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ت به صور وخاب های کلیدی( از جداول سالنامه آماری استان انتای )واژههای نمایهسرعنوان
ورت ها نیز ضرانالفبایی مرتب شده است. در مواردی که ارائه تقسیمات فرعی برخی از سرعنو

های وانیر سرعنر، زداشته، تقسیمات فرعی مزبور به صورت الفبایی و با رعایت فاصله از سر سط
 ده است.مربوط درج ش

ف ده، معرشها درج ای یا تقسیمات فرعی آننمایهعنوان هایی که در مقابل هر سر شماره      
ت راست د سمشماره جداول سالنامه است. عدد سمت چپ هر شماره، نشانگر شماره فصل و عد

 در چند واژه الزم به ذکر است چنانچه یک ول در داخل فصل مربوط است.جدآن مبین شماره 
 شود.متوالی به کار برده شده باشد از کلمه لغایت استفاده می جدول

 
 

 آ

 آب
 4-9، 3-9 تعداد انشعاب -
 2-9 خانهتعداد تصفیه -
 2-9 حجم آب تولیدی -
 2-9 هاخانهتصفیه ظرفیت -
 3-9 حجم فروش -
 5-9 ،2-9 زناحجم مخ -
 9-5                                                                                           خطوط انتقال -
 9-4                                             ظرفیت تامین، تولید و فروش                            -
 9-1                                                                                             مقدار تخلیه -
 9-1                                                                               زیرزمینیهای آبمنابع  -

 آب و هوا
 1-5                                                                                    ارتفاع از سطح دریا -
 5-1 (های هواشناسیهای سینوپتیک )ایستگاهایستگاه -
  1-6                                                                                                 بارندگی -
  1-6                                                                                               هوادمای  -
 1-6                                                                                           رطوبت نسبی -
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 1-6                                                                                      روزهای یخبندان -
 1-6                                 اعات آفتابی                                                         س -
 1-6                                                                                       سرعت وزش باد -

 2-9                                                                            ها(آبخیزداری )فعالیت

 پروریآبزی
 33-5 ،30-5 پروریآبزی -
 30-5 تولید -
 33-5 شیالت -

 سوزیآتش -هاگاه کنید به جنگلن                                              هاسوزی جنگلآتش

 سوزیآتش -گاه کنید به مراتعن                                                    سوزی مراتعآتش

  18-7                                                                                        هاآزمایشگاه

   الف

 10-11 تعاونی روستایی هایاتحادیه

 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه
 32-17 دیدگانآموزش -
 32-17 ،31-17 مراکز ثابت -
 31-17 مربیان )رسمی و پیمانی( -

 اداره کل بهزیستی
 16-4                        یشگیری                                                                     پ -
 16-4لغایت  16-1                                                       مراکز                            -
 3-16، 2-16 توانبخشی -
 16-4لغایت  16-1       دمت گیرنده                                                                 خ -
 16-5                                                                                بگیر         مستمری -

 25-16 اداره کل بیمه سالمت

 اداره کل تامین اجتماعی 
 18-16 افراد تحت پوشش -
  16-21لغایت  19-16 شدگانبیمه -
 21-16 غرامت پرداخت شده -
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 17-16 های تحت پوششکارگاه -
 21-16 های نقدیکمک -
 23-16 مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد -
 22-16 بگیرانمستمری -
 20-16 ،19-16 نوع بیمه -

 2-2                  اداره کل حفاظت محیط زیست                                              

                         اداره کل دامپزشکی                                                     

 18-18 آزمایشگاه -
 20-5 های قرنطینهپست -
 18-18 داروخانه -
 17-18 شاغالن -
 18-5 کشتارگاه طیور -
 19-5 مراکز عرضه دام -
 18-18 کوبیمراکز مایه -

 شهرسازیاداره کل راه و 
 14-10 شده های واگذارزمین -

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
  19-9             ها                                                                                اپخانهچ -
 19-8                          ها                                                                      النس -
 19-7                           ینما                                                                       س -
 10-19 شمارگان -
 10-19 مطبوعات محلی -

 اداره کل ورزش و جوانان
 13-19 هاتاسیسات و مکان -
 14-19 مربیان و داوران -
 16-19 مسابقات -

 22-3 ،21-3 ازدواج ثبت شده
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 4-2                                                                                                  اشتغال

 12-11 ،11-11 اقامتگاه

 امکانات آموزشی
 8-17 ،7-17 دوره آموزش استثنایی -
 7-17 ،5-17 های تحصیلیدوره -

 21-12 ،19-12 انبارها

 24-3 لغایت 1-24 نشانیهای آتشایستگاه

 ب

 بازرگانی
 5-11 ،2-11، 1-11 صادرات -
 11-5 لغایت 11-3                                                                                 واردات -

 17-3 لغایت 17-1                                                                         باسوادان

 هابانک
 8-14 ،7-14 هابدهی -
 8-14 ،7-14 تسهیالت اعطایی -
 6-14 ،5-14 تسهیالت پرداختی -
 14-1                                                                                          تعداد واحدها -
 4-14 ،3-14 هاسپرده -
 8-14 ،7-14، 2-14 موسسات اعتباری غیربانکی -

 برق
 12-9 های انتقالپست -
 14-9 و خانوارهای روستایی تعداد روستاها -
 13-9 نتعداد مشترکا -
 9-10 لغایت 8-9 ،6-9 تولید -
 8-9 ،7-9 ظرفیت عملی -
 9-8لغایت  9-6                  رفیت نامی                                                           ظ -
 15-9 مقدار فروش -
 11-9 انتقال شبکه خطوط موجودی -
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 8-9 ،7-9 هامولد -

 4-19 ،2-19 کز استان )تولید(های تلویزیونی سیمای مربرنامه
 19-6                                                                                        نمایشی برنامه -
 19-6                                                                                                فیلمتله -

 3-19 ،1-19 های رادیویی مرکز استان )تولید(برنامه
 19-5 پخش خبر -

 (انبازدیدکنندگها و بناهای تاریخی )نگاه کنید به موزه (بازدیدکنندگانبناهای تاریخی )

 بودجه استان
 20-6لغایت  20-4                                             ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی -
 20-3                                                                            ای        اعتبارات هزینه -
 20-5                                                                                        عمرانی         -
 6-20 ، 4-20،  3-20 عملکرد -
 20-1                       رآمدهای استانی                                                             د -
 20-4لغایت  20-2     رآمدهای عمومی                                                              د -

 13-18 بهداشت محیط

 برداریبهره
 13-5 ،12-5، 2-5 باغ -
 5-1                                   شده                                        برداران سرشماریبهره -
 5-1                                                                شده              برداران فهرستبهره -
 5-6لغایت  5-3                                                                                       تعداد -
 5-11 لغایت 8-5، 2-5 دام -
 5-2                                                                                           زمین          -
 5-5لغایت  5-3                                                                                  مساحت  -
 6-5 ،4-5 نوع کشت -
 5-6                                                                                           نوع محصول -

 اه کنید به سازمان بهزیستینگ                                                                   بهزیستی

 بیابان
 2-9                                                                                             زداییبیابان -
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 2-7                             های بیابانی                                                         دیدهپ -
 14-11 لغایت 14-9                                                                             بیمه

 16-26 ،16-25، 16-22 لغایت 19-16 شدگانبیمه

 پ

 14-18 پایگاه اورژانس

 10-8 لغایت 10-1                                                       های ساختمانیپروانه

 پست
 13-11 لغایت 13-9                                                                            مرسوالت -
 13-8                                                                                                 واحدها -

 ت

 15-4                                                                                            تصادفات

 1-4 لغایت 1-2                                                                تقسیمات کشوری

 13-4 لغایت 2-13، 13-1 تلفن

 7-13 (هاتلویزیون )فرستنده

 18-8                                                                                 توانبخشی، مراکز
 توزیع نسبی-معیتجنگاه کنید به                           توزیع نسبی جمعیت                    

 ج

 جمعیت
 3-4، 1-4 بیکار -
 3-9                                                                          تابعیت                          -
 3-4 ،1-4 توزیع نسبی -
 20-3 لغایت 3-14 ،3-11 ،3-9 ،3-7 ،3-5 لغایت 3-3 جنس -
 7-3 ،6-3، 3-3 ساکن و غیرساکن -
 14-3 ،3-3 سن -
 10-3 هاآبادیبندی طبقه -
 20-3 ،11-3 ،4-3 ،2-3 سنی هایگروه -
 3-1                        توسط رشد ساالنه                                                            م -
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 17-3 میانگین سن در اولین ازدواج -
 15-3 میانگین سنی -
 16-3 میانه سنی -
 3-17 ،2-17 نرخ باسوادی -
 3-17لغایت  15-3 ،6-3 ،5-3، 3-3 نقاط شهری و روستایی -
 3-7                                                                                               نوع خانوار -
 14-3 وضع زناشویی -
 4-1                                                                                            وضع فعالیت -

 جمعیت هالل احمر
 16-16                              گیرندگان                                                     آموزش -
 15-16 اعضاء، داوطلبان و امدادگران -
 14-16 هافعالیت -

  جنگلکاری
 2-6                                  سوزی                                                           تشآ -
 6-2 ،5-2 هاجنگل -
 6-2 ،5-2 مساحت -

 خ

 خانوار

 3-5                                                                                           عداد          ت -
 11-3 ،8-3 تعداد افراد -
 17-4                                                               سواد          فراد باسواد و بیتعداد ا -
 11-3 سرپرست جنس -
 6-3 ساکن و غیرساکن -
 11-3 سن سرپرست -
 11-3 گروه سنی سرپرست -
 7-21 ،6-21 متوسط درآمد ساالنه -
 21-5لغایت  21-1                                                                         متوسط هزینه -
 3-7                             وع                                                                         ن -
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 18-6                                                                               های بهداشتخانه

 24-1                                                                                    خدمات شهری

 13-5                          خطوط اینترنت                                                          

 واگذارشده خطوط
 13-2                                                                                                ایرانسل -
 13-2                                                                                                  رایتل -
 13-2                                                                                             همراه اول -

 د

  15-1                                  دادسرا                                                              

  هادادگاه

 15-1                                                                                            تعداد شعب -
 15-1                                                                                   های انقالبدادگاه -
 15-1                                                                               های تجدیدنظردادگاه -
 15-1                                                                                   های عمومیدادگاه -
 15-1                                 های کیفری استان                                           هدادگا-

  10-18 هاداروخانه

 دام
 5-8                                                                                                     انواع -
 5-8                                         اد                                                            تعد -
 10-5 تعداد شیردوشی شده -
 11-5 تولید پشم، مو  و کرک -
 24-5 شدهذبح  -

 آموزاندانش
 13-17 پایه و شاخه تحصیلی -
 8-17 ،7-17 دوره آموزش استثنایی -
 10-17 دوره ابتدایی -
 11-17 دوره اول متوسطه -
 13-17 ،12-17 دوره دوم متوسطه -
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 17-9                                                                                  دوره پیش دبستانی -
 7-17 ،5-17 های تحصیلیدوره -
 15-17 ،14-17 بزرگساالنهای تحصیلی دوره -
 18-17 فارغ التحصیالن -
 17-17                                                                                       قبول شدگان  -

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 18-7                                           پزشکی                             آزمایشگاه تشخیص  -
 14-18 بیمارستان پیش اورژانس -
 18-4                                                                                             بیمارستان -
 2-18 ،1-18 پزشکان -
 3-18 ،1-18 پیراپزشکان -
 18-4                                   مصوب                                                      تخت  -
 18-5                                                                                            تخت فعال -
 18-1                                                                                               کارکنان -
 18-1                                                                                           گروه شغلی -

 ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه
 21-17 ،20-17 آموزشگران تمام وقت -
 24-17 لغایت 22-17 ثبت نام شدگان -
 17-30لغایت  28-17 آموختگاندانش -
 17-27لغایت  25-17 دانشجویان -
 29-17 ،26-17، 23-17 دستگاه اجرایی -
 28-17 ،25-17، 22-17 صیلیهای عمده رشته تحگروه -

  ر

 7-13 ها(رادیو )فرستنده

 12-3 لغایت 12-1                                                                            آهنراه

 5-12 ،4-12 هاراه

  14-19 های ورزشیرشته
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 انوارهای روستاییروستاها و خ -نگاه کنید به برق                       روستاهای دارای برق

 ز

 16-19  زائران

 س

 ساختمان
 10-8لغایت  10-1                                                                شده های صادرپروانه -
 10-4                                                                 طبقات                         تعداد  -
 10-10                                                                                         شده تکمیل -
 11-10 گذاریسرمایه -
 10-9                                                                   شروع شده                          -
 17-10 واحدهای مسکونیمتوسط اجاره بهای ماهانه  -
 16-10 لنگیک های مسکونیساختمانمتوسط قیمت زمین  -
 7-10 ،3-10 نوع مصالح عمده -

  سازمان انتقال خون
 16-18 کنندگانتعداد مراجعه -
 16-18 خون اهدایی -
 15-18 های خونفرآورده -

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
 11-16 آزادگان -
 16-9                                                                                             تعداد افراد -
 16-13لغایت  11-16 جانبازان -
 13-16 بگیرجانبازان مستمری -
 16-11لغایت  16-9                         اهد                                           خانوارهای ش -
 10-16 بگیرخانوارهای شاهد مستمری -
 11-16 خدمات -

 36-5 سازمان تعاون روستایی

 سازمان صنعت، معدن و تجارت
 8-4 لغایت 8-2                                                     شده برداری صادرهای بهرهپروانه -
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 8-1                                                                                            جواز تاسیس -
 8-4                                                                                          گذاریسرمایه -
 8-3                           یزان اشتغال                                                                م -

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
 5-15 انواع مواد مخدر -
 15-6                                 معتادان بهبود یافته                                                  -
 15-5                                                                                          هاروانگردان -
 5-15 مواد مخدر کشف شده -

 20-12 ،19-12 هاسردخانه

 15-3                                                                                                سرقت

 2-4                                                                                       سموم، فروش
 گاه کنید به باسوادانن                                                                                      سواد

 22-12، 21-12 سیلوهای گندم

 سینما
 19-7                        عداد سالن سینما                                                            ت -
 19-7                                          سینما                                                 تعداد  -
 19-7                                                                                            انتماشاگر -
 19-7                                                                                              گنجایش -

 ش

 قیمتشاخص 
 22-2                                                   روستایی خانوارهایکاالها و خدمات مصرفی  -
 22-1                                               شهری       خانوارهای کاالها و خدمات مصرفی -

  های عمده نیروی کارشاخص

 بیکاری
 4-2                                     نرخ بیکاری                                                         -

 شاغالن
  2-4، 1-4 جنس -
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 2-4 ،1-4 نقاط شهری و روستایی -
 4-3                                                                                              وضع سواد -
 4-1                                                                             وضع فعالیت                -

 شرکت برق
 8-9 ،7-9 ظرفیت عملی -
 9-8 لغایت 9-6                                                                             ظرفیت نامی -
 9-10 لغایت 10-9 نیروگاه -

  9-3، 9-2 و 2-15لغایت  2-10                    های آب و فاضالب         شرکت
 17-2 تعداد انشعاب -
 13-2 خانهتعداد تصفیه -
 14-2 تعداد مشترکان -
 17-2 آوریشبکه جمع -

 های تعاونیشرکت
 12-14 اعتبار -
 11-6                                                                             تامین نیاز تولیدکنندگان -
 11-8                    امین نیاز صنوف خدماتی                                                      ت -
 11-7                                                                          کنندگانتامین نیاز مصرف -
 18-12 حمل و نقل -
 11-8                                                                                                یخدمات -
 11-9                                      ایی                                                         روست -
 16-8 فرش دستباف -
 15-8 صنعتی -
 36-5 ،35-5 کشاورزی -
 15-10 مسکن -
 6-7                                                                                                   معدنی -

 2-11                                                                           های روان، تثبیتشن

 

 ص
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 صادرات -ه کنید به بازرگانینگا                                                                   صادرات

 صندوق بازنشستگی 
 27-16 ،26-16 بازنشستگان -
 26-16 بگیرن حقوقمشترکا -

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
 25-16 شدگانبیمه -

 ط

 3-23لغایت  21-3 شده طالق ثبت

 5-1 ،1-1 طول جغرافیایی

 ع

 5-1 ،1-1 عرض جغرافیایی

 ف

 های نفتی فرآورده
  7-2                         عداد پمپ و جایگاه                                                          ت -
 7-2                    های سوختگیری                                                           ایگاهج -
 7-2                                                                                      گاز فشرده طبیعی -
 7-2                       خازن مواد سوختی                                                            م -

 7-1                                                                                                  مصرف -

 های شغلیفرصت
 10-4 ،9-4، 6-4 کار گمارده شدگانبه -
 4-6                              عداد                                                                       ت -
 4-8لغایت  4-6                      متقاضیان کار                                                       -

 هافرودگاه
 12-17لغایت  14-12 شده مسافران حمل -

  های اقتصادیفعالیت
 23-1                                                                                          ارزش افزوده -
 23-3لغایت  23-1                                             های عمده اقتصادی             بخش -
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 23-2                                                                                                 ستانده -
 23-3                                                                                        مصرف واسطه -

 4-13 ،3-13 فناوری اطالعات و ارتباطات

 20-3 ،19-3 شده فوت ثبت

 ک

 17-12 لغایت 17-10 ،17-8، 17-6، 17-5                        کارکنان آموزشی

 کارکنان دولت

 5-4 ،4-4 جنس -
 4-5                       درک تحصیلی                                                                 م -
 4-4                                                                                    وضعیت استخدامی -

 های صنعتیکارگاه
 14-8 ارزش افزوده فعالیت صنعتی -
 8-4 لغایت 8-2                                                                    های صادرشدهپروانه -
 11-8 ،10-8 بگیرجبران خدمات مزد و حقوق -
 8-1                          واز تاسیس                                                                  ج -
 13-8 ،12-8، 4-8 گذاریسرمایه -
 8-9لغایت  8-7             اغالن                                                                      ش -
 8-14لغایت  8-8  ،6-8، 5-8 طبقات کارکن -
 8-7                          زد و حقوق                                                                  م -
 6-8 ،5-8 نحوه مالکیت -
 14-8 ،13-8، 11-8، 8-8، 5-8 نوع فعالیت -

 11-19 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 های عمومی کتابخانه
 11-19 اعضاء و مراجعین -
 11-19 تعداد -
 11-19 های موجودکتاب -

 24-5 هاکشتارگاه

  کمیته امداد امام خمینی
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 7-16 ،6-16 هایپرداخت -
 16-6                                                                                                ها واحد -
 7-16 ،6-16 خدمات -
 16-8                                                                                اختصاصی هایدرآمد -
 7-16 ،6-16 مددجویان -
 16-8                                                                                        وجوهات امانی -

 2-3                                                                               کود شیمیایی، توزیع

 گ

 7-3                                                                                              گازرسانی

 7-3                                                                                             گاز طبیعی
 7-3                                                                                           انشعابتعداد  -
 7-3                                                                              تعداد شهرها و روستاها  -
 7-3                                                                                     ندهکنمصرفتعداد  -

 های صنعتیگاوداری
 23-5 و کود ارزش تولید شیر -
 22-5 تعداد گاو و گوساله -
 21-5 ظرفیت -
 21-5 نوع فعالیت -

 18-19 گردشگران خارجی

 م

 ماهیان
 31-5 ماهیان خاویاری -
 34-5 ماهی و میگو -

  27-5 ،5-26                                                                کشاورزیمحصوالت 
 26-5 متوسط هزینه تولید -

 1-23                                                                         محصول ناخالص داخلی 

                                                                           مراتع
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 2-8                                                                                             سوزیآتش -
 2-10                         صالح مراتع                                                                 ا -
 2-7                                                                                                 مساحت -

 18-9                                                                    ای    هسته پزشکی مراکز
 نید به توانبخشی، مراکزکنگاه                                                          مراکز توانبخشی

 18-6                  خدمات جامع سالمت                                                مراکز 
 17-5 ،16-5 های پرورش دهندهو پولت، مرغداری مرغ تخمگذار
 15-5 ،14-5 های پرورش دهنده، مرغداریمرغ گوشتی

 2-1                                                                                   مساحت فضای سبز -

 ن دیتا مشترکا
 13-6                           یرانسل                                                                     ا -
 13-6                                                                               رایتل                    -
 13-6                          مراه اول                                                                   ه -

 10-10، 10-9                               ها در بخش خصوصیمشخصات ساختمان

 معادن
 6-5                                                                                           رزش افزودها -
 6-5                                                                       هاها و دریافتیارزش پرداختی -
 3-6 ،1-6 تعداد شاغالن -
 2-6 ،1-6 برداریبهرهتعداد معادن درحال  -
 6-1                                                                  بگیرانو حقوق جبران خدمات مزد -
 6-6                                                                                          گذاریسرمایه -
 6-4                                                                     معدنیمقدار و ارزش تولید مواد  -
 6-2                                                                                           نوع استخراج -

 معاونت سوادآموزی 
 16-17 هادوره -
 19-17 شدگانقبول -

 شده( گذاریهوسایل نقلیه موتوری )شمارنگاه کنید به                موتورسیکلت             

 یرانتفاعیغ -موسسات آموزش عالی غیردولتی



 885                                                                                                                   موضوعی نمایه 
 

 

 23-17 ثبت نام شدگان -
 29-17 آموختگاندانش -
 26-17 دانشجویان -

 11-18 موسسات درمانی

 12-19 ها و بناهای تاریخی )بازدیدکنندگان(موزه

                             مهاجران                                                               
 13-3 ،12-3 استان محل اقامت -
 12-3 سن -
 12-3 گروه سنی -
 13-3 ،12-3 محل اقامت قبلی -

 ن

 3-17 ،2-17 نرخ باسوادی

 4-2                                                                          نرخ مشارکت اقتصادی

 نهالستان
 6-2 تولید -
 6-2 مساحت -

  نیروی انتظامی

 15-4                                                                              شهری تصادفات برون -
 15-4                                                                             شهری  تصادفات درون -
 15-2                                                                      شده                 جرایم واقع -
 15-3                               های عادی                                                     قتسر -

 و

 واحدهای مسکونی
 8-10 بخش متقاضی -
 8-10، 6-10 تعداد -
 17-10 بهامتوسط اجاره -
 16-10 متوسط قیمت زیربنا -
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 8-10 نوع پروانه -

 13-12 ،12-12 ای )باری(وسایل نقلیه عمومی جاده

 12-11 لغایت 8-12 ای )مسافری(وسایل نقلیه عمومی جاده

 12-6                                        شهری                  نقلیه عمومی درونوسایل 

 12-7                                              گذاری شده(وسایل نقلیه موتوری )شماره

 24-5                     وضعیت فضای سبز                                                        

 18-3 والدت ثبت شده

 ه

 های خالص خانوارهزینه
 5-21 ،3-21، 1-21 دخانیو خوراکی  -
 4-21، 2-21، 1-21 غیرخوراکی -


