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محاسبات مرتبط
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  معاونت آمار و اطلاعات 1400تحلیل عملکرد سال 
 يهاطرحدر زمان مقرر و با دقت و کیفیت بسیار خوب به انجام رسید.  هاي آماري، کلیه مراحل اجراي طرح1400در سال 

. گرفتدرصد مورد اجرا قرار  بصورت صد 1400سال  يارائه شده در ابتدا یاتیدر دست اجرا با توجه به برنامه عمل يجار
 ینیبشیاز تعداد نمونه پ شیب يریها تعداد نمونه مورد آمارگاز طرح ی، در برخ1400 سالی ابلاغ يهاخصوص طرح در

 شده بود. 
استان اصفهان، تهیه و تدوین  1399تهیه و تدوین سالنامه آماري سال ها، در گروه آمارهاي ثبتی، فرابري و پردازش داده

 و اقتصادي اجتماعی، نماگرهاي و هاشاخص نشریه تدوین و تهیهو همچنین  1399سالنامه آماري شهرستانی سال 
 یبتث يآمارها یسامانده ،جادیدر سامانه س يآمار يهاطرح ییآمانظارت و کنترل دادهبه صورت فصلی،  فرهنگی استان

، هاآن جیها و نتايها و سرشمارطرح ياجرا یرسانلازم جهت اطلاع يهاسامانه میو تنظ هیته ،استان ییاجرا يهادستگاه
 انجام گرفت.  انیبه متقاض يخدمات آمار هیاراو  ها و شهرهاشهرستان، استان یتیجمع ینیب شیبرآورد و پ
هاي دولتی، دستگاهردآوري اطلاعات مورد نیاز در گدر قالب مرتبط آماري هاي طرح ،ايهاي منطقهحسابدر گروه 
هاي اصلی گردآوري اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه شاخصو  هاي خصوصیها، موسسات عمومی و بنگاهشهرداري

 ردید.اجرا گدر زمان مقرر و با دقت و کیفیت بسیار خوب به  هاي عمده اقتصادي استاناي سازي رشته فعالیتمنطقه
هاي اصلی محاسبات مرتبط با ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده رشته برآورد شاخص هاي مطالعاتیهمچنین طرح

به قیمت ثابت  شهرستان 24رشته فعالیت و زیر بخش در سطح استان و  28بخش اصلی و  18هاي اقتصادي در فعالیت
 اجرا گردید.و جاري 

هاي روستایی و فایل جغرافیایی استان انجام بلوکه آماري، نقشه هايبروزرسانی نقشهدر گروه نقشه و اطلاعات مکانی 
هاي آماري و کمبود نیروهاي گروه، عمده حجم کار از طریق رسانی نقشهبا توجه به حجم سنگین بهنگامگرفت. 

اساس توان  برها، عملیات مورد نظر رسانی نقشهتوجه به عدم تامین اعتبار بهنگامبایست انجام شود و با سپاري میبرون
مچنین هوري کار انجام گرفته بسیار بالاتر از نُرم انجام گرفته است. نیروهاي موجود در گروه نقشه انجام گرفته و بهره

جهت شور کبرداري تعامل با سازمان نقشه، "کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان اصفهان"گروه کاري  اتتشکیل جلس
 انجام گرفت. رسانی نقشه در سطح استانتولید و بهنگامارزیابی و  استانی  SDIایجاد 

 

 :قوت نقاط
 .استان سطح در اقتصادي عمده هايبخش عملکرد اطلاعات به دسترسی •
 .بلندمدت زمانی دوره طی ايمنطقه هايحساب با مرتبط هايارگان و هادستگاه عملکرد تحلیل و تجزیه امکان •
 .ايمنطقه هايحساب آمارهاي از استفاده با سرزمین آمایش اهداف آزمون امکان •
 .شهرستان تفکیک به استان اقتصادي هايفعالیت رشته تولید حساب برآورد و تهیه •
 .آماري هاينقشه براي قبول قابل دقت با google earth رایگان تصاویر از استفاده •
 .نقشه گروه در موجود نیروهاي از بهینه استفاده •
 .وري بهره بالابردن جهت متنوع افزارهاي نرم از استفاده •



 هايطرح از بعضی و هاسرشماري در کاغذي هايپرسشنامه حذف و اطلاعات آوريجمع شدن الکترونیکی •
 .آماري

 هايبانک ایجاد ،ها و موسسات استانبا سازمان داده تبادل جهت اطلاعات و آمار یکپارچه سامانه اجرایی شدن •
 .مکانی هايداده ایجاد و اطلاعاتی

 

 :ضعف نقاط
 پاسخیبی افزایش موجب که اطلاعات و آمار ارایه هاي آماري درو نمونه اجرایی هايدستگاه برخی همکاري عدم •

 .گرددمی
 .خام و پایه اطلاعات گردآوري در همکاري به خصوصی و دولتی هايدستگاه الزام در قانونی پشتوانه فقدان •
 .ايمنطقه هايحساب محاسبات انجام و اطلاعات گردآوري میان یکسال از بیش زمانی شکاف وجود •
 .دولتی هايدستگاه میان در ثبتی آمارهاي مفاهیم بر اساس اطلاعات گردآوري یکپارچه و جامع سیستم نبود •
 هاي اجرایی.هاي مکانمند در دستگاهعدم وجود چارچوب •
 ارسال دیرهنگام اطلاعات مربوط به سالنامه آماري. •
 .آماري هاينقشه رسانیبهنگام سپاريبرون جهت لازم اعتبار تامین عدم •
 .آماري هايطرح اعتبار تامین نبودن هاي آماري و بهنگامکاهش اعتبارات سرانه در برخی از طرح •
 عدم ابلاغ به موقع اعتبارات. •
 کمبود نیروي انسانی. •
 شود.ها میها که باعث اجراي بسیار کند الکترونیکی طرحمستهلک بودن تبلت •
 .آماري هايطرح ابلاغی اعتبار رقم با وظایف شرح تناسب عدم •
 .سال طی در آماري هايطرح اجراي نامتناسب توزیع •
 .ابلاغی سازمانی چارت با آمار معاونت چهارگانه هايگروه وظایف شرح تناسب عدم •
ه ، وظایف قبلی گروه نقشاضافه شدن شرح وظایف بسیار حجیم جدید از طرف سازمان نقشه برداري کشور به  •

 که بدون در نظر گرفتن توان فنی و انسانی ، این گروه انجام گردیده است.
 

 :پیشنهادات
 .آمار معاونت به هاریزداده ارسال به عمومی نهادهاي و دولتی هايدستگاه کلیه قانونی الزام •
 .معدن و صنعت بخش در اولویت با آماري هايطرح از برخی در مبنا ثبتی آمارهاي نظام جایگزینی •
 و آمار معاونت و آمار مرکز مرجعیت به همسان و یکپارچه آماري اطلاعات و هاداده از استفاده فرهنگ ترویج •

 .هااستان سطح در اطلاعات
 هايحساب و آماري اقلام ثبت با مرتبط هايارگان اطلاعات ثبت و گردآوري یکپارچه و همسان سامانه ایجاد •

 .کشور سطح در هااستان سایر با آن پیوند و استان سطح در ايمنطقه
ها در محاسبات تولید ناخالص داخلی با تقویت و ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان فعال افزایش سهم استان •

 .ايهاي منطقهگروه حساب
 اصلاح ساختار گروه نقشه یا اصلاح شرح وظایف متناسب با توان گروه نقشه. •
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