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 ت با رعايت استانداردهاي آماري ملي و بين الملليتوليد و ارائه آمارهاي رسمي با كيفي

 هاياي در زمينههاي نمونههاي عمومي و آمارگيريانجام سرشماريموظف به  ،1333سال قانون مصوب  3بر اساس ماده مركز آمار ايران 

راني هاي عمبرنامههاي و هدف ريزيمههاي برنانيازپيشأمين هيه آمارهاي الزم براي تبه منظور ت، فرهنگي و سياسي اقتصادياجتماعي، 

عناوين آمارهاي توليدي به همراه زمان ، 1333شايان ذكر است از سال . ها استقيمت و شاخص ملّيكشور و همچنين تهيه محاسبات 

 اني انتشار آمارها تهيه وهاي اطالعاتي، نشريات آماري( در قالب تقويم زمها، فايلانتشار و نحوه ارائه آمارهاي توليد شده ) قالب گزارش

به  هاي رسمي با كيفيتدر زمينه توليد آمار اقدامات مركز در اين سال، گيرد.در دسترس كاربران قرار مي 1از طريق درگاه ملّي آمار

ال س ري اين مركز درشود. الزم به ذكر است اجراي هشتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مهمترين فعاليت آماارائه مي زير شرح

 پرداخته شده است. 1331يلي آن در سال صبود كه در ابتداي اين بخش به انتشار نتايج تف 1333

  5931انتشار نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن







آوري اطالعات هاي كشور بود كه در فرآيند اجراي آن براي جمعترين سرشماريمدرناز  1333سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

در اين سرشماري اطالعات خانوارهاي داوطلب بصورت اينترنتي و ساير خانوارها به روش مصاحبه . الكترونيكي استفاده شد هاياز روش

حضوري و با استفاده از تبلت گردآوري شده و در پايان كل اطالعات خانوارها در دو پايگاه داده اينترنتي و سيجاد ذخيره شد. وجود 

آزمايي، بررسي و ارزيابي ها، تجميع اطالعات، اديت و جانهي، صحت سنجي و راستيرت پااليش دادهدو منبع تجميع اطالعات و ضرو

ه براي اي بود كفعاليت تكنيكي جديد و گسترده ،هاي جمعيتي و در نهايت تهيه يک فايل يكپارچه صحيح از اطالعات موجودشاخص

سي همه جانبه، برر هايبود كه با ارزيابيهاي دقيق كارشناسي ات و بررسيبار اول در ايران اتفاق افتاد. اين فعاليت مستلزم مطالع

هاي زماني اطالعات در نهايت با موفقيت به نتيجه هاي مختلف و همچنين بررسي سريها در سالمقايسه شاخص روند اطالعات،

 رسيد.

يري گسترش يافته است، پس از اتمام سرشماري نيازهاي ها به طور چشمگريزيهاي اخير اهميت استفاده از آمار در برنامهدر سال    

هاي خصوصي و سايركاربران به مركز ها، سازمانريزي استانهاي دولتي، عمومي، سازمان مديريت و برنامهدستگاه ،متعدد هيئت دولت

و با استفاده از حداكثر ظرفيت هاي جمعيتي به صورت فعاليتي فشرده سرازير شد، لذا تائيد اطالعات و آماده كردن جداول و شاخص

 گرفت.و توان نرم افزاري و سيستمي و نيروي انساني انجام 

                                                 

1  . http://www.amar.org.ir 
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       «مد خانوارهاي روستايیآهزينه و در»و « مد خانوارهاي شهريآهزينه و در»مارگیري از آ

 

 

 آثار روند مصرف کاالها و خدمات، ارزیابی ، مطالعهی شهری و روستاییدر بررسی الگوی مصرفی خانوارها هاآمارگیری این نتایج

روابط متقابل  امکانات و تسهیالت خانوارها، مطالعه و مدآبررسی توزیع در ،تأمین عدالت اجتماعی زمینهر های اقتصادی دسیاست

نتایج  مهمنقش کاربرد دارد. عالوه بر آن،  آوردن امکان بررسی خانوارهای زیر خط فقر اقتصادی خانوارها، فراهم -های اجتماعیویژگی

ید تأک اجتماعی کشور -های اقتصادیریزیها و برنامهبررسی ای،و منطقه ملّیهای مورد نیاز حساب در تأمین اطالعاتها آمارگیریاین 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد ها و پژوهشریزیها، برنامهگیرییمتصم ها درآمارگیرینتایج این  .بر اهمیت زیاد آنها دارد

هزار خانوار مراجعه و از  01ها به حدودآمارگیریبرای اجرای این  گیرد.میران کشور قرار گریزان و پژوهشسیاستگذاران، برنامه استفاده

ی های خوراکی و غیرخوراکاقتصادی خانوار، هزینه -خصوصیات اجتماعیطریق مصاحبه با خانوار و تکمیل پرسشنامه، اطالعات مربوط به 

درصد یا ضریب تغییرات  11نمونه با در نظر گرفتن خطای نسبی کمتر از  ها، اندازهآمارگیریشود. در این آوری میمد خانوار جمعآو در

های های خوراکی و دخانی، متوسط هزینههزینههای کل، متوسط ای بهینه شده است که متوسط هزینهگونهدرصد، به 1کمتر از 

 ورد انواعآبر« ضریب تغییرات»، آمارگیری ورد باشد. همچنین همراه با ارائه نتایجآمد خانوارها با دقت باال قابل برآغیرخوراکی و در

ینان محاسبه بازه اطمد با نتوانمیتایج کاربران ن. به این ترتیب شودمد خانوارها محاسبه و ارائه میآهای خوراکی و غیرخوراکی و درهزینه

 بهبود طراحی وتغییرات مورد نیاز در راستای گیری کنند. هر سال ها، آگاهانه تصمیم، در مورد استفاده یا عدم استفاده از آنوردهاآبر

توسط کارشناسان مربوطه اعمال  ،المللیهای بینهای الزم و تطبیق با استانداردها و توصیهمطالعات و بررسی، پس از آمارگیریاجرای 

 شود.می

و توسط کارشناسان استانی، امکان استفاده از اطالعات  آمارگیریافزار های پرت در نرمیند بررسی و اصالح دادهآبا اجرایی نمودن فر

آن از آمارگیری هزینه درصد اطالعات مورد نیاز  11مد خانوار در محاسبه رشد ناخالص ملی فصلی )حدود آهزینه و در آمارگیریفصلی 

های زودرس شود( در پایان هر فصل فراهم و با توجه به استوراج نتایج به صورت فصلی، تهیه حسابمد خانوار استوراج میآو در

 پذیر شد.امکان

 ترنفر كاركن و بیش 94هاي صنعتی داراي آمارگیري از كارگاه

 عهتوس ریزیهای صنعتی، جهت برنامهرگاههای کااطالعاتی مناسب از ویژگی زمینه تهیه این آمارگیری،و اجرای  طراحیهدف اصلی از 

 .اقتصادی است هایصنعتی و اعمال سیاست های توسعههای اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامهاتواذ سیاست ،صنعتی

در سراسر  1312و  1311های صورت ساالنه بجز سالبه 1311 تر از سالنفر کارکن و بیش 11های صنعتی دارای آمارگیری از کارگاه

کارگاه صنعتی در سراسر  23313دوره آمارگیری مذکور  با مراجعه به حدود چهارمین چهل و  1331کشور اجرا شده است. در سال 
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های های مالي كارگاهآوری اطالعات هر سال، پس از نهایي شدن حسابكشور اجرا شده است. ذكر این نکته ضروری است كه جمع

 آوری شده است.( جمع9315در این طرح، اطالعات یک سال قبل )سال رو پذیر خواهد بود، از اینصنعتي امکان

 برداري کشورآمارگيري از معادن در حال بهره

 

 

برداری كشور، برای های معادن در حـال بهرهنگام از ویژگيهاطالعات جامع و ب ، تهيهاین آمارگيریو اجرای  طراحيهـدف اصلي از 

يری درآمارگ باشد.معدن مي در بخشهای توسعه ارزیابي نتایج حاصل از اجرای برنامه ی اقتصادی وهااتخاذ سياست، ریزی توسعهبرنامه

معادن  جزاند )ببرداری بودهحال بهره در 9315كه در سال  معادن متشکل كشور تمامي 9311برداری كشور سال حال بهره از معادن در

ساله همه 9351تا سال  9353. از سال اندای مورد آمارگيری قرار گرفتههماسه به روش نمون معادن شن و ماسه( سرشماری و شن و

ای منتشر شده است. در های جداگانهمورد آمارگيری قرار گرفته است و نتایج آن در نشریه« معادن منتخب»بخشي از معادن با عنوان 

 استثنای كنون به تا 9311 از سالآمد و را دربه اج« طرح آمارگيری از معادن تحت پوشش بخش عمومي»  9315و  9311های سال

 .شده است انجـام طور ساالنهكشـور به از معـادن آمـارگيـری 9331و 9311های سال

 معدن یبانيپشت يهاتيآمارگيري از فعال

 .  استپشتيباني استخراج معدن های كارگاه های دارای فعاليت از ویژگي جامع و بهنگامهای هدف كلي از اجرای این طرح، تأمين داده

شــامل عمليات ها فعاليت آنكه كشــور  كارگاه های دارای فعاليت پشــتيباني اســتخراج معدن ی هدف در این طرح، تمامي جامعه

 . اكتشاف، حفاری، آتشباری، پمپاژ و آب كشي و روباره برداری و ... )بجز نقشه برداری، ژئوفيزیک و استخراج معدن( مي باشد

كارگاه های دارای فعاليت پشتيباني استخراج طرح آمارگيری از اقدام به اجرای ، 9311مركز آمار ایران برای نخستين بار در سال     

ستانده آمارگيری از كارگاه های دارای فعاليت پشتيباني  -الزم به ذكر است كه طرح تفصيلي داده . نموده استكشور  در سطح معدن

 .های كشور توسط مركز آمار ایران به اجرا درآمدسطح تمامي استان، در 9319استخراج معدن در سال 

 6931 -هاي ارائه دهنده خدمات محيط زيستآمارگيري از کارگاه

ها اجرا شــد كه در این طرح 9319های داده ســتانده در ســال این طرح قبالً در قالب دو طرح جامع و تفصــيلي جهت تهيه حســاب

ــال  ــد. هدفها جمعاهكارگ 9311اطالعات س ــاب یتهيه منظوربه نياز مورد هایداده تأمين طرح، كلي آوری ش های ملي و حس

فاضالب است. نظر به    هایسيستم   زدایي مواد وآلودگي بازیافت پسماند،  دفع تصفيه،  آوری،های جمعكارگاه 9315ای سال  منطقه

ری آمارگي»لي توسعه پایدار، طرح مستقلي تحت عنوان طرح   های اص محور یکي از اهميت محيط زیست و جایگاه این بخش به عنوان 

 در مرداد ماه اجرا شد.«  9311 -های ارائه دهنده خدمات محيط زیستاز كارگاه
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هاي فاضالب  آوري، تصفیه، دفع پسماند، بازيافت مواد و سیستم    هاي خدمات جمعکارگاهاجراي اين طرح در راستاي پوشش آماري       

هاي ملي حسبباب يبه منظور محاسبب ه و ارا ه هاي مذکورکارگاهآمدهاي ها و درهزينه عملكرد، آوري آمار و اطالعات مربوط بهعو جم

 از پرسشنامه   و تكمیل نمونه واحدآماري به آمارگیري مأمور مستقیم  يمراجعه طريق از طرح اين در . آمارگیريدشو توجیه مي

 .شودمي انجام نمونه واحدآماري نمسئوال با حضوري يمصاح ه طريق

 (1ICTفناوري اطالعات و ارتباطات ) آمارگيري كارگاهي

( با هدف ICTهاي فناوري اطالعات و ارت اطات )آمارگیري از کارگاه هايطرحبه دفعات، به اجراي  1831مرکز آمار ايران از سال 

 هاي ملي اقدام کرده که ع ارتند از:ي حسابتهیه

  1831و  1831، 1831هايهاي خدمات تلفن همراه در سالري از كارگاهآمارگيطرح 
  1831و  1831، 1831هايهاي خدمات مخابرات خصوصی در سالآمارگيري از كارگاهطرح 
  1831و  1831، 1831هايهاي خدمات پست خصوصی در سالآمارگيري از كارگاهطرح 

  1838و  1831هاي هاي خدمات ارتباطی در سالآمارگيري از كارگاهطرح 
  1838در سال  خدمات رايانههاي آمارگيري از كارگاهطرح  

  1838و  1831، 1831،  1831، 1831هايهاي خدمات اينترنت در سالآمارگيري از كارگاهطرح 
 هاي زير را به اجرا در آورد:طرح، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتبراي اولین بار به سفارش  1831همچنین مرکز آمار ايران در سال 

 هاي خدمات ارتباطیآمارگيري از كارگاهطرح  .1

 خدمات رايانههاي آمارگيري از كارگاهطرح  .1
 هاي خدمات اينترنتآمارگيري از كارگاهطرح  .8

 ICT هاي توليد تجهيزاتآمارگيري از كارگاهطرح  .4

  ICTهاي عمده فروشی تجهيزات آمارگيري از كارگاهطرح  .5
 هاي كشورهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در كارگاهارگيري از شاخصآمطرح  .6
براي  6( و طرح شمارهICT) هاي بخش فناوري اطالعات و ارت اطاتهاي کارگاهي حسابطرح براي تهیه 5طرح مورد اشاره،  6از    

هاي بخش ي حسابهاي آمارگیري ويژهطرحهاي کشور به اجرا درآمد. هاي فناوري اطالعات و ارت اطات در کارگاهي شاخصتهیه

و به سفارش وزارت ارت اطات و فناوري اطالعات  1836هاي اين بخش براي دومین بار در سال فناوري اطالعات و ارت اطات و شاخص

 با اندکي تغییرات توسط مرکز آمار ايران به شرح ذيل اجرا گرديد: 

                                                 

1. Information and Communications Technology 
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 بر:ات فناوری اطالعات و ارتباطات مشتملی خدمهای ارائهآمارگيری از کارگاه هایطرح .1

 (CTهای خدمات فناوری ارتباطات )آمارگيری از کارگاهطرح  .1-1

 (ITهای خدمات فناوری اطالعات )آمارگيری از کارگاهطرح . 2-1

  های مشترک پست و مخابراتآمارگيری از کارگاهطرح  .3-1

 انههای نصب و تعمير رایآمارگيری از کارگاهطرح . 4-1

 های توليد تجهيزات فناوری اطالعات و ارتباطاتآمارگيری از کارگاهطرح  .2

 های عمده فروشی تجهيزات فناوری اطالعات و ارتباطاتآمارگيری از کارگاهطرح  .3

  یکيالکترون یانتشارات یهاتيفعال ریکتاب، گاهنامه وسا انتشارهای کارگاهآمارگيری از طرح  .4

 فناوری اطالعات و ارتباطات های شاخصطرح آمارگيری از  .5

های بخش فناوری های مورد نظر، مربوط به حسابهای فناوری اطالعات و ارتباطات، سایر طرحشاخصطرح آمارگيری از بجز 

 .باشداطالعات و ارتباطات می

 افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات آمارگيري برخورداري خانوارها و استفاده

آورده است. این به اجرا در 1331و  1331های بار طرح آمارگيری از کاربران اینترنت در خانوارهای کشور را در سالمرکز آمار ایران دو 

به عنوان « سازمان فناوری اطالعات ایران»با عنوان جدید مورد اشاره در باال به سفارش  2931و  2931،  2931های طرح درسال

تهيه و اجرا شد. بر اساس « آمار پژوهشکده»ی اطالعات و ارتباطات کشور و با همکاری های فناورمسئول تدوین نظام پایش شاخص

ماه قبل از زمان آمارگيری مطابق با  3ی افراد کشور از فناوری اطالعات و ارتباطات در این طرح، برخورداری خانوارها و استفاده

 المللی مورد پرسش قرار گرفت. ( برای دستيابی به مقایسات بين1ITU)« المللیمخابرات بين اتحادیه»ی مورد نظر گانه 11های شاخص

بوده و اهداف تفصيلی آن  1311ضریب نفوذ اینترنت در سال  هدف کلی از اجرای این طرح، برآورد نياز کشور به منظور محاسبه      

 عبارت بودند از:

 لی، فعاليت و شغل(مدرک تحصي اد،مشخصات عمومی اعضای خانوار )شامل سن، جنس، سو 

 وضعيت دسترسی خانوار به تلفن، رایانه، اینترنت، رادیو و تلویزیون در محل سکونت 

 ی افراد از تلفن همراه، رایانه و اینترنتوضعيت استفاده 

 ماه گذشته 3افراد از اینترنت در استفاده  محل 

 ماه گذشته 3افراد از اینترنت در  تناوب استفاده 

 ینترنت نوع استفاده از ا 

                                                 

1 . International Telecommunication Union(ITU) 
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 « قيمت مصالح ساختمانی»و 
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 شود. بار منتشر ميماه يكها، ششاز اين آمارگيري

 آمارگيري از گردشگران ملی

 

 

به دليل فقدان آمارهاي  5633هدف كلي از اجراي اين طرح تهيه آمار و اطالعات مربوط به گردشگري خانوارهاي كشور است. در سال   
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 هاي فرهنگی خانوارآمارگيري از فعاليت

هاى غيرثبتى، توسط شوراى با هدف بررسى شاخص« هنگ عمومى كشورهاى فرطرح بررسى و سنجش شاخص» 5633در سال 
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هاي طرح آمارگيري از فعاليت»، 0939منتشر شد. اما در مركز آمار ايران، براى نخستين بار در سال  0931توسط شوراى مزبور در سال 

ساله و بيشتر خانوارهاى نمونه در قالب دو پرسشنامه خانوارى و فردى اجرا  01در سطح كشور و  براي تمامي افراد « فرهنگي خانوار

و در  در سطح كشور« ها و رفتارهاي فرهنگي خانوارطرح آمارگيري از فعاليت»با عنوان  0931شده است. سپس اين طرح در سال 

 ساله و بيشتر اجرا شد. 01نقاط شهري براي افراد 

ريزان به اين آمارها از ضروريات اجراى ها و رفتارهاى افراد جامعه و نياز برنامهفقدان آمارهاى رسمى و قابل اعتماد در زمينه فعاليت   

ايي در پرسشنامه و راهنماهاي طرح، به لحاظ بصورت يک فرايند تکميلي عالوه بر تغييرات محتو 0931اين طرح آمارى بود. در سال 

ساله و بيشتر حاضر خانوارهاي شهري و روستايي  01نمونه براي افراد  11111اين طرح با  گيري نيز تغييراتي ايجاد گرديد.فني و نمونه

 اجرا شد.  "طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار"كشور با عنوان 

ها و رفتارهاي افراد خانوارهاي شهرى و روستايي در سطح براورد اطالعات آمارى مورد نياز از فعاليتهدف كلى از اجراى اين طرح،    

 استان منتخب، براى زمان آمارى تعيين شده، بوده است.  01كل كشور و 

 01بوط به فرد آوري اطالعات مربوط به خانوار از طريق مصاحبه حضوري با پاسخگوي مطلع و اطالعات مردر اين طرح، نحوه جمع

ساله و بيشتر انتخاب شده در خانوار، اطالعاتي در مورد مطالعه كتاب غيردرسي و روزنامه، تماشاي تلويزيون و گوش كردن به راديو و 

موسيقي، رفتن به سينما و تئاتر و كنسرت، ورزش، مصرف دخانيات، خريد پوشاك و لوازم و... از طريق مصاحبه با فرد نمونه و تکميل 

 شود.آوري ميسشنامه جمعپر

 هاي ملي گانه مرتبط با حسابهاي دههاي داراي فعاليتآمارگيري از كارگاه

هاي ملي به صااورت نمونه گيري بر اساااس پاسااخگويي به نيازهاي م كور،  گانه مرتبط با حساااب 01هاي طرح آمارگيري از كارگاه

سال   شد. تمامي كدهاي فعاليت  0931طراحي و در  سال هااجرا  صورت نامتناوب اجرا ي اين طرح  الب قشده كه در   هاي مختلف به 

 .درسطح كل كشور به اجرا درآمده است 0931و  0931هاي طرح جامع بازرگاني و خدمات در سال

رفع هاي خدماتي و جهت دستيابي به اطالعات و آمار مورد نياز، هاي مرتبط با فعاليتهاي آماري در بخشهدف آن بررسي خأل    

هاي عمومي، توليد فيلم گانه شامل اقامتگاه01هاي باشد. فعاليتهاي ملي در سطح استان ميبهاي آماري مرتبط با حسانيازها و خأل

و  هاي معماري، مهندسي و تحليلهاي حقوقي و حسابداري، دفاتر مركزي، فعاليتهاي تلويزيوني، فعاليتسينمايي، ويدئويي و برنامه

داري و استخدام و كاريابي و اداره دفتركل، پشتيباني دفتر هاي اجارهاي، علمي و فني، فعاليتهاي حرفهساير فعاليت آزمايش فني و

 هاي اين آمارگيري شاملباشد. خروجيهاي پشتيباني كسب و كار و تعمير رايانه و كاالهاي شخصي و خانگي ميكار و ساير فعاليت

هاي فناوري اطالعات و برخي از سرمايه ثابت ناخالص، تعداد كاركنان و جبران خدمات، شاخصدستيابي به ارزش افزوده، تشکيل 

اين طرح بخشي از كدهاي طرح جامع بازرگاني و خدمات است كه به صورت باشد. هاي مختلف ميهاي اختصاصي در حوزهشاخص

 يابد.استاني انتشار مي
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 يابد.استاني انتشار مي
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  دامداري آمارگيري

امعه ايفا مورد نياز ج يهاي لبني نقش اساسي در تامين پروتئين حيوانمنبع توليد گوشت قرمز و فرآورده فعاليت پرورش دام به عنوان

 03هاي بسيار با اهميت بخش كشاورزي محسوب مي شود. اين فعاليت نزديک به كند، بر اين اساس به عنوان يكي از زيربخشمي

دهد. عالوه بر اين توليدات اين زير بخش به اري را به خود اختصاص ميهاي جدرصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي بر اساس قيمت

تأسفانه م عنوان ماده اوليه تامين كننده نياز صنايع كشور از جمله صنايع لبني، چرم و نساجي است. به رغم اهميت فعاليت دامپروري،

ها واحد دامداري در اقصي نقاط كشور پراكنده الب ميليونهاي آماري زيادي در اين زمينه وجود دارد. جامعه دامپروري ايران در قخأل
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های موتلف کشاورزی را اجرا و طیف وسیعی از آمار های آمارگیری متنوعی از زیربوشوظایف قانونی خود طرح مرکز آمار ایران بنا به

های کشاورزی بوده که در کشور کند. فعالیت پرورش قارچ خوراکی نیز یکی از زیربوشو اطالعات مرتبط در این زمینه را منتشر می

تواند نقش بسزایی در گذاری در این زمینه میتر این فعالیت وجود دارد و سرمایهبیش ما از هر نظر، زمینه الزم برای توسعه هر چه

شود.  ام میای )صنعتی( انجزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشد. این فعالیت در قالب تولید دو نوع قارچ صدفی )سنتی( و دکمهاشتغال

انجام شده و هدف کلی از انجام این  1331و  1331، 1361، 1361های طرح سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی در سال

های اقتصادی و محاسبه ریزی و انجام بررسیآوری و انتشار اطالعات آماری الزم برای شناخت این فعالیت به منظور برنامهطرح، جمع

وش پرورش، ظرفیت تولید، مقدار مصرف ای از قبیل نوع فعالیت، رارزش افزوده بوش کشاورزی است. در این طرح اطالعات گسترده

های واحدهای پرورش قارچ ها و دریافتیها و ارزش آنها، مقدار تولیدات و متوسط قیمت فروش آنها، تعداد شاغالن، پرداختینهاده

 شود.گذاری در سطح استان و کشور گردآوری میخوراکی و ارزش سرمایه

 « قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران»و « اط شهري كشورقیمت و اجاره مسكن در نق» ردآوري اطالعات گ

هدف از اجرای این طرح، اعالم متوسط قیمت خرید و فروش قطعی و نیز اجاره بهای یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی در سطح 

موتلف است. نتایج حاصل های زمانی مناطق شهرداری شهر تهران و سایر نقاط شهری کشور در هر فصل و سطوح جغرافیایی و دوره

 هایدهد. طی سالریزان و سیاستگذاران قرار میریزی در زمینه مسکن را در اختیار برنامهاز این طرح، اطالعات مورد نیاز برای برنامه

های توسط مرکز آمار ایران و چند سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی طرح فوق بصورت آمارگیری 1362-1366و  1362-1321

ای که اطالعات این طرح از طریق سامانه ثبتی مدیریت امالك آوری اطالعات تغییر یافته، به گونهشیوه جمع 1366ام شد. از سال انج

اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران و نقاط شهری  شود. نتایج حاصل از اجرای طرح گردآوریو مستغالت کشور کسب می

و اجاره مسکن در  متیق" یگردآورسهم معامالت در سطح استان برای طرح  1332ود. از سال شصورت فصلی منتشر میکشور، به

مساحت  1330از سال و  "و اجاره مسکن در شهر تهران متیق"ی گردآورو در سطح مناطق شهر تهران، برای طرح  "کشور ینقاط شهر

 یبرا یعمر واحد مسکون نیانگیو م یواحد مسکون یناربیو مساحت ز یکلنگ یساختمان مسکون نیزم ای نیمعامالت زم یبرا نیزم

در سطح مناطق شهر  "و اجاره مسکن در شهر تهران متیق" یطرح گردآور یبرا یمسکون یربنایو فروش و اجاره ز دیمعامالت خر

 .شودیم منتشرتهران 
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 هاي كشورهاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه گردآوري

 

 

وساز ساختمان های کشور، با هدف اصلی تعیین میزان ساختهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریاطالعات پروانه گردآوریطرح 

به اجرا گذاشته شده است. نتایج حاصل از این آمارگیری، نیاز  1316ها از سال در نقاط شهری کشور و نیز تعیین برخی مشوصات آن

های برخی اطالعات ثبت شده در پروانه طالعات در بوش ساختمان و مسکن را با استفاده از گردآوریریزان شهری به آمار و ابرنامه

ها، در معاونت آمار و های ساختمانی پس از ارسال توسط شهرداریاطالعات پروانه 1333کند. پیش از تابستان ساختمانی، تامین می

 1333شد. در تابستان آمایی و به صورت فایل به مرکز آمار ایران ارسال میههای کشور، داداطالعات سازمان برنامه و بودجه استان

های کشور با ورود به این سامانه، اندازی شد که تمامی شهرداریهای ساختمانی در مرکز آمار ایران راهآوری اطالعات پروانهسامانه جمع

ساالنه، از سال  1316 نمایند. دوره انتشار این اطالعات از سالد میهای ساختمانی صادر شده در هر ماه را در آن واراطالعات پروانه

 سطح در ماهه و فصلی بوده است. در نشریات فصلی نتایجساالنه، شش 1363ماهه و از سال ساالنه و شش 1366تا سال  1322

 شودیماهه نتایج در سطح تمامی شهرهای کشور منتشر مهای کشور و در نشریات ساالنه و ششاستان

اجاره »و « كاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستايی قیمت»، «كاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري قیمت»آمارگیري از 

 «بهاي واحدهاي مسكونی استیجاري

قیمت های قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی و نیز ای فوق به منظور محاسبه شاخصسه آمارگیری نمونه

شوند. نتایج حاصل در محاسبه نرخ تورم به کار رفته اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری به صورت ماهانه در سطح کشور اجرا می

شود. شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور از تجمیع وزنی شاخص قیمت مصرف و به صورت ماهانه و ساالنه منتشر می

اری های آمآید. همچنین با استفاده از اطالعات این طرحستایی در تفصیلی ترین سطح ممکن بدست میکننده خانوارهای شهری و رو

ای محاسبه می شود. متوسط قیمت اقالم خوراکی منتوب های هزینهشاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به تفکیک دهک

گیری از کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بدست ح قیمتخانوارهای شهری کشور به صورت ماهانه با استفاده از اطالعات طر

  آید.می
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23 

 

 هاي مسكونی شهر تهرانهاي ساختماننهاده آمارگیري از قیمت

اجرا شده  1366های مسکونی شهر تهران، این آمارگیری از سال های ساختمانبه منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده نهاده

انجام  1به روش الکترونیکی 1332شود و از فصل زمستان به صورت فصلی اجرا می 1331از شش ماهه دوم سال است. این آمارگیری 

 تاکنون تهیه و منتشر شده است.  1331بر اساس سال پایه  1331نتایج شاخص آن از سال  1331شده است. در سال 

 و مقدار تولیدكننده بخش صنعت مارگیري از قیمتآ

استان  31به منظور تهیه شاخص قیمت مربوط به آن، به صورت ماهانه در  1320آمارگیری از قیمت تولیدکننده بوش صنعت از سال 

های مربوط به این آمارگیری تا شش ماهه اول کشور )بجز استان کهگیلویه و بویراحمد( به طور منظم به اجرا در آمده است. شاخص

ساالنه منتشر شد. پس از آن به دلیل اجرای فصلی آمارگیری، نتایج آن نیز به صورت فصلی و ساالنه  به صورت ماهانه و ،1331سال 

مقدار تولیدکننده بوش »ای از به روش الکترونیکی اجرا شده است. آمارگیری نمونه 1332شود. این آمارگیری از فصل پاییز منتشر می

ای از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی اجرا همراه با آمارگیری نمونه 1366ال های فصلی، از سبه منظور تأمین نیاز حساب« صنعت

 شود. می

 و مقدار تولیدكننده بخش معدن آمارگیري از قیمت

های قیمت تولیدکننده های قیمت موجود، مرکز آمار ایران اقدام به گسترش شاخصهمزمان با تغییر سال پایه شاخص 1361در سال 

ت تولیدکننده بوش معدن را برای اولین بار محاسبه کرد. این آمارگیری در ابتدا فصلی و سپس ماهانه اجرا شد و نمود و شاخص قیم

های اتواذ شده از سوی مرکز، اجرا به به صورت ماهانه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاست 1331نتایج آن تا شش ماهه اول سال 

به روش  1332شوند. این آمارگیری از فصل پاییز ت فصلی و نیز ساالنه منتشر میهای مرتبط به صورصورت فصلی بوده و شاخص

لی، از های فصبه منظور تأمین نیاز حساب« مقدار تولیدکننده بوش معدن»ای ازاجرا شده است. همچنین آمارگیری نمونه الکترونیکی

 شود. جرا میای از قیمت تولیدکننده بوش معدن اهمراه با آمارگیری نمونه 1366سال 

 هاي خدماتشاخص قیمت تولیدكننده بخش

 31های ماهانه در به صورت دوره 1366های خدمات از سال های فوق به منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بوشآمارگیری

های ها به دورهآمارگیریاجرای این  1331اند و سپس با در نظر گرفتن برخی مالحظات از شهریور ماه استان کشور به اجرا در آمده

« خدمات بهداشت» ، «خدمات آموزش»های ها به همراه اطالعات بوشفصلی تغییر یافت. نتایج به دست آمده از اجرای این آمارگیری

 )با استفاده از نتایج آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات شهری(، برای محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده« خدمات هتل و رستوران»و 

ها از اطالعات ثبتی اند. همچنین در برخی کد فعالیتشدهاستفاده  1331=111های خدمات در سطح کشور بر حسب سال پایه بوش
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 شود. جرا میای از قیمت تولیدکننده بوش معدن اهمراه با آمارگیری نمونه 1366سال 

 هاي خدماتشاخص قیمت تولیدكننده بخش

 31های ماهانه در به صورت دوره 1366های خدمات از سال های فوق به منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بوشآمارگیری

های ها به دورهآمارگیریاجرای این  1331اند و سپس با در نظر گرفتن برخی مالحظات از شهریور ماه استان کشور به اجرا در آمده

« خدمات بهداشت» ، «خدمات آموزش»های ها به همراه اطالعات بوشفصلی تغییر یافت. نتایج به دست آمده از اجرای این آمارگیری

 )با استفاده از نتایج آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات شهری(، برای محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده« خدمات هتل و رستوران»و 

ها از اطالعات ثبتی اند. همچنین در برخی کد فعالیتشدهاستفاده  1331=111های خدمات در سطح کشور بر حسب سال پایه بوش

                                                 

1 Paperless 
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و پس  1330برای اولین بار در سال « های خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بوش»ها، شود. بر اساس نتایج این آمارگیریاستفاده می

 محاسبه و منتشر شده است. 1331 تا 1331های از آن برای سال

 محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايی كشور آمارگیري از قیمت

 

 

فروشی کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارهای از قیمت خردهای نمونه همراه با اجرای آمارگیری 1313از سال  اجرای این آمارگیری

تعداد اقالم آماری محصوالت  1361سال  از ،سوابق و تجارب حاصله از چندین سال آمارگیریبا توجه به  روستایی کشور آغاز شد و

با  آمارگیریاین ای که قلم افزایش یافت به گونه 13و خدمات نیروی انسانی به  11، خدمات ماشینی به 121زراعی، باغی و دامی به 

ماهه به فصلی همچنین اجرای آمارگیری، از شش .شودمیذاشته قلم محصول و خدمت کشاورزی به مورد اجرا گ 103گیری از قیمت

ام نمود. اند نیز اقدمرکز نسبت به اخذ اطالعات مقادیر تولید محصوالتی که تولید شده ولی به فروش نرسیده 1363تغییر یافت. در سال 

عات این آمارگیری در سامانه یکپارچه جمع ، اطال1332آوری از کاغذی به الکترونیکی تغییر یافت و از سال روش جمع 1331در سال 

برای اولین بار شاخص قیمت تولیدکننده بوش کشاورزی بر اساس نتایج  1330ها )سیجاد( وجود دارد. در سال آوری الکترونیکی داده

 ده است.صورت فصلی منتشر شتاکنون به 1331های محاسبه و نتایج آن برای سال 1331این آمارگیری بر مبنای سال پایه 

 هاي صنعتی كشورتولیدكننده محصوالت مرغداري آمارگیري از قیمت

 

 

های صنعتی، به استان کشور به منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری 31در  1366این آمارگیری از سال 

 استان اجرا شده 31البرز از تهران، در سطح به علت جدا شدن استان  1331صورت فصلی اجرا شده است. آمارگیری یاد شده از سال 

های حاصل از نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه اجرا شده است و شاخص به روش الکترونیکی 1332است. این آمارگیری از فصل پاییز 

 شود.منتشر می

 هاي صنعتی كشورتولیدكننده گاوداري آمارگیري از قیمت

( به صورت 1331استان از سال  31استان کشور ) 31های قیمت، آمارگیری فوق در ، همزمان با تغییر سال پایه شاخص1361 از سال

های حاصل از نتایج آن به به روش الکترونیکی اجرا شده است و شاخص 1332فصلی اجرا شده است. این آمارگیری از فصل پاییز 

 شود. صورت فصلی و ساالنه منتشر می
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 آوري اطالعات كاالهاي وارداتی و صادراتیجمع

صورت ثبتی از گمرك اخذ و شاخص اتی بهاطالعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص قیمت کاالهای وارداتی و صادر 1396در سال 

تا کنون  1390صورت فصلی به تفکیک ارزش دالری و ریالی ازسال به 1390قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی بر مبنای سال پایه

 محاسبه و منتشر شد.

 هاقیمت شاخصتهیه  ❖

 

 
ریزان اقتصادی، سیاستگذاران و بانک مرکزی، نیازهای برنامه های اقتصادی دولتها، عالوه بر تأمین ابزار ارزیابی سیاستقیمت شاخص

هزینه واقعی،  های ملّی کشور به قیمت ثابت، درامد واقعی،محاسبه حساب پژوهشگران به منظور استفاده در محاسبه نرخ تورم کشور،و 

ها را بر عهده مرکز آمار ایران قیمت تهیه شاخص، 1353مرکز آمار ایران مصوب سال  قانون کند.و ... را نیز برآورده می قدرت خرید پول

کرد و با  های کشور اجرادر استانای و ثبتی را نمونه آمارگیری 20 ه منظور اجرای وظیفه قانونی خود،گذاشته است و این مرکز ب

 2یمت تولیدکننده همچنین کننده و شاخص قعنوان شاخص در دو گروه عمده شاخص قیمت مصرف 16ها، استفاده از نتایج این طرح

ها را نشان های قیمت به تفکیک سابقه تهیه شاخص و دوره انتشار آنعنوان متوسط قیمت را تهیه نمود. جدول زیر عناوین شاخص

 دهد.می

 هاي تهیه شده توسط مركز آمار ايران، سابقه و دوره انتشارشاخص -1جدول 
ص

شاخ
وه 

گر
 

يف
رد

 

 سابقه شرح
 تشاردوره ان تهیه شاخص

رف
مص

ت 
قیم

ص 
شاخ

ده
كنن

 

 ماهانه 1374 کننده خانوارهای شهریشاخص قیمت مصرف 1

 ماهانه 1374 شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری 2

 ماهانه 1361 کننده خانوارهای روستایی شاخص قیمت مصرف 3

 ماهانه 1390 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور 4

 ماهانه 1396 ص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ایشاخ 5
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ص
شاخ

وه 
گر

 

يف
رد

 

 سابقه شرح
 تشاردوره ان تهیه شاخص

ت 
قیم

ص 
شاخ

ده
كنن

ید
تول

 

 فصلی 1381 های صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده گاوداری 1

 فصلی 1388 های صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 2

 فصلی 1390 شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور 3

 فصلی 1375 یدکننده بوش صنعتشاخص قیمت تول 4

 فصلی 1381 شاخص قیمت تولیدکننده بوش معدن 5

 فصلی 1390 های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانشاخص قیمت تولیدکننده نهاده 6

 فصلی 1390 های خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بوش 7

 فصلی 1390 شاخص قیمت تولید کننده برق کشور 8

 فصلی 1390 یدکننده زراعت، باغداری و دام سنتیشاخص قیمت تول 9
ي 

 ها
ص

شاخ
ير 

سا

مت
قی

 
 فصلی 1390 )ثبتی(شاخص قیمت کاالهای صادراتی 1

 فصلی 1390 )ثبتی(شاخص قیمت کاالهای وارداتی 2

مت
 قی

سط
متو

 

 فصلی 1353 متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی 1

 فصلی 1395 ب در مناطق شهریمتوسط قیمت اقالم خوراکی منتو 2

 شاخص قیمت تولیدكننده در ايران 

آوری اطالعات های موتلف اقتصادی و همچنین جمعمتعدد در بوش آمارگیری هایطرحشاخص قیمت تولیدکننده کل کشور با اجرای 

به شاخص قیمت تولیدکننده های آمارگیری و ثبتی در محاستولید شده است. فهرست طرح 1390از سال ها ثبتی برای سایر بوش

های صنعتی، طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت عبارتند از: طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

های صنعتی، طرح آمارگیری از قیمت محصوالت کشاورزی در مناطق روستایی )سرخرمن(، طرح آمارگیری از قیمت گاوداری
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آوری اطالعات قیمت تولیدکننده الت معدنی، طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی، طرح جمعتولیدکننده محصو

های اصلی به صورت های آمارگیری و ثبتی متعدد برای هر یک از بخشبخش برق و در نهایت در بخش اختصاصی خدمات از طرح

 شود.تلفیقی یا جداگانه استفاده می

 الهای صادراتي، وارداتي و رابطه مبادلهمحاسبه شاخص قیمت کا

 شداجرا گیرى به روش نمونه 1831کاالهای صادراتی از سال طرح آمارگیری از قیمت کاالهای صادراتی برای محاسبه شاخص قیمت 

 سنجی امكان و نظری مطالعات 1838در سال  شد. معوق مذکورطرح ى اجراى یلولی به دال ادامه یافت آناجرای  1831و تا سال 

 یکاالها قیمت شاخص تهیه مطالعاتی طرح به توجه با «شاخص قیمت کاالهای صادراتی»و « شاخص قیمت کاالهای وارداتی»های طرح

 1831بصورت ثبتی و با استفاده از اطالعات گمرك جمهوری اسالمی ایران در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت. در سال  وارداتی

 ارداتیو و شاخص قیمت کاالهای صادراتی طرح از تلفیقی که "رابطه مبادله خص قیمت کاالهای صادراتی، وارداتی وشابرای اولین بار 

تا  1831صورت فصلی به تفكیک ارزش دالری و ریالی از سال  به 1831باشد، بر اساس اطالعات ثبتی در ایران بر مبنای سال پایهمی

 کنون محاسبه و منتشر شد. 

 5931به سال ها ايه شاخص قیمتتغییر سال پ

های مختلف اقتصادی و گذاری در بخشهای فناوری، میزان سرمایهتحوالتی چون گسترش شهرها و تحوالت صنعتی، تغییر شیوه

گردد رفتار مصرفی خانوارها تغییر کند. به همین دلیل تجدید نظر پیدایش کاالهای جدید در بازار و چگونگی توزیع درآمد موجب می

شود که کشور از نظر ای انتخاب مییابد. سال پایه به گونههای اقتصادی در فواصل زمانی معین ضرورت میدر نحوه محاسبه شاخص

ها در اقتصادی در وضعیت با ثباتی قرار گرفته باشد و نوسانات غیر عادی و شدید قیمت در آن سال روی نداده باشد تا مقایسه قیمت

       آغاز شد.  1831از سال  های مرتبط با آنبه عنوان سال پایه انتخاب و فعالیت 1831سال  رودار باشد. از اینیهای بعد از آن معنسال

بار مدت، مرکز آمار تصمیم گرفت سال پایه را هر پنج سال یکبه دلیل تغییرات شرایط اقتصادی در بازه زمانی کوتاه 1831در سال 

 قرار گرفت.  در دستور کار این مرکز 1831به  1831ه سال پایرو تغییر بروز نماید. از این

شاخص قیمت ها از این منابع اطالع، ها و فهرست برداری از خانوارهای اجاره نشین و اخذ قیمتبعد از بهنگام سازی اقالم، کارگاه   

منتشر  1831ه هنگام شده و نتایج در آذر نیز ب 1831محاسبه و سری زمانی دوره های قبل از  1831مصرف کننده بر اساس سال پایه 

  باشد:به شرح زیر می 1831جهت تغییر سال پایه به  های تولید کنندههای انجام شده در طرحاهم فعالیت شد.

 قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور» ای از های آمارگیری نمونهسازی چارچوب آبادیبهنگام» 

 سازیبهنگام« های صنعتی کشورقیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری» ای ازی چارچوب کارگاهی آمارگیری نمونهسبهنگام 

 «های صنعتیتولیدکننده گاوداری قیمت» ای چارچوب کارگاهی آمارگیری نمونه

 تولیدکننده بخش صنعت قیمت» ای از سازی چارچوب کارگاهی و اقالم آمارگیری نمونهبهنگام» 
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 تولیدکننده بوش معدن قیمت» ای سازی چارچوب کارگاهی آمارگیری نمونهبهنگام»  

 قیمت تولیدکننده بوش معدن» ای ازسازی چارچوب اقالم آمارگیری نمونهبهنگام» 

 های ماهانه و فصلی به شرح زیر تهیه گردید:های شاخص قیمت در دورههای ارزیابی کیفیت طرحگزارش 1331در سال 

 )گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری )ماهانه 

 )گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی )ماهانه 

 )گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت تولید کننده بوش صنعت )فصلی 

 )گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت تولید کننده بوش معدن )فصلی 

 رزیابی کیفیت شاخص قیمت تولید کننده بوش خدمات )فصلی(گزارش ا 

 )گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت تولید کننده بوش کشاورزی )فصلی 

 های صنعتی )فصلی(گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت تولید کننده گاوداری 

 های صنعتی )فصلی(گزارش ارزیابی کیفیت شاخص قیمت تولید کننده مرغداری 

 (های ساختمانهای مسکونی شهر تهران )فصلییابی کیفیت شاخص قیمت نهادهگزارش ارز 

 دهد.سال گذشته توسط مرکز آمار ایران را نشان می 13های اجرا شده در طی ، روند تغییرات تعداد کل آمارگیرینمودار ذیل         

 9381-9316 هاياجرا شده توسط مركز آمار ايران طی سال هايگیريآمار تعداد _9نمودار 

  و اقماري ايمنطقه ،هاي ملّیحسابتهیه       

جمهوری اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه  10و نیز در راستای اجرای ماده  قانون مرکز آمار ایران 3بر اساس ماده مرکز آمار ایران 

ستانده را  -دهدا و جدول ایهای ملّی، منطقهمی، تهیه حسابمار آمارهای رسماعالم و انتشمرجعیت رسمی برای تهیه، مبنی بر  ایران
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های ملی ای ساالنه، حسابهای ملی و منطقه، در کنار تهیه حساب2116 -1های ملّیبراین اساس با اعمال نظام حساب. به عهده دارد

افزوده بوش خصوصی در اقتصاد کشور برای اطات، محاسبه سهم ارزشهای ملی سالمت، حساب فناوری اطالعات و ارتبفصلی، حساب

، ISIC2 های اقتصادیالمللی فعالیتاستاندارد بین هایبندی، آمار صادرات و واردات گمرك برحسب طبقه1332-1333های سال

  المللی نظام هماهنگ شدهبندی بینطبقهو  محصوالتمحوری و اقتصادی  هایفعالیت رشته تمامیالمللی بین استانداردهای بندیطبقه

 شود.های انجام شده در این زمینه اشاره میدر ادامه به فعالیتتهیه و تدوین شده است. 

 هاي جاري و ثابت هاي ملی ساالنه تفصیلی به قیمتحساب

، ارزش افزوده رشته 3داخلیهای کلیدی اقتصادی نظیر محصول ناخالص کردن شاخصهای ملی فراهمهدف از تهیه آمار حساب

های موتلف اقتصادی، مصرف نهایی خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص های اقتصادی، رشد اقتصادی، رشد بوشفعالیت

 ل، از ساایرانگیرد. مرکز آمار ساله مورد استفاده قرار میدوره زمانی یکو ... است که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در یک 

به قیمت  1330های ملی سال اقدام به انتشار آمارهای مزبور کرده است. نتایج قطعی و تفصیلی حساب ،به طور رسمی و ساالنه ،1321

 شده است.  و منتشر رشته فعالیت اقتصادی و اجزای تقاضای نهایی تهیه 60به تفکیک ارزش افزوده جاری و ثابت 

 ايهاي منطقهحساب

های اقتصادی استان کشور و ارزش افزوده فعالیت 31گیری محصول ناخالص داخلی اندازه ،ایهای منطقهحسابهدف از تهیه آمار 

گیری میزان های اندازهای قابل محاسبه است یکی از شاخصهای منطقهها که از آمار حساباست. محصول ناخالص داخلی سرانه استان
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1 .The System of  National Accounts (SNA)- 2118 
 
2. international standard industrial classification of all economic activities(ISIC) 

3. Gross Domestic Product (GDP) 
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 هاي ملّی فصلیحساب
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 المللیهاي بینبنديآمار واردات و صادرات گمرك بر حسب طبقه

های ملی از گمرك جمهوری اسالمی ایران دریافت فصیلی ساالنه و فصلی واردات و صادرات که برای استفاده در تهیه حسابآمار ت

های اجرایی المللی نظام هماهنگ شده تنظیم شده است. آمار فوق برای تأمین نیازهای برخی از دستگاهبندی بینشود، برحسب طبقهمی

 رشته تمامیالمللی بین استانداردهای بندییران و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب طبقهاز جمله گمرك جمهوری اسالمی ا

 1323، 1326 هایشود. این فعالیت که در گذشته به صورت ساالنه برای سالبندی میطبقه محصوالتمحوری و اقتصادی  هایفعالیت

تهیه  1366الی  1361های مجدداً آغاز شد و به صورت فصلی برای سال 1366انجام و پس از آن متوقف شده بود در سال  1361و 

و به تفکیک چهار  1331نیز آمار فوق تا پاییز سال  1331های بعد نیز ادامه یافته و در سال صورت مستمر در سال شد. این فعالیت به

 منتشر شده است.  فصل تهیه و

 9314ستانده سال  -جدول داده

ستانده به عنوان یک ابزار فنی هم دارای محتوای غنی آماری است و هم به عنوان یک روش، کاربردهای متنوعی در  -داده جدول

ای از سه روش تولید، های ملّی است که خالصهترین وسیله برای تهیه حسابمهم های اقتصادی دارد. این جدولزمینه انواع تحلیل

آماری که توسط مرکز  ستانده -داده جدول نوسمتیندهمد. تقاضای نهایی و درآمد برای محاسمبه محصول ناخمالص داخملی را ارائه می

 توسط ایران اقتصاد برای ستانده -داده بعدی هایجدولاست.  122در  122با ابعاد تفصیلی  1311سال  جدولآمار ایران تهیه شد، 

ستانده آماری به طور ساالنه  -داده . با توجه به اینکه تهیه جدولشد منتشر و تدوین تهیه، 1361 و 1321 هایسال در ایران آمار مرکز

 11و با تفصیل زیاد، نیازمند منابع آماری گسترده، مستلزم صرف هزینه و نیروی انسانی زیادی است، معموالً تهیه این نوع جدول هر 

و  ورکش گیریتصمیم و اقتصادی نظام در ستانده -داده جدول اهمیت و نقش به توجه مرکز آمار ایران باگیرد. نجام میبار اسال یک

. مراحل مطالعاتی این فعالیت از خود داد کار دستور را در 1331 سال ستانده -داده جدول تهیه در راستای انجام وظایف قانونی خود

طرح جامع  111نیاز انجام محاسبات، اطالعات مورد نیاز با اجرای به عنوان پیش 1333و  1332های سالآغاز شد و در  1331سال 

ترین حد بزرگ، در تفصیلی و سازمان دولتی، شرکت دستگاه 111آوری شد. همچنین اطالعات هزینه و درآمد حدود و تفصیلی گرد

 ت.آوری و مورد بررسی قرار گرفممکن به شیوه ثبتی جمع

پایان یافت. در همین سال  1330صورت اولیه، در سال به 1331های جامع اجرا شده برای تهیه جدول آماری سال نتایج آمارگیری   

های عرضه و مصرف اولیه، ادامه های تفصیلی، روند مطالعات مورد نیاز و محاسبات برای تهیه جدولعالوه بر استوراج نتایج آمارگیری

های عرضه، مصرف و جدول متقارن در ستانده، محاسبات جدول _داده لحاظ فرآیند طوالنی محاسبات تهیه جدولداشته است. به 

شایان ذکر است تهیه جداول متقارن با دو فرض محصول در  به اتمام رسیده و در اختیار کاربران قرار گرفته است. 1331تابستان سال 

 زهای متفاوت کاربران تهیه شده است.محصول و فعالیت در فعالیت با توجه به نیا

نویس برنامه ششم توسعه کنندگان پیشریزان اقتصادی و تهیه، بر اساس نیاز اعالم شده توسط برنامه1333عالوه بر این در سال    

را در دستور کار خود قرار داد. این جدول به 1331ستانده سال  -شده دادهجمهوری اسالمی ایران، مرکز آمار ایران تهیه جدول بهنگام
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پایان یافت. در همین سال  1330صورت اولیه، در سال به 1331های جامع اجرا شده برای تهیه جدول آماری سال نتایج آمارگیری   

های عرضه و مصرف اولیه، ادامه های تفصیلی، روند مطالعات مورد نیاز و محاسبات برای تهیه جدولعالوه بر استوراج نتایج آمارگیری

های عرضه، مصرف و جدول متقارن در ستانده، محاسبات جدول _داده لحاظ فرآیند طوالنی محاسبات تهیه جدولداشته است. به 

شایان ذکر است تهیه جداول متقارن با دو فرض محصول در  به اتمام رسیده و در اختیار کاربران قرار گرفته است. 1331تابستان سال 

 زهای متفاوت کاربران تهیه شده است.محصول و فعالیت در فعالیت با توجه به نیا

نویس برنامه ششم توسعه کنندگان پیشریزان اقتصادی و تهیه، بر اساس نیاز اعالم شده توسط برنامه1333عالوه بر این در سال    

را در دستور کار خود قرار داد. این جدول به 1331ستانده سال  -شده دادهجمهوری اسالمی ایران، مرکز آمار ایران تهیه جدول بهنگام
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، نتمایج برخمی از 1331های ملّی سال ، نتایج حساب1361سمتانده سال  -و با پایه قراردادن جمدول دادهشیوه راس تعدیل شده 

نفر کارکن و 11های صنعتی دارای ، از جمله آمارگیری از کارگاه1331ستانده آماری سال  -های جامع و تفصممیلی ویژه دادهآمارگیری

آوری شده بود، محاسبه و در اختیار متقاضیان های منتوب که به صورت ثبتی جمعانهای اجرایی و سازمتر و اطالعات دستگاهبیش

 است.رشته فعالیت و با فرض تکنولوژی بوش تهیه شده  21در  21قرار گرفت. الزم به توضیح است جدول مذکور با ابعاد 

 9314ستانده -داده، SNA 8002 ،ISIC Rev.4منطبق با  یمل يهاحساب یزمان يسر يبهنگام ساز

پذیرد، لیکن تجدیدنظر های اقتصادی صورت میای از آمارها و دادههای ملی با استفاده از سطح گستردهرغم اینکه تدوین حسابعلی

ر به ها منجباشد. تغییر سطح عمومی و نسبی قیمتزمانی آمارهای کالن اقتصادی بعنوان یک ضرورت انکارناپذیر میو اصالح سری

 یابد.ساختار تولید و مصرف شده؛ درنتیجه قابلیت اتکای آمارهای تهیه شده برمبنای یک سال پایه معین کاهش می تغییر

ی بین دهد لذا هماهنگترین شکل ممکن نشان میستانده، نمای اقتصادی یک کشور را در تفصیلی–اتوجه به آنکه تهیه جدول دادهب    

باشد. براین های ملی میهای کار تهیه حسابستانده با سال موردنظر از ضرورت–جدول داده های قبل و بعد از سال تهیهارقام سال

باشد. تعدیل گردیده و در درگاه ملی آمار قابل دسترس می 1331ستانده –براساس جدول داده 1331-1330های اساس اطالعات سال

 دارد.نیز در دستور کار قرار  1331های قبل از تعدیل اطالعات سال

ملی  هایالمللی، اطالعات حسابهای بینها و دستورالعملبندیروزشدن طبقهباشد که همزمان با بهاین نکته نیز قابل تامل می

استفاده  SNA 8002و   ISIC Rev.4این امر رعایت شده و از  1331ستانده -به روز خواهند شد که در تعدیل اطالعات با جدول داده

 شده است.
 ملی سالمت  هايحساب 

 

 

مصوب نهادهای ، 2116و  1333ملی های حساب نظامی هستند که در یهاهای اقماری حسابهای تفصیلی بوشی و حسابحساب

 در کنار 0و توسعه ، سازمان همکاری اقتصادی3المللی پول، صندوق بین2، بانک جهانی1لالمللی شامل بوش آمار سازمان ملبین

های ابحس بینی شده است.تری از اقتصاد و بوش مرتبط با آن پیشبا هدف ارائه تصویر کامل های ملیحسابنظام های اصلی حساب

                                                 

1 . United Nations Statistics Division(UNSD) 
 
2 . International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) 
 
3 . International Monetary Fund)IMF) 
 
4 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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توسط سازمان بهداشت جهاني تأكيد شده است تا اطالعات تفصيلي  ،هاي بخشي است كه تهيه و تدوين آنملي سالمت يكي از حساب

فراهم كند. آمار و اطالعات مربوط به گردش مالي نظام  ريزان بخش سالمتحاصل از آن ابزار مناسبي را براي سياستگذاران و برنامه

هاي دهد كه از طريق آن امكان نظارت بر هزينهشود، ابزار مهمي را در دسترس قرار ميهاي ملي سالمت حاصل ميسالمت كه از حساب

درمان و مقايسه آن با صرف شده در بخش بهداشت و درمان و نيز امكان الزم براي سنجش و ارزيابي عملكرد بخش بهداشت و 

ين ا . در كشور ما،يابدافزايش مي گيري براي اين بخشدقت و توانايي سياستگذاري و تصميم شود وميكشورهاي مختلف فراهم 

ريزي كشور توسط مركز آمار ايران و بنا به درخواست و تأمين اعتبار سازمان مديريت و برنامه 0831ها براي اولين بار در سال حساب

همكاري وزارت بهداشت و درمان تهيه و منتشر شد و در مرحله دوم بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  با

 0831تا  0833هاي هاي ملي سالمت سالتهيه حساب. تهيه و منتشر شد 0831الي  0830هاي تأمين اعتبار اين وزارتخانه براي سال

دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفته بود، در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيدرخواست نيز كه بنا بر  كشور در سطح كل

هاي ملي سالمت ، حساب0831همچنين در سال . محاسبه و نهايي شده و نتايج آن در درگاه ملي آمار قرار گرفته است 0838سال 

هاي است. اطالعات مذكور براي سالداشت و درمان قرار گرفته، محاسبه شده و در اختيار وزارت به0831و  0830هاي براي سال

درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گرديده است و به 0831و  0831هاي نيز به ترتيب در سال 0831و  0838

 باشد.از طريق درگاه ملي آمار قابل دسترس مي

 هاي اقماري فناوري اطالعات و ارتباطاتحساب

 

هاي اقتصادي شده و به همين دليل در اقتصاد مدرن از اهميت ت فناوري اطالعات و ارتباطات موجب بهبود عملكرد تمامي بخشصنع

رغم نقش مهمي كه بخش فناوري دهد. عليخاصي برخوردار است. در ايران نيز اين صنعت يكي از اجزاي مهم اقتصاد ملي را تشكيل مي

صادي هاي اقتالمللي فعاليتبندي بينجهاني و ايران دارد، به صورت شفاف و قابل پيگيري در طبقه اطالعات و ارتباطات در اقتصاد

هاي اقتصادي تهيه براي سنجش چنين بخش 1113و  0338هاي ملي تعريف نشده است؛ بنابراين بر اساس توصيه نظام حساب

يابد. با توجه به اهميت اين بخش، مركز آمار ايران براي ت ميالمللي ضرورهاي اقماري بر اساس استانداردها و تعاريف بينحساب

كرد. پس از مطالعات الزم، اطالعات مورد نياز گردآوري شده و پس از  0830هاي مزبور براي سال نخستين بار اقدام به تهيه حساب

، 0838انجام شد. در سال  0830اطات سال هاي اقماري فناوري اطالعات و ارتبهاي الزم، محاسبات مربوط به تهيه حسابانجام بررسي

، تكميل اطالعات و انجام اصالحات الزم نتايج آن منتشر شده و بر روي سايت پژوهشكده آمار قرار گرفته است. با توجه پس از بررسي

ار ايران قرار داده مجددا در دستور كار مركز آم 0831به اهميت بحث فناوري اطالعات و ارتباطات، تهيه اين حساب اقماري در سال 

درگاه  پس از پايان محاسبات از طريق  31و در سال در دست تهيه قرار گرفته است  0831-0831شد و سري زماني اين حساب از 

 33 ملي آمار در اختيار كاربران قرار داده خواهد شد.
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 ملي آمار در اختيار كاربران قرار داده خواهد شد.
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 9311-9313هاي افزوده بخش خصوصی در اقتصاد كشور براي سالمحاسبه سهم ارزش

ی اقتصاد در راستای توسعه و تعال باالییها و پتانسیل بالقوه های اقتصاد کشور است که از ظرفیتبوش مهمترینبوش خصوصی یکی از 

 هایهای جدید در حوزهگذاری. رشد و توسعه هدفمند، سیستمی و مستمر هر کشور ضمن آنکه نیازمند سرمایهکشور برخوردار است

نیازمند تهیه و تدوین و استقرار نظام آماری پویا و هدفمند  است،دیگر  سویهای انسانی از و توسعه سرمایه سویکیربنایی از عمران و ز

های اقتصادی، مدیران و های نظام آماری و نظام حساباقتصادی است تا براساس خروجیهایو براساس آن، تهیه و تدوین حساب

ضمن تحلیل علمی و واقعی عملکردهای گذشته و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، با اتواذ تصمیمات کارشناسان اقتصادی بتوانند 

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستغنی نمایند.های آتی کشور را در حوزهریزی فعالیتصحیح، دقیق و بهنگام، برنامه

افزوده بوش خصوصی در اقتصاد دن ایران، محاسبه سهم ارزشبراین اساس و با توجه به درخواست اتاق بازرگانی و صنایع و معا   

در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است که مطالعات و محاسبات آن انجام شده و اطالعات  1332-1333های کشور برای سال

اعمال نظرات، در اختیار کاربران قرار  پس از32در سال نهایی در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار داده شده است که 

 خواهد گرفت.

 

 هاي مربوط به تولید آمارساير فعالیت 

 هاي آماري و سرشماريتولید نرم افزارهاي طرح  

آوری شده در طرح آماری/سرشماری به قالبی قابل تفسیر توسط رایانه های برداشت داده به منظور تبدیل اطالعات جمعسیستم

 های موتلف برداشت داده عبارتند از:شوند. روشمیاستفاده 

 آمایی توسط صفحه کلید )از روی کاغذ یا تصویر(داده .1

 (OMR ،OCR ،ICR)اسکن نوری  .2

  (PDA ،Tablet)دستگاه همراه  .3

  ترنتنبرمبنای ای .0

های آماری کرده است. با توجه به تعدد طرحها استفاده ها به منظور برداشت دادهمرکز آمار ایران در مقاطع زمانی موتلف از این روش   

ها( بستر اصلی تولید آوری الکترونیکی دادهسامانه سیجاد )سامانه یکپارچه جمع 1332و امکانات جدید فناوری، از ابتدای سال 

های ثبتی سبی دادهافزار محاسبه قیمت نهمچنین نرم ها شده است.های آماری و سرشماریافزارهای ورود و کنترل اطالعات طرحنرم

ها و نرم افزار محاسبه شاخص برق با اصالح بوش صادرات و واردات، نرم افزار محاسبه شاخص قیمت خدمات با اصالح الگوریتم

 است. 1331افزاری در سال ها از دیگر محصوالت نرمالگوریتم
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 رانیا ینظام آمار ازیمورد ن یآمار یاستانداردها نیو تدو هیته

 استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری 

هاي آماري مشابه در كشور، ناشي از يكسان نبودن تعاريف و مفاهيم ها و گزارشهاي موجود در نتايج آمارگيريمّي از اختالفبخش مه

و  ناپذيريهاي توليدكننده آمار است كه اين موضوع موجب بروز مشكالت متعددي از قبيل مقايسهآماري مورد استفاده در دستگاه

المللي، اتالف منابع مالي و انساني و در نهايت كاهش اعتماد عمومي نسبت به آمار منتشر شده ملّي و بينناپذيري آمارها در سطح جمع

ناپذيري در طول زمان و ناپيوستگي در سري زماني هاي اقالم آماري موجب مقايسهشود. عالوه بر اين تغيير متوالي تعاريف واژهمي

آمار كشور، مركز را موظّف به تهيه تعاريف و مفاهيم،  برنامه ملّي 5ماده « د»مار ايران و بند قانون مركز آ 3شود. ماده اقالم آماري مي

رو استانداردسازي تعاريف و مفاهيم آماري هاي اجرايي نموده است. از اينها و ساير استانداردهاي آماري با همكاري دستگاهبنديطبقه

 1استانداردسازي تعاريف در  6331در سال شود. ياتي ساالنه مركز در نظر گرفته ميهاي اجرايي و مركز، از جمله اهداف عملدستگاه

هاي اجرايي مرتبط در هر بخش انجام شد و در نهايت نمايندگان دستگاهها و موضوعات مختلف، با مشاركت دستگاه اجرايي در بخش

 سامانه ملي تعاريف و مفاهيم بارگذاري شده است.  واژه آماري استاندارد و در 633تعريف 
 تعاریف استانداردشده به تفکیک بخش موضوعی و دستگاه مربوط-2جدول

 نام بخش و دستگاه واژه نهایی شده

 ستاد قاچاق كاال و ارز 61
 (وزارت صنعت، معدن و تجارت )حوزه كارگاهي 93

 
 وزارت ورزش و جوانان 56

 اد اسالمي )معاونت قرآن و عترت(وزارت فرهنگ و ارش 33

 
 وزارت آموزش و پرورش 13

 
 حوزه نانو 1

 جمع 633

 

 المللی آماریهای بینبندیسازی و بازنگری طبقهیادهپ

مندي از ها با بهرههاي مختلف آماري زماني ميسر است كه دادهها و طرحاستفاده از آمار و اطالعات گردآوري شده از سرشماري

ر براي پذيهاي آماري به عنوان چارچوبي استاندارد و مقايسهبنديبندي شوند. به همين منظور طبقهمنظم و منطقي طبقهسيستمي 

ز رود و اهاي اقتصادي و نيز به منزله ابزاري مطمئن براي نشان دادن كمبودها و نقايص آمار و اطالعات به كار ميمعرفي منظم جريان

هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رو براي پديدهالمللي بوده است؛ از اينهاي بينسازمانديرباز مورد توجه جوامع و 

اند. اين مركز به عنوان مرجع رسمي آمار كشور و به هاي مشخصي تهيه و استفاده از آنها را به كشورهاي عضو توصيه نمودهبنديطبقه

هاي آماري را مورد توجه خاص قرار داده است و براي بنديسازي و بازنگري طبقههقانون مركز آمار ايران، پياد 3منظور اجراي ماده 
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المللی آماری با سایر کشورهای جهان، در این سال نسبت به ترجمه و تدوین های بینبندیایجاد هماهنگی در استفاده از طبقه

  های زیر اقدام نموده است:بندیطبقه

 1قتصادیهای عمده ابندی بر حسب ردهطبقه (BEC) 

، 1931های انجام شده در سال و فعالیت 6112بندی توسط کمیسیون آمار سازمان ملل در سال به دنبال ارائه نسخه نهایی طبقه

بندی از طریق درگاه ملی آمار منتشر شد. نسخه الکترونیکی طبقه 1932بندی کامل شده و  نشریه آن در سال ترجمه متن طبقه

 ده است. رسانی شنیز اطالع

های ای از ردهمجموعه تهیه آن اصلی هدف که است محصول المللیبین بندیطبقه اقتصادی، عمده هایرده بندی بر حسبطبقه    

 از مراکز آماری دنیا ،1391 سال در بندیطبقه این پذیرفتن زمان از .است تجارت آمارهای تحلیل و تجزیه عمده محصوالت برای

 هایداده نیز محققان و اندکرده استفاده دارمعنی و جامع صورت به تجارت آمارهای گزارش برای اقتصادی عمده هایبندی ردهطبقه

 .اندداده قرار استفاده مورد هایشانتحلیل و تجزیه را برای مذکور بندیطبقه

 2ها برای آمارهای گذران وقتالمللی فعالیتبندی بینطبقه) ICATUS ) 

المللی ای برخوردار است. ترجمه نسخه بینهای گذران وقت، از اهمیت ویژهکارگیری در طرح آمارگیری از فعالیترای بهبندی باین طبقه 

انجام شد و نشریه الکترونیکی آن نیز از طریق  1932از سوی بخش آماری سازمان ملل ارائه شده بود، در سال  6119آن که در سال

 وم قرار داده شده است. درگاه ملی آمار ایران در دسترس عم

 62هایی است که یك فرد، ممکن است در طول بندی تمام فعالیتطبقهها برای آمارهای گذران وقت، المللی فعالیتبندی بینطبقه  

 هایبندیها وقت صرف کند. هدف آن، تهیه چارچوبی استاندارد برای آمارهای گذران وقت بر اساس گروهروز برای آنساعت یك شبانه

 المللیمند آمارهای قابل مقایسه بین، بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد، چارچوبی را برای انتشار نظامICATUSدار است. معنی

عنوان یك تواند بهمی ICATUS کند. همچنینفراهم میها، آوری دادهگذران وقت، بدون توجه به نوع ابزار مورد استفاده برای جمع

کند، ها را منعکس میبندی ملی کشورها که نیازهای ملی آنهای گذران وقت استفاده شود یا با طبقهآوری دادهجمعراهنما برای 

 منطبق شود. 

 

 

 
 

                                                 

1 Classification by Broad Economic Categories(BEC) 

2 International Classification of Activities for Time Use Statistics(ICATUS) 
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  نظارت موثر بر تهیه آمارهاي رسمی در نظام آماري ايران )درون سازمانی، برون سازمانی(

ملکردها بررسی تطبیقی ع منظوربهترین ارکان مدیریت نوین، موضوع نظارت است. نظارت، فعالیتی منظم و مستمر است که یکی از مهم

، شناسایی نوع انحرافات و خطاها، واکاوی علل و منابع بروز خطاها، برطرف کردن خطاها و جلوگیری شدهی نیبشیپبا معیارها و ضوابط 

خطاهای سیستماتیک( طراحی شده است. مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد نظارتی در نظام آماری  ژهیوبهرار خطاها )از ادامه و استم

گیری، اجرایی، های موضوعی، نمونههای تولید آمار، اعم از طراحی )طرحکشور در فرآیندهای اجرایی با حضور فعال در تمامی عرصه

های اجرایی نیرو، آموزش و عملیات میدانی(، همچنین ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه آموزش و ...(، اجرا )تبلیغات، جذب

 تواند سالمت محصوالت آماری را تضمین نماید.می

س ها بر اسابرنامه ملّی آمار کشور مکلف به نظارت بر تمام مراحل تهیه و اجرای آمارگیری 1ماده « د»مرکز آمار ایران مطابق با بند     

عالی آمار( است. در این راستا نظارت بر تمامی مراحل اجرای یک طرح شورای 3/1/1362های نظارت )مصوب نامه و فرممجموعه آیین

 گیرد.صورت می« سازمانی یا نظارت افقینظارت برون»و دیگری « سازمانی یا نظارت عمودینظارت درون»به دو شیوه 

شود. در این نوع نظارت تمامی افرادی که در معاونت آمار که توسط کارشناسان استان انجام می سازمانی نظارتی استنظارت درون    

 برای، سازمانیدرون. در طرح نظارت کنندافراد تحت سرپرستی خود را کنترل می فعالیتمدیریتی بوده  و اطالعات استان دارای وظیفه

ها مبینی شده است که این فرپیش های نظارتی، فرمدکی با منشأ بروز خطا دارارتباط نزدیبه عنوان فردی که  کارشناس مسئول طرح

های آماری کارشناس مسئول طرح با نقش شود. در صورت واگذاری طرح به شرکتصورت فایل به مرکز آمار ارسال میپس از تکمیل به

اشته باشد، در این صورت همکاری سازمان در تأمین امکانات تواند از جذب نیرو تا پایان عملیات میدانی نظارت دسازمانی میناظر برون

 تر از قبل است.نظارت ضروری

و عملیات میدانی  هااستانسازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان خبره مرکز آمار ایران بر سازمان اجرایی نظارت برون 

 شود. ها انجام میطرح

   های آماری انجام شده است.سازمانی بر طرحروننظارت بنفر روز  811 ،1331در مجموع در سال 
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٣٨ 

 

هاي داراي گزارش نظارت ها نظارت شده، نفر روز نظارت انجام شده توسط كارشناسان مركز آمار ايران و تعداد استانتعداد استان -3دول ج
  1396 -سازماني  درون

شرح

  سازمانيدرون  سازمانيبرون
  نفر

روز 
نظارت 
انجام 
  شده

تعداد 
استان 
نظارت 
  شده

تعداد 
استان 
داراي 

گزارش 
  نظارت

   فصل

  زمستان  زپايي  انتابست  بهار

  	  849  كل
  	  3  13  نظارت برنرم افزارهاي شاخص قيمت 

  10  35  شاخص قيمت خدمات

	  
	  

10  31  31  30  
  31  31  30  14  12  69  شاخص قيمت شهري و روستايي و اجاره بها

  1  1  1  1  1  2  شاخص قيمت ساختمان(مختص استان تهران)
  31  31  31  13  6  20  شاخص قيمت صنعت و معدن

  31  31  31  12  5  33  شاخص قيمت مرغداري كشاورزي گاوداري
  31  31  31  31  29  155  طرح آمارگيري از نيروي كار در چهار فصل

  30  8  32  طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي (شش ماهه اول)

	  
  

	30  4  15  وستايي (شش ماهه دوم)طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و ر 	
  27  12  37  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)طرح برخورداري خانوارها و استفاده

  31  13  51  يخانوار يهاطرح هينمونه پا يبردارطرح فهرست
  24  7  25  ي خدمات مرتبط با محيط زيستهاي ارايه دهندهطرح آمارگيري از كارگاه

  29  5  21  استخراج معادن يبانيپشت تيفعال يدارا يهابرداري و كارگاهادن در حال بهرهطرح مع
  26  5  13  يساختمان يهااطالعات پروانه يآورطرح جمع

  27  28  114  فناوري اطالعات و ارتباطات يژهيو يآمارگيري كارگاه يهاطرح
  29  12  56  شترينفركاركن و ب10كارگاه هاي صنعتي  طرح آمارگيري از

  30  2  8  گردشگران ملي فصل بهارطرح آمارگيري از 
  31  17  61  يدارو دام يباغدارطرح آمارگيري از 
  31  10  34  پرورش زنبور عسل يهايبرداربهرهطرح آمارگيري از 
  30  12  56  ها و رفتارهاي فرهنگي خانوارفعاليتطرح آمارگيري از 

  30  7  28  يپرورش قارچ خوراك يو واحدها يپروريآبز يهاتيفعالهاي آمارگيري از طرح
  30  4  18  يمل يهاگانه مرتبط با حساب 10هاي از كارگاه يريطرح آمارگ
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 استقرار چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران 

 از درستی و قابلیت اعتماد( ) 21 اصل طرفی( و)شفافیت و بی 6هاي مناسب اجرا(، اصل )رویه 21اصل اجرا و استقرار  در راستاي

، دو فعالیت شوراي راهبري كیفیت آمارهاي مركز آمار ایران 21/20/66و بر اساس مصوبه  «چارچوب كیفیت آمارهاي مركز آمار ایران»

رسی . همچنین بردر دستور كار قرار گرفت« تهیه و تدوین خط مشی تجدید نظر آمارها»و « هاي آمارگیريبهبود آموزش طرح»عمده 

 موقع بودن( آغاز شد.این چارچوب )بهنگام بودن و به 26در راستاي اجراي اصل« هااستانداردهاي انتشار داده»

 هاي آمارگيري مركز آمار ايرانبهبود آموزش طرح 

هاي طرح یتبه منظور انجام این فعالیت، كارگروهی تشكیل و با تدوین نقشه راه و مدل مفهومی، مسیر حركت در راستاي بهبود كیف

آزمون و تهیه هاي آمارگیري مركز آمار ایران، پیشهاي طرحآمارگیري تعیین شد. بررسی نظرات كارشناسان استان در زمینه آموزش

هاي ارتباطی از مهمترین اقدامات انجام شده ها و تهیه گزارش در زمینه مهارتهاي بهبود آموزش طرحفرم نظرسنجی در زمینه اولویت

 هاي مركز آمار گردید.اولویت اول بهبود آموزش طرح 21مینه است. این اقدامات منجر به تعیین در این ز

 تهيه و تدوين خط مشي تجديد نظر آمارهاي مركز آمار ايران 

ان يب اطالعات آماري منتشر شده ممكن است به داليل مختلف تغيير كرده و تجديد نظر شود. انجام اين تغييرات بدون اعالم قبلي و
 يراستا در يگامظر تجديد ن يمش خط سند هيتهتأثير نامطلوبي بر اعتماد كاربران به آمار و توليدكنندگان آن داشته باشد.  تواندداليل، مي

و افزايش  «ايران آمار مركز يآمارها تيفيك چارچوب» از «اعتماد تيقابل و يدرست -51 اصل» و «يطرفيب و تيشفاف -6 اصل» ياجرا
 وبخ حكمراني. است شده شناخته تيرسم به زين «آمار در خوب يحكمران» از مهم جنبه كي عنوان به سند نيا. استاربران اعتماد ك

 عمومي بخش ريپذيمسئوليت و شفافيت از بخشي ،با كيفيت رسمي آمارهاي توليد و تهيه فرايند صحيح مديريت عبارتي به يا آمار در
 .كندمي تأمين را

المللی خصوصا هاي بینتدوین خط مشی تجدید نظر آمارهاي مركز آمار ایران، مستندات كشورهاي دیگر و سازمان به منظور تهیه و

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن، خط مشی تجدید نظر « دستورالعمل خط مشی تجدیدنظر اداره آمار اتحادیه اروپا»

 هاي مركز آمار ایران تهیه و تدوین شد.آمار

 بررسي استانداردهاي انتشار داده 

و تهیه استانداردهاي « چارچوب كیفیت آمارهاي مركز آمار ایران»از « موقع بودنبهنگام بودن و به -26اصل »سازي در راستاي پیاده

داردها و در دستور كار قرار گرفت. ادامه كار و تدوین استان GDDG, SDDS , SDDS-Plusبهنگام بودن، مطالعه و بررسی اسناد 

 خواهد بود. 2061نامه مربوط، در سال آیین
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 ايهاي نمونهآمارگيري ارزيابي كيفيت

 رامات انجام شده دشود. اقدها انجام ميهاي آمارگيري و بهبود كيفيت آنارزيابي كيفيت به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف طرح

 شامل موارد زير است:زمينه ارزيابي كيفيت  اين سال در

 افزاراسايي مشكالت موجود در نرمبررسي نحوه محاسبه خطاي وريف در طرح هزينه و درآمد خانوار و شن 

 نحوه تهيه  تهيه دستورالعملLOG افزارها و تهيه در سامانه سيجاد و ساير نرمApplication 

  هاهاي شاخص قيمت و فرمت گزارشحهاي ارزيابي كيفيت طربازنگري شاخص 

 ينه ارزيابي كيفيت آمارهاي ثبتيمطالعه و تهيه گزارش در زم 

 29و  29اجراي  –هاي تحقيق و توسعه تهيه گزارش ارزيابي كيفيت آمارگيري از فعاليت  

  5921سال -ارمد خانوآآمارگيري از هزينه و درتهيه گزارش ارزيابي كيفيت 

 جغرافيايي  عناصر ها و فايلرساني نقشهتهيه و بهنگام

 نظارت بر تهيه و بهنگام رساني نقشه هاي آماري

ش تر و گوياتر باشند كنترل پوشگيرند، بنابراين هر چه كاملها مورد استفاده قرار ميهاي آماري به منظور اجراي بهينه سرشمارينقشه

 گردد.تري براي سرشماري حاصل ميو نتايج دقيق جغرافيايي بهتر انجام شده

برداري از سازمان برنامه و بودجه انجام هاي مشاور داراي رتبه نقشههاي آماري توسط بخش خصوصي و شركترساني نقشهبهنگام

ظارت ها نرساني نقشهروند بهنگامگيرد و معاونت آمار و اطالعات استان به عنوان ناظر اوليه مركز آمار ايران به عنوان ناظر عاليه بر مي

هكتار  511111در حدود  5921در سال  رساني اهميت بسزايي دارد.هاي آماري كار نظارت بر بهنگامدارند. با توجه به دقت باالي نقشه

 .رساني قرار گرفتآبادي مورد بهنگام 91111مساحت شهري و آبادي بلوكه و تعداد 

  59ي هاي موضوعي و اطلس سرشمارنقشه

وعي هاي موضها، نقشهتر آمار و اطالعات از طريق نقشهبه منظور ارتقاي سطح كيفي و گويا شدن نشريات مركز و امكان مقايسه ساده

هاي نقشه 5921گردد. در سال مبتني بر جداول آماري، در قالب تصاويري كه بتواند بيشترين اطالعات را به نمايش بگذارد، تهيه مي

به بيش از  21هاي موضوعي نشريات مركز تهيه گرديد، تعداد اين تصاوير در سال آماري و سالنامه مصور و همچنين نقشهسالنامه 

باشد كه بر اساس نتايج مي 21تهيه گرديد اطلس سرشماري  21يكصد تصوير رسيد. از جمله نشريات مهمي كه در اين راستا در سال 

 تر كاربران آماري تهيه و در اختيار عموم قرار گرفت.ر استفاده آسانبوده و بمنظو 21سرشماري نفوس و مسكن
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  فايل عناصر جغرافيايي

باشا  زه ید یظا   هاط ساانیه یل  ظجز  ظ  هاط آظارط، یز اعاليتتهيه و بهنگام رساای  اال  نناراج راجیايال  به ظنر ر یرجیط حج   

 به شج  زلج یست: 6931سال 

 59نظارت بر تهيه فايل جغرافيايي و فهرست تغييرات فايل جغرافيايي  

یتمام لااته و شاظ  اجآلن هاط درلاات و ینمال یتالج  6931آغاز و در پالان یردلبهشت ظاه  39ت یط یسفن  یل  اعاليت یز یب

ا ، ها بجیط ینمال ظص بهاط آظارط، درلاات و ینمال ظص با  هيأ  دولت، هماهنگ  با دااتج تقسيما  یستای یرطرسای  یقشهبهنگام

باش . اهجست ها ظ ا به زمک وزیر  ریه و شهجسازط و ظعاویت ان  یستای یرطتجسيم سط   تقسيمات  و بجرس  ظح وده شهجه

ساخته ش ه و شاظ  تاييجی  یقاط روستال  و شهجط ظاین  یلجاد شهج، رذب یقاط  39تاييجی ، هم ظان با تهيه اال  راجیايال  

ب ل  یقاط اجن  به آبادط، ییتقال، تصحيح ز  و ها، حذف آبادط، تب ل  آبادط به یقاط اجن  و تروستال  در شهجها، یدغام آبادط

 باش . غيجه ظ 

 سازی در ها و يکسانها با نشريه تقسيمات کشوری وزارت کشور با هدف رفع مغايرتبررسي سطوح تقسيماتي، شهرها و اسامي آن
 سطح کشور 

ها در اال  خصااا غ تاييجی  ین ظ  یساااتانییجام پذلجات و در یل   39ساااازط اال  راجیايال  یل  اعاليت پس یز یتمام بهنگام    

 ها راع ش . ینمال گجدل  و ظاالج  39راجیايال  

 فاز دوم طرح اتصال کدپستي به بلوک های آماری

دب  یز یرجیط سجشمارط به یتمام رسي .  6939آغاز و تا شهجل ر  6931هاط آظارط یز یسفن  ظجحله یول حج  یتصال ز پست  به یقشه

درر  ییطباق ر ر  پذلجات. یز آیجال  زه ه ف یوليه تاظي  لک  99بل ک شهجط آظارط در ح ود  319391یز ظجم ع در یل  ظجحله 

هاط پست  و هم چني  زمب د زظان هاط آظارط و یقشههاط ظيان یقشهاال  آدرس پشتيبان یرجیط سجشمارط ب د. با ور د ظاالج 

اط هنمليا  ظي یی  به یتمام رسي . در ظجحله دوم حج  یتصال ز پست  به یقشهزاا ، ظجحله یول به ر ر  داتجط و ب ون ییجام 

هاط درر  باديمای ه یز بل ک 19گجدد. در یل  ظجحله ها و ی یدص و یلجیدی  یتصال یوليه بجحجف ظ هاط ظي یی  ظاالج آظارط، با بجرس 

بل ک شهجط ظ رد بجرس  دجیر  101009شاظ   6939شهجط ااز یول و همچني  تاييجی  حي  یرجیط سجشمارط یف س و ظسک  

هاط نزم تهيه و باش . در همي  ریستا دست ریلعم یستان در حال یرجی ظ  69در  31خ یه  گجات. یرجیط یل  حج  یز یيمه دوم سال 

 دوره آظ زش  بجیط همکارین یستای  بجگ یر گجدل . 

 برآورد جمعيت و خانوار

یط دلگج یز ت لي  یح نا  یط و آظارهاط ثبت ، شي ههاط یم یهها، آظارگيجطخای یر، در زنار سجشمارط بين  و بجآورد رمعيت وپيش

گيجد. ت لي  یل  گ یه یح نا  در ا یر  زظای  بي  ها، ت لي  و در یختيار زاربجین دجیر ظ هاط بي  سجشمارطیست زه در سال
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يابد. اهم اعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در سطوح خرد و كالن اهميت ميريزي اجتمها به منظور هرگونه برنامهسرشماري

 باشد: هاي صورت گرفته در اين خصوص به شرح زير ميفعاليت

 تا سطح  5831در محدوده جغرافيايي پايان سال  5831و  5831هاي عمومي نفوس و مسكن بازسازي جمعيت و خانوار سرشماري

 ايران جمعيتي و خانواري داخل مركز آمارري و روستايي به منظور انجام محاسبات برآوردها شهرستان و به تفكيك مناطق شه

 ترين سناريوسناريو و انتخاب محتمل 3با  5381به تفكيك مناطق شهري و روستايي تا افق  كشوركل بيني جمعيت پيش 

  5351تا  5831سال  ازو مناطق شهري و روستايي  استانبيني جمعيت كشور به تفكيك پيش 

  5351تا  5831 سال ازيي و مناطق شهري و روستااستان كشور به تفكيك  خانواربيني پيش  

 يي بنا به درخواست كاربران متعددبرآورد جمعيت و خانوار برخي از نقاط شهري و روستا 

 و مناطق شهري و روستايي استانبه تفكيك  5831براساس نتايج سرشماري  5831تا  5831بازنگري برآورد جمعيت 

  و مناطق شهري و روستايي استانبه تفكيك  5831 براساس نتايج سرشماري 5831تا  5831خانواربازنگري برآورد 

 5831بر اساس نتايج سرشماري  محاسبه ساعت جمعيتي كشور 

 ديام ،مهاجرت هايبه تفكيك استان و مناطق شهري و روستايي شامل شاخص 5831ي در سال هاي جمعيتمحاسبه شاخص 

 اج، ميانه و ميانگين سنيهاي باروري، ميانگين سن در اولين ازدوتولد، ميزان زندگي در بدو

 هاي جديد آمارگيري از بيني جمعيت استان خوزستان به تفكيك شهرستان و مناطق شهري و روستايي براي اجراي طرحپيش

 نيروي كار و طرح هزينه و درآمد

 ايي روست هاي به تفكيك استان و مناطق شهري وپيش بيني مقدماتي جمعيت خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب گروه

 5831و فصول سال 

  5831پيش بيني مقدماتي خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي به تفكيك استان و مناطق شهري و روستايي و فصول سال 

 هاي آماريسازي چارچوبتوليد و بهنگام

هاي نيازهاي اجراي طرحرين پيشتگيري كارگاهي را به يكي از مهمهاي مورد نياز نمونهسازي چارچوبارائه آمارهاي باكيفيت، بهنگام

سازي چارچوب اي براي بهنگامها موجب شده كه كشورها برنامهآمارگيري در كشور تبديل كرده است. تغييرات زياد در جامعه كارگاه

ين گيرد. در همر ميمبنا در دستور كار مركز آمار ايران قرا -داشته باشند. از اين رو هر سال فعاليت مذكور با استفاده از آمارهاي ثبتي

 نيز اقدامات ذيل انجام شده است: 5831راستا در سال 

 مهوري اسالمي تهيه چارچوب مشترك از تلفيق سه چارچوب از سازمان امور مالياتي كشور، اتاق اصناف ايران و شركت پست ج

 ايران

 هاركن و بيشتر كشور در استانكانفر  51هاي صنعتي اي كارگاهسازي اطالعات پايهاجراي مرحله دوم طرح بهنگام 

 هاي بخش كشاورزيبرداريها و بهرهسازي چارچوب كارگاهبهنگام 
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 هاي کشورسازي فهرست کشتارگاهبهنگام 

 سازي واحدهاي پرورش قارچ خوراکي کشوربهنگام  

  جمهوري اسالمي ایرانتهيه چارچوب مشترك از تلفيق دو چارچوب از مرکز امور اصناف و شرکت پست 

 تهيه محتوا براي تغذيه پايگاه اطالعات آماري كشور

آمارهاي ثبتي  هاي آماري و استفاده ازطرحاجراي منظم  بر اساسدر راستاي تغذیه پایگاه اطالعات آماري کشور، مرکز آمار ایران 

بازرگاني و کسب ، انرژي، آموزش و پژوهش، آب و هوا و محيط زیستگروه اصلي آمار موضوعي ) 81، آماري کشور موجود در سالنامه

خدمات ، حمل و نقل، ارتباطات و فناوري اطالعات، حساب هاي ملي، جمعيت و نيروي کار، پولي و مالي، بهداشت و درمان، و کار

 ،فرهنگ، ورزش و گردشگري، صنعت و معدن، هاي قيمتشاخص، سياسي و تقسيمات کشوري، ساختمان و مسکن، اجتماعي و حمایتي

 تهاي اصلي به موضوعاکه هر کدام از این گروه طراحي کرد در درگاه ملي آماررا (  مد خانوارآهزینه و در،  کشاورزي، ظاميقضایي و انت

جداول مربوط به هر است که  کاربران در دسترس آمار فرعي در درگاه ملي موضوع 76اطالعات  اند. مجموعاًفرعي نيز تقسيم شده

. همچنين نتایج مهم مربوط به جدیدترین شودبه صورت مستمر بروزرساني ميخروجي هر جدول  موضوع فرعي بسته به بازه زماني

 .وجود داردجدول آماري تحت عنوان سایر جداول آماري در این بخش  81هاي اجرا شده در مرکز آمار ایران در قالب طرح

 هاانو است يیاجرا يهااز دستگاه ازيمورد ن ياقتصاد ياطالعات آمار يآورجمع

، ارزش 8هاي کليدي اقتصادي نظير محصول ناخالص داخليکردن شاخصاي فراهمهاي ملي، فصلي و منطقههدف از تهيه آمار حساب

هاي مختلف اقتصادي، مصرف نهایي خصوصي و دولتي، تشکيل سرمایه هاي اقتصادي، رشد اقتصادي، رشد بخشافزوده رشته فعاليت

اي ( هاي ملي و منطقهمشخص ساالنه ) حساب دوره زمانيها در اي ارزیابي عملکرد اقتصادي کشور و استانثابت ناخالص و ... است که بر

اي دارد . دراین خصوص تهيه و گردآوري اطالعات و آمار مورنياز اهميت ویژهگيردمورد استفاده قرار مي هاي فصلي (و فصلي ) حساب

 شرح زیر است: به 8937هاي صورت گرفته در سال اهم فعاليت

 دستگاه اجرایي 67هاي سالنامه از دریافت اطالعات فصل 

 طالعات گزارش فصلي اقتصاد ایراندریافت ا 

 هاي اجرایيدستگاه7هاي ملي فصلي از اخد اطالعات حساب 

 رشته فعاليت  18استان به تفکيک  98هاي منطقه اي از اخذ اطالعات ثبتي حساب 

 هاي اجرایيرشته فعاليت از کليه دستگاه 18ي به تفکيک هاي ملاخذ اطالعات ثبتي حساب  

                                                 

1. Gross Domestic Product (GDP) 
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  های خزانه داری کل کشور، برای محاسبه ارزش افزوده بوش دولت به تفکیک فایل –اخذ اطالعات از وزارت اقتصاد و دارایی

 ای و درآمدای، اعتبارات تملک دارایی سرمایهاعتبارات هزینه

 های مالی از سازمان حسابرسیاخذ اطالعات صورت 

  بوش صنعت از سامانه بورس )کدال( اخذ اطالعات مربوط 

 های اجرایی ان طرح آمارگیری به شیوه ثبتی بصورت فصلی از دستگاهدریافت اطالعات مربوط به چهار عنو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50


