
  رییس مرکز آمار ایران، مصاحبه با دکتر پارسا

 با موضوع  
 ایران در تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی  مرکزآمار یسازی نظام آماری با تاکید بر مرجعیت یگانهمدرن

 

از در حال حاضر  ه حجمی ها و اطالعات آماری اسع  و  ریزی و ارزیابی توسعهه شوعور نزازم چ  ه داد   نامهبر (1

  شود؟ ریزی شوور توسط نظام آماری شوور تولزچ مینزازهای نظام برنامه

ریزی توسعهه کوعور دارای ابهاد م، ، مقه ه ای، اسعتان ، سعارستان ، ساری س رسستای  اسه س  ری  اه آناا متو یان  ا      برنامه

 ای یهریزی س انجام فها اجتماع  س فر قگ  نیز برای برنامه ای  ای اقتصادی س دیگر نااد ود را دارند، مضاف بر این مردم س بقگاه

ان( و هنگام و در دسترس همگجامع و یکپارچه، قابل اعتماد، بها کیفیت )ب ها و اطالعات آماریداده ود نیاهمقد 

المللی و ملی کار همه اینها مستلزم یک نظام آماری یکپارچه و پاسخگو است که الزاما باید با استانداردهای بین

توسعععر مرکز آمار ایران س دبیر انه تموتور م(ر    مرجعیت یگانه آمارهای رسمممی کرممور در این بین ایفای ن ش کند. 

سعورای عا   آمار بیعیار حیات  اسعهی این دبیر انه باید اه ی   رف  مه نیاه ای کاربران اعز اه دس ت  س دیردس ت  را سععقاسای     

رت بر ساز هدایت و نظا ای اجرای  میئول تو ید نماید س با آناا را اه  ریق دستگاه ،تقسیم کار ملیا نماید س اه  رف دیگر ب

 طرفانهرسانی بیاطالع ا س ا العات آماری مهمئن گردد س سعع س با آناا اه کیفیه این داده و کارها و فرآیندهای تولید

اه نیاه ای  %55 اه نیاه ای استان  س %55، اه نیاه ای م،  %55داکثر ح ا رسعا ه  ود را به سرانجام برساندی در حال حاضر  آن

یاب  آن  ای توسهه س پایش س ارهریزیسعود که نوانگر  ال بییار بزرگ  در برنامه سعارسعتان  توسعر ن ام آماری کوعور تو ید م     

 باسدیم 
 

اهمز  و شاربرد آمار و اطالعات دقزق تا شجاسعع  و شوور از ناحزه  ریزی توسعهه برای شوعور  در بحث برنامه (2

 عچم شفای  آماری  ه آسزب هایی را متحمل شچ  اس ؟

س ا العات آماری با کیفیه تجامع س یک ارچه، قابل اعتماد، به  قگام س در دسترس  مگان  اص،  ترین پیش نیاه  ا دادهبدسن تردید 

اسه س   (Good governance) رانی شایستهزیر سماتت الملی حکم  ه در ک،یه سعهو  س ب،ک ریزی س ارهیاب  توسعهه  برنامه

 د دی  ای توسهه س اقدامات اجرای  را کا ش م ریزی رگونه  ال س کمبود در این همیقه کارای  س اثربخو  برنامه

سهه الهم س تو  ایاستراتژی س  اسیاسه  راح  نتایج، بر ن ارت س ا داف تهیین نتایج، مدیریه  ای آماری باکیفیه برایداده  

قد که باس ز م س مدیریه سه ح، ه سابیته به ریزیبرنامه، آمار س ا العاتتوان گفه: باسد س در ی  نگاه ک،  م ضرسری م 

 ریزی بدسن آمار س ا العات قابل ت( ق نییه س این سهس برنامه ریزیتوسهه بدسن برنامه ذا ی گیردبا آناا سکل م  هنجیره توسهه 

  ی یکدیگرند الهم س م،زسم 

 

      

 

 

آمار و 

 اطالعات

ريزيبرنامه  

 مديريت



ها و یریزبسیاری از برنامهبا توجه به پاسع  سعوال اسل س میزان تو ید نیاه  ای آماری کوعور در حال حاضعر، ساضع  اسه که      

پیش داوری های مسئولین مربوط است که در شرایط ها و تصمیمات مبتنی بر اطالعات آماری ناقص و قضاوت

نین های مبتنی بر آنها و همچای جز این کار ندارند و برنامهضممعو و یا فقدان اطالعات آماری با کیفیت چاره

 ارزیابی پیررفت امور با اشکاالت اساسی رو به روست.
 

 ی را می توانچ شامل شود؟در حوز  برنامه ریزی توسهه  ه موارد ف اوری های نوین قابل شاربرد (3

نه یک انتخاب، که یک الزام و بلکه تنها گزینه فرا ز سعده در کوور،    ITکاربرد فقاسری  ای نوین مبتق  بر بیعتر مقاسع    

 Administrative) ای اداری مبتق  بر داده  (Register based)آماری باید رسش  ا ثبت  مبقا  ای دادهدر حوهه تو ید است. 

data) آماری  ای داده ای ثبت  مبقا ریز  ای  ود اظااری اسهی در رسش ای سقت  مراجهه حضوری س ثبه دادهجایگزین رسش

Micro data  ای اجرای  در حین انجام سظایف جاری ثبه س ضبر میووند س در ا تیار س،ی،ه مرات  اداری، ن ام توسر دستگاه 

عصر  ،عصممر حاضممرآماری س ن ام برنامه ریزی قرار میگیرند س این فرآیقد ا ف ر در بیعتر فقاسری  ای نوین امکان پذیر اسععه س  

ها سرعت، لحت، ن استفاده از این فناوریآماری در فضمای دیجیتا  اسمت و بدو  و اطالعات ها دادهانفجار 

  و اطالعات آماری غیر ممکن است.ها دادهدقت، نظارت و کیفیت در تولید 

 

 ریزی توسهه شاهچ  ه تحوالتی بود  اس ؟ اسخگویی به نزازهای نظام برنامهنظام آماری شوور در پ (4

 ای اقتصعععادی س اجتماع  س سم(اسعععبات م،  تعم،کرد  مه بخشس ا العات آماری پایه ای جمهیه  ا دادهن ام آماری کوعععور  

ق با د س  زیقه را مهابکققده  س اسععتلال س بیکاری س درآم ای قیمه تانواع تورم تو ید کققده س مصععرففر قگ  کوععور  س سععا  

کوور   ای آماریاید س در قا   سا قامه ای تو ید س  ز اه ن ر همان ارائه نتایج، ارائه میقمرآیقدا م،،   ز اه ن ر ف ای بیناستاندارد

را بر حیععع    aggregatedس ا العات آماری تجمیع سعععده  ا داده ای اجرای  به صعععورت سعععاالنه حجز هیادی اه س دسعععتگاه

 رچه  نماید س برای حرکه به سمه پوسش ا را به صورت مق ز ارائه م  ای  ب ه بقدی  ای استاندارد بین ا م،،  فها یهتفکی 

ریزی را  ای برنامه ای اجرای  به سیژه حوهه مه نیاه  ای آماری ارکان حاکمیه س دسعععتگاه 69س  69بیوعععتر این نیاه ا در سعععال  

 «فهرست آمارهای رسمی کرور»بقدی آناا در سعورای عا   آمار س ت(ه عقوان  رسد با اس ویهآسری نموده س انت ار م جمع

 س  ای مورد نیاه اه قبیل جقییه ا س هیر بخش ا در سعه  کوور س بر حی  تفکی  تو ید آن مه تمایدات س امکانات الهم برای 

ر  آمارگیری   تامین نیازهای آماری مقامات استانی و شهرستانی کرورت یعیمات کوعوری فرا ز گرددی  میقین برای   

تایه سده اسه که  69 ا در سال ریزی استانبرنامهه کوور س ساهمان مدیریه س جامه  با موارکه س  مکاری ساهمان برنامه س بودج

 ا باسیز س این  ای بهد سا د اجرای کامل آن در  مه استانن در سال جاری، امیدساریز در سالبا اجرای آهمایوع  آن در سعه اسعتا   

 ریزان استان  س سارستان  را تامین نماییزینیاه بییار ماز م امات س برنامه

 

 

 



العات و اطها داد شش و وضهز  تولزچ و انتوار آمارهای شوور و سطح دسترسی شاربران به ارزیابی شما از پو (5

 آماری  زس ؟

 دف توسهه پایدار کوور ایجاب میقماید که  مه نماگر ا س سا    ای توسهه پایدار س برنامه  ای توسهه در ابهاد هییه م(یه ،  

 و محدودیت اعتباراتاقتصععادی، اجتماع  س فر قگ  بر حیعع   مه هیر بخش  ا س مقا ق جلرافیای  کوععور تو ید سععوند س    

ی اولویت و اطالعات آمارها دادهرای عدم تولید و عرضممه با کیفیت امکانات به هیچ وجه توجیه قابل قبولی ب

هوشمند  یدار مورد نیاز برنامه ریزان و مدیران کرور در کلیه سطوح نمیباشد و یک نظام مدیریتی و برنامه ریز

یروی نقطعا باید کلیه نیاز های نظام آماری کرمور )قوانین و مقررات به روز، ترمکیالت اداری متناس ، اعم از   

انسممانی، بودجمه و تجهیزات و...( برای تولیمد این نهاده عمومی باکیفیت به عنوان زیرسمماتت المملی نظام     

امات باترین به ن ر من تامین این نیاه  ا س ا ز ریزی و مدیریت و حکمرانی شایسته را به لورت کامل تامین نماید.برنامه

  که با ضعری  تکاثری چقد برابری موج  افزایش باهد   ی استگذاری کرمور در شرایط فعل پر بازده ترین سمرمایه س 

وسش کوور  وا د سدی میزان پ ریزی، مدیریه س ارهیاب   مه ابهاد توسعهه س در نتیجه سعتاب مضاعف توسهه  امور حاکمیت  برنامه

آماری سجود دارد س الهم اسه س ا العات  ا دادهپاسع  داده سد س دسترس  برابر س به  قگام به   1 ای آماری کوعور در سعوال   نیاه

 دار در آناا صورت پذیردی ای مهق  ای رسه اصالحات س بابودمهابق با تجارب موفق جاان  س فقاسری
 

ریزی شوععور  زسعع  و الگوی پاسععخگویی به این نزازها شچام های آتی آماری توسععهه شوععور و نظام برنامهنزاز (6

 اس ؟  ه تحوالتی در ارشان و فرآی چهای نظام آماری بایچ صورت پذیرد؟ 

 ای  مه یهییه، ب،که فها  ای کالن س بخوع  سعهو  م، ، استان  س سارستان  ن  ریزیریزی توسعهه کوعور م(دسد به برنامه  برنامه

 ای آماری ثبت  مبقا،  مانقد گیردی بقعابراین باید با اسعععتفاده اه رسش ، بقگعاه  عا س مردم را در بر م    عای اجرای ، ناعاد عا   دسعععتگعاه 

س   ISICادی  ای اقتص ای بین ا م،، ، فها یهکوور ای پیورس س موفق  مه نیاه ای آماری کاربران فوق االساره بر حی  تفکی 

س  میقین تفکی   ای جقییت ، سن، سهو  درآمد س  زیقه س مقا ق جلرافیای  تا پایین   ICSEس س ضع فها یه   ISCOموعادل  

ترین سعهو  ت یعیمات کوعوری، مه،و یه س ییی صعورت پذیرد س این کار سعدن  اسه س در قا   فرآیقد مدرن ساهی ن ام آماری      

کاری  مه ارکان حاکمیه امیال س سال آیقده کوور  راح  گردیده س به تدریج در حال اجرا اسهی به فضل  دا س موارکه س  م

و  سازی شامل تغییرات در نوع نگاه و بینشاین مدرننااد ساهی این ت(ول بقیادین در ن ام آماری کوور صورت میگیردی 

و اطالعمات آمماری بمه عنوان سممرممایه اجتماعی، قوانین و مقررات، ترممکیالت اداری و      هما  دادهنگرش بمه  

اری و اطالعات آمها دادهع انسممانی، بودجه ای و فرآیند های مدیریت تولید و انترممار های منابسممازیظرفیت

کرمور اسمت. با انجام این مهم و انجام کارهای عالمانه و مجاهدانه نظام آماری کرمور از روش های سنتی به    

ا و هریجایگزین تود اظهاو اطالعمات ببتی بما کیفیت   هما  دادهروش همای ببتی مبنما گمذر تواهمد کرد و     

 .دار تواهد شدای ذهنی و تجربی ناقص و بعضا جهتههای مبتنی بر پیش داوریها و کارشناسیقضاوت

 

 

 



و اطالعات آماری اس .  ه بایچ ها داد شزفز  پایزن  های نظام آماری شوور موازی شاری و بهضاًیکی از آسزب (7

 شرد؟

 سوند س این نااد ا صرفامتو   تو ید آمار نوع  سرمایه اجتماع  م(یوب م در دیدگاه نوین، آمار ای رسم  س اعتماد به نااد ای 

 ای در ایجاد س گیترش سرمایه اجتماع  کوور ا به عقوان مامترینبقگاه تو ید م(صوالت آماری نییتقد ب،که ن ش س جایگاه سیژه

اسد، آمار مزبور اعتبار س ن ش  ود را اه دسه م  عقصر توسهه دارندی اگر به آماری که تو ید م  سود اعتماد الهم سجود نداسته ب

د د س  اصیت  برای برنامه ریزی  رد س کالن نخوا د داسهی یک  اه عوام،  که به اعتماد عموم  جامهه نیبه به آمار ای رسم  

تصادی س باال   س به  صو  آمار ای اقتصادی ضربه سدیدی سارد م  کقد سجود نااد ای مواهی در تو ید س انتوار آمار ای اق

 "بالیی بزرگ"فرمایقد ا تالف در آمار ای مراکز آماری آمار رسد اقتصادی س تورم اسهی م ام مه ز ر بری در این همیقه م 

ان  ای ع،م  را به عقوس تمرکز بر سیوه "تمرکز آمار در یک مرکز علمی"اسه که موج  ب  اعتمادی در مردم م  سود  س 

 نمایقدیرا برد اساس  اعالم م  

نه ف ر در آمار ای رسد اقتصادی، تورم س بیکاری ب،که گیترش آن به  مه آمار ای تو یدی،  ترتت آماری و موازی کاری

  زیقه  ای بییاری به بار م  آسرد که در هیر به بر   اه مامترین آن اساره سده اسه:

 تضعیو سرمایه اجتماعی و باور عمومی به آمارهای رسمی کرور 

 تماد بین المللی به آمارهای کرور کاهش اع

 ریزان و سیاست گذاران و به طور کلی کاربران آمارهای رسمی سردرگمی برنامه

 اتالف منابع انسانی و مالی

 افزایش در بار پاسخگویی و عدم همکاری پاسخگویان 

 کاهش کیفیت آمارها 

 انگیزگی دست اندرکاران تولید آمار سرتوردگی و بی

 گذاری تارجی سرمایه گذاری به ویژه سرمایهافزایش ریسک 

 انصاف حاکمیت ایجاد توراک تبلیغاتی منتقدان بی

سا ااسه که مرکز آمار ایران س بان  مرکزی اقدام به تو ید آمار رسد اقتصادی س تورم م  نمایقدی مرکز آمار ایران بر اساس سظیفه 

 ای ادامه م  د قدی  مان گونه که در سهور فوق اساره سد ادامه این رسند  زیقهقانون  س بان  مرکزی  ز بر اساس ساب ه، به کار  ود 

 چه باید کرد؟ هیادی برای کوور به بار  وا دآسردی سوال ایقجاسه که برای حل این میا ه 

ا  دسه دار کرده س  مانهور که اساره سد مواهی کاری سرمایه اجتماع  س اعتماد عموم  به آمار  ا، برنامه ریزی  ا س تصمیمات ر

 ای ادامه این رسند  زیقه  ای هیادی برای کوعععور به بار  وا د آسردی سعععوال ایقجاسعععه که برای حل این میعععئ،ه س اتالف  زیقه  

 زینه قابل تصور است:سه گ چه باید کرد؟ ا مالبیه

ر بتداسم سضعع موجود س تداسم تخری  سعرمایه اجتماع  س اتالف مقابع م(دسد کوور تاعز اه مقابع انیان  س بودجه ای      1

 ی تالف روند و گرایش مسلط در همه دنیا



همانند همه دنیا و ترممکیل سممازمان ملی آمار اددام ساحد آمار  ای اقتصععادی بان  مرکزی در مرکز آمار ایران   2

NSO     س عیقیه بخوعیدن به یگانگ  مرجهیه آمار  ای رسم  کوور در سا    ای کالن اقتصادی س پایان  میوگ

 صورت میگرفهی  1411مواهی کاری  ا، کاری که باید در سال تاسیس نااد توسهه ای مرکز آمار ایران در سال 

عم،  مرجهیه آمار  ای رسععم  یگانگ  عیقیه عم،   بان  مرکزی برای نیاه  ای دا ،   ود ستداسم م(اسععبات م،    4

 کوور در مرکز آمار ایران

در تو ید س انتوار رسد اقتصادی س تورم، مواهی کاری  ز در حوهه اجرا س  ز در حوهه م(اسبات س انتوار رخ داده اسه 

ورم س رسد به عبارت دیگر  ز مرکز آمار س  ز بان  مرکزی،  ر   ای آماری مجزای  را اجرا م  کققد س م(اسبات ت

اقتصادی را  ز بهور مجزا با مقابع آماری متفاست انجام م  د قدی در حوهه اجرا موج  ایجاد بارپاسخگوی  مضاعف 

برای پاسخگویان س اتالف  زیقه  ا س فرصه  ای نیرسی انیان  س اعتبارات در کوور سده س در حوهه م(اسبات س انتوار 

تخری  سرمایه اجتماع  کوور در حوهه آمار س برنامه ریزی را به دنبال داردی نتایج نیز ب  اعتمادی دا ،  س  ارج  س 

نتیجه این مواهی کاری در دس حوهه اساره سده، سردرگم  استفاده کققدگان اه آمار ا س سر وردگ  متو یان تو ید آمار 

 را ایجاد کرده اسهی

ی باکیفیه اسه س به  ور  الصه کیفیه حاصل است رار س ا العات آمار ا دادهاساساً مأموریه ن ام آماری کوور تو ید 

س ا العات آماری س ر بری س مدیریه اثربخش این فرآیقد  اسه که امرسهه در  مه  ا دادهفرآیقد  ای استاندارد تو ید 

س دیگر مدل  ای به استرا   GAMSOس  GSBPMکوور  ا ت(ه عقوان مدل  ای عموم  کی  س کار آماری 

 ای اه آن  ا در حال اجرا اسهیاسه س در کوور ما نیز سکل بوم  سده SDMXس ا العات آماری  ا دادهگذاری 

در فرآیقد مدل ساهی ن ام آماری کوور باید اصالحات الهم متقاس  با ن ام آمار  ای ثبت  مبقا صورت گیرد، انجام این 

س ا العات آماری مهابق با آ رین  ا دادهتو ید در  NQAFماز در قا    راح  س است رار چارچوب مدیریه کیفیه 

استاندارد  ا س توصیه  ای بین ا م،،  س سرایر کوورمان در مرکز آمار ایران در حال اجراسه س در قا   برنامه م،  توسهه 

 به دیگر دستگاه  ای اجرای  تیری  وا د یافهی امیدساریز با تصوی  قانون جدید آمار کوور (NSDS)آمار کوور 

 بیتر ناادی ن ام آماری یک ارچه س پاسخگو برای  مه امور آماری کوور به سیژه این م و ه فرا ز سودی

 

 سطوح دسترسی مخاطبان و ارشان نظام برنامه ریزی توسهه به اطالعات خام و تجمزع شچ   گونه اس ؟ (8

مدرن )حفظ محرمانگی اطالعات س یک  اه اصعععول بقیادین تو ید آمار در  مه کوعععور  ا س  مه ن ام  ای آماری سعععقت  

 "منابع اطالعات آماری"ا ذ سععده باید به گونه ای پرداهش س ارائه سععوند که به  یه سجه  ای دادهاسععهی یهق   فردی(

ق این اصل را کامالً رعایه م  کققد س  ب مراکز آماری با رعایت الو  حرفه ایتپاسعخگویان  قابل سعقاسای  نباسقدی   

آماری انفرادی ا ذ  ای دادهس ا العات آماری ا ذ سده اه مردم صرفاً در تو ید آمار  ای ک،  به کار م  رسند س  ا دادهقانون 

 سده اه مردم کامالً م(رمانه م  مانقدی



س این رسند با حفظ اصل  Micro (Dataت  ادادهامرسهه نیاه کاربران آماری، ف ر ا العات آماری تجمیع سده نییه ب،  ریز 

 مه افراد اعز اه  انوار، صقهتگر، جامهه سقاس س یییم  توانقد به ا العات دسترس  م(رمانگ  ا العات فردی رس به افزایش اسهی

 داسته باسقدی 

 گیرینمونه ای عالسه بر آمار ای مربوط به سا    ای کالن اقتصادی، انتوار داده  ای  ام  ر   ای مخت،ف، اعز اه  ر  

،  ای گردآسری سده را برای آحاد جامهه فرا ز م  کقد ا، بیتر ت( یق، بررس  س ت(،یل ابهاد س ارتباط مخت،ف دادهس سرسماری

  نداردی مهابق حق دسترس ا دادهبخصو  که مهموال بخش  صوص  به د یل عدم صرفه اقتصادی تمای،  برای گردآسری 

ید بدسن  یه م(دسدیت  این دسترس  را برای  مه ذی نفهان فرا ز کقد، ر چقد به د یل  زسم عموم به آمار ای رسم  کوور با

دارای سهو   ا دادهقانون مرکز امار ایران  دسترس  بر جداسل آماری سریز  9حفظ حریز  صوص  ساحد ای آماریتماده 

 یدسترس  مهیق  م  باسد

 

ه مفهوم اس  و  ه تحوالتی در ارشان و فرآی چ های نظام نوین سعازی نظام آماری یا توسهه آماری شوور به    (9

 آماری بایچ صورت پذیرد؟ و  ه موکالتی در طراحی و اجرای آن پزش روی شماس ؟

گاه و ناسه که سامل تلییر در نوع  چند بعدی و بلند مدتمدرن سعاهی ن ام آماری کوعور یا توسعهه آماری کوور فرآیقدی    

ا العات آماری در  مه سعهو  س در بین آحاد مردم اسه  تدسین س تصوی  قوانین س م ررات سفاف  س  ا دادهبه  بینش و نگرش

س متقاسعع  با ن ام آمار  ای ثبت  مبقا، اصععال  توععکیالت آماری دسععتگاه اجرای  س ظرفیه سععاهی در مقابع انیععان  س بودجه ای س   

محوریت و عات آماری در  مه ی دسعععتگاه  ای اجرای  با س ا ال ا دادهماقعدسععع  مجعدد ک،یعه فرآیقد  ای تو ید س تجمیع ریز   

مرجعیت مرکز آمار ایران است. همه این ابعاد باید با کارهای عالمانه و جهادی مداوم و حداکثر طی ده سا  

 عملیاتی شوند.

س ت(والت  تلییر اه بدیایات س ساقهیات  مه ی عرصه  ا اسه،  صوصاً مقاومت در برابر تغییراتدر پاس  به بخش آ ر سوال، 

مفهوم گذار از عصری به عصر دیگر است بنابراین  مدرن سازی در واقع بهاه جقس بقیادین س نااد سعاهی  ای جدیدی  

رحال د طلبد و نیازمند کار عالمانه، مجاهدانه و عاشممقانه اسممت.نگرش و بینش و اقدام و عمل تاص تود را می

ار در دستگاه  ای اجرای  مخت،ف متفرق اسه س  ر دستگا    ز تفییر، مالح ات، حاضر قوانین س م ررات مربوط به حوهه ی آم

که به حق سععتودن  اسععه س یکن باید  "حفظ م(رمانگ  ا العات فردی"ته، ات س تهصععبات  ا   ود را دارد  به سیژه در مورد 

  به عقوان مرجع NSOاهمان م،  آمار تکه در تجارب کوعععور  ای پیوعععرفته سموفق دنیا ی  مرکز حاکمیت  سیژه به نام سععع بدانیز

س آمار  ای رسعم  کوور ایجاد م  سود که اساس  مه ی کار  ای آن حفظ م(رمانگ  ا العات فردی مردم اسه   ا دادهسم(رم 

 سترسا ت  که تا کقون  ز با ساییتگ  قابل ت دیر انجام سده س  وا د سد س در ساقع فر قگ ساهمان  مرکز آمار چقین اسه  س س 

در نظام آماری مدرن محرمانگی اطالعات فردی به شکل بسیار حرفه تو ید ا العات آماری تجمیع سده اه آن  اسه  

رآیقد انفرادی ساص،ه قبل اه سرسد به ف ای دادهبه این صورت که ریز ای و تضممین دار و بهتر از گذشته تضمین می شود   

سا العات فردی  ا داده ای پرداهش آماری، کد گذاری مجدد م  سوند س در ساقع  یه فردی در مرکز آمار دسترس  س ا الع  اه 

به ا  داده افراد نداردی با این حال بر   اه دسععتگاه  ای اجرای  با قوانین موجود س سععه  دانش فه،  دددده  ای  برای ارسععال ریز 



فه،  قانون مرکز آمار  6مرکز آمار دارندی که این موععکل با قانون جدید به  ور ریوععه ای حل م  سععودی س   اه ن ر ما با  مین ماده 

به  ا دادهایران س بخوعععقامه مهاسن اسل رئیس جماور در این  صعععو  نباید دسعععتگاه  ای اجرای  ته،ل س تردیدی در ارسعععال ریز  

میزان آگاهی و دانش محدود مدیران و کارشناسان از روش های ببتی مبنا باسعقدی موضعوع دیگر     مرکزآمار داسعته 

س سظیفه ی ما س ساحد  ای آمار س ا العات دستگاه اجرای  س صدا س سیما س اص(اب رسانه اسه که بتوانیز نگرش س فر قگ  یاست

 متقاس  با این ن ام را ایجاد نماییزی

ر های پیررو و موفق نظام آمار های ببتی مبنای مدرن غیر سیاسی با فواید بسیار زیاد به هر حا  یا مانند کرمو 

را می تواهیم؟ یا نمی تواهیم؟  اگر می تواهیم )که به نظر من این نه یک انتخاب بلکه تنها گزینه ی عقالنی 

ا  بدون را که همانا ارسها و تبعات سیاسی جهت دار است( باید الزامات آن مبتنی بر ترد برمر و بدون انگیزه 

آماری به مرکز آمار ایران به عنوان مرجع نظام آماری کرممور و امین های دادهقید و شممرط و ما به ازای ریز 

و اطالعات آماری تجمیع شممده ی با ها داده"حاکمیت در این زمینه بپذیریم و همگان در مقابل از این مرکز

و اطالعات فردی ها دادهها )مراکز آماری( در همه ی دنیا همین است: اتذ  NSOایجاد  که فلسمفه  "کیفیت

قمابمل اعتماد از همه ی مردم و ارکان حاکمیت و تبدیل آن ها و نماگر ها و شمماتص های آماری مورد نیاز   

 و اطالعات انفرادی.ها دادهکاربران با حفظ محرمانگی 

سمنتی به نظام آمار های ببتی مبنا فقط در لورت باور و اعتماد   این تغییرات بنیادین و گذار از نظام آمار های

کامل مدیران ارشمد دستگاه های اجرایی به این فرآیند و الزامات آن و حمایت و پرتیبانی همه جانبه آنها از  

برنامه های عملیاتی امکان پذیر اسمت واال بخش هایی از مدیران میانی با توجه به مرمکالت و تنگنا های وضع   

موجود و سمختی های این تغییر بنیادین )که در واقع گذار از عصری به عصر دیگر است( با رفتار های اداری  

بروکراتیک و محافظه کارانه مانع از این تغییرات میروند و این واقعیتی است که در یک سا  گذشته به توبی 

 نمایان گرته است.

یک واحد تولید کننده ی آمار در کنار دیگر تولید کنندگان سخن آتر اینکه در نظام مدرن، مرکز آمار لرفاً 

نیست. بلکه مرجعیت آمار های رسمی کرور را بر عهده دارد و هماهنگ کننده و پایرگر و ارزیابی کننده ی 

همه ی فعالیت های آماری دیگر دستگاه های اجراییست. همانند سازمان برنامه و بودجه ی کرور در امور برنامه 

 و یا بانک مرکزی در حوزه ی وظایو امور پولی و بانکی و ارزی. و بودجه

 

رای و  ه اقچاماتی ب تولزچ و انتوار به ه گام آمار های رسمی شوور  زس  و شزفز  ارزیابی شعما از وضهز   (11

 و اطالعات آماری برای افزایش قابلز  اتکا به آنها صورت گرفته اس ؟ها داد ارتقا شزفز  

ت ن ام باسععدی یک  اه موکال ا م  ای آماری باقگام بودن س به سقه بودن انتوعار نتایج  ر  کیفیه در سعاهمان   اییک  اه مو فه

باسدی نیاه ای آماری کوور در سه   ا م  ا س سیاستگذاریریزیآماری کوور کمبود آمار س ا العات دقیق س باقگام جاه برنامه

ریزی س سعیاستگذاری نیز اه ا العات آماری موجود در حد مه،وب استفاده  برنامه  ایسعود س دسعتگاه  مه،وب تو ید س عرضعه نم  

 کققدینم 



 ز ثبه  سوند یا اگردر سعییعتز تو ید ا العات، اسعتفاده اه آمار ای ثبت  دارای اسعکال اسعهی ا العات یا بهور صع(ی  ثبه نم       

 آمار ایران موکل سجود داردی  ا به مرکز ای پرداهس  س انت ال آنسوند در استفاده اه رسشم 

ه ریزی نا ما قگ  سجود داردی سجود برنامه مقیجز س یک ارچ ای آماری کوور س ن ام برنامهبه د یل عدم سفافیه قانون  بین فها یه

مار همان  آ ای تو یدکققده آمار الهم س ضرسری اسهی تو ید س انتوار به  قگام  ای آماری در سعه   مه دستگاه برای انجام فها یه

ا میه دارد که ن ام مدیریت  کوور اه ی  فرایقد موخ  تبهیه کقد که متاسفانه در کوور اه ن ر بهد همان  س پوسش جلرافیای  

 یدر حیاب  ای م،  س مقه ه ای اسه ا دادهنواقص  سجود داردی اس ویه این 

 ما قگ   ای هیادی سجود داردی تصوی  قانون امار جدید به د یل عدم سعفافیه کامل قانون  بین سظایف دسعتگاه  ای اجرای  نا   

مهابق با ا زامات ن ام آمار  ای ثبت  مبقا س تهیین صری  سظایف س ا تیارات س میئو یه  ای دستگاه  ای اجرای  برای ج،وگیری اه 

م فها یه  ای آماری در  مه ی مقیجز س یک ارچه برای انجا (NSDS)تفییر به رای آن  ا س  میقین برنامه ی م،  توسهه ی آمار 

دستگاه  ای تو ید کققده ی آمار ا ویه س ضرسرت تام داردی  مه ی آمار  ای رسم  کوور باید  بق ت ویز همان  اه قبل اعالم سده 

ت رمقتور س ا الع رسان  سوند، کاری که  ز اکقون به  ور ساییته در مورد نرخ تورم، نرخ رسد اقتصادی س استلال س بیکاری صو

 م  گیرد س باییت  به  مه ی آمار  ای رسم  کوور تیری یابدی

 :انجام داده اسه اقدام اساسیمرکز آمار ایران به مق ور بابود فرایقد ای آماری س ارت ا کیفیه نتایج  ر  آماری  ود چقد 

 18مرح،ه س  8 ای رسم  کوور که س انتوار آمار  ا دادهبه عقوان مدل اص،  تو ید   GSPPMاستفاده اه مدل عموم  استاندارد  (5

 گام دارد

  راح  س تصوی  چارچوب کیفیه س اجرای آهمایو  آن در چقد  ر  آمارگیری مرکز آمار ایران  (2

  Focus PDCA ای بابود فرایقد ا با استفاده اه رسیکرد باه ماقدس  فرایقد ا س توسهه رسش (5

 آسری داده تسیجاد  ای ا یر به نام سامانه جمعا العات    سال استفاده اه ابزار ای ا کترسنیک  س مبتق  بر تکقو وژی (4

 حرکه به سمه  راح  س است رار رسش  ای ثبت  مبقای مدرن  (5

 میقین ارت ا کیفیه ا العات با ارتباط موثر س میتمر با کاربران ا العات آماری برای دریافه دیدگا اا س ن راتوان س انجام 

دانوگا یان س مرکز آمار ایران با  دف ارت ا دانش ن ری س آسقای  با ن ریه  ای جدید آماری،  ای پژس و  موتر  بین پرسژه

 باسدی تواند موثر س کارساه ای ع،م  در عمل م اقتصادی س ییی کارسقاسان مرکز آمار ایران س آسقای  استادان س پژس وگران با ن ریه

  س کیف  ان س  میقین بدنه مهاسنه آمار س ا العات استان  ا موج   میقین توجه بیوتر به مرکز آمار ایران س گیترش کم

ت ویه جایگاه آمار در سه  م،  س مقه ه ای  وا د سدیساین امر در پاسخگوی  به نیاه  ای آماری متقوع برنامه ریزان موثر 

  وا د بودی

 

 توانچ باشچ؟مواردی می ف اوری های نوین قابل شاربرد در حوز  ی تولزچ آمار های رسمی شوور شامل  ه (11

آسری، اسعععتفعاده اه فقاسری  ای نوین ا العات س ارتبا ات در فرایقد تو ید آمار ای رسعععم  س دمات آماری به سیژه جمع   (5

 یافتها العات آماری  مگام بودن با کوور ای توسهه پرداهش، تایه گزارش س ذ یره

 IT ای رسا هرسه درهمیقه تجایزات س هی ای بهبر ورداری اه فقاسری (2



  ای آماریدر فها یه ICTکارگیری ارت اء سه  دانش س فر قگ به (5

 برای گردآسری ا داده ای نوین در امر بررسعع  س ایجاد همیقه  ای اسععتفاده اه دانش  ای نوین بویژه مه  کارگیری فقاسریبه (4

 آمار ای رسم  

س  ISO27001فقاسری ا العات بر اسععاس اسععتاندارد  اسععت رار سععییععتز مدیریه امقیه ا العات س اجرای فرآیقد ای حوهه (5

 س ییی ITILتالش در است رار سایر استاندارد ا اهجم،ه 

  ای حوهه فقاسری ا العاتکارگیری بخش  صوص  در بر   اه فها یهبه (6

 حرکه به سمه تو ید آمار به رسش  ای ثبت  مبقا (7

 استفاده اه  دمات ت،فن  ای  مراه در جابجای  افراد (8

 استفاده اه  دمات پردا ه ا کترسنی  در ر گیری ا گو ای مصرف س  میین دریافه ما یات  (9

 ثبت  س امکان پرداهش آن  ا ای داده یق  پایگاه  (51

 ثبت  س امکان پرداهش آن  ا ای داده یق  پایگاه  (55

م،  در م(یر دیجیتال س ت ویعه نوعععر ا الععات بهقوان حق م،  مردم س گیعععترش مواد دیجیتا   س اسعععاعه فر قگ س هبان     (52

 دسترس  سریع س ارهان ا العات

 

هایی برای توجه و سععازی  گونه اسعع  و  ه ضععرورتاسععتفاد  از ف اوری های داد  در فرآی چهای تیععمز  (12

 موارش  مردم در حکمرانی وجود دارد؟

 یتقد س تئوری  (Public goods and Inputs) "های عمومیکاالها و تدمات و نهاد"آمار  ای رسعم  کوور در ساقع  

      نه تئوری کاالها و تدمات تصممولممی س مقهق س سعععاهسکعار تو یعد آن  ا  مان تئوری کاال  ا س دمات عموم  اسعععه،    

(Private Goods)  پذیر نییتقد س  مه ی مت اضیان م  ی این  دمات این اسعه که رقابه به عبارت دیگر ما یه تو ید س عرضعه

 ا بیععتگ  به میزان اعتماد پاسععخگویان س دسععه اندرکاران داردی در  صععو   سععتفاده نمایقد س کیفیه آنتوانقد  مزمان اهآن  ا ا

کاف  اسهی  1461 ا س موعارکه عموم مردم اسعاره به تجربه بییار موفق سرسماری عموم  نفوس س میکن سال   اسعتفاده اه فقاسری 

ر این د برای اولین حضور حائز رتبه او  جهانند س کوورمان ااه مردم به رسش ایقترنت  سرسماری سده %48که در این سال 

سومین  رایدر صدر قرار داسه س کوور ای کانادا س استرا یا ب %41عرصعه سعدی قبل اه کوعور ما کوور ژاپن برای اس ین حضور  با    

 رسیدندی %97حضور به ت ریباً 

 

 در آمایش سرزمزن  زس ؟  RS-GISنقش و جایگا   (13

رترک پایداری تعیین فصل مآمایش سعرهمین به دنبال استفاده بایقه اه سرهمین س توسهه متواهن س پایدار اسه بقابراین به دنبال  

محیط زیسمت، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی است  بنابراین تمرکز لرف و افراطی بر هر یک از این  

قا ق فرایقد باره برداری بایقه اه امکانات، مقابع س اسعتهداد ای م  کند.سه بعد پایداری توسعه کرور را با مرکل مواجه می

  برنامه ریزی آمایش سعرهمین یا برنامه ریزی فضععای  اسعهی به عبارت دیگر تق یز رابهه میان انیععان،   میععت،زم  مخت،ف تفضعای م،  



ابود ک،یه امکانات انیان  س فضای  سرهمین جاه بسعرهمین س فها یتاای انیان در سرهمین به مق ور باره برداری مقاس  س پایدار اه  

 ای نوین اسه د دی آمایش سرهمین در همره دانشسضع مادی س مهقوی در  ول همان ا داف اص،  آمایش سرهمین را توکیل م 

 باسدی د به سرعه در حال رسد س توسهه م گیری اه دستاسرد ای ع،وم س فقون جدیکه با باره

 های آمایش سرزمین: اهداف و ضرورت

 پایدار مقه ه ایتوسهه   دستیاب  به تواهن س تهادل  ای 5

   استفاده اه مزایای تمرکز هدای  در اداره کوور س رسد س توسهه پایدار مقا ق2 

 ارت اع رفاه عامه مردم س تهادل در توهیع امکانات س  دمات (5 

 ساهی فضای  سرهمینیک ارچه (4 

 مکان یاب  مقاس  فضا ا برای توسهه پایدار س نه صرفا مالح ات اقتصادیی (5 

با توجه به نارسعاییاا س موعکالت فضعای  کوعور، توجه به آمایش سعرهمین به عقوان ابزار حرکه س  دایه آگا انه به سوی توسهه      

 باسدی  تاای سرهمین حائز ا میه م موهسن س تهادل مقه ه ای، تخصی  مقابع به تقاس  تخصی  فضای توسهه س انتخاب قاب،ی

به عقوان ع،ز س فقاسری در همان  GIS ای ا العات مکان   ا در فضا اسهی سییتزایقه اه فضعا، است رار مق ز پدیده الهمه اسعتفاده ب 

ان ، مک ای دادهفضای  تسامل  ای دادهحاضعر، هیرسعا ه فق  مورد نیاه جاه گرداسری، ذ یره سعاهی، ت(،یل، باهیاب ، نمایش    

توصعیف  س همان   س ارتباط با سایر مقابع ا العات  را فرا ز م  کقدی با توجه به ا داف س کارکرد ای آمایش سرهمین، با استفاده اه  

GIS ای آمایش سعرهمین اعز اه انیان، فضا س فها یه ایجاد م  سودی فقاسری سقجش اه راه دسر  ، پایگاه داده مکان  ا مان (RS) 

 ریق تصعاسیر ما واره ای یک  اه مامترین ابزار ای تایه ا العات مکان  اسعهی سقجقده  ای مخت،ف با قدرت تفکی  مکان ،    اه

همان ،  یف  س رادیومتری  متقاسععع  با انواع کاربرد ا در حال برداسعععه تصعععاسیر اه پدیده  ای همین  یعععتقدی به عقوان نمونه در 

ر ما واره ای در ی  مقه ه، امکان بررسعع  تلییرات همان  س مکان  پدیده  ای مخت،ف صععورت دسععترسعع  به آرسععیو همان  تصععاسی

 مرتبر با انیان س م(یر فرا ز  وا د سدی 

با توجه به  زسم تبیین ارتباط فضععا، انیععان س فها یه در آمایش سععرهمین، یک  اه مامترین مقابع ا العات  که در کوععور سجود دارد  

 ای آماری اسهی با  ا در مرکز آمار سامل نفوس س میکن، کواسرهی، عوایری س  میقین  ر ارینتایج حاصعل اه انواع سعرسعم   

آسری اقالم آماری در سععه  ساحد پایه جامهه نمونه، ا العات آماری در سععهو  مخت،ف قابل اسععتخرا  اسععهی یک   توجه به جمع

جامع آماری ثبت  مبقا اسه که در صورت ت( ق این ن ام نیز   ای ماز در مرکز آمار ایران اسعتاره یا  مان ن ام دیگر اه هیرسعا ه 

ریه مقابع بییار گیری س مدیدسعتیاب  به ا العات با ا میقان، دقه س سعرعه بیوعتری مییعر  وا د بود که در بابود کیفیه تصمیز    

 تأثیرگذار  وا د بودی
 

 در شوور های دنزا  گونه اس ؟   GISو   RSنحو  استفاد  از  (14

فضای ،  ای دادهصعرفا ی  پایگاه داده مکان  اه پدیده  ا س عوار  سه  همین نییهی ب،که با توجه به امکان ت(،یل   GISامرهسه 

در  SDIن ش ی  سییتز پوتیبان تصمیز گیری را در فرایقد ای مدیریت  بر عاده داردی  میقین با است رار هیرسا ه داده مکان  

مکان  میان ساهماناای مخت،ف م( ق سده اسهی اه سوی دیگر با توجه به گیترش  ای ادهدسه  کالن، امکان به استرا  گذاری 

در حال  GIS ای  ای موارکت  س مردم گیتر رسیکرد جدیدی در سییتزایقترنه فراگیعتر، تجایزات  وسعمقد  مراه س سعرسیس   



 ای آماری س ریاضعععیات  اه دیگر ت(،یلسعععکل گیری اسعععهی داده کاسی یا اسعععتخرا  دانش اه داده  ا،  وش مصعععقوع  س انواع  

م  باسععدی موارد فوق در حوهه  ای مخت،ف  سععامل مدیریه  دمات سععاری، مدیریه همین،    GIS ای کاربردی در حوهه بخش

مدیریه ب(ران، حمل س ن ل، برنامه ریزیاای آمایش سرهمین، امور اقتصادی س اجتماع ، کواسرهی،  واسقاس ، آب س برق س ییی به 

 رت گیترده مورد باره برداری قرار گرفته اسهی صو

ز متر،  ا، امکان تایه تصاسیر با قدرت تفکی  مکان  در حد نیدر همیقه تصاسیر ما واره ای نیز با بابود انواع قدرت تفکی  سقجقده

 ای پرداهش تصاسیر ما واره ای،  وش مصقوع  س داده کاسی حاصل سده اسه س ت(ول ع یم  در تایه ن وه با استفاده اه تکقی 

  ایدادهفضععای  امکان ذیر سععده اسععهی  ای دادهبا تقوع سععقجقده  ا س ما واره  ا در حوهه  ای مخت،ف دسععترسعع  به مقبع مام  اه 

را به  ود ا تصا  داده اسه که با تیایالت   ابیش اه  فتاد درصعد اه  زیقه  GIS ای   به عقوان مامترین بخش اه پرسژهفضعای 

  ای مخت،ف بیش اه پیش افزایش داده اسهی در حوهه RSس  GIS ای فرا ز سده، کارای  سییتز
 

 زس  و  ه بایچ  GISو  RSهای ها و تک ولوژیقابلز  مسعالل مربو  به عچم استفاد  شافی از  در شوعور ما   (15

 ؟شرد

 ای جمع آسری س تو ید داده، سا تارد  ، ذ یره ساهی، ت(،یل س میت،زم دستیاب  به هیرسییتز GISفرایقد اسعت رار ی  سعییتز   

فضای   ای داده، در سه  تو ید GIS ای متو   س مرتبر با  ای انجام سده توسر ساهماننمایش اسهی در کوور ما، عمده فها یه

س اجرای ت(،ی،اای مکانیاب  س مییریاب  اسه س در همیقه  ای مخت،ف ضرسرت بکارگیری این فقاسری سجود داردی موکل فه،  در 

فضای  اسه که نواند قده  زسم بکارگیری استاندارد ای داده س سرسیس مرتبر  ای دادهکوور تهامل پذیری س به استرا  گذاری 

 در این حوهه اسهی

مکان ، در همیقه فق  را کار ای مخت،ف  برای تأمین مقابع داده سقاسای  م  سود که به صورت  ای دادهزیقه باالی تو ید ع،یردز  

 ای گیری ا س تصععمیزگذاریموقت  دارای کارکرد مقاسعع   یععتقد اما موععکل اصعع،  در عدم بکارگیری ا العات در سععیاسععه  

 ایانیپسقگین س جبران ناپذیر بر جامهه ت(میل م  نمایدی مدت  زیقه مدیریت  اسه که متأسفانه در دراه


