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مقدمه
دفتر آمار و اطالعات با در اختیار داشتن 51نفر نیرو که بیش از  %07آن ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و
باالتر می باشند محصوالت و خدمات متنوعی را به کاربران آماری از جمله مسئوالن ،سیاستگذاران ،محققان،
دانشجویان ،دستگاه ها و نهادهای ملی و استانی ارائه می نماید که از جمله آن ها می توان به اجرای بیش از  47عنوان
طرح سرشماری و طرح آمار گیری نمونه ای ساالنه و فصلی و انتشار نتایج آن ها ،تولید حساب های ملی ومنطقه
ای و محاسبه شاخص های قیمت ،تهیه سالنامه آماری و نشریات ادواری ،ارایه خدمات نقشه های آماری اشاره نمود.
انجام این فعالیت ها موجب گردیده طی دو سال اخیر دفتر آمار اطالعات موفق به کسب  8رتبه برتر و اولی در
اجرای مختلف طرح های آماری شده است ،همچنین در خصوص وظایف نظارتی محول شده به دفتر آمار و اطالعات
ساالنه موارد متعددی از طرح های آمار گیری اجرا شده توسط سایر دستگاه های اجرایی مورد نظارت دفتر آمار و
اطالعات قرار می گیرد که از جمله آن ها می توان به طرح سرشماری تعاون و طرح آمار گیری مسکن روستایی
اشاره نمود .در همین راستا ساماندهی آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی و تشکیل و بروز رسانی پایگاه های
اطالعاتی آماری کشور  ،سری های زمانی ،سرشماری ها ،حساب های ملی و  ...به صورت مستمر و پیگیر توسط
این دفتر در استان دنبال می شود.
در اینجا الزم است ازمساعدت های همکاران محتـرم دفتـر آمار و اطالعات که با تالش زیاد نسبت بـه انجام امور
مربوطه اقدام نموده اند صمیمانه تشکر و قدردانی شده و امید است انجام این امـور با اتکال به خداوند یکتا در آینده
نیز به نحو مطلوب و شایسته ای انجام شود.

مهرداد محمدی سلیمانی
مدیر کل دفتر آمار و اطالعات
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شرح وظایف دفتر:
هدایت  ،نظارت و کنترل بر کار گروه های تحت سرپرستی در جهت انجام وظایف و فعالیت های ذیل :
 ساماندهی ،اجرا ،استخراج و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی متناسب با اختیارات تفویضیدرچارچوب برنامه های ملی مرکز آمار ایران .
 ساماندهی ،اجرا ،استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای در قالب چارچوب های طراحی شده درمرکزآمارایران
 نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری های مرکز آمار ایران که توسط سازمانهای اجرایی و بخشخصوصی در حوزه استان انجام می گیرد .
 ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور جمع آوری آمارهای ثبتی و تهیه تدوین و انتشار آمار نامه استان و در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفادهاز تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مرکز آمار
 جمع آوری نیازهای آماری سازمان های اجرایی و برنامه ریزی استان ضمن هماهنگ با مرکز آمار ایران تهیه و تحلیل نتایج طرح های آماری استانی و آماده سازی آن ها برای انتشار تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری استانی و آماده سازی آنها برای انتشار تهیه حساب های منطقه ای ( استانی ) در قالب چارچو ب واحد مورد تایید مرکز آمار ایرانارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان های اداری و مراکز دانشگاهی تحقیقات و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح
استان با هماهنگی مرکز آمار ایران
 راهنمایی فنی به گروه ها و کارشناسان آماری واحد ها و سازمانهای استانی بهنگام سازی چارچوب های آماری طبق دستور العمل های مرکز آمار ایران انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی ها ی برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ایوتملك دارایی های سرمایه ای استان
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انجام وظایف دبیرخانه ای شورای کاربران سیستم های جغرافیایی استانی ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایی و پایگاه اطالعات آماری با همکاری معاونت های مربوط در سازماناستان و منطبق با استانداردها و روش ها و دستورالعمل های معتبر و الزم اجرای واحد های مسئول در سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ( مرکز و موسسات وابسته )
 تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و الیه های اطالعاتی مورد نیاز استان ها مطابق اصول علمی و استاندارد وهماهنگ با فعالیت های تهیه نقشه در کشور
 تهیه سالنامه آماری استان و دیگر نشریات تخصصی مربوط بر اساس الگو های تعین شده با همکاریدیگرکارشناسان
 ارائه گزارش های ادواری از چگونگی پیشرفت فعالیت های آماری از نظر کمی و کیفی به رئیس سازمان ومرکز آمار ایران .
 -شرکت فعال در کمیته ها و شورا های استان مرتبط با وظایف سازمانی و ارائه گزارش به مقامات ذیصالح .
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چارت دفتر آمار و اطالعات ،معاونت برنامه ریزي استانداري کرمان:
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فم
ا
(هد ندسازی یار هن اه)
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- 1پاسخخخخ و رفعفمشخخخخ ف خخخخ

ف20222فخخخخخا امفخخخخخافاخ خخخخا ف022ف خخخخافش خخخخافف

شخخخا وفععف خخخنعفسخخخاراف پخخخگافخخخخاارفپاسخخخ و بفعفمایریخخخا بفعفخخخخافخ خخخامف خخخارف
11ف فخخخاف خخخاعرفا هخخخا بفخخخخهفحخخخ م ف ااخگخخخهفو خخخ مرفعفپاسخخخ و رف سخخخ ف
معزا خخخهف222فتلفخخخاففخخخخاف خخخ

فخخخخ ف اخخخخ فعفسخخخهفخخخخ فعاخلخخخبفازفز خخخا فاخخخخاارف

طاح

- 2فاط عفمسا بفعمفخ

فطاحف ب ف امفاط ا فاق اعرفخا امفازفطا قف طب ا فعف

خبا گامرفیا ف حلبفاس ا فعفخهفح م فا پامف اوبه،فعمجفمایریافعمف طب ا فع فامسالف
اخبام فع فاط

ه فیار فطاح ف فع فاط ع فمسا ب فاز فطا ق فپ ا

ف ،فخا ا ه فیار فت ر نرف

اس ع ب،فا پامف اوبهفیارفماع ف،فتل گ بفعفامسالفاخبامف،فپ شففز اف سفعفپ امف
یارفماع ب.

ف
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- 0خافاساسفآخا اف گامشف اکگفآ امفا اا فتافپا ا فطاحف ب ف امفاط ا فاق اعرفخا امف
عمفاس ا فکا ا فتگناعف 002222فخا امفخا فخیگ

ف گاعلف 2،0,0،222ف فاففخافخگنفخا امف

0500ف فاف ب ف امف ی عهفا ن.
استان
کرمان

ازفتاخه ا ف70فتافپا ا فآخا ف 7,ازفاعلفآذمف اهفتافپایان طاح

خی فکو

تگناعفخا ام

تگناعفاشااع

تگناعفخا ام

تگناعفاشااع

خا ام

تگناعفاشااع

ففخگنف
خا ام

833993

0910083

91000

39790

791111

0937111

9599

- 4اخاار ف اعه ف ,فآئ ا ف ا ه فاخاا ب ف اعه ف 0فقا

فینشیرن فسازر ف اما ه فیا فعم فخ

فتغ افف

ساپاس فخا امفیارفخنفساپاس فخافیی امرفشا ا نامرفیافعاخذفش ا ا ف اعمفخه ف
ت

وفکی ه

ف اعهف12ف

 - 0عمفماس ارفاخاارف امفععمفینشیرنرف اما هفیافعفپ اعفشا ا ا فم اس ف ح امفخیه مف
خراب فآقار فعک ا فاوینر ف ژاع فعم فییا ش ف مخ 10,2/11/11فعم فعزام فک م فع ف گف
تاک ن فاس ا نام ف ح ام فخراب فآقار ف پام فاز فز ا فامسال فاعر ا فر ه فخ ع فا ااشب فعمف
مخ 10,2/12/1فاقنا ا فز افت س فعش افآ امفعفاط ا ف گاع

فخا ا هفم گرفح م ف

پذ اش هفاس .ف
 - 0تفکیک اسامی ارسال شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها :

تا فتام خ ف 10,1/2/22فطب فپرج ف اوله فطبق فخنعل فز ا فاسا ب فتگناع ف 20002ف فا فخه فاس ا فامسالف
اع ن .ف کهفواعرف امفعف امفخا اع ب ،امفپنم،شیامهف لبفعفتلفافییااهفخا امفیارف ی اف بف
خاشن.ف طبفا اف ن فخافییایروبفیارفح م ف اش هفخافشاک ف اخاا فعفپ و ارف گنعفپ شف
شیامهفیارف راطقف

لففاس ا فاخذفخهفشهاس ا فیارف اخ طهفامسالف اع ن.

ف
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 - 0ارسال دستور العمل و فرم های مخصوص نحوه انصراف خانوار های متمکن به فرمانداری و تبیین
نحوه تکمیل فرم ها

سهف عفشامف

ف ح هفا ااففخهفتگناعف معف ازفت ث افعفییااهفخافعس مفارگیوفخهف

شا ا نامرفیافامسالف اع ن.
 - 9ارسال گزارشات انجام شده به صورت  03ساعته به سازمان هدفمندی یارانه ها

ف گامشا فش قفپسفازفعم اش ف گامشا فامساربفازفشهاس ا فیافعفخی فخرنرفطبف ا هفیارف
شیامه/121م 17/مخ 17/01/10,2،11,24/12/0مخ 17/01/10,2،10212/12/12مخ/10
/10,2،102/12م 17/ف مخف10,2/12/10ع/104م 17/ف مخ 10,2/12/22فخهفساز ا فینشیرنرف
اما هفیافامسالف اع نهفاس .ف
 - 0پیگیری مستمر فعالیت فرمانداران جهت اجرای نمودن بند های دستور العمل:

خافت خهفخهفایی

ف ض عف عهفخافتگ اف

ف فافکامشراسفعش افآ امفعفاط ا ف

صفپ و ارف

کام فاز فطا ق فعع ف اوله ف ا ه ف وامر(شیامه ف ا ه ف/10,م 17/ف مخ 10,2/12/10فع/122م17/ف
مخ )10,2/12/1ف فع ف گ فامتباط فتلفرب فخا فشا ا ناما ف ح ام فوهاس
اع ن.
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فع فایی

ف ض ع فخ ا ف

س ش نف م
سک
ر ماری وس و ن
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ساشیامرف ف سفعف ه افشیامشفییهفرفاشااعف
از فاشااع فخه فط م فخنا ا ه فاس  .ف
عمخامهرف ه افخا امیافعفتهه
ف

فک مفعف ب فخاخبفازفخ

عه فخا فشیامش فاشااع فع ف ب فخ

ح ا فیاف

ف

ح ا فآ ا  ،فاط اتب ف گف

فآ ف اعآعمرف بفش ع.فاخاارفساشیامرف ی بف ف سفعف

ه افخهفیگ ره،ف اعر فا ها بفعفا ا ا فز اعرف ازفعامعفعفعمفاکثافک میارفخها فیافعهفسالف
ف فخام فا پامف بفش ع.ف عمفک م ف اف گفتافکر

فخافاساسفقا

،فیافعه فسالف

فخامفساشیامرف

ی ب ف ف س فع ف ه ا فخه فاخاا فعمآ نه فاس  .فاعر ا فساشیامر ف ی ب فعم فسال ف 1000فعف
یارف،1040ف،1000ف،1010ف 1000فعف 1070فاخاا فشنهفاس .فپسفازف
یارفخگنرفعمفسال ف
ف
ف
ساشیامر
ساشیامر ف ی ب ف ف س فع ف ه ا ف 1070فخا فاساس ف

خهفر فی ئ فعز اا فشاحلهفر فز ا ب فخ اف

اخاارفساشیام هارف ی بف ف سفعف ه افازفعهفسالفخهفپرجفسالفکایشف اش فکهف هی ا اف ل ف
آ فتغ اا فز اعفعمفطبف ن ف 12فسالفعف رطبقفخ ع فخافخا ا هفیارفپرپهارهفک م،تح ال فسا ف
خیگ

،فتغ افارو رفساخ فعفسازف ه افعفتغ افتقه یا فخغااش ا بفعس فعمفسطحف لبفخاشن.ف

ساشیامرف ف سفعف ه افسالف10,2فعمفآخا یاهفسالف,2فعمف20فشهاس ا فعف14ف قطهفشهارفعفخ شف
ازف 12فیگامفآخاعرفعف ا فعمف ن فخ ه فمعزفخافخ شفازف 4722ف فاف اع فییگ ا فخافسااسافک مف
ا پام فپذ اش فع فعم فا ا ف ن فتگناع ف 2,10222ف فا فعم فاس ا فشیامش ف اع ن ن.که ف هی ا اف
اقنا ا فعمفا افماس ا ف بامترنفاز:
ف
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 - 1ه رنسازرفشگار

فیارفا پامفشنهفعمفیافیف هفعفامسالفیف وبفخهف اکگفآ امفا اا ف(خارغفخاف10ف

گامشفیف وب)ف
- 2ته هف1222فخاگفخاعش مفشهاس ا بفتح ف ر ا فس یارف ی بفشهاس ا فیاف
- 0خا گامرف هاخقا فعا شفآ زرفع ژهفساشیامرفعمفکوفاس ا فعفا ابفا اا فخاتافعفایناف
کام فین هفخافشگامفساشیامرفآ رنهف اس فخهف 074فعا شفآ ز فخاتافعمف 02ف رطقهفآ زشفعف
پاعمش.
- 4خا گامرف ااسمفاش او هفعمفتیا بفشهاس ا هارفاس ا
- 0خا گامرف ااسمف یاع اف اخ افز گفساشیامرفعمفتیا بفشهاس ا فیارفاس ا ف
- 1ا پامفطاحف ظاسرپبفعمفخ

فشاخصفیارفامتقارفشایرگفآ امرفعمف10فشهاس ا فعف1,ف

و زهفخهفتگناعف002فخا ام
- 0ته هفعفچاپفخ شفازف122فخرافتبل غاتبفعفت ز فعمفسااسافاس ا
- 7ییایروبفخافکل هفاعاما فعمفخ

فچاپفعفت ز فیافکنامف 0ف نعفخرافعفپ کامعفپامچهفارف

تبل غاتبفعمفسااسافاس ا
- ,ییایروبفعفخا گامرف ه فیارفخبارفخافاححابفمسا هفعمفخ

فاط عفمسا بف

 - 12ساخ فت گمفتبل غاتبفعفخا گامرف هاخقا فپ ا بفع ژهفساشیامرفعفامسالفپ ا
مسا بفخهفاکثافخا امیهارفاس ا ف
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اهم فعاليت هاي گروه جمع آوري آمار هاي عمومي و ثبتي

 تهیه و تدوین سالنامه آماری
ارسال  077جدول به
دستگاه های اجرایی  ،بانك ها  ،شهرداری ها و ...
بررسی جداول تکمیل شده  ،حدود  0777قلم اطالعات در این سالنامه وجود دارد.

 اجرای طرح جمع آوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها
این طرح به صورت ماهیانه اجرا می شود و اطالعات پروانه های ساختمانی
از  10شهرداری جمع آوری می گردد.

 اجرای طرح جمع آوری اطالعات کشتار دام
این طرح به صورت ماهیانه اجرا می شود و اطالعات آن از  30کشتارگاه
شهرهای استان جمع آوری می گردد.
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 اجرای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
این طرح در مناطق شهری و روستایی بصورت ماهیانه اجرا می گردد ،
و تعداد نمونه های طرح در مناطق شهری  107خانوار
ودرمناطق روستایی  117خانوار می باشد.
اطالعات آن به صورت فصلی به مرکز آمار ایران ارسال می گردد.

 اجرای طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و
روستایی
زمان اجرای طرح خانوارهای شهری از اول هر ماه شروع وتا بیست وپنجم هر ماه
ادامه دارد ،حداکثر زمان ارسال فایل نهایی به مرکز بیست وهفتم هر ماه می باشد.
این طرح شامل  8منطقه می باشد که توسط  8نفر نیروی آزاد یك کارشناس اجرا می گردد .
وزمان اجرای طرح خانوارهای روستایی از یکم تا بیست وپنجم هر ماه می باشد که در  00منطقه روستایی توسط یك نفر
آمارگیر و یك نفر کارشناس به صورت ماهیانه اجرا می شود.

 اجرای طرح آمارگیری از قیمت محصوالت صنعتی
این طرح به صورت ماهانه  ،ازیکم تا بیستم هر ماه اجرا می شود و اطالعات آن پایان هر ماه به مرکز آمار
ایران ارسال می شود  .تعداد نمونه های طرح  50کارگاه صنعتی می باشد و توسط  3نفر نیروی آزاد و یك نفر
کارشناس انجام می شود.
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 اجرای طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده گاوداری های صنعتی
ا افطاحفخهفح م فش لبفاخااف بف اععفز ا فآ ام ارفا افطاحفف
ازف مفتافخ ه مف اهفیارفاعلفیافش وف بفخاشن

 اجرای طرح آمارگیری از قیمت محصوالت کشاورزی ( سرخرمن )
این طرح در دو مرحله انجام می گردد آمارگیری مرحله اول طرح در ماه های شهریور و مهر و مرحله دوم طرح در بهمن و اسفند ماه
اجرا شده که توسط یك نفر آمارگیر و یك نفر کارشناس انجام می شود .

 اجرای طرح شاخص قیمت کاالهای صادراتی
براساس مکاتبه با گمرک لیست شرکت های صادره کننده کاال اخذ شده وجهت تعیین نمونه ها به مرکز آمار ایران ارسال گردیده است
تا در دستور کار قرار گیرد.

 اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های کسب وکار و اقامتگاه های عمومی
این طرح پس از ابالغ از طرف مرکز آمار  ،اجرا گردیده و نیروهای
شرکت کننده در طرح در مجموع  1نفربوده و تعداد نمونه های
آن  500کارگاه می باشد .که پرسشنامه ها بعد از اتمام مراحل کار
به مرکز آمار ایران ارسال شده است .

18



اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی دارای  57نفر کارکن بیشتر

این طرح پس از ابالغ از طرف مرکز آمار  ،شروع وکارآمارگیری بامراجعه
به  517کارگاه صنعتی با مشارکت یك نفرکارشناس و 4نفرنیروی آزاد
به اتمام میرسد.

 اجرای طرح آمارگیری از معادن درحال بهره برداری
ا افطاحفخاف ااخگهفخهف 111گن فت س ف

ف فاکامشراسف

فعف1ف فا ا مفا پامف بف اعع.ف

 اجرای طرح های آمارگیری ویژه حساب های ملی ( طرح هفت گانه )
این طرح در قالب هفت طرح شامل شرکت ها و موسسات مسافربری  ،موسسات کرایه اتومبیل وآژانس های تاکسی تلفنی ،
باسکول های عمومی  ،پارکینگ های عمومی  ،خدمات مخابرات خصوصی  ،شرکت ها
وموسسات باربری وبنادر و کشتیرانی اجرا می گردد.

 اجرای طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی
این طرح پس از ابالغ از طرف مرکز آماروشرکت با یك نفر
کارشناس ،اجرا می گردد.
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 اجرای طرح آمارگیری از شاخص قیمت تولید کننده بخش آب ،برق و گاز
این طرح پس از ابالغ از طرف مرکز آمار توسط یك نفر کارشناس انجام می گیرد .
اطالعات مربوطه از دستگاههی اجرایی به صورت ماهیانه جمع آوری
و پس از بررسی ،داده آمایی و ادیت فرم ها  ،اطالعات به مرکز آمار ایران ارسال می گردد.

 اجرای سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی

21
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گروه استخراج  ،بازينيب و رپدازش
داده اهی آماری

21

اهم فعاليت هاي گروه استخراج  ،بازبيني و پردازش داده هاي آماري
 استخراج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
بازبینی ،داده آمایی ،اصالح آدرس ،وریف و اصالح موضوعی
پرسشنامه های چهارفصل سال  5037که تعداد پرسشنامه
های این سال  5557جلد می باشد.

 استخراج طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات مصرف خانوارهای شهری
بازبینی و داده آمایی پرسشنامه های این طرح در طول سال  5083و ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران به تعداد 533
جلد پرسشنامه می باشد.

 استخراج طرح آمارگیری از اجاره بهای واحد مسکونی اجاری
بازبینی و داده آمایی اطالعات این طرح در طول سال  5083و ارسال فایل به مرکز آمار ایران در موعد
مقرر که تعداد پرسشنامه ها  03جلد می باشد.
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 استخراج طرح آمارگیری از قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی
کشور
بازبینی و داده آمایی پرسشنامه های این طرح و ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران که تعداد پرسشنامه ها  37جلد
در انتهای هر فصل به مدت  37روز می باشد.
 استخراج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره بهای واحدهای مسکونی در نقاط شهری
بازبینی پرسشنامه های  585بنگاه نمونه و ارسال پرسشنامه ها به مرکز آمار ایران می باشد.
 استخراج طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور
داده آمایی وریف و اصالح موضوعی پرسشنامه های طرح مذکور که به صورت ماهیانه اجرا می شود و فایل
مربوطه به صورت فصلی به مرکز آمار ارسال می شود.
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 استخراج طرح نیروی کار
این طرح به صورت فصلی اجرا می شو که به طور جداگانه شامل  530خوشه  ،هر خوشه  53خانوار و هر
خانوار به تناسب جمعیت یك یا دو پرسشنامه می باشد .

 استخراج و تجزیه و تحلیل داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 5037
تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی و استخراج داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  5037اخذ گزارش های متفاوت از داده های
مذکور( جمعیت  ،سواد  ،اقلیت  ،جمعیت فعال  ،شاغل و بیکار  ،فرهنگ آبادی ها ) .

 تهیه و تدوین نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی

24

 تغذیه و بهنگام سازی پایگاه اطالعات نشریات استان
 پاسخگویی به مراجعین و رفع مسائل و مشکالت مربوط هدفمند سازی یارانه ها
 بهنگام سازی و مدیریت سایت استخراج
 ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

 استخراج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی

25
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گروه قات و ساب اهی طقه ای

26

اهم فعاليت هاي گروه تحقيقات و حساب هاي منطقه اي
 جمع آوری اطالعات مر بوط به حساب های اقتصادی سال 5037استان کرمان

 همکاری در اجرای طرح های آماری
 همکاری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 اجرای مراحل مختلف جمع آوری اطالعات مورد نیاز حساب های منطقه ای در بخش های
کشاورزی ،کسب وکار،آموزش ،ارتباطات ،سایرخدمات ،جنگلداری ،شکار ،شیالت و...

 تهیه فهرست فعالیت های جدید استان در بخش های پرورش شتر مرغ ،بلدرچین و....

27

اجرای طرح آمار گیری از قیمت تولید کننده محصوالت گاو داری های صنعتی در چهار
فصل به همراه تهیه فایل داده آمایی و فایل قیمت نسبی
 شرکت در سمینار آموزشی طرح"دامداری  ، "5037اجرای عملیات میدانی و نظارت
برحسن انجام امور مربوط به داده آمایی،و...و تهیه فایل نهایی از طرح مذکور
 شرکت در دوره های آموزشی دفتر و معاونت آموزش و پژوهش
 تهیه جداول و فرمت های مربوط به  03فعالیت اقتصادی استان کرمان در سال  83و تهیه
بیش از  077نامه برای ارسال به دستگاه اجرایی ،بانك ها ،بیمه ها و شرکت های خصوصی
 .شهرداری ها و...
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 استخراج اطالعات مر بوط به بانك ها  ،بیمه های دولتی و خصوصی  ،دستگاه های اجرایی
،شرکت های آب منطقه ای ،شرکت های تولید و توزیع  ،برق منطقه ای و...
 ارسال گزارشات مربوط به اطالعات اخذ شده از فعالیت های اقتصادی استان به مرکز
آمار
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31

اصالح و بهنگام سازی نقشه های آماری
 اصالح و بهنگام سازی نقشه های  04نقطه شهری استان جهت استفاده در سرشماری نفوس
و مسکن سال  5037با مساحت تقریبی حدود  553705هکتار

 اصالح و بهنگام سازی نقشه های آبادی بلوکه استان مشتمل بر  507آبادی بلوکه با مساحت
تقریبی  37140هکتار
 اصالح و بهنگام رسانی نقشه های روستایی  30شهرستان استان

فعالیت های مربوط به سرشماری نفوس و مسکن 5037
 خانوار شماری بلوک های جدید  04نقطه شهری استان
 خانوار شماری بلوک های جدید  507آبادی بلوکه استان
 خانوار شماری آبادی جدبد به تعداد  00آبادی
 شرکت در دوره آموزشی حوزه بندی نقشه های آماری به مدت  4روز در تهران
 آماده سازی نقشه های آماری جهت حوزه بندی و تعیین حجم کار برای  04نقطه شهری 507 ،
آبادی بلوکه و  30شهرستان استان

31

 فعالیت حوزه بندی نقشه های آماری که بر اساس برآرودهای انجام شده تعداد  5300حوزه
شهری  800،حوزه روستایی  113گروه و  540منطقه سرشماری جهت اجرای سرشماری
آماده گردید.

32

 تهیه پوشه نقشه به تعداد  3730مامور  ،تهیه پوشه نقشه به تعداد  113کروه  ،تهیه پوشه
نقشه به تعداد  540منطقه و تعداد پوشه نقشه مادر به تعداد  04شهر و  30شهرستان استان.
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 اعمال تغییرات نقشه های شهری  ،روستایی و آبادی بلوکه بعد از پایان سرشماری در فایل
جغرافیایی استان جهت ارسال به مرکز آمار ایران
 تهیه مجدد پوشه نقشه به تعداد  37پوشه جهت باز شماری
 انجام مرحله سوم بهنگام سازی نقشه ههای آماری) شهری  ،روستایی و آبادی بلوکه) و اعمال
تغییرات زمان سرشماری در فایل DWG,SH

سایر فعالیت ها
 تهیه نشریه شماره  1وِیژگیهای تقسیمات کشوری استان کرمان
 تهیه فرهنگ آبادیهای استان کرمان بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 5081

 برگزاری جلسه گروه کارشناسی GISاستان در تاریخ 5037/53/57
 تهیه نقشه های مورد نیاز ارباب رجوع به تعداد  537مراجعه کننده.
 فروش نقشه به مبلغ  03،777،777ریال
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