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 مقدمه

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

منطبق با  ای مستلزم وجود اطلاعات صحیح، دقیق، بهنگام وهای توسعهریزیها و برنامهتدوین و اجرای سیاست

 استانداردهای آماری است.

 های گوناگون و همچنینبه هنگام در زمینه ریزان از اطلاعات آماریدر این راستا به منظور آگاهی مسئولین و برنامه

 ریزی استان اصفهانهای فصلی موجود، معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهسری زمانی شاخص تهیه

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

ی زمانی سه ماهه نموده است. ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دورهیده شاخصی گزانتشار نشریه

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

گیری مدیران بتواند قدمی هر چند کوچک در بهبود تصمیم است، 0011سال  چهارم فرهنگی استان تا پایان سه ماهه

 ریزان داشته باشد.گذاری برنامهو سیاست

 اجرایی که با ارائه به موقع هایها و دستگاههای دولتی، سازمانی دستگاهاز مسئولان و کارشناسان کلیهدر پایان 

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

 

                     محمدرضا قاسمی                                                                                 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه رییس                                                                   

 استان اصفهان                                                                                   
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. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری          0جدول     

 شاخص کل سال

ها، خوراکی

هاو آشامیدنی

 دخانیات

 و کفش پوشاک
مسکن، آب، برق، 

 هاگاز و سایر سوخت

مبلمان و لوازم 

خانگی و نگهداری 

 معمول آنها

0۰95 011 011 011 011 011 

 (۶/0) (9/1) (۸/0) (۶/0) (0/5) 

0۰9۸ 017/۶ 0/002  01۸/0 015/5 01۸/9 

 (7/۶) (02/0) (۸/0) (5/5) ( ۸/9 ) 

0۰97 0/0۰۰  5/05۸  7/0۰2  ۸/000  0/05۰  

 (5/2۰)  (2/۰9)  (7/20)  (۸/۶)  (2/0۰)  

0۰9۶ ۸/075  0/221  2/091  9/0۰۰  2/2۰۰  

 (1/۰2)  (۶/01)  (۰/0۰)  (9/0۸)  (0/52)  

0۰99 9/2۰5  1/۰1۶  2/257  ۶/0۸۰  1/۰05  

 (۰/۰0)  (7/۰9)  (2/۰5)  (۰/22)  (9/07)  

0011 7/۰۰0  ۰/0۸0  1/۰۶۶  ۰/207  9/51۶  

 (۸/01)  (۶/51)  (۶/51)  (7/۰2)  (5/07)  

0۰99      

۶/210 سه ماهه اول  2/251  ۶/220  ۶/005  0/2۶۰  

 (0/22)  (9/05)  (۸/27)  (1/0۶)  (9/29)  

دومسه ماهه   1/22۸  ۰/2۶0  2/20۸  5/0۸۰  2/۰27  

 (9/۰1)  (۶/29)  (۰/۰0)  (1/22)  (0/01)  

سومسه ماهه   5/2۸2  ۶/۰۸1  2/27۶  5/077  0/۰۶9  

 (۶/02)  (0/۸1)  (0/۰۶)  (5/2۸)  (0/59)  

0/277 سه ماهه  چهارم  ۰/۰۶۶  5/۰19  2/079  9/0۰0  

 (1/0۸)  (0/۸۶)  (2/05)  (۸/20)  (2/۸۶)  

0011      

5/29۸ سه ماهه اول  1/01۰  9/۰09  0/090  1/070  

 (9/0۸)  (0/۸0)  (۸/55)  (۰/۰۰)  (2/۸7)  

دومسه ماهه   ۸/۰29  ۸/059  ۰/۰۶۸  0/209  ۶/510  

 (9/05)  (0/۸۰)  (9/5۸)  (2/۰0)  (۰/50)  

سومسه ماهه   2/۰5۰  0/511  5/00۰  7/2۰2  2/5۰5  

 (۸/۰0)  (۸/۰۶)  (۸/0۶)  (0/۰0)  (0/۰7)  

0/۰75 سه ماهه  چهارم  7/5۰9  ۰/0۸0  7/201  ۰/5۸7  

 (2/۰5)  (1/۰9)  (1/51)  (۰/۰0)  (۰/۰0)  

.ماخذ: مرکز آمار ایران       
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         ها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری )دنباله(. شاخص بهای کالا0جدول   

.ماخذ: مرکز آمار ایران       
 
 

 الس
بهداشت و 

 درمان
 ارتباطات حمل و نقل

تفریح و امور 

 فرهنگی
 آموزش

رستوران و 

 هتل

کالاها و خدمات 

 متفرقه

0۰95 011 011 011 011 011 011 011 

 (00/۰) (5/۰) (1/7) (۸/1) (0۰/9) (02/0) (9/7) 

0۰9۸ 01۸/۶ 015/0 010/7 000/7 00۰/7 001/0 019/5 

 (۸/۶) (5/0) (0/7) (00/7) (0۰/7) (01/0) (9/5) 

0۰97 7/025  ۰/027  ۸/029  1/0۸۶  1/0۰2  2/0۰9  ۸/000  

 (7/07)  (0/20)  (0/27)  (0/51)  (0/0۸)  (0/2۸)  (1/۰2)  

0۰9۶ ۸/0۸0  7/075  2/009  ۶/205  0/057  9/21۰  ۶/095  

 (1/۰0)  (1/۰۶)  (2/05)  (۰/0۸)  (1/09)  (5/0۸)  (0/۰5)  

0۰99 1/205  5/2۸0  5/0۶۰  2/۰0۸  7/070  ۰/259  ۶/275  

 (۸/۰1)  (9/0۶)  (1/2۰)  (9/01)  (2/00)  (2/27)  (۶/01)  

0011 2/۰10  ۰/۰0۰  ۰/090  9/0۶5  7/220  ۰/۰9۰  2/۰77  

 (5/00)  (۰/۰0)  (2/0)  (۰/01)  (9/2۸)  (۸/50)  (۶/۰۸)  

0۰99        

9/0۶9 سه ماهه اول  2/22۸  2/0۸0  5/2۶1  2/0۸۶  ۶/227  7/2۰9  

 (0/2۸)  (0/0۰)  (1/9)  (2/2۰)  (9/00)  (0/09)  (2/29)  

دومسه ماهه   ۸/21۶  ۶/250  ۸/0۶۰  ۶/۰2۰  7/0۸۶  9/202  1/270  

 (۸/27)  (0/59)  (7/2۰)  (2/۰0)  (۶/00)  (7/21)  (2/00)  

سومسه ماهه   2/229  ۰/2۶5  ۸/099  ۶/۰۶۶  ۸/0۶1  1/2۶۸  5/29۶  

 (5/۰2)  (0/0۰)  (0/۰5)  (9/50)  (7/7)  (9/۰۰)  (9/07)  

۶/20۶ سه ماهه  چهارم  ۰/290  9/092  5/000  ۸/0۶2  ۸/۰19  ۰/۰02  

 (9/۰9)  (۶/۰7)  (۸/27)  (۰/۸۶)  (۶/۶)  (۰/01)  (9/05)  

0011        

1/270 سه ماهه اول  2/۰0۰  ۶/0۶0  0/0۸1  ۸/090  5/۰00  1/۰50  

 (7/02)  (5/۰۶)  (۸/02)  (1/۸0)  (9/0۰)  (2/50)  (0/0۸)  

دومسه ماهه   0/299  0/۰02  0/0۶۶  0/07۶  5/212  2/۰92  2/۰77  

 (0/0۰)  (۰/۰0)  (5/2)  (7/07)  (1/21)  (5/۸0)  (7/۰7)  

سومسه ماهه   ۸/۰0۶  ۰/۰۸2  0/097  ۰/510  2/251  ۸/007  7/۰95  

 (1/۰9)  (1/27)  (0/0-)  (9/2۶)  (5/۰۶)  (1/0۸)  (۸/۰2)  

9/۰0۰ سه ماهه  چهارم  0/۰77  ۸/090  ۰/527  9/251  0/0۸0  ۶/007  

 (2/۰۶)  (0/29)  (9/1)  (۸/0۶)  (0/۰7)  (1/51)  (۶/۰۰)  
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 درصد                                                                                                    0نرخ تورم  .2جدول 

 ماخذ: مرکز آمار ایران    
          

                                                                                                                                                  

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

 سال

 ماه
0۰9۸ 0۰97 0۰9۶ 0۰99 0011 

۸/7 (2/0-) ۶/۰ فروردین  (7/1-)  ۸/2۸  (1/09)  1/۰1  (0/۰)  ۸/۰۸  (۸/۸)  

5/7 (0/0-) ۶/0 اردیبهشت  (9/1-)  7/29  (2/22)  0/2۶  (۸/0-)  ۸/۰۶  (5/01)  

0/7 (1/۶-) ۶/5 خرداد  (0/0-)  7/۰2  (۰/25)  5/2۸  (2/۸-)  ۸/01  (0/00)  

۸/7 (1/0-) ۶/5 تیر  (9/1-)  5/۰5  (1/2۶)  0/25  (0/01-)  2/02  (0/07)  

۰/۶ (1/0-) ۶/5 مرداد  (2/1-)  0/۰7  (0/29)  5/20  (9/02-)  5/0۰  (1/09)  

0/20 (9/2۶) ۰/۰۶ (1/0) 0/9 (1/1) ۶/0 شهریور  (9/0۰-)  7/00  (۰/21)  

5/25 (۸/2۸) ۶/۰7 (۶/2) 2/00 (1/2) ۶/0 مهر  (۰/02-)  1/05  (5/09)  

۰/27 (۶/2۰) 1/۰7 (9/0) 2/0۰ (1/2) ۶/۰ آبان  (7/9-)  2/00  (9/0۸)  

۶/2۶ (7/21) 0/۰۸ (0/7) 0/05 (1/۰) ۶/۰ آذر  (۰/7-)  ۰/0۰  (5/00)  

0/۰1 (۰/07) 0/۰5 (۸/9) ۶/07 (1/۰) ۶/2 دی  (7/0-)  5/02  (0/02)  

۰/۰2 (۰/0۰) 7/۰۰ (0/02) 5/21 (1/0) ۶/0 بهمن  (5/0-)  5/00  (2/9)  

۰/۰0 (5/۶) 1/۰2 (7/05) 5/2۰ (1/2-) 7/۶ اسفند  (۰/2)  ۸/01  (۰/۸)  
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درصد -متغیرهای پولی                                      میلیارد ریال   . ۰جدول    شاخص ها و نماگرهای      
 

 سال

 

 مانده کل سپرده ها
مانده کل تسهیلات 

 اعطایی

 مانده کل مطالبات 

 غیر جاری

نسبت تسهیلات به 

 منابع 

نسبت مطالبات 

 به مصرف 

0۰95 710111 5۸0111 5۸111 ۶1 01 

 (00/5) (0۸/۸) (۰۶/۸) (0/0) (0/7) 

0۰9۸ 79۸111 ۸00111 ۸۸111 ۶0 01 

 (0۰/۸) (00/۶) (07/9) (0/1) (1) 

0۰97 959111 727111 7۶111 7۸ 00 

 (5/21)  (9/02)  (2/0۶)  (1/5-)  (1/0)  

0۰9۶ 0۰0۸111 017۰111 90111 ۶2 ۶ 

 (2/۰7)  (۸/07)  (7/0۸)  (1/۸)  (1/۰-)  

0۰99 0۶000۶1 02۰۸5۰7 00005۸ ۸7 9 

 (9/۰9)  (2/05)  (5/22)  (1/05-)  (1/0)  

0011 2712111 0۶21111 0۰۰۰1۶ ۸7 ۶ 

 (۶/0۸)  (2/07)  (۸/09)  (1/1)  (1/0-)  

0۰99      

 00 ۸2 010099 ۶91111 0000111 سه ماهه اول 

 (0/02)  (۶/0۰)  (0/09)  (1/05-)  (1/1)  

 01 ۸۰ 97007 0110۶05 05۶۰0۰5 سه ماهه دوم

 (9/00)  (0/2۰)  (۸/05)  (1/00-)  (1/1)  

سومسه ماهه   0۶0۸111 0001111 92771 ۸۰ ۶ 

 (۸/09)  (2/0۶)  (۶/00)  (1/1)  (1/۰-)  

 9 ۸7 00005۸ 02۰۸5۰7 0۶000۶1 سه ماهه چهارم

 (9/۰9)  (2/05)  (5/22)  (1/05-)  (1/0)  

0011      

 ۶ ۸۸ 01۸1۶0 02۶19۶1 092۶5۶5 سه ماهه اول 

 (۸/۰۰)  (9/0۰)  (5/0)  (1/0)  (1/۰-)  

 9 ۸5 025۸99 0001111 20۸۸111 سه ماهه دوم

 (۶/۰۸)  (7/01)  (0/29)  (1/2)  (1/0-)  

سومسه ماهه   2520111 0۸01111 022۸5۰ ۸0 ۶ 

 (۶/۰۶)  (2/00)  (2/۰2)  (1/0)  (1/1)  

 ۶ ۸7 0۰۰۰1۶ 0۶21111 2712111 سه ماهه  چهارم

 (۶/0۸)  (2/07)  (۸/09)  (1/1)  (1/0-)  

     .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   تعداد سهام و حق تقدم معامله شده سال

0۰95 91۶7 095۶۰ 

 (-21/۰) (-01/5) 

*0۰9۸ 05255 ۰۸۸07 

 (۸7/9) (۶7/0) 

0۰97* 2۸55۸ ۶۰۶0۸ 

 (70/0) (02۶/۶) 

0۰9۶* ۰۶117 212۸00 

 (0/0۰)  (7/000)  

0۰99* ۰99۶0 50۸010 

 (2/5)  (۶/050)  

0011* 20910 09۸07۶ 

 (7/۰7-)  (1/۸2-)  

0۰99   

 027۸00 002۶۶ *سه ماهه اول

 (0/۰-)  (0/2۶7)  

*دومسه ماهه   01۶۸۶ 0۶5191 

 (5/25)  (۸/007)  

*سومسه ماهه   01۸۶2 0007۰9 

 (9/00)  (۰/0۰۸)  

*چهارمسه ماهه   700۰ 9092۶ 

 (۶/29-)  (0/۸)  

0011   

 0570۸ ۰0۸۰ *سه ماهه اول

 (1/72-)  (7/۶7-)  

*دومسه ماهه   7571 ۸۰500 

 (۰/۰1-)  (7/۸5-)  

*سومسه ماهه   ۶012 ۶۶105 

 (۰/20-)  (2/20-)  

*سه ماهه  چهارم  57۸9 2۶۶7۸ 

 (2/09-)  (۸/۸۶-)  

              اي اصفهان.ماخذ: بورس منطقه     

 اطلاعات  شامل اطلاعات 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

0۰95 270۸۶ 070۶5 ۶507 0107 25925 2۰۰70 5۶۰ 5۰195 

 (2۸/7) (۰۰/2) (0۰/2) (0/0) (۰5/5) (۸0/0) (20/0) (۰1/۶) 

0۰9۸ 27۸97 07۰90 91۸۰ 02۰۶ 22099 20۶05 ۸5۰ 51097 

 (0/9) (0/2) (۸/1) (0۶/2) (-0۰/2) (-۸/5) (02/1) (-5/5) 

0۰97 ۰5010 2۰990 9۸09 00۶9 ۰0905 29010 2۶0۰ ۸7107 

 (2۸/7) (۰7/9) (۸/0) (21/۰) (00/9) (۰۰/2) (۰۰1/۶) (۰۰/5) 

0۰9۶ 0۰202 27۶۸5 029۰۰ 2000 02۶25 ۰۶0۰0 0۸92 ۶۸1۰۸ 

 (0/2۰)  (0/0۸)  (5/۰0)  (0/۸2)  (2/۰0)  (1/۰0)  (۶/۸۸)  (0/2۶)  

0۰99 71۰09 07505 091۰7 ۰7۰5 5۰700 05۸۰9 ۶010 0201۸1 

 (7/۸2)  (۸/71)  (2/07)  (7/50)  (5/25)  (7/09)  (7/72)  (2/00)  

0011 00۰۰7۸ 91۰5۸ 09۶۶0 ۰0۰9 9525۰ ۶7۶۰۰ 7021 21۶۸۰1 

 (2/۸0)  (1/91)  (0/0)  (1/0۸-)  (2/77)  (5/92)  (0/۶-)  (2/۸۶)  

0۰99         

 05529 220۶ 5771 79۶9 05۸ ۰2۰0 ۰۶5۰ 7500 سه ماهه اول

 (0/20)  (۰/۰7)  (2/0۸)  (0/0-)  (2/۰1)  (۶/0-)  (0/75۸)* (۰/27)  

 297۰2 2۸09 95۰0 020۶1 ۶۸7 5۸0۶ 001۰7 07552 سه ماهه دوم

 (۶/50)  (7/00)  (9/۸0)  (۰/71)  (0/7)  (0/0۰-)  (5/۸95)* (۶/29)  

سومسه ماهه   20۰۸9 00۶91 502۸ 0۰52 0707۰ 0592۰ 0551 ۰۶۶02 

 (۸/۶7)  (۰/017)  (9/01)  (2/0۰7)  (5/5۸)  (۶/70)  (5/20-)  (2/72)  

مسه ماهه چهار  2۰۶57 077۸5 51۰2 01۸1 0۸199 00005 0۸۶0 ۰995۸ 

 (0/۸۶)  (۰/7۰)  (9/۸2)  (5/2۰)  (5/0۰)  (۶/0۶)  (7/07-)  (۶/01)  

0011         

 ۰007۸ 20۸1 0۰۰02 05072 09۸ 2020 0۸1۶0 0۶71۰ سه ماهه اول

 (1/00۶)  (0/۰07)  (1/25-)  (1/57-)  (7/9۰)  (7/0۰1)  (۸/2-)  (0/021)  

 ۸002۶ 2۶00 0۶۶۶۸ 207۰1 255 ۰510 ۰5۸02 ۰9۰9۶ سه ماهه دوم

 (5/020)  (9/222)  (1/۰۶-)  (۸/71-)  (0/7۶)  (2/9۶)  (0/7)  (۸/015)  

 59۶۸2 0009 ۰05۸5 ۰2700 975 0019 207۸0 2700۶ سه ماهه سوم

 (1/27)  (2/0۸)  (1/00-)  (9/27-)  (2/۶7)  (2/9۶)  (9/25-)  (0/50)  

 5۰0۸0 02۸7 20171 25۰۰7 070۰ 9507 0۸۶۸۸ 2۶02۸ سه ماهه  چهارم

 (9/07)  (0/5-)  (7/۶9)  (۸/۸0)  (0/57)  (1/۸7)  (۶/20-)  (۶/۰۰)  
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 میلیون ریال                                                                            . نماگرهای بیمه             ۸دول ج

 خسارت پرداختی دریافتی حق بیمه سال

0۰95 00۸2۰599 ۶22۰۰90 

 (21/۸) (27/5) 

0۰9۸ 0۰209۸0۶ 0107۰270 

 (-0/۸) (00/۸) 

0۰97 0۸0992۸۰ 005۰1210 

 (۶/20)  (۰/0۰)  

0۰9۶ 20۰50۶۸۰ 0۰۰0901۸ 

 (0/29)  (5/05)  

0۰99 ۰22۸0۶1۸ 077029۶9 

 (0/50)  (1/۰۰)  

0011 02۰07۸20 2۸01020۸ 

 (2/۰0)  (0/07)  

0۰99   

 270۸۶7۶ ۸۰۰0۰۸1 لسه ماهه او

 (9/02)  (5/20)  

 0۰955۰5 ۶120205 سه ماهه دوم

 (1/00)  (0/۰9)  

سومسه ماهه   ۶۶25۶99 ۰901۶97 

 (0/۶0)  (۸/0۶)  

 ۸۸29۸79 91۶۰۰۰2 سه ماهه چهارم

 (2/01)  (7/00)  

0011   

 ۰۶925۶5 ۶711900 لسه ماهه او

 (0/۰7)  (7/00)  

 520۶117 9۶۸۰۶52 سه ماهه دوم

 (1/2۰)  (7/0۶)  

سومسه ماهه   000۰0۰00 ۸01۶۸22 

 (2/2۸)  (۸/۸2)  

 015۶51۰2 02۸0۶500 سه ماهه  چهارم

 (9/۰۶)  (7/59)  

استان.ایران، آسیا، البرز و دانا ماخذ: شرکت هاي بیمه   
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 (واقعه)                                                          . نماگرهای حیاتی                                   7جدول 

 *طلاق *ازدواج وفات ولادت سال

0۰95 ۶۰۶01 2۰0۶2 ۰550۰ 0100۰ 

 (۸/0-)  (۰/1-)  (9/۶-)  (5/2)  

0۰9۸ ۶1557 2۰۰۸9 ۰22۸5 01۶۶5 

 (9/۰-)  (۶/1)  (0/9-)  (5/0)  

0۰97 7۰00۰ 2۰971 27۰9۰ 01۶1۰ 

 (2/9-)  (۸/2)  (0/05-)  (۶/1-)  

0۰9۶ ۸0120 25015 25729 9901 

 (۸/0۸-)  (1/۸)  (0/۸-)  (1/۶-)  

0۰99 5۸۰90 ۰297۶ 2۶011 0127۶ 

 (۸/7-)  (۶/29)  (2/9)  (0/۰)  

0011 5۶500 ۰5901 271۰۶ 01۸۸0 

 (۶/۰)  (9/۶)  (۶/۰-)  (7/۰)  

0۰99     

 20۶۶ ۸0۰۶ 707۸ 00079 سه ماهه اول

 (7/9-)  (0/2۸)  (0/2-)  (۰/0)  

 2702 ۶95۶ ۶۰0۶ 05501 سه ماهه دوم

 (1/5-)  (5/29)  (0/0۸)  (5/00)  

سومسه ماهه   0۰51۶ 00059 5۸25 2۰07 

 (2/9-)  (۶/۸9)  (9/0۰)  (0/۸-)  

 297۰ ۸۸07 ۸9۰0 0۰079 سه ماهه چهارم

 (0/۸-)  (1/۰)  (۰/9)  (۸/۸)  

0011     

 2۰02 ۸۶71 90۰9 00112 سه ماهه اول

 (2/0-)  (0/27)  (7/۸)  (1/7)  

 2027 ۸2۰1 0010۰ 050۸۰ سه ماهه دوم

 (0/2-)  (۶/۰2)  (5/۰1-)  (۸/20-)  

سومسه ماهه   050۰۰ ۶۰۶2 557۶ 2۰۸۰ 

 (1/02)  (9/20-)  (۶/1-)  (1/2)  

 259۶ 5۶15 7۰9۰ 0020۸ سه ماهه  چهارم

 (9/7)  (۸/۸)  (۰/02-)  (۸/02-)  

.ماخذ: اداره کل ثبت احوال استان  
 فصلي گیريگزارش زمان تفاوت به توجه با باشد.گیري و زمان ثبت وقایع ميزمان گزارشتفاوت  هاي تعداد ازدواج و طلاق به دلیلو کاهش *افزایش

.باشدمي اختلاف داراي هافصل سرجمع با سالانه سرجمع سالانه، و  
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 درصد                                                             . شاخص ها و نماگرهای نیروی انسانی ۶جدول    

                                                                                                                                                                       .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

0۰95 01/0 ۸0/5 0۸/0 01 0۰/0 5/۰0  

 (1) (-1/0) (1/2) (1) (1/2) (۰/1-) 

0۰9۸ 00/0 ۸0/7 07/۶ 00/2 0۰ 5/۰5  

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

0۰97 0/0۰  0/۸۸  9/09  0۰ ۶/0۸  5/۰7  

 (1/2)  (7/0)  (0/2)  (۶/0)  (۶/۰)  (1/2)  

0۰9۶ 5/00  5/۸5  0/07  ۶/01  ۸/0۸  0/۰7  

 (9/0-)  (9/1-)  (۶/2-)  (2/2-)  (2/1-)  (0/1-)  

0۰99 0/00  0/۸۶  1/00  9/01  ۰/05  9/۰۸  

 (0/1-)  (9/2)  (1/۰-)  (0/1)  (۰/0-)  (2/1-)  

0011 1/00  0/۸7  5/00  7/01  9/02  ۸/۰۸  

 (0/1-)  (1/0-)  (5/1)  (2/1-)  (0/2-)  (۰/1-)  

0۰99       

2/00 سه ماهه اول  2/۸7  0/05  7/01  0/05  ۰/۰۸  

 (2/0-)  (7/0)  (۸/۰-)  (0/0-)  (2/2-)  (5/0-)  

۰/02 سه ماهه دوم  5/۸9  ۶/00  ۶/00  7/0۸  0/۰7  

 (0/1)  (۶/0)  (۸/0-)  (0/1)  (0/1-)  (5/1-)  

سومسه ماهه   9/01  5/۸۶  ۶/02  0/01  5/00  ۸/۰۸  

 (۰/0-)  (1/۰)  (۸/5-)  (0/0-)  (2/۰-)  (1/0-)  

0/00 سه ماهه چهارم  ۰/۸۶  0/0۰  9/01  9/00  ۰/۰7  

 (2/2)  (0/5)  (0/0-)  (5/2)  (۸/1)  (2/2)  

0011       

0/02 سه ماهه اول  7/۸۶  1/05  ۶/00  ۸/00  0/۰۶  

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

۰/00 سه ماهه دوم  7/۸7  ۰/05  9/01  1/00  0/۰۸  

 (1/0-)  (9/0-)  (5/1)  (۶/1-)  (۸/2-)  (۰/0-)  

سومسه ماهه   5/01  2/۸7  9/0۰  2/01  2/0۰  9/۰5  

 (0/1-)  (۰/0-)  (0/0)  (2/1-)  (۰/0-)  (7/1-)  

1/01 سه ماهه  چهارم  1/۸۸  7/0۰  0/01  0/۰9  2/۰۸  

 (0/0-)  (۰/2-)  (۰/1)  (۶/1-)  (5/5-)  (0/0-)  
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درصد                                   ادامه                   –نیروی انسانی   . شاخص ها و نماگرهای۶جدول   

 نرخ بیکاری سال
نرخ بیکاری 

 مردان

نرخ بیکاری 

 زنان

نرخ بیکاری 

 مناطق شهری

نرخ بیکاری 

 مناطق روستایی

نرخ بیکاری جوانان 

 ساله(05 -20)

0۰95 00/۸ 02/5 2۰/0 05/7 7/7 29/2 

 (1/۶) (0/۸) (-2/5) (1/5) (2/1) (2/2) 

0۰9۸ 00/0 00/7 20/۰ 05/0 7/5 ۰0/2 

 (-1/2) (-1/۶) (0/2) (-1/۰) (-1/2) (2) 

0۰97 7/0۰  9/01  ۰/2۰  ۸/00  2/7  2/2۶  

 (7/1-)  (۶/1-)  (1/0-)  (۶/1-)  (۰/1-)  (1/۰-)  

0۰9۶ ۸/01  ۸/۶  0/0۶  ۰/00  ۶/5  7/25  

 (0/۰-)  (۰/2-)  (9/0-)  (۰/۰-)  (0/0-)  (5/2-)  

0۰99 9/01  9/9  1/0۸  ۸/00  ۶/5  0/2۰  

 (۰/1)  (۰/0)  (0/2-)  (۰/1)  (1/1)  (۸/2-)  

0011 ۸/01  ۰/9  5/0۸  ۰/00  ۰/5  1/2۰  

 (۰/1-)  (۸/1-)  (5/1)  (۰/1-)  (5/1-)  (0/1-)  

0۰99       

9/00 سه ماهه اول  ۶/01  2/07  9/02  ۶/0  2/2۸  

 (2/0)  (۸/2)  (5/2-)  (5/0)  (7/1-)  (۰/0)  

۸/00 سه ماهه دوم  0/01  0/07  5/02  2/5  1/22  

 (۰/0)  (۸/0)  (2/1)  (۰/0)  (7/1)  (۰/۸-)  

سومسه ماهه   0/01  5/9  2/05  9/01  ۶/۸  ۶/09  

 (۸/1-)  (9/1)  (0/0-)  (7/1-)  (0/1)  (1/۸-)  

۶/9 سه ماهه چهارم  9/۶  ۰/00  2/01  ۰/۸  2/20  

 (5/1-)  (0/1)  (0/2-)  (۸/1-)  (2/1-)  (2/1)  

0011       

9/۶ سه ماهه اول  9/7  0/0۰  2/9  0/۸  2/0۸  

 (1/۰-)  (9/2-)  (۶/۰-)  (7/۰-)  (۸/0)  (1/01-)  

۸/02 سه ماهه دوم  ۶/01  0/21  9/0۰  2/۰  7/20  

 (1/0)  (0/1)  (1/۰)  (0/0)  (1/2-)  (۶/2)  

سومسه ماهه   0/00  2/01  0/07  0/02  5/۸  7/27  

 (1/0)  (7/1)  (9/0)  (2/0)  (۰/1-)  (9/7)  

5/9 سه ماهه  چهارم  2/۶  0/05  9/9  0/5  0/2۰  

 (۰/1-)  (7/1-)  (0/0)  (۰/1-)  (9/1-)  (0/0-)  

 .ماخذ: مرکز آمار ایران
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درصد                         ادامه                             –نیروی انسانی   . شاخص ها و نماگرهای۶جدول   

 سال

سهم 

اشتغال 

 ناقص

شاغلان سهم 

در بخش 

 کشاورزی

شاغلان در سهم 

 بخش صنعت

شاغلان در سهم 

 بخش خدمات

شاغلان سهم 

بخش عمومی 

 از کل شاغلان

سهم شاغلان 

بخش 

خصوصی از کل 

 شاغلان

0۰95 05/5 00 0۰/۸ 05/0 05/2 ۶0/۶ 

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

0۰9۸ 0۸ 01/2 0۰/۶ 05/9 00/۸ ۶5/0 

 (1/5) (-1/۶) (1/2) (1/5) (-1/۸) (1/۸) 

0۰97 0۰ 2/01  ۶/01  9/0۶  5/02  5/۶7  

 (1/۰-)  (1/1)  (1/۰-)  (1/۰)  (0/2-)  (0/2)  

0۰9۶ 9/00  0/00  7/00  ۰/07  ۶/02  2/۶7  

 (0/0-)  (9/1)  (9/1)  (۸/0-)  (۰/1)  (۰/1-)  

0۰99 1/02  2/00  0/02  0/0۸  1/02  1/۶۶  

 (0/1)  (0/1)  (7/1)  (9/1-)  (۶/1-)  (۶/1)  

0011 ۸/02  ۰/9  ۶/0۰  9/0۸  9/02  0/۶7  

 (۸/1)  (9/0-)  (0/0)  (5/1)  (9/1)  (9/1-)  

0۰99       

5/9 سه ماهه اول  0/02  7/00  2/0۸  2/02  ۶/۶7  

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

۸/00 سه ماهه دوم  2/02  ۸/0۰  2/00  1/00  1/۶9  

 (1/2)  (۰/1-)  (2/۰)  (9/2-)  (۸/0-)  (۸/0)  

سومسه ماهه   5/0۰  5/01  9/00  ۸/07  ۸/02  0/۶7  

 (1/1)  (0/1-)  (۸/1)  (0/1-)  (۰/1)  (۰/1-)  

0/0۰ سه ماهه چهارم  1/01  0/02  ۸/07  5/02  5/۶7  

 (۸/1-)  (0/1)  (۰/1-)  (2/1-)  (۰/1-)  (۰/1)  

0011       

1/02 سه ماهه اول  5/00  1/02  5/0۸  0/02  ۸/۶7  

 (5/2)  (۸/1-)  (۰/1)  (۰/1)  (2/1)  (2/1-)  

۰/02 سه ماهه دوم  2/01  0/05  7/00  0/0۰  9/۶۸  

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

سومسه ماهه   5/0۰  ۶/7  ۶/05  5/0۸  7/02  ۰/۶7  

 (1/1)  (7/2-)  (9/۰)  (0/0-)  (0/1)  (0/1-)  

7/02 سه ماهه  چهارم  5/7  0/02  0/51  0/0۰  ۸/۶۸  

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

 .ماخذ: مرکز  آمار ایران
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  استان آب.شاخص ها و نماگرهای 9دول 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

 7/۶ 1/۶ 2/۰ ۰/2 2/۸ 5/0 77/9 ۰0۶۶11 07۶20 99992۸ 001۸099 شهری -استان

 ۰/۰ 1/۸ 2/۸ 7/2 0/1 0/۰ ۶0/0 0191۶ 070۶ 0725۰۶ 2۰7۸۶۰ روستایی-استان

 9/2 ۰/0 0/۶ 1/۶ 2/۰ 0/9 77/5 ۰212۰ 2۶92 002020 0۰9۶۰1 کاشانشهرستان 

0۰95 00۶۰702 02۶05۶5 250۸0 ۰907۰0 7۶/2 5/2 2/0 ۰/0 2/۰ 0/1 7/5 

 (۶/0) (0/0) (۶/0-) (1/۰) (۰/1-) (2/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (0/1) 

 ۶ 2 2 ۰ ۰ 7 75 ۰2۶71۸ 0۶2۰2 0100250 0020۶70 شهری -استان

0/۶1 00۰۰7 5002 0707۰0 20۰۸1۸ روستایی-استان  5/0  2/0  ۸/7  9/2  0/1  ۰/۰  

 5 2/۸ 0/۸ 1/7 2/0 5/0 ۶2/9 ۰0009 2900 00۰1۰۶ 00271۸ شهرستان کاشان

0۰9۸ 051۶0۶۰ 0299121 2۸25۶ 010092 7۸/0 ۸/۸ 2/7 ۰/۰ 2/0 0/9 7/۰ 

 (۸/0) (0/0) (0/۰) (5/2) (1/-2) (۰/0) (۰/1) (0/1-) (2/1-) (9/1) (2/1-) 

 2/7 ۸/1 2 7/2 5/2 01 75 ۰1۶005 07750 012۰9۸5 00۰9715 شهری -استان

5/۶1 ۰۶۸72 5057 077120 20۶۸57 روستایی-استان  0/0  2/0  5/01  7/2  5/1  2/1  

1/۶0 ۰0۰00 ۰۰۸۸ 000109 005921 شهرستان کاشان  1/5  5/2  7/1  9/0  5/2  5/۸  

0۰97 05۰02۶2 0۰051۰۶ 2۸577 ۰7۶19۶ 7۸/0 9/1 2/0 ۰/۰ 2/0 1/7 ۸/0 

 (7/0) (2/0) (2/0) (۶/5-) (0/-1) (0/2) (0/1-) (1/1) (1/1) (0/0-) (9/1-) 

  7  0  2  ۰  2  ۶  77 ۰22۸07 07195 01۰5090 005۸۰۸2 شهری -استان

7/۶1 02200 5122 070979 25۰0۰5 روستایی-استان  5/0  2/0  0/01  ۶/2  5/1  2/1  

5/۶0 ۰2۸۰2 ۰20۶ 00959۶ 0092۰7 شهرستان کاشان  0/5  5/2  9/1  ۰/0  1/0  7/0  

0۰9۶ 055۶7۰0 0۰۰1170 25۰۸5 ۰97521 7۶/1 7/0 2/1 ۰/۸ 2/1 0/1 ۸/0 

 (۸/0) (0/0) (۸/0-) (0/5) (1/2) (۸/0-) (0/1-) (2/1) (1/1) (2/1) (۰/1-) 

  1  0  0  0  ۰  0  ۶7 ۰0۶50۸ 07۶70 010795۰ 007۰005 شهری -استان

1/91 02۸۸1 5۰02 200919 2۰5۶۶2 روستایی-استان  1/5  1/2  1/0  1/2  1/1  1/1  

۰/۶2 ۰7۰21 0710 0۰۰792 077۰۰1 شهرستان کاشان  0/0  0/۰  1/0  ۰/0  5/0  5/۸  

0۰99 05۶۸۰57 0۰9۰۸50 27907 ۰9۶09۸ ۶۸/9 0/0 2/9 ۰/0 0/0 1/9 1/۸ 

 (۶/0) (۶/0) (0/01) (2/1) (9/۶) (۰/۰-) (1/0) (2/1-) (9/1-) (1/1) (5/5-) 

  1  0  2  ۰  0  0  ۶۸ ۰0۶297 0۸029 015905۸ 00۶9۸۶5 شهری -استان

1/۶۶ 02002 7۰11 07۶009 20۰179 روستایی-استان  1/5  1/۰  1/2  1/2  1/1  1/1  

1/۶0 ۰9۸۰۶ 0۰۰2 0۰۸90۰ 0۶0277 کاشان شهرستان  1/5  9/2  1/0  1/0  1/2  0/7  

0011 0۸00100 0۰7050۶ 2۶1۸0 011107 ۶5/7 0/2 ۰/۶ 2/7 0/9 0/1 1/7 

 (7/0) (0/0-) (5/1) (0/1) (2/0-) (0/1) (9/1) (7/1-) (۶/1) (0/1) (0/1) 
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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(

 )درصد( سهم از مصرف آب

 تجاری صنعتی خانگی
و  عمومی

 دولتی

آموزشی 

 و مذهبی

آزاد و 

 بنایی
 سایر

0۰99            

            سه ماهه اول

 1 0 0 ۰ 2 ۸ ۶7 72090 ۰51۶ 01۰۶02۸ 0059757 شهری -استان

۸/۶2 01210 ۶09 075750 2502۸۸ روستایی-استان  1/0  9/0 ۰/1  7/0  2/1 ۰/9  

0/۶7 ۶0۶0 ۶95 021152 051109 شهرستان کاشان  0/0  2/2  7/1  5/1  1/0  ۰/0  

5/۶۸ 90079 5222 0۰۰۰9۰2 05۸0102 سه ماهه اولجمع   5/۸ 2/1 2/5 0/1 1/9 0/0 

 (۸/0) (0/0) (7/02-) (1/1) (5/۶) (۰/۰-) (0/1) (5/1) (1/0-) (0/1-) (7/0-) 

            سه ماهه دوم

 1/1 1/0 1/2 1/0 1/۰ 1/۰ 1/۶7 9۸۰50 5092 0100779 00۸0۸77 شهری -استان

1/91 0۰0۰0 0۸5۶ 219۸۰5 2۰۰000 روستایی-استان  1/0  1/2 1/0  1/2  1/1 1/0  

0/۶1 00۸۰۸ 02۸0 0۰2۸۸۶ 07۰072 شهرستان کاشان  ۶/2  5/5  0/0  5/0  2/0  9/7  

7/۶۸ 020020 ۶000 0۰۶01۶2 057199۰ سه ماهه دوم  جمع  ۰/0 ۰/0 ۰/0 0/9 1/9 1/9 

 (5/0) (7/0) (1/05) (2/2) (2/۶) (۸/۰-) (0/1) (5/1) (2/1-) (0/1-) (2/5-) 

            سه ماهه سوم

1/1 1/0 1/0 1/5 1/۰ 1/0 1/۶۸ 795۰۶ 027۶ 0100905 00۸۶927 شهری -استان  

1/۶9 00۶۶7 0۰۶۰ 201790 2۰00۶9 روستایی-استان  1/5  1/۰ 1/0  1/2  1/1 1/1  

1/۶1 9۶0۰ 0171 0۰۰51۶ 075۶55 شهرستان کاشان  1/5  1/۰ 1/0  1/2  1/2  1/7  

۶/۶5 0102۸۶ ۸7۰0 0۰۶9207 0579270 سه ماهه سوم  جمع  0/2 ۰/1 0/0 0/2 0/1 1/7 

 (7/0) (7/0) (2/07) (۶/۰) (5/۸) (۸/0-) (2/1) (5/0) (۶/1-) (1/1) (۶/5-) 

            سه ماهه چهارم

1/1 1/0 1/0 1/0 1/۰ 1/0 1/۶7 71009 0۶9۶ 010795۰ 007۰005 شهری -استان  

1/۶۶ ۶۰97 0079 200919 2۰5۶۶2 روستایی-استان  1/۸  1/۰ 1/0  1/2  1/1 1/1  

1/۶۰ 7۰5۶ 0075 0۰۰792 077۰۰1 شهرستان کاشان  1/5  1/2 1/0  1/0  1/2  1/۸  

۶/۶۸ ۶5910 7۶52 0۰9۰۸50 05۶۸۰57  چهارمسه ماهه  جمع  0/۰ 2/9 ۰/0 0/0 0/1 1/5 

 (۶/0) (۶/0) (۰/09) (9/0-) (0/9) (9/۰-) (0/1) (۶/1) (9/1-) (0/1) (9/5-) 

0011            

            سه ماهه اول

1/1 1/0 1/0 1/5 1/۰ 1/0 1/۶۸ 7۸۸۰2 ۰۰۶7 0151۸50 0077157 شهری -استان  

1/۶9 01۸15 0077 07292۸ 2۰715۶ روستایی-استان  1/5  1/۰ 1/0  1/2  1/1 1/1  

1/۶2 9۶۶۰ 90۶ 0۰۰92۶ 077۶۸۰ شهرستان کاشان  1/5  1/۰ 1/0  1/0  1/2  1/۸  

9/۶5 97021 50۶2 0۰57515 059097۶ سه ماهه اولجمع   0/2 ۰/1 0/2 0/0 0/1 1/۸ 

 (2/۰) (7/1-) (9/0) (7/7) (۸/0-) (0/0-) (1/0) (۸/0) (2/1) (0/1) (2/1) 
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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

            سه ماهه دوم

1/1 1/0 1/2 1/0 1/۰ 1/0 1/۶۸ ۶972۸ ۰172 015۰7۰0 00۶0۰۰7 شهری -استان  

1/۶9 02۶01 2۸50 07۰۶9۶ 2۰۶۰77 روستایی-استان  1/5  1/۰ 1/0  1/2  1/1 1/1  

۰/79 01507 0275 0۰09۸۰ 0790۰7 شهرستان کاشان  2/5  ۰/۰ 2/0  0/0  9/0  ۶/7  

7/۶5 00۰15۰ ۸99۶ 0۰۸2595 059۶۶50 دومسه ماهه جمع   0/2 ۰/1 ۰/0 0/9 0/1 1/7 

 (۶/0) (۸/0-) (۶/0۰-) (7/۸-) (1/0-) (1/0) (0/1-) (1/1) (1/1) (0/1) (1/1) 

            سوم هسه ماه

1/1 5/1 1/2 5/2 1/5 1/0 1/۶۸ ۶2591 00۰۸ 000۸110 00۶5۰90 شهری -استان  

1/۶۶ 0152۰ 0707 070002 200551 روستایی-استان  1/۸  1/۰ 1/0  1/2  1/1 1/1  

0/۶0 000۸2 99۸ 0۰۸19۰ 0۶10۰0 شهرستان کاشان  5/0  0/۰ 1/0  0/2  9/0  0/۸  

7/۶5 010275 ۸۶09 002۸51۸ 0۸1717۶  سومسه ماهه  جمع  0/۰ 0/۸ 2/2 2/1 1/۸ 1/7 

 (۶/0) (7/2) (۶/0) (1/۰) (0/1-) (1/1) (۸/0) (1/2-) (۶/1) (0/1-) (1/1) 

            سه ماهه چهارم

1/1 ۶/1 ۰/0 1/۰ 9/0 1/0 1/۶۸ ۸9۰09 0۰10 015905۸ 00۶9۸۶5 شهری -استان  

7/۶۸ ۶070 0290 07۶009 20۰179 روستایی-استان  9/5  ۰/۰ ۶/0  ۶/0  5/1 1/1  

2/۶1 ۶177 000۰ 0۰۸90۰ 0۶0277 شهرستان کاشان  ۰/۸  ۶/2 9/1  5/0  ۰/0  1/7  

5/۶5 ۶5۸11 ۸7۰۶ 0۰7050۶ 0۸00100  چهارمسه ماهه  جمع  0/0 0/5 2/7 0/0 1/۶ 1/7 

 (7/0) (0/0-) (2/00-) (0/1-) (2/0-) (0/1) (۸/0) (۶/1-) (۰/1) (2/1-) (0/1) 

 ماخذ: شرکت آب و فاضلاب استان.
 شرکت آب و فاضلاب کاشان. -       
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برق                                                                      نماگرهای.شاخص ها و 01جدول   

 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

0۰95 21205911 ۸05۸111 ۸1/۶ 05 2۰/۸ 1/۸ 1 

 )07/0-( (-9/7) (-5/7) (2/۶) (۰) (-1/0) (1) 

0۰9۸ 2۰۰۰919۶ 0۶9۸5۰1 ۸5/۰ 02/2 22 1/5 1 

 )0/05( )21/5-( (0/5) (-2/۶) (-0/۸) (-1/0) 1 

0۰97 20۰92520 515۰911 9/۸0  7/0۰  0/20  1/2 1 

 (۰/۶-)  (2/۰)  (0/1-)  (5/0)  (9/1-)  (۰/1-)  (1)  

0۰9۶ 205507۸0 ۸112۸79 1/۸2  1/20  1/07  1/0  1 

 (7/1)  (۶/0۶)  (9/2-)  (۰/7)  (0/0-)  (۶/1)  (1)  

0۰99 2055۰709 5597511 0/۸1  5/22  0/0۸  ۸/1  1 

 (9/0۰)  (2/۶-)  (۸/0-)  (5/0)  (۸/1-)  (0/1-)  (1)  

0011 25052۸02 ۸۶51111 7/5۶  ۸/22  5/0۶  ۰/1  1 

 (0/2)  (0/22)  (۶/0-)  (1/1)  (0/2)  (0/1-)  (1)  

0۰99        

2/۸7 0507۸11 ۸009۰09 سه ماهه اول  ۶/00  ۶/0۸  2/0  1 

 (7/9)  (1/2۶-)  (0/2)  (5/0-)  (۸/1-)  (۰/1-)  (1)  

۶/57 0۶17511 7002915 سه ماهه دوم  0/22  1/09  0/0  1 

 (7/02)  (۸/2-)  (۶/2-)  (7/۰)  (5/1-)  (0/1-)  (1)  

سومسه ماهه   5۶075۶7 0271۸۶1 5/5۶  5/25  1/0۸  1 1 

 (1/5)  (0/09)  (5/۶-)  (2/۸)  (1/۰)  (۶/1-)  (1)  

۶/57 0110011 0۶7۰91۶ سه ماهه چهارم  9/29  ۰/02  1 1 

 (0/۰7)  (۰/۸-)  (5/۸)  (2/۰-)  (۸/2-)  (7/1-)  (1)  

0011        

5/57 0۸9۶۸۰1 ۸۰۸۸۶9۸ سه ماهه اول  ۶/20  ۸/21  1 1 

 (۰/0-)  (9/00)  (۸/9-)  (1/7)  (۶/۰)  (2/0-)  (1)  

5/55 000۰۶11 7۰059۰5 سه ماهه دوم  1/20  5/21  1 1 

 (9/1-)  (0/۰۶-)  (۰/2-)  (9/0)  (0/0)  (0/0-)  (1)  

سومسه ماهه   ۸0۰۰۸۶7 0900711 5/۸۰  9/09  5/0۸  2/1  1 

 (0/5)  (1/5۰)  (1/5)  (۸/5-)  (0/1)  (2/1)  (1)  

2/59 2192911 5۰1۶۶15 سه ماهه  چهارم  5/25  ۰/05  1 1 

 (9/۶)  (0/019)  (0/0)  (0/0-)  (1/۰)  (1/1)  (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(

0۰95 ۶/۰159 017۰5 7/0۶10 5/7۰0۶ 

 (1/1) (۸/2) (1/1) (0/۰) 

0۰9۸ 5/۰190 01۸55 0/0۶۰2 5/702۶ 

 (1/0) (7/1-) (۸/1) (5/0) 

0۰97 5/۰190 021۰5 7/0۶۸0 7570 

 (1/1) (1/0۰) (۸/1) (9/0) 

0۰9۶ ۸/۰19۸ 021۰5 2/0۶7۶ 7۸۶۸ 

 (2/1) (1/1) (۰/1) (5/0) 

0۰99 ۸/۰00۸ 02755 7/0909 7910 

 (۸/1) (1/۸) (9/1) (۶/2) 

0011 ۰015 02۶۰5 ۶/0۶0۰ 5/۶1۶5 

 (0/1-) (۸/1) (2/2-) (۰/2) 

0۰99   

 5/771۶ 2/0۶۶1 021۰5 ۸/۰001 سه ماهه اول

 (۸/1) (1/1) (0/1) (۸/0) 

 7700 2/0۶۶1 02755 ۸/۰00۶ سه ماهه دوم

 (7/1) (1/۸) (0/1) (1/2) 

 7۶00 2/0۶۶1 02755 ۸/۰00۶ سه ماهه سوم

 (7/1) (1/۸) (0/1) (1/۰) 

 7910 7/0909 02755 ۸/۰00۸ سه ماهه چهارم

 (۸/1) (1/۸) (9/1) (۶/2) 

0011   

 ۶17۶ ۶/0۶0۰ 02۶۰5 ۰015 سه ماهه اول

 (2/1-) (۸/۸) (0/0-) (۶/0) 

 ۶17۶ ۶/0۶0۰ 02۶۰5 ۰015 سه ماهه دوم

 (0/1-) (۸/1) (0/0-) (0/0) 

 ۶17۶ ۶/0۶0۰ 02۶۰5 ۰015 سه ماهه سوم

 (0/1-) (۸/1) (0/0-) (0/۰) 

 5/۶1۶5 ۶/0۶0۰ 02۶۰5 ۰015 سه ماهه  چهارم

 (0/1-) (۸/1) (2/2-) (۰/2) 
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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

 ۰/0 0/7 ۰۶/5 2۰/0 7/7 22/9 912۶111 0۰7022۶ استان*

اصفهان شهرستان  0000111 50۸۶111 ۰5/5 00/2 0۰/۰ 2۸ 00/5 2/5 

0۰95 20۶522۶ 0009۸111 27/7 9/1 09/0 ۶/۰۰  7/۰ 2/9 

 (۶/2)  (۰/5)  (1/1)  (0/1-)  (2/1-)  (0/1-)  (۰/1)  (0/1)  

9/22 9020۰00 0002۶۸9 استان  7/7 0/2۰  5/۰۶  7/0  0/۰  

 2/2 00/7 2۸/7 0۰/۰ 00/0 ۰5/1 509۶۸9۰ 0001۸99 شهرستان اصفهان

0۰9۸ 255۰5۸۶ 0092۰1۰7 27/0 9/1 09/5 2/۰0  7/۰ 2/۶ 

 (7/2)  (9/2)  (۰/1-)  (0/1-)  (0/1)  (0/1)  (1/1)  (0/1-)  

 ۰ 5 ۰9 20 5 20 9۰9۰۸2۸ 0057۰0۶ استان

۰/۰5 5۸2۶1۶۶ 00۸9۶۶9 شهرستان اصفهان  2/00  0/02  0/27  ۸/00  0/2  

0۰97 2۸272۰7 05120700 2۶/2 7/۰ 09/5 7/۰0  7/5 2/۶ 

 (9/2)  (7/1)  (9/1)  (۸/0-)  (1/1)  (5/1)  (2/1)  (1/1)  

 2 5 0۰ 22 5 2۰ 01017111 009۸520 استان

7/۰۰ ۸2۰۶925 0095۶2۸ شهرستان اصفهان  2/00  ۸/02  0/29  0/00  1/2  

0۰9۶ 2۸92۰07 0۸۸05925 27/1 7/۰ 0۶/5 ۶/۰7  7/0 2/1 

 (5/2)  (۶/01)  (2/0-)  (1/1)  (1/0-)  (0/۰)  (0/1-)  (۶/1-)  

 2 5 05 20 0 2۰ 00050۸00 05۰0۸۸2 استان

۸/۰0 ۸27۸0072۶ 02209۰2 شهرستان اصفهان  0/01  ۰/02  7/29  ۰/00  1/2  

0۰99 2759590 070۰1759 27/2 ۸/2 07/9 5/۰9  7/۰ 2/1 

 (5/2)  (7/0)  (2/1)  (0/0-)  (۸/1-)  (7/0)  (0/1-)  (1/1)  

 2 5 00 22 0 2۰ 0005502۰ 0572۸75 استان

9/۰0 ۸5۸۸09۶ 0207۶۸2 شهرستان اصفهان  ۸/01  ۸/02  9/27  2/02  ۶/0  

0011 2۶215۰7 0۶120۸20 27/۰ ۸/0 0۶/۸ 0/۰۶  7/۸ 0/9 

 (2/2)  (0/۰)  (0/1)  (2/1)  (7/1)  (0/0-)  (0/1)  (0/1-)  

0۰99         

  سه ماهه اول

 0 0 0۶ 20 5 09 257۸295 051۰۶71 استان

5/۰0 052۰702 0211۸00 شهرستان اصفهان  0/9  9/0۰  ۶/۰1  2/01  ۰/0  

۸/20 00111۰7 27100۶0 سه ماهه اولجمع   5/۸  0/21  5/00  2/۸  0/0  

 (2/2)  (۶/۰)  (0/1)  (0/1)  (۰/2)  (7/0-)  (۰/1-)  (۶/1-)  

         سه ماهه دوم

 0 5 00 25 5 2۰ ۰01007۶ 050۰779 استان

۰/۰5 077270۸ 021۶215 شهرستان اصفهان  ۰/00  1/0۰  7/2۸  7/00  0/2  

2/27 5070090 27209۶0 سه ماهه دوم جمع   2/7  9/21  0/۰۸  ۰/7  0/0  

 (۰/2)  (0/0)  (0/1-)  (0/1)  (۰/0)  (5/1-)  (2/1-)  (۸/1-)  
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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

 2 5 0۰ 2۰ 0 2۰ 2700۶1۰ 052۰571 استان

2/۰۸ 057212۰ 020752۰ شهرستان اصفهان  ۸/9  5/02  9/2۶  ۰/00  5/0  

۶/27 0۰0۰۶2۸ 270019۰  سومسه ماهه جمع   0/۸  2/09  ۶/۰7  ۰/7  ۶/0  

 (0/2)  (۶/0-)  (2/1)  (0/1-)  (0/1-)  (5/1)  (0/1-)  (1/1)  

         سه ماهه چهارم

 2 5 05 20 0 2۰ 20۰51۰5 05۰0۸۸2 استان

۰/۰2 0017۸۸۶ 02209۰2 شهرستان اصفهان  9/9  5/9  2/۰۰  9/00  0/۰  

0/2۸ ۰۶0271۰ 2759590  چهارمسه ماهه جمع   2/۸  ۶/0۸  7/01  5/7  0/2  

 (5/2)  (2/00)  (1/0)  (۸/0-)  (1/1)  (۸/1)  (0/1)  (1/1)  

0011         

         سه ماهه اول

 1 5 01 29 0 22 2۸0۰021 050۰910 استان

7/۰5 0527۶2۰ 02۰17۰2 شهرستان اصفهان  2/01  7/00  ۶/2۸  5/00  0/0  

1/27 000190۰ 2770۸۰۸ سه ماهه اولجمع   ۰/۸  7/2۰  0/۰5  0/7  0/1  

 (۸/2)  (1/0)  (0/2)  (2/1-)  (۸/۰)  (۰/۸-)  (2/0)  (7/1-)  

         سه ماهه دوم

 2 5 01 2۸ 0 2۰ ۰۰90059 055۰۸۸7 استان

0/۰۸ 0۶0۶70۶ 02۰۸0۰0 شهرستان اصفهان  9/00  0/02  0/25  ۰/02  ۶/0  

7/27 5201077 27۶9۶10 دومسه ماهه جمع   ۶/۸  ۰/20  ۶/۰0  ۸/7  9/0  

 (5/2)  (7/1)  (5/1)  (0/1-)  (0/1)  (۰/0-)  (۰/1)  (۸/1)  

         سه ماهه سوم

 2 5 02 20 0 2۰ 2۶1001۰ 05۸۰259 استان

0/۰0 0۸۸990۸ 0202712 شهرستان اصفهان  9/9  2/0۰  0/29  ۰/02  0/0  

۰/27 0070109 2۶159۸0 سومسه ماهه جمع   2/۸  1/21  2/۰7  7/7  7/0  

 (0/2)  (7/۰)  (5/1-)  (0/1)  (۶/1)  (7/1-)  (0/1)  (2/1-)  

         سه ماهه چهارم

 2 5 00 22 0 2۰ 2۸0۸700 0572۸75 استان

7/۰2 0509702 0207۶۸2 شهرستان اصفهان  ۰/01  2/01  1/۰0  7/02  0/۰  

۸/2۸ 009۸05۰ 2۶215۰7 چهارمسه ماهه جمع   ۰/۸  ۸/07  2/۰9  ۶/7  0/2  

 (2/2)  (2/9)  (2/1)  (2/1)  (9/1)  (5/0-)  (۰/1)  (1/1)  

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

 هاي استان اصفهان بجز شهرستان اصفهان است.شامل تمام شهرستان*
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 ادامه -نماگرهای برق .شاخص ها و 01جدول 

 

 سال

 سهم اشتراک

 صنعتی   کشاورزی عمومی خانگی

 

 تجاری

 

 سایر

 1/9 02/0 0/0 2/2 ۰ ۶1/0 استان*

اصفهان شهرستان  77/0 0/0 0 1/9 05/۶ 1/5 

0۰95 9/7۶  ۸/۰  7/0  2/0  9/0۰  7/1  

 (۰/1-)  (0/1)  (1/1)  (1/1)  (0/1)  (0/1)  

 0 0۰ 0 2 ۰ ۶1 استان

0/77 شهرستان اصفهان  0/۸ 0 1/9 05/9 5/1  

0۰9۸ 7/7۶  7/۰  ۸/0  1/0  ۰/00  ۶/1  

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

 0 0۰ 0 2 ۰ ۶1 استان

۶/7۸ شهرستان اصفهان  ۶/0  1/0  1/0  1/0۸  5/1  

0۰97 ۸/7۶  ۶/۰  ۸/0  1/0  ۰/00  ۶/1  

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

 0 0۰ 0 2 ۰ ۶1 استان

۸/7۸ شهرستان اصفهان  9/0  1/0  1/0  0/0۸  5/1  

0۰9۶ 5/7۶  9/۰  ۸/0  1/0  0/00  ۶/1  

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

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

5/7۸ شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  1/0۸  5/1  

0۰99 9/77  9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

 (۸/1-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (5/1)  (1/1)  

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

0/7۸ شهرستان اصفهان  0/5  1/0  1/0  1/0۸  5/1  

0011 ۶/77  9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

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

0۰99  

       سه ماهه اول

 0 0۰ 0 2 ۰ ۶1 استان

5/7۸ شهرستان اصفهان  9/0  1/0  1/0  0/0۸  5/1  

5/7۶ سه ماهه اولجمع   9/۰  ۸/0  1/0  0/00  ۶/1  

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

       سه ماهه دوم

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

5/7۸ شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  0/0۸  5/1  

9/77 سه ماهه دومجمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

  (۸/1-)  (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 2 ۰ 79 استان

5/7۸ شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  0/0۸  5/1  

9/77 سومسه ماهه جمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

  (۸/1-)  (0/1)  (1/1)  (1/1)  (5/1)  (1/1)  

چهارمسه ماهه         

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

5/7۸ شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  1/0۸  5/1  

9/77 چهارمسه ماهه جمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

  (۸/1-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (5/1)  (1/1)  

0011       

       سه ماهه اول

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

0/7۸ شهرستان اصفهان  1/5  1/0  1/0  0/0۸  5/1  

9/77 اولسه ماهه جمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

 (۸/1-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (5/1)  (1/1)  

       سه ماهه دوم

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

0/7۸ شهرستان اصفهان  0/5  1/0  1/0  0/0۸  5/1  

۶/77 دومسه ماهه جمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

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

       سه ماهه سوم

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

0/7۸ شهرستان اصفهان  0/5  1/0  1/0  1/0۸  5/1  

۶/77 سومسه ماهه جمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

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

       سه ماهه چهارم

 0 00 0 2 ۰ 79 استان

0/7۸ شهرستان اصفهان  0/5  1/0  1/0  1/0۸  5/1  

۶/77 چهارمسه ماهه جمع   9/۰  ۸/0  1/0  9/00  ۶/1  

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

.هاي نفتي استان اصفهانماخذ: شرکت پخش فرآورده  

 * تا زمان انتشار، اطلاعات دریافت نگردید.

 

 

 سال
 فروش فرآورده های نفتی

 سایر نفت گاز سوپربنزین  بنزین معمولی (تن)گاز مایع 

0۰95 027۰0۶ 090۶ ۸0 25۶0 0۰0 

 (0/۸)  (0/9) (-0/5) (7/۸-)  (-02/7) 

0۰9۸ 029705 09۸۶ 79 2577 000 

 (9/0)  (۸/2)  (0/2۰)  (2/1-)  (۰/05-)  

0۰97 0۰50۶2 2219 02 20۸7 010 

 (2/0)  (2/02)  (۶/0۸-)  (۰/0-)  (1/9-)  

0۰9۶ 029901 2250 020 29۶۶ 00۸ 

 (9/۰-)  (1/2)  (0/0۶۶)  (0/20)  (۸/00)  

0۰99 0012۰0 09۶۶ 25 ۰051 9۶ 

 (9/7)  (۶/00-)  (۰/79-)  (0/5)  (9/۰2-)  

0011* ... ... ... ... ... 

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

0۰99      

 05 ۸۰0 0 0۰7 ۰2120 سه ماهه اول

 (1/0)  (0/20-)  (0/90-)  (7/5)  (0/00-)  

 25 720 ۰ 5۶0 ۰09۰۶ دومسه ماهه 

 (5/00)  (۸/7-)  (۰/92-)  (7/20)  (۸/۰1-)  

 0۸ 7۶9 7 05۶ ۰5020 سه ماهه سوم

 (۶/9)  (7/05-)  (9/۶۶-)  (۰/۰-)  (۶/۸2-)  

چهارمسه ماهه   ۰۶00۶ 502 00 011۰ 02 

 (0/0)  (۸/0)  (1/۸11)  (7/2)  (1/5)  

0011      

 7 7۸1 0۸ 511 ۰0501 سه ماهه اول

 (5/0-)  (0/00)  (1/0511)  (9/09)  (۰/5۰-)  

 00 721 5 505 ۰1۸97 دومسه ماهه 

 (0/02-)  (2/۸-)  (7/۸۸)  (۸/1-)  (1/5۸-)  

*سه ماهه سوم  ... ... ... ... ... 

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

 ... ... ... ... ... *سه ماهه  چهارم

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

0۰95 0۸90 529 090۰ ۰ 259 

 (0/2-)  (۸/00)  (9/0)  (0/57-)  (9/0)  

0۰9۸ 07۰5 52۸ 09۸2 ۰ 2۸9 

 (9/1)  (۸/1-)  (۸/2)  (1/1)  (9/۰)  

0۰97 0۶09 520 221۰ 1 277 

 (۶/0)  (0/1-)  (۰/02)  ... (1/۰)  

0۰9۶ 5519 5۰1 2202 1 290 

 (۰/00)  (0/0)  (0/1)  ... (0/5)  

0۰99 52۸0 5۸0 0۶95 1 29۰ 

 (5/0-)  (۶/5)  (۰/00-)  ... (7/1)  

0011* ... ... ... ... ... 

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

0۰99      

 290 1 02۶ 025 01۶7 سه ماهه اول

 (1/00-)  (۶/1)  (7/25-)  ... (7/0)  

 297 1 52۰ 051 0۰۰۰ دومسه ماهه 

 (۸/2)  (1/2۰)  (۸/0۸-)  ... (9/0)  

 290 1 00۸ 0۰۸ 0271 سه ماهه سوم

 (۰/0۰-)  (۰/2)  (7/07-)  ... (۰/1)  

 29۰ 1 09۶ 051 0570 سه ماهه چهارم

 (2/۰)  (7/1-)  (۸/۸)  ... (7/1)  

0011      

 ۰10 1 099 0۰۶ 02۶۰ سه ماهه اول

 (1/0۶)  (0/01)  (۸/0۸)  ... (5/0)  

 ۰5۰ 1 500 007 02۶0 دومسه ماهه 

 (9/۰-)  (1/2-)  (0/۰)  ... (9/0۶)  

*سه ماهه سوم  ... ... ... ... ... 

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

 ... ... ... ... ... *سه ماهه  چهارم

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

   .هاي نفتي استان اصفهانردهآوماخذ: شرکت پخش فر

 * تا زمان انتشار، اطلاعات دریافت نگردید.
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 هزار متر مکعب                                                                           ای گاز         . نماگره02جدول 

 سال
 مصرف

 کل مصرف مصرف صنعتی مصرف عمومی مصرف خانگی

0۰95 ۰۶72572 9۶75۰0 0۰۸71550 0۶5۰1۸۸1 

 (9/2-)  (1/9) (-۶/۰) (-۸/7) 

0۰9۸ ۰1۸2111 ۶55111 05122111 0۶900111 

 (-21/9) (-0۰/0) (9/۶) (2/2) 

0۰97 ۰7۰۰111 ۶۰۸111 00501111 09179111 

 (9/20)  (2/2-)  (0/۰-)  (7/1)  

0۰9۶ 010970۶ 011۸7۸۸ 00۶9۰250 099097۰5 

 (5/۶)  (0/21)  (۸/2)  (۸/0)  

0۰99 00100۸2 ۶0۶209 05۸07210 215۰95۶2 

 (۰/0)  (7/0۶-)  (9/0)  (1/۰)  

0011 ۰2۸9۶0۰ 5070۶1 050۰72۶7 09250۰00 

 (۰/21-)  (0/۰۰-)  (2/0-)  (۰/۸-)  

0۰99     

 5۰90900 0290990 21۰۸1۶ ۶9۸۰02 سه ماهه اول

 (۸/07)  (1/۰-)  (2/5)  (7/۸)  

مسه ماهه دو  ۰12۶00 21۶۰01 0۰۸۸521 0۶77710 

 (1/02)  (0/09)  (5/0)  (۶/۸)  

 5500۰55 ۰9۸101۶ 25۸5۰7 0۰20701 سه ماهه سوم

 (۸/002)  (0/20)  (1/02)  (0/29)  

 0725۸02 29955۶2 0097۰0 05۶129۸ چهارمسه ماهه 

 (5/۰7-)  (۸/۸۰-)  (2/۰-)  (7/20-)  

0011     

 09۰۶7۰0 007۰0۸9 200۸1۸ 55۰۸5۸ سه ماهه اول

 (2/۰۶-)  (9/۰)  (۶/2-)  (5/۶-)  

مسه ماهه دو  0902۶9 5195۸ 0270750 0521111 

 (۶/۰5-)  (5/75-)  (0/2-)  (۰/7-)  

 52۶1170 00۸۶975 009۰۸۰ 9907۰۰ سه ماهه سوم

 (0/25-)  (5/5۰-)  (۰/5)  (7/0-)  

 0505519 2۶211۶9 0۸5255 05۰10۸5 سه ماهه  چهارم

 (2/۰-)  (0/01)  (9/5-)  (0/0-)  

 .ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان 
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ادامه-. نماگرهای گاز 02جدول   

 .ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان
 
 
 
 

 سال
 تعداد مصرف کننده تعداد انشعاب

 صنعتی عمومی خانگی صنعتی خانگی و عمومی

0۰95 059۰0 2۰۰ 500۶0 007۶ … 

 (-0۶/۰) (-22/2) (-5/۰) (2/۸) … 

0۰9۸ 0۶0۰۰ 99 09۶7۶ ۰9۸2 ۸0۸ 

 (05/7) (-57/5) (-۶/0) (-00/5) … 

0۰97 00211 000 52900 05۰2 ۸90 

 ( 2۰- /1) (05/5) (۸/0) (00/0) (02/7) 

0۰9۶ 0290۸ 272 02029 0۰79 9۰2 

 (1/9-)  (9/۶۶)  (۶/09-)  (0/۰-)  (۰/۰0)  

0۰99 0292۶ 029 05575 0۶7۰ 900 

 (0/1)  (۸/52-)  (0/7)  (۰/00)  (۰/0)  

0011 029۶۸ ۰2۶ 000۰9 0۸1۸ ۸25 

 (0/1)  (۰/050)  (5/2-)  (5/5-)  (۶/۰۰-)  

0۰99      

 7۶ ۶20 ۶250 ۰۰ 095۰ سه ماهه اول

 (۸/02)  (0/57)  (0/0-)  (5/00-)  (2/۰2-)  

 070 ۶50 0019۸ 2۸ 0۰17 سه ماهه دوم

 (2/25)  (5/75-)  (2/5)  (9/1-)  (۸/51-)  

 ۰19 0017 0۰۶70 ۰2 2992 سه ماهه سوم

 (0/7)  (۶/2۰-)  (9/02)  (0/01)  (۰/55)  

 ۰۶۰ 07۶۶ 02۰50 ۰۶ ۰۸7۸ سه ماهه چهارم

 (۶/25-)  (0/۸۰-)  (0/01)  (9/02)  (1/00)  

0011      

 01۸ ۸05 ۸۶۸2 00 0۶00 سه ماهه اول

 (0/7-)  (۸/57-)  (9/0۸-)  (7/20-)  (9/۰5)  

 017 772 002۸9 71 290۶ سه ماهه دوم

 (2/۰2-)  (2/0۸9)  (۸/0)  (۸/9-)  (5/۰۶-)  

 205 0020 0۰515 9۰ 5095 سه ماهه سوم

 (۸/7۰)  (۸/091)  (۸/2-)  (1/0)  (0/۰1-)  

 097 07۸۶ 02۶1۰ 050 ۰159 سه ماهه  چهارم

 (۶/0۸-)  (0/297)  (۸/۰)  (0/0-)  (۸/0۶-)  
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 نقل جاده ای                                                                    . نماگرهای حمل و0۰جدول

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

  

 سال
 حمل کالا از طریق جاده

 ) هزار تن(

 ایجابجایی مسافر از طریق خطوط جاده

 )هزار نفر(

0۰95 00220 05020 

 (۶/2) (1/0) 

0۰9۸ 0۶۰10 00119 

 (9/2) (-9/2) 

0۰97 0۶5۸7 02۸۰0 

 (1/5) (-9/۶) 

0۰9۶ 5205۸ 0095۶ 

 (1/۶)  (۰/5-)  

0۰99 5۰090 ۸۰۶5 

 (1/2)  (۸/0۸-)  

0011 5207۰ 727۸ 

 (9/0-)  (1/00)  

0۰99  

 0007 000۸9 سه ماهه اول

 (5/2-)  (9/۸2-)  

 0770 0005۰ سه ماهه دوم

 (0/01)  (1/0۸-)  

 0۸00 0۰۰۰0 سه ماهه سوم

 (0/1-)  (۰/07-)  

 0۶۶۸ 002۰۶ سه ماهه چهارم

 (0/1)  (۶/27-)  

0011  

 07۰۶ 02711 سه ماهه اول

 (7/01)  (۸/55)  

 0۶۰0 02۰۶0 سه ماهه دوم

 (۰/00-)  (۸/۰)  

 079۶ 0۰7۸2 سه ماهه سوم

 (2/۰)  (۸/00)  

 091۸ 0۰۸27 سه ماهه  چهارم

 (۰/0-)  (0/0)  
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 . نماگرهای حمل و نقل ریلی  00جدول 

 سال
حمل کالا از طریق خطوط ریلی 

 کیلومتر( -)میلیون تن

جابجایی مسافر از طریق خطوط 

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

0۰95 020۶ 020۰ 90۰ 

 (9/۸)  (7/0۰)  (5/2-)  

0۰9۸ 0۸27 0209 90۰ 

 (9/۶)  (1/۰)  (۰/۰)  

0۰97 5212 00۰۸ 90۸ 

 (0/02)  (1/05)  (۰/1)  

0۰9۶ 509۸ 000۸ 011۸ 

 (7/5)  (0/0-)  (۰/۸)  

0۰99 ۸121 501 0122 

 (5/9)  (1/۸0-)  (۸/0)  

0011 070۶ 0۰51 0159 

 (۸/20-)  (7/0۸0)  (۸/۰)  

0۰99    

 011۸ ۰1 0۸21 اولسه ماهه 

 (0/29)  (2/92-)  (1/0)  

 011۸ 009 0520 سه ماهه دوم

 (5/21)  (9/70-)  (0/2)  

 0122 05۶ 0507 سه ماهه سوم

 (9/2)  (0/55-)  (۶/۰)  

 0122 21۰ 0۰59 سه ماهه چهارم

 (7/9-)  (7/21-)  (۸/0)  

0011    

 0152 2۸۶ 0250 سه ماهه اول

 (۸/22-)  (۰/79۰)  (۸/0)  

ماهه دومسه   00۸7 29۰ 0159 

 (0/2۰-)  (2/00۸)  (۰/5)  

 0159 ۰۶5 00۶۶ سه ماهه سوم

 (7/20-)  (7/00۰)  (۸/۰)  

 0159 010 0019 سه ماهه  چهارم

 (0/0۶-)  (1/99)  (۸/۰)  

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

 سال 

 تعداد پرواز )سورتی(
حمل کالا از طریق حمل 

 و نقل هوایی )تن(

جابجایی مسافر از طریق 

 حمل و نقل هوایی

 )هزارنفر( 
 جمع خارجی داخلی

0۰95 09170 029۶ 2۰۰72 2000۸ 2۸57 

 (21/5) (00/۶) (09/0) (00/2) (07/9) 

0۰9۸ 21275 0221 20095 2555۸ 2790 

 (۸/۰) (-0/۶) (0/۶) (0/7) (1/5) 

0۰97 0۸۸57 201۰ 091۸1 07710 21۰۰ 

 (۶/07-)  (0/0۰-)  (2/22-)  (7/۰1-)  (2/27-)  

0۰9۶ 052۸7 0۶0۶ 07005 0۸۸۰۶ 0۶12 

 (۰/۶-)  (0/2۰-)  (2/01-)  (1/۸-)  (0/00-)  

0۰99 0۰۶0۸ 572 0000۶ 02۶01 01۶۰ 

 (۰/9-)  (1/۸9-)  (۶/05-)  (1/2۰-)  (9/۰9-)  

0011 05۶09 000۶ 07297 07009 0577 

 (5/00)  (0/05۰)  (1/21)  (1/۰۸)  (۸/05)  

0۰99      

 0۶0 0957 20۰5 59 2۰7۸ سه ماهه اول

 (0/۰7-)  (2/۶۶-)  (۰/0۰-)  (۸/5۸-)  (1/۸2-)  

ماهه دومسه   ۰۶02 091 01۰2 ۰۶07 ۰20 

 (۰/0)  (۰/71-)  (۶/۸-)  (9/0۸-)  (0/29-)  

 275 ۰20۶ ۰۶5۶ 0۸7 ۰۸90 سه ماهه سوم

 (2/9-)  (5/۸۰-)  (7/00-)  (۸/20-)  (0/0۰-)  

 ۰1۰ ۰7۶۶ 019۰ 05۸ ۰9۰7 سه ماهه چهارم

 (۶/5)  (0/۰7-)  (0/۰)  (۸/00)  (0/20-)  

0011      

 ۰2۸ ۰۶۶0 0001 215 02۰5 سه ماهه اول

 (2/7۶)  (5/207)  (۰/۶2)  (۰/9۶)  (0/۶1)  

 ۰۰۸ ۰۸۰5 0010 ۰۰1 0170 سه ماهه دوم

 (1/۸)  (7/7۰)  (2/9)  (5/5-)  (7/۰)  

 0۶2 51۶۰ 0۸17 017 0211 سه ماهه سوم

 (۶/0۰)  (7/00۰)  (0/09)  (1/5۶)  (۰/75)  

 0۰۰ 0۶21 ۰۶0۸ 51۸ ۰۰01 سه ماهه  چهارم

 (2/05-)  (0/220)  (1/۸-)  (2/27)  (9/02)  

 .هاي استان اصفهانماخذ: اداره کل فرودگاه
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        . شاخص ها و نماگرهای مخابراتی )درصد(                                                                  0۸جدول  

         .ماخذ: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي
 
 
 

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

0۰95 07/۶ 7۰/2 ۰9/۰ 2/۸ 

 (0/7)  (5/9) (۸/۸) (1/۶) 

0۰9۸ 0۶/0 79/2 01/۸ ۰/0 

 (1/۸) (۸) (0/۰) (1/۸) 

0۰97 00/۰ ۶2/۰ ۰5/۸ ۸/۰ 

 (-0/0) (۰/0) (-5/1) (2/9) 

0۰9۶ 9/۰0  5/75  7/۸0  ۶/0  

 (0/9-)  (۶/۸-)  (0/2۸)  (5/0-)  

0۰99 2/0۸  ۸/99  ۰/52  5/5  

 (۰/00)  (0/20)  (0/9-)  (7/1)  

0011 7/05  0/01۰  ۸/50  ۶/5  

 (۸/1-)  (۶/۰)  (۰/2)  (۰/1)  

0۰99     

۶/00 سه ماهه اول  0/9۰  ۸/09  5/5  

 (5/1)  (7/۸)  (۰/1-)  (0/2-)  

دومسه ماهه   1/05  5/97  ۰/52  ۰/5  

 (0/1)  (1/9)  (1/۰)  (1/0-)  

5/05 سومسه ماهه   ۸/97  ۰/5۰  2/5  

 (0/1)  (۶/۸)  (7/2)  (0/1-)  

2/0۸ چهارمسه ماهه   ۸/99  ۰/52  5/5  

 (۰/00)  (0/20)  (0/9-)  (7/1)  

0011     

1/0۸ سه ماهه اول  2/99  0/5۰  7/5  

 (2/0)  (۶/5)  (5/۰)  (2/1)  

دومسه ماهه   ۸/05  2/011  1/5۰  ۶/5  

 (۸/1)  (7/2)  (7/1)  (5/1)  

سومسه ماهه   9/05  7/010  5/5۰  ۶/5  

 (0/1)  (2/0)  (0/1)  (۸/1)  

7/05 سه ماهه  چهارم  0/01۰  ۸/50  ۶/5  

 (۸/1-)  (۶/۰)  (۰/2)  (۰/1)  
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                                                                                               . نماگرهای پستی           07جدول 

    .ماخذ: اداره کل پست استان اصفهان 
 

 سال

تعداد کل مرسولات 

پستی وارد شده  از 

مبادی خارج از 

 کشور

تعداد کل مرسولات پستی 

صادر شده به خارج از 

 کشور

تعداد کل مرسولات پستی 

صادر شده از مبادی داخل 

 کشور

سرانه مرسولات 

 پستی

0۰95 07۸۰97 010992 0۸۰259۸2 ۰20 

 (-09/1) (-۰9/۰) (-0۰/1) … 

0۰9۸ 0۶2۶05 9۶70۰ 0۸۰211۰۰ ۰22 

 (۰/7) ( ۰- /2) (1/1)  … 

0۰97 02۸7۶1 002۶21 0297۸20۶ 225 

 (7/۰1-)  (۰/00)  (5/21-)  … 

0۰9۶ 9۸1۶0 ۶5520 0۰22017۸ … 

 (2/20-)  (2/20-)  (9/0)  … 

0۰99 5920۶ 0972۶ 01502۰۰7 12۸ 

 (۰/۰۶-)  (9/7۸-)  (۰/21-)  … 

0011 0۸۶۰0 ۶7۰7 0۰192157 22۸ 

 (۸/70-)  (7/55-)  (2/20)  … 

0۰99     

5/1 2200502 5291 2200۸ سه ماهه اول  

 (0/0۶-)  (۰/۶0-)  (5/05-)  (1)  

5/1 2۸5۰۶07 507۶ 2۶۶۰1 سه ماهه دوم  

 (7/7)  (2/7۰-)  (0/2۸-)  (۸/2۶-)  

5/1 2709911 ۸000 ۸10۶ سه ماهه سوم  

 (1/79-)  (1/۸7-)  (0/05-)  (7/0۸-)  

۸/1 292017۶ 250۸ 0950 سه ماهه چهارم  

 (2/۶5-)  (۰/۶5-)  (0/22-)  (9/0۶-)  

0011     

 12۸ ۰172۸27 0۶57 ۰۶0۸ سه ماهه اول

 (9/۶2-)  (9/۸0-)  (7/۰۶)  (1/21)  

 12۸ ۰12۸100 200۰ ۰991 سه ماهه دوم

 (2/۶۸-)  (0/۸0-)  (1/00)  (1/21)  

 12۸ ۰205705 2292 0200 سه ماهه سوم

 (5/29-)  (۰/۸0-)  (1/0۶)  (1/21)  

 127 ۰707۸70 2075 0757 سه ماهه  چهارم

 (0/00۰)  (۶/2-)  (2/2۶)  (7/0۸)  
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 میلیارد ریال  -فقره                         . نماگرهای صنعتی                                                0۶جدول 

 .ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  
 شرکت پالایش نفت اصفهان. اصلاح پروانه بهره برداري*

                             

 سال

 ای صادرهپروانه بهره برداری توسعه 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 

0۰95 952 ۰۸557 09۶۸0 ۰2۶ 9011 5۰1۶ 057 772۸ 2۰52 

 (20/0) (۰1/۶) (۰1/۶) (-20/۰) (-20/2) (-0۶/۰) (۸۰/5) (01۰/9) (29/2) 

0۰9۸ 0005 559۶5 29۸97 ۰22 01707 5۸۰1 090 ۸1۸2 ۰0۸۶ 

 (07/0) (5۰/0) (09/5) (-0/۶) (07/۶) (0/۸)  (20/7) (-20/5) (۰0/7) 

0۰97 900 2/۸0۸7۸  2۰7۰7 ۰۸۶ 7/0۸290  5705 25۰ 9/۶0۶۶  05۶0 

 (۰/0۶-)  (5/05)  (0/21-)  (۰/00)  (1/52)  (1/2)  (5/۰2)  (1/01)  (۸/00)  

0۰9۶ 0۰59 0۰0۶۰0 29۰9۰ ۰2۸ 2/2۰2۶7 0252 207 ۸/052۶۶ ۰۶91 

 (2/09)  (5/01۶)  (۶/2۰)  (0/00-)  (9/02)  (1/2۸-)  (0/2-)  (0/۶1)  (0/05-)  

0۰99 075۶ ۰۸07712۸ 09۶00 29۰ ۰۸7۰229 5002 217 2120۰2۰ 0۸29 

 (0/29)  (۰/0۸۶)  (۸/۸9)  (0/01-)  (7/57)  (9/21)  (2/0۸-)  (0/۰2)  (1/09)  

0011 05۸۸ ۸۸۰07۶2۸ 02۶۸1 ۰70 5۰50029 ۸0۶۶ 251 0۸0۸972۰ 7۶7۸ 

 (9/01-)  (0/۶۰)  (1/00-)  (۸/2۸)  (۶/05)  (۰/21)  (۶/21)  (۶/۸9۶)  (0/71)  

0۰99          

 ۸۰۰ ۰79122 ۰۸ ۸00 ۰9۸52۰ 0۸ 011۶1 0۰1۰12۶ 270 سه ماهه اول

 (۰/0۸)  (۶/059)  (۸/02۸)  (۰/01-)  (0/۸-)  (۸/0۰-)  (9/۰7-)  (۸/۸5)  (۸/02-)  

 0020 ۸۰7922 ۸5 00۸9 771۰2۰ ۶2 0۰915 ۶900۶25 ۸0۶ سه ماهه دوم

 (۸/011)  (0/279)  (7/۶۸)  (5/05)  (1/215)  (5/09)  (۸/۸)  (۸/002)  (1/05)  

سومسه ماهه   002 0971۶2۶ 9975 ۸1 0101229 0۸۶۶ 00 ۸02720 0۰۶0 

 (۰/2۶)  (1/71)  (5/۸1)  (۸/۰2-)  (9/0)  (9/57)  (۰/۰5-)  (7/9۸)  (۶/۸۸)  

 0090 ۰۸0۸25 ۸2 0۸70 00۸۸02۰ 015 05۶۶0 079۸0220 057 سه ماهه چهارم

 (1/۶-)  (0/070)  (۶/01)  (1/0۶)  (2/0۰2)  (0/27)  (۰/۰)  (۶/05-)  (0/02-)  

0011          

 ۰۰7۰ 02952۰2۰ 71 0122 ۸0۶۸20 ۸۶ ۶092 01۰0۶02۶ 20۰ سه ماهه اول

 (0/20-)  (5/001)  (7/0۶-)  (۶/07)  (1/5۸)  (0/۸۸)  (0/90)  *)۰۰07/۰( *)0۰2/9( 

 0209 915029 59 02۶2 000۸525 90 01۶۸۶ 09۰00۶29 ۰71 سه ماهه دوم

 (0/01-)  (1/00۸)  (۶/20-)  (۸/00)  (9/۶۰)  (7/9)  (2/9-)  (9/00)  (0/02-)  

 0709 0059۸2۸ ۸۰ 0777 0707۰2۸ 99 0۰2۸۸ 21۶۰172۰ 500 سه ماهه سوم

 (1/20)  (0/۰09)  (1/۰۰)  (1/۸5)  (0/۸5)  (۰/5)  (2/0۰)  (0/027)  (۸/2۸)  

 0515 ۶52220 5۶ 2017 0۸10۸20 001 015۰0 05۶5۸725 072 سه ماهه  چهارم

 (۰/۰)  (7/00-)  (7/۰۰-)  (۶/0)  (2/9)  (0/2۸)  (5/۸-)  (7/0۰۰)  (1/2۸)  
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                                                 استان منتخب صنعتی مقدار تولید محصولات. 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(

0۰99 0۸1۰0 ۰25910 ۰7909 ۶۶00۰ ۶۶09۶ 50۰۰75۸ 02015 

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

0011 07۶27 090۸90 ۶0751 0292۰9 0129۰۶ 552۰5۸7 20552 

 (9/۰)  (9/51)  (0/005)  (7/0۸)  (۰/0۸)  (7/0)  (7/7۰)  

0۰99        

 2217 009۶029 22۸۸2 0۰۰20 ۰0۰1 ۶۶257 00701 سه ماهه اول

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

 2217 009۶029 22۸۸2 0۰۰20 ۰0۰1 ۶۶257 00701 سه ماهه دوم

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

 0۸0۰ 00702۶7 005۶0 ۰2۶9۰ 2702۶ 9۰15۶ 00۶10 سه ماهه سوم

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

 ۰۰7۶ 9۸5۸00 ۰0591 2۶570 02۸0 5۸۰29 01709 سه ماهه چهارم

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

0011        

 ۰5۰0 009۶۶5۸ 2۶۸97 ۰7۰2۶ 000۶۶ 02۰02۸ 00۸71 سه ماهه اول

 (۸/1-)  (5/۰9)  (5/0225)  (0/0۶1)  (۸/2۸)  (1/1)  (1/۸1)  

 ۸007 00907۸7 27115 ۰۶۰۰1 707۸5 007129 9۰00 سه ماهه دوم

 (0/21-)  (۸/۰2)  (9/2092)  (7/0۶7)  (2/09)  (2/1-)  (5/07۶)  

 ۸192 0077۰10 ۰0۶95 ۰۰00۰ 01۶20 021511 0۰۰2۶ سه ماهه سوم

 (9/02)  (5/29)  (5/۸1-)  (7/0)  (۰/075)  (0/1)  (0/۰2)  

 ۸۸۶2 0۰7751۸ 21107 2۶91۰ ۸590۰ 20119۶ 005۶5 سه ماهه  چهارم

 (۶/7)  (1/27۰)  (۸/0007)  (2/0)  (۸/۰۸-)  (7/02)  (۶/97)  
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                                                 )ادامه(استان  منتخب صنعتیمقدار تولید محصولات  .09جدول 

 .ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان     

 

 

 

 

 

 فولاد خام )تن( سال
قند و شکر 

 )تن(

ماشین لباسشویی 

 )دستگاه(

محصولات 

 فولادی)تن(

نخ فیلامنت پلی 

 استر)تن(

یخچال و فریزر 

 )دستگاه(

0۰99 0025۸20۰ 7۶929 ۰52700 0109۰۶02 0۸7۶0۰7 25190۶ 

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

0011 00170717 9957۰ 51۰121 0000۰۰50 0101۸2 050۰90 

 (۸/0-)  (2/2۸)  (۸/02)  (9/5)  (۶/9۰-)  (9/79)  

0۰99       

 09۰۸۰ ۶07177 29175۸5 5۶9۰9 0۸90 ۰2۰۶709 سه ماهه اول

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

 09۰۸۰ ۶07177 29175۸5 5۶9۰9 0۸90 ۰2۰۶709 سه ماهه دوم

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

 ۶25۶0 20705 2710052 02700۸ 59۰12 292۰۸۰5 سه ماهه سوم

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

 ۸9۸1۶ 092۸۶ 0977529 017707 012۰9 0۶55179 سه ماهه چهارم

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

0011       

 019702 2۸290 290592۰ 02717۸ ۰950 ۰17902۸ سه ماهه اول

 (9/0-)  (۶/05-)  (۸/005)  (۰/1)  (۶/9۸-)  (۰/022)  

 7۰95۸ 2000۰ 2۰۸۶7۸7 025592 20500 2251۶۶0 سه ماهه دوم

 (5/۰1-)  (2/022)  (0/00۰)  (5/0۶-)  (0/97-)  (۶/09)  

 0۰1۸1۸ 27۰90 29۰0725 00۰9۶۰ 51۶۰1 ۰090225 سه ماهه سوم

 (۰/9)  (۰/00-)  (۰/0۰)  (5/۶)  (۶/01)  (0/5۶)  

 0۰022۰ 2700۸ 2۶۰0۶92 0۸00۸۰ 212۶0 255022۸ سه ماهه  چهارم

 (7/۰7)  (0/9۶)  (9/09)  (0/0۰)  (7/01)  (۶/92)  
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 . نماگرهای معدنی                                                                                                21جدول 

 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(

0۰95 790 ۰۸2۶9 52 0/275010  ۰۸۶ 027۰۰5 

 (0/9) (۸/05-) (-۰7/۰) (-20/0) (-۰1/2) (۶/00۸) 

0۰9۸ ۶20 ۰1211 09 205555/0 ۰05 ۰1211/5 

 (۰/۶) (-0۸/۶) (-5/۶) (-01/7) (-00/0) (-7۸/۰) 

0۰97 ۶09 2۸111 00 5/۰۸۸۰۸0  ۰00 2/۸2202  

 (2/1-)  (9/0۰-)  (۰/0۸-)  (2/09)  (2/9)  (0/01۸)  

0۰9۶ ۶۰0 ۰۰111 29 5/5222۰7 227 21۰۰0 

 (۶/0)  (9/2۸)  (۰/29-)  (5/02)  (1/۰0-)  (۰/۸7-)  

0۰99 ۶50 29111 50 7۸۰111 ۰۸9 2۰5۶229 

 (0/2)  (0/02-)  (2/۶۸)  (0/0۸)  (۸/۸2)  (1/0۸)  

0011 ۶57 ۰0111 29 225۸511 25۸ ۰07792۰ 

 (0/1)  (9/۸)  (۰/0۸-)  (7/095)  (۸/۰1-)  (۶/۰0)  

0۰99       

 0۶122۸ ۸0 79511 01 5511 ۶۰۸ سه ماهه اول

 (2/0)  (0/20-)  (0/00)  (5/۸1-)  (5/0-)  (0/29-)  

 ۶90۸25 91 0۰۸511 00 7511 ۶52 سه ماهه دوم

 (۶/2)  (7/0۸-)  (۸/55)  (۶/۰7-)  (۶/9)  (9/01)  

 ۶2۸02۸ 51 ۸5911 9 ۶111 ۶۰۰ سه ماهه سوم

 (0/1-)  (1/1)  (1/1)  (2/20-)  (7/0۸-)  (۰/۸1)  

 059922 0۸5 0۶0011 20 ۶111 ۶50 سه ماهه چهارم

 (0/2)  (0/00-)  (1/951)  (۶/2572)  (7/۶0۸)  (2/۰00)  

0011       

 0۶7۰ ۶۶ 07۰۸211 ۶ ۶111 ۶51 سه ماهه اول

 (7/0)  (5/05)  (1/21-)  (9/21۶۰)  (5/۰7)  (5/0)  

 ۰7202۰ 79 070211 ۶ 7111 ۶00 سه ماهه دوم

 (9/1-)  (7/۸-)  (9/02-)  (0/25)  (2/02-)  (2/5۶-)  

 0۶۰25 ۰۰ 00۸011 5 ۶111 ۶05 سه ماهه سوم

 (0/0)  (1/1)  (0/00-)  (7/020)  (1/۰0-)  (7/020)  

 0۶57 5۸ 21۰111 ۶ ۶111 ۶57 سه ماهه  چهارم

 (0/1)  (1/1)  (9/۸0-)  (۶/57-)  (0/۸۸-)  (7/21۰)  

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

 سال

میزان صادرات از مبادی گمرکی 

 استان

مبدا تولید میزان صادرات استان از 

 استان

میزان واردات از مبادی گمرکی 

 استان

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

0۰95 02۰9 ۶05 2912 021۰ ۶0 299 

 (-00/9) (-21/۶) … … (0/۶) (1/۰)  

0۰9۸ 0010 ۶7۸ 511۸ 0772 75 ۰5۶ 

 (0/0۰)  (7/5) (5/72)  (۰/07)  (0/7-)  (09/7) 

0۰97 0055 0017 50۰۰ 2۸۸1 ۶2 ۰71 

 (9/۰)  (0/2۸)  (5/2)  (0/51)  (۰/9)  (0/۰)  

0۰9۶ 2175 0۰50 7005 2۸۰9 000 002 

 (۸/02)  (۰/22)  (5/00)  (۶/1-)  (1/۰9)  (5/09)  

0۰99 07۶۸ ۶۰0 ۸02۰ 22۶2 015 0۶۶ 

 (9/0۰-)  (0/۰۶-)  (0/0۰-)  (5/0۰-)  (9/7-)  (0/01)  

0011 20۰1 0015 7272 ۰0۸5 002 ۸۰0 

 (۰/09)  (5/۸۶)  (2/0۰)  (۶/50)  (7/۸)  (۰/29)  

0۰99   

 ۶1 21 290 922 007 ۰0۰ سه ماهه اول

 (5/0۰-)  (7/۸9-)  (۰/00-)  (9/7۶-)  (5/۰7-)  (1/۰5-)  

 01۸ 25 522 0۸0۰ 200 52۰ سه ماهه دوم

  (2/1-)  (5/0۶-)  (0/22-)  (۰/2۸-)  (۶/۰-)  (0/9-)  

 000 2۰ 72۰ 219۸ 2۰5 522 سه ماهه سوم

 (2/21-)  (0/۰1-)  (۶/07)  (0/2)  (9/07-)  (۰/0۸)  

 0۶۶ ۰7 70۰ 07۸2 200 02۶ سه ماهه چهارم

 (1/21-)  (1/02-)  (7/۸-)  (۶/00)  (0/۰2)  (۶/۶1)  

0011  

 051 ۰0 ۶22 0۸02 ۰۸۶ 571 سه ماهه اول

 (0/۶2)  (۰/051)  (۶/70)  (۸/079)  (1/55)  (5/۶7)  

 0۰1 2۶ 7۶0 05۰۸ 2۶5 0۶1 دومسه ماهه 

 (2/۶-)  (0/۰5)  (5/۸-)  (2/51)  (1/02)  (۸/22)  

 0۸5 25 ۸79 0009 ۰۶۸ 520 سه ماهه سوم

 (2/1-)  (۰/۸0)  (۰/۰2-)  (0/۸-)  (7/۶)  (7/00)  

 0۶۸ 2۶ 00۶1 2715 ۰۸۸ 559 سه ماهه  چهارم

 (۸/۰1)  (9/50)  (5/5۰)  (۶/5۶)  (۰/20-)  (0/0-)  

                                                                                                                                             .ماخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان
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 مترمربع –های ساختمانی                                                       فقره . نماگرهای پروانه22جدول 

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

 الس

تعداد پروانه های ساختمانی صادر 

 شده در مناطق شهری

مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های 

 ساختمانی

مسکونی تعیین شده در تعداد واحد 

 پروانه های ساختمانی

 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهری 

 ایران

 تهران اصفهان
کل مناطق 

 شهری ایران
 تهران اصفهان

کل مناطق 

شهری 

 ایران

0۰95 0۰970 00575 0291۶۶ 5071095 0۸7۶۰01۸ ۸009۰090 ۰070۰ ۶0090 ۰00۸10 

 (-09/۰) (۸/۶) (-0/9) (-۰۰/5) (۸/7) (-۰/۰) (-25/0) (0/2) (-۰/۶) 

0۰9۸ 0۰2۶7 05707 0۰0901 5۸02۸1۶ 05۸7۸0۰0 ۸292701۶ 29709 ۶۰29۶ ۰۰7509 

 (-0/9) (7/۶) (2/2) (2/۸( (-۸/۸) (-2/1) (-۸/2) (-0/0) (-2/0) 

0۰97 0۰295 211۰5 052121 ۸19۶905 09۶9920۶ 751559۰5 ۰1۰۸0 01290۰ ۰909۶1 

 (0/1) (5/27) (2/05) (7/۶) (9/2۸) (۰/09) (0/2) (5/2۰) (0/0۸) 

0۰9۶ 051۰0 0709۶ 057917 ۸۸7۶0۶1 07101۰10 7۰۶7۰۸۶9 ۰۸05۰ 91097 010200 

 (0/0۰) (2/00-) (9/۰) (5/9) (0/00-) (۸/0-) (0/09) (0/02-) (0/2) 

0۰99 09۰7۶ 0۸507 0۶7۸۸۸ 011۰9525 057029۰۸ 9701۸۸91 51517 ۶05۶5 50۰۸10 

 (9/2۶) (۶/۰-) (۶/0۶) (۰/51) (۶/7-) (9/۰0) (7/۰9) (2/۸-) (1/2۶) 

0011* … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … 

0۰99  

 01۸571 09۰12 999۰ 21005121 ۰5207۶۶ 2۰70052 01۶70 ۰۶72 0177 سه ماهه اول

 (0/۸) (0/09-) (5/0) (9/25) (2/0۶-) (۸/01) (0/2) (5/07-) (9/۸) 

 00۰5۰2 22۶۸1 00۶0۸ 2۸925795 00550۶۰ 2۶0۸۶0۰ 5۰170 0770 5۰15 سه ماهه دوم

 (۶/07) (۸/7) (5/2۶) (۸/7۰) (0/0-) (۶/02) (7/72) (7/1-) (۶/۰۸) 

سومسه ماهه   02۸0 ۰71۶ 00۰91 20021۸1 ۰9921۶۸ 22771702 00512 210۶۶ 0095۸9 

 (1/۰5) (0/۰-) (5/09) (0/۸0) (0/۰-) (0/01) (0/5۰) (۸/1-) (۸/۰5) 

 00۰9۰1 209۰5 000۸۸ 275950۰۰ 010۰579 2719211 52۰۰0 009۰ 57۰5 چهارمسه ماهه 

 (۶/2۶) (1/0) (0/22) (0/07) (۶/7-) (0/۰0) (7/۰7) (0/5-) (7/۰2) 

0011  

 01951۸ 0۶0۶2 012۶5 205۶1722 ۰522۶19 2127500 ۰7755 ۰059 0020 سه ماهه اول

 (0/0) (0/0۶-) (۸/7-) (5/00-) (1/1) (۰/7) (9/2) (۶/5-) (۶/2) 

 9۶909 0۸700 9905 22۰7۰۸5۰ ۰052۶۶۶ 09۶۶570 ۰20۰۸ 2۶20 ۰52۸ دومسه ماهه 

 (5/۰۰-) (۶/01-) (0/۰9-) (0/29-) (9/0۸-) (9/0۸-) (2/۰۰-) (9/2۸-) (0/۰0-) 

 ۶۸72۰ 0۰۶00 7۶21 0۸۸11۸09 27۸9205 007۶۰15 2۶71۶ 2۰0۰ 2777 سومسه ماهه 

 (۶/۰0-) (۶/۰۸-) (۸/۰1-) (1/۰0-) (۸/۰1-) (0/27-) (1/۰2-) (۸/۰2-) (5/27-) 

 … … … … … … … … … *سه ماهه  چهارم

 … … … … … … … … … 
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 . نماگرهای گردشگری    2۰دول ج

 سال

متوسط 

مجموع 

های اتاق

 *اشغال شده

 متوسط روزهای اقامت درصد اشغال *ظرفیت درماه

 کل خارجی ایرانی تخت اتاق جمع تخت جمع اتاق

0۰95 092۰7 921۶5 20۶۶۸۸ 5۰/0 00/0 0/5 2/0 0/7 

 (7/۶) (۰/۸) (۰/0) (0/۶) (0/5) (7/0) (-۶/7) (00/7) 

0۰9۸ 02۰01 90۶75 221۶۶9 01/۰ ۰2/۶ 2 2 2 

 (-00/1) (-1/2) (1/9) (-0۰/0) (-00/۰) (۰۰/۰) (-0/۶) (0۸/۰) 

0۰97 05012 **005009 01۸759 0۰/۸ ۰۰/7 2/0 2/2 2/2 

 (۸/5) (5۶/۰) (۶0/0) (۰/۰) (1/9) (5/1) (01/1) (01/1) 

0۰9۶ 0۸17۶ 00۶20۶ 00۰02۰ ... ... ۸5/0  17/2  91/0  

 (2/2)  (9/0)  (۸/0)  ... ... (0/20-)  (9/5-)  (۸/0۰-)  

0۰99 0۶9۰۸ 055011 00۸211 9/01 0/9 71/0  01/2  ۶1/0  

 (9/5۶-)  (۶/0)  (7/1)  ... ... (1/۰)  (0/0)  (۰/5-)  

0011 00100 2۰0111 ۸29۸71 00 9 51/0  ۰1/2  91/0  

 (0/0۰2)  (۸/0۶)  (۰/50)  (0/1)  (0/1-)  (۶/00-)  (5/9)  (۸/5)  

0۰99  

 ۶/0 ۶/0 7/0 5/۸ ۶/7 005۶11 009511 52۶9 سه ماهه اول

 (۸/۶۶-)  (0/0)  (9/1)  (2/07-)  (5/۰۶-)  (۸/5-)  (1/01-)  (1/01-)  

 9/0 2 9/0 9 02 00۸211 055011 ۰۶۸۶۶ سه ماهه دوم

 (0/0۰-)  (0/5)  (1/0)  (1/۰۸-)  (1/۰0-)  (۸/5)  (1/1)  (1/1)  

 2/2 ۶/2 7/0 ۶ 01 00۸211 055011 0557۸ ماهه سومسه 

 (۸/71-)  (0/5)  (1/0)  (1/۰5-)  (1/27-)  (۶/۸)  (5/2۸)  (1/01)  

 2 222 027 0۰ 00 00۸211 055011 0۸091 سه ماهه چهارم

 (9/59-)  (9/۰)  (0/1)  ... ... (0/20)  (۰/0-)  (۰/5)  

0011  

 2 ۶/2 7/0 9 02 00۸211 055011 0۰2۰1 سه ماهه اول

 (0/051)  (9/۰)  (0/1)  (2/0)  (5/2)  (1/1)  (۸/55)  (0/00)  

 2 7/2 ۸/0 01 02 00۸511 0۸5211 020۸2 سه ماهه دوم

 (۸/۸۶-)  (۰/۸)  (0/1)  (1/1)  (1/0)  (۶/05-)  (1/۰5)  (۰/5)  

 7/0 9/0 0/0 9 01 525111 075111 70715 سه ماهه سوم

 (۸/۰79)  (۸/02)  (0/2۸)  (1/1)  (1/0)  (0/09-)  (0/۰0-)  (7/22-)  

 1/2 1/2 0/0 ۶ 01 ۸29۸71 2۰0111 75900 سه ماهه  چهارم

 (9/۰۸۶)  (۸/0۶)  (۰/50)  (1/0-)  (1/5-)  (0/07-)  (۸/۶-)  (1/1)  

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

گردي مي باشد. )اقامتگاه هاي بومگردي در محیط هاي طبیعي با رعایت بالاترین سطح ممکن افزایش ظرفیت به علت درج آمار اقامتگاه هاي بوم** 
 متاضوابط 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 اق

 طبیعت گردان را با کیفیت قابل قبول و تعریف شده فراهم مي نماید.(
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 ادامه  -.نماگرهای گردشگری 2۰جدول 

 سال
 تعداد کل بازدیدکنندگان از اماکن و  بناهای تاریخی استان

 جمع کل گردشگر خارجی گردشگر داخلی

0۰95 2100557 51005۰ 2502701 

 (۶/۰) (۸۰/9) (07/9) 

0۰9۸ 2505۰01 551۸۸۶ ۰19597۶ 

 (2۸/5) (9/9) (2۰/2) 

0۰97 275۶0۸7 020591 ۰079757 

 (۶/0) (-2۰/0) (2/7) 

0۰9۶ 20۰00۸۸ 012907 2۶۰71۶۰ 

 (7/00-)  (0/0-)  (۶/01-)  

0۰99 09905۸ ۸۶۰ 099۶۰9 

 (۶/90-)  (۶/99-)  (1/9۰-)  

0011 ۸57۶92 01290 ۸۸۶0۶۰ 

 (۰/2۰1) * (7/001۸) * (0/2۰0) * 

0۰99    

 ۰9501 0۶ ۰9092 سه ماهه اول

 (۰/97-)  (1/011-)  (۸/97-)  

 7۸179 251 75۶29 سه ماهه دوم

 (7/۶۸-)  (۸/99-)  (9/۶7-)  

 212۰۶ 000 21020 سه ماهه سوم

 (5/9۰-)  (9/99-)  (5/95-)  

 ۸۰9۶2 270 ۸۰700 سه ماهه چهارم

 (0/05-)  (۶/9۶-)  (1/50-)  

0011    

 017015 509 01۸۶۶۸ سه ماهه اول

 (7/071)  (۰/9۶0)  (۸/070)  

 2۶012 271 27۶۰2 سه ماهه دوم

 (۰/۸۰-)  (1/۶)  (0/۸۰-)  

 2۸2۰0۶ ۰5۰0 25۶۶00 سه ماهه سوم

 (0/00۶۸) * (1/۰111) * (۰/009۸) * 

 271۰2۶ 59۸۶ 2۸0۰۸1 سه ماهه  چهارم

 (9/۰00) * (2/2012) * (5/۰22) * 

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

 .باشدمي 19اماکن و  بناهاي تاریخي استان بعد از کاهش اپیدمي کووید به دلیل باز شدن اکثر افزایش *
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 تن                                                  . نماگرهای کشاورزی                                         20جدول  

 سال
تولید گوشت 

 قرمز  
 تولید تخم مرغ    تولیدگوشت مرغ   تولید شیر         

تولید  

 عسل 

صید و تولید  

 آبزیان       

0۰95 ۸7511 009۰111 … 92011 ۰۶11 ۸57۸ 

 (۸/2) (0/5) … (-2/0) (1/57)  (25/۸) 

0۰9۸ ۸۶211 02۸0۶۰1 09۶۸12 9011۶ 057۸ 7۰۶5 

 (0/1) (۸/1) … (0/7) (0/21)  (۰/02)  

0۰97 ۸۶911 0۰7159۶ 095001 012111 0100 9۰5۰ 

 (1/0)  (0/۶)  (7/0-)  (5/۶)  (۰/02-)  (۸/2۸)  

0۰9۶ 71۰11 000۰111 215111 015111 7۰51 01221 

 (1/2)  (۰/5)  (0/5)  (9/2)  (0/۶۰)  (۰/9)  

0۰99 71911 00۶5111 090011 001111 0501 01252 

 (9/1)  (9/2)  (۶/۸-)  (۶/0)  (۸/۰۶-)  (۰/1)  

0011 70۸11 0570۰11 211102 021959 0511 ۶۸12 

 (1/0)  (1/۸)  (7/0)  (1/01)  (2/1-)  (0/0۸-)  

0۰99       

 0211 …* 2۸011 51211 ۰90۸۶1 07۸12 سه ماهه اول

 (۸/01-)  (0/00)  (۰/7-)  (۶/0)  … (1/1)  

ماهه دومسه   07725 ۰79511 50۶11 20۶11 *… 0951 

 (۸/2-)  (5/۸)  (۰/5)  (7/2-)  … (5/1-)  

 ۰۶11 …* 29711 50751 ۰79511 07۶11 سه ماهه سوم

 (1/۸)  (2/5)  (۰/۰)  (1/۶)  … (7/۰5)  

 ۰۰12 …* 29011 ۰7۰51 ۰۰0۰21 0777۰ سه ماهه چهارم

 (9/0۰)  (۶/02-)  (5/27-)  (5/۶)  … (5/22-)  

0011       

 0511 …* 2۸211 51211 ۰70111 0۶111 سه ماهه اول

 (۰/2)  (1/۸-)  (1/1)  (0/1)  … (1/25)  

 2211 …* 27511 50011 ۰71111 07۸11 سه ماهه دوم

 (7/1-)  (5/2-)  (0/0-)  (9/01)  … (۶/02)  

 ۰511 …* ۰0۰11 51911 ۰70211 0۶111 سه ماهه سوم

 (0/0)  (2/2-)  (۸/0-)  (0/5)  … (9/7-)  

 0012 …* ۰5959 07۶02 0۸2011 0۶111 سه ماهه  چهارم

 (۰/0)  (5/۰9)  (1/2۶)  (۰/22)  … (5/57-)  

    .سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان ماخذ:  
   شود.به صورت سالیانه ارایه ميآمار  *
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 *. نماگرهای اسناد و املاک25جدول 

 سال

تعداد معاملات 

اموال منقول ثبت 

 شده

معاملات اموال تعداد 

 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

0۰95 0۶5۸20 ۶۶۶90 27۰۶0۸ ۸072 ۰75۶ 

 (-0/5) (-7/۶) 9/0 007/۸ (200/9) 

0۰9۸ 075911 011711 2۶0999 5۶9۶ 2۰۶0 

 (-5/2) (0۰/۰) (۰/1) (-0/0) (-۰۸/۸) 

0۰97 095710 0۰52۰1 ۰۰25۰۰ 55۰۶ 0۶۰۶ 

 (00/۰) (۰0/۰) (07/9) (-۸/0) (-22/9) 

0۰9۶ 217۰1۶ 021۶۰۸ ۰19510 ۰199 ۸۸۶ 

 (9/5)  (۸/01-)  (9/۸-)  (1/00-)  (7/۸۰-)  

0۰99 21۶۶52 02۸10۶ ۰۸۰۶50 050۶ 715 

 (7/1)  (۰/0)  (۸/07)  (۶/05)  (5/5)  

0011 920۰9 015051 ۰205۰۶ 0۸5۸ 770 

 (7/55-)  (۰/0۸-)  (۸/00-)  (0/۰)  (0/9)  

0۰99      

 ۶1 502 ۸۶۶۶۸ 22۸7۰ ۰02۶۶ سه ماهه اول

 (2/5-)  (0/0۸-)  (0/00-)  (0/0۰-)  (9/05-)  

 09۶ 0005 01005۶ 01۰۰9 ۸0۸50 سه ماهه دوم

 (5/0۰)  (2/2۸)  (0/27)  (0/۰۸)  (۶/۶)  

 01۶ 00۸۸ 90005 ۰1۶72 05577 سه ماهه سوم

 (۰/09-)  (0/25)  (۶/۰0)  (۰/۰۶)  (9/۰2-)  

 21۶ 0۰50 9۶255 ۰2050 ۸0۰۰۰ سه ماهه چهارم

 (۸/7-)  (۰/0۰-)  (0/20)  (۸/۸۸)  (5/07)  

0011      

 005 ۶۰۶ ۸۶91۶ 21۸2۰ 2۶۸۸1 سه ماهه اول

 (0/0۸-)  (1/9-)  (1/1)  (۸/50)  (۶/0۰)  

 0۶2 00۸9 72120 20955 ۰۶۰02 سه ماهه دوم

 (7/01-)  (0/۰۶-)  (9/۰1-)  (۶/0)  (0/۶-)  

 025 005۶ ۶۶522 27۸92 0۸15۶ سه ماهه سوم

 (۶/۸0-)  (۰/01-)  (2/۰-)  (7/1-)  (7/05)  

 295 0۰۰2 90700 ۰2۰05 9۰79 سه ماهه  چهارم

 (0/۶5-)  (5/1)  (۸/۸-)  (0/0-)  (۶/00)  

اصفهانماخذ: اداره کل اسناد و املاک استان   

 .باشدمي اختلاف داراي هافصل سرجمع با سالانه سرجمعسالانه  و فصلي گیريگزارش زمان تفاوت به توجه با *
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 . نماگرهای تامین و تربیت 2۸جدول 

 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 25

درصد 

زندانیان 

ورودی 

 بیسواد

درصد زندانیان 

ورودی با تحصیلات 

 بالاتر از دیپلم

0۰95 ۰1511 9۸ 0 0 02 ۰ 7 

 (-۰/۸) (-0) (0) (1) (0) (0) (-0) 

0۰9۸ ۰29۶9 9۸ 0 1/7 00 ۰ 9 

 (۶/2) (1) (1) (-1/۰) (-0) (1) (2) 

0۰97 ۰0525 9۸ 0 ۰ 01 ۰ 00 

 (7/0)  (1/1)  (1/1)  (۰/2)  (1/0-)  (1/1)  (1/2)  

0۰9۶ ۰۰۰۰۶ 9۸ 0 0 9 2 01 

 (0/۰-)  (1/1)  (1/1)  (1/2-)  (1/0-)  (1/0-)  (1/0-)  

0۰99 29۰57 9۸ 0 0 00 ۰ 9 

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

0011 2۶57۶ 9۸ 0 0 01 2 01 

 (۸/۸-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/0-)  (1/0-)  (1/0)  

0۰99        

 ۶ 2 00 0 0 9۸ 7557 سه ماهه اول

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

 01 ۰ 02 0 0 9۸ ۶000 سه ماهه دوم

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

 01 ۰ 00 0 0 9۸ 70۸7 سه ماهه سوم

 (0/01-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/2)  (1/0)  (1/1)  

چهارمسه ماهه   70۸2 97 ۰ 0 00 ۰ 9 

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

0011        

 9 ۰ 01 0 ۰ 97 7100 سه ماهه اول

 (۶/۸-)  (1/0)  (1/0-)  (1/1)  (1/0-)  (1/0)  (1/0)  

 9 ۰ 9 0 0 9۸ 75۰0 سه ماهه دوم

 (0/7-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/۰-)  (1/1)  (1/0-)  

 01 2 02 0 0 9۸ 7290 سه ماهه سوم

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

 01 0 01 0 ۰ 97 ۸702 سه ماهه  چهارم

 (0/01-)  (1/1)  (1/1)  (1/1)  (1/0-)  (1/2-)  (1/0)  

    .و تربیتي استان اصفهان ها و اقدامات تامینيماخذ: اداره کل زندان
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 نفر -فقره                                                                    . نماگرهای تصادفات             27جدول  

 تعداد تصادفات برون شهری سال
تعداد تلفات انسانی در 

 تصادفات برون شهری

تعداد مجروحان در 

 تصادفات برون شهری

0۰95 ۸770 ۸1۸ ۸0۶۰ 

 (-0/9) (-7/۰) ( 1/0 ) 

0۰9۸ 7002 571 ۸02۸ 

 (5/1) ( 9/5- ) ( 9/۰ ) 

0۰97 75۶۰ ۸9۶ ۸720 

 (۸/۸) (22/5) ( ۸/0 ) 

*0۰9۶ 2۶1۰۸ ۸70 755۸ 

 
* ... (9/۰-)  (0/02)  

0۰99 0۶000 5۰2 ۸211 

 (0/۰5-)  (7/21-)  (9/07-)  

0011** 21010 701 ۸710 

 (1/00)  (5/۰۰)  (0/۶)  

0۰99    

 0091 0۰0 059۶ سه ماهه اول

 (1/29-)  (۰/20-)  (0/00-)  

 202۶ 0۸۸ 07۸5 سه ماهه دوم

 (۸/00-)  (0/2۶-)  (1/0۶-)  

 017۸ 019 0۰19 سه ماهه سوم

 (۶/۰۶-)  (0/۰0-)  (0/00-)  

 051۸ 02۰ 0002 سه ماهه چهارم

 (0/۰1-)  (۰/0۶)  (1/۶)  

0011    

 0707 0۰۸ 5۰7۶ سه ماهه اول

 (1/07)  (5/0)  (2/05)  

 0۶۰۸ 0۸9 5۰9۶ سه ماهه دوم

 (۰/0۰)  (۶/0)  (7/0۰-)  

 072۶ 0۶9 5۸50 سه ماهه سوم

 (2/۰0)  (0/7۰)  (۸/۸1)  

 002۸ 01۶ ۰59۰ سه ماهه  چهارم

 (0/09-)  (2/02-)  (۰/5-)  

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

 .باشدمي اختلاف داراي هافصل سرجمع با سالانه سرجمع سالانه و تطبیق با پزشکي قانوني و فصلي گیريگزارش زمان تفاوت به توجه با **
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 . نماگرهای  بهزیستی  2۶ جدول

 *سال

 تعداد افراد مستمری بگیر تعداد خانوارهای مستمری بگیر

 توانبخشی اجتماعی خانوارهای توانبخشی اجتماعیخانوارهای 

0۰95 907۸ 21202 22205 20910 

 (-1/9) (1/5) (-۰/۶) (۰/0) 

0۰9۸ 9272 21090 221۸۶ 20592 

 (-2/2) (0/2) (-1/۶) (-0/0) 

0۰97 959۶ 25929 22522 2۶152 

 (۰/5) (2۸/5) (2/0) (29/9) 

0۰9۶ 010۰2 ۰0995 20111 ۰۸701 

 (7/۶)  (0/2۰)  (۸/۸)  (9/۰1)  

0۰99 015۶1 ۰19۸۰ 2۰9۶1 ۰۶251 

 (0/0)  (2/۰-)  (0/1-)  (2/0)  

0011 010۰1 ۰1۶11 257۶1 01051 

 (۰/0-)  (5/1-)  (5/7)  (1/5)  

0۰99     

 ۰۶210 20۰70 ۰۸۸07 019۸۶ سه ماهه اول

 (5/۸)  (۶/0۰)  (۶/5)  (۸/5)  

دومسه ماهه   01۸5۰ ۰1015 2۰۶۶2 ۰759۶ 

 (۸/۰)  (5/5-)  (2/0)  (9/۰)  

 ۰۶012 2299۸ ۰0۰0۶ 0100۸ سه ماهه سوم

 (0/0-)  (7/2-)  (1/7-)  (0/۸)  

 ۰۶527 20۸۰9 ۰00۰۸ 0125۰ سه ماهه چهارم

 (۶/2-)  (9/1-)  (0/2-)  (0/1)  

0011     

 ۰۶۸27 20۸۰9 ۰009۸ 0125۰ سه ماهه اول

 (5/۸-)  (9/00-)  (0/0)  (0/0)  

دومسه ماهه   01105 ۰1059 2۸۰2۰ 010۰5 

 (7/5-)  (۶/1-)  (2/01)  (7/۸)  

 01۶1۰ 2۸2۰2 ۰1570 011۸7 سه ماهه سوم

 (۸/۰-)  (5/2-)  (0/00)  (۰/۸)  

 00110 257۶۸ ۰025۸ 01050 سه ماهه  چهارم

 (1/0-)  (0/1)  (7/0)  (0/۸)  

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

 



46 

 

                       ادامه                              -. نماگرهای بهزیستی2۶دول ج

 سال
تعداد معتادان خدمت 

 گیرنده از مراکز

تعداد کودکان بی 

سرپرست نگهداری شده 

 در مراکز

تعداد سالمندان 

در  نگهداری شده

 مراکز

-تعداد معلولین )دریافت

کنندگان خدمات مستمر 

 توانبخشی(

0۰95 ۰070۸ 00۶ 20۶1 ۰۰500 

 (05/2) (5/۶) (0/۶) (-2/۸) 

0۰9۸ 0۶71۶ 057 2021 ۰۰۸9۶ 

 (01/۰) (9/۰) (-2/۶) (1/5) 

0۰97 092۰5 0۸0 229۰ ۰۶0۸2 

 (0/0) (0/۸) (۶/2) (00/0) 

0۰9۶ 051۸۰ 051 0۸۰5 075۸1 

 (5/۶-)  (1/۰-)  (7/2۶-)  (7/2۰)  

0۰99 ۰9000 052 0005 09211 

 (5/02-)  (0/1)  (۸/00-)  (0/۰)  

0011 5۸757 051 0۰51 502۰5 

 (9/0۰)  (0/1-)  (۸/۸-)  (0/0)  

0۰99     

 0۶۸0۶ 0571 000 *۸029 سه ماهه اول

 (5/۸5-)  (۰/2)  (1/0-)  (1/0-)  

 0۶219 0571 051 *210۰۸ سه ماهه دوم

 (2/0۶-)  (1/2-)  (1/0-)  (0/5)  

 09779 0۰۰5 0۰۶ ۰2717 سه ماهه سوم

 (7/2-)  (1/5-)  (۰/0۶-)  (2/۶)  

 5117۰ 0291 052 ۰9000 سه ماهه چهارم

 (5/02-)  (0/1)  (0/20-)  (7/0)  

0011     

 5107۰ 0۰21 052 01۶52 سه ماهه اول

 (۶/۸۶)  (5/2)  (9/05-)  (0/۰)  

 51۶90 0291 052 2۶۸۸0 سه ماهه دوم

 (۰/01)  (0/1)  (۶/07-)  (۸/5)  

 50072 0۰۸7 052 ۰770۰ سه ماهه سوم

 (0/05)  (2/۰)  (0/2)  (0/۰)  

 52۰۶5 0۰۶1 027 5۸757 سه ماهه  چهارم

 (9/0۰)  (5/5-)  (1/7)  (۸/0)  

   .ماخذ: اداره کل بهزیستي استان اصفهان 
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 . نماگرهای کمیته امداد امام                                                            29جدول 

 .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(

0۰95 052111 50095 5۶111 

 (-05/5) (-7/۸) (-۸/0) 

0۰9۸ 0050۸۸ 527۰2 52۸۸9 

 (-0/0) (-2/۸) (-9/0) 

0۰97 2102۰9 ۸1029 50700 

 (7/01)  (1/00)  (۶/0-)  

0۰9۶ 222529 ۸0۰۰5 9۸71 

 (1/9)  (1/7)  (۰/۶0-)  

0۰99 225020 ۸۸595 00۸05 

 (2/0)  (5/۰)  (0/21)  

0011 20۰۸۰۸ ۸۸715 9757 

 (2/۶)  (2/1)  (2/0۸-)  

0۰99    

 ۶2۸7 ۸7777 220۶0۰ سه ماهه اول

 (9/01)  (5/02)  (5/20-)  

 771۰ ۸0۶۶۰ 2252۸7 سه ماهه دوم

 (2/05)  (2/01)  (7/27-)  

 01121 ۸5151 220055 سه ماهه سوم

 (2/02)  (۰/9)  (0/0)  

 00۸05 ۸۸595 225020 سه ماهه چهارم

 (2/0)  (5/۰)  (0/21)  

0011    

 000۶5 ۸۸۸21 225221 سه ماهه اول

 (2/1)  (7/0-)  (9/۰۶)  

 990۰ 75۶5۰ 2۰7295 سه ماهه دوم

 (۰/5)  (9/0۸)  (7/2۶)  

 9۶57 ۸750۶ 20۶2۶0 سه ماهه سوم

 (۶/01)  (۶/۰)  (۸/0-)  

چهارمسه ماهه    20۰۸۰۸ ۸۸715 9757 

 (2/۶)  (2/1)  (2/0۸-)  
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 . نماگرهای تامین اجتماعی۰1جدول 

 سال

بیمه شدگان اصلی و 

تبعی تحت پوشش 

کل تامین اداره 

 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 

یکاری ب

 استان

0۰95 2770 51۶ 7 0۰1 010500 2۰2۰5 

 (-0/۰) (5/2) (75) (00) (-0) ... 

0۰9۸ 2797 5۰7 9 0۸۰ 01۰0۰2 202۸5 

 (1/۶) (5/7) (2۶/5) (25/۰) (0/۶) ( 0/0 ) 

0۰97 2۶0۰ 579 ۶ 027 01۰۶52 2۶۰10 

 (1/۸) (7/۶) ( 00- /0) ( 22- /0) (1/0) ( ۸/0۸ ) 

0۰9۶ 2۶95 ۸2۰ 0۶ 02 0199۶7 250۸7 

 (9/2)  (۸/7)  (1/025)  (9/۸۸-)  (9/5)  (0/00-)  

0۰99 2۶۶7 ۸0۶ 25 57 001007 070۸5 

 (۰/1-)  (1/0)  (9/۰۶)  (7/۰5)  (0/1)  (۸/۰1-)  

0011 … … ۰2 002 0010۶7 0۶5۸2 

 … … (1/2۶)  (0/009)  (1/1)  (۰/۸)  

0۰99       

 **0۰۰۶91 01۶0۶0 …* …* 592 27۸۰ سه ماهه اول

 (7/0-)  (1/1)  … … (2/1-)  (2/۰۶0)  

دومسه ماهه   2۶۸2 ۸۰9 02 25 019۶1۰ 0070۰0** 

 (7/1)  (1/۸)  (0/70)  (7/۶)  (۰/1-)  (9/۰25)  

 09۶9۸ 001210 …* …* ۸۰9 2۶79 سه ماهه سوم

 (5/1-)  (9/۰)  ... ... (۶/1-)  (0/22-)  

 070۸5 001007 ۰2 0۰ ۸0۶ 2۶۶7 چهارمسه ماهه 

 (۰/1-)  (1/0)  ... ... (0/1)  (۸/۰1-)  

0011       

 0۶052 001207 ۰1 00 ۸55 2۶77 سه ماهه اول

 (0/0)  (۸/01)  ... ... (9/0)  (0/۶۸-)  

دومسه ماهه   2۶90 ۸۸5 00 ۰1 019۸90 0920۶ 

 (0/0)  (0/0)  (۰/۶-)  (1/21)  (0/1-)  (۸/۶۰-)  

 0۶759 019۸۶0 ۰۸ ۶ ۸7۶ 292۸ سه ماهه سوم

 (۸/0)  (0/۸)  ... ... (5/1-)  (7/5-)  

 0۶5۸2 0010۶7 ۰۸ ۶ … … سه ماهه  چهارم

 … … (5/۰۶-)  (5/02)  (1/1)  (۰/۸)  

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

  شود.انجام مي ماهه 6به صورت  گیريگزارش( 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                                                        نفر۰0جدول 

 سال

تعداد مشترکان 

 حقوق بگیر

صندوق 

 بازنشستگی

سهم بازنشستگان 

 از کل مشترکان

حقوق بگیر صندوق 

 بازنشستگی

سهم از کار 

 افتادگان از کل

مشترکان حقوق 

بگیر صندوق 

 بازنشستگی

سهم شاغلان 

 متوفی از کل

مشترکان حقوق 

بگیر صندوق 

 بازنشستگی

 سهم بازنشستگان و از

کارافتادگان فوت شده 

از مشترکان حقوق بگیر 

بازنشستگیصندوق   

50۰9  90۶27 ۶۰/7 0/15 ۰/۸ 00/۸5 

 (۰/۶) (1) (1) (-1/0) (1/2) 

0۰9۸ 9070۶ ۶۰/۸ 0/0 ۰/5 00/9 

 (0/۰)  (0/1-)  (0/1)  (0/1-)  (۰/1)  

0۰97 991۰۸ ۶/۶0  9/0  9/1  0/05  

 (۸/0)  (۶/0-)  (۶/1)  (۸/2-)  (5/۰)  

*0۰9۶ 01۰500 … … … … 

 (۸/0)  … … … … 

0۰99* 01۰101 0/۶۰ 0/0 ۰/۰ ۸/02 

 (5/1-)  … … … … 

0011* ... ... ... ... ... 

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

0۰99      

0/51 500 سه ماهه اول  0/0  2/0  0/07  

 (9/۰)  (۸/0-)  (5/1-)  (۶/1-)  (9/5)  

۰/۸۸ 711 سه ماهه دوم  0/0  2/0  0/۰0  

 (2/۶۶)  (0/20)  (۸/2-)  (7/1-)  (۶/07-)  

۸/91 0۶۰5 سه ماهه سوم  ۰/1  ۰/1  ۶/۶  

 (7/۰2-)  (7/2-)  (1/1)  (1/1)  (7/2)  

۰/1 ۸/۶0 95۸ سه ماهه چهارم  0/2 7/05 

 (1/0)  (7/۰)  (0/0-)  (۶/1)  (1/۰-)  

0011      

5/0 ۶/52 0۶0 سه ماهه اول  5/0  ۰/00 

 (9/5-)  (7/2)  (0/1)  (۰/1)  (0/۰-)  

0/2 0/0۸ 02۰ سه ماهه دوم  0/2  0/09 

 (۸/۰9-)  (2/21-)  (1/0)  (2/0)  (1/0۶)  

*سه ماهه سوم  ... ... ... ... ... 

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

*سه ماهه  چهارم  ... ... ... ... ... 

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

 .ماخذ: صندوق بازنشستگي استان اصفهان
 تا زمان انتشار، اطلاعات دریافت نگردید.             *
 



51 

 

 . نماگرهای فرهنگی۰2 جدول     

*سال
 

تعداد عناوین 

 شدههای منتشرکتاب

تعداد شمارگان 

 شدههای منتشرکتاب

 )هزار نسخه(

تعداد عناوین 

های تالیف شده کتاب

 )عنوان(

تعداد عناوین 

شده های ترجمهکتاب

 )عنوان(

0۰95 070۶ 25۸0 0591 05۶ 

 (0/۰)  (۸/25)  (۰/0)  (۸/7-)  

0۰9۸ 0۶۰5 2۰01 0525 ۰01 

 (1/5)  (7/۶-)  (0/0-)  (2/9۸)  

0۰97 0۶۰9 22۰7 0۸۸2 077 

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

0۰9۶ 2۰19 ۰11۸ 2152 257 

 (۸/25)  (0/۰0)  (5/2۰)  (2/05)  

0۰99 2122 2۰0۶ 0702 2۶1 

 (0/02-)  (9/22-)  (0/05-)  (9/۶)  

0011 2005 2۰۰0 0952 0۸۰ 

 (0/09)  (۸/1)  (0/02)  (0/۸5)  

0۰99  

 0۸ 0۰9 0۶0 055 سه ماهه اول

 (0/70-)  (0/۸۶-)  (۰/70-)  (۶/۸9-)  

 0۰5 5۶7 ۶02 722 سه ماهه دوم

  (0/00)  (1/7-)  (۶/5)  (0/7۰)  

 77 ۰15 579 0۰5 سه ماهه سوم

  (0/25-)  (۶/۰2-)  (۰/01-)  (9/۸)  

 72 ۸05 725 707 سه ماهه چهارم

 (1/02)  (۶/20)  (۸/07)  (9/5)  

0011  

 0۰۸ 0۸1 0۸9 59۸ سه ماهه اول

 (5/2۶0)  (9/050)  (9/2۰1)  (1/751)  

 027 592 ۸50 709 سه ماهه دوم

 (0/1-)  (۰/22-)  (9/1)  (9/5-)  

 ۶0 5۰۰ 5۶5 ۸00 سه ماهه سوم

 (0/00)  (1/0)  (۶/70)  (2/5)  

 001 020 500 5۰0 سه ماهه  چهارم

 (9/25-)  (1/25-)  (7/۰0-)  (۶/52)  

       .استان اصفهان ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي      
 .باشدمي اختلاف داراي هافصل سرجمع با سالانه سرجمع سالانه، و فصلي گیريگزارش زمان تفاوت به توجه با * 
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     . نماگرهای ورزشی                                                                     ۰۰جدول 

 سال
تعداد ورزشکاران سازمان 

 یافته

تعداد مردان ورزشکار 

 سازمان یافته

 تعداد زنان ورزشکار

سازمان یافته   

0۰95 255222 0۰9505 005717 

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

0۰9۸ 2۸0۸27 00۰۰07 00۶۰01 

 (5/2)  (7/2)  (2/2)  

0۰97 ۰00۸0۸ 0۸1۸۸0 051955 

 (0/09)  (0/02)  (۸/27)  

0۰9۶ 290770 009۰7۸ 005۰95 

 (0/5-)  (1/7-)  (7/۰-)  

0۰99 00۰۸۶5 ۸۶70۸ 009۰9 

 (0/۸0-)  (1/50-)  (0/۸9-)  

0011 220۸00 02۸297 95۰07 

 (1/95)  (7/۶۰)  (2/002)  

0۰99  

 ۰79۰ ۸2۸9 011۸2 سه ماهه اول

 (9/۶۰-)  (5/۶0-)  (7/۶۸-)  

 21۶07 ۰۰9۰۸ 5075۰ دومسه ماهه 

 (7/70-)  (۰/۸۸-)  (7/77-)  

سومسه ماهه   71710 0۰51۶ 2709۸ 

 (0/72-)  (0/۸۸-)  (۰/7۶-)  

 009۰9 ۸۶70۸ 00۰۸۶5 سه ماهه چهارم

 (0/۸0-)  (1/50-)  (0/۸9-)  

0011  

 0۸09۰ 22۸97 ۰۶۶91 سه ماهه اول

 (5/2۶۸)  (0/2۸2)  (9/۰2۸)  

 0۶۸5۰ ۸5۸77 000۰۰1 دومسه ماهه 

 (۶/01۶)  (5/9۰)  (7/0۰۰)  

سومسه ماهه   070۰00 9۶01۰ 7۰200 

 (۰/002)  (5/025)  (2/0۸9)  

 95۰07 02۸297 220۸00 سه ماهه  چهارم

 (1/95)  (7/۶۰)  (2/002)  

   .ماخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
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 0011 زمستان-ییهای اجراامی 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

 يجلال برزیفر
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

 رادیویي
 1 اداره کل بهزیستي شهلا  برزو 21

 4 اداره کل پست پریسا هاشمي 22 کشاورزيسازمان جهاد  زهرا مهرابي

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

 و گليحسن 

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

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

 26 ايشرکت برق منطقه شمس سلیمه
 ساداتمنصوره

 خدامي
 8 اداره کل ثبت اسناد و املاک

 9 اداره کل راه آهن سهراب افراش 27 هاي نفتيشرکت پخش فرآورده آقاي سلطانیان

 مهنازسادات

 طباکاظمي
 آرش رمضاني 28 شرکت توزیع برق استان

و  ها و اقدامات تامینيزنداناداره کل 

 تربیتي
11 

 11 هااداره کل فرودگاه رحیمي معصومه 29 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ابوطالبي آرزو 

 12 اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامي لیلا زمان 11 شرکت تولید برق استان يساک پیمان

 11 شرکت گاز حشمتي ساسان
 محمدامین

 زادهزیرک 
 11 گمرکاداره کل 

 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 اسلامي

 17 بیمه البرز سهرابي مجتبي 15 هاکمیسیون هماهنگي بانک يریزهرا سادات ام

 18 بیمه ایران رسول حاتمیان 

 


