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و درصد تغييرات شاخص هاي مندرج در نشريه بدين ترتيب محاسبه ميزان تغييرات 
  .صورت گرفته است

  :ميزان تغييرات براي شاخص هايي كه واحد آن ها درصد است
  ان تغييراتزمي   =بوط به فصل فعلياطالعات مر -اطالعات مربوط به فصل قبل

  
  اطالعات مربوط به فصل فعلي -اطالعات مربوط به فصل قبل

  درصد تغييرات=    ×100
  اطالعات مربوط به فصل قبل

  

  نشانه هاي  نشريات مركز آمار ايران
  
  

  .آمار گردآوري نشده است   -
  .آمار در دسترس نيست...   
  .ذاتاً يا عمالً وجود ندارد×    
  .معني است يا بي جمع و محاسبه غيرممكن××   

  .رقم كمتر از نصف واحد است   "
  ناچيز و قابل صرفنظر كردن است) نسبت، درصد(رقم    "

  .رقم  قطعي است*   
  .رقم  جنبه ي تخميني دارد**  
  .قابل انتشار نيست به دليل حفظ محرمانگي، رقم 
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  خالصه يافته هاي نشريه

و  ارديبهشـت ، فـروردين شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهـاي شـهري در    
ـ     5/166، 1/160، 5/620 ماه به ترتيب دخردا ه مـاه هـاي   گزارش شده اسـت كـه نسـبت ب

الزم بـه ذكـر    .درصد افزايش نشان مي دهـد  9/38،4/43، 6/41مشابه سال قبل به ترتيب 
بوده در حاليكه سال  1381است كه مبناي محاسبه ي شاخص قيمت درفروردين ماه سال 

  .بوده است 1390مبنا در ارديبهشت و خرداد 
ميليون ريال است كه نسبت به فصـل   6503597برابر 92بهار درآمد هاي مالياتي در فصل  

نشـان مـي    افـزايش درصـد  22 و نسبت به فصل مشابه سال قبل  افزايش درصد5/30قبل 
 .دهد

در حالي كه اين شاخص در .ازدواج يك طالق رخ داده است 2/6به ازاء هر  92بهار  در فصل 
 .بوده استدرصد  62/4برابر  91زمستان  فصل

درصــد بــوده اســت كــه نســبت بــه فصــل 4/13برابــر 91زمســتاننــرخ بيكــاري در فصــل  
. نشان مـي دهـد   افزايشدرصد8/0درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/0قبل

 درصـد بـوده كـه    4/6و 5/14همچنين نرخ بيكاري در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 
و نـرخ   افـزايش  درصـد  6/0به ترتيب  نسبت به فصل گذشته نرخ بيكاري در مناطق شهري

نـرخ  .درصد كاهش نشان مي دهـد  2/3بيكاري در مناطق روستايي نسبت به فصل گذشته 
 اييزپـ درصد بوده كه نسبت به فصل 2/30زمستانساله نيز در فصل  15-24بيكاري جوانان 

 .نشان مي دهد ايشافزدرصد  7و نسبت به فصل مشابه سال قبل نيز  افزايشدرصد5، 91
ميليون كيلـو وات سـاعت اسـت كـه      5/5714برابر  بهار توليد ناخالص نيروي برق در فصل 

همچنين كل مصرف نيروي بـرق در  . نشان مي دهد افزايشدرصد 4/16نسبت به فصل قبل
 37ميليون كيلو وات ساعت است كـه نسـبت بـه فصـل قبـل        1/5420برابر 92بهار فصل 

                                                                                                 .دهد نشان مي افزايشدرصد 
 

 متـر مكعـب بـوده كـه نسـبت بـه فصـل قبـل        439510برابر معمولي ميزان مصرف بنزين  
 .نشان مي دهد افزايشدرصد  7/6و نسبت به فصل مشابه سال قبل  افزايشدرصد 9/5
گزارش شده است كه نسبت به  بهارفقره در فصل  2213تعداد تصادفات برون شهري برابر  

 .نشان مي دهد  افزايشدرصد 9 فصل قبل
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  :مقدمه
  

تحليل شاخص هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و سنجش شرايط موجود جامعه بر 
و منطبق با استانداردهاي  دقيق جامع، اساس آن، مستلزم وجود اطالعات صحيح،

  .آماري، مي باشد
 عالوه بر اين، تهيه، تدوين و اجراي سياست ها و برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي

     نيز بدون در اختيار داشتن آمار و اطالعات صحيح ، دقيق و اجتماعي و فرهنگي 
 آگاهيدر اين راستا به منظور . بلكه امكان پذير نيست ،به هنگام نه تنها مشكل

آماري به هنگام در زمينه هاي گوناگون و  از اطالعاتمسئولين و برنامه ريزان 
ر آمار و اطالعات معاونت دفت مورد نياز،هاي ايجاد هماهنگي در ارائه آمارهمچنين 

سطح  بر اساس الگوي واحد كه به صورت هماهنگ در برنامه ريزي استان اصفهان
گزيده  نشريه ي اقدام به تهيه و انتشار ،كشور و از سوي مركز آمار ايران ارائه گرديده

 نموده فصليشاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با دوره ي زماني 
مشتمل بر اطالعات فصلنامه گزيده ي شاخصها و نماگرهاي حاضر  ه ي نشريكه است 

اميد است مطالب اين نشريه  مي باشد 92بهار اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان در
  .مفيد واقع گردد،...ژوهشگران، برنامه ريزان و بتواند براي استفاده مديران ، پ

    هاي دولتي، سازمان ها ودر پايان از مسئوالن و كارشناسان كليه ي دستگاه 
دستگاه هاي اجرايي كه با ارائه به موقع اطالعات آماري ما را در انتشار اين نشريه 

  .                                                              ياري نمودند، سپاسگزاري مي نمايد
  

  محمد رضا قاسمي                                                               
 GISو  اطالعات و آمارمدير كل دفتر             
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                                                 )1390=100(ها  شاخص قيمت

  عدد شاخص  عنوان شاخص يا نماگر
درصدتغيير 

به     نسبت 
  قبل ماه 

درصد 
تغيير 
به  نسبت 

مشابه  ماه 
  قبل سال

يير دوازده ماه درصد تغ
منتهي به ماه موردنظر در 

نسبت به  1392سال 
دوازده ماه منتهي به ماه 

   1391مشابه سال

 * فروردين
كاالها و   بهاي كل شاخص

 شهريخانوارهايمصرفي  خدمات
5/620  3  6/41  4/34  

 ارديبهشت
كاالها و  بهاي شاخص كل

 خانوارهاي شهريمصرفي خدمات
1/160  9/0  9/38  2/33  

  خرداد
بهــاي كاالهــا و  كـــل شــاخص

 خانوارهاي شهريمصرفي خدمات
5/166  4  4/43  7/34  

  .مي باشد 1381بر اساس سال  1392سال مبنا در شاخص قيمت فروردين *
  مركز آمار ايران: مأخذ 

  
  :تعريف

معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد معين  :شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوار
ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه، شاخص بهاي كاالها و  و

  .شود خدمات مصرفي ناميده مي
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                                                )1381=100(ها  شاخص قيمت

 عدد شاخص  عنوان شاخص يا نماگر
درصدتغيير 

به    نسبت 
  قبل  ماه

ر درصد تغيي
ماه به  نسبت 

مشابه  
  قبل سال

درصد تغيير دوازده ماه 
منتهي به دوره 

 1392موردنظر در سال 
نسبت به دوازده ماه 

منتهي به دوره  مشابه 
    1391سال

      فروردين
شاخص كل بهاي كاالهـا و  

خدمات مصرفي خانوارهـاي  

 روستايي
       

      ارديبهشت
شاخص كل بهاي كاالهـا و  

خانوارهـاي   خدمات مصرفي

 روستايي
        

      خرداد
شاخص كل بهاي كاالهـا و  

خدمات مصرفي خانوارهـاي  

    روستايي
        

  . )دفتر شاخص قيمت (  مركز آمار ايران: مأخذ 
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 )ميليون ريال (                                               ها و نماگرهاي مالي و پولي اخصش

  رعنوان شاخص يا نماگ
تغيير نسبت  درصد    مقدار  )مانده در پايان دوره ( 

 قبل به ماه 

درصد تغيير نسبت 
به ماه مشابه سال 

 قبل

      فروردين
  4/42  - 7/0 259967673 سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها    

  1/20  - 5/7 32091964  ديداري
  7/45  4/1 215544239 غير ديداري

  6/54  -8/15 12331470 ساير سپرده ها
  7/6  - 15 13545572 قرض الحسنه پس انداز     

  4/49  8/2 201998667  سرمايه گذاري مدت دار      
  2/62  4 72860334 كوتاه مدت        
  43  1/2 129138333 د مدتنبل        

      ارديبهشت

  2/44  5/3 269061028 سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها     
  32  9/12 36222035  ديداري

  1/42  - 5/0 214488363 غير ديداري
  121  8/48 18350630 ساير سپرده ها

  19  5/4 14153530  قرض الحسنه پس انداز      
  1/44  - 8/0 200370505  سرمايه گذاري مدت دار      

  8/58  -9/0 72237411 كوتاه مدت        
  37  - 8/0 128133094 بلند مدت        
       خرداد

  6/42  1 271822300 سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها     
  33  -2/2 35434031  ديداري

  8/44  8/4 224725470 غير ديداري
  2/32  - 4/36 11662799 ساير سپرده ها

  3/13  8/1 14405146  قرض الحسنه پس انداز      
  6/47  5 210320324  سرمايه گذاري مدت دار      

  3/65  8/1 73557449 كوتاه مدت       
  6/39  7/6 136762875 بلند مدت        

  .بانك هاي  استان اصفهان  : خذĤم
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  :تعريف
ي آن متعهـد   شود كه بانـك در برابـر دارنـده    هايي اطالق مي به سپرده : هاي ديداري سپرده

است به محض رؤيت چك از طرف او، وجه سپرده را به ميزاني كه در چـك قيـد شـده اسـت     
  .شود ي جاري نيز گفته مي الحسنه هاي قرض ها، سپرده ه اين سپردهب. بپردازد

  
توانند  شود كه صاحبان آنها مي هايي گفته مي سپرده به : انداز الحسنه پس هاي قرض سپرده

  .انداز، از حساب خود برداشت كنند پس با استفاده از دفترچه حساب
توانند  ها مي رد؛ اما، طبق قانون، بانكگي نمي انداز سودي تعلق الحسنه پس هاي قرض به سپرده 

گـذاران   ها، جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي به سپرده سپرده گونه به منظور جذب و تجهيز اين
  .اعطا كنند

 
ها به سپرده صاحبان سپرده، پول خود را نزد بانك : دار گذاري مدت سرمايه سپرده

ها در ا به كارگيري و استفاده از اين پولگذار ب ها به عنوان وكيل سپرده بانك گذارند و مي
.نمايند معامالت اسالمي، در پايان مدت، مبلغي سود به صاحبان سپرده پرداخت مي انواع

  .شود گذار پرداخت مي الحساب به سپرده و به صورت علي بخشي از اين سود، ماهانه
  .شود يم ميگذاري كوتاه مدت و بلند مدت تقس سرمايه ي ها به سپرده اين سپرده 

 
سـپرده هـاي   "سپرده هـاي بخـش غيردولتـي نـزد بانـك هـا شـامل        "شاخص  :نكته مهم 

 "سپرده ها غير ديداري"الزم به ذكر است .است "ساير سپرده ها "و  "غير ديداري"،"ديداري
سـرمايه  "همچنـين  .مـي باشـد   "سرمايه گذاري مدت دار"و  "حسنه پس اندازالقرض "شامل 

  .است"سپرده  هاي بلند مدت "و  "سپرده هاي كوتاه مدت"املش "گذاري مدت دار
وجـوه اداره  پرد هـاي ضـمانت نامـه،    سشامل سپرد ها ي اعتباري اسنادي،  "سپرده ها رساي"

شده كه مصرف نشده، پيش دريافت بابت تسهيالت، وجوه صندوق بازنشسـتگي و پـس انـداز    
  .كاركنان است
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   :ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

 فصلنسبت به 
  قبل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

و حق تقدم  تعداد سهام

  مله شده  امع
      سهم هزار

 و حق تقدم  ارزش سهام

  معامله شده 
      ريال ميليون

تعداد اوراق مشاركت 

  معامله شده 
      عدد

ارزش  اوراق مشاركت 

  معامله شده
      ميليون ريال

     معامله  تعداد دفعات معامالت 
تعداد خريداران سهام و 

  حق تقدم
      نفر

  . تا زمان چاپ نشريه اطالعات توسط دستگاه مربوطه دريافت نشده است
  اي اصفهان بورس منطقه  -مأخذ

  
  
  
  
  
  



  ١١١١  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
 ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به  
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

ميليون   درامدهاي مالياتي
 ريال

6503597  5/30 22 

  ماليات هاي مستقيم
ميليون 
 ريال

3301025  4/1- 7- 

هاي مستقيم درسهم ماليات
 0 -16  51 درصد  درآمدهاي مالياتي

برثروت در مالياتسهم ماليات
 1 -3  3  درصد هاي مستقيم

بردرآمد در مالياتسهم ماليات
 -2 2  27  درصد هاي مستقيم

بر شركت ها درسهم ماليات
 0 0  69  درصد ماليات هاي مستقيم

  *مالياتهاي ارزش افزوده
ميليون 
 ريال

3202571  8/95 77 

ــات  ــهم مالي ــاي  س ارزش ه
  در درآمدهاي مالياتي افزوده

  
 45 50  49 درصد

  
با توجه به برقراري سيستم ارزش افزوده در كشور ماليات غير مستقيم بـه ماليـات   ق اظهارات دستگاه ذيربط طب* 

   ارزش افزوده تبديل شده است
  ي كل امور مالياتي اداره : مأخذ

  
  
  
  



  1212  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  

 )مبالغ به ميليون ريال(                                          ها و نماگرهاي مالي و پولي شاخص

  مقدار  وان شاخص يا نماگرعن
تغيير  درصد 

نسبت به  
  *قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  *قبل سال 

  1/11  2/20  7/1806642 هاي بيمه استاندريافتي شركتحق بيمه
  4/40  -3/32 791725 هاي بيمه استانخسارت پرداختي شركت

  2/9  -2/35 5/43 نسبت خسارت بيمه شخص ثالث
  -1/45  - 5/16 4/19 رت بيمه بدنه اتومبيلنسبت خسا

  -1/41  - 5/123 5/69 نسبت خسارت بيمه درمان
  -5/5  1 3/20 سوزينسبت خسارت بيمه آتش

  20  -8/39 1/49 نسبت خسارت بيمه مسئوليت
  -1/9  7/6 2/33 نسبت خسارت بيمه زندگي

  3/137  9/70 6/137 نسبت خسارت بيمه مهندسي
  7/2  -1/21 8/2 ينسبت خسارت بيمه باربر

  3/9  - 7/7 26 نسبت خسارت بيمه حوادث سرنشين
  -6/38  1/4 42  نسبت خسارت بيمه حوادث

با توجه به عدم دسترسي به اطالعات همه شركت هاي بيمه در استان، درصد تغييرات محاسبه شده نشان دهنده * 
  .تمامي تغييرات وضعيت صنعت بيمه در استان نمي باشد

  استان ي بيمه  هاي شركت: خذĤم

  
  
  
  
  



  ١٣١٣  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
  :تعريف

  عبارت است از حق بيمه هايي كه شركت هاي بيمه درازاي صدور:  دريافتي ي حق بيمه 
  . مورد بررسي دريافت مي كنند  ي بيمه نامه در دوره

ي مورد بررسي توسط شركت هاي بيمه  مبالغ خسارتي كه طي دوره :خسارت پرداختي 
  . پرداخت شده است 

  )دريافتي ي حق بيمه/ جمعيت كل استان( : سرانه ي حق بيمه     

   )خسارت پرداختي/ ي دريافتي  حق بيمه( ×100 : نسبت خسارت بيمه      



  1414  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
       

                                                  ها و نماگرهاي جمعيتي شاخص      

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد

نسبت به  
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  -8/25  - 5/16  8421 رويداد تعداد ازدواج ثبت شده

  -5/34  -8/37  1357 رويداد تعداد طالق ثبت شده

  3/1  2/3  19227 رويداد تعداد والدت ثبت شده

  3/3  -1/4  6060  رويداد  تعداد فوت ثبت شده
  تان اصفهاني كل ثبت احوال اس اداره: مأخذ           

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥١٥  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
                                                ها و نماگرهاي نيروي انساني شاخص

  مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
ميزان تغيير 

نسبت به 
  فصل قبل

تغيير   ميزان
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  - 4/4 -1 5/38 درصد  )نرخ فعاليت(نرخ مشاركت اقتصادي 
 - 3/7 - 7/1 1/62 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي مردان
 -9/1 - 6/0 3/14 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي زنان

 -6/4 -1/1 38 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهري
 -8/2 0 4/42 درصد  نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستايي

 8/0 1/0 4/13 درصد  نرخ بيكاري
 6/1 -2/4 1/22 درصد  نرخ بيكاري زنان

 6/0 1/1 4/11 درصد نرخ بيكاري مردان
 8/1 6/0 5/14 درصد نرخ بيكاري مناطق شهري

 - 4/5 -2/3 4/6 درصد نرخ بيكاري مناطق روستايي
 7 5 2/30 درصد  )ساله15 -24(نرخ بيكاري جوانان 

 8/4 2/0 9/11 درصد  سهم اشتغال ناقص
 3 4/1 7/11 درصد  سهم شاغالن در بخش كشاورزي

 -5/0 -8/1 4/42 درصد ن در بخش صنعتسهم شاغال
 -5/2 4/0 9/45 درصد سهم شاغالن در بخش خدمات

 -1/5 -9/0 2/13 درصد  سهم شاغالن بخش عمومي از كل شاغالن

 - 3/0 9/0 8/86  درصد  سهم شاغالن بخش خصوصي از كل شاغالن
  ) نيروي كار و سرشماريدفتر جمعيت ، ( ،  مركز آمار ايران : مأخذ 



  1616  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  

  
  :اريف تع

كه در , ) حداقل سن تعيين شده ( تمام افراد ده ساله و بيشتر  :جمعيت فعال اقتصادي 
در توليد كاال و خدمات , طبق تعريف كار ) دوم تقويمي هر ماه ي هفته ( مرجع  ي هفته

  و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده اند ولي مشاركت نداشته اند) شاغل ( مشاركت داشته 
  .از نظر اقتصادي جمعيت فعال محسوب مي شوند , ) ر بيكا( 

تر  ساله و بيش ١٠) شاغل و بيكار(عبارت است از جمعيت فعال  :نرخ مشاركت اقتصادي 
  .١٠٠تر ضرب در  ساله و بيش ١٠به جمعيت 

ي مرجع، طبق تعريف كار، حداقل  تر كه در طول هفته ساله و بيش ١٠تمام افراد : شاغل 
شوند  ده و يا بنا به داليلي موقتاً كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مييك ساعت كار كر

  .شوند بگيران و خوداشتغاالن مي شامل دو گروه مزد و حقوق  طور عمده كه به

افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالن مزدبگير يا خود اشتغالي است : اشتغال ناقص 
ركود (يا غايب موقت از كار بوده، و به داليل اقتصادي ي مرجع، حاضر در سركار  كه در هفته

        كمتر از...) تر، قرار داشتن در فصل غير كاري و  كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش
  .ي مرجع هستند براي انجام كار اضافي در هفته  ساعت كار كرده، خواهان و آماده ٤٤

براي كار و در   ي مرجع فاقد كار، آماده دورهتر كه در  ساله و بيش ١٠تمام افراد  :بيكار 
جستجوي كار باشند، يا فاقد كار و آماده براي كار بوده ولي به دليل آغاز به كار در آينده و يا 

  .شوند انتظار بازگشت به شغل قبلي در جستجوي كار نباشند، بيكار محسوب مي

ضرب در ) شاغل و بيكار( عبارت است از جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال: نرخ بيكاري 
١٠٠ .  

تعداد شاغالن آن بخش تقسيم بر كل شاغالن ضرب  : سهم شاغالن در هر بخش اقتصادي
  .100در 
  
  



  ١٧١٧  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

   
  ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص

  مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

درصد 
تغيير  

نسبت به 
 قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  الص نيروي برقتوليد ناخ
ميليون كيلو وات 

 ساعت
5/5714  4/16 3/4 

هـاي   سهم توليد ناخـالص بـرق نيروگـاه   
 بخاري به توليد ناخالص نيروي برق

 -2/1 -9/9  2/72  درصد

هـاي   سهم توليد ناخـالص بـرق نيروگـاه   
 برقتركيبي به كل توليد ناخالص   چرخه

 3/4 1/1  8/5 درصد

هـاي   سهم توليد ناخـالص بـرق نيروگـاه   
 گازي به كل توليد ناخالص برق

 -4/3 9/7  21 درصد

هاي آبي  سهم توليد ناخالص برق نيروگاه
 به كل توليد ناخالص برق

 3/0 9/0  04/1 درصد

هـاي   سهم توليد ناخـالص بـرق نيروگـاه   
 ديزلي به كل توليد ناخالص برق

 0 0  0 درصد

 3/16 1/2  2/2916 كيلومتر مدار طول خطوط انتقال نيروي برق

 8/3 0  8635 مگا ولت آمپر هاي انتقال نيروي برقظرفيت پست

 8/3 0  9/4810 كيلومتر مدار طول خطوط فوق توزيع نيروي برق

 8/2 2/0  6521 مگا ولت آمپر هاي فوق توزيع نيروي برقظرفيت پست
  اي شركت برق منطقه: مأخذ

  .ستتوليدناخالص برق شامل نيروگاه هاي ذوب آهن وفوالدمباركه ني
  .گرديده ولي اين نيروگاه ها تحت مديريت  برق منطقه اي  نيستند  منظور توليدسد زاينده رودو نيروگاه جنوب اصفهان  در توليد ناخالص

.  
  
  
  



  1818  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  

  ها و نماگرهاي انرژي ـ برق شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

درصد 
تغيير  

نسبت به 
 قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

شابه م فصل
  قبل سال 

  6/2  4/0  47014 كيلومتر طول شبكه توزيع نيروي برق
  6/4  9/0  3/6926 مگا ولت آمپر برق توزيع نيروي    ظرفيت شبكه  موجودي

  3/13  37  1/5420 ميليون كيلو وات ساعت كل مصرف نيروي برق
  6/0  - 7/1  16 درصد سهم بخش خانگي از مصرف نيروي برق

  -1/3  - 8/7  3/55 درصد نيروي برقسهم بخش صنعت از مصرف
  5/0  -2/1  2/4 درصد سهم بخش تجاري از مصرف نيروي برق

  4/5  1  1/2156 هزار مشترك تعداد مشتركان برق
  1/5  7/22  2/1720 هزار مشترك تعداد مشتركان برق خانگي
  9/8  4/2  9/73 هزار مشترك تعداد مشتركان برق عمومي
  7/5  1  296 شتركهزار م تعداد مشتركان برق تجاري
  1/9  7/5  1/25 هزار مشترك  تعداد مشتركان برق صنعتي

  5/8  7/3  9/36 هزار مشترك  تعداد مشتركان برق كشاورزي
  متوسط مصرف برق هر مشترك خانگي

 سهرستان اصفهان
  2/23  1/22  569 كيلو وات ساعت

  متوسط مصرف برق هر مشترك خانگي
 ساير شهرستانها

  4/3  6/22  455 كيلو وات ساعت
   شركت توزيع برق استان اصفهان  :ماخذ 
  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان  :          
  شركت برق منطقه اي اصفهان :           

  .هستتعداد كل مشتركان برق شامل روشنايي معابرنيز -



  ١٩١٩  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
  :تعاريف

 400و  230خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي  :خط انتقال نيروي برق
  .دهد كيلوولت از خود عبور مي

و  66، 63خطي است كه نيروي برق توليد شده را با ولتاژهاي  :خط فوق توزيع نيروي برق
  .دهد كيلوولت از خود عبور مي 132

اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و  مجموعه :ي توزيع نيروي برق شبكه
ي  كه براي توزيع نيروي برق در يك محدوده استهاي زميني و هوايي  فشار ضعيف و پست

  .شود معين در نظر گرفته مي

عبارت از مقدار نيروي برق توليد شده توسط يك مولد برق يا  :توليد ناخالص نيروي برق
هاي اصلي يا  هاي خروجي مولد ي زماني معين است كه بر روي سري يك نيروگاه در طي دوره

  .شود ت ساعت بيان ميگيري و برحسب كيلووا كمكي، اندازه

  . عبارت از محل استقرار مولدهاي نيروي برق و تجهيزات وابسته به آن است :نيروگاه

هاي  نيروگاهي است كه در آن عالوه بر نيروي الكتريكي توربين: ي تركيبي نيروگاه چرخه
يگ هاي گازي براي توليد بخار از يك د گازي، از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين

شود و بخار توليدي در يك دستگاه توربوژنراتور بخار، به نيروي  بخار بازياب استفاده مي
  .شود الكتريكي تبديل مي

عبارت از مقدار نيروي برق فروخته شده به مشتركان مختلف  :فروش يا مصرف نيروي برق
  .براي مصارف گوناگون است

وي برق براي به كار انداختن مصرفي است كه در آن از نير :صرف خانگي نيروي برقم
  .شود وسايل و تجهيزات متعارف برق و همچنين روشنايي در واحد مسكوني استفاده مي

هاي مورد عمل  نامه عبارت از شخص حقوقي يا حقيقي است كه براساس آيين :مشترك برق
هاي متعلقه، مشخصات  نظر و پرداخت حقوق و هزينه شركت برق پس از تحويل مدارك مورد

  .ي اشتراك به وي اختصاص يافته باشد و در دفتر پذيرش اشتراك، ثبت شده و شمارها



  2020  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    

    
                         ها و نماگرهاي انرژي ـ نفت شاخص 

  مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  7/6  9/5  439510 متر مكعب معموليميزان مصرف بنزين
 -7/0 6/77  13122 مترمكعب سوپرميزان مصرف بنزين

 -9/3 -5/18  27916 تن ميزان مصرف گاز مايع

 - 24 -2/69 9512 مترمكعب ميزان مصرف نفت سفيد

 1/7 -6/11  776299 مترمكعب ميزان مصرف نفت گاز

 2/36 -9/12  810031  مترمكعب  ميزان مصرف نفت كوره

  اصفهان ي منطقه هاي نفتي شركت ملي پخش فراورده: مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١٢١  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
                           ها و نماگرهاي انرژي ـ گاز شاخص  

  تعداد/ مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

درصد 
تغيير  

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  -1/5  -2/19  3474  ميليون مترمكعب  ) 1( مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي
هـاي جديـد نصـب     تعداد انشـعاب 

 مختلفهايگاز در بخش ي  شده 
  3/2  -27  6743  انشعاب

  1/2  -5/25  6721 انشعاب تجاريو  خانگي
  3/214  -6/89  22  انشعاب  صنعتي

  . ميزان برداشت گاز طبيعي از خطوط سراسري گاز جهت مصرف استان  ) 1( 
  .ت گاز استان اصفهان شرك: مأخذ

  
  

  :تعاريف
كـه بـه    ،مخلوطي از گازهاي هيدروكربوري متان، اتان، پروپـان، بوتـان و پنتـان     :گاز طبيعي

  .عنوان يك سوخت با آلودگي كم شناخته شده است
  

تجـاري، صـنعتي، نيروگـاه و مصـارف عمليـاتي      / شامل مصـارف خـانگي  : مصرف گاز طبيعي
  .است شركت ملي گاز ايران 

  
كنندگان را از طريق خطوط انتقال يـا   شود كه گاز مصرف به خطوطي اطالق مي :انشعاب گاز

  .نمايد ي تحويل گاز تأمين مي ي توزيع تا نقطه تغذيه و يا شبكه
  
  
  



  2222  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  
                       اي ها و نماگرهاي حمل و نقل جاده شاخص  

  تعداد/ مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 
بت به نس

  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

شده  نفر كيلو متر مسافر حمل

 ايدر حمل و نقل جاده
  9/9 6/7 1851000  هزارنفركيلومتر

كيلومتر بار حمل شده در  تن

 ايحمل و نقل جاده
  7 -2/12 4607369  هزارتن كيلومتر

  -  -  ... هزارتن كيلومتر   كيلومتركاالي ترانزيت شده تن

 -17 6/3  42473  دستگاه  تعدادخودروشماره گذاري شده

تعدادموتورسيكلت شماره 

  گذاري شده
 - 20 9  18492  دستگاه

  .جمع آوري شده تاكنون مي باشد اطالعات مربوط به اداره كل حمل ونقل بر اساس آخرين اطالعات مكانيزه 
  Ĥفهانكل حمل و نقل و پايانه هاي استان اص ي اداره:  خذم   

  . انتظامي استان اصفهان فرماندهي نيروي  :            
  

  :تعاريف
  .جايي يك مسافر در يك كيلومتر است جابه :نفركيلومتر مسافر حمل شده

  
  .جايي يك تن بار در يك كيلومتر است جابه :تن كيلومتر بار حمل شده

  
  
  



  ٢٣٢٣  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
                      ها و نماگرهاي حمل و نقل ريلي شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  نوان شاخص يا نماگرع
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

جا شده به وسيله  تعداد مسافر جابه
  آهن راه

  ...  ... -  هزار نفر
  - 1/20  6/7  7/853010  هزار تن  آهن مقدار بار حمل شده به وسيله راه

     Ĥآهن استان اصفهان ي كل راه اداره:  خذم .  
  . استان اصفهان شركت قطارهاي مسافري رجاء:               

       
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2424  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  
                      ها و نماگرهاي حمل و نقل هوايي شاخص  

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل ل سا

نفر كيلو متر مسافر حمل شده 
 در پروازهاي داخلي

  -5/9  3/25 253503809  نفر كيلو متر

شده   نفر كيلو متر مسافر حمل
 الملليدر پروازهاي بين

  7/1  7/74 104140519  نفر كيلو متر

تن كيلو متر بار حمل شده در 
 پروازهاي داخلي

  -1/8  4/21 1965670 تن كيلو متر

بار حمل شده در  تن كيلو متر
 الملليپروازهاي بين

  -8/6  3/56 1663283 تن كيلو متر

سهم بخش غيردولتي در پرواز 
 داخليهاي 

  9/19  8/23  9/47  درصد

سهم بخش غيردولتي در 
  - 7/7  9/24  8/55  درصد  المللي پروازهاي بين

  هاي استان اصفهان كل فرودگاه ي اداره: مأخذ
  

  :تعاريف
   :پروازهاي داخلي سهم بخش غيردولتي در

  )غيردولتي پروازهاي داخلي بخش  تعداد مسافران / داخلي تعداد مسافران پروازهاي( ×100
  .جايي يك مسافر در يك كيلومتر است جابه: نفر كيلومتر مسافر حمل شده

  .جايي يك تن بار در يك كيلومتر است جابه :تن كيلومتر بار حمل شده
    

  
  



  ٢٥٢٥  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
                                             )1(تاطاها و نماگرهاي ارتب شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  1/3  3/1  59/43 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت
  6  1/1  27/82 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه
 منصوبهتعداد تلفن هاي ثابت 

 شركت مخابرات استان اصفهان
  1  2/0  2698 هزار شماره

تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به 
 شركت مخابرات استان اصفهان - كار

  7/3  8/0  2164 هزار شماره

  تعداد تلفن هاي همراه واگذار شده 
 همراه اول

  7/6  6/0  4084 هزار شماره

تعداد تلفن هاي همگاني مشغول به 
 ت استان اصفهانشركت مخابراكار 

  -8/2  -3/1  13139 دستگاه

روستايي بهره برداري  ICTدفاتر 
  شركت مخابرات استان اصفهان شده

  -3/1  0/0  472  دفتر

  1/105  2/13  207711  پورت  پورت دسترسي داير شده
  .ارقام مربوط به پايان فصل است )  1(                 
  شركت مخابرات استان اصفهان: مأخذ   

  
  
  
  



  2626  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    

  
  :عاريفت

   )تعداد خطوط دايري تلفن ثابت / جمعيت استان( ×100 :ضريب نفوذ تلفن ثابت
  

   )تعداد خطوط دايري تلفن همراه / جمعيت استان( ×100 :ضريب نفوذ تلفن همراه
  

روستاهايي هستند كه از طريـق دفـاتر مخـابراتي، امكـان      : روستاهاي داراي ارتباط تلفني
  .كل كشور را دارند ي مخابراتي دسترسي به شبكه

  
خـدمات مربـوط بـه     ي دفتـري كـه در آن كليـه   : روستايي بهره برداري شده  ICTدفتر 

  . ارتباطات مخابراتي و تلفني ، پست ، پست بانك و اينترنت براي مراجعين ارائه مي شود 
  

سيسـتم انتقـال داده هـايي اسـت كـه از طريـق آن اطالعـات         :پورت دسترسي داير شده 
  . ارسال مي شود دريافت و 

  
هاي يـك تلفـن ديجيتـال معمـولي را      اي است كه تمام امكانات و قابليت وسيله :تلفن همراه

  .دهد بدون وابستگي به مكاني ثابت، به شكل متحرك و يا سيار ارائه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٧٢٧  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
  ها و نماگرهاي ارتباطات شاخص 

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

به نسبت 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

تعداد كل مرسوالت پستي وارد شده از 

 مبادي خارج از كشور
  9/11  -3/29  63240  مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي صادر شـده  

 به خارج  از كشور
  254  4/177  35563  مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي صادر شـده  

  از مبادي داخل كشور
  -8/26  -2/39  7914760  لهمرسو

  ي كل پست استان اصفهان اداره: مأخذ   



  2828  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  

   :ومعدن ها و نماگرهاي صنعت شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير   درصد

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  2/15  9/14  2020552 تن  مقدار توليد سيمان
  -  - ... تن  كاتدمقدار توليد مس 

  -  - ... تن  مقدار توليد شمش آلومينيوم
  -  - ... تن  مقدار توليد كاغذ

  -9/5  3/16  2079085 تن  مقدار توليد فوالد خام
  -8/12  -5/1  1905654  تن  مقدار توليد محصوالت فوالدي

  -  - ... تن  مقدار توليد شيشه تخت
مقدار توليد كاشي و چيني

  8/5  -6/3  5304 هزار متر مربع  بهداشتي
  -9/17  -7/42  301957 ميليون عدد  مقدار توليد انواع دارو

  5/21  -8/16  10840 تن  مقدار توليد روغن نباتي
  -  - - تن  مقدار توليد پودر شوينده

  - 4/25  - 6/30  8645 تن  مقدار توليد الياف مصنوعي
  -22  -4/54  135  فقره  تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده

گذاري جوازهايميزان سرمايه
  6/61  -8/57  4914728 ميليون ريال  تاسيس

  
  



  ٢٩٢٩  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
  )دنباله ( :ومعدن ها و نماگرهاي صنعت شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير   درصد

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  -3/12  -1/43  3800  نفر  تعداد اشتغال جوازهاي تاسيس
برداريهاي بهرهاد پروانهتعد

  -3/66  -8/58  28 فقره  صنعتي
ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي

  23  -5/3  2271607  ميليون ريال  صنعتيبهره برداري 
اشتغال پروانه هاي بهره تعداد

  -4/32  -6/36  900  نفر  صنعتيبرداري 
تعداد پروانه هاي بهره برداري

  -3/31  - 3/35  11  فقره  معدن
فيت استخراج پروانهميزان ظر

  -8/48  -7/47  277975  تن  هاي بهره برداري معدن
ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي

  -9/36  - 2/60  54456  ميليون ريال  بهره برداري معدن
تعداد اشتغال پروانه هاي بهره

  - 34  - 4/36  105  نفر  برداري معدن
  سازمان صنايع و معادن -مأخذ

  
  
  
  
  
  
  



  3030  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  

  ها و نماگرهاي كشاورزي شاخص

 مقدار واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

درصد تغيير 
نسبت به 

فصل مشابه 
 سال قبل

 2/3 1/66  3/19 هزار تن مقدار توليد گوشت قرمز

 4/2 - 2/10  239 هزار تن مقدار توليد شير

 4/25 -8/19 40 هزار تن مقدار توليد گوشت مرغ

 1 2/8  21 هزار تن مقدار توليد تخم مرغ

 7/7 -78  56/0 هزار تن صيد و آبزيانمقدار توليد 
  .جهاد كشاورزي سازمان  -مأخذ

  
  



  ٣١٣١  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

    
     ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص   

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

درصد 
تغيير  

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

 2/2-7/33  28456 فقره تعداد معامالت اموال منقول ثبت شده

 -4/11- 5/38  22048 فقره تعداد معامالت اموال غير منقول ثبت شده

  4/31 -3/2  46856 فقره تعداد اسناد مالكيت صادر شده

هاي تجاري و تعاوني ثبت  تعداد شركت

  شده
  1/20 8/0  1191 فقره

منحل هاي تجاري و تعاوني  تعداد شركت

  شده
  -2/11 -2/18  175 فقره

  ي كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره: مأخذ       
  
  

  :تعاريف
ها از محلـي بـه محـل     معامالت مربوط به اموالي كه نقل و انتقال آن :معامالت اموال منقول

  .ديگر ممكن باشد
  

هـا از محلـي بـه     ال آنمعامالت مربوط به اموالي كه نقـل و انتقـ   :معامالت اموال غيرمنقول
  . خانه، زمين و باغ: محلي ديگر غيرممكن باشد مانند 

  
  
  



  3232  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  
    ) 1(  ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص 

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  *قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  *قبل سال 

 ...  ...  8674 نفر استانوروديتعداد كل زندانيان

 ...  ... 5/96 درصد )ورودي(درصد زندانيان مرد

 ...  ...  5/3 درصد )ورودي(درصد زندانيان زن

كل   سال به19درصد زندانيان كمتر از 

 )ورودي(زندانيان
 ...  ...  3/1  درصد

 ...  ...  1/17 درصد سال19-25درصد زندانيان گروه سني

 ...  ...  2/5 درصد )ورودي(سواددرصد زندانيان بي

از  باالتر  تحصيالت   داراي  درصد زندانيان

  )ورودي(ديپلم 
 ...  ...  6/6  درصد

  .ارقام مربوط به پايان فصل است )  1(              
  .بدليل تغيير در تعريف شاخص امكان مقايسه با فصول قبل راندارد*                

  تربيتي استان اصفهانها و اقدامات تأميني و  ي كل زندان اداره:  مأخذ    
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٣٣٣  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

      
                                       ها و نماگرهاي امور قضايي شاخص  

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

 19 9  2213 فقره  تعدادتصادفات

 8 4  170 نفر  ) 1( شهريادفات بروندر تصتعداد تلفات انساني

 -4 17  1471  نفر  ) 1(  مجروحان در تصادفات برون شهري تعداد 
  .است ي وقوع تصادف  اطالع مربوط به لحظه ) 1(      

  انتظامي استان اصفهان فرماندهي نيروي : مأخذ        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  3434  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
  
                                  ) 1(  ها و نماگرهاي بهزيستي شاخص 

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

 - 3/0  -4/0  9821 خانوار بگيرتعدادخانوارهاي مستمري

تعدادافرادمستمري بگيرخانوارهاي 

  مستمري بگير
 4/0  -1/1  40374  نفر

 6/26  -6/16  10437  نفر  مت گيرنده ازمراكزتعدادمعتادان خد

تعدادكودكان بي سرپرست نگهداري 

  شده درمراكز
  0  -3/2  389  نفر

شده در  تعداد سالمندان نگهداري

  مراكز
 - 5/6  - 5/6  1450 نفر

دريافت كنندگان (تعدادمعلولين 

  )خدمات مستمرتوانبخشي
 3/1  -9/6  23690  نفر

  .پايان فصل است بهزيستي استان در  ي كل اداره افراد و خانوارهاي تحت پوشش به ارقام مربوط ) 1(                
  بهزيستي استان اصفهان ي كل اداره: مأخذ                

  

  



  ٣٥٣٥  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  

  :تعاريف
سرپرسـت و نيازمنـدي اسـت كـه در زمـان       خانواده بي :بگير تحت پوشش خانوار مستمري
  .نمايد هاي مستمر استفاده مي آمارگيري از كمك

شود كه به يكي از مواد افيوني اعتيادزا وابستگي شيميايي و رفتـاري   به فردي گفته مي :معتاد
طوري كه در صورت قطع اين عمل، با مشكالت جسمي، رواني و رفتاري و يـا بـا    پيدا كرده، به

  .شود هم رو به رو مي

تمـاعي،  ، اج)جسـمي (هـاي فيزيكـي    شـود كـه بخشـي از توانـايي     به فردي گفته مي :معلول
اي، ذهني و رواني خود را از دست داده، يا اصالً به دست نيـاورده كـه بايـد سـعي شـود       حرفه

  .هاي او تا حد امكان افزايش يابد توانايي

علـت پيامـدها و عـوارض     سال سن دارد و بـه  60شود كه بيش از  به فردي گفته مي :سالمند
آيد  وجود مي وي در اثر افزايش سن بهناشي از كهولت سن و تغييرات فيزيولوژيكي كه در بدن 

  .نياز به مراقبت و توانبخشي دارد

طـور دائـم و يـا موقـت، از سرپرسـتي       كودكي است كه بنا به داليلي به :سرپرست كودك بي
  .مؤثر و با صالحيت محروم شده است

  
  
  
  
  
  
  



  3636  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    
     

   ) 1( ) )ره( ي امداد امام خميني  تحت پوشش كميته(  ها و نماگرهاي بهزيستي شاخص

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

 3/1  -1  5/165 هزار  نفر پوششبگيران تحتتعداد مستمري     
  پوشش طرح بگيران تحت تعداد مستمري

 مددجويي
 4/2 -5/1 7/116  نفرهزار 

  پوشش طرح  تحت بگيران مستمري  تعداد
 رجايي   شهيد

 -3/1  2/0 8/48  نفرهزار 

 7/4 1/0 53809 خانوار  تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش
 4 -1/1 6/55  نفرهزار   شدگان تحت پوشش تعداد بيمه

         .پايان فصل است  ارقام مربوط به ) 1(      
  . صفهاناستان ا) ره(امداد امام خميني  ي كميته: مأخذ      
  

  :تعاريف
طرحي است كه به موجب آن سـالمندان روسـتايي و عشـاير نيازمنـد و      :طرح شهيد رجايي

  .گيرند ي امداد قرار مي ها تحت پوشش خدمات حمايتي كميته ي تحت تكفل آن عائله
  

  طرحي است كه به موجب آن افراد بنا به عللي از قبيل فقـدان سرپرسـت،   : طرح مددجويي
ي سرپرست، معلوليت سرپرسـت و بيمـاري سرپرسـت يـا استيصـال و درمانـدگي       كارافتادگ از

  .گيرند ي امداد قرار مي برحسب نوع نيازمندي، تحت پوشش مستمر كميته
  
  
  
  



  ٣٧٣٧  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
    ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص  

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به فصل 
  قبل

تغيير  درصد 
 فصلنسبت به 

 قبل ه سال مشاب

  6/6 3/0  2618 نفرهزار  شدگان اصلي و تبعي تحت پوشش بيمه

تحــت  اصــلي و تبعــي بگيــران مســتمري

  پوشش
  3/8 7/2  418  نفرهزار 

ناشـي از كـار     ديـده  شـدگان آسـيب   بيمه

  منجر به فوت
  ... ...  3 نفر

ناشـي از كـار     ديـده  شـدگان آسـيب   بيمه

  منجر به نقص عضو
  -7/6 -7/6  28 نفر

هاي تحت پوشش اداره كـل   اد كارگاهتعد

  اجتماعي  تأمين
  4  4/1  106421  كارگاه

  كل تأمين اجتماعي استان اصفهان ي هادار  : مأخذ
  
  
  
  
  
  
  



  3838  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    

  
  :تعاريف

شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت  :ي اصلي  شده بيمه
  .مقرر در قانون تأمين اجتماعي را داردمبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي 

  
ي اصـلي از مزايـاي    شخص يا اشخاصي هستند كـه بـه تبـع بيمـه شـده      : ي تبعي شده بيمه

كنند كه شامل همسر، پدر، مادر، فرزندان و بـرادر و   موضوع قانون تأمين اجتماعي استفاده مي
  .است ي اصلي  خواهر تحت تكفل بيمه شده

  
كنـد و   كه به خاطر احراز شرايط خـاص، مسـتمري دريافـت مـي     فردي است :بگير مستمري

  :شامل حاالت زير است

  بازنشسته ‐
 از كار افتاده  ‐
  فوت شده  شده تحت تكفل بيمه  بازمانده  ‐



  ٣٩٣٩  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

   
  ها و نماگرهاي تأمين اجتماعي شاخص

  تعداد/مقدار  واحد  عنوان شاخص يا نماگر

درصد 
تغيير  

نسبت به 
فصل 
  *قبل

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  *قبل سال 

بگير صندوق  تعداد مشتركان حقوق

 بازنشستگي
  ... ...  250 نفر

سهم بازنشستگان از كل مشتركان 

 بگير صندوق بازنشستگي حقوق
  ... ...  8/36 درصد

سهم از كار افتادگان از كل مشتركان 

 بگير صندوق بازنشستگي حقوق
 ... ...  4/4 درصد

ركان سهم شاغالن متوفي از كل مشت

 بگير صندوق بازنشستگي حقوق
 ... ...  6/3 درصد

شده  سهم بازنشستگان و از كار افتادگان فوت

بگير صندوق  از كل مشتركان حقوق

  بازنشستگي

 ... ...  2/55 درصد

  .اطالعات اين صندوق فقط مربوط به فصل بهار است لذا قابل مقايسه با فصول گذشته نمي باشد*
  نشستگي استان اصفهانباز صندوق مديريت: مأخذ

  
  
  



  4040  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    

  
  

  :تعاريف
شود كـه در دوران خـدمت    به فردي اطالق مي :بگير صندوق بازنشستگي مشترك حقوق

پرداز صندوق بازنشستگي بوده اسـت و بـر طبـق قـوانين و مقـررات ايـن        بيمه) اشتغال  دوره(
  .باشند يصندوق رأساً و يا بازماندگان وي مشمول استفاده از حقوق بازنشستگي و وظيفه م

پرداز صندوق بازنشستگي كه با داشتن شـرايط معـين سـني و دارا     مستخدم بيمه :بازنشسته
شدن سنوات معيني از خدمت، طبق قوانين و مقـررات ايـن صـندوق، از حقـوق بازنشسـتگي      

  .نمايد استفاده مي

منـدرج  مستخدمي است كه قادر به كار كردن نبوده و با داشتن شرايط قانوني  :از كار افتاده
  .نمايد در قوانين و مقررات اين صندوق از حقوق وظيفه استفاده مي

مستخدمي است كه در دوران اشتغال، فوت شده و وراث قانوني وي با داشـتن  : شاغل متوفي
  .شرايط قانوني حق دريافت وظيفه فوت را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت

  
مسـتخدمي اسـت كـه پـس از دوران اشـتغال و پـس از       : متوفي  و از كار افتاده  بازنشسته

برقراري حقوق بازنشستگي فوت شده است و وراث قانوني وي با داشتن شـرايط قـانوني حـق    
  .دريافت حقوق وي را برابر شرايط مندرج در قانون خواهند داشت



  ٤١٤١  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

  
  *ها و نماگرهاي فرهنگي شاخص

 تعداد واحد عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

 نسبت به
  فصل قبل

درصد تغيير 
  نسبت به

فصل مشابه 
 سال قبل

  5/0 1/8  375 عنوان شدههاي منتشرتعداد عناوين كتاب
  09/0 9/35  1085 نسخه هزار شده هاي منتشر تعداد شمارگان كتاب

  6/0 11  343 عنوان  تعداد عناوين كتاب هاي تاليف شده
  0 -8/15  32 عنوان  تعداد عناوين كتاب هاي ترجمه شده

  -6 3/8  157 عنوان چاپ شده مطبوعاتتعداد عناوين 
  -6/16 2/12  2765 نسخه هزار چاپ شده مطبوعات تعداد شمارگان

  0 0  5  عنوان  چاپ شدهتعداد  عناوين مطبوعات 
  - 4/25 1/6  2065  نسخه هزار  چاپ شدهتعداد شمارگان مطبوعات 

  - 5 4/9  152  عنوان  چاپ شده تعداد عناوين مجله ها
  9/29 9/35  700  نسخه هزار  چاپ شده شمارگان مجله ها تعداد

  .در فصول بعد اين آمار به صورت قطعي اعالم ميشود.تقريبي است 1392آمار مربوط به حوزه ي كتاب براي فصل بهار *
  .فرهنگ و ارشاد اسالمي ي كل اداره -مأخذ

  

  

  

  



  4242  9292بهار بهار   --گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان    

  

  :تعاريف
  

طـور مسـتقل    نابه، نوشته يـا چـاپ و بـه   غير ادواري است كه با تعداد اوراق معت  نشريه :كتاب
  .صحافي شود

است كه به صورت چاپي يا غيـر چـاپي در سـطحي    ) بجز كتاب(هر نوع ماده مكتوب  :نشريه
  .شود محدود يا گسترده در اشكال مختلف منتشر مي

بـه صـورت اوراق چـاپي يـا       طور منظم با نام ثابت، تاريخ و شـماره  نشرياتي كه به :مطبوعات
هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، علمـي، ورزشـي، هنـري و سـاير مـوارد       كي در زمينهالكتروني

مطبوعات از نظر ترتيب انتشار به روزانه و غير روزانه، از نظر محتوا به عمومي . شوند منتشر مي
دو گروه تخصصي و علمي و نشريات غير تخصصي و از نظر   و تخصصي، از نظر زمينه انتشار به

  هاي عموم، گروه  اي و محلي و از نظر مخاطبان به المللي، سراسري، منطقه ه بينتوزيع ب  گستره
آمـوزان، صـاحبان    متخصصان، زنـان، دانشـجويان، دانـش   (  خاص  خاص و اقشار اجتماعي  سني 

  .شوند تقسيم مي) خاص حرف و مشاغل 

و انتشار بـراي  از يك اثر كه در يك نوبت چاپ  شده هاي چاپ يا تكثير تعداد نسخه :شمارگان
  .ها توزيع شده يا نشده باشد اند، اعم از آن كه تمامي آن توزيع آماده شده



  ٤٣٤٣  9292  بهاربهار  --تماعي و فرهنگي استان اصفهان  تماعي و فرهنگي استان اصفهان  گزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اجگزيده ي  شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي ، اج  

      
                 )1 ( ها و نماگرهاي تربيت بدني شاخص

  تعداد  واحد  عنوان شاخص يا نماگر
تغيير  درصد 

نسبت به 
  قبل فصل 

تغيير  درصد 
نسبت به 

مشابه  فصل
  قبل سال 

  -6/33  -1/85  37556  نفر  يافته سازمان تعداد ورزشكاران

  -9/41  -8/85  20830 نفر  يافتهتعداد مردان ورزشكار سازمان

  -1/19  -1/84  16726  نفر   يافته تعداد زنـان ورزشكار سازمـان
  .ارقام مربوط به پايان فصل است )  1(  
  استان اصفهان ورزش و جوانان ي كل اداره:  مأخذ      

  
  

  :تعريف
شود كه تحت پوشش تشكيالتي بـا ضـوابط    به گروهي اطالق مي :ان سازمان يافتهورزشكار

  .ورزند خاص ، به ورزش مبادرت مي
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  هاي اجرايي  فهرست اسامي همكاران در دستگاه

يف
رد

  

  اسامي همكاران  نام دستگاه

 هاشميپريسا  خانم  كل پست ي اداره  1
 جبل عاملي مهشيد خانم  كل تامين اجتماعي ي اداره  2
 خانم رضوان صدرائي كل تربيت بدني ي اداره  3
 عباسي محمد آقاي  كل ثبت احوال ي اداره  4
 آقاي حميد تاج پرست اسناد و امالككل ثبت  ي اداره  4
 خانم سوسن زراعتي ها ي كل حمل و نقل و پايانه اداره  6
 خانم زهرا صفاري آهن كل راه ي اداره  7
 خانم نجمه الياسي هاي استان هكل فرودگا ي اداره  8
  زمانليال خانم   هنگ و ارشاد اسالميكل فر ي اداره  9
 آرش رمضانيآقاي   ها واقدامات تاميني و تربيتي كل زندان ي اداره 10
  آقاي علي اسالمي دهكردي بانك اقتصاد نوين 11
 معينيآقاي   پارسيانبانك  12
  زمانيچمران  آقاي پاسارگادبانك  13
 آقاي حامد عسكري بانك تجارت 14
 آقاي حميد چقاجردي بانك توسعه صادرات 15
 عبد اهللا سعيديآقاي  بانك رفاه   16
 محمد حسين ناظمآقاي  )سرپرستي شعب مركزي و جنوب كشور (  بانك سامان 17
 آقاي علي عنايتي بانك سپه 18
 آقاي ابراهيم كجباف زاده  بانك سرمايه 19
 خانم بهنوش عرب   بانك صادرات 20
 خانم عاطفه چقاجردي بانك صنعت و معدن  21
 سعاد ربيعي بانك كارآفرين  22
 خانم رسا پورعيسي بانك كشاورزي  23
 خانم ملوك نژاد لباف ) ي امور اقتصادي  اداره( بانك مركزي ايران  24
 خانم آزاده افشاري  بانك ملت 25
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يف
رد

  

  اسامي همكاران  نام دستگاه

 حسن رضا رحيمي پورآقاي   بانك ملي ايران  26
  محمد كريميآقاي   بانك مسكن 27
  خانم مرضيه رحيمي  پست بانك 28
  آقاي وحيد صفائي  اي اصفهان بورس منطقه 28
 سيديآقاي   اداره كل امور مالياتي 29
 خانم شهال برزو سازمان بهزيستي  30
  عبد الرضا المدرسآقاي   سازمان جهاد كشاورزي 31
  خانم سمانه كبيري  سازمان صنايع و معادن 32
 خانم زهره معظم اي شركت برق منطقه 33
 معصومه اصالني خانم شركت مخابرات 34
 فرد عرفاني علي محمدآقاي ي اصفهانشركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي منطقه 35
 فريد ترابيآقاي  شركت گاز استان اصفهان  36
 مائده روزبهاني خانم ي آسيا  شركت بيمه 37
 مهناز جرگويي خانم ي البرز  شركت بيمه 38
 آقاي حسين خليلي ي ايران  شركت بيمه 39
 آقاي جزييپارسياني  شركت بيمه 40
 آقاي هاشم زاده  سيناي  شركت بيمه 41
 مجيد آذريانآقاي  ي دانا  شركت بيمه 42
  كبيريآقاي  ي رازي  شركت بيمه 43
 آقاي احمد مهيني  رآفرينكا ي شركت بيمه 45

  آقاي ابوالفضل مهرادجم  ءشركت قطارهاي مسافري رجا  46

 خانم فروزمند - كاظمي خانم  شركت توزيع نيروي برق استان و شهرستان اصفهان 47
 حسين بهادرانيآقاي  )ره ( ي امداد امام خميني  كميته 48
 آقاي فرشاد اوستا  ي اعتباري توسعه مؤسسه 49
  خير الهي مهدي آقاي بازنشستگي استان مديريت  51
  محسن ناصحي  فرماندهي نيروي انتظامي استان اصفهان 52
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