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سخن نخست
آمــار و داده هــای صحیــح و متقــن، از آنجــا کــه تصویــری روشــن و گویــا از 
گذشــته و حــال و نیــز وضعیــت آینــده را بــه مــا نشــان می دهــد، همــواره 
یکــی از اصــول زیربنایــی هر حرکــت آگاهانــه، امیدبخش و مســتمر معطوف 
بــه موفقیــت بــوده اســت. بدیهــی اســت کــه آمــار و داده هــای معتبــر، در 
ــد  ــا می کن ــته ای ایف ــاز و برجس ــش ممت ــع، نق ــه جوام ــعه همه جانب توس
ــتن از  ــر کاس ــزون ب ــمند، اف ــۀ ارزش ــن گنجین ــت از ای ــری درس و بهره گی
ــا و  ــناخت فرصت ه ــز در ش ــری نی ــش مؤث ــور، نق ــای پیشــبرد ام هزینه ه
ــا و توســعه کشــور  ــز از خطر ه ــه، پرهی ــات جامع ــه از امکان ــتفاده بهین اس
دارد. بــر همیــن اســاس اســت کــه موضــوع آمــار رســمی در کشــورهایی که 
نــرخ توســعه یافتگی در آنهــا بیشــتر اســت در مقایســه بــا ســایر کشــورها، از 

اهمیــت و جایــگاه باالتــری برخــوردار اســت.
خوشــبختانه در کشــور ایــران نیــز سال هاســت که اهمیــت و جایــگاه آمار در 
برنامه ریزی هــای کالن کشــور مــورد توجــه سیاســتگذاران بــوده و بــر همین 
ــم رســمی جمهــوری  ــان هــر ســال در تقوی ــه روز اّول آب اســاس اســت ک
اســالمی ایــران بــا عنــوان »روز آمــار و برنامه ریــزی« نامگــذاری شــده اســت. 
ــزی در  ــار و برنامه ری ــی آم ــگاه واقع ــن جای ــا تبیی ــوز ت ــه، هن ــن هم ــا ای ب
ــای ســواد،  ــه ارتق ــاز ب ــه نی ــی، راه  درازی پیــش روســت ک فرهنــگ عموم

آگاهــی و فرهنــگ آمــاری مــردم و مســئوالن دارد.
مرکــز آمــار ایــران به عنــوان متولــی و مرجــع رســمی تولیــد آمــار در ایــران، 
سال هاســت کــه عــالوه بــر تولیــد و انتشــار آمــار رســمی کشــور، یکــی از 
رســالت های خــود را آگاهی بخشــی و ارتقــای ســواد آمــاری عمــوم جامعــه 
قــرار داده و تمــام تــالش خــود را بــرای تحقــق آن بــه کار گرفتــه اســت؛ این 
مهــم در چنــد ســال گذشــته و بــا تغییــر رویکــرد اجــرای سرشــماری های 
ــت  ــش از پیــش اهمی ــا بی ــه ثبتی مبن ــی کشــور از شــیوۀ ســنتی ب عموم
یافتــه اســت؛ چراکــه اجــرای موفــق سرشــماری  عمومــی نفــوس و مســکن 
ثبتــی مبنــا در گــرو تجمیــع داده هــای ثبــت شــده از تــک تــک شــهروندان 
ــزوم  ــی دارد و همیــن مســئله، ل در ســامانه های ثبتــی دســتگاه های اجرای
تقویــت ســواد آمــاری را هــم در میــان عمــوم شــهروندان )بــه منظــور کمک 
بــه ثبــت دقیــق و صحیــح داده هــا( و هــم مســئوالن دســتگاه های اجرایــی 
)به منظــور مشــارکت حداکثــری در ســطح ملــی برای پیشــبرد سرشــماری( 

دوچنــدان نمــوده اســت.
ــرای معرفــی اصــول بنیادیــن  روز آمــار و برنامه ریــزی، فرصــت مناســبی ب
آمارهــای رســمی بــه عمــوم شــهروندان و ارتقــای ســطح فرهنــگ و ســواد 
آمــاری جامعــه اســت و بــدون شــک، همراهــی عمــوم مــردم و رســانه های 
جمعــی در ایــن میــان، نقــش تعیین کننــده ای خواهــد داشــت. امیــد اســت 
ــد و  ــاهد رش ــان، ش ــۀ ایرانی ــی هم ــی جمع ــی و همدل ــزم و ارادۀ مل ــا ع ب
ارتقــای هرچــه بیشــتر فرهنــگ آمــاری کشــور و بــه دنبــال آن تقویــت و 
ــرکات آن در  ــا ان  شــاء اهلل ب انســجام نظــام آمــار رســمی کشــور باشــیم ت

آینــده ای نزدیــک، نصیــب کشــور و ملــت بزرگــوار ایــران گــردد.
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پایۀ همۀ حرکت های  دولت 
باید بر اساس آمار مرکز آمار ایران باشد

دکتر مسعود میرکاظمی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجۀ کشور 
در مراسم روز آمار و برنامه ریزی سال 1400 تأکید کرد:
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رئیــس ســازمان برنامــه بودجــه کشــور در مراســم گرامیداشــت 
روز آمــار و برنامــه ریــزی ســال 1400، ضمــن تبریــک  والدت 
پیامبــر گرامــی اســالم و امــام جعفــر صــادق )ع (  و تشــکر از 
زحمــات برنامــه ریــزان ایــن مراســم، گفــت : آمــار و اطالعــات 
ــزی در همــه حوزه هــای  اقتصــادی، سیاســی،  ــرای برنامه ری ب
فرهنگــی امــری ضــروری اســت و اســتفاده از آمــار و داده کاوی 
بایــد بیــش از گذشــته، پایــه و اســاس بــرای برنامه ریزی هــای  

مســئوالن کشــور باشــد.
 وی  افــزود:  مــا االن بــه ســمت تغییــر سیســتم بودجــه پیــش  
می رویــم و علــی رغــم زحماتــی کــه در گذشــته بــرای کشــور 
کشــیده شــده اســت و زیــر ســاخت های  زیــادی کــه در کشــور 
ــت و  ــل  و اینترن ــرژی و  موبای ــاده و ان ــل ج ــتیم ، از قبی داش
افزایــش خروجــی دانشــگاه ها، امــا اشــتغال در کشــور مطلــوب 
نیســت و  علــی رغــم  افزایــش هزینــه متوســط خانــوار ،  امــا 
متوســط درآمــد خانــوار افزایــش نداشــته بلکــه کاهشــی بــوده 
ــور  ــای کش ــه ریزی ه ــا در برنام ــرورت دارد ت ــذا ض ــت، ل اس

بازبینــی  و اصــالح صــورت گیــرد. 
وی افــزود: قــدرت خریــد مــردم کاهــش یافتــه  و ضریب جینی 
و  فاصلــه طبقاتــی افزایــش یافتــه اســت،  لذا حتما باید آســیب 

شناســی این مســاله در کشــور صــورت گیرد.
وی در ادامــه ضمــن تاکیــد بر آســیب شناســی افزایــش  فاصله 
ــتتقراض ها ،  ــا  و اس ــم  بدهی ه ــی رغ ــت : عل ــی  گف طبقات
کمــاکان رشــد  اقتصــادی کشــور حــدود 0.4 اســت  و اکثــر 
درخواســت هایی کــه درســفرهای  اســتانی صــورت مــی گیــرد، 

در خواســت های معیشــتی اســت.
دکتــر میرکاظمــی تاکیــد کــرد: تغییــر اجتنــاب ناپذیــر اســت 
و حتمــا بایــد منابــع، اثــر بخــش  و  ضامــن رشــد اقتصــادی 
ــن  ــت  و ای ــه هــدر خواهــد رف ــع کشــور ب ــه مناب باشــد وگرن
میــان ســازمان برنامــه و بودجــه  مهمتریــن نقــش را در اصــالح  
ــم  ــد و امیدواری ــات ده ــور را نج ــد کش ــه دارد و می توان بودج
کــه ایــن اصــالح در ســال 1401 صــورت گیــرد  و خوشــبختانه 
کمیســیون اقتصــادی  مجلــس  همــکاری خوبــی در این زمینه 
بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دارد، چــرا کــه رونــد فعلــی 

ــخگو نیست. پاس
معــاون رئیــس جمهــور در ادامــه افــزود: اولیــن و مهمترین محور 
حرکــت مــا بــرای برنامه ریــزی بــر اســاس رشــد اقتصــادی بــا 
ــدف  ــدی را ه ــد 8 درص ــا رش ــت. م ــره وری  اس ــت به محوری
گرفتیــم و بایــد از ظرفیت هــای خالــی در کشــاورزی و صنعــت 
و معــدن  و خدمــات کمــک بگیریــم . ایــن تقســیم بنــدی هــا 
انجــام شــده و محــور ایــن تقســیم بنــدی هــا  هــم مرکــز آمــار  
ایــران اســت کــه مــن از فعالیــت هــای  ایــن مرکز و همه اســاتید 
و آمارگیــران  و دســت انــدرکاران آمــار  تشــکر میکنــم کــه  امروز 
ایــن اطالعــات در دســترس مــا قــرار گرفتــه و مبنــای حرکــت  

دولــت اســت  و امیدواریــم  ایــن اطالعــات که در ســطح اســتانی 
اســت تــا ســطح شهرســتان نیــز محاســبه شــود.  البتــه زیــر 
بخشــهای هــر کــدام ازشــاخص هــا و ســهم هــر اســتان تعییــن 
شــده  و فــاز بعــدی ایــن اســت کــه ببینیــم چــه حمایــت هایی  

الزم اســت تــا در پایــان ســال بــه آن اهــداف برســیم .
 وی افــزود: بایــد تحقــق ایــن اهــداف را از همــان مــاه اول رصــد 
کنیــم و در ایــن زمینــه وظیفــه مرکــز آمــار ایــران ســنگین تــر 
اســت  بنابرایــن  حضــور مرکــز آمــار ایــران  در ســازمان برنامــه 
و بودجــه پــر رنــگ تــر اســت  و بایــد آمارهــا بــا دقــت، ســرعت 
و کیفیــت  تولیــد و حتــی  انــدازه گیــری هــای حرکــت هــای 
اقتصــادی - اجتماعــی و حــوزه هــای دیگــر  بــه خوبــی رصــد 
شــود. وی تاکیــد کــرد:  بــا توجــه بــه ایــن کــه شــاخص هــای 
اقتصــادی بایــد رصد شــود، در ســاختار جدید ســازمان برنامه و 
بودجــه کشــور، مرکــز نظــارت راهبــردی نیــز پیش بینی شــده 

کــه کار آن رصــد شــاخص هــای کالن اقتصــادی اســت. 
ــن کــه محــور دوم ثبــات اقتصــادی  ــان ای ــا بی وی در ادامــه ب
اســت، گفــت:  مــا در ایــن دو مــاه ســعی کرده ایــم تــا ثبــات 
اقتصادی را به  اقتصادکشــور  برگردانیم و  علی رغم فشــارهایی 
کــه بــرای پرداخــت بدهــی  هــا داشــتیم، اما اجــازه افزایــش پایه 
پولــی کشــور را ندادیــم  چــرا کــه اگــر اقتصــاد یــک کشــور پــر 
نوســان باشــد ســرمایه گــذاری در آن صــورت نمی گیــرد و اگــر 
ثبــات باشــد نقدینگــی بــه ســمت تولیــد جــاری خواهــد شــد.

دکتــر میــر کاظمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســعی مــی کنیــم 
طــوری عمــل کنیــم تــا بودجه کشــور با کســری بســته نشــود 
ــا همــان  ــا ب و مجلــس نیــز انشــاا... همــکاری خواهــد کــرد ت
چارچــوب بســته شــده و نیــازی بــه اســتقراض و خلــق پــول 
نباشــد، گفــت: ایــن رونــد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری و نیــز 
ــه و  ــه ســازمان برنام ــرم جمهــوری ب ــت ریاســت محت ماموری

بودجــه  نیــز بــر همیــن  موضــوع اســتوار  اســت.
ــرد  و  ــر ک ــوری ذک ــت مح ــوم را عدال ــور س ــه مح وی در ادام
افــزود:  علیرغــم توســعه در کشــور، ایــن توســعه نامتــوازن بوده 
ــوده ودر برخــی از  ــات ب ــو از امکان ــا ممل اســت و  برخــی جاه
اســتان هــا نیــز هــر چــه از  مرکــز دورتــر مــی شــویم، توســعه 
کمتــر مــی شــود. لــذا در ســال 1401 آمایــش ســرزمین  بــا 

هــدف عدالــت محــوری صــورت مــی گیــرد.
دکتــر  میــر کاظمــی ادامــه داد: آن چــه ضــرورت دارد حرکــت 
از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب اســت و ایــن امــر تاکیــد 
ــت ســیزدهم اســت.  ــام معظــم رهبــری و درخواســت دول مق
ــد  ــذاری جدی ــل گ ــت و ری ــختی اس ــن کار س ــد ای ــر چن ه
اســت ، ولــی امیدواریــم بودجــه جدیــد  را بــه موقــع ببندیــم 
و در ایــن بخــش نیــاز مبــرم بــه آمــار و رصــد شــاخص هــای  
اقتصــادی و اجتماعــی و حتــی امنیتــی در کشــور داریــم و ایــن 
اطالعــات بایــد مرتــب و بــه موقــع در اختیــار مــا قــرار گیــرد. 
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لــذا مرکــز آمــار ایــران هــر چــه بیشــتر بایــد تقویــت شــده و 
تهیــه  شــاخص هــای اقتصــادی کــه فعــال تــا ســطح اســتان 
اســت تــا ســطح شهرســتان و بخــش ارتقــا پیــدا کنــد. مســلما 
ایــن بهتریــن حالــت  برنامــه ریــزی اســت کــه از همــان مولفــه 
ــه  ــا ب هــای جــزء، اهــداف کالن کشــور  را مدیریــت کنیــم  ت

ســطح اســتان و بــه ســطح ملــی برســیم.
وی تصریــح کــرد: پایــه همــه حرکــت هــای دولــت بایــد بــر 
اســاس آمــار مرکــز آمــار ایران باشــد و همانطــور که در شــورای 
عالــی آمــار تصویــب شــده اســت، مرکــز آمــار ایــران  مرجــع 
ــع  ــچ مرج ــت و  هی ــاری اس ــای آم ــه گزارش ه ــمی  ارائ رس

دیگــری حــق انتشــارآمار را نــدارد.
دکتــر میــر کاظمــی در ادامــه در رابطــه با سرشــماری ثبتی مبنا 
و تغییــر از آمارگیــری ســنتی بــه ثبتــی مبنــا، گفــت: ایــن یــک 
تحــول اســت کــه مــی توانــد ســرعت و دقــت در آمارگیری هــا را 
بــاال ببــرد و هزینــه را کاهــش دهد و حتــی دوره هــای آمارگیری 
را کوتــاه کنــد، کــه  البته الزم اســت  دســتگاه ها اطالعــات  خود 

را در اختیــار مرکــز آمــار ایــران قــرار دهنــد. البتــه سرشــماری 
ثبتــی مبنــا ارتبــاط تنگاتنگــی  بــا دســتگاه هــای اجرایــی دارد 
و الزم اســت  تــا دســتگاه ها  اطالعــات خــود را در اختیــار مرکــز 
آمــار ایــران قــرار دهنــد تــا مرکــز آمــار ایــران اطالعــات را تحلیل 
و داده کاوی کنــد تــا در  اختیــار  مســئوالن کشــور بــرای  برنامــه 

ریــزی قــرار دهــد و مــا ایــن کار را پیگیــری خواهیــم کــرد.
 وی افــزود: 5 شــهر بــه عنــوان نمونــه بــرای سرشــماری ثبتــی 
مبنــا انتخــاب شــده اســت تــا اگــر نواقصــی وجــود داشــت رفع 
شــود تــا بــه ســرعت  آن را اجرایــی کنیــم و ضرورتــی بــرای 
صبــر کــردن تــا ســال 1405 نیســت بلکــه می توانیــم آن را در 
ســال 1401 دوبــاره آزمایــش کنیــم و حتــی نیــاز بــه اجــرای 
ــوان در  ــار هــم نیســت و می ت سرشــماری در  5 ســال یــک ب
دوره هــای کوتاهتــر هــم انجــام داد تــا بــه تدریــج بــه ســمت 
ــا   ــم. وی توصیــه کــرد ت ــا پیــش ببری سرشــماری ثبتــی مبن
اســتان هــا از اطالعــات و آمــار  موجود  کمــال اســتفاده را  برای  

تحقــق اهــداف  کالن کشــور اســتفاده کننــد. 
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همزمــان بــا برگــزاری مراســم روز آمــار و برنامــه ریــزی و افتتــاح نمادیــن اجــرای آزمایــش سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ثبتی مبنــا 1405 
، از تمبــر اختصاصــی اولیــن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ثبتــی مبنــا 1405، بــه عنــوان نمــادی از رویکــرد نویــن ســازی نظــام آمــاری 
کشــور و گــذر از سرشــماری ســنتی بــه ثبتــی مبنــا ، بــا حضــور دکتــر میــر کاظمــی، معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور، دکتــر ســبحانی فــر، معــاون وزیــر ارتباطــات و مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت و دکتــر حســین زاده، معــاون ســازمان و رئیــس مرکــز آمــار 

ایــران ، رونمایــی شــد.  
سرشــماری ثبتــی مبنــا نوعــی سرشــماری اســت کــه در آن اطالعــات مربــوط بــه واحدهــای آمــاری )جمعیــت یــا واحدهــای مســکونی( بــه جــای 
مراجعــه  حضــوری بــه آن هــا و انجــام عملیــات میدانــی، بــر اســاس ثبت هــای آمــاری پایــه حاصــل می شــوند. در ایــن میــان حرکــت نظــام آمــار 
رســمی کشــور بــه ســمت نویــن ســازی فعالیــت هــا و اجــرای سرشــماری ثبتــی مبنــا بــر تولیــد و اســتخراج آمارهــا تــا کوچــک ترین ســطح واحد 
جغرافیایــی و همچنیــن کاهــش چشــمگیر  هزینــه هــا و بهره گیری بیشــتر از ظرفیــت دولت الکترونیــک و پایگاه هــای داده  بــا اســتفاده از فناوری 

هــای جدیــد معطوف شــده اســت. 
گفتنــی اســت مرکــز آمارایــران بــه عنــوان متولــی اجرای سرشــماری عمومــی نفوس ومســکن ، تمبرهــای یادبــود سرشــماری های عمومــی نفوس 

ومســکن را چــاپ کــرده اســت کــه شــامل 1345، 1345، 1365، 1375، 1390 و 1405 می باشــند.  

رونمایی از تمبر سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا
با حضور آقایان دکتر میرکاظمی و دکتر حسین زاده انجام شد:



دکتر جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران 
در مراسم روز آمار و برنامه ریزی سال 1400 تأکید کرد:

انجام سرشماری ثبتی مبنا؛ 
نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است
مراســم روز آمــار و برنامــه ریــزی بــا حضــور دکتــر ســید مســعود میــر کاظمــی، رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، دکتــر حاجــی 
بابایــی، عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلس دکتر جــواد حســین زاده، رییــس مرکز آمارایــران، رمضانعلی ســبحانی فر، 
معــاون وزیــر ارتباطــات و مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت، روســا و معاونیــن آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
هــا، دانشــگاهیان و انجمــن هــای علمــی، اصحــاب رســانه و جمعــی از مقامات و مســئولین کشــوری و همچنین کارشناســان مرکــز آمار و 
دســتگاه هــای اجرایــی در روز شــنبه 1400/8/1 ، در ســالن غدیــر ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه صــورت نیمــه حضوری برگزار شــد.
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ــت  ــن مراســم دکتــر حســین زاده ضمــن قرائ در ابتــدای ای
پیــام آیــت اهلل رییســی، رییــس جمهــور محتــرم در خصوص 
روز آمــار و  برنامــه ریــزی، بــر اهمیــت و جایــگاه ویــژه آمــار 

در نظــام جمهــوری اســالمی تاکیــد کــرد.
رییــس مرکــز آمــار بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در زمــره تنهــا 
ــم  ــاص در تقوی ــک روز خ ــه ی ــا اســت ک کشــورهایی در دنی
ــزی  ــه ری ــار و برنام ــت روز آم ــرای بزرگداش ــران ب ــمی ای رس
تعییــن شــده اســت ، گفــت: انتخــاب روز آمــار و برنامــه ریزی 
ــگاه  ــم در ن ــه مه ــن مقول ــژه ای ــگاه وی ــش و جای نشــان از نق
ــم  ــران و تصمی ــژه مدی ــام وی مســئولین ارشــد نظــام و اهتم

گیــران کالن کشــور بــه امــر آمــار و برنامــه ریــزی اســت.
ــوع  ــا وق ــد ب ــرن جدی ــرد: ق ــح ک ــین زاده تصری ــر حس دکت
ــه  ــی، منطق ــای کالن مل ــت ه ــی در مدیری ــالب دیجیتال انق
ای و بیــن المللــی، جایــگاه نظــام آمــاری بــه روز و مبتنــی 
ــه یکــی از  ــر بانــک هــای اطالعاتــی یکپارچــه و شــفاف، ب ب
شــاخص هــای اصلــی توســعه یافتگــی و همچنیــن حکمرانی 

شایســته کشــورها در دنیــای امــروز تبدیــل شــده اســت.
ــن  ــن رک ــی داده«، مهمتری ــه »حکمران ــان اینک ــا بی وی ب
ــی رود، خاطــر نشــان  ــه  شــمار م ــی شایســته« ب »حکمران
ــه  ــی فناوران ــای علم ــا پیشــرفت ه ــگام ب ــروزه هم ــرد: ام ک
در داده هــای تولیــد شــده در دســتگاه هــای اجرایــی دیگــر، 
گــذار از نظــام آمــاری ســنتی بــه ســمت نظــام آمــاری نویــن 
ــه  ــاب، بلک ــک انتخ ــه ی ــا ن ــی مبن ــماری ثبت ــام سرش و انج

ــه شــمار مــی رود. ــزام ب یــک ضــرورت و ال
ــا  ــا اشــاره بــه ایــن کــه مرکــز آمــار ب رییــس مرکــز آمــار ب
آگاهــی از نیــاز هــای اصلــی کشــور و همچنیــن شناســایی 
کمبــود و کاســتی هــا در نظــام آمــاری کشــور، رویکــرد خود 
ــن  ــتفاده از آخری ــا اس ــاری ب ــام آم ــازی نظ ــن س ــر نوی را ب
ــوف  ــزاری معط ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــای ن ــرفت ه پیش
کــرده اســت، خاطــر نشــان کــرد: متاســفانه از ســال 1398 با 
همــه گیــری کوویــد 19 مواجــه شــدیم کــه انجــام عملیــات 
آمارگیــری و اجــرای طــرح هــای آمارگیــری را بــرای مرکــز 

آمــار در اســتان هــا و کشــور دوچنــدان ســخت کــرد.
دکتــر حســین زاده بــا اشــاره بــه عــدم اختــالل در طــرح هــای 
ــت:  ــد 19، گف ــی کووی ــود پاندم ــا وج ــار ب ــز آم ــاری مرک آم
ــازمان  ــه و س ــه و بودج ــازمان برنام ــته س ــکاری شایس ــا هم ب
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان هــا و بــا اســتفاده مطلــوب از 
امکانــات موجــود، در تهیــه و تولیــد آمارهــای مــورد نیاز کشــور 

بــر اســاس تقویــم انتشــاراتی هیــچ گونــه خللــی وارد نشــد.

وی بــا ذکــر اینکــه بــه دلیــل تغییــرات ســاختاری و رویکــرد 
جدیــد نظــام برنامــه ریــزی کشــور و تاکیــد ریاســت ســازمان 
ــورد  ــار بیــش از گذشــته م ــه و بودجــه اســتفاده از آم برنام
ــه اســت، حضــور مرکــز  ــرار گرفت توجــه مســئولین نظــام ق
آمــار در تدویــن بخشــنامه برنامــه و بودجــه ســال 1401 را 

پررنــگ تــر از گذشــته ارزیابــی کــرد.
رییــس مرکــز آمــار در ادامــه گفــت: ان شــا اهلل بــا اســتفاده 
از آمارهــای درســت و دقیــق بــه نظــام برنامــه ریــزی کشــور 
بتوانیــم بــه بهبــود وضعیــت فقــر و محرومیــت و رفــع عــدم 

تــوازن هــا در اســتان هــای کشــور کمــک شــایانی کنیــم.
دکتــر حســین زاده بــا تاکیــد بــر پایــش و نظــارت مســتقیم 
بــر آمارگیــری هــا و عــدم تولیــد آمــار تــا ســطوح شهرســتان 
و شــهرهای کوچــک توســط مرکــز آمــار، اظهــار امیــدواری 
ــع  ــوان موان ــه بت ــه و بوج ــازمان برنام ــت س ــا حمای ــرد ب ک

موجــود را هــر چــه ســریع تــر بــردارد.
ــرای  ــره وری ب ــل به ــا اص ــق ب ــی را مطاب ــای ثبت وی آماره
ــه منظــور  ــا پوشــش دقیــق ب ــا کیفیــت ب ــه آمارهــای ب ارای
آمایــش ملــی و  منطقــه ای دانســت و افــزود: در سرشــماری 
ــای  ــتگاه ه ــی از دس ــای اداری و ثبت ــا ، داده ه ــی مبن ثبت
اجرایــی بــرای تولیــد آمارهــای افــراد، مــکان و کســب و کار 

دریافــت مــی شــود.
رییــس مرکــز بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
مبنــی بــر لــزوم اتصــال پایــگاه هــای دســتگاه هــای اجرایــی 
بــه یکدیگــر، از دیگــر آثــار مثبــت اجــرای سرشــماری 
ثبتــی مبنــا را کاهــش چشــمگیر هزینــه هــا، بهــره گیــری 
از ظرفیــت دولــت الکترونیــک، تضمیــن کیفیــت  و شــفافیت 
در آمارهــای رســمی، افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه آمارهــا و 

پاســخگویی در نظــام آمــاری کشــور دانســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــان س ــین زاده در پای ــر حس دکت
اجــرای آزمایــش سرشــماری ثبتــی مبنــا  در پنــج اســتان 
ــدان  ــتان هم ــدان از اس ــتان هم ــامل شهرس ــب ش منتخ
اســتان خوزســتان،  از  اهــواز  از شــهرهای  مناطقــی  و 
پیرانشــهر در اســتان آذربایجــان غربــی، برخــی از مناطــق 
کاشــان از اســتان اصفهــان و بجنــورد از اســتان خراســان 
ــز داده  ــا ری ــه آن ب ــی و مقایس ــیوه میدان ــه ش ــمالی ب ش
ــر  ــال، ب ــاه امس ــان م ــی در آب ــتگاه های اجرای ــای دس ه
اســتفاده حداکثــری بدنــه حاکمیــت ، برنامــه ریــزان، 
ایــن  از نتایــج  سیاســت گــذاران و مســئوالن کشــور 

ــرد. ــد ک ــماری تاکی سرش
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خط قرمز نظام برنامه ریزی کشور، 
آمارهای صحیح و دقیق است

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی، در مراسم روز آمار و برنامه ریزی سال 1400 تصریح کرد:
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بابایــی  حاجــی  حمیدرضــا  دکتــر 
ــیون  ــو کمیس ــس و عض ــده مجل نماین
برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس 
در مراســم گرامیداشــت روز آمــار و 
برنامــه ریــزی ســال 1400، اظهــار 
امیــدواری کــرد پــس از 42 ســال 
بتوانیــم بــا اســتفاده از آمارهــای دقیــق 
ــرای  ــور ب ــعه کش ــای توس ــر گام ه ت
برنامــه ریــزی در کشــور هــر چــه 

ــرد. ــکل بگی ــر ش ــریع ت س
بیــان  بــا  بابایــی  حاجــی  دکتــر 
حساســیت و اهمیــت آمــار و ارقــام 
درســت و دقیــق در مدیریــت کالن 
ــر  ــت ب ــری مدیری ــکل گی ــور، ش کش
ــرورت  ــک ض ــار و داده را ی ــاس آم اس
اساســی در وضعیــت کنونــی برشــمرد.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــبات مجل و محاس
 300 و  میلیــون   14 اشــتباه  آمــار 
ــور  ــوزان کش ــش آم ــری دان ــزار نف ه
ــوان  ــه عن ــان ب ــدی ایش ــان تص در زم
وزیــر آمــوزش و پــرورش در ســال 
ــه  ــدن ب ــز ش ــا مجه ــت: ب 1388، گف
آمارهــا در ســطح اســتان و شهرســتان 
در زمــان مســئولیت مــن اولیــن ثبــت 
ــی  ــد مل ــا ک ــوزان را ب ــش آم ــام دان ن
ــه  ــم ک ــام دادی ــال انج ــان س در هم
ــداد 12  ــه تع ــوزان ب ــش آم ــار دان آم
میلیــون و 300 هــزار نفــر تقلیــل 
پیــدا کــرد کــه در واقــع اختــالف آمــار 
دانــش آمــوزان بــا آمــار واقعــی آنهــا 2 

ــود. ــر ب ــون نف میلی
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بابای ــر حاج دکت
درســت و دقیــق نبــودن اعــداد و ارقــام 
در تفریــق بودجــه ، خروجــی هــای 
خدمــت رســانی و  ســرمایه گــذاری و 
تولیــد کار و ســرمایه بــرای مــردم را بــا 
ــدم  ــا و ع ــا در آماره ــت ه ــدم قطعی ع

ــت. ــراه دانس ــری هم بکارگی

ــه و  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
محاســبات مجلــس بــا گالیــه از وجــود 
آمارهــای متفــاوت و متناقــض فــراوان 
در کشــور و آثــار و تبعــات زیانبــار آن 
ــر  ــور، خاط ــزی کش ــه ری ــرای برنام ب
بودجــه  و  برنامــه  در  کــرد:  نشــان 
ــا  ــر را آماره ــرف اول و آخ ــور ح کش

ــد. ــی زنن م
ــا اشــاره بــه حاکــم شــدن تفکــر  وی ب
ــر حاکمیــت داده هــا  جدیــد مبتنــی ب
در کشــور، گفــت: حکمرانــی داده یعنی 
حکومــت آمــار و داده و در صــورت 
عــدم تحقــق آن قطعــاً خروجــی هــای 
برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری هــای 
خــرد و کالن در کشــور دچــار مشــکل 

مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بابای ــر حاج دکت
آمــار اشــتباه 130 هــزار نفــری در 
سرشــماری 1395 در اســتان همــدان، 
و  اعتبــارات  تمــام  کــرد:  تصریــح 
حتــی  و  بودجــه  هــای  تخصیــص 
ــوص  ــت در خص ــای نادرس ــیر ه تفس
میــزان مهاجــرت از ایــن اســتان در این 
ــر اســاس آمــار غلــط انجــام  5 ســال ب
شــد کــه پــس از بررســی معلــوم شــد 
ــوده اســت.  ــر ب ــن اســتان مهاجرپذی ای
ــه و  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس  عض
محاســبات مجلــس افــزود: هــر انــدازه 
ــه  ــار هزین ــرای آم ــد ب ــم بای ــه بتوانی ک
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــذاری کنی ــرمایه گ و س
آمارهــا را در تمــام برنامــه ریــزی هــا، 
سیاســت گــذاری هــا و تصمیــم گیــری 
ــار  ــل و معی ــالک عم ــور م ــای کش ه

ــرار دهیــم. ق
ــمند  ــات ارزش ــه بیان ــاره ب ــا اش وی ب
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
معیــار بــودن آمارهــای مرکــز آمــار در 
ــدم  ــردن و ع ــوال نب ــر س ــور و زی کش
ایجــاد شــائبه بــه آمارهــای ایــن نهــاد 

تولیــد کننــده آمــار، افــزود: نبایــد 
ــد  ــک و تردی ــورد ش ــا م ــل آماره اص

ــرد. ــرار بگی ق
ــرد:  ــه ک ــی اضاف ــی بابای ــر حاج دکت
ــل  ــرای مســئولین کشــور مث ــا ب آماره
ریســمان و طنــاب نجــات دهنــده، 
حیاتــی و مهــم تلقــی مــی شــوند کــه 
عــدم توجــه بــه آن کشــور را بــا آســیب 
هــای جــدی نظیــر خودکشــی، طــالق 
ــد  ــه خواه ــواده مواج ــی خان و فروپاش

کــرد.
ــه و  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
محاســبات مجلــس بــا دعــوت از نظــام 
ــاق  ــتن میث ــرای بس ــور ب ــاری کش آم
ــری  ــه مشــترک و تعهــد در بکارگی نام
ــرای  ــوان و پتانســیل کشــور ب ــام ت تم
ــر  ــن، ب ــق و متق ــای دقی ــد آماره تولی
ــور  ــزی کش ــه ری ــام برنام ــتفاده نظ اس
ــی  ــی واقع ــق حکمران ــور تحق ــه منظ ب
و شایســته بــا اســتفاده از آمارهــای 

ــرد. ــد ک ــق تاکی دقی
وی بــا ذکــر الیحــه برنامــه هفتــم 
ــدی  ــرای 20 درص ــور، اج ــعه کش توس
برنامــه هــا و وجــود انحرافــات بودجــه 
ای در برنامــه هــای یکســاله را نشــانگر 
ــای  ــی ه ــش بین ــط و پی ــای غل آماره
نادرســت دانســت و تصریــح کــرد: اگــر 
ــاًل  ــور کام ــدی در کش ــای تولی آماره
ــوان  ــه عن ــند ب ــق باش ــح و دقی صحی
ــزی در  ــه ری ــام برنام ــز نظ ــط قرم خ
ــه الزم  ــوند ک ــی ش ــمرده م ــور ش کش
ــدل راه  ــث و ج ــا بح ــت روی آنه نیس

ــم. بیاندازی
دکتــر حاجــی بابایــی در پایــان اظهــار 
ــکاری  ــک هم ــا کم ــرد ب ــدواری ک امی
متقابــل مرکــز آمــار، مجلــس شــورای 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــالمی و س اس
در کشــور بتوانیــم برنامــه هفتــم را بــا 

ــم. موفقیــت اجــرا کنی
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ــزی در روزشــنبه  ــه ری ــار وبرنام مراســم بزرگداشــت روز آم
ــه  ــر ســازمان برنام ــاه ســالجاری در ســالن غدی ــان م اول آب
ــی  ــر کاظم ــعود می ــر مس ــور دکت ــا حض ــور ب ــه کش وبودج
ــه وبودجــه  ــور ورییــس ســازمان برنام ــاون رییــس جمه مع
ــه  ــه وبودج ــیون برنام ــو کمیس ــی عض ــی بابای ــر حاج ،دکت
معــاون  زاده  دکترجــواد حســین  مجلــس،  ومحاســبات 
ــتگاه  ــن دس ــران، معاونی ــار ای ــز آم ــس مرک ــازمان وریی س
ــران  ــار ای ــز آم ــان مرک ــران وکارشناس ــی ،مدی ــای اجرای ه

ــد. ــزار ش برگ
در حاشــیه ایــن مراســم  نمایشــگاه جانبــی کتــاب بــا حضــور 
ــت  ــن جمعی ــار، انجم ــکده آم ــران، پژوهش ــار ای ــز آم مرک
ــه  ــرو ب ــرورش و نی ــوزش و پ ــای ام ــه ه ــی، وزارتخان شناس
ارائــه آخریــن دســتاوردهای آمــاری خــود پرداختنــد کــه از 

مهــم تریــن آنهــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود.
کوچنــده  عشــایر  جمعیــت  پایــه  ثبــت  - نتایــج 

شهرســتان( ســطح  کشــور1400)در 
- شاخص های کالن اقتصادی،اجنتماعی وفرهنگی

ــای  ــتان ه ــی اس ــی وفرهنگ ــف اجتماع ــگاه اقتصادی  - جای
کشــور 1394-98
 - اقتصاد دیجیتال

 - آمارهای ثبتی مبنا
 - آشنایی با مفاهیم وروش های داده کاوی

 - سالنامه آماری آموزش وپرورش 1399-1400 
 - اندازه گیری برابری وعدالت آموزشی

 -گزارش تحلیلی نتایج کنکور 1399
 - سالنامه آماری شرکت مهندسی آب وفاضالب
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ــال  ــوری در ح ــه حض ــیوه مراجع ــا ش ام
تغییــر اســت.

وی بــا بیــان اینکــه از یکــم تــا 20 آبــان 
مــاه، سرشــماری آزمایشــی در 5 منطقــه 
سرشــماری  گفــت:  می شــود  اجــرا 
آزمایشــی در شهرســتان همــدان بــه 
طــور کامــل انجــام شــده و در حوزه هــای 
ــورد، پیرانشــهر، کاشــان و  منتخــب بجن
اهــواز نیــز انجــام خواهــد شــد.وی افــزود: 

سرشــماری، هزینه هــای اجرایــی زیــادی 
دارد و مــا در اجــرای آن بایــد دقــت 

بیشــتری داشــته باشــیم.
رئیــس مرکــز امــار ایــران گفــت: قبــل از 
سرشــماری اصلــی همیشــه سرشــماری 
ــن  ــه همی ــم ب ــام می دهی ــی انج آزمایش
ــه در  ــم ک ــا داری ــردم تقاض ــل از م دلی
ــر  ــوران آمارگی ــا مام ــن شهرســتانها، ب ای

ــد. ــی کنن همراه

رئیــس مرکــز آمــار ایــران گفــت: از یکــم 
آبــان سرشــماری آزمایشــی در 5 منطقــه 
ــان و  ــهر، کاش ــورد، پیرانش ــدان، بجن هم
ــه  ــان، ادام ــا 20 آب ــاز شــده و ت ــواز آغ اه

دارد.
ــا  ــای جــواد حســین زاده در گفتگــو ب آق
خبرنــگار خبرگــزاری صــداو ســیما، افزود: 
در راســتای مــدرن ســازی نظــام آمــاری، 
مرکــز آمــار همســو بــا عمــده کشــور های 
دنیــا، در نظــر دارد تــا شــیوه ثبتــی مبنــا 

را در سرشــماری اســتفاده کنــد. 
وی ادامــه داد: تولیــد آمار هــای رســمی و 
اجــرای سرشــماری ها از شــیوه ســنتی و 
کالســیک بــه شــیوه ثبتــی مبنــا تبدیــل 

شــده اســت.
حســین زاده گفــت: در شــیوه ثبتــی مبنا، 
بــه جــای مراجعــات مکــرر بــه مــردم، از 
اطالعــات واحد هــای آمــاری کــه در 
ســامانه ها و یایانه هــای معتبــر کشــور 

ــود. ــتفاده می ش ــود دارد اس وج
وی افــزود: کاهــش هزینــه هــا، کاهش بار 
پاســخگویی بــرای مــردم بدلیــل مراجعــه 
آمارگیــری،  مامــوران  توســط  مکــرر 
ــا  ــار آمار ه ــد انتش ــان و تولی ــش زم کاه
و افزایــش کیفــی، از جملــه مزایایــی 

ــا اســت. ــی مبن سرشــماری ثبت
ــامانه هایی  ــت: س ــار گف ــز آم ــس مرک رئی
بــرای دریافــت اطالعــات در کشــور وجــود 
دارد کــه بایــد آن را از نظر کیفیت ارتقــا داد.
وی افــزود: 24 اردیبهشــت 99 در هیئــت 
ــران مصــوب شــد سرشــماری ســال  وزی
1405 بــه شــیوه ثبتــی مبنــا اجــرا شــود. 
حســین زاده اضافــه کــرد: مطابــق قانــون 
ــال  ــر 10 س ــون ه ــال 1335 تاکن از س
یکبــار سرشــماری در کشــور اجــرا شــده، 
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اول آبــان مــاه بــه عنــوان روز ملــی آمــار ثبــت شــده اســت و بــه بهانــه ایــن روز مجموعــه ای از مدیــران و معاونــان مرکــز آمــار ایــران 
بازدیــدی از خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا( انجــام دادنــد، در ایــن بازدیــد حســین زاده- رئیــس مرکــز آمــار ایــران- فرامــرزی 
-معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی مرکــز آمــار ایــران و همچنیــن نصیــری- معــاون طــرح هــای آمــاری و آمارهــای ثبتی مرکــز آمار 
ایــران- بــه همــراه برخــی عوامــل دیگــر حضــور داشــتند. در ایــن دیــدار چنــد موضــوع نیز مــورد اشــاره قــرار گرفــت و مســئوالن مرکز 

آمــار ایــران در رابطــه بــا آن توضیحاتــی ارائــه کردنــد.
در ادامــه رئیــس مرکــز آمــار ایــران اشــاره ای بــه دالیــل اختــالف آمــاری بیــن مرکــز آمــار و بانــک مرکــزی داشــت و در ایــن رابطــه 
بــا بیــان ایــن کــه اگــر ایــن آمارهــا بــا یکدیگــر تفــاوت نداشــته باشــند بایــد تعجــب کــرد، توضیــح داد: بــه هــر صــورت هرچنــد که 
مبنــای محاســبات تفاوتــی ندارنــد ولــی در شــیوه آمارگیــری اختالف هایــی وجــود دارد بــه عنــوان مثــال در پوشــش جغرافیایــی 
و حجــم دیتــا مــی تــوان ایــن اختــالف را مشــاهده کــرد؛ بــه طــوری کــه مثــال در تــورم، مرکــز آمــار مجموعــه مناطــق شــهری و 
روســتایی را پوشــش می دهــد ولــی بانــک مرکــزی فقــط بــرای  79 شــهر بــزرگ اســت. همچنیــن در مــورد دیگــر، ســبد مصرفــی 

مــورد نظــر بــرای محاســبه آمــار تــورم اســت کــه در ســبد مرکــز آمــار 475 قلــم و در بانــک مرکــزی 350 قلــم وجــود دارد.

 اگــر رونــد تغییــر نکنــد رونــد افزایشــی تــورم بعید نیســت
در ادامــه ایــن نشســت بحــث تغییــرات تــورم مطــرح شــد و بــا توجــه بــه شــرایط خــاص فعلــی و اظهاراتــی کــه در مــورد 
ایجــاد ابرتــورم وجــود دارد نظــر مســئوالن آمــاری بــا توجــه بــه رونــد آمــار تــورم کــه اکنــون رکــورد تــورم ســاالنه بــا 45.8 

درصــد حداقــل در هشــت ســال گذشــته شکســته شــده مــورد پرســش قــرار گرفــت.
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 حســین زاده کــه تاکیــد داشــت ایــن مرکــز کار تحلیــل و پیش بینــی در رابطــه بــا شــاخص هــا از جملــه تــورم انجــام نــداده 
و فقــط دیتــا و انــدازه گیــری را در دســتور کار دارد، اظهــار کــرد: بــه هــر صــورت جهــت گیری هایــی کــه در بودجــه ســال 
ــر رفــع کســری بودجــه وجــود دارد و  ــه ای کــه تاکیــد جــدی ب ــه گون ــورم اســت؛ ب ــه ســمت مهــار ت آینــده وجــود دارد ب

برنامــه ریزی هایــی در ایــن بــاره صــورت گرفتــه اســت.
وی توضیــح داد کــه بــا توجــه بــه محورهــای اصلــی بودجــه ســال 1401 از جملــه نتایــج رشــد اقتصــادی، عدالت محــوری، کاهش 
نابرابــری، کنتــرل کســری بودجــه و کاهــش تــورم، مرکــز آمــار نیــز بــه همــراه ســازمان برنامــه و بودجــه ســعی کــرده بتوانــد 
اطالعــات دقیقــی را در اختیــار ســازمان قــرار دهــد از جملــه ایــن کــه در رابطــه با رشــد اقتصادی بررســی گســترده ای انجــام داده 
کــه طــی آن ســهم بخــش هــای مختلــف در رابطــه بــا تحقــق رشــد اقتصــادی و حتــی ســهم اســتان هــا را مشــخص کرده اســت.

 رئیــس مرکــز آمــار ایــران در رابطــه بــا ایــن کــه رشــد اقتصــادی هشــت درصــد پیــش بینــی شــده در ســال آینــده بــا توجــه بــه 
رونــد شــاخص در شــرایط فعلــی قابــل تحقــق اســت؟ یــادآور شــد: بــه هــر صــورت ایــن یــک هــدف گــذاری براســاس برنامــه ششــم 
توســعه اســت کــه کار بــزرگ و ســختی خواهــد بــود امــا در صــورت برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری الزم غیرقابل تحقق هم نیســت. 

مرکــز آمــار امــکان شناســایی خانوارهــا در دهک هــا را نــدارد
موضــوع دیگــر مــورد پرســش مربــوط بــه آمــار و اطالعــات در اختیــار مرکــز آمــار ایــران دربــاره  دهک هــای درآمــدی اســت 

کــه تــا چــه میــزان می توانــد بــه دولــت بــرای شناســایی دهک هــا و حــذف پردرآمدهــا کمــک کنــد.
 در ایــن رابطــه معــاون طــرح هــای آمــاری و آمارهــای ثبتــی مرکــز آمــار ایــران، بــا اشــاره بــه آمارگیــری مربــوط 
ــر  ــی نظی ــورهای ب ــی از کش ــران یک ــه ای ــت ک ــرد و گف ــه ک ــی ارائ ــا توضیحات ــد خانواره ــه و درآم ــرح هزین ــه ط ب
ــی  ــه شــمار م ــه ب ــری بســیار پرهزین ــن آمارگی ــه ای ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــاری اســت و ب ــن طــرح آم در اجــرای ای
رود بســیاری از کشــورها ماننــد ایــران ســری زمانــی ســاالنه بــرای آن نــدارد. امــا ایــن آمارگیــری نشــان دهنــده 
رفتــار خانوارهــا و درآمــد و هزینــه آن اســت و جزئیــات بســیاری بــا خــود بــه همــراه دارد ولــی ایــن کــه بتوانــد 
مشــخص کنــد کــدام خانــوار در کــدام دهــک قــرار دارد ایــن گونــه نیســت چــرا کــه اوال مرکــز آمــار ایــران مجــوز 
ــن طــرح نوعــی نمونه گیــری در مناطــق شــهری و روســتایی  ــدارد و از ســوی دیگــر ای ــن موضــوع را ن ــه ای ورود ب
اســت کــه هــر ســال بــا مراجعــه بــه حــدود 40 هــزار خانــوار کــه در هــر مــاه ایــن تعــداد توزیــع می شــود مــورد 
ــد محــک شناســایی خانوارهــا در  ــی نیســت کــه بتوان ــرار مــی گیــرد، از ایــن رو آنقــدر جامــع و جزئ آمارگیــری ق
ــه ریــز دهک هــا  ــوط ب ــه آمارهــای جزئــی و اطالعــات مرب دهک هــا باشــد، بنابرایــن مرکــز آمــار ایــران امــکان ارائ

را در اختیــار نــدارد.



 تولیدات آماری، 

محرمانه نیستند
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و  اقتصــادی  معــاون  فرامــرزی  ایــوب 
محاســبات ملــی مرکــز آمــار ایــران و ســید 
ــاون  ــری مع ــالح نصی ــر ف ــت اهلل می نعم
ــه  ــران ب ــار ای ــز آم ــی مرک ــای ثبت آماره
مناســبت روز آمــار و برنامــه ریزی در کشــور 
ــه  ــورخ 1400/8/3، در برنام ــنبه م روز دوش

ــد. ــور یافتن ــران حض ــو ته ــاورد رادی گفت
نصیــری بــا بیــان اینکــه پیمایــش و جمــع 
آوری داده کار بســیار ســختی اســت، گفــت: 
ــا  ــژه در شــرایط کرون ــه وی ــن ســختی ب ای
بدتــر هــم مــی شــود بــا ایــن حــال در مرکز 
آمــار کار متوقــف نشــده و برخــی حــوزه هــا 

کار بیــش از پیــش فعــال بودنــد.
ــز  ــران را مرک ــار در ای ــی آم ــی اصل او متول
ــز  ــزود: مراک ــرد و اف ــوان ک ــار عن ــی آم مل

ــد کــه  دیگــری هــم در کشــور وجــود دارن
بــه جمــع آوری آمــار و داده هــا مــی پردازند 
ــا در  ــع آوری داده ه ــای جم ــی روش ه ول
مراکــز مختلــف متفــاوت اســت البتــه ایــن 
موضــوع جدیــد نیســت در ســایر کشــورها 
هــم روش هــای مختلــف جمــع آوری وجود 

دارد.
ــار در  ــودن آم ــاوت ب ــت متف ــاره عل او درب
موضوعــات واحــد از ســوی مراکــز مختلــف 
ــان  ــام جه ــه در تم ــالف اینک ــت: برخ گف
توصیــه و تاکیــد بــر یگانــه ســازی اســت اما 
دســتگاه هایــی کــه آمــار تولیــد مــی کنند 
در بســیاری مواقــع داده هــا را همــراه آمــار 
منتشــر نمــی کننــد؛ دلیــل متفــاوت بــودن 
آمارهــا نیــز همیــن موضــوع اســت اگــر این 

داده هــا منتشــر شــود علــت متفــاوت بودن 
آمارهــا هــم شــفاف ســازی مــی شــود.

تولیدات آماری محرمانه نیستند
ــاره  ــرزی درب ــه فرام ــن جلس ــه ای در ادام
ــار  ــران در حــوزه آم ــت ای چگونگــی وضعی
گفــت: در ســال هــای نــه چنــدان دور، بانک 
هــای مرکــزی در تمامــی جهــان مســئول 
ــار در رشــد اقتصــادی،  ــد و انتشــار آم تولی
تــورم و .. بــوده انــد ولــی زمانــی کــه مســاله 
رشــد و رقابــت بخــش خصوصــی در جهــان 
مطــرح شــد ضــرورت دسترســی بــا آمارهــا 
و داده هــای بــا کیفیــت و کمیــت مناســب 
ــر  ــه ب ــود ک ــان ب ــن زم مطــرح شــد. در ای
وجــود نهــادی بــرای تولیــد مســتقل ارقــام 

احســاس نیــاز شــد.

به مناسبت هفتۀ آمار و برنامه 
ریزی  1400 با حضور معاونین 
مرکز آمار ایران در رادیو تهران 
عنوان شد:
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او افزود: در همین راســتا در همه کشــورهای 
پیشــرفته برای پیشــگیری از مــوازی کاری و 
همینطــور تولیــد آمــار معطــوف بــه هــدف 
ســازمان هــای مســتقلی شــکل گرفــت ولی 
در ایــران فرآینــد انتقــال مســئولیت طوالنی 
شــده اســت و هنــوز بــه طــور کامــل محقق 

نشــده اســت.
ــد  ــه در 95 درص ــان اینک ــا بی ــرزی ب فرام
ــئول  ــاری مس ــای آم ــازمان ه ــورها س کش
تهیــه و تولیــد حســاب هــا و رشــد اقتصادی 
و ملــی هســتند، گفــت: ولــی در ایــران هنوز 
ایــن اتفــاق نیافتــاده اســت. ایــن در حالــی 
ــز  ــران نی ــن ای ــر اســاس قوانی ــه ب اســت ک

جــزو 95 درصــد اســت.
او بــا بیــان اینکــه مرکــز ملــی آمــار و بانــک 
مرکــزی بــه طــور مــوازی تولیــد آمــار مــی 

کننــد، گفــت: ایــن مــوازی کاری در ایــران 
وجــود دارد بــه طوریکــه هــر دوی ایــن 
نهادهــای رســمی در رشــد اقتصــادی و تورم 

و بودجــه خانــوار آمــار ارائــه مــی کننــد.
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی مرکــز 
آمــار ایــران در ادامــه از انتشــار آمــار رســمی 
بــرای جلوگیری از ســردرگمی پژوهشــگران 
در مرکــز ملــی آمــار خبــر داد و گفــت: 
ــار  ــز آم ــال )1400( مرک ــت امس اردیبهش
فهرســتی را منتشــر کــرد در آن شناســنامه 
ــور  ــئول و همینط ــاد مس ــا، نه ــاخص ه ش

ناشــر آمــار مشــخص شــده اســت.
ــور  ــعه کش ــار در توس ــش آم ــاره نق او درب
گفــت: بــرای اینکــه بتــوان بــه نحــو مطلوب 
از آمــار اســتفاده کــرد بایــد نماینــدگان نظام 
جمــع آوری داده، نظــام برنامــه ریــزی و 
نظــام نظارتــی و ارزیابــی کننــده برنامــه هــا 
در کنــار هــم جمــع شــوند. بدیــن ترتیــب 
شــاید بتــوان موضوعــات را عمیــق تــر 

تحلیــل کــرد.
ــی  ــروزه دوره حکمران ــه ام ــان اینک ــا بی او ب
اطالعــات اســت، گفــت: ایــن اطالعــات 
ــه دانــش مــی شــود و در تبییــن  تبدیــل ب
رویکردهــا وتصمیــم گیری هــای مبتنــی بــر 

ــذارد. ــر می گ ــواهد اث ش
ایــن کارشــناس بــا بیــان آنکــه هــدف 
ــار باشــد،  ــر آم ــد مبتنــی ب گــذاری هــا بای
تصریــح کرد: موضــوع ســواد آماری امــروز از 
مســائل مهــم اســت بــه طــوری کــه جامعــه 
سیاســت گــذار و برنامــه ریــز در حــدی باید 
دانــش جمــع آوری و محاســبه فرمــول ها را 
بداننــد. علــت برخــی از مشــکالت امــروزی 
ایــن اســت کــه ســواد آمــاری الزم و اشــراف 

بــر موضوعــات وجــود نــدارد.
ــد  ــه و چن ــار محرمان ــوم آم ــاره مفه او درب
ــا  ــتگاه ه ــه دس ــت: در هم ــون آن گف و چ
دسترســی بــه اطالعــات طبقــه بندی شــده 
اســت. ولــی محرمانگــی در حوزه تولیــد آمار 
بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد. بنابرایــن هــم 
فایــل خــام و هــم شــاخص هــا در اختیــار 

متقاضیــان قــرار داده مــی شــود. البتــه ریــز 
داده هــای نمونــه بــر اســاس قوانیــن موجود 
ــرای ضابطــان قضایــی نیــز وجــود  حتــی ب

نــدارد.
فرامــرزی دربــاره مخاطبــان ســازمان هــای 
آمــاری نیــز گفــت: ایــن ســازمانها بــه طــور 
ــد؛ عــام و خــاص.  ــر دارن ــوع کارب کلــی دو ن
کاربــران خــاص کــه همــان پژوهشــگران و 
محققــان هســتند و رســانه هــا بــه عنــوان 
کاربــران عــام . رســانه هــا در ایــن مقــام باید 
ــر ســواد آمــاری اطالعــات را در  ــا تکیــه ب ب

اختیــار عمــوم قــرار دهنــد.
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی مرکــز 
آمــار ایــران بــر ضــرورت حــل مشــکالت و 
ــل  ــا تعام ــع آوری داده ب ــای جم ــش ه چال
قــوای ســه گانــه تاکیــد کــرد و گفــت: بــرای 
افزایــش بهــره وری بایــد همزمــان چالــش 
ــم  ــزی ه ــه ری ــارت و برنام ــام نظ ــای نظ ه

حــل شــود.
ــی درک  ــاری توانای ــواد آم ــه او س ــه گفت ب
ــر  ــراه تفک ــه هم ــه ب ــار اســت ک ــم آم و فه
آمــاری بــرای تصمیم گیری هــای خصوصــی 

ــع شــود. ــر واق ــه ای موث عمومــی و حرف
فرامــرزی دربــاره چگونگــی توجیــه عملکرد 
توســط مســئوالن از طریق آمارهای درســت 
گفــت: در ایــن موضــوع بحــث فــرداده هــا 
خیلــی مهــم اســت . در ایــن مبحــث بایــد با 
ارائــه فــرا داده هــا از ســاحت آمــار پاســداری 

. د شو
ــد  ــات بای ــار و اطالع ــه آم ــان اینک ــا بی او ب
ــور  ــه مح ــه وظیف ــد ن ــور باش ــا مح تقاض
ــه  ــود ک ــخص ش ــد مش ــرد: بای ــح ک تصری
بــه چــه آمــاری در کشــور نیــاز اســت کــه 
آنهــا را تولیــد کنیــم چــرا کــه تولیــد آمــار 
هزینــه و بودجــه ای را بــرای کشــور ایجــاد 

مــی کنــد.
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی مرکــز 
آمــار ایــران افــزود: برخــی آمارهــا مثل رشــد 
ــار رســمی و  اقتصــادی در تمــام جهــان آم

آمارهــای خــاص حاکمیتــی اســت.



 برگزاری دومین جلسه شورای راهبری آموزش و 

پژوهش همزمان با هفتۀ آمار و برنامه ریزی 1400
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ــورای  ــترک ش ــه مش ــن جلس ــار دومی ــزی، و روز آم ــار و برنامه ری ــه آم ــبت هفت به مناس
راهبــری آمــوزش و پژوهــش بــا کارگروه هــای تخصصی آمــوزش و پژوهــش در روز دوشــنبه 

26 مهرمــاه 1400 برگــزار شــد.
ــا کارگروه هــای  متــن: دومیــن جلســه مشــترک شــورای راهبــری آمــوزش و پژوهــش ب
ــا و مشــکالت  ــا هــدف هم اندیشــی، بررســی برنامه ه ــوزش و پژوهــش و ب تخصصــی آم
پیــش رو در موضــوع پژوهــش و آمــوزش بــا حضــور دکتــر حســین زاده رییــس مرکــز آمــار 
ایــران، دکتــر شــباک رییــس پژوهشــکده آمــار، اعضــای محتــرم شــورای راهبــری آموزش 
ــه صــورت مجــازی برگــزار  و پژوهــش و اعضــای محتــرم کارگروه هــای تخصصــی آن، ب

شــد.
ــت، راهبــری،  ــه منظــور هدای ــار، ب ــی آم ــاده هشــت برنامــه توســعه مل ــا م ــق ب مطاب
ــکاری  ــا هم ــار ب ــکده ی آم ــی، پژوهش ــی و آموزش ــای پژوهش ــر فعالیت ه ــارت ب نظ
ــت  ــده اس ــف ش ــگاهیان موظ ــی و دانش ــتگاه های اجرای ــران و دس ــار ای ــز آم مرک
بــا تشــکیل شــورای راهبــری و کارگروه هــای آمــوزش و پژوهــش، اقدامــات و 
ــش در  ــوزش و پژوه ــود آم ــت موج ــی وضعی ــوص آسیب شناس ــی در خص برنامه های
حــوزه آمــار رســمی، تدویــن اســتراتژی ها و برنامــه مبتنــی بــر واقعیت هــای موجــود 

ــد. ــف نمای ــاری کشــور تعری ــام آم نظ
اعضــا ایــن شــورا و کارگروه هــا ترکیــب جمعــی از صاحب نظــران دانشــگاهی و متخصصیــن 
ــار رســمی شــامل  ــا آم ــف موضوعــی مرتبــط ب ــی و رشــته های مختل دســتگاه های اجرای

ــار، اقتصــاد، جمعیت شناســی، جامعه شناســی و.. اســت. آم
مهمتریــن نــکات مطــرح شــده در این جلســه در خصــوص جایگاه شــورای راهبــری در نظام 

آمــاری کشــور، چگونگــی عملیاتــی ســازی 
برنامه هــای تدویــن شــده بودجــه موردنیــاز 
بــرای تحقــق برنامــه و چگونگــی فعالیت گار 

ــت. ــا اس گروه ه
ــارت  ــه، عب ــن جلس ــر در ای ــای حاض اعض
بودنــد از: آقــای دکتــر گنجعلــی؛ سرپرســت 
معاونــت پژوهشــی پژوهشــکده آمــار، آقــای 
ــی  ــات علم ــو هی ــدزاده؛ عض ــر محم دکت
دانشــگاه تربیــت مــدرس، آقــای دکتــر 
مهــرآرا؛ عضــو هیات علمــی دانشــگاه تهران، 
آقــای دکتــر روحانــی عضــو هیــات علمــی 
ــر  ــم دکت ــتی، خان ــهید بهش ــگاه ش دانش
کلهــری؛ عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده 
ــات  ــی؛ عضــو هی ــر منیع ــای دکت ــار، آق آم
ــزی  ــش و برنامه ری ــه پژوه ــی موسس علم
ــات و  ــوم تحقیق ــی وزارت عل ــوزش عال آم
فنــاوری، آقــای دکتــر قلــی زاده؛ نماینــده ی 
ــی؛  ــم رییس ــاورزی، خان ــاد کش وزارت جه
نماینــده وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
خانــم جعفــری؛ نماینــده ی وزارت آمــوزش 
و پــرورش، آقــای نوراللهــی؛ صاحب نظــر  
ــر  ــم دکت ــی، خان ــوزه جمعیت شناس در ح
جــوان؛ صاحــب نظر در حــوزه اقتصــاد، آقای 
دکتــر وصــال؛ عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
شــریف، خانــم دکتــر شــمس؛ عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه الزهــرا، آقای دکتر شــیری؛ 
عضو هیــات علمــی پژوهشــکده آمــار، خانم 
ــدن و  ــت، مع ــده وزارت صنع ــی؛ نماین دانای
ــده وزارت  ــری؛ نماین ــم جعف ــارت، خان تج
آمــوزش و پــرورش، آقــای روشــن؛ نماینــده 
مرکــز آمــار ایــران، خانــم ملک پــور؛ نماینده 

ــی.   ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
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اشــکان شــباک، رئیــس پژوهشــکده آمــار در مصاحبــه بــا برنامــه »صبــح و گفتگــو« با اشــاره به 
روز آمــار در کشــور، گفــت: آمــار یکــی از ارکان حکمرانــی اســت و اصطالحــاً حکمرانــی، بــدون 

آمــار، بــا چشــمان بســته صــورت می گیــرد.
وی اهمیــت نظــام آمــاری را یــادآور شــد و افــزود: بــرای تولیــد و انتشــار آمــار رســمی در دنیــای 
مــدرن و شــیوه های حکمرانــی شایســته، بایــد نظــاِم ملــی آمــار داشــته باشــیم.این تعریــف 
بین المللــی بــوده و متشــکل از دســتگاه های مختلــف می باشــند کــه وظیفــه توســعه آمارهــای 

رســمی را بــر اســاس اصــول و احکامــی خــاص بــر عهــده دارنــد.
شــباک ادامــه داد: هــر کشــور توســعه یافته بایــد نظــام آمــاری پیشــرفته داشــته باشــد و در یک 
نظــام آمــاری پویــا، بایــد ســاختارِ نظــاِم آمــاری مناســبی داشــته باشــیم کــه دارای هماهنگی و 

یکپارچگــی می باشــد و از طرفــی قوانیــن و مقــررات نیــز بایــد به خوبــی تدویــن شــود.
ــزود: در طــول ســال هایی کــه  ــار دهــی را متذکــر شــد و اف ــی در آم وی درعین حــال بی طرف
قانــون آمــار تدویــن شــده بخشــنامه های متعــددی شــکل گرفته و ایــن قانــون در زمــان خــود، 

خــوب بــوده اســت.
ابالغیــه و مصوبــات بســیاری از ســوی شــورای آمــار منتشــر شــده کــه یکــی از آن ها، فهرســتی 
از آمارهــای رســمی بــوده اســت کــه ســال گذشــته ابــالغ شــد.در ایــن مصوبــه مشــخص شــده 
اســت هــر آمــاری بایــد از ســوی کــدام ســازمان و یــا کــدام شــاخص ها تهیــه شــود. در ابالغیــه 
اخیــر نیــز کــه یــک ســال پیــش از ســوی شــورای عالی آمــار مصــوب شــد، وظیفــه آمارهــای 

قیمتــی و حســاب ها، بایــد توســط مرکــز آمــار ایــران انتشــار یابــد.
شــباک بــه رادیــو گفت وگــو گفــت: بــر اســاس فهرســت آمارهــای رســمی بایــد ببینیــم ایــن 
شــاخص ها توســط کــدام نهادهــا و ســازمان ها تهیــه شــود.این فهرســت تعــداد زیــادی از اقــالم 
را مشــخص کــرده و تصــور می کنــم مرکــز آمــار بــرای تهیــه آمــار خــط فقــر مشــکلی نــدارد 
ــرد:  ــان ک ــت.وی خاطرنش ــی اس ــوار قابل بررس ــاخص های خان ــد و ش ــاس درآم ــر اس ــون ب چ
آمارهــای رســمی بــر اســاس مســتندات تهیــه می شــود وااِل منجــر می شــود ســرمایه اجتماعــی 
کشــور از دســت برود.شــباک همچنیــن در مصاحبــه بــا رادیــو گفت وگــو، لــزوم دســتیابی بــه 

یــک نظــام آمــاری پویــا را در کشــور یــادآوری کــرد.

آمار خط فقر باید اعالم شود

رئیس پژوهشکدۀ آمار در گفتگو با رادیو گفتگو تأکید کرد:



ویژه نامۀ روز آمار و برنامه ریزی | 1 آبان 1400 20

دکتــر حســین زاده، رئیــس مرکــز آمــار ایــران بــه مناســبت روز آمــار وبرنامــه ریــزی روز ســه شــنبه مــورخ 1400/8/4 ، در برنامــه »صبــح 
بخیــر ایــران » حضــور یافــت . وی ضمــن تبریــک روز آمــار و برنامــه ریــزی بــه همــه کنشــگران آمــاری ، در خصــوص اهمیــت آمــار و آثــار 

آن در برنامــه ریــزی و تمامــی عرصــه هــای زندگــی ، دولــت و حاکمیــت نکاتــی را مطــرح کردنــد.
در ادامــه رییــس مرکــز آمــار بــا اشــاره بــا شــرایط ســخت عملیــات میدانــی آمارگیــری در دوره شــیوع کرونــا، در خصــوص تهیــۀ آمارهــای 

وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، تــورم و بیــکاری و عملیــات پیچیــده آن موضوعاتــی را عنــوان کردنــد.
وی بــا بیــان ریشــه اصلــی »آمــار« بــه معنــی حکومــت بــرای اداره جوامــع بشــری در خصــوص روش هــای تولیــد آمــاری شــامل نمونــه 

گیــری، روش ثبتــی و سرشــماری مطالبــی را ارایــه داد.
رییــس مرکــز آمــار بــا تشــریح نحــوه انجــام تحلیــل هــای توصیفــی و تبیینی و عــدم ارایــه پیش بینــی از وضعیــت اقتصــادی در مرکــز آمار 
تصریــح کــرد: مرکــز آمــار آمارهایــش را بصــورت بســیار تفصیلــی بــه عنــوان مثــال در خصــوص شــاخص قیمت مصــرف کننــده 1000 قلم 

آمــاری تهیــه مــی شــود کــه بــه تفکیــک دهــک هــای در آمــدی و گــروه هــای مختلــف کاالیــی تولید و منتشــر مــی کند.

 حضور رئیس مرکز آمار ایران
در برنامۀ صبح بخیر ایران شبکۀ اوّل سیما

همزمان با هفتۀ آمار و برنامه ریزی انجام شد؛
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علــی اکبــر محــزون روز ســه شــنبه مــورخ 1400/8/4 
، باحضــور در برنامــه تیتــر امشــب شــبکه خبــر، گفت: 
بــا یــک میلیــون و 114 هــزار تولــد در ســال گذشــته، 
ــه کمتــر از یــک  میــزان رشــد جمعیــت در کشــور ب

درصــد رســیده اســت.
 علی اکبــر محــزون، مدیــرکل دفتــر جمعیــت مرکــز 
آمــار ،گفــت: آخریــن رقم جمعیت کشــور در ســاعت 
جمعیتــی، حــدود 84 میلیــون و 982 نفــر شــمارش 

شــده اســت.
ــال 95  ــماری س ــد از سرش ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
جمعیــت کشــور بالــغ بــر 80 میلیــون نفر بــود، افــزود: 
در ســال 95 رشــد جمعیتــی 1.24 درصــد اعــالم شــد، 
امــا اکنــون بــا رونــد کاهــش آمــار موالیــد بــه ویــژه در 

پنــج ســال اخیــر مواجــه هســتیم.
ایشــان در ادامــه گفــت: ســال گذشــته بــا ثبــت یــک 
میلیــون و 114 هــزار موالیــد در کشــور، میــزان رشــد 
جمعیــت بــه زیــر یــک رســید و برآورد هــای مــا نشــان 
ــر  ــت ب ــی جمعی ــد طبیع ــزان رش ــه می ــد ک می ده
اســاس ایــن رونــد کاهشــی کــه در موالیــد اتفــاق افتاد 

حــدود 0.73 درصــد اســت ،بــه عبارتــی بــه کمتــر از 
یــک درصــد رســیده اســت.

محــزون بیــان کــرد: برآوردهــا نشــان می دهــد، 
اکنــون جمعیــت ســالمند کشــورمان بــا رقــم حــدود 
8 میلیــون و 900 هــزار نفــر بــه عبارتــی 10.4 درصــد 
جمعیت کشــور را ســالمندان باالی 60 ســال تشــکیل 
می دهنــد.   ســهم ســالمندی مــا از رقــم 8.2 درصــدی 
ســال 90 بــه رقــم 10.4 درصد در ســال 1400 رســیده  
اســت، یعنــی طــی 10 ســال 2.2 درصــد بــه جمعیــت 

ســالمندی کشــور اضافــه شــده اســت.
ــه در ســال 1410  ــی می شــود ک وی گفــت: پیش بین
ســهم ســالمندی جمعیــت بــه 14.1 درصد و در ســال 
1420 بــه رقــم 19.4 درصــد و در ســال 1430 بــه رقم 

26.1 درصــد می رســد.
مدیــرکل دفتــر جمعیــت مرکز آمــار گفت: رشــد کلی 
جمعیــت در ایــران در ســال 95، 1.24 درصــد افزایــش 
داشــته در حالیکــه نرخ رشــد جمعیت ســالمندان3.62 
درصــد نزدیــک بــه ســه برابــر رشــد کلــی جمعیــت 

کشــور بــوده  اســت.

10.4 درصد جمعیت کشور را 
سالمندان تشکیل می دهند

مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران در برنامۀ »تیتر امشب« شبکۀ خبر عنوان کرد:
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ــزی،  ــار و برنامه ری ــۀ آم ــا هفت ــان ب همزم
ــی  و  ــرزی، آرش فاضل ــوب فرام ــر ای دکت
ــه  ــا حضــور در برنام ــی ب ــه میرزای صدیق
»ایــران امــروز« رادیــو ایــران از آمارهــای 

رســمی ســخن گفتنــد. 
ــام  ــه ن ــا توجــه ب ایــن برنامــه رادیویــی ب
ــار و  ــام روز آم ــه ن ــان ب ــذاری اول آب گ
برنامــه ریــزی بــه ســراغ مســئولین مرکز 
آمــار بــرای انجــام مصاحبــه تلفنــی رفــت 
و در خصــوص وضعیــت آمارهای رســمی 
و اهمیــت و جایــگاه آمــار در نظــام برنامه 
ریــزی و تصمیــم گیری کشــور ســواالتی 

را مطــرح کــرد.
دکتــر ایــوب فرامــرزی معــاون اقتصــادی 
و محاســبات ملــی در خصــوص تاریخچه 
ــون  ــب قان ــور، تصوی ــری در کش آمارگی
آمــار در ایــران و همچنیــن تهیه فهرســت 
آمارهــای رســمی بــا تعییــن متولــی تهیه 
و تولیــد آن بــا بــازده تولیــد و انتشــار آن 
بــه عنــوان دســتاورد مهــم نظــام آمــاری 
کشــور در ســالجاری و همچنیــن آزمایش 
سرشــماری ثبتــی مبنــا صحبــت کردنــد.
در ادامــه آرش فاضلــی سرپرســت دفتــر 
ــای  ــرح ه ــر ط ــارت ب ــتانداردها و نظ اس
ــرای  ــت اج ــوص وضعی ــاری در خص آم
ــورهای  ــا در کش ــی مبن ــماری ثبت سرش
ثبتــی مبنــا و فراینــد دریافــت داده هــای 
اداری دســتگاه هــای اجرایــی و تبدیل آن 
ــالغ  ــاری و اب ــت آم ــت اداری و ثب ــه ثب ب
تعاریــف، اســتانداردها و طبقــه بندی های 
آمــاری برای دســتگاه هــای اجرایی تولید 
کننــده آمارهــای تخصصــی موضوعاتی را 

ــد. ــه کردن ارای
در انتهــای ایــن برنامــه صدیقــه میرزایــی 
معــاون سیســتم و خدمــات نــرم افــزاری 
ــرم  ــر اســتفاده بهینــه مرکــز  آمــار از ن ب
افزارهــا و ابزارهــای آمــاری در حــوزه 
ــا  ــار آماره ــردازش و انتش ــع آوری،پ جم
ــخنانی را  ــوب س ــای مطل ــی ه و خروج

ــد. مطــرح کردن

حضور مدیران 
مرکز آمار ایران  

در »رادیو ایران« 
با هدف ارتقای 

سواد آماری جامعه

همزمان با هفتۀ آمار و برنامه ریزی انجام شد:
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ــر شــاخص قیمت هــای مرکز آمار ایران روز چهارشــنبه  ــاون دفت مع
ــه نقطــه  ــورم نقطــه ب ــرخ ت ــاه ، از کاهــش 4.5 درصــدی ن 5 آبانم
در مهرمــاه خبــر داد و اعــالم کــرد: کاهــش نــرخ تــورم بــه معنــی 
کاهــش قیمت هــا نیســت، بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه ســرعت 

ــر شــده اســت. افزایــش قیمت هــا کمت
دکتــر اســعداله رضایــی در گفتگــوی 18:30 بــا ارائــه آمــاری از نــرخ 
ــای کل  ــده خانوار ه ــرف کنن ــت مص ــاخص قیم ــاه، ش ــورم مهرم ت
کشــور در مهرمــاه را  364.1 درصــد اعــالم کــرد و گفــت: ایــن رقــم 
در مقایســه بــا مــاه قبــل 3.7 درصــد افزایــش داشــته یعنــی تــورم 
ماهانــه 3.7 درصــد و در شــهریور امســال 3.9 درصــد بــوده اســت.

وی ســپس نــرخ تــورم نقطــه ای یعنــی تغییــرات قیمــت نســبت بــه 
مــاه مشــابه ســال قبــل را، 39.2 درصــد اعالم و خاطرنشــان کــرد: این 
عــدد در شــهریور مــاه امســال 43.7 درصــد بــود. البتــه نــوع ترکیــب 
اقــالم کاالیــی یــا نحــوه محاســبه در اســتخراج نرخ تــورم موثر اســت.

رضایــی افــزود: بــرای تعییــن نــرخ تــورم، به صــورت هفتگــی قیمت 

475 قلــم کاال رصــد می شــود؛ کــه بــا مراجعــه بــه بنگاه هــای خــرده 
فروشــی 230 شــهر کشــور، ایــن اطالعــات به دســت آمده اســت.

او بــا اعــالم اینکــه هــر کاال بــر ایــن ســبد ضریــب تاثیــر متفاوتــی 
ــا  ــد، ب ــع آوری ش ــالم جم ــات اق ــی اطالع ــرد: وقت ــح ک دارد، تصری

ــم. ــبه می کنی ــور را محاس ــورم کل کش ــود، ت ــبات خ محاس
رضایــی دربــاره علــت تفــاوت تــورم اعــالم شــده بــا آن چیــزی کــه 
مــردم از قیمت هــا مشــاهده می کننــد، گفــت: نــرخ تــورم، میانگینی 
از قیمــت همــه کاال هــای مصرفــی و مربــوط بــه همــه خانوار هــای 
کشــور اســت. ممکــن اســت هــر خانــوار در هــر شــهری نســبت بــه 
کاالیــی کــه بیشــتر مصــرف می کنــد درک متفاوتــی از تورم داشــته 

شد. با
او در خصــوص اینکــه بایــد نرخ تــورم بــرای کاال های پرمصــرف اعالم 
شــود، توضیــح داد: هفتــم هــر مــاه در ســایت مرکــز آمــار متوســط 
اقــالم پرمصــرف را منتشــر می شــود، امــا بــه جــای شــاخص خــود 

قیمــت را اعــالم می کنیــم.

کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست

معاون دفتر شاخص قیمت های مرکز آمار ایران همزمان با هفتۀ آمار و برنامه ریزی با حضور در شبکۀ خبر بیان کرد:
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مدیــرکل دفتــر حســاب   های اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــی ک ــار، در گفت وگوی ــز آم مرک
مناســبت هفتــۀ آمــار و برنامه ریــزی در 
ــۀ  ــا روزنام ــاه 1400 ب ــخ 28 مهرم تاری
بــه  داد،  انجــام  »دنیای اقتصــاد« 
تشــریح ریشــه اختالفــات آمــاری میــان 
ــزی و  ــک مرک ــران و بان ــار ای ــز آم مرک
دالیــل آن پرداخــت. بــه گفتــه ســپیده 
ــد توجــه  ــز بای صالحــی، قبــل از هرچی
ــاالنه  ــی س ــاب   های مل ــه حس ــم ک کنی
ــر  ــی و ب ــات قطع ــیاری از جزئی در بس
ــت و  ــده ثب ــای محقق ش ــاس آماره اس
ــت در  ــه عل ــا ب ــوند، ام ــبه می   ش محاس
ــده  ــات ثبت ش ــودن اطالع ــترس نب دس
و قطعــی در حســاب های ملــی فصلــی 
بیشــتر از شــاخص هایی بــرای ثبــت 
تغییــرات اســتفاده می شــود و برمبنــای 
حســاب   های ســاالنه ســال قبــل اســت. 
وی افــزود در جامعــه امــروز آمارهــا 
و  می کننــد  بــازی  مهمــی  نقــش 
ــرای  ــراد ب ــوش اف ــم و گ ــه چش به مثاب
درک شــرایط کالن در حــال وقــوع 
هســتند. بــدون در دســت داشــتن 
داده   هــای بــه روز، کارآمــد و دقیــق، 

برنامه ریــزی  و  سیاســتگذاری 
غیر ممکــن اســت و امــکان پیش بینــی 
راه حــل بــرای مشــکالت موجــود را 
مرجــع  دو  وجــود  می کنــد.  ســلب 
آمــار در کشــور باعــث شــده اســت 
ــاره  ــی درب ــردرگمی های مختلف ــا س ت
وضعیــت آمــاری کشــور بــه وجــود 
بیایــد. در آخریــن نمونــه، در آمارهــای 
ــل  ــی فص ــاب های مل ــه حس ــوط ب مرب
دوره هــای  ماننــد  ســال جاری  بهــار 

منبــع  دو  میــان  اختالفاتــی  قبــل، 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــور ب ــاری کش آم
بســیار  اختالفــات  ایــن  از  برخــی 
چشم پوشــی  غیرقابــل  و  فاحــش 
هســتند. بــرای مثــال، تولیــد ناخالــص 
ملــی بــه قیمــت جــاری در آمــار ایــن 
دو مرجــع بیــش از 450هــزار میلیــارد 
تومــان اختــالف دارد یــا در حالــی کــه 
مرکــز آمــار اعــالم می کنــد بــه قیمــت 
ثابــت واردات حــدود 80درصــد کاهــش 

رمزگشایی از اختالفات آماری

مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران، همزمان با هفتۀ آمار و برنامه ریزی
در مصاحبه با روزنامه »دنیای اقتصاد« عنوان کرد؛



ویژه نامۀ روز آمار و برنامه ریزی | 1 آبان 1400 25

یافتــه اســت، آمارهــای بانــک مرکــزی 
ــت  ــه قیم ــدی واردات ب ــد 30درص رش
ــی  ــا از طرف ــت را نشــان می دهــد ی ثاب
مرکــز آمــار، رشــد بخــش ســاختمان را 
ــد،  ــالم می کن ــد اع ــت 9/ 12درص مثب
 /3 کاهــش  از  مرکــزی  بانــک  امــا 
12درصــدی تولیــد در ایــن بخــش 
ــث  ــات باع ــن جزئی ــد. ای ــر می ده خب
ــاب   های  ــر حس ــرکل دفت ــا مدی ــد ت ش
در  ایــران  آمــار  مرکــز  اقتصــادی 
ــه  ــاد« ب ــا »دنیای اقتص ــی ب گفت وگوی
ــات  ــن اختالف ــاره ای ــی درب ــان نکات بی

ــردازد.  ــاری بپ آم
ــالم  ــه اع ــا توجــه ب ــزود؛ ب صالحــی اف
بانــک مرکــزی در اســتفاده از آخریــن 
اســتاندارد  طبقه بندی هــای  نســخه 
ســال  نســخه  نیــز  و  بین المللــی 
2008 سیســتم حســاب های ملــی، بــه 
ــان روش  ــی می نظــر نمی رســد اختالف
محاســبه یــا رویه   هــای بــه دســت 
مختلــف  بخش   هــای  تولیــد  آوردن 
اقتصــادی وجــود داشــته باشــد،    بلکــه 
عامــل اصلــی اختــالف میــان آمارهــای 
ــع  ــار، مناب ــز آم ــزی و مرک ــک مرک بان
ــاد  ــن دو نه ــه ای ــت ک ــی اس اطالعات
آنجــا  از  می کننــد.  اســتفاده  آن  از 
ــد  ــی از فرآین ــالع دقیق ــن اط ــه م ک
جمــع   آوری داده هــا در مرکــز آمــار 
ــح  ــد را توضی ــن فرآین ــران دارم، ای ای
ــن  ــی نداشــتن از ای ــم داد. آگاه خواه
فرآینــد در بانــک مرکــزی ایجــاب 
می کنــد تــا مســووالن ایــن بانــک 
دربــاره نحــوه انجــام ایــن فرآینــد 
ــز  ــه مرک ــا ک ــد. از آنج ــح دهن توضی
ــز  ــه   ای را نی ــاب   های منطق ــار حس آم
بــه  آمــار مربــوط  تهیــه می کنــد، 
ــتان ها  ــطح اس ــص در س ــد ناخال تولی
ــن  ــرای انجــام ای محاســبه می شــود. ب
ــر  ــد در ســطح ه ــاد بای ــن نه ــم ای مه
اســتان بــه جمــع   آوری اطالعــات دقیق 
ــترده   ای را  ــتندات گس ــردازد و مس بپ
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــع آوری کن جم
مرکــز آمــار داده   هــای جزئــی دقیقــی 

را در اختیــار دارد کــه بــرای محاســبه 
حســاب   های ملــی از آنهــا اســتفاده 
می کنــد. از ســوی دیگــر برخــی از 
اختالفــات جزئــی در آمارهــا ناشــی از 
ــت  ــایی فعالی ــاوت در شناس ــود تف وج
ــز  ــال مرک ــرای مث ــت. ب ــادی اس اقتص
آمــار تولیــد مربــوط بــه پتروشــیمی   ها 
را ذیــل عنــوان صنعــت رده بنــدی 
بانــک  آمارهــای  در  امــا  می کنــد، 
ــادی در  ــت اقتص ــن فعالی ــزی ای مرک
گــروه نفــت دســته   بندی می شــود.

وی در خصــوص رشــد مثبــت متوالــی 
ــته  ــل گذش ــران در دو فص ــاد ای اقتص
توضیــح داد؛ بــا توجــه بــه اینکــه 
رشــد  فصلــی،  ملــی  حســاب   های 
ــا  ــار 1400 ب ــه به ــق مقایس را از طری
ــد، در  ــبه می کن ــال 99 محاس ــار س به
ــال 99  ــار س ــال 98 و به ــتان س زمس
بــه دلیــل بحــران ناشــی از شــیوع 
ــا بســیاری از بخش هــای  ویــروس کرون
ــود شــدند.  ــار وارد رک اقتصــادی به ناچ
و  رســتوران  بخــش  مثــال  بــرای 
ــه  ــدیدی را تجرب ــش ش ــداری کاه هتل
کــرد. بــه همیــن دلیــل رشــد اقتصادی 
ــار  ــا به ــتان 99 ی ــه در زمس قابل توج
از  ناشــی  می تــوان  را  ســال جاری 
ظرفیت هــای  برخــی  به کارگیــری 
ــت. از  ــته فعالیت   ها دانس ــی در رش خال
ســوی دیگــر اگرچــه رشــد بخــش نفت 
در آمارهــای دو فصــل اخیــر چشــمگیر 
نمی تــوان  امــا  اســت،  قابل توجــه  و 
ــا  ــل را تنه ــن دو فص ــت ای ــد مثب رش
بــه نفــت نســبت داد. بررســی آمارهــای 
نشــان  بهــار  فصــل  بــه  مربــوط 
عمــده  بخش   هــای  کــه  می دهــد 
ــدن،  ــه صنعــت و مع اقتصــادی از جمل
خدمــات و ســاختمان، رشــد مثبتــی را 
ثبــت کرده   انــد. در ایــن میــان، بخــش 
ــود  ــی ب ــد منف ــاهد رش ــاورزی ش کش
ــر اثــر خشکســالی  کــه ایــن موضــوع ب
بــوده اســت و برخــی آمارهــای موجــود 
ــوع را  ــن موض ــز ای ــاد نی در وزارت جه

تاییــد می کننــد.

حســاب   های  دفتــر  مدیــرکل 
ــا  ــار در رابطــه ب ــز آم اقتصــادی مرک
ــک  ــن بان ــار بی ــالف آم ــداوم اخت ت
مرکــزی و مرکــز آمــار ایــران گفــت؛  
ــع  ــه دو مرج ــی ک ــا زمان ــا ت مطمئن
آمــاری بــرای اعــالم آمارهــای کالنــی 
ــود  ــی وج ــاب   های مل ــون حس همچ
داشــته باشــد، ایــن اختالفــات آمــاری 
ــی  ــا زمان ــود و تنه ــد ب ــا خواه پابرج
ــاله  ــن مس ــع داشــت ای ــوان توق می ت
ــا  ــف تنه ــن وظای ــه ای ــد ک ــان یاب پای
ــول  ــاد مح ــن دو نه ــی از ای ــه یک ب
ــل  ــد فص ــرخ رش ــالم ن ــود. در اع ش
ــار و  ــز آم ــن مرک ــالف بی ــار، اخت به
بانــک مرکــزی کاهــش داشــت و ایــن 
ــزد بســیاری مثبــت تلقــی  موضــوع ن
شــد؛ برعکــس، ایــن ویژگــی در حالی 
ــترده   ای  ــاری گس ــات آم ــه اختالف ک
دارد،  وجــود  نهــاد  دو  ایــن  بیــن 
ــی  ــت تلق ــد مثب ــی می توان ــا زمان تنه
ــه آنهــا  ــا چشــم بســته ب شــود کــه ب
ــردن  ــول ک ــه مح ــه ب ــم. البت بنگری
وظیفــه تهیــه آمارهــای اقتصــادی 
ــز وارد  ــی نی ــاد انتقادات ــک نه ــه ی ب
ــر  می شــود. یکــی از ایــن انتقــادات ب
ســابقه طوالنی تــر بانــک مرکــزی 
اشــاره  آمــار  مرکــز  بــه  نســبت 
درســتی  موضــوع  کــه  می کنــد 
اســت، امــا ایــن ســابقه طوالنــی 
ــار  ــز آم ــکان مرک ــای عدم ام ــه معن ب
ــز  ــت. مرک ــا نیس ــه آن آماره در ارائ
آمــار بــا دریافــت ایــن آمارهــا از 
ــن  ــل آن، ای ــزی و تعدی ــک مرک بان
ــری زمانی  ــورت س ــه ص ــا را ب داده   ه
ــان  ــن در پای ــد. همچنی ــه می ده ارائ
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه 
ــه   ای  ــاب   های منطق ــار حس ــز آم مرک
ــه روش  ــتان   ها را ب ــد اس ــرخ رش و ن
و  ثابــت  قیمت هــای  بــه  تولیــد،     
جــاری ارائــه می دهــد کــه افــراد 
ــار  ــز آم ــایت مرک ــد روی س می توانن
بــه ایــن اطالعــات دسترســی داشــته 

ــند. باش
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مدیــرکل  یوســفی  نریمــان  دکتــر 
دفتــر محاســبه شــاخص برنامــه هــا و 
سیاســت هــای کالن مرکــز آمــار ایــران 
در گفتگویــی کــه بــه مناســبت هفتــۀ 
ــخ 3 آذر  ــزی در تاری ــه ری ــار و برنام آم
1400 در روزنامــه اطالعــات بــه چــاپ 
ــه  ــاری ب ــات آم رســید، اهمیــت اطالع
ــزی  ــه ری ــی برنام ــن اساس ــوان رک عن
ــد  ــورد تاکی ــا را م ــه ه ــی برنام و ارزیاب
ــه  ــا توج ــروزه ب ــت: ام ــرار داد و گف ق
و  اقتصــادی  تحــوالت  ســرعت  بــه 
درهــم  و  پیچیدگــی  و  اجتماعــی 
ــات  ــه اطالع تنیدگــی آن، دسترســی ب
آمــاری بــه روز شــده، اهمیــت خاصــی 

ــت. ــه اس یافت

ــز  ــه، مرک ــن رابط ــزود: در همی وی اف
ــای  ــت ه ــار فعالی ــران در کن ــار ای آم
تامیــن  رویکــرد  بــا  خــود  جــاری 
اقــدام  کاربــران،  نیــاز  حداکثــری 
ــای  ــه ه ــار مجموع ــه و انتش ــه تهی ب
کــه  کــرده  کاربــردی  و  تخصصــی 
تازه تریــن آن، تهیــه نشــریه تخصصــی 
و  اقتصــادی  کالن  شــاخص های 

اجتماعــی کشــور اســت.
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفی ب یوس
نشــریه جدیــد دارای ســه ویژگــی 
شــاخص  داشــتن  بــودن،  روز  بــه 
ــی،  ــدی اقتصــادی و اجتماع ــای کلی ه
محتوایــی  و  موضوعــی  انســجام  و 
اســت، اظهــار داشــت: ایــن نشــریه روز 

ــده  ــانی ش ــه روز رس ــاه ب ــر م ــم ه ده
ــار  ــز آم ــایت مرک ــه روی س و بالفاصل
ــی گیــرد تــا برنامــه  ــرار م ایــران ق
از  بتواننــد  کارشناســان  و  ریــزان 
ــاری اقتصــادی و  ــرات آم ــن تغیی آخری

اجتماعــی بهــره بــرداری کننــد.
ــریه  ــه نش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
اســت،  فصــل  دوازده  دارای  جدیــد 
گفــت: در فصــل نخســت ایــن نشــریه، 
ــت  ــی از جمعی ــبتا جامع ــات نس اطالع
و نیــروی انســانی ارائــه شــده اســت،به 
ــی  ــش بین ــات پی ــال اطالع ــوان مث عن
ــازار  ــات ب ــن اطالع ــت و مهمتری جمعی
کار تــا فصــل تابســتان گذشــته در 
قالــب جــداول و نمــودار و بــه تفکیــک 
ــه  مناطــق جغرافیایــی و جنســیتی ارائ
شــده اســت. بــرای دســتیابی بــه یــک 
ــی و  ــح، بررس ــق و صحی ــل دقی تحلی
توجــه همزمــان بــه ایــن اطالعــات الزم 
ــن  ــوق ای و ضــروری اســت و نشــریه ف
ــران فراهــم آورده  ــرای کارب امــکان را ب
اســت؛ بــه عنــوان نمونــه، بررســی 
همزمــان اطالعــات جمعیــت 15 ســال 
ــر حســب وضــع اقتصــادی  و بیشــتر ب
ــارکت  ــرخ مش ــات ن ــراه اطالع ــه هم ب
اقتصــادی ارائــه شــده کــه گویــای 
ــا  ــان ب ــارکت همزم ــرخ مش ــش ن کاه
ــد ســال  ــکاری در چن ــرخ بی کاهــش ن

ــت. ــر اس اخی

انعکاس دقیق آمار رسمی کشور 
در نشریات تخصصی مرکز آمار ایران

 مدیرکل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کالن مرکز آمار ایران ،
در مصاحبه با روزنامه »اطالعات« عنوان کرد؛
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مدیــرکل دفتــر محاســبه شــاخص 
برنامــه هــا و سیاســت هــای کالن مرکز 
ــاره ویژگــی فصــل دوم ایــن  آمــار در ب
نشــریه گفــت: در ایــن فصــل، بودجــه 
ــده  ــه ش ــد ارائ ــع درآم ــوار و توزی خان
اســت، ضریــب جینــی بــه همــراه 
ــع  ــی توزی ــر بررس ــای دیگ ــاخص ه ش
درآمــد، از افزایــش شــکاف طبقاتــی در 
ــه طــوری  ســال 1399 حکایــت دارد ب
ــدد 3992ر0  ــی از ع ــب جین ــه ضری ک
ــدد 4006ر0 در  ــه ع در ســال 1398 ب
ســال 1399 رســیده کــه رشــد آن بــه 
معنــی افزایــش نابرابــری در توزیــع 
درآمــد در کشــور است.ســایر اطالعــات 
بررســی بودجــه خانــوار ماننــد متوســط 
ــم در  ــوار و... ه ــد خان ــه و درآم هزین
ــات ارزشــمندی در  ــن نشــریه اطالع ای
اختیــار مخاطبــان آن قــرار مــی دهــد.
وی در بــاره فصــل ســوم نشــریه گفــت: 
در ایــن فصــل اطالعــات مهــم حســاب 
ــل  ــت، مث ــده اس ــه ش ــی ارائ ــای مل ه
ــه  ــی ب اطالعــات تولیــد ناخالــص داخل
ــه دو  ــت ب ــاری و ثاب ــای ج ــت ه قیم
روش محاســباتی هزینــه و تولید نشــان 
داده شــده و در جــداول آن امــکان 
ــه از  ــم هزین ــزای مه ــهم اج ــد س رص
ــن  ــی و همچنی ــص داخل ــد ناخال تولی
هــای  گــروه  افــزوده  ارزش  ســهم 
ــص  ــد ناخال ــدی از تولی ــف تولی مختل
داخلــی فراهــم اســت. در ایــن نشــریه 
همچنیــن اطالعــات رشــد اقتصــادی و 
رونــد تغییــرات آن نظیــر میــزان رشــد 
ــار امســال کــه  اقتصــادی در فصــل به
ــت  ــدون نف ــد و ب ــت 6ر7 درص ــا نف ب
ــه شــده اســت. 6ر4 درصــد اســت ارائ

ــارم  ــل چه ــورد فص ــفی در م دکتریوس
ایــن نشــریه گفــت: در ایــن فصــل 
اطالعــات جامــع و کاملــی از انــواع 
ــده  ــرف کنن ــورم مص ــامل ت ــورم ش ت
ــوار،  ــی خان ــالم مصرف ــک اق ــه تفکی ب
تــورم  هــا،  دهــک  و  جغرافیایــی 
تولیدکننــده بــه تفکیــک بخــش هــای 
ــای  ــورم کااله ــادی و ت ــف اقتص مختل

صادراتــی و وارداتــی ارائــه شــده اســت.
پنجــم  فصــل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــش،  ــن بخ ــت: در ای ــریه گف ــن نش ای
اطالعــات مفیــد و ارزشــمندی در بــاره 
متغیرهــای پولــی و اعتبــاری از جملــه 
ــل  ــب عوام ــر حس ــی ب ــزان نقدینگ می
ــر  ــی ب ــه آن، نقدینگ ــر عرض ــر ب موث
ــزان  ــارف آن، می ــب مص ــب ترکی حس
پرداختــی  تســهیالت  پولــی،  پایــه 
ــه  ــاری ب ــات اعتب ــا و موسس ــک ه بان
ــادی و...  ــای اقتص ــش ه ــک بخ تفکی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش .م
مدیــرکل دفتــر محاســبه شــاخص 
برنامــه هــا و سیاســت هــای کالن 
ــن  ــران فصــل ششــم ای ــار ای مرکــز آم
نشــریه را حــاوی گــزارش وضــع مالــی 
دولــت بیــان کــرد و گفــت: از مهمترین 
ــع  ــزان مناب ــن بخــش، می ــات ای اطالع
ــت و  ــی دول ــه عموم ــارف بودج و مص
ــور  ــی کش ــای مالیات ــرد درآمده عملک
اطالعــات  آن  کنــار  در  کــه  اســت 
مفیــدی از شــاخص هــای ترکیبــی 
ــد  ــوزه مانن ــن ح ــبه در ای ــل محاس قاب
نســبت درآمدهــای مالیاتــی بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی هــم دیــده مــی شــود.
وی همچنیــن فصــل هفتــم نشــریه تــازه 
تولیــد شــده را حــاوی اطالعــات تجــارت 
خارجــی از جملــه تــراز حســاب جــاری، 
تــراز حســاب ســرمایه، بــه همراه ســرمایه 
گــذاری خارجــی و بدهــی هــای خارجــی 
کشــور بیــان کــرد و در ادامــه بــا تاکید بر 
اینکــه فصــل هشــتم این نشــریه به بــازار 
ســرمایه )بــورس( اختصــاص دارد، گفــت: 
در فصــل نهــم هــم کــه مختــص بخــش 
انــرژی اســت، اطالعــات خوبــی در زمینــه 
ــام،  ــت خ ــادرات نف ــد و ص ــزان تولی می
میــزان مصــرف و صــادرات گاز طبیعــی، 
میــزان انشــعاب و فــروش آب شــرب، بــه 
همــراه میــزان تولیــد و مصرف و صــادرات 

بــرق ارائــه شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــه 
ــدن اشــاره  ــت و مع ــم صنع بخــش مه
کــرد کــه در فصــل دهــم نشــریه 

ــی در  ــات مهم ــاوی اطالع ــده و ح آم
زمینــه میــزان جــواز تاســیس و پروانــه 
بهــره بــرداری صنعتــی، میــزان تولیــد 
کاالهــای صنعتــی و معدنــی، شــاخص 
ــزان  ــش، می ــن بخ ــدات ای ــدار تولی مق
صنعتــی  محصــوالت  تولیــد  رشــد 

ــت. اس
وی بــا اشــاره فصــل یازدهــم ایــن نشــریه 
تاکیــد کــرد: در ایــن فصــل میــزان پروانــه 
ــاط  ــده در نق ــادر ش ــاختمانی ص ــای س ه
شــهری، ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
در ســاخت مســکن، متوســط ماهانــه 
ــه تفکیــک در  قیمــت و اجــاره مســکن ب
شــهر تهــران و کل کشــور، درصــد تغییرات 
شــاخص قیمت نهــاده های ســاختمانی و...  

مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت.
دکتــر یوســفی از اختصــاص فصــل 
پایانــی نشــریه بــه شــاخص هــای 
کالن اقتصــادی و اجتماعــی در بخــش 
کشــاورزی نــام بــرد و گفــت: در فصــل 
دوازدهــم بــه مواردی چــون تعــداد دام 
ــدار  ــراه مق ــه هم ــنگین ب ــبک و س س
عرضــه گوشــتمیزان طیــور و تخــم 

ــت. ــده اس ــاره ش ــرغ و... اش م
بــه  ایــن گفتگــو همچنیــن  وی در 
انتشــار نشــریه دیگــر مرکــز آمــار ایــران 
بــا عنــوان »گــزارش وضعیــت اجتماعی 
و فرهنگــی ایــران« اشــاره کــرد و گفــت: 
ــی  ــورت فصل ــه ص ــم ب ــریه ه ــن نش ای
منتشــر شــده و آخریــن اطالعــات مورد 
نیــاز کاربــران در زمینــه هــای مختلــف 
اجتماعــی و فرهنگــی را در اختیــار آنان 

قــرار مــی دهــد.
مدیــرکل دفتــر محاســبه شــاخص 
برنامــه هــا و سیاســت هــای کالن 
ــن  ــزود: همچنی ــران اف ــار ای ــز آم مرک
ــزارش  ــوان »گ ــا عن ــری ب ــریه دیگ نش
ــران« توســط مرکــز  ــی اقتصــاد ای فصل
آمــار ایــران در حــال تولیــد اســت کــه 
ــار 1400  ــژه به ــن شــماره آن وی آخری
ــه روز  ــمند و ب ــات ارزش ــوده و اطالع ب
ــف اقتصــادی را  ــه هــای مختل در زمین
ــد. ــی ده ــرار م ــران ق ــار کارب در اختی
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ــازمان  ــاون س ــین زاده، مع ــواد حس ــر ج دکت
برنامــه و بودجــه کشــور و رئیــس مرکــز آمــار 
ایــران 27 مهرمــاه در مصاحبــه بــا برنامــه 
ــش  ــه نق ــان ب ــا اذع ــوی اقتصــادی« ب »گفتگ
ــادی  ــوزه اقتص ــار در ح ــی آم ــگ و اساس پررن
ــزی و  ــه ری ــکان برنام ــار ام ــدون آم ــت: ب گف

ــدارد. ــود ن ــذاری وج ــت گ سیاس
ــار در  ــز آم ــیس مرک ــه تأس ــاره ب ــا اش وی ب
ــک  ــران ی ــار ای ــز آم ــزود: مرک ــال 1344 اف س
نهــاد حاکمیتــی اســت کــه زیرمجموعــه دولت 
فعالیــت مــی کنــد و در تمــام کشــورهای دنیــا 
نیــز یــک نهــاد مشــابه مرکــز آمــار وجــود دارد 
کــه فعالیــت هــای مربــوط بــه تولیــد آمارهای 

رســمی را انجــام مــی دهــد.
حســین زاده بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت 
ــود،  ــام ش ــه انج ــاختار بودج ــی در س تغییرات
عنــوان کــرد: مهــم ترین تغییــری کــه در نظام 
تدویــن و برنامــه هــای بودجــه رخ خواهــد داد 
توجــه ویــژه به شــاخص هــای کالن اقتصــادی، 
ــئولیت  ــاد مس ــه، ایج ــی در بودج تمرکززدای
جــذب منابــع و تفویض اختیــارات بــرای جذب 

ــه استان هاســت. ــدار ب ــع پای مناب
ــه  معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ب

ــا اســتفاده از  ــه ب ــن برنام ــژه تدوی ــت وی اهمی
آمارهــای دقیــق و باکیفیــت و بــه موقــع اشــاره 
کــرد و گفــت: توجــه بــه آمــار مناطــق اســتانها 
و شهرســتانها در حــوزه رشــد اقتصــادی نیــز 

بســیار کمــک کننــده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــار ای ــز آم ــس مرک رئی
معاونــت آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی اســتانها به عنــوان بــازوان اجرایی 
مــا در اســتانها عمــل مــی کنــد، عنــوان کــرد: 
تاکنــون حســاب منطقــه ای )وضعیــت تولیــد 
ــه در ســطح  ــر منطق ــی( در ه ــص داخل ناخال
اســتانی بــود امــا بــا تالشــی کــه در حــال انجام 
اســت حســاب منطقه ای در ســطح شهرستانها 

را نیــز در مــاه هــای آتــی خواهیــم داشــت.
حســین زاده، شــورای عالــی آمــار را بــه عنــوان 
باالتریــن مرجــع سیاســت گــذاری و تصمیــم 
گیــری در حــوزه هــای آمــاری خوانــد و گفــت: 
ــه از  ــددی دارد ک ــات متع ــورا مصوب ــن ش ای
جملــه آن مــی تــوان بــه تأکید بــر رفع مــوازی 

کاری اشــاره کــرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره به اینکــه نظــام آماری 
ــت،  ــز اس ــاری متمرک ــام آم ــک نظ ــران ی ای
ــاری  ــام آم ــه نظ ــت ک ــن درحالیس ــت: ای گف

عمــده کشــورهای دنیــا غیرمتمرکــز و نیمــه 
متمرکــز اســت یعنــی اینطور نیســت کــه تمام 
آمارهــای رســمی توســط مراکــز آمــار تولیــد 
شــوند چراکــه آمارهــا بســیار گســترده بــوده و 
بخــش زیــادی از آن هــا نیــز در دســتگاه هــای 

اجرایــی ثبــت مــی شــوند.
رئیــس مرکــز آمــار ایــران به مهــم تریــن چالش 
ــن  ــرد: اولی ــاره و اظهارک ــز اش ــن مرک ــای ای ه
ــی داده در  ــام حکمران ــه نظ ــوط ب ــش مرب چال
کشــور اســت کــه بایــد قانونــی شــود و چالــش 
دیگــر نیــز مربوط بــه واحدهــای آمار در دســتگاه 

هــای اجرایــی اســت کــه بایــد تقویــت شــوند.
حســین زاده بــا تأکید بر اینکه پایــگاه اطالعاتی 
دســتگاه هــا بایــد استانداردســازی و بــه وســیله 
ــزود:  ــه هــم متصــل شــوند ، اف کــد یونیــک ب
یکــی از اقداماتــی کــه بایــد انجــام شــود اتصــال 
کــد پســتی بــه کــد ملــی اســت تــا اگــر مــکان 
اســتقرار هــر فــردی جابجــا شــد امــکان اعــالم 
آن را در یــک بــازه زمانــی کوتــاه داشــته باشــد.

ــای روز در  ــوژی ه ــش تکنول ــورد نق وی درم
تولیــد آمــار و اطالعــات و میــزان بهــره بــرداری 
مرکــز آمــار از ایــن موضــوع نیــز اینطــور گفت: 
ــزو  ــیس ج ــدو تأس ــان ب ــار از هم ــز آم مرک
ــوژی  ــن تکنول ــه اولی ــوده ک ــی ب دســتگاه های
ــا  ــه ب ــه و همیش ــری را پذیرفت ــای کامپیوت ه
تکنولــوژی روز کار کــرده و اخیــراً هــم بــا 

ــد. ــی کن ــال م ــتری آن را دنب ــرعت بیش س
حســین زاده بــا اشــاره بــه اهمیت ویــژه همکاری 
ــفانه  ــت: متاس ــار گف ــز آم ــا مرک ــا ب ــتگاه ه دس
ــه  ــی طبق ــه و معرف ــا در ارائ ــتگاه ه برخــی دس
ــه  ــی و روش نمون ــرح فن ــا و ط ــدی داده ه بن
گیــری کــه بــه کار بســتند، همکاری نمــی کنند.

نظام حکمرانی اطالعات باید قانونمند شود

رئیس مرکز آمار ایران در برنامۀ »گفتگو ی اقتصادی« عنوان کرد:
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ــو گفــت و گــو،  ــگاه خبــری تحلیلــی رادی ــه گــزارش پای ب
دکتــر جــواد حســین زاده، معــاون رئیــس ســازمان برنامــه 
ــان  ــنبه اول آب ــار روز ش ــازمان آم ــس س ــه و رئی و بودج
مــاه ، بــا برنامــه »صبــح و گفتگــو« بــه مناســبت روز آمــار 

و برنامــه ریــزی بــه صــورت تلفنــی مصاحبــه کــرد.
وی ضمــن اشــاره بــه نظــام آمــاری غیــر متمرکــز 
مــورد اســتفاده در آمــار گفــت: مرکــز آمــار ایــران کــه 
ــی  ــناخته م ــار ش ــی آم ــازمان مل ــام س ــا ن ــا ب در دنی
شــود نقــش هماهنگــی و ایجــاد ســازگاری بیــن ارکان 

ــده دارد. ــر عه ــاری را ب ــام آم نظ
سیســتم  در  ثبتــی  آمارهــای  افــزود:  زاده  حســین 
آمــاری کشــور از طریــق دســتگاه هــای اجرایــی تولیــد 
مــی شــود و ســعی شــده از طبقــه بنــدی اســتاندارد و 
ــا  ــتفاده شــود و خوشــبختانه ب ــا اس ــرای آنه واحــدی ب

ــی رود. ــش م ــی پی ــرعت خوب س
رئیــس ســازمان آمــار باالتریــن مرجــع آمــاری در 
ــرد و  ــی ک ــار معرف ــی آم ــورای عال ــاری را ش ــام آم نظ
ــه و  ــازمان برنام ــت س ــا ریاس ــورا ب ــن ش ــه داد: ای ادام

ــود و  ــی ش ــکیل م ــا تش ــتگاه ه ــت دس ــه و عضوی بودج
ــی از  ــده دارد و یک ــاق را برعه ــازگاری و وف ــاد س ایج
ــه  ــال گرفت ــورا امس ــن ش ــا در ای ــم ه ــن تصمی مهمتری
ــر تصویــب فهرســت آمارهــای رســمی در  شــد مبنــی ب
ــار  ــوان آم ــه عن ــار ب ــم آم ــدود 500 قل ــه ح ــور ک کش
رســمی در کشــور شــناخته مــی شــود کــه بــرای 

کشــور بســیار اهمیــت دارد.
کیفیــت  ملــی  چارچــوب  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــس  ــن پ ــد و از ای ــوب ش ــز مص ــمی نی ــای رس آماره
ــت  ــان کیفی ــت نش ــل فهرس ــمی داخ ــای رس ــه اماره ب
ــور  ــاری کش ــن ارکان آم ــازگاری بی ــا س ــود ت داده ش

ــود. ــم ش فراه
حســین زاده در خاتمــه مصاحبــه بــا رادیــو گفــت 
و گــو، ضمــن اشــاره بــه ضــرورت تغییــر رویکــرد 
ــکاری  ــدون هم ــرد: ب ــان ک ــار خاطرنش ــز آم ــه مرک ب
ــی  ــام نم ــور انج ــزرگ در کش ــای ب ــی کاره و همگرای
آمــار  بــه  بیشــتری  توجــه  خوشــبختانه  امــا  شــود 

ــت. ــده اس ش

آمارهای رسمی، نشان کیفیت دریافت می کنند

رئیس مرکز آمار در رادیو گفت وگو:



وبینار تغییر جریان گردآوری 

داده ها از روش سنتی به نوین

پژوهشکدۀ آمار با مشارکت مرکز آمار ایران و انجمن آمار
 به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی برگزار کرد:

آمــار  بزرگداشــت هفتــه  به مناســبت 
و برنامه ریــزی وبینــار »تغییــر جریــان 
گــردآوری داده هــا از روش ســنتی بــه 
نویــن« از ســاعت 11 الــی 12:30 روز 
ــه صــورت  ــاه 1400 ب دوشــنبه 26 مهرم
مجــازی و بــا حضــور ســخنان دکتــر 
شــباک رییــس محتــرم پژوهشــکده آمــار 
برگــزار شــد. رییــس ایــن نشســت خانــم 
ــای  ــروه طرح ه ــر گ ــری؛ مدی ــر کله دکت
ــد کــه در  فنــی و روش هــای آمــاری بودن
ــه معرفــی ســخنرانان پرداختنــد. ابتــدا ب

»راه گزینــی به ســمت آمارگیــری تلفنی« 
عنــوان ســخنرانی خانــم دکتــر روشــنک 
علی اکبری صبــا؛ عضــو هیئــت علمــی 
پژوهشــکده آمــار، بــه عنوان ســخنران اول 

بــود
در ایــن ســخنرانی موضــوع اســتفاده 
بــرای  تلفنــی  آمارگیری هــای  از 
ــان  ــاز محقق ــات موردنی ــردآوری اطالع گ
ــر  ــال های اخی ــه در س ــزان ک و برنامه ری
ــد  ــح داده ش ــوده توضی ــد ب ــال رش در ح
ــات در  ــردآوری اطالع ــن روش گ ــه ای ک
ــه  ــا و البت ــه ای مزای ــای نمون آمارگیری ه
ــت.  ــته اس ــراه داش ــه هم ــی ب چالش های
بــا توجــه بــه گســترش به کارگیــری 
آمارگیری هــای تلفنــی در دوران پاندمــی 
کوویــد 19، محدودیت هایــی بــرای اجرای 
آمارگیری هــای نمونــه ای بــا مصاحبه های 
رو در رو بــرای ســازمان های آمــاری ایجــاد 
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شــده کــه  ارایه تجربــه اجــرای آمارگیری 
ــادی،  ــرات اجتماعی-اقتص ــی »تأثی تلفن
جمعیتــی و ســالمت روان بیمــاری کووید 
ــکده  ــط پژوهش ــه توس ــران« ک 19 در ای
آمــار انجــام شــده تــا بــه عنــوان یکــی از 
ایــن روش هــا مــورد بررســی قــرار گرفت.

در ســخنرانی دوم دکتر رضایــی قهرودی؛ 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــه 
موضــوع »یکپارچه ســازی داده هــا بــا 
اســتفاده از روش هــای اتصــال رکوردهــا« 

پرداختنــد.
ایشــان در ابتــدا بــه رفــع نیازهــای 
ــه  ــان ب ــی همزم ــد، دسترس داده ای جدی
ویژگی هــای موردنظــر واحدهــای آمــاری، 
کاهــش بــار پاســخگویی، غلبــه بــر اثرات 
کاهــش نــرخ پاســخگویی و کاهــش 
یکپارچه ســازی  ضــرورت  هزینه هــا، 
اطالعــات افــراد و واحدهــای آمــاری یــک 
جامعــه از فایل هــای مختلــف را تشــریح 
کــرد و بــه منابــع اطالعاتــی جدیــد کــه 
ــد و در  ــال تولی ــده در ح ــور فزاین ــه ط ب
ــرار داده  ــاری ق ــازمان های آم ــار س اختی
ــه  ــح داد ک ــرد. وی توضی شــده اشــاره ک
فناوری هــای مــدرن بــرای پشــتیبانی 
از یکپارچه ســازی داده هــا در دســترس 
و در حــال توســعه هســتند. درایــن 
ســخنرانی، ضمــن مــرور فراینــد اتصــال 
ــای  ــی روش ه ــی برخ ــا و معرف رکورده
ــاری،  ــازی آم ــا و جورس ــال رکورده اتص
در دو مثــال کاربــردی، ایــن روش هــا 

ــد. ــه ش ــج آن ارای ــازی و نتای پیاده س
ــروه  ــس گ ــادری؛ رئی ــم ق ــپس خان و س
دفتــر  آمارهــای  کیفیــت  ارزیابــی 
اســتاندارد ها و نظــارت بــر طرح هــای 

ــه موضــوع  ــران، ب ــار ای ــز آم ــاری مرک آم
»مفهمــوم کیفیــت در آمــار و نحــوه 
ــا«  ــاي ثبتی مبن ــت آماره ــی کیفی ارزیاب

پرداختنــد.
ــت  ــوم کیفی ــه مفه ــان ب ــدا ایش در ابت
آمــاری و ابعــاد آن از دیــدگاه برخــی 
ــاره  ــی اش ــاری بین الملل ــازمان های آم س
اهمیــت  بــه  کردنــد. همچنیــن وی 
ارزیابــی کیفیــت آمارهــا در فراینــد تولید 

آمارهــای ثبتی مبنــا پرداخــت. 
در همیــن راســتا وی بیــان کــرد کیفیــت 
ثبت هــای اداری بــر اســاس دیــدگاه 
ارزیابــی سیســتم های اطالعاتــی عملیاتی 
ــن  ــرد. در ای ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب م
دیــدگاه، ویژگی هــای ثبــت داده از لحــاظ 
مــواردی چــون وجــود مکانیزم هــای 
ــت  ــت، ثب ــت ثب ــد صح ــرل و تأیی کنت
هنــگام وقــوع رخداد و اســتفاده از تعاریف، 
اندازه گیــری  واحــد  و  طبقه بنــدی 
ــورد  ــت م ــز ثب ــام مراک ــان در تم یکس
ارزیابــی قــرار می گیــرد. وی افــزود در 
مرحلــه بعــد ارزیابــی فراینــد تولیــد 
ــا از  ــی داده ه ــا، بررس ــای ثبتی مبن آماره
نظــر مناســب بــودن آن هــا بــرای اهــداف 
ــف و  ــان مرجــع، تعری ــاری از نظــر زم آم
تفکیک هــا، همچنین میــزان ناســازگاری 
ــر  ــودن مقادی ــالع ب ــا بی اط ــات ی اطالع
اســت، و مرحلــه پــردازش، مرحلــه ای 
اســت کــه مشــکالت داده هــا بــرای تولید 
ــای  ــود و متغیره ــرف می ش ــا برط آماره
جدیــد ایجــاد می شــود. کــه در ایــن 
مرحلــه نیــز بایــد کیفیــت پردازش هــای 
انجــام شــده مــورد بررســی و ارزیابــی قرار 
گیــرد و شــاخص های نظیــر نــرخ ادیــت و 

جانهــی، نرخ طبقه بنــدی نادرســت و نرخ 
ــه  ــن مرحل ــی ای ــرای ارزیاب ــازگاری ب ناس

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
و ســخنران چهــارم دکتــر مهرعلــی؛ 
خانــواری  آمارگیری هــای  آمارشــناس 
طرح هــای  و  روش شناســی  دفتــر 
نمونه گیــری مرکــز آمــار ایــران، بــه 
موضــوع »تولیــد ثبت هــای آمــاری پایدار 

در زمینــه کســب و کار« پرداخــت.
ــای  ــوص ثبت ه ــی در خص ــر مهرعل دکت
آمــاری تجــاری SBRs(( کــه یکــی از 
ویژگی هــای اصلــی سیســتم های آمــاری 
ــوده اســت.  ــی بســیاری از کشــورها ب مل
ــاری  ــاری تج ــای آم ــح داد ثبت ه توضی
اشــکال و اندازه هــای مختلــف دارنــد، امــا 
ــوان مخــزن داده هــای  ــه عن ــت ب در نهای
مربــوط بــه شــرکت ها از منابــع مختلــف 
داده هــا بــرای اســتفاده در اهــداف آمــاری 
 SBR ــعه ــرد توس ــاره ک ــتند. وی اش هس
ــرات مخــل در  ــه تغیی ــد ب ــه بتوان ــا ک ه
اقتصــاد پاســخ دهــد، نیــاز بــه برنامه ریزی 
اســتراتژیک بلند مدت و تعهدات مســتمر 
ــه  ــار )NSO( و ارای ــی آم از طــرف اداره مل
ــا  ــا دارد و ارتق ــای آن ه ــدگان داده ه دهن
ــع  ــه موق ــود ب ــه بهب ــا ب ــاط SBR ه ارتب
بــودن و پوشــش آن، و افزایــش ظرفیــت 
ادغــام بــا سیســتم های اداری و ســایر 
ــتگی دارد. و  ــاری بس ــاخت های آم زیرس
ــه  ــه بررســی تجرب ــار ب ــن وبین نیــز در ای
کمیســیون اقتصــادی اروپا، بانک توســعه 
آســیایی و ادارات ملــی آمــار نــروژ و 
اســترالیا در زمینــه تولیــد ثبت هــای 
ــب و کار  ــه کس ــدار در زمین ــاری پای آم

ــد. پرداختن
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وبینار سرشماری ثبتی مبنا؛ 

الزمات روش شناختی و چالش ها و 
فرصت های داده ای

پژوهشکدۀ آمار با مشارکت مرکز آمار ایران و انجمن آمار
 به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی برگزار کرد:

بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه آمــار 
ــماری  ــت »سرش ــزی نشس و برنامه ری
ــناختی و  ــات روش ش ــا: الزم ثبتی مبن
چالش هــا و فرصت هــای داده ای« از 
ســاعت 16 الــی 18 روز دوشــنبه 26 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــاه 1400 ب مهرم
بــا ســخنان دکتــر شــباک رییــس 
برگــزار  آمــار  پژوهشــکده  محتــرم 
شــد. رییــس ایــن نشســت آقــای 
دکتــر شــیری؛ مدیــر گــروه پــردازش 
ــه  ــد ک ــانی بودن ــا و اطالع رس داده ه
ســخنرانان  معرفــی  بــه  ابتــدا  در 

ــد. پرداختن
هــدف از ارایــه ایــن وبینــار در دو 
بخــش اصلــی زیــر آورده شــده اســت: 
و  فرصت هــا  و  چالش هــا  ارایــه   -
توســط  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
مرکــز آمــار ایــران و ســتاد ملــی 

1405 ثبتی مبنــا  سرشــماری 
- بررســی چالش هــا و فرصت هــای 
داده ای در سرشــماری ثبتی مبنــا و در 
بســتر مولفه هــای جمعیت شــناختی 

)مهاجــرت، خانــوار و خانــواده(
ایــن  مدنظــر  اهــداف  راســتای  در 
ــا  ــه ب ــر در رابط ــوارد زی ــت، م نشس

اســت. ارایــه  قابــل  ســخنرانی ها 
ــزون؛  ــای مح ــخنرانی آق ــن س در ای
ــروی کار و  ــت نی ــر جمعی ــر دفت مدی
ــا  ــران، ب ــار ای ــز آم ــماری مرک سرش
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ثبتی مبنــا؛  »سرشــماری  موضــوع 
صــورت  اقدامــات  و  ضرورت هــا 
بحــث  مــورد  زیــر  گرفته«مــوارد 

ــت. ــرار گرف ق
- اصــول و توصیه هــای بین المللــی 
و  نفــوس  عمومــی  سرشــماری 

مســکن 
- مدرن ســازی نظام های آماری

سرشــماری های  روش  تغییــر   -
ــا و  ــا ، مزای ــکن در دنی ــوس و مس نف

ت هــا ر و ضر
و  نفــوس  عمومــی  سرشــماری   -
ــا: ــه روش ثبتی مبن ــکن 1405 ب مس

مقدماتــی  اقدامــات  و  برنامه هــا   -
ــران ــار ای ــز آم مرک

ــات ســتاد ملــی سرشــماری:  - مصوب
برنامه زمانــی  و  ملــی  کار  تقســیم 

ــی کل
دکتــر  خانــم  دوم  ســخنران  و 
دفتــر  مدیــر  بنی هاشــمی؛ 
صنعــت، معــدن و زیربنــای مرکــز 
آمــار ایــران، بــا عنــوان »برخــی 
سرشــماری  در  دشــوار  موضوعــات 
ــر را  ــات زی ــا 1405موضوع ثبتی مبن

نمودنــد: مطــرح 
- تعریف سرشــماری ثبتی مبنا

ــاد  ــمی و ابع ــار رس ــت در آم - کیفی
آن

در  داده هــا  جمــع آوری  شــیوه   -
ثبتی مبنــا سرشــماری 

سرشــماری  مشــکالت  و  مزایــا   -

ثبتی مبنــا 
و  مفهومــی  چالش  هــای   -
روش شــناختی گــردآوری داده هــا در 

ثبتی مبنــا سرشــماری 
نشســت  ایــن  در  ســوم  ســخنران 
رییــس  صادقــی؛  دکتــر  آقــای 
موسســه مطالعــات و مدیریــت جامــع 
ــث  ــور، مباح ــت کش ــی جمعی تخصص
و  »مســایل  بــا  رابطــه  در  را  زیــر 
مهاجــرت  داده هــای  چالش هــای 
ثبتی مبنــا« مطــرح  در سرشــماری 

نمودنــد.
- منابــع داده های مهاجرتی

- داده هــای مهاجرتــی گــردآوری در 
ــور  ــماری های کش سرش

مهاجرت هــای  ابعــاد  شــناخت   -
از داده هــای  بــا اســتفاده  داخلــی 

سرشــماری
مهاجرتــی  الگوهــای  شــناخت   -

سرشــماری داده هــای  براســاس 
- شــناخت ابعــاد مطالعــات مهاجــرت 
خارجــی بــا اســتفاده از داده هــای 
ــماری های  ــده در سرش ــردآوری ش گ

ایــران
رویکردهــای  در  تفــاوت   -

مهاجــرت اندازه گیــری 
ــد  ــا در تولی ــت کالن داده ه - ظرفی

ــی ــای مهاجرت داده ه
ــف و  ــوت و ضع ــکات ق ــه ن - مقایس
ــرت  ــای مهاج ــع داده ه ــرد مناب کارب
روش  ســه  بســتر  در  داخلــی 

و  ثبتــی  داده هــای  سرشــماری، 
پیمایشــی  داده هــای 

دکتــر  خانــم  چهــارم  ســخنران 
گــروه  مدیــر  و  دانشــیار  ترابــی؛ 
تهــران،  دانشــگاه  جمعیت شناســی 
در بررســی »سرشــماری ثبتی مبنــا و 
ــات  ــرای مطالع ــد ب ــای جدی فرصت ه
ــر را  ــوار« مباحــث زی ــواده و خان خان

ــد. ــرح نمودن ــار مط ــن وبین در ای
تغییــرات خانــواده و خانــوار در   -

ــران ای
و  خانــواده  مطالعــات  اهمیــت   -

خانــوار
سرشــماری  اطالعاتــی  ابعــاد   -
و  خانــواده  مطالعــات  در  ســنتی 

ر نــوا خا
- خالهــای داده ای و اطالعاتــی در 

ــنتی  ــماری س سرش
- خالهــای داده ای و اطالعاتــی در 

ثبتی مبنــا سرشــماری 
ــی  ــع اطالعات ــایر مناب ــی س - بررس

در مطالعــه خانــواده و خانــوار
چالش هــای  و  الزامــات   -
بــا  مواجهــه  در  روش شــناختی 
و  خانــواده  مطالعــات  داده هــای 

ر ا نــو خا
ــش  ــا بخ ــت ب ــن نشس ــا ای و در انته
و  حاضــران  پاســخ  و  پرســش 
رســید.  پایــان  بــه  ســخنران ها 
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معرفی برترین های  نظام آماری کشور

دستگاه های اجرایی
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

دانشگاه آزاد اسالمیرییس دانشگاه آزاد اسالمیجناب آقای دکترمحمدمهدی طهرانچی1

سازمان دامپزشکی کشوررییس سازمان دامپزشکی کشورجناب آقای دکتر علی صفر ماکنعلی2

وزارت امور  اقتصاد و داراییمدیر کل دفتر آینده پژوهي، مدلسازي و مدیریت اطالعات اقتصـاديجناب آقای دکتر ابراهیم صیامی3

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتدبیر شورای اجرایی فناوری اطالعاتجناب آقای مهندس رضا باقری اصل4

شرکت ملی پستمعاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملجناب آقای دکتر رمضانعلی سبحانی  فر5

وزارت نفتمعاون مدیر کل فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیکجناب آقای علی فخاری6

سازمان ثبت احوال کشورمعاونت امور اسناد هویتیجناب آقای محمد باقرعباسی7

سازمان بیمه سالمت ایرانمدیر عامل سازمان و عضو هیئت مدیرهجناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی8

استاد نمونه
محل خدمتدرجۀ علمینام و نام خانوادگیردیف

دانشگاه فردوسی مشهداستاد تمامجناب  آقای دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا1

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها
استان محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

هرمزگان معاون آمارجناب آقای  ابراهیم شاکر زاده1

زنجانمعاون آمارجناب آقای  ایرج امینی2

فارسمعاون آمار جناب آقای عبدالحمید سنگی3

مازندرانمعاون آمارجناب آقای عباس پور اسکندر4

اصفهانمعاون آمارجناب آقای محمد رضا لعلی5

گیالنمعاون آمارجناب آقای وحید طیفوری6

خراسان شمالیمعاون آمارجناب آقای عبدالمحمود  بزمونه7

بوشهرمعاون آمارجناب آقای علی رضا محمدی باغمالئی8

خوزستانمعاون آمارجناب آقای داوود آقایی9

لرستانمعاون آمارجناب آقای سید حسین نور الدینی10

گلستان معاون آمارجناب آقای مهدی سعادت فر 11

همدانمعاون آمارجناب آقای محمد رضا ساغرچیان12
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معرفی برترین های  نظام آماری کشور

کارشناسان برتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها
استان محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

هرمزگان کارشناس مسئول نمونهسرکار خانم فوزیه خوش آبی1

زنجانکارشناس مسئول نمونهسرکار خانم پریسا حساسی2

فارسکارشناس مسئول نمونهسرکار خانم شیال شاه ولی3

مازندرانکارشناس مسئول نمونهسرکار خانم نسرین فراهانی4

اصفهانکارشناس مسئول نمونهجناب آقای رستم پیرعلی5

گیالنکارشناس مسئول نمونهجناب آقای علیرضا  معبود خواه6

خراسان شمالیکارشناس مسئول نمونهجناب آقای اسماعیل خجسته ماه سایه7

بوشهرکارشناس مسئول نمونهسرکار خانم طاهره هدایت8

خوزستانکارشناس مسئول نمونهسرکار خانم الهام بتوندی9

لرستانکارشناس مسئول نمونهجناب آقای افشار ارجمند10

گلستان کارشناس مسئول نمونهجناب آقای سید رضا عزیزی11

دفتر برنامه ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شواری عالی آمار
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

دفتر برنامه ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شواری عالی آماررییس گروهسرکار خانم افسانه رایضی1

دفتر برنامه ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شواری عالی آمارکارشناسجناب آقای محمدرضا گلندی2

دفتر استاندارد  و نظارت بر طرح های اماری
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

دفتر استاندارد و نظارت بر طرح های آماریآمارشناسجناب آقای نصرت ا..حقگو1

دفتر استاندارد و نظارت بر طرح های آماریکارشناسجناب آقای سید جالل الدین  حسینی 2

پژوهشکدۀ آمار
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

کارشناس خدمات آموزشیکارشناسسرکار خانم  محبوبه شهبازی1

کارشناس گروه پژوهشی آمار های اقتصادیکارشناسسرکار خانم  مهرنوش  میر محمد2
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معاونت اقتصادی  و محاسبات ملی مرکز آمار ایران
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

دفتر نقشه و اطالعات مکانی مسئول دفترسرکار خانم  قمر قاسمی1

دفتر محاسبه شاخص  برنامه ها  و سیاست های کالنرئیس گروهسرکار خانم  زهره طرانیان2

دفتر حساب های اقتصادیکارشناسسرکار خانم  سحر منصف شمرده3

دفتر حساب های اقتصادی کارشناسسرکار خانم  مرجان کرد بچه4

دفتر شاخص قیمت ها رئیس گروهسرکار خانم  الهام یغمایی5

دفتر شاخص قیمت ها کارشناسسرکار خانم  معصومه افشاری6

معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مسئول دفتر جناب آقای فرامرز حمیله7

دفتر نقشه و اطالعات مکانیرئیس گروهجناب آقای جعفر نظری جویباری8

دفتر محاسبه شاخص  برنامه ها  و سیاست های کالنکارشناسجناب آقای محمد تقی رجبی9

معاونت توسعه منابع،پشتیبانی و امور استان های مرکز آمار ایران
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

معاونت توسعه منابع،پشتیبانی و امور استان ها رئیس گروه جناب آقای سیدحبیب اله میرقاسمی1

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانیرئیس گروهجناب آقای رضا ستوده2

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانیکارشناسجناب آقای ناصر اعیانی3

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانیکارشناس سرکار خانم  طیبه ثبوتی 4

اداره کل امور مالی و ذی حسابیسرپرست اداره جناب آقای سیدمصطفی حسینی5

اداره کل امور مالی و ذی حسابیکارشناس جناب آقای علی منهاج 6

معاونت توسعه منابع،پشتیبانی و امور استان هامسئول دفتر جناب آقای علی سوری  7

اداره کل امور مالی و ذی حسابی مسئول دفتر سرکار خانم افسانه طالعي  نوین8

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانیکارشناس جناب آقای یوسف محمدی اینجه9

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانیسرپرست گروه جناب آقای سیدسعید سید احمد کمونه10

حراست مرکز آمار ایران
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

حراست کارشناسجناب آقای ابولفضل سپهر1

حراستکارشناسجناب آقای فرهاد موگویی 2

معرفی برترین های  نظام آماری کشور
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معاونت طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری رئیس گروهسرکار خانم  الهام فتحی                           1

دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریکارشناسجناب آقای نورمحمد جاوید                      2

دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی کارشناسجناب آقای ناصر ملکی                           3

دفتر کشاورزیکارشناسجناب آقای صابر محمد مقصودی               4

دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدماتکارشناسسرکار خانم  زهرا داوری                             5

معاونت طرح های آماری و آمار های ثبتی مشاور/ کارشناسجناب آقای مصطفی دانش6

دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریکارشناسسرکار خانم  مهرنوش قاسمی7

دفتر صنعت، معدن و زیر بناییکارشناسسرکار خانم  محبوبه قربانی8

دفتر کشاورزی رئیس گروهجناب آقای علیرضا صفایی9

دفتر روش شناسی آماری و طرح های نمونه گیریکارشناسسرکار خانم  طاهره مجیدی10

دفتر روش شناسی آماری و طرح های نمونه گیریرئیس گروهسرکار خانم  مریم زنگنه11

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار ایران
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

معاونت سیستم و خدمات نرم افزاری رئیس گروهجناب آقای مسعود فتاحی1

معاونت شبکه  و خدمات رایانه ای رئیس گروهسرکار خانم  نیوشا جاللی زاده2

معاونت سیستم و خدمات نرم افزاریکارشناسسرکار خانم  فاطمه فوالدوند3

معاونت شبکه  و خدمات رایانه ایکارشناسجناب آقای فرزاد غضنفری4

معاونت پایگاه های اطالعاتی و اطالع رسانیکارشناسسرکار خانم  الهام قربانی5

معاونت پایگاه های اطالعاتی و اطالع رسانی کارشناسسرکار خانم  عذرا رنجبر6

معاونت پایگاه های اطالعاتی و اطالع رسانی کارشناسجناب آقای رضا آذرگشایش7

دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل مرکز آمار ایران
محل خدمتسمت اجرایینام و نام خانوادگیردیف

دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین المللکارشناسجناب آقای رضا  مهر آرا 1

دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین المللکارشناسجناب آقای حامد رضایی 2

دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین المللمسئول دفتر جناب آقای غالمعلی ناصح3

معرفی برترین های  نظام آماری کشور
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مأموران آمارگیر نمونۀ استان ها
استاننام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقیجناب آقای مختار حیدری1

آذربایجان غربی سرکار خانم  معصومه سالک2

اردبیلسرکار خانم  سمیه پرستار3

اصفهانجناب آقای لطیف صالحی4

البرزجناب آقای شهرام خانزاده5

ایالمجناب آقای مهدی امامی6

بوشهرسرکار خانم  پریزاد راستی7

تهرانجناب آقای محسن بهشتی8

چهارمحال بختیاریجناب آقای مجتبی مهدیان9

خراسان جنوبیجناب آقای محمد خسروی گیوشاد10

خراسان رضویجناب آقای محمد رحمانی11

خراسان شمالیسرکار خانم الهام جهانی امیر آباد12

خوزستانجناب آقای مصطفی مرادی زاده13

زنجانسرکار خانم  منیژه کرمی14

سمنانجناب آقای محمد دوست محمدی15

سیستان و بلوچستانجناب آقای علیرضا راهداری16

فارسسرکار خانم  خدیجه ناصری17

قزوینجناب آقای علیرضا نجفی شهرستانکی18

قمجناب آقای حامد امامی راد19

کردستانجناب آقای محسن الماسی20

کرمانجناب آقای مهدیه معافی21

کرمانشاهجناب آقای صالح قربانی22

گهگیلویه و بویراحمدجناب آقای سیدسعید رمضانی پور23

گلستانجناب آقای کریم رحیمی24

گیالنجناب آقای داور بی  ریا25

لرستانجناب آقای محمد مهدیان راد26

مازندرانسرکار خانم  فاطمه بخشی27

مرکزیسرکار خانم  طاهره کارچانی28

هرمزگانسرکار خانم  فاطمه کریمی29

همدانسرکار خانم  پروانه کسبیان لعل30

یزدسرکار خانم خانم زهره آدمی زاده31

معرفی برترین های  نظام آماری کشور
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گزارش تصویری تقدیر از برترین های نظام آماری کشور
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