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مقدمه
شیوع بیسابقهی ویروس کرونا و بحران ناشی از آن ،چالش عظیمی بر سر راه فعالیتهای عاایی بیایاری از
سازمانهای یولتی ،غیریولتی ،نهایهای مدنی و کیب و کارها ایجای کریه و مرکز آمار ایران نیز همچون مراکاز
ملی آمار سایر کشورها ،یر حال انجام اصالحات الزم برای جلوگیری از ایجاای اخاتالل یر وولیاد ساری زماانی
باکیفیت یایه های آماری و اطالعات موری نیاز سیاست گذاران ،یانشگاهیان ،محققان و سایر کاربران آمااری باا
کمترین هزینه و یر کوواهورین زمان ممکن است عالوه بر این ،مرکز آمار ایران با عواقب وخای شایوع ویاروس
کرونااا و حیاساایت برهااه زمااانی از ابتاادای اساافندماه  8931بااه مقابلااه بااا آن پریاختااه اساات و باار اساااس
یستورالعملهای صایره از سوی وزارت بهداشت ،یرمان و آموزش پزشکی و ستای ملی مقابله با ویروس کوویاد-
(83ویروس کرونا) و با ووجه به اهمیت حفظ ایمنی و ساالمت کارکناان خاوی وحات شارای حیااس کناونی،
اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه متعدیی را اوخاذ کریه است و یر این راستا ،انجام بخشی از فعالیتهاا و وظاای
کارکنان خوی را به صورت یورکاری یرآوریه است و خوی را میاوول رعایات پرووکال هاای بهداشاتی مامموران
آمارگیر و نیز پاسخگویان طرحهای آماری و سرشماریها مییاند و حفظ این سرمایههای اجتماعی ارزشامند را
مقدم و یر رأس اولویتهای خوی به شمار میآوری.
مرکز آمار ایران هماهنگ کننده فعالیت های نظام ملی آماری و وولید آمارهای رسمی به عنوان راهنمایی برای
برنامهریزی و نظام سیاست گذاری است .یر وحقق این ممموریت مه ملی و حرفه ای این مرکز ،همواره کوشیده
است که یر فراز و فرویهای واریخی و شرای مختل اجتماعی ،اقتصایی و سیاسی ،رسالت ملی و حرفهای خوی
را یر وامین آمارهای به هنگام و با کیفیت مورینیاز به انجام رساند .اگرچه وضعیت پیش آماده ،ایان فرصات را
برای مرکز آمار ایران ایجای کریه است وا بتواند وحت هر شرایطی اجارای سرشاماری هاای ملای و طارح هاای
آمارگیری خوی را ایامه یهد و یر مواقعی و گاه با حداقل میزان وعدیل بر حیاب ضارورت ،آن هاا را باه انجاام
برساند.

9

رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید 91
یر شرای همه گیری شیوع ویروس کووید  ،83مرکز آمار ایران الزم یانیت وا اطالعاوی یربااره ابتکاارات و
اقدامات اوخاذ شده از سوی مراکز ملی آماری سایر کشورها یا ووصیهها و یستورالعملهای ارائاه شاده از ساوی
مراجع بینالمللی را از طریق برقراری وعامل میتقی با این مراجع یریافت کند و بدین منظور ،بررسای جاامعی
یر خصوص اقدامات سایر کشورها یرزمینهی مقابله با پیامدهای این بحران جهانی و ومثیرات آن بر فرآینادهای
آماری و وداوم فعالیتهای مراجع ملی آمار به عمل آوری و مهمترین و متاداولترین راهکارهاا مانناد روشهاای
بینیاز از وماس چهره به چهره ممموران و پاسخگویان ،حذف عملیات میدانی و جایگزین کرین روشهای سنتی
با شیوههای ک خطرور نظیر آمارگیری ولفنی ،آمارگیری ولفنی با کمک رایانه ( )CATIو آمارگیریهای وحت
شبکه (اینترنتی) با کمک رایانه ( )CAWIو ووجه ویژه و خاص به یایههای ثبتی و ثبتهای ایاری و حرکت به
سمت ثبتی مبنا کرین فعالیتها ،را بکار بندی.

معاونت طرحهای آماری و آمارهای ثبتی
مرکز آمار ایران ضمن رعایت پرووکل های بهداشتی ابالغی و استفایه از روشهای یورکاری (کار از خانه) برای
کارکنان ،هیچیک از طرحهای آمارگیری خوی را متوق نکریه است و با اساتفایه از روشهاای جاایگزین نظیار
آمارگیریهای ولفنی و یر پارهای مواری وغییر زمان انجام طرحهای آماارگیری ،کوشایده اسات واا حاد ممکان
پیامدهای این بحران را مدیریت کریه و وبعات نامطلوب آن را به حداقل برسااند و بار خاوی وظیفاه مای یاناد
آمارهای موری نیاز را به اطالع برنامه ریزان ،وصمی گیران و آحای جامعه برساند .یر ایاماه شامهای از وغییارات
مدنظر و وصمیمات اوخاذشده برای وداوم طرحهای آمارگیری مرکز آمار ایران ،به شرح زیر ارائه میشوی:
 -9طرح آمارگیری از گردشگران ملی
اهداف این طرح :وهیه آمار و اطالعات حوزه گریشگری ازجمله وعدای سفرها و ویژگی هاای آن و هزیناههاای
گریشگری می باشد.
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روش اجرای این طرح تاکنون :این طرح با استفایه از مصاحبه حضوری با خانوارها و وکمیل پرسشنامه یر یو
هفته اول پس از پایان بهار انجام شده است .عالوه بر این ،اخذ اطالعات گریشگری از پاسخگویان باا ووجاه باه
هنجار ایجای شده به واسطه شرای کنونی همراه با خطای عمدی پاسخگو خواهد بوی .چرا که موج ایجاای شاده
برای سفر نرفتن چه به لحاظ ووصیه های میوولین کشور و چه به لحاظ فشار اجتماعی هموطنان که یر شبکه
های مجازی به خوبی مشهوی است پرسش های این طرح را یر زمره پرسشهای حیاسیت برانگیاز قارار یایه و
مانع از یریافت اطالعات صحیح خواهد شد.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :اجرای این طرح با ووجه به شرای موجاوی یر ساال آیناده یاا زماان
آماری ییگری مانند فصل وابیتان که رفتار جامعه آماری به صورت عایی و نرمال بازگشته باشد انجاام خواهاد
شد.
 -2طرح آمارگیری اندازهگیری ماهانه تعداد و تولیدات دام سنگین
اهداف طرح :برآوری وعدای یام (گاو و گوساله) یر روز آمارگیری و مقدار وولیدات (شیر و وعدای یام عرضه شده
برای کشتار) یر ماه آمارگیری.
زمانبندی اجرا :یر سال  8931هفته چهارم (آخر) هر ماه .یر سال  8933به صورت فصلی و یر هفته چهاارم
ماه آخر هر فصل اجرا می شوی.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :مراجعه حضوری یر ماه اول و آمارگیری ولفنای یر ماههاای یوم و ساوم،
همچنین مراجعه حضوری به بهرهبریاران جایگزین یر ماههای یوم و سوم.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :مراجعه حضوری به بهرهبریاران جایگزین حذف و جمعآوری اطالعات
بهصورت ولفنی (از ابتدا) جایگزین آن شد.
-3آمارگیری اندازهگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک
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اهداف طرح :برآوری وعدای یام سبک (گوسفند ،بره ،بز و بزغاله) یر روز آماارگیری و مقادار وولیادات (شایر و
وعدای یام عرضه شده برای کشتار) یر فصل آمارگیری.
زمانبندی اجرا :هفته سوم آخرین ماهِ هر فصل.
روش جمعآوری اطالعات :آمارگیری ولفنی و مراجعه حضوری به بهرهبریاران جایگزین.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :مراجعه حضوری به بهرهبریاران جایگزین حذف و جمعآوری اطالعات
بهصورت ولفنی (از ابتدا) جایگزین آن شد.
 -4طرح آمارگیری جمعآوری اطالعات کشتار دام کشتارگاههای کشور
اهداف طرح :محاسبه عرضه سرانه گوشت قرمز یر کشتارگاه های کشور بهعنوان یکی از شاخصهای وضاعیت
اجتماعی و اقتصایی.
زمانبندی اجرا :برای هر ماه یو هفته اول ماه بعد.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :یر مااه فاروریین پرسشانامه طارح یر ساامانه سایجای بارگاذاری و باه
روزرسانی میشوی همچنین به صورت فایل (وا یر صاورت نیااز باه صاورت کاغاذی وکمیال شاوی) یر اختیاار
کارشناسان استان قرار یایه میشوی .به ازای هر کشتارگاه نام کاربری و رمز عبور برای مراحل مختل آمارگیری
به استان ارسال میشوی.
 .8یر کشتارگاههایی که یارای اینترنت میباشد وکمیل اطالعات یر سامانه سیجای ووس میوول کشتارگاه وحات
وب انجام میشوی.
 .2یر کشتارگاههایی که فاقد اینترنت میباشند اطالعاات ووسا نااظر یامکزشاکی میاتقر یر کشاتارگاه پاس از
یریافت از میوول کشتارگاه یر سامانه بارگذاری میشوی و یر غیر اینصورت پس از وکمیل پرسشنامه کاغاذی
ووس مدیر کشتارگاه جهت بارگذاری یر سامانه یر اختیار کارشناسان معاونت آمار و اطالعات استان قارار یایه
میشوی.

4

رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید 91
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :یر موری کشتارگاههایی که فاقد اینترنات مایباشاند باه کارشناساان
استان اعالم شد که یر صورت نیاز به مراجعه حضوری برای یریافت پرسشنامه بهصورت ولفنی اطالعات کیاب
شوی.
همچنین به مانند طرح آمارگیری انادازهگیری وعادای و وولیادات یام سانگین یر ایان طارح نیاز (وروی همزماان
اطالعات به سامانه سیجای ،اییت موضوعی همزمان با ذخیره یایهها) این امکان را برای کارشناسان ایجای مایکناد
که فعالیت آمارگیری را از طریق یورکاری (کار یر منزل) به انجام رسانند.
-5عنوان طرح :طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار
اهداف طرح :هدف کلی این طرح ،براوری ساالنهی میانگین هزینههای کل ،خوراك و یرامد خانوارهاا و نیاز باراوری
وغییرات ساالنه یا میانگینها یر سطح مناطق شهری کل کشور و براوری ساالنهی میانگین هزینههای کل ،خاوراك،
غیرخوراك و یرامد خانوارها یر سطح نقاط شهری هر یک از استانها است.
زمان آمارگیری :زمان آمارگیری این طرح از اول ارییبهشت ماه سال جاری وا پایان فروریین ماه سال بعد است.
روش اجرای طرح تاکنون :یر شرای عایی ،اطالعات موری نیاز از طریق مصاحبهی رویررو با خانوارهاای نموناه و
وکمیل پرسشنامه ،جمعآوری شده است.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :با ووجه روشهای نمونهگیری ،با ووجاه باه شاماره ولفنهاای موجاوی یر
فهرست نمونه ،از روش آمارگیری ولفنی استفایه شوی( .یر خصوص خانوارهایی که عادم همکااری یاشاته باشاند و
شماره ولفنهای غیرمجاز یا بیپاسخ و سایر مواری ،یستوالعملی برای استان ارسال شده است)
آمارگیری خانوارهای نمونه طرح سال  :8933یر حال حاضر وصمی بر جمعآوری اطالعات به صورت همزماان کال
فصل یر ویرماه  8933است .یر صوروی که شرای کشور به گونهای ییگر شوی و با ووجه به نتیجهی امارگیری ولفنی
برای خانوارهای باقی مانده فصل زمیتان سال  ،8931ممکن است نحوه امارگیری سال  33بازنگری شوی.
به منظور جلب همکاری حداکثری و پیشگیری از افزایش نرخ بیپاسخی یر اجرای طرح ،مقرر شد اطالعرسانیهای
الزم به روشهای مختل یر خصوص نحوه اجرای طرح خطاب به خانوارها و همچنین یستگاههای اجرایی همکار یر
5
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سطح کل کشور ،استانها و شهرستانها انجام شوی.
-6عنوان طرح :طرح آمارگیری از گذران وقت
هدف طرح :طرح آمارگیری گذران وقت باهدف ارائه اطالعات مرباوط باه شاناخت ناوع و مادتزمان فعالیتهاای
انجامشده افرای جامعه و بررسی وغییرات شیوه زندگی آنها اجرا میشوی.
زمان آمارگیری :زمان آمارگیری این طرح هفته یوم ماه سوم فصل بهار و وابیتان میباشد.
روش اجرای طرح :بطور کلی  ،این طرح با وکمیل یو پرسشنامه انجام می شوی  ،یعنی :یاک پرسشانامه خاانوار و
یک پرسشنامه فریی برای افرای  81ساله و بیشتر حاضر یر خانوار .پرسشنامه خانوار ،با مصاحبه حضوری باا خاانوار
های نمونه وکمیل می شوی .پس از وکمیل پرسشنامه خانوار  ،پرسشنامه فریی ووسا ماممور آماارگیر باه هماان
خانوار وحویل یایه می شوی وا ووس اعضای  81سال و بیشتر حاضر یر خانوار وکمیل شوی .از هرکدام از این افارای
خواسته می شوی وا به طور جداگانه فعالیت های خوی را یر طی یک یوره  22ساعته بر اسااس یساتورالعمل هاای
ارائه شده به آنها ،یر پرسشنامه بنوییند .یو روز بعداز وحویل پرسشنامه  ،پرسشانامه وکمیال شاده ووسا ماامور
آمارگیر مربوطه جمع آوری می شوی.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:چنانچه شرای جامعه بهبوی پیدا کند ،به منظور حفظ آرامش ریههای
اجرایی و خانوارها می ووان اجرای طرح را به صورت حضوری انجام یای و یر صورت ایامه وضاعیت موجاوی ،باا
فراه شدن ملزومات وماس ولفنی ،می ووان به صورت ولفنی انجام یای ،یر غیر این صاورت پیشانهای میشاوی
اجرای طرح به بهار سال آینده موکول شوی.
-7عنوان طرح :طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار (اردیبهشت) 9311
اهداف طرح :هدف کلی از اجرای این طرح ،شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و وغییرات آن اسات .ایان
هدف از طریق «براوری فصلی و ساالنهی شاخصهای نیروی کاار»« ،باراوری وعادای سااالنه یر ساطح کال کشاور و
استانها » « ،براوری وغییرات فصلی و ساالنهی شاخصهای نیروی کار یر ساطح کال کشاور» و «باراوری وغییارات
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ساالنهی شاخصهای نیروی کار یر سطح استانها » وممین میشوی.
زمان آماری :زمان آماری برای وعیین وضع فعالیت ،یومین و سومین هفتهی وقویمی (شنبه وا جمعه) مااه میاانی
هر فصل است که هفتهی مرجع آن ماه نامیده میشوی.
زمان آمارگیری :زمان آمارگیری یر هر فصل ،سومین هفتهی وقویمی ماه میانی و هفتهی بعد از آن ،یعنی هفتهی
پس از هفتهی مرجع است .به این ورویب که اگر یر سومین هفتهی وقویمی ماه به خانوار مراجعه شاوی ،پرسشانامه
ها با یر نظر گرفتن یومین هفتهی وقویمی به عنوان هفتهی مرجع وکمیل میشوند و یر صاوروی کاه مراجعاه باه
خانوار یر چهارمین هفتهی ماه انجام گیری ،سومین هفتهی ماه ،هفتهی مرجع یر نظر گرفته میشوی.
روش اجرای طرح :به طور معمول اطالعات طرح مذکور از طریق مصاحبه حضوری (چهره به چهره) با اساتفایه از
وبلت جمعآوری میشوی.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :مقرر شد ،اجرای طرح یر ارییبهشت با رعایت زمان مرجاع طارح باه
روش ولفنی (واجایی که امکان یاری) بعنوان راهکار جایگزین برای مقابله با این معضال و جماع آوری اطالعاات
طرح انجام پذیری .از آنجایی که یر طرح مقرر شده است صحت بخشی از اطالعات ووس بازبین بوسایله ولفان
کنترل شوی ،لذا واکید شده است که حتیالمقدور شماره ولفن ثابت یا ولفان هماراه خانوارهاا ووسا مااموران
آمارگیری گرفته شوی .به منظور جلب همکاری حداکثری و پیشگیری از افزایش نرخ بیپاسخی یر اجرای طرح،
مقرر شد اطالعرسانیهای الزم به روشهای مختلا یر خصاوص نحاوه اجارای طارح خطااب باه خانوارهاا و
همچنین یستگاههای اجرایی همکار یر سطح کل کشور ،استانها و شهرستانها انجام شوی.
 گزارش چگونگی اجرای طرحهای آماری خانواری در شرایط کرونایی یر پی بحاران شایوع بیمااری
کرونا ویروس یر نقاط مختل جهان ،شیوع کرونا ویروس یر ایران رسماً یر وااریخ  23بهمان ساال 8931
وایید شد ( خبرگزاری فارس مورخ  .)8931 /88/93روز چهارشنبه  82اسفند سال  31رئیس جمهور ایران
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گفت ،شیوع ویروس جدید کرونا وقریباً ومامی استانهای کشور را یربرگرفته است  .با عنایت به اینکاه یر
حال حاضر وقریبا ومام نقاط کشور با ویروس کرونا یست و پنجه نرم میکنند و باه یلیال میاری باوین و
سرعت باالی شیوع این بیماری مراجعه حضوری به خانوارها وقریبا از سوی ومام یساتگاههاای اجرایای باه
حداقل ممکن کاهش یافته است .بنابراین الزم است مرکز آمار ایران نیز ودابیری اوخاذ نماید واا یر اجارای
طرحهای آماری از روشهای جایگزین مانند روش اینترنتی یا مصاحبه ولفنی (به جای مصااحبه حضاوری)
بهره ببری .با ووجه به این که یر سرشماری  8931مرکز آمار ایران روش اینترنتی را برای وکمیل فارمهاای
خانواری بخشی از جمعیت وجربه نمویه است ،بهرهگیری از این وجربه نیز بییار ارزشمند ولقی میشاوی.
به یلیل اهمیت طرح های خانواری یر ارایه وصویری مناسب برای برنامه ریزی و لزوم حفظ مرجعیت مرکاز
آمار یر وولید و انتشار یایهها ،به ینبال اجرایی نموین شیوههای جدیدی برای اجرای طرحها به ویاژه طارح
های آمارگیری نیروی کار ،هزینه و یرآمد خانوار و گذران وقت هیتی وا حتای االمکاان خایی یر ساری
زمانی این آمارهای رسمی مه به وجوی نیاید( .یفتر جمعیت ،نیروی کار وسرشماری)
 گزارش وضعیت اجرا و کسب اطالعات آماری در طرحهای آمارگیری کارگاهی برخی از کشوورها
با توجه به شیوع ویروس کووید 91و مطالبی از سازمان جهانی کار و بانک جهانی آماارگیری هاای
ولفن همراه برای شناخت اثرات بانک جهانی یر گزارشی با عنوان کویید نوزیه ،قیامت اول نموناهگیاری و
روش آن ضمن اشاره به افزایش چشمگیر ومایل به آمارگیری های ولفن همراه ،نحوه به کارگیری آمارگیری
ولفن همراه به وفصیل یر گزارش شرح یایه شده است( .یفتر روش شناسی آماری و طرحهای نمونه گیری)
 وغییرات ایجای شده یر طرح آمارگیری نیروی کار (یفتر روش شناسی آماری و طرحهای نمونه گیری)
 طرح آماری فرهنگ رفتاری خانوار (یفتر فرهنگی ،بازرگانی و خدمات)
 طرح وحقیق و ووسعه (یفتر فرهنگی ،بازرگانی و خدمات)
 طرح گذران وقت هیوت علمی (یفتر فرهنگی ،بازرگانی و خدمات)
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 گزارش بهبود روش اجرا در طرح آمارگیری از معادن درحال بهرهبرداری کشورسوال 9311طارح
آمارگیری از معاین یر حال بهرهبریاری کشور یکی از آمارگیریهای مه یر نظام آمااری ایاران اسات کاه
باهدف وامین اطالعات الزم برای محاسبه حیابهای ملی و منطقهای یر حوزهی معدن ،باه صاورت سااالنه
اجرا میشوی .شیوه جمعآوری یایهها یر این آماارگیری از طریاق مصااحبه رو یر رو باا میاوول معادن و
وکمیل پرسشنامهی کاغذی انجام میشوی .یر برخی مواری نیز پرسشانامه یر اختیاار میاوول معادن قارار
میگیری و پس از پیگیریهای الزم ووس مامور آمارگیر وکمیل و یر اختیار سازمان اجرایی قرار میگیری .باا
ووجه به ووسعهی اخیر یر فناوری اطالعاات و افازایش نفاوذ اینترنات یر کیاب و کارهاا و فاراه شادن
زیرساختهای الزم ،آمارگیری اینترنتی گیترش بیشتری پیداکریه است .از جمله مزایای آمارگیری اینترنتی
میووان به صرفه جویی یر هزینهها و افزایش سرعت انتشار اشاره کری .برای اجرای این نوع طرح آمارگیری
بیتر سازی الزم به منظور آمایگی پاسخگویان برای همکاری یر وکمیل یرست و کامل پرسشنامههاا بایاد
انجام شوی .همچنین باید راهکارها و پیش بینیهای الزم برای جلوگیری از بروز ناسازگاری یر سری زماانی
نتایج به یلیل وغییر یر روش جمعآوری یایهها یر نظر گرفت .با ووجه به شیوع کرونا و محادوییتهایی کاه
یر اروباطات فریی و جمعی به ینبال یاشته است ،شرای مناسبی برای اجرای ایان روش باه وجاوی آماده
است .یر این مجموعه با ووجه به وجربیات موجوی یر ایان زمیناه شارای الزم را بارای اجارای ایان طارح
پیشنهای یایه شده است( .یفتر صنعت ،معدن و زیر بنایی)
 سوابق وغییرات ایجای شده یر شیوه اجرای ومام طرحها بجز بخش ساختمان و میاکن کاه ثبتای اسات از
«مصاحبه رو یر رو ووس آمارگیر یا پاسخگو» به روش ورکیبی مصاحبه رو یر رو و اینترنتی یا ولفنی (یفتر
صنعت ،معدن و زیر بنایی)
 تهیه گزارش چگونه می توانیم با حذف مراجعه حضوری ،آمارگیری های پیش رو را اجرا نمواییم
برای جمع آوری یایههای کشاورزی به جز مراجعه حضوری روشهای ییگری نیز وجوی یاری که از جمله
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میووان به روشهایی چون استفایه از یایههای ثبتی ،سنجش از یور ،روشهای ولفنی و اینترنتی و  ...اشاره کری
که یر گزارش هر کدام از این روشها موری بحث و بررسی قرار میگیری( .یفترکشاورزی)

معاونت اقتصادی و محاسبات ملی
-9 گزارش وضعیت اجرای شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات
اهداف  :وهیه شاخص قیمت وولیدکننده خدمات به وفکیک یورههای زمانی فصلی و ساالنه یر سطح کل کشور.
زمانبندی اجرا :این طرح به صورت فصلی از یک وا یه اولین ماه فصل بارای ریههاای مختلا بخاش خادمات
قیمتگیری میشد که یر فصل زمیتان سال  8931با ووجه به شرای پیش آمده از  31/82/82واا 8933/8/23
اجرا شد.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :مراجعه حضوری به ومامی کارگاههای میتقل و متبوعی که محل ارائاه اقاالم
منتخب سبد قیمتگیری بخش مربوط به خوی میباشد .همچنین پرسشنامه طرح باه صاورت الکترونیکای (وبلات)
وکمیل میشوی.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :جمعآوری قیمت بهصورت ولفنی (از ابتدا) جایگزین آن شد.
-2شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن
اهداف  :وهیه شاخص قیمت وولیدکننده بخش معدن به وفکیک یورههاای زماانی فصالی و سااالنه یر ساطح کال
کشور.
زمانبندی اجرا :این طرح به صورت فصلی از یک وا یه اولین ماه فصال بعاد بارای بخاشهاای مختلا معادن
قیمتگیری میشوی .یر فصل زمیتان سال  ،8931با ووجه به شرای پیش آمده و به منظور حفظ کیفیت اطالعات
قیمت جمعآوری شده ،اجرای طرح از  31/82/82الی  8933/38/23انجام شد.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :مراجعه حضوری به ومامی معاین یر حال بهرهبریاری یا یفاور مرکزی معااین
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منتخب به منظور جمعآوری اطالعات قیمت موای معادنی اساتخراج شاده و منادرج یر پرسشانامه ،نحاوه وکمیال
پرسشنامه طرح به صورت الکترونیکی (وبلت) است.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :جهت رعایت میایل بهداشتی و افزایش همکااریهاا جهات پاساخگویی،
روش مراجعه حضوری به منابع اطالع متوق شد و جمعآوری اطالعات مربوط به قیمت موای معادنی از ابتادا یوره
آمارگیری فصل زمیتان سال  8931به صورت ولفنی انجام شد.
کیفیت تکمیل پرسشنامهها در فصل زمستان 9318
با ووجه به ومهیدات و پیگیریهایی که ما بعد از اجرای فصل پاییز  ،8931با ارسال گزارش مکتوب به معاونین آماار
استانها ،یر خصوص کیفیت نتایج طرح یاشتهای  .نرخ عدم وکمیل پرسشنامهها حتی کاهش نیز یاشاته اسات و از
 8221یرصد یر فصل پاییز  8931به  128یرصد یر فصل زمیتان رسید .ما یر این طرح به یلیال شارای موجاوی
ونها کاهش  125یرصدی وعدای رکوریهای قیمت را یر اجرای فصل زمیتان یاشتهای .
-3شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت
اهداف  :وهیه شاخص قیمت وولیدکننده بخش صنعت به وفکیک یورههای زماانی فصالی و سااالنه یر ساطح کال
کشور.
زمانبندی اجرا :این طرح به صورت فصلی از یک وا یه اولین ماه فصل بعاد بارای بخاشهاای مختلا صانعت
قیمتگیری میشوی .یر فصل زمیتان سال  ،8931با ووجه به شرای پیش آمده و به منظور حفظ کیفیت اطالعات
قیمت جمعآوری شده ،اجرای طرح از  31/82/82الی  8933/38/23انجام شد.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :مراجعه حضوری به ومامی کارگاههای صنعتی یا یفااور مرکازی کارگااههاای
منتخب به منظور جمعآوری اطالعات قیمت محصوالت صنعتی وولید شده و منادرج یر پرسشانامه ،نحاوه وکمیال
پرسشنامه طرح به صورت الکترونیکی (وبلت) است.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :جهت رعایت میایل بهداشتی و افزایش همکااریهاا جهات پاساخگویی،
روش مراجعه حضوری به منابع اطالع متوق شد و جمعآوری اطالعات مربوط باه قیمات محصاوالت از ابتادا یوره
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آمارگیری فصل زمیتان سال  8931به صورت ولفنی انجام شد.
کیفیت تکمیل پرسشنامهها در فصل زمستان  :9318نرخ وکمیل پرسشنامهها ونها با کاهش  829یرصادی از
 3228یرصد یر فصل پاییز  8931به  3923یرصد یر فصل زمیتان رسید .به یلیل شرای موجوی ماا ووانیاتی باا
وغییر یر زمان اجرا و روش جمعآوری اطالعات کاهش بییار ناچیزی یر وعدای رکوریهاای قیمات اخاذ شاده را یر
اجرای فصل زمیتان یاشته باشی .
-4طرح شاخص قیمت مصرف کننده شهری و روستایی
روال معمول و همیشگی :روش جمعآوری اطالعاات یر طرحهاای قیمات شاهری و روساتایی بصاورت حضاوری از
کارگاههای خریه فروشی است .این کار ماهانه یر ومامی مناطق شهری و روستایی نمونه صورت میگیری و قیمتهای
اخذ شده از طریق سامانه سیجای به مرکز ارسال میگریی .قیمتهای اجاره بهای خانوارهای شهری نیز بصورت ماهانه
و یر آغاز فصل بصورت حضوری و یر یو ماه بعدی بصاورت ولفنای از خاانوار قیماتگیری شاده و پاس از یرج یر
پرسشنامه کاغذی و سکس یایه آمایی ،به مرکز ارسال میگریی.
وضعیت اجرا در فروردین ماه  11همزمان با شیوع بیماری :یر این ماه با ووجه باه بااز باوین ساوپر مارکتهاا
قیمتگیری از اقالم خوراکی با رعایت پرووکلهای بهداشتی اعالمی از سوی وزارت بهداشات صاورت گرفتاه اسات.
قیمت گیری از اقالم غیر خوراکی وا بییت فروریین ماه بصورت ولفنی بویه است .یر ایامه طی نامهای به اساتانهاا
طریقه قیمت گیری از اقالم غیر خوراکی و خدماوی که از بییات فارویین بااز شاده بویناد ،اعاالم شاد .ه چناین
کارگاههایی که مروب با مشاغل پر خطر و با رییک باال هیاتند مانناد ساالنهای پاذیرایی ،اساتخر ،آموزشاگاهها،
آرایشگاهها و  ...که هنوز وعطیل هیتند ،قیمتگیری نشدند .استان وهران با ووجه به باز شدن یاک هفتاه ییروار از
سایر نقاط کشور ،یر قیمتگیری با محدوییت بیشتری مواجه بویه است.
آمارگیری یر طرح اجاره بهای خانوارهای شهری این ماه بصورت ولفنی صورت گرفته است و وغییری یر وعدای مظنه
نداشته است .طرح آمارگیری از کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی یر این ماه باا مشاکل خاصای مواجاه
نبویه است و وعدای مظنههای طرح روستایی یر ماه فروریین نیبت به ماه اسفند وغییری نشان نمییهد.
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-5شاخص قیمت و متوسط قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی
اهداف  :وهیه شاخص قیمت وولیدکننده بخش کشاورزی به وفکیک یورههای زمانی فصلی و ساالنه یر ساطح کال
کشور.
زمانبندی اجرا :این طرح به صورت فصلی از یک وا بییت اولین ماه فصل بعد برای بخشهای مختل کشااورزی
قیمتگیری میشوی .یر فصل زمیتان سال  ،8931با ووجه به شرای پیش آمده و به منظور حفظ کیفیت اطالعات
قیمت جمعآوری شده ،اجرای طرح از  31/82/81الی  8933/32/32انجام شد.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :مراجعه حضوری و پرسش از مطلعین محلی باه منظاور جماعآوری اطالعاات
قیمت و مقدار محصوالت بخش کشاورزی و هزینههای آن .نحوه وکمیل پرسشانامه طارح باه صاورت الکترونیکای
(وبلت) است.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :جهت رعایت میائل بهداشتی و پیشبری بهتار طارح ماواری زیار یر نظار
گرفته شدند:
 هماهنگی با استانها جهت وغییر روش اجرای طرحها از مراجعه حضوری به ولفنی. الزام ماموران آمارگیری و کارشناسان استان به بارگزاری روزانه اطالعات جمعآوری شاده جهات رصادکرین اجرا.
 ایجای گروههای واویاپی جهت اروباط بهتر با کارشناسان استانی. پیگیری و وهیه گزارش یرصد پیشرفت اجرا بصورت روزانه.کیفیت تکمیل پرسشنامهها در فصل زمستان  :9318با ووجه به ماهیت طرح و وغییر محصوالت کشت شده یر
فصول مختل

برای بررسی اطالعات فصل زمیتان الزم است مقاییه نیبت به فصول مشابه سالهای گذشته انجام

شوی .همچنین یر این طرح وعدای نمونهها آمارگیری شده و مظنههای جمعآوری شده اقالم یارای اهمیت میباشند.
با ووجه به ومهیدات و پیگیریهای انجام شده جهت بهبوی طرح ،بررسی کیفیت نتایج طرح نشان یای که نرخ ریزش
نمونه یر کل کشور یر فصل زمیتان  8931نیبت به فصل مشابه سال قبل  322یرصاد میباشاد ،کاه اساتانهای
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آذربایجان غربی با نرخ  2یرصد ،بوشهر با نرخ  222یرصد ،هرمزگان با نرخ  925یرصد وغییر نیبت به فصال مشاابه
سال قبل با کاهش نمونه مواجه بویهاند .با این وجوی یر کل کشور وعادای مظناهها  9یرصاد افازایش یاشاته اسات
بنابراین نه ونها یر این فصل یر کل کشور کاهش مظنه نداشتهای بلکه مظنههای ماا افازایش یاشاتهاند .یر فصال
زمیتان  8931یر کل کشور  822یرصد از مظنهها اصالح و ری قیمت شدهاند و به طور کلی نیبت به فصال مشاابه
سال قبل کل کشور  8925یرصد یارای کاهش نرخ اصالح و ری نیبت به فصل مشابه سال قبال میباشاد کاه ایان
نشان از افزایش کیفت کار یر سطح کل کشور میباشد
-6شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های صنعتی
هدف کلی :هدف کلی از اجرای طرح قیمت گیری از محصوالت گاویاری هاای صانعتی محاسابه شااخص قیمات
وولیدکننده به صورت ساالنه و فصلی یرکل کشور و به وفکیک استان می باشد.
اهداف تفصیلی این طرح عبارتند از :
 -8محاسبه شاخص کل محصوالت گاویاری های صنعتی به صورت فصلی و ساالنه
 -2محاسبه متوس ساالنه قیمت محصوالت گاویاری های صنعتی
 -9وهیه سری زمانی مربوط به اعدای شاخص کل گاویاری های صنعتی
 -2وهیه سری زمانی مربوط به یرصد وغییرات شاخص کل گاویاری های صنعتی.
زمان آمارگیری :طرح آمارگیری از قیمت محصوالت گاویاری های صنعتی یر فصول بهار  ،وابیتان و پاییز بییات
و پنج آخرین ماه فصل لغایت یه ماه بعد می باشد.و یر فصل زمیتان فروریین ماه سال بعاد مای باشاد یرایان
طرح نیز مانند سایر طرح های آمارگیری از قیمت ،آخرین قیمت عملی ارایه محصول موری نظر طی فصل جاری ( از
روز اول فصل وا روز مراجعه آمارگیر به منبع اطالع پرسش و یر پرسشنامه یرج می شوی.
یر فصل زمیتان سال  ،8931با ووجه به شرای پیش آمده و به منظور حفظ کیفیات اطالعاات قیمات جماعآوری
شده ،اجرای طرح از  8933/38/33الی  8933/38/93انجام شد.
روش جمعآوری اطالعات قبل از کرونا :یر طرح آمارگیری از قیمات وولیاد کنناده محصاوالت گااویاری هاای
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صنعتی از طریق مراجعه به واحدهای نمونه و مصاحبه میتقی با پاسخگوی مطلع ووکمیل پرسشانامه الکترونیکای
بااستفایه ازوبلت می باشد.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:
 جهت رعایت میائل بهداشتی و پیشبری بهتر طرح مواری زیر یر نظر گرفته شدند: هماهنگی با استانها جهت وغییر روش اجرای طرحها از مراجعه حضوری به ولفنی. الزام ماموران آمارگیری و کارشناسان استان به بارگزاری روزانه اطالعات جمعآوری شاده جهات رصادکرین اجرا.
 ایجای گروههای واویاپی جهت اروباط بهتر با کارشناسان استانی. پیگیری و وهیه گزارش یرصد پیشرفت اجرا بصورت روزانه. با ووجه به شرای پیش آمده اجرای طرح یک هفته زویور از برنامه زمانبندی شروع شد.-7کیفیت تکمیل پرسشنامهها در فصل زمستان 9318
مقایسه اطالعات بی پاسخی :وعدای بی پاسخی طرح گاویاریهای صنعتی یر زمیتان  ،31به عدی  93کارگاه رسید
که نیبت به یوره قبل یعنی پاییز  31وعدای بیپاسخی ( 91موری) کاهش یاشته است .یرصد بی پاساخی یر پااییز
 31برابر  9231بویه است که این عدی یر زمیتان  31به  9228یرصد کاهش یافته است.
یر مقاییه با فصل مشابه سال قبل (زمیتان  )31ه که وعدای بیپاسخی  23موری ( 2298یرصد) بویه است ،یر این
فصل به  9228یرصد کاهش یافته است .به نظر می رسد پاسخگویی ولفنی بهتر نتیجه یایه است.
کیفیت اجرای طرح :یر طرح گاویاریهای صنعتی وعدای ری قیمت و اصالحاوی که بر روی قیمتهاای ارساال شاد
انجام شده است ،موری بررسی قرار گرفت و با یوره مشابه سال قبل مقاییه شد .نتایج نشان مییهد که یر این یوره
مجموعاً  323یرصد ری و اصالح قیمت وجوی یاشته است که یر مقاییه با یوره مشابه سال( 81یرصاد) قبال 8528
واحد یرصد کاهش یاشته است .همچنین یر مقاییه با فصل قبل ه ( 8129 )8322واحد یرصد کاهش یافته است.
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-8شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری های صنعتی
هدف کلی :هدف کلی از اجرای طرح قیمت گیری از محصوالت گاویاری هاای صانعتی محاسابه شااخص قیمات
وولیدکننده به صورت ساالنه وفصلی یرکل کشور و به وفکیک استان می باشد.
اهداف تفصیلی این طرح عبارتند از :
 -8محاسبه شاخص کل محصوالت مرغداری های صنعتی به صورت فصلی و ساالنه
 -2محاسبه متوس ساالنه قیمت محصوالت مرغداری های صنعتی
 -9وهیه سری زمانی مربوط به اعدای شاخص کل مرغداری های صنعتی
 -2وهیه سری زمانی مربوط به یرصد وغییرات شاخص کل مرغداری های صنعتی.
زمان آمارگیری :طرح آمارگیری از قیمت محصوالت مرغداری های صنعتی یر فصول بهار  ،وابیتان و پاییز بییت
و پنج آخرین ماه فصل لغایت یه ماه بعد می باشد و یر فصل زمیتان فروریین ماه سال بعد مای باشاد یرایان
طرح نیز مانند سایر طرح های آمارگیری از قیمت ،آخرین قیمت عملی ارایه محصول موری نظر طی فصل جاری ( از
روز اول فصل وا روز مراجعه آمارگیر به منبع اطالع) پرسش و یر پرسشنامه یرج می شوی.
یر فصل زمیتان سال  ،8931با ووجه به شرای پیش آمده و به منظور حفظ کیفیات اطالعاات قیمات جماعآوری
شده ،اجرای طرح از  8933/38/33الی  8933/38/93انجام شد.
روش جمعآوری اطالعات قبل از کرونا :یر طرح آمارگیری از قیمات وولیاد کنناده محصاوالت گااویاری هاای
صنعتی از طریق مراجعه به واحدهای نمونه و مصاحبه میتقی با پاسخگوی مطلع ووکمیل پرسشانامه الکترونیکای
بااستفایه ازوبلت می باشد.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :جهت رعایت میائل بهداشتی و پیشبری بهتار طارح ماواری زیار یر نظار
گرفته شدند:
 هماهنگی با استانها جهت وغییر روش اجرای طرحها از مراجعه حضوری به ولفنی. الزام ماموران آمارگیری و کارشناسان استان به بارگزاری روزانه اطالعات جمعآوری شاده جهات رصاد96
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کرین اجرا.
 ایجای گروههای واویاپی جهت اروباط بهتر با کارشناسان استانی. پیگیری و وهیه گزارش یرصد پیشرفت اجرا بصورت روزانه. با ووجه به شرای پیش آمده اجرای طرح یک هفته زویور از برنامه زمانبندی شروع شد.کیفیت اجرای طرح :یر طرح مرغداریهای صنعتی وعدای ری قیمت و اصالحاوی که بر روی قیمتهای ارساال شاد
انجام شده است ،موری بررسی قرار گرفت و با یوره مشابه سال قبل مقاییه شد .نتایج نشان مییهد که یر این یوره
مجموعاً  125یرصد ری و اصالح قیمت وجوی یاشته است که یر مقاییه با یوره مشابه سال( 1یرصد) قبل  822واحد
یرصد کاهش یاشته است .یر مقاییه با پاییز  921( 31یرصد) نیز  228واحد یرصد افزایش یاشته است.
-1شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران
اهداف  :هدف کلی این طرح وهیه و انتشار شاخص قیمت نهایههای ساختمانهای میکونی شهر وهران مای باشاد.
اطالعات موری نظر یر این طرح آمارگیری شامل  813قل از انواع مصالح سااختمانی باویه اسات کاه یر  81گاروه
اجرایی طبقه بندی شده اند .واحد آماری یر این طرح هر یک از مصاالح ماوری اساتفایه یر سااخت سااختمانهای
میکونی شهر وهران و نیز هر یک از مشاغلی است که یر ساخت این ساختمانها فعالیت میکنند.
فهرست کارگاههای وولید کننده یا عمده فروشی و خاریه فروشای مصاالح سااختمانی حاصال از طارح سرشاماری
عمومی کارگاهی سال  8918مرکز امار ایران که وا پایان نیمه اول سال  8932به هنگام شده است.
زمانبندی اجرا :زمان قیمت گیری از بییت لغایت سی ام آخرین ماه هر فصل است.
روش جمعآوری اطالعات تاکنون :روش گاریآوری اطالعاات یر ایان طارح بصاورت مراجعاه میاتقی
آمارگیر به کارگاههای نمونه و مصاحبه حضاوری مای باشاد .نحاوه وکمیال پرسشانامه طارح باه صاورت
الکترونیکی (وبلت) است.
تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی :جهت رعایات میاایل بهداشاتی و افازایش همکااریهاا جهات
پاسخگویی ،روش مراجعه حضوری به منابع اطالع متوق شد و جمعآوری اطالعات مربوط به قیمت اقاالم
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از ابتدا یوره آمارگیری فصل زمیتان سال  8931به صورت ولفنی انجام شد.
 وغییر زمانبندی اجرای طرحهای شاخص وولید کنناده ( )PPIجهات ساهولت کاار اجارای اساتان (یفتار
شاخص قیمتها)
 ابالغ به استانها :اطالعات مربوط به طرحهای شاخصهای قیمت مصرف کننده مرباوط باه فاروریین مااه
 ،8933ضمن رعایت صحت و یقت یایهها ،از طریق وماس ولفنی جمعآوری شوی( .یفتر شاخص قیمتها)
 ابالغ به استانها :طرح آمارگیری از قیمت اجاره بهای خانوارهای اجاره نشین به صورت ولفنای جماعآوری
شوی( .یفتر شاخص قیمتها)
 وشکیل گروههای مجازی به وفکیک هر طرح با کارشناسان استانی جهت وبایل نظرات به صاورت آنالیان و
فوری (یفتر شاخص قیمتها)
 مکاوبه با استان و جمعآوری نظرات و پیشنهایات استانها برای بهبوی اجرا (یفتر شاخص قیمتها)
 وهیه یستورالعمل اجرای طرح شاخص قیمت مصرفکننده برای فروریین و ارییبهشت( 8933یفتر شاخص
قیمتها)
 ارسال گزارشات پیشرفت کار یر زمان بندیهای مختل به وفکیک هر طرح برای معاونین آماار اساتانهاا
جهت نظارت (یفتر شاخص قیمتها)
 وهیه ریموت برای کارشناسان  ITجهت ویریع یر پاسخگویی به اساتان وکارهاای اجرایای (یفتار شااخص
قیمتها)
 وهیه گزارش مقاییهای وغییرات نرخ وکمیل پرسشنامه ووعدای مظنه با اجرای یوره قبل وماامی طارحهاای
مصرفکننده و وولیدکننده (یفتر شاخص قیمتها).

98

رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید 91

معاونت توسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها
آنچه که یر این مقوله مالحظه میگریی ،اقداماوی است که معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها یر جهت
وامین سالمتی همکاران و رفع آلویگی محیطی یر مرکزآمار ایران انجام شده است ،که به شرح ذیل میباشد:
 نصب ضدعفونی کننده بهداشتی یرومامی طبقات و محل وایمکس (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و اماور
استانها)
 ضدعفونی کرین ومام سطح آبدارخانه ،آسانیورها و سرویس بهداشتی و مشخص کرین وی خدماوی مجازا
برای این امر(معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
 اطالع رسانی کامل با همکاری یفتر ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بین الملل مبنی بر رعایت کامال
اصول بهداشتی کارکنان مرکزآمار ایران (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
 نظارت جدی ویقیق بر پخت غذاها یر اوایل شایوع و ساکس وعطیلای رساتوران (معاونات ووساعه مناابع،
پشتیبانی و امور استانها)
 واکید بر استفایه همکاران از وسایل شخصی یر اماور پاذیرایی (معاونات ووساعه مناابع ،پشاتیبانی و اماور
استانها)
 الزام استفایه ومامی پرسنل خدمات و نقلیه از ماسک ویستکش (معاونت ووساعه مناابع ،پشاتیبانی و اماور
استانها)
 ودبیر الزم جهت مکانیی ثبت وروی و خروج همکاران به جهت رعایات کامال اصاول بهداشاتی (معاونات
ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
 وهیه حداقل پنج هزار ماسک و یستکش جهت مصرف هفتگی کارمندان (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و
امور استانها)
 وهیه یستگاه سمکاش جهت ضدعفونی کرین یفاور و معابر (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
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 یر مبایی ورویی ساختمان یستگاه وب سنج برای اندازه یمای بدن همکاران قرار یایه شده است و از وروی
افرای مبتال و یا مشکوك به ویروس کرونا به ساختمان مرکز آمارجلوگیری به عمل میآید (معاونت ووسعه
منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
 وعطیلی کلیه مراکز اقامتی سازمان یر سراسر کشور (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
 وعطیلی آرایشگاه سازمان (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها)
 لغو جلیات غیر ضروری (معاونت ووسعه منابع ،پشتیبانی و امور استانها).

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
 وجهیز زیرساخت های  ITاز جمله ( call centerمرکز فناوری اطالعات و اروباطات)
 پیگیری انعقای قراریایهای مربوط به راهاندازی مرکاز ولفان( )call centreو ممیازی مراقبتای ساال یوم
سییت مدیریت امنیت اطالعات (مرکز فناوری اطالعات و اروباطات)
 برقراری اروباط و انجام پیگیریهای فراوان با مراکز استانها برای عقد قراریای با مخابرات مراکز اساتانها و
رفع مشکالت یر این زمینه (مرکز فناوری اطالعات و اروباطات)
 شروع فعالیت مربوط به راهاندازی و استقرار مرکز وماس ولفنی  2828استان گلیتان به صاورت آزمایشای
(مرکز فناوری اطالعات و اروباطات)
 بررسی فنی استفایه از وبلت ممموران آمارگیر بجای بکارگیری از رایانه یر مراکز وماس ولفنی (مرکز فناوری
اطالعات و اروباطات)
 راهنمایی و ایجای هماهنگی استفایه از بیتر شبکه وایرلس برای بکارگیری وبلت یر ومااس ولفنای ووسا
مممورآمارگیر ولفنی یر استان گلیتان بصورت آزمایشی (مرکز فناوری اطالعات و اروباطات).
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پژوهشکده آمار ایران
 گزارش تاثیر بیماری کرونا بر اجرای آمارگیریهای مرکز آمار ایران و راهکارهای پیشنهادی برای
مواجهه با آن یکی از اثرات جانبی شرای بحرانی مانند جنگ و بیماری اپیدمی ،ایجای اخاتالل یر اجارای
برخی فعالیتهای جاری و معمول یر سازمان ها است .یر این شرای حفاظ عملکاری ساازمان باا اساتفایه
جایگزین ولی نزییک به شرای قبل از بحران مه است .البته وجربیات بحران های جهانی نشان یایه اسات
روش های جایگزین یر طی زمان به عنوان فرصتی برای بهبوی عملکری سازمان شناخته مای شاوی .یکای از
اثرات بیماری کوید ( 83کرونا) عدم امکان اجرای حضوری طرح های آمارگیری ووس سازمان های آمااری
است که این امر منجر به اخالل یر وولید منظ یایه ها و عدم شناسایی اثرات شارای بحرانای یر وضاعیت
اقتصایی و اجتماعی کشور می شوی .به صورت کلی می ووان بحران ها را به ساه ریه بحاران کووااه مادت،
بحران میان مدت و بحران بلندمدت وقیی بندی کری .روش های جایگزین و استراوژی های برخوری بارای
حل میاله متناسب با این سه نوع بحران متفاوت است .برای اجرای آمارگیرها روش هاای مختلفای وجاوی
یاری که عمدواً عبارت اند از روش های مصااحبه و روشهاای خاوی اجارا .ایان روش هاا غالبااً روش هاای
کالسیک نامیده می شوی .البته با رشد فناوری روش هایی ییگر بر پایه مه یایه و یایه های ثبتی نیز ایجاای
شده است .با ووجه به این که پیشبینی می شوی اپیدمی کرونا یک بحران کووا ه مدت باشاد (هرچناد کاه
اثرات آن ممکن است بلندمدت باشد) پیش بینی می شوی حداکثر شش ماه وا یک سال فعالیت های جاری
و جوامع را وحت ومثیر قرار یهد ،به نظر می رسد استراوژی روش های جاایگزین بایاد یر قالاب روش هاای
کوواه مدت و نزییک به شرای قبل بحران باشد .با ووجاه باه محادوییت هاای ایجاای شاده بارای مراجعاه
حضوری و اجرای آمارگیریها ،پیشنهای می شوی روش های شناخته شده ای مانند آمارگیری با مصاحبه ی
ولفنی و اینترنتی جایگزین شوند .روش های فوق احتماالً می ووانند به صورت وکی یا ورکیبی برای اجارای
آمارگیری هایی که اغلب به صورت منظ یر مرکز آمار ایران انجام می شوند و نتایج آن هاا یر شناساایی و
وحلیل اثرات کرونا بر جامعه نیز اهمیت یاری ،برنامه ریزی و اجرا شوی.گرچه روش های ییگری بر پایاه ماه
29

رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید 91
یایه یا یایه های باز نیز وجوی یارند ولی این روش ها برای طرح های خانواری مانند نیروی کاار و هزیناه و
یرامد خانوار عملیاوی کارامد نییتند و ممکن است ونها یر وهیه برخی از آمارهای اجتماعی یا اقتصایی قابل
استفایه باشند که به کارگیری آنها منوط به بررسی های بعد از بحران و سنجش کیفیت نتایج خواهاد باوی.
یر خصوص استفایه از یایه های ایاری نیز باید این نکته را مد نظار قارار یای کاه روش هاای ثبتای مبناا و
یککارچه سازی منابع مختل نیازمند برنامه ریزی و ایجای زیرساختهای بلندمدت است و برای بحران کووا ه
مدت ووصیه نمی شوی .بنابراین به عنوان استراوژی گذر از بحاران کووااه مادت یر اجارای آماارگیری هاا،
استفایه ازروش های جایگزین شبیه به شرای قبل از بحران و یارای ساختار اجرایای و فنای وقریبااً وجرباه
شده با پیچیدگی ک و قابلیت اجرایی پرسرعت که اصطالحاً آن را آمارگیری سریع گویند ،ووصیه می شوی .
یر ایامه این گزارش انواع بحران و روش مطالعه آن ها به اختصار ارائه می شوی .عالوه بر آن نکات کلای یر
خصوص راهکارهای به کار گرفته شده برای اجرای آمارگیری ها یر شرای بحران شیوع کرونا ارائه خواهناد
شد( .پژوهشکده آمار ایران)
 بررسی اطالعات مدت زمان وکمیل پرسشنامهها یر طرح نیروی کار (پژوهشکده آمار ایران)
 بررسی واثیرات کرونا بر کیب و کارهای اقتصاایی و ها اندیشای جهات وشاکیل کمیتاه پژوهشاگران و
مشاوران علوم یایه (پژوهشکده آمار ایران)
 بازنگری آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با توجه به شیوع بیماری کرونا مشکالت اجرای آماارگیری
هزینه و یرآمد خانوار
 پیشنهایات یر خصوص اجرای آمارگیری هزینه و یرآمد (یر زمان شیوع بیماری)
 بازنگری پرسشنامه
 بازنگری روش نمونهگیری
 بازنگری روش اجرا
 وهیهی برنامه های کاربریی مناسب برای وکمیل اطالعات
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 مطالعات وطبیقی آمارگیری هزینه و یرآمد یر سایر کشورها
 پژوهشهای گذشته با هدف بهبوی آمارگیری از هزینه و یرآمد خانوار (پژوهشکده آمار ایران).

حوزه ریاست ،روابط عمومی و همکاریهای بین الملل
 واثیر شیوع کرونا بر فعالیتهای آماری کشورها (یفتر استانداریها ونظارت بر طرحهای آماری)
 نکات فنی و شیوه نظارت بر اجرای تلفنی طرح آمارگیری نیروی کار آمارهاای مرباوط باه سااختار
نیروی کار ،مبنایی برای ارزیابی و وحلیل سیاستهای اقتصایی یک کشور محیوب میشوی .بخش عمدهای از
نیازهای آماری بخش نیروی انیانی کشور از طرحهای جمعیتی مرکاز آماار ایاران واامین باا هادف واامین
شاخصهای فصلی و ساالنه نیروی کار مانند نرخ مشارکت «طرح آمارگیری نیروی کار» میشوی که اقتصایی،
نرخ بیکاری ،نرخ اشتغال و  ..از مهمترین این طرحها میباشد .با ووجه به قادمت اجارای طارح آماارگیری
نیروی کار یر مرکز آمار ایران و نیاز مبرم به استمرار وولید یایههای پایه و کلیدی ،ضرورت حرکت به سمت
شیوههای نوین و جدید جمع آوری یایهها و اطالعات احیاس میشوی ،به ویژه یر شرای کنونی جهان و با
شیوع بیماری کووید نوزیه و الزام یولت بر حفظ فاصله اجتماعی ،جایگزینی روشاهای سانتی باا روشاهای
غیرحضوری بیش از پیش ایجای شده و فرصت مغتنمی برای ووسعه این شیوهها با هدف ومرکاز بار وولیاد
یایهها به موقع و با کیفیت الزم میباشد .یر گزارش حاضر به شیوههای محتمل اجرای طرح نیروی کار باه
صورت ولفنی و شیوههای اطالع رسانی اجرای طرح به خانوار و نحوه نظارت بر آموزش و اجارا اشااره شاده
است( .یفتر استانداریها ونظارت بر طرحهای آماری)
 نکات فنی واجرایی طرح ارزیابی تاثیر ویروس کرونا بر کسب وکار کشور یر مادرن ساازی فرآیناد
وولید آمار ،وعری و وعیین ساختار و الزامات فرآیند از گامهای اولیه و اصلی کار بویه که یر آن مولفههاای
کلیدی مانند وعیین حوزه و هدف فرآیند ،روشها و ابزار وولید آمار ،منابع یایهای یر یسترس ،استانداریهای
آماری موری نیاز فرایند وولید ،روشهای استخراج ،انتشار و اطالعرسانی و ...ورسی میشوی .با ووجه باه باروز
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شرای بحرانی و حای یر کشور به یلیل شیوع بیماری کرونا و وعطیلی کیب و کارها ،ضرورت سنجش واثیر
این بیماری بر اقتصای ایران پیش آمده و مقرر شده با اجرای طرحی به این مها رسایده شاوی .باا یرنظار
گرفتن محدوییت زمانی برای مطالعه و بررسی فرآیند وهیه و اجرای طرح ،برخی الزامات و نکات فنی که یر
طراحی و اجرای طرح مذکور باییتی یر نظر گرفته شوی یر اینجاا اشااره شاده اسات ،وعااری و مفااهی
موریاستفایه یر طرح کیب و کار :هرنوع فعالیت میتمر قانونی و ملزم به یریافت مجوز که وحات مالکیات
مشخص برای وولید کاال یا ارائه خدمت به ییگران به منظور کیب منافع با هدف ارزش افزویه یا سوی انجام
میشوی .بنگاه اقتصایی ،واحد نهایی سازمان یافتهای است که با یر اختیار یاشتن عوامل وولید باه منظاور
ایجای ارزش افزویه ،به وولید کاالها و یا خدمات میپریازی و میتواند شامل یک یا چند کارگااه باشاد بنگااه
میوواند یک شرکت ،شبه شرکت ،مؤسیه غیرانتفاعی یا بنگاه غیرشرکتی باشد .چارچوب طرح کاه مبناای
چارچوب طرحهای آماری مرکز آمار ایران « طبقه بندی فعالیتهای اقتصایی ایاران» باووجاه باه بخشاهای
بویه و یر سطح ملی نیز یستگاههای اجرایی از ایان طبقاه بنادی بارای شناساایی فعالیات و وعیاین کاد
واحدهای وحت پوشش خوی استفایه میکنند ،پیشنهای میشوی پاساخگویان طارح بار اسااس یساتههاای
کلیور طبقه بندی به این شرح وعیین شوند :کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری ،استخراج معادن ،وولیاد و
ساخت (صنعت) ،خدمات( .یفتر استانداریها و نظارت بر طرحهای آماری)
 پیام وبریک عید نوروز  8933رئیس مرکزآمار ایران به صاورت ویادئویی (یفتار ریاسات ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 وشکیل شورای مدیران به صورت مجازی (یفتر ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 وشکیل جلیه با استانها باالخص استان گلیتان به صورت ویدئو کنفرانس (یفتر ریاست ،رواب عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 برگزاری جلیات با یستگاههای یولتی به صورت مجازی (یفتار ریاسات ،روابا عماومی و همکااریهاای
بینالملل)
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 مکاوبه با بخش آمار سازمان ملل متحد (یفتر ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 مکاوبه با بخش آمار ( Escapیفتر ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بین الملل)
 مکاوبه با ایاره آمار اروپا و واثیر کرونا بر طرحهای آمارگیری (یفتر ریاست ،رواب عماومی و همکااریهاای
بینالملل)
 مکاوبه با ایاره آمار استرالیا یر خصوص واثیر ویاروس کروناا بار اقتصاای (یفتار ریاسات ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 ورجمه گزارش واثیر کرونا کووید نوزیه بر انجام طرحهای آماری ایاره آمار و انجاام طارح هاای آمااری باه
صورت پیت الکترونیک وولفنی و ووق آمارگیری حضوری یرکشور نیوزلند (یفتر ریاست ،رواب عمومی و
همکاریهای بین الملل)
 ورجمه ووصیهها و رهنمویهای ایاره بینالمللی کار (یفتر ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه نامه رئیس بخش آماری سازمان ملل متحد یر پاسخ به استعالم یرباره ووصایه هاا و رهنمویهاا یر
خصوص اجرای طرحهای آماری یر زمان شیوع کووید نوزیه (یفترریاست ،رواب عماومی و همکااریهاای
بینالملل)
 ورجمه واثیر کووید نوزیه بر آمار به طور کلی و به طور خاص بر آمار قیمت یر منطقه آسیای غربای (یفتار
ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بین الملل)
 ورجمه متنی وحت عنوان واثیر کووید نوزیه بر کشورهایی که یر سال  2323سرشماری اجرا میکنند (یفتر
ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه نکات کلیدی یر خصوص اثر کووید نوزیه بر فعالیت آماری کشور نیوزلند برگرفته از سایت نیوزلناد
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه نامه مدیر آمار اسکاپ یر خصوص استعالم از آن سازمان یرباره ووصیهها و رهنمویها بارای اجارای
طرح آمارگیری یر منطقه آسیا و اقیانوسیه (یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
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 ورجمه متن روزنامه گاریین وحت عنوان «یر این اوضاع آشافته شارای بادور از ایان نمایووانیات بشاوی
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه متن سرشماری سال  2323آمریکاا وحات وهدیاد ویاروس کروناا (یفترریاسات ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 ورجمه خبرنامه اسکاپ وحت عنوان «آمارگیری وحت شارای وعطیال عماومی یاک یرس بارای همگاان»
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه واثیر کووید نوزیه بر جمع آوری اطالعاات باازار کاار برگرفتاه از ساایت ساازمان باینالمللای کاار
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه و معرفی وب سایت سرشماری  2323بخش آمار سازمان ملل متحد (یفترریاست ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 ورجمه یوم نامه آقای شوین ویت رئیس بخش آمار ساازمان ملال متحاد (یفترریاسات ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 ورجمه نامه مطالعه اندازه گیری استانداریهای زندگی به عنوان بخشی از اقدام همگان باناک جهاانی بارای
اجرای طرحهای آمارگیری ولفنی پر وکرار یر کشورهای اویوپی ،ماالوی ،نیجریه ،وانزانیا و اوگاندو برای رصد
پاسخهای کشوری به کوویاد ناوزیه و وااثیرات اقتصاایی و اجتمااعی آن (یفترریاسات ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 ورجمه متن وحات عناوان نقاش وااثیرگازار جمعیاتشناساان یر یرك بیمااری هماهگیار کوویاد ناوزیه
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 اثر کوید نوزیه بر آمارگیری کیب وکار یر استرالیا و پرسشنامه مربوط به آن (یفترریاست ،رواب عمومی و
همکاریهای بینالملل)
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 وهیه استراوژی ویژه اطالعرسانی یرباره انجام طرحهای آمارگیری نیروی کار یر زمان شایوع کوویاد ناوزیه
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه به انگلییی واثیر همه گیری ویروس کوید  38بر اجرای طرح های آماری یر جمهوری اسالمی ایران
منتشر شده یر سایت بخش آمار سازمان ملل (یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 خالصه گزارش فنی یر خصوص سرشماری و پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کووید نوزیه بر آن برگرفتاه
از سایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 برنامه ایاره آمار کره یر شرای اضطراری مربوط به بحران کووید (یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای
بین الملل)
 ورجمه سییت پاسخ گویی ایاره آماره کره بر گرفته از سایت ایاره آمار کاره جناوبی (یفترریاسات ،روابا
عمومی و همکاریهای بین الملل)
 طرح پیشنهایی بانک جهانی برای اجرای طرح آمارگیری ولفنی بر گرفته از وبگاه بانک جهانی (یفترریاست،
رواب عمومی و همکاریهای بین الملل)
 بررسی وبگاه مرکز ملی آمار  98کشور در خصوص تأثیر شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای آماری
آنها شیوع ک سابقه بیماری ناشی از ویروس کوئید ناوزیه ،اجارای برناماههاای قرنطیناه و فاصالهگاذاری
اجتماعی یر کشورهای مختل جهان میوواند همچون سایر فعالیتهای اجتماعی ،وامثیرات زیاایی بار روی
اجرای طرحهای آماری وسرشماری کشورهای مختل ینیا برجای بگاذاری .باه منظاور اطاالع از اقادامات و
وجارب سایرکشورها یر رویارویی با این بیماری و ومثیر آن بر اجرای سرشماریها و طرحهای آماری کشورهای
مختل  ،یفتر ریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بین الملل مرکز آمار ایران اقدام به برر سی وبگااه مراکاز
آماری  81کشور از میان کشورهای پنج قاره مختل ینیا برخاوریار از ساطوح مختلا ووساعه اجتمااعی،
اقتصایی و آماری و با میزانهای متفاوت یرگیری با بیماری ناشی از ویروس کوید نوزیه کریه است که نتیجه
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این بررسی به صورت چکیده یر قالب گزارش ارائه شد( .یفترریاست ،رواب عمومی و همکااریهاای باین-
الملل)
 ومثیر کوید  COVID-83(83بر آمار به طور کلی و به طورخاص بار آمارهاای قیمات (یفترریاسات ،روابا
عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ترجمه گفتگوی بخش آمار سازمان ملل متحد با پروفسور جیم لپکوفسکی طارحهاای آماارگیری
خانوار ،نقش مهمی یر وممین نیازهای یایهای ملی به عنوان مثال ،یر اندازهگیری فقر ،اشتغال ،مهارتهاا و
یایگیری آموزش فراگیر ،امنیت غذایی ،یسترسی به خدمات یرمانی و خدمات عمومی ،وبعیض و خشونت و
مواری ییگر ایفا میکنند .اقداماوی که اخیراً یر زمینه نقشهبریاری انجام شده است ،نشان مییهد که طرح-
های آمارگیری خانوار میووانند منبع حدوی یک سوم از کل نماگرهای اهداف ووسعه پایدار کاه شاامل 89
هدف مختل می شوی را پوشش مییهند ،با همهگیاری بیمااری کوویاد ناوزیه  ،برناماههاای طارحهاای
آمارگیری خانوار یر بییاری از کشورها از جهات مختلفی وحت ومثیر قرار گرفته است .یر حالی که برخی از
کشورها از طرحهای آمارگیری ولفنی و مبتنی بر وب برای طرحهای آمارگیری ملی خوی استفایه میکنند،
بییاری از کشورها هنوز ه بر اجرای طرحهای آمارگیری به صورت مصاحبههای حضاوری واکیاد یارناد.
این عملیات میدانی ،است که بیش از همه وحت ومثیر این همهگیری قرار گرفته است سوالی کاه یر اینجاا
مطرح می شوی این است که آیا یر حال حاضر یر اکثر کشورها ،ضریب نفوذ ولفن همراه بییار بااال اسات؟
آیا اکنون برای کشورهایی که بر مصاحبههای حضوری وکیه کریهاناد ،زماان مناسابی اسات واا باه انجاام
مصاحبههای ولفنی وغییر شیوه یهند؟ پروفیور جی لککوفیکی ،کارشناس برجیته یر زمینه روششناسی
طرحهای آمارگیری ،یر گفتگو با بخش آمار سازمان ملل متحد ،نظرات خوی را یر زمینه طراحای و اجارای
طرحهای آمارگیری ولفنی به اشتراك گذاشته است( .یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
 ورجمه چرا آمار معتبر ،قابل اعتمای و به موقع جمعیت بایش از هار زماان ییگاری اهمیات بیشاتری یاری
(یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
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 چه نکاتی را برای اجرای آمارگیری تلفنی تحت تأثیر کووید  91باید در نظور گرفوت؟ آماارگیری
ولفنی یکی از انواع آمارگیری است که معموالً یر پژوهشهای مرباوط باه باازار و نظرسانجیهای سیاسای
استفایه میشوی .مصاحبه ولفنی یر مقاییه با مصاحبههای حضوری سنتی ،معموالً ک هزینهور اسات ،زیارا
مراجعه به خانوار برای انجام مصاحبه ضروری نییات .مصااحبه ولفنای همچناین یر آمارهاای رسامی باه
روشهای مختلفی استفایهشده است برخی از آمارگیریهای رسمی ،فق به روش آماارگیری ولفنای اجارا
میشوند ،بهعنوانمثال ،طرح آمارگیری ساالنه گذران وقت یر آمریکا ونها از طریق مصاحبه ولفنی به کمک
رایانه ) (CATIاجرا میشوی .همچنین بخشی از یک آمارگیری کامل را میووان با استفایه از مصاحبه ولفنی
اجرا کری .بهعنوانمثال ،یر اجرای طرح آمارگیری ملی قربانیان جنایت یر کشور آمریکا ،خانوارهای منتخب
به مدت 9/1سال یر این طرح آمارگیری قرار یارند و هر  5ماه یکبار از آنها آمارگیری میشاوی .مصااحبه
اول بهصورت حضوری انجام میشوی اما مصاحبههای بعدی از طریق ولفن انجاام خواهاد شاد .همچناین از
مصاحبه ولفنی یر شرایطی استفایه میشوی که یر آن شرای انجام مصااحبه حضاوری امکانپاذیر نییات
بهعنوانمثال ،یر وعدایی از کشورهای آفریقایی ،طرحهاای آماارگیری بارای پاساخ باه شارای اضاطراری
بهمنظور ارزیابی سطح امنیت غذایی و فقر اجرا شد .این طرحهای آماارگیری بهصاورت آماارگیری ولفنای
طراحی شدهاند و هدف از انجام این کار ،ارائه سریع نتایج ارزیابی بویهاست (یفترریاست ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 طراحی و استفایه از بیتر راهحل های طرح آمارگیری ولفن یارای فرکانس باال (یفترریاست ،رواب عمومی
و همکاریهای بینالملل)
 رصد و پایش وضعیت عملکری مراکز ملی آماری یر طول شیوع بیماری همه گیر کوویاد :83-یاک رویکاری
هماهنگ (یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل)
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 ورجمه پایش بازار کار یر طول زمان وعطیلی عمومی برای مهاار ویاروس کروناا :محتاوای ماوری نیاازطرح
آمارگیری نیروی کار و برخوری با گروههای ویژه سازمان باین المللای کاار (یفترریاسات ،روابا عماومی و
همکاریهای بینالملل)
 بررسی پیشنهایات یر خصوص اعمال وغییرات یر برنامه کاری مشترك باین صاندوق جمعیات و صاندوق
کویکان (یونیی ) سازمان ملل متحد با مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار با ومرکز بر ومثیر شیوع بیمااری
کرونا بر شرای اقتصایی و اجتماعی (یفترریاست ،رواب عمومی و همکاریهای بینالملل).
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