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هاي گذاري در جهت كاهش نابرابريريزي محكمي را براي سياستقابل اطمينان، سازگار و مناسب، پي ايآمارهاي منطقه
توان به روشني مناطقي را كند. با استفاده از آمارهاي مناسب و سازگار است كه مياجتماعي و اقتصادي بين مناطق فراهم مي

-گذاريگيري نمود. آمار نقش مهمي در كليه مراحل سياسترا اندازه هاكه نياز به كمك دارند شناسايي كرده و ميزان نابرابري

هاي آماري تواند يكي از اهداف برنامهها دارد. به اين ترتيب بهبود و توسعه آمار و اطالعات ميها نظير تدوين، تنظيم و ارزيابي
 باشد.

مناطق در طول زمان و نيز براي اطمينان از ها، بين فعاليتضرورت قابليت مقايسه اطالعات در سطح كلي، در سطح رشته
هاي آماري را به صورت متمركز گونه طرحها اجراي اينگيرياي براي تصميماي به عنوان پايهكيفيت مطلوب آمارهاي منطقه

 هاي مورد نظر را دارا خواهند بود كه:كند. اطالعات هدف، در صورتي كه قابليتايجاب مي
اي هستند جامع و فراگير، معتبر و قابل مقايسه با اطالعات ساير ه پايه اطالعات منطقههاي ملي كهاي حسابسري -

 كشورها باشند.

كار اي داشته باشند و سعي كنند تعاريف و مفاهيم يكساني را بهك مشتركي از اطالعات منطقهكليه مناطق، در -
 گيرند. 

هاي يكساني را داشته باشند به عبارت ديگر شاخص كليه مناطق روش يكنواختي در برخورد با كمبودهاي اطالعاتي -
 هاي خاص به كار برند.براي رشته فعاليت

 ها در طول زمان سازگار باشند.روش -

موارد فوق در برقراري قابليت مقايسه اطالعات مناطق با يكديگر مؤثرند ولي بكاربردن منابع آماري يكسان براي مناطق در 
ري است. با اين حال اگر اصول، پوشش و تعاريف مورد استفاده متفاوت باشند، بكارگيري منابع ها نيز بسيار ضرورشته فعاليت

اي در چارچوب مركزي سيستم هاي منطقهحساب استخراجاي به شمار نخواهد رفت. طرح حاضر جهت يكسان امتياز ويژه
 شده است. تعريفهاي ملي در هفت فصل حساب

اي و سابقه تهيه هاي منطقهارائه شده است. در اين بخش ابتدا تعريف حساب ،ايمنطقههاي كليات حساب ،در بخش اول
هاي اي بررسي و در نهايت ويژگيهاي منطقههاي موجود در تهيه حسابسپس ديدگاه ،آن در ايران مدنظر قرار گرفته

 »هاي ملياهيم اساسي در حسابمف«در بخش دوم در ادامه،  اي ارائه شده است.هاي منطقهمشكالت خاص تهيه حساب
مصارف، تشكيل سرمايه ناخالص، تغيير موجودي انبار، تحصيل منهاي مصرف اشياء اند كه عبارتند از: تعريف و تشريح شده

 اي.هاي وظيفهبنديبها، اقامت، ستانده، ماليات و سوبسيد و طبقهگران

جايي كه تهيه مورد بررسي قرار گرفته است. از آن »هاي مليتجربه كشورهاي مختلف در تهيه حساب«در بخش سوم 
اي از اي از سابقه و گستردگي چندان زيادي در جهان برخوردار نيست. در اين بخش سعي شده است خالصههاي منطقهحساب

د نظر اي كشورهاي ديگر ارائه شود. كشورهايي كه در اين بررسي مورهاي منطقهآخرين اطالعات در درسترس از تهيه حساب
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عبارتند از: دانمارك، آلمان، يونان، فرانسه، ايرلند، ايتاليا، هلند، استراليا، پرتقال، فنالند، سوئد، انگلستان، آمريكا، كره  اند،گرفته

 جنوبي، اندونزي، فيليپين و تايلند.

بيان  ،اين بخشول . در فصل اپرداخته است» هزينه مصرف نهايي خانوار«به بررسي و محاسبه بخش چهارم در دو فصل 
ها در داخل شده است كه هزينه مصرف نهايي خانوار، هزينه مصرف كاالها و خدمات توسط خانوارهاي مقيم است چه هزينه

خانوار،  -1اند: د. در ادامه با توجه به اين تعريف كلي مفاهيم زير تعريف شدهنقلمرو اقتصادي و چه در خارج صورت گرفته باش
زمان ثبت هزينه  -4شود، ها، هزينه مصرف نهايي خانوار محسوب ميكاالها و خدماتي كه هزينه تهيه آن -3خانوار مقيم،  -2

در فصل دوم، منبع آماري، روش  هزينه خانوارهاي مقيم و غيرمقيم. -6گذاري هزينه نهايي خانوار و ارزش -5نهايي خانوار، 
ر اين فصل مصرف نهايي خانوار با استفاده از نتايج ساالنه طرح ارائه شده است. دمحاسبه و نتايج مصرف نهايي خانوار 

شده است. محاسبه  آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كه توسط مركز آمار ايران انجام گرفته محاسبه
 است.استان) بوده  28ها (صورت گرفته مربوط به مصرف نهايي در سطح ملي و مصرف نهايي در سطح استان

در فصل اول اين  است. پرداخته» هزينه مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها«به بررسي بخش پنجم 
بخش، اصول و مباحث نظري مطرح شده است. در اين فصل بيان شده است كه هزينه مصرف نهايي مؤسسات غيرانتفاعي در 

ها است. در ادامه براي شناخت ي هرگونه دريافتي حاصل از فروش آنخدمت خانوارها، برآورد ارزش ستانده اين واحدها منها
 وبرشمرده  ها و انواعو ويژگي تر مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها ابتدا موسسات غيرانتفاعي تعريف شدهبهتر و دقيق

آوري اطالعات و نتايج در ادامه مصارف نهايي اين موسسات مشخص شده است. در فصل دوم، گسترده و پوشش، نحوه جمع
مربوط به مصرف مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانواها آمده است. در اين فصل بيان شده است كه براساس تعاريف ارائه 

مددكاري اجتماعي،  -3بهداشت،  -2آموزش،  -1هاي اين موسسات در فعاليت ،شده در حيطه موسسات غيرانتفاعي در ايران
هاي داراي ساير سازمان -7هاي سياسي و سازمان -6هاي ديني و مذهبي، سازمان -5ورزشي،  خدمات فرهنگي، هنري و -4

 28در سطح ملي و در سطح . جهت برآورد مصرف نهايي اين موسسات ، مشاركت دارندبندي نشده در جاي ديگرعضو طبقه
 ست.ركز آمار ايران استفاده شده ام 1380هاي آمارگيري سال از نتايج طرحاستان، 

تشريح و محاسبه شده است. در اين بخش ابتدا مباني نظري براساس  »هاي مصرف نهايي دولتهزينه«در بخش ششم 
) سازمان ملل متحد ارائه شده SNA٩٣( 1993هاي ملي سال هاي ارائه شده در سيستم حساببنديتعاريف، مفاهيم و طبقه

هزينه مصرف نهايي مورد بحث قرار گرفته است. براي محاسبه سپس روش محاسبه مصرف نهايي دولت و منابع آماري آن 
 -2، 1379قانون بودجه كل كشور در سال  -1قرار گرفته است: محقق دولت، اطالعات موجود در منابع زير مورد استفاده 

 -4استان،  28كرد اعتبارات عمراني ملي به تفكيك لعم -3استان،  28به تفكيك  1379صورتحساب عملكرد بودجه سال 
هاي مالي حسابورتص -6استان،  28هاي درآمد و هزينه شهرداري -5، استان 28عملكرد اعتبارات عمراني استاني به تفكيك 

 -8 استان، 28هاي مالي سازمان خدمات درماني به تفكيك حسابصورت -7استان،  28سازمان تأمين اجتماعي به تفكيك 
نتايج  -10حساب مالي سازمان بازنشستگي و صورت -9استان،  28هاي مالي سازمان تأمين اجتماعي به تفكيك حسابصورت
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 طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار.

است. در  اختصاص يافتهاستان  28تفكيك براي كشور و به  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص،ه تشريح و محاسبه بخش هفتم ب
فصل اول اين بخش، اصول و مباني نظري مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل بيان شده كه تشكيل سرمايه ثابت 

هاي ثابت در طول يك دوره حسابداري به اضافه ارزش آنچه كه توسط عبارت است از ارزش كل تحصيل منهاي مصرف دارايي
از جمله مباني نشده اضافه شده است. همچنين در اين فصل اصول و مباني نظري هاي توليد واحدهاي نهادي به ارزش دارايي

تعميرات  و داري ماليهاي ثابت ملموس حاصل اجارههاي موجود، داراييگذاري، داراييمربوط به زمان ثبت و ارزشنظري 
بت ناخالص و نتايج آن ارائه شده بيان شده است. در فصل دوم، روش محاسبه تشكيل سرمايه ثا ،هاي ثابتاساسي در دارايي

-ماشين -2ساختمان،  -1باشد: است. روش محاسبه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك اقالم عمده آن به شرح زير مي

ها و آثار نسخه اصلي فيلم -6افزارهاي كامپيوتري و نرم -5اكتشافات معدني،  -4شده، دادههاي پرورشآالت و تجهيزات، دارايي
به صورت آمارهاي مربوط به تشكيل سرمايه ثابت در كل كشور و به تفكيك بي و هنري. در انتهاي اين فصل نتايج حاصل اد

 هاي كشور محاسبه شده است.استان

هاي مصرف نهايي خانوار، مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در مجموع طرح حاضر به برآورد اجزاي تقاضاي نهايي در بخش
هاي ها، مصرف نهايي دولت و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پرداخته است. اين مجموعه در هر يك از بخشدر خدمت خانوار

 است.كشور استان  28هاي كاربردي و نتايج حاصل در سطح مذكور شامل اصول نظري، روش
 

 

 

 

 


