
ي خـدمات اجتمـاعي       هاي ارايه دهنـده     از لحاظ تعداد مجتمع   

درصد نسبت بـه كـل    96/9 با سهم    تهراناستان   ،1390شهري در سال    
 كـه از    حـالي  اسـت، در    كشور بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده       

 بيـشترين  فـارس  تعداد مجتمع خدمات اجتماعي روستايي، اسـتان         نظر
  .  داراي كمترين درصد هستنداردبيلدرصد و استان 

لحاظ تعداد واحدهاي حمايت از خانوارهاي       استان اصفهان از  
 و از نظر تعداد مـددجوي اسـتفاده         سومي    سرپرست و نيازمند، رتبه     بي

 از فـارس همچنين استان   .  است ششمي    كننده از اين خدمات، در رتبه     
كودك روسـتايي و از      ي خدمات مهد    نظر تعداد واحدهاي ارايه دهنده    

 اولي  نظر تعداد مددجوي استفاده كننـده از ايـن واحـدها داراي رتبـه            
  . است

نظر تعداد جانباز تحت پوشش بنيـاد شـهيد، اسـتان تهـران              از
. اند دهكمترين درصد را به خود اختصاص دا       هرمزگان استانبيشترين و 

  . استدومحال آنكه استان اصفهان در اين شاخص داراي رتبه 
شدگان اصـلي و تبعـي تحـت پوشـش سـازمان              لحاظ بيمه  از

ي دوم را بـه خـود اختـصاص داده     تأمين اجتماعي، استان اصفهان رتبه 
شدگان اصلي تحت پوشـش سـازمان بيمـه           است حال آنكه ازنظر بيمه    

  . است دهم ي رتبهخدمات درماني، اين استان داراي 
، اسـتان فـارس     )ره( نظر تعداد واحد كميته امداد امام خميني       از

  .بيشترين و استان قم داراي كمترين تعداد هستند
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  :آموزش
آمـوزان،   هاي تهران و خراسان رضوي از نظـر تعـداد كـل دانـش              استان

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

ــري و اداري   ــان دفت ــداد كاركن ــفهان ازلحــاظ تع ــتان اص ــداد و اس  تع
  . ص داده استي چهارم را به خود اختصا آموزان استثنايي، رتبه دانش

ــفهان از  ــتان اص ــش  اس ــداد دان ــر تع ــوز در دوره نظ ــطه و  آم ي متوس
  . را به خود اختصاص داده استو چهارمي پنجم  دانشگاهي به ترتيب رتبه  پيش

سيـستان  از لحاظ تعداد آموزشياران سازمان نهضت سوادآموزي، استان         
 بـا  قـم اسـتان  ي اول و   با بيشترين درصد نسبت به كل كشور، رتبه   و بلوچستان 

. انـد  كمترين درصد نسبت به كل كشور باالترين رتبه را به خود اختـصاص داده     
لحاظ تعداد روستاهاي تحت پوشش سـازمان نهـضت سـوادآموزي، اسـتان              از

  .ي نوزدهم را به خود اختصاص داده است اصفهان رتبه
التـدريس    در شاخص تعداد آموزشگران دانـشگاهي تمـام وقـت، حـق           

 بـا بيـشترين     مازنـدران هـاي تهـران و         مراكز آموزش عالي، اسـتان     ها و   دانشگاه
. انـد   هاي اول و دوم را به خـود اختـصاص داده            درصد نسبت به كل كشور رتبه     

هـا و مراكـز عـالي، اسـتان اصـفهان داراي       نام شدگان دانـشگاه   ازنظر تعداد ثبت  
  .ي دوم است رتبه

اي، اسـتان     هنظر تعداد مراكـز ثابـت سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـ               از
. هاي اول و دوم هستند      اصفهان و خراسان رضوي با بيشترين درصد داراي رتبه        

رضـوي  خراسـان  ازلحاظ تعداد آموزش ديدگان در اين مراكز، استان اصفهان و       
  .هاي اول و دوم هستند داراي رتبه
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   : درمانبهداشت
 داراي فـارس هاي تهـران و    ، استان  درماني فعال  ي  نظر تعداد مؤسسه   از

اســتان كهگيلويــه و بويراحمــد آخــرين رتبــه را بــه خــود ي اول ودوم و  رتبــه
 داراي  تهرانتان  درماني، اس از نظر تعداد مراكز بهداشتي و        .اختصاص داده است  

 اسـتان   ،هـاي بهداشـت فعـال در روسـتاها          ازنظر تعداد خانـه   .  است اول ي رتبه
درصد از كل كشور بيشترين و استان قم كمترين خانه           51/8 با   رضويخراسان  

 ي   رتبه ،استان اصفهان در اين شاخص    . هداشت را به خود اختصاص داده است      ب
 اسـتان   ،حاظ تعداد كل آزمايـشگاه    ل از.  را به خود اختصاص داده است      پانزدهم

 اسـتان   .باشـد  مـي  رتبـه داراي آخـرين    ،  ايـالم   استاني اول و      تهران داراي رتبه  
  . ي دوم را به خود اختصاص داده است اصفهان در اين شاخص رتبه

ي    به ترتيب رتبـه    ايالم استان تهران و     ،لحاظ تعداد مراكز توانبخشي    از
.  را بـه خـود اختـصاص داده اسـت          چهـارم  ي  اول و آخر و استان اصفهان رتبه      

ي دوم و از نظـر تعـداد           اسـتان اصـفهان داراي رتبـه       ،ازنظر مراكـز پرتونگـاري    
  . استسومي   داراي رتبه داروخانه
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  :فرهنگ و گردشگري 
 بـه خـود   ، استان تهران بيشترين درصد سينماها را لحاظ تعداد سينما   از

چهارمحـال و بختيـاري و خراسـان         هـاي ايـالم،     و اسـتان  اختصاص داده است    
 از نظـر تعـداد      .انـد  سينما را به خود اختصاص داده     شمالي و كردستان تنها يك      

نـين از لحـاظ     همچ.  كـشوري قـرار دارد     سـوم  ي   در رتبه   استان اصفهان  ،سينما
ي    اصـفهان در رتبـه     ي اول و استان     ، استان تهران در رتبه    تعداد تماشاچي سينما  

ي   اصفهان در اين شاخص رتبـه       استان 1389در حاليكه در سال       قرار دارد  ومس
  .بود را بخود اختصاص داده هفتم

ي اول بـوده كـه         اسـتان اصـفهان داراي رتبـه       ،نظر تعـداد كتابخانـه     از
 ميزان توجه مسئولين اين استان بـه فرهنـگ كتـاب و كتـابخواني               ي  دهنده نشان
ي و هنري كانون پرورش فكـري كودكـان و          لحاظ تعداد مراكز فرهنگ    از. است

ي دوم    ي اول و اسـتان اصـفهان داراي رتبـه            استان تهران داراي رتبـه     ،نوجوانان
  .است

 كانون  ، فرهنگي و هنري   در مراكز  نيز   هاي موجود   كتابلحاظ تعداد    از
ي اول و اسـتان       پرورش فكري كودكان و نوجوانـان اسـتان تهـران داراي رتبـه            

  .هستندي دوم  هاصفهان داراي رتب
تهـران  اسـتان   ،  )ليفتـأ (هاي منتشر شـده       لحاظ تعداد عناوين كتاب    از

 اسـتان اصـفهان در      . داراي كمترين درصد است    بوشهربيشترين درصد و استان     
  .استچهارم ي  اين شاخص، داراي رتبه
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   : دولتبودجه
 عملكـرد اعتبـارات     ي   تهـران و خراسـان رضـوي در زمينـه          هاي  استان

 1390، در سـال     ها ازمحل درآمد عمومي     هاي اجرايي در استان     اي دستگاه   هزينه
 درصـد  39/5 اسـتان اصـفهان بـا      .دارنـد بيشترين درصد را نسبت به كل كشور        

  . ي پنجم است نسبت به كل كشور داراي رتبه
درصد نسبت به كل كـشور      هاي خراسان شمالي و قم با كمترين         استان

هـاي   زنظـر عملكـرد اعتبـارات تملـك دارايـي          ا .هـاي آخـر هـستند       داراي رتبه 
 اسـتان   1389 در سـال     ،هـا از محـل درآمـد عمـومي         استان) عمراني(اي    سرمايه

 و  ايـالم  هـاي  هـاي اول و دوم و اسـتان         داراي رتبه خراسان شمالي   خوزستان و   
ر ايـن شـاخص اسـتان اصـفهان     د.  داراي آخرين رتبـه هـستند    رضويخراسان  

  . استششم ي داراي رتبه
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  :ص بهاي كاالشاخ
 در سـال    شاخص كل بهاي كاالها و خـدمات مـصرفي خانوارهـاي شـهري            

بيـشترين   چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان  هاي     استان  به ترتيب در   1390
درشاخص كل بهاي كـاال و خـدمات        . ا است  كمترين درصد را دار    قزوينو در استان    

شاخص بهاي  .  قرار دارد  پانزدهمي   ، استان اصفهان در رتبه    مصرفي خانوارهاي شهري  
سيستان دهد كه استان      كاال و خدمات مصرفي گروه خوراكي ها و آشاميدني نشان مي          

استان اصفهان در ايـن شـاخص داراي رتبـه ي           . است   اول ي  داراي رتبه و بلوچستان   
ي آخر را در اين شاخص بخود اختـصاص         رتبه خوزستاناستان   .هم را دارا است   هفد

 اولي   در رتبـه  چهارمحـال و بختيـاري      در گروه پوشاك و كفـش، اسـتان         . داده است 
 كمتـرين   گيالنو استان   ي اول     رتبه ايالم در شاخص مسكن، آب و برق، استان      . است

را به خـود اختـصاص       بيستمي    هاستان اصفهان در اين شاخص رتب     . رقم را دارا است   
هـاي    استان ،مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري و تعميرات آن        در شاخص   . داده است 

در  .تـرين رقـم هـستند      راي باالترين و پـايين    به ترتيب دا   قمو  چهارمحال و بختياري    
 .اسـت بـاالترين شـاخص را دارا       چهارمحـال و بختيـاري      ، اسـتان    گروه حمل و نقل   
داراي بـاالترين شـاخص و اسـتان     آذربايجان شرقي، استان  و درماندرگروه بهداشت 

در شاخص بهاي كاال در گـروه تفـريح و امـور             .هستندشاخص  ن  تري داراي پايين قم  
  .باالترين شاخص را داردچهارمحال و بختياري  استان ،فرهنگي

سـال  شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهـاي روسـتايي در             
درصـد داراي   5/613 بـا    چهارمحال بختياري استان  .  درصد است  20/439 برابر   1390
. هـستند كمتـرين شـاخص     داراي  درصـد    4/344 بـا    كرمانترين شاخص و استان     باال

 شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي استان اصفهان برابـر            
 .ستي هفتم را به خود اختصاص داده ا  است كه در اين شاخص رتبه478
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