بسمهتعالي 

پيشگفتار
کتاب “سالنامه آماري استان سمنان” به عنوان جامعترين سند آماري
در استان ،حاوي مجموعه اي از آخرين اطالعات آماري موجود در زمينههههاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مي باشد که بهه منوهور رفهع زيازههاي آمهاري
برزامهريزان ،مجريان و پژوهشگران به طور ساالزه در  23فصل تهيه و منتشهر
ميشود.
قسمت عمده اطالعات سالنامه آماري استان با همكاري بيش از يكصد دستگاه اجرايي
که آمار فعاليت هاي خود را عمدتاً با روش ثبتي توليد ميکنند تأمين شده و مابقي اطالعات با
استفاده از زتايج سرشماريها و آمارگيريهاي زموزهاي اجرا شده توسط مرکز آمار ايران و
معاوزت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برزامهريزي استان ارائه گرديده است.
يادآوري ميشود تعدادي از دستگاههاي اجرايي ،برخي از اقالم اطالعاتي خود را که براي
ازتشار در سالنامه آماري در اختيار اين سازمان قرار ميدهند ،مورد تجديدزور قرار داده و در
زتيجه اين آمارها با آزچه که قبالً در سالنامه مذکور ،درج شده ،متفاوت است .با وجود برخي
مشكالت ،اين معاوزت همواره تالش زموده است که آخرين اطالعات آماري مهم و اساسي را در
کتابي واحد جمعآوري زمايد تا محققين ،برزامهريزان و متقاضيان آمار از مراجعه به سازمانهاي
متعدد و زشريات مختلف آماري بيزياز گردزد.
به خوازندگان عزيز توصيه مي شود قبل از استفاده اطالعات هر فصل ،تعاريف و مفاهيم
آن را به دقت مطالعه زموده و از زكاتي که براي استفاده از آمارهاي مورد زور ضروري است،
آگاهي الزم را حاصل زمايند.
در پايان ،الزم ميدازيم که به سهم خود از همه دستگاههاي اجرايي،کارشناسان و
رابطين محترم ذيربط که در اين امر مهم ما را ياري رسازدزد ،سپاسگزاري زماييم .اميد است که
زتايج حاصل ،مورد قبول ساحت مقدس ملت و جامعه ايران قرار گيرد و گامي در جهت ارتقاي
زوام برزامهريزي کشور براي حل مسايل اساسي فرا راه توسعه کشور باشد و همچنين از تالش و
مساعي کليه همكاران سازمان از جمله تهيهکنندگان اين کتاب ،تشكر و قدردازي ميگردد و
اميد است هم چنان با برخورداري از پيشنهادات و زورات اصالحي موجبات ارتقاي کمي و کيفي
اين کتاب فراهم گردد.

نادر مالکي
ریيس سازمان مدیریت و برنامهریزي
استان سمنان
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نشانهها و عالئم اختصاري بهكار رفته در این كتاب :
آمار گردآوري نشدهاست.

000

آمار در دسترس نيست.

×
××

عدد ذاتاً يا عمالً وجود ندارد.
جمع و محاسبه غيرممكن يا بيمعني است.

//
عدد (نسبت) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
//
عدد غير قطعي است.
*
عدد جنبه تخميني دارد.
**
 به دليل محرمانگي ،رقم قابل انتشار نيست
عدد كمتر از نصف واحد است.

اختالف در سرجمعها به علت سرراست كردن ارقام است.
محاسبه نسبتها و شاخصها قبل از سر راست كردن اعداد صورت گرفته است
(ر.م) رجوع به فهرست منابع و مآخذ.
در مواردي كه اعداد در يك جداول از نشريات مركز آمار ايران يا ساير ساازمانهاا نلال شاده
باشد ،اطالعات كتاب شناختي مدارك مورد اساتااده ،در بخاپ ويوسات كتااب تحات عناوان
«فهرست منابع و مآخذ » ارائه شده است.

مقياسها :
ميليارد =  1000ميليون.
كيلومتر =  1000متر.
هكتار=  10000مترمربع.
كيلومترمربع =  1000000مترمربع = 100هكتار .
ليتر =  0/001مترمكعب.
بشكه آمريكايي =  0/16مترمكعب =  158/98ليتر.
متر مكعب =  6/ 29بشكه آمريكايي.
تن =  1000كيلوگرم.
مگا وات ساعت =  1000كيلووات ساعت .
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