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  مقدمه 

عاایی بیایاری از  یهاتیبر سر راه فعال یچالش عظیمناشی از آن،  و بحران کروناویروس  یسابقهیشیوع ب   

همچون مراکاز  نیز ایجای کریه و مرکز آمار ایران و کیب و کارها نهایهای مدنی ی،ریولتیهای یولتی، غسازمان

 یزماان یساراخاتالل یر وولیاد  جااییاز ا یریجلوگ ییر حال انجام اصالحات الزم برا ،کشورها سایر ملی آمار

باا  یکاربران آماار ریمحققان و سا ،انیگذاران، یانشگاه استیس ازیو اطالعات موری ن یآمار ییایه ها تیفیباک

 ویاروس شایوع وخای  عواقب با ایران آمار مرکز عالوه بر این،است زمان ممکن  نیورکمترین هزینه و یر کوواه

   اساااس باارو  اساات پریاختااه آن بااا مقابلااه بااه 8931 اساافندماه ابتاادای از زمااانی برهااه حیاساایت وکرونااا 

-کوویاد ویروس با مقابله ملی ستای و پزشکی آموزش و یرمان بهداشت، وزارت سوی از صایره هاییستورالعمل

 کناونی، حیااس شارای  وحات خاوی کارکناان ساالمت و ایمنی حفظ اهمیت به ووجه با و( کرونا ویروس)83

 وظاای  و هاافعالیت از بخشی انجام راستا، این یر و است کریه اوخاذ را متعدیی پیشگیرانه و حفاظتی اقدامات

مامموران میاوول رعایات پرووکال هاای بهداشاتی خوی را و  است آوریهیر یورکاری صورت به را خوی کارکنان

های اجتماعی ارزشامند را و حفظ این سرمایه یاندیم هایآماری و سرشمار یهانیز پاسخگویان طرح آمارگیر و

  .آورییخوی به شمار م یهاتیمقدم و یر رأس اولو

 یبرا ییبه عنوان راهنما یرسم یآمارها دیو وول یآمار یملفعالیت های نظام هماهنگ کننده  رانیمرکز آمار ا 

 ، همواره کوشیدهاین مرکز یو حرفه ا یمه  مل تیمممور نی. یر وحقق ای استگذار استیسنظام  و یزیربرنامه

خوی  ایو حرفه رسالت ملی ،اقتصایی و سیاسی ،که یر فراز و فرویهای واریخی و شرای  مختل  اجتماعی است

پیش آماده، ایان فرصات را رچه وضعیت به انجام رساند. اگ مورینیاز را یر وامین آمارهای به هنگام و با کیفیت

طارح هاای و  یملا یهاا یسرشامار یاجارا یطیوحت هر شرا برای مرکز آمار ایران ایجای کریه است وا بتواند

بر حیاب ضارورت، آن هاا را باه انجاام  لیوعد زانیو گاه با حداقل م یمواقعو یر  را ایامه یهدآمارگیری خوی 

  .برساند



       91در زمان ویروس کووید  آمار ایرانمرکز  رویکرد
 

 

2 

 

یربااره ابتکاارات و  یاطالعاویانیت وا  الزم مرکز آمار ایران، 83کووید ویروس همه گیری شیوع   یشرایر     

ساوی از ارائاه شاده  یهاها و یستورالعملهیووص ایکشورها  ریسا یآمار یملاز سوی مراکز اقدامات اوخاذ شده 

، بررسای جاامعی منظور و بدین یریافت کند وعامل میتقی  با این مراجع برقراریرا از طریق  یالمللنیمراجع ب

آن بر فرآینادهای  راتیمقابله با پیامدهای این بحران جهانی و ومث ینهییر خصوص اقدامات سایر کشورها یرزم

 یهااروشمانناد  راهکارهاا مهمترین و متاداولترینوری و مراجع ملی آمار به عمل آ یهاتیآماری و وداوم فعال

سنتی  یهاو جایگزین کرین روش یان، حذف عملیات میدانیبه چهره ممموران و پاسخگواز وماس چهره  ازینیب

وحت  یهایریو آمارگ (CATI) انهیور نظیر آمارگیری ولفنی، آمارگیری ولفنی با کمک راخطرک   یهاوهیبا ش

ه ایاری و حرکت ب یهاثبتی ثبتی و هایایهووجه ویژه و خاص به  ( وCAWI) انهیرابا کمک  شبکه )اینترنتی(

   .را بکار بندی ها،سمت ثبتی مبنا کرین فعالیت

 

 های آماری و آمارهای ثبتیمعاونت طرح

 ی)کار از خانه( برا ی یورکاریو استفایه از روشها یابالغ یبهداشت یپرووکل ها تیرعا مرکز آمار ایران ضمن   

ایگزین نظیار جا یهاابا اساتفایه از روش و است آمارگیری خوی را متوق  نکریه یهااز طرح کیچیه ،کنانکار

شایده اسات واا حاد ممکان وک ،آماارگیری یهاای مواری وغییر زمان انجام طرحولفنی و یر پاره یهایریآمارگ

 و بار خاوی وظیفاه مای یاناد ت نامطلوب آن را به حداقل برسااندپیامدهای این بحران را مدیریت کریه و وبعا

از وغییارات  یایر ایاماه شامه جامعه برساند.را به اطالع برنامه ریزان، وصمی  گیران و آحای  آمارهای موری نیاز

 :شویارائه میبه شرح زیر  ،آمارگیری مرکز آمار ایران یهامدنظر و وصمیمات اوخاذشده برای وداوم طرح

 طرح آمارگیری از گردشگران ملی -9

هاای وهیه آمار و اطالعات حوزه گریشگری ازجمله وعدای سفرها و ویژگی هاای آن و هزیناه :این طرح فاهدا

 می باشد. گریشگری
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یر یو  پرسشنامه لیبا خانوارها و وکم یبا استفایه از مصاحبه حضور این طرح تاکنون: طرح روش اجرای این

بر این، اخذ اطالعات گریشگری از پاسخگویان باا ووجاه باه  عالوهبهار انجام شده است.  انیهفته اول پس از پا

که موج ایجاای شاده پاسخگو خواهد بوی. چرا  هنجار ایجای شده به واسطه شرای  کنونی همراه با خطای عمدی

چه به لحاظ ووصیه های میوولین کشور و چه به لحاظ فشار اجتماعی هموطنان که یر شبکه  برای سفر نرفتن

های حیاسیت برانگیاز قارار یایه و سش های این طرح را یر زمره پرسشپر وبی مشهوی استبه خ یهای مجاز

 .مانع از یریافت اطالعات صحیح خواهد شد

زماان یاا  اجرای این طرح با ووجه به شرای  موجاوی یر ساال آیناده تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:

انجاام خواهاد  و نرمال بازگشته باشد یوابیتان که رفتار جامعه آماری به صورت عای فصل آماری ییگری مانند

 شد.

 گیری ماهانه تعداد و تولیدات دام سنگینطرح آمارگیری اندازه -2

برآوری وعدای یام )گاو و گوساله( یر روز آمارگیری و مقدار وولیدات )شیر و وعدای یام عرضه شده  اهداف طرح:

 ماه آمارگیری. برای کشتار( یر

به صورت فصلی و یر هفته چهاارم  8933هفته چهارم )آخر( هر ماه. یر سال  8931یر سال  بندی اجرا:زمان

 می شوی. ماه آخر هر فصل اجرا

هاای یوم و ساوم، مراجعه حضوری یر ماه اول و آمارگیری ولفنای یر ماه آوری اطالعات تاکنون:روش جمع

 های یوم و سوم.بریاران جایگزین یر ماههمچنین مراجعه حضوری به بهره

آوری اطالعات بریاران جایگزین حذف و جمعمراجعه حضوری به بهره تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:

 ن آن شد.صورت ولفنی )از ابتدا( جایگزیبه

 گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبکآمارگیری اندازه-3
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برآوری وعدای یام سبک )گوسفند، بره، بز و بزغاله( یر روز آماارگیری و مقادار وولیادات )شایر و  اهداف طرح:

 وعدای یام عرضه شده برای کشتار( یر فصل آمارگیری.

 هفته سوم آخرین ماهِ هر فصل. بندی اجرا:زمان

 بریاران جایگزین.آمارگیری ولفنی و مراجعه حضوری به بهرهآوری اطالعات: معروش ج

آوری اطالعات بریاران جایگزین حذف و جمعمراجعه حضوری به بهره تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:

 صورت ولفنی )از ابتدا( جایگزین آن شد.به

 های کشورآوری اطالعات کشتار دام کشتارگاهطرح آمارگیری جمع  -4

های وضاعیت عنوان یکی از شاخص: محاسبه عرضه سرانه گوشت قرمز یر کشتارگاه های کشور بهاهداف طرح

 اجتماعی و اقتصایی.

 برای هر ماه یو هفته اول ماه بعد. بندی اجرا:زمان

یر مااه فاروریین پرسشانامه طارح یر ساامانه سایجای بارگاذاری و باه  آوری اطالعات تاکنون:روش جمع

شوی همچنین به صورت فایل )وا یر صاورت نیااز باه صاورت کاغاذی وکمیال شاوی( یر اختیاار روزرسانی می

شوی. به ازای هر کشتارگاه نام کاربری و رمز عبور برای مراحل مختل  آمارگیری کارشناسان استان قرار یایه می

 شوی.به استان ارسال می

وکمیل اطالعات یر سامانه سیجای ووس  میوول کشتارگاه وحات باشد هایی که یارای اینترنت مییر کشتارگاه .8

 شوی.وب انجام می

باشند اطالعاات ووسا  نااظر یامکزشاکی میاتقر یر کشاتارگاه پاس از هایی که فاقد اینترنت مییر کشتارگاه .2

غاذی صورت پس از وکمیل پرسشنامه کاشوی و یر غیر اینیریافت از میوول کشتارگاه یر سامانه بارگذاری می

ووس  مدیر کشتارگاه جهت بارگذاری یر سامانه یر اختیار کارشناسان معاونت آمار و اطالعات استان قارار یایه 

 شوی.می
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باشاند باه کارشناساان هایی که فاقد اینترنات ماییر موری کشتارگاه تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:

صورت ولفنی اطالعات کیاب ای یریافت پرسشنامه بهاستان اعالم شد که یر صورت نیاز به مراجعه حضوری بر

 شوی.

گیری وعادای و وولیادات یام سانگین یر ایان طارح نیاز )وروی همزماان همچنین به مانند طرح آمارگیری انادازه

کناد ها( این امکان را برای کارشناسان ایجای مایاطالعات به سامانه سیجای، اییت موضوعی همزمان با ذخیره یایه

 )کار یر منزل( به انجام رسانند.که فعالیت آمارگیری را از طریق یورکاری 

 عنوان طرح: طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار-5

های کل، خوراك و یرامد خانوارهاا و نیاز باراوری ی میانگین هزینههدف کلی این طرح، براوری ساالنه :طرح اهداف

های کل، خاوراك، ی میانگین هزینهسطح مناطق شهری کل کشور و براوری ساالنهها یر یا میانگین وغییرات ساالنه

 ها است.غیرخوراك و یرامد خانوارها یر سطح نقاط شهری هر یک از استان

 .است بعدوا پایان فروریین ماه سال  جاریاین طرح از اول ارییبهشت ماه سال  زمان آمارگیری: زمان آمارگیری

و با خانوارهاای نموناه  ی رویررومصاحبهاطالعات موری نیاز از طریق یر شرای  عایی،  :روش اجرای طرح تاکنون

 شده است.آوری ، جمعپرسشنامهوکمیل 

هاای موجاوی یر گیری، با ووجاه باه شاماره ولفنهای نمونهبا ووجه روش تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:

استفایه شوی. )یر خصوص خانوارهایی که عادم همکااری یاشاته باشاند و  آمارگیری ولفنیفهرست نمونه، از روش 

 پاسخ و سایر مواری، یستوالعملی برای استان ارسال شده است(های غیرمجاز یا بیشماره ولفن

به صورت همزماان کال آوری اطالعات : یر حال حاضر وصمی  بر جمع8933آمارگیری خانوارهای نمونه طرح سال 

ی امارگیری ولفنی ای ییگر شوی و با ووجه به نتیجهاست. یر صوروی که شرای  کشور به گونه 8933فصل یر ویرماه 

 بازنگری شوی. 33، ممکن است نحوه امارگیری سال 8931برای خانوارهای باقی مانده فصل زمیتان سال 

های رسانیرر شد اطالعپاسخی یر اجرای طرح، مقری از افزایش نرخ بییبه منظور جلب همکاری حداکثری و پیشگ

های اجرایی همکار یر هیر خصوص نحوه اجرای طرح خطاب به خانوارها و همچنین یستگاهای مختل  به روشالزم 
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 ها انجام شوی.ها و شهرستانسطح کل کشور، استان

 عنوان طرح: طرح آمارگیری از گذران وقت-6

هاای زمان فعالیتاطالعات مرباوط باه شاناخت ناوع و مادتطرح آمارگیری گذران وقت باهدف ارائه  :طرح هدف

 شوی.شده افرای جامعه و بررسی وغییرات شیوه زندگی آنها اجرا میانجام

 باشد.زمان آمارگیری این طرح هفته یوم ماه سوم فصل بهار و وابیتان میزمان آمارگیری: 

و  وارپرسشانامه خاان کیا: یعنیشوی ،  ییو پرسشنامه انجام م لیبا وکم طرح نی، ا یکل بطور روش اجرای طرح:

 رباا خاانوا یبا مصاحبه حضور ر،. پرسشنامه خانواواریر خان بیشتر حاضرساله و  81افرای  یبرا یپرسشنامه فری کی

باه هماان  ماممور آماارگیر ووسا   یفری نامه، پرسش وارنپرسشنامه خا لیشوی. پس از وکم یم لینمونه وکم یها

 این  افارای شوی. از هرکدام از  لیوکم نوارحاضر یر خا و بیشترسال  81 یشوی وا ووس  اعضا ییایه م لیوحو رنواخا

 ییساتورالعمل هاابر اسااس ساعته  22یوره  کی یخوی را یر ط یها تیبه طور جداگانه فعال وا  شوی یخواسته م

ماامور شاده ووسا   لیا، پرسشانامه وکم وحویل پرسشنامهاز یند. یو روز بعدیبنو، یر پرسشنامه ارائه شده به آنها

 .شوی یم یمربوطه جمع آور آمارگیر

های رامش ریهآچنانچه شرای  جامعه بهبوی پیدا کند، به منظور حفظ تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی:

یر صورت ایامه وضاعیت موجاوی، باا انجام یای و اجرای طرح را به صورت حضوری اجرایی و خانوارها می ووان 

شاوی یر غیر این صاورت پیشانهای میمی ووان به صورت ولفنی انجام یای، فراه  شدن ملزومات وماس ولفنی، 

 .اجرای طرح به بهار سال آینده موکول شوی

 9311اردیبهشت( بهار )عنوان طرح: طرح آمارگیری نیروی کار در فصل -7

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و وغییرات آن اسات. ایان  :طرحف اهدا

باراوری وعادای سااالنه یر ساطح کال کشاور و »، «های نیروی کااری شاخصبراوری فصلی و ساالنه»هدف از طریق 

باراوری وغییارات »و « ورهای نیروی کار یر ساطح کال کشای شاخصبراوری وغییرات فصلی و ساالنه» ، «ها استان
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 شوی.وممین می« ها های نیروی کار یر سطح استانی شاخصساالنه

ی وقویمی )شنبه وا جمعه( مااه میاانی زمان آماری برای وعیین وضع فعالیت، یومین و سومین هفته زمان آماری:

 شوی.ی مرجع آن ماه نامیده میهر فصل است که هفته

ی ی بعد از آن، یعنی هفتهی وقویمی ماه میانی و هفتهی یر هر فصل، سومین هفتهزمان آمارگیر زمان آمارگیری:

ی وقویمی ماه به خانوار مراجعه شاوی، پرسشانامه ی مرجع است. به این ورویب که اگر یر سومین هفتهپس از هفته

وروی کاه مراجعاه باه یر صا و شوندی مرجع وکمیل میعنوان هفتهی وقویمی به ها با یر نظر گرفتن یومین هفته

 شوی.ی مرجع یر نظر گرفته میی ماه، هفتهی ماه انجام گیری، سومین هفتهخانوار یر چهارمین هفته

چهره به چهره( با اساتفایه از طرح مذکور از طریق مصاحبه حضوری )به طور معمول اطالعات  روش اجرای طرح:

 شوی.آوری میوبلت جمع

یت زمان مرجاع طارح باه مقرر شد، اجرای طرح یر ارییبهشت با رعا کرونایی:تغییرات ایجاد شده در دوره 

واجایی که امکان یاری( بعنوان راهکار جایگزین برای مقابله با این معضال و جماع آوری اطالعاات روش ولفنی )

ولفان صحت بخشی از اطالعات ووس  بازبین بوسایله آنجایی که یر طرح مقرر شده است  از طرح انجام پذیری.

المقدور شماره ولفن ثابت یا ولفان هماراه خانوارهاا ووسا  مااموران کنترل شوی، لذا واکید شده است که حتی

پاسخی یر اجرای طرح، ری از افزایش نرخ بییبه منظور جلب همکاری حداکثری و پیشگ شوی.آمارگیری گرفته 

اجارای طارح خطااب باه خانوارهاا و یر خصاوص نحاوه های مختلا  به روشهای الزم رسانیمقرر شد اطالع

 ها انجام شوی.ها و شهرستانهای اجرایی همکار یر سطح کل کشور، استانههمچنین یستگا

 بیمااری بحاران شایوع پی یر های آماری خانواری در شرایط کروناییگزارش چگونگی اجرای طرح 

 8931بهمان ساال  23یر وااریخ رسماً  ایران یر ویروس کرونا شیوع جهان، مختل  نقاط یر ویروس کرونا

 ایران رئیس جمهور 31سال  اسفند 82 چهارشنبه (. روز8931/ 93/88وایید شد ) خبرگزاری فارس مورخ 
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 یر کاهاین عنایت به با.  است یربرگرفته را کشور هایومامی استان وقریباً کرونا جدید ویروس شیوع گفت،

 و میاری باوین یلیال باه و کنندمی نرم پنجه و یست کرونا ویروس با کشور نقاط ومام وقریبا حاضر حال

 اجرایای باه هااییساتگاه ومام سوی از وقریبا خانوارها به حضوری مراجعه بیماری این شیوع باالی سرعت

اجارای  یر واا نماید اوخاذ ودابیری نیز ایران آمار مرکز است الزم بنابراین. است یافته کاهش ممکن حداقل

حضاوری(  مصااحبه جای )به ولفنی مصاحبه یا اینترنتی روش مانند جایگزین هایروش از آماری هایطرح

هاای فارم وکمیل برای را اینترنتی روش ایران آمار مرکز 8931 سرشماری یر که این به ووجه با. ببری بهره

 .شاویمی   ولقی ارزشمند بییار نیز وجربه این از گیریبهره است، نمویه وجربه جمعیت از بخشی خانواری

 مرکاز مرجعیت حفظ لزوم و ریزی برنامه برای مناسب ارایه وصویری یر خانواری های طرح اهمیت یلیل به

 طارح ویاژه به هاطرح اجرای برای های جدیدیشیوه نموین اجرایی ینبال به ها،یایه انتشار و وولید یر آمار

 ساری یر خایی حتای االمکاان وا وقت هیتی د خانوار و گذران آمآمارگیری نیروی کار، هزینه و یر های

 )یفتر جمعیت، نیروی کار وسرشماری( .نیاید به وجوی مه  رسمی آمارهای این زمانی

 کشوورها از برخی کارگاهی آمارگیری طرحهای در آماری اطالعات کسب و اجرا وضعیت گزارش 

 هاای آماارگیری جهانی بانک و کار جهانی سازمان از مطالبی و91 کووید ویروس شیوع به با توجه

 و گیارینموناه اول قیامتکویید نوزیه،  عنوان با گزارشی یر جهانی بانک اثرات شناخت برای همراه ولفن

 آمارگیری کارگیری به نحوه همراه، ولفن های آمارگیری به ومایل چشمگیر افزایش به اشاره ضمنآن  روش

 گیری(های نمونه )یفتر روش شناسی آماری و طرح .است شده یایه شرحیر گزارش  وفصیل به همراه ولفن

 گیری(های نمونه وغییرات ایجای شده یر طرح آمارگیری نیروی کار )یفتر روش شناسی آماری و طرح 

 فرهنگی، بازرگانی و خدمات()یفتر  طرح آماری فرهنگ رفتاری خانوار 

  فرهنگی، بازرگانی و خدمات()یفتر طرح وحقیق و ووسعه 

  فرهنگی، بازرگانی و خدمات()یفتر طرح گذران وقت هیوت علمی 
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  طارح 9311کشورسوال برداریبهره درحال معادن از آمارگیری طرح در اجرا روش بهبودگزارش 

 کاه اسات ایاران آمااری نظام یر مه  هایآمارگیری از یکی کشور بریاریبهره حال یر معاین از آمارگیری

 سااالنه صاورت باه معدن، یحوزه یر ایمنطقه و ملی حیابهای محاسبه برای الزم اطالعات وامین باهدف

 و معادن میاوول باا رو یر رو مصااحبه طریاق از آماارگیری این یر هایایه آوریجمع شیوه. شویمی اجرا

   قارار معادن میاوول اختیاار یر پرسشانامه نیز مواری برخی یر. شویمی انجام کاغذی یپرسشنامه وکمیل

 باا. گیریمی قرار اجرایی سازمان اختیار یر و وکمیل آمارگیر مامور ووس  الزم پیگیریهای از پس و گیریمی

 شادن فاراه  و کارهاا و کیاب یر اینترنات نفاوذ افازایش و اطالعاات فناوری یر اخیر یووسعه به ووجه

 اینترنتی آمارگیری مزایای جمله از. است پیداکریه بیشتری گیترش اینترنتی آمارگیری الزم، زیرساختهای

 آمارگیری طرح نوع این اجرای برای .کری اشاره انتشار سرعت افزایش و هاهزینه یر جویی صرفه به ووانمی

 بایاد هااپرسشنامه کامل و یرست وکمیل یر همکاری برای پاسخگویان آمایگی منظور به الزم سازی بیتر

 زماانی سری یر ناسازگاری بروز از جلوگیری برای الزم هایبینی پیش و راهکارها باید همچنین. شوی انجام

 کاه محادوییتهایی و کرونا شیوع به ووجه با. گرفت نظر یر هایایه آوریجمع روش یر وغییر یلیل به نتایج

 آمادهوجاوی  باه روش ایان اجرای برای مناسبی شرای  است، یاشته ینبال به جمعی و فریی اروباطات یر

 طارح ایان اجارای بارای را الزم شارای  زمیناه ایان یر موجوی وجربیات به ووجه با مجموعه این یر .است

 )یفتر صنعت، معدن و زیر بنایی( پیشنهای یایه شده است.

 کاه ثبتای اسات از  ها بجز بخش ساختمان و میاکنوغییرات ایجای شده یر شیوه اجرای ومام طرح سوابق

ورکیبی مصاحبه رو یر رو و اینترنتی یا ولفنی )یفتر به روش « مصاحبه رو یر رو ووس  آمارگیر یا پاسخگو»

 صنعت، معدن و زیر بنایی(

 نمواییم اجرا را رو پیش های آمارگیری حضوری، مراجعه حذف با توانیم می تهیه گزارش چگونه 

 جمله از که یاری وجوی نیز ییگری روشهای حضوری مراجعه جز به کشاورزی هاییایه آوری جمع برای
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 کری اشاره ... و اینترنتی و ولفنی روشهای یور، از سنجش ثبتی، هاییایه از استفایه چون روشهایی ووان بهمی 

 )یفترکشاورزی( .گیریمی قرار بررسی و بحث موری روشها این از کدام هر یر گزارش که

 

 معاونت اقتصادی و محاسبات ملی

 9-های خدماتگزارش وضعیت اجرای شاخص قیمت تولیدکننده بخش 

 های زمانی فصلی و ساالنه یر سطح کل کشور.وفکیک یوره: وهیه شاخص قیمت وولیدکننده خدمات به اهداف 

هاای مختلا  بخاش خادمات این طرح به صورت فصلی از یک  وا یه  اولین ماه فصل بارای ریه بندی اجرا:زمان

 23/8/8933واا  82/82/31ه   از  با ووجه به شرای  پیش آمد  8931گیری میشد که یر فصل زمیتان سال قیمت

 اجرا شد.

های میتقل و متبوعی که محل ارائاه اقاالم مراجعه حضوری به ومامی کارگاه آوری اطالعات تاکنون:روش جمع

باشد. همچنین پرسشنامه طرح باه صاورت الکترونیکای )وبلات( گیری بخش مربوط به خوی میمنتخب سبد قیمت

 شوی.وکمیل می

 صورت ولفنی )از ابتدا( جایگزین آن شد. آوری قیمت به: جمعده در دوره کروناییتغییرات ایجاد ش

 معدن شاخص قیمت تولیدکننده بخش-2

هاای زماانی فصالی و سااالنه یر ساطح کال وفکیک یورهبه اخص قیمت وولیدکننده بخش معدن وهیه شاهداف : 

 کشور.

هاای مختلا  معادن  اولین ماه فصال بعاد بارای بخاش این طرح به صورت فصلی از یک  وا یه  اجرا:بندی زمان

،  با ووجه به شرای  پیش آمده و به منظور حفظ کیفیت اطالعات 8931شوی. یر فصل زمیتان سال گیری میقیمت

 انجام شد. 23/38/8933الی   82/82/31آوری شده، اجرای طرح از قیمت جمع

بریاری یا یفاور مرکزی معااین مراجعه حضوری به ومامی معاین یر حال بهره آوری اطالعات تاکنون:روش جمع



       91در زمان ویروس کووید  آمار ایرانمرکز  رویکرد
 

 

99 

 

نحاوه وکمیال  اساتخراج شاده و منادرج یر پرسشانامه،آوری اطالعات قیمت موای معادنی منتخب به منظور جمع

 پرسشنامه طرح به صورت الکترونیکی )وبلت( است.

 هاا جهات پاساخگویی،ی و افزایش همکااریبهداشت لیمیا تیجهت رعاتغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی: 

از ابتادا یوره  یموای معادن متیاطالعات مربوط به ق یآورجمع به منابع اطالع متوق  شد و یروش مراجعه حضور

 انجام شد. یصورت ولفن به 8931فصل زمیتان سال  یریآمارگ

 9318ها در فصل زمستان کیفیت تکمیل پرسشنامه

، با ارسال گزارش مکتوب به معاونین آماار 8931هایی که ما بعد از اجرای فصل پاییز و پیگیری با ووجه به ومهیدات

ها حتی کاهش نیز یاشاته اسات و از ای . نرخ عدم وکمیل پرسشنامهها، یر خصوص کیفیت نتایج طرح یاشتهاستان

طرح به یلیال شارای  موجاوی  یرصد یر فصل زمیتان رسید. ما یر این  128به  8931یرصد یر فصل پاییز  8221

 ای .یرصدی وعدای رکوریهای قیمت را یر اجرای فصل زمیتان یاشته 125ونها کاهش 

 صنعت شاخص قیمت تولیدکننده بخش-3

های زماانی فصالی و سااالنه یر ساطح کال وفکیک یورهوهیه شاخص قیمت وولیدکننده بخش صنعت به اهداف : 

 کشور.

هاای مختلا  صانعت  صورت فصلی از یک  وا یه  اولین ماه فصل بعاد بارای بخاش این طرح به اجرا:بندی زمان

،  با ووجه به شرای  پیش آمده و به منظور حفظ کیفیت اطالعات 8931شوی. یر فصل زمیتان سال گیری میقیمت

 انجام شد. 23/38/8933الی   82/82/31آوری شده، اجرای طرح از قیمت جمع

هاای های صنعتی یا یفااور مرکازی کارگااهمراجعه حضوری به ومامی کارگاه تاکنون: آوری اطالعاتروش جمع

نحاوه وکمیال وولید شده و منادرج یر پرسشانامه،  آوری اطالعات قیمت محصوالت صنعتیمنتخب به منظور جمع

 پرسشنامه طرح به صورت الکترونیکی )وبلت( است.

 هاا جهات پاساخگویی،ی و افزایش همکااریبهداشت لیمیا تیجهت رعاتغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی: 

از ابتادا یوره  محصاوالت ماتیاطالعات مربوط باه ق یآورجمع به منابع اطالع متوق  شد و یروش مراجعه حضور
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 انجام شد. یصورت ولفن به 8931فصل زمیتان سال  یریآمارگ

یرصادی از  829ها ونها با کاهش شنامهنرخ وکمیل پرس: 9318ها در فصل زمستان  کیفیت تکمیل پرسشنامه

یرصد یر فصل زمیتان رسید. به یلیل شرای  موجوی ماا ووانیاتی  باا   3923به  8931یرصد یر فصل پاییز  3228

آوری اطالعات کاهش بییار ناچیزی یر وعدای رکوریهاای قیمات اخاذ شاده را یر وغییر یر زمان اجرا و روش جمع

 ی .باش اجرای فصل زمیتان یاشته

 طرح شاخص قیمت مصرف کننده شهری و روستایی-4

هاای قیمات شاهری و روساتایی بصاورت حضاوری از آوری اطالعاات یر طرحروال معمول و همیشگی: روش جمع

گیری و قیمتهای های خریه فروشی است. این کار ماهانه یر ومامی مناطق شهری و روستایی نمونه صورت میکارگاه

گریی. قیمتهای اجاره بهای خانوارهای شهری نیز بصورت ماهانه سامانه سیجای به مرکز ارسال میاخذ شده از طریق 

گیری شاده و پاس از یرج یر و یر آغاز فصل بصورت حضوری و یر یو ماه بعدی بصاورت ولفنای از خاانوار قیمات

 گریی.پرسشنامه کاغذی و سکس یایه آمایی، به مرکز ارسال می

هاا : یر این ماه با ووجه باه بااز باوین ساوپر مارکتهمزمان با شیوع بیماری 11ین ماه وضعیت اجرا در فرورد

های بهداشتی اعالمی از سوی وزارت بهداشات صاورت گرفتاه اسات. گیری از اقالم خوراکی با رعایت پرووکلقیمت

هاا ای به اساتانطی نامه گیری از اقالم غیر خوراکی وا بییت  فروریین ماه بصورت ولفنی بویه است. یر ایامهقیمت

چناین گیری از اقالم غیر خوراکی و خدماوی که از بییات  فارویین بااز شاده بویناد، اعاالم شاد. ه طریقه قیمت

ها، های پاذیرایی، اساتخر، آموزشاگاههایی که مروب  با مشاغل پر خطر و با رییک باال هیاتند مانناد ساالنکارگاه

گیری نشدند. استان وهران با ووجه به باز شدن یاک هفتاه ییروار از یتند، قیمتها و ... که هنوز وعطیل هآرایشگاه

 گیری با محدوییت بیشتری مواجه بویه است.سایر نقاط کشور، یر قیمت

آمارگیری یر طرح اجاره بهای خانوارهای شهری این ماه بصورت ولفنی صورت گرفته است و وغییری یر وعدای مظنه 

ری از کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی یر این ماه باا مشاکل خاصای مواجاه طرح آمارگی نداشته است.

 یهد.های طرح روستایی یر ماه فروریین نیبت به ماه اسفند وغییری نشان نمینبویه است و وعدای مظنه
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 کشاورزی شاخص قیمت و متوسط قیمت تولیدکننده بخش-5

های زمانی فصلی و ساالنه یر ساطح کال وفکیک یورهشاورزی به وهیه شاخص قیمت وولیدکننده بخش کاهداف : 

 کشور.

های مختل  کشااورزی این طرح به صورت فصلی از یک  وا بییت  اولین ماه فصل بعد برای بخشبندی اجرا: زمان

اطالعات ، با ووجه به شرای  پیش آمده و به منظور حفظ کیفیت 8931شوی. یر فصل زمیتان سال گیری میقیمت

 انجام شد. 32/32/8933الی   81/82/31آوری شده، اجرای طرح از قیمت جمع

آوری اطالعاات مراجعه حضوری و پرسش از مطلعین محلی باه منظاور جماع آوری اطالعات تاکنون:روش جمع

 الکترونیکای صاورت باه طارح پرسشانامه وکمیل نحوه های آن.قیمت و مقدار محصوالت بخش کشاورزی و هزینه

 .است( وبلت)

ی و پیشبری بهتار طارح ماواری زیار یر نظار بهداشت ئلمیا تیجهت رعاتغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی: 

 گرفته شدند:

 ها از مراجعه حضوری به ولفنی.ها جهت وغییر روش اجرای طرحهماهنگی با استان -

آوری شاده جهات رصاد روزانه اطالعات جمعالزام ماموران آمارگیری و کارشناسان استان به بارگزاری  -

 کرین اجرا.

 ی.جهت اروباط بهتر با کارشناسان استانهای واویاپی گروه جاییا -

 .اجرا بصورت روزانه شرفتیپ یرصدگزارش  هیوهو  یریگیپ -

با ووجه به ماهیت طرح و وغییر محصوالت کشت شده یر : 9318ها در فصل زمستان کیفیت تکمیل پرسشنامه

های گذشته انجام فصول مختل  برای بررسی اطالعات فصل زمیتان الزم است مقاییه نیبت به فصول مشابه سال

 باشند. آوری شده اقالم یارای اهمیت میهای جمعها آمارگیری شده و مظنهشوی. همچنین یر این طرح وعدای نمونه

های انجام شده جهت بهبوی طرح، بررسی کیفیت نتایج طرح نشان یای که نرخ ریزش به ومهیدات و پیگیریبا ووجه 

های باشاد، کاه اساتانیرصاد می 322نیبت به فصل مشابه سال قبل  8931نمونه یر کل کشور یر فصل زمیتان 
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یرصد وغییر نیبت به فصال مشاابه  925یرصد، هرمزگان با نرخ  222یرصد، بوشهر با نرخ  2آذربایجان غربی با نرخ 

یرصاد افازایش یاشاته اسات  9ها وعادای مظناه اند. با این وجوی یر کل کشورسال قبل با کاهش نمونه مواجه بویه

یر فصال اند. های ماا افازایش یاشاتهای  بلکه مظنهبنابراین نه ونها یر این فصل یر کل کشور کاهش مظنه نداشته

به طور کلی نیبت به فصال مشاابه  ند واها اصالح و ری قیمت شدهیرصد از مظنه 822کل کشور یر  8931 زمیتان

باشاد کاه ایان یرصد یارای کاهش نرخ اصالح و ری نیبت به فصل مشابه سال قبال می 8925سال قبل کل کشور 

 باشدنشان از افزایش کیفت کار یر سطح کل کشور می

 صنعتیشاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری های -6

هدف کلی از اجرای طرح قیمت گیری از محصوالت گاویاری هاای صانعتی محاسابه شااخص قیمات  :کلیهدف 

 فصلی یرکل کشور و به وفکیک استان می باشد.  وولیدکننده به صورت ساالنه و

 اهداف تفصیلی این طرح عبارتند از :  

 ساالنه به صورت فصلی وگاویاری های صنعتی محاسبه شاخص کل محصوالت  -8

 متوس  ساالنه قیمت محصوالت گاویاری های صنعتیمحاسبه  -2

 گاویاری های صنعتیوهیه سری زمانی مربوط به اعدای شاخص کل  -9

 . یگاویاری های صنعتوهیه سری زمانی مربوط به یرصد وغییرات  شاخص کل  -2

بییات  فصول بهار ، وابیتان و پاییزطرح آمارگیری از قیمت محصوالت گاویاری های صنعتی یر  :زمان آمارگیری

یرایان  مای باشاد فروریین ماه سال بعاد و یر فصل زمیتان می باشد. ماه بعد یه آخرین ماه فصل لغایت  و پنج 

طرح نیز مانند سایر طرح های آمارگیری از قیمت، آخرین قیمت عملی ارایه محصول موری نظر طی فصل جاری ) از 

 روز اول فصل وا روز مراجعه آمارگیر به منبع اطالع پرسش و یر پرسشنامه یرج می شوی.

آوری اطالعاات قیمات جماع، با ووجه به شرای  پیش آمده و به منظور حفظ کیفیات 8931یر فصل زمیتان سال 

 انجام شد. 93/38/8933الی   33/38/8933شده، اجرای طرح از 

یر طرح آمارگیری از قیمات وولیاد کنناده محصاوالت گااویاری هاای  :قبل از کرونا آوری اطالعاتروش جمع
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الکترونیکای ووکمیل پرسشانامه صنعتی از طریق مراجعه به واحدهای نمونه و مصاحبه میتقی  با پاسخگوی مطلع 

 بااستفایه ازوبلت می باشد. 

 تغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی: 

 ی و پیشبری بهتر طرح مواری زیر یر نظر گرفته شدند:بهداشت ئلمیا تیجهت رعا -

 ها از مراجعه حضوری به ولفنی.ها جهت وغییر روش اجرای طرحهماهنگی با استان -

آوری شاده جهات رصاد استان به بارگزاری روزانه اطالعات جمعالزام ماموران آمارگیری و کارشناسان  -

 کرین اجرا.

 ی.جهت اروباط بهتر با کارشناسان استانهای واویاپی گروه جاییا -

 .اجرا بصورت روزانه شرفتیپ یرصدگزارش  هیوهو  یریگیپ -

 با ووجه به شرای  پیش آمده اجرای طرح یک هفته زویور از برنامه زمانبندی شروع شد. -

 9318ها در فصل زمستان کیفیت تکمیل پرسشنامه-7

کارگاه رسید  93، به عدی 31وعدای بی پاسخی طرح گاویاریهای صنعتی یر زمیتان مقایسه اطالعات بی پاسخی: 

موری( کاهش یاشته است. یرصد بی پاساخی یر پااییز  91پاسخی )وعدای بی 31که نیبت به یوره قبل یعنی پاییز 

 یرصد کاهش یافته است. 9228به  31است که این عدی یر زمیتان  بویه 9231برابر  31

یرصد( بویه است، یر این  2298موری ) 23پاسخی ( ه  که وعدای بی31یر مقاییه با فصل مشابه سال قبل )زمیتان 

 به نظر می رسد پاسخگویی ولفنی بهتر نتیجه یایه است. یرصد کاهش یافته است. 9228فصل به 

هاای ارساال شاد یر طرح گاویاریهای صنعتی وعدای ری قیمت و اصالحاوی که بر روی قیمتح: کیفیت اجرای طر

یهد که یر این یوره انجام شده است، موری بررسی قرار گرفت و با یوره مشابه سال قبل مقاییه شد. نتایج نشان می

 8528یرصاد( قبال  81به سال)یرصد ری و اصالح قیمت وجوی یاشته است که یر مقاییه با یوره مشا 323مجموعاً 

 واحد یرصد کاهش یافته است. 8129( 8322واحد یرصد کاهش یاشته است. همچنین یر مقاییه با فصل قبل ه  )
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 شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری های صنعتی-8

هدف کلی از اجرای طرح قیمت گیری از محصوالت گاویاری هاای صانعتی محاسابه شااخص قیمات  :کلیهدف 

 وولیدکننده به صورت ساالنه وفصلی یرکل کشور و به وفکیک استان می باشد. 

 :   اهداف تفصیلی این طرح عبارتند از

 به صورت فصلی و ساالنهداری های صنعتی مرغمحاسبه شاخص کل محصوالت  -8

 داری های صنعتیمرغمتوس  ساالنه قیمت محصوالت محاسبه  -2

 داری های صنعتیرغموهیه سری زمانی مربوط به اعدای شاخص کل  -9

 داری های صنعتی. رغموهیه سری زمانی مربوط به یرصد وغییرات  شاخص کل  -2

بییت  ، وابیتان و پاییز فصول بهارداری های صنعتی یر رغمطرح آمارگیری از قیمت محصوالت  :زمان آمارگیری

یرایان  مای باشاد فروریین ماه سال بعد و یر فصل زمیتان  می باشد ماه بعد یه آخرین ماه فصل لغایت  و پنج 

طرح نیز مانند سایر طرح های آمارگیری از قیمت، آخرین قیمت عملی ارایه محصول موری نظر طی فصل جاری ) از 

 روز اول فصل وا روز مراجعه آمارگیر به منبع اطالع( پرسش و یر پرسشنامه یرج می شوی.

آوری اطالعاات قیمات جماع ، با ووجه به شرای  پیش آمده و به منظور حفظ کیفیات8931یر فصل زمیتان سال 

 انجام شد. 93/38/8933الی   33/38/8933شده، اجرای طرح از 

یر طرح آمارگیری از قیمات وولیاد کنناده محصاوالت گااویاری هاای : قبل از کرونا آوری اطالعاتروش جمع

الکترونیکای  ووکمیل پرسشانامهصنعتی از طریق مراجعه به واحدهای نمونه و مصاحبه میتقی  با پاسخگوی مطلع 

 بااستفایه ازوبلت می باشد. 

ی و پیشبری بهتار طارح ماواری زیار یر نظار بهداشت ئلمیا تیجهت رعاتغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی: 

 گرفته شدند:

 ها از مراجعه حضوری به ولفنی.ها جهت وغییر روش اجرای طرحهماهنگی با استان -

آوری شاده جهات رصاد الزام ماموران آمارگیری و کارشناسان استان به بارگزاری روزانه اطالعات جمع -
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 کرین اجرا.

 ی.جهت اروباط بهتر با کارشناسان استانهای واویاپی گروه جاییا -

 .اجرا بصورت روزانه شرفتیپ یرصدگزارش  هیوهو  یریگیپ -

 ویور از برنامه زمانبندی شروع شد.با ووجه به شرای  پیش آمده اجرای طرح یک هفته ز -

های ارساال شاد یر طرح مرغداریهای صنعتی وعدای ری قیمت و اصالحاوی که بر روی قیمتکیفیت اجرای طرح: 

یهد که یر این یوره انجام شده است، موری بررسی قرار گرفت و با یوره مشابه سال قبل مقاییه شد. نتایج نشان می

واحد  822یرصد( قبل  1ح قیمت وجوی یاشته است که یر مقاییه با یوره مشابه سال)یرصد ری و اصال 125مجموعاً 

 واحد یرصد افزایش یاشته است. 228یرصد( نیز  921) 31یرصد کاهش یاشته است. یر مقاییه با پاییز 

 های مسکونی شهر تهرانهای ساختمانشاخص قیمت نهاده-1

های میکونی شهر وهران مای باشاد. های ساختمانشاخص قیمت نهایههدف کلی این طرح وهیه و انتشار اهداف : 

گاروه  81قل  از انواع مصالح سااختمانی باویه اسات کاه یر  813اطالعات موری نظر یر این طرح آمارگیری شامل 

های اجرایی طبقه بندی شده اند. واحد آماری یر این طرح هر یک از مصاالح ماوری اساتفایه یر سااخت سااختمان

 کنند.ها فعالیت میونی شهر وهران و نیز هر یک از مشاغلی است که یر ساخت این ساختمانمیک

های وولید کننده یا عمده فروشی و خاریه فروشای مصاالح سااختمانی حاصال از طارح سرشاماری فهرست کارگاه

 ست.به هنگام شده ا 8932مرکز امار ایران که وا پایان نیمه اول سال  8918عمومی کارگاهی سال 

 زمان قیمت گیری از بییت  لغایت سی ام آخرین ماه هر فصل است.بندی اجرا: زمان

روش گاریآوری اطالعاات یر ایان طارح بصاورت مراجعاه میاتقی   آوری اطالعات تاکنون:روش جمع

های نمونه و مصاحبه حضاوری مای باشاد. نحاوه وکمیال پرسشانامه طارح باه صاورت آمارگیر به کارگاه

 الکترونیکی )وبلت( است.

هاا جهات ی و افازایش همکااریبهداشات لیمیاا تیاجهت رعاتغییرات ایجاد شده در دوره کرونایی: 

 اقاالم متیاطالعات مربوط به ق یآورجمع به منابع اطالع متوق  شد و یراجعه حضورروش م پاسخگویی،
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 انجام شد. یصورت ولفن به 8931فصل زمیتان سال  یریاز ابتدا یوره آمارگ

 های شاخص وولید کنناده )بندی اجرای طرحوغییر زمانPPI ( جهات ساهولت کاار اجارای اساتان )یفتار

 ها(شاخص  قیمت

  های قیمت مصرف کننده مرباوط باه فاروریین مااه شاخصهای اطالعات مربوط به طرح :هااستانابالغ به

 ها()یفتر شاخص  قیمت. آوری شویها، از طریق وماس ولفنی جمع، ضمن رعایت صحت و یقت یایه8933

 آوری جماع ولفنای صورت بهنشین  اجاره خانوارهای بهای اجاره قیمت از آمارگیری طرح :هاابالغ به استان

 ها()یفتر شاخص  قیمت .شوی

 های مجازی به وفکیک هر طرح با کارشناسان استانی جهت وبایل نظرات به صاورت آنالیان و وشکیل گروه

 ها(فوری )یفتر شاخص قیمت

 ها(ها برای بهبوی اجرا )یفتر شاخص قیمتآوری نظرات و پیشنهایات استانمکاوبه با استان و جمع 

  یفتر شاخص  8933کننده برای فروریین و ارییبهشتاجرای طرح شاخص قیمت مصرفوهیه یستورالعمل(

 ها(قیمت

 هاا های مختل  به وفکیک هر طرح برای معاونین آماار اساتانارسال گزارشات پیشرفت کار یر زمان بندی

 ها(جهت نظارت )یفتر شاخص قیمت

  وهیه ریموت برای کارشناسان ITتان وکارهاای اجرایای )یفتار شااخص جهت ویریع یر پاسخگویی به اسا

 ها(قیمت

 هاای ای وغییرات نرخ وکمیل پرسشنامه ووعدای مظنه با اجرای یوره قبل وماامی طارحوهیه گزارش مقاییه

 .ها(کننده )یفتر شاخص قیمتکننده و وولیدمصرف

 

 

 



       91در زمان ویروس کووید  آمار ایرانمرکز  رویکرد
 

 

91 

 

  ها معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان

 جهت ها یرکه معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و امور استان است اقداماوی ،گرییمی مالحظه مقوله این یر که آنچه

 :باشدمی ذیل شرح به که است، شده مرکزآمار ایران انجام یر محیطی فع آلویگیر همکاران و سالمتی وامین

  و اماور نصب ضدعفونی کننده بهداشتی یرومامی طبقات و محل وایمکس )معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی

 ها(استان

 ها و سرویس بهداشتی و مشخص کرین وی  خدماوی مجازا ضدعفونی کرین ومام سطح آبدارخانه، آسانیور

 ها(برای این امر)معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و امور استان

  های بین الملل مبنی بر رعایت کامالریاست، رواب  عمومی و همکاریاطالع رسانی کامل با همکاری یفتر 

 ها( اصول بهداشتی کارکنان مرکزآمار ایران )معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و امور استان

 معاونات ووساعه مناابع،  یر اوایل شایوع و ساکس وعطیلای رساتوران نظارت جدی ویقیق بر پخت غذاها(

 ها( پشتیبانی و امور استان

 ونات ووساعه مناابع، پشاتیبانی و اماور )معا واکید بر استفایه همکاران از وسایل شخصی یر اماور پاذیرایی

 ها(استان

 معاونت ووساعه مناابع، پشاتیبانی و اماور  الزام استفایه ومامی پرسنل خدمات و نقلیه از ماسک ویستکش(

 ها(استان

 معاونات  ودبیر الزم جهت مکانیی  ثبت وروی و خروج همکاران به جهت رعایات کامال اصاول بهداشاتی(

 ها(مور استانووسعه منابع، پشتیبانی و ا

 معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و  وهیه حداقل پنج هزار ماسک و یستکش جهت مصرف هفتگی کارمندان(

 ها(امور استان

 ها()معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و امور استان وهیه یستگاه سمکاش جهت ضدعفونی کرین یفاور و معابر 
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 اندازه یمای بدن همکاران قرار یایه شده است و از وروی ساختمان یستگاه وب سنج برای  ورویی مبایی یر 

)معاونت ووسعه  آیدساختمان مرکز آمارجلوگیری به عمل می به   ویروس کرونا مشکوك به یا و  مبتال  افرای

 ها(منابع، پشتیبانی و امور استان

 ها(پشتیبانی و امور استان)معاونت ووسعه منابع،  یر سراسر کشور سازمان اقامتی مراکز وعطیلی کلیه 

 ها()معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و امور استان سازمان آرایشگاه  وعطیلی 

 ها()معاونت ووسعه منابع، پشتیبانی و امور استان ضروری غیر جلیات لغو. 

 

 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

 های زیرساخت وجهیز IT جمله  ازcall center )مرکز فناوری اطالعات و اروباطات( 

 پیگیری انعقای قراریایهای مربوط به راه(اندازی مرکاز ولفانcall centre و ممیازی مراقبتای ساال یوم )

 (مرکز فناوری اطالعات و اروباطات) سییت  مدیریت امنیت اطالعات

 ها و قراریای با مخابرات مراکز اساتانها برای عقد های فراوان با مراکز استانبرقراری اروباط و انجام پیگیری

 (مرکز فناوری اطالعات و اروباطات) رفع مشکالت یر این زمینه

 استان گلیتان به صاورت آزمایشای 2828اندازی و استقرار مرکز وماس ولفنی شروع فعالیت مربوط به راه 

 (مرکز فناوری اطالعات و اروباطات)

 مرکز فناوری ) گیر بجای بکارگیری از رایانه یر مراکز وماس ولفنیبررسی فنی استفایه از وبلت ممموران آمار

 (اطالعات و اروباطات

   راهنمایی و ایجای هماهنگی استفایه از بیتر شبکه وایرلس برای بکارگیری وبلت یر ومااس ولفنای ووسا

 )مرکز فناوری اطالعات و اروباطات(. مممورآمارگیر ولفنی یر استان گلیتان بصورت آزمایشی
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 پژوهشکده آمار ایران

 های مرکز آمار ایران و راهکارهای پیشنهادی برای گزارش تاثیر بیماری کرونا بر اجرای آمارگیری

 اجارای یر اخاتالل ایجای اپیدمی، بیماری و جنگ مانند بحرانی شرای  جانبی اثرات از یکی مواجهه با آن

 اساتفایه باا ساازمان عملکاری حفاظ شرای  این یر. تاس ها سازمان یر معمول و جاری هایفعالیت برخی

 اسات یایه نشان جهانی های انبحر وجربیات البته .است مه  بحران از قبل شرای  به نزییک ولی جایگزین

 از یکای .شاوی مای شناخته سازمان عملکری بهبوی برای فرصتی عنوان به زمان طی یر جایگزین های روش

 آمااری های سازمان ووس  آمارگیری های طرح حضوری اجرای امکان عدم (کرونا) 83 کوید بیماری اثرات

 وضاعیت یر بحرانای شارای  اثرات شناسایی عدم و ها یایه منظ  وولید یر اخالل به منجر امر این که است

 مادت، کووااه بحاران ریه ساه به را ها بحران ووان می کلی صورت به .شوی می کشور اجتماعی و اقتصایی

 بارای برخوری های استراوژی و جایگزین های روش .کری بندی وقیی  بلندمدت بحران و مدت میان بحران

 وجاوی مختلفای هاای روش آمارگیرها اجرای برای .است متفاوت بحران نوع سه این با متناسب میاله حل

 هاای روش غالبااً هاا روش ایان .اجارا خاوی هاایروش و مصااحبه های روش از اند عبارت عمدواً که یاری

 ایجاای نیز ثبتی های یایه و یایهه م پایه بر ییگر هایی روش فناوری رشد با البته شوی. می نامیده کالسیک

 کاه هرچناد) باشاد مدت ه کووا بحران یک کرونا اپیدمی شوی می بینیپیش که این به ووجه با .است شده

 جاری های فعالیت سال یک وا ماه شش حداکثر شوی می بینی پیش د( باش بلندمدت است ممکن آن اثرات

 هاای روش قالاب یر بایاد جاایگزین های روش استراوژی رسد می نظر به یهد، قرار ومثیر وحت را جوامع و

 مراجعاه بارای شاده ایجاای هاای محادوییت باه ووجاه با .باشد بحران قبل شرای  به نزییک و مدت کوواه

 ی مصاحبه با آمارگیری مانند ای شده شناخته های روش شوی می پیشنهای ها،آمارگیری اجرای و حضوری

 اجارای برای ورکیبی یا وکی صورت به ووانند می احتماالً فوق های روش .شوند جایگزین اینترنتی و ولفنی

 و شناساایی یر هاا آن نتایج و شوند می انجام ایران آمار مرکز یر منظ  صورت به اغلب که هایی آمارگیری

 ماه پایاه بر ییگری های روش گرچه.شوی اجرا و ریزی برنامه یاری، اهمیت نیز جامعه بر کرونا اثرات وحلیل
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 و هزیناه و کاار نیروی مانند خانواری های طرح برای ها روش این ولی یارند وجوی نیز باز های یایه یا یایه

 قابل اقتصایی یا اجتماعی آمارهای از برخی وهیه یر ونها است ممکن و نییتند کارامد عملیاوی خانوار یرامد

 .باوی خواهاد نتایجت کیفی سنجش و بحران از بعد های بررسی به منوط آنها کارگیری به که باشند استفایه

 و مبناا ثبتای هاای روش کاه یای قارار نظار مد را نکته این باید نیز ایاری های یایه از استفایه خصوص یر

 ه کووا بحران برای و است بلندمدت هایزیرساخت ایجای و ریزی برنامه نیازمند مختل  منابع سازی یککارچه

 هاا، آماارگیری اجارای یر مادت کووااه بحاران از گذر استراوژی عنوان به بنابراین .شوی نمی ووصیه مدت

 وجرباه وقریبااً فنای و اجرایای ساختار یارای و بحران از قبل شرای  به شبیه جایگزین های ازروش استفایه

 .شوی می ووصیه یند،گو سریع آمارگیری را آن اصطالحاً که پرسرعت اجرایی قابلیت و ک  پیچیدگی با شده

 یر کلای نکات آن بر عالوه .شوی می ارائه اختصار به ها آن مطالعه روش و بحران انواع گزارش  این ایامه یر

 خواهناد ارائه کرونا شیوع بحران شرای  یر ها آمارگیری اجرای برای شده گرفته کار به راهکارهای خصوص

 )پژوهشکده آمار ایران( .شد

 ها یر طرح نیروی کار )پژوهشکده آمار ایران(نامهبررسی اطالعات مدت زمان وکمیل پرسش 

  اندیشای جهات وشاکیل کمیتاه پژوهشاگران و کارهای اقتصاایی و ها  وبررسی واثیرات کرونا بر کیب 

 مشاوران علوم یایه )پژوهشکده آمار ایران(

 آماارگیری اجرای مشکالت رگیری هزینه و درآمد خانوار با توجه به شیوع بیماری کرونابازنگری آما 

 خانوار یرآمد و هزینه

 بیماری( شیوع زمان )یر یرآمد و هزینه آمارگیری اجرای خصوص یر پیشنهایات 

 پرسشنامه بازنگری 

 گیرینمونه روش بازنگری 

 اجرا روش بازنگری 

 اطالعات وکمیل برای مناسب کاربریی های برنامه یوهیه 
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 کشورها سایر یر یرآمد و هزینه آمارگیری وطبیقی مطالعات 

 خانوار )پژوهشکده آمار ایران(. یرآمد و هزینه از آمارگیری بهبوی هدف با گذشته پژوهشهای 

 

 الملل های بینیریاست، روابط عمومی و همکار وزهح

 های آماری(استانداریها ونظارت بر طرح های آماری کشورها )یفترواثیر شیوع کرونا بر فعالیت 

 سااختار باه مرباوط آمارهاای گیری نیروی کاره نظارت بر اجرای تلفنی طرح آمارنکات فنی و شیو 

 از ایعمده بخش .شویمی محیوب کشور یک اقتصایی سیاستهای وحلیل و ارزیابی برای مبنایی کار، نیروی

 واامین هادف باا واامین ایاران آماار مرکاز جمعیتی هایطرح از کشور انیانی نیروی بخش آماری نیازهای

 اقتصایی، که شویمی «کار نیروی آمارگیری طرح»کت مشار نرخ مانند کار نیروی ساالنه و فصلی شاخصهای

 آماارگیری طارح اجارای قادمت به ووجه . باباشدمی هاطرح این مهمترین از .. و اشتغال نرخ بیکاری، نرخ

 سمت به حرکت ضرورت کلیدی، و پایه هاییایه وولید استمرار به مبرم نیاز و ایران آمار مرکز یر کار نیروی

 با و جهان کنونی شرای  یر ویژه به شوی،می احیاس اطالعات و هایایه آوری جمع جدید و نوین هایشیوه

 روشاهای باا سانتی روشاهای جایگزینی اجتماعی، فاصله حفظ بر یولت الزامنوزیه و  کووید بیماری شیوع

 وولیاد بار ومرکاز هدف با  هاشیوه این ووسعه برای مغتنمی فرصت و شده ایجای پیش از بیش غیرحضوری

 باه کار نیروی طرح اجرای محتمل هایشیوه به حاضر گزارش یر .باشدمی الزم کیفیت با و موقع به هایایه

 شاده اشااره اجارا و آموزش بر نظارت نحوه و خانوار به طرح اجرای رسانی اطالع هایشیوه و ولفنی صورت

 های آماری()یفتر استانداریها ونظارت بر طرح .است

 ینادآفر ساازی مادرن یر نکات فنی واجرایی طرح ارزیابی تاثیر ویروس کرونا بر کسب وکار کشور 

 هاایمولفه آن یر که بویه کار اصلی و اولیه گامهای از یندآفر الزامات و ساختار وعیین و وعری  آمار، وولید

 استانداریهای یسترس، یر یایهای منابع آمار، وولید ابزار و روشها یند،آفر هدف و حوزه وعیین مانند کلیدی

 باروز باه ووجه. با شویمی ورسی ... و رسانیاطالع و انتشار استخراج، روشهای وولید، فرایند نیاز موری آماری
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 واثیر سنجش ضرورت کارها، و کیب وعطیلی و کرونا بیماری شیوع یلیل به کشور یر حای و بحرانی شرای 

 یرنظار باا. شاوی رسایده مها  این به طرحی اجرای با شده مقرر و آمده پیش ایران اقتصای بر بیماری این

 یر که فنی نکات و الزامات برخی طرح، اجرای و وهیه یندآفر بررسی و مطالعه برای زمانی محدوییت گرفتن

 مفااهی  و وعااری  ،اسات شاده اشااره اینجاا یر شوی گرفته نظر یر باییتی مذکور طرح اجرای و طراحی

 مالکیات وحات که مجوز یریافت به ملزم و قانونی مرمیت فعالیت هرنوع :کار و کیب طرح یر موریاستفایه

 انجام سوی یا افزویه ارزش هدف با منافع کیب منظور به ییگران به خدمت ارائه یا کاال وولید برای مشخص

 منظاور باه وولید عوامل یاشتن اختیار یر با که است اییافته سازمان نهایی واحد، اقتصایی بنگاه .شویمی

 بنگااه باشاد کارگااه چند یا یک شامل میتواند و پریازیمی خدمات یا و کاالها وولید به افزویه، ارزش ایجای

 مبناای کاه طرح چارچوب. باشد غیرشرکتی بنگاه یا غیرانتفاعی مؤسیه شرکت، شبه شرکت، یک وواندمی

 بخشاهای باه باووجاه «ایاران اقتصایی فعالیتهای بندی طبقه » ایران آمار مرکز آماری هایطرح چارچوب

 کاد وعیاین و فعالیات شناساایی بارای بنادی طبقاه ایان از اجرایی یستگاههای نیز ملی سطح یر و بویه

   هااییساته اسااس بار طارح پاساخگویان شویمی پیشنهای کنند،می استفایه خوی پوشش وحت واحدهای

 و وولیاد، معادن استخراج ،ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی،شوند:  وعیین این شرح به بندی طبقه ورکلی

 های آماری()یفتر استانداریها و نظارت بر طرح .خدمات ،)صنعت( ساخت

  و عماومی روابا  )یفتار ریاسات، صاورت ویادئوییرئیس مرکزآمار ایران به  8933پیام وبریک عید نوروز 

 الملل(بین هایهمکاری

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفتر ریاست، وشکیل شورای مدیران به صورت مجازی 

 و عماومی رواب  )یفتر ریاست،ها باالخص استان گلیتان به صورت ویدئو کنفرانس وشکیل جلیه با استان 

 الملل(بین هایهمکاری

 هاایهمکااری و عماومی روابا  )یفتار ریاسات،به صورت مجازی  ی یولتیهابا یستگاه تبرگزاری جلیا    

 الملل(بین
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 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفتر ریاست،وبه با بخش آمار سازمان ملل متحد مکا 

   مکاوبه با بخش آمار Escap،الملل( بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفتر ریاست 

 هاایهمکااری و عماومی رواب  های آمارگیری )یفتر ریاست،مکاوبه با ایاره آمار اروپا و واثیر کرونا بر طرح 

 الملل(بین

 ،و عماومی روابا  مکاوبه با ایاره آمار استرالیا یر خصوص واثیر ویاروس کروناا بار اقتصاای )یفتار ریاسات 

 الملل(بین هایهمکاری

  های آماری ایاره آمار و انجاام طارح هاای آمااری باه کرونا کووید نوزیه بر انجام طرحورجمه گزارش واثیر

    و عمومی رواب  صورت پیت الکترونیک وولفنی و ووق  آمارگیری حضوری یرکشور نیوزلند )یفتر ریاست،

 الملل(  بین هایهمکاری

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی واب ر المللی کار )یفتر ریاست،ها و رهنمویهای ایاره بینورجمه ووصیه 

  ورجمه نامه رئیس بخش آماری سازمان ملل متحد یر پاسخ به استعالم یرباره ووصایه هاا و رهنمویهاا یر

 هاایهمکااری و عماومی رواب  های آماری یر زمان شیوع کووید نوزیه )یفترریاست،خصوص اجرای طرح

 الملل(بین

  یفتار  ر آمار قیمت یر منطقه آسیای غربایبه طور کلی و به طور خاص بورجمه واثیر کووید نوزیه بر آمار(

 الملل( بین هایهمکاری و عمومی رواب  ریاست،

  کنند )یفتر سرشماری اجرا می 2323ورجمه متنی وحت عنوان واثیر کووید نوزیه بر کشورهایی که یر سال

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  ریاست،

 یدی یر خصوص اثر کووید نوزیه بر فعالیت آماری کشور نیوزلند برگرفته از سایت نیوزلناد ورجمه نکات کل

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،

 ها و رهنمویها بارای اجارای ورجمه نامه مدیر آمار اسکاپ یر خصوص استعالم از آن سازمان یرباره ووصیه

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  نوسیه )یفترریاست،طرح آمارگیری یر منطقه آسیا و اقیا
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  ووانیات بشاوییر این اوضاع آشافته شارای  بادور از ایان نمای»ورجمه متن روزنامه گاریین وحت عنوان 

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،

  و عماومی روابا  )یفترریاسات،آمریکاا وحات وهدیاد ویاروس کروناا  2323سرشماری سال ورجمه متن 

 الملل(بین هایهمکاری

  آمارگیری وحت شارای  وعطیال عماومی یاک یرس بارای همگاان»ورجمه خبرنامه اسکاپ وحت عنوان »

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،

  المللای کاار نواثیر کووید نوزیه بر جمع آوری اطالعاات باازار کاار برگرفتاه از ساایت ساازمان بایورجمه

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،

  و عماومی روابا  بخش آمار سازمان ملل متحد )یفترریاست، 2323ورجمه و معرفی وب سایت سرشماری 

 الملل(بین هایهمکاری

 ،و عماومی روابا  ورجمه یوم نامه آقای شوین ویت رئیس بخش آمار ساازمان ملال متحاد )یفترریاسات 

 الملل(بین هایهمکاری

  ورجمه نامه مطالعه اندازه گیری استانداریهای زندگی به عنوان بخشی از اقدام همگان باناک جهاانی بارای

های آمارگیری ولفنی پر وکرار یر کشورهای اویوپی، ماالوی، نیجریه، وانزانیا و اوگاندو برای رصد اجرای طرح

 و عماومی روابا  اقتصاایی و اجتمااعی آن )یفترریاسات، های کشوری به کوویاد ناوزیه و وااثیراتپاسخ

 الملل(بین هایهمکاری

 گیار کوویاد ناوزیه شناساان یر یرك بیمااری هماهگازار جمعیاتورجمه متن وحات عناوان نقاش وااثیر

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،

 و عمومی رواب  مه مربوط به آن )یفترریاست،اثر کوید نوزیه بر آمارگیری کیب وکار یر استرالیا و پرسشنا 

 الملل(بین هایهمکاری
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 های آمارگیری نیروی کار یر زمان شایوع کوویاد ناوزیهرسانی یرباره انجام طرحوهیه استراوژی ویژه اطالع 

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،

  ایران  اسالمی جمهوری یر های آماری طرح اجرای بر 38 کوید ویروس گیری همه واثیرورجمه به انگلییی

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست، ملل سازمان آمار بخش سایت یر شده منتشر

 آن برگرفتاه بر نوزیه کووید بیماری از شیوع ناشی پیامدهای و سرشماری خصوص یر فنی گزارش خالصه 

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست، متحد ملل سازمان جمعیت صندوق سایت از

 هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست، کووید بحران به اضطراری مربوط شرای  یر کره آمار ایاره برنامه 

 الملل( بین

  روابا  )یفترریاسات، جناوبی کاره آمار ایاره سایت از گرفته بر کره آماره ایاره گویی پاسخ سییت ورجمه 

 الملل( بین هایهمکاری و عمومی

 یفترریاست، جهانی بانک وبگاه از گرفته ولفنی بر آمارگیری طرح اجرای جهانی برای بانک پیشنهایی طرح( 

 الملل( بین هایهمکاری و عمومی رواب 

 آماری فعالیتهای بر کرونا ویروس شیوع تأثیر خصوص در کشور 98 آمار ملی مرکز وبگاه بررسی 

 گاذاریفاصاله و قرنطیناه هاایبرناماه اجارای ویروس کوئید ناوزیه، از ناشی بیماری سابقه ک  شیوع آنها

 روی بار زیاایی وامثیرات اجتماعی، فعالیتهای سایر همچون وواندمی جهان مختل  کشورهای یر اجتماعی

 و اقادامات از اطاالع منظاور. باه گاذاریب برجای ینیا مختل  رهایکشو سرشماریو آماری طرحهای اجرای

 کشورهای آماری طرحهای و سرشماریها اجرای بر آن ومثیر و بیماری این با رویارویی یر کشورهاسایر وجارب

 راکازم سی وبگااه برر به اقدام ایران آمار مرکز الملل بین همکاریهای و عمومی رواب  یفتر ریاست، مختل ،

 اجتمااعی،ووساعه  مختلا  طوحسا از برخاوریار ینیا مختل  قاره پنجکشور از میان کشورهای  81 آماری

 نتیجه که است کریهنوزیه  کوید ویروس از یناش بیماری با یرگیری متفاوت میزانهای با و آماری و اییاقتص
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-باین هاایهمکااری و عمومی رواب  )یفترریاست،شد.  گزارش ارائه قالب یر چکیده به صورت بررسی این

 الملل(

 83 کوید ومثیر(COVID-83 روابا  )یفترریاسات، قیمات آمارهاای بار طورخاص به و کلی طور به آمار بر 

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی

  هاای آماارگیریطارح لپکوفسکی جیم پروفسور با متحد ملل سازمان آمار بخش گفتگویترجمه 

و  هاافقر، اشتغال، مهارت گیرییر اندازهبه عنوان مثال،  یمل اییایه یازهاین نییر ومم ینقش مهم ،خانوار

و  و خشونت ضی، وبعیو خدمات عموم یبه خدمات یرمان ی، یسترسییغذا تی، امنریآموزش فراگ یریایگی

-طرحیهد که ینشان م است،  انجام شده یبریارنقشه یر زمینه راًیکه اخ اقداماوی. کنندمواری ییگر ایفا می

 89 شاامل کاهنماگرهای اهداف ووسعه پایدار سوم از کل  کیحدوی منبع  ووانندخانوار می های آمارگیری

هاای هاای طارحبرناماه، ی بیمااری کوویاد ناوزیه ریاگد، با همهنیهیرا پوشش م یمی شو هدف مختل 

از  یکه برخ یقرار گرفته است. یر حال ریوحت ومث یاز کشورها از جهات مختلف یاریخانوار یر بی آمارگیری

کنند، های آمارگیری ملی خوی استفایه میطرح یوب برامبتنی بر و  یولفن آمارگیریهای طرحکشورها از 

 .واکیاد یارناد یحضاور یهامصاحبههای آمارگیری به صورت بر اجرای  طرحهنوز ه   ی از کشورهااریبی

سوالی کاه یر اینجاا  قرار گرفته است یریگهمه نیا ریاز همه وحت ومث شیباین عملیات میدانی، است که 

 ؟اساتبااال  بییارنفوذ ولفن همراه ، ضریب یر اکثر کشورهامطرح می شوی این است که آیا یر حال حاضر 

باه انجاام  زماان مناسابی اسات واا اناد،کریه هیوک حضوری یهامصاحبه رکه ب ییکشورها برای اکنون ایآ

 یشناسروشیر زمینه کارشناس برجیته ، یلککوفیک  یپروفیور ج وغییر شیوه یهند؟ یولفن یهامصاحبه

 اجارایو  یطراحا نهینظرات خوی را یر زم بخش آمار سازمان ملل متحد،، یر گفتگو با های آمارگیریطرح

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست، .گذاشته استبه اشتراك  یولفن های آمارگیریطرح

  یاری بیشاتری اهمیات ییگاری زماان هار از بایش جمعیت موقع به و اعتمای قابل معتبر، آمار چراورجمه 

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  یفترریاست،)



       91در زمان ویروس کووید  آمار ایرانمرکز  رویکرد
 

 

21 

 

 آماارگیری ؟گرفوت نظور در باید  91 کووید تأثیر تحت تلفنی آمارگیری اجرایرا برای  نکاتی چه 

 یاسایهای سو نظرسانجیهای مرباوط باه باازار یر پژوهشاست که معموالً  آمارگیری انواعاز  یکی یولفن

 رایاز ،ور اساتهزینه، معموالً ک یسنتحضوری های با مصاحبه یهییر مقامصاحبه ولفنی  شوی.استفایه می

باه  یرسام ییر آمارهاا همچناین ی. مصااحبه ولفنایاتین یضرور مصاحبه انجامخانوار برای مراجعه به 

اجارا  یولفنا آماارگیری روشفق  به  ی،رسم هایاز آمارگیری یبرخ شده استاستفایه یمختلف یهاروش

به کمک  یمصاحبه ولفن قیاز طرونها  کایآمر گذران وقت یرساالنه  طرح آمارگیری مثال،عنوان، بهشوندمی

 یمصاحبه ولفنووان با استفایه از یک آمارگیری کامل را میاز  یبخش همچنینشوی. میاجرا  (CATI) انهیرا

منتخب  خانوارهای، یر اجرای طرح آمارگیری ملی قربانیان جنایت یر کشور آمریکامثال، عنوان. بهاجرا کری

. مصااحبه شاویها آمارگیری میاز آن باریکماه  5و هر این طرح آمارگیری قرار یارند سال یر 1/9 به مدت

همچناین از  خواهاد شاد. انجاامولفن  قیاز طر یهای بعدمصاحبه اماشوی انجام می حضوریصورت اول به

نییات پاذیر امکانی مصااحبه حضاوریر آن شرای  انجام که شوی استفایه می یطییر شرا یمصاحبه ولفن

 اضاطراری باه شارای  پاساخ رایبا هاای آماارگیری، یر وعدایی از کشورهای آفریقایی، طرحمثالعنوانبه

 یولفناآماارگیری  صاورتبه های آماارگیریطرح نی. اشد اجرار و فق ییغذا تیسطح امن یابیارز منظوربه

 و عماومی روابا  )یفترریاست،است بویه یابیارز جینتاسریع ارائه  از انجام این کار،و هدف  اندشده یاحطر

 الملل(بین هایهمکاری

 عمومی رواب  )یفترریاست، باال فرکانس یارای ولفن آمارگیری طرح هایحل راه بیتر از استفایه و طراحی 

 الملل(بین هایهمکاری و

 رویکاری یاک: 83-کوویاد گیر همه بیماری شیوع طول یر آماری ملی مراکز عملکری وضعیت پایش و رصد 

 الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست، هماهنگ
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  نیاازطرح ماوری محتاوای: کروناا ویاروس مهاار برای عمومی وعطیلی زمان طول یر کار بازار پایشورجمه 

 و عماومی روابا  )یفترریاسات، سازمان باین المللای کاار ویژه هایگروه با برخوری و کار نیروی آمارگیری

 الملل(بین هایهمکاری

 ال وغییرات یر برنامه کاری مشترك باین صاندوق جمعیات و صاندوق اعم بررسی پیشنهایات یر خصوص

ومثیر شیوع بیمااری  ران و پژوهشکده آمار با ومرکز بربا مرکز آمار ای کویکان )یونیی ( سازمان ملل متحد

 .الملل(بین هایهمکاری و عمومی رواب  )یفترریاست،کرونا بر شرای  اقتصایی و اجتماعی 

 

 


