سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

كد فرم  :م ك-ف00/01-

عنوان سند :
روش اجرایی
تهيه حساب هاي منطقه اي

كد روش اجرایی  :م ب-دآ00/03-

شماره بازنگري ) 00 ( :

شماره صفحه  1 :از 5

تاریخ صدور 1395/10/01 :

تاریخ بازنگري -- :

گيرنده سند :

همكار گرامی :
اين سند كه در اختيار شماست ،تحت كنترل سيستم مديريت كيفيت سازمان
مديريت و برنامه ريزی استان لرستان (معاونت آمار و اطالعات) قرار دارد.
خواهشمند است ضمن نگهداری ،اجرا و استفاده مناسب از اين سند از تهيه و
توزيع هرگونه كپي از آن خودداری فرماييد.
لطفا در صورت نياز به هرگونه كپي يا تغيير در محتوای اين سند با
مديريت/معاونت كيفيت هماهنگي نماييد.

محل كنترل سند

تهيه كننده

تایيد كننده

تصویب كننده

سمت:

سمت:

سمت:

رئيس گروه حساب هاي

معاون آمارو اطالعات

رئيس سازمان مدیریت و
برنامه ریزي استان لرستان

منطقه اي و محاسبات قيمت
نام و امضاء

نام و امضاء :

نام و امضاء :

علی اكبر كلهري

سيد حسين نورالدینی

علی هادي چگنی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

كد فرم  :م ک – ف – 00/02

عنوان سند  :روش اجرایی تهيه حساب هاي منطقه اي

شناسايي وضعيت بازنگري سند
رديف

شماره

شماره

تاريخ

صفحه

بازنگري

بازنگري

كد روش اجرايي  :م ب-دآ00/03-

شماره فرم
درخواست تهيه/

شرح كامل و دقيق بازنگري هاي انجام شده

تغيير مستندات

تاريخ صدور 1395/10/01:

شماره بازنگري ) 00 ( :

تاريخ بازنگري - :

شماره صفحه  2 :از 5

كد فرم :م ك-ف00/03-

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

عنوان سند :روش اجرایی تهيه حساب هاي منطقه اي
 -1هدف:


تهيه گزارش هاي حساب هاي منطقه اي صحيح ،روز آمد با قابليت هاي مورد نياز



انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري براي رفع نيازمنديهاي برنامه ريزي هاي استان



تهيه حساب هاي منطقه اي در قالب چارچوب واحد مورد تاييد مركز آمار ايران



تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استان براي تهيه گزارش هاي مورد نياز

 -2دامنه كاربرد:
اين روش در تهيه حسابهاي منطقه اي در سطح استان لرستان كاربرد دارد.

 -3تعاریف و اصطالحها:


مصارف واسطه :ارزش كاالها و خدماتي كه به صورت داده هاي يك فرآيند توليد در آن فرآيند مصرف مي شود به استثناي مصررف
دارايي ثابت كه بعنوان مصرف سرمايه ثابت مي شود.



حساب هاي منطقه اي :مجموعه اي منسجم و سازگارمبتني بر تعاريف و مفاهيم و طبقه بندي هاي استاندار در سطح برين المللري
مي باشد و هدف آن تهيه محصول ناخالص داخلي مناطق مختلف كشور به منظور استفاده در برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي
مي باشد.



توليد ناخالص داخلي :يك مفهوم از ارزش افزوده است و در اين مفهوم حاصل جمع ارزش افزوده واحدهاي توليد كننده مقريم بره
اضافه آن قسمت از خالص ماليات برمحصول است كه در ارزش گزارش ستانده وارد نشده است.



ارزش افزوده :ارزش افزوده ناخالص حاصل تفريق ستانده و مصرف واسطه است.



ستانده :شامل كاالها و خدماتي است كه در يك كارگاه توليد و براي استفاده در خارج از آن كارگاه در دسترس قرار مي گيرد.

 -4مسئولیتها:
 -4-1مسئولیت اجرا:


مسئوليت اجرا در اين روش بعهده كارشناسان گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مي باشد.



مسئوليت بررسي كمي و كيفي گزارش ارسال شده توسط رييس گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مي باشد و سپس برا
تاييد معاون آمار و اطالعات به مركز آمار ايران ارسال مي گردد.

 -4-2مسئولیت نظارت بر حسن اجرا:


مسئوليت نظارت برحسن اجرا در اين روش بعهده رييس گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت و معاون آمار و اطالعات
مي باشد.

كد روش اجرایی :م ب-دآ00/03-

تاریخ صدور1395/10/01:

شماره بازنگري 00 :

تاریخ بازنگري - :

شماره صفحه  3 :از 5

كد فرم  :م ك-ف00/04-

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

عنوان سند :روش اجرایی تهيه حساب هاي منطقه اي
 -5شرح فعالیتها:
ردیف

شرح فعالیتها

1

ابالغ الگوی جداول حساب های منطقه ای از مرکز آمار
ایران

2

تعیین دستگاه های متولی تولید اقالم مورد نیاز حساب
های منطقه ای و مکاتبه با آنها

3

برگزاری جلسات توجیهی آموزشی کارشناسان مرتبط
دستگاه های اجرایی

4

ورود اطالعات مورد نیاز در سامانه

5

بررسی صحت اطالعات در سامانه

مسئول انجام

همکار

فلوچارت

مستندات/سوابق
مرتبط

مرکز آمار ایران

 الگوي جداول حساب هايمنطقه اي ارسالی مرکز آمار
ایران

کارشناس حساب

 روش ها و دستور العملهاي تهيه حساب هاي
منطقه اي

کارشناس حساب

 جداول تكميل شده توسطدستگاههاي اجرایی و نشریه
حساب هاي اقتصادي استان
در بخش هاي مختلف

های منطقه ای

های منطقه ای

کارشناس مرتبط
دستگاه های اجرایی
کارشناس حساب
های منطقه ای

6

تایید اطالعات و ارسال از طریق سامانه

کارشناس حساب
های منطقه ای

كد روش اجرایی :م ب-دآ00/03-

تاریخ صدور1395/10/01:

شماره بازنگري 00 :

تاریخ بازنگري - :

شماره صفحه  4 :از5

كد فرم  :م ك-ف00/05-

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

عنوان سند :روش اجرایی تهيه حساب هاي منطقه اي
 -6فهرست سوابق:
نام سابقه

کد سابقه

جداول تكميل شده توسط دستگاههاي
اجرایی و نشریه حساب هاي اقتصادي استان
در بخش هاي مختلف

1

نوع سابقه
کاغذی

مدت نگهداری

کامپیوتری

جاری





محل
نگهداری

راکد

مسئول نگهداری

معاونت آمار

کارشناس حساب

و اطالعات

های منطقه ای

نحوه
امحاء

 -7فهرست مستندات برون سازمانی:
ردیف

نوع

عنوان سند

سند*

شماره سند

تاریخ سند

مرجع صدور

1

الگوي جداول حساب هاي منطقه اي
ارسالی مرکز آمار ایران

ابالغيه

مركز آمار ايران

2

روش ها و دستور العمل هاي تهيه
حساب هاي منطقه اي

دستورالعمل

مركز آمار ايران

مالحظات

* نوع سند:
قانون ،آئين نامه ،بخشنامه ،دستورالعمل ،ائين نامه اجرايي ،ابالغيه ،تصويب نامه و غيره

 -8پیوستها و ضمائم:

كد روش اجرایی :م ب-دآ00/03-

تاریخ صدور1395/10/01:

شماره بازنگري 00 :

تاریخ بازنگري - :

شماره صفحه  5 :از 5

