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 پيشگفتار :
سالنامه ي آماري استان حاوي مجموعه اي از آخرين اطالعات آماري
موجود در زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مي باشدكه به
منظور رفع نيازهاي آماري تصميم گيران ،برنامه ريزان ،پژوهشگران و
ساير متقاضيان از سال  1376به طور ساالنه تهيه و منتشرمي شود.
آمار و اطالعات ارائه شده در اين نشريه از  130دستگاه اجرايي ،بانكها و موسسات به
روش ارتباط الكترونيكي و از طريق وب سايت  www.simc-qz.irو همچنين با
استفاده از نتايج طرحهاي آماري مركز آمار ايران كه توسط سازمان مديريت وبرنامه
ريزي استان به اجرا درمي آيد ،تامين شده است .باتوجه به مشكالت و محدوديت هاي
موجود درتوليد آمارهاي مزبور تهيه ي سالنامه ي آماري استان نيز با موانع و دشواري
روبرو بوده است كه از مهمترين آن مي توان به نبود نظام منسجم و كارآمد توليد
آمارهاي ثبتي در دستگاه هاي اجرايي ،فقدان تشكيالت و مرجع آماري واحد در بسياري
از دستگاه هاي اجرايي اشاره نمود .سالنامه ي آماري سال  1398استان درچارچوب
الگوي ارائه شده توسط مركز آمار ايران در قالب  24فصل ارائه مي گردد.
به كاربران محترم توصيه مي شود قبل از استفاده از اطالعات هر فصل ،مقدمه ي مربوط
را به دقت مطالعه كنند تا از نكات مهمي كه براي كاربرد اقالم مورد نظر ضرروري اسرت
مانند تعاريف و مفاهيم به كار رفته در تهيه آمارها  ،پوشش موضوعي اقالم آماري  ،علت
در دسترس نبودن برخي اطالعات بهنگام يرا عردم درب برخري از اقرالم آمراري ،آگراهي
حاصل كنند .شايان ذكر است دربرخي جداول اطالعرات درب شرده در سرطرهاي سرري
زماني با اطالعات مندرب در سالنامه ي آماري سال پيش از آن متفاوت مي باشد كه اين
امر به دليل تجديد نظر دستگاه اجرايي توليد كننده ي آمار يا اصالح نتايج طررح هرا ي
مورد استفاده مي باشد.
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سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان از كليه مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايري،
سازمان ها و نهادها كه با همكاري ارزنده و صميمانه ي خود انتشار نشريه سالنامه آماري
استان را فراهم نموده اند ،تشكر و قدرداني مي نمايد .اميد است حاصل اين تالش مرورد
توجه ي پژوهشگران ،محققين و كارشناسان محترم بخش هاي مختلف قرار گيررد و برا
راهنمايي ها و نظرات اصالحي خود موجبات ارتقاء كمي و كيفي اين مجموعه در آينرده
فراهم شود.
ابوالفضل یاری
ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان قزوین

