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  بسمه تعالي

  

  

  مقدمه

بنگـاه توليـد    صـرفاً  ايـن نهادهـا  مؤيد آن است كـه  در زمينه جايگاه و ماهيت نهادهاي متولي آمار، ديدگاه نوين 
در ايجاد و گسـترش سـرمايه اجتمـاعي كشـورها      اي بلكه نقش و جايگاه ويژه  شوند، محسوب نميمحصوالت آماري 

نقش بسـزايي   و اجتماعي، اعتماد عمومي جامعه نسبت به آمارهاي رسمي و به خصوص آمارهاي اقتصاديلذا . دارند
 بـه منظـور   حاضـر   گزارش ،بر همين اساس. داردو تقويت سرمايه اجتماعي كشور در اعتالي جايگاه اين سازمان ها 

  ،هاي ملي فصلي در مركز آمار ايـران  آماري تهيه حساب هاي پايهها و  روش با ران و صاحب نظرانآشنايي بيشتر كارب
  .ارائه شده است

ترين متغيرهاي اقتصـادي را ارائـه    اي از مهم چوبي منسجم و هماهنگ، مجموعهرهاي ملي، در چا سيستم حساب
هاي ملي در شـناخت   با وجود اهميت حساب. روند ميهاي كالن اقتصادي به شمار  ريزي كند كه ابزار اصلي برنامه مي

ـ   ها به بخش واقعي اقتصاد و تحليل تحوالت اقتصادي، ارائه اين حساب نيـاز بـه   . خير همـراه اسـت  أطور معمول بـا ت
هاي  هاي ملي سبب شده است كه اغلب كشورها به توليد حساب افزايش سرعت و كاهش فواصل زماني تهيه حساب

هاي ملي ساالنه از جامعيت و تفصيل كمتري  هاي ملي فصلي نسبت به حساب هرچند حساب. ندملي فصلي اقدام كن
طـور گسـترده    ريزان، به هنگام بودن و ظرفيت آن در پوشش نياز جاري برنامه برخوردار است، با اين وجود، به دليل به

مدت اقتصادي، نقشي  روندهاي كوتاه هاي ملي فصلي با ارائه تصويري از در واقع حساب. مورد توجه قرار گرفته است
  . هاي اقتصادي برعهده دارد مدت و جلوگيري از انحراف در سياست هاي كوتاه اساسي در تحليل
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در هـا   براي تهيه ايـن حسـاب   در مركز آمار ايران ها اقدامهاي ملي فصلي، اولين  حسابو ضرورت  با توجه به اهميت
كـه   صـورت گرفـت  ، "ملي در مقـاطع فصـول   هاي گسترش حساب "عنواندر قالب مطالعه اي تحت ، 1381سال 

فصـلي  ملي هاي  حساب ،1387پس از آن در سال  .بود 1370-84هاي ملي فصلي براي دوره  نتيجه آن تهيه حساب
هـاي   راهنمـاي حسـاب  "هاي كمكي، مورد تجديد نظر قرار گرفت  و بر اساس  در دو حوزه سطح تفصيل و شاخص

هـاي ملـي فصـلي ايـران بـراي       ، حسـاب ارائـه شـد   2001وسط صندوق بين المللي پول در سال كه ت "ملي فصلي
مسـتمر و  هاي ملي فصلي بصورت  حسابو انتشار ، تهيه 1391سرانجام در سال . گرديدبه بعد تهيه  1385هاي  سال

هـاي   انتشـار شـاخص   همچنين تهيه و. قرار گرفت مركز آمار ايران هاي اقتصادي دستور كار دفتر حسابدر منسجم 
   .گيرد توسط اين دفتر صورت ميبطور مستمر  نيزصنعت، معدن و كشاورزي توليد قصلي مقدار 

 لذا از. هنگام نقش اساسي داردهاي ملي فصلي دسترسي به آمار و اطالعات دقيق و بهبدون شك در تهيه حساب
ـ  استاني سازمان مديريت و برنامه هاي اجرايي و دفاتر آمار و اطالعاتها، دستگاهكليه وزارتخانه عنـوان  ه ريزي كـه ب

 هـاي ملـي فصـلي مركـز آمـار ايـران همكـاري دارنـد        بازوي اجرايي تأمين كننده آمار و اطالعات مورد نياز حسـاب 
هـاي اجرايـي تهيـه    دسـتگاه  هـا و   سازمان اميد است در ادامه نيز با همكاري و مساعدت بيشتر. شودسپاسگزاري مي
اران ذگ و سياست كاربران  لي فصلي مركز آمار ايران با دقت و سرعت باالتر ادامه يافته و مورد استفادهحساب هاي م

  .  كشور قرار گيرد
  

  معاونت اقتصادي و محاسبات ملي
  دفتر حساب هاي اقتصادي

  1397تابستان 
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  ايران فصلي ملي هاي حساب برآورد هاي روش -1
رهـاي  هاي آماري ويـژه فصـلي و اسـتفاده از آما    با بكارگيري نتايج طرح مركز آمار ايران هاي ملي فصلي حساب

ارائه شده بـراي   المللي هاي بيندستورالعملآخرين  مطابق با هاي اجرايي كشور، ها و دستگاه ثبتي دريافتي از سازمان
هـدف ايـن   .  شـود  ميتهيه   2 مركز آمار اتحاديه اروپاو  1هاي ملي فصلي توسط صندوق بين المللي پول تهيه حساب
هاي جاري و  هاي اقتصادي و اجزاء تقاضاي نهايي به قيمت فعاليته هاي برآورد ارزش افزوده رشت روش گزارش ارائه
  . ثابت است

در . شوددو روش توليد و هزينه محاسبه مي هاي ملي ساالنه از فصلي همانند حساب ملي هاي به طوركلي حساب
دهاي الفبـايي  هاي اقتصادي در سـطح كـ   افزوده فصلي، در ابتدا هر يك از بخشبه منظور برآورد ارزش روش توليد، 

ISIC Rev43 ) اند و با شناسـايي امكانـات آمـاري موجـود و در نظـر       قرار گرفته مورد بررسي) بخش 18سطح در
در گام . اند ها شناسايي شده هاي مرتبط با آن ها و كميت هاي ملي ساالنه، شاخص هاي معمول در حساب گرفتن روش

بخش مذكور تعيين شده و به اجزايي قابل محاسـبه   18يك از بعد با پايبندي به روش جزء به كل، سطح تفصيل هر 
  . اند  فصلي در روش توليد قرار گرفته مبناي محاسبات ،رشته فعاليت 43نهايت اي كه در  اند، به گونه تفكيك شده

طـور معمـول توضـيح     هاي مختلف بـه  فعاليت هاي شناسايي شده براي رشته نكته قابل توجه آن است كه شاخص
در واقـع، در صـورت وجـود    . ها هستند و نه توضيح دهنـده رفتـار ارزش افـزوده    فتار ستانده آن رشته فعاليتدهنده ر

 4هـاي كمكـي   بايست در ابتدا برآورد فصلي ستانده و مصـرف واسـطه، بـر اسـاس شـاخص      امكانات آماري الزم، مي
، ارزش افزوده فصلي بـرآورد شـود،   دست آيد و سپس با كسر مصرف واسطه از ستانده فصلي طور مجزا به مناسب، به

و بـه همـين دليـل در اغلـب      5واسـطه در دسـترس نيسـتند   هاي فصلي متناسب با مصرف  طور معمول شاخص اما به
هاي نماينده  هاي نماينده ستانده به عنوان شاخص بنابراين، شاخص. كارگيري اين روش وجود ندارد كشورها امكان به

مدت و در فصول مختلـف از   فرض ضمني اين راهكار آن است كه در كوتاه. شوند ميارزش افزوده نيز در نظر گرفته 
هرچند بايد توجه داشت كه اعمال اين فـرض در خصـوص   . كند يك سال، نسبت ستانده به مصرف واسطه تغيير نمي

  . هاي جاري هاي ثابت از اعتبار بيشتري برخوردار است تا قيمت قيمت

                                                 
1 Quarterly National Accounts Manual, International Monetary Fund, Washington DC, 2001,2017. 
2 Handbook on price and volume measures in national accounts, Eurostat Manuals and guidelines, 2016. 
3 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4. 
4 Iindicators 
5 Handbook on price and volume measures in national accounts. Eurostat. 2016 edition. P.142 
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، مبناي بـرآورد  1چارچوب روش دنتونشناسايي شده براي هر رشته فعاليت، در  هاي ها و كميت در نهايت شاخص
. اند و با فرض نسبت ثابت مصرف واسطه به ستانده، ارزش افزوده فصلي برآورد شـده اسـت   ستانده فصلي قرار گرفته

سـتفاده مسـتقيم از   مرتبط با آنها وجـود داشـته و ا    يا شاخص  هايي كه چند كميت الزم به ذكر است در رشته فعاليت
هاي مذكور شاخصـي تركيبـي تهيـه شـده و ايـن       ، از شاخصشده است يكي از آنها سبب كاهش دقت محاسبات مي

هر جا كه الزم بـوده  . است شاخص تركيبي به عنوان شاخص كمكي در برآورد ستانده فصلي مورد استفاده قرار گرفته
  . ها استفاده شده است تركيب شاخص هاي ساالنه نيز براي هاي برگرفته از حساب از نسبت
ـ هاي فصلي براي اجزاء تقاضاي نهـايي   روش انجام برآوردروش هزينه نيز محاسبه توليد ناخالص داخلي از در  ه ب

، با اين تفاوت كه بر خالف روش توليد كه برآوردهاي فصلي ابتـدا  طور كلي مشابه برآوردهاي روش توليد بوده است
ردهـا  برآو ، داده شده است، در روش هزينـه و سپس با اتخاذ فروضي به ارزش افزوده تعميم براي ستانده انجام شده 

  .اند به طور مستقيم براي اجزاء تقاضاي نهايي صورت گرفته
افزارهـا،    هـا، الگوهـا، نـرم    ها، شاخص براي افزايش سرعت و دقت در محاسبات، مجموعه روش تالش شده است

در ضمن، تالش شده است استانداردهايي براي . سته تنظيم و مورد استفاده قرار گيردمستندات در قالب يك ب نتايج و
افـزار ويـژه    همچنين يك برنامه نـرم . هاي بعد حفظ شود  ادامه كار معرفي گردد تا ثبات رويه در انجام محاسبات سال

و بدون  Excel  در قالب برنامهآورد كه محاسبات تنها  براي اين منظور نوشته شده است كه اين امكان را فراهم مي
هـا بـراي    اين امر سبب شده است كه امكـان اصـالح و بهبـود روش   . افزارهاي ديگر انجام شود نياز به مراجعه به نرم

  .ها يا اجزاي تقاضاي نهايي به سادگي و به طور مستقل ميسر شود فعاليت برآورد هر يك از رشته
تغيرهاي فصلي برآورد شده، بـه تفكيـك روش توليـد و روش هزينـه،     انتشار م و سطح جداول زير سطح برآورددر 

  .است ارائه شده 
  
  

  
  
  

                                                 
1 Denton 
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  هاي فصلي در روش توليد سطح برآورد و سطح انتشار كميت: جدول الف
  سطح انتشار  سطح برآورد  رديف

 زراعت و باغداري  1
  دامداري  2  داري كشاورزي، شكار و جنگل

  داري جنگل  3
  ريماهيگي  ماهيگيري  4
  استخراج نفت و گاز طبيعي استخراج نفت و گاز طبيعي  5
  ساير معادن  ساير معادن  6
 صنعت  صنعت  7
  تامين برق  8

 توزيع گاز طبيعي  9  تامين برق، آب و گاز طبيعي
  تامين آب  10
  ساختمان  ساختمان  11
 فروشيفروشي و خرده عمده  12

 هتل و خوابگاه  13  هتل و رستوران، فروشي فروشي و خرده عمده
  رستوران  14
 حمل و نقل ريلي  15

  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ايحمل و نقل جاده  16
 ايحمل و نفل لوله  17
 حمل و نقل آبي  18
 حمل و نقل هوايي  19
 پشتيباني حمل و نقل  20
 اطالعات و ارتباطات  21
 پست و پيك  22
  بانك  23

 هاي ماليگري ساير واسطه  24  هاي مالي واسطه گري
  بيمه  25
 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي  26

  مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار
 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري  27
 خدمات واحدهاي غيرمسكوني  28
 خدمات دالالن و مستغالت  29
 كرايه و خدمات كسب و كار  30
  دامپزشكي  31
 شهريامور عمومي و خدمات  32

  بهداشت و مددكاري، آموزش،امور عمومي

 امور دفاعي و انتظامي  33
 تامين اجتماعي اجباري  34
 آموزش ابتدايي  35
 آموزش متوسطه  36
 آموزش عالي  37
 ساالن آموزش بزرگ  38
  بهداشت  39
 مددكاري اجتماعي  40
 تفريحي، فرهنگي و ورزشي  41

 مذهبي و سياسي  42  شخصيساير خدمات عمومي، اجتماعي و 
 ساير خدمات  43
  ماليات بر واردات  44

  يارانه بر واردات  45  تخالص ماليات بر واردا
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  هاي فصلي در روش هزينهسطح برآورد و سطح انتشار كميت: جدول ب
  سطح انتشار سطح برآورد  رديف

 انتفاعي در خدمت خانوارات غيرمؤسسمصرف نهايي   2  مصرف نهايي خصوصي مصرف نهايي خانوار  1
 مصرف نهايي دولت مصرف نهايي دولت  3
  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان  4
 هاييتشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساير دارا  6  آالت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالتتشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين  5
  صادرات نفتي  7

 صادرات كاالهاي غير نفتي  8  و خدمات صادرات كاالها
 صادرات خدمات  9
  واردات خدمات  11  و خدمات واردات كاالها  واردات كاالها  10
  تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري  تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري  12

  

  روش انجام محاسبات -2
مبنـاي   ،در روش توليد. شود ليد و هزينه محاسبه ميتو دو روشبراساس در ايران  1(GDP)د ناخالص داخلي تولي

از مجمـوع   GDP ،و در روش هزينـه  هاي مختلف اقتصـادي اسـت   هاي بخش مجموع ارزش افزوده GDPمحاسبه 
هـاي بـرآورد ارزش افـزوده     روشهـا، منـابع اطـالع،     در ادامه به اجمال شاخص. آيد دست مي اجزاء تقاضاي نهايي به

تشـريح شـده    ISIC Rev4طبقـه بنـدي   هاي الفبايي  هاي اقتصادي به تفكيك هر يك از رده رشته فعاليت  فصلي
   .است

  )روش توليد(هاي مختلف اقتصادي  برآورد ارزش افزوده فصلي بخش -2-1

  و ماهيگيري داري كشاورزي، جنگل -الفبخش 
طبيعي گياهي و حيواني، شامل كشت محصول، رشـد و   ابعبرداري از من بهرههاي  فعاليتي  اين بخش دربرگيرنده

هـاي طبيعـي    گـاه  هاي حيواني از مزرعه يا زيست وردهآپرورش حيوانات، برداشت چوب و ساير گياهان، حيوانات يا فر
و  نگلـداري ج ،فعاليـت زراعـت و باغـداري، دامـداري     چهـار هاي فصلي، اين بخش بـه   در تدوين حساب .ديگر است
تفكيك شده است و محاسبات فصلي براي هر يك از آنها به طور مجزا انجام شده و در نهايـت در سـطح    ماهيگيري

  .اند ها مورد بررسي قرار گرفته در ادامه هر يك از اين فعاليت. بخش كشاورزي تجميع و انتشار يافته است

  

                                                 
1 Gross domestic product 
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  )01 كد فعاليت( فعاليت زراعت و باغداري -2-1-1

مثمـر و    هـاي  بـاغ   نگهـداري  و  احـداث  ، و دائمـي   سـاالنه   محصوالت  كاشت  شامل  فعاليت  و قلمرو اين   محدوده
 خـانوار (  سـنتي   صـورت  بـه   را كـه   كشـاورزي   بـرداران  بهـره   تمامي  فعاليت  اين .است  كشاورزي  و خدمات ها ناقلمست
در   كشـاورزي   و خـدمات   و باغي  زراعي  توليد محصوالت  هب)  زراعي  وصنعت  كشت  هاي شركت(  صنعتي و) بردار بهره

  .دهد مي  پوشش ،دارند  كشور اشتغال  و روستايي  شهري  مناطق
توليد محصوالت كشاورزي، كه توسط مقدار هاي كمكي اين فعاليت بر اساس طرح آمارگيري از قيمت و  شاخص

هاي مختلـف پوشـش    كشور را در سطح استان آبادي 2200بيش از شود و  صورت فصلي انجام مي مركز آمار ايران به
درصـد ارزش   95باغي كه بـيش از   محصول 38 محصول زراعي و 47مقدار توليد ارزش و . اند دست آمده دهد، به مي

اطالعـات   بر اسـاس . هاي كمكي اين فعاليت بوده است دهند، مبناي تعيين شاخص افزوده اين فعاليت را تشكيل مي
بـه تفكيـك محصـوالت زراعـي و      ايـن فعاليـت   1»شاخص مقدار توليـد « توليد و فروش محصوالت، قيمت و مقدار

و حاصـل ضـرب   شاخص مذكور، به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت . شود ميمحاسبه  محصوالت باغي
ي، در نظر يمت جاربه عنوان شاخص كمكي ستانده به ق ،محصوالت زراعي و باغيآن در شاخص قيمت توليد كننده 

ي كارشناسي اطالعات فصلي مقدار توليد محصوالت كشاورزي نيز ها همچنين به منظور انجام بررسي .اند ه گرفته شد
هاي مورد استفاده در محاسـبات فصـلي ايـن فعاليـت      در جدول زير كميت. شود از وزارت جهاد كشاورزي دريافت مي

  .نشان داده شده است

  هاي فصلي فعاليت زراعت و باغداري مورد استفاده در حسابهاي  ها و شاخص كميت: 1جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  محصوالت منتخب زراعي ارزش و مقدار توليد
رگيري از قيمت فروش محصوالت و هزينه اطرح آم مركز آمار ايران  )محصول 47( 

  خدمات كشاورزي در مناطق روستايي
  باغي محصوالت منتخب  ارزش و مقدار توليد

 )محصول 38(
رگيري از قيمت فروش محصوالت و هزينه اطرح آم مركز آمار ايران

 خدمات كشاورزي در مناطق روستايي

  آمارهاي ثبتي  وزارت جهاد كشاورزي  و باغي به تفكيك محصوالت زراعي مقدار توليد
  قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   ز آمار ايرانمرك كننده محصوالت زراعي شاخص بهاي توليد
  قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران كننده محصوالت باغي شاخص بهاي توليد

  
                                                 

  :مراجعه شود هاي فصلي صندوق بين المللي پول راهنماي تهيه حساب 9فصل  ي مقدار بهها ي محاسبه شاخصها در خصوص اطالع از روش 1
Quarterly National Accounts Manual, International Monetary Fund, Washington DC, 2001.  
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  )01 كد فعاليت( فعاليت دامداري -2-1-2

  ها و نيز فعاليت آن  يها وردهآوليد فرو ت  ابريشم  كرم، ر عسل، زنبو ماكيان  ، انواع دام  انواع  پرورش  شامل  فعاليت  اين
  دارنـد، پوشـش    اشـتغال   دامـي   توليـد محصـوالت    بهكه   و صنعتي  سنتي برداران  بهره  ي كليه  فعاليتاين . استشكار 
آمارگيري از قيمت و توليد محصوالت كشـاورزي مركـز   ي ها هاي كمكي اين فعاليت بر اساس طرح شاخص. دهد  مي

ي صـنعتي  ها محصول گاوداري نوع 4 ،سنتي محصول دامينوع  21ارزش و مقدار توليد . اند دست آمدهآمار ايران به 
دهنـد، مبنـاي    صد ارزش افزوده اين فعاليت را تشكيل ميدر 95كه بيش از  ،هاي صنعتي نوع محصول مرغداري 7و 

محصـوالت   1»ص مقـدار توليـد  شاخ« ،اطالعات دريافتي بر اساس. است  هاي كمكي اين فعاليت بوده تعيين شاخص
شاخص بهاي توليـد  و حاصل ضرب آن در به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت  كه شود محاسبه مي دامي

همچنـين بـه منظـور انجـام      .اند ه يمت جاري، در نظر گرفته شدبه عنوان شاخص كمكي ستانده به ق ،كننده دامداري
توليد محصـوالت كشـاورزي نيـز از وزارت جهـاد كشـاورزي دريافـت       ي كارشناسي اطالعات فصلي مقدار ها بررسي

   .هاي مورد استفاده در محاسبات فصلي اين فعاليت نشان داده شده است در جدول زير كميت. شود مي

  هاي فصلي فعاليت دامداري هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 2جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )ه اجرايينام دستگا(

  اطالعات منبع

دامي محصوالت منتخب  ارزش و مقدار توليد
رگيري از قيمت فروش محصوالت و هزينه اطرح آم مركز آمار ايران )محصول 21(سنتي 

  خدمات كشاورزي در مناطق روستايي
منتخبمحصوالت ارزش و مقدار توليد

ت توليد كننده محصوالت طرح شاخص قيم مركز آمار ايران )محصول 4(ي صنعتيها گاوداري
 ي صنعتي كشورها گاوداري

منتخبمحصوالت ارزش و مقدار توليد
طرح شاخص قيمت توليدكننده محصوالت  مركز آمار ايران )محصول7(هاي صنعتي مرغداري

 هاي صنعتي كشور مرغداري

  آمارهاي ثبتي  وزارت جهاد كشاورزي  داميمحصوالت  مقدار توليد

  قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  ه دامداريشاخص بهاي توليد كنند
 

  

  
                                                 

  :مراجعه شود هاي فصلي صندوق بين المللي پول راهنماي تهيه حساب 9فصل  ي مقدار بهها ي محاسبه شاخصها در خصوص اطالع از روش 1
Quarterly National Accounts Manual, International Monetary Fund, Washington DC, 2001 . 
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  )02 كد فعاليت( داري جنگل فعاليت -2-1-3

  آوري مجـدد، جمـع    ، كاشـت  ، توليـد ذغـال   چـوب   اشـجار، برداشـت    قطـع   شـامل   فعاليت  اين  و پوشش  ودهمحد
، آبخيـزداري،   و مرتـع   جنگـل   عمرانـي   عمليات  ، انجام جنگلي  هاي ، ايجاد جاده و مرتعي  جنگلي  خودروي  محصوالت

يي اسـتفاده  هـا  در محاسبه شاخص كمكي اين بخش از كميـت . است  و مرتع  جنگل  و حراست  و حفاظت  كردن تنك 
  .خصوصي را پوشش دهدشده است كه بتواند فعاليت جنگلداري در دو بخش دولتي و 

بـه روش   ،و ثابـت  جـاري اليت جنگلداري در بخـش دولتـي بـه قيمـت     اين اساس به منظور برآورد ستانده فع بر
  .شـود  برآورد ميها و مراتع  اي سازمان جنگل هاي سرمايه اي و تملك دارايي اعتبارات هزينهاز  غيربازاري و با استفاده

به قيمت جـاري   زراعي شاخص ارزش توليد محصوالتشاخص مناسب بخش خصوصي از كميت  به منظور محاسبه
هـاي بخـش دولتـي و     در نهايت شاخص تركيبي فعاليـت جنگلـداري از تركيـب شـاخص    . ثابت استفاده شده استو 

در  .هاي ملي ساالنه اين فعاليت، به دسـت آمـده اسـت    ، بر اساس ضرايب اهميت هر يك از آنها در حساب خصوصي
  .ه استاين فعاليت نشان داده شد در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده زير كميتجدول 

  داري هاي فصلي فعاليت جنگل هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 3جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي ها، مراتع و آبخيزداري اعتبارات هزينه اي سازمان جنگل
  آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل اي هاي سرمايه تملك دارايي

 مركز آمار ايران  و ثابت به قيمت جاري شاخص ارزش توليد محصوالت زراعي
رگيري از قيمت فروش اطرح آم

محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي 
  در مناطق روستايي

جاري  هاي سهم بخش دولت از ستانده بخش جنگلداري به قيمت
 و ثابت

  هاي ملي ساالنه حساب  مركز آمار ايران

هاي  سهم بخش خصوصي از ستانده بخش جنگلداري به قيمت
  هاي ملي ساالنه حساب مركز آمار ايران جاري و ثابت

شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات
 كشوري 

  آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد   مركز آمار ايران دهشاخص بهاي توليد كنن
  كننده
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  )03 كد فعاليت( پروري آبزي و ماهيگيري فعاليت -2-1-4

 در موجـود  شـيالت  هـاي  منبـع  از دهاسـتفا  شامل كه است پروري آبزي و شيالتي صيد برگيرنده در فعاليت اين

 فصـلي  اطالعـات  .اسـت   و ساير آبزيـان  ماهي وريگردآ يا صيد هدف با شيرين، آب و شور آب دريايي، هاي محيط
) پروري آبزيهاي جنوب و  هاي شمال، ماهي آب ماهي آب(صيد و پرورش ماهيان و آبزيان به تفكيك نوع مربوط به 

و پرورش انواع ماهيان و آبزيـان در   در نهايت از حاصل ضرب مقادير صيد. شود ميدريافت وزارت جهاد كشاورزي از 
نها، كل ارزش صيد و پرورش ماهيان و آبزيان به تفكيك فصل به دست آمده و بـه عنـوان شـاخص    متوسط قيمت آ

اين فعاليت نشـان داده   در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت.  كمكي ستانده استفاده شده است
  .شده است

  گيريهاي فصلي بخش ماهي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 4جدول

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  آمارهاي ثبتي  وزارت جهاد كشاورزي هاي شمال  مقدار صيد و متوسط قيمت آبزيان در آب
  آمارهاي ثبتي  وزارت جهاد كشاورزي هاي جنوب  مقدار صيد و متوسط قيمت آبزيان در آب

  آمارهاي ثبتي  وزارت جهاد كشاورزي پروري  مقدار توليد و متوسط قيمت آبزي
  

  

  معدن استخراج - ببخش 
 جامـد  مـواد   صـورت  بـه   در طبيعـت   كه  است  مواد كاني تمام  وريآ و عمل  استخراج  شامل  معدن  استخراج  فعاليت

ـ  )  طبيعـي  د گازمانن(گاز   صورت و يا به)  خام  مانند نفت(  ، مواد مايع) فلزي  هاي كاني و  سنگ مانند زغال(  .دوجـود دارن
تفكيك شده است كـه   ،هاي ملي به فعاليت استخراج نفت و گاز طبيعي و فعاليت ساير معادن بخش معدن در حساب

  . اند  در ادامه برآوردهاي فصلي هر يك از آنها به طور مجزا تشريح شده
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  )09و بخشي از  06 كد فعاليت( فعاليت استخراج نفت و گاز طبيعي -2-1-5

توسـط    و گـاز طبيعـي    خـام   نفـت   اسـتخراج . اين فعاليت شامل استخراج انواع نفت خام و مواد كاني قيردار است
هاي فصـلي ايـن فعاليـت از     گيرد و بر اين اساس، اغلب اطالعات مورد نياز حساب مي  صورت  ايران  نفت  ملي  شركت

  خـوراك   خـام   ، ارزش نفت خام  نفت  ور عمده از ارزش صادراتبه ط  فعاليت  اين   ستانده. شركت مذكور اخذ شده است
هـاي   اين براي دسـتيابي بـه شـاخص   بنابر. شود حاصل مي  گاز ايران  ليم  شركت  به  ها و ارزش گاز تحويلي پااليشگاه

محاسـبات   در هاي مورد استفاده در جدول زير كميت. اند كمكي اين فعاليت اقالم مذكور مبناي محاسبات قرار گرفته
  .اين فعاليت نشان داده شده است فصلي

  هاي فصلي فعاليت استخراج نفت و گاز طبيعي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 5جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  آمارهاي ثبتي  وزارت نفت مقدار صادرات نفت خام
  آمارهاي ثبتي  وزارت نفتهاحويلي به پااليشگاهمقدار نفت خام ت

  آمارهاي ثبتي  وزارت نفتمقدار فروش گاز طبيعي به شركت ملي گاز
  آمارهاي ثبتي  وزارت نفتمتوسط قيمت صادراتي نفت خام

  آمارهاي ثبتي  وزارت نفتهامتوسط قيمت نفت خام خوراك پااليشگاه
  آمارهاي ثبتي  وزارت نفتمتوسط قيمت  فروش گاز طبيعي

  

  )09و بخشي از  08-07-05هاي كد فعاليت( فعاليت ساير معادن -2-1-6

  است كـه بـه    آرايي كانه  هاي فعاليت  ي و نيز كليه  االرضي و سطح  االرضي تحت  معادن  اين فعاليت شامل استخراج
صـورت    آن  يـا در محـل    معـدن   در نزديـك شود و عموماً  در بازار انجام مي  براي فروش  مواد خام  سازي منظور آماده

  هـاي  ، كـاني  ، نمك ، ماسه ، شن ، سنگ آهني  فلزي  هاي ، كانه و توريم  اورانيم  ، استخراج سنگ زغال  استخراج. گيرد مي
  . شوند در اين فعاليت منظور مي  نشده  بندي طبقه  و كود و ساير معادن  شيميايي

آمـارگيري از قيمـت   "اين فعاليت از نتايج طـرح  در محاسبات اين فعاليت، هاي كمكي  براي دستيابي به شاخص
. شود استفاده شده است كه توسط مركز آمار ايران به صورت فصلي اجرا مي "توليد كننده و مقدار توليد بخش معدن

، در اريبـرد  بهـره  در حـال   معـدن  458حدود ت محصوال مقادير فصلي توليد و فروشبدين منظور اطالعات قيمت و 
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اي توصيه شده در راهنماي  در چارچوب روش زنجيره 1»شاخص مقدار توليد«بر اساس آن  آوري و جمع مقاطع فصلي

شـاخص   .محاسـبه شـده اسـت    ISICدر سطح كدهاي دو رقمي  2هاي فصلي صندوق بين المللي پول تهيه حساب
شـاخص قيمـت توليـد كننـده بخـش       و حاصل ضرب آن درمذكور، به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت 

ي هـا  همچنين به منظور انجام بررسي .اند ه به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري، در نظر گرفته شد معدن،
در . شـود  دريافت مـي تجارت  وزارت صنعت، معدن وكارشناسي اطالعات فصلي مقدار توليد محصوالت معدني نيز از 

  .در محاسبات فصلي اين فعاليت نشان داده شده است هاي مورد استفاده جدول زير كميت

  هاي فصلي فعاليت ساير معادن هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 6جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

قيمت توليد كننده و مقدار  ازطرح آمارگيري   مركز آمار ايران مواد معدني و فروش  توليدقيمت و مقادير 
  توليد بخش معدن

از قيمت توليد كننده و مقدار طرح آمارگيري   مركز آمار ايران  شاخص قيمت توليد كننده مواد معدني
  توليد بخش معدن

  آمارهاي ثبتي  تجارت وزارت صنعت، معدن و معدني  محصوالت منتخبمقدار توليد 

  

   )ساخت(ي صنعت توليد - پبخش 
  ايـن . جديـد اسـت    منظور توليد كاالهـاي   مواد به  يا شيميايي  فيزيكي  تغيير شكل  شامل  يا ساخت  صنعت  فعاليت

  .شود مي  مواد زائد را نيز شامل  و بازيافت  صنعتي  محصوالت  ي دهنده تشكيل  ، مونتاژ قطعات بخش
  

  )33الي  10هاي كد فعاليت( فعاليت صنعت -2-1-7

كـه   "آمارگيري از قيمت توليد كننده و مقدار توليد محصوالت صـنعتي "نتايج طرح ت از در محاسبات اين فعالي
مقـادير  قيمـت و   بـدين منظـور اطالعـات    .شده اسـت استفاده  ،شود اجرا مي فصليتوسط مركز آمار ايران به صورت 

آوري  جمـع  ع فصلي، در مقاط باالي ده نفر كاركن كارگاه صنعتي 2500حدود براي  تمحصوال فصلي توليد و فروش

                                                 
1  Index of Industrial production: (International Recommendations for the Index of  Industrial 
Production, United Nations, 2009) 
2 Quarterly National Accounts Manual, International Monetary Fund, Washington DC, 2001 
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هاي فصلي  اي توصيه شده در راهنماي تهيه حساب در چارچوب روش زنجيره 1»شاخص مقدار توليد«بر اساس آن  و

شاخص مذكور، به عنـوان شـاخص    .محاسبه شده است ISICدر سطح كدهاي دو رقمي  2صندوق بين المللي پول
به عنوان شاخص  ،وليد كننده محصوالت صنعتيشاخص قيمت تو حاصل ضرب آن در كمكي ستانده به قيمت ثابت 

اطالعـات   ،ي كارشناسـي هـا  همچنين به منظور انجام بررسـي  .اند ه كمكي ستانده به قيمت جاري، در نظر گرفته شد
در جـدول زيـر   . شـود  تجارت دريافت مي فصلي مقدار توليد محصوالت منتخب صنعتي نيز از وزارت صنعت، معدن و

  .در محاسبات فصلي اين فعاليت نشان داده شده است هاي مورد استفاده كميت

  هاي فصلي بخش صنعت هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 7جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

مقدار  توليد كننده وطرح آمارگيري از قيمت   مركز آمار ايران  مقادير توليد و فروش محصوالت صنعتي قيمت و 
  توليد بخش صنعت

مقدار   طرح آمارگيري از قيمت توليد كننده و  مركز آمار ايران  شاخص قيمت توليد كننده محصوالت صنعتي
  توليد بخش صنعت

 وزارت صنعت، معدن و  صنعتي محصوالت منتخبمقدار توليد 
  آمارهاي ثبتي  تجارت

  

  )35 كد فعاليت(وا گاز، بخار و تهويه هتأمين برق،  - تبخش 
. تفكيـك شـده اسـت    توزيـع گـاز طبيعـي   و  فعاليت تـأمين بـرق   دواين بخش به هاي فصلي،  در تدوين حساب

تجميـع و   ، انجام شده و در نهايت در سـطح بخـش   ها  به طور مستقل اين فعاليتمحاسبات فصلي براي هر يك از 
  .ها تشريح شده است ن فعاليتدر ادامه نحوه برخورد با هر يك از اي. انتشار يافته است

  
  
  

                                                 
1Index of Industrial production: (International Recommendations for the Index of  Industrial Production, 
United Nations, 2009)  
2 Quarterly National Accounts Manual, International Monetary Fund, Washington DC, 2001 
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  )35 كد فعاليت( مين برقأفعاليت ت -2-1-8

از   بـرق   انتقـال   و همچنين  تركيبي  ، سيكل ، گازوئيلي ، آبي گازي  هاي توسط نيروگاه  توليد برق  شامل ، برق  فعاليت
  بـرق   هـاي  مزبـور توسـط شـركت     هـاي  فعاليـت   ي مجموعـه . اسـت   توزيع  هاي شركت  توسط  برق  ها و توزيع نيروگاه
  هـاي  نيرو و شركت  وزارت  به  وابسته  برق  توزيع  هاي توانير، شركت  ، شركت برق  توليد نيروي  هاي ، مديريت اي منطقه

به تفكيك خانگي، عمومي، كشـاورزي،  (در اين فعاليت مقدار و تعرفه مصرف داخلي برق . گيرد مي  صورت  خصوصي
شـاخص  . اند هاي كمكي قرار گرفته و مقدار و قيمت برق صادراتي، مبناي محاسبات شاخص) رفصنعتي و ساير مصا

هاي جاري، از مجموع ارزش جاري مصرف داخلي برق و صادرات برق و شاخص  كمكي ستانده اين فعاليت به قيمت
هـاي   برق در تعرفـه هاي مقادير مصرف داخلي و صادرات  ضرب  از مجموع حاصل ،هاي ثابت كمكي ستانده به قيمت
اين فعاليـت نشـان داده شـده     در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت .اند سال پايه به دست آمده

  .است

  هاي فصلي فعاليت تامين برق هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 8جدول 
  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص

 )نام دستگاه اجرايي(
  عاتاطال منبع

 آمارهاي ثبتي شركت توانيرتوسط بهاي برق خانگيم و مقدار فروش
 آمارهاي ثبتي شركت توانيرتوسط بهاي برق عموميم و مقدار فروش
 آمارهاي ثبتي شركت توانيرتوسط بهاي برق كشاورزيم ومقدار فروش 
 آمارهاي ثبتي شركت توانيرتوسط بهاي برق صنعتيم ومقدار فروش 

 آمارهاي ثبتي شركت توانيرتوسط بهاي برق ساير مصارفم و شمقدار فرو
 آمارهاي ثبتي شركت توانيرتوسط بهاي برق روشنايي معابرم و مقدار فروش

 آمارهاي ثبتي شركت توانيرمقدار صادرات برق
 آمارهاي ثبتي وزارت نيرومتوسط تعرفه صادرات برق

  

  )35 كد فعاليت( فعاليت توزيع گاز طبيعي -2-1-9

  و خـانگي   ، تجـاري  صنعتي  كنندگان مصرف  بين  آن  گاز و توزيع  هاي گاز در پااليشگاه  پااليش  شامل  ،فعاليت  اين
و   زدايـي  و نـم   شـده   بنـدي  طبقـه   معـادن   استخراج  فعاليت  ي گاز در محدوده  استخراج  كه  است  توضيح  به  الزم. است

و   داخلـي   توزيـع   صـورت  ، بـه  و خارجي  داخلي  مختلف  كنندگان مصرف  بين  آن  و توزيع  در پااليشگاه  آن  كردن شيرين
هـاي   هاي مقادير مصرف گاز بخش از مجموع حاصل ضرب .شود منظور مي  گاز طبيعي  توزيع  گاز، در فعاليت  صادرات

و فـروش   ات ميعانـات گـازي  ها، ارزش صادرات گاز طبيعي و ارزش صادر هاي هر يك از اين بخش مختلف در تعرفه
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شاخص كمكي سـتانده بـه قيمـت    . ، شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري به دست آمده استداخلي ميعانات گازي
در  .حاصـل شـده اسـت   ) 1390سـال  (هاي سـال پايـه    هاي مقادير مذكور در تعرفه ثابت نيز از مجموع حاصل ضرب

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،جدول زير

  هاي فصلي فعاليت توزيع گاز طبيعي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 9جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي وزارت نفت هاي مختلف مقدار مصرف گاز طبيعي به تفكيك بخش

 آمارهاي ثبتي وزارت نفت ي مختلفها عي مصرفي به تفكيك بخشتعرفه گاز طبي
 آمارهاي ثبتي وزارت نفت مقدار و متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي

 آمارهاي ثبتي وزارت نفت قيمت صادرات ميعانات گازيمقدار و 
 آمارهاي ثبتي وزارت نفت ميعانات گازيفروش داخليمقدار و متوسط قيمت 

 

   بتأمين آ) ثبخش 
هـا،   رودخانـه   آب  برداشت  صورت به  ،االرضي و تحت  االرضي سطح  هاي آب  و تأمين  استحصال  شامل  ،فعاليت  اين

. اسـت ) خـانوار   شـرب  آب(  و خانگي  ، خدماتي ، صنعتي كشاورزي  ها در مصرف از آن  و استفاده  ها ها و قنات سدها، چاه
  . قرار دارد  فعاليت  اين  ي نيز در محدوده  كن شيرين  آب  هاي توسط كارگاه  آب  تأمين

  )39الي  36 هايكد فعاليت( مين آبأفعاليت ت -2-1-10

،  و فاضالب  آب  هاي ، شركت اي منطقه  آب  هاي توسط شركت  آب  و توزيع  ، تصفيه آوري جمع  فعاليت  اعظم  قسمت
پس از دريافت اطالعات حجم فـروش  . شود مي  و اداره  ، مديريت خصوصي  هاي و شركت  آب  برداري بهره  هاي شركت

آب و تعرفه آن به تفكيك شهري و روستايي و به تفكيك نوع كاربري از شركت مهندسي آب و فاضالب، بـراي بـه   
 شاخص ارزش توليد محصوالت زراعـي  ارزش فروش آب و از دو كميت ،هاي كمكي اين فعاليت آوردن شاخص دست

به قيمت جاري از تركيب دو كميت مذكور به قيمـت   تأمين آبنهايت شاخص تركيبي فعاليت  در .استفاده شده است
ساالنه اين فعاليـت، بـه دسـت آمـده      ملي هاي در حساب آب شرب و آب كشاورزيجاري، بر اساس ضرايب اهميت 

به قيمت ثابت هاي مذكور  شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت نيز مشابه روش فوق و بر مبناي ارزش كميت. است
  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت .محاسبه شده است
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  هاي فصلي فعاليت تامين آب هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 10جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  هاي فروش آب به تفكيك نوع كاربري و ب مقدار
  در مناطق شهري

شركت مهندسي آب و 
  آمارهاي ثبتي  فاضالب كشور

  مقدارو بهاي فروش آب به تفكيك نوع كاربري 
  در مناطق روستايي

شركت مهندسي آب و 
  آمارهاي ثبتي  فاضالب كشور

و  به قيمت جاري توليد محصوالت زراعيشاخص ارزش 
  مركز آمار ايران  ثابت

رگيري از قيمت فروش اطرح آم
محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي 

  در مناطق روستايي
  ي ملي ساالنهها حساب  مركز آمار ايران سهم آب شرب از ستانده بخش آب به قيمت جاري و ثابت

جاري و   سهم آب كشاورزي از ستانده بخش آب به قيمت
 ثابت

  ي ملي ساالنهها حساب  مركز آمار ايران

  

   ساختمان )جبخش 
يابـد،   مـي   و بنا تجسم  ساختمان  مختلف  در اشكال  و غيرمنقول  ثابت  صورت آنها به  محصول  كه  هايي فعاليت  تمام

يـا    و اساسـي   جزئي  تعميرات  جديد و يا براي  ايجاد بنا و ساختمان  براي  كه از اين  شود، اعم مي  ناميده  ساختمان  توليد
ساير .  ها است و ساير ساختمان  مسكوني  هاي ساختمان  احداث  شامل  ،فعاليت  اين  ي محدوده. باشد  و بازسازي  تخريب

سـد،    از قبيـل   زيربنايي  هاي و ساختمان  ، تجاري ، ورزشي ، بهداشتي ، آموزشي صنعتي  هاي ساختمان  ها شامل ساختمان
  و جزئـي   اساسـي   ضـمناً تعميـرات  . نيـرو اسـت    رو، خـط انتقـال  ، متـ  ، فرودگـاه  آهـن  ، راه ، جاده ، پل سيلو، بندر، تونل

  . شود منظور مي  فعاليت  موجود نيز در اين  هاي ساختمان

  )43الي  41 هايكد فعاليت( بخش ساختمان -2-1-11

واگـذاري تملـك    عملكـرد فصـلي  "هاي كمكي فصلي اين بخش از سه كميت اساسي براي دستيابي به شاخص
 زيربنـاي  مسـاحت ميانگين متحـرك   "و  "گذاري بخش خصوصي در ساختمان سرمايه"،"اي ههاي سرماي دارايي

هاي مذكور، بـا توجـه بـه     ها و شاخص از كميت. استفاده شده است "صادر شده ساختماني هاي پروانه در شده تعيين
ش قـرار  هايي تركيبي ساخته شده اسـت كـه مبنـاي برآوردهـاي فصـلي ايـن بخـ        هاي ملي ساالنه، شاخص حساب
  .نشان داده شده است فعاليتهاي مورد استفاده در محاسبات فصلي اين  در جدول زير كميت .اند گرفته
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  هاي فصلي بخش ساختمان هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 11جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

وزارت امور اقتصادي و)عمراني(اي هاي سرمايه ييتملك دارا پرداختي عملكرد
  آمارهاي ثبتي  دارايي

ا.ا.بانك مركزي جسرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان  
 بخش ساختماني يها از فعاليت طرح آمارگيري

 شهري مناطق خصوصي در

هاي ساختماني صادر  آوري اطالعات پروانه طرح جمع مركزآمار ايران هاي صادر شده  پروانهدر  شده تعيين زيربناي مساحت
 هاي كشور شده توسط شهرداري

مورد استفاده در بخشهاي نهادهتركيبي شاخص قيمت 
مقدار توليد بخش وطرح آمارگيري از قيمت توليد كننده   مركز آمار ايرانساختمان

  صنعت
 

  فروشي فروشي و خرده عمده) چبخش 
الزم بـه  . آنها اشـتغال دارنـد    كاالها و تعميرات  خريد و فروش  به  كه  است  هايي كارگاه تمامي  شامل  فعاليت    اين

  .شود فعاليت منظور نمي  ، در اين است  باساخت  همراه  كه  تعميراتي  ذكراست 

  )47الي  45هاي كد فعاليت( فروشي فروشي و خرده هبخش عمد -2-1-12

 سو يك از كه طوري به . است كاال بازار تقاضاي و عرضه بين وصل حلقه ،عمده فروشي و خرده فروشي خدمات

 مورد ديگر، كاالهاي ازسوي و شده عرضه بازار در عمده فروشي و خرده فروشي كانال از توليديهاي  بخش ستانده

فروشـي و   كانـال عمـده   از شـوند  تـأمين مـي   داخل توليد يا واردات به واسطه كه خانوار و اقتصادي يها فعاليت نياز
هاي كشاورزي، ماهيگيري، ساير  فعاليت بر اين اساس، در ابتدا ستانده رشته .گيرد مي قرار ها آن اختيار در يفروش خرده

هـاي خـانوار بـه قيمـت جـاري در       هزينـه سپس، از مجمـوع  . شوند معادن و صنعت در قالب يك شاخص تجميع مي
هـاي بـرآورد شـده از جـداول      در نهايت با اسـتفاده از وزن . شود هاي كااليي منتخب شاخص ديگري ساخته مي گروه
شوند و از آن به عنوان شاخص كمكـي   ،  دو شاخص مذكور در قالب يك شاخص تركيب مي1390ستانده سال -داده

شاخص كمكي به قيمت ثابت نيز به همـين روش حاصـل شـده    . شود استفاده ميستانده اين فعاليت به قيمت جاري 
و مخارج خانوار در گروه كااليي منتخب بـه  هاي منتخب به قيمت ثابت  فعاليتستانده رشته  است با اين تفاوت كه از
شـان داده شـده   اين فعاليت ن در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت .شود قيمت ثابت استفاده مي

  .است
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  فروشي فروشي و خرده هاي فصلي بخش عمده هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 12جدول 
 مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

 ات فصلي بخش كشاورزيمحاسب مركز آمار ايرانستانده بخش كشاورزي به قيمت جاري و ثابت

 ات فصلي بخش ماهيگيريمحاسب مركز آمار ايرانبخش ماهيگيري به قيمت جاري و ثابتستانده 

 ات فصلي بخش ساير معادنمحاسب مركز آمار ايرانستانده بخش ساير معادن به قيمت جاري و ثابت

 ات فصلي بخش صنعتمحاسب مركز آمار ايرانستانده بخش صنعت به قيمت جاري و ثابت

مد خانوارهاي شهري و آطرح آمارگيري هزينه و در مركز آمار ايرانمنتخب هايگروه كاال در ها هزينه خانوار
 روستايي

 كاالها كشور كل قيمت اخصطرح آمارگيري ش مركز آمار ايران منتخب هايدر گروه كاال مصرف كننده شاخص قيمت
  شهري خانوارهاي مصرفي وخدمات

  

  مربوط به تأمين جا و غذا خدمات  )خبخش 
هـا بـراي مصـرف در محـل      فعاليت تدارك كوتاه مدت جا و فروش غذاهاي آماده و آشـاميدني  شامل ،اين بخش

و محاسبات فصلي براي هـر  اين بخش به فعاليت هتل و خوابگاه و فعاليت رستوران تفكيك شده است . استعرضه 
در ادامـه هـر يـك از ايـن     . ها به طور مستقل انجام شده و در سطح بخش تجميـع و انتشـار يافتـه اسـت     يك از آن

  .اند ها مورد بررسي قرار گرفته فعاليت

  ) 55 كد فعاليت( تأمين جافعاليت  -2-1-13

هـاي   شاخص. است ها ها و خوابگاه ائرسراها، پانسيونها، ز ها، مسافرخانه هتل تمامي  شامل  ،فعاليت  اين  ي محدوده
شب اقامـت در مسـافرخانه و متوسـط    -شب اقامت در هتل،  تعداد نفر-كمكي فصلي اين فعاليت بر اساس تعداد نفر

در محاسـبات   هاي مورد استفاده زير كميت در جدول .اند دست آمده هاي مذكور به گاه قيمت يك شب اقامت در اقامت
  .فعاليت نشان داده شده استاين  فصلي

  هاي فصلي فعاليت هتل و خوابگاه هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 13جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي نيروي انتظاميشب  اقامت در هتل - تعداد نفر
 آمارهاي ثبتي نيروي انتظاميپذير نه و مهمانشب  اقامت در مسافرخا - تعداد نفر

مار ايرانمركز آكرايه يك شب اقامت درهتل  آمارگيري شاخص قيمت مصرف كننده طرح  

آمار ايرانمركزكرايه يك شب اقامت درمسافرخانه  آمارگيري شاخص قيمت مصرف كننده طرح 
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  )56 د فعاليتك( هاهاي خدماتي مربوط به غذا و آشاميدنيفعاليت -2-1-14

و   تهيـه   فعاليـت   به  كه  غذا و نوشيدني،  صرف  هاي و محل  پذيرايي  هاي ها، سالن فروشي ها، اغذيه رستوران تمامي
هاي فصلي خانوار، در زمينه رستوران و صرف غذا  مجموع هزينه. گيرند قرار مي  فعاليت  دارند، در اين  سرو غذا اشتغال

شاخص كمكي ستانده به . ن شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري در نظر گرفته شده استدر خارج از خانه، به عنوا
 .كننده رستوران و بوفه به دست آمده است هاي مذكور به شاخص قيمت توليد قيمت ثابت نيز از تقسيم مجموع هزينه

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت

  هاي فصلي فعاليت رستوران هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 14جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  مركز آمار ايران در زمينه رستوران و صرف غذاخانوارها  يها هزينه
  

مد خانوارهاي آطرح آمارگيري هزينه و در
 شهري و روستايي

  قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  شاخص  قيمت توليد كننده رستوران و بوفه

  
  

  انبارداري  و حمل و نقل  -حبخش 
ـ  اآهن، جـ  ه از طريق را و نقل مسافر يا بار هاي مربوط به تدارك حمل فعاليت شامل ،اين بخش ي يـا  ده، مسـير آب

اي و پاركينـگ،   هـاي كمكـي نظيـر تسـهيالت پايانـه      هوايي اعم از اينكه داراي برنامه زماني باشند يا نـه و فعاليـت  
هاي فصلي، اين بخش بـه   در تدوين حساب. جابجايي محموله و انبارداري و همچنين فعاليت پست و مخابرات است

اي، حمل و نقل آبـي، حمـل و نقـل هـوايي،      اي، حمل و نقل لوله فعاليت حمل و نقل ريلي، حمل و نقل جاده شته
محاسبات فصلي براي هر يك . تفكيك شده است ارتباطاتو  و پيك و فعاليت اطالعات پست ،پشتيباني حمل و نقل

 ي در ادامـه نحـوه  . جميع و انتشار يافته اسـت ت، ها به طور مجزا انجام شده و در نهايت در سطح بخش از اين فعاليت
  .است  هاي مذكور به تفكيك مورد بررسي قرار گرفته برخورد با فعاليت
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  )49كد فعاليت( فعاليت حمل و نقل ريلي -2-1-15

يـر تغييـر   هاي مرتبط نظ فعاليت اًضمن. شامل حمل و نقل مسافر و بار توسط راه آهن بين شهري است ،اين فعاليت   
تعداد مسافر جابجا شـده و  بر اساس اطالعات فصلي شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت . گيرد بر مي در ،را نيزخط 

نيـز   جـاري به قيمت ستانده شاخص كمكي . ا به دست آمده است.ا.راه آهن ج  مقدار بار حمل شده دريافتي از شركت
اين  در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،زير در جدول. شده استبرآورد مناسب شاخص قيمت با استفاده از 

  .فعاليت نشان داده شده است

  هاي فصلي فعاليت حمل و نقل ريلي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 15جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

مارهاي ثبتيآ  ا.ا.آهن ج  شركت راه تعداد مسافر جابجا شده  

 آمارهاي ثبتي  ا.ا.آهن ج  شركت راه مقدار بار حمل شده

 مركز آمار ايران  )داخل كشور(كننده بليط مسافرت با قطار  شاخص قيمت توليد
قيمت توليد  شاخصطرح آمارگيري 

  كننده

 مركز آمار ايران  كننده حمل بار از طريق راه آهن شاخص قيمت توليد
توليد قيمت  شاخصطرح آمارگيري 

  كننده
  

  )49كد فعاليت( اي فعاليت حمل و نقل جاده -2-1-16

، حمـل و  )شهري از طريـق راه آهـن   نبجز حمل و نقل بي(حمل و نقل زميني با برنامه زماني  شامل ،اين فعاليت
حمل  درآمد حاصل از جابجايي مسافر و درآمد حاصل از. استنقل زميني بدون برنامه زماني و حمل و نقل زميني بار 

بـا اسـتفاده از    سـتانده تركيبـي  شـاخص كمكـي    ،بر ايـن اسـاس  . هستنديت و نقل بار اجزاي اصلي ستانده اين فعال
در جدول . برآورد شده است ،حمل و نقل هاي فصلي خانوار در خصوص هزينهو بار حمل شده مقدار  اطالعات فصلي

  .ان داده شده استاين فعاليت نش در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،زير
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  اي هاي فصلي فعاليت حمل و نقل جاده هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 16جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

مد خانوارهاي آطرح آمارگيري هزينه و در  مركز آمار ايران حمل و نقل زمينهدر هزينه خانوارها 
  شهري و روستايي

  آمارهاي ثبتي  سازمان راهداري اي تعداد مسافر جابجا شده در حمل و نقل جاده
  آمارهاي ثبتي  سازمان راهداري اي مقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده

اي بار و مسافر از ستانده حمل و نقل نقل جاده سهم حمل و
 ايجاده

 ساالنه ي مليها حساب  مركز آمار ايران

مسافر با برنامه  زميني   و نقل  كننده حمل شاخص قيمت توليد
 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري  مركز آمار ايران  زماني

ن مسافر بدو زميني   و نقل  كننده حمل  شاخص قيمت توليد
 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري  مركز آمار ايران  برنامه زماني

 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري  مركز آمار ايران  كننده حمل و نقل جاده اي بار ديتول متيشاخص ق
 
  )49كد فعاليت( اي فعاليت حمل و نقل لوله -2-1-17

دوغاب و ساير كاالها از طريق خطوط لولـه و همچنـين انجـام     حمل و نقل انواع گاز، مايعات، شامل ،اين فعاليت
ت فصـلي مقـدار   عـا بر اساس اطال، كمكي اين فعاليت  شاخص. استهاي پمپاژ و نگهداري خطوط لوله  امور ايستگاه

شده از شركت ملـي پـااليش و   هاي جاري دريافت  كارمزدهمچنين  و هاي نفتي حمل شده نفت خام و مقدار فراورده
ايـن فعاليـت    در محاسـبات فصـلي   هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير. اند دست آمده به  هاي نفتي ردهوآپخش فر

  .نشان داده شده است

  اي هاي فصلي فعاليت حمل و نقل لوله هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 17جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  عاتاطال منبع

  آمارهاي ثبتي  هاي نفتي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده كارمزد حمل نفت خام
 آمارهاي ثبتي  هاي نفتي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي كارمزد حمل فرآورده

 آمارهاي ثبتي  هاي نفتي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده مقدار نفت خام حمل شده

 آمارهاي ثبتي  هاي نفتي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده حمل شدههاي نفتي  مقدار فرآورده
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  )50كد فعاليت( فعاليت حمل و نقل آبي -2-1-18

شـاخص كمكـي سـتانده بـه     . گيـرد  بر مي را در  و ساحلي  داخلي  هاي بار و مسافر در آب  و نقل  حمل ، فعاليت  اين
و بارگيري كاال در بنادر توسط شناورهاي ايراني به دست آمـده   مقدار تخليهاطالعات فصلي از با استفاده  قيمت ثابت

مناسب كننده  ضرب شاخص مذكور در شاخص قيمت توليد شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري نيز از حاصل .تاس
  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير .حاصل شده است

  هاي فصلي فعاليت حمل و نقل آبي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص ميتك: 18جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  آمارهاي ثبتي سازمان بنادر و دريانوردي  مقدار تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور

وسط تكشور مقدار تخليه و بارگيري كاال در بنادر 
 شناورهاي كمتر از هزار تن

 آمارهاي ثبتي سازمان بنادر و دريانوردي

 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري  مركز آمار ايران  شاخص بهاي توليد كننده خدمات حمل و نقل آبي

  
  
  )51 كد فعاليت( فعاليت حمل و نقل هوايي -2-1-19

كمكـي ايـن فعاليـت از      براي دستيابي به شاخص. استوا يا فضا بار و مسافر از طريق ه  حمل  شامل  ،فعاليت  اين
و ) ورودي و خروجـي ( المللـي  ي هواپيمايي داخلي در پروازهاي داخلي و بينها تعداد مسافر جابجا شده توسط شركت

 در محاسـبات فصـلي   هاي مورد اسـتفاده  در جدول زير كميت .استفاده شده است مورد نظركننده  شاخص قيمت توليد
  .ين فعاليت نشان داده شده استا

  هاي فصلي فعاليت حمل و نقل هوايي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 19جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي  سازمان هواپيمايي كشور  تعداد مسافر جابجا شده در پروازهاي داخلي
 آمارهاي ثبتي  سازمان هواپيمايي كشور)ورودي(مسافر جابجا شده در پروازهاي بين الملليتعداد

تعداد مسافر جابجا شده در پروازهاي بين المللي
)(

 آمارهاي ثبتي  سازمان هواپيمايي كشور

 توليد كننده قيمت شاخصطرح آمارگيري  مركز آمار ايران  شاخص بهاي توليد كننده خدمات حمل و نقل هوايي
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  )52 كد فعاليت( فعاليت پشتيباني حمل و نقل -2-1-20

 و خـدمات   هـوايي   و نقل  حمل  پشتيباني  آبي، خدمات  و نقل  حمل  پشتيباني  ، خدمات انبارداري   شامل  ،فعاليت  اين
در بـرآورد   آبـي و هـوايي  از اطالعات دو بخـش حمـل و نقـل     ،در اين فعاليت. باشد مي  زميني  و نقل  حمل  پشتيباني

هاي مورد استفاده در محاسبات فصـلي ايـن    كميت ،در جدول زير. استفاده شده است ،ستانده تركيبيشاخص كمكي 
  .فعاليت نشان داده شده است

  هاي فصلي فعاليت پشتيباني حمل و نقل هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 20جدول 

  اتمأخذ اطالع نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  آمارهاي ثبتي سازمان بنادر و دريانوردي مقدار تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور
درآمد حاصل از جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي و بين المللي به 

  محاسبات فصلي بخش   سازمان هواپيمايي كشور قيمت ثابت و جاري
  حمل و نقل هوايي

آبي، كمكي (منتخب پشتيباني حمل و نقل  هاي ستانده فعاليت سهم
  ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران )ها ، شركت فرودگاهسازمان بنادر و كشتيراني

هاي پشتيباني و كمكي حمل و  شاخص بهاي توليد كننده فعاليت
 مركز آمار ايران  هاي مسافرتي هاي آژانس نقل و فعاليت

قيمت  صشاخطرح آمارگيري 
  توليد كننده

  

  )53 كد فعاليت(پيك فعاليت پست و  -2-1-21

هـا و   هاي پست و پيك، مانند تحويل گرفتن، حمـل و نقـل و تحويـل دادن نامـه     اين قسمت دربرگيرنده فعاليت
  .شود رساني نيز در اين جا گنجانده مي دهي محلي و پيام خدمات تحويل. ها با ترتيبات گوناگون است بسته

  شـاخص كـه   شده است برآوردها  متوسط نرخ آن وتعداد مرسوالت پستي  اطالعاتاز  كمكي اين فعاليت  شاخص
در  هـاي مـورد اسـتفاده    جدول زير كميـت در  .ستو ثابت قرار گرفته استانده به قيمت جاري مبناي محاسبه  ،مذكور

  .اين فعاليت نشان داده شده است محاسبات فصلي
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  و پيك فصلي فعاليت پستهاي  هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 21جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي ا.ا.شركت پست ج تعداد و متوسط نرخ  ترافيك مرسوالت پستي عادي
 آمارهاي ثبتي ا.ا.شركت پست ج تعداد و متوسط نرخ  ترافيك مرسوالت پستي سفارشي
 آمارهاي ثبتي ا.ا.شركت پست ج تعداد و متوسط نرخ  ترافيك مرسوالت پستي پيشتاز
 آمارهاي ثبتي ا.ا.شركت پست ج تعداد و متوسط نرخ  ترافيك مرسوالت پستي ويژه

 آمارهاي ثبتي ا.ا.شركت پست ج تعداد و متوسط نرخ  ترافيك مرسوالت پستي امانت
 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران پست ملي و پيك غير دولتيه شاخص قيمت توليد كنند

  

  اطالعات و ارتباطات) دبخش 
ي توليد و توزيع اطالعات و محصوالت فرهنگي، فراهم كردن وسايل ارسال يا توزيع اين  برگيرنده در ،ين بخشا

هـاي   هـا و سـاير فعاليـت    و مخـابرات و پـردازش داده  هـا   هاي فناوري اطالعات داده محصوالت، و همچنين فعاليت
  .رساني است خدماتي اطالع

  )63الي  58هاي كد فعاليت(اطالعات و ارتباطات  -2-1-22

، به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري در نظر گرفته مخابراتهاي فصلي خانوار در زمينه  مجموع هزينه   
هـاي مـذكور بـه شـاخص قيمـت       ثابـت نيـز از تقسـيم مجمـوع هزينـه      شاخص كمكي ستانده به قيمت. شده است

ايـن فعاليـت    در محاسـبات فصـلي   هاي مورد اسـتفاده  در جدول زير كميت .به دست آمده است مخابراتكننده  توليد
  .نشان داده شده است

  اطالعات و ارتباطاتفصلي فعاليت هاي  هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 22جدول 

  مأخذ اطالعات ام كميت يا شاخصن
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

مد خانوارهاي آطرح آمارگيري هزينه و در  مركز آمار ايران ها در زمينه مخابرات هزينه خانوار
  شهري و روستايي

 طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد كننده  مركز آمار ايران  شاخص قيمت توليد كننده مخابرات
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  مالي و بيمه خدمات) ذبخش 
هـاي   ي اتكايي و بازنشستگي و فعاليت هاي خدمات مالي، شامل بيمه، تأمين وجوه بيمه فعاليت شامل ،اين بخش

هـاي   هـاي شـركت   هـا، ماننـد فعاليـت    داران دارايي هاي سهام فعاليت شامل همچنين .باشد ميپشتيباني خدمات مالي 
هاي فصلي،  در تدوين حساب. ها و واحدهاي مالي همانند آن نيز هست ها، صندوق هاي تراست صاحب سهم و فعاليت

و محاسبات فصلي براي هر يك  تفكيك شده استهاي جنبي خدمات مالي، بيمه و فعاليتفعاليت  سهاين بخش به 
ي هـا  هـر يـك از فعاليـت    ،در ادامه. به طور مستقل انجام شده و در سطح بخش تجميع و انتشار يافته است ها از آن

  .اند مورد بررسي قرار گرفته مذكور به اجمال

  )64 كد فعاليت(هاي خدمات مالي، بجز تأمين وجوه بيمه و بازنشستگي فعاليت -2-1-23

ـ  كشـور را در   و اعتبـاري   مـالي   و مؤسسـات   و تخصصي  تجاري  هاي ، بانك مركزي  بانك ؛فعاليت  اين . گيـرد  ر مـي ب
و )   هـا  التفاوت سود دريافتي از تسهيالت و سود پرداختي بـه سـپرده   مابه(  1فيزيمشاخص كمكي اين فعاليت شامل 

 .انـد شدههاي ملي ساالنه در قالب يك شاخص واحد تركيب از اطالعات حساب باشد كه با استفادهساير كارمزدها مي
  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت

  هاي فصلي فعاليت بانك هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 23جدول 

 نام كميت يا شاخص
  مأخذ اطالعات

نام دستگاه (
 )اجرايي

  اطالعات منبع

  آمارهاي ثبتي ا.ا.بانك مركزي ج ها  مانده سپردهكل
 آمارهاي ثبتي ا.ا.بانك مركزي ج مانده تسهيالت كل

 آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران ات اعتباريمؤسسها وكل بانكمتوسط نرخ سود تسهيالت بر اساس اطالعات
 يآمارهاي ثبت مركز آمار ايران ات اعتباريمؤسسها وكل بانكها بر اساس اطالعات متوسط نرخ سود سپرده

 مركز آمار ايران شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري
 بهاي شاخصطرح آمارگيري 

  مصرف كننده
  

                                                 
1 Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM) 
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  )66 كد فعاليت(هاي بيمه هاي جنبي خدمات مالي و فعاليتفعاليت -2-1-24

 ،الي است ولي خـود هاي خدمات م اين قسمت شامل تأمين خدماتي است كه مستلزم يا در ارتباط نزديك با فعاليت   
،  بـورس   بهادار،كـارگزاران   اوراق  بـورس   فعاليـت سـازمان    شـامل   در ايـران   بخـش   ايـن . كنند خدمات مالي ارائه نمي

ارزش ايـن فعاليـت،   در . اسـت  ...و ) ليزينـگ (هاي اجـاره داري مـالي    ، شركت بانك  ، پست گذاري سرمايه  هاي شركت
در نظر گرفته شده است و از تقسيم كميت مـذكور   جاريمكي ستانده به قيمت جاري بازار سهام به عنوان شاخص ك

هاي مورد  در جدول زير كميت .دست آمده است به شاخص كل قيمت سهام، شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت به
  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي استفاده

  هاي مالي گري هاي فصلي فعاليت ساير واسطه در حساب هاي مورد استفاده ها و شاخص كميت: 24جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي  سازمان بورس ارزش سهام معامله شده 
 آمارهاي ثبتي  سازمان بورس ارزش جاري بازار سهام 
 بتيآمارهاي ث  سازمان بورس تعداد سهام معامله شده

 آمارهاي ثبتي  سازمان بورسشاخص كل قيمت سهام در پايان دوره

ي اتكايي و تأمين وجوه بازنشستگي، به جز تـأمين اجتمـاعي    بيمه، بيمههاي  فعاليت -2-1-25

  )65 كد فعاليت( اجباري

ها غير  از و ساير بيمهاند ي اتكايي عمر با يا بدون يك عامل اساسي پس ي عمر و بيمه ي بيمه اين گروه دربرگيرنده   
هاي كمكي اين فعاليت بر اساس اطالعات تفصيلي دريافت شده از شركت بيمه مركزي  شاخص. ي عمر است از بيمه

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير. محاسبه شده است

  هاي فصلي فعاليت بيمه در حساب هاي مورد استفاده ها و شاخص كميت: 25جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي مركزي ايرانبيمه بر حسب انواع بيمه نامههاي دريافتي حق بيمهارزش 
 آمارهاي ثبتي بيمه مركزي ايران هاي صادر شده تعداد بيمه نامه
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  ستغالتامالك و م خدمات) ربخش 
هاي مربوط بـه   اي، فعاليت هاي مربوط به امالك و مستغالت با مالكيت شخصي يا اجاره اين بخش شامل فعاليت

آالت و تجهيـزات بـدون اپراتـور و كرايـه كاالهـاي       امالك و مستغالت بر اساس دستمزد يا مقاطعه، كرايـه ماشـين  
. هاي كسب و كـار اسـت   حقيق و توسعه و ساير فعاليتهاي ت ، فعاليتهاي مربوط به رايانه ، فعاليتشخصي و خانگي
فعاليت خـدمات واحـدهاي مسـكوني شخصـي، خـدمات واحـدهاي        پنجهاي فصلي، اين بخش به  در تدوين حساب

مسكوني اجاري، خدمات واحدهاي غيرمسكوني، خدمات دالالن مستغالت و فعاليت كرايه و خـدمات كسـب و كـار    
انجام شده و در نهايـت در سـطح    ها به طور مستقل اي هر يك از اين فعاليتمحاسبات فصلي بر. تفكيك شده است

بـه طـور خالصـه تشـريح شـده      ها  از اين فعاليتنحوه برخورد با هر يك در ادامه . بخش تجميع و انتشار يافته است
  .است

  )68 كد فعاليت( فعاليت خدمات واحدهاي مسكوني شخصي -2-1-26

وش، اجاره، سرپرستي و اداره واحدهاي مسكوني مربوط به خود در اين طبقه قـرار  هاي مربوط به خريد، فر فعاليت
هاي بعدي، مسكن در برابـر   بهاي مسكن شخصي، اقامتگاه خانوارها بابت اجارههاي برآوردي  مجموع هزينه. گيرند مي

 مـت جـاري در نظـر   بهاي احتسابي، به عنوان شاخص كمكي ستانده اين فعاليت به قي خدمت، مسكن مجاني و اجاره
 مصـرف كننـده  هاي مذكور به شاخص قيمت  كمكي ستانده به قيمت ثابت از تقسيم هزينه شاخص. گرفته شده است

اين فعاليـت نشـان داده شـده     در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت .آمده است دست  به مناسب
  .است

  هاي فصلي فعاليت واحدهاي مسكوني شخصي حساب هاي مورد استفاده در ها و شاخص كميت: 26جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

مد آطرح آمارگيري هزينه و در  مركز آمار ايران  فعاليت واحدهاي مسكوني شخصيهزينه برآوردي خانوارها بابت 
 خانوارهاي شهري و روستايي

 بهاي شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران شاخص اجاره بهاي مسكن احتسابي
  مصرف كننده
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  )68 كد فعاليت( فعاليت خدمات واحدهاي مسكوني اجاري -2-1-27

مجمـوع  . گيرنـد  ي مسكوني اجاري در اين طبقه قـرار مـي  هاي مربوط به اجاره، سرپرستي و اداره واحدها فعاليت
 گاه بعدي و اجاره احتسابي محل سكونت رهنـي،  اقامت ،گاه اصلي بهاي اقامت بابت اجارههاي برآوردي خانوارها  هزينه

شـاخص كمكـي سـتانده بـه     . به عنوان شاخص كمكي ستانده اين فعاليت به قيمت جاري در نظر گرفته شده اسـت 
در جدول زيـر    .آمده است دست  به مصرف كننده مورد نظرهاي مذكور به شاخص قيمت  از تقسيم هزينهقيمت ثابت 

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت

  هاي فصلي فعاليت واحدهاي مسكوني اجاري هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 27جدول 

  مأخذ اطالعات اخصنام كميت يا ش
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  فعاليت واحدهاي مسكوني اجاري بابت هزينه خانوارها
 

خانوارهاي  مدآطرح آمارگيري هزينه و در   مركز آمار ايران
  تاييشهري و روس

  كنندهمصرف  بهاي شاخصطرح آمارگيري    مركز آمار ايران   اجاره بهاي واقعي مسكنشاخص 

  )68 كد فعاليت( فعاليت خدمات واحدهاي غيرمسكوني-2-1-28

اي  هاي مربوط به خريد، فروش، اجاره، سرپرستي و اداره واحدهاي غيرمسكوني مربوط به خود و يـا اجـاره   فعاليت
هـاي خـانوار    هاي خانوار بابت خدمات واحدهاي مسكوني شخصي و هزينه مجموع هزينه. گيرند مي در اين طبقه قرار

براي . ته استبابت واحدهاي مسكوني اجاري به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري مورد استفاده قرار گرف
انـد و مجمـوع    قسـيم شـده  ربـط ت  قيمـت ذي   هـاي  هاي مذكور به شـاخص  هزينهنيز  انجام محاسبات به قيمت ثابت

در جـدول زيـر    .در نظر گرفته شـده اسـت  به قيمت ثابت ستانده هاي به دست آمده به عنوان شاخص كمكي  كميت
  .اين فعاليت نشان داده شده است ليدر محاسبات فص هاي مورد استفاده كميت

  غيرمسكونيهاي فصلي فعاليت واحدهاي  هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 28جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 هاي خانوار بابت خدمات واحدهاي مسكوني شخصي هزينه
خانوارهاي  مدآطرح آمارگيري هزينه و در  مركز آمار ايران

 هاي خانوار بابت واحدهاي مسكوني اجاري  هزينه  شهري و روستايي

 مصرف كننده بهاي شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  شاخص اجاره بهاي مسكن احتسابي
  كننده مصرف بهاي شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  اجاره بهاي واقعي مسكنشاخص 
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  )68 كد فعاليت( الن مستغالتفعاليت خدمات دال -2-1-29

. الزحمـه يـا مقاطعـه اسـت     اين فعاليت شامل خريد، فروش، اجاره، اداره و ارزيابي مستغالت بر اساس دريافت حق   
دسـت   از سامانه امالك و مستغالت كشور بـه ر اساس اطالعات فصلي دريافت شده هاي كمكي اين فعاليت ب شاخص

   و  ) به تفكيك اجاره و فروش( تعداد معامالت با استفاده از اطالعات يمت ثابتشاخص كمكي ستانده به ق. آمده است
شـاخص   قيمت مـرتبط، در شاخص به دست آمده  ضرب كميت حاصلاز  .برآورد شده استسال پايه  در ها  آنقيمت 

  .حاصل شده است كمكي ستانده به قيمت جاري
  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت

  هاي فصلي فعاليت دالالن مستغالت هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 29جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران تعداد معامالت اجاره 
 آمارهاي ثبتي مركز آمار ايرانتعداد معامالت خريد و فروش ملك
 آمارهاي ثبتي مركز آمار ايرانتعداد معامالت خريد و فروش زمين

 مركز آمار ايران شاخص اجاره بهاي واقعي مسكن
آمارگيري شاخص قيمت مصرف  طرح

 كننده

  
  

  خدمات اداري و پشتيباني - اي، علمي و فني حرفهخدمات ) ژ-زبخش هاي 

علمي و فني نيازمند آموزش سطح باال هستند و دانش و مهـارت تخصصـي را در دسـترس    اي،  هاي حرفه فعاليت
هاي گوناگوني است كه عمليات كلـي   شامل فعاليت نيز  هاي خدمات اداري و پشتيباني فعاليت. دهند كاربران قرار مي

فعاليـت  "و   "و كار فعاليت كرايه و خدمات كسب"در دو سطح محاسبات فصلي  .كنند كار و كسب را پشتيباني مي
برخـورد بـا    ي در ادامـه نحـوه  . تجميع و انتشار يافتـه اسـت  ، و در نهايت در سطح بخششود  انجام مي "دامپزشكي

  .است  هاي مذكور به تفكيك مورد بررسي قرار گرفته فعاليت
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  ) 82الي  78و  75الي  69هاي كد فعاليت( فعاليت كرايه و خدمات كسب و كار -2-1-30

 هايي كه بيشترين ارتباط را با فعاليت خدمات كرايه و كسـب و كـار دارنـد    ستانده، فعاليت -اس جداول دادهبر اس
اند و تركيـب خطـي از مصـارف     شناسايي شده ،)امور عمومي و خدمات شهريهاي صنعت، ساختمان و  شامل بخش(

هـاي مـورد    در جـدول زيـر كميـت   . است ها به عنوان متغير كمكي مورد استفاده قرار گرفته واسطه فصلي آن فعاليت
  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي استفاده

  هاي فصلي فعاليت كرايه و خدمات كسب و كار هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 30جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

فعاليت كرايه و خدمات ي مرتبط با ها مصرف واسطه بخش
 كسب و كار

  مركز آمار ايران
  

فعاليت هاي مرتبط با  بخش محاسبات فصلي
  كرايه و خدمات كسب و كار

  

  )77 كد فعاليت(دامپزشكي  فعاليت -2-1-31

هـاي پزشـكي بـراي حيوانـات كـه توسـط        همچنـين فعاليـت  . هاي دامپزشكي است شامل بيمارستان ،فعاليت اين   
در  .شوند بندي مي گيرد، در اين فعاليت طبقه هاي پرورش حيوانات انجام مي ات دامپزشكي و با مراجعه به محلسسمؤ

 روش غيـر بـازاري   شـهري  فعاليـت امـور عمـومي و خـدمات    اين فعاليت هماننـد   محاسبات فصلي، روش برخورد با
  .فعاليت نشان داده شده است اين در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت .باشد مي

  دامپزشكيهاي فصلي بخش  هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 31جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران  و ثابت به قيمت جاري دامپزشكيجبران خدمات بخش 

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت  به قيمت جاري دامپزشكيبخش مصرف واسطه 

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت به قيمت جاري دامپزشكيمصرف سرمايه ثابت بخش 

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي دامپزشكيبخش هاي منتخب اي دستگاه بارات هزينهاعت

اغلين مشمول قانون مديريت خدمات شاخص ضريب حقوق ش
 كشوري

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد كننده مركز آمار ايران شاخص بهاي توليد كننده فعاليت دامپزشكي
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  ي امور عمومي و دفاع؛ تأمين اجتماعي اجباري اداره) سبخش 
به جامعه خط مشي اقتصادي و اجتماعي جامعه، فعاليت ارائه خدمات  اداره امور كشور و  شامل فعاليت ،اين بخش

هاي فصلي، ايـن بخـش بـه سـه فعاليـت امـور        در تدوين حساب. مين اجتماعي اجباري استتأ  طور كلي و فعاليت به
محاسـبات  . اجتماعي اجباري تفكيك شـده اسـت   مينامور دفاعي و انتظامي و همچنين تأعمومي و خدمات شهري، 

در ادامـه  . افته استسطح بخش تجميع و انتشار ي ها به طور مجزا انجام شده و در اين فعاليتبراي هر يك از  فصلي
  .اند مورد بررسي قرار گرفته ي مذكورها فعاليتهر يك از 

  )84كد فعاليت ( امور عمومي و خدمات شهري فعاليت -2-1-32

سساتي كه خدمات مراقبت بهداشـتي،  ؤهاي م فعاليت هاي خدمات عمومي كلي، تنظيم شامل فعاليت ،فعاليت نيا
تر كسـب   دهند، تنظيم امور و كمك به جريان كارآمد خدمات آموزشي، فرهنگي و ساير خدمات اجتماعي را انجام مي

هـاي انتظـامي و    هاي دفاعي، فعاليـت  فعاليت ،طور كلي، امور خارجه هاي خدماتي كمكي براي دولت به و كار، فعاليت
اعتبـارات  بصـورت غيربـازاري و  بـا اسـتفاده از      هاي دولتي در محاسبات فصلي، ستانده فعاليت. ومي استامنيت عم

در محاسـبات   هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير .شود ميبرآورد هاي دولتي  با هر يك از فعاليت طمرتب اي هزينه
  .اين فعاليت نشان داده شده است فصلي

  هاي فصلي بخش امور عمومي و خدمات شهري هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 32جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

و   به قيمت جاريو خدمات شهري  جبران خدمات بخش امور عمومي
 ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايرانو ثابت به قيمت جاريت شهري و خدما مصرف واسطه بخش امور عمومي

 به قيمت جاري مصرف سرمايه ثابت بخش امور عمومي و خدمات شهري
  و ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

امور عمومي و خدمات بخش هاي منتخب  اي دستگاه ات هزينهاعتبار
 شهري

  ي ثبتيآمارها قوانين بودجه سنواتي

  آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

 مركز آمار ايران بهاي توليد كننده كل شاخص 
طرح آمارگيري شاخص قيمت 

 توليد كننده
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  )84 كد فعاليت( امور دفاعي و انتظامي فعاليت -2-1-33

ريت، نظارت و اداره امـور دفـاع نظـامي و نيروهـاي نظـامي، مـديريت و اداره       هاي مدي شامل فعاليت ،فعاليت نيا
و ارائه خدمات  ها داناداره زن هاي كيفري و هاي مدني و دادگاه نيروهاي دائمي و كمكي پليس، مديريت و اداره دادگاه

 مـور عمـومي و خـدمات   فعاليـت ا اين فعاليت نيز همانند  در محاسبات فصلي، روش برخورد با. ديب استأبه منظور ت

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير .باشد مي شهري
  هاي فصلي بخش امور دفاعي و انتظامي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 33جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اتاطالع منبع

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت به قيمت جاري جبران خدمات بخش امور دفاعي و انتظامي 

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت مصرف واسطه بخش امور دفاعي و انتظامي به قيمت جاري

و  مصرف سرمايه ثابت بخش امور دفاعي و انتظامي به قيمت جاري
 ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب كز آمار ايرانمر

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي امور دفاعي و انتظاميبخش هاي منتخب  اي دستگاه ات هزينهاعتبار

شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات 
 كشوري

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد  مركز آمار ايران  شاخص كل بهاي توليد كننده
 كننده

  
  

  )84 كد فعاليت( مين اجتماعي اجباريتأ فعاليت -2-1-34

ـ . شـود  ست كه توسـط دولـت ارائـه مـي    مين اجتماعي اأهاي ت مين مالي و اداره برنامهأشامل ت ،فعاليت نيا مين أت
در محاسـبات  . دهـد  تگي را پوشش ميهاي بازنشس بيماري، تصادف، بيمه بيكاري و صندوق اجتماعي اجباري معموالً
 ،در جـدول زيـر   .باشـد  مـي  شـهري  فعاليت امـور عمـومي و خـدمات   اين فعاليت نيز همانند فصلي، روش برخورد با 

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت
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  خش تامين اجتماعي اجباريهاي فصلي ب هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 34جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

و  به قيمت جارياجتماعي اجباري   تأمينجبران خدمات بخش 
 ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

و  به قيمت جارياجتماعي اجباري  تأمينمصرف واسطه بخش 
 ثابت

 ي ملي ساالنهها سابح مركز آمار ايران

به قيمت اجتماعي اجباري  تأمينمصرف سرمايه ثابت بخش 
 و ثابت جاري

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

تامين اجتماعيبخشهاي منتخب اي دستگاه ات هزينهاعتبار
 اجباري

 آمارهاي ثبتيقوانين بودجه سنواتي

مات شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خد
 كشوري

 آمارهاي ثبتيقوانين بودجه سنواتي

طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد كننده مركز آمار ايران  شاخص كل بهاي توليد كننده
  

  آموزش) شبخش 
درسين خصوصي، به ات مختلف و توسط ممؤسسزش عمومي و خصوصي كه از طريق واين بخش شامل انواع آم

روزانه و شبانه در هر مقطع يا براي هـر حرفـه خـاص ارائـه      صورت به ،ا فشردهوقت ي وقت يا پاره آموزش تمامعنوان 
فعاليت آموزش ابتدايي، آموزش متوسـطه، آمـوزش عـالي و آمـوزش      پنجاين بخش شامل . گيرد شود را در بر مي مي

ادامـه   در كـه تفكيك شـده  مذكور هاي فصلي، اين بخش به چهار فعاليت  در تدوين حساب. بزرگساالن و ساير است
  .اند ها مورد بررسي قرار گرفته هر يك از اين فعاليت

  

  )85 كد فعاليت( آموزش ابتدايي فعاليت -2-1-35

دبستاني كه در اين طبقه گنجانده  آموزش پيش. شامل آموزش عمومي مدارس در سطح ابتدايي است ،اين فعاليت
كه وابسته به مدارس ابتـدايي هسـتند را دربـر    هاي خاصي  مهد كودك، كودكستان، آمادگي يا بخش شود معموالً مي
 .باشـد  مي شهري فعاليت امور عمومي و خدماتاين فعاليت نيز همانند  در محاسبات فصلي، روش برخورد با. گيرد مي

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير
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  هاي فصلي بخش آموزش ابتدايي د استفاده در حسابهاي مور ها و شاخص كميت: 35جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت به قيمت جاري ابتدايي جبران خدمات بخش آموزش

 ي ملي ساالنهها حساب يرانمركز آمار ا و ثابت به قيمت جاري ابتدايي مصرف واسطه بخش آموزش

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايرانو ثابت به قيمت جاري ابتدايي مصرف سرمايه ثابت بخش آموزش

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي ابتداييبخش آموزش هاي منتخب  اي دستگاه ات هزينهاعتبار

شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات 
 يكشور

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد   مركز آمار ايران آموزش ابتدايي شاخص قيمت توليد كننده
  كننده

  

  )85 كد فعاليت( آموزش متوسطه فعاليت -2-1-36

فنـي و   هاي گيرد، همچنين شامل كليه آموزش آموزش مدارس عمومي در مقطع متوسطه را دربر مي ،اين فعاليت
فعاليـت امـور   اين فعاليت نيـز هماننـد    در محاسبات فصلي، روش برخورد با. تر از مقطع دانشگاه است اي پايين حرفه

اين فعاليت نشان داده  در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير .باشد مي شهري عمومي و خدمات
  .شده است

  متوسطههاي فصلي بخش آموزش  اده در حسابهاي مورد استف ها و شاخص كميت: 36جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت متوسطه به قيمت جاري جبران خدمات بخش آموزش

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت متوسطه به قيمت جاري مصرف واسطه بخش آموزش

و  متوسطه به قيمت جاري مصرف سرمايه ثابت بخش آموزش
 ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي متوسطهبخش آموزش هاي منتخب  اي دستگاه ات هزينهاعتبار

شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات 
 كشوري

 آمارهاي ثبتي دجه سنواتيقوانين بو

  طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد كننده  ركز آمار ايرانم عمومي آموزش متوسطهشاخص قيمت توليد كننده 
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  )85 كد فعاليت( آموزش عالي فعاليت -2-1-37

دانشگاهي و آموزشي است كـه منجـر بـه اخـذ درجـه       شامل آموزش پس از دبيرستان در سطح پيش ،اين فعاليت
شود كه برخي از آنها بيشتر  بـر   هاي متنوعي ارائه مي در اين سطح از آموزش، برنامه. شود اهي يا معادل آن ميدانشگ

ايـن فعاليـت نيـز     در محاسبات فصلي، روش برخـورد بـا  . كيد دارندأو برخي بيشتر بر آموزش عملي ت آموزش نظري
 در محاسـبات فصـلي   هاي مورد اسـتفاده  كميت ،ردر جدول زي .باشد مي شهري فعاليت امور عمومي و خدماتهمانند 

  .اين فعاليت نشان داده شده است

  عاليهاي فصلي بخش آموزش  هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 37جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 ي ملي ساالنهها حساب ركز آمار ايرانم و ثابت عالي به قيمت جاري جبران خدمات بخش آموزش

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت عالي به قيمت جاري مصرف واسطه بخش آموزش

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت عالي به قيمت جاري مصرف سرمايه ثابت بخش آموزش

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي يعالبخش آموزش هاي منتخب  اي دستگاه ات هزينهاعتبار

شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات 
 كشوري

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد   ركز آمار ايرانم عاليآموزش شاخص قيمت توليد كننده 
  كننده

  
  
  )85 كد فعاليت( آموزش بزرگساالن فعاليت -2-1-38

. ها قـرار ندارنـد   شامل آموزش به افراد بزرگسالي است كه در نظام آموزش مستمر مدارس و دانشگاه ،اين فعاليت
ات خاصي كه براي آنان در نظر مؤسسهاي روزانه و شبانه در مدارس يا  گونه افراد ممكن است در كالس آموزش اين

در محاسـبات  . گيـرد  مـي   ساالن را نيز دربري براي بزرگهاي سوادآموز برنامه اين نوع آموزش. گرفته شده انجام گيرد
 ،در جـدول زيـر   .باشـد  مـي  شـهري  فعاليت امـور عمـومي و خـدمات   اين فعاليت نيز همانند  فصلي، روش برخورد با

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت
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  هاي فصلي بخش آموزش بزرگساالن در حساب هاي مورد استفاده ها و شاخص كميت: 38جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

و  جاري       به قيمت بزرگساالن جبران خدمات بخش آموزش
 ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

و به قيمت جاري  بزرگساالن مصرف واسطه بخش آموزش
 ثابت

 ي ملي ساالنهها حساب ر ايرانمركز آما

به قيمت جاري  بزرگساالن مصرف سرمايه ثابت بخش آموزش
 ثابتو 

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران

بخش آموزش هاي منتخب  اي دستگاه ات هزينهاعتبار
 بزرگساالن

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

ات شاخص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدم
 كشوري

 آمارهاي ثبتي قوانين بودجه سنواتي

  طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد كننده  ركز آمار ايرانم و ساير بزرگساالنآموزش شاخص قيمت توليد كننده 

  مربوط به سالمت انسان و مددكاري اجتماعي خدمات) صبخش 

هـاي   در تدوين حساب. اجتماعي استهاي مددكاري  فعاليتو  هاي بهداشتي براي انسان اين بخش شامل فعاليت
و محاسبات فصلي براي هر يك از آنها به طور مجزا انجام  فعاليت مذكور تفكيك شده است دوفصلي، اين بخش به 

هاي مـذكور   ، روش برخورد با هر يك از فعاليتدر ادامه. شده و در نهايت در سطح بخش تجميع و انتشار يافته است
  .تشريح شده است

  )87و  86 هايكد فعاليت( بهداشت عاليتف -2-1-39

اي و درمـاني پزشـكان متخصـص از     هاي مشـاوره  هاي عمومي و تخصصي، فعاليت شامل بيمارستان ،اين فعاليت
هـا يـا پزشـكان و يـا      هاي مربوط به بهداشت انسان است كه توسط بيمارستان كليه فعاليت نيز پزشكان و جمله دندان

هاي كمكي اين فعاليت براي محاسبات فصلي بر اساس نتايج طرح آمـارگيري   شاخص. ردگي پزشكان انجام نمي دندان
هاي فصلي خانوار به ازاء اقالم مندرج در جدول زير، به عنوان  مجموع هزينه. اند دست آمده از هزينه و درآمد خانوار به

قيمت ثابت نيـز از تقسـيم    كمكي ستانده به شاخص. جاري در نظر گرفته شده استشاخص كمكي ستانده به قيمت 
در  هاي مـورد اسـتفاده   در جدول زير كميت .دست آمده است به مورد نظرهاي مذكور به شاخص قيمت  مجموع هزينه

  .اين فعاليت نشان داده شده است محاسبات فصلي
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  هاي فصلي بخش بهداشت هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 39جدول 

  اطالعاتمأخذ  نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

مد خانوارهاي آطرح آمارگيري هزينه و در  مركز آمار ايران بخش بهداشتهزينه خانوار بابت خدمات 
  شهري و روستايي

 طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد كننده  مركز آمار ايران  خدمات پزشكي و درمانيننده بهاي توليد كشاخص 

  
  )88كد فعاليت( مددكاري اجتماعي فعاليت -2-1-40

هاي اجتماعي به كودكان، سالمندان و قشرهاي خاصي از مردم اسـت كـه توانـايي     اين فعاليت شامل ارائه كمك
روزي و يـا در محـل سـكونت      هـايي شـبانه   توانـد در مكـان   ي اجتماعي ميخدمات مددكار. مراقبت از خود را ندارند

 فعاليـت امـور عمـومي و خـدمات    اين فعاليت نيز هماننـد   در محاسبات فصلي، روش برخورد با. مددجويان ارائه شود

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت. باشد مي شهري

  
  مددكاري اجتماعي هاي فصلي بخش هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 40جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابتبه قيمت جاري  مددكاري اجتماعيجبران خدمات بخش 

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابتبه قيمت جاري  تماعيمددكاري اجمصرف واسطه بخش 

 ي ملي ساالنهها حساب مركز آمار ايران و ثابت به قيمت جاري مددكاري اجتماعيمصرف سرمايه ثابت بخش 
 آمارهاي ثبتيقوانين بودجه سنواتي مددكاري اجتماعيبخشهاي منتخب اي دستگاه بارات هزينهاعت

 آمارهاي ثبتيقوانين بودجه سنواتي حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شاخص ضريب

 مركز آمار ايران شاخص بهاي توليد كننده فعاليت هاي مددكاري اجتماعي
طرح آمارگيري شاخص قيمت توليد 

 كننده

  

  هنر، سرگرمي و تفريحخدمات  )ضبخش 

هـاي گونـاگون فرهنگـي،     مندي ه براي براورده كردن عالقههاست ك ي وسيعي از فعاليت اين بخش شامل گستره
هـاي ورزشـي و    ها، قمـار، فعاليـت   ي موزه شوند، شامل اجراهاي زنده، اداره سرگرمي و تفريحي عموم مردم انجام مي

  .تفريحي
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  )93-90هاي  كد فعاليت(فعاليت تفريحي، فرهنگي و ورزشي  -2-1-41

و   سـينمايي   توليد فـيلم (  فرهنگي و  تفريحي  خدمات  ي ارائه  به  كه  است  دهاييها و واح سازمان  شامل  فعاليت  اين
 ، ، كتابـداري  ، موسيقي ، نقاشي سازي ، مجسمه نمايشي  ، تئاتر، هنرهاي ، راديو و تلويزيون فيلم  و نمايش  ، توزيع ويديويي

هاي  شاخص. دارند  اشتغال)  ورزشي  هاي ها ومكان ه باشگا(  ورزشي  خدمات و)  فرهنگي و  تفريحي  خدمات ساير و  موزه
. انـد  كمكي اين فعاليت براي محاسبات فصلي بر اساس نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار به دسـت آمـده  

، به عنوان شـاخص كمكـي سـتانده بـه     تفريحي، فرهنگي و ورزشي خدمات هاي فصلي خانوار به ازاء  مجموع هزينه
هاي مـذكور   شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت نيز از تقسيم مجموع هزينه. در نظر گرفته شده است قيمت جاري

ايـن   در محاسـبات فصـلي   هـاي مـورد اسـتفاده    كميـت  ،در جدول زير .به دست آمده استمناسب به شاخص قيمت 
  .فعاليت نشان داده شده است

 فصلي فعاليت تفريحي، فرهنگي و ورزشي هاي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 41جدول

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  مركز آمار ايران  هاي تفريحي، فرهنگي و ورزشي فعاليتهزينه خانوارها بابت 
مد رآطرح آمارگيري هزينه و د

  خانوارهاي شهري و روستايي

قيمت توليد  شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران     ورزشي و فرهنگي خدمات كننده توليد قيمت شاخص
  كننده

  

  هاي خدماتيساير فعاليت) طبخش 
داراي عضو، تعميـر رايانـه و كاالهـاي     هاي هاي سازمان شامل فعاليت) ي باقيمانده به عنوان يك رده(اين بخش 

  .اند بندي گنجانده نشده هاي خدماتي شخصي گوناگون است كه در جاي ديگر اين طبقه شخصي و خانگي و فعاليت
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  )94كد فعاليت(فعاليت مذهبي و سياسي -2-1-42

،  اسـالمي   تبليغـات   سـازمان  هـا، تكايـا،   هـا، امـامزاده   توسط مساجد، حسـينيه   كه  است  خدماتي  شامل  فعاليت  اين
  هـاي  هـا نظيـر انجمـن    ، انجمـن  سياسـي   هـاي  ، سازمان  ، كليساها و ساير مراكز مذهبي نمازجمعه  برگزاري  ستادهاي
هـاي   شـاخص  .شود مي  ارائه... و  بازنشستگان  ، كانون دانشجويان  ها نظير كانون ، كانون فرهنگي  هاي ، انجمن اسالمي

. انـد  براي محاسبات فصلي بر اساس نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار به دسـت آمـده   كمكي اين فعاليت
، به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمـت جـاري در    مذهبي و سياسيهاي فصلي خانوار به خدمات  ع هزينهمجمو

هـاي مـذكور بـه شـاخص      شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت نيز از تقسيم مجمـوع هزينـه  . نظر گرفته شده است
اين فعاليـت نشـان    در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،در جدول زير. قيمت مورد نظر به دست آمده است

  .داده شده است

  هاي فصلي فعاليت مذهبي و سياسي هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 42جدول 

  مأخذ اطالعات نام كميت يا شاخص
 )ينام دستگاه اجراي(

  اطالعات منبع

مد خانوارهاي آطرح آمارگيري هزينه و در   مركز آمار ايران مذهبي و سياسي هاي فعاليتهزينه خانوارها بابت خدمات 
  شهري و روستايي

 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  مذهبي و سياسي ليتهايفعا كننده توليد قيمت شاخص
  

  )96و  95هاي  كد فعاليت( فعاليت ساير خدمات -2-1-43

  هـاي  ، فعاليـت  خصوصـي   توسـط بخـش    زباله  آوري جمع  مؤسسات  از خدمات  ها عبارتست فعاليت  اين  ي محدوده
  مؤسسـات   ، خـدمات  معـادن  و  و صـنايع   بازرگـاني   اتـاق   ، فعاليت اصناف  ي اتحاديه  هاي فعاليت،  اي حرفه  هاي ناسازم

هـا و   دفـاتر شـهرك   ،سونا و  ، حمام معدني  ، آبگرم بهگرما، ها نا، گورست وپيرايش  آرايش  خدمات ، ، قاليشويي لباسشويي

هاي كمكي ايـن   شاخص .ها نو نظاير آ  محافظين ، ، رانندگان ، دربانان ، باغبانان مستخدمين  خانگي  و خدمات پاساژها
مجمـوع  . انـد  فعاليت براي محاسبات فصلي بر اساس نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خـانوار بـه دسـت آمـده    

، به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري در نظـر گرفتـه   ساير اقالم خدماتيهاي فصلي خانوار به ازاء  هزينه
هاي مذكور به شاخص قيمت مناسب به  كمكي ستانده به قيمت ثابت نيز از تقسيم مجموع هزينه شاخص. شده است

  .اين فعاليت نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت. دست آمده است
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  هاي فصلي فعاليت ساير خدمات هاي مورد استفاده در حساب ها و شاخص كميت: 43جدول 

  مأخذ اطالعات كميت يا شاخص نام
 )نام دستگاه اجرايي(

  اطالعات منبع

  مركز آمار ايران يساير فعاليت هاي خدماتهزينه خانوارها بابت 
مد خانوارهاي آطرح آمارگيري هزينه و در

  روستاييشهري و 

  قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  خدمات ساير فعاليت كننده توليد قيمت شاخص

  

  خالص ماليات بر وارداتمحاسبه 
بـراي دسـتيابي بـه    . آيـد  دسـت مـي   خالص ماليات بر واردات از تفاضل ماليات بر واردات از يارانـه بـر واردات بـه   

انجام شده و در نهايـت   دو جزء مذكور به طور مستقلمحاسبات فصلي براي هر يك از ، برآوردهاي فصلي اين متغير
مـورد   اجزاءدر ادامه هر يك از اين . و انتشار يافته است دست آمده با توجه به رابطه فوق، خالص ماليات بر واردات به

  .اند بررسي قرار گرفته
  

  ماليات بر واردات -2-1-44

اطالعات فصلي . گيرد شوند، تعلق مي ي است كه بر كاالها و خدمات در زماني كه وارد ميماليات بر واردات ماليات
ارزش . هاي كمكـي ايـن متغيـر داشـته اسـت      دريافت شده از وزارت اقتصاد و دارايي نقشي اساسي در تعيين شاخص

جاري در نظر گرفتـه    يمتماليات بر واردات اخذ شده از مرجع مذكور، به عنوان شاخص كمكي ماليات بر واردات به ق
شاخص كمكي ماليات بر واردات به قيمت ثابت نيز از تقسيم ماليات بـر واردات بـه شـاخص كـل قيمـت      . شده است

ايـن فعاليـت نشـان داده     در محاسبات فصـلي  هاي مورد استفاده در جدول زير كميت. كننده به دست آمده است توليد
  .شده است

  ورد استفاده در محاسبه ماليات بر واردات فصليهاي م ها و شاخص كميت: 44جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي  اقتصاد و دارايي امور وزارت  هاي جاري به قيمت ماليات بر واردات

 قيمت توليد كننده شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  شاخص قيمت توليد كننده
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  يارانه بر واردات-2-1-45

هاي اقتصادي است كه بر اساس ميـزان   هاي جاري و بالعوض واحدهاي دولتي به بنگاه يارانه بر واردات پرداخت
ارزش واردات اقـالم  بر اساس  يارانه بر واردات به قيمت جاري .گيرد كاالها و خدمات واردشده توسط آنها صورت مي

واردات به قيمت ثابت بر اساس نسبت ارزش واردات اقالم مذكور بـر شـاخص كـل     منتخب در جدول زير و يارانه بر
اين فعاليت نشـان داده   در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت ،جدول زير در. اند كننده، برآورد شده  قيمت توليد
  .شده است

  يهاي مورد استفاده در محاسبه يارانه بر واردات فصل ها و شاخص كميت: 45جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

 آمارهاي ثبتي  دولتي بازرگانيشركت اساسيكاالهاي واردات مقدار و ارزش
 آمارهاي ثبتي  ا.ا.گمرك ج  ارزش واردات گندم

 آمارهاي ثبتي  ا.ا.گمرك ج ارزش واردات روغن خوراكي
 آمارهاي ثبتي  ا.ا.گمرك ج ارزش واردات قند و شكر

 آمارهاي ثبتي  ا.ا.گمرك ج ارزش واردات بنزين

قيمت  شاخصطرح آمارگيري   مركز آمار ايران  شاخص قيمت توليد كننده
  توليد كننده
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  )روش هزينه(برآورد اجزاء تقاضاي نهايي فصلي  -2-2
 سـر فصـل   پـنج بـه  ضاي نهايي اجزاء تقا. آيد دست مي از مجموع اجزاء تقاضاي نهايي به GDP در روش هزينه،

مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صـادرات و تغييـر در موجـودي    
ها و نتايج برآورد هر يك از  ها، منابع اطالع، روش در ادامه به اجمال شاخص. شود تفكيك مي انبار و اشتباهات آماري

  .شريح شده استتاجزاء تقاضاي نهايي 
  
  

  مصرف نهايي خصوصي -2-2-1 
ات غيرانتفاعي در خـدمت خـانوار   مؤسسمصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي 

دو جـزء مـذكور بـه    محاسبات فصلي براي هر يك از براي دستيابي به برآوردهاي فصلي اين متغير،  .آيد دست مي به
در . و انتشـار يافتـه اسـت    دست آمـده  ع آنها، مصرف نهايي خصوصي بهاز مجموانجام شده و در نهايت  طور مستقل

  .اند مورد بررسي قرار گرفته اجزاءادامه هر يك از اين 
  

  مصرف نهايي خانوار) الف

هـا در   كه اين هزينه مصرف نهايي خانوار، هزينه مصرف كاالها و خدمات توسط خانوارهاي مقيم است اعم از اين
هاي كمكي اين فعاليت براي محاسبات فصلي بر  شاخص .در خارج از آن صورت گرفته باشد داخل قلمرو اقتصادي يا

در  هـاي مـورد اسـتفاده    در جـدول زيـر كميـت   . اند دست آمده اساس نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار به
  .مصرف نهايي خانوار نشان داده شده است محاسبات فصلي
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  مصرف نهايي خانوار هاي مورد استفاده در برآورد فصلي خصها و شا كميت: 46جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

هاها و نوشيدني هزينه خانوار بابت خوراكي

طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي   مركز آمار ايران
  شهري و روستايي

هزينه خانوار بابت دخانيات 
هزينه خانوار بابت پوشاك و كفش

هزينه خانوار بابت مسكن ، آب و سوخت
ات خانوارزهزينه خانوار بابت مبلمان و تجهي

هزينه خانوار بابت بهداشت 
بابت حمل و نقل هزينه خانوار

هزينه خانوار بابت ارتباطات
هزينه خانوار بابت تفريح و فرهنگ
هزينه خانوار بابت هتل و رستوران

هزينه خانوار بابت كاالها و خدمات متفرقه
 شاخص قيمت مصرف كننده خوراكي و نوشيدني 

 هاكاال كشور كل قيمت اخصطرح آمارگيري ش مركز آمار ايران
  شهري خانوارهاي مصرفي وخدمات

شاخص قيمت مصرف كننده دخانيات
شاخص قيمت مصرف كننده پوشاك و كفش

شاخص قيمت مصرف كننده مسكن، آب و سوخت
ات خانوارزشاخص قيمت مصرف كننده مبلمان و تجهي

شاخص قيمت مصرف كننده بهداشت
شاخص قيمت مصرف كننده حمل و نقل
شاخص قيمت مصرف كننده ارتباطات

شاخص قيمت مصرف كننده تفريح و فرهنگ
شاخص قيمت مصرف كننده هتل و رستوران

شاخص قيمت مصرف كننده كاالها و خدمات متفرقه
  

 (NPISHs)سسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارؤمصرف نهايي م) ب

شـوند   جتماعي هستند كه به منظور توليد كاالها و خدمات تشـكيل مـي  سسات غيرانتفاعي نهادهاي قانوني يا اؤم
سسـات  ؤم. ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي مؤسس يا كنترل كننـده آنهـا نيسـت   

يمتـي كـه از   طور رايگان يا به ق سساتي غير انتفاعي هستند كه كاالها و خدماتي را بهؤغيرانتفاعي در خدمت خانوار م
سسات غير انتفاعي در خدمت خانوار ؤهزينه مصارف نهايي م. كنند ميدار نيست، به خانوارها ارائه  نظر اقتصادي معني

هـاي مـورد    در جـدول زيـر كميـت    .آيـد  سسات به دست مـي ؤاز كسر ارزش فروش كاالها و خدمات از ستانده اين م
 .انتفاعي در خدمت خانوار نشان داده شده استات غيرسسؤمصرف نهايي م در محاسبات فصلي استفاده



 45

  هاNPISH مصرف نهايي هاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 47جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  خانوارمصرف نهايي محاسبات فصلي  مركز آمار ايران  هاي جاري كل هزينه خانوار به قيمت
  مصرف نهايي خانوارمحاسبات فصلي  مركز آمار ايران  هاي ثابت كل هزينه خانوار به قيمت

  
  

  مصرف نهايي دولت -2-2-2
توليد كاالها و خـدماتي اسـت كـه توسـط واحـدهاي دولتـي بـراي          هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه هزينه

همچنـين شـامل خريـد    . گيـرد  دار نيست صـورت مـي   ي معنيخانوارها به طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصاد
هزينـه مصـرف نهـايي دولـت از     . شود صورت انتقاالت غيرنقدي نيز مي  كاالها و خدمات و توزيع آنها به خانوارها به

با توجه به همبستگي قابل توجه مصـرف   .آيد دست مي كسر ارزش فروش كاالها و خدمات از ستانده بخش دولت به
هاي جـاري از مجمـوع سـتانده بـه      ت و ستانده بخش دولت، شاخص كمكي مصرف نهايي دولت به قيمتنهايي دول

هاي  شاخص كمكي مصرف نهايي دولت به قيمت. آمده استهاي مندرج در جدول زير، به دست  قيمت جاري بخش
هـاي مـورد    يـت در جـدول زيـر كم  . اسـت  هاي مذكور، حاصل شـده  ثابت نيز از مجموع ستانده به قيمت ثابت بخش

  .مصرف نهايي دولت نشان داده شده است در محاسبات فصلي استفاده
  مصرف نهايي دولتهاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 48جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

نام دستگاه (
 )اجرايي

  اطالعات منبع

اجباري به  عيستانده بخش امور عمومي، امور دفاعي و تامين اجتما
  بخش امور عموميمحاسبات فصلي  مركز آمار ايران  ثابتو هاي جاري  قيمت

  بخش آموزشمحاسبات فصلي  مركز آمار ايران  و ثابت هاي جاري ستانده بخش آموزش به قيمت
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  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص -2-2-3
كننـدگان منهـاي    ي ثابت توسط توليـد ها تشكيل سرمايه ثابت ناخالص عبارت است از ارزش كل تحصيل دارايي

هاي ثابت در طول يك دوره حسابداري معين، به اضـافه ارزش آنچـه كـه توسـط واحـدهاي       فروش يا انتقال دارايي
ماشين آالت و سرمايه گذاري در  تشكيل سرمايه ثابت به دو جزء. ي ثابت افزوده شده استها نهادي به ارزش دارايي

ها و نتايج بـرآورد هـر    ها، منابع اطالع، روش در ادامه به اجمال شاخص. شود فكيك ميسرمايه گذاري در ساختمان ت
  .شريح شده استتيك از اجزاء مذكور 

  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان) الف  

هاي مسكوني و تشـكيل سـرمايه    شامل تشكيل سرمايه در ساختمان ،تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان
با توجه به همبستگي قابل توجه تشكيل سـرمايه ثابـت ناخـالص در سـاختمان و سـتانده       .ها است ختماندر ساير سا

هاي كمكي براي قيمت جاري و قيمت ثابت اين متغير به ترتيب از ستانده بخش سـاختمان   بخش ساختمان، شاخص
 هاي مورد اسـتفاده  كميت ،يردر جدول ز. دست آمده است به قيمت جاري و ستانده بخش ساختمان به قيمت ثابت به

  .تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان نشان داده شده است در محاسبات فصلي

  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمانهاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 49جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  محاسبات فصلي بخش ساختمان  مركز آمار ايرانو ثابتتانده بخش ساختمان به قيمت جاريس
  

  آالت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين) ب

ل به دو جزء تشـكيل سـرمايه از محـل توليـدات داخلـي و تشـكي       ،آالت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين
سـتانده سـاخت ماشـين    با استفاده از شاخص تركيبي حاصـل از  خش اين ب. شود سرمايه از محل واردات تفكيك مي

در  هاي مورد اسـتفاده  كميت ،جدول زير در. شده است برآورد ،وارداتي اي ارزش كاالهاي سرمايه و آالت و تجهيزات
  .آالت نشان داده شده است تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين محاسبات فصلي
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  آالت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشيناي مورد استفاده در برآورد فصلي ه ها و شاخص كميت: 50جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  هاي صنعت محاسبات فصلي در زير بخش  مركز آمار ايرانو ثابتهاي جاريآالت به قيمتساخت ماشينفعاليت ستانده 
  ا.ا.هاي ثبتي گمرك ج آمار مركز آمار ايرانهاي جارياي وارداتي به قيمت ايهارزش كاالهاي سرم

  ا.ا.هاي ثبتي گمرك ج آمار مركز آمار ايران شاخص قيمت كاالهاي وارداتي
  

  خالص صادرات كاالها و خدمات -2-2-4
صادرات كاالهـا و  . آيد دست مي خالص صادرات از تفاضل صادرات كاالها و خدمات از واردات كاالها و خدمات به

محاسـبات فصـلي   براي دستيابي به برآوردهاي فصلي اين متغير، . ء بيشتري قابل تفكيك هستنداخدمات خود به اجز
  .اند مورد بررسي قرار گرفته اجزاءدر ادامه هر يك از اين . انجام شده است ء آن به طور مستقلااجزبراي هر يك از 

  

  صادرات نفتي) الف

اطالعات فصلي ثبتي اخذ شـده از شـركت   . ت گازي استيعاناشامل ارزش صادرات نفت و گاز و مصادرات نفتي 
شاخص كمكي صادرات نفتي بـه قيمـت جـاري از    . است  ملي نفت ايران پايه محاسبات فصلي اين متغير قرار گرفته

شـاخص  . مـده اسـت  هاي جاري به دست آ گازي به قيمت يعاناتمجموع ارزش صادرات نفت خام و ارزش صادرات م
گـازي بـه   ميعانـات  كمكي صادرات نفتي به قيمـت ثابـت از مجمـوع ارزش صـادرات نفـت خـام و ارزش صـادرات        

گازي به  ميعاناتالزم به ذكر است كه ارزش صادرات نفت خام و ارزش صادرات . هاي ثابت حاصل شده است قيمت
در  .ر در  قيمت سال پايه آنها  به دست آمده اسـت هاي مقادير هر يك از اقالم مذكو ضرب حاصلهاي ثابت از  قيمت

  .صادرات نفتي نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده جدول زير كميت

  صادرات نفتيهاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 51جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  محاسبات فصلي بخش نفت خام و گاز طبيعي وزارت نفتارزش صادرات نفت خام به قيمت جاري
 محاسبات فصلي بخش نفت خام و گاز طبيعي وزارت نفتگازي به قيمت جاري يعاناتارزش صادرات م

 محاسبات فصلي بخش نفت خام و گاز طبيعي وزارت نفتارزش صادرات نفت خام به قيمت ثابت
 محاسبات فصلي بخش نفت خام و گاز طبيعي وزارت نفتگازي به قيمت ثابت ميعاناتادرات ارزش ص
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  صادرات كاالهاي غيرنفتي) ب

صادرات كاالها عبارت از فروش، معامله تهاتري و يا اهداي كاالها توسط واحدهاي مقيم به واحـدهاي غيـرمقيم   
مجمـوع ارزش  . اسبات فصـلي ايـن متغيـر بـوده اسـت     ا پايه مح.ا.اطالعات فصلي ثبتي اخذ شده از گمرك ج .است

هاي جاري به عنوان شاخص كمكـي صـادرات كاالهـاي     به قيمت) گازي ميعاناتبجز نفت و گاز و (صادرات كاالها 
شاخص كمكي صادرات كاالهاي غيرنفتي به قيمت ثابـت نيـز از   . غير نفتي به قيمت جاري در نظر گرفته شده است

 ،در جـدول زيـر  . هاي غيرنفتي بر شاخص قيمت كاالهاي صادراتي به دست آمـده اسـت  تقسيم ارزش صادرات كاال
  .صادرات كاالهاي غيرنفتي نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت

  صادرات كاالهاي غيرنفتيهاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 52جدول 

 نام كميت يا شاخص
  طالعاتا مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  هاي ثبتي آمار ا.ا.گمرك جهاي جاريارزش صادرات كاالهاي غيرنفتي به قيمت
 محاسبات فصلي مركز آمار ايرانشاخص قيمت كاالهاي صادراتي

  

  صادرات خدمات) ج

هاي مقيم به واحدهاي غيرمقيم صادرات خدمات عبارت از فروش، معامله تهاتري و يا اهداي خدمات توسط واحد
اطالعات فصـلي ثبتـي    .صادرات خدمات شامل ارزش صادرات خدمات حمل و نقل و ديگر انواع خدمات است .است

ارزش صادرات خدمات به عنـوان شـاخص   . ا پايه محاسبات فصلي اين متغير بوده است.ا.اخذ شده از بانك مركزي ج
شاخص كمكي صادرات خدمات به قيمت ثابت نيـز  . گرفته شده است كمكي صادرات خدمات به قيمت جاري در نظر

هـاي   در جدول زير كميـت  .به دست آمده است صادراتي كاالهاياز تقسيم ارزش صادرات خدمات بر شاخص قيمت 
  .صادرات خدمات نشان داده شده است در محاسبات فصلي مورد استفاده

  صادرات خدماترآورد فصلي هاي مورد استفاده در ب ها و شاخص كميت: 53جدول 

 نام كميت يا شاخص
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  هاي ثبتي آمار  ا.ا.بانك مركزي جهاي جاريارزش صادرات خدمات به قيمت
 محاسبات فصلي مركز آمار ايران  صادراتي كاالهاي قيمت شاخص
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  واردات كاالها) د

 .، معامله تهاتري و يا اهداي كاالها توسط واحدهاي غيرمقيم به واحدهاي مقيم اسـت واردات كاالها شامل خريد
مجمـوع ارزش واردات  . ا پايه محاسبات فصلي ايـن متغيـر بـوده اسـت    .ا.اطالعات فصلي ثبتي اخذ شده از گمرك ج

كاالهـا بـه    شاخص كمكي واردات. كاالها به عنوان شاخص كمكي واردات به قيمت جاري در نظر گرفته شده است
در جدول زيـر  . قيمت ثابت نيز از تقسيم ارزش واردات كاالها بر شاخص قيمت كاالهاي وارداتي به دست آمده است

  .واردات كاالها نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده كميت

  واردات كاالهاهاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 54جدول 

 م كميت يا شاخصنا
  اطالعات مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  هاي ثبتي آمار ا.ا.گمرك جهاي جاري ارزش واردات كاال به قيمت
 محاسبات فصلي مركز آمار ايرانشاخص قيمت كاالهاي وارداتي

  

  واردات خدمات) هـ

سط واحـدهاي غيـرمقيم بـه واحـدهاي مقـيم      واردات خدمات شامل خريد، معامله تهاتري و يا اهداي خدمات تو
ارزش واردات . ا پايه محاسبات فصلي اين متغير بوده اسـت .ا.اطالعات فصلي ثبتي اخذ شده از بانك مركزي ج .است

شـاخص كمكـي واردات   . خدمات به عنوان شاخص كمكي واردات خدمات به قيمت جاري در نظر گرفته شده اسـت 
كننده كاالهاي وارداتـي بـه دسـت     م ارزش واردات خدمات بر شاخص قيمت توليدخدمات به قيمت ثابت نيز از تقسي

  .واردات خدمات نشان داده شده است در محاسبات فصلي هاي مورد استفاده در جدول زير كميت .آمده است

  واردات خدماتهاي مورد استفاده در برآورد فصلي  ها و شاخص كميت: 55جدول 

 نام كميت يا شاخص
  عاتاطال مأخذ

 )نام دستگاه اجرايي(
  اطالعات منبع

  هاي ثبتي آمار ا.ا.بانك مركزي جهاي جاريارزش واردات خدمات به قيمت
 محاسبات فصلي مركز آمار ايرانشاخص قيمت كاالهاي وارداتي

  

  
  


