
)مستمر( مرکز آمار اریانم  عمده  نتایج نتج از اجرای طرح اهی آمارگیری جاری  
 ردیف انم طرح  اجرا   دوره عمده نتایج

 1 شهری  مصرفی خانواراهی قیمت کاال و خدمات از طرح آمارگیری  مااههن رنخ تورم سالیاهن -رنخ تورم نقطه هب نقطه -رنخ تورم مااههن-شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانواراهی شهری
 2  مصرفی خانواراهی روستایی قیمت کاال و خدمات از طرح آمارگیری  مااههن رنخ تورم سالیاهن -رنخ تورم نقطه هب نقطه -تورم مااههنرنخ -شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانواراهی روستایی

 3 طرح آمارگیری از زهينه و ردآمد خانواراهی شهری   مااههن شهری خانوار يك  مد ساالهنآردمتوسط -اهی غیر خوراكی ساالهن يك خانوار شهریمتوسط انواع زهينه-اهی خوراكی و دخانی ساالهن يك خانوار شهریانواع زهينه متوسط 
 4 آمارگیری از زهينه و ردآمد خانواراهی روستایی طرح  مااههن خانوار روستاییيك  مد ساالهنآردمتوسط -اهی غیر خوراكی ساالهن يك خانوار روستاییمتوسط انواع زهينه-روستایی اهی خوراكی و دخانی ساالهن يك خانوار متوسط انواع زهينه

د انواع دام کشتار شده د کشتارگاه اهی دارای سیستم و بدون سیستم تصفیه -میانگین وزن الهش يك رأس دام کشتارشده-وزن الهش اهی دام کشتار شده -تعدا تعدا
 5 طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه اهی کشور مااههن افضالب

کاری رنخ  کار-جمعیت شاغل-نسبت اشتغال-رنخ مشارکت اقتصادی-بی  6 طرح آمارگیری نیروی کار فصلی جمعیت بی

 7 طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش خدمات فصلی ردصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات -شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات 

 8 طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصلی تغییر شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعتردصد  -شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 

 9 طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش معدن فصلی ردصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن -شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 

ری اهی صنعتی   ری اهی صنعتی -شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغدا ری اهی صنعتی فصلی ردصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغدا  10 طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت مرغدا

 11 قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری اهی صنعتیطرح آمارگیری از  فصلی ردصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری اهی صنعتی -شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری اهی صنعتی  

 12 طرح آمارگیری از قیمت فروش و زهينه خدمات کشاورزی  فصلی محاسبه متوسط فصلی قیمت فروش محصوالت و زهينه خدمات کشاورزی رد مناطق روستایی 
د واحد مسکونی و مساحت زمین  رد د رپواهن اه ، مساحت زریبنای تعیین شده، تعدا ث -رپواهن اهی ساختمانی رب حسب نوع رپواهن و بخش متقاضی تعدا د رپواهن اهی احدا تعدا

کار کلت ، مصالح ب د طبقات، نوع اس  13 اطالعات رپواهن اهی ساختمانی صارد شده توسط شهرداریهای کشور فصلی رفته و نوع ساختمان  ساختمان رب حسب تعدا

د گوسفند، ربه، زب و زبغاهل)هب تفکیك سن  د دام زنده هب دنیا آمده و رپوارشده -و جنس(تعدا  14 طرح آمارگیری از دام سبك فصلی  تعدا
د گاو و گوساهل)اصیل  د گوساهل زنده هب دنیا آمده-بومی(-آمیخته-تعدا د دام رپوار شده-تعدا ر تولید شیر-تعدا  15 طرح آمارگیری از دام سنگین فصلی مقدا

د خانواراه  د-رب حسب وضع سفر اعضاتهیه آمار و اطالعات گردشگری خانواراه شامل:تعدا د سفراهی بومی-اعضای خانوار رب حسب مقصد و نوع سفر سفراهی تعدا -تعدا
د سفراهی خروجی د نفرشب ااقمت-زهينه اهی سفر-تعدا  16 طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصلی  تعدا

د کارگاه اه  د شاغالن کارگاه اه-تعدا  17 نفر کارکن و رتشیب 10طرح آمارگیری از کارگاه اهی صنعتی  ساالهن ارزش افزوده کارگاه اهی صنعتی -ارزش محصوالت تولیدشده و ارزش فروش و ارزش صاردات مستقیم کارگاه اه-تعدا
د معادن رد حال بهره ربداری کشور د شاغالن -تعدا ت فروش رفته و موجودی مواد معدنی معادن-معادنمتوسط تعدا ت، تولیدا ر تولید و فروش -ارزش کل تولیدا مقدا

 18 طرح آمارگیری از معادن رد حال بهره ربداری  ساالهن ارزش افزوده معادن-معادن

د کل  ری بهره ربداری اهی دارای تعدا د کل ردختان رد روز آمارگیری -آمارگیری مساحت کل باغ و قلمستان رد روز -رد روز آمارگیری  فعالیت باغدا ر تولید -تعدا مقدا
ری  ساالهن محصوالت دائمی  19 طرح آمارگیری باغدا

د دام آنها هب تفکیك نوع دام رد روز آمارگیری  د کل بهره ربداری اهی دارای دام و تعدا د -تولید شیر رد بهره ربداری اهی دارای دام هب تفکیك نوع دام-تعدا تعدا
د گوسفند و ربه، زب و زبغاهل و گاو و گوساهل رد -کارکنان بهره ربداری اهی دارای دام د دام فروخته شده ربای کشتار و -زمان آمارگیری روز گذشته از  365تغییرات تعدا تعدا

 وزن دام زنده کشتاری 
ری  ساالهن  20 طرح آمارگیری دامدا

د کارگاه اهی دارای فعالیت تحقیق و توسعه د محققان کارگاه اهی دارای فعالیت تحقیق و توسعه-تعدا د رپوژه اه و ارزش زهينه اهی تحقیق و توسعه کارگاه اهی -تعدا تعدا
 21 طرح آمارگیری از کارگاه اهی دارای فعالیت تحقیق و توسعه ساالهن دارای فعالیت تحقیق و توسعه
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