
 

 99تا آبان  98از آبان  هارسانه با  ایران آمار مرکز ارتباط 

 

رسانی عملکرد رسانی عمومی و ارتقاي فرهنگ آماري و همچنین در راستاي اطالعها در اطالعنقش مهم رسانه
 شد.انجام  1398-1399هاي این مرکز و تنویر افکار عمومی، اقدامات زیر در سال  و فعالیت

 مورد خبر  76تهیه  •

 عنوان خبر و اطالع نگاشت در درگاه ملی آمار 279بارگذاري  •

ها در راستاي روشنگري و شفافیت ، تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات برخی جوابیه به رسانه 10ارسال •
 اخبار نادرست منتشره در رسانه ها در مورد مرکز آمار  ایران

 نشست خبري 2برگزاري  •

 مورد تحلیل و یادداشت در درگاه ملی آمار  18بارگذاري  •

 مورد مصاحبه در درگاه ملی آمار 6بارگذاري •

 مورد خبر در رادیو مجازي در درگاه ملی آمار  82بارگذاري  •

 markazamariran@رسان سروش مورد خبر در پیام 200بارگذاري  •

 مورد مصاحبه با رئیس، مدیران و کارشناسان مرکز 44انجام  •

 انجام شده است : 1398-1399رسانی آماري اقدامات زیر در سالبراي توسعه اطالع

 سازي درگاه ملی آمار تغذیه و بهنگام •

 هاي نشر عنوان نشریه در بخش تازه 95بارگذاري  •
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 عنوان گزارش 122بارگذاري  •

 هاي کارشناسان و صاحبنظرانها و تحلیلتحلیل در بخش دیدگاه 23بارگذاري  •

 خبري هاي نشست و هامصاحبه

سازي در تاریخ  خبر با موضوع مدرن در شبکه زاده، رئیس مرکزآمار ایران حسین آقاي دکتروگو گفت •
01/08/98 

اقتصاد  در رادیو هاي بین المللدفتر ریاست، روابط عمومی و همکاري عباسی مدیرکل، آقاي وگوگفت •
 1/08/98در تاریخ  سازي با موضوع مدرن

 در رادیو ریزي، پایش عملکرد و دبیرخانه شوراي عالی آماردفتر برنامه غالمی، مدیر کل، آقاي وگوگفت •
 01/08/98در تاریخ  سازي اقتصاد با موضوع مدرن

 رادیو با موضوع مسکن خبري خبر بخش دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی درفرحزادي،  آقاي وگوگفت •
 01/08/98در تاریخ 

 در رادیو جوان با موضوع آمار رییس گروه آمارهاي اجتماعی و فرهنگی، ساز چیت خانم وگوگفت •
 01/08/98 در تاریخ فرهنگی

تسنیم با موضوع  خبرگزاريدر  محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروي کار وسرشماري آقاي وگوگفت •
 04/08/98 در تاریخاشتغال 

در تورم  ایران با موضوع سبد روزنامهدر  هاي قیمتمدیر کل دفتر شاخص ،یزدانخواه خانم وگوگفت •
 11/08/98 تاریخ

 بیکاري ثبتی وگو با موضوع نرخگفت رادیودر  آمارهاي و آماري هايطرح نصیري، معاون آقاي وگوگفت •
 29/08/98 در تاریخ

 با موضوع سرشماري فرهنگ رادیودر  ثبتی آمارهاي و آماري هايطرح معاون ،نصیري آقاي وگوگفت  •
 04/10/98در تاریخ 

 در تاریخ با موضوع تورم خبر شبکهدر  آقاي دکتر فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات ملی وگوگفت •
05/10/98 

 نرخ و پایه سال حسی با موضوع تورم ایرناحسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران در  آقاي دکتر وگوگفت •
 29/10/98 در تاریخ بیکاري

http://homepage.sci.net/sites/apps/SitePages/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%20%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%8c%20%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%20%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%20%d9%88%20%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%a8%db%8c%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84.aspx
http://homepage.sci.net/sites/apps/SitePages/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%20%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%8c%20%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b4%20%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af%20%d9%88%20%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%20%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1.aspx
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 در تاریخ با موضوع تورم خبر شبکهدر  آقاي دکتر فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات ملی وگوگفت •
02/11/98 

با  زندگی باد زنده برنامه 2 شبکهدر  سالمت و جمعیت آمارهاي گروه فتحی رییس خانم وگوگفت •
 06/11/98 در تاریخ موضوع جمعیت

 با موضوع رشد رادیو خبر بخشدر  سالمت و بهداشت آمارهاي کارشناس ،میرزایی خانم وگوگفت •
 20/11/98 در تاریخ جمعیت

 اقتصادي با موضوع رشد گو و گفت رادیودر  هاي اقتصاديصالحی مدیر کل دفتر حساب خانم وگوگفت •
 05/12/98 در تاریخ

 و با موضوع اشتغال افق شبکه محزون مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار وسرشماري آقاي وگوگفت •
 29/02/99 در تاریخ بیکاري

 و با موضوع اشتغال اقتصاد رادیودر  سالمت و بهداشت آمارهاي کارشناس ،میرزایی خانم وگوگفت •
 30/02/99، در تاریخ ثبتی هاي آمار بیکاري

از  21 ساعت خبري بخشدر سرشماري  مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار و ،محزون آقاي وگوگفت •
 30/02/99 در تاریخ با موضوع جمعیت 1 شبکه

با موضوع  اقتصاد رادیودر سرشماري  مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار و ،محزون آقاي وگوگفت •
 07/03/99، در تاریخ مبنا ثبتی سرشماري تصویب

 با موضوع اشتغال ایسنا خبرگزاريدر  رییس گروه آمارهاي نیروي انسانی ،محمدي خانم وگوگفت •
 19/03/99در تاریخ  وبیکاري

 در تاریخ سرشماري نیروي کار و ،جمعیت دفتربا همکار  جمعیت با موضوع رشد ایران روزنامه وگوگفت •
26/03/99 

 با موضوع جمعیت معارف رادیو سرشماري مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار و ،محزون آقاي وگوگفت •
 07/04/99 در تاریخ ها استان

 مارآ با موضوع تناقض اقتصاد دنیاي سرشماري روزنامه دفتر جمعیت، نیروي کار و رفیع خانم وگوگفت •
 07/04/99 در تاریخ مستاجر و مالک آمار در 95 سرشماري و مدآ در هرینه

با موضوع  سالمت رادیودر  سرشماري مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار و ،محزون آقاي وگوگفت •
 20/04/99 در تاریخ جمعیت انداز چشم
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 با موضوع روشهاي گو و گفت رادیودر ثبتی  آمارهاي و آماري هايطرح نصیري معاون آقاي،  وگوگفت •
 21/04/99در تاریخ  ماريآ جدید

 مباحث و با موضوع تورم جم جام روزنامهبا آقاي دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران  وگوگفت •
 22/04/99، در تاریخ متفرقه

 با موضوع نرخ مهر خبرگزاريبا  محزون مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار وسرشماري آقاي وگوگفت •
 23/04/99 در تاریخ 99 بیکاري

، در با موضوع باروري فارس خبرگزاريبا  مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار ،محزون آقاي وگوگفت •
 05/05/99 تاریخ

با  امشب تیتر برنامه خبر شبکهبا آقاي دکتر فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات ملی  وگوگفت •
 06/05/96 در تاریخ موضوع تورم

، در بیکاري و با موضوع تورم 20 تهران در آقاي دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران وگوگفت •
 19/05/99تاریخ 

در  چراغبرنامه  1 شبکه در سرشماري محزون مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار و آقاي وگوگفت •
 20/05/99 تاریخ

در  با موضوع تورم اقتصاد دنیاي روزنامهبا  آقاي دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران وگوگفت •
 25/05/99تاریخ 

در تاریخ  با موضوع تورم ایران روزنامهبا  آقاي دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران وگوگفت •
05/06/99 

با موضوع  خبر شبکه امشب تیترزي، معاون اقتصادي و محاسبات ملی در آقاي دکتر فرامر وگوگفت •
 12/06/99 ، در تاریختورم

، در تاریخ با موضوع تورم ایلنا خبرگزاريبا  ایرانآقاي دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار  وگوگفت •
06/07/99 

با موضوع  خبر شبکه در سرشماري محزون مدیر کل دفتر جمعیت، نیروي کار و آقاي وگوگفت •
 13/07/99 در تاریخ سالمندي -جمعیت

 بیکاري با موضوع نرخ اقتصاد دنیاي روزنامهدر  آقاي دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران وگوگفت •
 14/07/99، در تاریخ کرونا دوران در
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 رهاي مرکز آمارایران در رسانه هاي مختلف کشوگزارش تعداد اخبار انعکاس یافته از فعالیت

بررسی روند اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت هاي مرتبط با مرکز آمار و نتایج طرح هاي آماري نشان 
قیم همراه با ارایه دهد که اخبار انعکاس یافته در خصوص مرکز آمار در رسانه ها خواه بصورت استناد مستمی

غالباً  99تا ابتداي مرداد  97هاي مبسوط و خواه بصورت غیر مستقیم (اشاره کوتاه) از ابتداي سال گزارش
بصورت افزایشی بوده است یعنی در مجموع تعداد اخبار منعکس شده از مرکز آمار در رسانه هاي مختلف 

 محسوس تري داشته است. رشد 97در مقایسه با سال  98(آنالین و چاپی) در سال 

مرداد  8تا  99خبر و از ابتداي سال  18299تعداد  1398خبر ، در سال  13140مجموعاً تعداد  97در سال 
خبر مرتبط با طرح هاي آماري مختلف مرکز آمار در رسانه هاي مختلف کشور منتشر شده است،  9826تعداد 

سابقه اي زده است. هم تا کنون رکورد بی 99انه ها در سال به گونه اي که آمارهاي منتشره از مرکز آمار در رس
گیري و از سوي دیگر بررسی موضوعات و تم هاي خبري مربوط به مرکز آمار نمایانگر این است که جهت

اي در موضوعات مختلفی نظیر تورم، بیکاري، جمعیت و سرشماري، رشد اقتصادي و ... غالباً سوگیري رسانه
ی بوده است و تنها موارد اندکی از انتقادات تند و برآمده از اهداف جناحی و سیاسی را در بصورت مثبت و خنث

آمده   99تا  97خبرها ازسال  روند 1خصوص آمارهاي رسمی مرکز آمار می توان در رسانه ها یافت. در نمودار 
 است.

 1399تا مرداد سال  1397کشور از ابتداي سال مقایسه تعداد اخبار انعکاس یافته از مرکزآمار در رسانه هاي - 1نمودار 
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 درگاه ملی آمار

در حدود  1398درگاه ملی آمار اولین دروازه دسترسی به اطالعات آماري مرکز آمار ایران است و طی سال 
اخبار آماري، اخبار سازمانی، مصاحبه، تحلیل و  99تا  97میلیون بازدید داشته است. از سال  3بیش از 

مده است که تعداد بازدیدها و بازدیدکنندگان روند آ 2هاي نشر، اسالیدر خبري در جدول شماره یادداشت، تازه
 هاي قبل داشته است. افزایشی در مقایسه با سال

 1399تا پایان تیرماه سال  1397هاي خبري درگاه ملی آمار به تفکیک فصل از ابتداي سال میزان بازدید گروه -1جدول شماره 

 

آمده  2هاي مختلف خبري درگاه ملی آمار همانطور که در نمودار شکل نگاهی کلی به آمار بازدیدها از بخش
رشد  97نسبت به سال  98دهد: حجم اخبار و مطالب خبري مرکز آمار ایران در سال است، نشان می

بازدید کاربران از آن به  چشمگیري داشته است، متناسب با افزایش ارائه محتواهاي خبري در درگاه ملی آمار،

 

بازه 
 زمانی

 اسالیدر خبری   ھای نشرتازه   تحلیل و یادداشت   مصاحبھ   اخبار سازمانی   اخبار آماری  

تعداد   
 بازدیدھا

تعداد   
 بازدیدکنندگان

تعداد   
 بازدیدھا

تعداد   
 بازدیدکنندگان

تعداد   
 بازدیدھا

تعداد   
 بازدیدکنندگان

تعداد   
 بازدیدھا

تعداد   
 بازدیدکنندگان

تعداد   
 بازدیدھا

تعداد   
 بازدیدکنندگان

تعداد   
 بازدیدھا

تعداد   
 بازدیدکنندگان

سال 
۱۳۹۷ 

 ۸۷   ۹۶۸   ۱۳۴۶   ۸۶۹۹   ۱۱۵۹   ۱۸۱۲   *   *   *   *   ۸۲۹۷   ۶۲۲۱۶   بھار

 ۱۳۲   ۱۵۲۰   ۱۵۲۹   ۱۰۰۴۹   ۱۲۶۶   ۷۱۸۹   ۲۷   ۶۶۱۷   *   *   ۵۸۸۷   ۶۳۰۶۶   تابستان

 ۱۴۵   ۱۵۸۴   ۱۵۳۲   ۱۳۸۱۴   ۱۰۵۸   ۵۱۵۲   ۴   ۷۳   ۳۹۳   ۶۴۶۵   ۴۷۲۵   ۳۹۱۴۰   پاییز

 ۱۵۳   ۲۷۵۹   ۷۱۱   ۸۴۴۸   ۱۹۸۹   ۱۵۷۵۸   ۹۴   ۹۲۸   ۳۵۶   ۵۲۸۶   ۵۱۵۴   ۴۹۹۰۳   زمستان

سال 
۱۳۹۸ 

 ۹۶   ۳۹۹   ۱۹۶۹   ۱۸۴۱۲   ۹۵۸   ۷۴۴۴۵   ۴۵۸   ۱۰۴۵۴   ۲۱۱   ۳۸۸۳   ۱۱۶۹۸   ۹۲۲۴۴   بھار

 ۱۰۲   ۲۶۲   ۱۶۵۸   ۱۵۶۵۹   ۹۵۳   ۱۰۴۲۲   ۵۴   ۱۷۳   ۷۴۸   ۱۸۷۶۸   ۱۰۹۵۸   ۷۰۹۰۷   تابستان

 ۱۱۴   ۲۷۶   ۱۰۲۵   ۱۰۹۸۲   ۴۲۵   ۲۷۶۴   ۸۳   ۱۵۵   ۹۶۲   ۲۲۳۰۲   ۱۵۶۳۵   ۶۲۶۳۸   پاییز

 ۵۸   ۱۳۶   ۹۸۶   ۹۱۶۸   ۶۰۶   ۴۷۲۴   ۱۰۰   ۱۶۸   ۴۲۱   ۱۰۱۹۳   ۶۱۸۶   ۶۷۵۲۸   زمستان

سال 
۱۳۹۹ 

 ۱۸۴   ۱۳۲۶   ۲۰۹۲   ۷۴۳۱   ۹۰۵   ۳۲۷۱   ۱۶۱   ۱۹۶   ۳۳۸   ۱۶۹۳   ۱۰۷۵۷   ۵۱۶۸۳   بھار

 ۲۱   ۱۲۲   ۶۴۰   ۵۲۳۸   ۳۷۰   ۸۶۳   ۷۴   ۱۲۴   ۱۳۳   ۶۵۲   ۵۱۶۷   ۱۵۴۶۳   تیرماه
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ها بالفاصله مراجعه کاربران به صورت فزاینده رشد کرده است. با شیوع مباحث مختلف اقتصادي در رسانه
هاي آماري، یابد. میزان مراجعه کاربران به بخش ارائه تحلیلبخش محتواهاي خبري درگاه ملی آمار افزایش می

د با وجود محتواي تخصصی و مفصل آن، مورد توجه و استناد دهها نشان میو مقایسه آن با سایر بخش
 گیرد.کاربران قرار می

   1399تا پایان تیرماه سال  1397هاي خبري درگاه ملی آمار به تفکیک فصل از ابتداي سال میزان بازدید گروه 3نمودار شماره 

 

 این سال به شرح زیر است: اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه و بروزرسانی درگاه ملّی آمار در

 عنوان نشریه، چکیده و گزارش آماري 234درج حدود  •

 هاي زمانی و سایر جداولعنوان جدول آماري اعم از سري 387رسانی بیش از بهنگام •

توسعه محتوایی و ایجاد تغییرات در بخش شناسنامه خدمات در درگاه ملی آمار و تبدیل آن به گزینه  •
 خدمات الکترونیکی

 در بخش اخبار مرکز 1398عنوان خبر در سال  381مجموع  درج •

رسانی بندي شده و موضوعی در خصوص چیدمان، گرافیک،بهنگامسوال گروه 12درج فرم نظرسنجی با  •
 و محتواي درگاه ملی آمار
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هاي موجود در روزرسانی و تکمیل سري زمانی سالنامهتوسعه محتوایی سامانه سالنامه آماري شامل به •
 )1398عنوان سالنامه آماري کشوري و استانی جدید در سال  210نه مذکور (درج ساما

عنوان اطالع تصویري در قالب  29شامل درج  هاي تصویري درگاه ملی آمارتغذیه و توسعه بخش داده •
 اینفوگرافیک جدید در بخش آمارهاي موضوعی درگاه ملی آمار.

هاي مقدماتی جهت مهاجرت به سایت جدید درگاه انجام فعالیتاهم اقدامات در درگاه ملی آمار عبارتند از: 
ریزي با ماه این سال مقارن با روز آمار و برنامهرسانی آماري در آباناندازي سامانه خدمات اطالعملی آمار، راه
ندازي اعنوان محصول آماري اعم از نشریه چاپی، نشریه الکترونیک و بسته اطالعاتی، راه 1130تعداد بالغ بر 

گر نرخ تورم با امکان محاسبه نرخ تورم ماهانه و افزار محاسبهعنوان فایل صوتی و نرم 58بخش رادیو مجازي با 
 ساالنه به صورت آنالین و بهنگام. 

 

 


