اطالعرساني آماري ،توسعه فناوري اطالعات و پايگاه اطالعات آماري
ميزان مطلوبيت آمارهای توليد شده نزد كاربران به عوامل مختلفی بستگی دارد .يکی از عوامل مهم مرتبط با ميزان مطلوبيت توليدات،
زمان ارائه و چگونگی انتشار و اطالعرسانی آنها است .اطالع رسانی جامع و مؤثر به صورت سريع و آسان از جمله اهداف مركز آمار
ايران است كه در قانون و نيز چشمانداز مركز تصريح شده است .به منظور فراهم آوردن دسترسی همزمان تمام كاربران به آمارهای
توليد شده و در راستای اجرای اصول بنيادی آمارهای ،در هر سال تقويم زمانی انتشار آمارها تهيه و از طريق درگاه ملّی آمار در اختيار
كاربران قرار میگيرد .فعاليتهای انجام شده در خصوص اطالعرسانی آماری ،توسعه فناوری اطالعات و پايگاه اطالعات آماری عبارتند
از:
 اطالعرساني آماري
مركز آمار ايران امکان دسترسی كاربران به نشريات ،نتايج آمارگيریها و تحليلهای آماری و دريافت مشاورههای مورد نياز ،نقشهها و
ساير منابع را از طريق درگاه ملّی آمار ،واحد اطالعرسانی ،كتابخانه ،انتشار و اشتراك نشريات فراهم آورده است.
درگاه ملي آمار

درگاه ملی آمار 1اولين دروازه دسترسی به اطالعات آماری مركز آمار ايران است و طی سال  1395در حدود  2ميليون بازديد داشته
است .اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرسانی درگاه ملی آمار در اين سال به شرح زير است:


انتشار بيش از  141عنوان نشريه ،چکيده و گزارش آماری؛



بهنگامرسانی بيش از  308جدول سری زمانی؛



راهاندازی تاالر گفتگوی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395در بستر جديد؛



راهاندازی زيرسايت سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395؛



راهاندازی سامانههای جديد تاالر گفتگوی طرحهای آماری و كانون بازنشستگان مركز؛



راهاندازی سامانه آماری ويژه كودكان (سايت كودك)؛



راهاندازی بخش جديد با عنوان "دادهها و اطالعات آماری" به منظور دسترسی سريعتر و آسانتر كاربران به اطالعات آماری و



راهاندازی زيرسايت های جامع برای سرشماری نفوس و مسکن ،سرشماری كشاورزی و سرشماری عشايری به نحوی كه اطالعات
تمام سرشماریها در دورههای زمانی مختلف را يکجا به كاربر ارائه میدهد.
در سال  ، 1395كميته كارشناسی درگاه ملی آمار كه زير مجموعه شورای سياستگذاری اطالعرسانی مركز آمار ايران میباشد و

مسئوليت تعيين محتوای درگاه ملی آمار را به عهده دارد 12 ،بار تشکيل جلسه داد .اهم موضوعات مورد بررسی در جلسات مذكور
عبارت بودند از « تهيه مستند خط مشی اطالع رسانی درگاه ملی آمار ،قوانين و مقررات و موضوعات زير مجموعه آن و تعيين دفاتر
متولی بهنگام رسانی هر بخش ،تفکيک درگاه ملی آمار به دو سايت سازمانی و نظام آماری ،چيدمان و اتود گرافيکی جديد صفحه اصلی
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و صفحات داخلی درگاه ملی آمار ،موضوعات آماری اصلی و زير موضوعات ذيل هر كدام ،نحوه و نوع ارائه اطالعات در اليههای داخلی
زير موضوعات آماری و .»...
سامانههای پايگاه اطالعات آماری ،سالنامه آماری ،كتابخانه ديجيتال ،اينفوگرافيک ،نرمافزار شاخصهای كليدی ،سامانه تعاريف و
مفاهيم آماری در درگاه ملّی آمار در دسترس كاربران موضوعات آماری قرار دارند .در زير برخی سامانههای اين درگاه معرفی شدهاند:
پايگاه اطالعات آماري

پايگاه اطالعات آماری كشور ،پايگاه داده ای است درون شبکه ملی آمار ايران كه به عنوان پنجرهای واحد ،آمارهای رسمی كشور را با
سطوح دسترسی معين در دسترس استفادهكنندگان قرار میدهد .پايگاه اطالعات آماری در سال  1391با در دسترس قرار دادن نتايج
كلی و تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390راهاندازی شد و به تدريج نتايج ساير آمارگيریها نيز بدان افزوده شد؛ ازجمله
نتايج آمارگيری از گردشگران ملی ( ،)1391-1392كارگاههای صنعتی دارای  10نفر كاركن و بيشتر ( ،)1383-1392هزينه و درآمد
خانوارهای شهری و روستايی (سال  ،)1390مقدار مصرف انرژی كارگاههای صنعتی دارای  10نفر كاركن و بيشتر (،)1383-1390
كشتار دام كشتارگاههای كشور (سال  )1391و نتايج طرح شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری كل كشور به
شبکه ملی آمار افزوده شد.
اينفوگرافيك

امروزه يکی از شيوه های مدرن معرفی و نمايش اطالعات ،ابزاری به نام اينفوگرافيک (نمايش گرافيکی اطالعات) میباشد .استفاده از
اينفوگرافيکها در كشور ما يک شيوه جديد و بسيار كارآمد میباشد .اينفوگرافيکها در جاهايی كه نياز به توضيح ساده و يا سريع
دادهها است ،استفاده میشوند .در سال  1393با ايجاد بخشی با عنوان اينفوگرافيک (نمايش تصويری اطالعات و دادهها) در درگاه ملی
آمار ،تالش شد تا اطالعات نتايج آمارگيریهای پركاربرد ساالنه و گزارش روندها و سریهای زمانی (شامل آمارگيریهای جمعيتی،
نيروی كار ،هزينه و درآمد خانوار و )....در كوتاهترين زمان و به سادهترين شکل ممکن ،به مخاطبان ارائه شود .استفاده از گرافيکهای
اطالعرسان باعث میشود بيننده با نگاهی كوتاه حجم قابل توجهی از اطالعات را به سادگی از طريق بصری دريافت كند و حتی آن را
به خاطر بسپارد .تا پايان سال  95تعداد  22طرح اينفوگرافيکی در درگاه ملی آمار درج شده است.
سامانه تعاريف و مفاهيم

سامانه تعاريف و مفاهيم آماری با هدف دسترسی سريع و آسان كاربران به تعاريف و مفاهيم استاندارد آماری طراحی شده و امکان
جستجو واژهها و تعاريف استاندارد آنها به تفکيک  21بخش موضوعی ،دستگاه اجرايی متولی واژه و تعريف ( 129دستگاه اجرايی و
سازمانهای تابعه) ،معادل انگليسی واژه ،سال استانداردسازی و سوابق آن را برای كاربران فراهم آورده است .در مجموع تا پايان سال
 1395بيش از  5600واژه و تعاريف نهايی مربوط در سامانه بارگذاری شده است.
واحد اطالعرساني آماري و كتابخانه

اهم فعاليتهای كتابخانهای و اطالعرسانی آماری در سال  1395عبارتند از:



ارائه خدمات اطالعرسانی آماری به صورت مکتوب به تعداد  600كاربر حقيقی و حقوقی (وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات
دولتی و خصوصی)؛



ارائه خدمات اطالعرسانی آماری به كاربران حضوری به تعداد  1200شامل :مشاوره ،راهنمايی  ،دريافت درخواست و استخراج
اطالعات مورد نياز كاربران از سامانههای اطالعاتی (سرشماریهای نفوس و مسکن ،نتايج طرحهای آماری )؛



ارائه خدمات اطالع رسانی آماری به كاربران غيرحضوری از طريق پست الکترونيک به تعداد  600مورد شامل :مشاوره ،
راهنمايی ،دريافت ،درخواست و ارسال اطالعات؛



ارائه خدمات نقشههای آماری شهری و روستايی از سرشماریها به كاربران حقوقی و حقيقی با فرمتهای DWG ،Shapfile
و تصاوير اسکن شده نقشهها همراه با مشاوره نقشههای آماری؛



توسعه و بروزرسانی منابع كتابخانه ديجيتال  :در سال  663، 1395فايل منابع اسکن شده از نشريات مركز در كتابخانه
ديجيتال ورود اطالعات شده است و



ارائه خدمات به همکاران مركز از طريق پايگاههای اطالعاتی نشريات و مجالت تمام متن داخلی و خارجی.

در سال  1395تعداد  523مقاله از پايگاه اطالعات مگ ايران  398 ،مقاله از پايگاه اطالعات سيويلکا و تعداد 257مقاله از ISI
دانلود شده است .كتابخانه ديجيتال 1مركز آمار ايران از طريق درگاه ملی آمار قابليت جستجو و بازيابی منابع مركز را دارد .در سال
 1395تعداد  94399فايل دانلود و مورد استفاده كاربران قرار گرفته است.
مجموعه منابع كتابخانه در سال  1395بالغ بر 8688عنوان كتاب فارسی 3529،عنوان كتاب التين ،منبع ديداری -شنيداری1143،
عنوان  100.عنوان مجله.1088. ،عنوان اسناد و مدارك طرحهای آماری میباشد.
انتشار و اشتراك نشريات
انتشار نشريه

چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماریها و آمارگيریها و ساير نشريات آماری از جمله وظايف اين مركز است كه هر سال پس از
استخراج و بررسی نتايج صورت میگيرد .در سال 1395در مجموع تعداد 120عنوان نشريه تهيه شده است كه از اين تعداد  61عنوان
به صورت الکترونيکی14 ،عنوان به صورت چاپی و  45عنوان به صورت چاپی و الکترونيکی است .درجدول زير عناوين نشريات مشخص
شده است.
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جـدول  – 1فهـرسـت نشريات

عنوان نشريات

نوع انتشار

رديف
.1

اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای كشور ـ بهار  /تابستان 1395

چاپی و الکترونيکی

.2

اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای كشور 1393

چاپی

.3

اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای كشور 1394

چاپی و الکترونيکی

.4

اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای كشور ـ زمستان 1394

چاپی و الکترونيکی

.5

اطالعات قيمت و اجاره مسکن در شهر تهران _ پاييز 1395

الکترونيکی

.6

اطالعات قيمت و اجاره مسکن در نقاط شهری كشور ـ نيمه دوم 1394

چاپی و الکترونيکی

.7

اطالعات قيمت و اجاره مسکن در شهر تهران ـ بهار /تابستان 1395

چاپی و الکترونيکی

.8

اطالعات قيمت و اجاره مسکن در شهر تهران ـ زمستان 1394

چاپی و الکترونيکی

.9

اطالعات قيمت و اجاره مسکن در نقاط شهری كشور ـ نيمه اول /نيمه دوم 1393

چاپی

.10

اطالعات قيمت و اجاره مسکن در نقاط شهری كشورـ نيمه اول 1394

چاپی

.11

آمار كشتار دام كشتارگاههای كشور 1394

چاپی و الکترونيکی

.12

آمارگيری از قيمت توليد كننده محصوالت گاوداريهای صنعتی كشور ـ بهار /تابستان /پاييز 1395

الکترونيکی

.13

آمارگيری از قيمت توليد كننده محصوالت مرغداری های صنعتی كشور ـ بهار  /تابستان  /پاييز 1395

الکترونيکی

.14

آمارگيری از قيمت توليد كننده محصوالت مرغداری های صنعتی كشور ـ زمستان 1394

الکترونيکی

.15

آمارگيری از قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی ـ اسفند 1394

الکترونيکی

.16

آمارگيری از قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی ـ ماهانه سال 1395

الکترونيکی

.17

آمارگيری از قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستايی 1394

الکترونيکی

.18

آمارگيری از قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری 1394

الکترونيکی

.19

آمارگيری از قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ـ اسفند 1394

الکترونيکی

.20

آمارگيری از قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ـ ماهانه سال 1395

الکترونيکی

.21

آمارگيری از قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی ـ پاييز 1395

الکترونيکی

.22

آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی 1394

الکترونيکی

.23

آمارگيريی از قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی ـ تابستان 1395

الکترونيکی

.24

تغييرات ارزش دالری تجارت خارجی كشور بر اساس آمار منتشره گمرك جمهوری اسالمی ايران
دربخشهای مختلف اقتصادی  -زمستان 1394

الکترونيکی

.25

تهيه و تدوين سالنامه آماری كشور فارسی1394-

چاپی و الکترونيکی

.26

تهيه و تدوين نشريه ايران در آيينه آمار فارسی1394-

چاپی و الکترونيکی

.27

چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی كار ـ بهار /تابستان /پاييز  /زمستان 1395

الکترونيکی

.28

چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی كار ـ زمستان 1394

الکترونيکی

.29

چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی كار 1395

الکترونيکی

.30

چکيده يافتههای طرح آمارگيری گذران وقت در نقاط شهری  -تابستان 1394

الکترونيکی

.31

چکيدهی يافتههای طرح آمارگيری از باسکولهای عمومی 1394

الکترونيکی

.32

چکيدهی يافتههای طرح آمارگيری از بنگاههای معامالت ملکی 1394

الکترونيکی

.33

چکيدهی يافتههای طرح آمارگيری از پاركينگهای عمومی 1394

الکترونيکی

.34

چکيدهی يافتههای طرح آمارگيری از كارگاههای خدمات انبارداری 1394

الکترونيکی

.35

چکيدهی يافتههای طرح آمارگيری از مؤسسات ترخيص كاال 1394

الکترونيکی

.36

چکيده نتايج طرح آمارگيری از باغداریهای كشور 1394

الکترونيکی

.37

حسابهای ملی فصلی از روش توليد به قيمتهای جاری و ثابت -زمستان 1394

الکترونيکی

عنوان نشريات

نوع انتشار

رديف
.38

حسابهای ملی فصلی از روش هزينه به قيمتهای جاری و ثابت -زمستان 1394

الکترونيکی

.39

راهنمای  OECDدرزمينه اندازه گيری سرمايه

چاپی

.40

رصد سياستهای كلی جمعيت از نگاه آمار1394

چاپی

.41

شاخص قيمت توليد كننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران ـ بهار /تابستان /پاييز 1395

الکترونيکی

.42

شاخص قيمت توليد كننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران زمستان 1394

الکترونيکی

.43

شاخص قيمت توليد كننده محصوالت مرغداریهای صنعتی كشور 1394

الکترونيکی

.44

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن  -پاييز /زمستان 1394

الکترونيکی

.45

شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت 1394

چاپی و الکترونيکی

.46

شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت ـ بهار  /تابستان /پاييز 1395

چاپی و الکترونيکی

.47

شاخص قيمت توليد كننده بخش های خدمات ـ بهار 1395

الکترونيکی

.48

شاخص قيمت توليد كننده بخش های خدمات ـ زمستان 1394

الکترونيکی

.49

شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت ـ زمستان 1394

چاپی و الکترونيکی

.50

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن ـ بهار /تابستان /پاييز 1395

چاپی و الکترونيکی

.51

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن 1394

چاپی و الکترونيکی

.52

شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداریهای صنعتی كشور ـ زمستان 1394

چاپی و الکترونيکی

.53

شاخص قيمت توليدكننده محصوالت گاوداریهای صنعتی كشور 1394

چاپی و الکترونيکی

.54

شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداریهای صنعتی كشور ـ تابستان 1394

چاپی

.55

شاخص قيمت توليدكننده مرغداریهای صنعتی كشور 1393

چاپی

.56

شاخصهای ماده  68قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب شورای عالی آمار) 1389-1393

الکترونيکی

.57

صادرات و واردات كااليی (گمركی) سال  1393و سال ( 1394ريالی)

الکترونيکی

.58

صادرات و واردات كااليی(گمركی) سال  1393و سال ( 1394دالری)

الکترونيکی

.59

ضريب جينی  -سال 1393

الکترونيکی

.60

ضريب جينی سالهای 1389ـ 1394

الکترونيکی

.61

طبقهبندی استاندارد مشاغل ايران – 1395براساس طبقه بندی استاندارد بين المللی مشاغل ISCO-
2008

چاپی و الکترونيکی

.62

طبقهبندی سطوح آموزشی –رشته های تحصيلی ايران براساس ISCED

چاپی و الکترونيکی

.63

طرح آمارگيری از فعاليت ها و رفتارهای فرهنگی خانوار درنقاط شهری كشور 1394

چاپی و الکترونيکی

.64

فايل جغرافيايی (1394چکيده /نشريه)

الکترونيکی

.65

قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی در مناطق روستايی كشور ـ بهار1395

چاپی و الکترونيکی

.66

قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی در مناطق روستايی كشور 1394

چاپی و الکترونيکی

.67

قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی در مناطق روستايی كشور ـ تابستان  /پاييز 1394

چاپی

.68

قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی در مناطق روستايی كشور ـ زمستان 1394

چاپی و الکترونيکی

.69

گزارش شاخص قيمت توليد كننده  -بهار 1395

الکترونيکی

.70

گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخشهای خدمات 1394 - 1390

الکترونيکی

.71

گزارش شاخص قيمت توليد كننده زراعت ،باغداری و دامداری سنتی  -بهار /تابستان 1395

الکترونيکی

.72

گزارش شاخص قيمت توليد كننده زراعت ،باغداری و دامداری سنتی 1394

الکترونيکی

.73

گزارش شاخص قيمت توليدكننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی  -بهار  /تابستان /پاييز /
زمستان1394

الکترونيکی

.74

گزارش شاخص قيمت توليدكننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی سالهای 1393 -13 90

الکترونيکی

.75

گزارش شاخص قيمت كاالهای وارداتی  -پاييز 1394

الکترونيکی

عنوان نشريات

نوع انتشار

رديف
.76

گزارش شاخص قيمت توليد كننده 1394 - 1390

الکترونيکی

.77

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژی -برق1394 ،

الکترونيکی

.78

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژی -برق ،بهار  /تابستان 1395

الکترونيکی

.79

گزارش شاخص قيمت توليدكننده انرژی -برق ،زمستان 1394

الکترونيکی

.80

گزارش فصلی تجارت خارجی ـ پاييز /زمستان( 1394ريالی و دالری)

الکترونيکی

.81

گزارش مقدماتی شاخص قيمت كاالهای صادراتی  -پاييز 1394

الکترونيکی

.82

گزيده نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

الکترونيکی

.83

نتايج آمارگيری از فعاليت های فرهنگی خانوار 1393

چاپی و الکترونيکی

.84

نتايج آمارگيری از گاوداری های صنعتی كشور 1395

چاپی و الکترونيکی

.85

نتايج آمارگيری از معادن در حال بهره برداری كشور در بخش تعاون 1393-1391

چاپی

.86

نتايج آمارگيری از ويژگیهای محيط زيستی كارگاههای صنعتی  10نفر كاركن و بيشتر 1392-1388

الکترونيکی

.87

نتايج آمارگيری از ويژگیهای محيط زيستی كارگاههای صنعتی  10نفر كاركن و بيشتر 1393-1388

چاپی و الکترونيکی

.88

نتايج آمارگيری از مقدار مصرف انرژی در كارگاههای صنعتی  10نفر كاركن و بيشتر 1393-1386

چاپی و الکترونيکی

.89

نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای شهری 1393

الکترونيکی

.90

نتايج آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای روستايی 1393

الکترونيکی

.91

نتايج آمارگيری ازدامداری های كشور 1393

چاپی و الکترونيکی

.92

نتايج آمارگيری گذران وقت1394-1393

چاپی

.93

نتايج سرشماری از موسسات پرورش مرغ مادر كشور 1395

چاپی و الکترونيکی

.94

نتايج سرشماری از موسسات جوجه كشی كشور1395

چاپی و الکترونيکی

.95

نتايج طرح آمارگيری از باغداری های كشور 1394

چاپی و الکترونيکی

.96

نتايج طرح آمارگيری از كارگاه های عمده فروشی وخرده فروشی لوازم خانگی 1392

چاپی و الکترونيکی

.97

نتايج طرح آمارگيری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات 1394 -

الکترونيکی

.98

نتايج آمارگيری از اطالعات محيط زيستی معادن در حال بهرهبرداری كشور 1393

چاپی و الکترونيکی

.99

نتايج آمارگيری از دستمزد نيروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی ـ نيمه اول1395

چاپی و الکترونيکی

.100

نتايج آمارگيری از دستمزد نيروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی ـ نيمه دوم 1394

چاپی و الکترونيکی

.101

نتايج آمارگيری از قيمت مصالح ساختمانی ـ نيمه اول1395

چاپی و الکترونيکی

.102

نتايج آمارگيری از قيمت مصالح ساختمانی ـ نيمه دوم 1394

چاپی و الکترونيکی

.103

نتايج آمارگيری از كارگاههای صنعتی  50نفر كاركن و بيشتر كشور 1393

چاپی

.104

نتايج آمارگيری از كرايه ماشينآالت منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی ـ نيمه اول 1395

چاپی و الکترونيکی

.105

نتايج آمارگيری از كرايه ماشينآالت منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی ـ نيمه دوم 1394

چاپی و الکترونيکی

.106

نتايج آمارگيری از گردشگران ملی ـ بهار  /تابستان 1393

چاپی و الکترونيکی

.107

نتايج آمارگيری از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی 1394 -

الکترونيکی

.108

نتايج آمارگيری از معادن در حال بهرهبرداری كشور ـ 1393

چاپی و الکترونيکی

.109

نتايج آمارگيری از نيروی كار 1394

چاپی و الکترونيکی

.110

نتايج طرح آمارگيری نيروی كار ـ زمستان 1394

الکترونيکی

.111

نتايج طرح آمارگيری نيروی كار ـ بهار /تابستان /پاييز 1395

الکترونيکی

.112

نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای روستايی 1394

چاپی و الکترونيکی

.113

نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای شهری 1394

چاپی و الکترونيکی

.114

نتايج تفصيلی سرشماری عمومی كشاورزی  1393ـ به تفکيک  31استان

چاپی

.115

نتايج سرشماری از مرغداریهای پرورش مرغ تخمگذار 1394

چاپی و الکترونيکی

عنوان نشريات

نوع انتشار

رديف
.116

نتايج سرشماری از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی 1394

چاپی

.117

نتايج طرح آمارگيری از كارگاههای صنعتی  10نفر كاركن و بيشتر كشور 1393

چاپی و الکترونيکی

.118

نتايج طرح آمارگيری از كارگاههای صنعتی 49ـ 10نفر كاركن و بيشتر 1393

چاپی

.119

نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال  /شش ماهه نخست سال /نه ماهه نخست سال 1395

الکترونيکی

.120

نرخ رشد اقتصادی در كل سال 1394

الکترونيکی

در ادامه توضيحاتی درباره برخی از نشريات مركز آمار ايران كه نياز به معرفی بيشتری دارند ،ارائه شده است.
 سالنامه آماري كشور

سالنامه آماری كشور مجموعهای حاوی اقالم آماری و شاخصهای كليدی توليد شده بيش از  70دستگاه اجرايی كشور و نتايج طرحهای
آماری مركز آمار ايران در زمينههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد كه از سال  1345تاكنون در راستای اجرای ماده  3قانون
مركز آمار ايران در دو نسخه فارسی و انگليسی تهيه و منتشر می شود .انتشار منظم و پيوسته اين نشريه ،منجر به توليد سریزمانی
ارزشمندی از شاخصهای مورد نياز محققان ،برنامهريزان و سياستگذاران گشته است .از سال  1387نيز برای كاهش فاصله زمانی
توليد تا انتشار و افزايش كيفيت و سرعت تهيه آمارهای مندرج در آن و همچنين اطالع رسانی بههنگام ،از سامانه اختصاصی 1برای
جمعآوری اطالعات از دستگاه ها و دفاتر موضوعی مركز آمار ايران و انتشار الکترونيکی آن در قالبهای  wordو  excelبهرهگيری
شده است .در اين راستا در سال  ،1395سالنامه آماری كشور( 1394 -نسخه فارسی) در قالب  25فصل و بيش از  540جدول پس از
انجام بررسیهای كارشناسی در نسخههای چاپی و الکترونيکی انتشار يافت و از طريق سامانه فوقالذكر و همچنين درگاه ملی مركز
آمار ايران مورد بهرهبرداری مخاطبين قرار گرفت .همچنين فصول سالنامه آماری كشور( 1393 -نسخه انگليسی) نيز پس از ترجمه و
انجام بررسیهای كارشناسی برای انتشار آماده گرديد.
الزم به ذكر است سالنامه آماری استان ها نيز به تدريج تحت پوشش سامانه الکترونيکی سالنامه آماری كشور قرار گرفت و اين سامانه
درحال حاضر دركليه استانها فعال شده و دسترسی به اطالعات سالنامه استانها نيز از طريق درگاه ملی آمار 2امکانپذير است.
همچنين در پی فعاليت بازنگری الگوی سالنامههای آماری كشور و استان كه در سالهای اخير توسط مركز آمار ايران در تعامل با
كارشناسان دستگاههای اجرايی مرتبط با سالنامه صورت پذيرفت ،مواردی از قبيل مقدمه ،تعاريف و مفاهيم ،تعداد فصول و محتوای
جداول به منظور همراستا ساختن بخش عمدهای از اطالعات فصول سالنامه آمار كشور و استان و استاندارد نمودن الگوی سالنامههای
استانها مورد بازنگری قرار گرفت.
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ايران در آيينه آمار

اين نشريه از سال  1388با الگوی جديد منتشر می شود و هدف از انتشار آن ارتقای فرهنگ آماری و استفاده صحيح از آمار و اطالعات
منتشر شده در كشور می باشد .عالوه بر آن مطالعه اين نشريه ،تصويری كلی از وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در كشور را ارائه
و برای محققان و پژوهشگران اطالعات مفيدی را عرضه مینمايد.مقايسه سری زمانی اطالعات بررسی وضعيت تغييرات و ارائه نمودارهای
متنوع از ديگر ويژگیهای اين نشريه است .اين نشريه همچنين به زبان انگليسی نيز انتشار میيابد
مقدار مصرف انرژي كارگاههاي صنعتي داراي  10نفر كاركن و بيشتر

امروزه موضوعات مرتبط با انرژی و ميزان مصرف آن در بخشهای مختلف ،يکی از مهمترين مباحث در سياستگذاری و برنامهريزی
كشورها است .انرژی به عنوان يکی از مهم ترين عوامل توليد و همچنين به عنوان يکی از كاالها و خدمات مورد نياز در مصرف نهايی
از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است .از آنجايیكه بخش انرژی زيربنای اصلی توسعه به شمار میرود ،مقدار مصرف حاملهای
انرژی نقش مهمی در فعاليت كارگاههای صنعتی ايفا میكند.
ارائه آمار در خصوص مقدار مصرف انرژی به ويژه در كارگاههای صنعتی اهميت ويژهای دارد .از آنجا كه بخش صنعت يکی از مهمترين
مصرفكنندگان انرژی كشور میباشد ،سری زمانی مصرف انرژی در كارگاههای صنعتی دارای  10نفر كاركن و بيشتر از سال 1391
هر سال منتشر شده است .اطالعات اين نشريه از نتايج آمارگيری از كارگاههای صنعتی دارای  10نفر كاركن و بيشتر به دست آمده
است .در سال  ،1395سری زمانی «مقدار مصرف انرژی كارگاههای صنعتی دارای  10نفر كاركن و بيشتر  »1386-93منتشر شد .در
اين نشريه مقدار مصرف انرژی بر اساس نوع فعاليت اقتصادی كارگاههای آمارگيری شده ،بر اساس كدهای دو رقمی طبقهبندی
اسـتاندارد بينالمللـی تمامی رشـته فعاليتهای اقتصـادی -ويرايش سوم طبقهبندی شده است و با توجه به اهميت يکسانسازی
واحدها در پژوهشهای مرتبط با انرژی ،واحدهای حاملهای انرژی به بشکه معادل نفت خام تبديل شده است.
 ويژگيهاي محيطزيستي معادن در حال بهرهبرداري كشور 1389-1392

با استفاده از نتايج آمارگيری از معادن در حال بهرهبرداری كشور ،سریهای زمانی «ويژگیهای محيط زيستی معادن درحال بهرهبرداری
كشور  »1390-93در قالب نشريه جداگانه تدوين و منتشر شد.
اشتراك نشريات

هر ساله نشريات مركز آمار ايران به صورت فيزيکی و لوح فشرده ،از طريق پست برای مشتركان حقيقی و حقوقی ارسال میشود .در
سال  1395نيز تعداد  290نشريه يا لوح فشرده به حدود  60مشترك حقيقی و حقوقی ارسال شده است .همچنين از طريق رايانامه به
 37مشترك اطالعرسانی شده است.
 نقشههاي موضوعي
به منظور ارتقای سطح كيفی و گويا شدن نشريات مركز و امکان مقايسه سادهتر آمار و اطالعات از طريق نقشهها ،نقشههای موضوعی
مبتنی بر جدولهای نتايج آمارگيریها ،در قالب تصاويری كه بتواند بيشترين اطالعات را به نمايش بگذارد ،تهيه میگردد .اين تصاوير
بر اساس اعالم نياز واحدهای مختلف مركز تهيه و در نشريات مركز آمار ايران از جمله مهمترين آنها سالنامهها ،ايران در آيينه آمار،

خالصه گزيدهها ،نتايج تفضيلی و اطلسهای سرشماری منعکس میشود .در سال  1395نقشههای سالنامه آماری و سالنامه مصور و
همچنين نقشههای موضوعی نشريات مركز تهيه گرديد.
 سامانه يكپارچه جمعآوري الكترونيكي دادهها (سيجاد)
سامانه يکپارچه جمعآوری الکترونيکی داده ها (سيجاد) ،بستری مناسب جهت ارتقای سطح فناوری اطالعات در مركز بهوجود آورده
است .استفاده از ابزارهای الکترونيکی سختافزاری و نرمافزاری به منظور جمعآوری دادهها و در اختيار داشتن ابزار نرمافزاری با يک
الگوی جامع جهت جوابگويی به تمام طرحهای متنوع و نيز سرشماریها میباشد .مزايای اين سامانه برای مركز:


عدم نياز به مصرف كاغذ و چاپ انبوه پرسشنامهها و استفاده از ابزار سختافزاری تبلت به عنوان جايگزين پرسشنامه در
طرحهای مختلف؛



حذف ابزارهای متعدد و پراكنده نرمافزاری مختلف و بهكارگيری يک بستر نرمافزاری واحد و



ارتقای كيفيت دادهها و كاهش زمان انتشار نتايج.

از مهمترين فعاليتهايی كه در سال  1395بر مبنای سامانه سيجاد در مركز آمار ايران صورت گرفته ،سرشماری عمومی نفوس و
مسکن 1395و طرحهای آماری مركز می باشد.
نظام مديريت امنيت اطالعات
نظام مديريت امنيت اطالعات در مركز آمار ايران با هدف صيانت از دارايیهای سازمان شامل دادهها ،نرمافزارها و سختافزارها در
مقابل هرگونه تهديد اعم از دسترسی غيرمجاز به اطالعات ،خطرات ناشی از محيط ،خطرات ايجاد شده از سوی كاربران و  ...است .سه
عنصر اساسی مديريت امنيت اطالعات عبارتند از:
 محرمانگی اطالعات :اطمينان از اينکه فقط افراد مجاز به اطالعات دسترسی دارند؛
 يکپارچگی اطالعات :اطمينان از صحت اطالعات ،جلوگيری از اعمال تغييرات روی دادهها و
 در دسترس بودن :اطمينان از اينکه كاربران مجاز در زمانهای مورد نياز به اطالعات دسترسی دارند.
استقرار نظام مديريت امنيت اطالعات بر اساس استاندارد ايزو  ،27001از سال  1390آغاز شد و در ادامه فعاليتهای سالهای گذشته،
اقدامات زير در سال  1395انجام پذيرفت:
 استقرار روش اجرايی مديريت تداوم كسب و كار برای سيستمهای:
-

اتوماسيون اداری گام؛

-

درگاه مركز آمار ايران و

-

برنامهريزی برای استقرار اين روش اجرايی در ساير سيستمها.

 برنامهريزی جهت تامين سامانه اتوماسيون ارزيابی ريسک سيستم مديريت امنيت اطالعات؛


آموزش نمايندگان دفاتر در حوزه سامانه ارزيابی ريسک سيستم مديريت امنيت اطالعات؛



تدوين روش اجرايی مديريت سرويسهای مركز فناوری اطالعات و ارتباطات:
-

فرم درخواست سرويس و

-

شناسنامه سرويسها.



تدوين سند بيانيه كاربردپذيری مطابق با كنترلهای استاندارد ISO 27001:2013؛



ادامه جلسات تشکيالت امنيت مركز شامل شورای راهبردی امنيت ،كميته اجرايی ،كارگروههای مديريت تغييرات ،پشتيبانی
حوادث و مميزی امنيت اطالعات؛



تدوين سند انطباق با الزامات مركز افتای رياست جمهوری برای سرويسهای تحت وب؛



انطباق با الزامات افتا و



راهاندازی مركز مانيتورينگ  24ساعته بابت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال .1395

 شوراي سياستگذاري چاپ و نشر (هيئت تحريريه )
شورای مزبور با هدف سياستگذاری و تصميمگيری در مورد چگونگی انتشار ،ارتقای كيفی نشريهها و تأمين نظر متقاضيان آنها مركب
از هفت نفر و زير نظر مديركل دفتر رياست ،روابط عمومی و همکاریهای بينالملل در سال  1390فعاليت خود را آغاز كرد و با برگزاری
 4جلسه در سال  1395وظايف خود را پيگيری نمود .اهم وظايف اين شورا عبارت است از:
 تعيين چارچوبهای الزم برای چگونگی و سطح ارائه اطالعات در نشريههای مركز؛
 تهيه و تنظيم دستورالعملها و استانداردهای مورد نياز برای تدوين نشريهها؛
 تصميمگيری در مورد چگونگی ارسال آنها برای اشخاص حقيقی و حقوقی.
مهمترين مصوبات اين شورا عبارتند از:
 طراحی جديد طرح روی جلد نشريات فصلی و شش ماهه؛
 درج اسامی همکاران تهيه كننده نشريه در قسمت پيشگفتار نشريات و
 طراحی فرآيند اطالعرسانی وانتشار نتايج طرحهای آماری در درگاه ملی آمار(خبر،چکيده نتايج و بقيه اطالعات نشريات).

