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 :مقدمه

در راستاي  اجتماعی و فرهنگی و سنجش شرایط موجود جامعه بر اساس آن، ،هاي اقتصاديتحلیل شاخص     
منطبق با  اي مستلزم وجود اطلاعات صحیح، دقیق، بهنگام وهاي توسعهریزيها و برنامهتدوین و اجراي سیاست

 استانداردهاي آماري است.

 هاي گوناگون و همچنینبه هنگام در زمینه ریزان از اطلاعات آماريدر این راستا به منظور آگاهی مسئولین و برنامه
 ریزي استان اصفهانهاي فصلی موجود، معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهسري زمانی شاخص تهیه

براساس الگوي واحد که به صورت هماهنگ در سطح کشور و از سوي مرکز آمار ایران ارائه شده، اقدام به تهیه و 
ي زمانی سه ماهه نموده است. ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با دورهیده شاخصي گزانتشار نشریه

ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعی و شاخص امید است اطلاعات این نشریه که مشتمل برطیف متنوعی از گزیده
گیري مدیران بتواند قدمی هر چند کوچک در بهبود تصمیم است، 1397سال  چهارم فرهنگی استان تا پایان سه ماهه

 ریزان داشته باشد.گذاري برنامهو سیاست

 اجرایی که با ارائه به موقع هايها و دستگاههاي دولتی، سازماني دستگاهاز مسئولان و کارشناسان کلیهدر پایان 
                                              نماید.                 سگزاري میاطلاعات آماري ما را در انتشار این نشریه یاري نمودند، سپا

 

 نعمت الله اکبري                                                                                                          

 ریزيرئیس سازمان مدیریت و برنامه                                                                      

 استان اصفهان                                                                                      
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. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري          1جدول     

 شاخص کل سال
ها، خوراکی

هاو آشامیدنی
 دخانیات

 و کفش پوشاك
مسکن، آب، برق، 

گاز و سایر 
 هاسوخت

مبلمان و لوازم 
خانگی و نگهداري 

 معمول آنها

1394 5/92  91/7 94/2 92/2 95/7 

 (11/1) (8/5) (8/5) (14/2) (6/6) 

1395 100 100 100 100 100 

 (8/1) (9/0) (6/1) (8/4) (4/5) 

1396 107/8 4/112  106/4 105/5 106/9 

 (7/8) (12/4) (6/4) (5/5) ( 6/9  )  

1397 1/133  5/156  7/132  6/114  1/153  

 )5/23(  )2/39(  )7/24(  )6/8(  )2/43(  

1396      

 105/0 104/7 105/0 110/2 106/0 سه ماهه اول

 (9/2) (14/6) (6/5) (7/2) (6/9) 

 106/1 107/1 105/9 109/9 107/3 سه ماهه دوم

 (7/3) (10/1) (6/5) (6/3) (6/6) 

 107/8 106/8 107/2 114/2 109/1 سه ماهه سوم

 (7/4) (12/6) (6/4) (4/8) (6/7) 

 110/9 105/4 110/2 115/6 109/9 سه ماهه  چهارم

 (6/0) (5/9)  (6/5)  (4/5)  (7/5) 

1397      

 118/6 107/5 112/9 124/9 114/8 سه ماهه اول

 )3/8(  )3/13(  )5/7(  )6/2(  )9/12(  

دومسه ماهه   5/129  7/149  3/126  9/113  2/146  

 )7/20(  )2/36(  )3/19(  )3/6(  )8/37(  

سومسه ماهه   146 178 3/146  9/119  9/180  

 )8/33(  )9/55(  )5/36(  )2/12(  )8/67(  

4/156 سه ماهه  چهارم  3/205  2/163  7/119  9/196  

 )3/42(  )6/77(  )1/48(  )6/13(  )6/77(  

ماخذ: مرکز آمار ایران       
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 ماخذ: مرکز آمار ایران

 الس
بهداشت و 

 درمان
 ارتباطات حمل و نقل

تفریح و امور 
 فرهنگی

 آموزش
رستوران و 

 هتل
کالاها و خدمات 

 متفرقه

1394 89/8 94/9 99/3 94/4 87/8 89/2 91/1 

 (20/2) (9/1) (2/5) (21/1) (14/7) (13/9) (6/1) 

1395 100 100 100 100 100 100 100 

 (11/3) (5/3) (0/7) (6/0) (13/9) (12/1) (9/7) 

1396 106/8 105/1 101/7 111/7 113/7 110/1 109/5 

 (6/8) (5/1) (1/7) (11/7) (13/7) (10/1) (9/5) 

1397 7/125  3/127  6/129  0/168  0/132  2/139  6/144  

 )7/17(  )1/21(  )4/27(  )4/50(  )1/16(  )4/26(  )0/32(  

1396        

 106/1 108/0 108/7 108/4 100/6 103/5 104/5 سه ماهه اول

 (9/2) (5/8) (1/4) (10/2) (16/3) (11/8) (8/6) 

 108 109/1 109/6 110/9 101/2 104/8 105/9 سه ماهه دوم

 (5/4) (4/7) (1/5) (14/4) (16/8) (9/4) (8/0) 

 111/2 111/3 117/9 113/4 102/1 105/5 107/7 سه ماهه سوم

 (5/9) (4/5) (1/7) (11/5) (11/2) (8/8) (10/3) 

 114/4 114/2 119/6 115/9 103/4 107 109/9 سه ماهه چهارم

 (6/6 ) (4/8 ) (2/2 ) (11/0 ) (11/6 ) (9/8 ) (11/5 ) 

1397        

 122/6 119/4 119/9 125/2 108/6 111/5 112/3 ماهه اولسه 

 )4/7(  )7/7(  )9/7(  )5/15(  )3/10(  )5/10(  )5/15(  

2/122 دومسه ماهه   4/127  5/127  8/150  2/120  8/133  1/142  

 )4/15(  )6/21(  )0/26(  )0/36(  )7/9(  )6/22(  )6/31(  

سومسه ماهه   2/134  3/137  2/145  9/201  7/144  9/150  6/159  

 )6/24(  )1/30(  )2/42(  )1/78(  )7/22(  )6/35(  )5/43(  

6/140 سه ماهه  چهارم  3/146  8/146  4/213  1/145  6/171  4/169  

 )0/28(  )7/36(  )0/42(  )1/84(  )3/21(  )3/50(  )1/48(  
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 درصد                                                                                                    1نرخ تورم  .2جدول 

 ماخذ: مرکز آمار ایران    
          

                                                                                                                                                  

                                                           
قبل. سال مشابه دوره به نسبت جاري سال به منتهی ماه دوازده به نسبت شاخص درصدتغییرات - 1  

 سال            
 ماه

1393 1394 1395 1396 1397 

6/7 (2/1-) 8/3 (7/1-) 10/4 (13-) 17/5 (1/7-) 30/5 فروردین  )7/0-(  

5/7 (1/4-) 8/4 (7/3-) 9/8 (11/7-) 17/1 (4/4-) 28/8 اردیبهشت  )9/0-(  

4/7 (0/8-) 8/5 (7/6-) 9/3 (9/7-) 16/9 (8/1-) 26/6 خرداد  )1/1-(  

6/7 (0/4-) 8/5 (7/6-) 8/9 (8/2-) 16/5 (11/1-) 24/7 تیر  )9/0-(  

3/8 (0/1-) 8/5 (7/5-) 8/6 (6/7-) 16/1 (14/3-) 22/8 مرداد  )2/0-(  

4/9 (0/0) 8/4 (7/3-) 8/4 (5/3-) 15/7 (17/2-) 21 شهریور  )0/1(  

2/11 (0/2) 8/4 (7/1-) 8/2 (4/3-) 15/3 (18/8-) 19/6 مهر  )8/2(  

2/13 (0/2) 8/3 (6/5-) 8/1 (4/0-) 14/6 (19/6-) 18/6 آبان  )9/4(  

4/15 (0/3) 8/3 (5/7-) 8 (4/4-) 13/7 (19/2-) 18/1 آذر  )1/7(  

 )6/9( 8/17 (0/3) 8/2 (5-) 7/9 (4/7-) 12/9 (18/6-) 17/6 دي

 )4/12( 5/20 (0/1) 8/1 (4-) 8 (5/5-) 12 (17/0-) 17/5 بهمن

 )7/15( 5/23 (0/2-) 7/8 (3/1-) 8/0 (6/4-) 11/1 (14/9-) 17/5 اسفند
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درصد -متغیرهاي پولی                                      میلیارد ریال   . 3جدول    شاخص ها و نماگرهاي      

 
 سال

 
 مانده کل سپرده ها

مانده کل تسهیلات 
 اعطایی

 مانده کل مطالبات 
 غیر جاري

نسبت تسهیلات به 
 منابع 

نسبت مطالبات 
 به مصرف 

1394 612075 481318 40396 78/6 8/3 

 (24) (16/2) (16/6) (-5/3) (-0/1) 

1395 701000 561000 56000 80 10 

 (14/5) (16/6) (38/6) (1/4) (1/7) 

1396 796000 644000 66000 81 10 

 (13/6) (14/8) (17/9) (1/0) (0) 

1397 959000 727000 78000 76 11 

 )5/20(  )9/12(  )2/18(  )0/5-(  )0/1(  

1396      

 10 81 60000 581000 715000 سه ماهه اول 

 (12/4) (15/3) (39/6) ( 8/1 ) (1/5) 

 11 81 65000 607000 750000 سه ماهه دوم 

  (13/8) (16/1) (34/1) ( 6/1 ) ( 7/1 ) 

 10 81 65000 623000 767000 سه ماهه سوم 

  (14/5) (15/3) (16/1) (1/0) (0) 

 10 81 66000 644000 796000 سه ماهه چهارم

 (13/6) (14/8) (17/9) (1/0) (0) 

1397      

 11 80 76000 665000 833000 سه ماهه اول 

 )5/16(  )4/14(  )6/26(  )0/1-(  )0/1(  

 11 78 79000 691000 884000 سه ماهه دوم 

 )9/17(  )8/13(  )5/21(  )0/3-(  )0(  

سومسه ماهه   904000 699000 85000 77 12 

 )9/17(  )2/12(  )8/30(  )0/4-(  )0/2(  

 11 76 78000 727000 959000 سه ماهه چهارم

 )5/20(  )9/12(  )2/18(  )0/5-(  )0/1(  

اصفهان     هاي استانبانک هماهنگی کمیسیون: ماخذ     
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 میلیارد ریال -میلیون سهم                                        .  نماگرهاي بورس اوراق بهادار4دول ج  

 ارزش سهام و حق تقدم معامله شده   تعداد سهام و حق تقدم معامله شده سال

1394 11400 21871 

 (50/1) (12/7) 

1395 9087 19583 

 (-20/3) (-10/5) 

*1396 12396 45918 

 (36/4) (134/4) 

1397 26556 83846 

 (114/2) (82/6) 

1396   

 11104 7322 سه ماهه اول

 (172/7) (69/5) 

 4488 2515 سه ماهه دوم

  ( 8/28 ) (5/3) 

 4064 1782 سه ماهه سوم

  (-18/9) (-15/6) 

چهارم*سه ماهه   3636 16991 

 ( 4/61 ) ( 6/329 ) 

1397   

 7364 2769 سه ماهه اول

 )1/62-(  )6/33-(  

 23789 7575  *سه ماهه دوم

 )...(  (...) 

*سومسه ماهه   9234 31099 

 )...(  )...(  

 21594 6978 سه ماهه چهارم

 )...(  )...(  

            اي اصفهان   بورس منطقه ماخذ:     

    *اطلاعات  شامل اطلاعات بورس و فرابورس می باشد.
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 میلیون ریال                                      . نماگرهاي مالیاتی                                               5جدول 

 ماخذ: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 سال

 مالیات هاي غیر مستقیم مالیات هاي مستقیم
کل 

مدهاي آدر
 کل مالیاتی

مالیات 
     اشخاص   

 حقوقی

مالیات بر 
 درآمد

مالیات بر 
 ثروت

 کل
مالیات 
ارزش 
 افزوده

 سایر

1394 21451/2 12899/1 7548/7 1003/2 19133/8 14217/2 481/7 40584/9 

 (-6/1) (-18/4) (24/3) (2/5) (13/3) (-12/2) (-30/2) (2/1) 

1395 25210 15607 8533 1070 20912 20214 698 46122 

 (17/5) (21) (13) (6/7) (9/3) (42/2) (44/9) (13/6) 

1396 27990 18982 7784 1223 27573 26933 639 55563 

 (11/0) (21/6) (-8/7) (14/3) (31/8) (33/2) (-8/4) (20/5) 

1397 35101 23991 9619 1489 31915 29101 2813 67017 

 )4/25(  )4/26(  )6/23(  )7/21(  )7/15(  )0/8(  )2/340(  )6/20(  

1396         

سه ماهه 
 اول

4427 2246 1903 278 3466 3316 150 7893 

 (-22/8) (-15/8) (0/54) (59/7) (-47/3) (-24/9) (-23/8) (-35/9) 

سه ماهه 
 دوم

9566 5761 3492 313 6045 5858 187 15611 

  (25/9) (8/4) (70/3) (37/4) (4/8) (1/5) … (16/8) 

سه ماهه 
 سوم

6935 4982 1687 266 4482 4330 152 11417 

  (6/7) (1/6) (-12/8) (-2/3) (-32/2) (-32/9) (-3/9) (-12/9) 

سه ماهه 
 چهارم

6769 4405 1981 381 8506 8341 164 15276 

 (-7/8) (2/4) (-25/8) (2/1) (22/2) (23/9) (-28/1) (6/8) 

1397         

سه ماهه 
 اول

4772 2666 1881 225 4854 4712 142 9627 

 )7/7(  )7/18(  )1/1-(  )1/19-(  )40(  )1/42(  )3/5-(  )9/21(  
سه ماهه 

 دوم 
8622 5923 2307 391 8842 8615 227 17465 

 )9/9-(  )8/2(  )9/33-(  )9/24(  )3/46(  )1/47(  )4/21(  )9/11(  
سه ماهه 

 سوم
9474 6822 2261 390 6895 6159 735 16369 

 )6/36(  )9/36(  )0/34(  )6/46(  )8/53(  )2/42(  )6/383(  )3/43(  
سه ماهه 

 چهارم
12233 8580 3170 483 11324 9615 1709 23556 

 )7/80(  )8/94(  )0/60(  )8/26(  )1/33(  )3/15(  )1/942(  )2/54(  
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       میلیون ریال                                                                    . نماگرهاي بیمه             6دول ج 

 خسارت پرداختی حق بیمه ي دریافتی سال

1394 10246640 6692774 

 (18/1) (18/6) 

1395 12355049 8530270 

 (20/6) (27/5) 

1396 12157946 9517960 

 (-1/6) (11/6) 

1397 16498990 11500749 

 )7/35(  )8/20(  

1396   

 1746882 2468719 *لسه ماهه او

 (56) (10/3) 

 2209952 2906455 سه ماهه دوم

 (-26/5) (15/9) 

 2996190 3428100 سه ماهه سوم

 )6/63(  )7/46(  

 3220250 4416374 سه ماهه چهارم

 (10/7) (19/6) 

1397   

 1834965 3194376 لسه ماهه او

 )3/29(  )0/5(  

 2470481 3741592 سه ماهه دوم 

 )7/28(  )8/11(  

سومسه ماهه   3561808 8531929  

 )9/3(  )1/0(  

 4226224 6001486 سه ماهه چهارم

 )9/35(  )2/31(  

 استان.دانا  و ایران، آسیا، البرزشرکت هاي بیمه ماخذ:      
 می باشد. هاي ایران، آسیا، البرز، دانا و کارآفرینبیمه آمارمجموع عملکردهاي 1396سه ماهه اول سال   *     
 
  



11 
 

 )واقعه(                . نماگرهاي حیاتی                                                                    7جدول     

 *طلاق *ازدواج وفات ولادت سال

1394 85186 23258 37471 9938 

 (2/5) (-0/4) (-4/1) (10/3) 

1395 83810 23182 … … 

 (-1/6) (-0/3) … … 

1396 80558 23431 32097 10592 

 (-3/8) (1/1) … … 

1397 73143 23970 26834 10539 

 )2/9-(  )3/2(  )4/16-(  )5/0-(  

 1396      

 2404 8172 5786 20877 سه ماهه اول

 (-1/6) (-1/4) (0/2) (2/0) 

 1774 7849 5484 21164 سه ماهه دوم

  (-4/6) (-7/1) (-28) (-43/5) 

 3884 8897 6091 19992 سه ماهه سوم

  (-2/2) (-1/1) (36/2) (51/0) 

 2530 7179 6344 18524 سه ماهه چهارم

 (-7/2) (7/4) … … 

1397     

 2595 8536 5790 18802 سه ماهه اول

 )9/9-(  )1/0(  )4/4(  )9/7(  

 2656 8396 5902 19795 سه ماهه دوم 

 )5/6-(  )6/7(  (6/9) (49/7) 

سومسه ماهه   17856 5832 8065 3396 

 )6/10-(  )2/4-(  )3/9-(  )5/12-(  

 2587 5517 6554 16691 سه ماهه چهارم

 )9/9-(  )3/3(  )2/23-(  )3/2(  

.اداره کل ثبت احوال استانماخذ:           
زمان گزارش گیري و زمان ثبت وقایع می باشد.تفاوت  *افزایش و کاهش هاي تعداد ازدواج و طلاق به دلیل         
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 درصد                                                             نیروي انسانی . شاخص ها و نماگرهاي 8جدول  

                                                               ماخذ: مرکز آمار ایران                                                                                                         
 
 
 
 

 سال
نرخ مشارکت 

 اقتصادي
نرخ مشارکت 

 مرداناقتصادي 
نرخ مشارکت 
 اقتصادي زنان

نرخ مشارکت 
اقتصادي مناطق 

 شهري

نرخ مشارکت 
اقتصادي مناطق 

 روستایی

1394 40/4 64/6 15/9 40 42/9 

 (0/2) (-0/5) (0/8) (0/4) (-1/1) 

1395 40/4 64/5 16/1 40 43/1 

 (0) (-0/1) (0/2) (0) (0/2) 

1396 41/4 64/7 17/8 41/2 43 

 (1) (0/2) (1/7) (1/2) (-0/1) 

1397 4/43  4/66  9/19  43 8/46  

 )0/2(  )7/1(  )1/2(  )8/1(  )8/3(  

1396      

 45 40/8 17/5 64/9 41/3 سه ماهه اول

 (-0/7) (- /2 2) ( 7/0 ) (-0/9) (1/5) 

 43/3 41/2 18/3 64/4 47/5 سه ماهه دوم

 (6/8) (0) (1/3) (0/8) (0/4) 

 42/3 41/3 17/7 64/9 41/4 سه ماهه  سوم

 (3/1) (3/3) (3/3) (3/5) (0/5) 

 41/5 41/5 17/7 64/7 41/5 سه ماهه چهارم

 (0/8) (-0/4) (1/5) (1/4) (-2/7) 

1397      

*سه ماهه اول  9/41  65/2 17/8 41/6 44 

 (0/6) (0/3) (0/3) (0/8) (-1/0) 

 47/8 44/5 19/7 69/2 44/9 سه ماهه دوم 

 (-2/6) (4/8) (1/4) (3/3) (4/5) 

سومسه ماهه   9/44  3/67  2/22  3/44  6/49  

 ( 5/3 ) ( 4/2 ) ( 5/4 ) ( 0/3 ) ( 3/7 ) 

1/42 سه ماهه چهارم  8/63  20 7/41  8/45  

 ( 6/0 ) ( 9/0- ) ( 3/2 ) ( 2/0 ) ( 3/4 ) 
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درصد                                   ادامه                   –نیروي انسانی   . شاخص ها و نماگرهاي8جدول   

 نرخ بیکاري سال
نرخ بیکاري 

 مردان
نرخ بیکاري 

 زنان
نرخ بیکاري 
 مناطق شهري

نرخ بیکاري 
 مناطق روستایی

نرخ بیکاري جوانان 
 ساله)15 -24(

1394 13/8 10/9 25/6 15/2 5/7 27 

 (1/4) (1) (2/4) (2/1) (-2/4) (3/2) 

1395 14/6 12/5 23/1 15/7 7/7 29/2 

 (0/8) (1/6) (-2/5) (0/5) (2/0) (2/2) 

1396 14/4 11/7 24/3 15/4 7/5 31/2 

 (-0/2) (-0/8) (1/2) (-0/3) (-0/2) (2) 

1397 7/13  9/10  3/23  6/14  2/7  2/28  

 )7/0-(  )8/0-(  )0/1-(  )8/0-(  )3/0-(  )0/3-(  

1396       

 35/5 8/9 17/2 23/7 14/1 16/1 اولسه ماهه 

 (0/4) (1) (-2/2) ( 3/0 ) (1/1) ( )1/8  

 27/9 6/5 15/1 22/7 11/5 14 سه ماهه دوم

 (-3/4) (-2/6) (-7/4) (-3/9) (-0/9) (-7/8) 

 29/8 7/5 14/6 22/9 11/2 13/7 سه ماهه سوم

 (1) (-0/3) (5/2) (1/2) (-0/8) (0/8) 

 32 7 14/8 27/9 10/1 13/9 سه ماهه چهارم

 (1/4) (-1/1) (10/1) (1/4) (-0/3) (8/4) 

1397       

3/13 سه ماهه اول  10/5 23/9 14/1 7/7 31/1 

 (- 8/2 ) (- 6/3 ) (0 2/ ) (- 1/3 ) (- 2/1 ) (- 4/4 ) 

 26/8 9 15/9 25/4 12/2 15 سه ماهه دوم 

 (1/0) (0/7) (2/7) (0/8) (2/5) (-1/1) 

سومسه ماهه   1/14  4/11  4/22  1/15  2/7  4/30  

 ( 4/0 ) ( 2/0 ) ( 5/0- ) ( 5/0 ) ( 3/0- ) ( 6/0 ) 

3/12 سه ماهه چهارم  5/9  7/21  3/13  8/4  9/24  

 ( 6/1- ) ( 6/0- ) ( 2/6- ) ( 5/1- ) ( 2/2- ) ( 1/7- ) 

 ماخذ: مرکز آمار ایران
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درصد                         ادامه                             –نیروي انسانی   . شاخص ها و نماگرهاي8جدول   

 سال
سهم 

اشتغال 
 ناقص

شاغلان سهم 
در بخش 
 کشاورزي

شاغلان در سهم 
 بخش صنعت

شاغلان در سهم 
 بخش خدمات

شاغلان سهم 
بخش عمومی 
 از کل شاغلان

سهم شاغلان 
بخش 

خصوصی از کل 
 شاغلان

1394 13/6 11/5 41/4 47/1 15/3 84/7 

 (3/3) (0/7) (-1/3) (0/5) (-0/4) (0/4) 

1395 15/5 11 43/6 45/4 15/2 84/8 

 (1/9) (0/5) (2/2) (-1/7) (-0/1) (0/1) 

1396 16 10/2 43/8 45/9 14/6 85/4 

 (0/5) (-0/8) (0/2) (0/5) (-0/6) (0/6) 

1397 13 2/10  8/40  9/48  5/12  5/87  

 )0/3-(  )0/0(  )0/3-(  )0/3(  )1/2-(  )1/2(  

1396       

 85/2 14/8 46/4 42/8 10/8 14/4 سه ماهه اول

 (-1/8) (- 3/0 ) ( 5/0 ) (-0/3) (- 6/0 ) (0/6) 

 84/8 15/2 46/1 43/6 10/3 14/7 سه ماهه دوم

 (1/3) (-1/8) (1/2) (0/5) (-0/4) (0/4) 

 85 15 45 44/5 10/5 16/5 *سه ماهه سوم

 (-1/3) (-0/9) (0/2) (0/7) (0/1) (-0/1) 

چهارمسه ماهه   18/2 9/3 44/4 46/2 13/5 86/5 

 (3/4) (-0/1) (-1) (1) (-1/4) (1/4) 

1397       

 87/3 12/7 49/5 40/6 10 12/4 *سه ماهه اول

 (-2) (-0/8) (-2/2) (3/1) (-2/1) (2/1) 

 87/6 12/4 48/7 40/4 10/9 12 سه ماهه دوم 

 (-2/7) (0/6) (-3/2) (2/6) (-2/8) (2/8) 

سومسه ماهه   8/13  8/10  8/40  4/48  1/12  9/87  

 (- 7/2 ) ( 3/0 ) (- 7/3 ) ( 4/3 ) (- 9/2 ) ( 9/2 ) 

7/13 سه ماهه چهارم  2/9  6/41  2/49  13 87 

 (- 5/4 ) ( 1/0- ) (- 8/2 ) ( 0/3 ) (- 5/0 ) ( 5/0 ) 

 ماخذ: مرکز  آمار ایران
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 آب(شهري) استان  .شاخص ها و نماگرهاي9دول ج

 سال
تعداد 

مشترکین 
 فعال آب

تعداد انشعابات 
 خانگی

تعداد 
انشعابات 
 واگذار شده

میزان کل 
 مصرف آب

متر هزار(
 مکعب)

 سهم از مصرف آب(درصد)

 تجاري صنعتی خانگی
و  عمومی
 دولتی

 آموزشی
و 

 مذهبی
 سایر آزاد و بنایی

1394 1088519 986337 19106 307579 78/4 5/2 2/6 3/1 2/3 0/8 7/7 

 (1/8) (1/5) -23/5)( (-1) -0/1)( -0/5)( ( 0/0 ) -0/5)( -0/1)( 0/3)( 0/9)( 

1395 1106199 999926 17824 318801 77/9 5/4 2/6 3/2 2/3 0/8 7/8 

 1/6)( (1/4) -6/7)( )6/3( -0/4)( ( 2/0 ) ( 0/0 ) (0/0) (0/0) 0/0)( 0/1)( 

1396 1121871 1011251 18232 328708 75 7 3 3 2 2 8 

 1/4)( 1/1)( 2/2)( 3/1)( -2/9)( ( 6/1 ) ( 4/0 ) (-0/2) (-0/3) (1/2) (0/2) 

1397 1139705 1023965 17754 308116 75 10 5/2 7/2 2 6/0 2/7 

 ( 6/1 ) ( 3/1 ) (- 6/2 ) ( 3/6- ) ( 0/0 ) ( 0/3 ) ( 5/0- ) ( 3/0- ) ( 0/0 ) (- 4/1 ) (- 8/0 ) 

1396            

 8 1 2 3 3 4 79 76523 3174 1002681 1109834 *سه ماهه اول

 1/6)( 1/3)( -10/2)( -3/3)( -1)( -0/2)( )5/0( 0/9)( -0/3)( (0/3) (-0/2) 

 8 1 2 3 3 7 76 95731 4444 1006772 1115199 *دومسه ماهه 
 1/6)( 1/4)( -5/5)( 2/5)( -1/6)( 1/5)( )2/0( -0/6)( -0/2)( -0/6)( 0/5)( 

 8 1 2 4 3 7 75 81237 3809 1009627 1118934 *سومسه ماهه

  1/6)( 1/3)( -6/4)( 2/8)( -1/2)( ( 0/1 ) 0/3)( (-0/2) -0/6)( (-0/1) 0/2)( 

 8 4 2 3 2 8 73 75215 6265 1011251 1121871 چهارمسه ماهه

 1/4)( 1/1)( 27/6)( 11/7)( -5)( ( 0/2 ) -0/5)( 0)( -0/1)( 3/2)( 0/5)( 

1397            

 8 1 2 3 2 8 76 71743 3730 1014087 1125899 *سه ماهه اول

 )4/1( )1/1( )4/0( )2/6-( )3-( )4( ( 0/1- ) )0( )0( )0( )0( 

 7 0 2 3 3 11 0/74 89247 4619 1017571 1130469  *سه ماهه دوم

 )4/1( )1/1( )9/3( )8/6-( )2-( )0/4( )0/0( )0/0( )0/0( )0/1-( )0/1-( 

سومماههسه  1135016 1020889 3974 79620 74 10 5/2 3 2 5/0 8 

 )4/1( )1/1( )3/4( )0/2-( )0/1-( )0/3( )5/0-( )0/1-( )0( )5/0-( )0( 

 7 1 2 2 2 10 76 67505 5431 1023965 1139705 چهارمسه ماهه

 ( 6/1 ) ( 3/1 ) (- 3/13 ) ( 3/10- ) ( 0/3 ) ( 0/2 ) ( 0/0 ) ( 0/1- ) ( 0/0 ) (- 0/3 ) (- 0/1 ) 

 ماخذ: شرکت آب و فاضلاب استان 
 *اطلاعات اصلاح شده است.
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 ادامه -آب(شهري)کاشان  .شاخص ها و نماگرهاي9جدول 

 سال
تعداد 

مشترکین 
 فعال آب

تعداد 
انشعابات 

 خانگی

تعداد 
انشعابات 

واگذار 
 شده

میزان کل 
 مصرف آب
(هزارمتر 
 مکعب)

 سهم از مصرف آب(درصد)

 تجاري صنعتی خانگی
و  عمومی
 دولتی

و  موزشیآ
 مذهبی

آزاد و 
 بنایی

 سایر

1395 139830 112121 2892 32025 77/5 4/9 2/3 0/8 1/8 3/1 9/2 

 (2/1) (2) (20/3) (1/0) (0/5) (0/5) (0/2) (-0/2) (0/1) (-0/2) (-1) 

1396 142706 113038 2914 31449 82/9 5/1 2/1 0/7 1/6 2/6 5 

 (2) (0/8) (0/7) (-1/8) (5/4) (0/2) (-0/2) (-0/1) (-0/2) (-0/5) (-4/2) 

1397 145920 114049 3366 31312 0/81  0/5  5/2  7/0  9/1  5/2  5/6  

 (2/3) (0/9) (15/5) (-0/4) ( 0- /2) ( 0- /1) (0/4) (0/0) (0/3) ( 0- /1) (1/5) 

1396            

 4/9 2/7 1/6 0/8 2/4 4/6 82/6 8313 578 112286 140483 سه ماهه اول

 (2/3) (1/9) (7) (-0/5) (1/6) (-0/1) (0) (0) (0/1) (-0/6) (-1) 

 6/1 3/2 1/8 1/1 2/7 5/9 79/2 9836 734 112525 141246 دومسه ماهه

  (2/7) (2/0) (-1/7) (3/2) (0 4/ ) (0/6) (0/3) (0) (0) (-0/2) (-0/7) 

سه ماهه 
 سوم

141960 112775 657 7726 78/2 5/6 2/5 3/2 2/3 3/0 4/9 

  (3 0/ ) (2 0/ ) (0/5) (1/4) (-2 0/ ) (0/8) (0/0) (2/3) (-0/1) (-0/1) (-0/7) 

سه ماهه 
 چهارم

142706 113038 945 5575 82/9 5/1 2/1 0/7 1/6 2/6 5 

 (2/1) (0/8) (-0/6) (-14/5) (15) (0/4) (0/2) (0/3) (0) (0/5) (-16/4) 

1397            

1/81 7841 670 113291 143485 سه ماهه اول  8/4  5/2  7/0  7/1  0/3  2/6  

 )1/2(  )9/0(  )0/41(  )1/6-(  )5/1-(  )0/2-(  )1/0(  )1/0-(  )1/0(  )3/0(  )3/1(  

سه ماهه 
 دوم 

144302 113527 838 9737 9/79  8/5  6/2  9/0  5/1  7/2  4/6  

 )2/2(  )9/0(  )2/14(  )0/1-(  )7/0(  )1/0-(  )1/0-(  )2/0-(  )3/0-(  )5/0-(  )3/0(  

سه ماهه 
 سوم

145083 113811 753 7997 7/81 0/5 4/2 8/0 1 4/2 8/6 

 )2/2( )9/0( )6/14( )5/3( )7/3( )6/0-( )1/0-(  )4/2-( )2/1-( )6/0-( )9/1( 

سه ماهه 
 چهارم

145920 114049 1105 5736 4/81 9/3 3/2 2/0 7/2 5/1 0/8 

 )3/2( )9/0( )9/16( )9/2( )5/1-( )2/1-( )2/0( )5/0-( )1/1( )1/1-( )0/3( 

 ماخذ: شرکت آب و فاضلاب کاشان
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 ادامه -آب(روستایی)   .شاخص ها و نماگرهاي9جدول 

 سال
تعداد 

مشترکین 
 فعال آب

تعداد 
انشعابات 

 خانگی

تعداد 
انشعابات 

واگذار 
 شده

میزان کل 
 مصرف آب

 (هزارمتر مکعب)

 سهم از مصرف آب(درصد)

 تجاري صنعتی خانگی
 عمومی

و 
 دولتی

آموزش و 
 مذهبی

آزاد 
 بنایی

 سایر

1395 237683 172538 4747 40908 81/1 4/3 1/0 7/2 2/6 0/6 3/3 

 (2/3) (1/1) (7/3) (-0/2) (0/5) (0/3) (-0/1) (-0/8) (-0/2) (0/1) (0) 

1396 243606 174731 5112 41339 1/80  5/4  2/1  6/7  9/2  4/0  3/3  

 (2/4) (1/2) (7/6) (1) (-1/0) (0/2) (0/2) (0/4) (0/3) (-0/2) (0/0) 

1397 248657 177024 5457 38674 5/80  4/4  2/1  5/10  7/2  5/0  1/0  

 (2/1) (1/3) (6/7) (-6/4) (0/4) ( 0- /1) (0/0) (2/9) ( 0- /2) (0/1) ( 3- /2) 

1396            

 3/1 0/2 1/5 8/0 1/0 3/8 82/0 9419 1163 172957 238846 سه ماهه اول

 (2) (0/6) (8/9) (-4/3) (0/8) (-0/5) (-0/1) (0/7) (-0/7) (-0/4) (-0/3) 

دومسه ماهه  240219 173723 1449 12676 78 5 1 8 3 1 4 

 (2/1) (0/5) (-5/9) (6/6) (-1/8) (0/8) (-0/1) (-0/2) (0/3) (0/2) ( 8/0 ) 

سه ماهه 
 سوم

241009 174075 1165 11844 7/78  6/4  2/1  8 6/4  0/5 4/2  

  (2/1) (0/6) (29/9) (11/7) (-1/7) (0/1) (-0/1) (0/3) ( 8/1 ) (0) (-0/4) 

سه ماهه 
 چهارم

243603 174731 1335 7398 7/83  1/5  2/1  4/6  5/1  0/3 1/8 

 (2/5) (1/3) (7/4) (-13/6) (4/5) (-0/1) (-0/1) (-0/8) (-1/4) (-0/2) (-1/5) 

1397            

5/80 9425 1178 174998 244378 اولسه ماهه   3 1 13 2 0/5 0/04 

 )3/2(  )2/1(  )3/1(  )1/0(  )0/2-(  )8/0-(  )0(  )5(  )5/0(  )3/0(  )1/3-(  

دومسه ماهه  246138 176082 1760 10954 80 4/4  2/1  6/11  2/2  7/0  6/0  

 )5/2(  )4/1(  )5/21(  )6/13-(  )0/2(  )7/0-(  )0/0(  )4(  )1-(  )3/0-(  )4/3-(  

سه ماهه 
 سوم

247073 183682 935 11713 7/78  7/4  2/1  9/10  4 4/0  05/0  

 )5/2(  )5/5(  )7/19-(  )1/1-(  )0/0(  )1/0(  )0/0(  )9/2(  )6/0-(  )1/0-(  )3/2-(  

سه ماهه 
 چهارم

248657 177024 1584 6580 2/85  6/5  3/1  1/5  8/1  5/0  5/0  

 )1/2(  )3/1(  )7/18(  )1/11-(  )2/1(  )5/0(  )1/0(  )9/0-(  )2/0-(  )2/0(  )3/1-(  

آب و فاضلاب روستایی استان اصفهانماخذ: شرکت   
 
 
 



18 
 

برق                                                                      .شاخص ها و نماگرهاي10جدول   

 سال
 تولید کل

 اعت)س(مگاوات 
 میزان فروش

 (مگاوات ساعت)

 اصفهان در تولید برق(درصد)متوسط سهم نیروگاه هاي استان 

 بخاري
سیکل 
 ترکیبی

 دیزلی آبی گازي

1394 24389000 6820000 66/5 12/2 20/6 0/7 0 

 (20/2) (-11/5) (2/3) (- 1/1 ) (-1/2) (0) (0) 

1395 20215900 6156000 60/8 15 23/6 0/6 0 

 (-17/1) (-9/7) (-5/7) (2/8) (3) (-0/1) (0) 

1396 23339098 4896900 65/3 12/2 22 0/5 0 

 (15/4) (-20/4) (4/5) (-2/8) (-1/6) (-0/1) 0 

1397 21392524 5023000 * * * * * 

 )3/8-(  )6/2(  … … … … … 

1396        

 0 0/9 22 11/8 65/3 1357000 6523580 سه ماهه اول

 (2/3) (-18/9) (0/4) (-0/7) (0/2) (0/1) (0) 

دومسه ماهه   6820101 1032760 61/6 1/11  26/9 0/4 0 

  (12/2) (-26) (6/3) (-2/9) (-3/2) (-0/2) (0) 

 0 0/2 16/8 10/9 72 1272470 5652505 سه ماهه سوم

  (16/0) (-24/5) (8/5) (-4/0) (-4/5) (0/1) (0) 

 0 0 21/1 16 62/9 1234300 4327956 سه ماهه چهارم

 (49/8) (-11/9) (-4/7) (-6/8) (3/2) (-0/6) (0) 

1397        

 0 0/2 29/9 13/4 56/5 1373900 5494363 سه ماهه اول

 )7/15-(  )2/1(  )8/8-(  )6/1(  )9/7(  )7/0-(  )0(  

 0 0/3 26/5 11/7 61/4 1040000 7124708 سه ماهه دوم 

 (4/5) (0/7) (-0/1) (0/6) (-0/5) (-0/1) )0(  

سومسه ماهه   5157728  995000 8/68  5/13  18 05/0  0 

 )7/8-(  )8/21-(  )2/3-(  )5/2(  )2/1(  )13/0-(  )0(  

1/73 1645000 3615724 سه ماهه چهارم  5/16  2/10  3/0  0 

 )5/16-(  )3/33(  )2/10(  )5/0(  )9/10-(  )3/0(  )0(  

، شرکت تولید برق استان.اي استانماخذ: شرکت برق منطقه  
.دریافت نگردید* تا زمان انتشار، اطلاعات     
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 ادامه                                                                   -. شاخص ها و نماگرهاي برق10جدول      

اي استان ماخذ: شرکت برق منطقه          
.مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است 1395اطلاعات پست هاي انتقال و فوق توزیع در سال   *          

  
 

 سال
 طول خطوط انتقال

 (کیلومتر مدار)

ظرفیت پست هاي 
 *انتقال 

 (مگاولت آمپر)

 طول خطوط 
 فوق توزیع

 (کیلومتر مدار)

 ظرفیت پست 
 * فوق توزیع

 (مگاولت آمپر)

1394 2752/1 9670 5047/2 7141 

 (0/4) (0) (1/1) (3/1) 

1395 2752/1 10735 5086/3 7416 

 (0) (11) (0/8) (3/9) 

1396 2775/6 10610 5100/2 7541 

 (0/8) (-1/1) (0/2) (1/6) 

1397 6/2775  11990 2/5123  5/7698  

 )0/0(  )0/13(  )5/0(  )1/2(  

1396   

 7416 5078/8 10735 2752/1 سه ماهه اول

 (0) (11/0) (0/3) (2/0) 

 7416 5078/8 10735 2752/1 سه ماهه دوم

 (0) (11) (0/4) (1/5) 

 7478/5 5078/8 10735 2752/1 سه ماهه سوم

 (0) (6/6) (0/3) (2/2) 

 7541 5100/2 10610 2775/6 سه ماهه چهارم

 (0/9) (-1/2) (0/3) (1/7) 

1397   

 7541 5100/2 10610 2775/6 سه ماهه اول

 )8/0(  )2/1-(  )4/0(  )6/1(  

 7563/5 5120/2 10610 2775/6 سه ماهه دوم 

 )8/0(  )2/1-(  )8/0(  (2) 

سومسه ماهه   6/2775  11010 5123 5/7563  

 )8/0(  )5/2(  )8/0(  )1/1(  

6/2775 سه ماهه چهارم  11990 2/5123  5/7698  

 )0/0(  )0/13(  )5/0(  )1/2(  
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 ادامه -ها و نماگرهاي برق .شاخص 10جدول 

 تعداد مشترکین سال
 میزان مصرف

 (مگاوات ساعت)

 سهم مصرف(درصد)

 سایر تجاري صنعتی کشاورزي عمومی خانگی

1394 1338400 8732000 22/9 8/1 23 38/8 4/5 2/7 

 (3/9) (-0/5) (0/9) (1/1) (-1) (-1/2) (0/5) (0/7) 

1395 1374200 9027000 22/9 7/7 23/1 38/5 4/7 3/1 

 (2/7) (3/4) (0) (-0/4) (0/1) (-0/3) (0/2) (0/4) 

1396 1412869 9424344 23 5 25 40 5 3 

 (2/8) (4/4) (0/1) (-2/7) (1/9) (1/5) (0/3) (-0/1) 

1397 1457348 9393626 24 5 24 39 5 3 

 )1/3(  )3/0-(  1 0 1-  1-  0 0 

1396         

 3 5 40 21 8 23 2382718 1382266 اولسه ماهه 

 (2/6) (1/0) (1/6) (0/2) (-2/7) (3/3) (0/6) (-3) 

 3 5 38 24 8 23 2665000 1391549 سه ماهه دوم

 (2/6) (3/8) (-1/1) (0) (-3/4) (2/7) (0/2) (2/6) 

 2 5 38 27 5 23 2562575 1399724 سه ماهه سوم

  (2/8) (6/2) (0/5) (-2/5) (2/1) (0/1) (0/4) (-0/5) 

 3 5 40 25 5 23 1814051 1412869 سه ماهه چهارم

 (2/8) (7/2) (-0/7) (-2/4) (11/8) (-6/8) (0) (-0/9) 

1397         

 2 5 42 24 5 22 2447409 1421642 سه ماهه اول

 )8/2(  )7/2(  )1-(  )3-(  )3(  )2(  )0(  )1-(  

 2 5 40 27 5 21 2820976 1434367 سه ماهه دوم 

 )1/3(  (5/8) )2-(  )3-(  )3(  )2(  )0(  )1-(  

سومسه ماهه   1446272 2654757 22 5 25 41 5 2 

 )3/3(  )6/3(  )0/1-(  )0(  )0/2-(  )0/3(  )0(  )0(  

 3 5 39 24 5 24 1470484 1457348 سه ماهه چهارم

 )1/3(  )9/18-(  )0/1(  )0(  )0/1-(  )0/1-(  )0(  )0(  

توزیع برق استان اصفهان شرکت ماخذ:  
ان اصفهان بجز شهرستان اصفهان است.هاي استشامل تمام شهرستان  
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  ادامه -.شاخص ها و نماگرهاي برق 10جدول   

توزیع برق استان اصفهان شرکت ماخذ:  
اصفهان است ان اصفهان بجز شهرستانهاي استشامل تمام شهرستان  

 

 سال

 سهم اشتراك

 صنعتی   کشاورزي عمومی خانگی
 

 تجاري
 

 سایر

1394 80/5 2/9 2/2 1/4 12/3 0/8 

 (-0/5) (-0/1) (-0/2) (0/4) (0/3) (-0/2) 

1395 80/1 3 2/2 1/4 12/4 0/9 

 (-0/4) (0/1) (0) (0) (0/1) (0/1) 

1396 80 3 2 1 12 1 

 (-0/1) (0) (-0/2) (-0/4) (-0/4) (0/1) 

1397 80 3 2 1 13 1 

 )0(  )0(  )0(  )0(  )1(  )0(  

1396  

 1 12 1 2 3 81 سه ماهه اول

 (0/7) (0) (- 2/0 ) (-0/4) (- 3/0 ) (0/2) 

 1 12 1 2 3 80 سه ماهه دوم

  (-0/2) (0/1) (- 2/0 ) (-0/4) (- 4/0 ) (0/2) 

 1 12 1 2 3 81 سه ماهه سوم

  (0/8) (0/1) (- 2/0 ) (-0/4) (- 4/0 ) (0/1) 

 1 12 1 2 3 80 سه ماهه چهارم

 (-0/1) (0) (-0/2) (-0/4) (-0/4) (0/1) 

1397  

 1 13 1 2 3 80 سه ماهه اول

 )1-(  )0(  )0(  )0(  )1(  )0(  

 1 13 1 2 3 80 دومسه ماهه 

 )0(  )0(  )0(  )0(  )1(  )0(  

 1 13 1 2 3 80 سومسه ماهه 

 )1-(  )0(  )0(  )0(  )1(  )0(  

 1 13 1 2 3 80 سه ماهه چهارم

 )0(  )0(  )0(  )0(  )1(  )0(  
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 ادامه -.شاخص ها و نماگرهاي برق 10جدول   

ماخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان     
 ت.وط به شهرستان اصفهان اسآمار مرب   
 روشنایی معابر نیز هست.شامل *   
 
 

 سال
تعداد 

 مشترکین 

میزان مصرف 

(مگاوات 

 ساعت)

 سهم مصرف (درصد)

 کشاورزي عمومی خانگی
 

 صنعتی
 سایر تجاري

1394 1079000 5039000 36 11 13/6 26/1 11/3 2 

  (3/4) (-0/2) (-0/3) … … (-2) (0/3) … 

1395 1111000 5306000 35/5 11/2 13/3 26 11/5 2/5 

 (3) (5/3) (-0/5) (0/2) (-0/3) (-0/1) (0/2) (0/5) 

1396 1140699 5499240 34/8 11/1 13/3 26/7 11/7 2/2 

 (2/6) (3/6) (-0/7) (-0/1) (0) (0/7) (0/2) (-0/3) 

1397 1169889 5629841 31/35  22/11  05/12  39/27  61/11  41/2  

 )6/2(  )4/2(  )5/0(  )1/0(  )3/1-(  )7/0(  )1/0-(  )2/0(  

1396  

 1/3 11/9 24/9 13/7 10/4 37/4 1385000 1116000 سه ماهه اول

  (2/8) (5/8) (-0/5) (-0/2) (-0/7) (0/9) (0) (0/1) 

 2 11/7 26 14/9 12/5 32/8 1455873 1123000 سه ماهه دوم

 (2/7) (5/1) (-0/8) (0) (0/2) (0/2) (0/4) (-0/1) 

 1/7 12/2 23/9 13/8 9/91 38/3 1383139 1129538* سه ماهه سوم

 (2/1) (-0/4) (2) (-0/7) (-0/02) (-1/4) (0/6) (-0/3) 

 3/8 11 32/2 10/6 11/6 30/4 1274681 1140699 سه ماهه چهارم

 (3/9) (-8/1) (-5/9) (0/9) (-3/3) (6/7) (-0/6) (1/9) 

1397  

 2 12 27 14 1 36 1274201 1150088 ماهه اولسه 

 )1/3(  )0/8-(  )4/1-(  )4/9-(  )3/0(  )1/2(  )1/0(  )7/0(  

5159843 1155210 دومسه ماهه   8/34  1/12  3/13  6/26  4/11  1/2  

 )9/2(  )8/9(  )6/1(  )4/0-(  )6/1-(  )6/0(  )3/0-(  )1/0(  

سومسه ماهه   1162024 1537455 7/37  7/10  12 2/12  12 1/2  

 )9/2(  )1/11(  )6/0-(  )9/0(  )9/1-(  )3/1(  )3/0-(  )3/0(  

6/11 32/6 1217997 1169889 سه ماهه چهارم  5/8  0/32  3/11  8/3  

 )6/2(  )5/4-(  )3/2(  )1/0(  )1/2-(  )2/0-(  )3/0(  )1/0(  
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 ادامه -.شاخص ها و نماگرهاي برق 10جدول 

 سال

 سهم اشتراك 

 سایر تجاري صنعتی کشاورزي عمومی خانگی

1394 77/5 4/3 1 0/9 15/8 0/5 

 (-0/6) (0/3) (0) (-0/1) (-0/1) … 

1395 77/4 4/4 1 0/9 15/8 0/5 

 (-0/1) (0/1) (0) (0) (0) (0) 

1396 77 4/6 1 0/9 15/9 0/4 

 (-0/4) (0/2) (0) (0) (0/1) (-0/1) 

1397 8/76  8/4  0/1  0/1  0/16  5/0  

 )2/0-(  )2/0(  )0/0(  )1/0(  )1/0(  )1/0(  

1396       

 0/4 15/8 0/8 0/9 4/4 77/3 سه ماهه اول

 (-0/2) (0/1) (-0/1) (-0/2) (0) (0) 

 0/4 15/8 0/8 0/9 4/5 77/2 سه ماهه دوم

 (-0/3) (0/1) (-0/1) (-0/1) (0/1) (-0/1) 

 0/4 15/9 0/9 1 4/6 77/5 سه ماهه سوم

 (0/08) (0/1) (0/01) (0/06) (0/2) (0/04) 

 0/4 15/9 0/9 1 4/6 77 سه ماهه چهارم

 (-0/4) (0/1) (0) (-0/1) (0/2) (0) 

1397  

 0 16 1/0 1/0 5/0 77/0 سه ماهه اول

 )3/0-(  )6/0(  )1/0(  )2/0(  )2/0(  )4/0-(  

9/76 دومسه ماهه   6/4  1 1 16 5/0  

 )3/0-(  )1/0(  )1/0(  )2/0(  )2/0(  )1/0(  

سومسه ماهه   8/76  7/4  1 1 16 5/0  

 )7/0-(  )07/0(  )01/0-(  )4/0(  )07/0(  )06/0(  

78/76 سه ماهه چهارم  77/4  01/1  97/0  01/16  47/0  

 )2/0-(  )17/0(  )01/0(  )07/0(  )11/0(  )07/0(  

 ماخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
 ت.وط به شهرستان اصفهان اسآمار مرب 
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 نماگرهاي فرآورده هاي نفتی                                                         میلیون لیتر .11جدول      

  .ماخذ: شرکت پخش فرآورده هاي نفتی استان اصفهان      
 

 
 

 سال

 فروش فرآورده هاي نفتی

گاز مایع          
 ن)(ت

 سایر نفت گاز بنزین سوپر بنزین معمولی

1394 119633 1829 65 2767 150 

 (1/9) (2/9) (-13/3) (-16) (-58/3) 

1395 127362 1919 64 2581 131 

 (6/5) (4/9) (-1/5) (-6/7) (-12/7) 

1396 130282 2012 81 2548 110 

 (2/2) (4/8) (26/5) (-1/2) (-16/0) 

1397 135283 2210 42 2467 101 

 (3/8) (9/8) ( 48- /1) (-3/2) (-8/2) 

1396      

 13 640 20 494 29139 سه ماهه اول

 (1) (4) (25) (14/9) (-13/3) 

ماهه دومسه   29139 494 20 640 13 

 )6/0(  )6/1-(  )1/11(  )7/1(  )5/31-(  

 28 615 19 486 34900 سه ماهه سوم

 (5/3) (5/8) (26/6) (-0/1) (-12/5) 

 57 682 20 494 36567 سه ماهه چهارم

 (0/35) (2/4) (33/3) (-12/4) (-12/3) 

1397      

 11 569 18 538 30328 سه ماهه اول

 )0/4(  )9/8(  )0/10-(  )0/11-(  )3/15-(  

 15 654 12 586 30513 دومسه ماهه 

 )7/4(  )6/18(  )0/40-(  )1/2(  )3/15(  

سومسه ماهه   34798 528 9 579 17 

 )2/0-(  )6/8(  )7/52-(  )8/5-(  )2/39-(  

 58 665 3 557 39543 سه ماهه چهارم

 )1/8(  )8/12(  )0/85-(  )5/2-(  )8/1(  
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 ادامه                                                                       –نماگرهاي فرآورده هاي نفتی  .11جدول     

 سال
به جز گاز ( کل فروش

 مایع) میلیون لیتر

 مصرف سوخت خودروهاي سبک
تعداد جایگاه عرضه مواد 

  سوختی

 گاز طبیعی
 )میلیون متر مکعب( 

 بنزین معمولی 
 (میلیون لیتر)

 خصوصی دولتی

1394 4811 474 1824 7 247 

 (-12/7) (-2/1) (3) (0) (12/3) 

1395 4695 529 1912 3 259 

 (-2/4) (11/6) (4/8) (-57) (4/9) 

1396 4751 529 2006 3 269 

 (1/1) (0) (4/9) (0) (3/8) 

1397 4820 528 2203 0 277 

 (1/5) ( 0- /2) (9/8) ... (3/0) 

1396      

 260 3 493 131 1167 سه ماهه اول

 (9/7) (-0/7) (4/0) (-57/1) (4) 

 260 3 493 131 1167 سه ماهه دوم

 )09/0-(  )7/0-(  )0/4-(  )1/57-(  )4-(  

 265 3 484 130 1148 سه ماهه سوم

 (2/3) (0/7) (5/6) (0) (2/7) 

 269 3 492 134 1253 سه ماهه چهارم

 (-6/5) (-2/1) (2/5) (0) (3/8) 

1397      

 272 0 537 130 1136 اولسه ماهه 

 )6/2-(  )7/0-(  )9/8(  ... )6/4(  

 272 0 584 127 1267 دومسه ماهه 

 )5/8(  )0/3-(  )5/18(  ... )6/4(  

سومسه ماهه   1133 129 527 0 274 

 )3/1-(  )7/0-(  )8/8(  ... )4/3(  

 277 0 555 138 1283 سه ماهه چهارم

 )4/2(  )0/3(  )8/12(  ... )0/3(  

ماخذ: شرکت پخش فرآورده هاي نفتی استان اصفهان          
 
 

                                                                                            
 



26 
 

 

 اي گاز                                                         هزار متر مکعب                      . نماگره12جدول             

 سال
 مصرف

 کل مصرف مصرف صنعتی مصرف عمومی مصرف خانگی

1394 3992000 979000 14901000 19872000 

 (19/7) (72/4) (-5/8) (0/8) 

1395 3872572 987534 13670554 18530660 

 (-2/9) (0/9) (-8/3) (-6/7) 

1396 3062000 855000 15022000 18944000 

 (-20/9) (-13/4) (9/8) (2/2) 

1397 3733000 836000 14510000 19079000 

 )9/21(  )2/2-(  )4/3-(  )7/0(  

1396     

*سه ماهه اول  577000 178000 4207000 4962000 

 (7/4) (-7/2) (8/4) (7/6) 

 4351000 3928000 187000 236000 سه ماهه دوم

 (-23/4) (-22/4) (-24/2) (-24/1) 

 4386000 3648000 180000 558000 سه ماهه سوم

  (-33/1) (-15/3) (24/0) (10/0) 

 5245000 3239000 310000 1691000 سه ماهه چهارم

 (69/6) (21/9) (-8/0) (9/9) 

1397     

 4479000 3817000 82000 580000 سه ماهه اول

 )5/0(  )9/53-(  )3/9-(  )7/9-(  

 4443000 4072000 180000 191000 دومسه ماهه 

 )1/19-(  )7/3-(  )7/3(  )1/2(  

**سومسه ماهه   1129000 253000 3750000 5132000 

 )3/102(  )6/40(  )8/2(  )0/17(  

 5025000 2871000 321000 1833000 سه ماهه چهارم

 )4/8(  )5/3(  )4/11-(  )2/4-(  

ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان                  
به دلیل عدم کنتورخوانی برخی مشترکین، به صورت تقریبی می باشد.1396فصل بهار اطلاعات *                 
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ادامه-. نماگرهاي گاز 12جدول            
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان              
 

 

 سال
 تعداد مصرف کننده تعداد انشعاب

 صنعتی عمومی خانگی صنعتی خانگی و عمومی

1394 19514 299 57541 4363 484 

 (-18/2) (35/3) (-14/3) (-22) (-22/8) 

*1395 15931 233 54481 4478 … 

 (-18/3) (-22/2) (-5/3) (2/6) … 

1396 18433 99 49878 3962 616 

 (15/7) (-57/5) (-8/4) (-11/5) … 

1397 14200 144 52911 4532 694 

 ( 23- /0) (45/5) (6/1) (14/4) (12/7) 

1396      

 75 595 7777 21 1440 سه ماهه اول

 (-57/9) (-78/3) (-16/2) (-14) (-22/6) 

 95 674 12474 21 5519 سه ماهه دوم

 (29/1) (-66/7) (-7/1) (8/7) (-7/8) 

 174 1252 14005 25 6335 سه ماهه سوم

  (54/1) (-35/9) (5/6) (8/2) (-22/3) 

 272 1441 15622 32 5139 سه ماهه چهارم

 (24/6) (-5/9) (-15/6) (-28/3) … 

1397      

 120 729 8302 30 2058 سه ماهه اول

 )9/42(  )8/42(  )7/6(  )5/22(  )60(  

 109 ... 11213 24 2621 دومسه ماهه 

 )5/52-(  )2/14(  )1/10-(  … )7/14(  

**سومسه ماهه   2143 22 12135 936 134 

 )2/66-(  )0/12-(  )4/13-(  )2/25-(  )0/23-(  

 349 2264 21328 68 7378 سه ماهه چهارم

 )6/43(  )5/112(  )5/36(  )1/57(  )0/28(  
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 نقل جاده اي                                                                    . نماگرهاي حمل و13جدول    

اي استان اصفهان                ماخذ: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده      
                                                                                                                   

   

 سال
 حمل کالا از طریق جاده

 تن)( هزار 
 ايجابجایی مسافر از طریق خطوط جاده

 (هزار نفر)

1394 40873 15401 

 (-5) (-11/7) 

1395 44224 15508 

 (8/2) (0/7) 

1396 48305 14045 

 (9/2) (-9/4) 

1397 48568 12669 

 (0/5) (-9/8) 

1396  

 3545 11325 سه ماهه اول

 (8/7) (-13/4) 

 3786 12176 سه ماهه دوم

 (8/6) (- 7/3 ) 

 3496 12200 سه ماهه سوم

 (10/9) (-8/4) 

 3182 12603 سه ماهه چهارم

 (8/6) (-11) 

1397  

 3087 11555 سه ماهه اول

 )2(  )9/12-(  

 3192 12616 دومسه ماهه 

 )6/3(  )6/15-(  

سومسه ماهه   11293 3260 

 )4/7-(  )7/6-(  

 3092 13103 سه ماهه چهارم

 )0/4(  )8/2-(  
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 . نماگرهاي حمل و نقل ریلی  14جدول        

 سال
حمل کالا از طریق خطوط ریلی 

 کیلومتر) -(میلیون تن
جابجایی مسافر از طریق 

 خطوط ریلی (هزار نفر)
طول انواع خطوط ریلی 

 (کیلومتر)

1394 3973/4 1167/5 935 

 (-2/2) (-8/2) (0) 

1395 4248 1213 935 

 (6/9) (3/9) (0) 

1396 4634 1249 935 

 (9/1) (2/9) (0) 

1397 5202 1439 943 

 )3/12(  )2/15(  )9/0(  

1396    

 935 454 1117 سه ماهه اول

 (-2/1) (52/0) (0) 

ماهه دومسه   1197 370 935 

  (11/7) (-7/3) (0) 

 935 291 1143 سه ماهه سوم

  (16/4) (9/1) (0) 

 935 285 1163 سه ماهه چهارم

 (10/4) (19/7) (0) 

1397    

 943 258 1369 سه ماهه اول

 )5/22(  )1/43-(  )8/0(  

 943 403 1384 دومسه ماهه 

 )6/15(  )9/8(  )8/0(  

سومسه ماهه   1279 356 943 

 )9/11(  )4/22(  )9/0(  

 943 324 1157 سه ماهه چهارم

 )5/0-(  )7/13(  )9/0(  

 ماخذ: اداره کل راه آهن جمهوري اسلامی ایران                    
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 . نماگرهاي حمل و نقل هوایی                                                                15جدول        

 سال 

 تعداد پرواز (سورتی)
حمل کالا از طریق 
حمل و نقل هوایی 

 (تن)

جابجایی مسافر از طریق 
 حمل و نقل هوایی

 جمع خارجی داخلی (هزارنفر) 

1394 15827 3743 19570 21955 2254 

 (2/6) (23/1) (6) (-2/8) (1/5) 

1395 19074 4298 23372 24417 2656 

 (20/5) (14/8) (19/4) (11/2) (17/8) 

1396 20275 4220 24495 25563 2791 

 (6/3) (-1/8) (4/8) (4/6) (5) 

1397 16657 2403 19060 18571 2013 

 )8/17-(  )1/43-(  )2/22-(  )4/27-(  )9/27-(  

1396      

 717 6756 6139 1185 4954 سه ماهه اول

 (1/7) (-0/2) (1/3) (7/7) (7/1) 

 695 6642 6642 1120 5002 سه ماهه دوم

  (1/7) (14/3) (12/6) (9/6) (3/3) 

 731 6445 6392 1128 5264 سه ماهه سوم

  (13/7) (-0/9) (10/9) (4/5) (8/8) 

 648 5713 5842 787 5055 سه ماهه چهارم

 (8/5) (-20/7) (3/4) (-3/4) (0/8) 

1397      

 637 4898 5748 850 4898 سه ماهه اول

 )1/1-(  )2/28-(  )3/6-(  )5/27-(  )2/11-(  

 500 4916 4840 675 4165 دومسه ماهه 

 )7/16-(  )7/39-(  )1/27-(  )0/26-(  )0/28-(  

سومسه ماهه   3773 442 4215 3797 438 

 )3/28-(  )8/60-(  )1/34-(  )1/41-(  )1/40-(  

 458 4090 4257 436 3821 سه ماهه چهارم

 )4/24-(  )6/44-(  )1/27-(  )4/28-(  )3/29-(  

هاي استان اصفهانماخذ: اداره کل فرودگاه          
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                                                                           (درصد). شاخص ها و نماگرهاي مخابراتی 16جدول  

        ماخذ: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
                                                                                      .* تا زمان انتشار، اطلاعات دریافت نگردید             

  
 
 

                                                 
 
 
 
 

 

 ضریب نفوذ رایتل ضریب نفوذ ایرانسل ضریب نفوذ همراه اول ضریب نفوذ تلفن ثابت سال

1394 46/1 67/3 32/7 1/7 

 (1/4) (7/3) (6/0) (1/6) 

1395 47/8 73/2 39/3 2/6 

 (1/7)  (5/9) (6/6) (0/8) 

1396 48/4 79/2 40/6 3/4 

 (0/6) (6) (1/3) (0/6) 

*1397 ... ... ... ... 

 ... ... ... ... 

1396     

 … … 74/8 47/7 سه ماهه اول

 (0/5) (6/2) … … 

 1/6 38/2 76/3 48/0 سه ماهه دوم

 (0/6) (6/6) (1/7) (-0/9) 

 3/2 40/2 77/4 48/2 سه ماهه سوم

 (0/6) (8) (1/7) (1/2) 

 3/4 40/6 79/2 48/4 سه ماهه چهارم

 (0/6) (6) (1/3) (0/6) 

1397     

 ... ... ... ... *سه ماهه اول

 ... ... ... ... 

79/79 48 دومسه ماهه   5/0  4 

 )0(  )5/3(  )2/37-(  )5/2(  

*سومسه ماهه   ... ... ... ... 

 ... ... ... ... 

 ... ... ... ... *سه ماهه چهارم

 ... ... ... ... 
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    . نماگرهاي پستی                                                                                                17جدول  

   ماخذ: اداره کل پست استان اصفهان 

 سال

تعداد کل مرسولات 
پستی وارد شده  از 

مبادي خارج از 
 کشور

تعداد کل مرسولات پستی 
صادر شده به خارج از 

 کشور

کل مرسولات پستی تعداد 
صادر شده از مبادي داخل 

 کشور

سرانه مرسولات 
 پستی

1394 217765 168088 28654534 6 

 (-42/6) (-8/6) (-4/1) … 

1395 191225 95550 16160380 3/4 

 (-12/2) (-43/2) (-43/6) … 

1396 133015 195932 16320272 3/2 

 (-30/4) (105/1) (1/0) … 

1397 126780 128749 12975130 5/2  

 )7/4-(  )3/34-(  )5/20-(  … 

1396     

 … 5592660 19930 48243 سه ماهه اول

 (45/7) (-18/3) (34/3) … 

 … 4443283 18167 35270 سه ماهه دوم

 (-22/2) (-21/0) (-0/7) … 

 … 2960574 24820 48106 سه ماهه سوم

 (12/6) (-8/6) (-19/4) … 

چهارم سه ماهه  51226 35826 3323516 ... 

 (-7/2) (30/7) (-17/1) ... 

1397     

 ... 3180487 20680 34220 سه ماهه اول

 )29-(  )7/3(  )1/43-(  ... 

 … 2755530 22275 25659 دومسه ماهه 

 )2/27-(  )6/22(  )9/37-(  ... 

سومسه ماهه   34645 35640 3255608 6/0  

 )9/27-(  )6/43(  )9/9(  ... 

7/0 3784623 34225 32256 سه ماهه چهارم  

 )0/37-(  )5/4-(  )9/13(  ... 
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 میلیارد ریال  -فقره                         . نماگرهاي صنعتی                                                18جدول 

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
                             

 
 

 سال
 اي صادرهپروانه بهره برداري توسعه پروانه بهره برداري ایجادي صادره جواز تاسیس واحدهاي صنعتی صادره

 تعداد
سرمایه 
 گذاري

تعداد 
 اشتغال 

 تعداد
سرمایه 
 گذاري

تعداد 
 اشتغال 

 تعداد
سرمایه 
 گذاري

تعداد 
 اشتغال 

1394 767 27948/5 15183 417 11549/2 6498 96 3788/2 1820 

 (-31) (-21/7) (-42) (37/6) (28/3) (25/1) (-15) (-28/1) (-35/3) 

1395 952 36557 19861 328 9100 5308 157 7726 2352 

 (24/1) (30/8) (30/8) (-21/3) (-21/2) (-18/3) (63/5) (103/9) (29/2) 

1396 1115 55985 29697 322 10717 5630 161 6062 3168 

 (17/1) (53/1) (49/5) (-1/8) (17/7) (6) (21/6) (-21/5) (36/4) 

1397 924 3/73386  23920 375 6/16380  5835 263 1/10243  4695 

 )1/17-(  )1/31(  )5/19-(  )5/16(  )8/52(  )6/3(  )7/37(  )0/96(  )2/48(  

1396          

 664 1015 48 1839 2844 64 5921 11770 205 سه ماهه اول

 (32/2) (93/3) (88/8) (-5/8) (80/1) (79/7) (54/8) (-66/6) (48/5) 

 853 1500 50 824 1952 71 6396 11150 294 سه ماهه دوم

 (37/3) (50/5) (66/4) (-23/6) (-40/9) (-48/7) (11/1) (31/6) (54/2) 

 715 1410 44 1526 3534 80 5192 10019 292 سه ماهه سوم

 (19/1) (20/9) (20) (33/3) (167/1) (79/6) (37/5) (-46/9) (24/7) 

 936 2137 49 1441 2387 107 12188 23046 324 سه ماهه چهارم

 (-4/1) (56/1) (42/4) (0) (-17/4) (-20/5) (0) (140/3) (20/1) 

1397          

 404 544 28 1014 4148 63 4844 13300 126 سه ماهه اول

 )5/38-(  )13(  )1/18-(  )5/1-(  )8/45(  )8/44-(  )6/41-(  )4/46-(  )1/39-(  

91638 243 دومسه ماهه   6203 94 6/3495  1579 60 6/2679  1265 

 )3/17-(  )9/46(  )1/3-(  )3/32(  )0/97(  )6/91(  )0/20(  )6/87(  )3/48(  

سومسه ماهه   210 9574 4076 89 2854 1098 81 3547 1357 

 )0/28-(  )4/4-(  )9/21-(  )3/11(  )8/19-(  )1/28-(  )0/84(  )3/151(  )7/89(  

8/25412 332 سه ماهه چهارم  8614 122 9/5792  2054 84 3/1718  1555 

 )5/2(  )3/10(  )3/29-(  )0/14(  )7/142(  )5/42(  )4/71(  )6/19-(  )1/66(  
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 . نماگرهاي معدنی                                                                                                19جدول 

 سال
تعداد معادن 

 فعال
برداشت 
 (هزارتن)

تعداد پروانه هاي 
بهره برداري   
 صادره  (فقره)

میزان سرمایه 
 گذاري

 (میلیون ریال)

تعداد اشتغال با 
توجه به پروانه 
 هاي صادره (نفر)

ذخایر معادن بهره 
برداري با توجه به 

هاي صادره پروانه
 (هزار تن)

1394 754 43000 83 362282 527 58729/5 

 (6/5) (-7/4) (16/9) (12/2) (9/8) (-7/7) 

1395 791 40000 59 297662 413 132137 

 (4/9) (-7) (-28/9) (-17/8) (-21/6) (125) 

1396 821 30200 49 245555/1 315 30200/9 

 (3/7) (-24/5) (-16/9) (-17/5) (-23/7) (-77/1) 

1397 819 26000 41 2/371773  344 8/62242  

 )2/0-(  )9/13-(  )3/16-(  )4/51(  )2/9(  )1/106(  

1396       

 10021 103 96864 14 7000 801 سه ماهه اول

 (5/2) (-34/1) (-12/5) (14/2) (-16/2) (-41/5) 

 11330 78 47683/8 14 8200 811 سه ماهه دوم

  (5/1) (-5/7) (40/0) (-8/2) (16/4) (19/1) 

38948 9 8000 815 سه ماهه سوم 8/  49 5224 

  (5/1) (-0/7) (12/5) (-5/8) (-10/9) (-93/9) 

 3626 85 62058/5 12 7000 821 سه ماهه چهارم

 (3/7) (-21/3) (-33/3) (-35/9) (-30/8) (-74/2) 

1397       

 20930 85 112249 8 7000 816 سه ماهه اول

 )8/1(  )0(  )8/42-(  )8/15(  )4/17-(  )8/108(  

7/84719 10 7000 824 دومسه ماهه   90 5695 

 )6/1(  )6/14-(  )6/28-(  )7/77(  )3/15(  )7/49-(  

سومسه ماهه   826 5000 11 94275 97 7431 

 )3/1(  )6/37-(  )2/22(  )0/142(  )9/97(  )2/42(  

9/75116 12 7000 819 سه ماهه چهارم  72 6/28185  

 )2/0-(  )0/0(  )0/0(  )0/21(  )3/15-(  )3/677(  

 ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  
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 میلیون دلار  -. نماگرهاي بازرگانی خارجی                                                     هزارتن20جدول 

 سال

میزان صادرات از مبادي گمرکی 
 استان

میزان صادرات استان از مبدا تولید 
 استان

گمرکی میزان واردات از مبادي 
 استان

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

1394 1455/1 5/1029  … … 79/6 2/290  

 (1/8) (-11/8) … … (-23/4) (4/2) 

1395 1239 814 2892 1192 80 296 

 (-14/9) (-20/9) … … (0/5) (2) 

1396 1399 874 4960 1750 72 334 

 (12/9) (7/4) (71/5) (46/8) (-10) (12/8) 

1397 1457 1165 5137 2661 83 371 

 )1/4(  )3/33(  )6/3(  )1/52(  )3/15(  )1/11(  

1396   

 121 242/8 367 1024/9 207 370/4 سه ماهه اول

 (-1/0) (0/9) (12/45) (10/9) (39/0) (106/8) 

 85 21 370 1042 204 315 سه ماهه دوم

  (3/2) (2/1) (4/5) (29/7) (25/0) (27/8) 

 65 14 428 1444 214 329 سه ماهه سوم

 (15/9) (3/8) (158/4) (48/6) (-34/8) (-16/1) 

 87 16 603 1503 251 387 سه ماهه چهارم

 (40/2) (23) (133/3) (108/6) (-36) (-9/3) 

1397  

 78 18 515 1233 204 440 سه ماهه اول

 )7/18(  )4/1-(  )3/20(  )3/40(  )6/25-(  )5/35-(  

 65 14 588 1401 316 489 دومسه ماهه 

 )2/55(  )9/54(  )5/34(  )9/58(  )3/33-(  )5/23-(  

سومسه ماهه   229 235 1101 617 24 126 

 )4/30-(  )9/9(  )7/23-(  )1/44(  )4/71(  )8/93(  

 101 26 923 1383 352 297 سه ماهه چهارم

 )3/23-(  )2/40(  )0/8-(  )1/53(  )5/62(  )1/16(  

                                                ماخذ: اداره کل گمرك استان اصفهان                                                                                             
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 مترمربع –هاي ساختمانی                                                       فقره . نماگرهاي پروانه21جدول  

 ماخذ: مرکز آمار ایران 
 *تا زمان انتشار، اطلاعات دریافت نگردید.

 
 
 
 

 الس

تعداد پروانه هاي ساختمانی صادر 
 شده در مناطق شهري

 پروانه هاي مساحت زیر بناي تعیین شده در
 ساختمانی

تعداد واحد مسکونی تعیین شده در 
 پروانه هاي ساختمانی

 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهري 
 ایران

 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهري 
 ایران

 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهري 
 ایران

1394 17319 13643 131651 8228382 15731674 66423809 42350 83166 358231 

 (8/8) (-16/3) (-2/5) (10) (-18/5) (7/4) (6/6) (-18) (-10/5) 

1395 13971 14575 129088 5470495 16783406 64193491 31713 84191 344604 

 (-19/3) (6/8) (-1/9) (-33/5) (6/7) (-3/3) (-25/1) (1/2) (-3/8) 

1396 13287 15717 131910 5612608 15676131 62927408 29749 83298 337519 

 (-4/9) (7/8) (2/2) 2/60 (-6/6) (-1/9) (-6/2) (-1/1) (-2/1) 

*1397 … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … 

1396  

 79688 18556 8113 14553264 3489918 1491397 29884 3579 3330 سه ماهه اول

  (-7/0) (15/4) (-6/0) (-2/4) (-22/4) (-10/3) (-8/9) (-4/4) (-6/3) 

ه ماهه دومس  3019 4098 29538 1399192 4409403 15739487 7055 22936 82520 

 (-3/1) (7/9) (-4/1) (20/8) (6/8) (4/5) (-2/3) (8/2) (-0/3) 

سومسه ماهه  2461 3678 25856 1012213 3630272 13125128 5323 20345 70717 

 (-11/3) (15/5) (-1/1) (-6/5) (9/4) (0/5) (-13/4) (11/2) (0/7) 

 97482 21162 9126 18601051 4056836 1681633 41174 4160 4232 سه ماهه چهارم

 (-6/0) (-7/4) (2/0) (-1/2) (-16/2) (-6/3) (-3/3) (-16/3) (-8/6) 

1397  

 93476 25855 6615 18032229 4832696 1206662 36270 5112 2693 سه ماهه اول

 (-19/1) (42/8) (21/4) (-19/1) (38/5) (23/9) (-18/5) (39/3) (17/3) 

 98551 27143 5494 18436405 5072871 1110502 35926 4894 2688 سه ماهه دوم

 (-10/9) (19/4) (21/6) (-20/6) (15/1) (17/1) (-22/1) (18/1) (19/4) 

سه ماهه 
*سوم  

… … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … 
سه ماهه 

*چهارم  
… … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … 
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 . نماگرهاي گردشگري    22دول ج

 سال

متوسط 
مجموع 

هاي اتاق
 اشغال شده

 متوسط روزهاي اقامت درصد اشغال ظرفیت درماه

 کل خارجی ایرانی تخت اتاق جمع تخت جمع اتاق

1394 45683 88887 211630 51/6 42/6 1/4 2/3 1/5 

 (32) (3/6) (2/5) (4/8) (4/3) (-6/7) (9/5) (-11/8) 

1395 49237 92085 218866 53/4 44/1 1/5 2/1 1/7 

 (7/8) (3/6) (3/4) (1/8) (1/5) (7/1) (-8/7) (14/7) 

1396 *44568 *184150 *416304 46/7 37/4 2/2 2/1 2 

 (-9/4) ( 9/99 ) ( 2/90 ) (-6/7) (-6/7) (0/7) (-0/1) (0/3) 

1397 *45463 *92822 *223045 1/39  6/33  7/1  2/2  2 

 (2/0) ( 6/49- ) ( 4/46- ) (-7/6) (-3/8) ( 22- /7) (4/8) ( 1- /5) 

1396  

 2 2 2/1 50 61 215550 90900 55715 سه ماهه اول

 (-5/6) (-0/1) (0) (-3/9) (-1/8) (31/2) (-9/0) (11/1) 

 2 2 2/2 52 63 222668 92200 53320 سه ماهه دوم

 (5/4) (1/1) (3/0) (7/0) (4/2) (37/5) (-13) (11/1) 

 2 2 2 22/1 28/1 612000 246000 38544 سه ماهه سوم

 (-22/5) ** (158/6) ** (167/5) (-25/3) (-25/2) (17/6) (5/3) (5/3) 

 2 2/3 2/5 25/8 34/8 615000 307500 31695 سه ماهه چهارم

 (-17/7) (25) (0/4) (23/4) (16/3) (25/0) (15/0) (0/0) 

1397  

 1/8 2/2 1/6 46 55 213090 89160 54186 سه ماهه اول

 )7/2-(  )9/1-(  )1/1-(  )6-(  )4-(  )8/23-(  )10(  )10-(  

 2/1 2/2 2 40 45 233520 96080 38365 دومسه ماهه 

 (-28/0) (4/2) (4/9) (-18/0) (-12/0) (-9/1) (10/0) (5/0) 

سومسه ماهه   55789 75990 181680 6/32  7/28  6/1  3/2  2 

 )7/44(  )1/69-(  )3/70-(  )4/4(  )6/6(  )20-(  )0/15(  )0(  

7/29 263890 110060 33511 سه ماهه چهارم  6/22  6/1  3/2  2 

 )7/5(  )2/64-(  )1/57-(  )1/5-(  )2/3-(  )2/35-(  )0(  )0(  

 ماخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان
.محاسبه شده است 7139و سال  6139*میانگین چهار فصل سال   

آمار اقامتگاه هاي بومگردي می باشد. (اقامتگاه هاي بومگردي در محیط هاي طبیعی با رعایت بالاترین سطح ممکن ** افزایش ظرفیت به علت درج 
مت اضوابط زیست محیطی و به شکل سازگار با معماري و سیماي طبیعی منطقه احداث شده است و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی زمینه حضور و اق

 ابل قبول و تعریف شده فراهم می نماید.)طبیعت گردان را با کیفیت ق
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 ادامه  -.نماگرهاي گردشگري 22جدول  

 سال
 تعداد کل بازدیدکنندگان از اماکن و  بناهاي تاریخی استان

 جمع کل گردشگر خارجی گردشگر داخلی

1394 1856629 305760 2162389 

 (4) (-10/3) (1/7) 

*1395 2011557 501153 2512710 

 (8/3) (63/9) (17/9) 

1396 2465232 644402 3109634 

 (22/5) (28/5) (23/7) 

1397 2584020 399519 2983539 

 (4/8) ( 38- /0) ( 4- /0) 

1396    

 1529803 208715 1321088 سه ماهه اول

 (19) (18/4) (19) 

 721613 68081 653532 سه ماهه دوم

 (43/8) (-8/7) (36/4) 

 471310 184061 287249 سه ماهه سوم

 (34/7) (-0/7) (18/2) 

 386908 183545 203363 سه ماهه چهارم

 (-29/2) (-0/3) (-17/9) 

1397    

 1724089 152542 1571547 سه ماهه اول

 )9/18(  )9/26-(  )7/12(  

 513317 53601 459716 دومسه ماهه 

 (-29/7) (-21/3) (-28/9) 

سومسه ماهه   296830 134068 430898 

 )4/3(  )1/27-(  )5/8-(  

 315235 59308 255927 سه ماهه چهارم

 )8/25(  )7/67-(  )5/18-(  

ماخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان       
               می باشد. 1395*مجموع چهار فصل سال 
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 . نماگرهاي کشاورزي                                                                                   تن  23جدول   

 سال
تولید گوشت 

 قرمز  
 تولید تخم مرغ    تولیدگوشت مرغ   تولید شیر         

تولید  
 عسل 

صید و تولید  
 آبزیان       

1394 63540 1175000 171590 94700 2420 5235 

 (-4/7) (8) (13/9) (2/9) (-36/1) (4/5) 

1395 67500 1193000 … 92400 3800 6576 

 (6/2) (1/5) … (-2/4) (57) (25/6) 

1396 68200 1271210 198602 94008 4576 7375 

 (1/1) (6/6) … (1/7) )4/20(  )2/12(  

1397 68900 1370598 195140 102000 4014 9353 

 )0/1(  )8/7(  )7/1-(  )5/8(  )3/12-(  )8/26(  

1396       

 625 … 23000 50000 299764 20931 سه ماهه اول

 (1/0) (6) (49/8) (0) … (7/7) 

 1100 … 22250 51100 312413 21278 سه ماهه دوم

  (-1/5) (3/0) (49/8) (-3/2) … (12/2) 

 2250 ... 23900 48750 313677 13135 سه ماهه سوم

  (5/4) (3/8) (31/7) (-8/0) ... (9/7) 

 3410 ... 24858 48752 338976 12856 سه ماهه چهارم

 (1/0) (11/1) … (21/8) ... (14/9) 

1397       

 560 … 25200 52050 324799 21143 سه ماهه اول

 )1(  )3/8(  )1/4(  )5/9(  ... )9/8-(  

 1000 … 25050 51950 338503 21497 دومسه ماهه 

 )0/1(  )3/8(  )6/1(  )5/12(  … )0/9-(  

سومسه ماهه   17225 342500 48300 26100 … 2200 

 )1/31(  )1/9(  )9/0-(  )2/9(  … )2/2-(  

 5593 … 25650 42840 364796 9035 سه ماهه چهارم

 )7/29-(  )6/7(  )1/12-(  )2/3(  … )0/64(  

سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان    ماخذ:    
 



40 
 

 . نماگرهاي اسناد و املاك24جدول 

 سال
تعداد معاملات 

اموال منقول ثبت 
 شده

تعداد معاملات اموال 
 غیر منقول ثبت شده

تعداد اسناد 
مالکیت صادر 

 شده

تعداد شرکت هاي 
تجاري و تعاونی ثبت 

 شده

تعداد شرکت هاي 
تجاري و تعاونی منحل 

 شده

1394 188414 96424 251110 2837 1099 

 (-18/3) (-12/9) (6/2) (-16/7) (87/9) 

1395 185621 88894 274390 3075 *1852 

 (-1/5) (-7/8) (9/3) (8/4) (68/5) 

1396 207084 117523 282000 2936 1131 

 )6/11(  )2/32(  )8/2(  )5/4-(  )9/38-(  

1397 195704 135230 332533 2769 919 

 )5/5-(  )1/15(  )9/17(  )7/5-(  )7/18-(  

1396      

 250 773 62389 18613 36956 سه ماهه اول

 (-9/6) (8/4) (2/0) (1/1) (-21/1) 

 143 476 73713 24962 43288 سه ماهه دوم

  (-12/9) (8/5) (1/4) (-42/8) (-53/2) 

 574 1510 73389 23898 42611 سه ماهه سوم

  (1/9) (13/7) (6/3) (75/7) (53/0) 

 716 1354 76912 33227 53045 سه ماهه چهارم

 (1/6) (19/7) (7/1) (73/8) (-23/1) 

1397      

 204 725 67939 26961 46009 سه ماهه اول

 )5/24(  )8/44(  )9/8(  )2/6-(  )4/18-(  

 195 686 82938 36953 45753 دومسه ماهه 

 )7/5(  )0/48(  )5/12(  )1/44(  )3/36(  

سومسه ماهه   48710 36780 89868 586 198 

 )3/14(  )9/53(  )5/22(  )1/61-(  )5/65-(  

 320 746 91962 40033 64030 سه ماهه چهارم

 )7/20(  )5/20(  )6/19(  )9/44-(  )3/55-(  

 ماخذ: اداره کل اسناد و املاك استان اصفهان
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 . نماگرهاي تامین و تربیت 25جدول 

 سال

تعداد کل 
زندانیان 
ورودي 
 استان

درصد 
زندانیان 

 ورودي مرد

درصد 
زندانیان 
ورودي 

 زن

درصد زندانیان 
ورودي گروه 

 19سنی زیر 
 سال

درصد زندانیان 
ورودي گروه 

تا  19سنی بین 
 سال 25

درصد 
زندانیان 
ورودي 
 بیسواد

درصد زندانیان 
ورودي با تحصیلات 

 بالاتر از دیپلم

1394 31641 97 3 1 11 2 8 

 (-16) (1/7) (-1/7) (-1/7) (-10/4) (0) (1/4) 

1395 30500 96 4 1 12 3 7 

 (-3/6) (-1) (1) (0) (1) (1) (-1) 

1396 33208 96 4 0/7 11 3 9 

 (8/8) (0) (0) (-0/3) (-1) (0) (2) 

1397 33560 96 4 3 10 3 11 

 )1/1(  )0/0(  )0/0(  )3/2(  )0/1-(  )0/0(  )0/2(  

1396        

 8 3 11 1 4 96 7924 سه ماهه اول

 (-0/9) (-1) (1) (0) (-1) (0) (1) 

 8 4 13 1 4 96 8762 سه ماهه دوم

  (1/2) (0) (0) (0) (0) (1) (1) 

 9 3 12 2 4 96 7819 سه ماهه سوم

  (14/4) (-0/5) (0/5) (1/0) (0) (0) (2/0) 

 11 2/5 13 1 4 96 8484 سه ماهه چهارم

 (20/9) (0) (0) (0) (2/3) (-0/7) (3/6) 

1397        

 10 3 10 1 3 97 8162 سه ماهه اول

 )3(  )1(  )1-(  )0(  )1-(  )0(  )2(  

 10 3 11 1 4 96 8744 دومسه ماهه 

 )2/0-(  )0(  )0(  )0(  )0/2-(  )0/1-(  )2(  

سومسه ماهه   8855 96 4 1 11 4 10 

 )2/13(  )0(  )0(  )1-(  )1-(  )1(  )1(  

 11 4 10 1 4 96 8764 سه ماهه چهارم

 )3/3(  )0/0(  )0/0(  )0/0(  )0/3-(  )5/1(  )0/0(  

و تربیتی استان اصفهان    ها و اقدامات تامینیماخذ: اداره کل زندان  
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 نفر -فقره. نماگرهاي تصادفات                                                                    26جدول         

 سال
تعداد تصادفات برون 

 شهري
تعداد تلفات انسانی در 
 تصادفات برون شهري

تعداد مجروحان در 
 تصادفات برون شهري

*1394 7119 654 5947 

 (-6/8) (-8/3) ( 4/4 ) 

1395 6771 606 6183 

 (-4/9) (-7/3) (4) 

1396 7124 608 6408 

 (5/2) (0/3) (3/6) 

1397 7628 733 6715 

 (7/1) (20/6) ( 8/4 ) 

1396    

 1703 129 1709 سه ماهه اول

 (2/2) (-11) (14) 

 1948 171 1875 سه ماهه دوم

  (-6/6) (-16/5) (-1/9) 

 1592 152 1835 سه ماهه سوم

  (7/8) (-1/3) (1/0) 

 1183 118 1693 سه ماهه چهارم

 (21/8) (15/6) (4/9) 

1397    

 1659 166 1847 سه ماهه اول

 )1/8(  )6/28(  )6/2-(  

 2075 247 2349 دومسه ماهه 

 )2/25(  )4/44(  )5/6(  

سومسه ماهه   1687 153 1529 

 )1/8-(  )7/0(  )9/3-(  

 1461 132 1700 سه ماهه چهارم

 )4/0(  )9/11(  )5/23(  

ماخذ: فرماندهی نیروي انتظامی استان اصفهان                   
           * اطلاع اصلاح شده است.                                                                                                                
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 . نماگرهاي  بهزیستی  27جدول       

 *سال

 تعداد افراد مستمري بگیر تعداد خانوارهاي مستمري بگیر

خانوارهاي 
 اجتماعی

خانوارهاي 
 توانبخشی

 توانبخشی اجتماعی

1394 9560 20142 23124 21248 

 (-1/2) (1) (-2/1) (0/8) 

1395 9480 20243 22245 21900 

 (-0/8) (0/5) (-3/8) (3/1) 

1396 9280 20500 22100 21600 

 (-2/1) (1/2) (-0/6) (-1/3) 

1397 9600 27696 22800 31000 

 )4/3(  )1/35(  )2/3(  )5/43(  

1396     

 21528 22228 20420 9268 سه ماهه اول

 (-2/8) (1/2) (-3/4) (1/2) 

 21558 22210 20450 9265 سه ماهه دوم

  (-2/7) (1/2) (-3/2) (1/1) 

 21673 22005 20560 9292 سه ماهه سوم

  (-1/4) (1/7) (-3/2) (1/6) 

 21607 21828 20544 9263 سه ماهه چهارم

 (-1/4) (0/8) (7/6) (-8/8) 

1397     

 21694 21777 20626 9274 سه ماهه اول

 )1/0(  )1(  )0/2-(  )7/0(  

 21694 21777 20626 9274 **دومسه ماهه 

 )1/0(  )8/0(  )9/1-(  )6/0(  

سومسه ماهه   9577 30412 22844 34389 

 )1/3(  )9/47(  )8/3(  )7/58(  

 34432 23691 32053 10268 سه ماهه چهارم

 )8/10(  )0/56(  )5/8(  )4/59(  

ماخذ: اداره کل  بهزیستی استان اصفهان          
.     *اطلاع براي سال به صورت متوسط دوازده ماه محاسبه شده است  

    تغییري نسبت به فصل قبل نداشته است. ،**آمار فصل دوم به دلیل عدم ثبت نام خانوار و افراد جدید
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                       ادامه                              -. نماگرهاي بهزیستی27دول ج        

 سال
تعداد معتادان خدمت 

 گیرنده از مراکز

تعداد کودکان بی 
سرپرست نگهداري 

 شده در مراکز

تعداد سالمندان 
نگهداري شده 

 در مراکز

-تعداد معلولین (دریافت
کنندگان خدمات مستمر 

 توانبخشی)

1394 30139 395 2080 34423 

 (146/8) (-2/5) (43/4) (2/4) 

1395 34716 418 2180 33540 

 (15/2) (5/8) (4/8) (-2/6) 

1396 48708 457 2150 33700 

 (40/3) (9/3) (-1/3) (0/4) 

1397 49235 462 2370 39000 

 )1/1(  )1/1(  )2/10(  )7/15(  

1396     

 33240 2180 451 8746 سه ماهه اول

 (42/2) (15/6) (0) (3/2) 

 31854 2200 453 17436* سه ماهه دوم

 (78/2) (7/6) (0/9) (1/3) 

 33519 2200 454 30047* سه ماهه سوم

 (173/1) (5/5) (0/9) (-1/4) 

 36177 1900 468 48708* سه ماهه چهارم

 (62/1) (8/8) (-12/8) (-0/9) 

1397     

 34764 2072 467 10770 سه ماهه اول

 )1/23(  )5/3(  )9/4-(  )5/4(  

 31946 2358 463 16722 دومسه ماهه 

 )4-(  )2/2(  )1/7(  )3/0(  

سومسه ماهه   23200 467 2372 44689 

 )8/22-(  )9/2(  )8/7(  )3/33(  

 42450 2370 458 49235 سه ماهه چهارم

 )1/1(  )1/2-(  )7/24(  )3/17(  

  ماخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان             
پذیرش شده فقط افراد لی که در فصل هاي قبلآمار تمام افراد خدمت گیرنده درج شده است در حا 1396 انتو زمس *در آمار فصل تابستان و پاییز                
کردند. جدید را ثبت می                    
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 . نماگرهاي کمیته امداد امام                                                            28جدول     

 ماخذ: کمیته امداد امام استان اصفهان
 

 سال
 تعداد مستمري بگیران 

 تحت پوشش
 (نفر)

 تعداد خانوار با سرپرست زن
 (خانوار)

 تعداد بیمه شدگان تحت پوشش
 (نفر)

1394 179900 58629 61800 

 (-3/5) (2) (-2/8) 

1395 152000 54195 58000 

 (-15/5) (-7/6) (-6/1) 

1396 145166 52732 52669 

 (-4/4) (-2/6) (-9/1) 

1397 204239 60129 51714 

 )7/40(  )0/14(  )8/1-(  

1396    

 56269 54670 152030 سه ماهه اول

 (-15/2) (-7/1) (-8/4) 

 52297 54950 153986 سه ماهه دوم

 (-7/3) (-4/5) (-44/4) 

 52736 50718 145433 سه ماهه سوم

 (-7/3) (-6) (-9) 

 52669 52732 145166 سه ماهه چهارم

 (-4/4) (-2/6) (-9/1) 

1397    

 51310 51397 141426 سه ماهه اول

 )7-(  )6-(  )8/8-(  

 51646 52820 151472 دومسه ماهه 

 )6/1-(  )9/3-(  )2/1-(  

سومسه ماهه   180117 64551 51808 

 )8/23(  )2/27(  )8/1-(  

 51714 60129 204239 سه ماهه چهارم

 )7/40(  )0/14(  )8/1-(  
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 . نماگرهاي تامین اجتماعی29جدول 

                          
 سال

بیمه شدگان 
اصلی و تبعی 
تحت پوشش 
اداره کل تامین 

(هزار اجتماعی 
 نفر)

مستمري بگیران 
اصلی و تبعی تحت 
پوشش اداره کل 

 تامین اجتماعی
 (هزار نفر)

بیمه شدگان 
آسیب دیده ناشی 

از کار منجر به 
 فوت

 (نفر) 

بیمه شدگان 
آسیب دیده ناشی 

از کار منجر به 
 نقص عضو 

 (نفر)

کارگاه هاي 
تحت پوشش 

تامین 
 اجتماعی

مقرري 
بگیران بیمه 

بیکاري 
 استان

1394 2810 483 4 114 102606 76129 

 (-0/5) (5/7) (-42/9) (35/7) (-2/3) ( 2/7 ) 

1395 2774 508 7 130 101541 90551 

 (-1/3) (5/2) (75) (14) (-1) ( 9/18 ) 

1396 2797 537 9 163 103432 98819 

 (0/8) (5/7) (28/5) (25/3) (1/8) ( 1/9 ) 

1397 2813 579 8 127 103852 108363 

 (0/6) (7/8) ( 11- /1) ( 22- /1) (0/4) ( 7/9 ) 

1396       

 24402 101503 36 2 511 2753 سه ماهه اول

 (-1/1) (3/6) … (0) (-0/5) ( 5/12 ) 

 25202 101658 45 1 527 2765 سه ماهه دوم

 (0/6) (5/4) (-50) (40/6) (0/6) ( 5/9 ) 

 24950 102712 48 3 531 2782 سه ماهه سوم

 (0/6) (5/1) (50) (23) (0/7) ( 2/10 ) 

 24265 103432 34 3 537 2797 سه ماهه چهارم

 (0/8) (5/7) (0) (47/8) (1/8) ( 4/4 ) 

1397       

 25152 103236 42 3 551 2783 سه ماهه اول

 )1/1(  )8/7(  )50(  )6/61(  )7/1(  ( 0/3 ) 

 26703 102719 …* …* 564 3348 *دومسه ماهه 

 )1/21(  )0/7(  … … )0/1(  ( 9/5 ) 

 28204 104791 …* …* 570 2832 سه ماهه سوم

 (1/8) (7/3) … … (2) (13/1) 

 28304 103852 8 4 579 2813 سه ماهه چهارم

 (0/6) (7/8) (33/3) ( 76- /5) (0/4) ( 6/16 ) 

اصفهان استان اجتماعی رفاه و کار ،تعاون کل ادارهره کل تامین اجتماعی و ماخذ: ادا   
  ندارد. وجود گیري گزارش امکان) وب تحت(کار از ناشی حوادث اسناد ثبت فرآیند تغییر علت به. باشدمی 97مردادماه لغایت پوشش تحت جمعیت *آمار 

.باشد یم 1397و کارگاه مربوط به آبان ماه  رانیبگ يشدگان و مستمر مهیآمار ب ** 
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  درصد -نفر                                        .شاخص ها و نماگرهاي بازنشستگی                30جدول 

 سال

تعداد مشترکان 
 حقوق بگیر
صندوق 

 بازنشستگی

سهم بازنشستگان 
 از کل مشترکان

حقوق بگیر صندوق 
 بازنشستگی

سهم از کار 
 افتادگان از کل

مشترکان حقوق 
بگیر صندوق 
 بازنشستگی

سهم شاغلان 
 متوفی از کل

مشترکان حقوق 
 بگیر صندوق
 بازنشستگی

 سهم بازنشستگان و از
کارافتادگان فوت شده 
از مشترکان حقوق بگیر 

 صندوق بازنشستگی

1394 88491 83/7 1/04 3/7 11/5 

 (2/8) (-0/5) (0/1) (-0/1) (0/4) 

5139  91827 83/7 1/05 3/6 11/65 

 (3/8) (0) (0) (-0/1) (0/2) 

1396 94718 83/6 1/1 3/5 11/9 

 )1/3(  )1/0-(  )1/0(  )1/0-(  )3/0(  

1397 99036 8/81  9/1  9/0  4/15  

 )6/4(  )8/1-(  )8/0(  )6/2-(  )5/3(  

1396      

 59/5 4/0 5/3 31/0 245 سه ماهه اول

 (-20/9) (-7/4) )7/2(  )8/1(  )4(  

 45/1 1/5 5/2 48/3 346 سه ماهه دوم

  (0/9) (-3/3) (0/5) (-0/3) (2/8) 

 6/26 0/22 1/01 92/43 2683 سه ماهه سوم

  (-13/3) (-1/6) (0/1) (0) (1/4) 

 29 1/3 2 67/4 534 سه ماهه چهارم

 (-16/2) (0/4) (0) (0/4) (-1) 

1397      

2/10 157 سه ماهه اول  9/1  0 9/87  

 )9/35-(  )8/20-(  )3/3-(  )4-(  )4/28(  

 31/7 3/8 7/4 57/1 445 دومسه ماهه 

 (28/6) (8/8) (2/2) (2/3) (-13/4) 

سومسه ماهه   2550 6/96  3/0  07/0  9/2  

 )9/4-(  )2/4(  )7/0-(  )14/0-(  )3/3-(  

39/85 1403 سه ماهه چهارم  35/2  99/0  27/11  

 )7/162(  )0/18(  )3/0(  )3/0-(  )8/17-(  

 ماخذ: صندوق بازنشستگی استان اصفهان
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 . نماگرهاي فرهنگی31جدول   

 سال
تعداد عناوین 

هاي منتشر کتاب 
 شده

تعداد شمارگان 
 شدههاي منتشرکتاب

 (هزار نسخه)

تعداد عناوین کتاب 
هاي تالیف شده 

 (عنوان)

تعداد عناوین کتاب 
هاي ترجمه شده 

 (عنوان)

1394 1695 1401 1564 131 

 (3/5) (-63/3) (4/7) (-8/4) 

1395 1751 2568 1602 149 

 (3/3) (83/3) (2/4) (13/7) 

1396 1826 2326 1509 317 

 (4/2) (-9/4) (-5/8) (112/7) 

1397 1834 2315 1674 160 

 )4/0(  )5/0-(  )9/10(  )5/49-(  

1396  

 51 324 495/5 375 سه ماهه اول

 (22/5) (45/8) (13/2) (155) 

 130 348 621/2 478 سه ماهه دوم

  (10/1) (-3/5) (-11/4) (217) 

7/320 268 سه ماهه سوم  237 31 

  (-19/5) )5/36-(  (-18/2) (-27/9) 

 74 493 733 567 سه ماهه چهارم

 (-14/9) (-22/1) (-18/2) (15/6) 

1397  

9/262 213 سه ماهه اول  198 15 

 )2/43-(  )9/46-(  )8/38-(  )5/70-(  

 40 287 450 327 دومسه ماهه 

 )5/31-(  )5/27-(  )5/17-(  )2/69-(  

سومسه ماهه   296 338 245 51 

 )5/10(  )5/5(  )4/3(  )5/64(  

 50 746 902 796 سه ماهه چهارم

 )4/40(  )1/23(  )3/51(  )4/32-(  

       ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
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     . نماگرهاي ورزشی                                                                     32جدول        

 سال
تعداد ورزشکاران سازمان 

 یافته
تعداد مردان ورزشکار 

 سازمان یافته
تعداد زنان ورزشکار سازمان 

 یافته

1394 237395 131772 105623 

 (-5/3) (-7/3) (-2/7) 

1395 255222 139515 115707 

 (7/5) (5/9) (9/5) 

1396 256435 141443 114992 

 (0/4) (1/3) (-0/6) 

1397 311559 160608 150951 

 )5/21(  )6/13(  )3/31(  

1396  

 38085 50327 88412 سه ماهه اول

 (128/5) (134/9) (120/5) 

 73480 93361 166841 سه ماهه دوم

  (-14/2) (-15/7) (-12/1) 

 91683 111445 203128 سه ماهه سوم

  (0/01) (-0/02) (0/05) 

 114992 141443 256435 سه ماهه چهارم

 (0/4) (1/3) (-0/6) 

1397  

 13425 21568 34993 *سه ماهه اول

 )4/60-(  )1/57-(  )7/64-(  

 93159 104995 198153 دومسه ماهه 

 )7/18(  )4/12(  )7/26(  

سومسه ماهه   253561 131753 121808 

 )8/24(  )2/18(  )9/32(  

 150951 160608 311559 سه ماهه چهارم

 )5/21(  )5/13(  )3/31(  

ماخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان             
به دلیل عدم دسترسی مراکز شهرستان ها به سامانه ثبت ورزشکاران،کمتر از رقم واقعی است. 1397رقم فصل بهار سال  *         
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 1397 زمستان-ییامی همکاران در دستگاه هاي اجرافهرست اس
 

 ردیف نام دستگاه اسامی همکاران ردیف نام دستگاه اسامی همکاران

 فرنوش کشانی 19 ابیمه آسی خانم روزبهانی
اداره کل راهداري و حمل و نقل 

 ايجاده
1 

 2 اداره کل امور مالیاتی استان  فرانک  برجیان 20 بیمه دانا آقاي نایبی

 3 اداره کل بهزیستی برزو شهلا  21 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فریبرز جلالی

 4 اداره کل پست پریسا هاشمی 22 سازمان جهاد کشاورزي آقاي المدرس

 5 اداره کل تامین اجتماعی ابوالحسن عزیزي 23 سازمان صنعت و معدن و تجارت مریم  بیان زاده

 6 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی خانم امینی 24 شرکت آب و فاضلاب استان حسن  گلی

 7 اداره کل ثبت احوال ملیحه  حیدرپور  25 شرکت آب و فاضلاب کاشان مهدي  شفیعی

 8 اداره کل ثبت اسناد و املاك آقاي آقابابایی 26 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مریم  سقایی

 9 اداره کل راه آهن زهرا صفاري 27 ايشرکت برق منطقه خانم  معظم

 آرش رمضانی 28 هاي نفتیوردهآشرکت پخش فر آقاي گوگونانی
و اقدامات  هااداره کل زندان

 و تربیتی تامینی
10 

 11 هااداره کل فرودگاه معصومه رحیمی 29 شرکت توزیع برق استان خانم کاظمی طبا

 12 اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی لیلا زمان 30 اصفهانشرکت توزیع برق شهرستان  لیلا روشن

 13 اداره کل گمرك محمدامین زیرك زاده 31 تولید برق استانشرکت  خانم گودرزي

 عاطفه ابراهیمی 32 شرکت گاز صرامیآقاي 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگري
14 

 15 اداره کل ورزش و جوانان اعظم پادگانه 33 صندوق بازنشستگی مهدي خیرالهی

 16 اي اصفهانبورس منطقه صفایی پوروحید  34 فرماندهی نیروي انتظامی آقاي ناصحی

 17 بیمه البرز خانم مریم فراهانی 35 خمینی کمیته امداد امام آقاي محمد زاده

 18 بیمه ایران خانم شفیعی 36 کمیسیون هماهنگی بانک ها خانم آقا محمدي
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