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جناب آقاي پارسا رييس مركز آمار ايران ،ضمن تشكر از حضورجناب آقاي دكتر نوبخت و نيز خير مقدم به اعضاي محترم حاضر
در جلسه ( اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار ،روساءودبيران كميته هاي آمار بخشي) در خصوص بند اول و دوم دستور
جلسه " نوين سازي نظام آماري با رويكرد ثبتي مبنا ،چالش ها و الزامات راهبردي "و" بررسي و تصويب نظام تهيه و تدوين
برنامه ملي آمار  ،"1396-1400گزارش مبسوطي به جلسه ارائه نمودند (.پيوست شماره  1و) 2

اي شان اظهار دا شت  :نظام آماري ك شور با همه ويژگيهاي مثبت و برخي نقاط ضعف ،د ستاوردهاي مهم و خوبي دا شته ا ست ولي
حتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  1395كه به روش اينترنتي و الكترونيكي انجام شد و با ثبت ركورد جهاني  48/4درصدي
باعث حيرت نهادها و مراكز آماري بين المللي شد؛ هنوزدر زمره سرشماريهاي سنتي است در حاليكه نظام فعلي كشورهاي پي شرو
نظام ثبتي مبناء ا ست .آمارگيري ثبتي مبناء ،آمارگيري ا ست كه برخالف آمارگيرهاي سنتي جمع آوري اخت صا صي داده ( مانند
سرررشررماري و نمونه گيري ) ندارد و از ريز داده هاي اداري موجود اسررتفاده مي كند .بنابراين دسررتهاههاي اجرايي در حين انجام
وظايف جاري خودو انجام ثبت هاي اداري مربوط در قالب سامانه هاي ا ستاندارد و يكپارچه ن سبت به ار سال ريز داده ها( با حفظ
محرمانهي) به سرررازمان ملي آمار اقدام مي نمايند و پس از پردازش هاي زم بر روي اين ثبت هاي اداري؛ شررراخآ هاي آماري
مورد نياز برنامه ريزان  ،سررياسررتهناران و محققين بر حسررب سررن ،جنسرريت ،تحصرريالت ،فعاليت ،منا

ج رافيايي و ...توسرر

متخصصين آمار تهيه و ارائه مي گردد .اين فرايند در كشورهاي پيشرو ي بيش از دو دهه عملياتي شده و ما انتظار داريم با ايجاد
نهادهاي زم و اسرررتفاده از تجارب كشرررورهاي ديهر و با هماهنهي و همدلي در ي كمتر از ده سرررال به اين مهم دسرررت يابيم .با
اسررتقرار نظام آمارهاي ثبتي مبناء در بسررتر شرربكه ملي ا العات ،كيفيت داده ها به ور محسرروسرري افزايش مي يابد .در كنار ايجاد
ب سترهاي قانوني و مقرراتي منا سب براي اين كار ،سه شنا سه يكتا براي جمعيت ،مكان و ك سب و كار باي ستي ايجاد گردد وكليه
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داده هاي د ستهاههاي اجرايي با ا ستفاده از اين سه شنا سه يكتا قابل ات صال مي با شند .جريان ا العات فردي با حفظ محرمانهي
كامل به سرررمت مراكز آمار كشرررورها ير رفه مي باشرررد ( )One way trafficو از رف ديهر شررراخآ هاي مورد نياز
سياستهنار،برنامه ريز و محققين پس از توليد ( تركيب ثبت هاي اداري ارسالي از دستهاههاي اجرايي) و از ري پنجره واحد در
اختيار ايشرران قرار مي گيرد .در اين نظام نوين براي انجام سرررشررماريها عمومي نفوس و مسرركن نيازي به مراجعه به منازل مردم ويا
حتي ارائه اينترنتي آمار و ا العات نمي باشد.
جناب آقاي دكتر نوبخت ،رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس شوراي عالي آمار:

تشكيل شوراي عالي آمار در راستاي ير ماموريتي است كه در بند ب ماده  10قانون احكام دائمي توسعه تعيين شده است در بند
ب ماده  10در قانون احكام دائمي حكمي صراحت دارد كه برنامه ملي آمار براي دوره  5ساله  1396-1400به تصويب شوراي عالي
آمار برسد كه اين برنامه همزمان با دوره برنامه ششم است .اين برنامه در مجلس به تصويب نمي رسد بلكه در شوراي عالي آمار به
تصويب مي رسد .با توجه به اينكه سازمان برنامه و بودجه كشور سازماني تخصصي در برنامه ريزي است و با توجه به اينكه مركز
آمار ايران نيز يكي از سازمانهاي زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه كشور است .مركز آمار ايران از تجارب سازمان نيز استفاده
ميكند .براي تهيه هر برنامه ابتدا ير نظام تدوين را تهيه ميكنيم از آنجائيكه هر برنامه ير نقشه راه از وضع موجود به وضع
مطلوب است ،مي بايست در نظام تعريف شود.وضع مطلوب و وضع موجود چيست؟ با چه راهبردي هايي ميخواهيم حركت كنيم
نظام پيشنهادي براي تهيه نقشه راه وضع موجود به وضع مطلوب است .وضع موجود ( نظام آمارگيري سنتي ) تقريباً در بسياري از
موارد در دنيا منسوخ شده است .آمارگيريها در قرن  19عمدتاً به شكل سرشماري و در قرن  20به شكل نمونه گيري و تعميم نتايج
به كل جامعه بود ولي در قرن  21از ير روش استقرايي ريز داده هاي اداري تحت عنوان آمارهاي ثبتي مبناء استفاده ميشود.
وآمارهاي كالن كشور بدست مي آيند و در آن وضع مطلوب از داده هاي دستهاههايي كه آمار واقعي ثبت كرده اند استفاده
مي شود و اگر آمارها را تلفي كنيم آمارهاي كلي و دقي

تري دريافت خواهيم كرد  .براي انجام اين حركت بايد جهت گيريهاي

كلي و راهبردهاي كالن در اين جلسه تصويب و به عنوان مبناي تدوين برنامه هاي راهبردي و عملياتي ابالغ گردد و دبيرخانه شوراي
عالي آمار  11مورد را پيشنهاد داده است و آن مرجعي كه بايد تصميم گيري نمايد جلسه شوراي عالي آمار مي باشد .در نظام
پيشنهادي 5 ،سطح يا  5يه تعيين شده است .ابتدا كميته آمارهاي بخشي گزارشات زم را تهيه و به شوراي تلفي ارائه مي دهد.
شوراي هماهنهي و تلفي نسبت به بررسي و ارجاع گزارشات به گروههاي تخصصي هفت گانه اقدام مي نمايد .گروههاي تخصصي
نتايج بررسي خود را به شوراي هماهنهي و تلفي ارائه نموده پس از اعمال هماهنهي و تلفي گزارش كار گروههاي تخصصي،
نتيجه كار در سطح چهارم يعني ستاد تدوين برنامه بررسي ،اصالح و تاييد مي شودو در نهايت محصول كار ستاد و احكام به
شوراي عالي آمار جهت تصويب ارائه مي شود .بنابراين اين مرحله ،مرحله تصويب جهتگيريهاي كلي و راهبردهاي كالن و
همچنين ساز و كار و نظام تهيه و تدوين برنامه است و اصل برنامه ان شاءا ..تا پايان آبان ماه ارائه و تصويب خواهد شد.
مركز آمار ايران بعنوان يهانه مرجع رسمي آمار مي باشد كه مجلس نيز تاييد نموده است كه ير مرجع بعنوان مرجع رسمي آمار
در كشور باشد و آن نيز مركز آمار ايران است.
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آقاي مقتدايي ،نماينده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران:

ير نكته اساسي اين است كه گزارشات به گونه اي در اختيار اعضاي اركان و سطوح مختلف تدوين برنامه اعم از كميسيون
تخصصي و شوراي عالي آمار قرار گيرند تا فرصت كافي براي اظهار نظر و تصميم گيري وجود داشته باشد .نظام آماري كشور ما
متفاوت با ساير كشورها مي باشد و امروز دنيا مردود مي داند كه ا العات ير رفه به مراكز آماري برود .بانر مركزي سالها قبل
ازمركز آمار ،آمارهاي اقتصادي كشور را توليد كرده و مي نمايد.
آقاي مهندس ابويي مهريزي ،معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

در تهيه و تدوين نظام تدوين برنامه ملي آمار  1396 -1400كه بطور جامع و كامل ارائه گرديد راهبرد ها و سياستهايي تبييني براي
برنامه ملي آمار است و ساختار تهيه برنامه نيز ب پيش نويس ،ارائه شده؛ مناسب است.
آقاي نصيري  ،نماينده وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي:

با توجه به تجربه در دو برنامه قبلي برنامه ششم نسبت به برنامه هاي قبلي جامع تر است  .ممكن است اشكا تي داشته باشد كه با
همكاري دستهاههاي اجرايي حل خواهد شد .آنچه مهم است اينكه از موازي كاري جلوگيري شود و تقسيم كار صورت پنيرد تا
كاربران آمار به ور مطلوب بتواند از آمارهاي چندگانه پرهيز كنند.
آقاي دكتر رضايي ،معاون برنامه ريزي و امور زير بنايي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رييس جمهوري:
در اين كه راهبرد اصلي و اساسي نظام آماري ثبتي مبناء باشد هيچ ترديد نمي باشد .برخي از آمارها درگنشته و در حال حاضر در
مركز آمار ايران به صورت ثبتي توليد مي شوند ولي زم است نهاد ها و بستر هاي زم براي استقرار كامل و جامع نظام آمارهاي
ثبتي مبناء در سالهاي پيش رو در برنامه ملي آمار ايجاد شوند.كميته آمارو ا العات منا

روستايي كشور در سال گنشته به تصويب

شوراي عالي آمار رسيد و تاكنون بيش از  7جلسه برگزار نموده است .براي داشتن نظام آمارهاي ثبتي مبناء ارتباط قانوني و نظام مند
بين دستهاههاي اجرايي كشور زم است و بايستي از سه شناسه يكتاي جمعيت ،مكان و كسب و كار براي لينر داده ها با ضمانت
اجرايي و قانوني زم استفاده شود .نظام تدوين برنامه ملي آمار  1396-1400تهيه شده ساختار مطلوب است.
خانم مهندس اشرفي ،نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي:

از دو منظر مي توان بررسرري كرد اول اينكه نسرربت به برنامه هاي قبلي جامع تر اسررت ولي فرايند حضررور اعضررا دركميته هاي آمار
بخ شي و كمي سيون تخصصي شوراي عالي آمار كم رنگ و ضعيف مي باشد وبحث دوم در خ صوص متا ديتا است در ارتباط با
ارائه رشررد اقتصررادي آمارهاي متفاوتي داده مي شررود در اين خصرروص نيز بايد متا ديتاي داده هاي آماري ارائه شررد و محاسرربات
شاخآ ها در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار با دقت بررسي شود و نهايت ًا داده هاي رسمي كشور از ري مركز آمار ايران
اعالم مي شود.
آقاي صابري مديركل طرح ،برنامه و منابع انساني وزارت امور خارجه:

تعدد مراكز آماري همواره مشكل بوده است  .ب فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تعدد مراكز آماري به عنوان دغدغه
و بي اعتمادي است  .مرجع رسمي آمار مركز آمار ايران است .ايجاد نظام آماري نوين در سال اول برنامه ششم ،كه با استقرار دولت
مي باشد بسيار عالي است .چارچوب و اصل اين برنامه مورد تاييد است.
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آقاي مهندس صفدري ،معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور:

ا العات مكاني و كسب و كار ،نرم افزارهاي زير ساختي ،استاندارد سازي ريز ا العات مهم است و زم است كلمه مديريت به
جهت گيري كلي و راهبردي كالن شماره  1-3ا ضافه شود و عنوان آن به "باز مهند سي ساختار ،وظايف و مديريت نظام آماري
كشور" اصالح گردد.
آقاي دكتر اهلل داد ،معاون اتاق بازرگاني ،صنايع ،معاون و كشاورزي ايران :اين نهاه ،ير نهاه ملي است و بايد از تخصآ هرير از
دستهاههاي اجرايي استفاده شود .اگر به اين رسيده ايم كه ير مركز بايد اعالم آمار رسمي بنمايد به آن اكتفا كنيم.
آقاي منيعي معاون پژوهش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اطالعات:

هماهنهي زم براي ورود  Dataبعمل آيد .تناسب با كميته توسعه دولت الكترونير چهونه است؟ كميته هاي آمار بخشي به
رسميت شناخته شوند و از ظرفيت آنها حداكثر استفاده شود.
آقاي حسين آبادي ،مديركل برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي وزارت نيرو:

بررسي تجارب جهاني در خصوص تكامل نظام هاي آماري كه توس اين وزارت خانه صورت گرفته است نشانهر صحيح بودن
جهت گيري شوراي عالي آمار و مويد گزارشات ارائه شده به جلسه مي باشد .زم است همه كارها ب برنامه زمان بندي و سلسله
مراتب پيشنهادي و با حضور فعال همه اعضاء پيش روند.
اهم مذاكرات در خصوص بند سوم دستور جلسه:

از آنجاكه پي شنهاد ت شكيل كميته آمارهاي بخ شي خ صو صي به تقا ضاي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و ك شاورزي در جل سه 98
كميسيون تخصصي شوراي عالي آمارمورد تاييد و بررسي قرار گرفت  .كليه اعضاي شوراي عالي آمار با تصويب تشكيل كميته
مزبور در چارچوب نظام آماري كشور مورد موافقت قرار گرفت.
مصوبات:
.1در اجراي بند ب ماده  10قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ،مبني بر تهيه برنامه ملي آمار كشور( ) 1396-1400و با
هدف گنار نظام آماري ايران از سنتي به مدرن با رويكرد ثبتي مبناء" ،نظام تهيه و تدوين برنامه ملي آمار  " 1396-1400به شرح
پيوست شماره  2تصويب و مقررگرديد ،مركز آمار ايران با مشاركت دستهاه هاي اجرايي و رعايت جهت گيري هاي كلي و
راهبردهاي كالن بشرح زير حد اكثر تا تاريخ  1396/08/25اقدام نمايد.
 .2جهتگيري هاي كلي و راهبردهاي كالن  11گانه تدوين و تهيه برنامه ملي آمار  1396-1400به شرح ذيل تصويب گرديد:
 ايجاد نظام نوين آمارهاي ثبتي مبنا با هدف كاهش چشمهير هزينه هاي توليد و بار پاسخهويي
 بازنهري در قوانين و مقررات متناسب با الزامات نظام آماري مدرن و حاكميتي بودن امر آمار
 باز مهندسي ساختار  ،وظايف و مديريت نظام آماري كشور

 توسعه نظام مديريت كيفيت آمارهاي رسمي با هدف تهيه و انتشار آمارهاي با كيفيت
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 توسعه فناوري هاي نوين به منظور توسعه شبكه ملي آمار و پايهاه ا العات آماري كشور به عنوان پنجره واحد ارائه
آمارهاي رسمي كشور همهام با الزامات و سياستهاي دولت الكترونير
 نهادينه كردن اصول بنيادين ده گانه آمار رسمي و اصل جريان يكطرفه ريزداده ها به مركز آمار ايران
 ارتقاي آگاهي و اعتماد عمومي به آمارهاي رسمي و افزايش سرمايه اجتماعي در اين زمينه
 ظرفيت سازي و توانمندسازي منابع انساني نظام آماري كشور

 اجراي كامل قوانين و مقررات نظام آماري و نظارت و ارزيابي مستمر تحق اهداف برنامه ملي آمار و استقرار نظام
نوين آماري در كشور

 ايجاد نظام متمركز توزيع و تخصيآ اعتبارات فعاليتها و رح هاي آماري در كشور
 ترويج و اشاعه كاربرد و تفسير صحيح آمارهاي رسمي در بين سياستهناران ،برنامه ريزان و محققين
 . 3مقرر شد ،از دبيران كميته آمارهاي بخشي دستهاههاي اجرايي حسب مورد در جلسات كارگروههاي برنامه ملي آمار بعنوان
عضو دعوت بعمل آيد.
.4مقرر شد كليه روسا و دبيران اركان تدوين و تهيه برنامه ملي آمار  1396-1400گزارشات وفعاليت هاي مربوط به تهيه برنامه
ملي آمار را در دوره هاي زماني معين به دبيرخانه شوراي عالي آمار ارسال نمايند .مركز آمار ايران مكلف است پيهيري زم
در خصوص برگزاري جلسات و مشاركت همه جانبه اعضاي كارگروهها را انجام دهد و گزارشات جلسات را در مقا ع زماني
معين به شوراي عالي آمار ارائه نمايد.
.5مقررشد در كليه اركان تدوين و تهيه برنامه ملي آمار و كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار اعضاء شخصاًدر جلسات
حضور يابند و از اعزام نماينده در جلسات جداً خودداري گردد.
.6مقرر شد" ،كميته آمار و ا العات بخش خصوصي" با تركيب اعضا و شرح وظايف زير براي مدت آزمايشي  2سال تشكيل
گردد.
تركيب اعضا:
 .1معاون اقتصادي اتاق ايران (رئيس كميته)
 .2مدير مركز آمار و ا العات اقتصادي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران (دبير كميته)
 .3مدير واحد آمار و ا العات اتاق تعاون ايران
 .4مدير واحد آمار وا العات اتاق اصناف ايران
 .5نماينده دبيرخانه شوراي گفتهوي دولت و بخش خصوصي كشور
 .6نماينده دبيرخانه مشترک اتاقهاي سهگانه بازرگاني ،تعاون و اصناف
 .7مديركل مربو ه از مديريتهاي موضوعي مركز آمار ايران
 .8نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي( به عنوان نماينده رئيس شوراي گفتهو)
 .9ير نفر عضو هيئت علمي رشته آمار از دانشهاههاي كشور به انتخاب رئيس كميته
 .10نماينده وزارت صنعت ،معدن وتجارت
 .11نماينده وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
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 .12نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور
 .13نماينده مركز مطالعات راهبردي كشاورزي وآب اتاق ايران
شرح وظايف:
• تشكيل گروههاي كاري تخصصي
• شناسايي تنهناها و مشكالت آماري موجود بخش
• شناسايي امكانات آماري بخش
• شناسايي آمارهاي مورد نياز براي توسعه بخش
• مطالعه و پيشنهاد تعاريف و مفاهيم كاربردي در فعاليتهاي آماري بخش
• نظارت بر بهكارگيري استانداردها ،بقهبنديها و تعاريف و مفاهيم آماري مركز آمار ايران در فعاليتهاي آماري
اتاقها
• شناسايي اقالم آماري موجود و مورد نياز فعا ن اقتصادي وسرمايهگناران در كشور
• تدوين گزارش تحليلي وضع موجود فعاليتهاي آماري بخش وارائه به مراجع ذيرب
• پيشنهاد و ارائه اقالم و شاخآهاي آماري مورد نياز ماده  6قانون بهبود مستمر كسب وكار به شوراي گفتهوي دولت
و بخش خصوصي
• نظارت در پيادهسازي و استقرار نظام ثبتهاي آماري ايران ( ايران استارز)در اتاقهاي سهگانه با همكاري با مركز
آمار ايران
•

ارائه تمهيدات زم براي ايجاد پايهاه ا العات آماري بخش و هماهنهي براي اتصال اين پايهاه به شبكه ملي
آماركشور

•

تمهيدات زم براي تسهيل ا العرساني و ارائه آمارهاي توليد شده بخش به كاربران آمار

• پيشنهاد اجراي رحهاي آماري مورد نياز پس از تأييد شوراي گفتهوي دولت و بخش خصوصي و تحت نظارت
نظام آماري كشور
• پيهيري اجراي مصوبات شوراي گفتهوي دولت و بخش خصوصي در زمينه فعاليتهاي آماري
• پيهيري اجراي مصوبات شورايعالي آمار مرتب با فعاليتهاي آماري بخش خصوصي كشور

6

شركت كنندگان:
اعضاياصلي

آقاي دكتر
نوبخت

آقايپارسا

آقايمهندس
مهریزي

مركز آمار
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وزارت
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آموزش

آقاي
نصيري

خانم
اشرفي
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عامركعبي

آقاي دكتر
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شوراي
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پزشكي

مدت حضور

2:30

2:30

2:30

2:30

آقاي
حسيني

2:30
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سازمان
اداري و
استخدامي
كشور

(ناظر)

نماینده

مجلس شوراي

آقاي
مهندس
صفدري

2:30

آقاي
مقتدايي

2:30

(ناظر)

آقاي
همايونيفر

2:30

2:30

غايب

غايب

2:30

ساير شركتكنندگان:
جناب آقاي مهندس احمدي ،مدیركل محترم دفتر آمار و فناوري اطالعات ،وزارت جهاد كشاورزي و عضو كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار
جناب آقاي مهندس نيازي ،مدیركل محترم دفتر فرابري دادهها ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و عضو كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار
جناب آقایان دكتر اهلل داد و دوست محمدي نماینده محترم ریيس اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي ایران
جناب حسين آبادي نماینده محترم معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي و ریيس كميته آمارهاي آب و برق وزارت نيرو
جناب آقاي زماني نماینده محترم معاونت وزیر امور اقتصادي و دارایي و ریيس كل سازمان امور مالياتي كشور
سركار خانم تازه محله نماینده محترم ریاست سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
جناب آقاي صابري نماینده محترم معاونت اداري و مالي و ریيس كميته آمارهاي امور خارجه وزارت امور خارجه
جناب آقایان مير مرادي معاون محترم توسعه مدیریت و ریيس كميته آمارهاي بنياد شهيد و امور ایثارگر ان و اميني مدیر كل محترم آمار و فن آوري بنياد شهيد
و امور ایثارگران
جناب آقاي مهندس آقازاده سرپرست محترم توسعه منابع و پشتيباني و ریيس كميته آمارهاي ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان
جناب آقاي قرباني نماینده محترم معاونت برنامه ریزي و مدیریت منابع و ریيس كميته آمارهاي حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي
خانم دكتر نورشاهي رئيس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالي و ریيس كميته آمارهاي علوم  ،تحقيقات و فناوري و آقاي منيعي معاون محترم
پژوهشي و دبيركميته آمار بخشي علوم ،تحقيقات و فناوري
جناب آقاي كار اندیش معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و ریيس كميته آمارهاي فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
جناب آقاي دكتر رشيدي معاون محترم آموزش و پژوهش و ریيس كميته آمارهاي محيط زیست
جناب آقاي جمالي قمي رئيس امور آمار ،برنامه ریزي و تامين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور
جناب آقاي مهندس چهاربند ریيس محترم مركز برنامه ریزي منابع انساني و فناوري اطالعات و ریيس كميته آمارهاي آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش
جناب آقاي عدلي نماینده محترم ریاست مركز برنامه ریزي و پژوهشي و ریيس كميته آمارهاي امداد امام خميني (ره) كميته امداد امام خميني (ره)
جناب آقاي رضایي معاون محترم برنامه ریزي و امور زیر بنایي و ریيس كميته آمار و اطالعات معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهوري
جناب آقایان نجفي معاون محترم شركت ملي پست ایران و ميرزایي مدیركل محترم جغرافيایي شركت پست جمهوري اسالمي ایران
سركار خانم كریمان معاون محترم حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه كشور
سركار خانم عبدي كارشناس محترم روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور
جناب آقاي زاهدیان معاون محترم طرح هاي آمار ي و آمارهاي ثبتي مركز آمار ایران
جناب آقاي حسين زاده معاون محترم اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ایران
جناب آقاي دكتر كياني مشاور محترم ریاست مركز آمار ایران
جناب آقاي عباسي،مدیركل محترم دفتر برنامه ریزي ،پایش عملكرد ودبيرخانه شوراي عالي آمار
جناب آقاي قرباني ،رئيسمحترم گروه دبيرخانه شورايعالي آمار ،مركز آمار ایران
جناب آقاي گلندي ،كارشناس محترم دبيرخانه شورايعالي آمار ،مركز آمار ایران
سركار خانم احمدي ،كارشناس محترم دبيرخانه شورايعالي آمار ،مركز آمار ایران
جناب آقاي اسماعيلي كارشناس محترم روابط عمومي مركز آمار ایران
سركار خانم سركاراتي  ،كارشناس محترم روابط عمومي مركز آمار ایران
جناب آقاي وطن دوست  ،كارشناس محترم روابط عمومي مركز آمار ایران
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