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شد.

جناب آقاي دکتر آذر ضمن خير مقدم خدمت جناب آقاي دکتر نوبخت و تشكر از اینكه دیداري با کارکنان مرکز آمار ایران
خواهند داشت و نيز خير مقدم به اعضاي محترم حاضر در جلسه ،در خصوص بندهاي  1الي  3دستور جلسه توضيحاتي را ارائه
نمودند .در ادامه جناب آقاي زاهدیان توضيحات تفصيلي بندهاي  1الي  3دستور جلسه را ارایه نمودند و حاضرین در جلسه نظرات
خود را پيرامون هر دستور بيان داشتند و مصوبههایي اتخاذ شد.
اهم مذاكرات در خصوص بند اول دستور جلسه " ارائه گزارش سرشماري عمومي نفوس و مسكن اينترنتي "
آقاي زاهديان ،معاون طرحهاي آماري و آمارهاي ثبتي و رئيس كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار :

در ارتباط با سرشماري عمومي نفوس و مسكن اینترنتي  1335به معرفي سرشماري ،چالش هاي اجراي سرشماري اینترنتي ،درصد
جمع آوري اینترنتي اطالعات در سرشماري به تفكيك

کشكورها ،ضكریف نفكوذ اینترنكت در اسكتان هكاي ایكران  ،نتكای آزمكایش

سرشماري اینترنتي در ایران سال  1334و نيازمندیهاي سرشماري اینترنتي پرداختند.
در ادامه اشاره داشتند ،مراجعه مامور آمارگير به خانوا ر از طریق تبلت صورت مكي پكریرد و اگكر خكانوار در مككان نبكود برگكه اي
جهت اطالع خانوار براي تماس با ستاد سرشماري ارائه مي گكردد .بكراورد شكده اسكت % 44درصكد از خكانوار هكا نسكبت بكه انجكام
سرشماري آگاهند و  % 04از طریق ارائه توضيحات ماموران آمارگيري آگاه ميشكوند .در آزمكایش سرشكماري بكه دليكل محكدود
بودن تعداد استانهاي کشور تبليغات نيز محدود بود .در برخي از نقاط کشور سطح دسترسي به اینترنت محدود است .طبق اطالعات
موجود درصد جمع آوري اینترنتي در سرشماريها در سكطح جهكان در سكال  2415بكه عنكوان نمونكه ،ژاپكن  % 33و کانكادا % 54

است .هدف گراري  44درصدي را براي سرشماري اینترنتي سال  1335قرار داده ایم که حتي اگر به نكر  % 14هكم برسكد طبكق
معيارهاي بين المللي خوب است.
آقاي دكتر آذر  ،رييس مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :

هدف گراري بر روي  % 44اجراي سرشماري اینترنتي نيازمند کم

دستگاههاي اجرایي کشور مي باشد که بسيار موثر خواهد

بود .اگر خانواري غایف بوده ایشان را به شكلهاي متفاوت راغف مي کنيم که پاسخگو باشند .اگر ميخواستيم به روش سال
 1334سرشماري را اجرا نمایيم  35هزار آمارگير را باید بسي ميکردیم که نيازمند بودجهاي در حدود  344ميليارد تومان است.
لرا با توجه به وضعيت موجود نيازمند حمایت دستگاههاي اجرایي هستيم .قبل از سال جلسهاي با آقاي دکتر قاليباف شهردار محترم
تهران در همين خصوص داشتيم که ایشان دستور اختصاص بودجهاي براي حمایت از سرشماري را دادند .متاسفانه صدا و سيما هم
براي تبليغات و تيزرهاي خبري سرشماري بهصورت ی

کار تجاري با این موضوع برخورد ميکند که مبالغ بسيار باالیي براي هر

تيزر درخواست نموده است .تبليغات در خصوص سرشماري اینترنتي بسيار حائز اهميت است چون موضوع جدیدي است بسيار
نگران هستيم .هرچند آنچه که ما را اميدوار کرده این است که پاسخگویي در شهرستانهاي آزمایش شده مانند دهلران و آبي
بسيار خوب بوده است.
آقاي دكتر نوبخت ،رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس شوراي عالي آمار در خصوص سرشماري اينترنتي:

برخي از مسایل مطرح شده قابل تردید است .دستگاههاي اجرایي درون قوه مجریه هستند لرا ما باید برنامه ها و انتظارات خود را
از ایشان به طور مشخص اعالم نمایيم .یعني باید بدانيم که از هر دستگاهي چه کار خاص و ویژه اي را انتظار داریم و به دستگاهها
اعالم شود و از آن ها خواستار باشيم و این اقتدار اداري در دولت وجود دارد و فرایند خاص خودش را نيز دارد .مصوبهي
پبشنهادي براي تصویف در شوراي عالي آمار به نظر اثر چنداني نخواهد داشت .نكته بعدي اینكه ،که باید باور مردم را نسبت به
انجام سرشماري توسط روش اینترنتي به عنوان ی

مولفه بسيار مهم مد نظر قرار دهيم .عدم اعتماد مردم باعث کاهش اطمينان

نسبت به این روش مي شود .به نظر من این دستور با این شكل نياز به طرح در جلسه شوراي عالي آمار و تصویف ندارد .ما مي
توانيم از جناب آقاي دکتر آذر دعوت کنيم که در هيات دولت حضور یابند وگزارشي دهند و نيازها را مطرح کنند .در این
خصوص  CPMسرشماري باید مشخص باشد .به صراحت مي گویم به نظر هنوز زود است که پایه کار سرشماري را روي
اینترنت بگراریم .بهمين جهت بهتر است بصورت موازي با روش سنتي انجام دهيد .ظرفيت نيروي انساني و تجهيزات دولت
آنقدر است که بتواند در این حالت پشتيباني الزم را انجام دهد
.
آقاي دكتر رضوي  ،معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري:
در خصوص این دستور جلسه این سمت و سویي که اتخاد شده است بسيار خوب است ولي هدف گراري  44درصدي
خوشبينانه است .لرا اگر عدد تا این اندازه ایده آل نباشد فردا هم براي دولت مشكل پيش نمي آید که چرا  % 44شده  . % 5به سه
نكته اشاره ميکنم اول اینكه  :اعضاء جلسه اگر تایيد کنند ،این عدد را  % 5قرار دهيم  .دوم اینكه  :در قانون انتخابات در زمان

انتخابات برخي از افراد مامور به خدمت ميشوند و حق ماموریت دریافت مي نمایند و آن قانوني که بر اساس آن در زمان
انتخابات ،دستگاههاي اجرایي در اختيار وزارت کشور قرار مي گيرند باید در مورد سرشماري نيز اجرا شود  .سوم اینكه  :به
تجربيات خودمان براي هدفمند سازي یارانه توجه بيشتري شود.
آقاي نصيري  ،نماينده وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي:

سرشماريهایي که در جهان انجام مي شود مستند سازي مي شوند و تحت عنوان توصكيه نامكه توسكط سكازمان ملكل متحكد بكه سكایر
کشورها ارائه مي گردد( .تجربه نشان داده است که اگر خانواري در مكان حضور نداشته باشد نر بي پاسكخي بكاال ميكرود لكرا در
سرشماري اینترنتي نيز اگر خانواري نتوانست فرم را اینترنتي تكميل نماید به احتمال زیاد حضوراً جهت تكميل فرم به ستاد مراجعكه
نمي نماید) .مرکز آمار هم  3دوره سرشماري انجام داده و در این خصوص سازماندهي خوبي نيز داشته است .ما باید به این سكمت
برویم که این روش جدید را نهادینه نمایيم  .بحث اینكه دستگاهها به چه شكلي مشارکت داشته باشند ،وظيفه دستگاهها باید شفاف
شود تا بتوانيم برنامه ریزي نمایيم هر چند از نظر بودجه برخي ازدستگاهها ممكن است با چالش هایي مواجه شوند .ایكن بزرگتكرین
واقعه آماري در هر کشوري است و همه دستگاههاي اجرایي از داده هاي آن استفاده ميکنند .بنابراین مشارکت دستگاهها در ایكن
سرشماري باید پررنگ شود.

آقاي مهندس مهريزي ،معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

هم اکنون در کشورمان بسياري از بخش هاي زندگي مردم و گاهي فعاليت هاي حساسي مانند عمليات بانكي از طریكق اسكتفاده از
ابزار  ITانجام مي شود و این موضوعي پریرفته شده نزد مردم اسكت ماننكد  :ثبكت نكام در دانشكگاه  ،پرداخكت قبكو

و ...کكه از

اینترنت استفاده مي شود لرا به نظر نگراني از عدم پریرش توسط مردم وجود ندارد.
آقاي مقتدايي ،نماينده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران:

آمار سرشماري به نوعي پایه همه آمارهاي رسمي کشور مي باشد ،بنظر بنده نگراني آقاي دکتر نوبخت درست است .جهت گيري
در این زمينه باید بگونه اي باشد که مردم منفعت عام را به منفعت شخصي ارجح بدانند .چه بخواهيم از اینترنت اسكتفاده کنكيم یكا
سایر روشهاي سرشماري  ،مامور سرشماري باید بتواند توضيحات الزم را به پاسخگو بدهكد تكا او نيكز خكوب پاسك دهكد در غيكر
اینصورت دچار خطا خواهيم شد.

آقاي مهندس احمدي ،نماينده وزارت جهاد كشاورزي:

هر هدف گراري که انجام مي شود مهم است که پراکندگي مكاني پاسخگویان چگونه دیده خواهد شد و این  %14 ، %5یكا % 44
با توجه به پراکندگي جغرافيایي چگونه خواهد بود .مگر اینكه بازه زماني را تغيير دهيد و سرشماري اینترنتي و سرشكماري مراجعكه

مامور همزمان نباشند.آیا این ثبت نام قبل از بازه زماني است؟ یا اینكه همزمان است؟ اگر ماموران از قبل ليستي نداشته باشند که بكه
چه کساني باید مراجعه نمایند چگونه عمل خواهند کرد؟

خانم مهندس اشرفي ،نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي:

در کالن شهرها وقتي مامور آمارگير مراجعه مي کنند مشخص شود روش آمارگيري چگونه خواهكد بكود زیكرا نيكروي زیكادي را
صرف خواهد کرد .بنظر در سطح شهرها و کالن شهرها عملي نيست و اینكه از دستگاهها چه مي خواهيد ؟ نيرو ،تبلت  ،تجهيكزات
و  ...مشخص نيست  .آیا دستگاهها سرشماري اینترنتكي کارکنكان خكود را انجكام دهنكد ؟ اگكر هميكاري و همككاري دسكتگاههكا را
مي خواهيم متقابالً باید از دستگاهها نياز سنجي شود که چه نيازهایي دارند تا در سرشماري پرسيده شود
.
آقاي مهندس قائمي ،مدير عامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران :

مرکز آمار ایران وظيفه ادواري انجام سرشماري را داردکه انجام ميدهد .در ارتباط با چگكونگي انجكام آن و سرشكماري اینترنتكي
ضریف نفوذ اینترنت در تهران باالست و لرا تصميم در مورد ظرفيكت هاسكت کكه البتكه یك

سلسكله احتيكاط الزم اسكت .در زمينكه

سرشماري اینترنتي انجام فرایند در تهران عملي مي باشد ولي در سایر شهرها اطالع دقيقي را ندارم.

آقاي دكتر تارا ،مشاور وزير و رئيس دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي:

ازکانادا تجربه اي در این زمينه دارم این است که تمامي سامانه ها را لين

کرده اند و تقویت داده هكا را در سكه برنامكه انجكام داده

اند -1 :برنامه ترميم که به روز رساني داده هكا در ایكن برنامكه انجكام مكي شكود  – 2در کنكار روش اینترنتكي از روش ارسكال پسكتي
پرسشنامه ها هم استفاده ميکنند  -3لين

کردن با داده هاي ثبتي.

دقت کارت ملي به  % 35رسيد و سرشماري هم انجام دادند که % 54صرفاً اینترنتكي و  % 34تكا  % 34از سكایر کانكالهكا گرفتنكد .در
وزارت بهداشت سرشماري روستایي انجام شد که داده هاي آن  34تا  34درصد ارزش باالیي دارند .اگر این دادهها بكا سرشكماري
لين

شود صرفه جویي نيز خواهد شد.

اهم مذاكرات در خصوص بند دوم دستور جلسه " تشكيل كميته آمار و اطالعات مناطق روستايي كشور"
در خصوص بند دوم دستور جلسه نيز آقاي زاهدیان توضيحاتي ارائه دادند و اشاره داشتند در تهيكه و تنظكيم فهرسكت آبادیهكا
که با همكاري وزارت کشور انجام شد با مشكل مواجه شدیم  .کميته هاي آماربخشي که در  15سال قبل به تایيكد و تصكویف
شوراي عالي آمار رسيده بود امروز الزم است در این خصوص بازنگري صورت پكریرد و کميتكه هكاي جدیكد افكزوده شكود .
دراین خصوص پيشنهاد مي شود که این کميته مدت به مدت دوسال فعال شود و سپس با توجه به کارنامه آن تصميم به ادامكه
کار گرفته شود .در ادامه در ارتباط با اهداف ،شرح وظایف کميته و اعضاي کميته آمار و اطالعات منكاطق روسكتایي کشكور
مطالبي را بيان نمودند.
آقاي دكتر رضوي  ،معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري:

در خصوص کليت کميته آمار روستایي مشكلي وجود ندارد تقریباً تمكام دسكتگاههاي اجرایكي کشكور امكور منكاطق روسكتایي
دارند .پيشنهاد مي شود سياست گراري و راهبري این کميته بعهده معاونت توسعه روستایي باشد.

آقاي مير محمدي  ،نماينده مجلس و ناظر شوراي عالي آمار:

در ارتباط با مدت  2سال به نظر اگر منظور  2سال براي تاسيس کميته است بسيار طوالني است .زمينه سازي و تشككيل کميتكه
ظرف مدت ی

سال باشد .سياست هاي اقتصاد مقاومتي باید در ایران استارز و کميته آمار روستایي دیده شود .

آقاي دكتر رضايي ،معاون معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري:

روساي کميته آمار بخشي از دستگاههاي اجرایي کشور هستند بنا براین دبيرخانكه کميتكه آمكار روسكتایي نيكز بایكد در معاونكت
ریاست جمهوري باشد .در سرشماري نيز فكرم  " 4فكرم آبادیهكا" حكرف شكده اسكت کكه مكي تكوان داده هكاي آن را از سكایر
دستگاههاي اجرایي تامين نمود.
آقاي دكتر محمدي  ،معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي:
باید در شوراي عالي آمار هر سه ماه یكبار گزارشي از فعاليت کميته هاي آمار بخشي ارائه شكود .الیحكه اي بكه هيكات دولكت
بردیم که هنوز عملي نشده است که درآن هدف اصلي دولت صحيح بودن آمار و اطالعات است و صكيانت از آمكار مكد نظكر
مي باشد و مي بایست مسئولين کميته ها را ملزم به برگزاري جلسات نمایند.
آقاي دكتر آذر  ،رييس مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

نكته ارزشمندي است که چگونه کميته ها را فعال کنيم  .ماده  11احكام دائمي برنامه توسعه ششم کشور با موضكوع مرجعيكت
رسمي مرکز آمار ایران این است که چگونه باید دستگاههاي اجرایي آمارهاي رسمي را ارائه نمایند.

اهم مذاكرات در خصوص بند سوم دستور جلسه " تشكيل كميته آمار و اطالعات كالنشهرهاي كشور"
در خصوص بند سوم دستور جلسه نيز آقاي زاهدیان توضيحاتي مبني بر پيشنهاد دبيرخانه کالن شهرهاي کشور براي تشكيل
کميته آمار و اطالعات کالنشهرها بيان فرمودند که این موضوع در دستور کار کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار قرار
گرفت که طي جلسه شماره  30مور  13/11/1334به مدت  2سال به صورت موقت تایيد شد .در این خصوص نيز در ارتباط
با اهداف این کميته  ،وظایف و اعضاي آن نيز توضيحاتي ارائه نمودند.
آقاي مهندس مهريزي ،معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

بين این پيشنهاد با پيشنهاد قبلي دوگانگي است .بهتر است مرکز آمار ایران بعنوان سياستگرار کالن ورود داشكته باشكد و مسكئوليت
این کميته ها توسط دستگاههاي اجرایي کشور باشد.
آقاي دكتر آذر  ،رييس مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

نكته اول :کميته آمار روستایي باید در دولت باشد و چون مرکز آمار ایران متولي نظام آمارهاي ثبتكي دولكت اسكت بكا ایكن تفسكير
مرکز آمار ریيس کميته آن پيشنهاد شد .در مورد کميته کالن شهرها شهرداري ها به نوعي دولتي نيستند و در شوراي کالن شكهرها
پریرفته شده است که مدیریت آن با کالن شهر تهران باشد .نكته دوم  :نظام آماري کالن شهر تهران را پژوهشكده آمار وابسكته بكه
مرکز آمار ایران تهيه نموده است  ،به گونه اي که تمام قالفها ،استانداردها و چارچوبها در شهرداري تهران پياده خواهكد شكد و
خروجي آمارهاي رسمي آن در مرکز آمار ایران قرار ميگيرد .در ضمن معتقدم که در مورد عملكردکميته کالن شهرها نيز هر سه
ماه گزارشي ارائه شود .
آقاي مهندس قائمي ،مدير عامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران :

توضيحاتي که آقاي زاهدیان دادند کافي است .در  4جلسه که در کالن شهرها سال گرشكته انجكام شكد وآقكاي زاهكدیان حضكور
داشتند بيان شده که حجم زیادي داده و اطالعات داریم که مي بایست در جهت همسو کردن آنها با آمارهاي کشور فعاليتي انجكام
شود .با نظامي که اخيراً توسط پژوهشكده آمار طراحي شده است نظام آماري شهرداري تهران انسجام مي یابد و مي تواند مالك
عمل سایر کالن شهرها شود .ایده این کميته کالن شهرها از این نشست ها و پروژه ها مي باشد و نماینده وزارت کشور هم در ایكن
جلسات نيز حضور داشتند و ابهامات برطرف شده و منت به این شد که کميته تشكيل شود.
آقاي دكتر نوبخت ،رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس شوراي عالي آمار:

با تفویض مسئوليت کميته ها به دستگاه هاي متولي از همه ظرفيتهاي موجود استفاده ميشود این موضوع را بعنكوان یك

سياسكت

بپریریم و از ظرفيت هاي موجود دستگاهها بهره مند شویم .این سازوکار این را مي طلبد که باید نظارت مرکز آمار ایران همكواره
برقرار باشد براي تمامي دستگاهها نيز صدق مي کند .فعاليت ها بكا توجكه بكه سياسكتهاي شكوراي عكالي آمكار رصكد شكود .یككي از
وظایف شوراي عالي آمار ایجاد هماهنگي بين دستگاهها مي باشد .داده هایي که در دستگاههاي اجرایي است باید لين
ریاست جمهوري و سپس مرکز آمار ابران بدليل اینكه شبكه ملي آمار را دارد استفاده نمایند.

شود ابتدا

آقاي احمدي ،نماينده وزارت جهاد كشاورزي:

وزارت کشور داراي کميته اي است تحت عنوان کميته آمارهاي عمران شهري و روسكتایي  .چكرا ایكن کميتكه کكالن شكهرها زیكر
کميته وزارت کشور نباشد؟
آقاي مقتدايي ،نماينده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران:

درباره کالن شهرها در شوراي عالي آمار و شهرداري هاي قانوني وجود دارد که مرکزیت در شهرداري ها مي باشد و نكته اي که
آقاي احمدي اشاره داشتند صحيح مي باشد کالن شهرهاي امروز این تعداد است و ممكن است فردا عدد کالن شهر عدد دیگكري
باشد .پيشنهاد مي شود که بان

مرکزي جمهكوري اسكالمي ایكران و وزارت امكور اقتصكادي و دارایكي و وزارت صكنعت ،معكدن و

تجارت نيز عضو کميته کالن شهرها باشند.

آقاي مير محمدي ،نماينده مجلس و ناظر شوراي عالي آمار:

پيشنهاد مي شود دبيرخانه شوراي عالي استانها جایگزین دبيرخانه کالن شهرها قرار گيرد چون که این شورا جنبه قانوني دارد.

با اتمام وقت جلسه شورا در ساعت  54:94بندهاي  0و  1دستور جلسه از بررسي و كار شورا خارج شد.

مصوبات

 .1ظرف مدت دو هفته آینده جلسه فوق العاده با حضور جناب آقاي دکتر نوبخت برگزار شود ،با دستور سرشماري عمومي
نفوس و مسكن  1335با تهيه برنامه  CPMو برنامه همكاري دستگاه هاي اجرایي تا در زمينه برنامه همكاري دستگاهها
تصميم گيري شود.
 .2کميته آمار و اطالعات مناطق روستایي کشور با اعضاي پيشنهادي و شرح وظایف ارایه شده و دبيري معاونت توسعه
روستایي و امور مناطق محروم نهاد ریاست جمهوري براي مدت آزمایشي  2سال تشكيل گردد.
 .3کميته آمار و اطالعات کالن شهرهاي کشور با اعضاي پيشنهادي و شرح وظایف ارایه شده و دبيري دبيرخانه کالنشهرها
براي مدت آزمایشي  2سال تشكيل گردد.
 .4در جلسات فصلي شوراي عالي آمار گزارشي از چگونگي فعاليت و برگزاري جلسات کميته هاي آمار بخشي کشور ارایه
گردد .لرا کليه دستگاههاي اجرایي ذیربط مي بایست گزارشات برگزاري جلسات کميته هاي آمار بخشي خود را به
دبيرخانه شوراي عالي آمار ارسال دارند.
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ساير شركتكنندگان3
آقايان :
دكتر رضوي  ،معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري،
زاهديان ،معاون طرحهاي آماري وآمارهاي ثبتي ،مركز آمار ايران،
تهراني ،رييس مركز فناوري اطالعات مركز آمار ايران،
دكتر كياني مديركل دفتر برنامهريزي ،پايش عملکرد ودبيرخانه شورايعالي آمار ،مركز آمار ايران،
دكتر رضايي ،معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري،
صديقي ،رئيس حراست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،
قائمي ،مدير عامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران،
دايي ،معاون مديركل دفتر مدلسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي،
صادقي ،رئيس اداره آمار سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران،
عباسي ،معاون دفتر برنامه ريزي ،پايش عملکرد ودبيرخانه شوراي عالي آمار،
قرباني ،رئيسگروه دبيرخانه شورايعالي آمار،
گلندي ،كارشناس دبيرخانه شورايعالي آمار.
خانمها :
اشرفي ،مدير كل دفتر مدلسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي،
احمدي ،كارشناس دبيرخانه شورايعالي آمار،
سركاراتي ،روابط عمومي مركز آمارايران .
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