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ای در های نمونههای عمومی و آمارگیریسرشماری انجام  موظف به    ،1353سال  قانون مصوب    3بر اساس ماده  مرکز آمار ایران  

سیاسی  اقتصادیاجتماعی،    هایزمینه  و  فرهنگی  ت،  منظور  تبه  برای  الزم  آمارهای  برنامهنیازپیشأمین  هیه  هدف  ریزیهای  های  و 

عناوین آمارهای  ،  1393شایان ذکر است از سال  .  ها استقیمت  و شاخص  ملّی های عمرانی کشور و همچنین تهیه محاسبات  برنامه

العاتی، نشریات آماری( در قالب تقویم زمانی  های اطّها، فایلگزارش نحوه ارائه آمارهای تولید شده )  تولیدی به همراه زمان انتشار و 

   گیرد.در دسترس کاربران قرار می 1انتشار آمارها تهیه و از طریق درگاه ملّی آمار 

   شود.ارائه می ذیل به شرح 1400در سال  های رسمی با کیفیتدر زمینه تولید آمار  اقدامات مرکز

 1405مبنا سرشماري عمومی نفوس و مسکن ثبتی

 

 

 

های  ریزی ای از اطالعات ضروری است که در برنامههای اقتصادی و اجتماعی آن، مجموعه های مربوط به جمعیت و ویژگیداده

گونه اطالعات های دستیابی به اینترین راهرود. سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمدهفرهنگی به کار میاقتصادی، اجتماعی و  

های  آید. در ایران، سرشماری در سال بار به اجرا در میسال یک  10یا    5در فواصل    نفوس به روش سنتی معموالًهای  است. سرشماری 

مطابق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ    1386سال یکبار انجام شده است. در سال    10هر    1385و    1375،  1365،  1355،  1345،  1335

اجرا ساله به  5با فاصله زمانی    1395و    1390های  سال کاهش یافت و پس از آن در سال   5سال به    10فاصله سرشماری از    24/2/1386

 درآمد.  

های انجام شده در گذشته با شیوه سنتی بوده  باشد. تمام سرشماری عات میآوری اطالها، شیوه جمعموضوعات سرشماری   تریناز مهم

به خانوار و تکمیل اطالعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو توأم بوده   یبر یعنی مراجعه حضورکه با عملیات بسیار پیچیده و هزینه 

های  های اداری فراوانی توسط دستگاهگردآوری دادههای فناوری اطالعات در کشورها منجر به  خت ا زیرساست. پیشرفت تکنولوژی و  

اقتصادی را   _های اجتماعیها و سایر ویژگیمختلف شامل اطالعات افراد، خانوارها، مکانهای  اجرایی گردیده و اطالعات ثبتی در حوزه 

پایگاه قالب  بهرهدر  است.  داده  اختصاص  خود  به  داده  دادههای  این  از  ارزشمند  گیری  ثبتی  اجرای های  اهمیت  که  است  ضرورتی 

های اداری به عنوان یکی از منابع اصلی تولید آمارهای  دادهمبنا را روزافزون نموده است.  های آماری به روش ثبتیها و طرحسرشماری 

 

1  . http://www.amar.org.ir 
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مبنا  روش ثبتیمزایای اجرای سرشماری به   .مبنا در هر کشوری هستندرسمی در نظام آماری مدرن، پایه و اساس تولید آمارهای ثبتی

 عبارت است از:

 ؛وری در نظام آماریها و ارتقای کارایی و بهرهکاهش هزینه •

 ؛ پاسخیپاسخگویی وکاهش نرخ بی کاهش بار •

 ؛کاهش زمان تولید و انتشار اطالعات آماری •

 ؛ ترهای زمانی کوتاهروزرسانی آمارهای جمعیتی در دورهبه •

 و  امکان تأمین نیازهای آماری جدید  •

 .ارتقای دقت و کیفیت اطالعات آماری •

هیئت محترم وزیران موظف شد اولین سرشماری   3/3/1399هـ مورخ    57515/ت  21247مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه شماره  

   .اجرا نماید 1405مبنا را در سال عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی
چارت    تاپ  وزیران،  محترم  تئهی  این مصوبه  اجرای  برای  اجرایی  هایدستگاه  وظایف  بر  منطبق  قانونی   هایظرفیت  از  استفاده  راستای  در

ثبتی نفوس و مسکن  عمومی   کلی   بندیزمان  و  ستاد  هایکمیته   وظایف  کلی   شرح  ملی،  کار  تقسیم،  1405مبنا  اجرای سرشماری 

 . شد  و ابالغ تصویب 1405 مبناثبتی مسکن و نفوس عمومی سرشماری

 

 1405-مبناچارت مصوب ستاد ملّی سرشماري عمومی نفوس و مسکن ثبتی  -2شکل 

 « اعتبارات  کمیته»  ، «1405  مبناثبتی  مسکن  و   نفوس  عمومی   سرشماری  ملی  ستاد»  مسئولیت ستاد، سازمانی  تشکیالت  چارت  تاپ   در

  و  عمومی  افکار  کمیته»  مسئولیت  اجرایی،  هایدستگاه  همکاری  با   کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  عهده   بر  «حقوقی  کمیته»  و

ی سرشماریدبیرخانه ستاد ملّ

1405مبنا ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیستاد ملّ

سازیکمیته افکار عمومی و فرهنگ

 شورای هماهنگی و تلفیق

کمیته حقوقی
کمیته اعتبارات

کمیته زیرساخت و تبادل داده

کمیته سازماندهی، آموزش و پشتیبانیبتیهای ثکمیته تأمین دادهکمیته فناوری اطالعاتشناسیکمیته طراحی و روش
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 وزارت   عهده  بر  «داده  تبادل  و  زیرساخت  کمیته»  مسئولیت  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان  عهده  بر  «سازیفرهنگ

  و   طراحی  کمیته»  ،«سرشماری  ملی  ستاد  دبیرخانه»  ،«تلفیق  و   هماهنگی  شورای»  مسئولیت  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات

  مرکز  عهده   بر  «پشتیبانی  و  آموزش  سازماندهی،  کمیته»  و  «ثبتی  هایداده  تأمین  کمیته»  ،«اطالعات  فناوری  کمیته»  ،«شناسیروش

اقدامات عملیاتی خود    1400در سال    ستاد   ملی  ها و دبیرخانهاین کمیته .  باشدمی  اجرایی  هایدستگاه  همکاری  و  عضویت  با  و  ایران  آمار

 . به شرح زیر به انجام رساندند را 

   1405 مبنادبيرخانه ستاد ملی سرشماري عمومی نفوس و مسکن ثبتی–الف 

  ؛1405مبنا سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیملی تهیه دستور دومین جلسه ستاد  •

؛  1405مبنا تهیه و تدوین گزارش اقدامات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی •

محتوا و الصاقات، ارائه نظرات در    )صورتجلسات، عضویت، ستاد  ی  هاها و کارگروهمستندسازی کلیه مکاتبات مربوط به کمیته •

؛خصوص موارد درخواستی در شورای هماهنگی و تلفیق ستاد سرشماری(

؛ 1405مبنا ینفوس و مسکن ثبت عمومی سرشماری ملی های ستادها و کارگروهصدور احکام کمیته •

و 1405مبنا ثبتی عمومی نفوس و مسکن سرشماریملی برگزاری جلسات شورای هماهنگی و تلفیق ستاد  •

. 1405مبنا  ثبتیعمومی نفوس و مسکن  سرشماری  ملی  تهیه صورتجلسات و ابالغ مصوبات شورای هماهنگی و تلفیق ستاد   •

     1405مبنا مسکن ثبتیهاي ذيل ستاد ملی سرشماري عمومی نفوس و كميته–ب 

 

 

 

آزمایش سرشماری انجام عملیات میدانی درثبتی  عمومی نفوس و مسکن  اجرای  به صورت  )خراسان    منتخب  استان  پنج  مبنا 

  و  اجرایی های دستگاه  هایریزداده با آن مقایسه نتایج  و با هدف  میدانی  شیوه بهشمالی، همدان،آذربایجان غربی، اصفهان و خوزستان( 

ترین اقدامات مرکز  یکی از مهم 1405 مبنا ثبتیعمومی نفوس و مسکن  سرشماری اجرای برای کشور اداری های پایگاه ظرفیت بررسی

 بود. این آزمایش با انجام اقداماتی به شرح ذیل به انجام رسید:    1400آمار ایران در سال 

)در پنج   1400مبنا در سال  نفوس و مسکن به روش ثبتی  تعیین برنامه عملیاتی و زمانی اجرای آزمایشی سرشماری عمومی •

؛منتخب(استان 

؛ اجرایی مورد نظر آزمایش هایهای دستگاهتهیه اقالم آزمایش سرشماری، تهیه شناسنامه اقالم و متغیرهای داده •

؛های آزمایش و تعیین اندازه نمونه، طراحی ادیت تبلتتعیین محدوده  •

؛1399تهیه فایل جغرافیایی   های مناطق مورد آزمایش، هرسانی نقشبهنگام  •
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؛ بندی شده های آماری حوزه اتصال کدپستی به نقشه •

؛ ارائه گزارش کنترل و اصالح فایل جغرافیایی •

؛طراحی مهر و سربرگ آزمایش سرشماریشماری، های آزمایش سرطراحی کارت شناسایی رده •

؛تهیه اقالم و تعاریف و مفاهیم آزمایش سرشماری •

؛سرشماری آزمایش  نیاز مورد اعتبار و  انسانی نیروی برآورد •

؛ برآورد مدت زمان تکمیل پرسشنامه و تکمیل تعداد پرسشنامه توسط مأمور در یک روز •

؛های آزمایش سرشماریای برای محدودهخانوارهای مؤسسه استخراج تعداد و جمعیت  •

تهیه   تهیه جدول سازماندهی آزمایش سرشماری،های آموزشی حضوری و مجازی،  هماهنگی و تمهیدات برگزاری کالس •

   ؛هاتبلت و تجهیزات جانبی برای استان

؛سرشماریآزمایش آموزشی و چاپ مستندات های راهنماتهیه  •

؛1400های مربوط به آزمایش سرشمارینظارت آزمایش سرشماری و انجام نظارت فنی استانتهیه طرح  •

؛ 1400های اجرایی آزمایش سرشماری ها و سایر ردهآموزش مرحله اول سرشماری به استان •

پاسخگویی به  ها در تاالر گفت و گو و نیز  استان   1400های اجرایی آزمایش سرشماریپاسخگویی به سؤاالت موضوعی رده •

؛ های تلفنی تماس

درستی   • آزمایشی    فرایندبررسی  سرشماری  در  کار  م 1400انجام  واحدکار  وب أ )بررسی  تحت  دسترسی  سرشماری،  مور 

؛ های فارسی و...( کارشناس نقشه، اصالح نقشه، نمایش فونت

 ؛ایبرقراری بهتر ارتباطات شبکه به منظور ASR اندازی روترنصب و راه •

 ؛ پاالیش و ادیت و جانهی فرایندهای خام قبل از بررسی داده •

؛ های آزمایش در حین اجرای عملیات میدانیتعامل و همکاری با استان •

پیشرفت عملیات    ازتهیه گزارشات مدیریتی روزانه    مبنا در شهرهای منتخب و نظارت میدانی بر آزمایش سرشماری ثبتی •

؛ میدانی

 ؛1400تهیه فایل پشتیبان آزمایش سرشماری  •

 ؛بندی مجدد آزمایش سرشماریافزار قالبتهیه و اجرای نرم  •

؛1400افزار ادیت و جانهی آزمایش سرشماری نرم تهیه، اجرا و پشتیبانی •

؛  اطالعاتی ی روی سرورها ها براستقرار داده •

   ؛افزار ریفرمت آزمایش سرشماریو پشتیبانی نرم اجرا •

؛1400انباره داده آزمایش سرشماری و پشتیبانی  تولید و ساخت •

؛1400کیوب آزمایش سرشماری پشتیبانی   و  تولید و ساخت •

 ؛برای کاربران مربوطسازی داده های ثبتی و آمادهمدیریت دسترسی به کاربران آزمایش میدانی و کاربران داده •
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 ؛سرشماری های پروژه و اتاعتبار پیگیریو محاسبه اعتبارات آزمایش •

و  های آزمایش سرشماریهزینه ها و ارائه دستمزد رده •

وزارت  اتباع کشور، اداره کل  ثبت احوالسازمان ها شامل های اطالعاتی سازمانهای بانکتهیه جداول آماری مربوط به داده  •

  1400مبنا های آزمایش سرشماری ثبتیو مقایسه با داده 1400در سال جمهوری اسالمی ایران پست ملی  و شرکت کشور

.در شهرستان همدان

 باشد: به شرح ذیل می 1405های ذیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا توسط کمیته  1400سایر اقدامات انجام شده در سال  

؛ هاکارگروهتدوین شرح وظایف و تعیین اعضای  •

؛ 1405مبنا اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی و نقشه راه عملیاتی فرایندتدوین   •

ها،  از دستگاههای دریافت داده چالشبندی جمع تهیه و  •

نویس مصوبات مورد نیاز جلسه با معاون اول رئیس جمهور، بندی و تکمیل پیشجمع  •

  ؛، تحقیقات و فناوریسازمان ثبت احوال کشور و وزارت علومهای پایگاه دادهاز  یی هامحاسبه شاخص •

 ؛تعیین اقالم اتباع غیرایرانی •

 ؛سازی نظام آماری کشوررویکرد نوین با 1مکانی مطالعات تطبیقی در خصوص چارچوب جهانی آماری  •

های تهیه نقشه سازمان  استفاده درمنابع مورد  ها،  ها، دادهمطالعات تطبیقی در مورد تاریخچه، معرفی، محصوالت، قابلیت •

 ؛2استرالیابخش عمومی 

مطالعات تطبیقی در خصوص ساختار مرزهای آماری، استفاده از نقشه در سرشماری و تغییر رویکرد سرشماری سنتی به   •

  ؛اداره آمار استرالیامبنا در ثبتی

ریزی آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی،  ، مؤسسه پژوهش و برنامه، تحقیات و فناوریپیگیری دریافت داده از وزارت علوم •

سازمان ثبت احوال کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش    اداره کل اتباع وزارت کشور،  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی،

  ، کار و رفاه اجتماعیموزی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ، سازمان تأمین اجتماعی،  وزارت تعاونپزشکی، نهضت سوادآ

؛و برگزاری جلسات مشترک

نوبت،    دوها )از آموزش و پرورش در دو نوبت، سازمان ثبت احوال کشور  های دریافتی از دستگاهدریافت و استقرار ریزداده  •

ایران  پستملی    شرکت  ، ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم اتباع وزارت کشور،جمهوری اسالمی  اداره  پژوهش و  ؤم  ،  سسه 

؛ (  3کدگذاری مجدد  و انجام عملیاتریزی آموزش عالی برنامه

 

1The Global Statistical Geospatial Framework(GSGF)  
2 Public Sector Mapping Agencies Australia(PSMA) 

3 Recoding 
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جمهوری اسالمی ایران  پست    ملی  برداری کشور و مدیرعامل شرکتبرگزاری جلسه مشترک رؤسای مرکز آمار، سازمان نقشه •

نامه مشترک نویس تفاهممبنا وتهیه پیشثبتیعمومی نفوس و مسکن  های مورد نیاز سرشماری  در ارتباط با موضوع نقشه 

؛ سه دستگاه

؛ هاو تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دادهها های دریافتی از دستگاهداده گاه یپا یبررس •

؛آموزش و پرورش و اداره کل اتباع وزارت کشورهای وزارت ه گزارش کیفیت دادهئبرگزاری جلسات بازخورد ارا •

جمهوری    ، شرکت ملی پستانقالب اسالمی  های روستایی با بنیاد مسکنبرگزاری جلسه مشترک با موضوع تأمین نقشه •

؛، معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور و پیگیری مصوباتکشور برداری ، سازمان نقشهاسالمی ایران

های  های اداری، دستورالعمل تبدیل ثبتهای ثبتموردنیاز از جمله: تدوین دستورالعمل پاکسازی دادههای  تهیه دستورالعمل  •

، دستورالعمل ارزیابی  اطالعاتی  هایهای آماری، دستورالعمل محرمانگی و تهیه شناسنامه شناساسایی سیستماداری به ثبت 

؛های آماری چهارگانه سرشماریوین دستورالعمل ایجاد ثبتبندی استاندارد، تددستورالعمل طبقه ، های اداریکیفیت ثبت

؛ های اجرایی و... ریافت داده از دستگاهتدوین مستند استانداردهای تبادل و د  •

 ؛های مرتبط با اتاق امنابالغ عملیاتاتاق امن و   فرایندر راستای تکمیل ها دسازی دادهتدوین مستند امن •
های کشور )معاونت توسعه روستایی و  میدانی از نحوه تکمیل پرسشنامه سامانه جامع اطالعات آبادیبررسی اقالم و بازدید   •

 ؛مناطق محروم ریاست جمهوری( به منظور بررسی امکان استفاده از اطالعات آن در سرشماری

 ؛ مبنا برای اسکاپتهیه گزارش فنی سرشماری ثبتی  •

؛ تهیه نسخ پشتیبانو مبنا  ی سرورهای ثبتیسازرهیذخ یفضا  و فیزیکیزیرساخت  یبانیتوسعه و پشتمدیریت،   •

؛ گردش و پردازش ریزداده تا تولید ثبت آماری فرایندتدوین   •

؛های اجرایی رمزنگاری و امنیت فیزیکی و محیطیبررسی مستندات روش  •

کشور؛ سازمان ثبت احوالاز پیگیری چگونگی برقراری سرویس وقایع حیاتی  •

 و  سایت سرشماری ثبتی مبنازیرتهیه ساختار   •

شامل: طراحی اینفوگرافی، تهیه اخبار و    1405مبنا  رسانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیانجام تبلیغات و اطالع •

خانه داخلی رسانی از طریق درگاه ملی آمار، صفحهربط و اطالعهای ذیکارگروهها و  عکس از جلسات شورای تلفیق، کمیته 

ها و پوستر آزمایش  و خبرنامه داخلی، همکاری در طراحی زیرسایت سرشماری، طراحی لوگوی سرشماری، طراحی تراکت

چاپ   و  طراحی  منظور  به  مرتبط  اقدامات  آزمایش سرشماری،  بروشور  ویرایش  و  طراحی  تمبر  سرشماری،  از  رونمایی  و 

 های اجرایی. و دستگاه  ها مبنا به استانارسال تمبر سرشماری ثبتی سرشماری و

 اي هاي نمونهيگيرآمار

بخش در  آمار  تولید  منظور  صنعت،به  اقتصادی،  مختلف  بازرگانی   های  کشاورزی،  تهیه   ،معدن،  و  خانوار  و  مسکن  خدمات، 

س محترم مرکز، به منظور کاهش  تأکید رئیبا    . همچنینانجام شدآوری اطالعات  و جمع  ای نمونه  یگیرآمار  35  قیمت،های  شاخص
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ت. نتایج این  های فیزیکی شده اسجایگزین پرسشنامه  ها تبلتآمارگیری   بیشترهای اجرا و تسریع در استخراج نتایج، در اجرای  هزینه

عناوین و خالصه اطالعات هر یک  در ادامه گزارش    باشد.  می  یآمار قابل دسترس  ملّیدر قالب نشریه و نیز از طریق درگاه    هاآمارگیری

 است: ارائه شده 1400اجرا شده در سال  یهاگیری از آمار

    آمارگيري از نيروي كار

 

 

 

ریزی، شود. برنامههای اقتصادی یک کشور محسوب میتحلیل سیاستآمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی و  

سازد. هدف کلی از اجرای  کار را ضروری میهای اقتصادی کشور در زمینه بازار کار، اجرای آمارگیری نیروی ارزیابی و تحلیل سیاست 

های  کار و تغییرات آن است. این هدف از طریق »برآورد فصلی و ساالنه شاخصاین آمارگیری، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی

جمعیتینیرو ساالنه  »برآورد  نیرویکار«،  استان های  و  کشور  کل  سطح  در  شاخصکار  ساالنه  و  فصلی  تغییرات  »برآورد  های  ها«، 

شود. برای اجرای ها« تأمین میکار در سطح استانهای نیرویکار در سطح کل کشور« و همچنین »برآورد تغییرات ساالنه شاخصنیروی

هزار خانوار نمونه مراجعه و از طریق مصاحبه تلفنی یا حضوری با خانوار و تکمیل پرسشنامه    243ریبا به  تق  1400این آمارگیری در سال  

شود. نتایج این  آوری میساله و بیشتر خانوارهای کشور جمع   10الکترونیکی )با استفاده از تبلت(، اطالعات مربوط به وضع فعالیت افراد  

ریزی کشور در زمینه بازار کار، برای تعیین جایگاه کشور بین سایر کشورهای جهان،  برنامه  آمارگیری عالوه بر تأمین نیازهای بخش

   این آمارگیری به صورت فصلی و انتشار نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه است.گیرد. اجرای مورد استفاده قرار می

 مد خانوارهاي شهري و روستايی آآمارگيري از هزينه و در

 

 

 

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

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

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

تأکید    اجتماعی کشور  -های اقتصادیریزیها و برنامهبررسی   ای،های ملّی و منطقهمورد نیاز حساب  در تأمین اطالعاتاین آمارگیری  
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دارد آنها  زیاد  اهمیت  آمارگیری   .بر  این  برنامهگیری تصمیم  در  نتایج  پژوهشریزی ها،  و  فرهنگی مورد  ها  و  اجتماعی  اقتصادی،  های 

هزار خانوار مراجعه و از   40به حدود    آمارگیریبرای اجرای این    گیرد.میران کشور قرار  گریزان و پژوهشسیاستگذاران، برنامه  استفاده

های  اقتصادی خانوار، هزینه  - اطالعات مربوط به خصوصیات اجتماعیطریق مصاحبه تلفنی یا حضوری با خانوار و تکمیل پرسشنامه،  

درصد    10نمونه با در نظر گرفتن خطای نسبی کمتر از    این طرح، اندازه  شود. درآوری میخوراکی و غیرخوراکی و درآمد خانوار جمع 

های خوراکی و دخانی، متوسط  های کل، متوسط هزینهای بهینه شده است که متوسط هزینه گونه ، به05/0یا ضریب تغییرات کمتر از  

همراه با ارائه نتایج آمارگیری، »ضریب تغییرات« برآورد های غیرخوراکی و درآمد خانوارها با دقت باال قابل برآورد باشد. همچنین  هزینه

محاسبه بازه  د با  نتوانمیکاربران نتایج  . به این ترتیب  شودهای خوراکی و غیرخوراکی و درآمد خانوارها محاسبه و ارائه میانواع هزینه

بهبود تغییرات مورد نیاز در راستای  ی کنند. هر سال  گیرها، آگاهانه تصمیم، در مورد استفاده یا عدم استفاده از آنوردهاآاطمینان بر

از  اجرای  طراحی و   توسط کارشناسان    ،المللیهای بینهای الزم و تطبیق با استانداردها و توصیهمطالعات و بررسیآمارگیری، پس 

 شود. مربوطه اعمال می

ری و توسط کارشناسان استانی، امکان استفاده از اطالعات  افزار آمارگیهای پرت در نرمبررسی و اصالح داده  فرایندبا اجرایی نمودن  

درصد اطالعات مورد نیاز آن از آمارگیری هزینه    60مد خانوار در محاسبه رشد ناخالص ملی فصلی )حدود  آفصلی آمارگیری هزینه و در

استخراج می  نتایج به صو و درآمد خانوار  استخراج  به  با توجه  پایان هر فصل فراهم و  های زودرس  رت فصلی، تهیه حساب شود( در 

 پذیر شد. امکان

 هاي خانواري برداري نمونه پايه آمارگيريطرح فهرست

های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار(، در بسیاری از موارد  های خانواری مستمر )مانند طرحبا توجه به ماهیت آمارگیری

منظور تأمین نیازهای    هایی را بهتوان از آن زیرنمونه میکه    معرف بزرگی است  ه پایه، نمونهالزم است از نمونه پایه استفاده شود. نمون

آمارگیری آمارگیرییا    اطالعاتی چند  از یک  دوره  اولیه1396در سال    انتخاب کرد.  چند  پایه    ، چارچوب  نمونه  طراحی چهارمین 

 . چارچوب ثانویه شده استساخته    1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن    ات حاصل ازخانواری با استفاده از اطالع   هایآمارگیری

شود. به این  برداری تهیه میهای نمونه پایه( در مناطق شهری طی عملیات فهرستخانوارهـای ساکن در خوشه   پایه )فهرست  نمونه 

شوند. از این  ساکن در یک محدوده جغرافیایی مشخص، فهرست می  خشی از خانوارهایها، بهر ساله در هر یک از خوشه ترتیب که  

شود. در  های آمارگیری از نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار در مناطق شهری استفاده میفهرست برای انتخاب خانوارهای نمونه طرح 

برای    1400سال   نمونه  انتخاب خانوارهای جدید  برای  نظر  مورد  خانوار،  محدوده  و درآمد  هزینه  و  کار  نیروی  آمارگیری  دو طرح 

 برداری شد. فهرست 
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  نفر كاركن و بيشتر 10هاي صنعتی داراي آمارگيري از كارگاه

 

 

ریزی های صنعتی، جهت برنامههای کارگاهاطالعاتی مناسب از ویژگی  زمینه   تهیه   این آمارگیری،و اجرای    طراحیهدف اصلی از  

اقتصادی    هایصنعتی و اعمال سیاست  های توسعههای اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامهاتخاذ سیاست  ،صنعتی  توسعه 

در    1357و    1356های  جز سال هصورت ساالنه ببه   1351نفر کارکن و بیشتر از سال    10های صنعتی دارای  آمارگیری از کارگاه  است.

کارگاه صنعتی در    25393چهل و هشتمین دوره آمارگیری مذکور با مراجعه به حدود    1400سال  سراسر کشور اجرا شده است. در  

های  لی کارگاههای ماآوری اطالعات هر سال، پس از نهایی شدن حساب سراسر کشور اجرا شده است. ذکر این نکته ضروری است که جمع 

 .  آوری شده است( جمع1399رو در این طرح، اطالعات یک سال قبل )سال پذیر خواهد بود، از اینصنعتی امکان

های صنعتی جدید واجد شرایط از طریق مجوزهای صورت ساالنه، حین اجرا با شناسایی کارگاهایان ذکر است، چارچوب این طرح بهش

بر این در شد. عالوهها بهنگام میهای اجرایی، توسط سازمان اجرای طرح در استانواحدهای استانی دستگاهبرداری صادرشده در  بهره

کارگاه  1393تا    1389های  سال  فاصله فهرست  شد  صنعتی  تالش  پروانه  50های  از  دریافتی  اطالعات  با  بیشتر  و  کارکن  های  نفر 

صورت دارای مشکالت زیادی از  سازی به این  تجارت منطبق شود. فرایند بهنگامبرداری واحدهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و  بهره

پوششی در چارچوب آماری های موردی، موجب بروز کمقبیل پیچیدگی در کنترل و نظارت بود و بر اساس شواهد موجود و بررسی

های اجرایی و رویکرد مرکز آمار ها در دستگاهکارگاهثبت اطالعات    های یکپارچهسامانه  با توجه به توسعه   1394طرح شده بود. در سال  

سازی چارچوب تغییر های آماری ایران )ایران استارز(، فرایند بهنگاماستفاده از آمارهای ثبتی در قالب نظام جامع ثبت  ایران در زمینه 

های سیستمی و کارشناسی، با  د و با بررسیهای اجرایی مرتبط دریافت شها از دستگاهای کارگاهکرد. در همین راستا اطالعات پایه

  10های صنعتی ای کارگاهسازی، اطالعات پایهها طی دو مرحله اجرای طرح بهنگاماطالعات مرکز تطبیق داده شد و با ارسال به استان

نگام شد که به دلیل مورد بررسی میدانی قرار گرفت و در نهایت چارچوب آماری طرح به  1396و    1395های  نفر کارکن و بیشتر سال 

   بازنگری شد. 1394تا  1381های زمانی سال اصالح چارچوب ، نتایج مربوط به دوره

 برداري كشور آمارگيري از معادن در حال بهره

 

 

برداری کشور، بهرههای معادن در حـال  نگام از ویژگیهاطالعات جامع و ب  ، تهیه این آمارگیریو اجرای    طراحیهـدف اصلی از  

از   باشد. معدن می  در بخشهای توسعه  ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه  های اقتصادی و اتخاذ سیاست،  ریزی توسعهبرای برنامه
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سال    1353سال   در همه  1357تا  آن  نتايج  و  است  گرفته  قرار  آمارگيري  مورد  منتخب«  »معادن  عنوان  با  معادن  از  بخشي  ساله 

» طرح آمارگيري از معادن تحت پوشش بخش عمومي« به اجرا  1365و  1364هاي اي منتشر شده است. در سالجداگانه هاينشريه 

طرح  .  شده است  انجـام  طور ساالنهکشـور به  از معـادن  آمـارگيـري  1384و  1370هاي  سال  استثناي   تاکنون به  1367  از سالآمد و  در

  6963باشد، با مراجعه به  برداري کشور ميدر حال بهره  از معادنن طرح آمارگيري  نهميکه سي و    1400آمارگيري از معادن سال  

 معدن در سراسر کشور انجام شده است. 

به دليل گسترش و شيوع ويروس کرونا، اجراي اينترنتي طرح نيز براي اولين بار در دستور کار قرار گرفت و اين اجرا به صورت ترکيبي 

پذير  هاي مالي امکانآوري اطالعات هر سال، بعد از نهايي شدن حساب از مراجعه حضوري و تکميل اينترنتي انجام شد. بديهي است جمع 

  .آوري شد( جمع1399اطالعات مربوط به يك سال قبل )سال  1400در طرح آمارگيري از معادن سال خواهد بود. لذا  

 معدن استخراج  یبانیپشت یهات یفعال یدارا یهااز کارگاه یریطرح آمارگ 

فعاليت پشتيباني استخراج  هاي داراي  کارگاهطرح آمارگيري از  اقدام به اجراي  ،  1396مرکز آمار ايران براي نخستين بار در سال  

است    بوده 1400سال    درکه آخرين اجراي اين طرح    به صورت يك سال در ميان اجرا شوده است  مقرر شد.  کردکشور   در سطح  معدن

 وري شد. آگرد 1399اطالعات سال  و

اما    رندسزايي در اقتصاد کشور دااهميت بههاي پشتيباني استخراج معدن  آن فعاليت  به تبعهاي معادن کشور و  فعاليت  با توجه به اينکه

مرکز آمار ايران، در راستاي انجام وظايف    ؛دسترس نيستدر    آن  هايفعاليت  واين بخش اقتصادي  آمار و اطالعات جامع و بهنگامي از  

 .سترده اهاي داراي فعاليت پشتيباني استخراج معدن ک کارگاه آمارگيري از رحط خود، مبادرت به تهيه و اجراي

هدف در اين طرح،    است. جامعههاي پشتيباني استخراج معدن  در فعاليت  جامع و بهنگام هاي  هدف کلي از اجراي اين طرح، تأمين داده

عمليات اکتشاف، حفاري، آتشباري، ها  فعاليت آنکه کشور    هاي مستقل يا متبوع داراي فعاليت پشتيباني استخراج معدن کارگاهتمامي  

 است.  برداري کشي و روبارهپمپاژ، آب

نمونه  فهرست  چارچوب  طرح  اين  )کد    هايکارگاهگيري  طبقه  0990کشور  چهارم  بينبازنگري  فعاليتبندي  اقتصادي(  المللي  هاي 

بودجه   سازمان مديريت و برنامه وآمار و اطالعات    ترادف  شدهفهرست بهنگام،  ، کار و رفاه اجتماعيسامانه وزارت تعاونباشد که از  مي

 روش آمارگيري اين طرح به صورت سرشماري بوده است.شود. حاصل ميو جستجوي اينترنتي  ها استان 

ها و مصاحبه با مسئول مور به کارگاهأ اين آمارگيري، به صورت ترکيبي، از طريق تکميل پرسشنامه اينترنتي توسط پاسخگو يا مراجعه م

 شود.  ارگاه و تکميل پرسشنامه فيزيکي انجام ميک

المللي  هاي اقتصادي بينبندي فعاليتهاي پشتيباني استخراج معدن بر اساس سيستم طبقه پوشش موضوعي اين طرح تمامي فعاليت

 باشد.   پوشش جغرافيايي اين طرح، کل کشور مي باشد.ويرايش چهارم مي
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 یخصوص  ياز شناورها يريآمارگ  طرح

  توسط مرکز آمار ایران انجام شد.   1400و برای دومین بار در    1381طرح آمارگیری از شناورهای کشور برای اولین بار در سال  

ها و درآمدهای  آوری آمار و اطالعات مربوط به هزینه جمع اجرای این طرح در راستای پوشش آماری کامل بخش حمل و نقل و همچنین  

به عنوان بخش غیر ارائه حسابشناورهای کشور  به منظور محاسبه و  آبی  نقل   نیگردد. همچنهای ملی توجیه میمتشکل حمل و 

 ، یگردشگر  یهارحپوشش مجموعه ط  لیدر تکم  «یحیتفر  یمرتبط با طرح، تحت عنوان »شناورها  یاز شناورها  یاز بخش  یریآمارگ

 است. تیحائز اهم

بخش حمل و نقل در فعالیت    1399ای سال  های ملی و منطقههای مورد نیاز تهیه حسابهدف کلی از اجرای این طرح، تأمین داده

 بوده و اهداف تفصیلی آن عبارت بودند از:  شناورهای کشور 

 ؛کشورشناورهای تعیین مشخصات عمومی  •

 ؛کشورشناورهای   عملکرد برآورد •

 ؛ کشورتعداد کارکنان شناورهای  برآورد •

 ؛ کشورشناورهای   ارزش ستانده برآورد •

 ؛ کشورشناورهای  ارزش مصارف واسطه  برآورد •

 ؛کشورشناورهای  ارزش افزوده  برآورد •

 و کشورشناورهای   تشکیل سرمایه برآورد •

 . گیری، تفریحی و خدماتی( هینتایج طرح برحسب فعالیت شناور )باربری، مسافربری، ما  برآورد •

  4646تعداد،    ن یاز ا  به اجرا درآمد.نمونه    5213با مراجعه مأموران آمارگیری به تعداد    1400آبان سال    17مهر تا    17از  این آمارگیری  
و   شناور  محدودهدیگر  نمونه  567نمونه،  تفر)  یآب  یها،  سواحل  در  یحیمانند  رودخانه  اهایکنار  تاالبو   ،ی عی طب  یاهاچهیدر  ایها  ها، 

 یهااز محدوده  کیکه در هربوده    ی(و فرهنگ  یحیمرکز تفر  ایو    هاواقع در محدوده بوستان  یمصنوع  یا هاچهیپشت سدها و در  یهااچهیدر
 شده است.  یریشناور، آمارگ 6تا  1 نیبرحسب انواع شناورها، ب ،یآب

 اطالعات و ارتباطات يخانوارها و استفاده افراد از فناور يآمارگيري برخوردار  طرح

آورده است.  به اجرا در  1389و    1387های  مرکز آمار ایران دو بار طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در خانوارهای کشور را در سال

با عنوان جدید مورد اشاره در باال به سفارش »سازمان فناوری اطالعات ایران« به  1400 و  1396، 1394،  1392های طرح در سالاین 

آمار« تهیه و اجرا شد. بر    های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و با همکاری »پژوهشکدهعنوان مسئول تدوین نظام پایش شاخص

ماه قبل از زمان آمارگیری مطابق با    3اطالعات و ارتباطات در    افراد کشور از فناوری  اساس این طرح، برخورداری خانوارها و استفاده
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   المللی مورد پرسش قرار گرفت.برای دستیابی به مقایسات بین1المللی«مخابرات بین مورد نظر »اتحادیه گانه 24های شاخص

بوده و اهداف تفصیلی آن عبارت    1400ضریب نفوذ اینترنت در سال    هدف کلی از اجرای این طرح، برآورد نیاز کشور به منظور محاسبه

 بودند از: 

 ؛ مدرک تحصیلی، فعالیت و شغل(  مشخصات عمومی اعضای خانوار )شامل سن، جنس، سواد،  •

 ؛ اینترنت، رادیو و تلویزیون در محل سکونتوضعیت دسترسی خانوار به تلفن، رایانه،   •

 ؛ افراد از تلفن همراه، رایانه و اینترنت   وضعیت استفاده  •

 ؛ ماه گذشته  3استفاده افراد از اینترنت در    محل •

 ؛ ماه گذشته  3افراد از اینترنت در    تناوب استفاده  •

 و نوع استفاده از اینترنت   •

 . دسترسی به اینترنت در محل سکونت  نحوه  •

 . کشور اجرا گردید خانوار در سراسر 20105با مراجعه مأموران آمارگیری به تعداد   1400مارگیری در تیر ماه این آ

 هاي كشور هاي ساختمانی صادر شده توسط شهردارياطالعات پروانه گردآوري

 

 

 

و ساز ساختمان تعیین میزان ساخت  های کشور، با هدف اصلی  های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری اطالعات پروانه   طرح گردآوری

به اجرا گذاشته شده است. نتایج حاصل از این آمارگیری، نیاز   1358ها از سال در نقاط شهری کشور و نیز تعیین برخی مشخصات آن

های  پروانهبرخی اطالعات ثبت شده در    ریزان شهری به آمار و اطالعات در بخش ساختمان و مسکن را با استفاده از گردآوریبرنامه

 کند.  مین میأ ساختمانی، ت 

ها، در معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و  های ساختمانی پس از ارسال توسط شهرداری اطالعات پروانه   1393پیش از تابستان  

آوری اطالعات  سامانه جمع  1393شد. در تابستان  آمایی و به صورت فایل به مرکز آمار ایران ارسال میهای کشور، دادهریزی استانبرنامه

راه پروانه ایران  آمار  مرکز  در  ساختمانی  شهرداری های  تمامی  که  شد  پروانهاندازی  اطالعات  سامانه،  این  به  ورود  با  کشور  های  های 

 1388ا سال  ت  1377ساالنه، از سال    1358  نمایند. دوره انتشار این اطالعات از سالساختمانی صادر شده در هر ماه را در آن وارد می

 

1 International Telecommunication Union(ITU) 
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  در   ساالنه و فصلی بوده است. در نشریات فصلی نتایج  1397ماهه و فصلی و از سال  ساالنه، شش  1389ماهه، از سال  ساالنه و شش

 .شودهای کشور و در نشریات ساالنه نتایج در سطح تمامی شهرهای کشور منتشر میاستان  سطح

 توليدات دام سبك تعداد و  فصلی  گيرياندازه آمارگيري

به صورت ماهانه به    1397های مختلف، از مهرماه سال  با هدف برآورد تعداد دام سبک کشور در ماه  در آغاز،این طرح آمارگیری  

های متعدد کاربران بر ادامه آن، طرح آمارگیری فصلی دام آمد. به دنبال استقبال از نتایج طرح ماهانه دام سبک و درخواست   اجرا در

ترین  ای تغییرات در اقالم پرسشنامه و زمان اجرا با هدف برآورد تعداد دام سبک کشور در آخرین ماهِ هر فصل و مهمسبک با پاره

 آمد و از آن زمان تا کنون ادامه دارد.  به اجرا در 1398تولیدات دامی )تعداد دام پروار شده و تولید شیر( از پاییز سال 

آوری اطالعات تلفیقی )حضوری و های ثابت و مؤثر و شیوه جمعآمارگیری سریع و با استفاده از نمونه  این طرح آمارگیری به شیوه

در روز آمارگیری به تفکیک سن و   م سبک«تعداد دا»مربوط به    العاتاط  ،در این طرح آمارگیریتلفنی( با حداقل هزینه، اجرا شد.  

در آخرین ماه هر    در فصل آمارگیری«  مقدار تولید شیر»و    عرضه شده برای کشتار«  »تعداد دام  ،»تعداد دام زنده به دنیا آمده«و  س  جن

و   از  فصل  بیش  دابهره  3000از  دارای  عمومی کشاورزی  مبردار  از چارچوب سرشماری  استفاده  با  با روش  1393  سبک که  های  و 

 شود.میکل جامعه تعمیم داده  های آماری به سطحروشبا نتایج  شود و  میاند، پرسیده گیری انتخاب شدهنمونه 

  شود.می آوری  مرجع )آخرین هفته آخرین ماهِ هر فصل( جمع  زمانبرداران نمونه در در طول اجرای این طرح آمارگیری، اطالعات بهره

اجرا، استخراج اطالعات ها به صورت روزانه انجام شد. بالفاصله پس از  ها همزمان با اجرا در سامانه سیجاد وارد شده و کنترل دادهداده

بدون ضریب و تعیین ضرایب انجام شده و پس از تأیید ضرایب، اطالعات در سطح کشور برآورد شد و اطالعات برآورد شده در قالب  

، به مقامات کشوری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی  ه استگزارش فصلی که به شکل سری زمانی تهیه شد

   باشند.شود و عالوه بر آن، نشریات نتایج این طرح از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترسی میمیارسال  کشور 

 تعداد و توليدات دام سنگين )گاو و گوساله( فصلی  گيرياندازه  آمارگيري

تولیدی کشور و نزدیک به نیمی  درصد شیر  90گوساله در تأمین امنیت غذایی جامعه )ایت به اهمیت فعالیت پرورش گاو و با عن

ریزی تخصصی و همچنین تنظیم بازار و با توجه به از این اقالم برای برنامه  ،روزاز گوشت قرمز کشور( و نیاز مبرم کشور به اطالعات به

ترین تولیدات دام های آمارگیری از دام سبک، این طرح با هدف برآورد تعداد ماهانه این نوع دام و مهمتجربیات حاصل از اجرای طرح 

 آمد.   اجرا در به صورت فصلی به 1399به صورت ماهانه و از ابتدای سال  1398)تعداد دام پروار شده و تولید شیر( از دی ماه سال 

آوری اطالعات تلفیقی )حضوری و های ثابت و مؤثر و شیوه جمعاین طرح آمارگیری به شیوه آمارگیری سریع و با استفاده از نمونه

آوری مرجع هر ماه )آخرین هفته هر ماه( جمع  زمانبرداران نمونه در  تلفنی( با حداقل هزینه اجرا شد و در طول اجرای آن، اطالعات بهره

از اجرا، استخراج  زمان با اجرا در سامانه سیجاد وارد شده و کنترل دادهها همشد. داده ها به صورت روزانه انجام شد. بالفاصله پس 

اطالعات بدون ضریب و تعیین ضرایب انجام شده و پس از تأیید ضرایب، اطالعات در سطح کشور برآورد شد و اطالعات برآورد شده در  
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به مقامات کشوری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور ارسال    ویه  قالب گزارشی به شکل سری زمانی ته

 باشد. میکاربران آماری دسترس  دراز طریق درگاه ملّی آمار،  آمارگیری،عالوه بر آن نشریات نتایج این طرح شد. 

 هاي كشور آمارگيري آمار كشتار دام كشتارگاه

 

 

 

ساله توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منتشر تا کنون همه    1347های کشور از سال  کشتاردام کشتارگاهطرح آمارگیری آمار  

ریزی، سیاستگذاری، تحقیق، کنترل و  آوری و ارائه آمار و اطالعات ضروری برای برنامهشده است. هدف از اجرای این آمارگیری جمع 

دست آمده به منظور محاسبه عرضه های کشور است. اطالعات آماری بهدام در کشتارگاهفعالیت کشتارات اجرایی در زمینه  هدایت عملی

گوشت    احتمالی  ریزی برای وارداتبرنامهسرانه گوشت قرمز، تخمین برخی از اقالم آماری مرتبط با کشتار دام از قبیل پوست، روده و ...،  

های  گیرد. دادههای اقتصادی و وضعیت مراتع کشور مورد استفاده قرار میری حساب، تأمین نیازهای آماو توزیع صحیح آن در کشور

های رسمی تحت پوشش شبکه این آمارگیری، به صورت ماهانه از طریق تکمیل پرسشنامه در سامانه سیجاد برای تمامی کشتارگاه

سال در ابتدای سال   50شد، پس ازالنه منتشر میطور سابه  1396گردد. نتایج حاصل از آن تا سال  آوری میدامپزشکی کشور جمع 

ادامه داشت. پس از آن،    1399و این رویه تا ابتدای سال    آوری و منتشر شدطور فصلی جمع  برای اولین بار نتایج این طرح به  1397

رسانی شده و نشریه نتایج  عاین طرح به صورت ماهانه اجرا شده است و نتایج به صورت گزارش ماهانه حداکثر تا انتهای ماه بعد اطال

های حمایتی در جهت این نتایج در زمان مناسب جهت اتخاذ سیاست  ساالنه آن حداکثر تا انتهای تیر ماه سال بعد منتشر خواهد شد.

تمرار و های کشور، اسهای مهم آمار کشتار دام کشتارگاهاز ویژگیکنترل قیمت گوشت در بازار این محصول مورد استفاده قرار گرفت.  

های زمانی کوتاه  در فاصلهو  توان اطالعات حاصل را خیلی سریع  می  آوری و استخراج آن است که در نتیجهسرعت انجام مراحل جمع 

تواند نقش بسزایی در اتخاذ تصمیم مناسب به منظور کنترل  . انتشار نتایج ماهانه این طرح میقرار داد  ریزی مورد استفاده برای برنامه

 شت و کاهش نسبی قیمت گوشت ایفا نماید. بازار گو

 طرح آمارگيري از زراعت

 

 

 

درصد از ارزش افزوده بخش   50که حدود  آیدکشاورزی به حساب می های بسیار با اهمّیت بخشفعالیت زراعت یکی از زیربخش

ه نقش مهمی که در تأمین قسمتی از رغم اهمیت آن در اقتصاد کشور و صادرات غیرنفتی و با توجه بکند. بهکشاورزی را تأمین می
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 .های تخّصصی مرتبط با این فعالیت، خالءهای آماری زیادی وجود داردکند متأسفانه به دلیل عدم اجرای طرح نیازهای جامعه ایفا می
آماری دیگری  ، هیچ منبع  1371و طرح آمارگیری سال    1393و    1382،  1372،  1367های  های کشاورزی در سالجز سرشماری هب

ای زراعت با  طرح آمارگیری نمونه   1400و    1397های  برای تأمین نیازهای آماری ساالنه آن وجود نداشت. به همین منظور در سال

چار از  کشاورزی  چواستفاده  عمومی  سرشماری  تعداد    1393ب  مانند  مهّمی  اطالعات  آمارگیری  این  در  شد.  اجرا  استان  سطح  در 

ی فعالیت زراعت، مساحت اراضی زراعی به تفکیک آبی، دیم، زیرکشت و آیش، سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت های دارابرداری بهره

پیاز، سیب پنبه،  انواع نخود، خربزه، طالبی، گرمک، خیار، ذرت خوشه گندم، جو، برنج،  انواع لوبیا،  ای، ذرت  ای و علوفهزمینی، کلزا، 

 آوری شده است.  ، ترب، شلغم و سایر سبزیجات جمعفرنگی، هندوانه، هویجای، گوجه دانه

نیز پرسیده شده است که    1400و   1399های زراعی  اطالعات سطح کاشت محصوالت زراعی در سال  1400در طرح آمارگیری زراعت  

تواند  صوالت زراعی میبینی تولید میزان محبینی نمود. پیشرا پیش 1401توان، مقدار تولید محصوالت زراعی سال  با استفاده از آن می

 ریزان را در راستای مدیریت عرضه محصوالت زراعی به بازار و کنترل قیمت محصوالت یاری نماید. به عنوان اطّالعات با ارزشی برنامه

 آبزيان  و صيد ان خوراكیآبزي مزارع پرورشسازي چارچوب طرح بهنگام

 

 

 

باشند که با میزان بیولوژیکی باال بوده و حاوی مقادیر کافی از اسیدهای آمینه ضروری میآبزیان منبع خوبی از پروتئین با ارزش  

منظور تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه،  . تکثیر و پرورش آبزیان خوراکی بهکنداسید آمینه ضروری گوشت قرمز برابری می

از راه  اقتصادی و مصرف بهینهای دستیکی  ایران  ه آب است.  یابی به خودکفایی    درهایی  پیشرفت های اخیر  نیز طی سالدر کشور 

. از این رو گردآوری آمار و  است  شدههای داخلی صورت گرفته است و زمینه مساعدی در امر تولید آبزیان ایجاد  در آب  پرورش آبزیان

های  های کشاورزی سالجز سرشماری هدهد بنشان میاطالعات بهنگام از این رشته فعالیت، اهمیت فراوانی دارد. مطالعات انجام شده  

پروری تهیه شده است و چند طرح آمارگیری محدود و موردی از این رشته فعالیت که در آن چارچوب واحدهای آبزی 1393و  1382

نشده است. با توجه  پروری را پوشش دهد، در سطح کشور انجام ای که کلیه واحدهای آبزیهای ملی، آمارگیری ویژهبرای تهیه حساب

آمارگیری از مزارع پرورش   1400های اخیر، در راستای تهیه آمارهای دقیق و بهنگام، در سال  به گسترش این رشته فعالیت در سال

اطالعات  ترین واحد جغرافیایی و همچنین گردآوری آبزیان خوراکی به صورت اختصاصی به منظور تهیه فهرست نام و نشان در کوچک

مرحله به1400ریزان و محققان در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت و آمارگیری از این فعالیت در پائیز سالبرنامهورد نیاز  مضروری  

تفکیک نوع ای مانند تعداد واحدهای فعال و غیر فعال، نوع فعالیت، میزان کشت و تولید به اجرا درآمد. در این طرح، اطالعات گسترده

 های ملی در مزارع دارای فعالیت تکثیر و پرورش گردآوری شده است. نین اقالم مورد نیاز حساب و همچ …آبزی و
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 از واحدهاي پرورش قارچ خوراكی  سرشماري

های پرورش آن تحول زیادی ایجاد شــده اســت. امروزه پرورش قارچ خوراکی در ســطح جهان، اهمیت زیادی دارد و در روش

که ـسابقه کـشت آن در کـشورهایی  طوری  رهای جهان از هزاران ـسال پیش متداول بوده اـست. بهپرورش این محـصول در برخی از کـشو

ال می 2000نظیر چین و ژاپن به  الـس د. در ایران پرورش قارچ طی ـس مرـس عه چـش ت و در این زمینه  های اخیر توـس گیری یافته اـس

رمایه ور ما از هگذاریـس تر این فعالیت وجود ر نظر، زمینه الزم برای توـسعه هر چه بیشهای قابل توجهی نیز انجام ـشده اـست. در کـش

زایی و صــادرات غیر نفتی داشــته باشــد. فعالیت پرورش قارچ  تواند نقش بســزایی در اشــتغالگذاری در این زمینه میدارد و ســرمایه

صــدفی با توجه به عدم نیاز به شــرایط شــود. پرورش قارچ  ای انجام میخوراکی در ایران در قالب تولید دو نوع قارچ صــدفی و دکمه

دلیل حـساـسیت به ـشرایط محیطی،  ای بهگیرد. فعالیت پرورش قارچ دکمهمحیطی خاص و معموالً در محل ـسکونت خانوار ـصورت می

شــود، صــورت گیرد. به همین دلیل پرورش این نوع هایی که درجه حرارت و رطوبت به صــورت دقیق کنترل میبایســت در محلمی

، 1380های  آمار ایران در سـال  مرکزبایسـت انجام پذیرد.  چ نیاز به تأسـیسـات و تجهیزات پیشـرفته دارد و به صـورت صـنعتی میقار

. در دنیا، چین رتبه اول در مرحله اجرا درآورد را به  قارچ خوراکیپرورش واحدهای  از ســـرشـــماری   1400و   1396،   1391، 1385

ورمان در  ال  تولید قارچ را دارد و کـش اورزی( در جدیدترین آمار  1398) 2019ـس ازمان خواروبار و کـش در رده نهم قرار دارد. تعداد   1ـس

 دهد.های گذشته رشد قابل توجهی را نشان میدر سرشماری اخیر نسبت به سال واحدهای پرورش دهنده تولید قارچ و تولیدات آن

 كشور  يهاكشتارگاه  وريكشتار ططرح آمارگيري 

 

 

 

جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوارها دارد. با توجه به سهم  عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن،  گوشت سفید به

زیاد گوشت انواع طیور از کل تولید و مصرف گوشت سفید در کشور، اطالع از مقدار تولید و عرضه آن در فواصل کوتاه زمانی )ماهانه یا  

مطالعات اولیه   1399مرکز آمار ایران در سال  ها ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع،  گذاریها و سیاستریزیفصلی( برای برنامه

امکان به آمارگیریمنظور  طرح  اجرای  کشتارگاه سنجی  طیور  طیور کشتار  کشتار  آمارگیری  داد.  قرار  کار  دستور  در  را  کشور  های 

تا ابتدای فصل    اجرا شد، که نتایج حاصل از آن در قالب گزارش فصلی   1399های کشور برای نخستین بار در زمستان سال  کشتارگاه

ارائه و پس از آن، این طرح به صورت ماهانه اجرا شده است و نتایج به صورت گزارش ماهانه حداکثر تا انتهای ماه بعد    1400زمستان  

 

1 The Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO) 
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 ریقماا بحسا تهیه رمنظو به، شورطرح آمارگیری از گردشگران ملی و طرح آمارگیری از گردشگران ورودی به ک 5044در سال 

و اطالعات طرح  5044ماه سال  52به اجرا درآمد. اطالعات طرح آمارگیری از گردشگران ملی به صورت ماهیانه برای  گردشگری

 گردآوری شده است.  5044فصل سال  0گردشگران ورودی به صورت فصلی برای 

 هاي قيمتشاخصتهيه 

 
 

 

ذاران ریزان اقتصادی، سیاستگهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، نیازهای برنامهتأمین ابزار ارزیابی سیاستقیمت، عالوه بر  هایشاخص

اقعی، هزینه و های مّلی کشور به قیمت ثابت، درآمد واقعی،محاسبه حساب پژوهشگران به منظور استفاده در محاسبه نرخ تورم کشور،و 

ها را بر عهده مرکز آمار ایران قیمت تهیه شاخص، 5313مرکز آمار ایران مصوب سال  قانون کند.می و ... را نیز برآورده خرید پولقدرت 

و با استفاده از  های کشور اجرادر استانای و ثبتی را نمونه آمارگیری 14گذاشته است و این مرکز به منظور انجام وظیفه قانونی خود، 

، «هاسایر شاخص»و « شاخص قیمت تولیدکننده»و « کنندهشاخص قیمت مصرف»روه عنوان شاخص در سه گ 51ها، نتایج این طرح

ها های قیمت به تفکیک سابقه تهیه شاخص و دوره انتشار آنعنوان متوسط قیمت را تهیه نمود. جدول زیر عناوین شاخص 1همچنین 

 اند.شده ها معرفیهای آماری مرتبط با تهیه این شاخصطرح دهد و در ادامهرا نشان می

 هاي تهيه شده توسط مركز آمار ايران، سابقه و دوره انتشارشاخص -1جدول 
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 ماهانه 5320 کننده خانوارهای شهریشاخص قیمت مصرف 5

 هماهان 5320 شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری 2

 ماهانه 5315 کننده خانوارهای روستایی شاخص قیمت مصرف 3

 ماهانه 5314 خانوارهای کل کشورکننده مصرفشاخص قیمت  0

 ماهانه 5311 ایهای هزینهخانوارهای کشور بر اساس دهککننده مصرفشاخص قیمت  1

 انهماه 5311 کننده خانوارهای کشور به تفکیک استانشاخص کل قیمت مصرف 1
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 فصلی 5315 های صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده گاوداری 5

 فصلی 5311 های صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 2

 

 

  رسانی شده و نشریه نتایج ساالنه آن حداکثر تا انتهای مرداد ماه سال جاری منتشر خواهد شد. از این آمارها عالوه بر کمک به اطالع

انواع طیور و نیز برنامههای تخصصی بخش طیور، میریزیبرنامه ریزی برای تأمین نیازهای توان برای محاسبه مصرف سرانه گوشت 

 این واحدها، و واردات گوشت مرغ بهره برد.  ها، توسعههای طیور و صنایع تبدیلی آنواحدهای پرورش و فراورده

  و خدمات  یطرح جامع بازرگان

  9413  سال  در اقتصادی ایران  هایبندی فعالیتطبقه  کد  30  درسطح  ،   از کدها   تجمیعی  صورت  ازرگانی و خدمات بهطرح جامع ب

  مینأ را ت   کاربران  نیاز   مورد  زمانی   سری  بتوان  تا   شد   اجرا  مقیاس  همان  با   دوباره   نیز  1395  سال   در   است و   درآمده   اجرا  به  بار   اولین  برای

 32نیز طرح با اجرای    1400کد افزایش یافت. در سال    32دو کد آیسیک جدید نیز اضافه شد که در مجموع به    1397در سال    . کند

ارزش  تعیین  شد.  اجرا  دوباره  واسطه کد  مصارف  ارزش  ثابت،  سرمایه  تشکیل  ارزش  تعداد  افزوده،  اشتغال،  حجم  ستانده،  ارزش  ای، 

باشد که به تفکیک تمامی کدهای طرح قابل انتشار  از اهداف طرح می ، ازای هر ساعتو دستمزد بهکار وری نیرویارزش بهره کارکنان، 

 است. 

 يگردشگر ياقمار ی ويژه حساب كارگاههاي طرح

این طرح بخشی از کدهای طرح جامع بازرگانی و خدمات است که بنابر نیاز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 

بازرگانی و خدمات  کد    32 های ای جدید طراحی و تحت عنوان پرسشنامه طرحجدا شده و در قالب پرسشنامه  1400طرح جامع 

 به اجرا درآمد. 1400کارگاهی ویژه حساب اقماری گردشگری

 ي ويژه تهيه حساب اقماري گردشگريورودطرح گردشگران ملی و گردشگران 

 

 

 

توان اثرات اقتصادی گردشگری درکشور را در دوره زمانی  است که براساس چارچوب آن میحساب اقماری گردشگری ابزار آماری  

ها و جداول نهایی منجر به یک تجزیه و تحلیل قوی از اثرات مختلف گردشگری در کل سیستم اقتصاد  گیری کرد. دادهیک سال اندازه

 .گرددمی

آمارگ  1400در سال   از گردشگران ملی و طرح  آمارگیری  از گردشگران ورودی به کشورطرح   ری قماا  بحسا  تهیه  رمنظو  به،  یری 

برای    گردشگری از گردشگران ملی به صورت ماهیانه  آمارگیری  اجرا درآمد. اطالعات طرح  و اطالعات طرح   1400ماه سال    12به 

 گردآوری شده است.   1400فصل سال  چهارگردشگران ورودی به صورت فصلی برای 

 

1 . international standard industrial classification of all economic activities(ISIC) 
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 های قيمت شاخصتهيه  

 
 

 

ريزان اقتصادی، سياستگذاران های اقتصادی دولت و بانك مركزی، نيازهای برنامهقيمت، عالوه بر تأمين ابزار ارزيابي سياست  هایشاخص

هزينه واقعي،    های ملّي كشور به قيمت ثابت، درآمد واقعي،محاسبه حساب   پژوهشگران به منظور استفاده در محاسبه نرخ تورم كشور،و  

ها را بر عهده مركز آمار ايران  قيمت  تهيه شاخص،  1353مركز آمار ايران مصوب سال    قانون  كند. .. را نيز برآورده ميو .   خريد پولقدرت  

و با استفاده از   های كشور اجرادر استانای و ثبتي را نمونه  آمارگيری 80گذاشته است و اين مركز به منظور انجام وظيفه قانوني خود، 

ها«،  كننده« و »شاخص قيمت توليدكننده« و »ساير شاخصنوان شاخص در سه گروه »شاخص قيمت مصرفع   18ها،  نتايج اين طرح

ها  های قيمت به تفكيك سابقه تهيه شاخص و دوره انتشار آن عنوان متوسط قيمت را تهيه نمود. جدول زير عناوين شاخص  5همچنين  

 اند. ها معرفي شدهاين شاخصهای آماری مرتبط با تهيه طرح دهد و در ادامهرا نشان مي

 های تهيه شده توسط مركز آمار ايران، سابقه و دوره انتشارشاخص -2جدول  
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 ماهانه  1374 كننده خانوارهای شهری شاخص قيمت مصرف  1

 ماهانه  1374 مسكوني استيجاری شاخص قيمت اجاره بهای واحدهای   2

 ماهانه  1361 كننده خانوارهای روستايي  شاخص قيمت مصرف  3

 ماهانه  1390 خانوارهای كل كشوركننده  مصرف شاخص قيمت   4

 ماهانه  1396 ای های هزينه خانوارهای كشور بر اساس دهككننده  مصرف شاخص قيمت   5

 ماهانه 1396 خانوارهای كشور به تفكيك استان كننده شاخص كل قيمت مصرف 6
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 فصلي  1381 های صنعتي شاخص قيمت توليدكننده گاوداری 1

 فصلي  1388 های صنعتي شاخص قيمت توليدكننده مرغداری 2

 فصلي  1390 شاخص قيمت توليدكننده كل كشور  3
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 فصلي  1375 شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت  4

 فصلي  1381 شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن 5

 فصلي  1390 های مسكوني شهر تهران های ساختمانشاخص قيمت توليدكننده نهاده 6

 فصلي  1390 های خدمات شاخص قيمت توليدكننده بخش 7

 فصلي  1390 شاخص قيمت توليدكننده برق كشور  8

 فصلي  1390 كشاورزیشاخص قيمت توليدكننده محصوالت  9

 فصلي  1390 شاخص قيمت توليدكننده زراعت، باغداری و دام سنتي  10

ص 
شاخ

ير 
سا

مت 
 قي

ای
ه

 

 فصلي  1390 )ثبتي(شاخص قيمت كاالهای صادراتي 1

 فصلي  1390 )ثبتي(شاخص قيمت كاالهای وارداتي 2
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 فصلي  1353 متوسط قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی 1

 ماهانه 1395 متوسط قيمت اقالم خوراكي منتخب در مناطق شهری 2

 فصلي  1365 (1400متوسط قيمت مصالح ساختماني)نيمه دوم سال  3

4 
انساني شاغل در طرح نيروی  قيمت دستمزد  عمراني)نيمه دوم  متوسط  های 

 (1400سال
 شش ماهه 1365

5 
های عمراني)نيمه دوم سال  منتخب در طرح آالت  متوسط قيمت كرايه ماشين 

1400) 
 شش ماهه 1365

كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای روستايي« و »اجاره بهای واحدهای   قيمتكاالها و خدمات مصرفي خانوارهای شهری«، »  قيمت»آمارگيری از  

 مسكوني خانوارهای شهری« 

های قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای شهری و روستايي و نيز  ای فوق به منظور محاسبه شاخصسه آمارگيری نمونه

شوند. نتايج حاصل در محاسبه نرخ تورم به  شور اجرا ميقيمت اجاره بهای واحدهای مسكوني استيجاری به صورت ماهانه در سطح ك

  شود.كار رفته و به صورت ماهانه و ساالنه منتشر مي
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 كننده خانوارهاي كل كشورشاخص قيمت مصرف

خانوارهای شهری و روستایی در    کننده مصرفخانوارهای کل کشور از تجمیع وزنی شاخص قیمت    کننده مصرفص قیمت  ـشاخ

کننده خانوارهای کشور به شاخص قیمت مصرف»  ،فوق   طرح آماری سهبا استفاده از اطالعات    آید. بدست میترین سطح ممکن  صیلیتف

 شود.  محاسبه می «های کشور استان به تفکیک خانوارهای کشور  کننده مصرفشاخص قیمت »و  «ایهزینههای  تفکیک دهک

 متوسط قيمت اقالم خوراكی منتخب در مناطق شهري 
آوری شده در طرح قیمت شهری از العات جمعقلم خوراکی منتخب برای خانوارهای شهری کشور، از روی اطّ  53محاسبه و انتشار  

 باشد. می موجودقلم خوراکی(  24)با  1395آید. این اطالع ماهانه از ابتدای سال سطح کشور به دست می

 شاخص قيمت توليدكننده در ايران 

آوری همچنین جمعهای مختلف اقتصادی و  متعدد در بخش  آمارگیری  هایطرحشاخص قیمت تولیدکننده کل کشور با اجرای  

برای سایر بخش ثبتی  فهرست طرح  1390از سالها  اطالعات  است.  قیمت تولید شده  محاسبه شاخص  ثبتی در  و  آمارگیری  های 

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

از  های  محصوالت گاوداری آمارگیری  از قیمت محصوالت کشاورزی در مناطق روستایی )سرخرمن(، طرح  آمارگیری  صنعتی، طرح 

جمع طرح  صنعتی،  محصوالت  تولیدکننده  قیمت  از  آمارگیری  طرح  معدنی،  محصوالت  تولیدکننده  قیمت  قیمت  اطالعات  آوری 

های اصلی  رگیری و ثبتی متعدد برای هر یک از بخش های آماتولیدکننده بخش برق و در نهایت در بخش اختصاصی خدمات از طرح

 شود.به صورت تلفیقی یا جداگانه استفاده می

 و مقدار توليدكننده بخش صنعت  مارگيري از قيمتآ

  30به منظور تهیه شاخص قیمت مربوط به آن، به صورت ماهانه در    1374آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش صنعت از سال  

های مربوط به این آمارگیری تا شش ماهه  طور منظم به اجرا در آمده است. شاخصز استان کهگیلویه و بویراحمد( بهجه استان کشور )ب

صورت فصلی های اتخاذ شده از سوی مرکز، اجرا به به صورت ماهانه و ساالنه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاست  ،1391اول سال  

به روش الکترونیکی اجرا   1392شوند. این آمارگیری از فصل پاییز  صورت فصلی و نیز ساالنه منتشر میهای مرتبط بهبوده و شاخص

همراه با   1388های فصلی، از سال  ای از »مقدار تولیدکننده بخش صنعت« به منظور تأمین نیاز حسابشده است. آمارگیری نمونه 

 شود. اجرا می ای از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتیآمارگیری نمونه 

 و مقدار توليدكننده بخش معدن  آمارگيري از قيمت

سال   شاخص  1381در  پایه  سال  تغییر  با  شاخص همزمان  گسترش  به  اقدام  ایران  آمار  مرکز  موجود،  قیمت  قیمت های  های 

ابتدا فصلی و سپس ماهانه  تولیدکننده نمود و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن را برای اولین بار محاسبه کرد. این آمارگیری در
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های اتخاذ شده از سوی مرکز، به صورت ماهانه منتشر شد. پس از آن به دلیل سیاست  1391اجرا شد و نتایج آن تا شش ماهه اول سال  

ه روش ب  1392شوند. این آمارگیری از فصل پاییز  صورت فصلی و نیز ساالنه منتشر میهای مرتبط بهصورت فصلی بوده و شاخصاجرا به 

های فصلی، از  ای از»مقدار تولیدکننده بخش معدن« به منظور تأمین نیاز حساباجرا شده است. همچنین آمارگیری نمونه الکترونیکی

   شود.ای از قیمت تولیدکننده بخش معدن اجرا میهمراه با آمارگیری نمونه  1388سال 

 هاي خدماتآمارگيري از قيمت توليدكننده بخش 

 

 

 

استان کشور، آمارگیری   31های ماهانه در  های خدمات طی دورهبه منظور محاسبه شاخص قیمت تولید کننده بخش  1388از سال  

تا شهریور سال   این طرح  اجرا شد.  تولیدکننده خدمات  با در نظر گرفتن برخی  صورت دورهبه  1391از قیمت  های ماهانه و سپس 

از ابتدای سال    یافت. مجدداًهای فصلی تغییر  اجرای آمارگیری این طرح به دوره  1399  تا پایان سال  1391مالحظات از نیمه دوم سال  

المللی برای زمان  تر و براساس استانداردهای بینبه دنبال رفع نیاز آماری کشور به اطالعات این شاخص در بازه زمانی کوتاه  1400

 تایج آن به صورت فصلی ادامه یافت.  های ماهانه تغییر و انتشار نانتشار، اجرای این طرح به دوره 

های »خدمات آموزش«، » خدمات بهداشت« و »خدمات  در این طرح، از نتایج به دست آمده از اجرای آمارگیری به همراه اطالعات بخش

اطالعات ثبتی،   ها ازهتل و رستوران« )با استفاده از نتایج آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات شهری( و همچنین در برخی کد فعالیت

 شود.  های خدمات در سطح کشور استفاده میبرای محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بخش

بر مبنای سال پایه    1394های خدمات« برای اولین بار در سال  ها، »شاخص قیمت تولیدکننده بخش بر اساس نتایج این آمارگیری

تغییر سال   فرایندمحاسبه و منتشر شده است. با توجه به این که    1399تا    1390های  ( و پس از آن برای سال1390=100)  1390

 از  های خدمات نیزشاخص قیمت تولیدکننده بخش  پایه  سال  های قیمت است، تغییرتولید شاخص  فرایندپایه بخشی جداناپذیر از  

جدید    نیز براساس سال پایه  1395های قبل از سال پایه  صورت پذیرفت و شاخص  1399، در زمستان  1395  سال  به  1390  سال

 ها ارائه شده است. پذیری تعدیل و سری زمانی آن( به منظور مقایسه1395=100)

 برق قيمت توليدكننده بخش آمارگيري از 

اطالعات  ، با استفاده از  بار، میان بار و کم باربه تفکیک ساعات اوج  ،  1395از سال  تهیه شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق  

. پوشش جغرافیایی این طرح کل کشور )سطح شودانجام می به صورت ثبتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران شده ازآوری جمعقیمت 

 . باشدی( میملّ
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 محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايی كشور  آمارگيري از قيمت

آمارگیری این  سال    اجرای  آمارگیری  1353از  اجرای  با  خردهای  نمونه   همراه  قیمت  مصرف  از  مورد  و خدمات  کاالها  فروشی 

تعداد اقالم آماری    1385سال    از  ،با توجه به سوابق و تجارب حاصله از چندین سال آمارگیری  خانوارهای روستایی کشور آغاز شد و 

این  ای که  قلم افزایش یافت به گونه  11و خدمات نیروی انسانی به    10، خدمات ماشینی به  105محصوالت زراعی، باغی و دامی به  

خذ  این مرکز ، نسبت به ا  1389در سال    . شدمیقلم محصول و خدمت کشاورزی به مورد اجرا گذاشته    126گیری از  با قیمت  آمارگیری

آوری از  روش جمع   1391اند نیز اقدام نمود. در ادامه در سال  اطالعات مقادیر تولید محصوالتی که تولید شده ولی به فروش نرسیده

ها )سیجاد(  آوری الکترونیکی داده، اطالعات این آمارگیری در سامانه یکپارچه جمع1392کاغذی به الکترونیکی تغییر یافت و از سال  

شد. در  تنها برای محاسبه متوسط قیمت این محصوالت بکار گرفته می  1394آوری شده تا سال  گرفت. اطالعات جمع   در دسترس قرار

قلم    115و با تعداد  1390برای اولین بار شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر مبنای سال پایه   1394سال 

صورت فصلی و بر پایه سال    به  1390قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی از سال    محاسبه گردید. در حال حاضر اطالعات شاخص

آالت و دستمزد  قلم محصوالت کشاورزی، خدمات ماشین  166باشد. شایان ذکر است در حال حاضر از تعداد  در دسترس می  1395

ل محصوالت زراعی، باغی و دامداری( در محاسبه قلم)شام  117شود که از این تعداد،  گیری مینیروی انسانی در بخش کشاورزی، قیمت

 گردد. گیری شده اعالم میگیرند و همچنین متوسط قیمت برای کل اقالم قیمتشاخص مورد استفاده قرار می

 هاي صنعتی كشور توليدكننده محصوالت مرغداري آمارگيري از قيمت

سال   از  آمارگیری  )  30در    1388این  کشور  از    31استان  محاسبه1390سال  استان  منظور  به  تولیدکننده    (  قیمت  شاخص 

های  اجرا شده است و شاخص  به روش الکترونیکی  1392از فصل پاییز    .های صنعتی، به صورت فصلی اجرا شده استمحصوالت مرغداری 

استان اجرا و انتشار  31ماهانه درصورت  هب این آمارگیری 1400. از سال شده استمنتشر حاصل از نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه 

 شود.صورت فصلی و ساالنه منتشر میهنتایج ب

 هاي صنعتی كشور توليدكننده گاوداري آمارگيري از قيمت

پایه شاخص1381از سال   از سال    31استان کشور )  30های قیمت، آمارگیری فوق در  ، همزمان با تغییر سال  ( 1390استان 

های حاصل از نتایج  به روش الکترونیکی اجرا شده است و شاخص  1392. این آمارگیری از فصل پاییز  صورت فصلی اجرا شده استبه

   شود.صورت فصلی و ساالنه منتشر میآن به 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايی كشور  آمارگيري از قيمت

آمارگیری این  سال    اجرای  آمارگیری  1353از  اجرای  با  خردهای  نمونه   همراه  قیمت  مصرف  از  مورد  و خدمات  کاالها  فروشی 

تعداد اقالم آماری    1385سال    از  ،با توجه به سوابق و تجارب حاصله از چندین سال آمارگیری  خانوارهای روستایی کشور آغاز شد و 

این  ای که  قلم افزایش یافت به گونه  11و خدمات نیروی انسانی به    10، خدمات ماشینی به  105محصوالت زراعی، باغی و دامی به  

خذ  این مرکز ، نسبت به ا  1389در سال    . شدمیقلم محصول و خدمت کشاورزی به مورد اجرا گذاشته    126گیری از  با قیمت  آمارگیری

آوری از  روش جمع   1391اند نیز اقدام نمود. در ادامه در سال  اطالعات مقادیر تولید محصوالتی که تولید شده ولی به فروش نرسیده

ها )سیجاد(  آوری الکترونیکی داده، اطالعات این آمارگیری در سامانه یکپارچه جمع1392کاغذی به الکترونیکی تغییر یافت و از سال  

شد. در  تنها برای محاسبه متوسط قیمت این محصوالت بکار گرفته می  1394آوری شده تا سال  گرفت. اطالعات جمع   در دسترس قرار

قلم    115و با تعداد  1390برای اولین بار شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر مبنای سال پایه   1394سال 

صورت فصلی و بر پایه سال    به  1390قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی از سال    محاسبه گردید. در حال حاضر اطالعات شاخص

آالت و دستمزد  قلم محصوالت کشاورزی، خدمات ماشین  166باشد. شایان ذکر است در حال حاضر از تعداد  در دسترس می  1395

ل محصوالت زراعی، باغی و دامداری( در محاسبه قلم)شام  117شود که از این تعداد،  گیری مینیروی انسانی در بخش کشاورزی، قیمت

 گردد. گیری شده اعالم میگیرند و همچنین متوسط قیمت برای کل اقالم قیمتشاخص مورد استفاده قرار می

 هاي صنعتی كشور توليدكننده محصوالت مرغداري آمارگيري از قيمت

سال   از  آمارگیری  )  30در    1388این  کشور  از    31استان  محاسبه1390سال  استان  منظور  به  تولیدکننده    (  قیمت  شاخص 

های  اجرا شده است و شاخص  به روش الکترونیکی  1392از فصل پاییز    .های صنعتی، به صورت فصلی اجرا شده استمحصوالت مرغداری 

استان اجرا و انتشار  31ماهانه درصورت  هب این آمارگیری 1400. از سال شده استمنتشر حاصل از نتایج آن به صورت فصلی و ساالنه 

 شود.صورت فصلی و ساالنه منتشر میهنتایج ب

 هاي صنعتی كشور توليدكننده گاوداري آمارگيري از قيمت

پایه شاخص1381از سال   از سال    31استان کشور )  30های قیمت، آمارگیری فوق در  ، همزمان با تغییر سال  ( 1390استان 

های حاصل از نتایج  به روش الکترونیکی اجرا شده است و شاخص  1392. این آمارگیری از فصل پاییز  صورت فصلی اجرا شده استبه

   شود.صورت فصلی و ساالنه منتشر میآن به 
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 شهر تهران  -یامالك مسکون متياز ق يريطرح آمارگ 

هزینه و وقت، یکی از اهداف عمده مرکز آمار ایران است. جویی در صرفه  های ثبتی به دلیل قابلیت اعتماد بیشتر واستفاده از داده

صنعت، معدن و    با استفاده از اطالعات ثبت شده در سامانه امالک و مستغالت وزارت  1399شاخص قیمت امالک مسکونی در سال  

سکونی شهر تهران  شاخص قیمت و تورم امالک م  یاهصورت ماهانه، تهیه و گزارش هبه بعد ب  1390های  برای سال   (صمت)  تجارت

منتشر گردید. با توجه به ماهیت اقالم در این بخش، در محاسبه شاخص قیمت امالک مسکونی از روش تعدیل کیفی رگرسیون هدانیک  

   استفاده شده است.

 قيمت كاالهاي صادراتیطرح آمارگيري از 

 

 

 

اجرا  گیرى  به روش نمونه  1381کاالهای صادراتی از سال  طرح آمارگیری از قیمت کاالهای صادراتی برای محاسبه شاخص قیمت  

بنا به مالحظات فنی و اجرایی    مذکورطرح  اجراى  ولی    اجرا و انتشار شاخص قیمت کاالهای صادراتی ادامه یافت،   1392و تا سال    شد

اطالعات گمرک   طرح  سنجیامکان  و  نظری  مطالعات  1393در سال    شد.  متوقف از  استفاده  با  قیمت کاالهای صادراتی«  »شاخص 

شاخص قيمت كاالهاي برای اولین بار در ایران،    1394جمهوری اسالمی ایران در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت. در سال  
کیک دالری و ریالی، از ابتدای سال  های فصلی و به تفصورت دوره  ، به1390، بر مبنای سال پایه صادراتی مبتنی بر اطالعات ثبتی

تغییر داده    1395  به  1390  سال  از  صادراتی   کاالهای  قیمت  شاخص  پایه  سپس سال محاسبه و منتشر شد.    1399تا تابستان    1390

 های تغییراتی صورت گرفت و شاخصافزاری آن  جهت افزایش دقت و سهولت محاسبات این شاخص، در ساختار نرم فراینددر این  .شد

ها در دو سال پایه، تعدیل شد  پذیری و ایجاد پیوستگی شاخصنیز بر اساس سال پایه جدید به منظور مقایسه   1395قبل از سال پایه  

های قیمت است و  تولید شاخص  فرایندتغییر سال پایه بخشی جداناپذیر از    فرایندبا توجه به این که  ارائه گردید.    و سری زمانی آن

 صورت گرفت. 1400به  1395شود، اقدامات اولیه جهت تغییر سال پایه این شاخص از سال بار انجام میل یکمعموالً هر پنج سا

 

 

 

 

 

 شهر تهران  -یامالك مسکون متياز ق يريطرح آمارگ 

هزینه و وقت، یکی از اهداف عمده مرکز آمار ایران است. جویی در صرفه  های ثبتی به دلیل قابلیت اعتماد بیشتر واستفاده از داده

صنعت، معدن و    با استفاده از اطالعات ثبت شده در سامانه امالک و مستغالت وزارت  1399شاخص قیمت امالک مسکونی در سال  

سکونی شهر تهران  شاخص قیمت و تورم امالک م  یاهصورت ماهانه، تهیه و گزارش هبه بعد ب  1390های  برای سال   (صمت)  تجارت

منتشر گردید. با توجه به ماهیت اقالم در این بخش، در محاسبه شاخص قیمت امالک مسکونی از روش تعدیل کیفی رگرسیون هدانیک  

   استفاده شده است.

 قيمت كاالهاي صادراتیطرح آمارگيري از 

 

 

 

اجرا  گیرى  به روش نمونه  1381کاالهای صادراتی از سال  طرح آمارگیری از قیمت کاالهای صادراتی برای محاسبه شاخص قیمت  

بنا به مالحظات فنی و اجرایی    مذکورطرح  اجراى  ولی    اجرا و انتشار شاخص قیمت کاالهای صادراتی ادامه یافت،   1392و تا سال    شد

اطالعات گمرک   طرح  سنجیامکان  و  نظری  مطالعات  1393در سال    شد.  متوقف از  استفاده  با  قیمت کاالهای صادراتی«  »شاخص 

شاخص قيمت كاالهاي برای اولین بار در ایران،    1394جمهوری اسالمی ایران در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت. در سال  
کیک دالری و ریالی، از ابتدای سال  های فصلی و به تفصورت دوره  ، به1390، بر مبنای سال پایه صادراتی مبتنی بر اطالعات ثبتی

تغییر داده    1395  به  1390  سال  از  صادراتی   کاالهای  قیمت  شاخص  پایه  سپس سال محاسبه و منتشر شد.    1399تا تابستان    1390

 های تغییراتی صورت گرفت و شاخصافزاری آن  جهت افزایش دقت و سهولت محاسبات این شاخص، در ساختار نرم فراینددر این  .شد

ها در دو سال پایه، تعدیل شد  پذیری و ایجاد پیوستگی شاخصنیز بر اساس سال پایه جدید به منظور مقایسه   1395قبل از سال پایه  

های قیمت است و  تولید شاخص  فرایندتغییر سال پایه بخشی جداناپذیر از    فرایندبا توجه به این که  ارائه گردید.    و سری زمانی آن

 صورت گرفت. 1400به  1395شود، اقدامات اولیه جهت تغییر سال پایه این شاخص از سال بار انجام میل یکمعموالً هر پنج سا
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 قيمت كاالهاي وارداتی  طرح آمارگيري از

اجرا  گیرى  به روش نمونه  1381طرح آمارگیری از قیمت کاالهای وارداتی برای محاسبه شاخص قیمت کاالهای وارداتی از سال  

بنا به مالحظات فنی و اجرایی   مذکورطرح  اجراى  ولی    اجرا و انتشار شاخص قیمت کاالهای وارداتی ادامه یافت،   1392و تا سال    شد

سال    شد.   متوقف کاالهای    طرح  سنجیامکان  و   نظری  مطالعات  1393در  قیمت  اطالعات گمرک  وارداتی »شاخص  از  استفاده  با   »

شاخص قيمت كاالهاي برای اولین بار در ایران،    1394مرکز آمار ایران قرار گرفت. در سال  جمهوری اسالمی ایران در دستور کار  
های فصلی و به تفکیک دالری و ریالی، از ابتدای سال  صورت دوره  ، به1390، بر مبنای سال پایه  مبتنی بر اطالعات ثبتی  وارداتی

  . تغییر داده شد  1395  به  1390  سال  ازوارداتی    کاالهای  قیمت  صشاخ   پایه  محاسبه و منتشر شد. سپس سال   1399تا تابستان    1390

های قبل  گرفت و شاخص  تغییراتی صورتافزاری آن جهت افزایش دقت و سهولت محاسبات این شاخص، در ساختار نرم  فراینددر این  

ها در دو سال پایه، تعدیل شد و  پیوستگی شاخص پذیری و ایجاد  نیز بر اساس سال پایه جدید به منظور مقایسه  1395از سال پایه  

های قیمت است و معموالً  با توجه به این که فرایند تغییر سال پایه بخشی جداناپذیر از فرایند تولید شاخصارائه گردید.    سری زمانی آن

 صورت گرفت.  1400ه ب 1395شود، اقدامات اولیه جهت تغییر سال پایه این شاخص از سال بار انجام میهر پنج سال یک

 محاسبه شاخص رابطه مبادله 

، شاخص رابطه مبادله که تلفیقی  1394های قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی برای اولین بار در سال  به دنبال محاسبه شاخص

به تفکیک ریالی و   های فصلی وو به صورت دوره  1390های قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی است نیز بر مبنای سال پایه  از شاخص

 1390های صادرات و واردات از سال شاخص محاسبه و منتشر شد. همچنین با تغییر سال پایه 1399تا تابستان  1390دالری از سال 

تاکنون محاسبه و منتشر شده    1395نیز مبتنی بر سال پایه جدید از سال    انجام پذیرفت، این شاخص   1399که در سال    1395به  

 است.

 هاي عمرانی« هاي عمرانی«، »كرايه ماشين آالت منتخب مورد استفاده در طرحآمارگيري از »دستمزد نيروي انسانی شاغل در طرح

نمونههای  طرح  سال  آمارگیری  در  بار  اولین  فوق،  ایران    1365ای  آمار  مرکز  طرح  توسط  با  مصالح  آمارگیریهمراه  »قیمت 

ماهه و ساالنه منتشر شده است.  های ششهای کشور به صورت فصلی اجرا و نتایج آن به صورت نشریه استان  تهیه و در همهساختمانی«  

ها و عوامل مؤثر بر  روند تغییر قیمت  ها، بررسیآن  پرداخت هزینه های عمرانی و  ها، برآورد هزینه طرحهدف از اجرای این آمارگیری

 است.  بوده ها ل قیمتافزایش آنها به منظور کنتر

  ،اینترنت  با استفاده از  .ماهه در سطح شهر تهران در حال اجرا استتا کنون به صورت شش  1374ها از نیمه اول سال  این آمارگیری

   شود.بار منتشر میماه یکها، ششنتایج حاصل از این آمارگیری و  دگردمیآوری جمع ای نمونه های آمارگیریاین اطالعات 
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 هاي مسکونی شهر تهران« و »قيمت مصالح ساختمانی«  هاي ساختماننهاده آمارگيري از قيمت»

  صورت فصلی بر اساسهای ساختمانی به عنوان عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شروع و نتایج آن بهآمارگیری از نهاده  1390از سال  

پایه   ب  1390سال  کنون  سال  هتا  از  است.  شده  منتشر  فصلی  جمع   1392صورت  روش روش  به  سنتی  روش  از  اطالعات  آوری 

های ساختمانی شهر تهران، طرح متوسط  مدرن)الکترونیکی از طریق تبلت( تغییر کرد. همزمان با اجرای طرح شاخص قیمت نهاده

جوئی ها و جهت صرفهشد که با توجه به ماهیت یکسان این طرح صورت فصلی منتشر میهقیمت مصالح ساختمانی نیز اجرا و نتایج آن ب

های ساختمانی ادغام شود. خوشبختانه ها و باال بردن کیفیت نتایج منتشر شده، تصمیم گرفته شد که با طرح شاخص نهادهدر هزینه 

ت ادغام شده اجرا و نتایج آن در فصل بهار در قالب یک نشریه  صوره این دو طرح ب  1400این امر میسر گردیده است و از فصل زمستان  

   منتشر خواهد شد. 

 دهد. سال گذشته توسط مرکز آمار ایران را نشان می 16های اجرا شده در طی ، روند تغییرات تعداد کل آمارگیرینمودار ذیل

 1384-1400 هايسالاجرا شده توسط مركز آمار ايران طی هاي آمارگيري تعداد _1نمودار 

   و اقماري  ايمنطقه ، هاي ملّی تهيه حساب

جمهوری اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه    54و نیز در راستای اجرای ماده    قانون مرکز آمار ایران  3بر اساس ماده  مرکز آمار ایران  

ستانده را  -دهدا  و جدول  ایهای ملّی، منطقه حساب می، تهیه  ـار آمارهای رسـمرجعیت رسمی برای تهیه، اعالم و انتشمبنی بر    ایران

های ملی  ای ساالنه، حسابهای ملی و منطقه ، در کنار تهیه حساب 2008 -1های ملّی بر این اساس با اعمال نظام حساب.  به عهده دارد

، سری 1398ای سال ملی و منطقههای عالوه بر تهیه حساب 1400های ملی سالمت تهیه و تدوین شده است. در سالفصلی و حساب

درگاه ملی    روزرسانی شده و از طریقبه  1390های ثابت و بر اساس سال پایه  به قیمت  1398تا    1340های ملی از سال  زمانی حساب

فعالیت   رشته  82به بعد در سطح تفصیلی    1370های  آمار در اختیار کاربران قرار گرفت. الزم به توضیح است اطالعات روش تولید سال

های  ای زودرس بر اساس حساب های منطقههمچنین حساب   است.  به تفکیک پانزده بخش ارائه شده  1370های قبل از  و اطالعات سال

 

1 .The System of  National Accounts (SNA)- 2008 
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های فوق تهیه  رشته فعالیت تهیه و در درگاه ملی آمار ایران قرار داده شده است. عالوه بر فعالیت  18به تفکیک    1398فصلی سال  

های کشور در دستور کار قرار به تفکیک استان  1390-1397های  برای سال  1390ی به قیمت ثابت سال پایه  محصول ناخالص داخل

نیز به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب همکاری   1395-1399های شهرستانی  گرفته شد و منتشر شده است. حساب

  با پژوهشکده آمار تهیه شده است.

  ی فصلیهاي ملّحساب  تهيه

های مختلف اقتصادی، مصرف نهایی  گیری محصول ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخشهای فصلی، اندازههدف از تهیه آمار حساب 

های اقتصادی و رشد اجزای تقاضای نهایی  خصوصی، مصرف نهایی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده بخش

های دولت در رشد اقتصادی و رشد  های فصلی به منظور بررسی آثار سریع سیاستگذاریرهای حسابآما   . تهیهباشدمیبه صورت فصلی  

اقتصادی،بخش مختلف  حساب   های  دارد.  فصلی ضرورت  ملّی  سال    های  تا  حساب  1385که  ساالنه  آمار  از  استفاده  و  با  ملّی  های 

.  ه استهای ملّی محاسبه گردیدای جدید و مستقل از آمار حساب شیوهتاکنون به    1386های  شد، برای سالهای فصلی تهیه میشاخص

اطالعات    بر اساسهمچنین    .منتشر شده است  های ثابت و جاری محاسبه و به قیمت  1400های ملّی فصلی تا پاییز  حساببدین ترتیب  

 .شده استو ارائه  با همکاری پژوهشکده آمار ایران تهیه   1400سال نرخ رشد اقتصادی بینی سری زمانی نه ماهه، پیش

 هاي صنعت، معدن و كشاورزي مقدار بخش شاخص محاسبه

افزوده به  های تهیه ارزش روشالمللی موجود، یکی از بهترین  های بینهای ملّی فصلی و بر اساس توصیه در راستای تهیه حساب 

فعالیت باشد از یک   باشد. نیاز به شاخصی که گویای دقیق تغییرات تولید یک رشتههای مقدار میهای ثابت، استفاده از شاخصقیمت

عات تولید به صورت ثبتی از سوی دیگر، همچنین درنظر گرفتن امکانات موجود در مرکز آمار ایران منجر  سو و عدم دسترسی به اطال

محصوالت   قیمتای از  های صنعت و معدن و نیز آمارگیری نمونه های قیمت تولیدکننده بخش، در آمارگیری1388به این شد که از سال  

های مذکور نیز گنجانده شود. نتایج حاصل  همزمان آمارگیری از مقدار تولید بخش  در مناطق روستایی کشور،  و هزینه خدمات کشاورزی

های مورد نیاز، مورد محاسبه قرار گرفته و نتایج آن به صورت فصلی ها، پس از انجام اصالحات و تکمیل داده از اطالعات این آمارگیری 

پاییز   پایه    1400تا  سال  اساس  بر  ارزش 1390و  محاسبه  در  قیمتافزود،  به  فصلی  بخشه  ثابت  معدنهای  جز ه)ب  های کشاورزی، 

 استخراج نفت خام و گاز طبیعی( و صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.
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 هاي ملی سالمت حساب

 

 

 

مصوب نهادهای  ،  2008و    1993ملی  های  حساب  نظامی هستند که در  یهاهای اقماری حسابهای تفصیلی بخشی و حسابحساب 

ملبین سازمان  آمار  بخش  شامل  جهانی 1ل المللی  بانک  بین2،  صندوق  پول،  اقتصادی3المللی  همکاری  سازمان  توسعه  ،  کنار   4و    در 

های  حساب بینی شده است.تری از اقتصاد و بخش مرتبط با آن پیشبا هدف ارائه تصویر کامل  های ملینظام حسابهای اصلی حساب 

توسط سازمان بهداشت جهانی تأکید شده است تا اطالعات تفصیلی   ،شی است که تهیه و تدوین آنهای بخ ملی سالمت یکی از حساب

ریزان بخش سالمت فراهم کند. آمار و اطالعات مربوط به گردش مالی نظام حاصل از آن ابزار مناسبی را برای سیاستگذاران و برنامه

های  دهد که از طریق آن امکان نظارت بر هزینهابزار مهمی را در دسترس قرار میشود،  های ملی سالمت حاصل میسالمت که از حساب

صرف شده در بخش بهداشت و درمان و نیز امکان الزم برای سنجش و ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و درمان و مقایسه آن با کشورهای  

 . یابد افزایش می ن بخشگیری برای ایدقت و توانایی سیاستگذاری و تصمیم شود ومیمختلف فراهم 

ریزی کشور توسط  بنا به درخواست و تأمین اعتبار سازمان مدیریت و برنامه  1380ها برای اولین بار در سال  این حساب  در کشور ما، 

و  مرکز آمار ایران و با همکاری وزارت بهداشت و درمان تهیه و منتشر شد و در مرحله دوم بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان  

های  های ملی سالمت سالتهیه حساب .  تهیه و منتشر شد  1387الی    1381های  آموزش پزشکی و تأمین اعتبار این وزارتخانه برای سال

دستور کار مرکز آمار ایران قرار    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینیز که بنا بر درخواست    کشور  در سطح کل  1390تا    1388

های  همچنین اطالعات مذکور برای سال.  محاسبه و نهایی شده و نتایج آن در درگاه ملی آمار قرار گرفته است  1393گرفته بود، در سال  

درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه به  1398تا    1394های  نیز به ترتیب در سال  1394و    1393،  1392،  1391

 باشد.  رس میگردیده است و از طریق درگاه ملی آمار قابل دست
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 حساب اقماري گردشگري 

توان اثرات اقتصادی گردشگری درکشور را در دوره  های اقماری گردشگری ابزار آماری است که براساس چارچوب آن میحساب 

سیستم ها و جداول نهایی منجر به یک تجزیه و تحلیل قوی از اثرات مختلف گردشگری در کل  گیری کرد. دادهزمانی یک سال اندازه

 .گردداقتصاد می

که می بنا شده  چارچوبی  براساس  اقتصادی  ابزار جدید  این  طراحی  اصول  اقتصادی  همچنین  مطالعات  برای  منبعی  عنوان  به  تواند 

های ملی( یک چارچوب قرارگرفته و یک سری تجزیه و تحلیل وسیع اقتصادی اضافه شود. نهایتاً این ابزار )درمقایسه با سیستم حساب

کند. این مزیت به خصوص جهت گسترش تجزیه و تحلیل گردشگری ازجهت تکمیل کردن اطالعات پولی و غیر پولی ارائه می  برای

بنا به درخواست و تأمین اعتبار وزارت میراث فرهنگی، صنایع   1399باشد. این حساب برای اولین بار در سال اثرات اقتصادی مفید می

بخش    4در این سال، گزارش مقدماتی حساب اقماری گردشگری در    .ز آمار ایران قرار گرفتدستی و گردشگری در دستور کار مرک

  مورد  اقالم   به  دستیابی  و حساب اقماری گردشگری  جداولو  محاسبه  »معرفی جداول حساب اقماری گردشگری«، »منابع آماری برای  

را با   گردشگری«  اقماری  حساب  تهیه   در  کشورها  گردشگری« و »تجربه  با  مرتبط  آمارهای  تولید  آتی  و  موجود  وضع  نیاز«، »بررسی

همچنین به منظور تهیه آمارهای مورد نیاز دو طرح    .نمودتهیه و تدوین  همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  

از    -از گردشگران ملّی»آمارگیری   اقماری گردشگری« و »آمارگیری  اقماری    -به کشور  گردشگران ورودیویژه حساب  ویژه حساب 

 شده است.  اجرا« طراحی و گردشگری

 

 

 

 

  ستانده -محاسبه جدول داده 

ترین حد  های اقتصادی در تفصیلیکنند تا روابط متقابل بین طیف وسیعی از فعالیتستانده ابزاری را فراهم می  -   های داده جدول

کنند و هر یک هایی را تولید میهای اقتصادی کشور چه محصولکنند هر یک از فعالیتمیها بیان ممکن نشان داده شوند. این جدول

 شوند.  کننده مصرف میها و نهادهای مصرفکدام رشته فعالیت سطها تواز محصول 

ــ جدولتهیه  ــتهیه و تنظیم جدول یهاهیبر اساس آخرین توص 1395ستانده سال  داده  ستانده منتشر شده توسط سازمان    های داده 

ال   اب 2008ملل در ـس تم حـس یـس ال و ـس ندوق بین 2008های ملی ـس ازمان ملل، بانک جهانی، ـص وب ـس ازمان آمار  مـص المللی پول، ـس

با استفاده از نتایج   1395تانده سال س  -های داده جدول  در دستور کار قرار گرفت.اقتصادی،  اریهمکاروپا و سازمان توسعه و   هیاتحاد

ای اجرا شــده توســط مرکز آمار ایران و اطالعات مالی دریافت شــده از های ملی و منطقهطرح آمارگیری ویژه حســاب 53حاصــل از 
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توـسط  های دولتی و نیز با اـستفاده از آمارهای رـسمی و اطالعات تفـصیلی منتـشرـشدهـسازمان، ـشرکت، مؤـسـسه و عملکرد مالی دـستگاه

 های دولتی تهیه و تنظیم شده است.ها و سازمانوزارتخانه

ســتانده  -عرضــه و مصــارف داده    هایدولج .های اصــلی، پشــتیبانی و تحلیلی تشــکیل شــده اســتجداول، در ســه گروه جدول نیا

 77و    تیدر فعال  تیفعال 77فعالیت و جداول متقارن با ابعاد  رشــته   82محصــول )محصــول و خدمت( و   155با ابعاد   1395ســال

 اند.محصول در محصول منتشر شده

و    یمل یهاحـساب  -یها و اطالعات آمارـصفحه داده  ریو فراداده این جدول در درگاه ملی آمار از مـس 1395ـستانده ـسال  _ داده  جدول

 است.  یستانده قابل دسترس _ جداول داده -یامنطقه

  هاي مربوط به توليد آمار ساير فعاليت

    فهرست آمارهاي رسمی ايران

رود.  شمار میگیری مبتنی بر آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها بهریزی و تصمیممروزه برنامها

م تولید  یافتگی در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظامقایسه روند توسعه

ترین  تنها یکی از مهم  نظام آماری نه  کمیت دستاوردهای کیفیت و    ،دیگرت  عباربه  .آمار و اطالعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد

 ای کشور نیز بدون در اختیار های توسعه ها و برنامهطور متقابل اجرای سیاست بلکه به  ،رودشمار مییافتگی کشورها بههای توسعهشاخص

 پذیر نیست. داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیق و بهنگام امکان

برنامه ملی  "طرف، بنا به تکلیف  عنوان یک نهاد حاکمیتی بیبه  و  مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران   یگانهعنوان  مرکز آمار ایران به

سازی در نظام ملی آماری ایران در تعامل با  تکاری و ظرفیسازی، ساماندهی، حذف موازی و با هدف یکپارچه  "سوم توسعه آمار کشور

آمارکمیته  رسمی    هایدستگاه  بخشیهای  آمارهای  فهرست  تهیه  به  اقدام  و   ایراناجرایی  عناوین  حاوی  فهرست  این  است.  نموده 

تمام آمارهایی    رسید.عالی آمار  به تصویب شورای  1400اردیبهشت    6در تاریخ    ای آمارهای رسمی ایران است کهمشخصات شناسنامه

 . را دریافت کرده باشند "نشان کیفیت آمارهای رسمی "گیرند باید  که در این فهرست قرار می

این فهرست حالت پویا دارد و در نسخه اول این فهرست صرفاً آمارهایی قرار داده شده است که در حال حاضر در  شایان گفت است،  

با توجه به نیازهای آماری اعالم شده از    ،های آتی ها عدد وجود دارد و در سالام آماری کشور برای آن چرخه تولید آمار و اطالعات نظ

  ،آماردر صورت تأیید شورای عالی ،شوند های جدیدی که وارد چرخه تولید آمار و اطالعات کشور میشاخص ،های اجراییسوی دستگاه

المللی این حوزه و همچنین هیه فهرست آمارهای رسمی ایران از استانداردهای بیند. در تشونوارد فهرست آمارهای رسمی ایران می

است شده  استفاده  کشورها  سایر  طوری   ،تجربیات  عنوان به  تحت  ملل  سازمان  پیشنهادی  الگوی  پایه  بر  فهرست  این  چارچوب  که 
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الگو چارچوب مشخصی را برای ت  1"های آماری  بندی فعالیتطبقه " این  های نظام آماری از جمله آمارهای مام فعالیتشکل گرفت. 

  دهد که به صورت درختی و سلسله مراتبی است.رسمی به کشورها پیشنهاد می

   هاي آمارينرم افزارهاي طرحليد تو

به قالبی قابل تفسیر توسط رایانه استفاده   آوری شده در طرح آماریالعات جمعهای برداشت داده به منظور تبدیل اطسیستم 

 های مختلف برداشت داده عبارتند از: شوند. روشمی

 ؛ آمایی توسط صفحه کلید )از روی کاغذ یا تصویر(داده  -

 ؛( OMR ،OCR ،ICR)اسکن نوری  -

 و  (PDA ،Tablet)دستگاه همراه   -

 . ترنتنبرمبنای ای -

های آماری ها استفاده کرده است. با توجه به تعدد طرحها به منظور برداشت دادهاین روش مرکز آمار ایران در مقاطع زمانی مختلف از  

سال   ابتدای  از  فناوری،  جدید  امکانات  جمع  1392و  یکپارچه  )سامانه  سیجاد  دادهسامانه  الکترونیکی  تولید  آوری  اصلی  بستر  ها( 

   های آماری شده است.افزارهای ورود و کنترل اطالعات طرح نرم

ها )سیجاد(، بستری مناسب جهت ارتقای سطح فناوری اطالعات در مرکز به وجود آورده آوری الکترونیکی دادهسامانه یکپارچه جمع 

افزاری ها و در اختیار داشتن ابزار نرمآوری دادهافزاری به منظور جمع افزاری و نرماست و هدف آن استفاده از ابزارهای الکترونیکی سخت

 :عبارت است از باشد. مزایای این سامانه برای مرکزها میهای متنوع و نیز سرشماری الگوی جامع، جهت جوابگویی به تمام طرحبا یک 

های  افزاری تبلت به عنوان جایگزین پرسشنامه در طرحها و استفاده از ابزار سختعدم نیاز به مصرف کاغذ و چاپ انبوه پرسشنامه  •

 مختلف؛ 

 افزاری واحد؛ کارگیری یک بستر نرم افزاری مختلف و بهابزارهای متعدد و پراکنده نرم حذف   •

 ها و کاهش زمان انتشار نتایج وارتقای کیفیت داده  •

 .2رعایت الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات  •

 :عبارتند از 1400در سال  یآمار یهاطرح یهاداده یآورجمع  یافزارنرم  رساختیزدر حوزه  مرکز آمار ایران ی هاتیفعالاهم 
 ؛  ستمیتوسعه و نگهداشت س •

 تولید مستند راهنمای سامانه؛  •

 

1 Classification of Statistical Activities ( CSA) 

2 Information Security Management System)ISMS) 
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ها به صورت تلفنی و اینترنتی )خودتکمیلی( به منظور  آوری دادههای آماری برای جمعهای طرحآوری داده توسعه زیرساخت سامانه جمع    •

 های آماری؛ های طرحآوری دادهاجتماعی در مرحله جمع های بهداشتی و رعایت فاصله  رعایت پروتکل

 آوری اینترنتی )خود تکمیلی( و تولید نسخه اولیه کدها؛ افزار جمع تهیه سند تحلیل بسته نرم •

 افزاری انجام طرح به صورت تلفنی؛تهیه سند تحلیل ماژول و تولید کدهای مربوطه درخصوص بسته نرم  •

ای، سامانه استانی سالنامه آماری، سیستم مدیریت و ارزیابی کیفیت، سیستم های منطقه زارهای حسابافتأمین، توسعه و پشتیبانی نرم •

بینا، سیستم کتابخانه   مانیتورینگ  و سامانه  فاوا  اتوماسیون گام، سامانه خدمات  استان، سامانه  ارزیابی  آمار، سامانه  برنامه ملی  رصد 

یار، سامانه تعاریف و مفاهیم آماری،  یکی داخلی مرکز، سامانه آموزش ایده، سامانه ایمن های الکتروندیجیتال )نوسا(، زیرساخت سرویس

 ؛ جادیسامانه سافزاری سامانه کدگذاری اتوماتیک، درگاه ملی آمار،  زمانی، زیرساخت نرم افزاری سیجاد، زیرساخت نرم سامانه سری 

 ؛ انجام تست نفوذپذیری های تحت وب پس از  اقدامات الزم امنیتی بر روی سامانه  •

 ، ecoding.sci.org.irهای تعـاریف و مفاهیم، کـدگـذاری در سامانه کدکذاری  تهیه مسـتندات ویدیویی جهت انتقال دانش سـامانه  •

 طرح جامع نظارت، بخش داده پرت هزینه و درآمد، کنترل فایل جغرافیایی؛

 ؛ی آن برای اجرای آزمایشیساز ها و آماده طراحی و تولید بخشی از سامانه نظارت طرح  •

 های آماری؛ های اول و دوم مستند تحلیل سامانه شناسنامه شاخصتدوین و ارائه ویرایش  •

 ؛ بررسی مستندات و بررسی امکان اصالح پالگین ارسال پیامک و تغییرات ثبت نام و احراز تأیید آن از طریق ایمیل فروشگاه اینترنتی •

 ها؛ سالنامه آماری کشوری و استان   تهیه مستند تحلیل سامانه جامع   •

 و   1400های اجرا شده در سال  افزار استخراج طرح نرم  10تهیه بیش از   •

 .1400تا    84های  توسعه انبارداده و کیوب اطالعاتی طرح نیروی کار سال  •

 استقرار نظام جامع مديريت كيفيت در مركز آمار ايران 

سازی و استقرار چارچوب کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران در تمام محصوالت و فرایندهای مرکز، در دستور پیاده 1399در سال 

ی ارزیابی چارچوب مذکور هاکار قرار گرفت. استقرار چارچوب مدیریت کیفیت به معنای ارزیابی وضعیت موجود مرکز بر اساس شاخص

و شناسایی نقاط قوت و ضعف و انجام بهبودهای الزم برای رفع مشکالت و نقاط ضعف است. ارزیابی وضع موجود مرکز در اواخر سال 

اردیبهشت    1398 ایران و    1399انجام و نتایج آن در  اولویت مرکز آمار  تهیه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبودهای دارای 

بر  لیان آن تعیین و با تصویب شورای راهبری کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران و توسط ریاست محترم مرکز برای اجرا ابالغ شد.  متو

 در مرکز آمار ایران انجام شده است: 1400های زیر در سال های تعیین شده، اقداماساس اولویت

   ؛های استاندارد در مرکز آمار ایرانبندی کارگیری تعاریف و طبقهتدوین دستورالعمل نحوه نظارت بر به  •

   ؛ها و اطالعات آماریتدوین دستورالعمل حفظ محرمانگی داده  •

   و  العمل شناسایی و ارتباط با کاربرانر تدوین دستو •

 . های اداریتدوین دستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت •
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  سازي چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمیاستقرار و پياده تدوين، 

برنامه ملّی توسعه آمار کشور و مطابق تکلیف مندرج در برنامه سوم ملّی توسعه آمار کشور، »چارچوب   9بر اساس بند الف و ب ماده  

، تهیه و  1دستگاه اجرایی   11مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران« با مسئولیت مرکز آمار ایران و مشارکت نمایندگان  

سازی در نظام آماری ابالغ  به مناسبت روز ملّی کیفیت توسط رئیس مرکز آمار ایران برای اجرا و پیاده  1398اه  آبان م   18تدوین و در  

  یو شرایط نظام آماری کشور و نیز با توجه به استانداردهای موجود  هابا درنظر گرفتن ظرفیت  صورت یکپارچه وشد. این چارچوب به 

این چارچوب که   تهیه شده است.  2019ب ملّی تضمین کیفیت سازمان ملل متحد« ویرایش سال  اساس »چارچوبر  یژه  والمللی و بهبین

 جزء است. 365الزام و  87اصل،  19حوزه،  4ساختاری سلسله مراتبی چهارسطحی دارد شامل 

 به انجام رسانیده است: ، اقداماتی به شرح ذیل  آمار کشور توسعه ملی برنامه 9مرکز آمار ایران در راستای اجرای بند ب ماده 

 ؛ نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمارتصویب آیین  •

و رئیس  ایران  مار  آنامه اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی« و ابالغ توسط رئیس مرکز  تدوین »آیین نامه اجرایی صدور گواهی •

 ؛ شورای سیاستگذاری کیفیت آمارهای رسمی

نامه اهتمام به  نامه اجرایی صدور گواهیگذاری کیفیت آمارهای رسمی و تصویب »آیین جلسه شورای سیاست   3برگزاری   •

 ر؛ت آمارهای رسمی« و تصویب نشان اهتمام به کیفیت سازمان بورس و اوراق بهاداکیفی

 ؛ دوره آموزشی برای اعضای کمیته فنی 5برگزاری  •

و  ارزیابی وضع موجود سازمان • بهادار، گمرک ج.ا.  اوراق  و  بورس  پرورش، سازمان  و  آموزش  اساس  شرکت  های  بر  توانیر 

 ؛ رانچارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی ای

   ؛و وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور  برگزاری جلسه با هدف رفع مشکالت، ابهامات و سؤاالت سازمان امور مالیاتی •

از چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی تکمیل شده توسط   9تا    4های  بررسی و اعالم نظرات و مشکالت درباره اصل •

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات؛ سازمان ثبت احوال کشور؛ وزارت وزارت آموزش و پرورش و دو زیرمحموعه آن؛  

فرهنگ و ارشاد اسالمی و یک زیرمجموعه آن؛ وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ وزارت نفت و دو زیرمجموعه 

آن؛ وزارت امور اقتصادی و    آن؛ وزارت نیرو و چهار زیرمجموعه آن؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شش زیرمجموعه

  ؛ایران کشاورزی و  معادن صنایع بازرگانی، دارایی و پنج زیرمجموعه آن، سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق

شرکت پست ج.ا.ا.، سازان ثبت احوال کشور، گمرک  بررسی مستندات دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت توانیر، •

 و  ربطهای تخصصی ذیدریافت نشان اهتمام به کیفیت توسط کمیته فنی و کارگروهج.ا.ا. در زمینه 

 

 های زیر است:وزارتخانهها و های اجرایی شامل سازماندستگاه 1

ازمان تخدامی کشـور  امور  ـس ازمان  ؛  اداری و اـس هرداری تهران؛  محیط زیسـتحفاظت  ـس   ؛وزارت آموزش و پروش  ؛وزارت امور اقتصـادی و دارایی  ؛قوه قضـاییه؛ ـش

 .وزارت ورزش وجوانانو ت نیرو  وزار  ؛وزارت صنعت، معدن و تجارت  ؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 های زیر است:وزارتخانهها و های اجرایی شامل سازماندستگاه 

 ؛وزارت آموزش و پروش  ؛وزارت امور اقتصاادی و دارایی  ؛قوه قضاایيه؛ شاررداری ترران؛  محيط زیساتحفاظت  ساازمان  ؛  اداری و اساتخاامی شواور  امور  ساازمان

 .وزارت ورزش وجوانانو وزارت نيرو    ؛وزارت صنعت، معان و تجارت  ؛وزارت تعاون، شار و رفاه اجتماعی ؛وزارت برااشت، درمان و آموزش پزشكی
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 از چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی تکمیل شده توسط  9تا  4های بررسی و اعالم نظرات و مشکالت درباره اصل

 .سازمان ثبت احوال کشور، شرکت توانیر، شرکت پست ج.ا.ا. و گمرک ج.ا.ا. 

 آماري هايطرح كيفيت ارزيابي
ارزیابی ، 0411شود. در سال ها انجام میهای آمارگیری و بهبود کیفیت آنارزیابی کیفیت به منظور شناسایی نقاط قوّت و ضعف طرح

 انجام شده است.زیر های طرحکیفیت 

 ؛مناطق کم برخوردار یتیجمع یآمارها یگزارش بررس هیته 

  ؛تفکیك استانبه  0999ارزیابی کیفیت طرح هزینه و درآمد خانوار سال   

  ؛به تفکیك استان 0999ارزیابی کیفیت طرح نیروی کار سال  

 ؛ 0991نفر کارکن و بیشتر سال  01های صنعتی ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از کارگاه 

 ؛ 0991برداری کشور سال ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از معادن در حال بهره 

  ؛ 0991ارزیابی کیفیت طرح حمل و نقل سال 

  ؛0991سال  کشور های سا ختمانی صادر شده توسط شهرداری هایپروانهطرح کیفیت ارزیابی 

 ؛0411، بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان –های ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش صنعتتهیه گزارش از شاخص 

 ؛0411، بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان –قیمت تولیدکننده بخش معدنهای ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از تهیه گزارش از شاخص 

 بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان -های خدماتهای ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخشتهیه گزارش از شاخص ،

 ؛0411

  ؛ 0411، بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان -کشاورزی قیمت تولیدکننده محصوالتتهیه گزارش ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از 

  بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان -های صنعتیتولیدکننده محصوالت گاوداریتهیه گزارش ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از قیمت ،

 ؛0411

  ؛0411، بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان  -های صنعتیتولیدکننده مرغداریتهیه گزارش ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از قیمت 

  بهار، تابستان و پاییز  0999زمستان -تهرانهای مسکونی شهر های ساختمانقیمت نهادهتهیه گزارش ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از ،

 ؛ 0411

 ؛تهیه گزارش ارزیابی کیفیت آموزش طرح آمارگیری نیروی کار 

  ؛0411و  0991های برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات، اجرای سالارزیابی کیفیت طرح آمارگیری 

 ؛ارزیابی کیفیت آمارگیری طرح جامع بازرگانی 

  ؛ 0411 و پاییز تابستان –خدمات مصرفی خانوارهای شهری تهیه گزارش ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از قیمت کاالها و 

  ؛0411و پاییزتابستان  -تهیه گزارش ارزیابی کیفیت طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی 
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ها و مؤسسات  هاي داراي فعالیت تحقیق و توسعه )مراکز تحقیقاتی، دانشگاه محاسبه شاخص کیفیت فایل نهایی طرح آمارگیري از کارگاه  •

 ؛1399ال  آموزش عالی، کارگاهی( اجراي س 

 ؛ 1399  -کشور  يهااز گلخانه   يریطرح آمارگ  تیفیک  يهاشاخص محاسبه   •

   ؛تهیه گزارش ارزیابی کیفیت آمارگیري طرح ضریب نفوذ اینترنت در خانوار •

 ؛1399و    1398،  1397هاي  هاي کیفیت کل کشور )ادغام شهري و روستایی( طرح هزینه و درآمد سال تهیه گزارش  •

 ؛1400هاي طرح آمارگیري نیروي کار فصل زمستان  هاي کیفیت و فواصل اطمینان براي شاخص شاخص محاسبه   •

 ؛ گیري برآوردهاي اصلی طرح خدمات فاوا  محاسبه خطاي نمونه  •

 ؛1399  -بیشتر  و  کارکن  نفر  10  صنعتی  هايکارگاه   از  آمارگیري  کیفیت طرح  شاخص  بررسی و محاسبه •

 و   هاي آماري سامانه سیجاد  تدوین راهنما و دستورالعمل مربوط به تهیه الگ مورد نیاز ارزیابی کیفیت طرح  •

 .تهیه و بررسی الگ مرحله ورود اطالعات طرح آمارگیري نیروي کار، فصل پاییز براي اولین بار   •

 ران یا ینظام آمار ازیمورد ن یآمار یاستانداردها تدوین و توسعه

 المللي آماریهای بینبندیسازی و بازنگری طبقهیادهپ

مندي از  ها با بهرههاي مختلف آماري زمانی میسر است که دادهها و طرحاستفاده از آمار و اطالعات گردآوري شده از سرشماري 

پذیر براي  تاندارد و مقایسههاي آماري به عنوان چارچوبی اسبنديبندي شوند. به همین منظور طبقه سیستمی منظم و منطقی طبقه

رود و از  هاي اقتصادي و نیز به منزله ابزاري مطمئن براي نشان دادن کمبودها و نقایص آمار و اطالعات به کار میمعرفی منظم جریان

سازمان و  جوامع  توجه  مورد  بیندیرباز  اینهاي  از  است؛  بوده  پدیدهالمللی  براي  و  رو  اقتصادي  اجتماعی،  مختلف  فرهنگی  هاي 

اند. این مرکز به عنوان مرجع رسمی آمار کشور و  ها را به کشورهاي عضو توصیه نمودههاي مشخصی تهیه و استفاده از آنبنديطبقه 

ماده   اجراي  منظور  پیاده  3به  ایران،  آمار  مرکز  طبقه قانون  بازنگري  و  است. بنديسازي  داده  قرار  خاص  توجه  مورد  را  آماري  هاي 

 باشد: نجام شده در این بخش به شرح زیر میهاي افعالیت

 1هدف  برحسب یبندی مصرف فردطبقه بندی مصرف فردی ایران بر اساس تهیه و تدوین فهرست موضوعي طبقه ▪

فردطبقه  مصرف  ببندي  طبقه  یک،  هدف  برحسب   يبندي  براي  المللنیمرجع  طبقه هزینهی  است.  خانوار  فردهاي  مصرف    يبندي 

 نه یهزبراي    هدف  ایکارکرد    کبه عنوان ی  کهکند  ارائه می  همگن کاالها و خدمات  هايی را در مورد طبقه چارچوب،  هدف  برحسب

 2بخش آماري سازمان ملل متحد هاي آماري مهم است که توسطبنديبندي یکی از طبقه این طبقه   .شوندیمحسوب م وارخان یمصرف

 

1 Classification of Individual Consumption by Purpose(COICOP) 
2United Nations Statistics Division ( UNSD) 
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بندی استفاده  هزینه و درآمد خانوار از این طبقه تدوین و به کشورهای عضو توصیه شده است. در مرکز آمار ایران نیز در طرح آمارگیری  

آن تدوین و در درگاه ملی  نشریه  المللی در دستور کار قرار گرفته و  بندی ملی آن بر اساس نسخه بین رو تدوین طبقه شود، از اینمی

 ده شد.  آمار قرار دا
  1المللی مشاغلبندي استاندارد بين تهيه مستندات آموزشی طبقه ▪

مورد مشاغل است. این امر با مهیا کردن چارچوبی   المللی در بردن ارتباطات بیندرصدد پیشالمللی مشاغل، بندی استاندارد بینطبقه 

شکلی که  های مشاغل بهالمللی و نیز ایجاد امکان تولید دادهبینبرای آمارشناسان برای تهیه اطالعات شغلی قابل مقایسه در سطح  

المللی نیز  های مرتبط با کاریابی و مهاجرت بینهای کارمحور مانند فعالیتهای خاص و فعالیتگیریبرای انجام تحقیقات و تصمیم

 سودمند باشد، میسر شده است. 

های نیروی  های جمعیتی، آمارگیریانتشار آمار از منابعی مانند سرشماری  آوری وهای مشاغل در سطح ملی برای جمعبندیاز طبقه 

ها و  ها همچنین ازطرف دولت بندیشود. این طبقههای خانواری، آمارگیری از کارفرماها و دیگر منابع استفاده میکار و سایر آمارگیری

ریزی آموزشی، گزارش حوادث صنعتی، مدیریت ود، برنامههای شغلی موجهایی که درزمینه انتصاب افراد جویای کار در فرصت شرکت

به دلیل کاربرد گسترده این    گیرد.می برای کار فعال هستند، مورد استفاده قرارمهاجرت  پرداخت خسارت کارکنان اداری و مدیریت  

 . بندی، اسالیدهای آموزشی آن تهیه و برای استفاده کاربران در درگاه ملی آمار قرار داده شدطبقه 

 ی در درگاه ملی آمار المللن ياستاندارد ب ي بندطبقه 144درج شناسنامه  ▪

مباحث مدرن به  توجه  با  در  در حال حاضر  استانداردها  اهمیت  و  تعداد    فرایندسازی  آماری سازمان ملل متحد،  بخش  آمار،  تولید 

طور ها را بهموضوعات مختلف گسترش داده و پوشش و دسترسی به آنها و  بندی در حوزهطبقه  144های استاندارد را به  بندی طبقه

و معرفی طبقهقابل مالحظه توسعه  بررسی، شناسایی،  با هدف  ایران  آمار  است. مرکز  داده  بهبود  تولید،  بندیای  برای  مناسب  های 

بندی، کلیات و  ل هدف و ماهیت، ساختار طبقه ای شامها شناسنامهبندیها، برای هر کدام از این طبقه استخراج، تحلیل و تفسیر داده

زیست در درگاه  محیط  و  فرابخشی  اجتماعی و آمارهای  و  جمعیتی  اقتصادی، آمارهای   آمارهای  ... تهیه کرده است و به تفکیک سه حوزه

 ملی آمار قرار داده است.  

 ها در درگاه ملی آمار بندي اي طبقهدرج جداول مقايسه  ▪

ای بندی، جداول مقایسههای مختلف هر طبقه های مرتبط با هم و نسخهبندیبا توجه به اهمیت و کاربرد جداول تطبیقی  میان طبقه 

تر کاربران قرار داده شده است. این جداول مربوط به  های درگاه ملی آمار برای استفاده بهینه و راحت بندیتهیه و در بخش طبقه

 

1 International Standard Classification of Occupation(ISCO) 
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فعالیتطبقه  رشته طبقه ،  اقتصادی  هایبندی  و  سطوح  آموزشی بندی  طبقه  1های  فعالیت،  وقتبندی  گذران  آمارهای  برای  و    2ها 

 بندی مشاغل است.طبقه 

 استانداردسازي تعاريف و مفاهيم آماري

نبودن تعاریف و  های آماری مشابه در کشور، ناشی از یکسان  ها و گزارشهای موجود در نتایج آمارگیریبخش مهمّی از اختالف

ناپذیری های تولیدکننده آمار است که این موضوع موجب بروز مشکالت متعددی از قبیل مقایسهمفاهیم آماری مورد استفاده در دستگاه

المللی، اتالف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمار منتشر ناپذیری آمارها در سطح ملّی و بینو جمع

ناپذیری در طول زمان و ناپیوستگی در سری زمانی  های اقالم آماری موجب مقایسهشود. عالوه بر این تغییر متوالی تعاریف واژهشده می

آمار کشور، مرکز را موّظف به تهیه تعاریف و مفاهیم،   برنامه ملّی   5قانون مرکز آمار ایران و بند »د« ماده    3شود. ماده  اقالم آماری می

مفاهیم آماری  رو استانداردسازی تعاریف و های اجرایی نموده است. از اینها و سایر استانداردهای آماری با همکاری دستگاهبندیطبقه 

فهرست   استانداردسازی تعاریف  1400در سال  شود.  میهای اجرایی و مرکز، از جمله اهداف عملیاتی ساالنه مرکز در نظر گرفته  دستگاه

های  نمایندگان دستگاه  قرار گرفت و با مشارکتدر دستور کار    دستگاه اجرایی  33  النامه آماری کشور به تفکیکآمارهای رسمی و س

واژه آماری استاندارد و در سامانه ملی تعاریف    1176اجرایی مرتبط در هر بخش تهیه و بازنگری تعاریف انجام شد که در نهایت تعریف  

   و مفاهیم بارگذاری شده است.

 يك بخش تعاريف استانداردشده به تفک -3جدول

واژه نهايی  

 شده

 رديف  نام بخش و دستگاه

 1 مرکزی  بانک 82
 2 ایثارگران  امور و  شهید بنیاد 15

 3 اسالمی  انقالب مسکن بنیاد 4

 4 ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت 8

 5 استخدامی و اداری امور سازمان 21

 6 کشور بودجه و برنامه سازمان 53

 7 ایران  وریبهره سازمان 3

 8 کشور  امالک و  اسناد ثبت سازمان 10

 

1 International Standard Classification of Education )ISCED( 

2International Classification of Activities for Time-Use Statistics (ICATUS) 
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واژه نهايی  

 شده

 رديف  نام بخش و دستگاه

 9 زیست محیط حفاظت سازمان 11

 10 کشور  بردارینقشه سازمان 2

 11 کشور هواشناسی سازمان 7

 12 مخدر مواد  با مبارزه ستاد 9

 13 ایران  اسالمی جمهوری سیمای و صدا 2

 14 ایران  اسالمی جمهوری هقضائی قوه 7

 15 خمینی امام امداد کمیته 11

 16 ایران آمار مرکز 126

 17 معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز 1

 18 اطالعات وریافن  و ارتباطات وزارت 26

 19 دارایی  و اقتصادی امور وزارت 87

 20 خارجه  امور وزارت 4

 21 پرورش و آموزش وزارت 33

 22 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت 56

 23 اجتماعی  رفاه و  کار تعاون، وزارت 77

 24 کشاورزی  جهاد وزارت 177

 25 مسلح نیروهای پشتیبانی  و دفاع وزارت 4

 26 شهرسازی  و راه وزارت 100

 27 تجارت  و معدن صنعت، وزارت 25

 28 وری فنا و تحقیقات علوم، وزارت 25

 29 اسالمی  ارشاد و فرهنگ وزارت 72

 30 کشور  وزارت 34

 31 دستی   صنایع و گردشگری  فرهنگی، میراث وزارت 39

 32 نفت  وزارت 40

 33 جوانان و ورزش وزارت 5

  جمع 1176
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 1.2نسخه  1هاي آماريها براي سازمانفعاليت تهيه نشريه الکترونيکی مدل عمومی 

کند که در یک سازمان تولیدکننده آمار  را مشخص و تعریف می  هایی فعالیتهای آماری«  »مدل عمومی فعالیت برای سازمان

کسب و کار آماری«    فرایندهای الزم برای پشتیبانی از تولیدات آماری، »مدل عمومی  گیرد. این مدل، با افزودن فعالیترسمی صورت می

های آماری  های سازمانکننده فعالیتشریحت  های آماریمدل عمومی فعالیت برای سازمانهای  کند. فعالیترا بسط داده و تکمیل می

، ارائه واژگان و چارچوب مشترک های آماریمی فعالیت برای سازمانمدل عموها چیست. هدف  است به این معنی که نوع این فعالیت

ی که همکاری معموالً  سازی آماری است. در حال المللی، به ویژه در زمینه مدرنهای بینها در حوزه همکاریبرای پشتیبانی از فعالیت

ها و پشتیبانی سازمان اتفاق  تری از راهبردها، قابلیتسازی جنبه خاصی از تولید آمار متمرکز است تولید آمار در حیطه گستردهبر مدرن

 افتد.  می

  تهيه بروشور معرفی تعاريف و مفاهيم استاندارد كالن و حوزه ثبتی مركز آمار ايران

دهی نظام آمارهای ثبتی است چرا که با وجود مفاهیم یکسان آماری  گام بسیار مهمی در سامانسازی تعاریف  یکسان
ها، اسناد، مدارک  استاندارد در فرم های عینی، واقعی و جاری در یک سازمان، ثبت اطالعات با تعاریفدر حین انجام فعالیت

های مربوط و العات صحیح و دقیق با کنترل زمان و هزینهگیرد که این امر منجر به ارائه آمار و اط ها صورت میو پرونده
ها به حداقل خواهد رسید. با توجه به سرشماری  ای و سرشماریهای نمونههای زمانی شده و نیاز به اجرای آمارگیرحفظ سری

تعاریف در  1405مبنا در سال  ثبتی اهمیت کاربرد  نیاز های دستگاهتبادل داده  فرایند ،  و  اجرایی  بهبود    های  و  توسعه  به 
 شد.آمارهای ثبتی، تعاریف و مفاهیم استاندارد شده این حوزه برای آشنایی بیشتر کاربران در قالب بروشوری تهیه و ارائه 

   هاي اجرايیهاي استاندارد آماري بر اساس نظرسنجی از دستگاهبنديتهيه گزارش استفاده از طبقه

مرکز  های  سازی فعالیتماری کشور )استانداردهای آماری( و به منظور بهینهچارچوب کیفیت نظام آ  3در راستای اصل  
های پایه  سازی در تدوین ثبترسانی بهتر به کاربران نظام آماری، با هدف زمینهو خدمات  های آماری بندیدر حوزه طبقه

ثبتی سرشماری  استفاده  آنالین،  مبنا، مورد  پرسشنامه  یک  از  استفاده  طبقه  با  این  از  استفاده  نحوه  و  در  بندیمیزان  ها 
بندی، اطالعاتی از دستگاه اجرایی پرسیده شده  پرسشنامه به تفکیک هر طبقهشدند. در این  های اجرایی بررسی  دستگاه

 گیران قرار گرفت.هایی نیز تهیه و در اختیار تصمیمگزارش است.

  2كسب و كار آماري فرايندمدل عمومی  5.1الکترونيکی نسخه تهيه نشريه 

های مورد نیاز برای فرایندتوان مجموعه  پذیر است که با استفاده از آن میکسب و کار آماری ابزاری انعطاف  فرایندمدل عمومی  

ای آماری است تا از این طریق با هتهیه آمارهای رسمی را تعیین و تشریح کرد. هدف اصلی این مدل، تهیه چارچوبی برای سازمان

 

1 Generic Activity Model for Statistical Organisations(GAMSO) 

2 The Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) 
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کسب و کار    فرایندمدل عمومی    .وجود آید های آماری بههای فرادادهها و نظامفرایندسازی اصطالحات آماری، امکان توسعه  یکسان

سازی  منظور هماهنگیند مستندسازی، بهاعنوان الگویی برای فرها، بهها و فرادادهسازی استانداردهای دادهتواند برای یکپارچهمی  آماری

کسب و کار   فرایند مدل عمومی گیرد. ساختار  های محاسباتی آماری و تهیه چارچوب ارزیابی کیفیت نیز مورد استفاده قرار زیرساخت 

 :است سطح سه شامل

 آماری؛ کار و کسب  فرایند ،0 سطح •

 آماری؛  کار و کسب  فرایند مرحله هشت ،1 سطح •

 .مرحله  هر ها درفرایندزیر ،2 سطح •

 كد   جستجوي سامانه در  بنديطبقه از استفاده راهنماي تهيه

استفاده کاربران، نیاز به وجود  های آماری در درگاه ملی آمار برای  بندیسامانه جستجوی کد طبقه  ارائهبا توجه به طراحی و   

بندی مفاهیم الزم  رو برای هر طبقههای اصلی آن وجود داشت از اینبندی موردنظر، ساختار و ردهراهنمایی در خصوص معرفی طبقه

 تر انجام شود .  تهیه و در سامانه بارگذاری شده است تا جستجوی و انتخاب کد با شناخت بهتر و دقیق

  هوشمند  كدگذاري براي اقتصادي فعاليت بنديطبقه هايكليدواژه تهيه

ها در  ثر در کدگذاری متغیرها استفاده از شیوه کدگذاری هوشمند است. با توجه به حجم باالی داده ؤیکی از ابزار کارآمد و م

های دستی، بهبود و توسعه هزینه و دقت کدگذاریها، و همچنین درنظر گرفتن زمان،  های اداری و نیاز به استانداردسازی این ثبتثبت

های مختلفی در زمینه های اداری باشد. به همین منظور فعالیتتواند گام بزرگی در مسیر کیفیت ثبتهای خودکار و هوشمند میشیوه

مورداستفاده در جستجو و انتخاب کد یکی  بهبود درصد کدگذاری هوشمند باید انجام شود که تهیه کلید واژه و توسعه بانک اطالعاتی  

های ثبت شده در  های اقتصادی با استفاده از منابع مختلف )فعالیتبندی فعالیتها بوده و به همین منظور کلیدواژه طبقهاز فعالیت

 ( تهیه شده است.    ایران اصنافاتاق پست ج.ا.ا و فایل ملی  های مرکز، فایل شرکت طرح

 ييد الکترونيکی تعاريف و مفاهيم استاندارد( أافزار تف ملی )تست نرمتوسعه سامانه تعاري

 مرکز آمار ایران یید أ بررسی و تبادل نظر با متولیان تعریف، باید به ت  فرایندتعاریف استاندارد شده در مرکز آمار ایران، پس از طی  

بر بودن  ها، زمانییدیهأ شد. با توجه به تعداد تبرسد. این مرحله پیش از این به صورت دستی و بر روی فرم تاییدیه فیزیکی انجام می

امضا نمایندگان دستگاه   ءاخذ  قابلیتاز  اجرایی، سامانه تعاریف و  نرم  های آن،های    و  تعاریف  الکترونیکی  ییدأ ت  افزارطراحی و تست 

 آماری انجام شد.  ندارداستا مفاهیم 

  هاي ثبتی مورد استفاده در سرشماري و دستورالعمل كنترل كيفيت كدها تدوين دستورالعمل كدگذاري داده

های اجرایی ارائه شده به مرکز آمار ایران های ثبتی دستگاههای سامانهعنوان یک راهنما برای کدگذاری فایلاین دستورالعمل به

 گیرد، تدوین شده است.شده که در سرشماری ثبتی مورد استفاده قرار میکدهای درجو کنترل کیفیت 



گزارش عملکرد مرکز آمار ایران 561400

  ثر بر تهيه آمارهاي رسمی در نظام آماري ايران نظارت مؤ

یقی بررسی تطب منظوربهم و مستمر است که نظارت است. نظارت، فعالیتی منظموضوع  ترین ارکان مدیریت نوین،مهمیکی از 

، شناسایی نوع انحرافات و خطاها، واکاوی علل و منابع بروز خطاها، برطرف کردن خطاها شدهی نیبشیپعملکردها با معیارها و ضوابط 
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 هاي مركز آمار ايران دستورالعمل كنترل كيفيت كدگذاري آمارگيريتدوين 

ایران تدوین شده  های نمونههای آمارگیریاین دستورالعمل به عنوان یک راهنما برای کنترل کیفیت کدگذاری ای مرکز آمار 

،  ها انجام شده باشندها که توسط مرکز آمار یا استانهای کدگذاری شده آمارگیریبر اساس این دستورالعمل بر روی همه فایل  است.

   شود.کنترل کیفیت انجام می

 1آموزش نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كاال

های  واردات و نیاز به آشنایی با مفاهیم تخصصی آن، رایزنیهای صادرات و  با توجه به استفاده وسیع از این نظام در کدگذاری داده 

 الزم با مدرس دوره از گمرک ج.ا.ا انجام شده و دوره عمومی آن برای همکاران مرکز و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.  

 سازي مفاهيم تقسيمات كشورييکسان

سازی مفاهیم مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری و داشتن توافق و بیان مشترک میان مرکز آمار ایران و وزارت  یکسان

هایی بوده است که این دو سازمان را دچار چالش کرده است. با توجه به رویکرد جدید نظام  کشور در این خصوص، همواره از دغدغه

از روشسازآماری کشور در خصوص مدرن آماری، گذار  برنامهی نظام  به مدرن و  ریزی در خصوص برگزاری سرشماری های سنتی 

با انجام تعامالت   مرکز آمار ایران 1400مبنا، پرداختن به این موضوع اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، در انتهای سال ثبتی

سازی مفاهیم مربوط به عناصر  های زمانی موفق به یکسانهدفمند با وزارت کشور و در نظر گرفتن تمامی جوانب اجرایی و حفظ سری 

 و واحدهای تقسیمات کشوری شامل استان، شهرستان، شهر، بخش، دهستان، روستا، مکان و مزرعه شد. 

 

  نظام آماري ايران   ثر بر تهيه آمارهاي رسمی درنظارت مؤ

بررسی تطبیقی   منظوربه نظارت است. نظارت، فعالیتی منظم و مستمر است که  موضوع    ترین ارکان مدیریت نوین،مهمیکی از  

، شناسایی نوع انحرافات و خطاها، واکاوی علل و منابع بروز خطاها، برطرف کردن خطاها  شده ی  نیبشیپ عملکردها با معیارها و ضوابط  

خطاهای سیستماتیک( طراحی شده است. مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد نظارتی در   ژهیوبهجلوگیری از ادامه و استمرار خطاها ) و 

گیری،  های موضوعی، نمونههای تولید آمار، اعم از طراحی )طرح های اجرایی با حضور فعّال در تمامی عرصه فرایندنظام آماری کشور در  

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

ها  . مرکز آمار ایران مکلّف به نظارت بر تمام مراحل تهیه و اجرای آمارگیریتواند سالمت محصوالت آماری را تضمین نماید اجرایی می

این راستا نظارت بر تمامی مراحل اجرای    عالی آمار( است. درشورای   3/6/1387های نظارت )مصوب  نامه و فرمبر اساس مجموعه آیین 

ر د  گیرد.سازمانی یا نظارت افقی« صورت میسازمانی یا نظارت عمودی« و دیگری »نظارت برون یک طرح به دو شیوه »نظارت درون
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های استانی  سازمانی و استفاده از ظرفیتبر تقویت نظارت درون  بر اساس سیاست تعیین شده در هیئت رئیسه مرکز مبنی  1400سال

های مرکز با شدت و قوت بیشتری پیگیری ها، نظارت درون سازمانی تمامی طرحبرای افزایش پوشش نظارت و ارتقای کیفیت نتایج طرح

 .و اجرا شد

که در معاونت آمار و  ر این نوع نظارت تمامی افرادیشود. دسازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان استان انجام مینظارت درون

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

بینی  پیش(702و    701،  700)فرم  تیهای نظار، فرمدارتباط نزدیکی با منشأ بروز خطا دارکه  به عنوان فردی    کارشناس مسئول طرح

این فرم از تکمیل بهشده است که  ارسال میها پس  آمار  به مرکز  های آماری شود. در صورت واگذاری طرح به شرکت صورت فایل 

تواند از جذب نیرو تا پایان عملیات میدانی نظارت داشته باشد، در این صورت سازمانی میکارشناس مسئول طرح با نقش ناظر برون

سازمانی نظارتی است که توسط کارشناسان خبره مرکز تر از قبل است. نظارت برونأمین امکانات نظارت ضروری همکاری سازمان در ت

 شود. ها انجام میو عملیات میدانی طرح هااستانآمار ایران بر سازمان اجرایی 

اندازی شد.  طراحی و راه   1399در سال    بار  برای اولین  «نظارتسامانه  »ها،  نظارتی از استان های  برای سرعت بخشیدن به دریافت فرم

های مختلف های الزم صورت گرفت و خروجیبرداریها از طریق این سامانه بهرههای نظارتی از استانبرای دریافت فرم 1400در سال 

   های مدیریتی تهیه و ارائه شد.برداری رده به منظور بهره

های مهم در فرایند  که به عنوان یکی از گلوگاه (  آموزش مرحله دوم در استان)  های اجرایی استانبا هدف کنترل کیفیت آموزش رده

آمار، شناسایی شده است، ضمن جمع  برنامهآوری اطالعات آموزش تولید  اجرای آزمون گیرندگان در سامانه نظارت،  برای  ریزی الزم 

اطالعات و    یافراد از فناور  خانوارها و استفاده یآمارگیری برخوردار    ؛1400کار    یرویاز ن  یریآمارگ  یهادر طرح متمرکز در بستر وب  

از    یریآمارگ  ؛1400کشور  یبرداراز معادن در حال بهره  یریآمارگ  ؛1400یپرورش قارچ خوراک یاز واحدها  یریآمارگ    ؛1400ارتباطات

کشور    یخوراک  انیمزارع پرورش آبز  یریآمارگ  ؛1400  و خدمات  ی جامع بازرگان؛ طرح  1400شتریکارکن و ب   10  یصنعت  یهاکارگاه

  مبنا ثبتی  نفوس و مسکنعمومی    یسرشمار  شیآزما  ؛  1400از زراعت    یریآمارگ  ؛1400  یخصوص  یاز شناورها  یریآمارگ  ؛1400

 . انجام شد 1400 یخانوار ی های ریآمارگ هینمونه پا یبردارفهرستو  1399 استان یسالنامه آمار؛ 1400

نقاط ضعف، مفاهیم پرخطا، مأموران آمارگیر نیازمند به آموزشآزمون، نتایج و تحلیلبا اجرای   های  های ارزشمندی برای شناسایی 

های اصالحی و پیشگیرانه مؤثر واقع شد. در این روش عالوه بر  ها ارائه شد که این بازخوردها در برنامهتکمیلی و نظارت هدفمند بر آن 

های نظارتی  در این زمینه گزارش  وجود آورد.ه  ها نیز بانسجام کلی در کل کشور در فرایند اجرای آموزش طرحهای الزم، یک  سنجش

 ارائه شده است.  4ها در جدول ها تدوین و ارائه شد. عناوین طرحبرای تمامی طرح ها از تمام استان
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 ها و فايل عناصر جغرافيايی  رسانی نقشهتهيه و بهنگام 

 هاي آماريرسانی نقشهنظارت بر تهيه و بهنگام

تر و گویاتر  گیرند، بنابراین هر چه کاملها مورد استفاده قرار میها و آمارگیریهای آماری به منظور اجرای بهینه سرشماری نقشه 

 گردد. تری برای سرشماری یا آمارگیری حاصل میجغرافیایی بهتر انجام شده و نتایج دقیقباشند کنترل پوشش 

آماری توسط بخش خصوصی و شرکترسانی نقشهبهنگام رتبه نقشههای  دارای  انجام  های مشاور  برنامه و بودجه  از سازمان  برداری 

ها نظارت  رسانی نقشهرکز آمار ایران به عنوان ناظر عالیه بر روند بهنگامگیرد و معاونت آمار و اطالعات استان به عنوان ناظر اولیه و ممی

 1400های آماری در سال  رسانی نقشه بهنگام .رسانی اهمّیت بسزایی داردهای آماری، نظارت بر بهنگامدارند. با توجه به دقت باالی نقشه

نقطه آبادی توسط مشاورین بخش خصوصی   10396و تعداد    هکتار 211.414آبادی بلوکه در مجموع به مساحت    346شهر و    162در  

 .رسانی قرار گرفتبرداری مورد بهنگامدارای رتبه نقشه 

 هاي موضوعی  نقشه

امکان مقایسه ساده ارتقای سطح کیفی و گویا شدن نشریات مرکز و  از طریق نقشهبه منظور  آمار و اطالعات  های  ها، نقشه تر 

  1400در سال  گردد.  موضوعی مبتنی بر جداول آماری، در قالب تصاویری که بتواند بیشترین اطالعات را به نمایش بگذارد، تهیه می

استان کشور تهیه گردید که    31های تقسیمات سیاسی شهرستانی کل کشور)فارسی و التین(، نقشه تقسیمات در سطح دهستان  نقشه

های موضوعی  زی از طریق درگاه ملی مرکز آمار ایران در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین برای نشریات مرکز نیز نقشه سابعد از آماده

 تهیه شد.

  فايل عناصر جغرافيايی

اقدامات  باشد که  های ساالنه این مرکز میهای آماری، از فعالیترسانی فایل عناصر جغرافیایی به منظور اجرای طرحتهیه و بهنگام

 به شرح زیر است:  1400صورت گرفته در سال 

 

 
    1399  نظارت بر تهيه فايل جغرافيايی ▪

از طریق نظارت بر اعمال مصوبات هیئت دولت، اعالم کدهای شهری و آبادی بلوکه و    1399سازی فایل جغرافیایی  نظارت بر بهنگام

ها و فایل جغرافیایی انجام شد. پیگیری و دریافت مصوبات از وزارت نقشه همکاری فنی با استان در خصوص نحوه اعمال تغییرات در  

های کشور و همکاری با دفتر تقسیمات وزارت کشور به منظور رفع ابهامات مصوبات و مشکالت سطوح تقسیماتی نیز از جمله فعالیت

 .باشدضروری انجام گرفته می

 جغرافيايیسازي فايل افزار بهنگام توسعه نرم  ▪

افزار مذکور نیازمند به بازنگری  توسط بخش خصوصی تهیه گردید. نرم 1390سازی فایل جغرافیایی سال افزار مدیریت بهنگامنرم

افزار جدیدی با ساختار قبلی و تکمیل و رفع نواقص آن در ای تغییرات و همچنین ارتقاء امکانات داشت. از این رو تهیه نرم و اعمال پاره

 

 

 ها و فايل عناصر جغرافيايی  رسانی نقشهتهيه و بهنگام 
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آماری توسط بخش خصوصی و شرکترسانی نقشهبهنگام رتبه نقشههای  دارای  انجام  های مشاور  برنامه و بودجه  از سازمان  برداری 

ها نظارت  رسانی نقشهرکز آمار ایران به عنوان ناظر عالیه بر روند بهنگامگیرد و معاونت آمار و اطالعات استان به عنوان ناظر اولیه و ممی

 1400های آماری در سال  رسانی نقشه بهنگام .رسانی اهمّیت بسزایی داردهای آماری، نظارت بر بهنگامدارند. با توجه به دقت باالی نقشه

نقطه آبادی توسط مشاورین بخش خصوصی   10396و تعداد    هکتار 211.414آبادی بلوکه در مجموع به مساحت    346شهر و    162در  
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امکان مقایسه ساده ارتقای سطح کیفی و گویا شدن نشریات مرکز و  از طریق نقشهبه منظور  آمار و اطالعات  های  ها، نقشه تر 

  1400در سال  گردد.  موضوعی مبتنی بر جداول آماری، در قالب تصاویری که بتواند بیشترین اطالعات را به نمایش بگذارد، تهیه می

استان کشور تهیه گردید که    31های تقسیمات سیاسی شهرستانی کل کشور)فارسی و التین(، نقشه تقسیمات در سطح دهستان  نقشه

های موضوعی  زی از طریق درگاه ملی مرکز آمار ایران در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین برای نشریات مرکز نیز نقشه سابعد از آماده

 تهیه شد.

  فايل عناصر جغرافيايی
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ها و فایل جغرافیایی انجام شد. پیگیری و دریافت مصوبات از وزارت نقشه همکاری فنی با استان در خصوص نحوه اعمال تغییرات در  

های کشور و همکاری با دفتر تقسیمات وزارت کشور به منظور رفع ابهامات مصوبات و مشکالت سطوح تقسیماتی نیز از جمله فعالیت

 .باشدضروری انجام گرفته می

 جغرافيايیسازي فايل افزار بهنگام توسعه نرم  ▪

افزار مذکور نیازمند به بازنگری  توسط بخش خصوصی تهیه گردید. نرم 1390سازی فایل جغرافیایی سال افزار مدیریت بهنگامنرم

افزار جدیدی با ساختار قبلی و تکمیل و رفع نواقص آن در ای تغییرات و همچنین ارتقاء امکانات داشت. از این رو تهیه نرم و اعمال پاره



گزارش عملکرد مرکز آمار ایران 601400

 

 

باشد با توجه به تغییرات در سیستم کدگذاری نقاط  افزار جدید که در مراحل نهایی میمحیط پیتون در دستور کار قرار گرفت. نرم

افزار های مختلف نرمسازی فایل جغرافیایی، تکمیل و ارتقاء بخشهدف از تهیه آن سهولت در بهنگام  شهری کشور در دست تهیه است.

 باشد. سازی فایل جغرافیایی و کنترل اعمال تغییرات میمدیریت بهنگام

 بررسی فهرست نقاط روستايی وزارت كشور با فايل جغرافيايی مركز آمار به منظور رفع مغايرت و يکسان سازي  ▪

فهرست دومی   1399پذیرد. در شهریورماه سال ن فعالیت با هدف رفع مغایرت از فهرست نقاط روستایی وزارت کشور انجام میای

از وزارت کشور دریافت گردید. این فهرست نسبت به فهرست اول تغییرات زیادی داشت. لذا در این مرحله نیاز به بررسی تمامی نقاط  

توانست تا شد. در صورتی که استان میسی این فهرست نیز شامل بررسی دفتری و عملیات میدانی میصورت نظیر به نظیر بود. برربه

  شد. به دلیلاعمال می  1400وارد مرحله عملیات میدانی شود، تغییرات ناشی از اجرای این طرح در فایل جغرافیایی    1400پایان سال  

 ها به کندی در حال انجام است.ستاندر برخی از ابرخی مشکالت عملیات میدانی این فعالیت 

 برآورد جمعيت و خانوار 
ای دیگر از تولید اطّالعات ای و آمارهای ثبتی، شیوههای نمونهها، آمارگیریبینی و برآورد جمعیت و خانوار، در کنار سرشماری پیش

  ها گیرد. تولید اینگونه اطالعات در فواصل زمانی بین سرشماری میها، تولید و در اختیار کاربران قرار  های بین سرشماریاست که در سال

های صورت یابد. اهم فعالیتریزی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطوح خرد و کالن اهمیت میبه منظور هرگونه برنامه

 باشد:  گرفته در این خصوص به شرح زیر می

 ؛1400مناطق شهری و روستایی پایان شهریور سال بازسازی جمعیت و خانوار شهرستانی به تفکیک  •

های نیروی  ویژه طرح  1400بینی جمعیت خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال  پیش •

   ؛های سنی منتخبکار و هزینه و درآمد خانوار به تفکیک استان، مناطق شهری و روستایی و گروه

 ؛ 1400شهرستانی به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی سال برآورد جمعیت  •

 ؛1400برآورد خانوار شهرستانی به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال  •

 ؛ برگزاری وبینار آموزشی و هماهنگی برآورد شهرستان کارشناسان خبره آمار و اطالعات استان •

   ؛شهرستانی با مدیران و کارشناسان آمار و اطالعات استانبرگزاری وبینار آموزشی و هماهنگی برآورد  •

پاییز   پیش • و زمستان   1400بینی جمعیت و خانوار به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی فصول بهار، تابستان و 

 ؛1399

 ؛ 1400برآورد جمعیت واجد شرایط رأی در سطح شهرستان و به تفکیک جنس برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد  •

به تفکیک استان و فصول سال ویژه طرح    1399ساله و بیشتر خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال    6بینی جمعیت  پیش •

 ؛  1400 -برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات”آمارگیری

در پنج    1430رحسب سن و جنس تا افق  بینی جمعیت کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و ببازنگری پیش •

 ؛سناریو

باشد با توجه به تغییرات در سیستم کدگذاری افزار جدید که در مراحل نهایی مییتون در دستور کار قرار گرفت. نرمامحیط پ 

های مختلف  ی فایل جغرافیایی، تکمیل و ارتقاء بخشسازنقاط شهری کشور در دست تهیه است. هدف از تهیه آن سهولت در بهنگام

 باشد. سازی فایل جغرافیایی و کنترل اعمال تغییرات میافزار مدیریت بهنگامنرم

 سازیبررسی فهرست نقاط روستایی وزارت کشور با فایل جغرافیایی مرکز آمار به منظور رفع مغایرت و یکسان  ▪
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 ؛در یک سناریو  1415بینی جمعیت استانی به تفکیک مناطق شهری و روستایی و برحسب سن و جنس تا سالبازنگری پیش •

 ؛ 1405بینی خانوار استانی به تفکیک مناطق شهری و روستایی تا سال بازنگری پیش •

 ؛ 1400همدان به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال بینی جمعیت و خانوار شهرستان پیش •

 و بینی بازنگری شده تهیه الگوریتم ساعتی جمعیتی به منظور تغییر ساعت جمعیتی درگاه ملی آمار با استفاده از پیش •

 .بینی جمعیت بازنگری شده کل کشور و استانیبندی نتایج پیشجمع  •

 هاي آماري سازي چارچوبتوليد و بهنگام

بهنگامارائ باکیفیت،  آمارهای  نمونهسازی چارچوب ه  نیاز  از مهمهای مورد  یکی  به  را  پیشگیری کارگاهی  اجرای ترین  نیازهای 

سازی  ای برای بهنگامها موجب شده که کشورها برنامههای آمارگیری در کشور تبدیل کرده است. تغییرات زیاد در جامعه کارگاهطرح 

مبنا در دستور کار مرکز استفاده از آمارهای ثبتیهای آماری یا  اجرای طرح رو هر سال فعالیت مذکور با    چارچوب داشته باشند. از این 

 نیز اقدامات ذیل انجام شده است:  1400گیرد. در همین راستا در سال آمار ایران قرار می

   ؛سازی چارچوب مزارع پرورش آبزیان خوراکیسازی و بهنگامآماده •

 ؛ های کشتار دام سازی چارچوب کشتارگاهبهنگامسازی و آماده •

 ؛های کشتار طیورسازی چارچوب کشتارگاهسازی و بهنگامآماده •

 ؛سازی چارچوب واحدهای پرورش قارچ خوراکیسازی و بهنگامآماده •

 ؛ سازی ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشوربهنگام •

 ؛ سازی چارچوب طرح شناورهای کشوربهنگام •

 ؛ایران با سازمان امور مالیاتی و شرکت پست جمهوری اسالمی به عنوان فایل چارچوبی پایه  اصناف پاالیش و تلفیق فایل اتاق   •

   ؛نفر کارکن و بیشتر 10سازی چارچوب طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی سازی و بهنگامآماده •

 ؛ برداری کشورمعادن در حال بهرهسازی چارچوب طرح آمارگیری از سازی و بهنگامآماده •

 ؛های دارای فعالیت پشتیبانی معادن کشورسازی چارچوب طرح آمارگیری از کارگاهسازی و بهنگامآماده •

 ؛سازی چارچوب طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدنبهنگام •

   ؛سازی چارچوب طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعتبهنگام •

 ؛ های خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بخشسازی چارچوب طرح بهنگام •

 ؛ 1400کننده خانوارهای شهری بر اساس سال پایه سازی چارچوب طرح شاخص قیمت مصرفبهنگام •

 ؛1400 کننده خانوارهای روستایی بر اساس سال پایهسازی چارچوب طرح شاخص قیمت مصرفبهنگام •

 ؛ 1400سال پایه  ر اساسیجاری کشور ببرداری از اجاره بهای خانوارهای استتولید چارچوب فهرست  •

 ؛سازی چارچوب طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزیبهنگام •

 ؛های صنعتیسازی چارچوب طرح شاخص قیمت تولیدکننده گاوداریبهنگام •
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   ؛های صنعتیسازی چارچوب طرح شاخص قیمت تولیدکننده مرغداریبهنگام •

 ؛ های ساختمانیقیمت نهادهسازی چارچوب طرح شاخص بهنگام •

ای، سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق  و حرفه  سازمان توسعه تجارت، سازمان آموزش فنیاز:  دریافت چارچوب آماری   •

وزارتخانه  نوجوانان،  و  پرورش فکری کودکان  کانون  ایران،  و کشاورزی  بازرگانی/ صنایع، معادن  اتاق  دانشجویان،  های  رفاه 

 و  گری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعیمیراث فرهنگی، گردش

زیست با استفاده از پایگاه  دهنده خدمات مرتبط با محیطهای ارائه سازی چارچوب طرح آمارگیری از کارگاهبررسی و بهنگام •

   .اصناف و  مالیاتی 

 ها و استان  يیاجرا  يها از دستگاه  ازيمورد ن ياقتصاد  ي اطالعات آمار  يآورجمع

،  های کلیدی اقتصادی نظیر محصول ناخالص داخلیکردن شاخصای فراهمی، فصلی و منطقههای ملّ هدف از تهیه آمار حساب

های مختلف اقتصادی، مصرف نهایی خصوصی و دولتی، تشکیل های اقتصادی، رشد اقتصادی، رشد بخشارزش افزوده رشته فعالیت

های ملی و  بمشخص ساالنه ) حسا  دوره زمانی ها در  سرمایه ثابت ناخالص و ... است که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و استان 

نیاز اهمیت  د  یه و گردآوری اطالعات و آمار مور. دراین خصوص تهّگیردمورد استفاده قرار می  (فصلی  های ( و فصلی )حسابایمنطقه 

 به شرح زیر است:  1400 های صورت گرفته در سالاهم فعالیت .ای داردویژه

 ؛1400پاییز  تابستان،    بهار،و    1399زمستان    هایفصلهای اجرایی  از دستگاه   مورد نیاز  ثبتی  اطالعات  آوری  جمع •

 ؛فعالیت  رشته  81  تفکیک  به  استان  31  از  ایمنطقه  هایحساب   ثبتی  اطالعات  اخذ •

 ؛ اجرایی  هایدستگاه   کلیه   از  فعالیت  رشته  81  تفکیک  به  ملی  هایحساب   ثبتی  اطالعات  اخذ •

  اعتبارات   هایفایل  تفکیک  به  دولت  بخش  افزودهارزش   محاسبه  برای  کشور،  کل  داریخزانه   –دارایی  و  اقتصاد  وزارت  از  اطالعات  اخذ •

 ؛ درآمد   و  ایسرمایه  دارایی  تملک  اعتبارات  ای،هزینه

 و حسابرسی    سازمان  از  مالی  هایصورت   اطالعات  اخذ •

 .فعالیت  رشته  81  تفکیک  به  استان  31  از  ایمنطقه  هایحساب   ثبتی  اطالعات  اخذ •
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