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بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
دلی کز خرد گردد آراسته
چو گنجی بود پر زر و خواسته

ــز الزم  ــر چی ــش از ه پی
ــم  ــدم بگوی ــر مق ــت خی اس
ــدر و  ــان جلیل الق ــه مهمان ب

ــع. ــن جم ــمند ای ارزش
و  آمــار  روز  مــا 
برنامه ریــزی امســال را بــه 
دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا 
کــه بشــریت را تحــت تأثیــر 

خــودش قــرار داده اســت، در 
ــبت  ــاوت نس ــرایطی متف ش
ــه  ــتر ب ــته و بیش ــه گذش ب
برگــزار  نمادیــن  شــکل 
ــی  ــای بزرگان ــم و ج می کنی
کــه واقعــاً جایشــان در ایــن 
مراســم خالــی اســت را ســبز 
ــه  ــدوارم ک ــم. امی ــی کنی م
ایــن شــّر بیمــاری کرونــا 
بــه زودی زود از ســر جامعــۀ 

ــود. ــع ش ــری مرتف بش
و  آمــار  روز  دارد  جــا 
همــۀ  بــه  را  برنامه ریــزی 

فعالیــن و کنشــگران عرصــۀ 
ــزی تبریــک  ــار و برنامه ری آم
عــرض کنــم، به ویــژه اینکــه 
داشــته  ویــژه ای  تشــکر 
و  آمارگیــران  از  باشــم 
دســت اندرکاران طرح هــای 
اســتان های  در  آمــاری 
کشــور کــه واقعــاً در شــرایط 
معمول کار ســختی داشــتند 
پیش آمــده  شــرایط  در  و 
بیمــاری  شــیوع  به دلیــل 
ســختی  ایــن  کرونــا، 
اســت  شــده  صدچنــدان 

و تــاش ایــن عزیــزان در 
تشــکر  شــرایطی،  چنیــن 

دارد.  ویــژه 
در شــرایطی کــه خیلــی 
از مراکــز آمــاری دنیــا بــا 
و  شــده  مواجــه  مشــکل 
ــی  ــا کل ــی ی ــورت جزئ به ص
تعطیــل شــده اند و خیلــی از 
کشــورها در انتشــار آمارهای 
مشــکل  بــا  رسمی شــان 
ــدا  ــف خ ــه لط ــد، ب مواجه ان
ــا همــت جهــادی ای کــه  و ب
آمارگیــران مــا و دوســتان ما 

رئیس مرکز آمار ایران در سخنرانی روز آمار و برنامه ریزی عنوان کرد:

سامانه های ثبتی مبنابه مثابه یک موجود زنده هستند 
که به مرور زمان رشد می کنند و کامل تر می شوند
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در نظــام آمــاری، مرکــز آمار 
ایــران، ســازمان برنامــه  و 
بودجــه و ســازمان مدیریــت 
اســتان ها  برنامه ریــزی  و 
خللــی  هیــچ  داشــته اند، 
در تقویــت آمــاری مرکــز 
ــد  ــل تعه ــال قب ــه از س ـ ک
کرده ایــم ـ ایجــاد نشــد و 
ــی کــه تعهــد  همــۀ آمارهای
زمــان  در  بودیــم،  کــرده 
خــودش منتشــر کرده ایــم و 
بابــت ایــن موفقیــت بــزرگ، 
بایــد تشــکر ویــژه ای از همۀ 

ــم. ــته باش ــزان داش عزی
شــعار امســال مــا بــرای 
برنامه ریــزی؛  و  آمــار  روز 
ــا  ــد ب ــرن جدی ــه ق »ورود ب
حکمرانــی داده هــا در نظــام 
ــا  ــت. م ــن« اس ــاری نوی آم
در آســتانۀ ورود بــه قــرن 
ــتیم  ــری هس ــم هج پانزده
و  انقــاب  موضــوع  کــه 
از  بیــش  داده،  حکمرانــی 
ــی مطــرح اســت و  هــر زمان
ــدون  ــی شایســته، ب حکمران
توجــه بــه حکمرانــی مبتنی 
بــر شــواهد و داده محــور، 
مــا  نیســت.  امکان پذیــر 
ــت  ــی زیس ــروز، در جهان ام
می کنیــم کــه حکمرانــی 
ــی  ــه حکمران ــد ب ســنتی بای
تبدیــل  داده  بــر  مبتنــی 
شــود و هیــچ گریــزی از 
ــه  ــت و ب ــول نیس ــن تح ای
ــن جهــت هــم هســت  همی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
در  ظلّه العالــی(  )مــّد 
بیاناتــی کــه همیــن امســال 
در جمــع اعضــای هیئــت 
ــزوم  ــر ل ــتند، ب ــت داش دول
ســامانه های  راه انــدازی 

اطاعاتــی و اتصــال آنهــا 
ــد  ــه یکدیگــر تأکیــد کردن ب
همیــن  آن  نمونــۀ  کــه 
بحثــی اســت کــه مــا تحــت 
عنــوان نظــام تبــادل داده در 
کشــور در حــال پیگیــری آن 
هســتیم و یکــی از مصادیــق 
سرشــماری های  آن 
به شــمار  ثبتی مبنــا 
گرایش هــای  می آیــد. 
حــوزۀ  در  دنیــا  مســلط 
ــاری،  ــام آم ــازی نظ نوین س
ــا  تولیــد آمارهــای رســمی ب
و  ثبتی مبنــا  شــیوه های 
اســتفاده از منابــع داده ای 
 Big Data، جدیــد؛ مثــل
Open Data و امثالهــم 
هــم از مصادیــق دیگــر ایــن 

ــت. ــول اس تح
بــا  شــکر،  را  خــدا 
کشــور  در  کــه  همتــی 
موضــوع  آمــد،  پیــش 
در  ثبتی مبنــا  سرشــماری 
ــم خــورده اســت  کشــور رق
کشــورهایی  جــزو  مــا  و 
ــۀ  ــه دارای مصوب هســتیم ک
اجــرای  بــرای  قانونــی 
سرشــماری ثبتی مبناســت 
دیــد  بــا  خوشــبختانه  و 
آینده نگرانــه ای  و  روشــن 
کــه مســئوالن دارنــد، در 
آراء  اتفــاق  بــه  دولــت، 
مصــوب شــد کــه مــا اّولیــن 
ــا را در  ــماری ثبتی مبن سرش
ســال 1405 داشــته باشــیم. 
سرشــماری  مزایــای 
زیــاد  بســیار  ثبتی مبنــا، 
بحــث  از  کــه  اســت 
ی  یی هــا فه جو صر
 90 تــا  )تقریبــاً  مالــی 
صرفه جویــی  درصــد 

بــا  مقایســه  در  مالــی 
و  ســنتی(  سرشــماری 
کــه  صرفه جویی هایــی 
در منابــع رخ می دهــد تــا 
پاســخگویی  بــار  کاهــش 
حضــوری، بهنــگام بــودن 
ــاری  ــات آم ــا و اطاع داده ه
ــری  ــج دیگ ــی از نتای و خیل
کــه  می شــود  شــامل  را 
ارتقــای  در  می توانــد 
ســامانه های  کیفیــت 
رخ  دســتگاه ها  اطاعاتــی 
ارزش افزوده هــای  و  دهــد 
ــا  ــادی را ایجــاد کنــد و ب زی
اصــل بهــره وری هــم کامــًا 
تطابــق دارد؛ بــه ایــن معنــی 
ــای  ــم آماره ــا بتوانی ــه م ک
بهنگام تــر  کیفیت تــر،  بــا 
ــر  ــی کوتاه ت ــر زمان و در توات
جغرافیایــی  بازه هــای  در 
ــم  ــد کنی ــر را تولی کوچک ت
ــا نیــاز آمایــش ســرزمینی  ت
برنامه ریــزی  مباحــث  و 
منطقــه ای را بــرآورده کنــد.
ارزش افــزوده ای کــه از 
در  داده  تبــادل  و  جریــان 
کشــور حاصــل می شــود، 
بســیار  افــزودۀ  ارزش 
ــا  ــود. تنه ــد ب ــی خواه باالی
کوچک تریــن  از  یکــی 
کــه  ارزش افزوده هایــی 
اســت؛  شــده   حاصــل 
 35 صرفه جویــی 
ــا  ــه ب ــی )البت ــارد تومان میلی
ــای ســال گذشــته(  قیمت ه
اســت کــه در سرشــماری 
ــک  ــاد ی ــا ایج ــا ی ثبتی مبن
ــایر  ــرای عش ــه ب ــت پای ثب
کشــور حاصل شــده اســت و 
تنهــا بــا 1.8 میلیــارد تومان 
یــک ســامانۀ زنــده ای ایجــاد 

ــر روز  ــه ه ــت ک ــده اس ش
افــزوده  آن  کیفیــت  بــر 
می شــود و ضریــب تکاثــری 
ــزوده در  ــرای ارزش اف ــه ب ک
ایجــاد  ثبتی مبنــا  نــگاه 
مزایــای  و  می شــود 
جانبــی ای کــه ایــن فعالیــت 
باشــد،  داشــته  می توانــد 

باالســت. بســیار  
ایــن  اجــرای  البتــه 
الزاماتــی دارد کــه در  کار، 
ــی  ــتاد مل ــتا، س ــن راس همی
را  ثبتی مبنــا  سرشــماری 
ــا و  ــت وزارتخانه ه ــا عضوی ب
ــه  ــه، ب ــتگاه های مربوط دس
ریاســت ســازمان مدیریــت و 
ــده  ــکیل ش ــزی تش برنامه ری
ــات  ــا انشــاءاهلل الزام اســت ت
مــا  و  شــود  مهیــا  الزم 
بتوانیــم داده هــای مــورد نیاز 
را در ایــن پایــگاه تجمیــع 
کنیــم و نظــام تبــادل داده ها، 
به گونــه ای باشــد کــه جریان 
داده هــا تســهیل شــود و مــا 
بتوانیــم از ایــن ارزش افــزودۀ 
ــر  ــه در اث ــی ک ــیار باالی بس
ایــن  اتصــال  و  راه انــدازی 
یکدیگــر  بــه  ســامانه ها 
ــع  ــه نف ــود، ب ــاد می ش ایج
به خصــوص  و  کشــور 
دولــت  بهینه کــردن  در 
حکمرانــی  و  الکترونیــک 
مبتنــی بــر داده، اســتفاده 

ــم. ببری
از  یکــی  مــا  امــروز 
سرشــماری  مصادیــق 
ثبتی مبنــا را کــه در مقیــاس 
شــده  اجــرا  کوچک تــری 
اســت، رونمایــی خواهیــم 
کــرد، بــا ایــن توضیح کــه ما 
در ســال های 1376، 1377 
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ــایر  ــماری عش ــرای سرش اج
کوچنــده را داشــته ایم، خــدا 
ــی  ــت خوب ــا هم ــکر ب را ش
کــه همــکاران مــن در مرکــز 
آمــار ایــران و ســازمان امــور 
عشــایر و حمایــت خوبــی که 
در کشــور انجــام گرفــت، مــا 
ــماری  ــرای سرش ــدون اج ب
ســنتی کــه دارای معایــب 
زیــادی  هزینه هــای  و 
بــود، توانســتیم از طریــق 
ثبــت  نتایــج  ثبتی مبنــا 
پایه ای عشــایر را بــا همکاری 
دوســتانمان در ســازمان امور 
انجــام  کشــور  عشــایری 
ــروز  ــاءاهلل ام ــه انش ــم ک دهی
خواهــد  روزنمایــی  آن  از 
ــی  ــج جمعیت ــه نتای ــد ک ش
ویژگی هــای  از  بســیاری  و 
ــا عشــایر محتــرم،  مرتبــط ب
در ایــن ســامانه ایجــاد شــده 
و انشــاءاهلل ارتقــاء هــم پیــدا 

ــرد. ــد ک خواه
تفاوت هــای  از  یکــی 
سرشــماری کاســیک بــا 
ثبتی مبنــا  سرشــماری 
ــه سرشــماری  ــن اســت ک ای
کاســیک، عکســی از جامعــه 
را در زمان اجرای سرشــماری 
در اختیــار مــا قــرار می دهــد، 
در حالــی که یک سرشــماری 
ــبیه  ــی ش ــا، به نوع ثبتی مبن
ــی  ــا فیلم ــی ی ــک پویانمای ی
اســت کــه از اتصال ســامانه ها 
در اختیــار مــا قــرار می گیــرد 
ــد  ــامانه ها می توانن ــن س و ای
ــده  ــک موجــود زن ــه ی به مثاب
عمــل کننــد و بــه مــا اجــازه 
داده هــای  کــه  می دهــد 
مــورد نیازمــان را در بازه هــای 
کوتاه تــری داشــته باشــیم. 
مثــاً فاصلــۀ اجــرای همیــن 
سرشــماری عشــایر کوچنده، 
ــه  ــت ک ــوده اس ــال ب 10 س

مســلماً در ایــن بــازۀ زمانــی، 
پایــۀ  اطاعــات  از  خیلــی 
تغییــر  کوچنــده  عشــایر 
ــا  ــه ب ــی ک ــد، در حال می کن
ایجــاد ایــن ســامانه، می تــوان 
داده هــای  لحظه به لحظــه 
اختیــار  در  را  نیــاز  مــورد 
داشــت و به صــورت مســتمر 
ــر ارتقــای کیفیــت آن  هــم ب
افزوده خواهد شــد و انشــاءاهلل 
مــا بتوانیــم بــا اتــکا بــه ایــن 
ــتر و  ــات بیش ــامانه، خدم س
ــه ســازمان امــور  بهتــری را ب
عشــایر و عشــایر محتــرم 

ــم. ــور بدهی کش
نکتــه  ایــن  یــادآوری 
را نیــز الزم می دانــم کــه 
نظــام آمــاری مــا یــک نظــام 
ــز اســت  ــاری نیمه متمرک آم
کــه  نیســت  این طــور  و 
ــز  ــا در مرک ــام فعالیت ه تم
ــود،  ــام ش ــران انج ــار ای آم

بلکــه مرکــز آمــار ایــران 
هماهنگ کننــده  نقــش 
آمــار  نظــام  مرجــع  و 
اســت،  کشــور  رســمی 
ــا، در  ــدۀ فعالیت ه ــی عم ول
خــود دســتگاه ها صــورت 
در  دارد  جــا  و  می گیــرد 
همین جــا از تمــام زحماتــی 
کــه دوســتان چــه در مرکــز 
در  چــه  و  ایــران  آمــار 
ــه در  ــتان ها و چ ــز اس مراک
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام س
ــدد  ــکر مج ــند، تش می کش
داشــته باشــم و ایــن روز 
عزیــز را خدمتشــان تبریــک 
ــن  ــم. همچنی ــرض می کن ع
ــه  ــی ک ــان محترم از مهمان
ــدود  ــکل مح ــه ش ــروز ب ام
ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای و ب
ــم  ــن مراس ــتی، در ای بهداش
خدمتشــان هســتیم هــم 

می کنــم. تشــکر 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدمــت حضــار گرامــی و همــکاران 
ارزشــمند و پویشــمند مرکــز آمــار و 
ــه از  ــدی ک ــان ارجمن ــن مهمان همچنی
ــکاران  ــد و هم ــس تشــریف آورده ان مجل
عزیــز ارجمنــدم از ســازمان امــور عشــایر 
ســام عــرض می کنــم. مقــدم شــما را در 
روز آمــار و برنامه ریــزی گرامــی مــی دارم 
و ایــن روز را بــه همــۀ برنامه ریــزان و 
آمارگــران تبریــک عــرض می کنــم. 
همچنیــن نهایــت ســپاس و امتنــان 
خــودم را از همکاران پرتاش و ارزشــمند 
و اندیشــمند مرکــز آمــار، ابــراز و اظهــار 
می کنــم؛ به خصــوص خدمــت مدیریــت 
فاضــل ایــن مرکــز، جنــاب آقــای دکتــر 
حســین زاده کــه بــا حضورشــان تحــرک 
جــدی بــه مباحــث آمــاری دادنــد و 
جایــگاه مرکــز آمــار را در کشــور ارتقــاء 
ــای  ــِی روش ه ــازوکار اجرای ــد و س دادن
نوینــی ماننــد ثبتی مبنــا کــردن آمارهــا 
در دورۀ مدیریــت ایشــان بــه نتیجــه 
ــدن  ــال چی ــروز در ح ــا ام ــید و م رس

اّولیــن میــوه و ثمــرۀ ایــن نهالی هســتیم 
کــه بــه دســت ایشــان غــرس شــد کــه 
شــامل همیــن کار ارزشــمندی می شــود 
ــای  ــماری ثبتی مبن ــورد سرش ــه در م ک
جمعیــت عشــایر کوچنــدۀ کشــور انجام 
شــده اســت و جــا دارد از ایــن بابــت هــم 
ــاکر  ــم ش ــم و ه ــکر کن ــی و تش قدردان
ــار  ــز آم ــان در مرک ــات همکارانم زحم
ــتانمان  ــاش دوس ــگزار ت ــم سپاس و ه
در ســازمان امــور عشــایر باشــم کــه 
ــه عشــایر را  ــوط ب ــات مرب ــار و اطاع آم
منقــح کردنــد و امیــدوارم بتوانیــم روش 
ــه  ــماری ها را ب ــردن سرش ــا ک ثبتی مبن
ــور  ــن کل کش ــر و همچنی ــع دیگ جوام
ــی  ــب، خیل ــر ترتی ــه ه ــم. ب بســط دهی
خوشــحالم کــه در خدمــت شــما هســتم 
ــی مفتخــرم و  ــم خیل ــت ه ــن باب و از ای
هــم خــدای بــزرگ را شــاکرم و بــه قــول 
حافــظ؛ »از بخــت شــکر دارم و از روزگار 

هــم«.
ــه ای در  ــابقۀ دیرین ــار س موضــوع آم
ــا  ــا ب ــا دارد و گوی ــات م ــگ و ادبی فرهن

ــی مــا سرشــته  سرشــت فرهنگــی و ادب
شــده اســت. اگــر پــدر شــعر فارســی را 
رودکــی بدانیــم، می توانیــم ریشــۀ کلمــۀ 
ــه  ــم ک ــدا کنی ــعر او پی ــار« را در ش »آم

ســروده اســت:
آنگهی گنجور مشک آمار کرد

تا مرو را زان بَدان بیدار کرد
ایــن بیــت مربــوط بــه داســتانی بــه 
نــام »مــوش و درویــش« اســت کــه 
رودکــی از کلیلــه و دمنــه بــه نظــم 
فارســی،  ادبیــات  در  اســت.  درآورده 
مفاهیــم آمــاری نه تنهــا در شــعر، بلکــه 
ــک  ــا ی ــد »ب ــی مانن در ضرب المثل های
گل بهــار نمی آیــد« و... بــه َکــّرات آمــده 
اســت و مصادیقــی از تفکــر آمــاری 
ــاری،  ــم آم ــت. مفاهی ــگ ماس در فرهن
نه تنهــا در ادبیــات و فرهنــگ مــا، بلکــه 
در عرفــان هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت کــه در قالــب جمــات و مفاهیمی 
قابــل مشــاهده اســت کــه انــدازه و 
مشــخصۀ دنیــا را، دنیــای اعــداد و اضداد 
ــه ایــن صــورت کــه  می داننــد؛ اضــداد ب

دانش ریاضی و آمار 
با تار و پود دانش و فرهنگ ما 
عجین شده است

دکتر پورمحمدی، 
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و 
بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور 
در جلسۀ روز آمار و برنامه ریزی عنوان کرد:
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ایــن دنیــا دارای شــب و روز اســت و آن 
دنیــا شــب و روز نــدارد و از نظــر عــددی 
ــی و  ــدازه و کوچک ــا ان ــن دنی ــم در ای ه
بزرگــی را شــاهد هســتیم، در حالــی کــه 
در آن دنیــا ایــن مفاهیــم مطــرح نیســت 

و گفتــه شــده اســت کــه:

آن جهان جز باقی و آباد نیست
چونکه ترکیب وی از اضداد نیست
این دراز و کوتهی، مر جسم راست
چه دراز و کوته آنجا که خداست

ــداد و  ــا اع ــا، ب ــت دنی ــس خاصی پ
ارقــام و اندازه هــا تعریــف می شــود و 
ــن در وجــود و فرهنــگ گذشــته  بنابرای
و دیــن و عرفــان مــا سرشــته شــده 
ــن  ــا نشــان دهندۀ ای اســت و تمــام اینه
اســت کــه مــا چــه قــدر بــا آمــار اجیــن 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه  هســتیم. ب
خیلــی  آماردان هــای  و  ریاضی دانــان 
بزرگــی هــم داشــته ایم و طبیعتــاً بــدون 
ــتن  ــار، نوش ــم آم ــتن عل ــت داش اهمی
تقویــم جالــی توســط آمــار امکان پذیــر 
ــن  ــل غیاث الدی ــانی مث ــا کس ــود و ی نب
جمشــید کاشــانی یــا خوارزمــی و مریــم 
ــد  ــگ رش ــن فرهن ــی و... در ای میرزاخان
نمی کردنــد. شــاید جالــب باشــد بدانیــد 
کــه کلمــۀ »هندســه« کــه همــه فکــر 
می کنیــم از عربــی وارد زبــان مــا شــده، 
یــک کلمۀ کاماً فارســی اســت و ریشــۀ 

آمــاری دارد؛ ایــن کلمــه از واژۀ »انــدازه« 
بــه »هنداســه« و ســپس بــه »هندســه« 
در عربــی تبدیــل شــده اســت کــه االن 
کلمــات زیــادی ماننــد »مهنــدس« و... از 
آن مشــتق شــده و همین مســئله، نشان 
می دهــد مــا گذشــته ای داریــم کــه 

ــار و  ــا ت ــار ب ــی و آم ــش ریاض در آن دان
پــود دانــش و فرهنــگ مــا عجیــن شــده 

اســت.
ــر، نتوانســته ایم از  ــرون اخی ــا در ق م
ــه بایســته  ــان ک ــان چن ــش آماری م دان
و شایســته اســت، اســتفاده کنیــم. علــم 
جدیــد با علــم قدیــم، دو تفاوت اساســی 
دارد؛ تفــاوت اّول، اینکــه علــم قدیــم بــه 
ــی  ــات می پرداخــت. وقت ــات و کلی ماهی
بیــان می شــد، آب چیســت؟ پاســخ داده 
می شــد کــه مثــاً آب یــک مــادۀ ســّیال 
اســت و یــا از انســان بــا عنــوان »حیــوان 
ــا آتــش را  ــرده می شــد ی ــام ب ناطــق« ن
یــک مــادۀ ســوزنده، معرفــی می کردنــد. 
همیــن کــه انســان ایــن مســائل را 
بیــان می کــرد، بــه ایــن معنــا بــود کــه 
نســبت بــه آنهــا علــم دارد. علم داشــتن، 
یعنــی ماهیــت یــک شــیء را دانســتن. 
امــا دانــش جدیــد، بــه جزئیــات توجــه 
دارد. بــرای مثــال وقتــی از انســان جدید 
ــت؟  ــان چیس ــه انس ــود ک ــؤال می ش س
می گویــد کــدام انســان؟ انســان اّول، 

ــر، زن،  ــزرگ، پی دوم، بچــه، میانســال، ب
مــرد، انســانی کــه در این جامعــه زندگی 
می کنــد یــا در آن جامعــه، انســان ایــن 
لحظــه یــا لحظــۀ قبــل، روح انســان یــا 
ــه همیــن قیــاس،  جســم انســان و... و ب
پدیده هــای  و  مفاهیــم  در خصــوص 

دیگــر هــم همیــن جزئی نگــری مطــرح 
شــده اســت. اگــر همیــن آنــات روحــی 
ــم  ــان را بخواهی ــاری انس ــی و رفت و روان
بــا هــم جمــع کنیــم، مــی بینیــم کــه 
میلیاردهــا داده و اطاعــات، فقــط در 
مــورد یــک انســانی خواهیــم داشــت که 
ــۀ  ــا یــک جمل ــن فقــط ب ــا قبــل از ای ت
ــه  ــی می شــد ک ــوان ناطــق« معرف »حی
ــه آن  ــم ب ــر)ع( ه ــرت امی در کام حض
ــُم  ــد: »أتَزَع ــه می فرماین اشــاره شــده ک
أَنَّــَک  ِجــْرمٌ  َصِغیــٌر َو فِیــَک انَْطــَوی 
الَْعالـَـُم الْْکَبــُر؛ گمــان کــرده ای کــه تــو 
یــک جســم و مــاده کوچکی هســتی، در 
حالــی کــه در تــو عالــم بزرگــی نهفتــه 

اســت«.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار
ــن انســان به ظاهــر  ــن از همی بنابرای
 Data کوچــک، می تــوان میلیاردهــا
ــن نشــان می دهــد  اســتخراج کــرد و ای
کــه علــم در دنیــای جدیــد، بــا گذشــته 

فــرق کــرده اســت.
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تفــاوت دیگــر علــم گذشــته بــا علــم 
امــروز در ایــن اســت کــه علم امــروز، علم 
ــق  ــم مصادی ــات نیســت، بلکــه عل ماهی
ــق  ــات و مصادی ــن جزئی ــر ای ــت. اگ اس
ــی  ــان توانای ــود، انس ــع ش ــد جم بخواه
جمــع آوری آن را در مغــز خــود نخواهــد 
داشــت؛ چراکــه بــا ســه محدودیــت 
جــدی در ایــن خصــوص مواجــه اســت؛ 
ــا محدودیــت عمــر مواجــه  اّول اینکــه ب
اســت، وقتــی کــه می میــرد، مغــز هــم 
بــا تمــام اطاعــات درون آن از بیــن 
ــات درون  ــه اطاع ــن ب ــی رود، بنابرای م
اطمینــان  نمی شــود  انســان ها  مغــز 
ــت  ــن اس ــت ای ــن محدودی ــرد. دومی ک
کــه هــر مغــز در ســر یــک انســان اســت 
و امــکان تجمیــع اطاعــات درون مغزهــا 
ــر  ــه ه ــم اینک ــوم ه ــدارد و س ــود ن وج
مغــزی، گرایــش به جمــع آوری دســته ای 
ــال  ــرای مث ــات دارد؛ ب ــاص از اطاع خ
یــک نفــر بــه جمــع آوری اطاعــات ادبی 
عاقه منــد اســت و دیگــری بــه ریاضــی 
و... و ایــن تفاوت هــا باعــث می شــود کــه 
اگــر به ســمت روش هــای جدیــد نرویــم، 
ــای  ــات مغزه ــتفادۀ از اطاع ــکان اس ام
دوره هــای مختلــف وجــود نخواهــد 
داشــت. بنابرایــن بعــد از قــرون وســطی 
ــا در  ــه م ــی ک ــابقۀ خوب ــم س و علی رغ
ــار داشــتیم، کم کــم  ــوم ریاضــی و آم عل
بحــث جزئیــات و »روح اندازه گیــری« 
دورۀ  در   )Geometric Spirit(
ــث  ــه باع ــرد ک ــکل می گی ــانس ش رنس
ایجــاد یــک تفــاوت و تمایــز جــدی میان 
ــت و  ــده اس ــم ش ــد و قدی ــای جدی دنی
ــر روح  ــد، ب ــای جدی ــی در دنی ــر کس ه
اندازه گیــری مســلط باشــد، دارای یکــی 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــدرت اس ــای ق از مؤلفه ه
 Science از  Knowledge وقتــی
ــیس  ــول فرانس ــه ق ــود و ب ــدا می ش ج
معیــار  بــه  تبدیــل  دانــش  بیکــن؛ 
 Knowleldge is( قــدرت می شــود
Power(، بــه ایــن معنــا کــه کســی که 
بــه ایــن داده هــا تســلط پیــدا می کنــد، 
دانــش،  اینجــا  در  اســت.  قدرتمنــد 

به معنــای همیــن داده هــا و جزئیــات 
نظم یافتــه ای اســت کــه در جهــان امــروز 
ــن رو،  ــت. از همی ــده اس ــد ش ــا تولی م
ــت  ــه طبیع ــرد ک ــان می ک ــه بی گالیل
ــر  ــته اند و ه ــی نوش ــان ریاض ــه زب را ب
کــس می خواهــد طبیعــت را بشناســد، 
بایــد ریاضــی بدانــد و از همیــن جــا بــود 
کــه علــم جدیــد و انســان بعــد از قــرون 
ــدی  ــه بهره من ــد ک ــد ش وســطی، معتق
از شــیئی کــه قابــل شناســایی نیســت، 
ــد  ــاً بای ــذا صرف ــت و ل ــر نیس امکان پذی
ــود و  ــت ب ــدی از طبیع ــال بهره من به دنب
بــرای ایــن کار بایــد طبیعــت را به خوبــی 
ــا  شــناخت و ایــن شــناختن هــم جــز ب
تکیــه بــر همیــن داده هــا و اعــداد و ارقام 

ــود.  ــد ب ــر نخواه امکان پذی
ــن  ــا در ای ــاس، غربی ه ــن اس ــر ای ب
ــک  ــوزه ی ــن ح ــخ، در ای ــع از تاری مقط
گام از مــا جلــو افتادنــد و شــروع کردنــد 
بــه شناســایی طبیعــت و اعــداد و ارقــام 
و روندهــا و... و وقتــی داده هــای یــک 
ــرار  ــم ق ــار ه ــدت را کن ــد طوالنی م رون
ــده،  ــد آین ــی می توانن ــد، به راحت می دادن
طبیعــت، آب و هــوا، ســرمایه گذاری های 
اقتصــادی پرســودده، جمعیــت و... را 
پیش بینــی کننــد. بــر اســاس ایــن 
ــد، اگــر کشــوری به دنبــال  منطــق جدی
توســعه باشــد، باید بــرای رســیدن به آن 
ــزی  ــرای برنامه ری ــد و ب ــزی کن برنامه ری
درســت و هدفمنــد، بایــد قــدرت داشــته 
باشــد کــه آن قــدرت هــم در اطاعــات و 
ــر،  آمــار نهفتــه اســت. به عبــارت دقیق ت
ــه آگاه  ــت ک ــی اس ــجاع، کس ــان ش انس
باشــد و شــجاعت در عمــل، نتیجــۀ 
ــی  ــر کس ــت. اگ ــر اس ــرت در نظ بصی
نســبت به موضوعــی، آگاه و بصیر باشــد، 
شــجاعت حرکــت در کار و برنامه ریــزی و 

ــد را خواهــد داشــت.  توســعۀ جدی
مــا خوشــحال و مفتخــر هســتیم که 
امــروز در جایــی حضــور داریم کــه دارای 
جایــگاه مهمــی اســت کــه می توانــد پلی 
بیــن دنیــای گذشــته و حــال باشــد و مــا 
را از نظــر برنامه ریــزی قدرتمنــد کنــد و 

بــر طبیعــت و نابســامانی های طبیعــی و 
مشــکات آینــده مســلط کنــد. مــا هــم 
به عنــوان کارشناســان ســازمان برنامــه و 
بودجــه، مفتخــر هســتیم کــه هــم امروز 
مزیـّـن بــه نــام آمــار و برنامه ریــزی اســت 
ــی از  ــوان یک ــار را به عن ــز آم ــم مرک و ه
بازوهــا و بلکــه عقــل منفصــل ســازمان 
برنامــه و بودجــه در کنــار خودمــان داریم 
کــه می توانــد جهــت و خــط مــا را بــرای 
ــرار  ــان ق ــر، در اختیارم ــزی بهت برنامه ری

دهــد.
ــاب  ــه، جن ــه  و بودج ــازمان برنام س
آقــای دکتــر حســین زاده و همــکاران 
محترمشــان را حســب اهمیتــی که بحث 
اطاعــات و آمــار در عصــر انقــاب آمــار 
ــن  ــات دارد، مطمئ ــات و ارتباط و اطاع
کــرد آنچــه کــه نیــاز ایــن ســازمان اســت 
)چــه از لحــاظ حقوقــی و مقرراتــی و چــه 
از لحــاظ بودجــه ای( را در اختیارشــان 
قــرار دهــد و برنامه مــان ایــن اســت کــه 
انشــاهلل بتوانیــم تمــام اطاعــات اقتصادی 
کشــور را بــا محوریــت و مرکزیــت مرکــز 
آمــار، تجمیــع کنیــم و بــه همــۀ فعــاالن 
اقتصادی دسترســی بدهیــم و در ایــن راه، 
ســازمان برنامــه و بودجــه هــم بــا افتخــار 
و اشــتیاق در خدمــت شــما خواهــد بــود 
ــن  ــه اّولی ــتم ک ــم هس ــحال ه و خوش
حرکــت در ثبتی مبنــا کــردن، از جامعــۀ 
امیدواریــم  و  شــد  شــروع  عشــایری 
ــن  ــرود؛ یعنــی ای ــار، آب ســرباال ب ــن ب ای
حرکتــی کــه شــروع شــده اســت و مرکــز 
آمــار، قشــری را کــه کم تــر مــورد توجــه 
هســتند، در اولویــت و کانــون توجــه خود 
قــرار داده اســت، تــداوم یابــد و به ســمت 
توجــه بــه روســتاها و کم کــم کل کشــور 
ســوق پیــدا کنــد و مــا از ایــن بــه بعــد، 
روش هــای پرهزینــه و پراشــتباه و زمان بــر 
را کنــار بگذاریــم و بتوانیــم بــا روشــی که 
امــروز، نمونــۀ آن را افتتــاح خواهیــم کرد، 
ــد  ــتر بهره من ــات بیش ــور را از اطاع کش
کنیم و زمینه ســاز توســعۀ بیشــتر کشــور 
باشــیم، انشــاء اهلل بــه برکــت صلــوات بــر 

محمــد و آل محمــد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
عــرض خــدا قــوت و خســته نباشــید دارم خدمــت همــکاران 
ــه ســال حکمرانــی  عزیــز مرکــز آمــار. اینکــه ســال 2020 ب
داده معــروف شــده اســت و اینکــه کشــور هیــچ گزینــه ای جز 
دیتامبنــا کــردن تمــام فرآیندهــای اداری نــدارد، راه پیش روی 
مــا ترســیم می کنــد و ایــن حــرف جدیــدی نیســت و تجربــۀ 
30 ســال پیــش دنیاســت. قاعدتــاً آمــار و مباحــث آمــاری هم 
ــاری  ــام آم ــت نظ ــه اهمی ــود ک ــا می ش ــج، دیتامبن ــه تدری ب

ــد. ــش می  یاب ــده افزای ــا در آین ثبتی مبن
بــا توجــه بــه ایــن تحــوالت ایجادشــده، دیگــر تعاریــف مربوط 
بــه تــورم و بیــکاری و... مطــرح نیســت و ایــن مباحــث، مربوط 
بــه 30 ســال پیــش بــوده اســت کــه تمــام شــده اســت و مــا 
امــروز بایــد مباحــث دیگری را مطــرح کنیم. در حــوزۀ مالیاتی 
هــم نظــام مالیاتــی مــدرن، یکپارچــه، داده مبنــا و مؤدی محور 
ــۀ  ــه کلم ــن س ــای ای ــر مبن ــی ب ــت؛ یعن ــده اس ــف ش تعری
کلیــدی می چرخــد. منظــورم ایــن اســت کــه کشــور، هیــچ 
ــا  ــۀ فعالیت ه ــردن هم ــا ک ــز دیتامبن ــری به ج ــۀ دیگ گزین
و فرآیندهــای اداری خــودش در همــۀ زمینه هــا )اعــم از 
عشــایر و...( نــدارد، لــذا اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد و بگوییــم همۀ 
دســتگاه های اجرایــی، بایــد همۀ کارهایشــان دیتامبنا باشــد و 
بحــث ریســک را هــم بــه آن اضافــه کنیــم، شــاهد نظام هــای 

هوشــمند دیتامبنــای ریســک خواهیــم بــود.

ــد  ــد چن ــا بای ــام حوزه ه ــور و در تم ــا در کل کش ــن م بنابرای
اصــل را مّدنظــر داشــته باشــیم؛ اینکــه دیتــا بــرای حاکمیــت و 
آن هــم مرکــز آمــار، محرمانــه نیســت و نبایــد باشــد؛ چیــزی 
کــه در پیش نویــس قانونــی کــه در دولــت اســت، آمــده اســت 
و بایســتی در مجلــس در فضــای خــودش دنبال شــود. بنــده در 
ســازمان امــور مالیاتــی مشــغول بــه خدمــت هســتم و هــزار و 
یــک ابــزار بــرای فشــار وارد کــردن بــه کســی کــه اگــر دیتــا را 
ندهــد، در اختیــار دارم و بنــده در آن جایــگاه، قاعدتــاً به عنــوان 
نیــروی آمــار و عاقه منــد بــه کل نظــام آمــاری و به ویــژه بــرادر 
عزیــز و دانشــمند خــود جنــاب آقــای دکتــر حســین زاده کــه 
بــه حــق بــا تدبیــر و صبــر و حوصلــه امــور مربــوط بــه مرکــز را 
پیــش می برنــد، خواهــم بــود و اگــر هــر کمکــی در ایــن زمینــه 
بتوانــم انجــام دهــم، دریــغ نخواهــم کــرد. ایمــان و اعتقــاد بنده 
ایــن اســت کــه نظــام آمــاری کشــور بایــد بــه ســمت ثبتی مبنا 
بــرود و بایــد بــه اولویــت اّول و بــاور و عقیــدۀ همــۀ دســتگاه های 
اجرایــی تبدیــل شــود؛ چراکــه در آینــده، هیچ دســتگاهی، هیچ 
ــود،  ــا ش ــای اداری اش دیتامبن ــه فرآینده ــز اینک ــه ای بج گزین
نــدارد و ایــن رونــد، ربطــی هــم بــه دولت هــای مختلــف نــدارد و 

هــر دولتــی کــه باشــد، ایــن اتفــاق بــه ناگزیــر بایــد بیفتــد.
آرزوی ســامتی و توفیــق روزافــزون بــرای همــۀ عزیــزان دارند 
ــک  ــما تبری ــۀ ش ــت هم ــزی را خدم ــار و برنامه ری و روز آم

ــم. ــرض می کن ع

کشور هیچ گزینه ای جز دیتامبنا کردن 
تمام فرآیندهای اداری ندارد

دکتر پارسا، 
رئیس سازمان امور 

مالیاتی کشور:
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تاریخچه و ضرورت اجرای سرشماری عشایر کوچنده 
ــه  ــده، س ــایر کوچن ــای عش ــایی خانواره ــور شناس ــه منظ ب
ــوان  ــا عن سرشــماری در ســال های 1366 و 1377 و 1387 ب
سرشــماری اجتماعــی- اقتصادی عشــایر کوچنده کشــور اجرا 
شــده اســت. بــر اســاس نتایــج آخریــن سرشــماری اجرا شــده 
در ســال 1387 در حــدود 212 هــزار خانــوار عشــایر کوچنــده 
بــا جمعیــت 1/2 میلیــون نفــر در کشــور وجود داشــته اســت. 
مقایســه نتایــج ایــن سرشــماری بــا ســایر آمارهــای رســمی 
کشــور، نشــان مــی دهــد در حالــی کــه خانوارهــای عشــایر 
کوچنــده کشــور 1/4 درصــد از جمعیــت کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد، در حــدود 30 درصــد از دام ســبک کشــور 
ــان  ــوع نش ــن موض ــد. ای ــار دارن ــز( را در اختی ــفند و ب )گوس
ــت  ــد گوش ــده، در تولی ــایر کوچن ــه عش ــه جامع ــد ک می ده

قرمــز کشــور دارای نقــش بســیار مهــم و تأثیرگــذاری اســت. 
هیئــت محتــرم وزیــران در جلســه مــورخ 1384/1/14 بنــا بــه 
پیشــنهاد مشــترک شــماره 20783/011 مــورخ 1383/11/14 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و وزارتخانه های کشــور 
و جهــاد کشــاورزی، و بــه اســتناد اصــل یکصد و ســی و هشــتم 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، آیین نامه ســاماندهی 
عشــایر کوچنــده کشــور را تصویــب کــرد. بــا عنایــت بــه مصوبه 
مذکــور، به منظــور ســاماندهی و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه این 
جامعــه و بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از 12 ســال از آخریــن 
سرشــماری از ایــن جامعــه )کــه به شــیوۀ ســنتی اجــرا شــد(، 
ضــرورت به روزرســانی آمارهــای اجتماعــی و اقتصــادی عشــایر 
کوچنــده بــرای برنامه ریزی هــای دقیــق در ســطح کل کشــور و 

اســتان ها بیــش از پیــش احســاس می شــد.

ســامانۀ ثبــت پایــۀ جمعیــت عشــایر کوچنــدۀ کشــور بــا حضــور دکتــر پورمحمــدی، معــاون امــور اقتصــادی 
و هماهنگــی برنامــه و بودجــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور؛ دکتــر حســین زاده، رئیــس مرکــز آمــار ایــران؛ 
ــس  ــوج و رئی ــردم یاس ــدۀ م ــنفکر، نماین ــر روش ــور؛ دکت ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــس س ــا، رئی ــر پارس دکت
فراکســیون عشــایر مجلــس شــورای اســالمی و دکتــر اعالیــی مقــدم، قائــم مقــام ســازمان امــور عشــایر کشــور 

ــد. ــی ش ــزی رونمای ــار و برنامه ری ــا روز آم ــادف ب ــان 1399، مص ــورخ اّول آب ــنبه م در روز پنجش
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رونمایی از 
ثبت پایه جمعیت

عشایر کوچنده کشور
در روز آمار و برنامه ریزی

وظیفه قانونی مرکز آمار ایران برای اجرای سرشماری 
ــرای  ــران، اج ــار ای ــز آم ــون مرک ــد »ب« قان ــاده 3 بن ــاس م ــر اس ب
سرشــماری های عمومــی و آمارگیری هــای نمونــه ای در زمینه هــای 
اجتماعــی و اقتصادی، جــزو وظایف و اختیــارات مرکز آمار ایران اســت.
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــنتی ع ــه روش س ــماری ها ب ــرای سرش اج
هزینــه هنگفتــی را بــر کشــور تحمیــل می کنــد، تنهــا قــادر 
ــری اســت و  ــان آمارگی ــه در زم ــری از جامع ــه تصوی ــه ارائ ب
بدیهــی اســت کــه بــا گذشــت زمــان، اطاعــات حاصــل از آن 
قدیمــی خواهــد شــد. بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع و بــا توجــه 
ــن  ــور و همچنی ــی در کش ــای اطاعات ــعۀ پایگاه ه ــه توس ب
اجــرای  شــیوه های  دربــارۀ  انجام شــده  بررســی های 
سرشــماری در ســایر کشــورها، مرکــز آمــار ایــران نیــز تغییــر 
روش اجــرای سرشــماری ها از روش هــای ســنتی مبتنــی 
بــر مراجعــه حضــوری، بــه اســتفاده از داده هــای ثبتــی را در 
دســتور کار قــرار داد. ایــن تغییــر رویکــرد، در اســفند 1396 
ــرم  ــاون اّول محت ــزا، توســط مع ــنامه مج به صــورت دو بخش
رئیــس جمهــور »بــرای اجــرا« و رئیــس محتــرم شــورای عالی 
آمــار »به منظــور همــکاری دســتگاه ها بــا مرکــز آمــار ایــران« 

ــد. ــاغ ش ــازمان ها اب ــا و س ــۀ وزارتخانه ه ــه هم ب

تغییر شیوۀ اجرای سرشماری عشایر کوچنده
ــدم  ــران، ع ــار ای ــز آم ــرد مرک ــر رویک ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
اجــرای سرشــماری اجتماعــی ـ اقتصــادی عشــایر کوچنــده 
ــران  ــایر ای ــور عش ــازمان ام ــه س ــنتی ب ــیوۀ س 1397 به ش
اعــام شــد و از آن ســازمان درخواســت طراحــی ســامانه ای 
ــان  ــایری در زم ــای عش ــات خانواره ــت اطاع ــور ثب به منظ
ــی های  ــاس بررس ــر اس ــرد. ب ــرح ک ــات را مط ــه خدم ارائ
ــران،  ــایر ای ــور عش ــازمان ام ــال 1397 س ــا س ــده ت انجام ش
ــی  ــطح مل ــایری در س ــات عش ــت اطاع ــامانۀ ثب ــد س فاق
بــود، ولــی بعضــی از ادارات کل عشــایر اســتان های کشــور، 
ــرده  ــود طراحــی ک ــای خ ــر اســاس نیازه ــامانه هایی را ب س
بودنــد. بــا هدایــت مرکــز آمــار ایــران، اّولیــن ســامانۀ ثبــت 
ــده در زمســتان 1397  ــات خانوارهــای عشــایر کوچن اطاع
ــق  ــای عشــایری از طری ــات خانواره ــت اطاع طراحــی و ثب
تعاونی هــا و فروشــگاه ها و ادارات عشــایری تــا خــرداد 

ــت. ــه یاف 1396 ادام
ــات  ــت اطاع ــامانه ثب ــای س ــه از ریزداده ه ــن مجموع اّولی
ــران  ــار ای ــز آم ــه مرک ــن 1398 ب ــده در بهم ــایر کوچن عش
ــا از  ــی داده ه ــی بررس ــران، ط ــار ای ــز آم ــد. مرک ــال ش ارس
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ــق  ــق ســاختار داده هــا و همچنیــن اتصــال آنهــا از طری طری
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــگاه اطاعات ــه 14 پای ــی ب ــد مل ک
موجــود در مرکــز آمــار ایــران، اشــکاالت فایــل را بــه ســازمان 
ــا  ــا ت ــکاالت ریزداده ه ــرد. اش ــام ک ــران اع ــایر ای ــور عش ام
ــه رفــت و برگشــت داده هــا،  مــرداد 1396 طــی چنــد مرحل
برطــرف شــد. در مرحلــه بعــد بــا بررســی ویژگی هــای جامعــۀ 
ــایی و از  ــتان شناس ــرایط در 11 اس ــد ش ــراد فاق ــایر، اف عش
ســامانه حــذف شــدند و ثبــت پایــه جمعیــت عشــایر کوچنده 
کشــور بــا جمعیــت 1.108.640 نفــر شــامل 590.759 مــرد 

ــد. ــاد ش و 517.881 زن ایج

مزایای ثبت جمعیت عشایر کوچنده
ـ  صرفه جویی در هزینه ها 

سرشــماری اجتماعــی- اقتصــادی عشــایر کوچنــده 1387 بــا 
اعتبــاری معــادل 7 میلیــارد تومــان اجــرا شــد. برآوردها نشــان 
ــرای اجــرای سرشــماری به شــیوۀ ســنتی در  ــه ب ــد ک می ده
ــه اعتبــاری معــادل 30 میلیــارد تومــان نیــاز  ســال جــاری ب
بــود. بــر اســاس گــزارش ســازمان امــور عشــایر ایــران، ثبــت 
پایــۀ جمعیــت عشــایر کوچنــده کشــور بــا اعتبــاری در حــدود 
1/8 میلیــارد تومــان بــه انجــام رســیده اســت کــه ایــن رقــم، 
ــورت  ــه ص ــماری ب ــرای سرش ــۀ اج ــد هزین ــادل 6 درص مع
ســنتی )مراجعــه حضــوری بــه خانوارهــای عشــایر کوچنــده( 

می باشــد.

ـ  به روزرسانی اطالعات
بــا اجــرای سرشــماری بــه شــیوه ســنتی، امــکان به روزرســانی 
ــا از ویژگی هــای آمارهــای ثبتــی،  داده هــا وجــود نداشــت، ام
امــکان به روزرســانی اطاعــات در مقاطــع زمانــی تعریف شــده 
ــران در  ــه اینکــه ســازمان امــور عشــایر ای ــا توجــه ب اســت. ب
ــه  ــه جامعــه عشــایر کوچنــده ارائ طــول ســال، خدماتــی را ب
می کنــد، امــکان به روزرســانی اطاعــات ایــن جامعــه در 

زمــان ارائــه خدمــات وجــود دارد.

توسعۀ ثبت جمعیت عشایر کوچنده
در حــال حاضــر، بــا برقــراری اتصــال بیــن داده هــای 
ــور عشــایر  ــازمان ام ــاری س ــات آم ــت اطاع ــامانه مدیری س
ــوال،  ــت اح ــازمان های ثب ــی س ــای اطاعات ــران و پایگاه ه ای
هدفمندســازی یارانه هــا، امــور مالیاتــی کشــور، بیمــۀ 
ســامت ایــران، و تأمیــن اجتماعی، وزارت آمــوزش و پرورش، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، صنــدوق بیمــه اجتماعی 
ــی  ــای اطاعات ــایر، و پایگاه ه ــتاییان و عش ــاورزان، روس کش
ــران شــامل سرشــماری عمومــی  ــار ای موجــود در مرکــز آم
ــاورزی  ــی کش ــماری عموم ــکن 1395، سرش ــوس و مس نف
1393، و سرشــماری اجتماعــی- اقتصــادی عشــایر کوچنــده 
1387، ضمــن ایجــاد ثبــت پایــۀ جمعیــت عشــایر کوچنــده، 
ــادی  ــی و اقتص ــات اجتماع ــایر خصوصی ــزودن س ــکان اف ام

جامعــه عشــایر کوچنــده کشــور فراهــم آمــده اســت.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــزی  ــار و برنامه ری ــی آم ــدا روز مل ابت
را گرامــی مــی دارم و بــه دســت اندرکاران 
ــزی  ــار و برنامه ری ــوزه آم ــان ح و مجری

ــم. کشــور تبریــک عــرض می کن
ــر حســین زاده  ــای دکت ــاب آق از جن
و همکارانشــان تشــکر می کنــم و از 
ــرادر  ــات و رهنمودهــای ارزشــمند ب بیان
فاضلــم جنــاب آقــای دکتــر پورمحمدی 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــردم و از جن ــذت ب ل
ــه  ــم ک ــکر می کن ــدم تش ــی مق اعای
ــزی،  ــای برنامه ری ــکاری حوزه ه ــا هم ب
کــه  کرده انــد  شــروع  را  برنامــه  ای 
ــدی،  ــای پورمحم ــاب آق ــر جن به تعبی
بتواننــد یکــی از محروم تریــن اقشــار 
ــل و  ــورد تغاف ــه م ــران را ک ــۀ ای جامع
ــۀ  ــر جامع ــن قش ــری مظلوم تری به تعبی
ــه  ــون توج ــت را در کان ــوده اس ــران ب ای
ــار  ــث افتخ ــن باع ــد. ای ــرار ده ــود ق خ
اســت کــه اّولیــن آمارگیــری ثبتی مبنــا 
از جامعــۀ عشــایری کشــور شــروع 
شــده اســت. مــن از طــرف فراکســیون 
عشــایر مجلــس، از دســت اندرکاران و 
برنامه ریــزان ایــن امــر، تشــکر ویــژه دارم.

در دنیــای مدیریتــی، معــروف اســت 
کــه 5 عنصــر اساســی وجــود دارد کــه 
ــی و  ــازمانی، کارای ــر س ــد در ه می توان
اثربخشــی ایجاد کند؛ اّولیــن و مهم ترین 

ــد در شــکل گیری  عنصــری کــه می توان
کارایــی واثربخشــی، نقــش اساســی ایفــا 
ــزی  ــت. برنامه ری ــزی اس ــد، برنامه ری کن
درســت  مســیر  می توانــد  زمانــی 
خــودش را ادامــه دهــد کــه مبتنــی بــر 
آمــار دقیــق شــکل گرفتــه باشــد و همۀ 
صاحبنظــران مدیریــت، اعتقــاد دارند، در 
هــر ســازمانی کــه کارایــی وجــود نــدارد، 
بــر می گــردد بــه ایــن مســئله کــه در آن 
ــتی  ــزی درس ــار و برنامه ری ــازمان، آم س
وجــود نداشــته اســت. به همیــن دلیــل، 
ــزان و  ــه عزی ــحالیم ک ــیار خوش ــا بس م
ــوزه،  ــن ح ــه در ای ــت اندرکارانی ک دس
ــبختانه  ــد، خوش ــش می کنن ــای نق ایف
ــاب  ــۀ انق ــن ده ــژه در چهارمی و به وی
اســامی، کســانی هســتند کــه بــا تــوان 
معرفتــی و دانش شــغلی، ســر و ســامانی 
ــا کــردن  ــد و در حــال رصــد و مهی دارن
آمــار و اطاعــات دقیــق هســتند و وقتی 
ایــن آمــار و اطاعــات درســت در اختیار 
ــران و دســت اندرکاران ســازمان ها و  مدی
حوزه هــای مختلــف اجرایــی و قضایــی و 
قانون گــذاری قــرار گیــرد، تحقــق اهداف 
و رســالت هایی کــه مد ّنظــر کشــور 
ســهل الوصول تر  و  ســریع تر  اســت، 

خواهــد بــود.
مــن بیشــتر بــه رســم وظیفــه وادب 
ــزان و  ــکری از عزی ــک تش ــتم ی خواس

ــن حــوزه داشــته باشــم  ــزان ای برنامه ری
ــزی را خدمتشــان  ــار و برنامه ری و روز آم
ــن  ــم ای ــاز ه ــم و ب ــرض کن ــک ع تبری
توقــع هســت کــه همین طــور کــه 
اّولیــن جامعــۀ آماری را از عشــایر شــروع 
کردیــد، مشــکات و محدودیت هــای 
موجــود در ایــن جامعــه را هــم بیشــتر 
ــر  ــه ه ــد. ب ــی کنی ــران معرف ــه مدی ب
حــال عشــایر بازوهــای توانمنــد تولیــد 
ــر حضــرت  ــه تعبی ــا ب ــی هســتند ی مل
امــام)ره( عشــایر ذخایــر انقاب هســتند 
و در عرصه هــای مختلــف هــم دیــن 
خودشــان را بــه کشــور و انقــاب ادا 
ــی  ــگران خوب ــواره تاش ــد و هم کرده ان
ــئولین  ــد و مس ــد بوده ان ــۀ تولی در عرص
نظــام حقیقتــاً بایــد قــدردان ایــن جامعه 
ــه  ــن باشــیم ک ــال ای ــه د نب باشــند و ب
محدودیت هــا و محرومیت هایــی کــه 
ــود  ــایری وج ــۀ عش ــانی جامع ــر پیش ب
دارد، یــک مقــداری کم رنــگ شــود. 
ــار  ــه چه ــژه در س ــبختانه و به وی خوش
ــرای  ــه ب ــی ک ــته و اعتبارات ــال گذش س
ــر  ــه لحــاظ شــده اســت و ب ــن جامع ای
ــت اندرکاران  ــه دس ــی ک ــاس گزارش اس
حــوزۀ عشــایر در جلســات گذشــته، 
ــا و  ــن محدودیت ه ــد، ای ــرح کرده ان مط
ضعف هــا و اشــکاالت در حــال برطــرف 

ــت. ــدن اس ش

عشــایــر 
بازوهای توانمند

 تولید ملی هستند 

دکتر روشنفکر، نمایندۀ مردم 
یاسوج و نایب رئیس فراکسیون 

عشایر مجلس شورای اسالمی 
در روز آمار و برنامه ریزی:
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ادب  عــرض  و  ســام 
ــت همــۀ  ــرام دارم خدم واحت
حضــار گرامــی و روز ملــی 
آمــار و برنامه ریــزی را خدمت 
همــۀ عزیزانــی کــه در مرکــز 
آمــار ایــران زحمــات زیــادی 
را متحمــل شــده اند، تبریــک 
عــرض می کنــم. تقدیــر و 
تشــکر ویــژه دارم از بــرادر 

عزیزمــان جنــاب آقــای دکتر 
حســین زاده و همکارانشان که 
ترتیــب ایــن جلســه را دادنــد 
ــار در  ــرای اّولیــن ب و امــروز ب
کشــور، سرشــماری بــه روش 

ــد. ــام ش ــا انج ثبتی مبن
ــر  ــکر و خی ــر و تش تقدی
مقــدم عــرض مــی کنــم 
خدمــت همــۀ دوســتان و 
ــه،  ــه در جلس ــی ک بزرگواران

را  مطالــب بســیار خوبــی 
ــت  ــه اهمی ــد و ب ــه دادن ارائ
عشــایری  جامعــۀ  و  آمــار 
ــاب  ــتند و از جن ــاره داش اش
ــه  ــنفکر ک ــر روش ــای دکت آق
همــواره جامعــۀ زحمتکــش و 
تاشــگر عشــایری را همراهی 
ــم.  ــکر می کن ــد، تش می کنن
ــای  ــاب آق ــن از جن همچنی
دکتــر پارســا هــم تشــکر 

ــات  ــا زحم ــه م ــم ک می کن
زیــادی را خدمــت ایشــان 
ــه  ــال 1396 ک ــدای س از ابت
مباحــث ثبتی مبنایــی شــروع 
ــات  ــم و در جلس ــد، دادی ش
رهنمودهــای  از  مختلــف، 
بهره منــد  بزرگــوار  ایــن 
شــدیم. از همــکار قدیمــی 
خودمــان جنــاب آقــای دکتر 
پورمحمــدی کــه از بدنــۀ 

جامعۀ عشایری، با کم ترین هزینه ، 
بیشترین اثرگذاری را در کشور دارد

دکتر اعالیی مقدم، قائم مقام سازمان امور عشایر کشور 
در روز آمار و برنامه ریزی مطرح کرد:
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ســازمان و عشــایر کشــور بــه 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری س
ریــزی کشــور منتقــل شــدند 
و مشــکات جامعۀ عشــایری 
را حــس می کننــد و همــواره 
کرده انــد،  کمــک  را  مــا 

ــگزارم. ــیار سپاس بس
الزم می دانــم از طــرف 
جنــاب مهنــدس قندالــی 
ــرار  ــه ق ــم ک عذرخواهــی کن
بــود در جلســه حضور داشــته 
باشــند، اما مشــکلی برایشــان 
پیــش آمــد و بــا جنــاب آقای 
ــت  ــر حســین زاده صحب دکت
گــرم  ســام  و  کردنــد 
ــد  ــام کردن ــان را اع خودش
جلســه  در  حاضــران  از  و 

ــد. ــی نمودن عذرخواه
کــه  همان طــور 
اســتحضار داریــد، جامعــۀ 
کشــور را بــه ســه گــروه 
هــدف اجتماعــی تقســیم 
ــه  ــامل س ــه ش ــد ک کرده ان
ــتایی و  ــهری، روس ــروه ش گ
ــۀ  ــود. جامع ــایری می ش عش
عشــایری کشــور به عنــوان 
گــروه هــدف اجتماعی ســوم، 
هرچنــد جمعیــت کمــی 
دارد، ولــی اثرگــذاری آنهــا 
ــعۀ  ــی، توس ــت قضای در امنی
محیــط  حفــظ  و  پایــدار 
در  خودکفایــی  و  زیســت 
گوشــت قرمــز کشــور، واقعــاً 
بــی بدیــل اســت و در 59 
درصــد ســرزمین جغرافیایــی 
ــران پراکنــده هســتند. 40  ای
درصــد فــرش صادراتــی و 
ــتی  ــع دس ــد صنای 35 درص
و حــدود 25 درصــد گوشــت 
ــور را  ــاز کش ــورد نی ــز م قرم

می کننــد. تأمیــن 
ــه  ــور ب ــروز کش ــاز ام نی
گوشــت قرمــز، 900 هــزار 

تن در ســال اســت و بایســتی 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش توج
ــن  ــا ای ــایری ب ــۀ عش جامع
جمعیــت انــدک، 25 درصــد 
ــت  ــه گوش ــور ب ــاز کش از نی
قرمــز )یعنــی حــدود 200 
هــزار تــن( را بــا به کارگیــری 
)یعنــی  کــوچ  اســتراتژی 
ییــاق و قشــان( تأمیــن 

می کنــد.
ــی  ــن جمعیت ــر همی اگ
کــه جنــاب آقــای دکتــر 
حســین زاده و همکارانشــان 
ــه  ــوط ب ــای مرب در نموداره
سرشــماری عشــایر کوچنــده 
نیــاز  بــه  کردنــد،  اعــام 
ــور  ــت کش ــت و جمعی گوش
تقســیم کنیــم، مشــاهده 
می کنیــم کــه هــر یــک 
نفــر از عشــایر ایــران، به طــور 
قرمــز  گوشــت  میانگیــن، 
ــران را  ــایر ای ــر از عش 16 نف
ــا  تأمیــن می کنــد؛ آن هــم ب
ایــن شــرایط ســختی زندگی 
کــه می دانیــد دامشــان را در 
کنــار خانواده شــان نگهــداری 
خیلــی  از  و  می کننــد 
زیرســاختی،  امکانــات  از 
ــم  ــی و... ه ــتی درمان بهداش
محــروم هســتند. بــه همیــن 
ــدی  ــه ج ــد توج ــاظ، بای لح
ــود  ــایری ش ــش عش ــه بخ ب
علمــی  روش  اجــرای  و 
ــن  ــرای چنی ــی ب ثبتی مبنای
و  جامعــه ای کــه جایــگاه 
ــد،  ــی ندارن ــکونتگاه خاص س
واقعــاً کار ســخت و دشــواری 
بــود. ابتــدا کــه جنــاب آقــای 
ــین زاده  ــا و حس ــر پارس دکت
مطــرح  را  مباحــث  ایــن 
کردنــد، واقعــاً درک بــرای 
ــود؛  ــخت ب ــا س ــکاران م هم
چراکــه اّوالً دوســت داشــتیم 

حــق و حقــوق عشــایر حفــظ 
ــای  ــار مبن ــون آم ــود، چ ش
برنامه ریــزی و بودجه بنــدی 
توســعه ای  برنامه هــای  و 
ــه  ــود ب ــرار نب ــاً ق اســت، ثانی
خــود عشــایر مراجعــه شــود 
نداشــتن  و  بــودن  کــم  و 
سیســتم های فنــاوری نویــن 
عشــایری،  ســامانه های  در 
یکــی از مشــکات بــزرگ 
ایــن  اجــرای  روی  پیــش 
ــۀ  ــا هم ــی ب ــود، ول ــروژه ب پ
ایــن اوصــاف، بــا همتــی 
 21 و  شــد  انجــام  کــه 
اتحادیه هــای اســتانی و بیش 
ــتانی  ــی شهرس از 250 تعاون
ــۀ  ــک اتحادی ــایری  و ی عش
و  آمدنــد  کار  پــای  ملــی 
داده هــای اّولیــه را جمع آوری 
ــال  ــم و از س و بررســی کردی
1396 جلســاتی را در ســطح 
رؤســا، معاونیــن و مدیران کل 
ــروع شــد و در  ــازمان ها ش س
اســتان ها توجیهــات فراوانــی 
ــا در نهایــت  انجــام گرفــت ت
ــه  ــر ب ــال 1395، منج در س
بــا  تفاهم نامــه ای  انعقــاد 
مرکــز آمــار ایــران شــد و 
امــروز، شــاهد ایــن هســتیم 
کــه واقعــاً از نظــر فنــاوری و 
کم بضاعت تریــن  امکانــات، 
قشــر جامعــه، در اجــرای 
ــی،  ــزرگ علم ــروژۀ ب ــک پ ی
همــکاری داشــته اســت و 
یــک صرفه جویــی بــاالی 30 
میلیــارد تومانــی برای بــرآورد 
هزینــۀ سرشــماری حضــوری 
را شــاهد هســتیم؛ چراکــه ما 
ــدود 2  ــا ح ــروژه را ب ــن پ ای
ــای  ــان هزینه ه ــارد توم میلی
مســتقیم و غیرمســتقیم و 
تحمیــل زحمــات فــراوان بــه 
ــم و  همکارانمــان اجــرا کردی

ــه از  ــا دارد ک ــا ج ــن ج همی
تمــام بزرگوارانــی کــه مــا در 
ــاری  ــروژه ی ــن پ ــرای ای اج

ــم. ــکر کن ــد، تش کردن
مــا در 12 ســال گذشــته 
ــده  ــه روز نش ــان ب ــه آمارم ک
بــود، مشــکات زیــادی را 
در ســازمان امــور عشــایر 
دســتگاه   25 از  بیــش  و 
بیرونــی در مباحــث مدیریتی 
روش  چراکــه  داشــتیم، 
زندگــی، تحــوالت اقتصــادی، 
و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
ــور  ــی کش ــیمات سیاس تقس
ــت  ــرد دول ــن رویک و همچنی
ششــم  برنامــۀ  بودجــۀ  و 
می کــرد  اقتضــا  توســعه، 
ــایری،  ــور عش ــار ام ــه آم ک
کلیدی تریــن  به عنــوان 
آمــار،  کاربردی تریــن  و 
بــا  و  شــود  به روزرســانی 
همــکاری مرکــز آمــار ایــران، 
در پــردازش ایــن آمــار دقــت 
ــیم؛  ــته باش ــتری را داش بیش
ــار  ــرار اســت آم ــا ق چــون م
و  تهیــه  قشــری  بــرای  را 
منتشــر کنیــم کــه نماینــده 
در  آنچنانــی  ســخنگوی  و 
ــد و  ــع ندارن ــی از مجام خیل
ــد  ــه بای ــا هســتیم ک ــن م ای
پشــت ایــن میزهــا از حــق و 
حقــوق عشــایر دفــاع کنیــم 
ــاد  ــات موجــود در ابع و واقعی
جمعیتــی و بُعد خانــوار و... را 
بــه مدیــران منعکــس کنیــم.

در  خوشــبختانه 
ســال های اخیــر، رویکــرد 
مجلــس  و  دولــت  خــوب 
کــه  حمایتــی  همیــن  و 
دســتگاه های  جانــب  از 
آمــده،  به عمــل  مختلــف 
باعــث افزایــش و  ارتقــای 
برخــورداری  شــاخص های 
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شــده  عشــایر  زندگــی  در 
ــوالت  ــن تح ــت و همچنی اس
امــور  ســازمان  در  اداری 
ــاده اســت؛  ــاق افت عشــایر اتف
بــه   1387 ســال  از  مــا 
ــتان  ــش از 8 اس ــد، در بی بع
مخصــوص  اداره  کشــور، 
تأســیس  عشــایری  امــور 
مســئله،  ایــن  و  کرده ایــم 
قطعــاً باعث بازگشــت بیشــتر 
جامعــۀ عشــایری بــه زندگــی 
ــد  ــان خواه ــایری خودش عش
شــد. شــاخص برخــورداری 
آب، راه، بهداشــت و درمــان 
و آمــوزش و پــرورش هــم 
ارتقــاء پیــدا کــرده اســت. 
در  اینکــه کشــور  به دلیــل 
شــرایط اقتصــاد مقاومتــی 
قــرار دارد و عشــایر، به عنــوان 
مقاومتــی  اقتصــاد  نمــاد 
مهاجــرت  قطعــاً  هســتند، 
معکــوس اتفــاق افتــاده اســت. 
در دو ســال گذشــته، ســازمان 
امــور عشــایر، بیــش از 1000 
میلیــارد تومــان تســهیات 
ــۀ  ــار جامع ــره در اختی کم به
عشــایری قــرار داده اســت و از 

ــه بعــد، بیــش  ســال 1392 ب
افزایــش  تــن  هــزار  از 34 
در  قرمــز  گوشــت  تولیــد 
ــته ایم  ــایری داش ــۀ عش جامع
و در بحــث قانون گــذاری و 
ــون  ــم در قان ــی ه برنامه نویس
برنامــۀ  در  هــم  و  بودجــه 
ششــم،  توســعۀ  پنج ســالۀ 
اتفاقــات خوبــی افتــاده اســت. 
ــعۀ  ــالۀ توس ــۀ پنج س در برنام
ــام  ــار از عشــایر ن پنجــم، یکب
بــرده شــده بــود، در حالــی که 
در برنامــۀ توســعۀ ششــم، 17 
بــار از عشــایر نــام بــرده شــده 
اســت و ایــن نشــان دهندۀ 
و  دولــت  خــوب  رویکــرد 
مجلــس بــه جامعــۀ عشــایری 
ــایر  ــدی عش ــره من ــت. به اس
از قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده، یــک ظرفیــت بســیار 
ــات  ــۀ خدم ــرای ارائ ــی ب خوب
بــه عشــایر کوچنــده اســت و 
همــۀ اینهــا دســت بــه دســت 
هــم داده و باعــث شــده اســت 
کــه جمعیــت و خانوار عشــایر 
ــاد  ــاد شــود و اعتم کشــور زی
ــب شــده اســت و  عشــایر جل

به ســمت ســرمایه گذاری در 
ایــن حــوزه تشــویق شــده اند.
مــا  دلیــل،  به همیــن 
و  می کنیــم  سپاســگزاری 
انتظــاری کــه داریــم ایــن 
ــس از  ــاء اهلل پ ــه انش ــت ک اس
ــی  ــۀ مل ــن تجرب ــرای اّولی اج
در  ثبتی مبنــا  سرشــماری 
به عنــوان  بتوانیــم  کشــور، 
ســازمان امــور عشــایر کشــور 
ــار  ــز آم ــا مرک ــکاری ب ــا هم ب
ایــران، بتوانیــم تمهیداتــی 
ــه  ــن قضی ــه ای ــیم ک بیندیش

شــود. واقع گرایانــه 
مــن در پایــان از همــۀ 
می کنــم،  تشــکر  عزیــزان 
دکتــر  آقــای  جنــاب  از 
ــدی  ــر پورمحم ــت، دکت نوبخ
و همچنیــن جنــاب آقــای 
ــای  ــاب آق ــر پارســا و جن دکت
دکتــر حســین زاده کــه انصافــاً 
ــیدند. از  ــادی کش ــت زی زحم
ــر آمارهــای کشــاورزی، از  دفت
ــاوری وزارت  ــار و فن ــر آم دفت
جهــاد کشــاورزی و مخصوصــاً 
کســانی کــه در خــط مقــدم، 
ایــن کار را انجــام دادند، تشــکر 

می کنــم کــه بــا ایــن امکانــات 
محــدود، ایــن پــروژۀ بــزرگ را 

ــاندند.  ــرانجام رس ــه س ب
آقــای  جنــاب  از  مــن 
دکتــر پورمحمدی انتظــار دارم 
بــرای اینکه کمبــود اعتبــارات 
ــود.  ــران ش ــا جب ــه ای م بودج
ــه ،  ــن هزین ــا کم تری ــا ب م
در  را  اثرگــذاری  بیشــترین 
داریــم.  عشــایری  جامعــۀ 
عشــایر،  امــور  ســازمان 
در  ســازمان  چابک تریــن 
کشــور اســت و 2700 پســت 
ــور دارد،  ــازمانی در کل کش س
در حالــی کــه بــا 1200 پســت 
ــد و  ــازمانی دارد کار می کن س
ــای  ــه و تعاونی ه ــن اتحادی ای
درآمــار  کــه  بودنــد  مــا 
ــا  ــرف م ــا ح ــی ب ثبتی مبنای
کردنــد.  هزینــه  و  رفتنــد 
از  خــرم  مهنــدس  جنــاب 
اتحادیــۀ مرکــزی مــا در اینجــا 
صنــدوق  و  دارنــد  حضــور 
ــه  ــایری ـ ک ــان عش ــرد زن خ
ــۀ عشــایری  50 درصــد جامع
را تشــکیل می دهنــدـ، همگی 
ــا را  ــروژه م ــن پ ــرای ای در اج
یــاری کردنــد و بنــده از تمــام 
ایــن عزیــزان کمــال تشــکر و 

دارم. را  قدردانــی 
امیــدوارم کــه ایــن روز، 
روز مبارکــی بــرای جامعــۀ 
عشــایری باشــد و ما امیــدوارم 
بتوانیــم حــق مطلــب را در 
خصــوص عشــایر کشــور کــه 
ــاب  ــام و انق ــردن نظ ــر گ ب
به عنــوان  و  دارنــد  حــق 
بــرای  بی مــزد  مرزبانــان 
در  و  می کننــد  کار  کشــور 
پیشــبرد اقتصاد مقاومتــی، اثر 
دارنــد و در غیرت و شــجاعت و 
تعصــب، واقعــاً زبانزد هســتند، 

ــم. ادا کنی



ویژه نامۀ هفتۀ آمار و برنامه ریزی | شمارۀ سوم | 3 آبان 99 17

پیام  وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی،

به مناسبت  
روز جهانی آمار

عصــر حاضــر بــا موضوعــی بــه نــام » انقــاب داده هــا« مواجــه اســت. عصــری کــه تــاش در عینیــت بخشــی بــه 
شــعار »داده بهتــر، زندگــی بهتــر« دارد. بــر همیــن اســاس، امــروزه آمــار و اطاعــات جــزو منابــع و ثــروت های هر کشــور 
و الزمــه حکمرانــی خــوب و ابــزار دســتیابی بــه توســعه همــه جانبــه تلقــی مــی شــود. اهمیــت آمــار در عصر اطاعــات به 
قــدری اســت کــه نظــام آمــاری کشــورها و کیفیــت داده هــای بانــک هــای اطاعاتــی آن هــا یکــی از مهــم ترین شــاخص 

هــای توســعه یافتگــی بــه شــمار مــی رود.
بــدون شــک، جمــع آوری و دسترســی بــه داده هــای بــه روز، صحیــح و قابــل اعتماد،ابــزاری بــرای ارزیابــی برنامــه هــا 
در گذشــته و حــال و نیــز مرجعــی مناســب جهــت سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی بــرای آینــده اســت. از منظــر دیگــر، 

ایــن ابزارهــا مقدمــه مهــم، بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع مالــی و ســرمایه هــای انســانی جوامــع تلقــی مــی شــود.
در مقطــع کنونــی نیــز نقــش بــی بدیــل آمــار و اطاعــات را مــی تــوان در تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری دولــت ها 
ــا و اجــرای ســریع برنامه هــای حمایــت از آســیب دیدگان ناشــی از اثــرات  در کنتــرل و مهــار بیمــاری همــه گیــر کرون

شــیوع ایــن بیمــاری مشــاهده نمــود.
مجموعــه وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی بــا توجــه بــه ماموریــت هــا و تکالیــف خــود در عرصــه هــای مختلــف 
اقتصــادی، اجتماعــی، یکــی از بزرگتریــن کاربــران و تولیدکننــدگان آمــار در نظــام آمــاری کشــور اســت.از ایــن روتحقــق 
برنامــه هــا، سیاســت هــا و ماموریــت هــای ایــن وزارتخانــه، منــوط بــه مقولــه ای بنیادین بــه نام »آمــار« اســت. تصمیمات 
ــداد  ــش تع ــی، افزای ــب جین ــه معیشــتی، کاهــش ضری ــد کمــک هزین ــع هدفمن ــد توزی ــی مانن ــذار در موضوعات تاثیرگ
شــاغلین حتــی در شــرایط تحریــم هــا، کاهــش حــوادث ناشــی از کار و افزایــش ضریــب پوشــش حمایــت هــای اجتماعی 
و موفقیت هــای دیگــری کــه بــا تــاش شــبانه روزی همــکاران وزارتخانــه محقــق شــده، نمونه هایــی موفــق از اســتناد و 

برنامه ریــزی بــر اســاس آمارهــای قابــل اتــکا مــی باشــد.
ــه داشــتم،  ــن وزارتخان ــرش مســئولیت در ای ــدای پذی ــای شــفافیت در ابت ــر ارتق ــه ب ــدی ک ــا، تاکی ــن مبن ــر همی ب
موجــب شــده تــا روز بــه روز دسترســی بــه آمــار و ارقــام مربــوط بــه وزارتخانــه بــرای عمــوم جامعــه بخصــوص جامعــه 

هدف،آســان تر و گســترده تر شــود.
بــه همیــن مناســبت فرصــت را غنیمــت شــمرده و ضمــن تبریــک فــرا رســیدن روز جهانــی آمــار بــه تمامــی دســت 
ــوع در  ــان وزارت متب ــژه کارشناس ــه وی ــور ب ــار در کش ــه آم ــاالن عرص ــی فع ــات تمام ــوزه، از زحم ــن ح ــدرکاران ای ان
واحدهــای ســتادی، اجرایــی و ســازمان هــای وابســته کــه در جهــت افزایــش آگاهــی جامعــه وترویــج فرهنــگ تصمیــم 

ســازی بــر مبنــای شــواهد گام بــر مــی دارنــد، تشــکر و قدردانــی نمایــم.
امیــدوارم بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود و بهــره منــدی از داده هــای متقــن آمــاری، ضمــن نیــل بــه یــک نظام 

آمــاری کارآمــد و یکپارچــه، بتوانیــم بیــش از پیــش گامــی موثــر در ارائــه خدمــات ارزنــده بــه جامعــه برداریم.
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معرفی برترین های  نظام آماری کشور

دستگاه های اجرایی

جناب آقای هوشنگ فالحتیانجناب آقای احمدعلی کیخاجناب آقای مهدی الیاسیسرکار خانم معصومه ابتکار

معاون امورزنان ریاست جمهوری
 معاون سیاست گذاری وتوسعه
 علمی وفناوری معاونت علمی

ریاست جمهوری

 معاون برنامه ریزی واقتصادی
معاون برنامه ریزی وزارت نفتوزارت جهادکشاورزی

سرکار خانم سیده زهرا صدرجناب آقای احمد زمانیجناب آقای علی الهیار ترکمنجناب آقای امیر محمودغفاری

 معاون برنامه ریزی ومدیریت
منابع وزارت راه وشهرسازی

 معاون برنامه ریزی وتوسعه
منابع وزارت آموزش و پرورش

 رئیس مرکز آموزش ،پژوهش
 وبرنامه ریزی مالیاتی سازمان

امورمالیاتی

 سرپرست دفتربرنامه راهبردی
 وزارت میراث فرهنگی

وگردشگری

جناب آقای دکتر احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی
 وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی
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استاد برتر

 جناب آقای دکتر پاشا

 عضو هیئت علمی دانشگاه
خوارزمی

رییس و معاونین سازمان مدیریت  و برنامه ریزي استان ها 

جناب آقای ایرج امینیجناب آقای وحید طیفوریجناب آقای عبدالحمید سنگيجناب آقای قدرت اله عابدی

 رئیس سازمان برنامه و بودجه
استان گلستان

 معاون آمار و اطالعات
استان فارس

معاون آمار و اطالعات
استان گیالن

معاون آمار و اطالعات
استان زنجان

جناب آقای ابراهیم شاکری زادهجناب آقای محمد فخرالدین تفتیجناب آقای مسعود افشین

معاون آمار و اطالعات
استان تهران

معاون آمار و اطالعات
استان یزد

معاون آمار و اطالعات
استان هرمزگان
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مأموران آمارگیر استان ها
استاننام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقیجناب آقای هادی داوران شتریان1

آذربایجان غربیجناب آقای یونس رحیمی2
اردبیلسرکار خانم فریده رحمانی3

اصفهانجناب آقای رضا شاهچراغی4

البرزجناب آقای علیرضا صفری5
ایامجناب آقای مهدی امامی6
بوشهرجناب آقای حسن مبارکی7
تهرانجناب آقای مرتضی علیزاده موری8
چهارمحال و بختیاریجناب آقای غالم عباس صالحی9
خراسان جنوبیجناب آقای مهدی ابراهیمی10
خراسان رضویجناب آقای سید کاظم طیب11
خراسان شمالیجناب آقای علی محمد منفرد12
خوزستانجناب آقای کاظم پورمینابی13
زنجانجناب آقای سید احمد موسوی14
سمنانجناب آقای حسین خداوردی15
سیستان و بلوچستانجناب آقای علیرضا راهداری16
فارسجناب آقای بهمن ماه پیکر17
قزوینسرکار خانم سمیه ربیعی18
قمسرکار خانم سمیه پوربافرانی19
کردستانجناب آقای فرشید رحیمی20
کرمانجناب آقای محسن کامران زاده21
کرمانشاهجناب آقای کامران امجدیان22
کهگیلویه و بویراحمدجناب آقای علیرضا صنعتی23
گلستانجناب آقای کمال الدین قرنجیک24
گیانجناب آقای احسان نیک نژاد25
لرستانجناب آقای سید علی نورالدینی26
مازندرانجناب آقای ابراهیم قاسمی27
مرکزیسرکار خانم طاهره کارچانی28
هرمزگانجناب آقای سعید شبتاری29
همدانجناب آقای مسعود سامیان30
یزدجناب آقای ابراهیم فالح31
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معاونت طرح های آماری و آمارهای ثبتی

سرکار خانم معصومه محمدیسرکار خانم ژیال کمائیسرکار خانم شیما حسینیسرکار خانم زهره چیت ساز

 رئیس گروه دفتر فرهنگی،
بازرگانی و خدمات

 رئیس گروه دفتر فرهنگی،
 رئیس گروه دفتر جمعیت، نیرویرئیس گروه دفتر کشاورزیبازرگانی و خدمات

کار و سرشماری

جناب آقای حسام خدا مرادیسرکار خانم نسرین ابراهیمیجناب آقای شمسعلی آقاییجناب آقای محمد حدادسلیمانی

 کارشناس دفترروش شناسی
آماری و

طرح های نمونه گیری

 کارشناس دفتر صنعت، معدن و
محیط زیست

 کارشناس دفتر جمعیت، نیروی
کار و سرشماری

 کارشناس دفتر جمعیت، نیروی
کار و سرشماری

جناب آقای حمید رضا سلیمانیجناب آقای ناصر اعیانیسرکار خانم بنفشه شاه علی

 مسئول دفتر دفتر صنعت، معدنکارشناس دفتر کشاورزی
و محیط زیست

 مسئول دفتر معاونت طرح های
آماری وآمارهای ثبتی
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معاونت اقتصادی و حساب های ملی

سرکار خانم رضوان امیر شهرامجناب آقای رامین مال حسینیسرکار خانم شهرزاد پیشکاریسرکار خانم بنفشه نجفی

 رئیس گروه دفتر حساب های
اقتصادی

 کارشناس معاونت اقتصادی
ومحاسبات ملی

 کارشناس دفتر نقشه و اطالعات
مکانی

 کارشناس دفتر نقشه و اطالعات
مکانی

 سرکار خانم مرضیه دیندار
سرکار خانم لیال تیموریانسر کار خانم زینب پاک مهرسرکار خانم فاطمه قیطاسیرستمی

 کارشناس دفتر محاسبه شاخص
 برنامه ها و

سیاست های کالن

 کارشناس دفتر محاسبه شاخص
 برنامه ها و

سیاست های کالن
کارشناس دفتر شاخص قیمت هاکارشناس دفتر شاخص قیمت ها

جناب آقای فرشاد روشن

 کارشناس  دفتر حساب های
اقتصادی
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معاونت توسعه منابع ، پشتیبانی و امور استان ها

جناب آقای عزیزاله قیاسیجناب آقای داود سلیمیجناب آقای بهمن شهیدیسرکار خانم افسانه میرزایی

 رئیس گروه  معاونت توسعه
منابع، پشتیبانی و امور استان ها

 کارشناس اداره کل ذیحسابی
وامور مالی

 کارشناس اداره کل ذیحسابی
وامور مالی

 کارشناس معاونت توسعه منابع،
پشتیبانی و امور استان ها

جناب آقای توحید محمد نژادسرکار خانم سارا سلطان زادهسرکار خانم سمانه ژیان تبریزیسرکار خانم فاطمه امین فر

 کارشناس  اداره کل توسعه
منابع انسانی و پشتیبانی

 کارشناس  اداره کل توسعه
منابع انسانی و پشتیبانی

 کارشناس  اداره کل توسعه
منابع انسانی و پشتیبانی

 اداره کل توسعه منابع انسانی و
پشتیبانی

مرکز فاوا

 سرکارخانم هاله اسکندریجناب آقای فرداد  دستنبوجناب آقای کورش فرهیسرکار خانم نرگس خاتون بیات
آذری

 رئیس گروه   معاونت پایگاه های
اطالعاتی واطالع رسانی

 کارشناس مرکز فناوری اطالعات
وارتباطات

 کارشناس معاونت شبکه
وخدمات رایانه ای

 کارشناس  معاونت پایگاه های
اطالعاتی واطالع رسانی

جناب آقای محمد خدابخشیسرکار خانم شقایق غفاری تیرآبادی

 کارشناس  معاونت سیستم
وخدمات نرم افزاری

 مسئول دفتر معاونت سیستم
وخدمات نرم افزاری
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پژوهشکده آمار

سرکار خانم ساناز مهندسیسرکارخانم زهره امینیسرکار خانم روشنک علی اکبری صبا

کارشناس پژوهشکده آمارکارشناس پژوهشکده آمارکارشناس پژوهشکده آمار

حوزه ریاست

خانم اکرم رسولی سرکار خانم زهرا ساده وندسرکار خانم پریسا تیموریخانم سمانه قادری

 رئیس گروه دفتر استانداردها
ونظارت بر طرح های آماری

 کارشناس دفتر استانداردها
ونظارت بر طرح های آماری

 کارشناس دفتر برنامه ریزی،
  پایش عملکرد ودبیرخانه

شورایعالی آمار

 رئیس گروه دفترریاست،
  روابط عمومی و همکاری های

بین الملل

جناب آقای سجاد رحیمیسرکار خانم اعظم مالطایفهجناب آقای حسن خاکباز زاده

 کارشناس  دفترریاست،
  روابط عمومی و همکاری های

بین الملل
 مسئول حفاظت فیزیکی ادارهکارشناس اداره حراست

 حراست
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پوشــش زنــدۀ خبــری  ســخنرانی آقــای دکتــر حســین زاده، 
رئیــس مرکز آمــار ایــران، در مراســم روز آمــار و برنامه ریزی 

ــران، ســخنرانی  ــار ای ــز آم ــط عمومــی مرک ــده از ســوی رواب طبــق هماهنگــی به عمــل آم
ــار و  ــم روز آم ــران در مراس ــار ای ــز آم ــس مرک ــین زاده، رئی ــر حس ــای دکت ــاب آق جن
ــت  ــا رعای ــن مرکــز ب ــان 1399 در ســالن اجتماعــات ای ــخ اّول آب ــزی کــه در تاری برنامه ری
ــر صــدا و  ــده و مســتقیم از شــبکۀ خب ــزار شــد، به صــورت زن ــای بهداشــتی برگ پروتکل ه

ــران پخــش شــد. ســیمای جمهــوری اســامی ای



ویژه نامۀ هفتۀ آمار و برنامه ریزی | شمارۀ سوم | 3 آبان 99 26

 دکتــر حســین زاده رئیــس مرکــز آمــار ایــران بــه مناســبت 
ــت  ــید نعم ــراه س ــه هم ــار ب ــی آم ــار و روز جهان ــه آم هفت
الــه نصیــری معــاون طــرح هــای آمــاری و آمارهــای ثبتــی 
ــادی و  ــاون اقتص ــرزی مع ــوب فرام ــر ای ــن دکت و  همچنی
محاســبات ملــی و ســعید عباســی مدیــر کل دفتــر ریاســت، 
ــات  ــل از هی ــن المل ــای بی ــکاری ه ــی و هم ــط عموم رواب

ــد. ــد کردن ــم بازدی ــام ج ــه ج ــه روزنام تحریری
رییــس مرکــز آمــار در جریــان ایــن مراســم بــا ابــراز 
ــذار  ــر گ ــم و تاثی ــانه مه ــن رس ــور در ای ــندی از حض خرس
ــان  ــه می ــکاری دوجانب ــل و هم ــر تعام ــد ب ــن تاکی و ضم
مرکــز آمــار و روزنامــه جــام جــم بــرای انعــکاس و پوشــش 
ــیری  ــی و تفس ــای تحلیل ــزارش ه ــار و گ ــه اخب ــی طرفان ب
آمــاری ایــن مرکــز، از اقدامــات و فعالیــت هــای رســانه ای 
ــمی  ــای رس ــا آماره ــاط ب ــه در ارتب ــن روزنام ــنگرانه ای روش

ــرد. ــکر ک ــر و تش تقدی

ــه  ــار ب ــان اینکــه فعالیــت هــای آمــاری مرکــز آم ــا بی وی ب
ویــژه آمارگیــری هــای حضــوری و سرشــماری هــا بــا انجــام 
ــدی و  ــای تولی ــا و کارگاه ه ــه خانواره ــتقیم ب ــه مس مراجع
ــا و  ــت فرس ــادی ســخت، طاق ــت ع ــی کشــور در حال صنعت
ــر ســنجی  ــرد: نظ ــر نشــان ک ــاک اســت خاط ــری خطرن ام
اخیــری کــه ســازمان ملــل متحــد از ســازمان هــای آمــاری 
تولیــد کننــده آمارهــای رســمی در دنیــا انجــام داده اســت 
ــا و  ــب نهاده ــا غال ــه در دوران کرون ــد ک ــی ده ــان م نش
ــای  ــش ه ــکات و چال ــا مش ــا ب ــاری در دنی ــات آم موسس
ــد شــاخص هــای اقتصــادی مواجــه  ــه و تولی جــدی در تهی
ــه  ــه تهی ــق ب ــه برخــی کشــورها موف ــد بطــوری ک ــده ان ش
ــورم  ــرخ ت و انتشــار شــاخص هــای اقتصــادی مهــم نظیــر ن

نشــده اند.
دکتــر حســین زاده بــا بیــان اینکــه الــزام اجــرای سرشــماری 
ــر  ــاری ه ــن آم ــکن در قوانی ــوس و مس ــی نف ــای عموم ه

دکتر حسین زاده در بازدید از روزنامه جام جم عنوان کرد:

رویکرد نوین نظام آماری مبتنی بر حکمرانی 
داده ها و استفاده از ریز داده های ثبتی است
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کشــوری قیــد شــده اســت، گفــت: تــا کنــون هیــچ 
کشــوری از انجــام  ایــن قوانیــن ســرباز نــزده اســت و تنهــا 
در شــرایط جنگــی و وضعیــت هــای بســیار بحرانــی ممکــن 

ــن آمارگیــری انجــام نشــود. اســت ای
وی افــزود: امســال هــم بــه دلیــل شــرایط کرونایــی موجود 
برخــی از کشــورها ناچــار شــدند انجــام سرشــماری عمومی 

را بــه زمــان دیگــری موکــول کنند.
رییــس مرکــز آمــار  ایــران ادامــه داد: مرکــز آمــار ،مســئول 
ــال  ــاری اســت و  در س ــای آم ــاخص ه ــد ش ــه و تولی تهی
ــا هیــچ  ــم انتشــاراتی، خوشــبختانه ب ــر اســاس تقوی جاریب

گونــه وقفــه ای در انتشــار مواجــه نشــده اســت.
دکتــر حســین زاده افــزود: جــا دارد از آمارگیــران عزیــز و 
دســت انــدرکاران تولیــد آمارهــای رســمی کشــور تشــکر و 
ــن شــرایط ســخت همــه  ــژه بکنــم کــه در ای ــی وی قدردان
ــد  ــعی کردن ــار س ــه ایث ــا روحی ــا ب ــروس کرون ــری وی گی
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــت از آمارهــای م ــت و حاکمی دســت دول

ــد. ــی نمان ــذاری خال ــری و سیاســت گ ــم گی تصمی
وی همچنیــن تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه دو مقولــه 
ســواد آمــاری و ســواد رســانه ای در دنیــای داده ای کنونــی 
ــت  ــد الزم اس ــی باش ــروری م ــت و ض ــر اهمی ــیار پ بس
ــی  ــای منف ــت ه ــردن ذهنی ــرف ک ــرای برط ــا ب ــانه ه رس
ــاخص  ــا و ش ــوص آماره ــه در خص ــی جامع ــکار عموم اف
هــای مختلــف تولیــد شــده و بــرای باورپذیــر تــر کــردن و 
تســهیل فهــم و درک عمومــی نســبت بــه آمارهــای رســمی 

منتشــره بــه ایــن مرکــز یــاری برســانند.
ــل  ــه دلی ــن ب ــاخص میانگی ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نوســانات و تغییــرات زیــاد قیمــت هــای کاالهــا و خدمــات 
بــرای مــردم کمتــر قابــل ادراک و احســاس اســت تصریــح 
ــاری  ــن از شــاخص هــای آم ــار اعــام میانگی کــرد: در کن
ــره جســتیم  ــا به ــام انتشــار آماره ــم در اع ــر ه ــی ت جزی
تــا ابهامــات و مجهــوالت ذهنــی مــردم نســبت بــه اعــداد و 
ارقــام اعامــی و منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار مرتفــع 
گــردد و در رســانه هــا هــم آمارهــا بــا شــفافیت و وضــوح 

بیشــتری  مطــرح شــود.
دکتــر حســین زاده در ادامــه ایــن مراســم بــا اعــام شــعار 
امســال روز آمــار و برنامــه ریــزی بــا عنــوان » ورود بــه قرن 
جدیــد بــا حکمرانــی داده هــا در نظــام آمــار ی نویــن« بــه 
تبییــن و تشــریح رویکردهــای نویــن نظــام آمــاری یعنــی 
ــد  ــرای تولی ــی ب ــای اداری و ثبت ــز داده ه ــتفاده از ری اس

ــاب داده ای در  ــور انق ــا  ظه ــان ب ــی همزم ــای ثبت آماره
ســطح جهــان و همچنیــن طــرح شــدن موضــوع حکمرانــی 
ــم  ــام معظ ــه مق ــه توصی ــه ب ــا توج ــور ب داده در اداره کش
رهبــری مبنــی بــر لــزوم راه انــدازی ســامانه هــا و اتصــال 

آنهــا بــه یکدیگــر پرداخــت.
ــش هــای مســلط  ــه گرای ــا اشــاره ب ــار ب ــز آم رییــس مرک
دنیــا مبنــی بــر کاهــش تدریجــی آمارگیــری هــای ســنتی 
و حضــوری و حرکــت بــه اســتفاده از منابــع داده ای جدیــد 
نظیــر داده هــای آزاد )open data( ، داده هــای حجیــم 
)Big data( و داده هــای ثبتــی مبنــا و بحــث مرجعیــت 
مراکــز آمــاری و پرهیــز از مــوازی کاری، آمارهــای رســمی 
ــی  ــی ارزیاب ــر رقابت ــی غی ــک کاالی عموم ــوان ی ــه عن را ب
کــرد کــه بــه شــیوه کاالهــای خصوصــی کــه بحــث قیمــت 
ــی  ــت نم ــرح اس ــات در آن مط ــا و خدم ــروش کااله و ف

تــوان بــا آن برخــورد کــرد.
ــه جــام  ــر مســئول روزنام ــی مدی ــه مهــدی عرفات  در ادام
جــم بــا اشــاره بــه ضایعــه فــوت ناگهانــی روح اهلل رجایــی 
ســردبیر ســابق روزنامــه جــام جــم بــر اثــر ابتــا بــه کویــد 
ــه  ــوص تاریخچ ــری درخص ــان مختص ــن بی 19 و همچنی
ــه  ــمی ارائ ــای رس ــار ه ــت: آم ــه گف ــن روزنام ــت ای فعالی
شــده در کشــور غالبــاً بــا مقاومــت منفــی افــکار عمومــی، 
ــه  ــاً ب ــرو مــی شــود کــه عمدت ــاوری  روب رســانه هــا  و ناب
عــدم اعتمــاد و اطمینــان بــه آمارهــای رســمی در کشــور 

منجــر شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه بــرای زدون ایــن ســو برداشــت هــا و  وی ب
تفســیرهای نادرســت از آمارهــا الزم اســت ارتبــاط متقابــل 
میــان متولیــان آمارهــا، مــردم و رســانه هــا افزایــش 
ــردم  ــان م ــی می ــردن فضــای اجتماع ــک ک ــر نزدی ــد ب یاب
و آمارهــای رســمی از طریــق رســانه هــای کشــور تاکیــد 

کــرد.
شــایان ذکــر اســت در ادامــه ایــن بازدیــد مصاحبــه 
ــر  ــا دکت ــه ب ــن روزنام ــادی ای ــردبیر اقتص ــی س تخصص
حســین زاده بــا محوریــت عملکــرد و اقدامــات مرکــز 
آمــار، تفســیر آمارهــای اقتصــادی و وضعیــت کاهــش نــرخ 
ــی  ــی و جزی ــا و بحــث هــای تکمیل ــام کرون بیــکاری در ای
ــه مســاله اشــتغال رســمی و غیــر رســمی و  ــوط ب ــر مرب ت
ــه وضعیــت جمعیــت شــاغل، بیــکار و  اطاعــات مربــوط ب
غیــر فعــال و همچنیــن اجــرای سرشــماری ثبتــی مبنــا در 

ــد. ــام ش ــور انج ــال 1405 در کش س
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دکتــر جــواد حســین زاده در مصاحبــه بــا رادیــو گفت وگــو اظهــار کــرد: مــردم آمارهــا را بــاور نمی کننــد و البتــه بنــده 
هــم بــه مــردم حــق می دهــم.

رئیــس مرکــز آمــار ایــران بــه مناســبت روز آمــار و برنامه ریــزی در برنامــه »گفتگــوی اقتصــادی« گفــت: مرکــز آمــار در 
ایــران از ســال 1344 تأســیس شــد و در تمــام کشــورهای دنیــا هــم ســازمانی مشــابه ایــن مرکــز وجــود دارد.

وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن وظایــف مرکــز آمــار ایــران بیــان کــرد: اجــرای سرشــماری های عمومــی نفــوس و مســکن 
ــه ســالنامه  ــار، اجــرای طرح هــای آمارگیــری در حوزه هــای اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی، تهی هــر 10 ســال یکب
آمــاری، حســابهای ملــی و منطقــه ای، حســابهای فصلــی، شــاخص های قیمــت و تــورم، شــاخص های مصــرف کننــده 
و تولیدکننــده، نظــارت بــر فعالیت هــای آمــاری دســتگاه های اجرایــی و بومــی ســازی اســتانداردهای بیــن المللــی از 

ــد. ــه شــمار می رون جملــه فعالیت هــای مرکــز آمــار ایــران ب
حســین زاده نظــام آمــاری ایــران را یــک نظــام آمــاری نیمــه متمرکــز معرفــی کــرد و گفــت: نظام نیمــه متمرکــز آماری 
بــه ایــن معناســت کــه دســتگاه های اجرایــی بســیاری از آمارهــای ثبتــی را تولیــد کننــد و البتــه بخــش قابــل قابــل 
توجهــی از آمارهــا هــم نظیــر شــاخص های قیمــت و تــورم و حســابهای ملــی و منطقــه ای توســط مرکــز آمــار تولیــد و 

بــه برنامــه ریــزان ارائــه می شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه مرکــز آمــار هــر ســاله تقویــم انتشــاراتی را مطابــق بــا آخریــن اســتاندارد های بیــن 

 با وجود بیماری کرونا 
هیچ خللی در انتشار تقویم آماری  
مرکز آمار ایران ایجاد نشده است

رئیس مرکز آمار ایران با حضور در استودیوی رادیو گفت وگو؛
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المللــی ارائــه می کنــد عنــوان کــرد: حتــی امســال هــم بــا وجــود بیمــاری کرونــا هیــچ خللــی در ایــن تقویم ایجاد نشــد 
و مــا همــه آمارهــای بیــن المللــی را منتشــر کردیم.

وی بــا اشــاره بــه مبلــغ بودجــه تخصیــص داده شــده بــه مرکــز آمــار ایــران در ســال 99 گفــت: 35 میلیــارد تومــان 
بــرای اجــرای طرح هــای آمارگیــری بــرای ســال 99 در نظــر گرفتــه شــد و ایــن درحالیســت کــه فقــط یــک سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن کاســیک حــدود 500 میلیــارد تومــان معــادل 10 برابــر بودجــه ســاالنه مرکــز هزینــه دارد.

حســین زاده متذکــر شــد: البتــه بــا مطالعــات کارشناســان و حمایت هــای دولــت از مرکــز آمــار ایــران، طــرح انجــام 
سرشــماری های عمومــی نفــوس و مســکن در کشــور بــه شــکل »ثبتــی مبنــا« تصویــب شــد.

وی دربــاره روش ثبتــی مبنــا اینطــور توضیــح داد: در روش ثبتــی مبنــا کارشناســان آمــار بــه جــای مراجعه بــه خانوارها 
و تکمیــل پرسشــنامه خوداظهــاری، از داده هــای دســتگاه های اجرایــی اســتفاده می کننــد و لــذا صرفــه جویــی مالــی را 

هــم بــه همــراه دارد.
رئیــس مرکــز آمــار ایــران بــا بیــان اینکــه جریــان داده و اطاعــات در کشــور ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده، باعــث تولیــد 
ــه همیــن خاطــر هــم مقــام  آمارهــای جدیــد و ارتقــای کیفیــت پایگاه هــای داده هــای اولیــه نیــز می شــود گفــت: ب
معظــم رهبــری موضــوع راه انــدازی ســامانه های اطاعاتــی بــا کیفیــت و اتصــال ســامانه ها بــه یکدیگــر را بــه هیئــت 

دولــت تأکیــد کردنــد.
حســین زاده از رونمایــی از سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن عشــایر کوچنــده بــه شــکل ثبتــی مبنــا در امــروز 
)پنجشــنبه( خبــرداد و گفــت: ایــن سرشــماری بــدون مراجعــه به عشــایر و با اســتفاده از شــیوه ثبتــی مبنا، ســامانه های 

اطاعاتــی بــه روز و کــد شناســه یکتــای فــرد انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســه کــد یونیــک )کــد شناســه یکتــای فــرد، کــد شناســه یکتــای امــاک و مســتغات و کــد 
شناســه یکتــای کســب و کار( در صحــت اطاعــات آمــاری گفــت: اســتفاده از ایــن ســه کــد عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت 

پایگاه هــا و ســامانه های اطاعاتــی، باعــث چرخــش بیــن ســامانه ها هــم خواهدشــد.
رئیــس مرکــز آمــار ایــران بــا اشــاره بــه مصوبه تشــکیل ســتاد ملــی سرشــماری عمومــی ثبتــی مبنا بــرای ســال 1405 
بــه ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه و دســتگاه های ذیربــط بیــان کــرد: مــا بــا همــکاری وزارت اقتصــاد در تاشــیم که 

بــا تدویــن الیحــه ای، کــد شناســه یکتــا را بــرای کســب و کارهــای کشــور تهیــه کنیم.
وی بــا اشــاره بــه تعــداد فعلــی پرســنل رســمی مرکــز آمــار گفــت: در چــارت ســازمانی مــا 400 نفــر ظرفیــت تعریــف 
شــده درحالیکــه تعــداد پرســنل رســمی مرکــز آمــار در برخــی کشــورها بــه 2 تــا 3 هــزار نفــر هــم می رســد البتــه مرکز 

آمــار ایــران هــم توانایــی بســیار باالیــی دارد امــا تقویــت و حمایــت از آن هــم بســیار ضــروری اســت.
ــا آمارهــای رســمی  ــا بیــان اینکــه 98 درصــد مراکــز آمــاری در دنیــا زیرمجموعــه دولتهــا هســتند ت حســین زاده ب
موردنیــاز نظــام سیاســتگذاری حاکمیــت را ارائــه دهنــد تأکیدکــرد: دولتــی بــودن یــک مرکــز بــه معنــای اشــتباه بودن 

آمارهــا نیســت.
وی در پاســخ بــه ســوال مجــری مبنــی بــر اینکــه علــت لبخند مــردم هنــگام شــنیدن آمارهــای مرکز آمــار دربــاره تورم 
چیســت؟ گفــت: مــردم مــا مهرباننــد و لبخندشــان هــم از ایــن جهــت اســت و یــک دلیــل دیگــر هــم ایــن اســت کــه 

آمارهــا را بــاور نمی کننــد و البتــه بنــده هــم بــه مــردم حــق می دهــم.
حســین زاده در توضیــح بیشــتر ایــن مطلــب گفــت: آمارهــای مرکــز آمــار ایــران دســته ای از آمارهــای میانگیــن اســت 
مثــاً مرکــز آمــار بــرای ارائــه آمارهــای تــورم، کلیــه خانوارهــای مقیــم در ایــران و نــه یــک بخــش از جامعــه را در نظــر 

می گیــرد و ایــن آمارهــا را بــا روش هــای بیــن المللــی منتشــر می کنــد.
رئیــس مرکــز آمــار ایــران گفــت: مرکــز آمــار ماهانــه حــدود هــزار صفحــه دربــاره ابعــاد مختلف شــاخص قیمــت و تورم 

گــزارش ارائــه می دهــد امــا عــده ای فقــط یــک تــورم را در نظــر می گیرنــد و می گوینــد آمارهــا اشــتباه هســتند.
وی در رابطــه بــا شــائبه دســتکاری آمارهــا هــم اینطــور گفــت: اگــر بــر فــرض محــال هــم کســی قصد تغییــر آمارهــا را 
داشــته باشــد امــا بــاز هــم امــکان چنیــن کاری نیســت زیــرا ایــن آمارهــا چندیــن رده کارشناســی را طــی می کننــد و 

نهایتــاً هــم روی ســایت قــرار می گیرنــد.
حســین زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تــا بــه االن اتفــاق افتــاده کــه یکــی از مســئوالن از شــما درخواســت کند 
کــه آمــار را مطابــق نظــر او ارائــه دهیــد؟ گفــت: قســم جالــه می خــورم کــه در هیــچ یــک از جایگاه هایــی کــه بــودم 

از آمارگیــر تــا رئیــس مرکــز آمــار ایــران چنیــن اتفاقــی نیفتــاده و مــا صادقانــه وارد ایــن کار شــدیم.
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رییــس مرکــز آمــار ایران گفــت: تاکنون دســتکاری آمــار در مرکز 
آمــار رخ نــداده اســت و امکان بــروز آن نیز وجــود نــدارد و باورپذیر 

نبــودن برخــی آمــار به دلیــل نوســانات باالی شاخص هاســت.
ــزی.  داده  ــی برنامه ری ــات یعن ــار و اطاع ــا، آم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت و  ــزی اس ــرای برنامه ری ــل ب ــن اص ــاری بنیادی تری ــای آم ه
ــداد  ــت قلم ــرای مدیری ــاخص ب ــی ترین ش ــزی، اساس برنامه ری
می شــود. ســه حلقــه آمــار و اطاعــات، برنامــه ریــزی و مدیریــت 

از حلقــه هــای توســعه بــه شــمار مــی رود.
به طوری کــه عصــر ارتباطــات و اطاعــات وقتــی معنــا مــی یابــد 
کــه جمــع آوری اطاعــات و داده هــا به روز باشــد و یکــی از نکاتی 
ــوان  ــدان به عن ــوان ب ــازمانی می ت ــر س ــزی ه ــه ری ــه در برنام ک
ــاد کــرد ایــن اســت کــه توســعه  شــاخص تریــن اصــل از آن ی
بــدون برنامــه ریــزی و برنامــه ریــزی بــدون آمــار و اطاعــات قابل 
تحقــق نیســت. بــه همیــن منظــور و بــه مناســبت روز ملــی آمار 
دربــاره عــدم باورپذیــری آمــار اعامــی از ســوی مرکز آمــار، آینده 
نظــام آمــاری کشــور و توفیقــات ایــن مرکــز بــا »جــواد حســین 
زاده« رییــس مرکــز ملــی آمــار کشــور به گفــت و گو نشســته ایم.
رییــس مرکــز ملــی آمــار ایــران روز پنجشــنبه )اول آبان مــاه( بــه 
مناســبت روز آمــار و برنامــه ریــزی، در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
اقتصــادی ایرنــا، دربــاره ملموس نبودن آمار منتشــر شــده توســط 
مرکــز آمــار، گفت: تورم تولیدی از شــاخص قیمــت کاال و خدمات 

ــی  ــاس و  ادراک عموم ــا احس ــد و ب ــت می آی ــه دس ــی ب مصرف
متفــاوت اســت و ایــن موضــوع تنهــا مختــص کشــور ما نیســت.

ــن  ــاخص های میانگی ــاخص ها، ش ــن ش ــزود: ای ــین زاده اف حس
هســتند و ایــن ویژگــی را دارنــد کــه هرچقدر نوســانات زیاد باشــد 

میــزان باورپذیــری آن کمتــر اســت.
وی دربــاره کاهــش باورپذیری در نوســانات اقتصــادی باال، توضیح 
ــد،  ــر می کن ــار منتش ــز آم ــه مرک ــاخص هایی ک ــده ش داد: عم
ــت  ــورم صحب ــه از ت ــی ک ــن اســت و زمان شــاخص های میانگی
می کنیــم در واقــع نــرخ تورمــی اســت کــه برای همــه مــردم و در 

همــه مناطــق جغرافیایــی کشــور اســت.
رییــس مرکــز ملــی آمار گفــت: هم  اکنــون موضوعــی که صحت 
آمارهــای تــورم را ثابــت می کنــد قیمــت کاالهــا و خدماتی اســت 
کــه ماهیانــه منتشــر می شــود و متوســط قیمــت اقام اساســی و 
میانگیــن قیمــت آنهــا در کل کشــور مشــخص اســت و به کمک 
ــالیانه  ــه ای و س ــه، نقط ــی ماهیان ــازه زمان ــا در ب ــورم کااله آن ت

محاســبه می شــود.
وی افــزود: زمانــی کــه ایــن کاالهــا بــا هم تجمیــع می شــوند و به 
شــاخص متوســط تبدیــل می شــوند بــه خصــوص اگــر تغییرات 
قیمتــی نوســان داشــته باشــد، شــاخص متوســط، باورپذیــری 

کمتــری دارد.
حســین زاده بــا بیــان اینکه احســاس نامتقارنــی دربــاره تغییرات 

امکان دستکاری آمار وجود ندارد
رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با ایرنا:
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قیمــت داریــم، اظهارداشــت: معمــوال کاالهایــی کــه بیشــترین 
افزایــش قیمــت دارنــد را بــه کل کاالهــا و خدماتــی کــه در ســبد 
وجــود دارد اشــاعه می دهیــم در حالی کــه نــرخ تــورم بــه قیمــت 
تمــام کاالهــا توجــه دارد و ممکــن اســت برخــی رشــد قیمــت، 
برخــی کاهــش و برخــی نیز تغییــر قیمت نداشــته باشــند و نرخ 
تــورم در واقــع متوســط گیری 475 کاالی مصرفــی خانــوار اســت.

ــم  ــت می کنی ــورم صحب ــه ت ــع ب ــی راج ــرد: وقت ــد ک وی تاکی
تــورم در کاالهــا و خدمــات مصرفــی اســت و در مــورد کاالهــای 
ســرمایه ای همچون دالر و ســکه نیســت و چه بســا ممکن اســت 
ایــن کاالهــا افزایــش قیمت داشــته باشــند و بــار روانــی در جامعه 
ایجــاد کنــد و معمــوال افــراد گمــان کننــد کــه نــرخ قیمــت همه 

کاالهــا افزایــش داشــته اســت.
رییــس مرکــز آمــار گفــت: برخــی می گویند نــرخ تورمــی اعامی 
مرکــز آمــار رقــم پایینی اســت در حالیکــه نرخ تــورم در دنیا ســه 
تــا چهــار درصــد اســت و نــرخ تــورم ســالیانه 27 و 28 درصــدی 
کــه بــه گمــان عــده ای کــم بــوده و دســتکاری شــده، در مقایســه 

بــا نــرخ تــورم عمومــی دنیــا قابــل توجه اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه تفاوتــی بیــن تــورم و گرانــی وجــود دارد، 
گفــت: گاهــی ایــن دو مفهــوم خلــط موضــوع دارنــد. تــورم درصد 
تغییــر قیمت هاســت و گرانــی ســطح قیمت اســت. اگر خانــواری 
خودروی گرانقیمتی را در ســبد مصرفی نداشــته باشــد حتی اگر 
قیمــت آن کاهــش یابــد خانــوار نمی توانــد آن را بخــرد، آن خودرو 
بــرای خانــوار گــران اســت حتــی اگــر نــرخ تــورم مربــوط بــه آن 

خــودرو کاهــش یافته باشــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، هــر کاالیــی در ســبد مصرفــی 
خانــوار وزنــی دارد کــه معمــوال بــه آن توجــه نمی شــود. وزن کاال 
نیــز هزینــه ای اســت کــه خانــوار در مقایســه بــا ســایر کاالهــای 
مصرفــی خــود در یــک ســال انجــام می دهــد. ممکــن اســت وزن 
کاالی در ســبد مصرفــی خانــوار بــا وزنــی کــه مرکــز آمــار بــرای 
آن کاال در نظــر گرفتــه متفــاوت باشــد بنابراین بــرآورد مــا از تورم 

بیــش از آن چیــزی اســت کــه گمــان می کنیــم.
وی تاکیــد کرد: همیشــه شــاخص های میانگیــن و باورپذیری آنها 
بایــد در کنــار شــاخص های پراکندگــی ســنجیده شــود و وقتــی 
شــاخص های میانگیــن بــاال باشــد باورپذیــری میانگیــن کمتــر 

خواهــد بــود.
حســین ســازده بــا تاکیــد براینکــه تــا کنــون دســتکاری آمــار تا 
کنــون رخ نــداده اســت، گفــت: امــکان بــروز ایــن موضــوع نیــز 
وجــود نــدارد، زیــرا بیــش از 50 نفــر از نــرخ تورم مطلع می شــوند 
و چنانچــه فــردی قصــد دســتکاری ایــن آمار را داشــته باشــد این 
امــکان وجــود نــدارد چــون افــراد بســیاری از آن مطلع هســتند و 
چنانچــه بخواهیــم در دوره ای تغییــر ارادی در آمــار اعامــی ایجاد 
کنیــم بایــد در ماه هــای بعــدی نیز اعمــال شــود که ایــن موضوع 

امکان پذیــر نیســت.

رییــس مرکــز آمــار دربــاره اجــرای نظــام ثبتی مبنایی نیــز گفت: 
ــرای اخــذ  ــه جــای مراجعــه حضــوری ب در ایــن روش آمــاری ب
ــرف  ــا ص ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــای اداری اس ــات از داده ه اطاع

هزینــه کــم انجــام می شــود.
وی افــزود: البتــه اجــرای نظام ثبتــی مبنایــی، الزاماتــی دارد که از 
آن جملــه می تــوان بــه داشــتن حداقــل ســه کــد یونیــک، کــد 
شناســه یکتــای فــرد یــا همــان کدملــی افــراد، کدپســتی و کــد 
کســب و کار اشــاره کــرد و بــا کمــک ایــن کدهــا پایگاه هــا با یک 

موضــوع در دولــت الکترونیــک بــه یکدیگــر متصــل می شــوند.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول در نظــام ثبتی مبنایــی بایــد وفاق 
عمومــی و همــکاری دســتگاه ها بــرای تبــادل ریزداده هــا فراهــم 
شــود و بــا اجــرای ایــن نظام آمــاری شــاهد تحوالت خوشــایندی 
ــا  ــد و ب ــود و بهــره وری نظــام آمــاری افزایــش می یاب خواهیــم ب
صــرف منابــع کمتــر آمارهــای بــا کیفیــت و تهاتــر زمانی بیشــتر 

ــد می شــود. تولی
حســین زاده معتقد اســت بــا اجــرای نظام ثبتــی مبنایی کیفیت 
ــه  ــری ب ــات موث ــد و در نتیجــه خدم ــش می یاب ــامانه ها افزای س

جامعــه هــدف ارائــه می شــود.
وی گفــت: اولیــن سرشــماری ثبتــی مبنایــی در حــوزه عشــایر 
کوچنــده و بــرای اولیــن بــار در کشــور انجــام شــده اســت و در 
نتیجــه آن، اطاعــات عشــایر کوچنــده بــرای اولیــن بــار انجــام 

شــده اســت.
رییــس مرکز آمــار اظهار امیــدواری کــرد: در قرن حکمرانــی داده، 
رویکــرد نظــام آمــار ثبتی مبنایــی، نظام آمــاری با بهــره وری بهتر 
در قــرن جدیــد فعالیــت کنــد و داده هــای باکیفیــت بــا صــرف 

زمــان و هزینــه کمتــر تولید شــود.
وی بیــان کــرد: ایران جزو کشــورهایی اســت که در اســتانداردهای 
بین المللــی انتشــار آمــار موقعیــت خوبــی اســت و در اجــرای آمار 
ثبتــی مبنایــی در آســیا بعــد از ترکیــه و کــره جنوبــی، ســومین 

کشــوری اســت کــه در ایــن عرصــه وارد شــده اســت.
ــی  ــاره مشــکات آمارگیــری در شــرایط کرونای حســین زاده درب
نیــز گفــت: نظرســنجی ســازمان ملــل از مراکــز آمــاری نشــان 
می دهــد کــه بــا مســائل جــدی روبــه رو بودنــد و موفــق نشــدند 
شــاخص های آمــاری را تولیــد و حتــی برخــی سرشــماری 2020 
را بــه ســال های بعــد منتقــل کردنــد امــا در کشــور وقفــه ای در 
تولیــد و انتشــار آمارهــای رســمی کــه مــورد نیــاز برنامه ریــزان و 

سیاســتگذاران اســت رخ نــداده اســت.
ــی  ــیوه تلفن ــورها ش ــی از کش ــدا خیل ــان ابت ــزود: از هم وی اف
آمارگیــری را اجــرا کردنــد و مــا نیــز ایــن روش را انتخــاب کردیــم 
و بــر روش هــای خوداظهــاری نیــز توجــه داشــتیم و مرکــز آمــار 
ایــران در تقویــم انتشــاراتی کــه متعهــد بــود، فعالیــت کــرد و در 
ایــن زمینــه، مشــکلی ایجــاد نشــده اســت، امــا کار آمارگیــری بــا 

ــا ســخت و طاقت فرساســت. وجــود کرون
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وبینار چشم انداز پیش روی
 نظام آمار رسمی نوین در ایران

گروه آمار دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان
 به مناسبت روز جهانی آمار و روز ملی آمار و برنامه ریزی برگزار کرد:



ویژه نامۀ هفتۀ آمار و برنامه ریزی | شمارۀ سوم | 3 آبان 99 33

وبینــار »چشــم انداز پیــش روی نظــام آمــار رســمی نویــن در ایــران« از ســاعت 18 تــا 19:30 
روز سه شــنبه 29 مهــر 1399 بــه همــت گــروه آمــار دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه کردســتان 

و بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران و پژوهشــکده آمــار برگــزار شــد.
»مدرن ســازی آمــار رســمی، مفاهیــم، و ابعــاد مؤلفه هــای آن« عنــوان ســخنرانی آقــای دکتــر 

اشــکان شــباک، رئیــس پژوهشــکده آمــار، به عنــوان ســخنران اول بــود.
ــمی،  ــای رس ــازی در آماره ــرورت مدرن س ــه ض ــباک ب ــر ش ــای دکت ــخن، آق ــدای س در ابت
 ،HLG-MOS تاریخچــه طــرح موضــوع مدرن ســازی آمــار رســمی در جهــان، تشــکیل گــروه
و مباحــث مطرح شــده و قطع نامــه پایانــی چهــل و هشــتمین نشســت کمیســیون آمــار ســازمان 

ملــل در ســال 2017 در خصــوص برنامــه گــذار و مدرن ســازی آمــار رســمی اشــاره کردنــد.
ــام  ــان نظ ــا هم ــاری ی ــام آم ــازی نظ ــادل مدرن س ــمی را مع ــار رس ــازی آم ــان مدرن س ایش
ملــی آمــار، نظــام منطقــه ای آمــار و نظــام بین المللــی آمــار دانســتند و الگــوی مفهومــی آن را 

تشــریح کردنــد.
ــه تفــاوت دو مفهــوم توســعه نظام هــای آمــار رســمی و مدرن ســازی آمــار رســمی  در ادامــه ب
ــردی و  ــای راهب ــرفصل های آن، برنامه ه ــمی و س ــای رس ــون آماره ــد قان ــی مانن و موضوعات

ــد. ــمی پرداختن ــار رس ــازی آم ــدی مدرن س ــای کلی ــوزه، و مؤلفه ه ــن ح ــی در ای عملیات
ســپس بــه اصــول بنیادیــن آمــار رســمی بــا رویکــرد مدرن ســازی ماننــد محرمانگــی و کنتــرل 

افشــای اطاعــات و چگونگــی اســتفاده از ریزداده هــا اشــاره کردنــد.
ــی ســخنرانی  ــواع تحلیــل داده هــا در نظــام آمــاری مــدرن، موضــوع پایان مفهــوم، فراینــد و ان
ایشــان بــود. همچنیــن ایشــان در انتهــا بــه مهارت هــای مــورد نیــاز نظــام آمــاری مــدرن بــرای 

دانش آموختــگان رشــته آمــار نیــز اشــاره ای کوتــاه داشــتند.
ــی  ــای ثبت ــاری و آماره ــای آم ــاون طرح ه ــی، مشــاور مع ــای ودود کرامت در ســخنرانی دوم آق
ــه موضــوع »نقــش آمــار ثبتی مبنــا در نظــام آمــاری مــدرن« پرداختنــد. مرکــز آمــار ایــران ب

ــای آزاد و وب کاوی را  ــا، داده ه ــای اداری، مه داده ه ــان، داده ه ــخنرانی دوم ایش ــدای س در ابت
به عنــوان 4 مؤلفــه منابــع داده هــای جدیــد دانســتند و در ادامــه هــر یــک از ایــن 4 مؤلفــه را 

معرفــی کردنــد.
ــی )وب کاوی( و روش   ــای وب ــوم داد ه ه ــا، مفه ــی از مه داده ه ــف تقریب ــه تعری ــان ب ــدا ایش ابت
اســتخراج و مــوارد اســتفاده قانونــی از آن هــا و مفهــوم داده هــای آزاد پرداختنــد و ارتبــاط بیــن 

ــد. ــف کردن ــر را توصی ــای دیگ ــواع داده ه ــاز، کان داده و ان ــاز، داده ب ــای دولت ب داده ه
داده هــای اداری موضــوع بعــدی ســخنرانی ایشــان بــود. در ایــن مبحــث ایشــان مفهــوم ثبــت 
ــای  ــاری و روش ه ــت آم ــه ثب ــت اداری و تهی ــردازش ثب ــل پ ــاری و مراح ــت آم اداری و ثب
اســتفاده از ثبت هــای اداری و ســاختار سیســتم آمــاری مبتنــی بــر ثبــت نوردیــک را تشــریح 
کردنــد. همچنیــن بــه روش انطبــاق رکوردهــا و جورســازی داده هــای حاصــل از ثبــت آمــاری و 

ــد.  ــیر، پرداختن ــن مس ــود در ای ــای موج چالش ه
ــر  ــی ب ــه ای، و آمارگیری هــای مبتن ــری نمون ــه سرشــماری، آمارگی ــی ب ــای کرامت ــان آق در پای
ــماری ها در 20  ــف سرش ــای مختل ــار، و روش ه ــد آم ــه و تولی ــه روش تهی ــوان س ــت به عن ثب
ــی  ــه زمان ــت از منظــر فاصل ــر ثب ــی ب ــای مبتن ــای اســتفاده از آمارگیری ه ــر و مزای ســال اخی

ــد. جمــع آوری داده هــا اشــاره کردن
در انتها این وبینار با بخش پرسش و پاسخ حاضران و سخنران ها به پایان رسید.
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ــوان  ــمی« عن ــار رس ــا آم ــنایی ب »آش
اولیــن ســخنرانی ایــن وبینــار بــود کــه 
توســط آقــای دکتــر محمدرضــا فقیهی، 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید 

ــرار گرفــت. بهشــتی مــورد بحــث ق
ــه معنــی و مفهــوم  ــدا ایشــان ب در ابت
و  رســمی  آمارهــای  آمــارو  واژه 
کاربردهــای آن پرداختنــد و واژه هــای 
اصلــی و پرکاربــرد حوزه هــای رســمی 
ماننــد نظــام آمــاری و نظــام آمــار 

رســمی را تشــریح کردنــد. ایشــان 
آمارشناســان، پاســخ گویان، کاربــران و 
ــام  ــک نظ ــزای ی ــران را اج تصمیم گی

ــتند.  ــار دانس آم
مؤلفه هــای  فقهــی  دکتــر  آقــای 
کیفیــت )یعنــی ارتبــاط، درســتی، 
دســترس پذیری،  روزامــدی، 
انــواع  انســجام(،  و  تقســیم پذیری 
)خطاهــای  آمارگیری هــا  در  خطــا 
غیــر  خطاهــای  و  نمونه گیــری 

بدســت  و روش هــای  نمونه گیــری( 
جــز  را  اطاعــات  و  داده هــا  آوردن 
موضوعــات مهــم در آمــار رســمی 

برشــمردند.
سرشــماری،  ایشــان  گفتــه  بــه 
ــه  ــی س ــای ثبت ــری و داده ه نمونه گی
ــات  ــع آوری اطاع ــی جم ــع اصل منب
ــرعت  ــون س ــواردی همچ ــت و م اس
کیفیــت  کم تــر،  هزینــه  بیشــتر، 
در  ســهولت  و  اطاعــات،  مناســب 

ـ  معرفی آمارهای رسمی
ـ مسائل مهم و امور جاری 

در نظام آماری کشور
ـ مهارت ها و توانمندی های 

مورد نیاز برای 
دانش آموختگان آمار برای 
ایفای نقش در نظام آماری 

نوین و جهان پیش روی

ایــن وبینــار از ســاعت 18:30 تــا 20 روز چهارشــنبه 30 مهــر 1399 بــه همــت خانــه ریاضیــات اصفهــان 
ــی  ــوم ریاض ــی عل ــای ایران ــه انجمن ه ــار و اتحادی ــکده آم ــران، پژوهش ــار ای ــز آم ــکاری مرک ــا هم و ب

برگــزار شــد.

ــه ریاضیــات اصفهان به مناســبت  خان
ــا  ــاری ب ــزی وبین ــار و برنامه ری روز آم

ســه محــور زیــر برگــزار کــرد:
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نظــارت و کنتــرل فراینــد آمــاری جــز 
ــای اســتفاده از روش نمونه گیــری  مزای
نســبت بــه سرشــماری اســت امــا 
گاهــی ناچــار بــه اســتفاده از روش 

سرشــماری هســتیم.
در ادامــه ایشــان مراحــل مختلــف 
ــریح  ــاری را تش ــای آم ــرای طرح ه اج
کردنــد و ســپس بــه مبحــث آمــار 
رســمی در کشــورهای جهــان و ایــران 
ــن  ــی ای و قوانیــن و دســتگاه های متول

ــد. ــار و ... پرداختن آم
بخــش پایانــی ســخنرانی آقــای دکتــر 
ــار  ــوزش آم ــای آم ــه روش ه فقیهــی ب
رســمی در ایــران و مراحــل تولیــد 
آمــار رســمی در ســازمان های اجرایــی 
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــش آمارشناس و نق

ــت. ــاص داش اختص
میرفــاح  نعمت الــه  ســید  آقــای 
نصیــری، معــاون طرح هــای آمــاری 
آمــار  مرکــز  ثبتــی  آمارهــای  و 
ایــران، به عنــوان ســخنران دوم بــه 
موضــوع »وضعیــت نظــام آمــاری و 
ــور«  ــمی در کش ــای رس ــد آماره تولی

پرداختنــد.
ایشــان در ابتــدای ســخنرانی خــود بــه 
ــازمان  ــار س ــیون آم ــکیات کمیس تش
ــه  ــخص ب ــور مش ــد و به ط ــل متح مل
تاریخچــه و ســاختار شــورای عالــی آمار 
ــی  ــد و موضوعات ــاره کردن ــران اش در ای
ماننــد تأســیس نظــام آمارشناســی، 
نظــام  کلــی  سیاســت های  تدویــن 
آمــاری کشــور، ســاماندهی نظــام تولید 
فهرســت  تهیــه  داده،  جمــع آوری  و 
آمارهــای رســمی کشــور، تدویــن و 
ابــاغ چارچــوب کیفیــت آمارهــای 
ــا  رســمی و توســعه آمارهــای ثبتی مبن
را جــز دســتاوردهای مهــم نظــام آماری 
ــمردند. ــر برش ــال اخی ــور در دو س کش
بــه گفتــه آقــای میرفــاح نصیــری، در 
ــتگاه های  ــب دس ــورها، اغل ــه کش هم
اجرایــی منشــا تولیــد داده و اطاعــات 

آمــاری هســتند امــا همــه داده هــا 
از  شــده  جمــع آوری  آمارهــای  و 
ــوان  ــار به عن ــل انتش ــق قاب ــن طری ای
آمارهــای رســمی نیســت. بلکــه روش 
چارچوب هــا  از  بایــد  آنهــا  تولیــد 
کننــد  تبعیــت  اســتانداردهایی  و 
قابلیــت مقایســه بین المللــی و  تــا 
رتبه بنــدی کشــورها وجــود داشــته 
ســازمان   راســتا  همیــن  در  باشــد. 
ــن اســتانداردها،  ــه تدوی ــدام ب ــل اق مل
طبقه بندی هــای  و  توصیه نامه هــا 
بین المللــی در خصــوص آمــار نمــود و 
تمــام کشــورها را بــه تبعیــت از آن هــا 

ــرد. ــب ک ترغی
 ICPD در ادامــه ایشــان به نماگرهــای
و  جمعیــت  برنامــه  )شــاخص های 
)شــاخص های   MDG توســعه(، 
 SDG محــور فقــر و بیســوادی( و
)نماگرهــای توســعه پایــدار( که توســط 
ســازمان ملــل بــرای پایــش رونــد 
اشــاره  شــده اند  تدویــن  پیشــرفت 

ــد. کردن
ــام  ــای نظ ــان فعالیت ه ــان ایش ــه بی ب
آمــار کشــورها در 5 محور اصلــی تولید 
داده، جمــع آوری داده، انتشــار آمــار، 
موضوعــات اســتراتژیک و مدیریــت 
در  می شــوند.  دســته بندی  آمــار 
ادامــه ایشــان زیربخش هــای هــر یــک 
ــل  ــور کام ــور را بط ــه مح ــن س از ای

ــد. ــریح کردن تش
ــاح  ــای میرف ــخنان آق ــر س ــش آخ بخ
آمارشناســان  وظایــف  بــه  نصیــری 
وظایفــی  داشــت،  اختصــاص 
ــع آوری  ــد جم ــی فراین ــون طراح همچ
داده هــا، آشــنایی بــا اســتانداردها و 
ــردازش  ــی، پ ــای بین الملل طبقه بندی ه

. ... و تجزیــه و تحلیــل داده هــا و 
مــورد  توانمدی هــای  و  »مهارت هــا 
ــار  ــگان آم ــش آموخت ــرای دان ــاز ب نی
ــاری  ــام آم ــش در نظ ــای نق ــرای ایف ب
ــوان  ــش روی« عن ــان پی ــن و جه نوی

اشــکان  دکتــر  آقــای  ســخنرانی 
شــباک، رئیــس پژوهشــکده آمــار، 

به عنــوان ســخنران ســوم بــود.
در ابتــدای ســخن، آقــای دکتر شــباک 
بــه ضــرورت مدرن ســازی در آمارهــای 
تاریخچــه طــرح موضــوع  رســمی، 
ــان،  ــار رســمی در جه مدرن ســازی آم
و   ،HLG-MOS گــروه  تشــکیل 
قطع نامــه  و  مطرح شــده  مباحــث 
پایانــی چهــل و هشــتمین نشســت 
کمیســیون آمــار ســازمان ملــل در 
ســال 2017 در خصــوص برنامــه گــذار 
و مدرن ســازی آمــار رســمی اشــاره 

ــد. کردن
ــمی را  ــار رس ــازی آم ــان مدرن س ایش
معــادل مدرن ســازی نظــام آمــاری 
ــام  ــار، نظ ــی آم ــام مل ــان نظ ــا هم ی
ــی  ــام بین الملل ــار و نظ ــه ای آم منطق
ــی آن  ــار دانســتند و الگــوی مفهوم آم

ــد. ــریح کردن را تش
در ادامــه بــه تفــاوت دو مفهــوم توســعه 
نظام هــای آمــار رســمی و مدرن ســازی 
آمــار رســمی و موضوعاتی ماننــد قانون 
ــرفصل های آن،  ــمی و س ــای رس آماره
ــی در  ــردی و عملیات ــای راهب برنامه ه
ایــن حــوزه، و مؤلفه هــای کلیــدی 
مدرن ســازی آمــار رســمی پرداختنــد.

ســپس بــه اصــول بنیادیــن آمــار 
مدرن ســازی  رویکــرد  بــا  رســمی 
ــای  ــرل افش ــی و کنت ــد محرمانگ مانن
از  اســتفاده  چگونگــی  و  اطاعــات 

کردنــد. اشــاره  ریزداده هــا 
مفهــوم، فراینــد و انــواع تحلیــل داده هــا 
در نظــام آمــاری مــدرن، موضــوع پایانی 
ســخنرانی ایشــان بــود. در ادامه ایشــان 
بــه مهارت هــای مــورد نیــاز نظــام 
ــگان  ــرای دانش آموخت ــدرن ب ــاری م آم

رشــته آمــار پرداختنــد.
در انتهــا ایــن وبینــار بــا بخش پرســش 
ــه  ــخنران ها ب ــران و س ــخ حاض و پاس

پایــان رســید.
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گزارش برگزاری وبینار 
انجمن آمار ایران به 

مناسبت روز آمار و 
برنامه ریزی، با حضور 

نمایندگان دستگاه های 
اجرایی کشور

ــود را از  ــترک خ ــص و مش ــت تخص ــزی نشس ــار و برنامه ری ــبت روز آم ــه مناس ــران ب ــار ای ــن آم انجم
ــرد. ــزار ک ــی برگ ــتگاه های اجرای ــای دس ــا همکاره ــان 1399،ب ــنبه 1 آب ــا 21 روز پنج ش ــاعت 19 ت س

 در ابتــدا، جلســه با تــاوت آیاتــی از قرآن 
کریــم آغــاز شــده و جنــاب آقــای دکتــر 
ــران و  ــار ای ــن آم ــو انجم ــاه عض ایران پن
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان 
ــن و  ــه حاضری ــی ب ضمــن خوش آمدگوی
ــه از  ــرکت کننده در جلس ــخنرانان ش س
جنــاب آقــای دکتر راســخ رئیــس انجمن 
ــخنران اول  ــوان س ــه عن ــران ب ــار ای آم
دعــوت کردنــد تــا ســخنان خــود را آغــاز 

نمایند.
جنــاب آقــای دکتر راســخ رئیــس انجمن 

آمــار ایــران و عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
شــهید چمــران اهــواز ضمــن تشــکر ویژه 
ــی در  ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس از س
ــن  ــه ای ــار ب ــه آم ــم هفت ــزاری مراس برگ
نکتــه اشــاره کردنــد کــه اگرچــه ویــروس 
کوویــد 19 باعــث شــد تا نتوانیــم مثل هر 
ســال مراســم را به صورت حضوری داشــته 
باشــیم امــا حضــور اســاتید و دانشــجویان 
ــارکت  ــن مش ــور و همچنی ــر کش سراس
ــن  ــزاری ای ــی در برگ ــتگاه های اجرای دس
مراســم بــه صــورت مجــازی و اینترنتــی 

قابــل ســتایش اســت و این فرصــت فراهم 
شــد تــا بــه صــورت راحت تــر بتوانیــم در 
مراســم روز آمــار ســایر دانشــگاه ها در 
نقــاط مختلف کشــور بــه صــورت مجازی 

ــور یابیم. حض
آقــای دکتــر راســخ در صحبت هــای 
ــا  ــار ب ــعار روز آم ــه ش ــاره ب ــا اش ــود ب خ
عنــوان »حکمرانــی داده ها« که در جلســه 
مشــترک میان انجمــن و مرکز آمــار ایران 
و پژوهشــکده ی آمــار توســط مرکــز آمــار 
ایران پیشــنهاد شــده بــود بیــان کردند در 



ویژه نامۀ هفتۀ آمار و برنامه ریزی | شمارۀ سوم | 3 آبان 99 37

ایــن شــعار انتخــاب نظام آمــاری نویــن در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. ایشــان با اشــاره 
بــه آمارهــای ثبتــی و جمــع آوری داده هــا 
ــد  ــا گفتن ــر اســاس داده هــای ثبتی مبن ب
ــد  ــازمان ها بای ــد  big data در س تولی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و نیــز بایــد بــه 
ــز  راســتی آزمایی داده هــای تولیدشــده نی
اهمیــت داده شــود. آقــای دکتــر راســخ در 
میــان ســخنان خــود بــه ایــن نکته اشــاره 
کردنــد که انجمــن آمار آمادگــی همکاری 
زمینه هــای  در  ســازمان ها  بــا  فعــال 

ــا دارد. ــمی و مه داده ه ــای رس آماره
ــرار اســت مســیر  ــر ق ــد اگ ایشــان گفتن
جدیــد یــا نوین ســازی نظــام آمــاری 
کشــور بــه ثمــر برســد بایــد راهکارهایــی 
بــرای همراهــی و فعــال کــردن مجموعــه 
دانشــگاهیان و دانش آموختــگان آمــار 
ــرای  ــن ب ــاش انجم ــیم. ت ــته باش داش
و  آمارشناســان  ســازمان  راه انــدازی 
رتبه بنــدی آماردانــان و متخصصیــن ایــن 
ــای  ــه آق ــود ک ــواردی ب حــوزه از دیگــر م
دکتــر راســخ در میــان ســخنان خــود بــه 
ــای  ــد کمیته ه ــد و گفتن ــاره کردن آن اش
ویــژه ای بــه نام هــای »همکاری هــای 
»رتبه بنــدی  و  رســمی«  آمارهــای 
ــن  ــمی« در انجم ــار رس ــن آم متخصصی
آمــار تشــکیل شــده اند کــه برای رســیدن 
ــن کشــور  ــاری نوی ــام آم ــداف نظ ــه اه ب

ــد. ــت می کنن فعالی
ــن نشســت جنــاب  دومیــن ســخنران ای
آقــای دکتــر ایــوب فرامــرزی معــاون 
اقتصــادی و محاســبات ملــی مرکــز آمــار 
ایــران و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده 
ــا  آمــار بودنــد. ایشــان ســخنان خــود را ب
تبریــک روز آمــار و آرزوی ســامتی در این 
روزهــای کرونایــی بــرای همــه مــردم دنیا 

آغــاز کردنــد.
ایشــان در ابتــدای ســخنان خــود مقدمــه 
کوتاهــی در ارتبــاط با منطــق و تفکرهایی 
تصمیم گیری هــا  پس پــرده ی  در  کــه 
ــران  ــار ای ــز آم ــتگذاری های مرک و سیاس
بــود ارائــه دادنــد. همچنیــن بــا اشــاره بــه 

تعریــف علــم اقتصــاد که اختصــاص منابع 
محــدود بــه نیازهــای نامحــدود اســت آمار 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا را م ــد داده ه و تولی
دادنــد. در ادامــه بیــان کردنــد بــا توجــه به 
اینکــه پیچیده تــر شــدن روابــط، نیازهــای 
برنامه ریــزی و سیاســتگذاری را پیچیده تــر 
ــو  ــن نح ــه بهتری ــد ب ــت بای ــرده اس ک
3منبــع )منابــع انســانی، منابــع فیزیکــی 
ــا  ــرای برنامه ریزی ه ــی( را ب ــع مال و مناب
و سیاســت گذاری های بــه کار بــرده و 
ــورد  ــع را م ــن مناب ــت ای ــت و کیفی کمی
توجــه قــرار دهیــم. دکتــر فرامرزی اشــاره 
کردنــد مرکــز آمــار ایــران تــاش می کنــد 
تــا مــواد اولیــه کــه همــان آمــار و اطاعات 
اســت را بــه شــکل احســن و بــا کیفیــت 
در اختیــار سیاســت گذاران و برنامه ریــزان 

کشــور قــرار دهــد.
دکتــر فرامــرزی بیــان کردنــد اصلی تریــن 
ــر  ــز ب ــران تمرک ــار ای ــز آم ــرد مرک رویک
ــن  ــوده اســت و در ای ــره وری ب ــای به ارتق
ــر روی افزایــش ســرمایه  راســتا تمرکــز ب
ــی  ــه و تاش های ــورت گرفت ــانی ص انس
بــرای گســترش نیروی انســانی درگیــر در 
حــوزه تولید آمــار و ارتقــای توانمندی های 
همــکاران ایــن مرکــز انجــام شــده اســت. 
ایشــان از پژوهشــکده آمــار کــه مرکــز آمار 
ایــران را بــه خاطر ارتقای ســرمایه انســانی 
در حــوزه آمــاری کشــور یــاری می کننــد 

تشــکر و قدردانــی نمودنــد.
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملی مرکز 
ــا  ــود ب ــخنان خ ــه س ــران در ادام ــار ای آم
ــران  ــار ای ــز آم ــت مرک ــه مأموری ــاره ب اش
در ســال 1396 بــرای سرشــماری عشــایر 
ــود در  ــرار ب ــه ق ــور ک ــده در کش کوچن
ــه ای  ــی هزین ــا پیش بین ــال 1399 ب س
در حــدود 30 میلیــارد تومــان اجــرا شــود 
بیــان کردنــد مرکــز آمــار ایــران بــا خلــق 
ــمندان  ــا اندیش ــاط ب ــزوده و ارتب ارزش اف
و پژوهشــگران حــوزه آمــار رســمی و 
اســتفاده از 15 ســامانه آمــار رســمی موفق 
شــد سرشــماری عشــایر کوچنــده را اجــرا 
ــداد  ــزارش تع ــن گ ــر اســاس ای ــد و ب کن

جمعیت عشــایر کوچنــده یک میلیــون و 
صــد هــزار نفــر اعــام شــد.

ــداد  ــن روی ــزاری بزرگتری ــه برگ ایشــان ب
تولید آمار کشــور یعنی سرشــماری 1405 
اشــاره کردنــد و گفتنــد قــرار اســت ایــن 
سرشــماری بــر اســاس آمــار ثبتــی انجــام 
شــود. دکتــر فرامــرزی با اشــاره بــه چالش 
ــه از اواخــر بهمــن ســال 1398  ــا ک کرون
ــد در  گریبانگیــر کشــور شــد بیــان کردن
ایــن ایــام بزرگترین مشــکل عــدم توانایی 
تمــاس مأمــوران آمارگیــر بــا پاســخگویان 
ــه  ــود ک ــای پیشــین ب ــه شــکل دوره ه ب
ــنجی ای  ــا امکان س ــران ب ــار ای ــز آم مرک
آمارهــای  توانســت  داد  صــورت  کــه 
ــرایط  ــن ش ــاز را در ای ــورد نی ــمی م رس
ــای  ــدازی آمارگیری ه ــتفاده از راه ان ــا اس ب
تلفنــی جمــع آوری کنــد. همچنیــن بیان 
ــه شــکل  ــد جمــع آوری اطاعــات ب کردن
خــود اظهــاری و اینترنتــی در دســتور کار 
ــای  ــاری و آماره ــای آم ــت طرح ه معاون
ثبتــی و معاونــت اقتصــادی و محاســبات 
ملــی مرکز آمــار ایــران قــرار گرفته اســت. 
ایشــان مجــدداً از پژوهشــکده آمــار کــه در 
ــاری  ــود ی ــی توانســته ب ــام کرونای ــن ای ای
ــام  ــرای انج ــران ب ــار ای ــز آم ــان مرک رس
ــای  ــوت ه ــی و پایل ــای پژوهش ــرح ه ط
مــورد نیــاز مرکــز بــر اســاس ایــن شــرایط 

ــد. ــود تشــکر و قدردانــی کردن ب
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی 
ــخنان  ــای س ــران در انته ــار ای ــز آم مرک
خود پیشــنهادهایی بــرای همــکاری های 
بیشــتر و ارتقــاء نظــام آمــاری کشــور در 
ــه  ــد ک ــه دادن ــن ســازی ارائ راســتای نوی

از: عبارت انــد 
1( تــاش جامعــه دانشــگاهی بــرای 
ــاز  ــورد نی ــه روز م ــای ب ــه آموزش ه ارائ

دانشــجویان 
2( ســوق دادن پایان نامه هــای دانشــجویی 
بــه ســمت موضوع هــای مــورد نیــاز آمــار 
ــای دســتگاه های  رســمی کشــور و نیازه

اجرایــی در حــوزه آمــار رســمی
3( از بیــن بــردن قوانیــن دســت و پاگیــر 
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ــه  ــور ب ــه منظ ــتگاه ها ب ــازمان ها و دس س
ــا ــتراک گذاری داده ه اش

4( اختصــاص یــک درصــد اعتبــارات 
ــش. ــر پژوه ــه ام ــتگاه ب دس

ایشــان بیــان کــرد مرکــز آمــار ایــران بــه 
عنــوان یگانــه مرجــع آمار رســمی کشــور 
تمــام تــاش خــود را بــرای ارتباط داشــتن 
بــا سیســتم دانشــگاهی کشــور در حــوزه 
ــط  ــه و توس ــه کار گرفت ــمی ب ــار رس آم
پژوهشــکده آمــار کــه بــه عنــوان بــازوی 
پژوهشــی ایــن مرکــز فعالیت هایــی را در 

ــرار داده اســت. دســتور کار خــود ق
ــس و  ــباک رئی ــر ش ــای دکت ــه آق در ادام
ــار  ــی پژوهشــکده آم ــت علم عضــو هیئ
در ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برگــزاری 
متفــاوت روز آمــار بــه دلیــل شــرایط 
ــن  ــد در ای ــه کردن ــور اضاف ــی کش کرونای
ــن ســازمان ها،  ــری بی ــاط بهت ســال، ارتب
انجمن هــا و نظــام آمار متخصصیــن ایجاد 
ــال،  ــن س ــا ای ــدوار هســتیم ت ــد و امی ش
ســال شــکوفایی و نهادینــه شــدن بیشــتر 
نظــام آماری کشــور باشــد. ایشــان از ســال 
ــه قــرن  ــه عنــوان ســال ورود ب 1400 را ب
جدیــد شمســی نــام بردنــد و گفتنــد در 
عصــر حاضر نیــاز بــه آمارهــای دقیــق و با 
کیفیت بیــش از پیش احســاس می شــود 
ــه  ــش ب ــوزش و پژوه ــش آم ــذا در بخ ل
بســترهای قانونــی بیشــتری نیــاز داریــم. 
ــی  ــه حکمران ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
حکمرانــی  پیش نیــاز  و  مقدمــه  داده 
ــی  ــن حکمران شایســته اســت گفتنــد ای
داده بــا شــرایط محرمانگــی ســخت گیرانه 

ــت.  ــرا نیس ــل اج ــازمان ها قاب س
ــام  ــه مشــخصات نظ ــاره ب ــا اش ایشــان ب
ــت  ــد الزم اس ــان کردن ــن بی ــاری نوی آم
مولفه هــای نظــام آمــاری نویــن را در 
کشــور بــه بشناســیم و نیــز اشــاره کردنــد 
کــه نظــام آمــاری نمی توانــد بــدون 
ــا  ــگاه ها و آکادمی ه ــا دانش ــی ب هماهنگ
ارتقــا یابــد از طرفــی هــم نهادهــای علمی 
آمــاری کشــور نمی تواننــد بــدون ارتبــاط 
بــا نظــام آمــاری کشــور بــه ارتقایی دســت 
یابنــد. آقــای دکتــر شــباک در ادامــه 

ســخنان خــود بــه این نکتــه اشــاره کردند 
کــه نظــام آمــاری مــدرن در جهــان یــک 
نظــام آمــاری بــه هــم پیوســته اســت و در 
عصــر انقــاب داده ها، نظــام آمــار از مجامع 
ــی و  ــع علم ــت. مجام ــدا نیس ــی ج علم
دانشــگاه ها می تواننــد بــا تئوری پــردازی و 
ســاخت ابزارهــای جدیــد بــه مدرن ســازی 
نظــام آمــاری کشــور کمک کننــد و نقش 
ــن همــکاری و  ــار در ایجــاد ای انجمــن آم
افزایــش دانــش و ســواد آماری بســیار حائز 
اهمیت اســت و در این راســت پژوهشــکده 
آمــار آمــاده عقــد تفاهم نامــه و همــکاری 

بیشــتر بــا انجمــن آمــار ایــران اســت
آقــای زاهدیــان رئیــس مرکــز آمــار 
و اطاعــات وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــع  ــه رف ــود ب ــخنان خ ــی در س اجتماع
ــا  ــی ب ــای دولت ــوازی کاری و در کاره م
کمــک انجمن هــا و نهادهــای مــردم نهاد 
اشــاره کردنــد کــه بــه خصــوص در حوزه 
ــار  ــن آم ــق انجم ــن کار از طری ــار ای آم
می توانــد صــورت پذیرد. ایشــان اشــاره ای 
بــه راســتی آزمایی داده هــای تولیــد شــده 
ــر دولــت  داشــتند و بیــان کــرد عــاوه ب
الزم اســت نهادهــای غیــر دولتــی همانند 
انجمــن آمــار و متخصصین علم آمــار نیز 
ــر تولیــد داده و راســتی آزمایی  نظارتــی ب
آنهــا داشــته باشــند. آقــای زاهدیــان بیان 
دانش آموختــگان  اســت  الزم  کردنــد 
ــا  ــار را ب ــم آم ــوزه عل ــجویان ح و دانش
نظــام آمــاری کشــور آشــنا ســازیم و کار 
بــا داده هــای خــام بــه آنهــا آمــوزش داده 
شــود. ایشــان بیــان کردنــد بهتر اســت در 
انجمــن آمــار عــاوه بــر مباحــث قدیمــی 
ــان  ــار شناس ــام آم ــازمان نظ ــد س همانن
مــوارد جدیــد دیگری نیــز در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و مــورد بررســی قــرار گیــرد 
ــار  ــران، انجمــن آم ــار ای ــز آم ــز مرک و نی
و پژوهشــکده آمــار فعالیت هایــی را در 
راســتای اجــرای برنامــه ملــی آمار داشــته 

باشــد.
ــس  ــاور ریی ــرادی مش ــعداله م ــر س دکت
ــروه  ــر گ ــه و مدی ــوه قضائی ــگاه ق پژوهش
ــد طــرح  ــار گفتن ــوق و آم پژوهشــی حق

رصــد و کاربردهــای علــم آمــار در حــوزه 
قضــاوت و حقــوق بیــش از پیــش نیازمند 
کمــک اســاتید و متخصصیــن ایــن علــم 
اســت و نیاز اســت تــا طرح هــا و تحقیقات 
توســط متخصصیــن و دانــش آموختــگان 
علــم آمــار صــورت پذیــرد و نیــز ارتبــاط و 
همکاری هــای انجمــن آمــار بــا ســازمان و 
دســتگاه های دولتــی دیگــر بیشــتر شــود 
و در صــورت امــکان از حضــور نماینــدگان 
ایــن ســازمان ها در جلســات انجمــن 
اســتفاده شــود تــا ایــن نماینــدگان دربــاره 
مشــکات موجــود در ســازمان های مربوط 
بــه خــود ارایــه گزارشــی داشــته باشــند. 
ــن  ــه در تدوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
قانــون در مجلــس قانون گــذار حضــور 
مشــاوران متخصــص حــوزه آمــاری بیــش 
از پیش احســاس می شــود تاکید داشــتند 
تــا بــا تقویت عــزت نفــس فارغ التحصیان 
و دانــش آموختــگان رشــته آمــار قدم هایی 
ــتگاه های  ــای دس ــع نیازه ــت رف در جه

اجرایــی برداشــته شــود.
ــروه  ــس گ ــاجدی ریی ــا س ــر علیرض دکت
ــار و  ــر آم ــی دفت ــای حیات ــل آماره تحلی
اطاعــات جمعیتــی و مهاجــرت ســازمان 
بیــان  احــوال کشــور ضمــن  ثبــت 
تاریخچــه ای از ســازمان ثبــت احــوال 
کشــور و فهالیت هــای ایــن ســازمان 
بیــان کردنــد کــه ســازمان ثبــت احــوال 
ــذب  ــرو در ج ــازمان های پیش ــی از س یک
فارغ التحصیــان آمــار و انتشــار آمارهــای 
ــا  ــت ب ــد اس ــت و امی ــوده اس ــه روز ب ب
ــن دانشــگاه ها  ــر بی ــاط بهت ــراری ارتب برق
و ســازمان گام هــای مثبــت بیشــتری 
ــد  ــار می توان ــن آم ــود انجم ــته ش برداش
در ایــن میــان نقــش حلقــه واصــل میــان 
ســازمان و جامعه دانشــگاهی را پیــدا کند.

ــای  ــدد آق ــت مج ــن نشس ــه ای در خاتم
دکتــر راســخ رئیــس انجمــن آمــار و 
همچنیــن آقــای دکتــر محمــدزاده، آقــای 
دکتــر یــاری و همچنیــن بــزرگان دیگــر 
بــه بیــان نظــرات خــود دربــاره موضوعــات 
مطــرح شــده توســط ســخنرانان نشســت 

پرداختنــد.
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میزگرد تخصصی، به 
مناسبت روز آمار و 
برنامه ریزی توسط 

دانشکدۀ علوم ریاضی 
دانشگاه یزد برگزار شد

دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه 
ــار  ــی آم ــبت روز مل ــه مناس ــزد ب ی
و برنامه ریــزی و روز جهانــی آمــار 
میزگــردی در تاریــخ پنجشــنبه یــک 
ــازی  ــورت مج ــاه 1399 به ص ــان م آب
ــامل  ــرد ش ــن میز گ ــرد. ای ــزار ک برگ
دو ســخنرانی و جلســه پرســش و 

ــود.  ــخ ب پاس
ــین  ــای افش ــاب آق ــخنران اول جن س
آشــفته بودنــد. ایشــان در حــال حاضر 
مــدرس و پژوهشــگر در دانشــکده 
ــگاه  ــووا - دانش ــات ن ــت اطاع مدیری
نــوای لیســبون- پرتغــال هســتند. 

بــا توجــه بــه رویکــرد جدیــد جامعــه 
ــاری  ــه آم ــوص جامع ــی و بخص علم
ــل  ــا در تحلی ــم داده ه ــه عل ــور ب کش
ــا  ــات از آنه ــب اطاع ــا و کس داده ه
ــفته  ــای آش ــص آق ــن تخص و همچنی
ــت  ــا و مدیری ــم داده ه ــه عل در زمین
ــود  ــخنرانی خ ــان س ــات، ایش اطاع
ــم  ــار در عل ــش آم ــوان »نق ــا عن را ب

ــد.  ــه دادن ــا« ارائ داده ه
بــا  میز گــرد  ایــن  دوم  ســخنرانی 
ــک  ــه ی ــار؟ چگون ــرا آم ــوان »چ عن
کارشــناس آمــار شــویم؟« توســط 
ــار  ــتۀ آم ــدۀ رش ــناخته ش ــرۀ ش چه

ایــران جنــاب آقــای دکتــر علــی 
ــده ای  ــای ارزن ــه تاش ه ــی،  ک رجال
ــای ورود  در خصــوص اصــاح روش ه
ــل  ــگاه ها، تبدی ــه دانش ــجویان ب دانش
رده  بــه  خدمــات  رده  از  آمــوزش 
ــوزش  ــی دانســتن آم ــد و زیربنای تولی
ــام  ــور انج ــای کش ــه ریزی ه در برنام

ــت. ــام گرف ــد، انج داده ان
 پــس از ســخنرانی مهمانــان گرامــی، 
جلســه پرســش و پاســخی در زمینــه 
ــار  ــوزش آم ــکات آم ــائل و مش مس
در دانشــگاه ها و آینــده علــم آمــار 
و موضــوع هلــم داده هــا برگــزار شــد.



گزارش برگزای همایش 
»سه روز با آمار« و 

مسابقۀ »به اتفاق داده ها« 
به مناسبت هفتۀ آمار و 

برنامه ریزی

ــار و  ــی آم ــا روز مل ــه ب ــی ک ــه کم ــر 1399 و فاصل ــا 29 مه ــار ب ــی آم ــدن روز جهان ــادف ش ــه مص ــا توجــه ب ب
برنامه ریــزی )1 آبــان( وجــود داشــت، و نیــز بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه و محدودیت هایــی کــه بــر 
اثــر همه گیــری ویــروس کرونــا ایجــاد شــده اســت، اتحادیــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی آمــار بــا در نظــر 
ــه از  ــود ک ــی نم ــه وبینارهای ــزی مجموع ــه طرح ری ــدام ب ــه، اق ــو اتحادی ــای عض ــای انجمن ه ــن ظرفیت ه گرفت
روز جهانــی آمــار آغــاز شــده و در روز ملــی آمــار و برنامه ریــزی بــه پایــان برســد. در راســتای توجــه نمادیــن به 
شــعار روز جهانــی آمــار کــه »به هم پیوســتگی« را مدنظــر قــرار داده اســت، مجموعــه وبینارهــای »ســه روز بــا 
آمــار«، در هــر روز، بــه میزبانــی یکــی از انجمن هــای عضــو اتحادیــه برگــزار شــد. حضــور پررنــگ دانشــجویان 
هــر ســه دانشــگاه، در کنــار حضــور دانشــجویان رشــته  های دیگــر از نــکات قابــل ذکــر برنامــه »ســه روز بــا 
آمــار« بــود. همزمــان بــا ایــن برنامــه، یــک مســابقه بــه نــام »اتفــاق داده هــا« و بــا موضــوع تعریــف و تشــریح 
شــعار روز جهانــی آمــار نیــز برگــزار شــد کــه اســامی برنــدگان مســابقه در پایــان برنامــه روز ســوم اعــالم شــد.
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برنامــه روز اول در 29 مهــر و بــه میزبانــی 
انجمــن علمــی آمار دانشــگاه بوعلی ســینا 
همــدان برگزار شــد. بخش آغازیــن برنامه، 
ــد  ــر محم ــای دکت ــاب آق ــخنرانی جن س
ــه  ــگاه عام ــتاد دانش ــدم، اس ــی مق بامن
ــا موضــوع »تفکــر آمــاری«  طباطبایــی، ب
بــود. پــس از ایشــان، جنــاب آقــای دکتــر 
رحیــم محمودونــد، عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه بوعلــی ســینا و نیــز استادمشــاور 
انجمــن علمــی، در خصــوص هویــت علــم 
آمــار، بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. قرائت 
اشــعار آمــاری، برگــزاری بخش هــای 
متنــوع ســرگرمی شــامل مســابقه و معما 
به همــراه کلیپــی درخصوص عائــم کرونا 
ــای  ــت پروتکل ه ــوه رعای ــروس، و نح وی
بهداشــتی، بخش هــای جانبــی روز اول 

مجموعــه وبینارهــا بودنــد.
برنامــه روز دوم در 30 مهــر و بــه میزبانــی 
انجمــن علمــی آمــار دانشــگاه یــزد برگــزار 
شــد. نخســتین بخــش برنامــه، ســخنرانی 
جنــاب آقــای دکتــر علــی دســت برآورده، 
نماینــده انجمــن آمــار ایــران در دانشــگاه 
یــزد بــود. ســخنرانی و توضیحــات ایشــان 
ــور  ــه منظ ــران ب ــار ای ــن آم ــاره انجم درب
آگاهــی و شــناخت بهتــر و کامل تــر 
ــام  ــن انج ــه انجم ــبت ب ــجویان نس دانش
شــد. بخــش بعــدی برنامــه بــا نام مســابقه 
»بــزرگان علــم اعــداد« و بــا هدف آشــنایی 
ــن از  ــه ت ــه س ــا زندگی نام ــجویان ب دانش
ــخنران  ــد. س ــزار ش ــاری برگ ــزرگان آم ب
بعــدی، جنــاب آقــای مســعود  عیســی پره 
ــار در  ــرد آم ــوع »کارب ــا موض ــه ب ــود ک ب
صنعــت و هــوش تجــاری« ســخنرانی 
نمــود. ایشــان سرپرســت تحلیــل داده 
ــپاهان  ــع س ــاری در مجتم ــوش تج و ه
باتــری و نیــز مــدرس مشــاور در دانشــگاه 
اصفهــان می باشــد و بــا توجــه بــه ســابقه 
شــغلی و تحصیلــی خــود، دانشــجویان را 
ــد. در  ــا آگاه نمودن ــرفت علم داده ه از پیش
ادامــه، جنــاب آقــای دکتــر ســید مرتضــی 
نجیبــی، محقــق آمــار در مرکــز تحقیقات 
علــوم پروتئیــن در دانشــگاه لونــد ســوئد و 
عضو ســابق هیئت علمی دانشــگاه شــیراز 

بــا موضــوع »بــه عنــوان آمــاردان، چگونــه 
ارزش هــای حرفــه ای خــودرا بشناســیم؟« 
ــار  ــت. در کن ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ب
ــه،  ــخنرانان برنام ــا س ــخ ب ــش و پاس پرس
پخــش کلیپ هــای متنــوع بــا موضوع های 
گرامی داشــت مرحــوم جنــاب آقــای دکتر 
ــادآوری مراســم ســال  ــان، ی جــواد بهبودی
ــزی، و  ــار و برنامه ری ــی آم ــته روز مل گذش
ــت  ــرای رعای ــی ب ــای عموم ــز توصیه ه نی
ــزای  ــایر اج ــتی، س ــای بهداش پروتکل ه

ــود. ــه روز دوم ب برنام
برنامــه روز ســوم در 1 آبــان و بــه میزبانــی 
انجمــن علمــی آمــار دانشــگاه بین المللــی 
امــام خمینــی قزویــن برگــزار شــد. برنامــه 
ایــن روز بــا پخــش کلیپــی از فعالیت هــای 
انجــام شــده توســط انجمــن علمــی آمــار 
ــال 1398  ــار س ــت روز آم ــرای بزرگداش ب
آغــاز شــد و در ادامــه، جنــاب آقــای دکتــر 
افشــین فاح، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
بین المللــی امــام خمینی و اســتاد مشــاور 
انجمــن علمــی، توضیحاتــی در خصــوص 
ــه نمــود.  ــار ارائ ــن وبین علــت برگــزاری ای
ــر  ــای دکت ــاب آق ســپس، ســخنرانی جن
محســن محمدزاده، اســتاد دانشگاه تربیت 
مــدرس، درخصــوص اهمیــت علــم آمــار و 
جایگاهــی کــه بــرای آمــار و آمارشناســان 
ــخنران  ــد. س ــزار ش ــی رود، برگ ــار م انتظ
بعــدی، جنــاب آقــای دکتــر جعفــر 
رحمانی شمســی، معاون توســعه مدیریت 
ــت و  ــازمان مدیری ــانی س ــرمایه انس و س
ــا  ــه ب ــود ک ــزد ب ــتان ی ــزی اس برنامه ری
ــاره  ــر درب ــتان های باورپذی ــوع »داس موض
ــی«  ــوش مصنوع ــار و ه ــم آم ــده عل آین
بــه ایــراد ســخن پرداخــت. پخــش کلیــپ 
توصیــف دانشــجویان دانشــگاه بین المللی 
امــام خمینــی از علــم آمــار، و نیــز اعــام 
ــاری« از  ــش آم ــابقه »چال ــدگان مس برن
ــود.  ــه روز ســوم ب ــم برنام ــای مه بخش ه
ــامی  ــام اس ــه، اع ــن برنام ــش ای پایان بخ
برنــدگان مســابقه »اتفــاق داده هــا« بود که 
بــه شــرح زیــر اعــام می گــردد: )ترتیــب 
ــی  ــورت تصادف ــه ص ــدگان، ب ــامی برن اس

اســت(

ــگاه  ــی از دانش ــه میرزاعبدالله * فاطم
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی:

متن پاســخ: اگر همیشــه بــازه ی فکــری ما 
نســبت به افــراد جامعه در فاصلــه اطمینان 
باشــد آن وقــت انحــراف معیــار و واریانــس 
قلــب هایمــان به صفــر میل مــی کند.قلب 
هایمــان به یکدیگر پیونــد میخورنــد و داده 

هــای پیوســته تولید مــی کنند.

* پیمــان احمــدی از دانشــگاه پیــام نور 
زنجان:

متــن پاســخ: چــه نیکو بــود کــه انســانها با 
اعتمــاد بــه آمــار و داده های دیگــران ؛ خوب 
بــودن ، خــوب مانــدن و خــوب زیســتن را 
مــی آموختنــد و گیتــی را جــای زیباتــری 

بــرای خــود و آینــدگان مــی ســاختند.

ــوم  ــگاه عل ــدی از دانش ــمیرا احم * س
ــان: ــکی زنج پزش

متــن پاســخ: ارتبــاط اندامهــاي یــک کالبد 
و پیــروي آنهــا از فرمانــده بــدن و همــکاري 
و ایفــاي نقــش هرکــدام موجــب ســامت 
بــدن و تــداوم زندگــي در انســان میشــود و 
چــون ارتبــاط تنگاتنگ انســانها بــا یکدیگر 
چــه در یــک جامعــه کوچــک تــا جامعــه 
جهانــي بــراي ادامه حیــات هماننــد اندامها 
نیازمنــد اعتمــاد و ارزش گــزاري بــه فعالیت 
و تــاش دیگــر انســانها میباشــد ،بنابرایــن 
ــا داده  ــه هــم پیوســتن گیتــي ب جهــت ب
هایــي کــه میتوانیــم به آنهــا اعتمــاد کنیم 
فعالیــت فــردي و اجتماعــي مورد نیــاز خود 
و جامعــه خویــش را بایــد بــا اعتماد بــه آمار 
و داده هــاي موثــق دیگــران آغــاز کنیــم. 

* فائزه سهرابی از دانشگاه اصفهان:
متــن پاســخ: بــا اســتفاده از داده هــای دقیق 
از ایــن جهــان و اســتخراج دانــش، می تــوان 
از تمــام افرینــش جهــان اطاعــات کســب 
نمــود. و فراهــم کــردن داده هــا و تحلیل انها 
بــه منظــور بدســت آوردن نتایــج، اگرچــه 
احتمالــی امــا درخــور اعتمــاد، موجــب ارائه 
تصویــری روشــن و گویــا از گذشــته تــا بــه 
حــال و همینطــور آینــده شــده اســت ک با 
اعتمــاد ب ایــن داده هــا، می توانیــم ب نتایج 
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درســتی در بهــم ربــط داشــتن ایــن جهان 
بــا داده هــا پــی ببریم.

ــگاه  ــادادی از دانش ــادات آق * مائده س
اصفهــان:

ــای  ــاق ه ــان و اتف ــن جه ــن پاســخ: ای مت
در آن را مــی تــوان بــا یــک چیــز بــه هــم 
متصــل کــرد و آن چیــزی جــز علــم قابــل 
اعتمــاد آمــار نیســت.چرا واژه قابــل اعتمــاد؛ 
زیــرا انســان هــای شــرافتمند می تواننــد از 
آمــار ابــزاری برای پیشــرفت خلق اســتفاده 
کننــد و بــدون شــرافت آمــار چیــزی جــز 

فریــب مــردم نخواهــد بــود.

ــوم  ــگاه عل ــان از دانش ــه قلی * خدیج
ــل: ــکی باب پزش

متــن پاســخ: بــرای درک دنیــای در 
ــگام و  ــه هن ــات ب ــر، اطاع ــال تغیی ح
ــا  ــت ام ــاد الزم اس ــل اعتم ــد و قاب مفی
کافــی نیســت خطرنــاک تریــن تهدیــد 
هــا شــاید دســتکاری داده هاســت. 
وقتــی میلیــون هــا نفــر در مــورد صحت 
یــک انتخابــات و یــا حتــی صحــت یــک 
اخبــار و یــا نتیجــه یــک پژوهــش 
علمــی - پزشــکی بــه خصــوص در ایــن 
روزهــای پــر التهــاب و تنــش و ناامنــی 
ــد  ــی کنن ــث م ــادل بح ــی و نامتع روان

هرگــز به نقــش امنیــت اطاعــات توجه 
ــا ایــن توافــق  نمــی کننــد. همــه مــا ب
موافــق هســتیم داده هــا تصمیمــات را 
ــخ  ــات تاری ــد و تصمیم ــت میکنن هدای
ــک  ــان از ی ــد اطمین ــی کنن ــازی م س
پارچــه گــی داده هــا بــه معنــای ایمــن 
ســازی محیــط هایــی اســت کــه در آن 
ذخیــره انتقــال و دسترســی مــی یابــد. 
وقتــی داده هــا مســموم شــدند حقیقت 
بــه پایــان مــی رســد و داســتان پــردازی 
آغــاز مــی شــود غافــل از اینکــه حقیقت 

ــدارد... ــی ن پایان
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ــای  ــاون طرح ه ــری، مع ــاح نصی ــت اهلل میرف ــید نعم س
آمــاری و آمارهــای ثبتــی مرکــز آمــار در گفــت و گویــی 
ــنا  ــا ایس ــزی ب ــه ری ــار و برنام ــبت روز آم ــه مناس ــه ب ک
ــار را  ــز آم ــات مرک ــا و الزام ــش ه ــی چال ــت،  برخ داش

ــرار  داد. ــورد بررســی ق م

ایــن مقــام مســئول در مرکــز آمــار بــه شــرایط خــاص این 
ــرد و  ــاره ک ــای منتشــره اش ــای آماره ــاب ه ــز و بازت مرک
ــوم واقــع شــده اســت و  گفــت: همــواره مرکــز آمــار مظل
ــار نداشــته  ــان درک مناســبی از آم گاهــی وقتــی مخاطب
و بــا وضعیــت روز مقایســه مــی کننــد، نســبت بــه اعــداد 

مرکز آمار مظلوم واقع شده است

معاون طرح های آماری 
مرکز آمار ایران  

در گفتگو با ایسنا  
مطرح کرد:
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ــا را  ــان داده و م ــش نش ــار واکن ــز آم ــره مرک ــام منتش و ارق
ــد. ــت می کنن بازخواس

وی بــا بیــان اینکــه حتــی در ســطح مدیــران کشــور هــم ایــن 
ــره  ــای منتش ــه آماره ــبت ب ــه نس ــود ک ــده می ش ــوع دی موض
مرکــز آمــار واکنــش مناســبی ندارنــد، گفــت: طــی ســال هایی 
ــب  ــودم کــه بارهــا از جان ــوده ام شــاهد ب کــه در مرکــز آمــار ب
ــردم بازخواســت  ــا م ــر ی ــا وزی ــه ت مســئوالن از اســتاندار گرفت
شــده ایم. در حالــی کــه انتشــار هــر آمــاری ممکــن اســت یــک 
بــار دولــت پســند بــوده و از نــگاه مــردم جالــب نباشــد یــا ایــن 
کــه برعکــس مــردم پســند باشــند و دســتگاه های اجرایــی آن 
را مــورد اســتقبال قــرار ندهنــد و در هــر حالــت ایــن مرکــز آمار 

ــت می شــود. ــه مذم اســت ک
نصیــری بــا بیــان اینکــه چالش هــای آمــاری فقــط خــاص ایران 
ــای  ــا واکنش ه ــار ب ــد آم ــا تولی ــای دنی ــه ج ــت و در هم نیس
متفاوتــی مواجهــه اســت، ادامــه داد: ایــن در شــرایطی اســت که 
ــون و براســاس داده هــای آمــاری  مرکــز آمــار در چارچــوب قان
و اســتانداردهای بیــن المللــی حرکــت کــرده و آن چــه را کــه 
ــرایط روز  ــاس ش ــه براس ــت ک ــی اس ــد، داده های ــه می ده ارائ

ــد. ــط آن را منعکــس می کن ــاده و فق ــاق افت ــه اتف جامع
ــه  ــه رخ داده را ب ــری از آنچــه ک ــار تصوی ــز آم ــزود: مرک وی اف
ــگار  ــه ان ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــه می کن ــرف  ارائ ــی ط ــورت ب ص
ــان  ــار مخاطب ــرد و در اختی ــاری می گی ــت آم عکســی از وضعی
ــت  ــس زش ــوای آن عک ــه  محت ــن ک ــا در ای ــد ام ــرار می ده ق
ــدارد و ایــن موضوعــی اســت  ــا زیبــا هیــچ دخالتــی ن اســت ی
کــه بایــد در اذهــان عمومــی درک مناســبی از آن وجــود داشــته 
باشــد و مرکــز آمــار را زیــر ســوال نبرنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه نمی تــوان آمــار اعامــی را تنهــا بــر مبنــای آنچــه مشــاهده 
ــد بیــکار  می شــود ارزیابــی کــرد. مثــا اگــر یــک نفــر دو فرزن
دارد و مرکــز آمــار از کاهــش نــرخ بیــکاری خبــر داده نســبت 
بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان می دهــد در حالــی کــه آمــار 
شــخصی نیســت و متوســطی از آن چــه در حــال رخ دادن 

اســت، خواهــد بــود.
نصیــری در ادامــه بــر دنبالــه روی مرکــز آمــار ایــران از 
ــواره در  ــا هم ــزود: م ــرد و اف ــد ک ــی تاکی ــتانداردهای جهان اس
اغلــب شــاخص ها و آمارگیــری هــا در چارچــوب اســتانداردهای 
جهانــی حرکــت می کنیــم کــه از جملــه آن می تــوان بــه 
ــا شــاخص های اقتصــادی  ــد ی ــه، درآم ــروی کار، هزین ــار نی آم

ــرد. ــاره ک ــی اش ــاب های مل حس
ایــن مقــام مســئول در مرکــز آمــار همچنیــن بــه جریــان نویــن 
ســازی در حــوزه آمــاری اشــاره کــرد و توضیــح داد: مــا در ایران 
بــا وجــود ایــن کــه قانــون تاســیس مرکز آمــار داریــم امــا قانون 
آمــار نداریــم و ایــن خــود یکــی از چالش هــای موجــود اســت 

کــه البتــه الیحــه آن تدویــن شــده و در کمیســیون اجتماعــی 
دولــت در حــال بررســی اســت تــا بتــوان آن را در مجلــس بــه 

ــاند. تصویب رس
وی افــزود: بحــث تدویــن سیاســت های کلــی آمــار نیــز مــورد 
توجــه اســت کــه در کمیتــه آمــار مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام در حــال تدویــن بــوده و امیدواریــم مصــوب شــود کــه در 
تولیــد یکپارچــه آمــاری بســیار موثــر اســت و تــا حــدی بحــث 

ــد. ــی می کن ــوازی کاری را منتف م
نصیــری بــا اشــاره بــه موضــوع حکمرانــی داده هــا گفــت: ایــن 
مســئله بســیار مــورد توجــه اســت و حتــی نهــاد رهبــری آن 
ــا ســاماندهی  را پیگیــری مــی کننــد کــه بتوانیــم در رابطــه ب
ــش  ــوان پی ــه عن ــا ب ــی داده ه ــم. حکمران ــا حرکــت کنی داده ه
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــته اس ــی شایس ــاز حکمران نی
متاســفانه در حــال حاضــر تمامــی پایگاه هــای داده بــه یکدیگــر 

متصــل نیســتند و ایــن معضــل بایــد حــل و فصــل شــود.
ــار  ــار رســمی، فهرســت آم ــادآور شــد: در حــوزه آم نصیــری ی
رســمی کشــور تدویــن شــده کــه البتــه اولیــه اســت و هر ســال 
ــش از  ــه بی ــود ک ــه ش ــه آن اضاف ــدی ب ــام جدی ــد اق می توان
ــعه  ــیر توس ــد در مس ــرار دارد و می توان ــر در آن ق 400 متغی

اســتاندارد در آمــار حرکــت کنــد.
وی گفــت: چارچــوب کیفیــت آمــاری نیــز ابــاغ شــده و 
ــار  ــد آم ــتاندارد بای ــورت اس ــه ص ــای آن ب ــر مبن ــتگاه ها ب دس

ــد. ــه کن را ارائ
آمارهــای ثبتــی موضــوع دیگــر مــورد اشــاره ایــن مقام مســئول 
در مرکــز آمــار اســت کــه در ایــن رابطــه گفــت: مــا در تغییــر 
ــمت  ــه س ــتیم ب ــا داش ــع آوری داده ه ــه در جم ــردی ک رویک
ــتر  ــم بیش ــا بتوانی ــرده ت ــت ک ــی حرک ــای ثبت ــش آماره افزای
آمــار را از طریــق تلفــن یــا اینترنــت و بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــماری  ــاس، سرش ــن اس ــر همی ــم. ب ــت کنی ــات دریاف اطاع
ــد  ــا انجــام خواه ــی مبن ــای سرشــماری ثبت ــر مبن عشــایری ب

ــود. ــی می ش ــه زودی از آن رونمای ــه ب ــد ک ش
امــا تخصــص نیروهــای امــاری نیــز مــورد تاکیــد نصیــری بــود 
و در ایــن رابطــه توضیــح داد کــه یکــی از دالیلــی کــه موجــب 
می شــود در برخــی مــوارد اطاعــات آمــاری چنــدان بــا 
شــاخص های بیــن المللــی منطبــق نباشــد، بــه خــأ دانــش و 
اصــول جمــع آوری آمــاری برمی گــردد کــه متاســفانه در برخی 
ــن  ــص ای ــراد متخص ــده اف ــاری برعه ــت آم ــتگاه ها مدیری دس
ــد.  ــن رابطــه چالش هــای ایجــاد می کن حــوزه نیســت و در ای
در حالــی کــه مــا دانــش آموختــگان آمــاری بســیاری داریــم 
ــار  ــر آم ــا در ام ــتند و واقع ــا هس ــه آنه ــا از جمل ــه خانم ه ک
ــی از ایــن ظرفیــت اســتفاده  ــه خوب ــوان ب ــوده و می ت نخبــه ب

کــرد.
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دکتــر فرامــرزی، معــاون اقتصــادی و 
ــران در  ــار ای ــز آم ــی مرک ــبات مل محاس
گفت وگــو بــا  خبرنــگار اقتصــاد و انــرژی 
گــروه اقتصادی باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
بــا گرامیداشــت روز ملــی آمار اظهــار کرد: 
از جملــه مهمتریــن محصوالتــی که مرکز 
آمــار ایــران از دیربــاز تــا کنــون آن را تولید 
کرده اســت، اطاعات سرشــماری عمومی 
نفــوس و مســکن اســت. تــا ســال 1390 
ــا  ــنتی و ب ــکل س ــه ش ــماری ها ب سرش
ــای  ــر در حوزه ه ــوران آمارگی حضــور مام
در  امــا  می گرفــت.  صــورت  اجرایــی 
ســال 1395 مرکــز آمــار ایــران بــه عنــوان 
نخســتین گام در راســتای مــدرن ســازی 
ــه شــکل  فراینــد سرشــماری کشــور را ب
ترکیبی انجــام داد. منظور از روش ترکیبی 
ایــن اســت کــه بخشــی از اطاعــات 
ــه شــکل اینترنتــی  خانوار هــای کشــور ب
جمــع آور شــد و مابقی به شــکل ســنتی؛ 
کــه در نــوع خــود ایــن تجربــه، تجربــه ای 

موفــق و قابــل توجــه بــود.
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد:، امــا در 
ــار  ــز آم ــرداد 99 مرک ــوم خ ــه س جلس
ایــران، توانســت از هیــات دولــت مصوبه ای 
ــرای اجــرای سرشــماری ســال 1405  را ب
ــر  ــی ب ــدرن و مبتن ــا م ــکل کام ــه ش ب

ثبت هــای آمــاری )ثبتــی مبنــا( دریافــت 
و  نهاد هــا  تمــام دســتگاه ها،  و  کنــد 
ــی موظــف  ــی و عموم ســازمان های دولت
شــدند تــا در ایــن زمینــه همــکاری 
کاملــی با مرکــز آمار ایران داشــته باشــند. 
مرکــز آمــار ایــران هــم از زمــان تصویــب 
بــا حداکثــر تــوان در حــال فراهــم کــردن 
ــرای  مقدمــات و تشــکیل ســاختار الزم ب
ــی اســت. ــزرگ مل ــروژه ب ــن پ اجــرای ای
او افــزود: بــرای ایجــاد یک سرشــماری نیاز 
اســت تــا 3 بخــش از اطاعــات گــردآوری 
شــود. اطاعات نفــوس، اطاعات مســکن 
ــی  ــادی اجتماع ــات اقتص ــایر اطاع و س
کــه در تمــام سرشــماری های اخیــر 
ایــن ســه دســته از اطاعــات جمــع آوری 
شــده اند. بــر همیــن اســاس بــرای انجــام 
سرشــماری های ثبتــی مبنــا بــه 3 ثبــت 

عمــده و یکتــا نیــاز اســت.
فرامــرزی تصریــح کــرد: ابتــدا بایــد یــک 
ثبــت یکتــا در ســطح افــراد داشــت کــه 
ــد  ــق ک ــت از طری ــن ثب ــا ای در کشــور م
ملــی ایجــاد شــده اســت. در مرحلــه بعــد 
بایــد یــک ثبت بــرای مســکن داشــت که 
در کشــور مــا تــا حــدودی ایــن ثبــت بــر 
اســاس کــد پســتی ایجــاد شــده اســت و 
در مرحلــه آخــر نیــاز اســت تــا یــک ثبت 

یکتــا بــرای کســب و کار هــای اقتصــادی 
داشــت کــه متاســفانه ثبــت یکتایــی در 
ایــن مــورد در کشــور وجــود نــدارد. اگرچه 
ــای  ــب و کار روش ه ــت کس ــورد ثب در م
کــد گــذاری و ایجــاد ثبــت مختلفــی در 
ــت  ــاکان ثب ــا کم ــود دارد، ام ــور وج کش
یکتایــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد کــه 
در حــال تــاش بــرای ایجــاد یــک رویــه 
ــایر  ــا س ــا ب ــن کد ه ــاد ای ــان و ایج یکس
نهاد هــا و دســتگاه های مرتبــط هســتیم.
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی 
ــا ایــن  ــران تاکیــد کــرد: ب مرکــز آمــار ای
ــک سرشــماری  ــرای اجــرای ی تفاســیر ب
ثبتــی مبنــای بــا کیفیــت و دارای کمیت 
مناســب از اطاعــات نیــاز اســت تــا همــه 
ــه دسترســی  ــی زمین دســتگاه های اجرای
مرکــز آمــار ایــران را بــه ریزداده هــا و 
اطاعــات ثبتیشــان را فراهــم آورنــد. بــه 
شــکل ویــژه می تــوان بــه ســازمان ثبــت 
ــاون کار و  ــت، وزارت تع ــوال، اداره پس اح
رفــاه اجتماعــی، وزارت اقتصاد اشــاره کرد.

ــه  ــادی ک ــا نه ــتگاه ی ــر دس ــزود: ه او اف
اطاعــات و ریزداده هایــی را در اختیــار دارد 
کــه بــر اســاس کــد ملــی، کــد پســتی و 
یــا کــد فعالیتی افــراد طبقــه بندی شــده 
ــد در ایــن راســتا نقــش و  باشــند می توان

سرشماری 
۱۴۰۵ بدون 

مراجعه  به درب 
منازل انجام 

می شود

معاون اقتصادی و محاسبات ملی 
مرکز آمار ایران، همزمان با روز آمار 
و برنامه ریزی در مصاحبه با باشگاه 

خبرنگاران جوان اعالم کرد:
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جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد. امــا برخــی 
از دســتگاه ها هماننــد وزارت ارتباطــات 
می تواننــد نقــش زیرســاختی ایفــا کننــد به 
ایــن معنی کــه بســتر های مطلوبــی را برای 
تبــادل و بــه اشــتراک گــذاری  داده هــا فراهم 
آورد تــا ایــن پــروژه ملــی، کــه از آن می توان 
ــی ترین گام  ــن و اساس ــوان بزرگتری ــه عن ب
ــار و  ــرای مــدرن ســازی نظــام آم کشــور ب
برنامــه ریــزی کشــور نــام بــرد، بــا دقــت و 

ســرعت هرچــه بیشــتری اجرایــی شــود.
ــه  ــران اضاف ــار ای ــز آم ــاون رئیــس مرک مع
ــرای  ــاش ب ــران ت ــار ای ــز آم ــرد: مرک ک
ــن امــر مهــم را موکــول  محقــق شــدن ای
ــه  ــت بلک ــرده اس ــی نک ــال های آت ــه س ب
ــا  در ســال های اخیــر اولیــن گام خــود را ب
اجــرای سرشــماری ثبتــی مبنــای عشــایر 
کشــور برداشــت. بــر اســاس شــرایط 
کنونــی اگــر قــرار بــر اجــرای ســنتی ایــن 
سرشــماری بــزرگ می بــود هزینــه ای 
بیــش از 10 میلیــارد تومــان بایــد صــورت 
می پذیرفــت، امــا بــا اجــرای ثبتــی مبنــای 
ایــن سرشــماری بــا هزینــه ای بســیار 
انــدک ایــن اطاعــات بــا کیفیتــی مطلوب 
ــی  ــگاه اطاعات ــک پای ــد و ی ــردآوری ش گ
بــزرگ و ارزشــمند برای سرشــماری و ثبت 
اطاعــات عشــایر غیــور کشــورمان فراهــم 
آمــده اســت. از نتایــج ایــن سرشــماری در 
ــد  ــی خواه ــزی رونمای ــار و برنامه ری روز آم

شــد.
ــان  ــوان بی ــرات می ت ــه ج ــرد: ب ــان ک او بی
کــرد کــه ایــن اقــدام یکــی از بزرگتریــن و 
ارزشــمندترین اقدامــات نظام اجرایی کشــور 
ــوده اســت کــه  در طــی ســال های اخیــر ب
ــزرگ در  ــزوده ای ب ــاد ارزش اف ــن ایج ضم
امــروز، مقدمــات خلــق ارزش افــزوده ای 
ــم  ــال 1405 فراه ــر را در س ــیار بزرگت بس
خواهــد کرد. بــرای اجرای سرشــماری ثبتی 
عشــایر کشــور اطاعــات و ریزداده هــای 14 
ســامانه بــزرگ کشــور بــا یکدیگــر اتصــال 
داده شــدند و بــر اســاس فرایند توضیــح داده 
شــده آمار هــای بــا کیفیــت و قابــل اتکایــی 

از عشــایر کشــور ایجــاد شــد.

فرامــرزی تاکیــد کــرد: هــر یــک از ایــن 14 
ســامانه مجموعــه ای از اطاعــات ارزشــمند 
را در خــود جــای داده بودنــد، امــا ارزش 
اصلــی و بزرگتــر زمانــی حاصــل شــد کــه 
ایــن اطاعــات بــه یکدیگــر متصــل شــدند 
و در کنــار یکدیگــر بــه مجموعــه ای بســیار 
بــا ارزشــتر از مجمــوع ارزش هــای انفــرادی 

ایجــاد شــدند.
ــه مــوازی  ــا اشــاره ب ــن مقــام مســئول ب ای
کاری  برخــی نهادهــا بــا یکدیگر، بیــان کرد: 
ــار  ــز آم ــن روز هــای مرک ــی ای ــش اصل چال
ایــران پوســت انــدازی و حرکــت از ســمت 
ــاری  ــام آم ــه نظ ــنتی ب ــاری س ــام آم نظ
مــدرن اســت. منظور از نظــام آمــاری مدرن، 
نظامــی اســت کــه در آن آمار هــای رســمی 
کشــور بــا کمترین هزینــه و باالتریــن ارزش 

افــزوده تولیــد شــوند.
او ابــراز کــرد: در ایــن میــان کارایــی و 
ــی ایفــا  بهــره وری نقشــی اساســی و حیات
ــد از  ــاری بای ــدرن آم ــام م ــد. در نظ می کن
منابــع در اختیــار بهتریــن اســتفاده ممکــن 
را انجــام داد. از اتــاف منابــع جلوگیــری بــه 
ــای روز  ــتفاده از تکنولوژی ه ــل آورد. اس عم
و مــدرن هــم در ایــن راســتا تعییــن کننــده 

خواهنــد بــود.
فرامــرزی تصریــح کــرد: از جملــه مهمترین 
ــوازی  ــئله م ــع مس ــاف مناب ــای ات نمود ه
ــر اســاس  ــه عنــوان مثــال ب کاری اســت. ب
ــان  ــد بی ــب متاســفانه بای ــات اینجان اطاع
ــوری در  ــا کش ــا تنه ــور م ــه کش ــم ک کن
ــی  ــاد دولت ــه در آن 2 نه ــت ک ــان اس جه
بــه محاســبه نــرخ تــورم و رشــد اقتصــادی 
می پردازنــد. تولیــد ایــن آمار هــا بــه شــدت 
هزینــه بــر و انــرژی بر اســت. از ســال 1353 
ــب  ــا تصوی ــی ب ــورای مل ــس ش ــه مجل ک
قانــون مرکــز آمــار ایــران، این مســئولیت را 
بــه مرکــز آمــار ایــران محــول کرد تــا کنون 

ایــن مشــکل باقــی مانــده اســت.
ــر  ــال های اخی ــی س ــرد: در ط ــد ک او تاکی
اقدامــات ارزشــمندی برای از میان برداشــتن 
ایــن مشــکل برداشــته شــده اســت، ولــی تا 
ــوان  ــه عن ــن مســئله ب ــاکان ای ــون کم کن

یــک معضــل اساســی، نظــام آمــاری کشــور 
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت. ایــن 
معضــل ســبب صدمــات فــراوان بــر پیکــره 
ســرمایه اجتماعــی کشــور، تشــویش و 
ســردرگمی برنامــه ریــز و سیاســت گــذار و 
اتــاف قابــل توجــه منابــع مالــی و انســانی 

کشــور در هــر ســال شــده اســت.
ــریه  ــد نش ــش از ص ــران بی ــار ای ــز آم مرک
شــامل نتایــج طرح هــای گوناگــون آمــاری 
را در ســال منتشــر می کنــد کــه در صفحــه 
ــران در  ــار ای ــز آم ــایت مرک ــت وبس نخس
قســمت تقویم انتشــار آن هــا را بــرای عموم 
کشــور اطــاع رســانی کــرده اســت. در ایــن 
تقویــم تاریــخ دقیــق انتشــار هر محصــول را 
مشــخص کرده ایــم و بــر اســاس ایــن تقویم 
ــمی  ــای رس ــری آمار ه ــاش حداکث ــا ت ب
کشــور را در اختیــار مــردم و سیاســت 
گــذاران قــرار می دهیــم. البتــه مــا بیــش از 
100 نشــریه منتشــر می کنیــم کــه ممکن 
اســت در هــر نشــریه بیــش از 10هــا آمــار 

رســمی وجــود داشــته باشــد.
معــاون اقتصــادی و محاســبات ملــی مرکــز 
آمــار اظهــار کــرد: مرکــز آمــار ایــران یــک 
نهــاد برنامــه ریــز و سیاســت گذار نیســت و 
بــرای رفــع موانــع تولیــد سیاســتی را تجویز 
نمی کنــد، امــا بــرای رصــد و ارزیابــی اســناد 
باال دســتی کشــور مجموعه ای از شاخص ها 
را بــر اســاس کار هــای کارشناســی و بــا بهره 
ــا و  ــدی از نظــرات کارشناســان و نهاد ه من
ــد  ــن می کن ــط تعیی ــتگاه های ذی رب دس
ــع  ــه جم ــن ب ــی معی ــای زمان و در بازه ه
آوری و انتشــار آن هــا می پــردازد. بــه عنــوان 
مثــال نشــریه شــاخص های عدالت، نشــریه 
ــریه  ــی، نش ــاد مقاومت ــاخص های اقتص ش
رصــد و پایــش شــاخص های برنامــه ششــم 
توســعه کشــور نشــریه اقتصاد ایران نشــریه 
شــاخص های اجتماعــی و فرهنگــی و غیــره 
ــاط  ــوارد هســتند، در ارتب ــن م ــه ای از جمل
بــا وضعیــت اقتصــادی کشــور بــه ویــژه در 
حوزه هــای تــورم و رشــد اقتصــادی، نیــروی 
کار و هزینــه و درآمــد خانــوار گزارش هــای 

جداگانــه ای را تقدیــم خواهیــم کــرد.
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متن تبریک و تشکر یونیسف خطاب به مرکز ملی  آمار 
و  پژوهشکدۀ آمار به مناسب روز آمار و برنامه ریزی



تهیه و تنظیم: 
روابط عمومی پژوهشکدۀ آمار


