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دستور جلسه:
 .1حذف موازي كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي( مصوب كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار )
 .2بررسي پيشنویس قانون آمار كشور( مصوب كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار)
 .3گزارش پيشرفت برنامه ملي توسعه آمار كشور
 .4تمدید فعاليت كميته آمارهاي بخش خصوصي ( پيشنهادي اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي ایران)
خالصه مذاكرات:
جلسه با تالوت آیاتي از قرآن مجيد آغاز شد.
جناب آقاي دكتر حسين زاده ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

ایشان ضمن خوشآمد گویي به كليه اعضاي حاضر و

تبریك اعياد قربان و غدیر ،از جناب آقاي دكتر نوبخت ،رئيس محترم شوراي عالي آمار به واسطه حمایت از نظام آماري و نيز نسبت به
تشكيل جلسات شوراي عالي آمار و همچنين از كليه اعضاي شورا و به خصوص اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كه در پيشبرد
اهداف نظام آماري همكاري داشتند ،تشكر نمودند.
ایشان ضمن قرائت دستورات جلسه اظهار داشتند :در مورد دو موضوع موازي كاري و قانون آمار كشور بالغ بر 6جلسه مستمر با حضور اعضاي
كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار بحث هاي تخصصي و كارشناسي مفصلي انجام و تمام مواد قانون مورد بررسي و اصالح قرار گرفته و
نهایي گردید .البته مواردي همچون "تهيه فهرست آمار رسمي" "،مدیریت كيفيت آمارهاي رسمي"" ،رفع موازي كاري"" ،قانون آمار كشور"
و نيز "اصالح تشكيالت مركز آمار ایران" در برنامه ملي توسعه آمار كشور آورده شده است.
در ادامه جلسه وارد دستور اول شد.
اهم مذاكرات در خصوص دستور اول جلسه ":حذف موازي كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي
( مصوب كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار ) "

جناب آقاي دكتر حسين زاده ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :پس از تصویب و ابالغ « برنامه ملي توسعه آمار كشور
با رویكرد تحول بنيادین در نظام آماري كشور» و در جهت رسيدن به راهبرد ساماندهي و رفع موازي كاري در توليد و ارائه آمارهاي رسمي،
برنامه حذف موازي كاري در توليد و انتشار رسمي شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي در دستور كار كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار
قرار گرفت كه در این جلسه به طور مفصل تاریخچه ،دالیل و موارد قانوني مربوط به توليد شاخصهاي قيمت و حسابهاي ملي توسط
اعضاي كميسيون تخصصي بحث و تبادل نظر شد و نهایتاً در این خصوص چهار سؤال و بهتبع آن چهار مصوبه نهایي و به تصویب رسيد .
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار  :در جلسه شورا وقت
جلسه باید در خصوص تصميمگيري و نهایتاً رأيگيري صرف شود و موضوعات كارشناسي در جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار
باید مطرح شوند .به پيشنهاد ایشان سؤاالت و مصوبات كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار مطرح شد.
جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار سؤال اول به
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این صورت " :آیا به دنبال حذف موازي كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي هستيم؟" مطرحشده كه با حضور  15نفر از اعضاي كميسيون
تخصصي به اتفاق آراء تصویب و مصوبه آن به این شرح است؛ "حذف موازي كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي شاخصهاي قيمت و
حسابهاي ملي به اتفاق آرا تائيد شد".
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار  :به نظر ميرسد بحثهاي
كارشناسي در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار به حد كافي انجامشده باشد.
این مصوبه به رأي اعضاي شوراي عالي آمار گذاشته شد و به اتفاق آراء تصویب شد.
جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :سؤال دوم به این صورت مطرح شده " :آیا كميسيون
صالحيت ورود به تعيين آمار تخصصي دستگاهها را دارد؟" و با حضور  15نفر از اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار و  9رأي موافق
مصوبه آن به این شرح " ،كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار صالحيت ورود به تعيين آمار تخصصي دستگاهها را دارد" .

تصویب شده است.

جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار :این موضوع كه كميسيون
تخصصي نسبت به تعيين آمار تخصصي ورود كند در همان كميسيون بحث شده و در شورا مطرح نيست و لذا از این سؤال عبور ميكنيم.
جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :سؤال سوم به این صورت مطرح شده " :آیا حسابها ي
ملي و شاخصهاي قيمت آمار تخصصي بانك مركزي است؟" و با حضور  15نفر از اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار و  4رأي
موافق رد شده است .
جناب آقاي دكتر قرباني ،معاون محترم اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :خودتان استحضار دارید آمار و عدم انتشار آن در اواخر
دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نيز ادامه پيدا كرد و اخيراً وارد این چرخه شدیم .در مورد سؤال اول این سؤال مطرح است ،نگاه به
موازي كاري چيست؟ و موازي كاري را چه دستگاهي انجام ميدهد ؟ واقعيت این است كه یك سرمایه اجتماعي در داخل كشور است و به
دليل عدم انتشار ،وقفهاي ایجاد شده است چندین نامه از دستگاههاي مختلف ازجمله وزارت امور اقتصادي و دارایي ،وزارت نيرو  ،شركتها ي
خصوصي و حتي سازمان برنامه و بودجه كشور رسيده و گله دارند كه بانك چرا توليد نميكند .بانك مركزي از سال  CPI 1315و از سال
 GDP 1338را توليد كرده است بند "پ" احكام دائمي هم مصوب كرده كه بانك مركزي ارائه نماید كه ما بر اساس قانون عمل كردیم و
هيچوقت اظهار نداشتيم كه مركز آمار ایران توليد نكند .این توصيه  IMFو ماده  10احكام دائمي ميباشد دو سؤال مطرح است .آیا
ميتوانيم این بحث تفسير و برداشت از قانون را به رأي بگذاریم ؟ مزایا و معایب آن چيست؟ و چه نفعي به كشور ميرساند ؟ در جلسه
كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار استدالل ميكردند كه غير از مركز آمار ایران دستگاهي نميتواند توليد و انتشار آمار انجام دهد بههرحال
درست یا غلط این شكل گرفته است .بانك مركزي اطالعاتش كاملتر است اگر بند "پ" را ميخواهيد به رأي بگذاریم اشاره ميكنم كه به
مذاكرات كميسيون مجلس شوراي اسالمي مراجعه كنيم.
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار  :در این ارتباط شاید
موضوع مورد نظر بهقدري روشن است كه تكرار آن توضيح واضحات ميباشد در دو س ه سال اخير نوعي انتقاد و تشكيك در صحت آمارهاي
رسمي به وجود آمده است بسيار متأسف هستيم كه آمار رسمي كشور صرفاً به دليل اینكه با آمار دیگري از سوي دولت متفاوت است
موردتردید و تشكيك در صحت قرار ميگيرد .مركز آمار ایران دقيقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قيمتها و تورم را منتشر ميكند و بانك
مركزي نيز با تأخير دو سه روزه آمار تورم را اعالم مينماید كه در یك ماه دو عدد ارائه ميشود كه این تفاوت قابل مالحظه است و بهاصطالح
آماري بسيار معنيدار است .مطلع باشيد كه این بحث در دولت بارها مطرحشده و باعث ناراحتي رئيسجمهور هم شده است در تيم اقتصادي
تصميمگيري شد كه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادي صرفاً از سوي مركز آمار ایران تهيه و اعالم شود .كه متفاوت با قانون نميباشد .قانون،
مركز رسمي آمار را مركز آمار ایران ميداند .اآلن تصميم این است كه آمارهاي رسمي از سوي مركز آمار ایران توليد و اعالم شود كه نافي
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توانایيها و ظرفيت موجود بانك مركزي ،بهعنوان یك سرمایه و قوت ،نميباشد .لذا در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار مطرح شده و
مورد تائيد قرار گرفته است و ما به دنبال مخالفت با آن نيستيم .البته این استداللها كه آقاي دكتر قرباني اشاره داشتند قبالً هم توسط روساي
بانك مركزي فعلي و قبلي مطرح شده است .ما به دنبال آن نيستيم كه در شوراي عالي آمار مخالف نظر رئيس محترم جمهور و تيم اقتصادي
دولت عمل كنيم .لذا به نظر ميرسد آنچه در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار مصوب شده را داشته باشيم و بنابراین بيشتر وقت شورا را
روي قانون و سند نظام آماري كه بسيار مهم است صرف كنيم .بنابراین مصوبات كميسيون تخصصي را به رأي ميگذاریم .
جناب آقاي دكتر دهقان دهنوي معاون محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي  :مرجعيت آمارهاي رسمي ،مركز آمار ایران است
و یكتا بودن آن كامالً بدیهي است .این مشخص است كه در مورد بند  1موازي كاري نباید داشته باشيم و اعالم آمار رسمي كشور تنها از یك
مرجع باید باشد .آنچه در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار مصوب شده یك مالحظهاي دارد و ما بهعنوان اعضاي شوراي عالي آمار در
مورد یكي از دارایيهاي نامشهود كشور صحبت ميكنيم كه یك سري زماني یكي  70سال و دیگري با حدود  50سال با جزئيات و متدلوژي
خاص جمعآوري شده است در برخي از كشورهاي پيشرفته سري زماني 200سال و یا حدود  300سال وجود دارد كه براي متخصصين و
پژوهشگران دارایي است و مورد نياز است .این مالحظه هم باید باشد كه چه اتفاقي براي این دارایي كشور ميافتد و باید از این دارایيها
مواظبت كنيم .چرا باید توليد و انتشار را با هم دیگر بهعنوان مرجعيت اعالم كنيم؟ اگر مركز آمار ایران توليد آماري را به دستگاه دیگري
بسپارد به معني آن است كه مرجعيت خود را از دست داده است؟ در مورد شاخصهاي تورم به نظر ميرسد نهتنها موازي كاري نباشد بلكه
مكمل وجود دارد مركز آمار اطالعات شهرها و روستاها را اعالم ميكند و بانك مركزي شاخص را بر اساس هشتاد شهر كشور ،بنابراین
اطالعات آنها اگر كنار هم قرار بگيرد مقایسه آن دانش جدیدي را حاصل خواهد كرد .در بحث شاخصهاي حسابهاي ملي بانك مركزي با
تشكيالت عریض و طویلي كه دارد در سطح جزئيات اطالعات را به ریز توليد ميكند .بنابراین پيشنهاد ميكنم مصوبات را بهگونهاي تنظيم
نمایيم كه دارایي آمار از بين نرود و از این به بعد از شاخصي استفاده كنيم كه سابقه آن  10سال بيشتر نيست حتي در مورد تورم .اگر به این
شكل عمل كنيم به نظرم هم موجب رضایت بانك مركزي ج.ا.ا ميشود و هم مركز آمار ایران از ظرفيت موجود استفاده كند.
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار  :نظر آقاي دكتر
دهقان به این شكل در مصوبه استفاده شود كه با آنچه در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار بحث شده و ما در مورد آن رأيگير ي
ميكنيم بانك مركزي همچنان به تهيه حسابهاي ملي اقدام كند منتهي چون مرجع آمارهاي رسمي مركز آمار ایران است اطالعاتش را به
مركز آمار بدهد و از آن در انتشار استفاده نماید.
جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :در متن قانون ،مرجعيتِ هم توليد و هم انتشار به مركز
آمار داده شده است در ماده  10احكام دائمي ،مرجع توليد و انتشار آمارهاي رسمي مركز آمار ایران است.
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار  :بله این را نفي
نكردیم و قانون جاي خود هست موضوع این است كه بانك مركزي به دليل اینكه سالها توليد كرده ادامه بدهد  .و این نافي این نيست كه بند
الف ماده  10احكام دائمي را نادیده ميگيریم .
جناب آقاي دكتر قرباني ،معاون محترم اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :در بند پ ماده  10هم گفته آمارهاي تخصصي را توليد
كنند ،با توجه به دغدغه دولت محترم این مالحظات و اخ تالفات آماري كه وجود داشت را رعایت كردیم در بحث قانون مركز آمار ایران ،آمار
رسمي كشور باشد این اشكالي ندارد و تورم و  GDPرا منتشر كند و بانك مركزي درهمان قالب وقتي این حساسيتها تمام شد و هر زمان
دولت آمادگي داشت بهعنوان آمار تخصصي شروع به انتشار كند.
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار :
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فكر كنم

جمعبندي شد و برنگردیم به بحث ،بحث این است كه این آمارها تهيه ،توليد و انتشارشان ،همه با مركزآمارایران است اما حسابهاي ملي
استثنائاً به دليل اینكه بانك مركزي سنوات پرسالي داشته ،تهيه و ادامه دهد و به مركز آمار ایران ارائه كند ،قانون را قرار نيست تفسير كنيم،
صراحت دارد طبق قانون ،مركز آمار ایران مرجع رسمي تهيه ،اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
این موضوع به رأي گذاشته شد و بارأي اكثریت اع ضا تصویب شد .در ادامه سؤال چهارم هم با توجه به اینكه در سؤال سوم مستتر بود مطرح
نشد.
اهم مذاكرات در خصوص دستور دوم جلسه ":بررسي پيشنويس قانون آمار كشور( مصوب كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار) "

جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :در خصوص پيشنویس قانون آمار كشور ،در  5جلسه
متمركز در رابطه با این موضوع و با حضور اعضاء ،تمام مواد و بندهاي قانون آمار ایران در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار مورد بررسي
قرار گرفت .ایران از جمله كشورهایي است كه قانون مركز آمار ایران دارد ولي قانون آمار كشور ندارد .در تهيه پيشنویس این قانون،
آسيبشناسي قوانين و دستورالعملهاي موجود ،خالءهاي قانوني موجود در این زمينه بهخصوص خالهاي ضمانت حقوقي و قانوني نظام آماري
بررسي شد و یك طرح مطالعاتي توسط پژوهشكده آمار كه دو سال در این مورد مطالعاتي داشتند انجام شد و بررسي راهنماي  2016و 2019
تدوین قانون آمار ملي براي كشورهاي اتحادیه اروپا و راهنماي تدوین قانون آمار  2003سازمان ملل متحد و قوانين آمار در حدود  20كشور
جهان (باالتر -همسطح -پایين تر) مطالعه شده است .پس از تصویب و ابالغ برنامه ملي آمار طبق ماده  4برنامه ،دبيرخانه شوراي عالي آمار
پيشنویس قانون را تهيه و در دستور كار كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار قرار داد .جزئيات مواد قانون با حوصله تمام و در زمان مناسب به
تفسير مورد بررسي ،تدوین و اصالح قرار گرفت .همچنين مركز پژوهشهاي مجلس نيز طرحي را بهعنوان قانون آمار تهيه كرده و همكاران ما
نيز در جلسهاي در این خصوص حضور داشتند .البته كليات آن با پيشنویس قانون آمار كشور تقریباً یكسان است در مواردي اختالف وجود دارد
كه در هفتههاي آتي با آن مركز در ارتباط خواهيم بود .در ادامه آقاي دكتر كياني معاون محترم طرحهاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار
ایران در خصوص قانون آمار كشور مطالبي ارائه كردند.
جناب آقاي دكتر كياني ،معاون محترم طرحهاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران :طبق مصوبه برنامه ملي آمار ،تدوین قانون آمار
كشور در جهت م درن سازي نظام آماري كشور ضرورت پيدا كرد .این مدرن سازي داراي ابعاد متفاوت و مختلفي است كه لزوم حمایت قانوني
دارد و بدیهي است به سمت آن حركت ميشود .در این راستا همانطور كه آقاي دكتر حسين زاده فرمودند طرح مطالعاتي در پژوهشكده آمار
شروع شد كه كليه قوانين موجود در كشور موردمطالعه قرار گرفت و یك تحليل  SWOTنيز انجام شد .بنابراین نقش آمار در كشور جستجو شد
و كاستيها و آنچه باید اضافه شود را دنبال كرد .اولين قانون مربوط به آمار ،قانون مركز آمار ایران است .قانون فعلي مركز آمار ایران شامل
وظایف مركز آمار ایران با دستگاههاي اجرایي كشور و اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماريهاي ميباشد .طبق تأكيدات ریاست محترم
جمهوري وظایف نظام آماري كشور باید مشخص و معلوم شود و نيز تعامل و ارتباط مركز آمار ایران با دستگاههاي اجرایي نيز مشخص گردد.
در نظام آماري مدرن وظایف همه نقشآفرینان اصلي شفاف است و تقسيمكار ملي بهخوبي انجام شده است ،ساختار نظام آماري با توجه به
عصر حاضر و نيازهاي كشور طراحي و اجرا شده است ،قوانين و رویههاي نظام آماري متناسب با علم روز است و توليد ،پردازش و اطالعرساني
یكپارچه نظام آماري و جریان یكطرفه دادهها () one way trafficبه سمت سازمان ملي آمار را تضمين ميكند .ایشان در ادامه نمونههایي
از قوانين كشورهایي مانند كره جنوبي را ارائه كردند و به سرفصلهاي قانون آمار كشور كه در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار بهطور
مفصل بحث و تبادل نظر شده بود اشاره داشتند.
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار :

اینكه مركز

پژوهشهاي مجلس یا هر جاي دیگري كارهاي پژوهشي در این زمينه انجام دهد را كه موردي نداریم .این قانون ميتواند قانون مادر براي آمار
باشد اگر ش ورا موافق باشد بجاي اینكه كساني دیگر كه دستي بر اجرا ندارند براي ما قانون بنویسند و اینكه مركز پژوهشها در قالب طرح به
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مجلس بدهد ،خود دولت كه نظراتش صائب است در قالب الیحه به مجلس بدهد .به همين جهت پيشنهاد این است كه خود دولت مطرح نماید
نه اینكه بهصورت طرح به مجلس برود چون ممكن است مواردي با ربط یا بيربط به آن اضافه شود كه غيرقابل اجرا است .لذا ميخواهيم این
پيشنویس زودتر به دولت بياورند .اگر بتوانيم به این تصميم واحد برسيم مبني بر اینكه سوق دهيم در كميسيونهاي تخصصي دولت این بحث
بهصورت مصوبه و پيشنویس قانون در بياید و این امر مقتضي است و اگر دعوتي هم از مركز پژوهشهاي مجلس شد اشاره شود كه در دولت
در حال انجام است و در آنجا همه دولت حضور دارند .پيشنهاد ميشود با توجه به اینكه در كميسيون به رأي گذاشته شده است و به تصویب
رسيده است اگر نظراتي هست اعضا ارائه كنند و رأيگيري كنيم كه در آینده نزدیك به دولت برده شود .در ادامه با نظر اعضا به دليل اینكه در
كميسيون ماده به ماده بحث و بررسي انجام شده پيشنویس قانون آمار ایران تصویب شد و مقرر شد براي اقدام بعدي به دولت ارائه شود.
اهم مذاكرات در خصوص دستور چهارم جلسه ":تمديد فعاليت كميته آمارهاي بخش خصوصي ( پيشنهادي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و
كشاورزي ايران) "
جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

با توجه به اینكه كميته آمارهاي بخش خصوصي(اتاق

بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي ایران) دو سال فعاليت داشتهاند و كارهاي خوبي را انجام دادهاند و مدت كار این كميته به اتمام رسيده
است ،خواستار تمدید مجدد یا فعاليت دائمي در نظام آماري كشور ميباشند.
جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس محترم سازمان برنامه وبودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار :

پيشنهاد تمدید

كميته آمارهاي بخش خصوصي (اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي ایران) به مدت دو سال را مطرح كردند كه كليه اعضا موافقت كردند
و تصویب شد.
اهم مذاكرات در خصوص دستور سوم جلسه ":گزارش پيشرفت برنامه ملي توسعه آمار كشور "
جناب آقاي دكتر حسين زاده  ،رئيس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

در خصوص برنامه ملي توسعه آمار كشور هر شش ماه

گزارشي از رصد برنامه ملي و پيشرفت برنامه ملي آمار كشور باید به شوراي عالي آمار ارائه گردد .جناب آقاي عباسي مدیركل محترم دفتر
برنامهریزي  ،پایش عملكرد و دبيرخانه شوراي عالي آمار و دبير كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار گزارشي در این خصوص ارائه ميدهند.
جناب آقاي عباسي مديركل محترم دفتر برنامهريزي ،پايش عملكرد و دبيرخانه شوراي عالي آمار و دبير كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار:

بر اساس بند " د " ماده  9برنامه ملي توسعه آمار كشور ،دبيرخانه شوراي عالي آمار موظف است بهمنظور رصد و ارزیابي پيشرفت برنامههاي
اجرایي برنامه ملي آمار حداكثر شش ماه پس از تصویب برنامه ملي آمار ،سامانه رصد و ارزیابي پيشرفت برنامه ملي آمار را راهاندازي نماید و
گزارش ششماهه عملكرد دستگاههاي اجرایي و كميتههاي آمار بخشي را به شوراي عالي آمار ارائه نماید .ابالغ تصویب برنامه ملي توسعه آمار
كشور  1396 -1400در پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي آمار مورخ  28آبان  97شامل :مقدمه 12 ،ماده و  41بند انجام شد .برنامه
ملي توسعه آمار كشور در مورخ 1397 /9/5توسط آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رئيسجمهور ،رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و
رئيس شوراي عالي آمار به كليه دستگاههاي اجرایي كشور ابالغ گردید .اهم گزارش پيشرفت برنامه ملي توسعه آمار كشور به شرح ذیل است:
 تعيين حدود  600تكليف دستگاههاي اجرایي در برنامه ملي توسعه آمار كشور به تفكيك ستاد و دستگاههاي زیرمجموعه دستگاهها برحسبماده مربوط در برنامه و درخواست دفاتر مركزآمارایران شامل موضوع  ،نوع درخواست و بازه زماني مورد درخواست براي سالهاي ،1398
 1399و 1400
 تشكيل  30جلسه مشترک دستگاههاي اجرایي و دفاتر مركزآمارایران از اسفند  97تا اردیبهشت  98بهمنظور تبيين تكاليف دستگاههاياجرایي در برنامه ملي توسعه آمار كشور
 موارد كلي شامل: ارائه پيشنویس الیحه قانون جدید آمار كشور طبق ماده  4برنامه تهيه "فهرست آمارهاي رسمي ایران“ طبق ماده  6برنامه "آیيننامه كيفيت آمارهاي رسمي ایران" طبق ماده  6برنامه5

 ارائه پيشنهاد ساختار و تشكيالت اداري به سازمان اداري و استخدامي كشور طبق ماده  4برنامهدر ادامه ایشان بهتفصيل پيشرفت اهم تكاليف مواد برنامه ملي توسعه آمار كشور را گزارش نمودند .و مقرر شد طبق برنامه گزارش ششماهه
به شوراي عالي آمار ارائه شود.
مصوبات :
-1

-2
-3
-4
-5

كليه مصوبات جلسه  109كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار با اصالحات زیر به تصویب رسيد:
الف) بند  2مصوبات جلسه 109كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار حذف شد.
ب) بند " یگانه مرجع تهيه ،توليد ،اعالم و انتشار آمارهاي رسمي حسابهاي ملي (رشد اقتصادي) و شاخصهاي قيمت (نرخ تورم) طبق
قانون ،مركز آمار ایران است و در این راستا بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران موظف است اطالعات محاسبات ملي توليدي خود را در
اختيار مركز آمار ایران ؛ براي بهره برداري در توليد و انتشار آمار رسمي حسابهاي ملي كشور ،قرار دهد ".اضافه گردید.
پيشنویس قانون آمار كشور بهاتفاق آرا به تصویب شوراي عالي آمار رسيد و مقرر شد براي اقدامات بعدي به هيئتوزیران ارسال شود.
فعاليت كميته آمارهاي بخش خصوصي ( پيشنهادي اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي ایران) به مدت دو سال تمدید شد.
مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي آمار طبق ماده  9برنامه ملي توسعه آمار كشور هر  6ماه گزارش پيشرفت برنامه را به شوراي عالي آمار
ارائه نماید.
مقرر شد آیيننامه اجرایي دبيرخانه شوراي عالي آمار در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و در
صورت نياز ،پيشنهادات الزم براي بازنگري آن به شوراي عالي آمار ارائه شود.

جلسه رأس ساعت  09:30با ذكر صلوات به پايان رسيد.

شرکتکنندگان عضو:

دستگاهذیربط

سازمان برنامه و بودجه كشور

مركز آمار ایران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

وزارت امور اقتصادي و دارایي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي

بانك مركزي ج.ا.ا
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وزارت كشور

-

آقاي عباد زاده

آقاي دكتر قربان ي

آقاي مهندس
شجاعان

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

نماینده

-

-

-

آقاي مير فالح
نصيري

-

وزارت جهاد كشاورزي

اعضاي اصلي

آقاي دكتر
نوبخت

آقاي دكتر
حسين زاده

آقاي دكتر
زرندي

آقاي دكتر
ميدري

آقاي
دكتر دهقان
دهنوي

آقاي
دكتر صفي
خاني

آقاي دكتر
بخشنده

آقاي دكتر
كميجاني

آقاي دكتر
ناصریان

آقاي
دكتر رفيع زاده

-

مدعوين حاضر:
 جناب آقاي دكتر الهيار تركمن،معاون محترم برنامهر یزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جناب آقاي مهندس بختيار  ،معاون محترم برنامهر یزي و امور اقتصادي وزارت نيرو جناب آقاي دكتر غفاري ،معاون محترم برنامهریزي و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازي جناب آقاي دكتر درخشان نيا ،رئي س محترم سازمان ثبت احوال كشور جناب آقاي مهندس نعمتي  ،مدیرعامل محترم شركت پست جمهوري اسالمي ایرانساير شركتكنندگان :
 جناب آقاي دوست محمدي ،مدیر محترم آمار اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزي ایران جناب آقاي حسينآبادي ،معاون محترم دفتر فناوري اطالعات و آمار وزارت نيرو جناب آقاي چلویان ،مدیر محترم اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران جناب آقاي سخایي ،مدیركل محترم آینده پژوهي ،مدلساز ي و مدیریت اطالعات اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایي جناب آقاي مهندس قرباني ،مدیركل محترم دفتر آمار و اطالعات و پایش برنامههاي وزارت راه و شهرسازي سركار خانم زندي زاده ،معاون محترم دفتر فرابري دادهها وزارت صنعت ،معدن و تجارت جناب آقاي محمدتق ي جنس بافي كارشناس ارشد محترم خبر سازمان برنامه و بودجه كشور جناب آقاي دكتر كياني ،معاون محترم طرحها ي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ایران جناب آقاي عباسي ،مدیركل محترم دفتر برنامهریزي ،پایش عملكرد و دبيرخانه شوراي عالي آمار مركز آمار ایران جناب آقاي دكتر شباک ،مدیركل محترم دفتر استانداردها و نظارت بر طرحها ي آماري مركزآمارایران سركار خانم یزدانخواه ،مدیركل محترم دف تر شاخص قيمتها مركز آمار ایران جناب آقاي قرباني ،رئي س گروه د محترم دبيرخانه شوراي عالي آمار مركز آمار ایران سركار خانم احمدي ،كارشناس محترم دبيرخانه شوراي عالي آمار مركز آمار ایران جناب آقاي گلندي ،كارشناس محترم دبيرخانه شوراي عالي آمار مركز آمار ایران س ركار خانم سركاراتي  ،كارشناس محترم روابط عمومي مركز آمار ایران -جناب آقاي كارگر  ،كارشناس محترم روابط عمومي مركز آمار ایران
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