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پیشگفتار

پیشگفتار
راهنمای تهیه و ارزیابی حساب تولید استانهای کشور به منظور هماهنگی و کاربرد روشهای یكسان در
گردآوری دادههای آماری و محاسبات مربوط به حساب تولید فعالیتهای اقتصادی در استانهای کشور
تدوین شده است .این راهنما دربرگیرنده تعاریف و مفاهیم پایه حسابهای ملی و منطقهای ،روشهای
گردآوری آمار و اطالعات و شیوههای محاسبات است .همراه با این راهنما ،مجموعهای از فرمها،
جداول،فهرستها و یادداشتهای تكمیلی به صورت فایلها ی کامپیوتری در اختیار کارشناسان گروه
حسابهای منطقهای استانها قرار میگیرد تا در تهیه حساب تولید فعالیتهای اقتصادی استانها از
آنها بهره برداری شود.
راهنمای کنونی که برای تهیه حساب تولید سال  1515استانها ارائه شدده اسدت ،دارای ردارروب و
ساختاری همانند راهنمای سال گذشته است اما در برخی از رشته فعالیت ها بدر حسدب ضدرورت و نیداز،
تغییراتی در فرم های آماری و متن راهنما پدید آمده که در راهنما درباره آن توضدیحات الزم ارائده شدده
است .بنابر این ،در کاربرد راهنمای تهیه حساب تولید سال 1515الزم است کارشناسان گروه حسابهدای
منطقه ای استان ها راهنمای تهیه حساب تولید سال 1515را به طور کامل و دقیق مطالعده نمدوده و بده
این تغییرات توجه ویژه ای داشته باشند.
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مهم ترین تغییرات در راهنمای تهیه حساب تولید سال  1394استان ها به شرح زیر است:

 -1سامانه حسابهای ملی با هدف تسهیل در گردآوری اطالعات  ،افزایش سرعت نظارت،کیفیدت و تهیده
بانک اطالعات حساب های منطقه ای طراحی و راه اندازی شده اسدت.این سدامانه مراحدل آزمایشدی
خود را درسال  1515با موفقیت پشت سر گذاشته و از سال  1515به بعد همده اطالعدات از ایدن
طریق گردآوری خواهد شد.
 -8با توجه به اینكه از سال  1515گردآوری همه اطالعات مورد نیاز از طریق سامانه صورت مدی گیدرد،
نیاز به درج فایل مربوطه در ارتباط استانی نمی باشد.اما برخی از اطالعات که بده صدورت ردارروبی
گرد آوری می شود،می بایست از طریق ارتباط استانی با همان دستورالعمل نامگدذاری و درج فایدل
به مرکز آمار ارسال کرد.
 -3استفاده از سامانه حساب ملی یكی از مهمترین معیارهایی ارزیابی عملكرد استانها(مددیریت آمدار و
اطالعات ،کارشناس مسئول و کارشناسان) است که فصل سوم ایدن مجموعده بده آن اختصداد داده
شده است .
مطالعه راهنمای حساب تولید سال1515استانها و توجه کامل به جزئیات و نكات آن به همه کارشناسان
مسئول و کارشناسان گروه حسابهای منطقه ای استان ها تاکید میشود تا بر پایه آن بتوان حساب تولید
استان ها را مبتنی بر اصول و تعاریف و مفاهیم نظامحسابهدای ملدی ،متكدی بده دادههدای آمداری قابدل
اعتماد و سازگار و در رارروب برنامه زمانی و بهنگام تهیه کرد.
در پایان الزم است از زحمات همكاران ذیل که در ویرایش این مجموعه نهایدت همكداری را داشدته اندد
تشكر شود.
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بخش كشاورزی،دامپروری ،جنگلداری ،شیالت ،شـكار بهداره اخدوان ،زیندب رضدایی ،فهیمده
محبی نیا و منا یونسی
بخش آب  ،برق  ،گاز و نفت  :راضیه فراهانی ،طاهره طباطبائی،شیوا راهگان
بخش حمل و نقل ،انبارداری ،ارتباطات ،واسطه گری مالی و كسـب و كـار محمدد غالمدی،
مریم افشار ،موارشین جوان و حمید جمشیدی نیا
بخش دولت ،بهداشت ،آموزش و شهرداری لیال ابوالفتحی ،فرشته بهرامی ،کوروش جوادی ،فاطمه
طالبی و اکرم رحیمی
بخش هتل و رستوران ،فرهنگـی و ورزشـی  ،مـذهبی و سیاسـی بهندوش سدادات آقایدان،
بنفشه نجفی
همچنین از آقای عزیزاله فرهادی در گردآوری و تدوین ،اکرم رحیمی در صفحه آرایی و ویراستاری نهایت
تالش را داشته اند تشكر می شود.
امید است در سال موسوم به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شاهد تحول اساسدی در تولیدد و توسدعه
بهنگام آمارهای مورد نیاز کشور باشیم.

جواد حسین زاده
مدیر کل دفتر حسابهاي اقتصادي
بهار 9315
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 -1تولید اقتصادی

9

تولید اقتصادی فعالیتی است که با استفاده از دادههای نیروی کار ،سرمایه و کاالها و خددمات تحدت
کنترل و مسئولیتیک واحد نهادی ،بهمنظور تولید کاالها و خدمات دیگر انجام میگیدرد.الزم اسدت
یک واحد نهادی وجود داشته باشد تا مسئولیت تولید و مالكیت کاالهای تولیدد شدده یدا مسدئولیت
دریافت بهای خدمات ارائه شده را بهعهده گیرد .بنابراین تولید طبیعی که بددون هدی ندو دخالدت
یاهدایت انسان صورت میگیرد ،تولید اقتصادی نیست .به عنوان مثال رشد طبیعی ماهی درآبهدای
دریا،تولید محسوب نمیشود درحالیکه پرورش مداهی درکارگداه پدرورش مداهی ،تولیدد بدهحسداب
میآید.
فعالیتهای اساسی انسان مانند خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن ،ورزشکردن وغیره کده انجدام دادن آن
توسط شخص دیگری امكان پذیر نیسدت،فعالیتهدایی هسدتند کده بده مفهدوم اقتصدادی ،تولیددی
نیستند .ازطرف دیگر ،فعالیتهایی مانند شستشو ،آمادهکردن غذا ،نگهدداری کودکدان وافدراد بیمدار
وسالخورده فعالیتهایی هستند که امكان انجدام آن توسدط واحددهای دیگدر وجدود دارد و بندابراین
درمحدودهی کلی تولید قرار میگیرند.

-Economic Production
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 -2حدو مرز تولید2در نظام حسابهای ملی

حد و مرز توليد در نظام حسابهاي ملي محدودتراز حد و مرز كلي آن است .بتهداليلتي ،آن دستهه از
فعالیتهای انجام شده توسط خانوار که خدمات شخصی خانگی برای مصرف خود تولید میکنندد،در
نظام حسابهای ملی ،تولید محسوب نمیشوند .این فعالیتها اگر توسدط کارکندان اسدتخدام شدده
توسط خانوار انجام گرفته باشند ،در محدودهی تولید قرارمیگیرند .درموارد دیگر محددودهی تولیدد
درنظام حسابهای ملی همان محدوده کلی دراقتصاد است .بنابراین فعالیدتهداییکده درمحددودهی
تولید تعیین شده درنظام قرارمیگیرند زیر میباشند:
الف د تولید کاالها و خدمات فردی و جمعی که به واحدهای دیگرغیراز تولیدکنندگان آنهدا عرضده
می شود یا قصد براین است که بهواحدهای دیگر عرضده شدود .تولیددکاالها وخددمات مصدرف شدده
درفرایند تولید این کاالها و خدمات نیز تولید محسوب میشوند.
ب د تولیددد بدده حسدداب خددود کلیددهی کاالهددایی کدده بددرای مصددرف نهددایی یددا تشددكیل سددرمایهی
تولیدکنندگان آنها باقی میماند.
پ د تولید به حساب خود خدمات واحدهای مسكونی توسط مدالكین واحددهای مسدكونی شخصدی
وهمچنین خدمات شخصی وخانگی تولید شده توسط کارکنان استخدام شده در خانوار.
در نظام حسابهای ملی ،تولید به حساب خود خدمات شخصی وخانگی که توسدط اعضای خانوار و
برای مصرف نهایی خود صورت میگیرد ،به طورسنتی ازمحاسبهی تولیدد خدارج شدده اسدت  .بیدان
دالیل این امر ،خارج ازبحث حاضراست لیكن اشاره به مواردی از این نو خددمات ،ضدروری بدهنظدر
میرسد:
2-The production boundary
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الف د نظافت ،دکوراسیون وتعمیر ونگهداری واحدهای مسكونی که توسط خانوارهای مالدک سداکن
در واحد مسكونی خود انجام میشود .منظورازتعمیرات ،تعمیدرات جزئدی اسدت کده معمدوال توسدط
مستاجر ومالک ،هردو ،انجام میشود.
ب د نظافت ،سرویس و نگهداری کاالهای با دوام و سایر کاالهای متعلق به خانوار ،از جملده وسدایل
نقلیهی شخصی خانوار
پ ت پخت وپز غذا برای مصرف شخصی
ت د نگهداری ،آموزش و پرورش کودکان خود
ث د مواظبت ازکودکان و افراد سالخورده و معلول
ج د نقل و انتقال افراد خانوار و کاالهای متعلق به خانوار
چ د انجام امورشخصی مانند اصالح کردن ،استحمام ،واکس زدن ،شستشوی لباس ،اتوکردن و...
 -3كاالها

3

کاالها اشیایی فیزیكی هستند که تقاضا برای آنها وامكان ایجاد حق مالكیت بدرآنهدا ،وجدود دارد و
مالكیت آنها میتواند ازطریق مبادله دربازار،ازیک واحد نهادی به واحد نهدادی دیگدر منتقدل شدود.
کاالها برای ارضای نیازها و خواستههای خانوارها یا جامعه و یا برای استفاده درتولیدد سدایر کاالهدا و
خدمات مورد تقاضا قرارمیگیرند .تولید و مبادلهی کاالها ،دو فعالیت کامالً متفاوت میباشد .بعضدی
کاالها ممكن است هرگز مورد مبادله قرارنگیرند وبعضی دیگر ممكن است رنددین بدار مدورد خریدد

-goods

3
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وفروش قرار گیرند .مستقل بودن فرایند تولید کاالها ازفرایندد فدروش یدافروشهدای مجددد بعددی،
خصوصیت مهم اقتصادی کاالها است درصورتی که خدمات رنین خصوصیتی را ندارند.
 4ـ خدمات

4

خدمات دارای موجودیت مستقلی نیستند که امكان ایجاد حق مالكیت برآنها وجدود داشدته باشدد.
خرید وفروش خدمات ازتولید آنها جدا نیست واین دو فرایند همزمان صدورت مدیگیدرد .خددمات،
ستاندههای ناهمگنی را که تولید آنها براساس سفارش انجام میگیرد و نیز تغییراتدی را کده توسدط
تولید کنندگان براساس تقاضای مصرفکنندگان در وضعیت واحدهای مدورد مصدرف داده مدیشدود
دربرمیگیرند .زمانی که تولید خدمات به پایان میرسد باید به مصرف کنندگان ارائه شود.
تولید خدمات فقط باید محدود به فعالیتهایی باشد که قابلیت ارائه به واحد دیگر را داشته باشدد در
غیر اینصورت رشته فعالیتهای خدمات نمیتوانند توسعه یابند وبازاری برای آنهدا وجدود نخواهدد
داشت .همچنین هر واحدی میتواند برای مصرف خود خدماتی را تولیدد کندد بده شدرطی کده ندو
فعالیت طوری باشد که امكان انجام آن توسط واحد دیگر وجود داشته باشد.
تغییراتی که تولیدکنندگان خدمات طبق تقاضای مصرف کنندگان آن در وضدعیت واحددهای مدورد
مصرف میدهند ،میتواند بهیكی از اشكال زیر باشد:
الف ـ تغييردر وضعيت كاالهای مصرفكنندگان :دراین حالت تولیدکننده ازطریق حمدلونقدل،
نظافت وتعمیر کاال و امثال آن مستقیماًبرروی کاالی متعلق به مصرفکننده کار میکند.

-services

4
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ب ـ تغيير در وضعيت فيزیكی افراد :دراین حالدت تولیدکنندده ،خددماتی نظیدر حمدل و نقدل،
خدمات درمانی وجراحی ،تهیهی محل اقامت ،آرایدش وپیدرایش وغیدره بدرای مصدرفکنندده انجدام
میدهد.
پ ـ تغيير در وضعيت ذهنی افـراد درایدن حالدت تولیدکنندده ،خددمات آموزشدی ،اطالعداتی،
سرگرمی وسایر خدمات مشابه برای مصرف کننده فراهم میکند.
ت ـ تغييردر وضعيت اقتصـادی واحـد ههـادی درایدن حالدت تولیدکنندده ،خددمات بیمده،
واسطهگری مالی ،محافظت ،ضمانت و غیره برای مصرف کننده فراهم میکند.
تغییرات ایجاد شده در وضعیت کاالها یا افراد ممكن است موقتی یدا دائمدی باشدد بدهعندوان مثدال،
خدمات آموزش و بهداشت موجب تغییر دائمی شرایط مصرف کنندگان میشود به طوری که حاصل
استفاده از آن ،مدت رند سال به طول مدیانجامدد .بده طدور کلدی ،ردون تغییدرات طبدق تقاضدای
مصرفکنندگان صورت میگیرد ،رنین استنباط میشود که تغییرات درجهت مثبت است .این ندو
بهبود وضعیت معموالً افراد مصرفکننده یا کاالهای متعلق بهآنها را شامل مدیشدود و دارای وجدود
مستقل متعلق به تولیدکننده نیست .بهبود وضعیت نمیتواند توسط تولید کننده در موجدودی انبدار
نگهداری شود یا جدا ازتولید آن مبادله گردد .
تعدادی از رشته فعالیتها وجود دارند که معموالً بده عندوان خددمات ،طبقدهبنددی مدیشدوند ولدی
ستاندهای که تولید میکنند دارای خصوصیات کاال میباشد مانند رشته فعالیتهایی که در رابطده بدا
تهیه ،ذخیره ،ارتباط وپخش اطالعات ،اخبار و ...به مفهوم وسیع آن ازقبیل تولید اطالعدات کلدی یدا
تخصصی ،اخبار ،رایزنی ،برنامههای رایانهای ،فیلمهای سینمایی ،موسیقی و غیره میباشدند .سدتانده
این رشته فعالیتها معموالً برروی اجسام فیزیكی نظیر نوار ،کاغذ ،دیسک و غیدره کده قابدل مبادلده

5
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هستند ذخیره میشود .این محصوالت صرفنظر ازخصوصیات کاالیی یدا خددمتی آنهدا ،دارای ایدن
ویژگی هستند که توسط یک واحد تولیدکننده تولید شده و بده واحددهای دیگدر عرضده مدیشدوند
ازاینرو ضرورت وجود بازار را موجب میگردند .
 5ـ ستانده

5

ستانده ،کاالها و خدماتی است که دریک واحد تولیدی تولیدد شدده وبدرای اسدتفاده در خدارج از آن
واحد در دسترس قرارمیگیرد.کاالها و خدماتی که دریدک واحدد در یدک دورهی حسدابداری معدین
تولید و درهمان دوره در دیگر فرایندهای تولید آن واحدمصرف میشود ستاندهی آن واحد را تشكیل
نمیدهد .بهاین ترتیب مفهوم ستانده با مفهدوم محصدول کده حاصدل فرایندد تولیدد اسدت متفداوت
میباشد .
در نظام حسابهای ملی سال  ،8227ستانده کاالها و خدمات به سه دستهی کلی تقسیم مدیشدود.
ستاندهی بازاری ،ستاندهی تولید شده برای خود مصرفی نهایی وستاندهی غیربازاری.

1ـ5ـ ستاندهی بازاری

6

ستاندهی بازاری ستاندهای است که دربازار به قیمتهایی که از نظراقتصادی معنی دار اسدت عرضده
وفروختهشده یا تولیدکننده قصد عرضه و فروش آن را داشته باشد .قیمدتهدا وقتدی ازنظراقتصدادی
معنیداراست که برمیزان کاالها و خدماتی که تولیدکننده مایل به عرضهی آن و خریدار نیدز حاضدر
به خرید آن است ،تاثیرمعنیداری داشته باشد .به استثنای بعضی از خدمات که روش ویدژهای بدرای
-output
-market output

6

3
6

فصل اول -تعاریف و مفاهیم

محاسبهی ستانده آنهاپیشنهاد شده است ،ارزش ستاندهی بازاری ازطریق حاصل جمع ارزش اقدالم
زیر در دورهی حسابداری مورد نظربهدست میآید .
الف د ارزش کل کاالها و خدمات فروخته شده (به قیمت اقتصادی معنیدار)
ب د ارزش کل کاالها و خدماتی که بهصورت پایاپای مبادله شده است
پ د ارزش کل کاالها و خدماتی که بده عندوان پرداختدیهدای غیرنقددی ازجملده جبدران خددمات
غیرنقدی پرداخت میشود.
ت د ارزش کل کاالها و خدماتی که توسط یک کارگاه به کارگاه دیگرمتعلق بهیک بنگاه ارائه میشود
تا در فرآیند تولید آن مورد استفاده قرارگیرد .
ث د ارزش کل تغییرات موجودی انبار کاالهای تكمیل شده و "کار در جریان ساخت" برای هریدک
ازمصارففوق.

1ـ5ـ ستاندهی تولید شده برای خودمصرفی نهایی
این نو ستانده عبارت ازکاالها و خدماتی است که برای مصرف نهدایی صداحبان بنگداهی کده تولیدد
درآن صورت گرفته است کنارگذاشته میشود .کاالهایی نظیر کاالهای کشاورزی کده دریدک خدانوار
کشاورز تولید شده وتوسط اعضای همان خانوار مصرف میشود ،از این نو کاالها و خدمات هسدتند.
همچنین ماشین ابزارهای تولید شده توسط کارگاههدای مهندسدی بدرای اسدتفادهی خدود (تشدكیل
سرمایه به حساب خود) ستاندهی تولیدد شدده بدرای خدود مصدرفی را تشدكیل مدیدهدد .دربعضدی
ازکشورها ممكن است طیف گستردهای ازفعالیتهای ساختمانی درمنداطق روسدتایی انجدام شدودکه
مورد دیگری از این نو ستانده را تشكیل میدهد .

7
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کاالها و خدمات تولید شده برای خود مصرفی نهایی باید به قیمتی معادل بدا قیمدت فدروش دربدازار
ارزشگذاری شود .بهمنظور دستیابی به این قیمت ،باید ازهمان نو کاالها و خدمات ،به اندازه کدافی
در بازار به فروش برسد تا قیمت بازار معتبری برای ارزشگذاری بهدست آید .درصدورتی کده قیمدت
قابل استنادی دراین زمینه وجود نداشته باشدد ،راهحدل مناسدب ارزشگدذاری ازطریدق جمدع کدل
هزینههای تولید آنهاست که عبارت ازجمع اقالم زیراست :
د مصارف واسطه
د جبران خدمات کارکنان
د مصرف سرمایهی ثابت
د خالص سایر مالیاتهای برتولید (سایر مالیاتهای برتولید منهای یارانه)

3ـ5ـ ستاندهی غیربازاری

7

این نو ستانده عبارت ازکاالها و خدمات فردی یا جمعدی اسدت کده توسدط مسسسدات غیرانتفداعی
درخدمت خانوارها( )NPISHیا دولت تولید میشود وبه طور رایگان یا به قیمتی که ازنظراقتصدادی
معنیدار نیست ،به سایر واحدهای نهادی یا به کل جامعه عرضه میشود .این نو ستانده به دو دلیل
زیرتولید میشود:
 1د امكان تشخیص وکنترل میزان مصدرف خددمات جمعدی توسدط مصدرفکننددگان وجودنددارد.
بنابراین نمیتوان آنها را وادار به پرداخت مبلغ معیندی در مقابدل ارائدهی ایدن ندو خددمات کدرد.
همچنین زمانی که هزینهی مبادالت بسیار زیداد اسدت ،سداز و کدار قیمدتهدای بدازار را نمدیتدوان
-non market output

8

3

فصل اول -تعاریف و مفاهیم

بهکاربرد .بنابراین تولید رنین خدماتی باید بهطور جمعی توسط دولت سازماندهی شود و از منابعی
غیر از فروش خدمات ،نظیر مالیات یا سایر درآمدهای دولت تأمین مالی شود .
 8د همچنین واحدهای دولتدی ومسسسدات غیرانتفداعی درخددمت خانوارهدا ،ممكدن اسدت کاالهدا
یاخدماتی را تولید و به خانوارها عرضه کنند که امكان دریافت بهای خدمات ازمصرفکنندگان وجدود
دارد لیكن به دلیل برخی مالحظات اقتصادی یا اجتماعی ،آنها رابهطور رایگان یا بهکمتر از قیمتدی
که از نظر اقتصادی معنیدار است ،ارائه میکنند .مثال بارز این نو خدمات ،ارائهی خدمات آموزشی
یا بهداشتی دولت به خانوارها است.
قیمتی از نظر اقتصادی معنی دار نیست که برمیزان عرضهی تولیدکننده اثری نداشدته یدا اثرکمدی
داشته باشد و انتظار میرود که درمیزان مورد تقاضا نیز تأثیر جزئی بگذارد.بدهعبدارت دیگدر قیمتدی
است که مقدار عرضه و تقاضا را تعیین نمیکند این نو قیمدت ،احتمداالً بدرای ایدن منظدور تعیدین
می شود که درآمدی ایجاد کرده و موجب کاهش اضافه تقاضایی شدود کده درصدورت رایگدان بدودن
خدمات بوجود میآمد .
از آنجا که این نو خدمات برای فروش در بازارتولید نمیشدوند ،دراکثرمدوارد امكدان دسدتیابی بده
خدمات بازاری کامالً مشابه بدا خددمات مدورد بحدث وجدود نددارد تدا بتدوان از قیمدت آنهدا بدرای
ارزشگذاری این نو خدمات استفاده کرد .لدذا سدتاندهی غیربدازاری ایدن خددمات ازطریدق جمدع
هزینههای تولید آنها یعنی جمع اقالم زیر ارزشگذاری میشود:
ت مصارف واسطه
د جبران خدمات کارکنان
د مصرف سرمایهی ثابت
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د خالص سایر مالیاتهای برتولید
مددازاد عملیدداتی خددالص حاصددل از فراینددد تولیددد واحدددهای دولتددی و  NPISHهددا همیشدده برابددر
صفردرنظرگرفته میشود.
 6ـ مصرف واسطه

8

مصرف فعالیتی است که در آن واحدهای نهادی ،کاالها و خددماتی رامدورد اسدتفاده قرارمدیدهندد.
دونو مصرف کامالً متفاوت ازیكدیگر بهصورت مصرف واسطه و مصرف نهایی وجود دارد.
مصرف واسطه عبارت از ارزش کاالهاو خدماتی است که به صورت دادههای یک فرایندد تولیدد درآن
مصرف میشوند ،بهاستثنای مصرف داراییهای ثابدت کده بده عندوان مصدرف سدرمایهی ثابدت ثبدت
میشود .کاالها و خدمات ممكن است در فرایند تولید تغییر شكل داده یا کامالً مصرف شوند.
بعضی ازدادهها بعد از تغییر شكل و تشكیل ستانده ،مجدداً وارد یک فرایند تولید دیگدر مدیشدوند و
بعضی دیگر نظیر برق و اکثر خدمات ،بهطور کامل در فرایند تولید مصرف میشوند.
مصرف کاالها و خدمات نظیر مواد اولیه ،برق ،آب ،سوخت ،لدوازم التحریدر ،ارتباطدات ،حمدلونقدل،
تعمیرات جزئی ساختمان وماشینآالت وامثال آنها مصارف واسطه محسوب میشود.
7ـ مصرف سرمایهی ثابت

1

مصرف سرمایهی ثابت به عنوان بخشی ازهزینهی تولیدد ،عبدارت از کداهش ارزش جداری موجدودی
داراییهای ثابت است کدهدر اثدر از بدین رفدتن فیزیكدی ،از مدد افتدادگی عدادی وحدوادث معمدولی
1

-intermediate consumption
)-Consumption of fixed capital(CFC

1
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درداراییهای تحت مالكیت ومورد استفاده یک تولیدکنندده درطدول یدک دورهی حسدابداری پدیدد
میآید .ارزش داراییهای ثابت از بین رفته در اثر جنگ یا وقدایع اسدتثنایی نظیرفجدایع طبیعدیکده
بهندرت اتفاق میافتد مصرف سرمایهی ثابت محسوب نمیشود.
 8ـ ارزش افزوده
محاسبهی ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت میگیرد .بده ایدن معندی کده
ارزش کاالها و خدماتی که به عنوان دادههای واسطه یک فعالیت به کارگرفته میشود بهنوبهی خدود
ستاندهی یک فرایند تولید بوده والزم است از ستاندهی اینفعالیت کسر شدود تدا ارزش افدزودهی آن
به دست آید .بهاین ترتیب ارزش افزودهی ناخدالص عبدارت از ارزش سدتانده منهدای ارزش مصدرف
واسطه است .ارزش افزودهی خالص عبارت ازارزش افزودهی ناخالص منهای مصرف سدرمایهی ثابدت
است.
ارزش افزوده یكی ازکمیتهای کالن اقتصادی است که حاصل حسداب تولیدد وکمیدت ترازکننددهی
این حساب است.

 9ـ مازاد عملیاتی و درآمد مختلط
پس ازکسر مجمو جبران خدمات کارکنان وخالص مالیات برتولید از ارزش افدزوده آنچده کده بداقی
میماند مازاد عملیاتی نامیده میشود.این کمیت درمورد فعالیتهایی کهتوسط خانوار انجام میشدود
و در آن بهجای بهکارگیری کارکنان بامزد ،اعضای خانوار به عنوان کارکنان بدون مزد به کار مشغول
میشوند ،درآمد مختلط نامیده میشود زیرا درآن جبران خدمات ودرآمد کارفرمایی(درآمد سدرمایه )
غیرقابل تفكیک است .
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11ـ انتقاالت

90

انتقاالت مبادالتی است که درآن یک واحد نهادی کاالها ،خدمات یا داراییهایی را به سایر واحددهای
نهادی عرضه میکند ،بدون اینکه در قبال آن ،کاالها ،خدمات یا داراییهایی را دریافت کند.

11ـ مالیاتها و یارانهها

11

1ـ11ـ مالیاتها
مالیاتها ،پرداختهای اجباری و بالعوض واحدهای نهادی به دولدت اسدت کده بده صدورت نقددی و
غیرنقدی انجام میگیرد.اطالق صفت بالعوض بهمالیاتها ازایدن جهدت اسدت کده دولدت در مقابدل
دریافت مالیات ازیک واحد نهادی ،خدمتی را به صورت فردی به آن واحد ارائه نمیکند ،هر رند کده
با دریافت مالیات منابع مالی خود را افزایش داده و با استفاده از این منابع ،کاالها و خدماتی را بدرای
سایر واحدها اعم ازتک تک افراد یا کل جامعه فراهم آورد .
مالیاتها به دودستهی کلی تقسیم میشوند:
د مالیات برتولید و واردات
د مالیات جاری بر درآمد ،ثروت و غیره
1ـ1ـ11ـ مالیات برتولید و واردات

12

11

-transformation

11

-taxes and subsidies
-taxes on production and imports
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مالیاتهایی هستند که در زمانی که کاالها و خدمات تولید میشوند ،فروخته میشوند یا به مصدارف
دیگری میرسند و یا از خارج وارد میشوند تعلق میگیرد .مالیات برتولید و واردات منطبق بدا واههی
سنتی مالیاتهای "غیرمستقیم" است که درسیستم حسابهای ملی سابق بهکاربرده میشد .مالیات
برتولید و واردات به دوگروه جزئیتر تقسیم میشوند .
د مالیات برمحصول
د سایرمالیات برتولید
جداکردن مالیات برمحصول از سایر مالیات برتولید از نظر انوا ارزشگذاریها دارای اهمیت ویژهای
است .در زیر هر یک از دو نو مالیات بهطور مختصر بیان میشود:
الف ـ ماليات برمحصول ،مالیات تعلق گرفته بریک واحد کاال یا خدمت است که به صدورت مبلدغ
مشخصی برای هرواحد مقدار کاال یا درصد مشخصی ازقیمت یک واحد کاال یا خددمت مبادلده شدده
تعیین میشود .انوا مالیات برمحصول به شرح زیر میباشد:
د مالیات ازنو مالیات ارزش افزوده ،)VAT( 15مالیات تعلدق گرفتده برکاالهدا و خددمات اسدت کده
درمراحل مختلف توسط بنگاههای اقتصادی اخذ میگردد ولی نهایتاً کدل آن توسدط خریددار نهدایی
پرداخت میشود.
د مالیات وحقوق گمرکی بر واردات ،عبارت از مالیات تعلق گرفته برکاالهدا اسدت کده هنگدام عبدور
ازمرزهای گمرکی یا مرزهای اقتصادی قابل پرداخت میشود .این نو مالیات همچنین شامل مالیات
تعلق گرفته بر خدماتی است که توسط تولیدکننددگان غیدرمقیم بده واحددهای نهدادی مقدیم ارائده
میشود.
-value added tax

13
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د مالیات برصادارات ،مالیات تعلق گرفته برکاالهایی است که ازقلمدرو اقتصدادی خدارج مدیشدوند و
هنگام خروج از مرز قابل پرداخت میشود .این ندو مالیدات همچندین شدامل مالیدات تعلدق گرفتده
برخدماتی است که به واحدهای غیرمقیم ارائه میشود.
به طورکلی مالیات بر محصول ،واردات و صادرات مالیاتهایی هستند که بر کاالها و خددمات تعلدق
میگیرند و دراثر تولید ،فروش ،انتقال ،کرایهی کاال یا ارائهی خدمت قابل پرداخت میباشند.
ب ـ سایر ماليات های برتوليد ،کلیهی مالیاتهایی را در بر میگیرد که هر بنگاهی در نتیجدهی
اشتغال به تولید (به غیرازمالیات برمحصول) ،موظف بهپرداخت آناسدت .ایدن ندو مالیدات ،مالیدات
برسود یا مالیات بر سایر درآمدهای دریافت شده توسط بنگاه را دربرنمدیگیدرد ومالیداتی اسدت کده
صرف نظراز سوددهی تولید قابل پرداخت است،نظیر مالیات برزمین ،داراییهای ثابدت و نیدروی کدار
بهکارگرفته شده درفرایند تولید یا فعالیتها و مبادالت ویژه.

1ـ1ـ11ـ مالیات بردرآمد

14

مالیات بر ثروت و غیدره منطبدق بدا واههی سدنتی ،مالیداتهدای "مسدتقیم" اسدت کده در سیسدتم
حسابهای ملی سابق بهکاربرده می شد .این مالیداتهدا شدامل مالیدات بردرآمدد اشدخاد ،مالیدات
بردرآمد شرکتها ،مالیات بر ثروت و امثال آن میباشد.

1ـ11ـ یارانهها

95

- taxes on income
-subsidies
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یارانه ،پرداختهای جاری و بالعوض واحدهای دولتی به بنگاههای اقتصادی است که براساس میزان
فعالیتهای تولیدی آنها و یامقدار یا ارزش کاالها یا خدمات تولیدشده ،فروخته شدده یدا وارد شدده
توسط آنها تعیین میشود .یارانه ممكن است برتولیدات داخلی یا برکاالهای وارد شده تعلق گیدرد.
درمورد تولیدات داخلی ،یارانه ممكن است به منظور تحدت تدأثیر قدراردادن سدط تولیدد یدا تداثیر
گذاشتن برارزش تولیدات فروخته شده یا جبران زیان آنها پرداخدت شدود .یارانده بدرعكس مالیدات
برمحصول یا مالیات برتولید عمل میکند ،به این ترتیب که تاثیر آن برمازاد عملیاتی درجهت مخالف
تأثیرمالیات است .یارانه به مصرفکنندهی نهایی تعلق نمیگیرد لذا کمدکهدای مسدتقیم دولدت بده
خانوارها انتقاالت جاری بوده و به عنوان مزایای تأمین اجتماعی تلقدی مدیشدوند .همچندین یارانده،
کمکهای دولت به بنگاهها برای تأمین مالی تشكیل سرمایهی آنها یا جبران خسارتهای واردشدده
به دارایی سرمایه را دربرنمیگیرد.

یارانه مشابه مالیاتها به دودستهی كلی تقسیم میشود:
د یارانه برمحصول
د سایر یارانه برتولید
جداکردن یارانه برمحصول ازسایر یارانه برتولید همانندد مالیداتهدا از دیددگاه ارزشگدذاری جریدان
محصوالت حائز اهمیت میباشد .یارانه برمحصول یارانهای است که بریک واحد کاال یا خدمت تولیدد
شده تعلق میگیرد و به صورت مبلغ مشخصی برای یک واحد مقدار کاال یا بهصورت درصد مشخصی

15
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ازیک کاال یا خدمت ،قابل پرداخت است .سایر یارانه بر تولید عبارت از کلیهی یارانههدایی اسدت کده
بنگاههای مقیم در اثر اشتغال بهتولید دریافت میکنند غیراز انوا یارانه برمحصول .
 11ـ جبران خدمات كاركنان

96

جبران خدمات کارکنان عبارت است ازکل اجدرت نقددی و غیرنقددی قابدل پرداخدت توسدط بنگداه
بهکارکنان خود برای جبران کارانجام شده در یک دورهی حسابداری معین اسدت  .جبدران خددمات
کارکنان براساس تعلق گرفتن ثبت میشود یعنی اجرت نقدی یا غیرنقدی است که کارکن درمقابدل
کارانجام داده شده در دورهی مورد نظرمستحق دریافت آن میشود اعم از اینکده ایدن اجدرت قبدل
ازانجام کار یا همزمان با آن یا بعد از آن پرداخت شده باشد .جبران خدمات کارکنان ،کار داوطلبانده
را که درمقابل آن پرداختی صورت نگرفته باشد دربرنمیگیرد.
 13ـ مصرف نهایی خانوار

97

مصرف نهایی خانوار هزینهی مصرف کاالها و خدمات توسط خانوارهای مقیم است اعم از ایدنکده در
داخل قلمرو اقتصادی یا درخارج از آن صورت گرفته باشد.
در مورد کاالها و خدماتی که هزینهی تهیهی آنها ،هزینهی مصرف نهایی خانوار محسوب میشدود
نكات زیر قابل ذکراست:
 منزل مسكونی خانوار به دلیل اینکه کاالیی اسدت کده توسدط مالدک آن بدرای ارائدهی خددماتسكونتی بهکارگرفته میشود ،هزینهی تهیهی آن ( خرید ،احداث یدا ایجداد آن ) تشدكیل سدرمایهی

-compensation of employees
-final consumption of households
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ثابت محسوب شده ودر مصرف نهایی منظور نمیشود.ارزش خدمات سكونتی که در مورد خانههدای
اجاری ،مبلغ اجاره ودرمورد خانههای ملكی اجارهی احتسابی اسدت هزیندهی مصدرف نهدایی خدانوار
محسوب میشود.
 هزینهی تهیهی اشیای گرانبها نیز مصرف نهایی نبوده و تشكیل سدرمایهی ثابدت اسدت  .اشدیایگرانبها عمدتا" شامل کارهای هنری ،سدنگهدا و فلدزات گرانبهدا و جدواهرات طراحدی شدده از ایدن
سنگها و فلزات هستند .
 در مصرف نهایی خانوار فقط هزینهی رفع نیازهای شخصی اعضای خانوار و نه هزینههدای صدورتگرفته برای مقاصد شغلی منظور میشود.
 برآورد ارزش کاالها و خدماتی که خانوار از محل اشتغال اعضای خود و به عنوان جبدران خددماتغیرنقدی دریافت می کند در مصرف نهایی منظور میشود.
 ارزش احتسابی کاالها و خدمات تولید شده توسط خانوار بهعنوان یک بنگاه غیرشرکتی که توسطهمان خانوار نیز مصرف میشود هزینه مصرف نهایی خانوار تلقی میشود.
 ارزش احتسابی خدمات واسطه گریهدای مدالی و خددمات بیمده پدس از تخصدیص  FISIMوستاندهی خدمات بیمه به خانوار بهعنوان مصرف نهایی خانوار محسوب میشود.
 ارزش احتسابی خدمات سكونتی خانوارهای مالک منزل مسكونی خود بده عندوان مصدرف نهداییخانوار منظورمیشود.
 هزینهی تعمیرات جزئی و نگهداری منازل مسكونی شخصی هزینهی مصرف نهایی منظور نشده وبه عنوان مصرف واسطه بخش امالك و مستغالت تلقی میشود.

17
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 پرداختهای خانوار برای انوا جواز ،گواهینامه ،گذرنامه و نظایر آن مصرف نهدایی خدانوار منظدورمیشود.
 14ـ مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی درخدمت خانوارها

98

مسسسات غیرانتفاعی ،نهادهای قانونی یا اجتماعی هسدتند کده بده منظدور تولیدد کاالهدا و خددمات
تشكیل میشوند ولی تولید آنها منبع درآمد ،سود یا دیگرعواید مدالی بدرای واحددهایی نیسدت کده
آنها راتأسیس ،تأمین مالی یا کنترل میکنند .درعمل فعالیتهای تولیدی آنهاممكن اسدت منجدر
به مازاد یا کسری درآمد شود ولی هی نو منفعتی توسدط آنهدا بده واحددهای نهدادی دیگرتعلدق
نمیگیرد .طبق اساسنامه این مسسسات ،واحدهای نهادی مسسدس یدا کنتدرل کننددهی آنهدا حدق
ندارند در سود یا درآمدی که بهوجود می آید سهیم باشند .به همین دلیل این ندو مسسسدات غالبداً
ازپرداخت انوا مالیاتهامعاف هستند.
مسسسات غیرانتفاعی درخدمت خانوارها ،مسسسات غیرانتفاعی هستند که کاالها و خدماتی را بهطور
رایگانیا بهقیمتیکهازنظراقتصادی معنیدارنیستبهخانوارها ارائهمیکنند.این مسسساتبدهطدورکلیدو
نو هستند.نو اول مسسساتی هستند که گروههایی از افراد تشكیل میدهندد تدا خددماتی (دربعضدی
موارد کاالهایی) را به نفع اعضای خود ارائه کنند .این خدمات معموالً رایگان ارائه میشدود و تدأمین
مالی موسسه بوسیلهی حق عضویتهای منظم پرداخت شده توسط اعضا صورت میگیرد .این قبیدل
مسسسات شامل جوامع علمی یا تخصصی ،احزاب سیاسی ،اتحادیههای کارگری ،کلیسداها و مسداجد،
جوامع مذهبی و باشگاههای ورزشی ،تفریحی ،فرهنگدی واجتمداعی مدیباشدند .احدزاب سیاسدی در

-final consumption of NPISHs
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کشورهای تک حزبی که توسدط دولدت کنتدرل وتدأمین مدالی مدیشدوند همیشده دربخدش دولدت
طبقهبندی میشوند .
نو دوم مسسسات غیرانتفاعی درخدمت خانوارهدا عبدارت ازمسسسدات خیریده ،آموزشدی ،بهداشدتی،
نیكوکاری وامداد است کهبرای مقاصد بشردوستانه ایجاد میشوند ومنابع مالی آنها عمدتاً از هدایای
نقدی وغیرنقدی مردم ،شرکتها ،دولت یا مسسسات خارج از کشورتأمین میشود.
هزینهی مصارف نهایی مسسسات غیرانتفاعی درخدمت خانوارها مانند هزینهی مصارف نهدایی دولدت،
حاصل تفاضل دریافتی ناشدی ازفدروش کاالهدا و خددمات ازارزش سدتاندهی مسسسدات مزبوراسدت.
ستاندهی این مسسسات که برابر ارزش خدمات ارائه شددهی آنهاست از جمع اقالم تشكیلدهنددهی
هزینهی تولید آنها ،حاصل میشود.
15ـ مصرف نهایی دولت

91

هزینههای مصرف نهایی دولت بدرروی طیدف وسدیعی ازکاالهدا و خددمات بده دو صدورت زیرایجداد
میشود:

 1ـ هزینههای مربوط به تولید ستاندهی غیربازاری:
این نو هزینهها ،هزینهی تولید کاالها و خدماتی است که توسط واحدهای دولتی برای خانوارهدا بده
طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنیدار نیست فراهم میشود.بخش عمدهی هزینههدای
نهایی دولدت را ایدن ندو هزیندههدا تشدكیل مدیدهدد .ارزش ایدن هزیندههدا برابدر اسدتبدا ارزش
احتسابی ستاندههای غیربازاری تولید شده توسط دولت منهای ارزش هرگونه دریافتی ازفروش کاالها
-final consumption of government
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و خدمات .ارزش ستاندهی احتسابی خدمات ارائه شده توسط دولت همانگونده کده قدبالً نیزتشدری
شد ،ازطریق حاصل جمع هزینههای تولید یعنی مصارف واسطه ،جبدران خددمات کارکندان ،خدالص
سایرمالیاتهای بر تولید و مصرف سرمایهی ثابت اندازهگیری میشود.
دریافتیهای دولت ممكن است ازفروش کاالها و خدماتی باشدد کده قیمدت آنهدا از نظدر اقتصدادی
معنیدار نیست یا ازفروش تعداد معدودی ازکاالها و خدماتی حاصدل شدده باشدد کده قیمدت آنهدا
ازنظراقتصادی معنیدار است.

 1ـ هزینههای مربوط بهتولید كاالها و خدمات توسط تولید كنندگان بازاری:
ممكن است دولت کاالها وخدماتی را خریداری کرده و بهطدور رایگدان دراختیارخانوارهدا قراردهدد.
نقش واحدهای دولتی دراین رابطه محدود به پرداختی بابت خرید کاالها و خدمات وتوزیع آنهدا بده
خانوارها بهصورت انتقاالت غیرنقدی میباشد .واحدهای دولتی دراین حالت هی گونه عملیاتی برروی
رنین کاالها و خدمات انجام نمیدهند وهزینههای ایجاد شده توسط دولدت بدرای خریدد ایدن ندو
کاالها و خدمات به عنوان مصرف نهایی تلقی میشود.

 16ـ تشكیل سرمایهی ثابت ناخالص

20

تشكیل سدرمایه ی ثابدت ناخدالص عبدارت اسدت از ارزش کدل تحصدیل دارایدیهدای ثابدت توسدط
تولیدکنندگان منهای فروش یا انتقال رایگان داراییهای ثابت درطول یک دورهی حسابداری معدین،
به اضافهی ارزش آنچه که توسط واحدهای نهادی به ارزش داراییهای ثابت تولید نشده ،اضافه شدده

21

-gross fixed capital formation
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است .داراییهای ثابت ،داراییهای ملموس و غیرملموسی هستند که ازیک جریدانتولیدد بده عندوان
ستانده به دست آمده و به طور مستمر ومداوم در فرایند تولیدات دیگربرای دورهی زمدانی بیشدتر از
یکسال بهکارگرفته میشوند .بدین ترتیب داراییهای ثابدت بده دو دسدته کلدی دارایدیهدای ثابدت
ملموس و داراییهای ثابت غیرملموس تقسیم میشوند.
اقالم عمدهی تشكیل سرمایهی داراییهای ثابت ملموس عبارتنداز:
د تشكیل سرمایه در ساختمانهای مسكونی وسایربناها
د تشكیل سرمایه درماشین آالت وتجهیزات
د تشكیل سرمایه در داراییهای پرورش داده شده
د تعمیرات اساسی داراییهای ملموس
اقالم عمدهی تشكیل سرمایهی داراییهای ثابت غیرملموس عبارتند از :
د هزینههای انتقال داراییهای تولیدنشده مانند زمین .
د ابدا نرم افزارهای رایانهای
د ابدا نسخههای اصلی آثار ادبی ،هنری و غیره .
 فرایند انجام اکتشافات ملیاجزای تشكیل دهندهی ارزش تشكیل سرمایهی ثابت به شرح زیر است:
الف د ارزش داراییهای ثابت خریداری شده
ب د ارزش داراییهای ثابت به دست آمده ازطریق مبادلهی پایاپای
پ د ارزش داراییهای ثابت دریافت شده به صورت رایگان
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ت د ارزش داراییهای ثابت تولید شده به حساب خدود کده ایدن ندو دارایدیهدا شدامل ارزش کدار
درجریان ساخت نیزمیباشد
ث د ارزش فروش داراییهای ثابت موجود
ج د ارزش داراییهای ثابت موجود که ازطریق مبادلهی پایاپای واگذارشده باشد
چ د ارزش داراییهای ثابت که بهطوررایگان واگذار شده باشد
خ د ارزش هرنو تعمیر ،بازسازی و یا توسعهی قابل مالحظهای که باعث افزایش ظرفیت تولیدد ویدا
افزایش عمر خدمت دهی داراییموجود میشود
بدین ترتیب ارزش تشكیل سرمایهی ثابت ناخالص ازرابطهی زیر حاصل خواهدشد:
حاصل جمع اقالم ردیفهای "الف" الی "ت" منهای حاصل جمع اقالم ردیفهای "ث" الی "چ" بده
اضافه ردیف "خ".ارزش خرید داراییهای ثابت موجود شامل کلیهی هزینههای حملونقدل ،نصدب و
سایدر هزینههای انتقال مالكیت متقبل شدده از طدرف خریددار نیدز مدیباشدد ،درحدالیکده فدروش
داراییهای ثابت بعد ازکسر هرنو هزینهی انتقال مالكیت توسط فروشندگان ارزشگذاری میشود.
در نظام حساب های ملی ،تشكیل سرمایه ناخالص همان مفهدوم سدرمایهگدذاری در کاالهدای
سرمایه ای است که اقتصاددانان بهکار می برند .سرمایهگذاری در کاالهای سرمایه ای فقدط کاالهدای
سرمایه ای تولید شده را در برمی گیرد که شامل ماشین آالت ،ساختمان ،جداده ،نسدخه اصدلی آثدار
هنری و غیره است .زمین و سایر دارایی هائی که مجدداً تولیدد نمدی شدوند در تشدكیل سدرمایه بده
حساب آورده نمی شوند و فقط میزان اضافه شده به این دارایی ها نظیر تسطی اراضی ،حصارکشدی
دور زمین و غیره تشكیل سرمایه ناخالص محسوب می شود .تشكیل سرمایه ناخدالص میدزان اضدافه
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شده به موجودی سرمایه ساختمان ها ،تجهیزات و موجودی انبار یا بهعبارت دیگر میزان اضافه شدده
به ظرفیت تولید کاالها را اندازه گیری می کند.
زمین ،منابع طبیعی و سایر دارایی های تولید نشده در یک کارگاه یا بنگاه یا در کدل اقتصداد
به عنوان سرمایه بهحساب آورده می شود ولی در سیستم حساب های ملی اقالم فوق تشكیل سرمایه
ناخالص محسوب نمیشود .در حسابداری بازرگانی زمین و سایر داراییهدای تولیدد نشدده بدهعندوان
سرمایهگذاری در کاالهای سرمایه ای ثبت می شود ولی در حسابداری ملی به عنوان سدرمایهگدذاری
ثبت نمیشود .در سط ملی بحساب آوردن یا نیاوردن دارایدی هدای تولیدد نشدده تدأثیری در ارزش
سرمایهگذاری در کاالهای سرمایه ای ندارد زیرا فروش این دارایی ها توسط یک واحدد اقتصدادی بدا
خرید واحد اقتصادی دیگر جبران می شود .در بین عموم مدردم ،خانوارهدا و صداحبان کسدب و کدار
مفهوم سرمایهگذاری خیلی وسدیع تدر از مفهدوم آن در حسداب هدای ملدی اسدت زیدرا هدم شدامل
دارایی های تولید شده و تولید نشده و هم شامل سرمایهگذاری در داراییهای مالی نظیر اوراق قرضه
می باشد.
 17ـ تغییر موجودی انبار

29

موجودی انبار عبارت است از داراییهای تولید شده بهصورت کاالها و خدماتی کده در دورهی جداری
یا دورهی قبل به منظورفروش ،اسدتفاده درتولیدد ویدا سدایر مصدارف در دورهیهدای بعدد نگهدداری
میشوند .این موجودیها شامل مواد و ملزومات ،کاردرجریان ساخت ،کاالهای ساخته شده وکاالهای

-change in inventory
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به منظور فروش مجدد میباشد .ارزش تغییر موجودی انبار ،به صورت ارزش موجودی انبار تحصدیل
شده توسط بنگاه ،منهای ارزش مصرف آن در طول دورهی حسابداری ثبت میشود.
 18ـ صادرات و واردات

22

صادرات عبارت از فروش ،معاملهی تهاتری و یا اهدای کاالها و خدمات ،توسدط واحددهای مقدیم بده
واحدهای غیرمقیم است .واردات نیز عبارت از خرید ،معاملهی تهاتری ویا اهددای کاالهدا و خددمات،
توسط واحدهای غیرمقیم به واحدهای مقیم است.
 19ـ انواع قیمت ها
درسيستم حسابهای ملی سه هوع ارزشگذاری تعریف شده است كه عبارتند از
ارزش گذاری به قیمت خریدار
ارزش گذاری به قیمت تولید کننده
ارزش گذاری به قیمت پایه
 -19-1قیمت خریدار

23

قیمت خریدار ،مبلغی است که توسط خریدار پرداخت میشود تا یک واحد کاال یا خدمت خریدداری
شده در زمان ومحل مورد نظر به اوتحویل داده شود غیر از هرگونه مالیات برارزش افزوده یدا مالیدات
مشابه کسر شدنی (درصورت وجود) .قیمت خریدار یک کاال شدامل هرگونده هزیندهی حمدل و نقدل

-export and import
-purchase price
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استکه توسط خریدارپرداخت می شودتا کاالی خریداری شده درزمان ومحل مورد نظراو تحویدل داده
شود.

 -19-1قیمت تولید كننده

24

قیمت تولید کننده ،مبلغ قابل دریافت تولیدکننده از خریدار است برای یک واحد کاال یا خدمتی کده
به عنوان ستانده تولید شده است منهای هرنو مالیات برارزش افزوده یا مالیدات مشدابه کسرشددنی
(درصورت وجود).این قیمت هزینهی حملونقلی را کهتوسط تولیدکنندهبه طور جداگانه برای خریدار
فاکتور شده باشد ،دربرنمیگیرد.

 -19-3قیمت پایه

25

قیمت پایه،مبلغ قابل دریافت تولید کننده ،از خریدار است برای یک واحد کداال یدا خددمتی کده بده
عنوان ستانده تولید شدهاست (قیمت تولیدکننده) منهای هر نو مالیدات قابدل پرداخدت ،بدهاضدافه
هرنو یارانه قابل دریافت برآن واحد کاال یا خدمت که در اثر تولید یا فروش تعلق میگیدرد (مالیدات
برمحصول)  .قیمت پایه هزینهی حملونقلی را که بهطور جداگانه توسط تولیدکنندده بدرای خریددار
فاکتور شده باشد ،دربرنمیگیرد.
رابطه توصيفی بين سه هوع ارزشگذاری مزبور به شرح زیرمیباشد
قیمت تولیدکننده = قیمت خریدار منهای افزودههای بازرگانی و حمل و نقل
قیمت پایه = قیمت تولیدکننده منهای خالص مالیات برمحصول
-producer price
-basic price
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تفاوت بین قیمت خریدار و قیمت تولیدکننده عمدتاً مربوط به کاالها است زیرا فقط کاالهاست
که از کانال توزیع عمدهفروشی و خردهفروشی عبور میکنند و دارای افزودههای بازرگانی وحملونقل
هستند ،خدمات عمدتاً در لحظهی تولیدمصرف میشوند.شكل زیر این موضو را به خوبی نشان مدی
دهد.

شکل(-)1رابطه بين قيم پايه ،قيم توليد كننده و قيم خريدار
 -11ارزش گذاری
1ـ -11ارزشگذاری ستانده

26

-valuing output
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ارزشگذاری پیشنهاد شده درسیستم حسابهای ملی برای ستانده به ترتیب ارجحیت ،قیمدت پایده
وقیمت تولیدکننده است .باوجود امتیازاتی که قیمت پایه نسبت به قیمت تولیدکننده دارد درصورت
عدم امكان ارزشگذاری به قیمت پایه ،قیمت تولیدکننده برای ستانده پیشنهاد شده است.

1ـ -11ارزشگذاری مصارف واسطه ومصارف نهایی
تمامی مصارف کاالها و خدمات اعم ازمصارف واسطه و مصارف نهایی به قیمت خریددار ارزشگدذاری
میشود یعنی قیمتی که شامل افزودههای حملونقل و بازرگانی و مالیات منهای یارانه (غیراز مالیات
برارزش افزوده) است.

3ـ -11ارزشگذاری ارزش افزوده
ارزشگذاری ارزش افزوده به ارزشگذاری دو جریان ستانده ومصارف واسدطه بسدتگی دارد .از آنجدا
که کل مصارف واسطه همیشه قیمت خریدار است ،بنابراین ارزشافزوده براساس قیمدتهدای مدورد
استفاده درستانده ارزشگذاری میشود .بدینترتیب ارزش افزودهی ناخالص براسداس دوندو قیمدت
ارزشگذاری میشود:
د ارزش افزوده به قیمت پایه که عبارت است از :ستانده به قیمدت پایده منهدای مصدرف واسدطه بده
قیمت خریدار
 ارزش افزوده به قیمت تولیدکننده که عبارت است از ستانده به قیمت تولیدکننده منهای مصدرفواسطه به قیمت خریدار ،برای محاسبهی  GDPبه قیمت بازار ،خالص مالیات بر محصدول بده کدل
ارزش افزودهی ناخالص به قیمت پایه (بدون اینکه به بخشها تخصیص داده شود) اضافه میشود.

27

فصل اول -تعاریف و مفاهیم

اگرستانده ودرنتیجه ارزش افزوده به قیمت تولیدکننده محاسبه شدده باشدد بدرای محاسدبه GDP
بهقیمت بازار تنها باید مالیات منهای یارانه بر واردات ومالیات برارزش افزوده ( ( ) VATدرصدورت
وجود آن) اضافه شود.هررندد مفهدوم ارزش افدزوده بده قیمدت عوامدل بدهطدور صدری درسیسدتم
حسابهای ملی بهکار برده نشده است ،با این حال ارزش افزوده به قیمت عوامل ازطریق کسدرکردن
سایر مالیات (منهای یارانه) بر تولید از ارزش افزودهی ناخالص به قیمت پایه حاصل میشدود .لدیكن
به دالیلی محاسبهی ارزش افزوده به قیمت عوامل در سیستم حسابهای ملی جدیدد توصدیه نشدده
است.

4ـ -11ارزشگذاری صادرات و واردات
درسیستم حسابهای ملی برای ارزشگذاری صادرات و واردات قیمت واحدی پیشنهاد شدده اسدت.
برای صدادرات وکدل واردات قیمدت فدوب )f.o.b( 88وبدرای واردات بده تفكیدک بخدشهدا قیمدت
سیف )c.i.f(87پیشنهاد شده است .تفاوت بین قیمت فوب و قیمت سیف ،در هزینهی حمل و نقدل
وبیمه بین مرز کشور صادرکننده و مرزکشور واردکننده است .قیمتهای سیف و فوب بهصورت زیدر
تعریف میشود.
قیمت سیف ،قیمت کاالهایی است که در مرز کشدور واردکنندده تحویدل داده مدیشدود یدا قیمدت
خدماتی است که به واحدهای مقیم کشور واردکننده ارائه میشود ،قبدل از پرداخدت هرندو حقدوق
گمرکی یا سایر مالیاتهای برتولید یا افزودههای بازرگانی و حملونقل در داخل کشور واردکننده.

Free On Board
Cost, Insurance and Freight
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قیمت فوب معادل قیمت خریدار در نظر گرفته میشود که درمبادالت مربدوط بده صدادرات اعمدال
میشود .قیمت فوب مشابه قیمت خریداراست که باید توسط واردکننده پرداخت شود تاکاالهدا را در
مرز کشور صادرکننده بعد از بارگیری در وسدیلهی حمدلکنندده و پدس از پرداخدت هرندو مالیدات
صادرات یا دریافت هرنو تخفیدف مالیداتی تحویدل گیدرد .قیمدت سدیف مشدابه قیمدت پایدهای در
نظرگرفته میشود که درمبادالت مربوط به واردات اعمال میشود و معدادل قیمدت پایدهی کاالهدا و
خدمات تولید شده توسط تولیدکنندگان مقیم میباشد .ارزشگذاری یک کاال یدا خددمت وارد شدده
که معادل قیمت تولیدکننده یک کاال یا خدمت تولید شده توسط تولیدکنندگان مقدیم اسدت ،برابدر
حاصل جمع قیمت سیف و حقوق گمرکی یا هرنو مالیاتی است کده در مدرز کشدور واردکنندده بده
کاالی وارد شده تعلق میگیرد .این تساوی بین قیمت تولیدکننده و قیمت سیف باضافه مالیاتهدا و
حقوق گمرکی برواردات نیز برقرار میباشد.

29ـ ستانده احتسابی واسطهگریهای مالی )(FISIM
“خدمات واسطهگریهای مالی اندازهگیری شده به روش غیر مستقیم”81که در سیستم حسدابهدای
ملی  ،1197کارمزد احتسابی نامیده میشد ،از ما به التفاوت درآمد دارایی دریافتی (عمدتاً سدود وام)
و درآمد دارایی پرداختی (عمدتاً سود سپرده) حاصل میشدود .در سیسدتم حسدابهدای ملدی سدال
 ،1197کارمزد احتسابی محاسبه شده در بخش واسطهگریهای مالی ،بهعنوان مصرف واسطهی یک
بخش فرضی با ستاندهی صدفر در نظدر گرفتده مدی شدد .بده ایدن ترتیدب ایدن بخدش فرضدی دارای

-financial intermediation services indirectly measured
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ارزش افزوده ای معادل رقم کارمزد احتسابی بدا عالمدت منفدی بدوده و در نتیجده در کدل اقتصداد از
مجمو ارزش افزودهی بخشهای اقتصادی رقمی معادل کارمزد احتسابی کسر میشد.
در سیستم جدید ،شیوهی برخورد با کارمزد احتسابی مورد بازنگری قرار گرفتده اسدت .زیدرا کدارمزد
احتسابی نده تنهدا مصدرف واسدطهی رشدته فعالیدتهدا مدیباشدد بلكده بخشدی از مصدارف نهدایی
مصرفکنندگان خدمات واسطهگریهای مالی را نیز تشكیل میدهد.
به عنوان مثال ،عالوه بر رشته فعالیتها ،خانوارها نیز به طرق مختلف از خدمات باندکهدا بهدرهمندد
می شوند .لذا منظور نمودن کل کارمزد احتسابی به عنوان مصرف واسطه یک رشته فعالیت فرضدی و
عدم تخصیص بخشی از آن به مصرفکنندگان نهایی خدمات واسطهگریهای مالی ،موجب مدیشدود
محصول ناخالص داخلی کمتر از میزان واقعی آن برآورد شود،زیرا به ایدن ترتیدب بخشدی از کدارمزد
احتسابی که میباید به تقاضای نهایی تخصیص داده شود در آن منظور نمیشدود .بده ایدن دلیدل در
سیستم جدیدد حسدابهدای ملدی پیشدنهاد مدی شدود کدارمزد احتسدابی محاسدبه شدده عدالوه بدر
مصرفکنندگان واسطه به مصرفکنندگان نهایی نیز تخصدیص داده شدود و بده تبدع ایدن پیشدنهاد،
ضوابط و معیارهایی نیز برای تخصیص آن ارائه میشود.
 11ـ ستانده بیمه
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مسسسات بیمه ،به ازاء هر بخش از خدمات خود مستقیماً دریافتی ندارند .اگدر ایدن مسسسدات در
مقابل ارائه هر بخش از خدمات خود حقالزحمهای معادل آن خدمت دریافت مدیکردندد ،دریدافتی آنهدا
ستانده خدمات بیمه محسوب میشد .ستانده این نو مسسسات که دارای دریافتی مستقیم نیستند ،بایدد
به طور غیرمستقیم از طریق کل پرداختیها و کل دریافتیهای شرکتهای بیمه که درآمد ایجداد شدده از
-output of insurance
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سرمایهگذاری ذخایر فنی آنهارا نیز دربردارد ،محاسبه شود .مسسسات بیمه بده رندد دلیدل مبدادرت بده
ایجاد ذخایر فنی میکنند .اول اینکه ،بیمهگر حق بیمه را در ابتددای دورهی قدرارداد دریافدت مدیکندد،
بنابراین بیمهگر قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد و متعهد به پرداخت خسارت باشد مبلغی دریافت مدیکندد.
دلیل دیگر اینکه ،گاهی اوقات وقفهی زمانی قابل مالحظهای بین رخ دادن یک اتفاق و پرداخت خسدارت
آن وجوددارد  .بهعالوه شرکتهای بیمه درمورد بیمههای زندگی باید ذخایر قابل مالحظهای را بهصدورت
ذخایر فنی نگهداری کنند.
ذخایر فنی که به دالیل باال تشكیل میشود توسط مسسسات بیمه در داراییهای مدالی و غیرمدالی نظیدر
مستغالت سرمایهگذاری میشود.درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها ،تأثیر قابدل مالحظدهای در تعیدین
سط حق بیمههای دریافتی توسط مسسسات بیمده دارد .بددین ترتیدب طبدق پیشدنهاد سیسدتم جدیدد
حسابهای ملی ،درآمد حاصل از این نو سرمایهگدذاریهدا نیدز بده صدورت حدق بیمدههدای مكمدل در
محاسبهی ستاندهی خدمات بیمه منظور میشود .بهطورکلی ارزش ستاندهی کل خدمات بیمده ازحاصدل
یک رابطهی حسابداری بهدست میآید .عناصر این رابطهی حسابداری ذیالً توضی داده میشود.

الف ـ حق بیمه های واقعی دریافت شده
این نو حق بیمه عبارت است از آن قسمت از حق بیمههای دریافتی در دورهی جاری و یا دورههای قبل
که ریسک مربوط به دورهی مورد بحث را پوشش میدهد .این حق بیمهها با حق بیمههایی کده عمدالً در
دورهی حسابداری پرداخت میشود برابر نیست زیرا فقط بخشی از دورهی قرارداد بیمده ممكدن اسدت در
دورهی حسابداری مورد نظر قرار گیرد.
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این بخش از حق بیمههای دریافتی در دورهی جاری که ریسک دوره یا دورههای بعد را پوشش میدهدد،
قسمتی از ذخایر فنی را تشكیل میدهد بنابراین کل حدق بیمدههدای واقعدی کسدب شدده مسداوی حدق
بیمههای دریافتی ،منهای ارزش تغییرات ذخایر مربوط به حق بیمههای دورههای بعد است.

ب ـ درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایرفنی
بدا وجدود ایدنکده ذخدایر فندی 39در اختیددار مسسسدات بیمده بدوده و توسدط آنهدا سددازماندهی و
سرمایهگذاری میشود ،لیكن این ذخایر دارایی بیمهگذاران محسوب میشود .بنابراین ،درآمد حاصل
از سرمایهگذاری ذخایر فنی به بیمهگذاران نسبت داده میشود و طوری عمدل مدیشدود گدویی کده
بیمهگذاران این درآمد را دریافت وسپس بهصورت حدق بیمدههدای مكمدل بده مسسسدات بیمده بدر
میگردانند.
ج ـ خسارتهایی كه مؤسسات بیمه در طی دورهی حسابداری مدیون به پرداخـت آن
هستند
مسسسات بیمه وقتی مدیون به پرداخت خسارت مدیشدوند کده حادثدهای اتفداق مدیافتدد و میدزان
خسارت آن ارزیابی میشود.

دـ تغییرات درذخایر فنی بیمهی زندگی
این تغییرات شامل اختصاد ذخایر بیمه برای تشكیل مبلغ سرمایهی تعهد شده مطابق قدرارداد
بیمه است .این ذخایر عمدتاً به بیمههای زندگی مربوط میشود ولی ممكن است در مدورد بعضدی از
بیمههای غیرزندگی هم صادق باشد.
-technical reserves
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هـ ـ بیمههای مجدد (اتكایی)

32

از آنجا که بیمههای مجدد (اتكایی) سهم عمدهای در محاسبهی ستانده و مصارف واسطه بیمده دارد
الزم است شیوهی برخورد با آن نیز مختصراً توضی داده شود .شرکتهدای بیمده از دو راه مختلدف عمدل
بیمه را انجام میدهند یكی بیمهی مستقیم با واحدهای خدارج از بخدش بیمده و دیگدری بیمدهی مجددد
(اتكایی) که نوعی از بیمه است که در آن عمل بیمه با واحدهای طبقهبندی شدده در بخدش بیمده انجدام
میگیرد که در اینصورت ممكن است یک طرف بیمه ،واحدهای غیدرمقیم باشدند .بیمدهی مجددد انجدام
شده بین شرکتهای بیمه مقیم یک کشور بهحساب آورده نمیشود ررا که عملیات بیمده مسدتقیم بدین
بیمهگذاران ازیک طرف و شرکتهای بیمه از طرف دیگدر ،بددون در نظرگدرفتن بیمدهی مجددد ،منظدور
میشود .لیكن وقتی یک طرف بیمهی مجدد واحدهای غیدرمقیم اسدت (بیمدهی اتكدایی بدین مسسسدات
بیمهی مقیم با مسسسات بیمهی غیرمقیم یا برعكس) ،عملیات بیمهی اتكایی به عنوان واردات یا صدادرات
خدمات بیمه منظور میشود بده طدوری کده واردات آن در مصدارف واسدطه و صدادرات آن در سدتاندهی
خدمات بیمه بهحساب آورده میشود.
با توجه به توضیحات فوق ارزش ستاندهی خدمات بیمه مطابق توصیهی سیستم جدید حسابهای ملی از
جمع جبری اقالم زیر حاصل میشود:
حق بیمههای مستقیم واقعی دریافت شده (که برابراست با حق بیمههایی که توسدط شدرکتهدای بیمده
عمالً در دورهی حسابداری مورد نظر دریافت میشود منهای تغییرات ارزش ذخایر فنی در ارتباط با حدق
بیمههای دورهیبعد).

-reinsurance
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 +درآمد حاصل از سرمایهگذاری شرکتهای بیمه از حق بیمههای مسدتقیم دریدافتی و حدق بیمدههدای
اتكایی دریافتی بابت قبول بیمهی اتكایی از خارج ،مانند سدود سدهام و اوراق قرضدهی خریدداری شدده از
محل حق بیمههای دریافتی ،اجارهی مستغالت یا سایر درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری حق بیمهها
 +کاهش ذخایر بیمه زندگی و ذخایر بیمه با بهره (منهای افزایش این ذخایر)
 +مابه التفاوت حق بیمهی دریافتی و کارمزد پرداختی بابت قبول بیمهی اتكدایی از شدرکتهدای بیمدهی
غیرمقیم
 خسارت مستقیمی که شرکتهای بیمه در دورهی حسابداری مدیون به پرداخت آن هستندد خسارت مستقیم پرداختی بابت قبول بیمهی اتكایی از شرکتهای بیمهی غیرمقیم
شایان ذکر است حاصل جمع جبری حدق بیمدههدای دریدافتی ،کارمزدهدای پرداختدی و خسدارتهدای
پرداختی بابت قبول بیمهی اتكایی از شرکتهای غیرمقیم ،صدادرات خددمات بیمده مدیباشدد همچندین
حاصل جمع جبری حق بیمههای پرداختدی ،کارمزدهدای دریدافتی و خسدارات دریدافتی بابدت واگدذاری
بیمهی اتكایی به مسسسات غیرمقیم ،واردات خدمات بیمه محسوب میشود که بخشی از مصرف واسطهی
این خدمات را تشكیل میدهد .ستاندهی فعالیت بیمه باید به نحوی بدین مصدرفکننددگان ایدن خددمات
توزیع شود بدین معنی که حق بیمههای پرداختی مصرفکنندگان واسطه و نهایی را نمیتوان بده عندوان
مصرف واسطه یا مصرف نهایی مصرفکنندگان این خدمات منظور کدرد .زیدرا بخشدی از حدق بیمدههدای
پرداختی دارای عنصر انتقاالت بوده و الزم است خالص شود .معیار توزیع در ایدن مدورد ،حدق بیمدههدای
ناخالص پرداختی مصرفکنندگان در رشتههای مختلف میباشد.
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 -13محصول ناخالص داخلی 33و ارزش افزوده ناخالص
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محصول ناخالص داخلی که به اختصار  GDPنامیده می شود معیاری برای اندازه گیری تولید است.
محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص هردو یک مفهوم اقتصادی را بیان می کنند ولی ارزش
آنها با یكدیگر متقاوت است و تفاوت آن ها در مالیات و یارانه (یارانه) است .محصول ناخالص داخلی و
ارزش افزوده ناخالص ،ارزش اضافی کاالها و خدماتی را اندازهگیری میکنند که در یک دوره زمانی در
اقتصاد یک کشور تولید شده و برای مصارف نهائی در داخل کشور یا برای صادرات به خارج از کشور در
دسترس قرار گرفتهاند .ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقتصادی برابر است با ارزش ستانده منهای
مصرف واسطه آن فعالیت.

رابطه ()9

مصرف واسطه – ستانده = ارزش افزوده ناخالص

 GDPیک کشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص کلیه تولید کنندگان مقیم آن کشور
(بعالوه هر نو مالیات منهای هر نو یارانه بر محصول که در ارزش ستانده آن ها وجود ندارد) .بنابراین
اگر جمع ستانده و جمع مصرف واسطه فعالیت های اقتصادی را داشته باشیم  GDPیا محصول ناخالص
داخلی برابر با ارزش همه کاالها و خدمات تولید شده در یک دوره منهای کاالها و خدمات مصرف شده
در فرآیند تولید طی همان دوره بعالوه مالیات منهای یارانه است .این روش محاسبه  GDPمعموال“
روش تولید نامیده می شود .در اینصورت  GDPاز رابطه زیر به دست می آید:

)-Gross domestic product (GDP
-gross value added
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رابطه ( )8یارانهها  -مالیات ها  +مصرف واسطه  -ستانده = GDP
با جایگزین کردن رابطه ( )9در رابطه ( ،)2رابطه ( )3حاصل مي شود:
رابطه ( )5یارانهها – مالیات ها  +ارزش افزوده ناخالص = GDP

از نگاهی دیگر  GDPرا می توان ارزش کلیه کاالها و خدماتی در نظر گرفت که برای مصارف نهائی
مختلف داخلی یا برای صادرات در دسترس قرار می گیرند .این روش محاسبه  ،GDPروش هزینه نامیده
می شود .در این صورت  GDPاز رابطه زیر به دست می آید:

رابطه ()5

واردات – صادرات  +تشكیل سرمایه ناخالص  +مصرف نهائی = GDP

فرآیند تولید نه تنها برای صاحبان نهاده های مصرف شده در فرآیند تولید بلكه برای صاحبان سرمایه و
دولت نیز ایجاد درآمد می کند .ارزش این درآمدها برابر با محصول ناخالص داخلی است .ازاینروGDP ،
را می توان از طریق مجمو جبران خدمات کارکنان ،مالیات ها منهای یارانهها ومازاد عملیاتی ناخالصنیز
محاسبه کرد .این روش محاسبه  ،GDPروش درآمد نامیده می شود .در اینصورت  GDPاز رابطه زیر به
دست می آید:

رابطه ( )3مازاد عملیاتی ناخالص+یارانهها– مالیات ها  +جبران خدمات كاركنان = GDP
همانطور که قبال“ بیان شد  GDPسط تولید را اندازه گیری می کند .سط تولید از این نظر مهم است
که تعیین می کند تا ره اندازه یک کشور می تواند مصرف کند و نیز از این نظر اهمیت دارد که سط
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اشتغال را تحت تأثیر قرارمی دهد .مصرف یكی از مهمترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تآثیر می
گذارد ،البت ه این فقط یكی از عوامل متعدد است و عوامل دیگری نیز وجود دارد نظیر اکتشافات علمی و
ابداعات که می تواند اثرات مثبتی بر سط رفاه جامعه داشته باشد و یا عواملی نظیر فجایع طبیعی،
بیماری های واگیردار و جنگ که می تواند اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد .این عوامل مسلماً در
محاسبه  GDPبحساب آورده نمی شود .بنابراین افزایش  GDPزمانی می تواند موجب افزایش رفاه
شود که عوامل دیگر نظیر عوامل فوق ثابت باشد.
 14ـ طبقهبندی بینالمللی استاندارد كلیهی رشته فعالیتهای اقتصادی

35

اولین ویرایش  ISICدر سال  1137ودومین ویدرایش آن درسدال  1197منتشدر شدد .ویدرایش سدوم
 ISICدرسال  1171به تصویب کمیسیون آمار رسید و در سال  1112منتشر شدد .ویدرایش سدوم ایدن
طبقهبندی برخالف ویرایشهای قبلی دارای هماهنگیهدای الزم بدا سدایر طبقدهبنددیهدای بدینالمللدی
فعالیتها وطبقهبندیهای کاالها و خدمات میباشد که البته این امر تاحدودی نیز موجدب پیچیددگی آن
شده است .در نظام حسابهای ملی سدال  ،8227جدیددترین طبقدهبنددی پیشدنهاد شدده بدرای رشدته
فعالیتهای اقتصادی "طبقهبندی بینالمللی اسدتاندارد کلیدهی رشدته فعالیدتهدای اقتصدادی ،بدازنگری
رهارم" است کهاصطالحاً  " ISIC REV5نامیدهشدهاست.برنامه دفتر حسابهای اقتصادی آن اسدت کده
در حسابهای ملی ایران از طبقه بندی جدید استفاده نماید
 ISICاز ساختاری منسجم و یکدست برای طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی تشكیل شده است که بدر
پایه مجموعهای از مفهومها ،تعریفها ،اصول و قواعد طبقهبندی مورد توافق بینالمللی متكی اسدت .ایدن
طبقهبندی رارروبی فراگیر فراهم میسازد که دادههای اقتصادی را میتوان درون آن به قالبی گدرداوری

)International Standard Calssification Of Economic Activities (ISIC
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و گزارش کرد که برای هدفهای تحلیل ،تصمیمگیری و سیاستگدذاری اقتصدادی طراحدی شدده اسدت.
ساختار طبقهبندی ،قالب استانداردی ارائه میکند تا اطالعات مفصل درباره وضعیت یک اقتصاد بدا توجده
به اصول و آگاهیهای اقتصادی ،سازمان داده شوند.
طبقهبندی در عمل برای فراهم کردن جریان مداوم اطالعاتی استفاده میشود که برای پایش ،تحلیدل و
ارزشیابی کارکرد یک اقتصاد در گذر زمان ضروری است .افزون بر کارایی اصدلی  ISICدر آمدار و تحلیدل
های اقتصادی پیروی آن ،در جایی که اطالعات باید برای فعالیتهای اقتصادی که به دقت تعریف شدهاند
فراهم شود  ISICبه طور روزافزون برای هدفهای اداری ،همچون گرداوری مالیات ،صدور پروانه کسب و
کار و غیره ،مورد استفاده قرار میگیرد.
بازنگری رهارم  ISICمربوط بودن طبقهبندی را با بازتاب بهتر ساختار کنونی اقتصداد جهدان ،شناسدایی
فعالیتهای جدید که در بیست سال گذشته پدید آمدهاند و آسان کردن مقایسههای بینالمللی با افزایش
مقایسهپذیری با طبقهبندیهای محلی موجود ،افزایش میدهد.
دامنه  ISICبه طور کلی در برگیرنده فعالیتهای تولیدی ،یعنی فعالیتهای اقتصادی در محددوده تولیدد
سیستم حسابهای ملی ( ،36)SNAاست .رند مورد استثنا افدزوده شدده اسدت تدا امكدان طبقدهبنددی
فعالیتهایی فراهم شود که فراتر از محدوده تولیدند ولی برای سایر انوا گوناگون آمار ،اهمیت دارند.
فعالیتهای اقتصادی به ساختاری سلسلهمراتبی دارای رهار سط از رستههای متقدابالً ناسدازگار تقسدیم
شدهاند که گرداوری ،ارائه و تحلیل دادهها را در سط تفصیلی اقتصاد به شكل استاندارد و قابدل مقایسده

 SNA 36سال  3993در سال  8002بازنگری شده است .در مدت آمادهسازی  ISIC, Rev.4مفهومهای جدیدی در ویرایش
 SNAمد نظر قرار گرفتهاند .همه توضیحها پیرامون  SNAبه نسخه آماده شده در سال  8002اشاره دارند .ولی ،از آن جایی
که آخرین نسخه چاپ شده ) SNA (SNA 8002در هنگام آماده کردن این مقدمه در دسترس نبود ،هیچ گونه ارجاع به بند
یا فصل خاصی از  SNA 8002ممکن نبوده است.
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بینالمللی ،آسان میسازد .رستههای باالترین سط  ،بخش نامیده میشوند که رستههایی هسدتند کده بدا
حروف الفبا کدگذاری شدهاند تا تحلیل اقتصادی را ساده کنند.
بخشها تمام طیف فعالیتهای تولیدی را به گروهبندیهای گستردهای همچون «کشاورزی ،جنگلدداری و
ماهیگیری» (بخش « ،)Aتولیدات صنعتی» (بخش  )Cو «اطالعات و ارتباطات» (بخدش  )Jتقسدیم مدی
کنند .طبقهبندی سپس به رستههایی به ترتیب جزئیتر سازمان یافته است که با عددها کدگدذاری شدده
اند :قسمتها دو رقمی ،گروهها سه رقمی و در جزئیترین سط  ،طبقهها رهار رقمی.
این طبقهبندی برای طبقهبندی کردن واحدهای آماری ،همچون کارگاهها یا بنگاههای اقتصادی ،بر حسب
فعالیت اقتصادی که به طور عمده به آن میپردازند استفاده میشدود .در هدر سدط از  ،ISICهدر واحدد
آماری تنها به یک کد  ISICنسبت داده میشود .مجموعهای از واحدهای آماری که در یک رسدته ISIC
طبقهبندی میشوند پس از آن اغلب به نام یک فعالیت خوانده میشوند ،مانند «فعالیت مبلمدان» کده بده
همه واحدهایی گفته میشود که در قسمت  51از ( ISICتولید مبلمان) طبقهبندی شدهاندد .ایدن رسدته
بندی یا تقسیمبندی استاندارد شده مجموعهای کامل از واحدهای تولیدی یک اقتصاد ISIC ،را به ابزاری
مهم برای آمارهای اقتصادی -اجتماعی تبدیل میکند که بایدد در مطابقدت بدا سیسدتم تولیددی اقتصداد
تنظیم شوند.

 15ـ نظام حسابهای ملی

37

نظام حسابهای ملی ازیک مجموعهی منسجم ،سازگار ویكپارره حسدابهدا ،ترازنامدههدا وجدداول
مبتنی برتعاریف ومفاهیم ،طبقهبندیها وقواعد حسابداری توافق شده درسط بینالمللدی تشدكیل یافتده
است .دراین سیستم رارروب حسابداری جامعی طراحی شدهاست که درآن دادههای اقتصدادی درقدالبی

)-System Of National Accounts(SNA
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تنظیم میشود کهبرای برنامهریزیها ،سیاستگذاریها ،تجزیه و تحلیلهدا وتصدمیمگیدریهدای اقتصدادی
مورد استفاده قرارمیگیرد.
حسابهای پیشبینی شده درسیستم به نوبهی خود مجموعدهی وسدیعی ازاطالعدات تفصدیلی و سدازمان
یافتهای را دربارهی عملكرد اقتصادی یک کشور ارائه میدهد.این حسابهدا اطالعدات جدامع ومفصدلی از
فعالیتهای مخلتف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشورو مبدادالت صدورت گرفتده بدین بنگداههدای
اقتصادی دربازار یا محل دیگر رافراهممیکند.
حسابهای ملی برای یک دورهی زمانی معین تنظیم میشود و بندابراین عملكدرد اقتصداد یدک کشدور از
طریق دادههای حاصالز آن به تصویرکشیده شده ومورد تجزیه وتحلیل وارزیدابی قرارمدیگیدرد .درفرایندد
تهیه وتنظیم حسابهای ملی عالوه برارائهی تصویرروشن ازعملكرد فعالیتهای اقتصادی ،اطالعاتینیز در
زمینهی ثروت و داراییهای متعلق بهاقتصداد کشدور دردورهی زمدانی مزبدور فدراهم مدیشدود .همچندین
اطالعات حاصل از آن ارتباط بیناقتصاد کشوربا دنیای خارج را نشان میدهد
.حسابهای ملی ممكناست درسطوح مختلف اقتصاد یک کشدوری عندیدرسدط بنگداههدای اقتصدادی،
واحدهای نهادی ،گروهی ازواحدهای نهادی ( بخشهای نهادی ) یا درسط کل اقتصادتنظیم شود .بدرای
مشخص شدن عملكرد اقتصادی کشور الزم است مبادالتی که بین بخشهدای مختلدف اقتصدادی صدورت
میگیرد مشاهده و تحلیل شود.

 16ـ كاربرد نظام حسابهای ملی
نظام حسابهای ملی یک سیستم رند منظوره است که هدف اصلی آن فراهم کردن یک رارروب
حسابداری جامع است که آمارهای تهیه شده در قالب آن را میتوان برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی
عملكرد اقتصاد یک کشور در هر مرحله از توسعهی اقتصادی و یا هرنو ساختار فعالیتی به کاربرد .وجود
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رنین دادههایی پیش نیاز تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای عقالییاست .مهمترین آمارکلیدی تعریف
شده در سیستم حسابهای ملی محصول ناخالص داخلی ( )GDPاست کهبه عنوان مهمترین شاخص
اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی ،بهطور وسیعی درسط اقتصاد کالن مورد استفاده قرارمیگیرد .هررند
مدت زمانی است که دیگر محاسبهی این نو شاخصها تنها هدف تنظیم حسابهای ملی نیست و
کاربدردهای خداد ذیددل نیز مطرح می باشند:
د ارائهی تصویر عملكرد اقتصادی :دادههای حسابهای ملی اطالعاتی را فراهم میکند که از طریق آن
تغییر جریانهای عمدهی اقتصادی نظیرتولید ،مصرف خانوار ،مصرف دولت ،تشكیل سدرمایه ،صدادرات،
واردات ،دستمزد ،مالیات ،استقراض ،وام و امثال اینها و نیز جریان کاالها و خدمات ثبت شده به تصدویر
کشیده میشوند .
د تجزیه وتحلیل اقتصاد کالن :حسابهای ملی همچنین برای تجزیه وتحلیل سازوکار عملكرد اقتصداد
یک کشور بهکار میرود .این نو تجزیه و تحلیل معموالً مستلزم بدرآورد پارامترهدای موجدود در توابدع
مورد استفاده در روابط بین متغیرهای مختلف اقتصادی با استفاده از مدلهدای اقتصدادی بدرازش داده
شده به سریهای زمانی دادهها به قیمتهای ثابت وجاری میباشد .معمدوالً ندو مددلهدای اقتصدادی
مورد استفاده برحسب موضو تحقیق متفداوت اسدت .خوشدبختانه سیسدتم حسدابهدای ملدی دارای
انعطاف پذیری الزم برای استفاده در تئوریها یا مددلهدای مختلدف اقتصدادی مدیباشدد ،بده شدرطی
کهمفاهیم اساسی مورد استفادهنظیرتولید ،مصرف ،درآمد وغیره هماهنگی الزم را با مفاهیم بهکار رفتده
درسیستم داشته باشد.
د تصمیم گیریها وسیاستگذاریهای اقتصادی :سیاستهای اقتصادی درکوتاه مدت براسداس وضدعیت
جاری وکوتاه مدت اقتصادی و با نگاهی به پیدشبینی تغییدرات احتمدالی در آیندده تعیدین مدیشدود.
پیشبینیهای کوتاه مدت براساس مدلهای اقتصادسنجی انجام میگیرد .سیاستهای میدان مددت یدا
بلند مدت اقتصادی نیز مستلزم ارائهی طدرحهدای کمدی اسدت .بسدیاری ازعناصدر تشدكیل دهنددهی
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هردومورد ،مدلهای اقتصادسنجی وطرحهای میان مدت یابلند مدت اقتصادی ازآمارحسدابهدای ملدی
تشكیل یافته است .سیاستگذاری وتصمیمگیری عالوه براینکه در سط دولتهدا انجدام مدیشدود ،در
شرکتهای دولتی وخصوصی نیز صورت میگیرد .شرکتهای بزرگ نظیر شرکتهای رند ملیتدی کده
توانایی ساختن مدلهای اقتصادسنجی برای برآورد نیازهای خود براساسانتظارات بلندمدت ازتوسدعهی
اقتصادی آینده را دارند نیازمند آمار حسابهای ملی هسدتند .همچندین در بعضدیازکشورهامسسسدات
تخصصی وجود دارند که درمقابل دریافت حدقالزحمده ،پدیشبیندیهدای مدورد درخواسدت مشدتریان
خصوصی را انجام میدهند که این مسسسات نیز نیازمند آمار حسابهای ملی میباشند .
د مقایسههای بینالمللی :دادههای اقتصاد کالن مانند  GDPیا  GDPسدرانه یاسدایر شداخصهدای
کالن اقتصادی نظیر نسبت سرمایه به  GDPنسبت مالیات یدا هزیندههدای دولدت بده  GDPکده از
طریق آمار حسدابهدای ملدی قابدل محاسدبهاسدت ،درصدورتی کده بدا اسدتفاده از تعداریف ،مفداهیم و
طبقهبندیهای یكسان حاصل شده باشد ،قابلیت مقایسه درسدط بدینالمللدی را خواهدد داشدت .ایدن
مقایسهها توسط اقتصاددانان یا سایر تحلیلگران اقتصادی برای ارزیابی عملكرداقتصاد یدک کشددور در
مقایسهبا اقتصادهای مشابه بهکار میرود.همچنین میزان  GDPیدا درآمدد ملدی سدرانهی کشدورهای
مختلف معیاری است که توسط سازمانهای بینالمللی برای تعیین شرایط ومدت بازپرداخدت وامهدای
مورد نیازکشورها مورد استفاده قرارمیگیرد .از  GDPیدا  GDPسدرانهیکشدورهای مختلدف بدرای
محاسبهی سهم کشورهای عضو یک سازمان بین المللی درتأمین مالی آن سازماننیز استفاده میشود.
ت هماهنگی آمارها :سیستم حسابهای ملی وظیفهی مهم هماهنگی آمارهای اقتصدادی را از دو جهدت
بددهعهدددهدارد.اوالً ،ازنظرمفدداهیم،رددارروب یكسددانی را بددرای تعدداریف و طبقددهبندددیهددای مددورد
استفادهدرزمینههای متفاوت ارائه میدهد وثانیاً ،از نظر ارقدام ،ردارروب حسدابداری یكسدانی را بدرای
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هماهنددگ کددردن دادههددای اخددذ شدددهاز منددابع مختلددف ،نظیددر طددرحهددای آمددارگیری ازرشددته
فعالیتهاوخانوارها،آمارهای بازرگانی واطالعات به دست آمده از آمارهای ثبتی دولتی بوجود میآورد .
38

 - 17حسابهای منطقهای
حسابهای منطقهای مجموعهای از اطالعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند مطالعهی
کمی و منظم فعالیتهای اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دورهی زمانی معین که به طور
معمول یک سال است امكانپذیر میسازد .به عبارت دیگر نقش ،اهمیت و کاربردی را که حسابهای ملی
در کل کشور به عهده دارد حسابهای منطقهای در سط منطقه عهدهدار است .مبانی نظری تهیهی
حسابهای منطقهای هماهنگ با حسابهای ملی براساس تعاریف ،مفاهیم ،طبقهبندیها و روشهای
) (SNA 8227مبتنی است.
هدف حسابهای منطقهای،محاسبه ی متغیرهای کالن اقتصادی در استانهای کشور در دورهی معینی از
زمان است که به وسیلهی آن وضعیت اقتصادی استانها در آن دوره یا مقطدع زمدانی خداد بده تصدویر
کشیده شده و توان اقتصادی آنها نشان داده میشود .مهمترین کمیت کدالن اقتصدادی حاصدل از ایدن
حسابها محصول ناخالص داخلی منطقه ( )GDPRاست .حسابهای منطقهای نقش شایان تدوجهی در
برنامهریزی دارد به طوری که تحقق اهداف برنامهریزی استانی بدون اسدتفاده از یافتدههدای حسدابهدای
منطقهای امكانپذیر نمیباشد .تهیهی این حسابها آمارهای قابل اطمینان و سازگاری را فدراهم مدیآورد
که زیربنای سیاستگذاریهای اقتصدادی در راسدتای کداهش ندابرابریهدای اقتصدادی و اجتمداعی بدین
استانها است.

-Regional Accounts
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 – 18اصول كلی حسابهای منطقهای
52

51

51

همانطوریكه حساب ملی از سه روش(تولید  ،هزینه و درآمد )محاسبه می شود ،محصول ناخالص
داخلی منطقه نیز از سه طریق مذکور قابل محاسبه است.در حال حاضر حساب منطقه ای از روش تولید
محاسبه می شود.به عبارت دیگر حساب منطقه ای از مجمو ارزش افزودهی فعالیتهای اقتصادی
واحدهای تولیدی مقیم بهدست میآید .بنابراین به عنوان یک اصل اساسی ،ارزش افزوده باید به منطقهای
که واحد تولیدکننده مقیم آن است ،منتسب شود .تعریف آماری واحد کارگاهی ایجاب میکند این واحد
در یک محل ثابت مشخصی مستقر باشد .هررند بهکارگیری این اصل در اکثر موارد امكانپذیر است
لیكن فعالیتهایی وجود دارد که این اصل را نمیتوان در مورد آنها پیاده کرد .به عنوان نمونه بعضی از
فعالیتهای تولیدی همانند حملونقل از مرزهای منطقه عبور میکنند .همچنین بعضی از واحدهای
تولیدکننده ممكن است در مكانهای دائمی یا موقتی که در بیش از یک منطقه قراردارد فعالیت کنند.
تعدادی از فعالیتهاهمانند فعالیت استخراج نفت در فالت قاره را نمیتوان به هی یک از مناطق منتسب
کرد .برای همهی موارد باال ،طبق توصیههای بینالمللی ،اصول روشن و مشخصی تدوین شده است که به
طور خالصه در زیر به آنها اشارهمیشود.
42

الف -اصل اقامت
اصل کلی انتخاب شده برای حسابهای منطقهای آن است که ارزش افزوده باید به منطقهای که
واحد تولیدکننده در آن مقیم است منتسب شود .به کارگیری اصل اقامت در زمینهی فعالیتهای انرهی و
حملونقل مشكالتی را به همراه دارد .زیرا اصل اقامت به این معنی است که ارزش افزودهی حاصل از
حمل کاالها بین رند منطقه نباید بین آن مناطق تقسیم شود بلكه باید به یک منطقه یعنی منطقهای
Prodoction approach
Expenditure approach
Income approach
Residence priciple
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که واحد تولیدکنندهی مقیم آن است منتسب شود .اصل اقامت در مورد واحدهای رندمنطقهای یعنی
واحدهایی که در بیش از یک منطقه مكان دارند نیز به این معنی است که فعالیت آنها باید بین اجزای
اصلی آنها تقسیم شود .لیكن برخی از واحدهای تولیدی رند منطقهای بدون داشتن کارگاه دائمی ،فعال
هستند .به طور نمونه یک تولیدکنندهی ساختمانی ممكن است برای انجام فعالیت خود تجهیزاتی را در
سایت ساختمانی درمنطقه دیگری داشته باشد .این فعالیتها باید به ارزش افزودهی منطقه محل اقامت
تولیدکننده و نه محل سایت ساختمانی منتسب شود ،مگر این که مدت زمان انجام فعالیت در این سایت
ساختمانی به میزانی باشد که بتوان آن را به عنوان یک واحد محلی طوالنی مدت تلقی کرد.
ب -اصل منطقهای
در این روش انتسداب ارزش افدزوده براسداس اصدل منطقدهای اسدت .براسداس ایدن اصدل فعالیدت
تولیدکنندگان ساختمان در نمونهی باال بده منطقدهای منسدوب مدیشدود کده سدایت سداختمانی در آن
قراردارد .حملونقل بین منطقهای بین مناطق مختلف تقسیم میشود .به عبارت کلدیتدر فعالیدتحاصدل
ازعوامل تولید بدون توجه به منطقه مورد اقامت عوامل تولید یاواحد تولیدی به منطقهای منتسب میشود
که فعالیت اقتصادی به واقع صورت میگیرد.
به هرحال در تهیهیحسابهای منطقهای ایران اصل اقامت ،که از نظر توصیههای بینالمللدی نیدز اولویدت
دارد به عنوان اصل اولیه حسابهای منطقهای انتخاب شده است ولی در برخی فعالیتهاهمانندحملونقل
بنا به ماهیت فعالیت اصل منطقهای موردنظر قرار گرفته است.
 - 19قلمرو منطقه
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در حسابهای منطقهای ،کل قلمرو اقتصادی کشور به تعدادی منطقه و یدک فرامنطقده تقسدیم شدده
است:

regional Territory
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الف -منطقه
منطقهبندی اقتصاد ملی بدون بیان تعریف مشخصی از منطقه ممكن نیست این تعریف باید به گونهای
باشد که نخست از ادغام همهی مناطق ،اقتصاد ملی حاصل شود و دوم این که هدر منطقده دارای آنگونده
مرزبندی مشخصی باشد که در پایان ،هربخش از منطقه فقط یکبار و تنها در یدک منطقده منظدور شدده
باشد.
با بررسی مباحث مختلف در طبقهبندیهای منطقهای و با توجده بده اینكده واحدد تقسدیمات اداری و
سیاسی کشور ،استان است و برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی پدس از سدط ملدی در سدط اسدتان
اعمال میشود بنابراین به منظور کاربردیتر شدن حسابهای منطقدهای ،منطقده معدادل اسدتان درنظدر
گرفته شده است.
ب -فرامنطقه
این قسمت شامل بخشهایی از قلمرو اقتصادی کشور است که نمیتوان آنها را به هیچیک از منداطق
نسبت داد و موارد مختلف آن به شرح زیر است:
 آبهای فالت قاره و آن قسدمت از آبهدای بدینالمللدی کده کشدور نسدبت بده آنهدا دارای حقدوقانحصاری است و به وسیلهی واحدهای مقیم مورد استفاده قرار میگیرد.
 قلمرو سیاسی کشور در سایر نقاط جهان که طبق موافقتنامههدای سیاسدی بدرای اهدداف سیاسدی،نظامی ،علمی و سایر اهداف ،اجاره یا تملک شده باشد همانند سفارتخانهها ،کنسولگریها ،پایگاههدای
نظامی و همانند آن.

 -31روشهای محاسبه حسابهای منطقهای
در تهیه حسابهای منطقهای روشهای مختلفی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میشود:
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 -31 -1روش جزء به كل

44

روش جزء به کل عبارت است از گردآوری دادههای مورد نیاز از کارگاههای مدورد نظدر و تجمیدع
آنها برای رسیدن به سط ارزش منطقه .هر گاه به دلیل فقدان اطالعات مورد نیاز برای کارگاههای مورد
نظر در سط منطقه امكان جمعآوری مستقیم اطالعات وجود نداشته باشدد از روش شدبه جدزء بده کدل
میتوان استفاده کرد .در این روش اطالعات آماری مورد نیاز به جای اینکه بده طدور مسدتقیم از کارگداه
مستقر در منطقه گرفته شود با اسدتفاده از اطالعدات موجدود در سدط بنگداه بدرآورد مدیشدود ،سدپس
برآوردهای صورت گرفته همچون روش جزء به کل خالص تا رسیدن به سدط منطقده بدا یكددیگر جمدع
میشوند .روشن است این روش فقط در مورد بنگاههای رندمنطقهای به کارمیرود.
 -31 -1روش كل به جزء

45

این روش ،منطقهای کردن اطالعات است بدون اینكه سعی شود بده دادههدای موجدود در سدط
کارگاههدای مسدتقر در سدط منطقده دسترسدی حاصدل شدود .در ایدن روش رقدم ملدی ،بدا اسدتفاده از
مناسبترین شاخص ممكن بین مناطق توزیع میشود .شایان ذکر است این تصور کده بده طدور ضدروری
استفاده از اطالعات واحدهای آماری همواره مطلوبتر است درست نیسدت .در بعضدی فعالیدتهدا بندا بده
ماهیت آن فعالیت استفاده از یک شداخص مناسدب بدرای انتسداب فعالیدت بده سدط منطقده اطالعدات
صحی تری نسبت به جمعآوری مستقیم اطالعات به دست دهد.

-bottom up
top -down
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 -31 -4روش مختلط

46

روش جزء بهكل به ندرت بهطور کامل بهتنهائی مورد استفاده قرار می گیرد .همیشه شكافهای اطالعداتی
وجود دارد که با روش کل به جزء باید تكمیل شود .همچنانکه بسیاری از روشهای کل به جزء نیز اغلب
با تأمین برخی اطالعات به وسیلهی روشهای جزء به کل همراه هسدتند .بداین ترتیدب بده طدور معمدول
ترکیبی از دو روش به کار گرفته میشود.

mix approach
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مقدمه:
بدون شک بخشی از فعالیت مربوط به تولید آمار و اطالعات به گردآوری آن اختصاد دارد.جمع
آوری اطالعات گوناگون به صورت منسجم و یكپارره و با دستور العمل واحد عالوه بر کاهش خطا ،امكان
نظارت و کنترل طیف وسیعی از اطالعات را افزایش می دهد.استفاده از فرمهای کاغذی در دهه اخیر
جای خود را به فرم های الكترونیكی داده و با ظهور اینترنت استفاده از این گونه فرمها با اقبال عمومی
روبرو شده است.مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمار کشور در زمره سازمان های پیشرو دراین
زمینه می باشد.سامانه حسابهای ملی یكی از تارنماهایی است که مختص حسابهای ملی و منطقه ای
طراحی شده وهدف اصلی آن گردآوری آمارهای مورد نیاز حساب های ملی و منطقه ای  ،کنترل
هوشمند و ایجاد بانک اطالعات می باشد.تنو نیازهای آماری کشور و گسترده بودن آمارهای موجود
ضرورت ایجاد بانک اطالعات را بیشتر از پیش منعكس می کند.از طرفی آمارهای به هنگام نیاز ضروری
برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصود عملكرد و نبض اقتصادی کشور می باشد.سامانه حسابهای ملی
این امكان را فراهم می کند تا گزارش های متنوعی برای این منظور به صورت برخط تهیه و مورد
استفاده قرار گیرد.
با توجه به اینكه برنامه دفتر حسابهای اقتصادی در سال  1515گردآوری اطالعات مورد نیاز از طریق
سامانه حساب ملی می باشد ،الزم است به نكات به شرح ذیل توجه شود.
 .1همه پرسشنامه ها(بجز پرسشنامه های رارروبی)در سامانه حساب ملی طراحی شده است
بنابراین می بایست ورود اطالعات فقط از طریق این سامانه انجام شود.
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 .8با توجه به اینكه محاسبات در محیط اکسل صورت می گیرد و از طرفی به منظور انسجام و
متحدالشكل بودن قالب اطالعات ،فرمهای خام از طرف دفتر حسابهای اقتصادی در اختیار
کارشناسان استانی قرار می گیرد.
 .5از آنجایی که گردآوری اطالعات از دستگاههای اجرایی و انجام محاسبات الزم در محیط اکسل
،امكان وارد کردن داده ها( )importدر سامانه فراهم است،بنابراین نیاز به ارسال اطالعات
در قالب فایل اکسل و درج آن در ارتباط استانی نیست.به عبارت دیگر الزم است اطالعات
فرمها پس از تكمیل آمارگدردآوری شده از طدریق سامانه حسابهای مدلی بده
آدرس( ) http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و از فرستادن
فرم ها به صورت غیرماشینی و در قالبی بجز فرمهای الكترونیكی موجود درسامانه حساب ملی
خودداری شود.
 .5کارشناسان استان ها می بایست اطالعات هریک از بخشهای تحت مسئولیت خود رادر محیط
اکسل که فایل خام آن توسط دفتر حسابهای اقتصادی ارائه شده است منتقل نموده و پس از
انجام محاسبات  ،انجام کنترلهای الزم و اطمینان از صحت اطالعات ،آن را به فرم الكترونیكی
سامانه منتقل نمایند.
 .3همانطوری که اشاره شد فقط اطالعات رارروبی درقالب فایل اکسل قابل ارسال خواهد بود اما
دراین رابطه الزم است که روکش اطالعات که معموالً به صورت گزارش کلی و سرجمع ارائه
می شود از طریق سامانه حساب های ملی ارسال شود.
 .9همه استانها ملزم هستند که اطالعات فرمهای الكترونیكی را تكمیل نمایند.حتی برای
استانهایی که فعال یت مورد نظر گزارش نشده است الزم است که در فرمهای الكترونیكی
عبارت"فعاليت وجود هدارد" را وارد نمایند.
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پس از انجام هرگونه اصالحات و رفع اشكال در فایل مذکور ،گزینه تایید نهایی می بایست
توسط مدیر کل دفتر آمار و اطالعات و یا هر کاربری که این اجازه را دارد انتخابشود.انتخاب این
گزینه به این معنی است که اطالعات درج شده در سامانه حسابهای ملی از نظر دفتر آمار و
اطالعات استانداری نهایی تلقی شده است.

الف – كشاورزی ،شكار و جنگلداری
به طور کلی در این بخش اطالعات مقداری و قیمتی از استان جمع آوری شده و در نهایت محاسبات
الزم انجام می شود.با توجه به اینكه جنگلداری به تفكیک دولتی و خصوصی محاسبه می شود اطالعات
مربوط به بخش دولتی آن را عالوه بر ساختار استانی ،از عملكرد بودجه سال مربوطه و به صورت متمرکز
از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرآوردی می شود.
برای محاسبه حساب تولید بخش کشاورزی 13 ،فرم طراحی شده است که  15فرم در اختیار استانها
قرار می گیرد تا شاخص های محاسباتی به شرح زیر توسط همكاران استانها تكمیل و به دفتر
حسابهای اقتصای ارسال شود.
در سال 1515طراحی فایل های مربوط به بخش کشاورزی عالوه بر دریافت اطالعات مربوط به
شاخص های محاسباتی  ،دارای صفحه اطالعات پاسخگو نیز می باشد که حاوی اطالعات فرد پاسخگو
است که می بایست به تفصیل درخواست شده تكمیل شود.
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الف –  -1زراعت و باغداری
در فرم فعالیت زراعت58بنام Ag21که در پوشه  Agri 15در شبكه ارتباط استانی مرکز در دسترس
استانها قرار می گیرد ،اقالم زیر به تفكیک مقدار تولید و قیمت تولید کننده57محصوالت سالهای 1515
و  1515از سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت و در این فرم درج می شود :
انوا لوبیا ( لوبیا سفید -لوبیا قرمز -لوبیا ریتی -لوبیا محلی -لوبیا رشم بلبلی)
سایر حبوبات(ماش – لپه -باقالخشک – سایر)
توتون و تنباکو ( توتون – تنباکو)
سایر دانههای روغنی (آفتابگردان روغنی – کنجد -شاهدانه -منداب -گلرنگ -بادام زمینی و سایر)
سایر سبزیجات گلخانه ای(به جز خیار -گوجه فرنگی -فلفل)
سایر سبزیجات (سیرخشک -سیر تازه -بادمجان -فلفل سبز  -هویج فرنگی -نخدود فرنگدی -لوبیدا سدبز-
باقال سبز -ترب و تربچه-کاهو -تره -جعفری -شاهی -انوا کلم – شلغم  -سایر سبزیجات)
سایرمحصوالت جالیزی (طالبی – گرمک – دستنبو – کدو خورشتی – کدو حلوایی – سایر )
سایر نباتات علوفه ای ( ذرت علوفه ای -ذرت خوشه ای – اسپرس – رغندر علوفه ای -شلغم علوفه ای –
هویج علوفه ای –سورگم علوفه ای -سورگم دانه ای -سودان گراس -خصیل -ارزن -سنگلک -سایر)
سایر محصوالت زراعی (حنا – جارو – محصوالت خاد استان)
اقالم باغداری پس از نهایی شدن اقالم توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار استان قرار خواهد گرفت.
الزم است پس از تكمیل فرم زراعت طبق دستورالعمل استفاده از سامانه حساب ملی کده از طدرف دفتدر
حسابها ی اقتصادی در اختیار استان ها قرار گذاشته شده است ،اطالعات داده آمایی و ذخیره گردد.
43فایل مذکور در شبكه ارتباط استانی مرکز آمار ایران ،دفتر حسابهای اقتصادی،پوشه حساب منطقه ای قرار دارد.
 41در دستورالعمل کشاورزی هرکجا به قیمت اشاره شد ،منظور قیمت تولید کننده است.

123

فصل دوم:گردآوری اطالعات مورد نیاز حساب منطقه ای به روش تولید

در فرم فعالیت گیاهان دارویی بنام  ، Ag211اقالم زیر به تفكیک مقددار تولیدد و قیمدت تولیدد کنندده
محصددوالت سددالهای  1515و  1515از سددازمان جهدداد کشدداورزی اسددتان دریافددت و در ایددن فددرم درج
می شود :
انوا گیاهان دارویی(آویشن -کدو تخم کاغذی (کدو طبی) -نعنا فلفلی(برگ تر) -بادرنج بویه (ملدیس)
و  ......سایر گیاهان دارویی با ذکر نام)
در محصوالت اصلی زراعی و باغی در طرح قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در منداطق
روستایی کشور (قیمت سرخرمن) مرکز آمار ایران ،برخی محصوالت استانها فاقد قیمت میباشند ،لدذا از
سال زراعی ( )15-15با توجه به تجارب سال های گذشته قیمت این اقالم در قالب فایل اکسل از استانها
سسال میشود.
الف -1 -دامداری سنتی و كرم ابریشم
برای فعالیت دامداری سنتی و کرم ابریشم فرمهای Ag23و Ag18در اختیدار اسدتان قدرار داده مدی
شود.در فعالیت دامداری سنتی ،مقادیر تولید و قیمت شیر به تفكیک انوا دام ،مقادیر تولید و قیمدت دام
زنده کشتاری به تفكیک انوا دام ،مقادیر تولید و قیمت پشم و مو و کدددرك از سازمان جهداد کشداورزی
استان دریافت و در فرم  Ag23درج گردد.
به منظور تعدیل نسبت مصرف واسطه به ستانده در بخش دامداری ،از استان ها در خواست شده اطالعات
قیمت و مقدار اقالم عمده مصارف واسطه فعالیت را که در فرم ارسدالی مشدخص شدده اسدت ،از سدازمان
جهاد کشاورزی استان دریافت نموده و در فرم درج نمایند.
ارزش ستانده فعالیت کرم ابریشم با استفاده از مقدار تولید و قیمت واحد پیلهتر و تخم نوغان ( در صورت
تولید تخم نوغان در استان و نه مصرف آن ).از سازمان جهاد کشاورزی محاسبه می شود .ساختار و ارزش
مصرف واسطه فعالیت کرم ابریشم بر اساس آمار ثبتی جهاد کشاورزی محاسبه میشود.
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الف -3-مؤسسات پرورش دهنده گل و گیاه زینتی ،قارچ خوراكی  ،مرغداری گوشتی،
تخمگذار و پولت ،مادر و مؤسسات جوجه كشی ،طیور سنتی و زنبور عسل
شاخص های زیر به تفكیک فعالیت ها برای سالهای  1515و  1515از سازمان جهاد کشداورزی اسدتان
دریافت و در فرمهای مربوطه درج گردد.
الف -1-3-تولید گل و گیاه زینتی
مقدار تولید و قیمت گل شاخه بریده
مقدار تولید و قیمت گیاه گلدانی
مقدار تولید و قیمت درختچه های زینتی
مقدار تولید و قیمت پیاز
الف -1-3-تولید قارچ خوراكی
مقدار تولید و قیمت قارچ دکمهای بستهای
مقدار تولید و قیمت قارچ صدفی بسته ای
مقدار تولید و قیمت قارچ دکمهای فله ای
مقدار تولید و قیمت قارچ صدفی فلهای
الف -3-3-پرورش مرغ گوشتی
مقدار تولید و قیمت مرغ زنده پرورش یافته
الف -4-3-پرورش مرغ تخمگذار و پولت
مقدار تولید و قیمت تخم مرغ خوراکی
مقدار تولید و قیمت پولت
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مقدار تولید و قیمت تخم مرغ لنبه و شكسته

الف -5-3-پرورش مرغ مادر
در سال  13نیازی به وارد کردن اطالعات این زیربخش در سامانه نمدیباشدد و اطالعدات ایدن فعالیدت از
اجرای سرشماری مرکز آمار ایران اخذ خواهد شد.

الف -6-3-مؤسسات جوجه كشی
در سال  13نیازی به وارد کردن اطالعات این زیربخش در سامانه نمدیباشدد و اطالعدات ایدن فعالیدت از
اجرای سرشماری مرکز آمار ایران اخذ خواهد شد.

الف -7-3-پرورش طیورسنتی
مقدار تولید و قیمت مرغ کشتاری
مقدار تولید و قیمت اردك کشتاری
مقدار تولید و قیمت غاز کشتاری
مقدار تولید و قیمت بوقلمون کشتاری
مقدار تولید و قیمت تخم مرغ
مقدار تولید و قیمت تخم اردك
مقدار تولید و قیمت تخم غاز
مقدار تولید و قیمت تخم بوقلمون
الف -8-3-پرورش زنبورعسل
مقدار تولید و قیمت عسل باموم
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مقدار تولید و قیمت عسل بدون موم
مقدار تولید و قیمت موم
مقدار تولید و قیمت ملكه زنبور عسل
مقدار تولید و قیمت هل رویان
تعداد مسسسات فعال و غیر فعال و نیز مقدار و قیمت اقالم عمده مصدرف واسدطه فعالیدتهدای پدرورش
دهنده گل و گیاه زینتی ،قارچ خوراکی ،مرغداری گوشتی ،تخمگدذار و پولدت  ،مدادر و مسسسدات جوجده
کشی در سالهای  1515و  1515که در فرمها به آن اشاره شده است از سازمان جهاد کشداورزی اسدتان
دریافت و در فرمهای مربوطه درج شود.
الزم به یادآوری است  ،بایستی واحدهای مقدار و قیمدت سدالهای  1515و  ،1515هدر دو سدال یكسدان
باشد ،اگر برای سال  1515واحد مقدار کیلو گرم است برای سال  1515نیدز واحدد مقددار کیلدوگرم در
نظر گرفته شود ،این موضو برای واحد قیمت نیز مصداق دارد.
رنانچه تعداد کارگاه های فعالیت های فوق محدود باشد ،به دفتر حسابهای اقتصادی اطدال داده شدود
تا پرسشنامه ویژه این فعالیتها طراحی و برای تكمیل به استان ارسال گردد ،در صورتی که اسدتان فاقدد
رنین فعالیتی بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی اسدتان باشدد عبدارت" فعالیدت نددارد " در فدرم
مربوطه درسامانه حسابهای ملی درج و به دفتر ارسال گردد.
الف -4-گاوداری های صنعتی
ستانده و مصرف واسطه فعالیت گداوداری هدای صدنعتی سدال  ،1515بدر اسداس اطالعدات دریدافتی
شاخصهای مقدار و قیمت تولید سالهای  15و  ، 15به تفكیک اقالم شیر ،دام زنده پروراری و کدود
محاسبه می گردد .در این فعالیت نیز مشابه سایر فعالیت های زیر بخش دام و طیور در بخش مربدوط بده
مقادیر و قیمت اقالم عمده مصرفی و نیز بخش مربوط به وضعیت موسسات فعال و غیدر فعدال  ،اطالعدات
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درخواستی سالهای  15و  15استان را درج نمایید.برای تكمیل اطالعات این فعالیت فرم  g25در اختیار
استان قرار داده می شود.

الف -5-خدمات كشاورزی ،دامپروری و سایر
محاسبات مربوط به فعالیت خدمات کشاورزی و دامپروری پس از دریافت  15فرم از استان در دفتدر
حسابهای اقتصادی انجام خواهد گرفت.
فرم  Ag15مربوط به فعالیت پرورش مرغ الین و اجداد و سایر می باشد کده در سدطر اول ایدن فدرم بدا
تكمیل اطالعات مربوطه ،مراتب به دفتر حسابهای اقتصادی اطدال داده شدود تدا پرسشدنامه ویدژه ایدن
فعالیتها برای تكمیل به استان ارسال گردد و ارزش ستانده و مصرف واسطه فعالیت مذکور با اسدتفاده از
اطالعات حاصل از سرشماری از این واحدها محاسبه گردد ..استان ها یی که فاقدد فعالیدت پدرورش مدرغ
الین و اجداد می باشند ،در سطر مربوط به توضیحات عبارت"فعالیت ندارد" درج نمایند.
به منظور پوشش کامل فعالیت های بخش کشاورزی ،الزم است فعالیت های جدید مرتبط بدا ایدن بخدش
مانند پرورش شترمرغ ،پرورش بلدررین ،پرورش کروکدیل ،پدرورش کبدک و  . . .در اسدتان را شناسدایی
نموده و فهرست ک املی از نام فعالیت ها و تعداد واحدهای بهره برداری شده در این فعالیت هدا را درفایدل
 ، Ag15بعد از سطر مربوط به پرورش الین و اجداد  ،تكمیل نمایید.
در صورتی که استان فاقد فعالیت های جدید است ،در سطر مربوط به توضیحات عبارت"فعالیدت نددارد"
قید شود.

در تكمیل فرمهای زیر بخش های کشاورزی به این نكات توجه شود:
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در صورت به بهره برداری رسیدن واحدهای تولیدی جدید در فعالیت های بخش کشاورزی و نیدز در
صورت محدود بودن تعداد کل موسسات در استان (مانند :پرورش قارچ ،پرورش مرغ مدادر ،موسسده
جوجه کشی ،) . . . ،پس از دریافت پرسشنامه از دفتر حسابهای اقتصدادی اقددام بده سرشدماری از
واحدهای جدید نمایید.



به منظور تعدیل نسبت مصرف واسطه به سدتانده در زیدر بخدش هدای کشداورزی ،از اسدتان هدا در
خواست شده اطالعات قیمت و مقدار اقالم عمده مصارف واسطه فعالیت ها را که در فرمهای ارسدالی
مشخص شده است ،از سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت نمایند.



به منظور تكمیل مستندات حساب تولید بخش کشاورزی در دفتر حسابهای اقتصادی ،از استان هدا
درخواست می شود در صورت نبودن فعالیت های مرتبط با زیربخش های کشاورزی در استان خدود،
نامه سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر تایید این موضو را نیز به پیوست گزارش های خود بده
دفتر حسابهای اقتصادی ارسال نمایند.



پاسخ اشكاالت اعالم شده از سوی دفتر حسابهای اقتصادی و هرگونده توضدی در ایدن خصدود و
نتایج بررسی های نهایی گزارش های استان ،کتباٌ به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال شود.
جدول()9هام فایلهای خام زیر بخش كشاورزی

زراعت و باغداری
پرورش گل و گياه زینتی
پرورش قارچ
گاوداری صنعتی
دامداری سنتی
پرورش مرغ مادر
پرورش مرغ تخمگذار و پولت

Ag21
Ag28
Ag25
Ag25
Ag23
Ag.9
Ag28

مرغداری مادر
مسسسات جوجه کشی
طیور سنتی
پرورش زنبور عسل
پرورش کرم ابریشم
شناسایی فعالیت های جدید و مرغداریالین و اجداد

پرورش گیاهاندارویی
فایل پرسشنامه قيمت برخی
محصوالتزراعی و باغی

Cod name ostan
price
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الف -5-فعالیت شكار


ارزش افزوده فعالیت شكار از روش جزء به کل محاسبه میشدود .لدذا الزم اسدت شداخصهدای زیدر
جمعآوری و به مرکز ارسال شود:



تعداد پروانه های شكار به تفكیدک پرندده و حیدوان از اداره کدل محدیط زیسدت اسدتان بده تفكیدک
سال های  1515و 1515



ارزش ریالی هر پروانه شكار به تفكیک پرنده و حیوان از اداره کل محیط زیست استان



متوسط قیمت شكار در بازار به تفكیک پرنده و حیوان از اداره کل محیط زیست اسدتان یدا بدازار بده
تفكیک سال های  1515و 1515



تعداد شكار نسبت به هر پروانه صادره (در هر پروانه صادر شده ،اجازه شدكار رندد حیدوان یدا پرندده
داده شده است؟)



تعداد واقعی شكار انجام شده توسط شكارریان



نو پروانه صادره



مدت مجاز شكار در طول سال (به ماه) به تفكیک پرنده و حیوان از اداره کل محیط زیست استان



تعداد روزهای مجاز شكار در هفته به تفكیک پرنده و حیوان از اداره کل محیط زیست استان



اعتبار زمانی هر پروانه شكار



متوسط وزن هر حیوان شكار شده

الف -6-جنگلداری
برای محاسبه ارزش افزوده بخش جنگلداری اطالعات در  8فایل )جنگلداری دولتی) FS21و
(جنگلداری خصوصی) FS28دسته بندی می شوند .
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اطالعات مورد نیاز برای  FS21به شرح ذیل در  1فرم جمع آوری می شوند:.
 – 1جمع هزینههای اعتبارات هزینه ای (جاری) ادارات کل منابع طبیعی از کلیه منابع اعتباری اعم از
استانی ،ردیفها (تبصرهها) و ملی (فرم هزینهای)
 – 8جمع هزینههای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به تفكیک طرح و فصول هزینه از کلیه منابع
اعتباری اعم از استانی ،ردیفها و ملی شامل تولید نهالهای جنگلی ،جنگلکاری،توسعه جنگلها و مراتع،
اصالح زمینهای جنگلی و مرتعی ،جوی کنی ،تثبیت شنهای روان ،احداث راههای جنگلی و عملیات
ساختمانی از این قبیل ،کپه کاری و مال پاشی مراتع ،ساماندهی خروج دام از جنگل ،احیای مراتع و
مقابله با خشكسالی ،مطالعه و شناسایی منابع طبیعی ،تهیه طرحهای جنگلداری و مرتعداری ،حفاظت
خاك و آبخیزداری ،پیشگیری و مهار سیل ( ...فرمهای ملی و استانی)
نكته:1در طرحهای منابع طبیعی رنانچه فعالیت های ساختمانی یا ایجاد سازه انجام می شود ،براساس
فرمهای ملی و استانی باید اعتبارات آنها تفكیک شود .مثالً اگر طرح احداث راه جنگلی باشد ،مبلغی که
بابت مطالعه آن هزینه شده است ،در ستون مطالعه برای ساختمان و مبلغی که برای احداث راه هزینه
می شود ،در ستون تشكیل سرمایه در ساختمان نوشته میشود و یا اگر طرح اصالح و احیاء مراتع باشد،
مبلغی که برای مطالعه آن هزینه می شود در ستون مطالعه برای جنگل و مبلغی که مربوط به اصالح و
احیاء می باشد نظیر کود پاشی یا کپه کاری ،در ستون فعالیت جنگلی و مرتعی نوشته میشود.
نكته :1در مورد طرحهای آبخیزداری نیز باید به این نكته توجه داشت که در این طرحها دو نو فعالیت
صورت می گیرد  :مكانیكی و بیولوهیكی .در فعالیت های مكانیكی به منظور جلوگیری از سرعت آب و
فرسایش خاك ،کار فنی و احداث سازه انجام می شود مانند گابیون بندی ،که مبلغ هزینه شده برای آن
در ستون تشكیل سرمدایه برای ساختمان نوشته می شود .در فعالیت بیولوهیكی عددملیات مربوط به
حفاظت از نهدددال و ترمیم و مراقبت از طریددق نهال کاری ،بذر پاشی،کودپاشی و  ...صورت می گیرد که
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اعتبار هزینه شده برای آن در ستون فعالیت جنگلی و مرتعی و فرمهای شماره ملی و استانی نوشته
می شود  .همچنین اطالعات مورد نیاز برای  FS28به شرح ذیل در  5فرم جمع آوری می شوند.

بررسی های پایه درباره محصوالت مرتعی و جنگلی
یكی از مسایل و مشكالت در تهیه حساب تولید فعالیت های جنگلی و مرتعی نبود اطالعات پایه درباره
میزان برداشت گیاهان خودروی طبیعی از عرصه های جنگلی و مرتعی کشور و ارزش اقتصادی آن است..
اطالعات اولیه درباره تنو گونه های مرتعی و جنگلی کشور و آمارهای پراکنده مربوط به فراوانی فروشگاه
های گیاهان دارویی و میزان فروش ،مصرف و صادرات گیاهان دارویی نشان می دهد که ظرفیت اقتصادی
قابل توجهی در این بخش در کشور وجود دارد که نبود آمار و اطالعات پایه درباره برداشت های غیر
رسمی و غیر مجاز از منابع جنگلی و مرتعی مانع از انجام برآوردهای قابل اعتماد از ارزش اقتصادی
برداشت این محصوالت است.
باتوجه به اهمیت این موضو و ضرورت تكمیل اطالعات پایه درباره گیاهان مرتعی و جنگلی کشور با
هدف استفاده در تهیه حساب های اقتصادی مناطق کشور ،از سال گذشته فرم های ویژه ای برای
گردآوری اطالعات پایه از منابع جنگلی و مرتعی کشور طراحی شده که در فایل  FS28قرار داده شده و
به صفحات آن افزوده شده است .این فرم ها دربرگیرنده فرم الف (اطالعات پایهای گونههای محصوالت
فرعی مرتعی و جنگلی استان) و فرم ب (اطالعات پایه ای جنگل های طبیعی و محصوالت اصلی جنگلی
استان) است.
فرم الف و ب  -اطالعات پایه ای گونه های محصوالت فرعی مرتعی و جنگلی استان
این فرم برای گردآوری اطالعات پایه و رارروبی در زمینه محصوالت فرعی مرتعی و جنگلی استان
طراحی شده است .در این فرم نام محصوالت مرتعی و جنگلی به صورت تفصیلی در جدول فهرست شده
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و برای هر یک از محصوالت اطالعات ستون های فرم پرسش شده است .این اطالعات دربرگیرنده وجود
محصوالت مرتعی و جنگلی در استان و مساحت عرصه های رویش آن ،امكان برداشت و شیوه برداشت
محصوالت ،هدف از برداشت محصوالت و امكان انجام برداشت در قالب قرارداد ،برآورد مقدار برداشت
مجاز و غیر مجاز در سال  1515و میانگین قیمت فروش محصول در بازارهای استان در پایان سال
 1515است .در مواردی که نیاز به توضی برخی اقالم آماری فرم است ،این توضیحات به صورت
یادداشت) (Commentدر فرم گنجانده شده است.اطالعات این فرم ها می بایست با همكاری اداره کل
منابع طبیعی استان که منبع اطال اصلی این بخش است ،گردآوری و تكمیل شود.
فرم ج  -اطالعات پایه ای جنگل های طبیعی و محصوالت اصلی جنگلی استان
این فرم برای گردآوری اطالعات پایه و رارروبی در زمینه جنگل های طبیعی استان طراحی شده و برای
همه استان های کشور تكمیل می شود .در این فرم نام مهم ترین گونه های جنگلی به صورت تفصیلی در
جدول فهرست ش ده و برای هر یک از گونه های جنگلی اطالعات ستون های فرم پرسش شده است .این
اطالعات دربرگیرنده وجود گونه های جنگلی در استان ،مساحت عرصه های جنگلی و برآورد تعداد اصله
های جنگلی ،مجاز بودن برداشت درختان جنگلی و شیوه برداشت آن ،هدف از برداشت و امكان انجام
برداشت روب جنگلی در قالب قرارداد ،برآورد مقدار برداشت مجاز و غیر مجاز روب در سال ،1515
میانگین قیمت فروش روب جنگلی در بازارهای استان در پایان سال  1515و نو محصوالت تولید شده
از روب های جنگلی در استان است .در مواردی که نیاز به توضی برخی اقالم آماری فرم است ،این
توضیحات به صورت یادداشت ) (Commentدر فرم گنجانده شده است.اطالعات این فرم ها می بایست
با همكاری اداره کل منابع طبیعی استان که منبع اطال اصلی این بخش است ،گردآوری و تكمیل شود.
صفحه اطالعات پاسخگو نیز حاوی اطالعات فرد پاسخگو است که می بایست به تفصیل درخواست شده
تكمیل شود
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ب -ماهیگیری

دراین بخش اطالعات مقداری و قیمتی از استان جمع آوری شده و در نهایت محاسبات الزم انجام می
شود.با توجه به اینكه ماهی گیری به تفكیک دولتی و خصود محاسبه می شود اطالعات مربوط به بخش
دولتی آن را عالوه بر ساختار استانی ،از عملكرد بودجه سال مربوطه و به صورت متمرکز از وزارت امور
اقتصادی و دارایی گرآوردی می شود.
اطالعات مورد نیاز برای تهیه حساب تولید بخش شیالت و بخشهای بازاری و غیربازاری آن در سه فایل
گنجانده شده است.
در فایل  FS25تعداد  12جدول برای گردآوری و ثبت هزینههای جاری و عمرانی ادارات کل شیالت
استان طراحی شده که اطالعات این جداول از ادارات کل شیالت استان ها دریافت می شود .جداول این
بخش مانند فرم های طراحی شده برای بخش امور عمومی است.
در فایل  FS25که دارای 8صفحه است ،فرم های زیر قرار داده شده است:
مقدار تولید صید و پرورش در دو فرم و قیمت عمده فروشی ماهیان صید و پرورش در دو فرمبه تفكیک
نو ماهیان آب های شمال ،آب های جنوب و آبهای داخلی در بخش صید و به تفكیک گرم آبی و
سردآبی  ،منابع آبی و بچه ماهیان پرورشی در بخش پرورش است که اطالعات آن از اداره کل شیالت
استان دریافت می شود.
فایل  FS251که مختص ماهیان زینتی بوده و دارای  5فرم  ،شامل مقدار و قیمت انوا ماهیان زینتی و
مشخصات پاسخگو می باشد.
مصرف واسطه دارای  8جدول است که اقالم هزینه های واسطه فعالیت ماهیگیری با توجه به نو فعالیت
های موجود در استان را دربرمی گیرد .اطالعات این جداول نیز از اداره کل شیالت استان دریافت می
شود.
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صفحه اطالعات پاسخگو نیز حاوی اطالعات فرد پاسخگو است که می بایست به تفصیل درخواست شده
تكمیل شود.

پ -استخراج معدن
این بخش شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی و سایر معادن می باشد .بخشی از اطالعات مربوط به
استخراج نفت خام و گاز طبیعی به صورت ثبتی از شرکتهای منطقه ای و بخشی دیگر به صورت متمرکز
ازشرکتهای ستادی گرد آوری می شود.محاسبات مربوط به بخش سایر معادن نیز به صورت متمرکز از
نتایج طرحهایی که هر ساله توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد محاسبه می شود.

پ -1-استخراج نفت خام و گاز طبیعی
استانها یی مشمول محاسبه این فعالیت هستند که دارای فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی
هستند و همچنین استان تهران که محل استقرار دفاتر مرکزی مربوطه است .با مراجعه به عاملین
اقتصادی این بخش در هر استان ( شرکت ملی نفت ،شرکت ملی حفاری ) ...،اطالعات مورد نیاز برای
سال ،1515به شرح زیر دریافت می شود :
 مقدار و ارزش نفت خام استخراج شده برای صادرات


مقدار و ارزش نفت خام استخراج شده برای صادرات



مقدار و ارزش نفت خام استخراج شده برای خوراك پاالیشگاه



مقدار و ارزش مایعات گازی ،میعانات گازی ،نفت و دیگر مشتقات (که هنگام استخراج نفت خام
تولید می شود )



ارزش بازیافتهای شرکت ملی نفت ( عامل اقتصادی مستقر در استان )



مقدار و ارزش استخراج گاز طبیعی
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 ارزش هزینه های مصرفی به تفكیک :


کاال و مواد



خدمات پیمانكاری



خدمات دریافتی



سایر هزینه ها
 ارزش جبران خدمات کارکنان به تفكیک :



حقوق پایه و مزایای مرتبط به حقوق



دستمزد و مزایای کارکنان



ارزش استهالك اموال سرمایه ای



تعداد کارکنان

پ -1-سایر معادن
همه اطالعات مربوط به این بخش به صورت متمرکز از نتایج طرحهایی که هر ساله توسط مرکز آمار
ایران انجام می شود گردآوری می شود.

ت -صنعت
بخشی از اطالعات مربوط به این بخش به صورت متمرکز از نتایج طرحهایی که هر ساله توسط مرکز آمار
ایران انجام می شود گردآوری می شود.بخش دیگر از طریق صورتهای مالی گردآوری و محاسبات الزم
صورت می گیرد.به دلیل آنكه محاسبات این بخش به صورت متمرکز توسط دفتر حساب های اقتصادی
صورت می گیرد نیازی به گردآوری اطالعات از طریق استان نیست.
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ت -تأمین برق ،گاز و آب
این بخش از بخشهایی است که همه اطالعات آن از طریق استان گردآوری می شودو با توجه به
پیچیدگی فعالیت این بخش از اقتصاد ،نیاز به دقت بیشتری در گردآوری و محاسبات دارد.
ت -1-برق
همانطوریكه می دانیم ،فعالیت تولید ،انتقال و توزیع برق توسط واحدهای زیر صورت می گیرد:


سازمان توانیر



مدیریت شبكه برق



شرکتهای برق منطقه ای



شرکتهای مدیریت تولید برق



شرکتهای توزیع برق



شرکت های تولید نیروی برق

برای محاسبهی ارزش افزوده فعالیت برق الزم است صورتهای مالی و یادداشتهای همراه هر یک از
شرکتهای فوق که در استانها مستقر هستند با مراجعه مستقیم به هر یک از آنها و یا مراجعه به دفتر
مجامع برق منطقه ای استان دریافت و اطالعات آن در فایل الكترونیكی مربوط به آن به نام  el21وارد
شود .برای کنترل و مقایسه اطالعات الزم است اطالعات سال قبل( )1515در فرمهای مربوطه وارد
شود.کارشناسان استان ها می بایست اطالعات هریک از زیربخش های برق منطقه ای ،تولید برق و توزیع
برق سال قبل( )1515استان خود را به فایل  el21منتقل نموده و پس از ثبت اطالعات سال 1515در
این فایل ،اعداد سال های ( ) 1515-15را با یكدیگر مقایسه و از درستی و روند تغییرات آمار بخش برق
در استان خود اطمینان حاصل کنند .پس از بررسی اطالعات سال های( )1515-15و نهایی شدن آن،
فایل  el21به سامانه حساب ملی انتقال گردد .بعضی از شرکتهای برق منطقهای در انجام فعالیتهای
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مربوط به خود رند استان را زیر پوشش دارند .در رنین مواردی دریافت صورتهای مالی شرکتهای
تابع نیز الزامی است .فایل  el21در پوشه  Bargh 15برای همین منظور در دسترس استان ها قرار می
گیرد و الزم است مانند فوق اطالعات ضمن بررسی و تایید صحت اطالعات وارد سامانه حساب های ملی
شود.
تأکید میشود صورتهای مالی مورد استفاده در تهیه گزارش این بخش ،همراه با فایل مربوطه حتماً به
دفتر حسابهای اقتصادی فرستاده شود.
محاسبات نهایی این بخش پس از دریافت اطالعات مورد نیاز از استانها در دفتر حسابهای اقتصادی
صورت می گیرد .همچنین الزم است که کارشناسان به راهنمای تكمیل جداول که در قسمت پایین هر
جدول قرار دارد ،توجه نمایند.
نحوه ثبت اقالم صورتهای مالی شركتهای برق منطقهای و توزیع برق:
در سالهای گذشته تا آبان ماه  1579وظیفه فروش برق به مشترکین به عهده شرکتهای برق
منطقهای بود و شرکت های توزیع ،فعالیت توزیع برق را به صورت حق العمل کاری برای شرکت های برق
منطقهای انجام می دادند .لذا ارقام مربوط به ارزش فروش برق به مشترکین جزو درآمدهای شرکت های
برق منطقهای بود و در صورتهای مالی آن شرکت در بخش دریافتیها ثبت میشد و دریافتی
شرکتهای توزیع تنها شامل مبالغ حقالعمل قراردادهای توزیع برق و سایر قراردادها بود.
در سال  1579تغییراتی در فعالیتهای شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق صورت گرفته است .به این
ترتیب که از آبان ماه  1579وظیفه فروش برق به مشترکین به شرکتهای توزیع برق محول شده و بخش
توزیع به صورت مستقل عمل میکند ،لذا در صورتهای مالی شرکتهای توزیع برق در سال  79در
بخش دریافتیها دو نو درآمد مشاهده میشود:
 -1درآمد فروش برق به مشترکین
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 -8درآمد قراردادهای حقالعمل کاری
بنابراین،از سال  1579به بعد اطالعات مربوط به دریافتی ها و پرداختی های شرکت های توزیع برق بابت
فروش برق در صفحه ٌ توزیع برق (فروش برق) ٌ که با رنگ صورتی نشان داده شده است ،ثبت می شود.

شركت های تولید نیروی برق
شرکت های تولید نیروی برق که از سال  1578در برخی از استان ها فعالیت خود را آغاز کرده اند ،در
حقیقت بخشی از فعالیت های شرکت های برق منطقه ای را بر عهده گرفته و مالک نیروگاه برق
می شوند .این شرکت ها وظیفه تأمین سوخت نیروگاه را بر عهده داشته و برق تولید شده را به بازار
می فروشند .بنابر این ،ماهیت فعالیت شرکت های ٌتولید نیروی برقٌ با شرکت های ٌمدیریت تولید برقٌ در
استان ها که کار بهره برداری از نیروگاه و تولید برق را انجام می دهند ،متفاوت است .از این رو ،فعالیت
این شرکت ها از سال  1578در محاسبات این بخش منظور خواهد شد و در فایل  el21صفحه جداگانه
ای (با فرمت یكسان با جدول شرکت برق منطقه ای) برای ثبت اطالعات این شرکت ها افزوده شده است.

ت -1-توزیع گاز طبیعی
اطالعات مورد نیاز برای انجام محاسبات این بخش شامل صورتهای مالی به انضمام یادداشتهای همراه
شرکت گاز استان و پاالیشگاه های استان هاست که می بایست با مراجعه به شرکت گاز و پاالیشگاه
دریافت شود .در استان تهران عالوه بر موارد فوق ،هزینه های ستادی شرکت ملی گاز ایران و امور خطوط
لوله به تفكیک مناطق نیز از شرکت ملی گاز دریافت می شود.
اطالعات سال  1515بخش گاز پس از دریافت و بررسی در فایل الكترونیكی مربوط به آن به نام ga21
وارد می شود .کارشناسان استان ها می بایست اطالعات بخش گاز سال قبل( (1515استان خود را از
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در(شیت اطالعات اولیه )1-به فایل  ga21منتقل نموده و پس از ثبت اطالعات سال 1515در این فایل،
اعداد سال های () 1515-15را با یكدیگر مقایسه و از درستی و روند تغییرات آمار بخش گاز در استان
خود اطمینان حاصل کنند.پس از بررسی اطالعات سال های ()1515-15و نهایی شدن آن ،فایل
 ga21در سامانه حساب ملی داده آمایی شود .خاطر نشان می سازد فایل یاد شده در پوشه  Gas 15در
دسترس استان ها قرار می گیرد.
تأکید میشود صورتهای مالی مورد استفاده در تهیه گزارش این بخش ،همراه با فایل مربوطه حتماً به
دفتر حسابهای اقتصادی فرستاده شود .محاسبات نهایی این بخش پس از دریافت اطالعات مورد نیاز از
استانها در دفتر حسابهای اقتصادی صورت می گیرد.
همچنین الزم است که کارشناسان به راهنمای تكمیل جداول که در قسمت پایین هر جدول قرار دارد
توجه نمایند.

ت -3-آب
در بخش آب ،اطالعات زیر برای استانها مورد نیاز است که باید با مراجعه به واحد های مربوطه در
استان دریافت و به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال شود:
اطالعات صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای آب منطقهای استان که می بایست با مراجعه
به شرکت آب منطقه ای استان دریافت شود.
صورت های مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی استان (تأکید می
شود صورتهای مالی جاری این شرکت ها دریافت شود نه صورتهای مالی عمرانی که مربوط به طرح
تملک داراییهای سرمایهای است)  .تعداد و میزان تخلیه راهها در هر استان که با مراجعه به شرکت آب
منطقه ای استان میتوان آنهارابه دست آورد.
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در استان هرمزگان عالوه بر اطالعات یاد شده ،صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت آب و برق
قشم و آب و برق کیش نیز دریافت شود .در مورد شرکت آب و برق کیش ،اطالعات حقوق و دستمزد
بخشهای عملیات،تعمیرات و توزیع و فروش نیز جداگانه دریافت و ارسال شود.
اطالعات صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای بهرهبرداری از شبكه های آبیاری و زهكشی
در استانهایی که دارای رنین شرکتهایی هستند ،دریافت شود .استانهایی که در آنها شرکتهای
مذکور فعالیت دارند ،نسبت به تهیه و ارسال صورتهای مالی این شرکتها اقدام نمایند و استانهایی که
دارای شرکت های بهره برداری ازشبكه های آبیاری و زهكشی نیستند نیز پس از انجام بررسی های الزم،
نتیجه را به دفتر حسابهای اقتصادی اعالم نمایند.
اطالعات سال  1515هر یک از زیر بخش های آب پس از دریافت و بررسی در فایل الكترونیكی مربوط به
آن به نام  wa21وارد می شود .در این بخش نیز همانند بخش های برق و گاز ،برای کنترل اطالعات
سال  1515نیز وارد شود .کارشناسان استان ها می بایست اطالعات هر یک از شرکت های آب منطقه
ای ،شرکت های آب و فاضالب شهری ،شرکت های آب و فاضالب روستایی ،شرکت های آبیاری و
زهكشی و راه های آب سال های قبل استان خود را از فایل های قبلی به فایل  wa21منتقل نموده و
پس از ثبت اطالعات سال  1515در این فایل ،اعداد را با یكدیگر مقایسه و از درستی و روند تغییرات آمار
زیر بخش های آب در استان خود اطمینان حاصل کنند.
تأکید میشود صورتهای مالی مورد استفاده در تهیه گزارش این بخش ،همراه با فایل مربوطه حتماً به
دفتر حساب های اقتصادی فرستاده شود .محاسبات نهایی این بخش پس از دریافت اطالعات مورد نیاز از
استانها در دفتر حسابهای اقتصادی صورت می گیرد.
همچنین الزم است که کارشناسان به راهنمای تكمیل جداول که در قسمت پایین هر جدول قرار دارد،
توجه نمایند.
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ج -ساختمان
در بخش ساختمان با توجه به اینكه تولید این بخش به عنوان تشكیل سرمایه مورد استفاده قرار
می گیرد و تعمیرات جزئی آن توسط رشته فعالیت ها یا خانوارها به مصرف واسطه یا نهایی می رسد،
یكی از روش های محاسبه ارزش ستانده ی این بخش محاسبه از روش مصرف است .در این روش برای
تعیین تشكیل سرمایه و تعمیرات جزئی در ساختمان توسط رشته فعالیت ها از نتایج طرح های آماری
مرکز آمار ایران و اطالعات ثبتی اخذ شده از سازمان ها ،موسسات و شرکت ها استفاده شده است و در
مواردی که این اطالعات در دسترس نبود با به کار گیری شاخص های مختلفی از قبیل متوسط تعمیرات
جزئی یک خانوار شهری ،هزینه های ساختمانی دولت ،سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های
ساختمانی در نقاط شهری ،سط زیربنای پروانه های ساختمانی ،هزینه یک متر مربع ساختمان تكمیل
شده در نقاط شهری اطالعات سال های قبل بهنگام شده است.
برای محاسبه تشكیل سرمایه و تعمیرات جزئی ساختمان انجام شده توسط خانوار ها از نتایج طرح
آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران استفاده شده است.از آنجا که
اطالعات مورد نیاز برای انجام محاسبات در سط استان ها از دقت الزم برخوردار نیست و به طور کامل
نیز در دسترس نمی باشد برای رسیدن به اطالعات مورد نیاز ،روش تسهیم اطالعات در سط ملی با
استفاده از شاخص هایی نظیر سهم ایجاد ساختمان از بودجه عمرانی دولت در استان ها ،سرمایه گذاری
بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی در نقاط شهری ،هزینه یک متر مربع بنا در استان ها ،بكار
گرفته شده است.
بخش ساختمان به صورت متمرکز در مرکز آمار ایران صورت می گیرد محاسبه می شود و در حال حاضر
نیاز به گردآوری اطالعات از طریق استان وجود ندارد.
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عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و لوازم خانگی
محاسبات مربوط به عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهای شخصی و خانگی به
صورت متمرکز در دفتر حسابهای اقتصادی صورت می گیرد .

ح -هتل و رستوران
بخش هتل و رستوران از نتایج طرح رارروبی که به صورت ماهانه در استان اجرا می شود محاسبه
می شود.به منظور تكمیل محاسبات از اقالم آماری مندرج در طرح هزینه درآمد خانوار ،شاخص قیمت
مصرف کننده ،شاخص قیمت تولید کننده نیز استفاده می شود.

ح -1-هتل (اقامتگاههای عمومی)
در بخش اقامتگاههای عمومی ،اطالعات سال  1513در فایل  formsکه حاوی شیتهای ، form1
 form5 ، form8و ، form1ekکدینگ اقامتگاه و  sumاست پر شود.
فایل فوق به تفكیک استان ،در مسیر ارتباط استانی -دفاتر حسابهای اقتصادی ،حساب منطقه ای ،در
پوشه  eghamatgah 13قرار گرفته است و استانها الزم است فایل مورد نظر خود را برداشته و اقدام

به درج اطالعات نمایند .الزم به ذکر است اطالعات تنها در این فرم پر شود و از فرمهای
سالهای گذشته استفاده نشود.
اطالعات اقامتگاههای عمومی در فرم های  5، 8 ، 1و اطالعات اقامتگاههای اختصاصی تنها در فرم
اختصاصی پر شود.
در form1
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 هر اقامتگاه دارای کد  18رقمی بوده که در آن نو اقامتگاه(هتل ،متل ،هتل آپارتمان و…)
درجه اقامتگاه (یک ستاره ،دو ستاره و…) ،گروه اقامتگاه (گروه  A,B,Tو…) ،شهرستان و
استان موردنظر قابل استخراج خواهد بود .به عبارت دیگر در این کد ،بخشی از اطالعات
رارروبی اقامتگاه ها درج شده است.
 در صورتی که اقامتگاهی تعطیل دائم و یا تخریب شود ،در انتهای کد  18رقمی اقامتگاه ،حرف
 Cگذاشته شود .در اینصورت این اقامتگاه از رارروب خارج میشود و در سلول های دیگر
 form1نباید اطالعاتی وجود داشته باشد(.در صورت تعطیلی موقت و یا عدم همكاری ،حرف
 Cنگذارید).
 توجه شود اطالعات نو اقامتگاه (ستون  )3و کد اقامتگاه (ستون  )9با یكدیگر هماهنگ باشند
منظور :
هوع اقامتگاه

كد اقامتگاه

هوع اقامتگاه

كد اقامتگاه

هتل

1

مهمانپذیر

9

هتل آپارتمان

8

زائرسرا

8

متل

5

مسافرخانه

7

مهمانسرا

5

پاله /ویال

1

مجتمع های اقامتی

3

پانسیون ،خانه روستایی ،استراحتگاه ،اتاق،
سوئیت ،مامورسرا ،سایر

12

 متوسط قیمت یک تخت در یک شب برحسب ریال در ستون مربوطه ذکر شود و این رقم
میتواند درکل سال یكسان نباشد.
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 در ستون نو استفاده در قسمت همگانی ،تنها عدد یک گذاشته شود و از عالمت های ستاره و
 ...استفاده نشود.

در form5
 رون اطالعات موجود در این فرم ،شامل مجمو شبهای اقامت مسافران است لذا اعداد موجود
در این فرم باید بزرگتر یا حداقل مساوی با  form8باشد.
نكته :بررسی شود که دو ستون آخر  form8که خطای مربوط به اختالف فرم 8و 5نام دارد،
 FALSEنباشد ،زیرا علت آن این است که اعداد فرم  5کوركتر از فرم  8می باشد ،لذا اصالح
انجام گیرد.
 نكته :بررسی شود که دو ستون آخر  form5که خطای مربوط به  Cنام داردFALSE ،
نباشد ،زیرا علت آن این است که شما در کد اقامتگاه حرف  Cگذاشته اید و آن اقامتگاه را
تعطیل محسوب کرده اید اما در برخی از ماه ها ،برای آن نفرشب پر کرده اید ،لذا اصالح انجام
گیرد.
 اگر در یک ماه اطالعات هر دو سلول ایرانی و خارجی ،صفر باشد :
اگر علت آن عدم همكاری است ،در سلول مورد نظر حرف  Nگذاشته شود.
اگر علت آن فاقد مسافر بودن ،تعمیر ،تعطیل موقت ،لغو مجوز و  ...باشد علت آن بصورت
کامنت در سلول مورد نظر ذکر شود.
در form1ekh
 اطالعات رارروبی اقامتگاههای اختصاصی در این قسمت درج شود .اقامتگاه های وابسته به
ادارات رنانچه دارای حسابداری مستقل نباشد ،جزیی از فعالیت اقتصادی سازمان متبوعشان به
حساب می آید .این اقامتگاهها اکثراً مختص کارکنان شرکتها و سازمان ها می باشد.
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در sum
 تمام ستونهای جدول مربوط به شیت  sumبه جز ستون متوسط قیمت یک تخت و توضیحات
به صورت فرموله است.
 در  form1اطالعات رارروبی بطور کامل پر شده باشد و توجه شود ستون نو استفاده
همگانی ،عدد یک داشته باشد ،همچنین در فرم اختصاصی ستون نو استفاده اختصاصی ،عدد
یک داشته باشد.
 در  form8و  form5اطالعات ماه های قبل پاك نشود تا اطالعات بصورت تجمعی برای هر
ماه فرستاده شود(یعنی  sumارسالی برای ماه خرداد شامل اطالعات ماههای فروردین و
اردیبهشت نیز می باشد).
پس از تكمیل ،فایل  formsتا یک ماه پس از انتهای هر فصل ارسال شود.
ح -1-رستوران
محاسبات مربوط به فعالیت رستوران داری در دفتر حسابهای اقتصادی به صورت متمرکز انجام
می شود .در این محاسبات از نتایج طرح هزینه درآمد خانوار ،طرح های ویژه مراکز صرف غذا و نوشیدنی،
شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده نیز استفاده می شود.
خ -حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
خ -1-حملونقل درون شهری
در بخش حملونقل ،انبارداری و ارتباطات برای سهولت گردآوری اطالعات بخش حمل ونقل جاده ای
مسافر به دو بخش درون شهری و برون شهری تقسیم میشود .حسابهای مربوط به حمل و نقل مسافر
برون شهری با استفاده از نتایج طرح آمارگیری از شرکتهای مسافربری مرکز آمار ایران ،نتایج طرح
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آمارگیری از وسایل نقلیه مسافری مرکز آمار ایران و سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای محاسبه میشوند.
حسا بهای حمل و نقل درون شهری بر اساس آمار و اطالعات پایه ای هستند که استانهای مختلف
گرد آوری میکنند .با استفاده از اطالعات پایهای درباره تعداد کارگاهها و وسایل نقلیه فعال ،عملكرد جا
به جایی مسافر و کرایه های حمل ونقل برآورد ارزش ستانده هر یک از گروه ها جداگانه انجام می شود ،و
نتایج طرح های آمارگیری از موسسات اتومبیل کرایه وهزینه درآمد خانوار به محاسبات کمک می کند.
فرم های این بخش در  3فایل محاسباتی( )tr21,tr28,tr25,tr25,tr23در محیط  Excelبه شرح ذیل
تهیه و در پوشه  Hamlonaghl 15قرار گرفته است و همراه با این راهنما در اختیار استانها قرار
میگیرد.
در فایل tr21فرم یک الف{(الف) } (Form1مسسسات اتومبیل کرایه شهری قرار دارد
در فایل tr28فرم یک ب{(ب) -} Form1مسسسات اتومبیل کرایه روستایی قرار دارد
در فایل tr25فرم دو{-} Form 8مسسسات اتومبیل کرایه شهری و روستایی قرار دارد
در فایل tr25فرم سه{-} Form 5تاکسی های شهری(ون،سواری) قرار دارد
در فایل tr23فرم رهار{-} Form 5مینی بوسرانی و اتوبوسرانی شهری قرار دارد

انتظار می رود با توجه به تجربه رندین ساله تهیه حسابهای منطقهای و کاملتر شدن سری زمانی
دادههای آماری حملونقل درون شهری در استانهای کشور ،سازمان اجرایی مناسب برای گردآوری آمار
و اطالعات این بخش در استان ها به طرز مطلوب شكل گرفته باشد تا اطالعات تهیه شده این بخش
بهنگام ،کامل ،دقیق و بدون کاستی باشد .در این زمینه برقراری ارتباط مسثر با دستگاههای اجرایی و
منابع آماری در شهرهای استان (فرمانداریها ،شهرداریها ،اتحادیهها و تشكلهای صنفی ) ... ،و آموزش
و هدایت تكمیلکنندگان فرمها و پاسخگویان ،ضرورت اصلی برای شكلگیری سازمان کاری و بهبود
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شبكه تأمین داده های آماری قابل اعتماد در این بخش است .تا هنگامی که رنین سازمان کاری با نیروی
انسانی و کادر اجرایی پایدار در استانها شكل نگیرد ،گردآوری آمار و اطالعات حملونقل درون شهری و
تغذیه بانک آماری آن با کاستی روبرو خواهد بود.
فرمهای آماری حملونقل درون شهری دربرگیرنده فرم های زیر است:
Tr21-1در برگیرنده مشخصات تفصیلی هر یک مسسسات اتومبیل کرایه (آهانسهای تاکسی سرویس) در
نقاط شهری و به تفكیک شهرهای استان است  .این فرم با همكاری مسسسات اتومبیل کرایه و تشكلهای
صنفی مربوطه تكمیل میشود.
 Tr28-8برای گردآوری اطالعات رارروبی مسسسات اتومبیل کرایه در نقاط روستایی شهرستان های
استان است .با توجه به افزایش ایجاد مسسسات اتومبیل کرایه در نقاط روستایی کشور ،این فرم در نظر
گرفته شده است .برای هر یک از شهرستان های استان یک برگ فرم تكمیل و اطالعات آن در فایل
مربوطه نوشته می شود .اطالعات مورد نیاز این فرم نیز مانند فرم (الف)  Form1با همكاری سازمان های
مسئول و تشكل های صنفی گردآوری می شود ضمن آن که بخشداری های استان از منابع آماری خاد
برای این گروه به شمار می روند.
 Tr25)-5که جمعبندی اطالعات فرمهای  1برای شهرهای استان و برآوردهای مربوط به ارزش
کلدریافتیهایاین مسسسات است ،توسط کارشناس بخش حملونقل حسابهای منطقهای استان کامل و
نهایی میشود .فرم  tr25دارای  9صفحه است که به جمع بندی اطالعات مسسسات اتومبیل کرایه
شهری و جمع بندی اطالعات مسسسات اتومبیل کرایه در نقاط روستایی شهرستان های استان است .در
فرم ( 8الف) اطالعات جمع بندی شده مسسسات اتومبیل کرایه به تفكیک هر یک از شهرهای استان و در
فرم ( 8ب) اطالعات جمع بندی شده مسسسات اتومبیل کرایه در نقاطروستایی هر یک از شهرستان های
استان نوشته می شود .فرم نهایی روستایی در سامانه حساب های ملی وارد می شود ،ولی فرم مربوط به
موسسات اتومبیل کرایه در نقاط شهری باید به تفكیک شهرستان در سامانه حساب های ملی وارد شود
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به همین منظور فرم های اولیه و نهایی طراحی شده اند که وقتی اطالعات موسسات اتومبیل کرایه
شهری وارد می شوند به صورت خودکار اطالعات را به تفكیک شهرستان ها تبدیل می کند در نتیجه
فرم نهایی شهری باید وارد سامانه حساب های ملی شود .در شیت اول فرم یک راهنما وجود دارد که
قبل از ورود اطالعات باید مطالعه شود.
 --5فرم  Tr25برای گردآوری آمار فعالیت های تاکسیرانی شهری است .این فرم دارای 8صفحه است که
در آنها آمار تاکسیهای عمومی شهری (و تاکسیهای ون نوشته می شود .فرمهای تاکسی های شهری و
تاکسی های ون باید به تفكیک شهرستان در سامانه حساب های ملی وارد شود به همین منظور فرم
های اولیه و نهایی طراحی شده اند که وقتی اطالعات آنها وارد می شوند به صورت خودکار اطالعات را به
تفكیک شهرستان ها تبدیل می کند ،در نتیجه فرم های نهایی تاکسی و نهایی ون باید وارد سامانه
حساب های ملی شود و .در شیت اول فرم یک راهنما وجود دارد که قبل از ورود اطالعات باید مطالعه
شود.
 Tr23 --3در برگیرنده آمار تعداد اتوبوسها و مینی بوسهای فعال در حمل مسافر درون شهری( بجز
اتوبوسها و مینی بوسهای متعلق به شرکت واحد یا سازمان اتوبوسرانی شهری ) همراه با برآورد کرایه
های دریافتی آنها در هر یک از شهرهای استان است  .این فرم نیز مانند فرم  5با گردآوری دادههای
آماری مورد نیاز آن ،توسط کارشناس بخش حملو نقل حسابهای منطقهای استان کامل و نهایی
میشود .فرم های اتوبوس و مینی بوس شهری باید به تفكیک شهرستان در سامانه حساب های ملی وارد
شود به همین منظور فرم های اولیه و نهایی اتوبوس و نهایی مینی بوس طراحی شده اند که وقتی
اطالعات در فایل اتوبوس ومینی بوس شهری آنها وارد می شوند به صورت خودکار اطالعات را به تفكیک
شهرستان ها تبدیل می کند ،در نتیجه فرم های نهایی اتوبوس و نهایی مینی بوس باید وارد سامانه
حساب های ملی شود.
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همان گونه که در کارگاههای آموزشی و نشستهای کارشناسی بخش حملونقل تأکید شده است ،در
تكمیل و ارسال فایل های مربوط به فرم های حملونقل به نكات زیر دقیقاً توجه شود :
 فرم های حملو نقل برای یكایک شهرهای استان (و برای فرم های  1و  8عالوه بر نقاط شهری،برای نقاط روستایی هر یک از شهرستان های استان) به طور کامل تهیه شود و هی یک از شهرها و
شهرستان های استان از قلم نیفتد .
 اطالعات درخواستی در ستونهای جداول فرمها به طور کامل تكمیل شود و فرمها به شكل ناقصارسال نشود .
 در هریک از فرم ها ،آمار و اطالعات سال 1515با آمارهای سالهای پیش از آن به طور کامل و دقیقمقایسه و در صورت نیاز ،اصالحات الزم در آمارها انجام شود تا مغایرتی بین آمار سال 1515با سالهای
پیش از آن پدید نیاید  .بنابراین ،سری زمانی داده های آماری هر یک از فرم ها بدددرای هر یک از شهر
های استان برای دوره ده ساله 1575 -15می بایست به دقت مورد توجه کارشناسان استان قرارگیرد  .در
صورتی که بر پایه آمار گرد آوری شده سال  1515نیاز به ویرایش و اصالح آمار سالهای پیش از
1515وجود دارد ،لطفاً اصالحات مورد نظر را به دفتر حسابهای اقتصادی اعالم فرمائید .
 برآورد ارزش کارکرد و کل کرایه های دریافتی در هر یک از فرم ها براساس قیمتهای واقعی سال1515و سازگار با سط قیمتها و شرایط اقتصادی مرتبط با هر یک از شاخه های حملونقل در استان
باشد  .در این زمینه الزم است کارشناسان استان دقت و حساسیت کافی به عمل آورند و برآوردهای
انجام شده با نتایج برآوردهای سالهای گذشته سازگاری و هم خوانی داشته باشد  .برای افزایش دقت
برآوردها و کنترل درآمدهای برآورد شده ،میانگین درآمد ( کرایه دریافتی ناخالص ) به ازای یک وسیله
نقلیه برای شهرهای مختلف استان (و یا نقاط روستایی شهرستان های استان) میتواند مورد مقایسه قرار
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گیرد تا برآوردهای انجام شددده واقعی تر و متناسب بدددا سلسله مراتب و درجه بندی شهرهای استان
باشد .استفاده از این نماگر اقتصادی برای سنجش دقت برآوردها توصیه می شود .
 به منظور سهولت در جمع بندی و استخراج فرم های مربوط به  51استان کشور در دفتر حسابهایاقتصادی ،از هرگونه تغییر در آرایش ( فرمت ) فرم ها از نظر تعداد سطرها و ستونها و تنظیم جداول
پرهیز شود .
الزم است اطالعات فرمها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده از طریق سامانه حسابهای ملی به
آدرس( )http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و در ضمن کلیه فایل های
 Excellاین بخش از طریق سیستم اتوماسیون به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال شود زیرا به دلیل
حجم باالی اطالعات ورود آن ها به تفكیک شهر ها در سامانه حساب های ملی امكان پذیر نمی باشد.

..
خ -1-شركتهای واحد اتوبوسرانی شهری
شرکتهای واحد یا سازمانهای اتوبوسرانی شهری زیرنظر و مدیریت شهرداریها فعالیت میکنند.
این شرکتها دارای ناوگان عمومی حملونقل مسافر هستند و به جابجایی مسافر در محدوده شهر و
حومه شهر میپردازند .هر یک از شرکتهای واحد یا سازمانهای اتوبوسرانی شهری دارای حسابداری
مستقل بوده و قادر به ارائه آمار و اطالعات مالی خود هستند .برای گردآوری آمار و اطالعات شرکتهای
واحد یا سازمانهای اتوبوسرانی شهری ،پرسشنامه آماری جداگانهای طراحی شده است که همراه با
راهنمای تكمیل آن به صورت فایل الكترونیكی در محیط  Excelتحت عنوان  tr29ارائه شده است (
فایل های فرم اتوبوسرانی شهری )tr29(1515و راهنمای فرم اتوبوسرانی شهری( )tr29guide.docنیز
در پوشه  Hamlonaghl 15قرار داده شده است).
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پرسشنامه شرکت اتوبوسرانی شهری دارای  7بخش دربرگیرنده اطالعات عمومی ،دریافتیها،پرداختی
های جاری ،پرداختی های سرمایه ای،تشكیل سرمایه کل استان تعداد کارکنان ،ناوگان حملونقل و
عملكرد ماهانه شرکت است .آمار و اطالعات این شرکتها با مراجعه به این شرکتها و دریافت آمار و
اطالعات موردنیاز تكمیل میشود.
کارشناسان استانها می بایست با استفاده از منابع آماری استانی (استانداری) ،اطالعات شهرهای دارای
شرکت واحد یا سازمان اتوبوسرانی شهری را کنترل و در صورت نیاز بهنگام کنند.
در سال جاری ،اطالعات سال 1515شرکت های واحد اتوبوسرانی شهری تكمیل میشود .بنابراین ،برای
هر یک از شهرهای دارای شرکت واحد یا سازمان اتوبوسرانی شهری ،یک پرسشنامه تكمیل میشود.
پیشنهاد می شود فایل الكترونیكی و راهنمای آن در اختیار افراد مسئول در شرکتهای واحد اتوبوسرانی
شهری در شهرهای استان قرار داده شده و آموزش الزم برای تكمیل آن از سوی کارشناسان استان داده
شود و اطالعات مورد نیاز به صورت فایل الكترونیكی دریافت شود .تاکید میشود اطالعات پرسشنامههای
شرکتهای واحد اتوبوسرانی شهری استانها می بایست به صورت فایل الكترونیكی برای دفتر حسابهای
اقتصادی فرستاده شود و همكاران استان ها از فرستادن نسخه راپ شده خودداری نمایند.
با توجه به تكمیل پرسشنامه شرکت های واحد اتوبوسرانی شهری از سوی استان ها برای سال های
 1573به بعد ،پیشنهاد می شود سری زمانی داده های آماری این فعالیت مورد توجه کارشناسان استان و
کارشناس همكار از سازمان مربوطه قرار گیرد تا روند تغییرات عملكرد اقتصادی این شرکت ها مورد تایید
و قابل قبول باشد.
محاسبات مربوط به بخشهای راه آهن،حملونقل از طریق خطوط لوله ،حملونقل جاده ای برون شهری،
حملونقل هوائی و حملونقل آبی ( به جز حملونقل آبی استان های گیالن ،مازندران و دفاتر مرکزی
شرکت های حملونقل آبی استان تهران ) در دفتر حسابهای اقتصادی صورت خواهد گرفت.
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الزم است اطالعات فرمها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده از طریق سامانه حسابهای ملی به
آدرس( )http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده در ضمن کلیه فایلهای
اکسل این بخش از طریق سیستم اتوماسیون به دفتر حساب های اقتصادی ارسال شود .زیرا به دلیل
حجم باالی اطالعات ورود آن ها به تفكیک شهرها در سامانه حسابهای ملی امكانپذیر نمیباشد.

خ -3-خدمات پشتیبانی حملونقل و ارتباطات
در بخش خدمات پشتیبای الزم است فهرست نامونشان ،شاخص ها یا صورت های مالی فعالیت های
نام برده در زیر برای سال 1515براساس فرم های پیوست تهیه وبه دفتر حسابهای اقتصادی ارسال
شود:
 .1فهرست نام ونشان بخش انبارداری
 .8فهرست نام و نشان بخش سردخانهها
 .5فهرست نامونشان بخش کمكی آبی
 .5فهرست نامونشان بخش پارکینگ
 .3فهرست نامونشان بخش باسكول
 .9فهرست نامونشان آهانس های هواپیمائی ،تورهای مسافرتی
 .8فهرست نامونشان مسسسات ترخیص کاال
 .7فهرست نامونشان کاروان های زیارتی
موارد فوق باید در فایل پشتیابی تحت عنوان  st21درج شود.در فرستادن اطالعات خواهشمند است نكات
زیر مورد توجه قرار گیرد:
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از حذف یا اضافه کردن سطر و ستون که موجب تغییر شكل جداول شود ،خودداری نمایید.



هر فرم به صورت کامل به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال شود و از فرستادن صفحات کاری
 Excelبه طور جداگانه خودداری شود .مثالً فایل پشتیبانی شامل بندهای  1-7می بایست به
صورت کامل حاوی فعالیتهای  7گانه باشد.




از تغییر نام فایلها خودداری به عمل آید.
الزم است اطالعات فرمها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده شیت پشتیبانی حمل و نقل را
تكمیل کرده و از طریق سامانه حسابهای ملی به آدرس( )http://edata.sci.org.irو در
قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و فایل اکسل آن را از طریق اتوماسیون به دفتر
حسابهای اقتصادی ارسال شود.

خ -3-خدمات پشتیبانی حملونقل وارتباطات
دربخش ارتباطات الزم است که اطالعات زیر در فایل  pt28که درپوشه support&Telecom 15
تكمیل شود.
 .1فهرست نامونشان کافی نت ها
 .8فهرست نامونشان  ISPها (فقط بخش خصوصی)
 .5فهرست نامونشان دفاتر پیشخوان دولت
 .5فهرست نامونشان دفاتر ICT
 .3فهرست نام و نشان دفاتر خدمات ارتباطی
 .9فهرست نام و نشان ناشران
 .8فهرست نام و نشان شرکت های برنامه نویسی
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ارسال شاخص های پست دولتی شامل :
 .7تعداد نامه های ارسالی در داخل استان
 .1تعداد نامه های ارسالی به سایر استان ها
 .12تعداد نامه های ارسالی به خارج از کشور
 .11تعداد نامه های دریافتی از سایر استان ها
بند  3این بخش که فهرست نامو نشان دفاتر خدمات ارتباطی است ،برای ثبت اطالعات دفاتری است که
فعالیت های پستی و مخابراتی را به صورت هم زمان انجام می دهند (فعالیت های مربوط به خدمات
پستی ،خدمات مخابراتی ،خدمات دفتر تلفن همراه و  .) .بنابر این ،برای کارگاه هایی که فعالیت های
پستی و مخابراتی را با هم انجام می دهند ،فهرست مربوط به بند  5تكمیل می شود .
برای گردآوری آمار و اطالعات این بخش یک فایل الكترونیكی در محیط  Excelتحت عناوین pt28
طراحی شده است .درفایل pt28کلیه اطالعات بندهای  1تا  1مورد ثبت قرارمی گیرد.
مجموعه دو فایل یاد شده در پوشه  support&Telecom 15از طریق شبكه ارتباطی مرکز قابل
دسترسی است.


در فرستادن اطالعات خواهشمند است نكات زیر مورد توجه قرار گیرد:



از حذف یا اضافه کردن سطر و ستون که موجب تغییر شكل جداول شود ،خودداری نمایید.



هر فرم به صورت کامل به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال شود و از فرستادن صفحات کاری
 Excelبه طور جداگانه ونیز ازتغییر نام فایلها خودداری به عمل آید.
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الزم است اطالعات فرم ها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده از طریق سامانه حسابهای ملی
به آدرس( )http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و از فرستادن
فرم ها به صورت غیرماشینی و در قالبی بجز فرمهای الكترونیكی موجود درسامانه حساب ملی
خودداری شود.

د -واسطه گریهای مالی
در بخش واسطه گریهای مالی بطور کلی محاسبات متغیر های حساب های منطقه ای نیازمند مجموعه
ای از متغیر های محاسبه شده به شرح ذیل می باشد.
متغیر های حساب های ملی
شاخص های منطقه ای
متغیرهای حساب های ملِی شامل ستانده و مصرف واسطهی زیر بخش های واسطه گری های مالی،
شامل بانک ،بیمه و سایر واسطه گری های مالی است  .زیر بخش بانک مشتمل بر بانک مرکزی،بانک های
دولتی و خصوصی ،اتاق تسویه پایاپای اسناد بانكی  ،موسسات مالی و اعتباری ،صندوق های قرض
الحسنه ،تعاونی های اعتبار و  ....است .زیر بخش بیمه نیز بیمه مرکزی ،بیمه های دولتی و خصوصی،
بیمه های اتكایی و صندوق های ضمانت تولید نظیر صندوق بیمه کشاورزی را در بر می گیرد .شرکت
های لیزینگ ،سرمایه گذاری ،کارگزاری های فعال در بورس ،صرافی ها و سازمان های اداره کننده
بازارهای مالی نیز در زیر بخش سایر واسطه گری های مالی قرار دارند.
شاخص های منطقه ای عبارتند از شاخصی عددی که سهم هر استان از کل متغیر های ملی را بر اساس
تعاریفی معین نمایش می دهند .رگونگی محاسبه این شاخص ها بر اساس پرسشنامه هایی که در اختیار
همكاران استانی برای دریافت اطالعات قرار می گیرد ،قابل توضی خواهد بود .در حال حاضر بخش قابل
توجهی از اطالعات مورد نیاز برای محاسبات حساب های منطقه ای در زیر بخش های بیمه و بورس
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اوراق بهادار به طور متمرکز از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار دریافت
می شود.
بطور کلی حاصلضرب شاخص منطقه ای که وزن هر استان را در هر بخش اقتصادی نمایندگی می کند
در کمیت متغیر ملی(نظیر ستانده بیمه ها) روش محاسبه حساب های منطقه ای را توضی می دهد.
البته شایان ذکر است تنها مواردی که بطور استثنایی از روش فوق تبعیت نمی کند ،مربوط به زیر بخش
صرافی ها می شود .در این مو رد اطالعات دریافتی از استان ها مبنای محاسبات منطقه ای قرار می گیرد
و سرجمع متغیر های منطقه ای به متغیر های ملی می انجامد.
در این بخش آمار و اطالعات زیر مورد نیاز است که میبایست در هر استان تهیه و به دفتر حسابهای
اقتصادی فرستاده شود:

د -1-پست بانك
دریافت اطالعات پست بانک از سال  1515به بعد توسط دفتر حساب های اقتصادی انجام خواهد
پذیرفت .لذا دریافت اطالعات بنا به روال پیشین توسط همكاران استانی ضرورت نخواهد داشت.

د -1-بیمه
در بخش بیمه نیز محاسبات با استفاده از صورت های مالی و پرسشنامه های ویژه شرکت های بیمه به
صورت متمرکز در دفتر حساب های اقتصادی انجام می شود اما برای تهیه حساب تولید استان ها در این
بخش ،تا سال  1512شاخص های حق بیمه های دریافتی و خسارات پرداختی هر یک از شرکت های
بیمه مورد نیاز بود که این شاخص ها توسط همكاران استانی از سرپرستی شرکت های بیمه فعال در
استان ها دریافت و به دفتر حسابهای اقتصادی فرستاده می شدند .اما از سال  1515که اطالعات
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فرم های مربوط به این بخش حذف شده اند و نیازی به تكمیل آنها از سوی همكاران استانی نیست .اما
به منظور بهبود دقت و کیفیت اطالعات دو فرم جدید با عناوین:


کارگزاران بیمه



ارزیابان خسارت

جایگزین فرم حذف شده گردیده است .ضروریست به منظور تكمیل این فرم ها ابتدا همكاران استانی با
مراجعه به پایگاه الكترونیكی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،با استفاده از فهرست بروز شدۀ اسامی
کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت نسبت به تهیه جامعۀ آماری هر سال اقدام نمایند و سپس پرسشنامه
مذکور را در اختیار کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت استان محل خدمت خود قرار دهند .پایگاه
الكترونیكی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر مشخصات هویتی،اطالعات دسترسی به
کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت را دراختیار قرار می دهد .همچنین فعال بودن یا غیر فعال بودن هر
یک از موارد فوق نیز در پایگاه الكترونیكی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشخص شده است.
برای گردآوری ،ثبت و ارسال اطالعات کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت استان ها فایلی به نام  im28در
پوشه bank&bime&sayer15تهیه شده است.
د -3-سازمان بورس اوراق بهادار
ارزش کل معامالت سهام به تفكیک تاالر اصلی و تاالر فرعی تا پایان سال  1512از سازمانهای بورس
منطقهای گرفته میشد .اما از سال  1515فرم های مربوط به این بخش حذف شده اند و نیازی به تكمیل
آنها از سوی همكاران استانی نیست.
د -4-شركتهای كارگزاری بورس
از سال  1515فرم های مربوط به این بخش حذف شده اند فرم های مربوط به این بخش حذف شده
اند و نیازی به تكمیل آنها از سوی همكاران استانی نیست.
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د -5-صرافیها
ضروریست آخرین جامعه آماری صرافیهای استانها با مراجعه به پایگاه الكترونیكی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تهیه شود .تماس با کارشناس بخش حساب های منطقه به منظور دریافت
راهنمایی راهگشاست.
برای گردآوری ،ثبت و ارسال اطالعات صرافیهای استانها فایلی به نام  im25در
پوشه bank&bime&sayer15تهیه شده است

.51

الزم است اطالعات فرم ها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده از طریق سامانه حسابهای ملی به
آدرس( )http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و از فرستادن فرم ها به
صورت غیرماشینی و در قالبی بجز فرمهای الكترونیكی موجود درسامانه حساب ملی خودداری شود.
ذ -مستغالت ،اجاره و فعالیت های كسب وكار
ذ -1-مستغالت
محاسبات خدمات مستغالت به صورت متمرکز در دفتر حسابهای اقتصادی صورت خواهد گرفت.
ذ -1-اجاره و فعالیت های كسبوكار
برای محاسبات مربوط به شرکتهای آزمایشگاه فنی و مكانیک خاك ،سازمان همیاری شهرداریها،
شرکت جهاد نصر ،شرکت نمایشگاههای بین المللی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،شهرك علمی و
51الزم به یادآوری است اطالعات شرکتهای لیزینگ ،شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقهای قرضالحسنه به طور متمرکز
توسط دفتر حسابهای اقتصادی گردآوری خواهد شد..
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تحقیقاتی پارکهای علم و فن آوری و علمی و تحقیقاتی علوم پزشكی استان میبایست صورتهای مالی و
یادداشت های همراه آن توسط کارشناس استان دریافت و برای تكمیل فرم کامپیوتری طراحی شده اقدام
نمایند .الزم به ذکر است صورتهای مالی فوق و فرم تكمیل شده با هم برای دفتر حسابهای اقتصادی
ارسال شود.فرمهای موردنظر در فایل الكترونیكی کسب و کار 15در دسترس استان ها قرار می گیرد.
برای هر یک از زیر بخش های کسب وکار در این فایل ،اطالعات سال های  15و  15جای می گیرد تا
امكان مقایسه و سنجش آمار ها و اطمینان از روند تغییرات عملكرد آن ها فراهم شود.
در بخش کسب و کار خصوصی همچنین الزم است اطالعات درخواست شده زیراز صنف های مربوطه
پیگیری شود و برای سال  15بر اساس فرمهای پیوست تهیه و به دفتر حساب های اقتصادی ارسال شود.
در داخل پرانتز مراکزی را که ممكن است استان ها سریعتر به اطالعات مورد نظر دست یابند پیشنهاد
شده است.
-1نام و نشان موسسات حسابرسی هر استان (اداره ثبت اسناد و امالك استان)
-8نام و نشان دفاتر اسناد رسمی در هر استان


توجه شود تمامی دفاتر اعم از دفاتر ازدواج و طالق ،گواهی امضا و  ...را شامل می شود.

-5نام و نشان شرکت های نظام مهندسی به تفكیک نو خدمات آن در هر استان(ثبت شرکت ها و یا
نظام مهندسی)


توجه شود که منظور تمامی نظام مهندسی ها اعم از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،
سازمان نظام مهندسی ساختمان و ...است.

-5نام و نشان عكاسی های هر استان (اتحادیه عكاسان هر شهر و زیباسازی شهرداری)
-3نام و نشان دارالترجمه های هر استان(اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه)
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در بخش دولتی خدمات کسبو کار مراحل کاری مربوط به محاسبات الزم در فعالیت های اقتصادی دولت
شرح داده شده است .برای تهیه ساختار هزینه باید اطالعات هر یک از دستگاههای نامبرده در زیر در
قالب فرم تفصیلی اعتبارات هزینهای (فرم  -5الف) و فرم  5موافقتنامه تملک داراییهای سرمایهای در هر
استان دریافت شود .این دستگاهها عبارتند از:
سازمان هواشناسی کل استان
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشكی و مراکز تحقیقاتی سایر دانشگاهها
محاسبات خدمات کسبوکار خصوصی همانند سالهای گذشته به صورت متمرکز در دفتر حسابهای
اقتصادی انجام خواهد شد.
الزم است اطالعات فرمها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده از طریق سامانه حسابهای ملی به
آدرس( ) http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و از فرستادن فرم ها به
صورت غیرماشینی و در قالبی بجز فرمهای الكترونیكی موجود درسامانه حساب ملی خودداری شود.

دولت نو منحصر به فرد شخصیت حقوقی است که از طریق فرآیند سیاسی ایجاد می شود و دارای
اختیار قانونگذاری  ،قضایی و اجرایی درجامعه است  .دولت عرضه کننده خدماتی است که از نظر
اقتصادی به طریق دیگر قابل تهیه و تامین نبوده وعموما در بازار به فروش نمی رسد.
واحدهای دولتی نوعا سه گروه هزینه به شرح زیر ایجاد میكنند:
گروه اول عبارت از هزینه های واقعی یا احتسابی تامین رایگان خدمات جمعی برای کل جامعه است .این
نو خدمات نظیر امور عمومی  ،دفا ،اجرای قانون،بهداشت عمومی و غیره است که بعلت ماهیت غیر
بازاری بودن آنها،باید توسط دولت ارائه شود و تامین مالی آنها از طریق اخذ مالیات یا سایر درآمدها
صورت گیرد .
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گروه دوم عبارت است از تهیه کاالها و خدمات برای خانوارها به طور مجانی یا به قیمت نازل که از
نظراقتصادی مقرون به صرفه نیست  .این هزینه ها را دولت بمنظور نیل به اهداف سیاسی و یا اجتماعی
خود ،متحمل میشود و از طریق اخذ مالیات یا سایر درآمد ها تامین مالیمینماید .اگرره ممكن است
افراد در مقابل استفاده از این خدمات پرداختی کرده باشند.
گروه سوم عبارت از انتقاالتی است که بمنظور توزیع مجدد در آمد یا ثروت به سایر واحدهای نهادی ،
عمدتاً به خانوارها  ،صورت میگیرد.
بخش دولت عمومی در ایران شامل واحدهایی است که عمدتاً یا کالً جزو تولیدکنندگان غیربازاری بوده و
قسمت اعظم ستانده خود یا همه آنرا بطور مجانی یا به قیمتی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست
به خانوارها و یا به سایر واحدهای دولتی عرضه می کنند .این فعالیت ها عالوه بر خدمات امور عمومی ،
دفاعی  ،انتظامی و تأمین اجتماعی شامل انوا معینی از تولیدات نظیر خدمات آموزشی و بهداشتی ،
دامپزشكی  ،مددکاری اجتماعی ،کسب و کار ،فرهنگی ورزشی و امثال آن نیز می باشد..
گردآوری اطالعات بخش های دولتی به شرح زیر می باشد:

ر -امور عمومی و دفاعی و تأمین اجتماعی
به منظور محاسبه ارزش افزوده بخشهای دولتی ،آمار و اطالعات دستگاه های اجرایی براساس
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه ای مورد نیاز است .بنابر این ،کارشناس بخش دولت استان
میبایست نسبت به موارد زیر اقدام کند:
 .1تهیه فرم  5برای اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان  ،این فرم باید برای دستگاه
هایی که در هربخش مشخص شده است ،تكمیل شود .براین اساس ،در جداول بخش دولت
میبایست شیت فرم  5دستگاه های امور عمومی و سایر دستگاه ها بدون هیچگونه تغییری
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تكمیل شود .در این میان توجه به یكسان بودن واحد ارزش کلیه دستگاه ها از اهمیت خاصی
برخوردار است .همچنین ذکر نام استان در باالی شیت ضروری است..
قابل ذکر است از آنجا که ممكن است دریافت اطالعات تفصیلی اعتبارات هزینهای دستگاهها به سادگی
امكانپذیر نباشد ،در هر یک از فعالیتهای اقتصادی دولتی مهمترین دستگاههای اجرایی بخش که
می تواند تصویر کاملتری از ساختار هزینه هر فعالیت را نشان دهد ،مشخص شده است که فهرست آن
همراه با این راهنما آمده است.
 -1تهیه ساختار تملک داراییهای سرمایهای :از آنجا که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال
 1515کماکان به صورت هفت فصل در دسترس است ،لذا روش کار تفاوت رندانی با گذشته
ندارد و به شرح زیر عمل میشود:


کدگذاری فایل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی به تفكیک دستگاه –
طرح با توجه به دو دیدگاه الف – مبدأ سرمایهگذاری( ستاندهای) ،ب – مقصد
سرمایهگذاری( سرمایهای) و براساس  ISIC Rev 5.1و .ISIC Rev.5



استخراج فایل کدگذاری شده فوق در سط کدهای  5رقمی از هر دو دیدگاه و
براساس هر دو نسخه . ISIC



تهیه ساختار هفت فصل برای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی با استفاده
از عملكرد فصول اعتبارات مذکور به تفكیک هر کد در هر یک از دو دیدگاه کدگذاری
و براساس هر دو نسخه  . ISICقابل ذکر است در صورت امكان فصل هفت اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای به تفكیک جبران خدمات ،مصرف واسطه و سایر
داراییهای تولید نشده تهیه شود.
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اطالعات مورد نیاز این بخش در یک فایل الكترونیكی در محیط  Excelبرروی شبكه ارتباطی مرکز
در دسترس استان ها قرار میگیرد .تأکید میشود فرمت فایل مورد نظر می بایست رعایت شده و
هیچگونه تغییری درآن ایجاد نشود.
الزم به یادآوری است جمعآوری اطالعات و محاسبات زیر توسط دفتر حسابهای اقتصادی صورت
میگیرد:
کدگذاری کلیه اعتبارات هزینه ای ،اختصاصی و متفرقه از اداره کل تمرکز و تلفیق حسابهای خزانهداری
وزارت اقتصاد و دارایی کل در سط کدهای یک (ملی) و استانی.
کدگذاری اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی ،پروهههای سهم  51استان و تهیه ساختار فصلی آنها
محاسبه ارزش افزوده کلیه بخش های دولتی با استفاده از اطالعات ارسالی از استانها و اطالعات دریافتی
از وزارت اقتصاد و دارایی
ر -1-امورعمومی
محاسبات بخش امور عمومی و دفاعی و انتظامی و تأمین اجتماعی از طریق روش هزینه صورت می
گیرد.به منظور تكمیل محاسبات مورد نظر از ساختار استانی به تفكیک هفت فصل بودجه استفاده می
شود.
امور عمومی به عنوان یكی از بخشهای دولتی محسوب میشود .بنابراین ،جمعآوری آمار و محاسبات
مربوط به این بخش همانطور که در باال توضی داده شد ،براساس موافقتنامه هزینهای و تملک دارایی
سرمایهای دستگاههای زیر است:


سازمان امور اقتصادی و دارایی



اداره کل ثبت احوال



استانداری
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی



سازمان اوقاف و امورخیریه



سازمان حفاظت محیط زیست



اداره کل راه و شهرسازی



سازمان صنعت ،معدن و تجارت



سازمان جهاد کشاورزی



اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی



سازمان بازرگانی



اداره کل امور عشایری



اداره کل ثبت اسناد و امالك



اداره کل گمرك



اداره کل امور مالیاتی

ر -1-شهرداری ها
جمع آوری اطالعات و محاسبات مربوط به شهرداریها همانند سال های گذشته با استفاده از بیالن
شهرداریها صورت می گیرد  .بیالن شهرداریها نخست با استفاده از اطالعات دفتر شهر و روستا
استانداری استان و در صورت عدم دسترسی به بیالنها در استانداری ،با مراجعه به شهرداریهای استان
دریافت میشود .الزم است اطالعات دریافت شده از شهرداریها دقت شود که ماده  19اعتبارات شورای
اسالمی حتما تفكیک شده باشد و آنرا در قالب فرم های طراحی شده که بصورت 82ماده هزینه ای
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( عملكرد هزینه ای ) ارسال و برای درآمدها نیز که بصورت کد 2221های الی  2228برای این منظور
تنظیم شده است تكمیل شود  .فرم های مذکور در قالب فایل اکسل تحت عنوان  shardariدر شبكه
استانی قابل دسترسی است.
همچنین به منظور گردآوری اطالعات درآمد شهردرایها فرم اکسل در همان  sheetجدول جداگانه
طراحی شده است .آنرا تكمیل و به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال نماید.
ز -آموزش
محاسبات بخش آموزش از طریق روش هزینه صورت می گیرد.به منظور تكمیل محاسبات مورد نظر
از ساختار استانی به تفكیک هفت فصل بودجه استفاده می شود.با توجه به اینكه در این روش بخش
خصوصی نیز به صورت جدا گانه محاسبه می شود ،بخشی از اطالعات مورد نیاز از طریق استانها
گردآوری شده و بخشی دیگر با مراجعه مستقیم به واحد آماری مورد نظر تهیه می شود.
ز -1-آموزش ابتدائی و متوسطه دولتی و خصوصی

ابتدائی و متوسطه خصوصی:
برای گردآوری اطالعات مربوط به آموزش  :مدارس پایه اول الی ششم ابتدایی ،مدارس پایه دوم و سوم
متوسطه خصوصی یا غیرانتفاعی (راهنمایی ،متوسطه و پیش دانشگاهی سابق ) فرم های ویژه ای در
نرم افزار اکسل در  sheetمختلف طراحی و در فایلی بنام  amozesh-Eb-Motvsthe-NoNدر
دسترس استان ها قرار گرفته است .در فرم های آموزش فایل ،اطالعات مربوطه  .نام شهرستان  .تعداد
دانشآموزان و میانگین شهریه یک دانش آموز در سال تحصیلی 1515-13برای هر یک از مقاطع
تحصیلی به تفكیک شهرستان های استان مورد نیاز است .فرم های آموزش می بایست پس از گردآوری
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اطالعات مورد نیاز و بازبینی ،درسامانه  Importو پس از تایید نهایی مدیر مربوطه به این دفتر ارسال
شود.

آموزش ابتدائی و متوسطه دولتی:
اطالعات فعالیت های آموزش  :مدارس پایه اول الی ششم ابتدایی ،مدارس پایه دوم و سوم متوسطه
دولتی (راهنمایی ،متوسطه و پیش دانشگاهی سابق ) و هزینه های سازمان آموزش و پرورش استان
دریافت و مانند سال های گذشته در فایل های کامپیوتری اکسل که به نام amozesh-A-M-dolati
دردسترس استان ها قرار گرفته است .،عملكرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایهای که
بصورت هفت فصل در ( )sheetاکسل می باشد و پس از تكمیل و بازبینی ،در سامانه  Importنموده و
پس از تایید نهایی مدیر مربوطه به این د فتر ارسال نمایید.

ز -1-آموزش عالی دولتی و خصوصی:

آموزش عالی خصوصی:
اطالعات مسسسات آموزش عالی خصوصی همانند سال های گذشته با استفاده از فهرست مسسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی و مراکز علمی-کاربردی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان می باشد.
گردآوری اطالعات پرسشنامه برای این واحدهای آموزشی به صورت تمام شماری است .برای این منظور،
پ رسشنامه ای به نام فرم آموزش عالی خصوصی در قالب فایل اکسل تحت عنوان amozesh-ali-
 khطراحی شده و در اختیار استان ها قرار گرفته است .با توجه به اینكه تعداد زیادی از مراکز آموزش
عالی خصوصی در استان ها فعالیت دارند .لذا پرسشنامه  sheetاول را کپی و به تعداد مرکز در sheet
ایجاده نماید وآخرین  sheetرا تجمیع شده مراکز خصوصی قرار دهید  .پس از تكمیل و بازبینی فایل
اکسلی آ ن را به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال نمایید.

167

فصل دوم:گردآوری اطالعات مورد نیاز حساب منطقه ای به روش تولید

آموزش عالی دولتی:
اطالعات آموزش عالی دولتی با استفاده از تكمیل پرسشنامه از دانشگاه های استان انجام
می شود.پرسشنامه این فعالیت نیز در فایلی با نام  amozesh-ali-dolatiدر محیط اکسل تنظیم شده
و به تعداد دانشگاه دولتی در استان پرسشنامه تكمیل می شود .اطالعات گردآوری شده پس از تكمیل
بازبینی اطالعات ،در سامانه  Importنموده و پس از تایید نهایی مدیر مربوطه به این د فتر ارسال
نمایید.

ز -3-آموزش بزرگساالن خصوصی و دولتی

بزرگساالن خصوصی:
برای محاسبات بخش خصوصی این فعالیت ،تعداد آموزش گیرندگان و تعداد آموزشگاه های آزاد
رشته های زبان و تقویتی کنكور و رشتههای هنری از سازمان آموزش و پرورش و اداره فرهنگ ارشاد
اسالمی استان دریافت و در فرم آموزش بزرگساالن خصوصی در قالب فایل اکسل تحت عنوان
 amozesh-Bo-khوارد میشود .فایل این فعالیت پس از تكمیل و بازبینی اطالعات در سامانه
 Importنموده و پس از تایید نهایی مدیر مربوطه به این د فتر ارسال نمایید.

بزرگساالن دولتی:
اطالعات آموزش بزرگساالن دولتی نیز با تكمیل فرم های هزینه ای و  sheetتملک دارایی های
سرمایه ای درقالب فایل اکسل تحت عنوان amozesh-Bozarg-dolatدر دو( )sheetمختلف مانند
سایر بخش های آموزش دولتی تكمیل و در سامانه  Importنموده و پس از تایید نهایی مدیر مربوطه به
این د فتر ارسال نمایید.
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خدمات پشتیبانی آموزش :
این فعالیت بعنوان پشتیبان کننده از آموزش براساس  ISIC.5طبقه بندی شده است و براساس
فعالیتی که بعنوان پشتیبان از مراکز آموزش ابتدایی  .متوسطه  .عالی و بزرگساالن دولتی و خصوصی را
دارند پوشش داده می شود  .این طبقه شامل موارد زیر است :
-

ارائه خدمات غیرآموزشی که فرایندها یا سیستم های آموزشی را پشتیبانی می کنند :

-

 -مشاوره آموزشی

-

خدمات راهنمایی آموزشی

-

خدمات ارزشیابی آزمون آموزشی

-

خدمات آزمون آموزشی

-

سازمان های برنامه های مبادله دانشجو
شناسایی این فعالیت از دستگاههای آموزش و پرورش  .دانشگاه های وابسته به وزرات علوم و
تحقیقات و بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشكی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای
است .پرسشنامه این فعالیت دولتی و خصوصی بنام فایل  amozesh-PO-Hدر مسیراستانی
قابل دسترسی است  .تكمیل اطالعات این فرم نیز مانند هر فعالیت دیگر پس از تكمیل و
بازبینی به صورت فایل اکسلی در ارتباط استانی قرار داده شود.
مجمو فایل های آماری بخش آموزش که در برگیرنده  8فایل در محیط  Excelبا عناوین
فوق الذکردر دایرکتوری Amoozesh- 15بر روی شبكه ارتباطی مرکز قابل دسترسی است.

بهداشت و مددكاری اجتماعی
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محاسبات ارزش افزوده بخش بهداشت و درمان و مددکاری اجتماعی خصوصی و دولتی به صورت
متمرکز در دفتر حساب های اقتصادی صورت می گیرد .برای محاسبه بخش خصوصی از نتایج طرحهای
آماری اجرا شده استفاده میشود و محاسبات آن در دفتر حسابهای اقتصادی انجام میشود.
محاسبه ارزش افزوده بخش دولتی بهداشت و درمان و دامپزشكی همانند روشی است که در بخش
دولت درباره آن توضی داده شده است .دستگاه هایی که فرم های مورد نظر برای آن ها تكمیل می شود،
در زیر نام برده شده اند :
 دانشگاههای علوم پزشكی ،سازمان پزشكی قانونی و سازمان انتقال خون برای بخش بهداشت و درمانسازمان بهزیستی ،کمیته امداد امام ،بنیاد شهید و امور ایثارگران (واحد مددکاری) و جمعیت هالل احمر
برای بخش مددکاری اجتماعی
شبكه دامپزشكی استان برای بخش دامپزشكی

س -سایر فعالیت های خدماتی عمومی ،اجتماعی و شخصی
س -1-خدمات فرهنگی ،هنری و ورزشی دولتی
مراحل کاری مربوط به محاسبه خدمات فرهنگی ،هنری و ورزشی دولتی در بخش فعالیتهای
اقتصادی دولت شرح داده شده است .دستگاههای مشمول تهیه ساختار این بخش عبارتند از:
سازمان تربیت بدنی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
س -1-خدمات فرهنگی ،هنری و ورزشی خصوصی
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محاسبات مربوط به خدمات فرهنگی ،هنری و ورزشی خصوصی با استفاده از نتایج طرح های آماری
مرکز آمار ایران در دفتر حساب های اقتصادی انجام میشود.

س -3-خدمات مذهبی و سیاسی دولتی
مراحل کاری مربوط به محاسبه خدمات سیاسی و مذهبی دولتی در بخش فعالیتهای اقتصادی دولت
شرح داده شده است.
دستگاه های مشمول تهیه ساختار این بخش عبارتند از:
سازمان تبلیغات اسالمی
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
س -4-خدمات مذهبی و سیاسی خصوصی
ارزش افزوده خدمات مذهبی و سیاسی خصوصی با استفاده از نتایج طرح های آماری مرکز آمار ایران
در دفتر حسابهای اقتصادی محاسبه می شود .فقط الزم است حجم جامعه آماری به تفكیک کدهای
رهار رقمی  ISICو با ذکر منبع اطال توسط کارشناس استان تهیه و به دفتر حسابهای اقتصادی
فرستاده شود.برای این منظور ،جدول حجم جامعه مذهبی سیاسی در یک فایل الكترونیكی در محیط
 Excelبه نام  sv21طراحی شده که از طریق شبكه ارتباطی مرکز قابل دسترسی است.
س -5-سایر خدمات
کلیه فعالیت های مشمول سایر خدمات بجز اطالعات مربوط به اتاق بازرگانی با استفاده از نتایج طرح
های آماری مرکز آمار ایران در دفتر حساب های اقتصادی محاسبه میشود .برای محاسبات مربوط به
اتاق بازرگانی صورتهای مالی اتاق بازرگانی در هر استان مورد نیاز است که می بایست توسط کارشناس
استان دریافت شود و اطالعات آن در فایلی که به این منظور با نام  sv28طراحی شده ،وارد شود .الزم
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به ذکر است که راهنمای مربوط به ورود اطالعات و تكمیل فرم اتاق بازرگانی در فایل مربوطه گنجانده
شده است .فایل مورد نظر پس از بازبینی اطالعات آن همراه با نسخه کاغذی صورت های مالی اتاق
بازرگانی به دفتر حسابهای اقتصادی فرستاده می شود.
دو فایل الكترونیكی این بخش در پوشه  Sayer Khadamat 18در دسترس استان ها قرار گرفته
است.
الزم است اطالعات فرمها را پس از تكمیل آمار گردآوری شده از طریق سامانه حسابهای ملی به
آدرس( )http://edata.sci.org.irو در قالب فرمهای الكترونیكی وارد نموده و از فرستادن فرم ها به
صورت غیرماشینی و در قالبی بجز فرمهای الكترونیكی موجود درسامانه حساب ملی خودداری شود.
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فصل سوم -دستورالعمل ارزیابی عملكرد
مدیریت دفاتر آمار و طالعات استانها در
تهیه حسابهای منطقه ای
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مقدمه:
به منظور ارزیابی عملكرد گروه حسابهای منطقهای در مدیریتهای آمار و اطالعات استانداریها روش
ویژهای در دفتر حسابهای اقتصادی پیشبینی شده است که همراه با فرمهای آماری آن ،از سوی این دفتر و با
همكاری کارشناسان این دفتر در پایان هر دوره حسابهای منطقهای به کار گرفته میشود .این روش برای ارزیابی
عملكرد  52استان (برای سال  1515استان البرز نیز به فهرست استانها افزوده می شود) کشور تنظیم شده و در آن
به هر یک از استانها بر پایه معیارهای برگزیده شده ،امتیاز داده میشود.

معیارهای ارزیابی

در این روش شش معیار اصلی برای ارزیابی عملكرد گروه حسابهای منطقهای استانها در نظر گرفته شده است .این
شش معیار اصلی در زیر تشری بازگو میشود:
 -1رعایت برنامه زمانی:این معیار برای ارزیابی پایبندی استانها به برنامه زمانی فعالیتهای تهیه حسابهای
منطقهای و سرعت در تهیه و فرستادن گزارشهاست و برای آن حداکثر  52امتیاز در نظر گرفته شده است.
استانهایی که گزارشهای خود را در مهلت پیشبینی شده از طریق سامانه حساب ملی ارسال نمایند ،کل امتیاز این
معیار را به دست میآورند (مهلت پیشبینی شده برای تهیه گزارشهای استانی حسابهای منطقهای  1515برای هر
بخش متفاوت است که در پرسشنامه های مندرج در سامانه قابل مشاهده می باشد) .استانهایی که پس از پایان
مهلت پیشبینی شده گزارشهای خود را ارسال نمایند ،به ازای هر روز تاخير 4 ،امتياز از كل امتياز این معيار
كاسته میشود .بنابراین ،گزارشهایی که با بیش از  12روز تاخیر به دفتر حسابهای اقتصادی ارسال شود ،هی
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امتیازی از این معیار به دست نخواهند آورد .یادآوری میشود مالك محاسبه امتیاز این معیار ،زمان ارسال گزارش به
دفتر حسابهای اقتصادی است .الزم به ذکر است استانهایی که در بازه تعیین شده اطالعات خود را ارسال می کنند
نیز بر اساس تقدم زمانی در زمره استانهایی قرار می گیرند که هر ساله به عنوان استان برتر از لحاظ سرعت معرفی
می شوند.
با توجه به اینكه ممكن است گزارش های ارسالی با نواقصی همراه باشد ،معيار ارزیابی زماهی ،زمان ارسال گزارشی
است كه مورد تایيد كارشناس مربوطه از دفتر حساب های اقتصادی است .لذا الزم است در کیفیت داده ها نهایت
دقت به عمل آید.

 -8بررسی كیفیت داده ها:برای این معیار حداکثر  52امتیاز در نظر گرفته شده است .این معیار مربوط به ارزیابی
داده ها و گزارشهای تحلیلی تهیه شده از سوی استانها در خصود دالیل افزایش ،کاهش ،ثبات و نوسانات داده ها
را شامل می شود .رعایت اصول و استانداردها ،دقت در محاسبات و جزئیات ،تفصیل دادههای آماری ،رگونگی و میزان
همكاری استان در رفع نواقص و اشكاالت از دیگر مواردی است که در این معیار به آن توجه می شود .هر یک از
گزارشهای استانی امتیاز کیفیت جداگانهای دریافت میکند و مجمو امتیاز گزارشهای هر استان ،امتیاز کیفیت آن
استان را مشخص میکند .ذکر این نكته نیز ضروری است که با توجه به اینكه اطالعات از طریق سامانه حساب های
ملی داده آمایی می شود و تایید نهایی از طرف دفاتر آمار و اطالعات ،به منزله تایید اطالعات آماری بوده بنابراین
رنانچه اشكالی در اطالعات وجود داشته باشد به تعداد رفت و برگشت ،از استان امتياز كم می شود.لذا الزم
است در تایید اطالعات نهایت دقت و کنترل را روی داده ها انجام شود.
 -5نیروی انسانی و تشكیالت :برای این معیار حداکثر  12امتیاز در نظر گرفته شده است .برای هر یک از استانها
متناسب با حجم کار استان ،تعداد مشخصی نیروی انسانی در نظر گرفته شده است .استانهایی که تعداد نیروی
انسانی آنها هماهنگ با حجم کار استان است ،امتیاز کامل این معیار را دریافت میکنند.
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 -5مدیریت تهیه حساب تولید استان :این معیار برای ارزیابی مدیریت گروه حسابهای منطقهای استانها و کیفیت
هدایت فعالیت های تهیه حساب تولید استان است که مسئولیت مستقیم آن بر عهده مدیر کل آمار و اطالعات است.
برای این معیار حداکثر  12امتیاز در نظر گرفته شده که با نظر رئیس گروه حساب منطقه ای دفتر حسابهای
اقتصادی برای هر استان منظور میشود .در این معیار سابقه و وضعیت عملكرد جاری استان مورد سنجش قرار گرفته
و بهبود عملكرد استانها و ثبات در آن ،افزایش تعامل بادستگاههای استاهی برای جلب همكاری بيشتر،
آموزش به كاربران استاهی و  ...معیار امتیازدهی می باشد.
توجه:9به منظور تشویق استانها در توسعه و نشر(مبانی نظری و کاربردی) آمارهای استانی 3 ،امتیاز مازاد در نظر گرفته
شده است .در صورتی که استانها در زمینه توسعه آمارهای استانی(به عنوان مثال تهیه حساب منطقه ای به قیمت ثابت،
تهیه حساب منطقه ای از روش هزینه ،داده ستانده استانی ،انجام طرحهای آماری ویژه حساب منطقه ای ،مقاالت مرتبط با
حساب منطقه ای و )....فعالیت داشته باشند و مدارك و مستندات آن را در اختیار دفتر حسابهای اقتصادی قرار دهند
امتیاز کامل این معیار را دریافت خواهند کرد.
توجه.2به آن دسته از کارشناسانی که مقاالت مرتبط با حساب های ملی و منطقه ای تدوین نموده و در مجالت معتبر
راپ شود ،ضمن ارائه تقدیر نامه ،در سمینار حساب منطقه ای از ایشان معرفی خواهند شد

 .جدول(  -)2معيارهای ارزیابی تهيه حسابهای منطقهای
ردیف

معیار ارزیابی

وزن

مالحظات

1

رعایت برنامه زمانی

2/52

به ازای هر یک روز تاخیر یک امتیاز کم می شود.
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8

کیفیت داده ها

2/52

از میانگین امتیازهای گزارش های استان حاصل می شود.

5

نیروی انسانی استان

2/12

-

3
9

مدیریت تهیه حساب تولید
استان
توسعه آمارهای منطقه ای

32

2/12

عملكرد استان در سالهای قبل و سال جاری معیار اصلی می باشد.

-

دستور العمل این معیار متعاقباً اعالم می شود

شیوه محاسبه امتیاز كل برای استانها
مجمو امتیازهای حاصل از شش معیار پیشبینی شده در روش ارزیابی عمكرد استانها در تهیه
حسابهای منطقه ای  122است .با این حال ،پس از محاسبه امتیاز استانها در صورتی که باالترین
امتیاز محاسبه شده کمتر از  122باشد ،باالترین امتیاز به امتیاز  122افزایش داده شده و امتیاز
استانهای دیگر نیز به همان نسبت تعدیل می شود.در این رابطه سه استان برتر انتخاب شده و عالوه بر
معرفی سه استان برتر ،کارشناسان مسئول استانهای یاد شده نیز به عنوان کارشناسان مسئول برتر
معرفی می شوند.
نحوه انتخاب کارشناس نمونه مجمو امتیاز سرعت سرانه(کل امتیاز زمانی تقسیم بر تعداد نیروی انسانی)
و کیفیت سرانه استان(کل امتیاز کیفیت تقسیم بر تعداد نیروی انسانی) معیاری برای انتخاب کارشناس
نمونه مد نظر قرار گرفته و سه نفر از کارشناسان معرفی شده بر اساس بیشترین امتیاز به عنوان
کارشناس نمونه انتخاب و معرفی می شوند.
همچنین در میان استانها ،یک استان که گزارش خود را در کوتاهترین زمان و یک استان نیز که گزارش
تحلیلی خود را با کیفیت باال در اختیار دفتر حسابهای اقتصادی قرار داده است معرفی می شود.
 32این معیار با اثر مثبت  3نمره ای بدون لحظا اثر منفی در نظر گرفته شده است.
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