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 عالئم و مالحظات
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 ...           .................................................................................................رقم در دسترس نیست  

 //            ..........................................  رسد رقم ناچیز است و به آخرین رقم اعشاری نیز نمی
 

 

  قبل است. سال مشابه دوره به نسبت دوره هر تغییرات درصد پرانتز داخل ارقام: توجه

(= درصد تغییرات                       دوره فعلی-*)دوره مشابه سال قبل/دوره مشابه سال قبل 011 

در مورد  اقالمی که واحد آنها درصد می باشد، درصد تغییرات برابر با تفاضل دو دوره است.   

 

 

 

http://stat.mpo-es.ir/


 
 

 فهرست جداول

 

 صفحه                                                                                                      عنوان 
 

      0 ................... خانوارهای شهری. شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 0جدول 

  0 ......................................................................................... . نرخ تورم3جدول 

  0 ............................................... ها و نماگرهای متغیرهای پولی. شاخص2جدول 

 8 ............................................................ . نماگرهای بورس اوراق بهادار0جدول 

 9 ............................................................................. . نماگرهای مالیاتی5جدول 

  01 ................................................................................. . نماگرهای بیمه0جدول  

  00 .............................................................................. . نماگرهای حیاتی0جدول  

 03 ................................................ نیروی انسانیها و نماگرهای  شاخص. 8جدول  

  05 ...................................................... ها و نماگرهای انرژی آب. شاخص9جدول  

  08 .................................................. ها و نماگرهای انرژی برق. شاخص01جدول  

  30 ............................................................ های نفتی . نماگرهای فراورده00جدول 

 30 ...................................................................... . نماگرهای انرژی گاز03جدول  

 38 ......................................................... ای. نماگرهای حمل و نقل جاده02جدول  

 39 ............................................................. . نماگرهای حمل و نقل ریلی00جدول  

 21 ........................................................... . نماگرهای حمل و نقل هوایی05جدول  

 20 .................................................... ها و نماگرهای مخابراتی . شاخص00جدول  

 23 ............................................................................ نماگرهای پستی. 00جدول  

 22 .......................................................................... . نماگرهای صنعتی08جدول  

 20 .................................. . مقدار تولید محصوالت صنعتی منتخب استان09جدول  

 20 ........................................................................... . نماگرهای معدنی31جدول  

 20 ............................................................. . نماگرهای بازرگانی خارجی30جدول  

  28 ..................................................... های ساختمانی. نماگرهای پروانه33جدول  

  29 ..................................................................... . نماگرهای گردشگری32جدول  

 00 ...................................................................... نماگرهای کشاورزی .30جدول  

   03 ................................................................ نماگرهای اسناد و امالک .35جدول  

  02 ............................................................... . نماگرهای تامین و تربیت30جدول  

  00 ....................................................................... . نماگرهای تصادفات30جدول  

 05 ......................................................................  . نماگرهای بهزیستی38جدول  



 
 

 00 ............................................................. کمیته امداد امام. نماگرهای 39جدول  

  08 .............................................................. . نماگرهای تامین اجتماعی21جدول  

  09 ................................................ ها و نماگرهای بازنشستگی. شاخص20جدول  

 51 ......................................................................... . نماگرهای فرهنگی23جدول  

  50 .......................................................................... نماگرهای ورزشی .22جدول  

  53 ....................................................... های اجرایی در دستگاه فهرست همکاران  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

در راستای  اجتماعی و فرهنگی و سنجش شرایط موجود جامعه بر اساس آن، ،های اقتصادی تحلیل شاخص     

منطبق با  ای مستلزم وجود اطالعات صحیح، دقیق، بهنگام و های توسعه ریزی ها و برنامه تدوین و اجرای سیاست

 استانداردهای آماری است.

های گوناگون و همچنین  به هنگام در زمینه ریزان از اطالعات آماری در این راستا به منظور آگاهی مسئولین و برنامه

ریزی استان های فصلی موجود، معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه سری زمانی شاخص تهیه

براساس الگوی واحد که به صورت هماهنگ در سطح کشور و از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، اقدام به  اصفهان

ی زمانی سه ماهه نموده  ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دورهیده شاخصی گز تهیه و انتشار نشریه

ها و نماگرهای اقتصادی،  شاخص  طیف متنوعی از گزیده است. امید است اطالعات این نشریه که مشتمل بر

بتواند قدمی هر چند کوچک در بهبود  است، 0011سال  سوم اجتماعی و فرهنگی استان تا پایان سه ماهه

 ریزان داشته باشد. گذاری برنامه گیری مدیران و سیاست تصمیم

اجرایی که با ارائه به موقع   های ها و دستگاه های دولتی، سازمان ی دستگاه از مسئوالن و کارشناسان کلیه در پایان 

                                              نماید.                  سگزاری میاطالعات آماری ما را در انتشار این نشریه یاری نمودند، سپا

 

                     محمدرضا قاسمی                                                                                 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه سرپرست                                                                

 استان اصفهان                                                                                   
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دمات مصرفی خانوارهای شهری          . شاخص بهای کاالها و خ0جدول     

 شاخص کل سال

ها، خوراکی

هاو آشامیدنی

 دخانیات

 و کفش  پوشاک
مسکن، آب، برق، گاز 

 ها و سایر سوخت

مبلمان و لوازم خانگی 

و نگهداری معمول 

 آنها

0295 011 011 011 011 011 

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

0290 010/8 0/003  010/0 015/5 010/9 

 (0/8) (03/0) (0/0) (5/5) ( 0/9 ) 

0290 0/022  5/050  0/023  0/000  0/052  

 (5/32)  (3/29)  (0/30)  (0/8)  (3/02)  

0298 0/005  0/331  3/091  9/022  3/322  

 (1/23)  (8/01)  (2/02)  (9/00)  (0/53)  

0299 9/325  1/218  3/350  8/002  1/205  

 (2/20)  (0/29)  (3/25)  (2/33)  (9/00)  

0299 
     

8/310 سه ماهه اول  3/351  8/330  8/005  0/382  

 
(0/33)  (9/05)  (0/30)  (1/08)  (9/39)  

دومسه ماهه   1/330  2/380  3/300  5/002  3/230  

 
(9/21)  (8/39)  (2/20)  (1/33)  (0/01)  

سومسه ماهه   5/303  8/201  3/308  5/000  0/289  

 
(8/03)  (0/01)  (0/28)  (5/30)  (0/59)  

0/300 سه ماهه  چهارم  2/288  5/219  3/009  9/020  

 
(1/00)  (0/08)  (3/05)  (0/30)  (3/08)  

0011      

5/390 سه ماهه اول  1/012  9/209  0/090  1/000  

 (9/00)  (0/00)  (0/55)  (2/22)  (3/00)  

دومسه ماهه   0/239  0/059  2/280  0/309  8/510  

 (9/05)  (0/02)  (9/50)  (3/20)  (2/50)  

سومسه ماهه   3/252  0/511  5/002  0/323  3/525  

 (0/20)  (0/28)  (0/08)  (0/20)  (0/20)  

.ماخذ: مرکز آمار ایران       
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

         خانوارهای شهری )دنباله(ها و خدمات مصرفی . شاخص بهای کاال0جدول   

.ماخذ: مرکز آمار ایران       
 
 
 
 
 
 
 

 الس
بهداشت و 

 درمان
 ارتباطات حمل و نقل

تفریح و امور 

 فرهنگی
 آموزش

رستوران و 

 هتل

کاالها و خدمات 

 متفرقه

0295 011 011 011 011 011 011 011 

 (00/2) (5/2) (1/0) (0/1) (02/9) (03/0) (9/0) 

0290 010/8 015/0 010/0 000/0 002/0 001/0 019/5 

 (0/8) (5/0) (0/0) (00/0) (02/0) (01/0) (9/5) 

0290 0/035  2/030  0/039  1/008  1/023  3/029  0/000  

 (0/00)  (0/30)  (0/30)  (0/51)  (0/00)  (0/30)  (1/23)  

0298 0/000  0/005  3/009  8/305  0/050  9/312  8/095  

 (1/20)  (1/28)  (3/05)  (2/00)  (1/09)  (5/00)  (0/25)  

0299 1/305  5/300  5/082  3/200  0/000  2/359  8/305  

 (0/21)  (9/08)  (1/32)  (9/01)  (3/00)  (3/30)  (8/01)  

0299        

9/089 سه ماهه اول  3/330  3/000  5/381  3/008  8/330  0/329  

 (0/30)  (0/02)  (1/9)  (3/32)  (9/00)  (0/09)  (3/39)  

دومسه ماهه   0/318  8/350  0/082  8/232  0/008  9/303  1/300  

 (0/30)  (0/59)  (0/32)  (3/20)  (8/00)  (0/31)  (3/00)  

سومسه ماهه   3/339  2/385  0/099  8/288  0/081  1/380  5/398  

 (5/23)  (0/02)  (0/25)  (9/50)  (0/0)  (9/22)  (9/00)  

8/308 سه ماهه  چهارم  2/390  9/093  5/000  0/083  0/219  2/203  

 (9/29)  (8/20)  (0/30)  (2/08)  (8/8)  (2/01)  (9/05)  

0011        

1/300 سه ماهه اول  3/202  8/080  0/001  0/090  5/200  1/250  

 (0/03)  (5/28)  (0/03)  (1/00)  (9/02)  (3/50)  (0/00)  

دومسه ماهه   0/399  0/203  0/088  0/008  5/313  3/293  3/200  

 (0/02)  (2/20)  (5/3)  (0/00)  (1/31)  (5/00)  (0/20)  

سومسه ماهه   0/208  2/203  0/090  2/510  3/351  0/000  0/295  

 (1/29)  (1/30)  (0/0-)  (9/38)  (5/28)  (1/00)  (0/23)  
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 درصد                                                                                                    0نرخ تورم  .3جدول 

 ماخذ: مرکز آمار ایران    
          

                                                                                                                                                  

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

 سال

 ماه
0290 0290 0298 0299 0011 

0/0 (3/0-) 8/2 فروردین  (0/1-)  0/30  (1/09)  1/21  (0/2)  0/20  (0/0)  

5/0 (0/0-) 8/0 اردیبهشت  (9/1-)  0/39  (3/33)  0/38  (0/0-)  0/28  (5/01)  

0/0 (1/8-) 8/5 خرداد  (0/0-)  0/23  (2/35)  5/30  (3/0-)  0/01  (0/00)  

0/0 (1/0-) 8/5 تیر  (9/1-)  5/25  (1/38)  0/35  (0/01-)  3/03  (0/00)  

2/8 (1/0-) 8/5 مرداد  (3/1-)  0/20  (0/39)  5/30  (9/03-)  5/02  (1/09)  

0/30 (9/38) 2/28 (1/0) 0/9 (1/1) 8/0 شهریور  (9/02-)  0/00  (2/31)  

5/35 (0/30) 8/20 (8/3) 3/00 (1/3) 8/0 مهر  (2/03-)  1/05  (5/09)  

2/30 (8/32) 1/20 (9/0) 3/02 (1/3) 8/2 آبان  (0/9-)  3/00  (9/00)  

8/38 (0/31) 0/20 (0/0) 0/05 (1/2) 8/2 آذر  (2/0-)  2/02  (5/00)  

0/21 (2/00) 0/25 (0/9) 8/00 (1/2) 8/3 دی  (0/0-)    

2/23 (2/02) 0/22 (0/03) 5/31 (1/0) 8/0 بهمن  (5/0-)    

2/20 (5/8) 1/23 (0/05) 5/32 (1/3-) 0/8 اسفند  (2/3)    
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درصد -ریالمتغیرهای پولی                                      میلیارد    . 2جدول    شاخص ها و نماگرهای      
 

 سال

 

 مانده کل سپرده ها
مانده کل تسهیالت 

 اعطایی

 مانده کل مطالبات 

 غیر جاری

نسبت تسهیالت به 

 منابع 

نسبت مطالبات 

 به مصرف 

0295 010111 500111 50111 81 01 

 
(00/5) (00/0) (28/0) (0/0) (0/0) 

0290 090111 000666 00666 18 86 

 (02/0) (00/8) (00/9) (0/1) (1) 

0290 959111 030111 08111 00 00 

 (5/31)  (9/03)  (3/08)  (1/5-)  (1/0)  

0298 0200111 0102111 90111 83 8 

 (3/20)  (0/00)  (0/00)  (1/0)  (1/2-)  

0299 0800081 0320520 000050 00 9 

 (9/29)  (3/05)  (5/33)  (1/05-)  (1/0)  

0299 
     

 00 03 010099 891111 0000111 سه ماهه اول 

 
(0/03)  (8/02)  (0/09)  (1/05-)  (1/1)  

 01 02 90000 0110805 0582025 سه ماهه دوم

 
(9/00)  (0/32)  (0/05)  (1/00-)  (1/1)  

سومسه ماهه   0800111 0001111 93001 02 8 

 
(0/09)  (3/08)  (8/00)  (1/1)  (1/2-)  

چهارم سه ماهه  0800081 0320520 000050 00 9 

 
(9/29)  (3/05)  (5/33)  (1/05-)  (1/0)  

0011      

 8 00 010180 0381981 0938585 سه ماهه اول 

 (0/22)  (9/02)  (5/0)  (1/0)  (1/2-)  

 9 05 035099 0001111 3000111 سه ماهه دوم

 (8/20)  (0/01)  (0/39)  (1/3)  (1/0-)  

سومسه ماهه   3530111 0001111 033052 00 8 

 (8/28)  (3/00)  (3/23)  (1/0)  (1/1)  

     .اصفهان هاي استانبانک هماهنگي کمیسیون: ماخذ 
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 میلیارد ریال -میلیون سهم                                        .  نماگرهای بورس اوراق بهادار0دول ج

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

0295 9180 09582 

 (-31/2) (-01/5) 

*0290 05355 20000 

 (00/9) (80/0) 

0290 30550 82800 

 (00/0) (038/8) 

0298 28110 313000 

 (0/02)  (0/000)  

0299 29980 500010 

 (3/5)  (8/050)  

0299 
  

 030000 00388 *سه ماهه اول

 
(0/2-)  (0/380)  

*دومسه ماهه   01808 085191 

 
(5/35)  (0/000)  

*سومسه ماهه   01083 000029 

 
(9/00)  (2/020)  

*چهارمسه ماهه   0002 90938 

 (8/39-)  (0/0)  

0011   

 05000 2002 *سه ماهه اول

 (1/03-)  (0/80-)  

*دومسه ماهه   0501 02500 

 (2/21-)  (0/05-)  

*سومسه ماهه   8013 88105 

 (2/30-)  (3/30-)  

              اي اصفهان.ماخذ: بورس منطقه     

 اطالعات  شامل اطالعات بورس و فرابورس مي باشد. *
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 ریال میلیارد                                      . نماگرهای مالیاتی                                               5جدول 

.ماخذ: اداره کل امور مالیاتي استان اصفهان  
 .درصد مالیات معوقه است 2عوارض نقل و انتقال اتومبیل، شماره گذاري خودرو، مالیات بر فروش سیگار، عوارض خروجي و  شامل *
 
 
 

 سال

 مالیات های غیر مستقیم مالیات های مستقیم
کل 

مدهای آدر

 مالیاتی
 کل

مالیات 

اشخاص        

 حقوقی

مالیات بر 

 درآمد

مالیات بر 

 ثروت
 کل

مالیات 

ارزش 

 افزوده

 سایر

0295 30008 00085 8500 0100 35935 32200 582 52195 

 (30/0) (22/3) (02/3) (0/0) (25/5) (00/0) (30/0) (21/8) 

0290 30090 00290 9102 0328 33099 30805 052 51090 

 (0/9) (0/3) (0/1) (08/3) (-02/3) (-0/5) (03/1) (-5/5) 

0290 25010 32990 9009 0089 20905 39010 3802 00100 

 (30/0) (20/9) (0/0) (31/2) (00/9) (22/3) (221/8) (22/5) 

0298 02303 30805 03922 3000 03835 28020 0093 80120 

 (0/32)  (0/00)  (5/20)  (0/03)  (3/20)  (1/20)  (8/00)  (0/38)  

0299 01501 00020 09120 2025 52880 05085 8010 030290 

 (3/02)  (2/00)  (3/00)  (0/50)  (8/35)  (0/31)  (0/03)  (0/00)  

0299 
        

 05539 3308 5001 0989 050 2320 2852 0500 سه ماهه اول

 
(0/30)  (2/20)  (3/00)  (0/0-)  (3/21)  (8/0-)  (0/050)* (2/30)  

 39023 3009 9520 03081 800 5008 00120 00553 سه ماهه دوم

 
(8/50)  (0/00)  (9/00)  (2/01)  (0/0)  (0/02-)  (5/095)* (8/39)  

سومسه ماهه   30209 00891 5030 0253 00002 05932 0551 28803 

 
(0/80)  (2/010)  (9/01)  (3/020)  (5/50)  (8/00)  (5/30-)  (3/03)  

مسه ماهه چهار  30108 00950 5123 0101 00305 00500 0080 01392 

 
(0/09)  (3/05)  (9/03)  (5/32)  (5/00)  (1/31)  (0/00-)  (1/03)  

0011         

 20000 3001 02203 05003 090 3030 00180 08012 سه ماهه اول

 (1/008)  (0/200)  (1/35-)  (1/50-)  (0/92)  (0/021)  (0/3-)  (0/031)  

 00038 3800 08880 30021 355 2510 25003 29298 سه ماهه دوم

 (5/030)  (9/333)  (1/28-)  (0/01-)  (0/08)  (3/98)  (0/0)  (0/015)  

 59803 0009 20505 23000 905 0019 30000 30008 سه ماهه سوم

 (1/30)  (3/00)  (1/00-)  (9/30-)  (3/80)  (3/98)  (9/35-)  (0/50)  
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 میلیون ریال                                                                            . نماگرهای بیمه             0دول ج

 خسارت پرداختی دریافتی حق بیمه سال

0295 00032599 8332290 

 (31/0) (30/5) 

0290 02309008 01002300 

 (-0/0) (00/0) 

0290 00099302 00521310 

 (8/30)  (2/02)  

0298 30250802 02209010 

 (0/39)  (5/05)  

0299 23300810 00003989 

 (0/50)  (1/22)  

0299 
  

 3000808 0220201 لسه ماهه او

 
(9/03)  (5/30)  

 0295525 8130305 سه ماهه دوم

 
(1/00)  (0/29)  

سومسه ماهه   8835899 2901890 

 
(0/80)  (0/08)  

 0039009 9182223 سه ماهه چهارم

 
(3/01)  (0/00)  

0011   

 2892308 8013910 لسه ماهه او

 (5/20)  (0/00)  

 5308110 9802853 سه ماهه دوم

 (1/32)  (0/08)  

سومسه ماهه   00020339 0001192 

 (3/30)  (0/03)  

استان.ایران، آسیا، البرز و دانا ماخذ: شرکت هاي بیمه   
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 (واقعه)                                                          . نماگرهای حیاتی                                   0جدول 

 *طالق *ازدواج وفات والدت سال

0295 82801 32083 25502 01002 

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

0290 81550 32209 23305 01885 

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

0290 02002 32901 30292 01812 

 (3/9-)  (0/3)  (0/05-)  (8/1-)  

0298 00130 35015 35039 9901 

 (0/00-)  (1/0)  (0/0-)  (1/8-)  

0299 50290 23908 38011 01308 

 (0/0-)  (8/39)  (3/9)  (0/2)  

0299 
    

 3088 0028 0000 00009 سه ماهه اول

 
(0/9-)  (0/30)  (0/3-)  (2/0)  

 3003 8958 8208 05501 سه ماهه دوم

 
(1/5-)  (5/39)  (0/00)  (5/00)  

سومسه ماهه   02518 00059 5035 3200 

 
(3/9-)  (8/09)  (9/02)  (0/0-)  

 3902 0000 0920 02009 سه ماهه چهارم

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

0011     

 3203 0801 9029 00113 سه ماهه اول

 (3/0-)  (0/30)  (0/0)  (1/0)  

 3030 0321 00102 05002 سه ماهه دوم

 (0/3-)  (8/23)  (5/21-)  (0/30-)  

سومسه ماهه   05022 8283 5508 3202 

 (1/03)  (9/30-)  (8/1-)  (1/3)  

.ماخذ: اداره کل ثبت احوال استان  
 فصلي گیري گزارش زمان تفاوت به توجه با باشد. زمان ثبت وقایع ميگیري و  زمان گزارشتفاوت  هاي تعداد ازدواج و طالق به دلیل *افزایش و کاهش

.باشد مي اختالف داراي ها فصل سرجمع با ساالنه سرجمع ساالنه، و  
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 درصد                                                             . شاخص ها و نماگرهای نیروی انسانی 8جدول    

                                                                                                                                                                       .ماخذ: مرکز آمار ایران   

 
 
 

 سال
نرخ مشارکت 

 اقتصادی

نرخ مشارکت 

اقتصادی 

 مردان

نرخ مشارکت 

 اقتصادی زنان

نرخ مشارکت 

اقتصادی 

 مناطق شهری

نرخ مشارکت 

اقتصادی مناطق 

 روستایی

 نسبت 

 اشتغال

0295 01/0 00/5 00/0 01 02/0 5/20  

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

0290 00/0 00/0 00/8 00/3 02 5/25  

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

0290 0/02  0/00  9/09  02 8/00  5/20  

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

0298 5/00  5/05  0/00  8/01  0/00  0/20  

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

0299 0/00  0/08  1/00  9/01  2/05  9/20  

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

0299   
   

 

3/00 سه ماهه اول  3/00  0/05  0/01  0/05  2/20  

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

2/03 سه ماهه دوم  5/09  8/00  8/00  0/00  0/20  

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

سومسه ماهه   9/01  5/08  8/03  0/01  5/00  0/20  

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

0/00 سه ماهه چهارم  2/08  0/02  9/01  9/00  2/20  

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

0011       

0/03 سه ماهه اول  0/08  1/05  8/00  0/00  0/28  

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

2/00 سه ماهه دوم  0/00  2/05  9/01  1/00  0/20  

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

سومسه ماهه   5/01  3/00  9/02  3/01  3/02  9/25  

 (0/1-)  (2/0-)  (0/0)  (3/1-)  (2/0-)  (0/1-)  
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درصد                                   ادامه                   –نیروی انسانی   . شاخص ها و نماگرهای8جدول   

 نرخ بیکاری سال
نرخ بیکاری 

 مردان

نرخ بیکاری 

 زنان

نرخ بیکاری 

 مناطق شهری

نرخ بیکاری 

 مناطق روستایی

نرخ بیکاری جوانان 

 ساله(05 -30)

0295 00/0 03/5 32/0 05/0 0/0 39/3 

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

0290 00/0 00/0 30/2 05/0 0/5 20/3 

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

0290 0/02  9/01  2/32  0/00  3/0  3/38  

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

0298 0/01  0/8  0/08  2/00  8/5  0/35  

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

0299 9/01  9/9  1/00  0/00  8/5  0/32  

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

0299 
 

 
    

9/00 سه ماهه اول  8/01  3/00  9/03  8/0  3/30  

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

0/00 سه ماهه دوم  0/01  0/00  5/03  3/5  1/33  

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

سومسه ماهه   0/01  5/9  3/05  9/01  8/0  8/09  

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

8/9 سه ماهه چهارم  9/8  2/00  3/01  2/0  3/30  

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

0011       

9/8 سه ماهه اول  9/0  0/02  3/9  0/0  3/00  

 (1/2-)  (9/3-)  (8/2-)  (0/2-)  (0/0)  (1/01-)  

0/03 سه ماهه دوم  8/01  0/31  9/02  3/2  0/30  

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

سومسه ماهه   0/00  3/01  0/00  0/03  5/0  0/30  

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

 .ماخذ: مرکز آمار ایران
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درصد                         ادامه                             –نیروی انسانی   . شاخص ها و نماگرهای8جدول   

 سال

سهم 

اشتغال 

 ناقص

شاغالن سهم 

در بخش 

 کشاورزی

شاغالن در سهم 

 بخش صنعت

شاغالن در سهم 

 بخش خدمات

شاغالن سهم 

بخش عمومی 

 از کل شاغالن

سهم شاغالن 

بخش 

خصوصی از کل 

 شاغالن

0295 05/5 00 02/0 05/0 05/3 80/8 

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

0290 00 01/3 02/8 05/9 00/0 85/0 

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

0290 02 3/01  8/01  9/08  5/03  5/80  

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

0298 9/00  0/00  0/00  2/00  8/03  3/80  

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

0299 1/03  3/00  0/03  0/00  1/03  1/88  

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

0299 
     

 

5/9 سه ماهه اول  0/03  0/00  3/00  3/03  8/80  

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

0/00 سه ماهه دوم  3/03  0/02  3/00  1/00  1/89  

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

سومسه ماهه   5/02  5/01  9/00  0/00  0/03  0/80  

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

0/02 سه ماهه چهارم  1/01  0/03  0/00  5/03  5/80  

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

0011       

1/03 سه ماهه اول  5/00  1/03  5/00  0/03  0/80  

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

2/03 سه ماهه دوم  3/01  0/05  0/00  0/02  9/80  

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

سومسه ماهه   5/02  8/0  8/05  5/00  0/03  2/80  

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

 .ماخذ: مرکز  آمار ایران
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  استان .شاخص ها و نماگرهای آب9دول ج

 سال

تعداد 

مشترکین 

 فعال آب

تعداد 

انشعابات 

 خانگی

تعداد 

انشعابات 

 واگذار شده

میزان کل 

 مصرف آب

متر هزار)

 مکعب(

 )درصد( سهم از مصرف آب

 تجاری صنعتی خانگی
و  عمومی

 دولتی

و  آموزشی

 مذهبی

آزاد و 

 بنایی
 سایر

 0/8 1/8 3/2 2/3 3/0 5/0 00/9 208811 00830 999930 0010099 شهری -استان

 2/2 1/0 3/0 0/3 0/1 0/2 80/0 01918 0008 003528 320082 روستایی-استان

 9/3 2/0 0/8 1/8 3/2 0/9 00/5 23132 3893 003030 029821 کاشانشهرستان 

0295 0082003 0380585 35000 290020 08/3 5/3 3/0 2/0 3/2 0/1 0/5 

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

 8 3 3 2 2 0 05 238010 08323 0100350 0030800 شهری -استان

0/81 00220 5003 000020 302010 روستایی-استان  5/0  3/0  0/0  9/3  0/1  2/2  

 5 3/0 0/0 1/0 3/0 5/0 83/9 20009 3900 002128 003010 شهرستان کاشان

0290 0518082 0399131 30358 010093 00/0 0/0 3/0 2/2 3/0 0/9 0/2 

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

 3/0 0/1 3 0/3 5/3 01 05 218005 00050 0132905 0029015 شهری -استان

5/81 28003 5050 000130 308050 روستایی-استان  0/0  3/0  5/01  0/3  5/1  3/1  

1/80 20200 2200 000109 005931 شهرستان کاشان  1/5  5/3  0/1  9/0  5/3  5/0  

0290 0520383 0205128 30500 208198 00/0 9/1 3/0 2/2 3/0 1/0 0/0 

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

  0  0  3  2  3  8  00 233000 00195 0125090 0050203 شهری -استان

0/81 03300 5133 000909 352025 روستایی-استان  5/0  3/0  0/01  8/3  5/1  3/1  

5/80 23023 2308 009598 009320 شهرستان کاشان  0/5  5/3  9/1  2/0  1/0  0/0  

0298 0558020 0221100 35205 290531 08/1 0/0 3/1 2/0 3/1 0/1 0/0 

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

  1  0  0  0  2  0  80 208500 00800 0100952 0002005 شهری -استان

1/91 03001 5203 300919 325883 روستایی-استان  1/5  1/3  1/0  1/3  1/1  1/1  

2/83 20231 0010 022093 000221 شهرستان کاشان  0/0  0/2  1/0  2/0  5/0  5/0  

0299 0580250 0292050 30900 298090 80/9 0/0 3/9 2/0 0/0 1/9 1/0 

 (8/0) (8/0) (0/01) (3/1) (9/8) (2/2-) (1/0) (3/1-) (9/1-) (1/1) (5/5-) 

0299            

            اول هسه ماه

 1 0 0 2 3 0 80 03090 2518 0128030 0059050 شهری -استان

0/83 01310 809 005050 350300 روستایی-استان  1/0  9/0 2/1  0/0  3/1 2/9  

0/80 8080 895 031153 051109 شهرستان کاشان  0/0  3/3  0/1  5/1  1/0  2/0  

5/80 90009 5333 0222923 0500103 سه ماهه اولجمع   5/0 3/1 3/5 0/1 1/9 0/0 

 (0/0) (0/0) (0/03-) (1/1) (5/8) (2/2-) (0/1) (5/1) (1/0-) (0/1-) (0/0-) 
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 ادامه - استان آب  .شاخص ها و نماگرهای9دول 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(

 تجاری صنعتی خانگی
و  عمومی

 دولتی

آموزشی 

 و مذهبی

آزاد و 

 بنایی
 سایر

            دوم هسه ماه

 1/1 1/0 1/3 1/0 1/2 1/2 1/80 90250 5093 0100009 0000000 شهری -استان

1/91 02020 0058 319025 322000 روستایی-استان  1/0  1/3 1/0  1/3  1/1 1/0  

0/81 00020 0300 023008 002003 شهرستان کاشان  8/3  5/5  0/0  5/0  3/0  9/0  

0/80 030030 8000 0280183 0501992 سه ماهه دوم  جمع  2/0 2/0 2/0 0/9 1/9 1/9 

 (5/0) (0/0) (1/05) (3/3) (3/8) (0/2-) (0/1) (5/1) (3/1-) (0/1-) (3/5-) 

            سوم هسه ماه

1/1 1/0 1/0 1/5 1/2 1/0 1/80 09528 0308 0100905 0008930 شهری -استان  

1/89 00880 0282 301090 320089 روستایی-استان  1/5  1/2 1/0  1/3  1/1 1/1  

1/81 9802 0101 022518 005855 شهرستان کاشان  1/5  1/2 1/0  1/3  1/3  1/0  

8/85 010308 0020 0289300 0509300 سه ماهه سوم  جمع  0/3 2/1 0/0 0/3 0/1 1/0 

 (0/0) (0/0) (3/00) (8/2) (5/0) (0/0-) (3/1) (5/0) (8/1-) (1/1) (8/5-) 

            چهارم هسه ماه

1/1 1/0 1/0 1/0 1/2 1/0 1/80 01009 0898 0100952 0002005 شهری -استان  

1/88 8290 0009 300919 325883 روستایی-استان  1/0  1/2 1/0  1/3  1/1 1/1  

1/82 0258 0005 022093 000221 شهرستان کاشان  1/5  1/3 1/0  1/0  1/3  1/0  

8/80 85910 0853 0292050 0580250  چهارمسه ماهه  جمع  0/2 3/9 2/0 0/0 0/1 1/5 

 (8/0) (8/0) (2/09) (9/0-) (0/9) (9/2-) (0/1) (8/1) (9/1-) (0/1) (9/5-) 

0011            

            اول هسه ماه

1/1 1/0 1/0 1/5 1/2 1/0 1/80 00023 2280 0151050 0000150 شهری -استان  

1/89 01015 0000 003930 320158 روستایی-استان  1/5  1/2 1/0  1/3  1/1 1/1  

1/83 9882 908 022938 000802 شهرستان کاشان  1/5  1/2 1/0  1/0  1/3  1/0  

9/85 90031 5083 0250515 0590908 سه ماهه اولجمع   0/3 2/1 0/3 0/0 0/1 1/0 

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

            دوم هسه ماه

1/1 1/0 1/3 1/0 1/2 1/0 1/80 89030 2103 0152020 0080220 شهری -استان  

1/89 03801 3050 002898 328200 روستایی-استان  1/5  1/2 1/0  1/3  1/1 1/1  

2/09 01500 0305 020902 009020 شهرستان کاشان  3/5  2/2 3/0  0/0  9/0  8/0  

0/85 002152 0998 0203595 0598850 دومسه ماهه جمع   0/3 2/1 2/0 0/9 0/1 1/0 

 (8/0) (0/0-) (8/02-) (0/0-) (1/0-) (1/0) (0/1-) (1/1) (1/1) (0/1) (1/1) 
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 ادامه - استان آب  .شاخص ها و نماگرهای9دول 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(

 تجاری صنعتی خانگی
و  عمومی

 دولتی

آموزشی 

 و مذهبی

آزاد و 

 بنایی
 سایر

            سوم هسه ماه

1/1 5/1 1/3 5/3 1/5 1/0 1/80 83591 0020 0000110 0085290 شهری -استان  

1/88 01532 0000 000003 300551 روستایی-استان  1/0  1/2 1/0  1/3  1/1 1/1  

0/80 00003 990 020192 081020 شهرستان کاشان  5/0  0/2 1/0  0/3  9/0  0/0  

0/85 010305 0809 0030510 0010108  سومسه ماهه  جمع  0/2 0/0 3/3 3/1 1/0 1/0 

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

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب استان.
 شرکت آب و فاضالب کاشان. -       
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برق                                                                      .شاخص ها و نماگرهای01جدول   

 سال
 تولید کل

 عت(سا)مگاوات 

 میزان فروش

 )مگاوات ساعت(

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

 بخاری
سیکل 

 ترکیبی
 دیزلی آبی گازی

0295 31305911 0050111 01/8 05 32/0 1/0 1 

 (-00/0) (-9/0) (-5/0) (3/8) (2) (-1/0) (1) 

0290 32229198 0890521 05/2 03/3 33 1/5 1 

 (05/0) (-31/5) (0/5) (-3/8) (-0/0) (-1/0) 1 

0290 30293530 5152911 9/00  0/02  0/30  1/3 1 

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

0298 30550000 0113009 1/03  1/30  1/00  1/0  1 

 (0/1)  (8/08)  (9/3-)  (2/0)  (0/0-)  (8/1)  (1)  

0299 30552009 5590511 0/01  5/33  0/00  0/1  1 

 (9/02)  (3/8-)  (0/0-)  (5/0)  (0/1-)  (0/1-)  (1)  

0299 
       

3/00 0500011 0009209 سه ماهه اول  8/00  8/00  3/0  1 

 
(0/9)  (1/38-)  (0/3)  (5/0-)  (0/1-)  (2/1-)  (1)  

8/50 0810511 0003915 سه ماهه دوم  0/33  1/09  0/0  1 

 
(0/03)  (0/3-)  (8/3-)  (0/2)  (5/1-)  (0/1-)  (1)  

سومسه ماهه   5800580 0301081 5/58  5/35  1/00  1 1 

 
(1/5)  (0/09)  (5/8-)  (3/0)  (1/2)  (8/1-)  (1)  

8/50 0110011 0802918 سه ماهه چهارم  9/39  2/03  1 1 

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

0011        

5/50 0098021 0200890 سه ماهه اول  8/30  0/31  1 1 

 (2/0-)  (9/00)  (0/9-)  (1/0)  (8/2)  (3/0-)  (1)  

5/55 0002811 0205925 سه ماهه دوم  1/30  5/31  1 1 

 (9/1-)  (0/28-)  (2/3-)  (9/0)  (0/0)  (0/0-)  (1)  

سومسه ماهه   0022080 0900011 5/02  9/09  5/00  3/1  1 

 (0/5)  (1/52)  (1/5)  (0/5-)  (0/1)  (3/1)  (1)  

 ، شرکت تولید برق استان.اي استانماخذ: شرکت برق منطقه
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 ادامه                                                                 -. شاخص ها و نماگرهای برق01جدول 

  .اي استانماخذ: شرکت برق منطقه 
 
 
 

 سال
 طول خطوط انتقال

 )کیلومتر مدار(

ظرفیت پست های 

 انتقال 

 )مگاولت آمپر(

 طول خطوط 

 فوق توزیع

 )کیلومتر مدار(

 ظرفیت پست 

  فوق توزیع

 )مگاولت آمپر(

0295 8/2159 01025 0/0810 5/0208 

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

0290 5/2190 01055 0/0823 5/0038 

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

0290 5/2190 03125 0/0800 0500 

 (1/1) (1/02) (0/1) (9/0) 

0298 0/2190 03125 3/0808 0080 

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

0299 0/2000 03055 0/0909 0910 

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

0299   

 5/0018 3/0881 03125 0/2001 سه ماهه اول

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

 0000 3/0881 03055 0/2008 سه ماهه دوم

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

 0800 3/0881 03055 0/2008 سه ماهه سوم

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

 0910 0/0909 03055 0/2000 سه ماهه چهارم

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

0011   

 0880 2/0930 03055 0/2000 سه ماهه اول

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

 0880 0/0830 03055 9/2010 سه ماهه دوم

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

 0880 0/0830 03055 9/2010 سه ماهه سوم

 (0/1-) (1/1) (3/0-) (1/0) 
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 ادامه -.شاخص ها و نماگرهای برق 01جدول 

 تعداد مشترکین سال
 میزان مصرف

 )مگاوات ساعت(

 سهم مصرف)درصد(

 سایر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

*استان  0200338 9138111 33/9 0/0 32/0 28/5 0/0 2/0 

اصفهان شهرستان  0000111 5008111 25/5 00/3 02/2 30 00/5 3/5 

0295 3085338 00090111 30/0 9/1 09/0 8/22  0/2 3/9 

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

9/33 9030200 0003809 استان  0/0 0/32  5/28  0/0  0/2  

 3/3 00/0 30/0 02/2 00/0 25/1 5098092 0001099 شهرستان اصفهان

0290 3552508 00932120 30/0 9/1 09/5 3/20  0/2 3/8 

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

 2 5 29 30 5 30 9292030 0050208 استان

2/25 5038188 0009889 شهرستان اصفهان  3/00  0/03  0/30  0/00  0/3  

0290 3030320 05130000 38/3 0/2 09/5 0/20  0/5 3/8 

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

 3 5 02 33 5 32 01010111 0090530 استان

0/22 0328935 0095830 شهرستان اصفهان  3/00  0/03  0/39  0/00  1/3  

0298 3093200 00005935 30/1 0/2 08/5 8/20  0/0 3/1 

 (5/3)  (8/01)  (3/0-)  (1/1)  (1/0-)  (0/2)  (0/1-)  (8/1-)  

 3 5 05 30 0 32 00050000 0520003 استان

0/20 030000028 0330923 شهرستان اصفهان  0/01  2/03  0/39  2/00  1/3  

0299 3059590 00021059 30/3 0/3 00/9 5/29  0/2 3/1 

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

0299 
        

  سه ماهه اول

 0 0 08 30 5 09 3500395 0512801 استان

5/20 0532003 0311000 شهرستان اصفهان  0/9  9/02  8/21  3/01  2/0  

0/30 0011120 3010080 سه ماهه اولجمع   5/0  0/31  5/00  3/0  0/0  

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

         سه ماهه دوم

 0 5 00 35 5 32 2010008 0502009 استان

2/25 0003000 0318315 شهرستان اصفهان  2/00  1/02  0/30  0/00  0/3  

3/30 5000090 3030980 سه ماهه دوم جمع   3/0  9/31  0/20  2/0  0/0  

 
(2/3)  (0/0)  (0/1-)  (0/1)  (2/0)  (5/1-)  (3/1-)  (0/1-)  
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 ادامه -.شاخص ها و نماگرهای برق 01جدول 

 تعداد مشترکین سال
 میزان مصرف

 )مگاوات ساعت(

 سهم مصرف)درصد(

 سایر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

         سه ماهه سوم

 3 5 02 32 0 32 3000812 0532501 استان

3/20 0503132 0300532 شهرستان اصفهان  0/9  5/03  9/38  2/00  5/0  

8/30 0202830 3000192  سومسه ماهه جمع   0/0  3/09  8/20  2/0  8/0  

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

         سه ماهه چهارم

 3 5 05 30 0 32 3025125 0520003 استان

اصفهانشهرستان   0330923 0010008 2/23  9/9  5/9  3/22  9/00  0/2  

0/30 2803012 3059590  چهارمسه ماهه جمع   3/0  8/00  0/01  5/0  0/3  

 (5/3)  (3/00)  (1/0)  (0/0-)  (1/1)  (0/1)  (0/1)  (1/1)  

0011         

         سه ماهه اول

 1 5 01 39 0 33 3002031 0502910 استان

0/25 0530832 0321023 شهرستان اصفهان  3/01  0/00  8/30  5/00  0/0  

1/30 0001902 3000020 سه ماهه اولجمع   2/0  0/32  0/25  0/0  0/1  

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

         سه ماهه دوم

 3 5 01 30 0 32 2290059 0552000 استان

0/20 0808008 0320020 شهرستان اصفهان  9/00  0/03  0/35  2/03  8/0  

0/30 5301000 3089810 دومسه ماهه جمع   8/0  2/30  8/20  0/0  9/0  

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

         سه ماهه سوم

 3 5 03 30 0 32 3810012 0502359 استان

0/20 0009900 0303013 شهرستان اصفهان  9/9  3/02  0/39  2/03  0/0  

2/30 0000109 3815900 سومسه ماهه جمع   3/0  1/31  3/20  0/0  0/0  

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

.نتوزیع برق شهرستان اصفها ، شرکتتوزیع برق استان اصفهان شرکت ماخذ:  

 هاي استان اصفهان بجز شهرستان اصفهان است.شامل تمام شهرستان*
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 ادامه -.شاخص ها و نماگرهای برق 01جدول 

 

 سال

 سهم اشتراک

 صنعتی   کشاورزی عمومی خانگی

 

 تجاری

 

 سایر

*استان  81/0 2 3/3 0/0 03/0 1/9 

اصفهان شهرستان  00/0 0/0 0 1/9 05/8 1/5 

0295 9/08  0/2  0/0  3/0  9/02  0/1  

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

 0 02 0 3 2 81 استان

0/00 شهرستان اصفهان  0/0 0 1/9 05/9 5/1  

0290 0/08  0/2  0/0  1/0  2/00  8/1  

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

 0 02 0 3 2 81 استان

8/00 شهرستان اصفهان  8/0  1/0  1/0  1/00  5/1  

0290 0/08  8/2  0/0  1/0  2/00  8/1  

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

 0 02 0 3 2 81 استان

0/00 شهرستان اصفهان  9/0  1/0  1/0  0/00  5/1  

0298 5/08  9/2  0/0  1/0  0/00  8/1  

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

 0 00 0 3 2 09 استان

5/00 شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  1/00  5/1  

0299 9/00  9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

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

0299  

       سه ماهه اول

 0 02 0 3 2 81 استان

5/00 شهرستان اصفهان  9/0  1/0  1/0  0/00  5/1  

5/08 سه ماهه اولجمع   9/2  0/0  1/0  0/00  8/1  

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

       سه ماهه دوم

 0 00 0 3 2 09 استان

5/00 شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  0/00  5/1  

9/00 سه ماهه دومجمع   9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

  (0/1-)  (0/1)  (1/1)  (1/1)  (5/1)  (1/1)  
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 ادامه -.شاخص ها و نماگرهای برق 01جدول 

   .توزیع برق شهرستان اصفهان شرکت، توزیع برق استان اصفهان شرکت ماخذ:

 ن اصفهان بجز شهرستان اصفهان است.هاي استاشامل تمام شهرستاناستان، *
 
 
 
 
 
 
 

 سال

 سهم اشتراک

 سایر تجاری صنعتی   کشاورزی عمومی خانگی

       سه ماهه سوم

 0 00 0 3 2 09 استان

5/00 شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  0/00  5/1  

9/00 سومسه ماهه جمع   9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

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

چهارمسه ماهه         

 0 00 0 3 2 09 استان

5/00 شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  1/00  5/1  

9/00 چهارمسه ماهه جمع   9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

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

0011       

       سه ماهه اول

 0 00 0 3 2 09 استان

0/00 شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  0/00  5/1  

9/00 سه ماهه اولجمع   9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

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

       سه ماهه دوم

 0 00 0 3 2 09 استان

0/00 شهرستان اصفهان  0/5  1/0  1/0  0/00  5/1  

8/00 دومسه ماهه جمع   9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

 (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  

       سه ماهه سوم

 0 00 0 3 2 09 استان

0/00 شهرستان اصفهان  0/5  1/0  1/0  0/00  5/1  

8/00 سومسه ماهه جمع   9/2  0/0  1/0  9/00  8/1  

  (0/1-)  (0/1)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  
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 میلیون لیتر                                                     های نفتی                . نماگرهای فرآورده00جدول 

.هاي نفتي استان اصفهان ماخذ: شرکت پخش فرآورده  

 * تا زمان انتشار، اطالعات دریافت نگردید.

 

 

 سال

 فروش فرآورده های نفتی

 سایر نفت گاز بنزین سوپر بنزین معمولی (تن)گاز مایع 

0295 030208 0908 00 3580 020 

 (0/0)  (0/9) (-0/5) (0/0-)  (-03/0) 

0290 039005 0908 09 3500 000 

 (9/0)  (0/3)  (0/32)  (3/1-)  (2/05-)  

0290 025083 3319 03 3000 010 

 (3/0)  (3/03)  (8/00-)  (2/0-)  (1/9-)  

0298 039901 3350 030 3988 000 

 (9/2-)  (1/3)  (0/088)  (0/30)  (0/00)  

0299 001320 0988 35 2051 98 

 (9/0)  (8/00-)  (2/09-)  (0/5)  (9/23-)  

0299      

 05 020 0 020 23130 سه ماهه اول

 (1/0)  (0/30-)  (0/90-)  (0/5)  (0/00-)  

 35 030 2 580 20928 دومسه ماهه 

 (5/00)  (0/0-)  (2/93-)  (0/30)  (0/21-)  

 00 089 0 058 25030 سه ماهه سوم

 (8/9)  (0/05-)  (9/88-)  (2/2-)  (8/03-)  

چهارمسه ماهه   28008 503 00 0112 03 

 (0/0)  (0/0)  (1/011)  (0/3)  (1/5)  

0011      

 0 001 00 511 20501 سه ماهه اول

 (5/0-)  (0/00)  (1/0511)  (9/09)  (2/52-)  

 00 031 5 505 21090 دومسه ماهه 

 (0/03-)  (3/0-)  (0/00)  (0/1-)  (1/50-)  

*ماهه سومسه   ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... 
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 ادامه                                                                       –نماگرهای فرآورده های نفتی  .00جدول 

 سال
به جز گاز ) کل فروش

 مایع( میلیون لیتر

 مصرف سوخت خودروهای سبک
تعداد جایگاه عرضه مواد 

 سوختی

 گاز طبیعی

 )میلیون متر مکعب(

 بنزین معمولی

 )میلیون لیتر(
 خصوصی دولتی

0295 0090 539 0902 2 359 

 (0/3-)  (0/00)  (9/0)  (0/50-)  (9/0)  

0290 0025 530 0903 2 309 

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

0290 0809 530 3312 1 300 

 (8/0)  (0/1-)  (2/03)  ... (1/2)  

0298 5519 521 3303 1 390 

 (2/00)  (0/0)  (0/1)  ... (0/5)  

0299 5300 500 0895 1 392 

 (5/0-)  (8/5)  (2/00-)  ... (0/1)  

0299 
     

 390 1 038 035 0180 سه ماهه اول

 
(1/00-)  (8/1)  (0/35-)  ... (0/0)  

 390 1 532 051 0222 دومسه ماهه 

 
(0/3)  (1/32)  (0/00-)  ... (9/0)  

 390 1 000 020 0301 سه ماهه سوم

 
(2/02-)  (2/3)  (0/00-)  ... (2/1)  

 392 1 098 051 0500 سه ماهه چهارم

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

0011      

 210 1 099 028 0382 سه ماهه اول

 (1/08)  (0/01)  (0/00)  ... (5/0)  

 252 1 500 000 0380 دومسه ماهه 

 (9/2-)  (1/3-)  (0/2)  ... (9/08)  

*سه ماهه سوم  ... ... ... ... ... 

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

   .هاي نفتي استان اصفهان ردهآوماخذ: شرکت پخش فر

 * تا زمان انتشار، اطالعات دریافت نگردید.
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 هزار متر مکعب                                                                           ای گاز         . نماگره03جدول 

 سال
 مصرف

 کل مصرف مصرف صنعتی مصرف عمومی خانگیمصرف 

0295 2803503 980520 02001550 08521001 

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

0290 2103111 855111 05133111 08900111 

 (-31/9) (-02/0) (9/8) (3/3) 

0290 2022111 820111 00501111 09109111 

 (9/30)  (3/3-)  (0/2-)  (0/1)  

0298 0109008 0110000 00892350 09909025 

 (5/8)  (0/31)  (0/3)  (0/0)  

0299 0010003 808309 05000310 31529583 

 (2/0)  (0/08-)  (9/0)  (1/2)  

0299     

 5290900 0390990 312018 890203 سه ماهه اول

 (0/00)  (1/2-)  (3/5)  (0/0)  

مسه ماهه دو  213800 318201 0200531 0800010 

 (1/03)  (0/09)  (5/0)  (8/0)  

 5500255 2901018 350520 0230001 سه ماهه سوم

 (0/003)  (0/30)  (1/03)  (0/39)  

 0035003 3995583 009020 0581390 سه ماهه چهارم

 (5/20-)  (0/02-)  (3/2-)  (0/30-)  

0011     

 0928020 0002009 300010 552050 سه ماهه اول

 (3/28-)  (9/2)  (8/3-)  (5/8-)  

مماهه دو سه  090389 51950 0300050 0531111 

 (8/25-)  (5/05-)  (0/3-)  (2/0-)  

 5381100 0008905 009202 990022 سه ماهه سوم

 (0/35-)  (5/52-)  (2/5)  (0/0-)  

 .ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان 
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ادامه-. نماگرهای گاز 03جدول   

 .ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان
 
 

 سال
 تعداد مصرف کننده تعداد انشعاب

 صنعتی عمومی خانگی صنعتی عمومیخانگی و 

0295 05920 322 50080 0008 … 

 (-08/2) (-33/3) (-5/2) (3/0) … 

0290 08022 99 09808 2903 000 

 (05/0) (-50/5) (-8/0) (-00/5) … 

0290 00311 000 53900 0523 090 

 ( 32- /1) (05/5) (0/0) (00/0) (03/0) 

0298 03900 303 03039 0209 923 

 (1/9-)  (9/88)  (8/09-)  (0/2-)  (2/20)  

0299 03938 039 05505 0802 900 

 (0/1)  (0/53-)  (0/0)  (2/00)  (2/0)  

0299 
     

 08 830 8350 22 0952 سه ماهه اول

 
(0/03)  (0/50)  (0/0-)  (5/00-)  (3/23-)  

 000 850 00190 30 0210 سه ماهه دوم

 
(3/35)  (5/05-)  (3/5)  (9/1-)  (0/51-)  

 219 0010 02800 23 3993 سه ماهه سوم

 
(0/0)  (8/32-)  (9/03)  (0/01)  (2/55)  

 282 0088 03250 28 2000 سه ماهه چهارم

 
(8/35-)  (0/02-)  (0/01)  (9/03)  (1/00)  

0011      

 010 005 0803 00 0800 سه ماهه اول

 (0/0-)  (0/50-)  (9/00-)  (0/30-)  (9/25)  

 010 003 00309 01 3908 سه ماهه دوم

 (3/23-)  (3/009)  (0/0)  (0/9-)  (5/28-)  

 305 0030 02515 92 5095 سه ماهه سوم

 (0/02)  (0/091)  (0/3-)  (1/0)  (0/21-)  
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 نقل جاده ای                                                                    . نماگرهای حمل و02جدول

              .اي استان اصفهانماخذ: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده
 
 

 سال
 حمل کاال از طریق جاده

 ) هزار تن(

 ایجابجایی مسافر از طریق خطوط جاده

 )هزار نفر(

0295 00330 05030 

 (8/3) (1/0) 

0290 08210 00119 

 (9/3) (-9/3) 

0290 08500 03020 

 (1/5) (-9/8) 

0298 53050 00958 

 (1/8)  (2/5-)  

0299 52090 0285 

 (1/3)  (0/00-)  

0299  

 0000 00009 سه ماهه اول

 (5/3-)  (9/03-)  

 0000 00052 سه ماهه دوم

 (0/01)  (1/00-)  

ماهه سومسه   02220 0000 

 (0/1-)  (2/00-)  

 0880 00328 سه ماهه چهارم

 (0/1)  (8/30-)  

0011  

 0028 03011 سه ماهه اول

 (0/01)  (0/55)  

 0820 03280 سه ماهه دوم

 (2/00-)  (0/2)  

 0098 02003 سه ماهه سوم

 (3/2)  (0/00)  
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 . نماگرهای حمل و نقل ریلی  00جدول  

 سال
حمل کاال از طریق خطوط ریلی 

 کیلومتر( -)میلیون تن

طریق خطوط جابجایی مسافر از 

 ریلی )هزار نفر(
 طول انواع خطوط ریلی )کیلومتر(

0295 0308 0302 902 

 (9/0)  (0/02)  (5/3-)  

0290 0030 0309 902 

 (9/8)  (1/2)  (2/2)  

0290 5313 0020 900 

 (0/03)  (1/05)  (2/1)  

0298 5090 0000 0110 

 (0/5)  (0/0-)  (2/0)  

0299 0131 501 0133 

 (5/9)  (1/00-)  (0/0)  

0299 
   

 0110 21 0031 سه ماهه اول

 
(0/39)  (3/93-)  (1/0)  

 0110 009 0530 سه ماهه دوم

 
(5/31)  (9/00-)  (0/3)  

 0133 058 0500 سه ماهه سوم

 
(9/3)  (0/55-)  (8/2)  

 0133 312 0259 سه ماهه چهارم

 
(0/9-)  (0/31-)  (0/0)  

0011    

 0153 308 0350 سه ماهه اول

 (0/33-)  (2/092)  (0/0)  

 0159 392 0000 سه ماهه دوم

 (0/32-)  (3/000)  (2/5)  

 0159 285 0088 سه ماهه سوم

 (0/30-)  (0/002)  (0/2)  

    .ماخذ: اداره کل راه آهن جمهوري اسالمي ایران
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 . نماگرهای حمل و نقل هوایی                                                                05جدول  

 سال 

 تعداد پرواز )سورتی(

حمل کاال از طریق حمل 

 و نقل هوایی )تن(

جابجایی مسافر از طریق حمل 

 و نقل هوایی

 جمع خارجی داخلی )هزارنفر( 

0295 09100 0398 32203 30000 3050 

 (31/5) (00/8) (09/0) (00/3) (00/9) 

0290 31305 0331 30095 35550 3090 

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

0290 00050 3012 09101 00010 3122 

 (8/00-)  (0/02-)  (3/33-)  (0/21-)  (3/30-)  

0298 05300 0808 00005 00028 0813 

 (2/8-)  (0/32-)  (3/01-)  (1/0-)  (0/00-)  

0299 02800 503 00008 03801 0182 

 (2/9-)  (1/09-)  (8/05-)  (1/32-)  (9/29-)  

0299      

 080 0950 3025 59 3200 سه ماهه اول

 (0/20-)  (3/88-)  (2/02-)  (0/50-)  (1/03-)  

 230 2800 0123 091 2803 سه ماهه دوم

 (2/0)  (2/01-)  (8/0-)  (9/00-)  (0/39-)  

ماهه سومسه   2090 000 2858 2308 305 

 (3/9-)  (5/02-)  (0/00-)  (0/30-)  (0/02-)  

 212 2088 0192 050 2920 سه ماهه چهارم

 (8/5)  (0/20-)  (0/2)  (0/00)  (0/30-)  

0011      

 230 2880 0001 315 0325 سه ماهه اول

 (3/08)  (5/300)  (2/83)  (2/98)  (0/81)  

 220 2025 0010 221 0100 سه ماهه دوم

 (1/0)  (0/02)  (3/9)  (5/5-)  (0/2)  

 083 5182 0010 010 0311 سه ماهه سوم

 (8/02)  (0/002)  (0/09)  (1/58)  (2/05)  

 .هاي استان اصفهانماخذ: اداره کل فرودگاه
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        . شاخص ها و نماگرهای مخابراتی )درصد(                                                                  00جدول  

         .ماخذ: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0295 00/8 02/3 29/2 3/0 

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

0290 08/0 09/3 01/0 2/0 

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

0290 00/2 83/2 25/0 0/2 

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

0298 9/20  5/05  0/00  8/0  

 (0/9-)  (8/0-)  (0/30)  (5/0-)  

0299 3/00  0/99  2/53  5/5  

 (2/00)  (0/30)  (0/9-)  (0/1)  

0299  
   

8/00 سه ماهه اول  0/92  0/09  5/5  

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

دومسه ماهه   1/05  5/90  2/53  2/5  

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

5/05 سومسه ماهه   0/90  2/52  3/5  

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

3/00 چهارمسه ماهه   0/99  2/53  5/5  

 (2/00)  (0/30)  (0/9-)  (0/1)  

0011     

1/00 سه ماهه اول  3/99  0/52  0/5  

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

دومسه ماهه   0/05  3/011  1/52  8/5  

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

سومسه ماهه   9/05  0/010  5/52  8/5  

 (0/1)  (3/0)  (0/1)  (0/1)  
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                                                                                               . نماگرهای پستی           00جدول  

    .استان اصفهانماخذ: اداره کل پست  
 * تا زمان انتشار، اطالعات دریافت نگردید.

 

 

 

 

 سال

تعداد کل مرسوالت 

پستی وارد شده  از 

 مبادی خارج از کشور

پستی تعداد کل مرسوالت 

صادر شده به خارج از 

 کشور

تعداد کل مرسوالت پستی 

صادر شده از مبادی داخل 

 کشور

سرانه مرسوالت 

 پستی

0295 000290 010993 00235903 2/0 

 (-09/1) (-29/2) (-02/1) … 

0290 083805 98002 00231122 2/3 

 (2/0) ( 2- /3) (1/1)  … 

0290 030081 003831 03900308 5/3  

 (0/21-)  (2/00)  (5/31-)  … 

0298 90180 85530 02330100 … 

 (3/30-)  (3/30-)  (9/0)  … 

0299 59308 09038 01503220 120 

 (2/28-)  (9/00-)  (2/31-)  … 

0299 
    

5/1 3300503 5391 33000 سه ماهه اول  

 
(0/08-)  (2/80-)  (5/05-)  (1)  

5/1 3052800 5008 38821 سه ماهه دوم  

 
(0/0)  (3/02-)  (0/30-)  (0/38-)  

5/1 3009911 0000 0108 سه ماهه سوم  

 
(1/09-)  (1/00-)  (0/05-)  (0/00-)  

0/1 3930108 3500 0950 سه ماهه چهارم  

 
(3/85-)  (2/85-)  (0/33-)  (9/08-)  

0011     

0/1 2103030 2800 0801 سه ماهه اول  

 (0/90-)  (2/30-)  (0/28)  (1/31)  

0/1 2130385 2991 3380 سه ماهه دوم  

 (0/93-)  (3/30-)  (1/00)  (1/31)  

*سه ماهه سوم  ... ... ... ... 

 ... ... ... ... 
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 میلیارد ریال  -فقره                         . نماگرهای صنعتی                                                08جدول 

 .ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  
*

 شرکت پاالیش نفت اصفهان. اصالح پروانه بهره برداري
                             

 
 
 
 
 
 
 

 سال

 ای صادرهبرداری توسعهپروانه بهره  پروانه بهره برداری ایجادی صادره جواز تاسیس واحدهای صنعتی صادره

 تعداد
سرمایه 

 گذاری

تعداد 

 اشتغال 
 تعداد

سرمایه 

 گذاری

تعداد 

 اشتغال 
 تعداد

سرمایه 

 گذاری

تعداد 

 اشتغال 

0295 953 20550 09800 238 9011 5218 050 0030 3253 

 (30/0) (21/8) (21/8) (-30/2) (-30/3) (-08/2) (02/5) (012/9) (39/3) 

0290 0005 55985 39090 233 01000 5021 090 0103 2008 

 (00/0) (52/0) (09/5) (-0/8) (00/8) (0/0)  (30/0) (-30/5) (20/0) 

0290 900 3/00000  32020 208 0/00390  5005 352 9/8088  0580 

 (2/08-)  (5/05)  (0/31-)  (2/00)  (1/53)  (1/3)  (5/23)  (1/01)  (0/00)  

0298 0259 020820 39292 230 3/32380 0353 300 0/05388 2891 

 (3/09)  (5/018)  (8/32)  (0/00-)  (9/03)  (1/30-)  (0/3-)  (0/81)  (0/05-)  

0299 0058 20000120 09800 392 2002329 5003 310 3130222 0039 

 (0/39)  (2/008)  (0/09)  (0/01-)  (0/50)  (9/31)  (3/00-)  (0/23)  (1/09)  

0299          

 022 209123 20 000 290522 00 01181 0212128 300 سه ماهه اول

 (2/00)  (8/059)  (0/030)  (2/01-)  (0/0-)  (0/02-)  (9/20-)  (0/05)  (0/03-)  

 0030 020923 05 0009 001222 83 02915 8900825 008 سه ماهه دوم

 (0/011)  (0/309)  (0/80)  (5/05)  (1/315)  (5/09)  (0/0)  (0/003)  (1/05)  

سومسه ماهه   003 0901828 9905 01 0101329 0088 00 003020 0280 

 (2/38)  (1/01)  (5/01)  (0/23-)  (9/0)  (9/50)  (2/25-)  (0/90)  (8/00)  

 0090 200025 03 0000 0000022 015 05880 00900320 050 سه ماهه چهارم

 (1/8-)  (0/000)  (8/01)  (1/08)  (3/023)  (0/30)  (2/2)  (8/05-)  (0/03-)  

0011          

 2309 03920020 00 988 500829 00 0930 011030 310 سه ماهه اول

 (1/30-)  (0/023)  (0/30-)  (0/29)  (9/20)  (9/01)  (8/00)  (9/2200)
*

 (0/000)
*

 

 0309 915029 58 0300 0292220 92 01303 08390820 250 سه ماهه دوم

 (3/03-)  (0/010)  (2/30-)  (0/02)  (9/81)  (0/8)  (8/01-)  (9/00)  (0/03-)  

 0023 0053520 03 0099 0000525 92 02333 31800825 510 سه ماهه سوم

 (0/32)  (0/208)  (0/23)  (1/55)  (1/00)  (0/1)  (9/01)  (1/030)  (0/35)  
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                                                 استان منتخب صنعتی مقدار تولید محصوالت. 09جدول 

 .ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال
الیاف پلی 

 استر )تن(

انواع تلویزیون 

 )دستگاه(

روغن صنعتی 

 تصفیه اول )تن(

روغن موتور 

 تصفیه اول )تن(

انواع سواری 

 )دستگاه(
 سیمان )تن(

ظروف چینی 

 )تن(

0299 00120 235910 20909 88002 88098 5022050 03015 

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

0299        

 3310 0098039 33003 02230 2021 88350 00001 سه ماهه اول

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

 3310 0098039 33003 02230 2021 88350 00001 سه ماهه دوم

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

 0002 0000380 00580 23892 30038 92158 00810 سه ماهه سوم

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

 2208 905000 20591 38500 0300 50239 01009 سه ماهه چهارم

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

0011        

 2520 0098850 38090 20238 00088 032030 00001 سه ماهه اول

 (0/1-)  (5/29)  (5/0335)  (0/081)  (0/30)  (1/1)  (1/01)  

 0000 0090000 30115 28221 00005 000139 9200 سه ماهه دوم

 (0/31-)  (0/23)  (9/3093)  (0/080)  (3/09)  (3/1-)  (5/008)  

 0193 0000210 20895 22002 01830 031511 02238 سه ماهه سوم

 (9/03)  (5/39)  (5/01-)  (0/0)  (2/005)  (0/1)  (0/23)  
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                                                 )ادامه(استان  منتخب صنعتیمقدار تولید محصوالت  .09جدول 

 .ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)تن(فوالد خام  سال  
قند و شکر 

 )تن(

ماشین لباسشویی 

 )دستگاه(

محصوالت 

 فوالدی)تن(

نخ فیالمنت پلی 

 استر)تن(

یخچال و فریزر 

 )دستگاه(

0299 00350302 08939 253000 01092803 0008020 351908 

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

0299       

 09202 800100 3910505 58929 0090 2328009 سه ماهه اول

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

 09202 800100 3910505 58929 0090 2328009 سه ماهه دوم

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

 83580 30005 3010053 030000 59213 3932025 سه ماهه سوم

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

 09018 09308 0900539 010000 01329 0855109 سه ماهه چهارم

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

0011       

 019003 30390 3905932 030100 2950 2109030 سه ماهه اول

 (9/0-)  (8/05-)  (0/005)  (2/1)  (8/90-)  (2/033)  

 02950 30002 3208000 035593 30500 3351880 سه ماهه دوم

 (5/21-)  (3/033)  (0/002)  (5/08-)  (0/90-)  (8/09)  

 021010 30290 3920035 002982 51821 2090335 سه ماهه سوم

 (2/9)  (2/00-)  (2/02)  (5/8)  (8/01)  (0/58)  
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 . نماگرهای معدنی                                                                                                31جدول 

 سال
تعداد معادن 

 فعال

برداشت 

 )هزارتن(

تعداد پروانه های 

بهره برداری   

 صادره  )فقره(

میزان سرمایه 

 گذاری

 )میلیون ریال(

تعداد اشتغال با 

پروانه توجه به 

 های صادره )نفر(

ذخایر معادن بهره 

برداری با توجه به 

های صادره پروانه

 )هزار تن(

0295 090 20389 53 0/305010  208 030225 

 (0/9) (0/05-) (-20/2) (-30/0) (-21/3) (8/000) 

0290 830 21311 09 305555/0 205 21311/5 

 (2/8) (-00/8) (-5/8) (-01/0) (-00/0) (-00/2) 

0290 809 30111 00 5/200200  200 3/03303  

 (3/1-)  (9/02-)  (2/00-)  (3/09)  (3/9)  (0/010)  

0298 820 22111 39 5/533320 330 31220 

 (8/0)  (9/30)  (2/39-)  (5/03)  (1/20-)  (2/00-)  

0299 850 39111 50 002111 209 3258329 

 (0/3)  (0/03-)  (3/80)  (0/00)  (0/03)  (1/00)  

0299 
      

 081320 00 09511 01 5511 820 سه ماهه اول

 
(3/0)  (0/30-)  (0/00)  (5/01-)  (5/0-)  (0/39-)  

 890025 91 020511 00 0511 853 سه ماهه دوم

 
(8/3)  (0/00-)  (0/55)  (8/20-)  (8/9)  (9/01)  

 830020 51 05911 9 8111 822 سه ماهه سوم

 
(0/1-)  (1/1)  (1/1)  (3/30-)  (0/00-)  (2/01)  

 059923 005 080011 30 8111 850 سه ماهه چهارم

 
(0/3)  (0/00-)  (1/951)  (8/3503)  (0/800)  (3/200)  

0011       

 0802 88 0020311 8 8111 851 سه ماهه اول

 (0/0)  (5/05)  (1/31-)  (9/3182)  (5/20)  (5/0)  

 203022 09 000311 8 0111 800 سه ماهه دوم

 (9/1-)  (0/0-)  (9/03-)  (0/35)  (3/03-)  (3/58-)  

 08235 22 000011 5 8111 805 سه ماهه سوم

 (0/0)  (1/1)  (0/00-)  (0/030)  (1/20-)  (0/030)  

   .ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
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 میلیون دالر  -. نماگرهای بازرگانی خارجی                                                     هزارتن30جدول 

 سال

میزان صادرات از مبادی گمرکی 

 استان

میزان صادرات استان از مبدا تولید 

 استان

میزان واردات از مبادی گمرکی 

 استان

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

0295 0329 805 2003 0092 80 399 

 (-00/9) (-31/8) … … (0/8) (1/2)  

0290 0010 800 5100 0008 05 258 

 (0/02)  (0/5) (00/0) (08/3) (0/0-)  (09/0) 

0290 0055 0010 5008 3002 83 201 

 (9/2)  (0/30)  (0/3)  (5/09)  (2/9)  (0/2)  

0298 3105 0250 0029 2053 000 003 

 (0/03)  (2/33)  (2/05)  (0/21)  (1/29)  (5/09)  

0299 0080 820 0019 3003 015 088 

 (9/02-)  (0/28-)  (9/00-)  (9/20-)  (9/0-)  (0/01)  

0299   

 81 31 390 933 000 202 سه ماهه اول

 
(5/02-)  (0/09-)  (2/00-)  (9/08-)  (5/20-)  (1/25-)  

 010 35 533 0002 300 532 سه ماهه دوم

  (3/1-)  (5/08-)  (0/33-)  (2/30-)  (8/2-)  (0/9-)  

 000 32 032 3190 325 533 سه ماهه سوم

 (3/31-)  (0/21-)  (8/00)  (0/3)  (9/00-)  (2/00)  

 088 20 012 0008 300 038 سه ماهه چهارم

 (1/31-)  (1/03-)  (2/32-)  (8/0-)  (0/23)  (8/81)  

0011  

 051 20 833 0003 208 501 سه ماهه اول

 (0/83)  (2/051)  (8/00)  (0/009)  (1/55)  (5/80)  

 021 38 080 0520 385 081 دومسه ماهه 

 (3/8-)  (0/25)  (5/0-)  (3/51)  (1/03)  (0/33)  

 005 35 009 0009 280 530 سه ماهه سوم

 (3/1-)  (2/00)  (2/23-)  (0/0-)  (0/8)  (0/00)  

                                                                                                                                             .ماخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان
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 مترمربع –های ساختمانی                                                       فقره . نماگرهای پروانه33جدول 

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

 الس

تعداد پروانه های ساختمانی صادر 

 شده در مناطق شهری

مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های 

 ساختمانی

واحد مسکونی تعیین شده در تعداد 

 پروانه های ساختمانی

 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهری 

 ایران

 تهران اصفهان
کل مناطق 

 شهری ایران
 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهری 

 ایران

0295 02900 00505 039188 5001095 00082010 00092090 20002 80090 200010 

 (-09/2) (0/8) (-0/9) (-22/5) (0/0) (-2/2) (-35/0) (0/3) (-2/8) 

0290 02380 05000 020901 5003018 05000020 03930018 39009 82398 220509 

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

0290 02395 31125 053131 0198905 09899308 05155925 21200 013902 290981 

 (0/1) (5/30) (3/05) (0/8) (9/30) (2/09) (0/3) (5/32) (0/00) 

0298 05120 00098 050910 0008081 00101210 02802089 20052 91090 010300 

 (0/02) (3/00-) (9/2) (5/9) (0/00-) (0/0-) (0/09) (0/03-) (0/3) 

0299 09208 00500 080000 01129535 05003920 90010091 51510 80585 502010 

 (9/38) (8/2-) (8/08) (2/51) (8/0-) (9/20) (0/29) (3/0-) (1/38) 

0299  

 010501 09213 9992 31005131 2530088 3200053 01800 2803 0100 سه ماهه اول

 (0/0) (0/09-) (5/0) (9/35) (3/08-) (0/01) (0/3) (5/00-) (9/0) 

 002523 33801 00800 30935095 0055082 3800802 52100 0000 5215 سه ماهه دوم

 (8/00) (0/0) (5/38) (0/02) (0/0-) (8/03) (0/03) (0/1-) (8/20) 

سومسه ماهه   0300 2018 00291 3003101 2993180 33001003 00513 31088 009509 

 (1/25) (0/2-) (5/09) (0/00) (0/2-) (0/01) (0/52) (0/1-) (0/25) 

 002921 30925 00000 30595022 0102509 3019311 53220 0092 5025 چهارمسه ماهه 

 (8/38) (1/0) (0/33) (0/00) (8/0-) (0/20) (0/20) (0/5-) (0/23) 

0011  

 019510 08083 01385 30581033 2533819 3130500 20055 2059 0030 سه ماهه اول

 (0/0) (0/08-) (0/0-) (5/00-) (1/1) (2/0) (9/3) (8/5-) (8/3) 

 98909 00000 9905 33202052 2053888 0988500 23020 3830 2530 دومسه ماهه 

 (5/22-) (8/01-) (0/29-) (0/39-) (9/00-) (9/00-) (3/22-) (9/30-) (0/20-) 

 … … … … … … … … … *سومسه ماهه 

 … … … … … … … … … 
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 . نماگرهای گردشگری    32دول ج

 سال

متوسط 

مجموع 

های  اتاق

*اشغال شده
 

 اقامتمتوسط روزهای  درصد اشغال *ظرفیت درماه

 کل خارجی ایرانی تخت اتاق جمع تخت جمع اتاق

0295 09320 93185 308800 52/0 00/0 0/5 3/0 0/0 

 (0/8) (2/0) (2/0) (0/8) (0/5) (0/0) (-8/0) (00/0) 

0290 03201 90805 331889 01/2 23/8 3 3 3 

 (-00/1) (-1/3) (1/9) (-02/0) (-00/2) (22/2) (-0/8) (00/2) 

0290 05013 **005009 010059 02/0 22/0 3/0 3/3 3/3 

 (0/5) (58/2) (80/0) (2/2) (1/9) (5/1) (01/1) (01/1) 

0298 00108 008308 002032 ... ... 05/0  10/3  91/0  

 (3/3)  (9/0)  (0/0)  ... ... (0/30-)  (9/5-)  (0/02-)  

0299 08920 052935 000011 9/01 0/9 01/0  01/3  81/0  

 (9/58-)  (8/2)  (0/1)  ... ... (1/2)  (0/0)  (2/5-)  

0299 
 

 8/0 8/0 0/0 5/0 8/0 005811 009511 5389 سه ماهه اول

 
(0/88-)  (0/0)  (9/1)  (3/00-)  (5/28-)  (0/5-)  (1/01-)  (1/01-)  

 9/0 3 9/0 9 03 000311 055011 28088 سه ماهه دوم

 (0/02-)  (0/5)  (1/0)  (1/20-)  (1/20-)  (0/5)  (1/1)  (1/1)  

 3/3 8/3 0/0 8 01 000311 055011 05500 سه ماهه سوم

 (0/01-)  (0/5)  (1/0)  (1/25-)  (1/30-)  (8/0)  (5/30)  (1/01)  

 3 323 020 02 00 000311 055011 00091 سه ماهه چهارم

 (9/59-)  (9/2)  (0/1)  ... ... (0/30)  (2/0-)  (2/5)  

0011  

 3 8/3 0/0 9 03 000311 055011 02321 سه ماهه اول

 (0/051)  (9/2)  (0/1)  (3/0)  (5/3)  (1/1)  (0/55)  (0/00)  

 3 0/3 0/0 01 03 000511 005311 03003 سه ماهه دوم

 (0/08-)  (2/0)  (0/1)  (1/1)  (1/0)  (8/05-)  (1/25)  (2/5)  

 0/0 9/0 0/0 9 01 535111 005111 00015 سه ماهه سوم

 (0/209)  (0/03)  (0/30)  (1/1)  (1/0)  (0/09-)  (0/20-)  (0/33-)  

 .ماخذ: اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
 محاسبه شده است. 1197و سال  1196*میانگین چهار فصل سال 

طبیعي با رعایت باالترین سطح ممکن گردي مي باشد. )اقامتگاه هاي بومگردي در محیط هاي   ** افزایش ظرفیت به علت درج آمار اقامتگاه هاي بوم
ضوابط زیست محیطي و به شکل سازگار با معماري و سیماي طبیعي منطقه احداث شده است و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلي زمینه حضور و 

 اقامت طبیعت گردان را با کیفیت قابل قبول و تعریف شده فراهم مي نماید.(
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 امه اد -.نماگرهای گردشگری 32جدول 

 سال
 تعداد کل بازدیدکنندگان از اماکن و  بناهای تاریخی استان

 جمع کل گردشگر خارجی گردشگر داخلی

0295 3100550 510052 3503001 

 (8/2) (02/9) (00/9) 

0290 3505201 551008 2195908 

 (30/5) (9/9) (32/3) 

0290 3058000 030591 2009050 

 (8/0) (-32/0) (3/0) 

0298 3020000 013900 3820182 

 (0/00-)  (0/0-)  (8/01-)  

0299 099050 082 099829 

 (8/90-)  (8/99-)  (1/92-)  

0299 
   

 29501 08 29093 سه ماهه اول

 
(2/90-)  (1/011-)  (0/90-)  

 00109 351 05839 سه ماهه دوم

 
(0/80-)  (0/99-)  (9/80-)  

 31328 000 31030 سه ماهه سوم

 
(5/92-)  (9/99-)  (5/95-)  

 02983 300 02000 سه ماهه چهارم

 
(0/05-)  (8/98-)  (1/50-)  

0011    

 010015 509 010880 سه ماهه اول

 (0/001)  (2/980)  (0/000)  

 38013 301 30823 سه ماهه دوم

 (2/02-)  (1/8)  (0/02-)  

 303208 2520 358800 سه ماهه سوم

 (0/0080) * (1/2111) * (2/0090) * 

     .ماخذ: اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان 

 .باشدمي 19اماکن و  بناهاي تاریخي استان بعد از کاهش اپیدمي کووید به دلیل باز شدن اکثر افزایش *
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 تن                                                  . نماگرهای کشاورزی                                         30جدول  

 سال
تولید گوشت 

 قرمز  
 تولید تخم مرغ    تولیدگوشت مرغ   تولید شیر         

تولید  

 عسل 

صید و تولید  

 آبزیان       

0295 00511 0092111 … 93011 2811 0500 

 (0/3) (0/5) … (-3/0) (1/50)  (35/0) 

0290 08311 0300821 098013 90118 0500 0285 

 (0/1) (0/1) … (0/0) (0/31)  (2/03)  

0290 08911 0201598 095001 013111 0100 9252 

 (1/0)  (0/8)  (0/0-)  (5/8)  (2/03-)  (0/30)  

0298 01211 0002111 315111 015111 0251 01331 

 (1/3)  (2/5)  (0/5)  (9/3)  (0/82)  (2/9)  

0299 01911 0085111 090011 001111 0501 01353 

 (9/1)  (9/3)  (8/0-)  (8/0)  (0/28-)  (2/1)  

0299 
      

 0311 …* 30011 51311 290081 00013 سه ماهه اول

 
(0/01-)  (0/00)  (2/0-)  (8/0)  … (1/1)  

 0951 …* 30811 50811 209511 00035 سه ماهه دوم

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

سومسه ماهه   00811 209511 50051 39011 *… 2811 

 
(1/0)  (3/5)  (2/2)  (1/8)  … (0/25)  

 2213 …* 39011 20251 220231 00002 سه ماهه چهارم

 
(9/02)  (8/03-)  (5/30-)  (5/8)  … (5/33-)  

0011       

 0511 …* 30311 51311 200111 08111 سه ماهه اول

 (2/3)  (1/0-)  (1/1)  (0/1)  … (1/35)  

 3311 …* 30511 50011 201111 00011 سه ماهه دوم

 (0/1-)  (5/3-)  (0/0-)  (9/01)  … (8/03)  

 2511 …* 20211 51911 200311 08111 سه ماهه سوم

 (0/0)  (3/3-)  (0/0-)  (0/5)  … (9/0-)  

    .سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان ماخذ:  
   شود. به صورت سالیانه ارایه ميآمار  *
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 . نماگرهای اسناد و امالک35جدول 

 سال

تعداد معامالت 

اموال منقول ثبت 

 شده

تعداد معامالت اموال 

 غیر منقول ثبت شده

تعداد اسناد 

مالکیت صادر 

 شده

تعداد شرکت های 

تجاری و تعاونی ثبت 

 شده

تعداد شرکت های 

تجاری و تعاونی منحل 

 شده

0295 085030 88890 302800 0003 2058 

 (-0/5) (-0/8) 9/0 000/0 (300/9) 

0290 005911 011011 380999 5898 3280 

 (-5/3) (02/2) (2/1) (-0/0) (-20/0) 

0290 095010 025321 223522 5528 0828 

 (00/2) (20/2) (00/9) (-0/0) (-33/9) 

0298 310218 031820 219510 2199 008 

 (9/5)  (0/01-)  (9/0-)  (1/00-)  (0/02-)  

0299 318853 030108 202850 0501 308 

 (0/1)  (2/0)  (0/00)  (5/05)  (0/58-)  

0299 
     

 81 503 08880 33002 20388 سه ماهه اول

 
(3/5-)  (0/00-)  (0/00-)  (0/02-)  (9/05-)  

 098 0005 010058 01229 00050 سه ماهه دوم

 
(5/02)  (3/30)  (0/30)  (0/20)  (8/8)  

سومسه ماهه   05500 21803 90005 0000 018 

 
(2/09-)  (0/35)  (8/20)  (2/28)  (9/23-)  

 035 0200 98355 23050 00222 سه ماهه چهارم

 
(0/0-)  (2/02-)  (0/30)  (0/00)  (0/001)  

0011      

 005 828 08918 31032 38001 سه ماهه اول

 (0/00-)  (1/9-)  (1/1)  (0/50)  (8/02)  

 083 0009 03130 30955 28203 سه ماهه دوم

 (0/01-)  (0/28-)  (9/21-)  (8/0)  (0/8-)  

 035 0058 88533 30093 00158 سه ماهه سوم

 (8/00-)  (2/01-)  (3/2-)  (0/1-)  (0/05)  

 ماخذ: اداره کل اسناد و امالک استان اصفهان
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 . نماگرهای تامین و تربیت 30جدول 

 سال

تعداد کل 

زندانیان 

ورودی 

 استان

درصد 

زندانیان 

 ورودی مرد

درصد 

زندانیان 

ورودی 

 زن

درصد زندانیان 

ورودی گروه 

 09سنی زیر 

 سال

درصد زندانیان 

ورودی گروه 

تا  09سنی بین 

 سال 35

درصد 

زندانیان 

ورودی 

 بیسواد

درصد زندانیان 

ورودی با 

تحصیالت باالتر از 

 دیپلم

0295 21511 90 0 0 03 2 0 

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

0290 23989 90 0 1/0 00 2 9 

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

0290 20535 90 0 2 01 2 00 

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

0298 22228 90 0 0 9 3 01 

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

0299 39250 90 0 0 00 2 9 

 (9/00-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/3)  (1/0)  (1/0-)  

0299 
       

 8 3 00 0 0 90 0550 سه ماهه اول

 
(0/00-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/0)  (1/0-)  (1/0-)  

 01 2 03 0 0 90 8000 سه ماهه دوم

 
(0/01-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/0)  (1/1)  (1/1)  

 01 2 00 0 0 90 0000 سه ماهه سوم

 
(0/01-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/3)  (1/0)  (1/1)  

چهارمسه ماهه   0003 90 2 0 00 2 9 

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

0011        

 9 2 01 0 2 90 0100 سه ماهه اول

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

 9 2 9 0 0 90 0520 سه ماهه دوم

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

 01 3 03 0 0 90 0390 سه ماهه سوم

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

    .و تربیتي استان اصفهان ها و اقدامات تامینيماخذ: اداره کل زندان
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 نفر -فقره                                                                    . نماگرهای تصادفات             30جدول  

 تعداد تصادفات برون شهری سال
تعداد تلفات انسانی در 

 تصادفات برون شهری

تعداد مجروحان در تصادفات 

 برون شهری

0295 0000 010 0082 

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

0290 0003 501 0030 

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

0290 0582 098 0030 

 (0/0) (33/5) ( 0/0 ) 

0298
*

 38120 000 0550 

 ...
 *

 (9/2-)  (0/03)  

0299 08000 523 0311 

 (0/25-)  (0/31-)  (9/00-)  

0299 
   

 0091 020 0598 سه ماهه اول

 
(1/39-)  (2/30-)  (0/00-)  

 3038 000 0005 سه ماهه دوم

 
(0/00-)  (0/38-)  (1/08-)  

 0100 019 0219 سه ماهه سوم

 
(8/28-)  (0/20-)  (0/00-)  

 0510 032 0003 سه ماهه چهارم

 
(0/21-)  (2/08)  (1/8)  

0011    

 0000 020 5208 سه ماهه اول

 (1/00)  (5/0)  (3/05)  

 0820 009 5298 سه ماهه دوم

 (2/02)  (8/0)  (0/02-)  

 0038 089 5050 سه ماهه سوم

 (3/20)  (0/02)  (0/01)  

       ندهي نیروي انتظامي استان اصفهان.فرما ماخذ:
  در استان، آمار اصالح شده است. 111هاي خطوط تلفن به دلیل تجمیع تماس 1198ز سال * ا
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 . نماگرهای  بهزیستی  38 جدول

 *سال

 تعداد افراد مستمری بگیر تعداد خانوارهای مستمری بگیر

 توانبخشی اجتماعی توانبخشیخانوارهای  خانوارهای اجتماعی

0295 9000 31303 33305 30910 

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

0290 9303 31090 33108 30593 

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

0290 9598 35939 33533 38153 

 (2/5) (30/5) (3/0) (39/9) 

0298 01023 20995 30111 20001 

 (0/8)  (0/32)  (0/0)  (9/21)  

0299 01581 21902 32981 28351 

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

0299 
    

 28310 30200 20000 01908 سه ماهه اول

 
(5/0)  (8/02)  (8/5)  (0/5)  

دومسه ماهه   01052 21015 32883 20598 

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

 28013 33990 20208 01000 سه ماهه سوم

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

 28530 30029 20020 01352 سه ماهه چهارم

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

0011     

 28030 30029 20090 01352 سه ماهه اول

 (5/0-)  (9/00-)  (0/0)  (0/0)  

دومسه ماهه   01105 21059 30232 01025 

 (0/5-)  (8/1-)  (3/01)  (0/0)  

 01812 30323 21500 01100 سه ماهه سوم

 (0/2-)  (5/3-)  (0/00)  (2/0)  

 .ماخذ: اداره کل  بهزیستي استان اصفهان  
 *اطالع براي سال به صورت متوسط دوازده ماه محاسبه شده است.     
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                       ادامه                              -. نماگرهای بهزیستی38دول ج

 سال
تعداد معتادان خدمت 

 مراکز گیرنده از

تعداد کودکان بی 

سرپرست نگهداری شده 

 در مراکز

تعداد سالمندان 

نگهداری شده در 

 مراکز

-تعداد معلولین )دریافت

کنندگان خدمات مستمر 

 توانبخشی(

0295 20000 008 3081 22500 

 (05/3) (5/8) (0/8) (-3/0) 

0290 08018 050 3031 22098 

 (01/2) (9/2) (-3/8) (1/5) 

0290 09325 000 3392 28003 

 (0/0) (0/0) (8/3) (00/0) 

0298 05102 051 0025 00501 

 (5/8-)  (1/2-)  (0/38-)  (0/32)  

0299 29000 053 0005 09311 

 (5/03-)  (0/1)  (0/00-)  (0/2)  

0299 
    

 08008 0501 000 *0039 سه ماهه اول

 
(5/05-)  (2/3)  (1/0-)  (1/0-)  

ماهه دومسه   31020* 051 0501 08319 

 
(3/08-)  (1/3-)  (1/0-)  (0/5)  

 09009 0225 028 23010 سه ماهه سوم

 
(0/3-)  (1/5-)  (2/08-)  (3/8)  

 51102 0391 053 29000 سه ماهه چهارم

 
(5/03-)  (0/1)  (0/30-)  (0/0)  

0011     

 51002 0231 053 01853 سه ماهه اول

 (8/08)  (5/3)  (9/05-)  (0/2)  

 51890 0391 053 38000 سه ماهه دوم

 (2/01)  (0/1)  (8/00-)  (0/5)  

 50003 0200 053 20002 سه ماهه سوم

 (0/05)  (3/2)  (0/3)  (0/2)  

   .ماخذ: اداره کل بهزیستي استان اصفهان 
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 . نماگرهای کمیته امداد امام                                                            39جدول 

 .ماخذ: کمیته امداد امام استان اصفهان

 

 

 

 سال
 تعداد مستمری بگیران 

 )نفر( تحت پوشش

 تعداد خانوار با سرپرست زن

 )خانوار(

 تعداد بیمه شدگان تحت پوشش

 )نفر(

0295 053111 50095 58111 

 (-05/5) (-0/0) (-0/0) 

0290 005000 53023 53009 

 (-0/0) (-3/0) (-9/0) 

0290 310329 01039 50000 

 (0/01)  (1/00)  (8/0-)  

0298 333539 00225 9001 

 (1/9)  (1/0)  (2/80-)  

0299 335030 00595 00005 

 (3/0)  (5/2)  (0/31)  

0299 
   

 8300 00000 330802 سه ماهه اول

 
(9/01)  (5/03)  (5/30-)  

 0012 00882 335300 سه ماهه دوم

 
(3/05)  (3/01)  (0/30-)  

 01131 05151 330055 سه ماهه سوم

 
(3/03)  (2/9)  (0/0)  

 00005 00595 335030 سه ماهه چهارم

 (3/0)  (5/2)  (0/31)  

0011    

 00085 00031 335331 سه ماهه اول

 (3/1)  (0/0-)  (9/28)  

 9902 05852 320395 سه ماهه دوم

 (2/5)  (9/00)  (0/38)  

 9850 00508 308380 سه ماهه سوم

 (8/01)  (8/2)  (0/0-)  
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 . نماگرهای تامین اجتماعی21جدول 

 سال

بیمه شدگان اصلی و 

تبعی تحت پوشش 

اداره کل تامین 

 اجتماعی )هزار نفر(

مستمری 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 های 

تحت پوشش 

تامین 

 اجتماعی

مقرری 

بگیران بیمه 

بیکاری 

 استان

0295 3000 518 0 021 010500 32325 

 (-0/2) (5/3) (05) (00) (-0) ... 

0290 3090 520 9 002 012023 30305 

 (1/8) (5/0) (38/5) (35/2) (0/8) ( 0/0 ) 

0290 3802 509 8 030 012853 38210 

 (1/0) (0/8) ( 00- /0) ( 33- /0) (1/0) ( 0/00 ) 

0298 3895 032 08 03 019980 35000 

 (9/3)  (0/0)  (1/035)  (9/00-)  (9/5)  (0/00-)  

0299 3880 008 35 50 001000 00005 

 (2/1-)  (1/0)  (9/28)  (0/25)  (0/1)  (0/21-)  

0299 
     

 

 **022891 018080 …* …* 593 3002 سه ماهه اول

 
(0/0-)  (1/1)  … … (3/1-)  (3/280)  

دومسه ماهه   3803 029 03 35 019812 000020** 

 
(0/1)  (1/0)  (0/00)  (0/8)  (2/1-)  (9/235)  

 09890 001310 …* …* 029 3809 سه ماهه سوم

 
(5/1-)  (9/2)  ... ... (8/1-)  (0/33-)  

 00005 001000 23 02 008 3880 چهارمسه ماهه 

 
(2/1-)  (1/0)  ... ... (0/1)  (0/21-)  

0011       

 08053 001300 21 00 055 3800 سه ماهه اول

 (0/0)  (0/01)  ... ... (9/0)  (0/80-)  

دومسه ماهه   3890 005 00 21 019090 09308 

 (0/0)  (0/0)  (2/8-)  (1/31)  (0/1-)  (0/82-)  

سومسه ماهه   3930 008 8 20 019080 08059 

 (0/0)  (0/0)  ... ... (5/1-)  (0/5-)  

 .اصفهان استان اجتماعي رفاه و کار تعاون، کل ره کل تامین اجتماعي و ادارهماخذ: ادا 

  شود. ماهه انجام مي 6به صورت  گیري گزارش( وب تحت) کار از ناشي حوادث اسناد ثبت فرآیند تغییر علت به * 
 به دلیل شیوع بیماري کرونا و تعطیلي اکثر مشاغل، مقرري بگیران بیمه بیکاري استان افزایش داشته است. **
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  درصد -.شاخص ها و نماگرهای بازنشستگی                                                        نفر20جدول 

 سال

تعداد مشترکان 

 حقوق بگیر

صندوق 

 بازنشستگی

بازنشستگان سهم 

 از کل مشترکان

حقوق بگیر صندوق 

 بازنشستگی

سهم از کار 

 افتادگان از کل

مشترکان حقوق 

بگیر صندوق 

 بازنشستگی

سهم شاغالن 

 متوفی از کل

مشترکان حقوق 

بگیر صندوق 

 بازنشستگی

 سهم بازنشستگان و از

کارافتادگان فوت شده 

از مشترکان حقوق بگیر 

 صندوق بازنشستگی

0295 90830 82/0 0/15 2/0 00/05 

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

0290 90008 82/0 0/0 2/5 00/9 

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

0290 99120 8/80  9/0  9/1  0/05  

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

*0298 012500 … … … … 

 (0/0)  … … … … 

0299 012101 0/82 0/0 2/2 0/03 

 (5/1-)  … … … … 

0299 
     

0/51 500 سه ماهه اول  0/0  3/0  0/00  

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

2/00 011 سه ماهه دوم  0/0  3/0  0/20  

 
(3/88)  (0/30)  (0/3-)  (0/1-)  (8/00-)  

0/91 0825 سه ماهه سوم  2/1  2/1  8/8  

 
(0/23-)  (0/3-)  (1/1)  (1/1)  (0/3)  

2/1 0/80 950 سه ماهه چهارم  0/3 0/05 

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

0011      

5/0 8/53 080 سه ماهه اول  5/0  2/00 

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

0/3 0/00 032 سه ماهه دوم  0/3  0/09 

 (0/29-)  (3/31-)  (1/0)  (3/0)  (1/08)  

*سه ماهه سوم  ... ... ... ... ... 

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

 .ماخذ: صندوق بازنشستگي استان اصفهان
 تا زمان انتشار، اطالعات دریافت نگردید.             *
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 . نماگرهای فرهنگی23 جدول     

سال
*

 

تعداد عناوین 

کتاب های منتشر 

 شده

تعداد شمارگان 

 شده های منتشر کتاب

 )هزار نسخه(

تعداد عناوین کتاب 

های تالیف شده 

 )عنوان(

کتاب تعداد عناوین 

های ترجمه شده 

 )عنوان(

0295 0008 3500 0591 058 

 (0/2)  (0/35)  (2/0)  (0/0-)  

0290 0825 3201 0535 201 

 (1/5)  (0/8-)  (0/0-)  (3/90)  

0290 0829 3320 0003 000 

 (3/1)  (0/0-)  (1/9)  (9/03-)  

0298 3219 2110 3153 350 

 (0/35)  (0/20)  (5/32)  (3/05)  

0299 3133 3208 0003 381 

 (0/03-)  (9/33-)  (0/05-)  (9/8)  

0299 
 

 00 029 080 055 سه ماهه اول

 
(0/00-)  (0/08-)  (2/00-)  (8/09-)  

 025 580 803 033 سه ماهه دوم

  (0/00)  (1/0-)  (8/5)  (0/02)  

 00 215 509 025 سه ماهه سوم

  (0/35-)  (8/23-)  (2/01-)  (9/0)  

 03 005 035 000 سه ماهه چهارم

 (1/03)  (8/30)  (0/00)  (9/5)  

0011  

 020 001 009 590 سه ماهه اول

 (5/380)  (9/050)  (9/321)  (1/051)  

 030 593 050 009 سه ماهه دوم

 (0/1-)  (2/33-)  (9/1)  (9/5-)  

 80 522 585 000 سه ماهه سوم

 (0/00)  (1/0)  (8/00)  (3/5)  

       .ارشاد اسالمي استان اصفهانماخذ: اداره کل فرهنگ و       
 .باشد مي اختالف داراي ها فصل سرجمع با ساالنه سرجمع ساالنه، و فصلي گیري گزارش زمان تفاوت به توجه با * 
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     . نماگرهای ورزشی                                                                     22جدول 

 سال
سازمان تعداد ورزشکاران 

 یافته

تعداد مردان ورزشکار سازمان 

 یافته

 تعداد زنان ورزشکار

سازمان یافته   

0295 355333 029505 005010 

 (0/5) (5/9) (9/5) 

0290 300030 002200 008201 

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

0290 200000 001000 051955 

 (0/09)  (0/03)  (0/30)  

0298 390000 009200 005295 

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

0299 002085 08000 00929 

 (0/00-)  (1/50-)  (0/09-)  

0299 
 

 2092 0309 01103 سه ماهه اول

 
(9/82-)  (5/80-)  (0/80-)  

 31800 22920 50052 دومسه ماهه 

 
(0/00-)  (2/00-)  (0/00-)  

سومسه ماهه   01010 02518 30090 

 
(0/03-)  (0/00-)  (2/08-)  

ماهه چهارمسه   002085 08000 00929 

 (0/00-)  (1/50-)  (0/09-)  

0011  

 00092 33090 28891 سه ماهه اول

 (5/380)  (0/303)  (9/230)  

 08052 05000 000221 دومسه ماهه 

 (8/018)  (5/92)  (0/022)  

سومسه ماهه   000200 98012 02300 

 (2/003)  (5/035)  (3/009)  

   .و جوانان استان اصفهان ماخذ: اداره کل ورزش 
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 0011 پاییز-ییهای اجرا امی همکاران در دستگاهفهرست اس

 
 ردیف نام دستگاه اسامی همکاران ردیف نام دستگاه اسامی همکاران

 آرش گلبان 19 بیمه آسیا کرمي ابوالفضل
اداره کل راهداري و حمل و نقل 

 ايجاده
1 

 محمد يدعلیس

 ينیحس
 2 اداره کل امور مالیاتي استان فرانک  برجیان 21 بیمه دانا

 يجالل برزیفر
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویي
 1 اداره کل بهزیستي شهال  برزو 21

 4 اداره کل پست پریسا هاشمي 22 سازمان جهاد کشاورزي المدرس عبدالرضا

 5 اداره کل تامین اجتماعي گانهیمهسا  21 سازمان صنعت و معدن و تجارت مریم  بیان زاده

 و گليحسن 

 سقایيمریم  
 6 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي حسیني وحیده 24 شرکت آب و فاضالب استان

 7 اداره کل ثبت احوال بهرامي حسین 25 شرکت آب و فاضالب کاشان ابوالفضل آرامش

 26 ايشرکت برق منطقه شمس سلیمه
 منصوره سادات

 خدامي
 8 کل ثبت اسناد و امالکاداره 

 9 اداره کل راه آهن سهراب افراش 27 هاي نفتيشرکت پخش فرآورده عبدالرضا گوگوناني

کاظمي  مهنازسادات

 طبا
 آرش رمضاني 28 شرکت توزیع برق استان

و  ها و اقدامات تامینياداره کل زندان

 تربیتي
11 

 11 هااداره کل فرودگاه رحیمي معصومه 29 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان لیال روشن

 12 اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمي لیال زمان 11 شرکت تولید برق استان يساک پیمان

 11 شرکت گاز حشمتي ساسان
 محمدامین

 زیرک زاده 
 11 اداره کل گمرک

 عاطفه ابراهیمي 12 صندوق بازنشستگي مهدي خیرالهي
اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 

 دستي و گردشگري
14 

 15 اداره کل ورزش و جوانان اعظم پادگانه 11 فرماندهي نیروي انتظامي امیني عباس

 16 اي اصفهانبورس منطقه وحید صفایي پور 14 کمیته امداد امام خمیني رامین اسالمي

 17 بیمه البرز سهرابي مجتبي 15 ها کمیسیون هماهنگي بانک يریزهرا سادات ام

 18 بیمه ایران حاتمیانرسول  

 


