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دستور جلسه:
 .1بررسی پيش نويس سومين " برنامه ملی توسعه آمار كشور "1931 -1011
 .2بررسی پيش نويس تصويب نامه" اختصاص شناسه ملی به مجوزها و كسب و كارهاي كشور "
 .9ارائه گزارش پيشرفت "تهيه قانون آمار كشور "
خالصه مذاكرات:
جلسه با تالوت آياتی از قرآن مجيد آغاز شد.
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

ايشان ضمن خوشآمدگويی به كليه اعضاي حاضر ،از

جناب آقاي دكتر نوبخت ،رييس محترم شوراي عالی آمار كه نسبت به تشكيل جلسات شوراي عالی آمار اهتمام دارند تشكر نمودند .در مورد
دستور اول و روند تدوين سومين " برنامه ملی توسعه آمار كشور  "1931 -1011اظهار داشتند :در سال گذشته چشم انداز ،ماموريت و
راهبردهاي نظام آماري در برنامه ،تدوين و در جلسات شوراي عالی آمار تصويب شد و تمام تالشمان اين بود كه اين برنامه براي بودجه سال
 1931آماده شود و به دليل اينكه تمام نيازهاي آماري دستگاههاي اجرايی شناسايی نشد و نيز محوريت برنامه ملی توسعه آمار كشور
" 1931-1011گذار از آمارهاي سنتی به آمارهاي مدرن ثبتی مبنا "ست و همچنين ساختار برنامه هاي عملياتی و بودجه دستگاهها به گونه
اي نيست كه بتوان به صورت متمركز تمام ريز برنامههاي دستگاهها را در برنامه بياوريم  ،با جمع بندي به اين نتيجه رسيديم كه برنامه ملی
توسعه آمار كشور  1931-1011را با رويكرد نهادسازيِ تحول بنيادين در نظام ملی آمار ايران تهيه و تدوين نماييم كه پيشنويس آن در 2
جلسه  9ساعته با حضور اعضاي كميسيون تخصصی شوراي عالی آمار تهيه و به تاييد رسيد كه در اين جلسه ارائه می شود .ايشان در مورد
دستور دوم "پيش نويس تصويب نامه اختصاص شناسه ملی به مجوزها و كسب و كارهاي كشور " اظهار داشتند :در نهاد سازي و مدرن
سازي نظام آماري كشور بدنبال سه كد يونيك هستيم كه شامل كدملی ،كد پستی و كد كسب و كار است الزم است به جايی برسيم كه
فعاليت افراد و محل سكونت با كد ملی و كد پستی لينك شود .در خصوص كدشناسه كسب و كار (  )BINتوافقات خوبی بين وزارت امور
اقتصادي و دارايی ،سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز آمار ايران به دست آمد و حاصل آن در قالب تصويب نامه " اختصاص شناسه ملی
به مجوزها و كسب و كارهاي كشور " دركميسيون تخصصی شوراي عالی آمار به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تاييد شد
كه در ادامه به آن می پردازيم.
در ادامه ،جلسه وارد دستور اول شد.
 دستور اول جلسه  :پيش نويس سومين " برنامه ملي توسعه آمار كشور "0931 -0011

با توجه به اينكه مواد  1تا  9برنامه در جلسات  55و  51شوراي عالی آمار به تصويب رسيده بود در مورد مواد بعدي برنامه ،نظرات اعضاي
شورا مورد طرح و بررسی قرار گرفت .

1

ماده  : 0محور "اصالح قوانين ،مقررات و تشکيالت نظام آماري" :

جناب آقاي مهندس احمدي ،نماينده محترم وزارت جهاد كشاورزي :منظور بند "ب) مركز آمار ايران مكلف است دستورالعملها ،ضوابط،
استانداردها و رويههاي اجرايی متناسب با قوانين نظام آماري كشور را با همكاري ساير دستگاههاي اجرايی حداكثر پس از  1ماه از تصويب
قانون جديد آمار كشور ،به شوراي عالی آمار ارائه و پس از تصويب به دستگاههاي اجرايی ابالغ نمايد ".چيست ؟
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :در خصوص قانون آمار كشور ،از آنجا كه شوراي عالی آمار
نقش راهبري و تعيين كننده جهت گيري ها و استراتژيها و مركز آمار ايران نقش دبيري اين شورا را دارد با توجه به بند  1راهبردهاي كالن
نسبت به تهيه قانون آمار كشور اقدام كرد و اين بند اشاره به رويه ها و دستور العمل هاي متناسب با اين قانون دارد كه پس از تصويب قانون
تهيه می شوند .ايشان اشاره داشتند :مركز پژوهشهاي مجلس هم به دنبال ارائه آن است .كه اميدواريم تا پايان آذر ماه بتوانيم اين قانون را
به تاييد كميسون تخصصی شوراي عالی آمار برسانيم و به شورا ارائه كنيم.
جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه وبودجه كشور و رييس شوراي عالي آمار  :در اين خصوص اظهار داشتند :قانون بايد يا
جاري باشد يا الحق ،بايد بر اين رويه ها احاطه داشته باشد.
"ماده  :5محورتوليد آمار و استقرار نظام آمارهاي ثبتي مبنا ":

جناب آقاي چلويان :نماينده محترم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :بند " الف) دستگاه هاي اجرايی مكلفند در اجراي بند ت مااده
 11قانون  5ساله ششم توسعه ،ارسال ريز داده هاي مورد نياز و ساير همكاريهاي الزم را در جهت راه اندازي و اتصال چهار ثبت آمااري
پايه شامل :ثبت هاي آماري جمعيت ،فعاليت ،كسب و كار و امالك و مستغالت مطابق با اعالم نياز مركز آمار ايران انجام دهند ".در مورد "
ساير همكاريهاي الزم" ،تعريف مشخصی از همكاريهاي الزم ارائه شود.
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :براي توليد نيازهاي آماري كشور ،دستگاههاي اجرايی بايد
همكاري الزم را با مركز آمار ايران داشته باشند .از آنجا كه مسير كار نظام نوين سازي آماري كشور مسيري طوالنی است و حد و حدود آن
ناشناخته است و به مرور مشخص می شود مفهوم ساير همكاريهاي الزم ،با قيد اعالم نياز مركز آمار ايران در انتهاي بند آورده شده است.
"ماده  : 1محور محاسبات ملي و شاخص هاي كالن" :

جناب آقاي دكتر مير شجاعان  ،معاون محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي :بند " الاف) مركاز آماار اياران مكلاف اسات
حداكثر يك سال پس از تصويب اين برنامه "فهرست آمارهاي رسمی ايران" و "آييننامه كيفيت آمارهاي رسمی ايران" را تهياه و پاس از
تصويب شوراي عالی آمار ابالغ كند و بر اساس آن فرايند توليد همه آمارهاي رسمی كشور را مورد بررسی و ارزيابی كيفای قارار دهاد و در
صورت تاييد ،به هر يك از آنها "نشان كيفيت آمارهاي رسمی ايران" را اعطا كند .مميزي دورهاي كيفيت آمارهاي رسمی ايران بر اسااس
"آييننامه كيفيت آمارهاي رسمی ايران" صورت خواهد گرفت ".در مورد اين بند اشاره شده به "در صورت تاييد نشاان كيفيات اعطاا مای
شود" به نظر می رسد اوالسخت گيرانه است و دوم اينكه انتشار از كيفيت جدا شود.
جناب آقاي دكتر قرباني ،معاون محترم اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :در مورد اين بند اعطاي نشان كيفيت ،باعث عدم
تاييد آمارهاي رسمی دستگاههاي اجرايی كشور می شود كه می تواند زمينه محروميت آماري و اطالعاتی را دركشور ايجاد نمايد.
جناب آقاي دكتر كياني ،معاون محترم طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران :در خصوص اعطاي نشان كيفيت آمارهاي رسمی
ايران در كميسيون تخصصی شورا بسيار بحث شد .دستگاه ها مخالفت ندارند كه آيين نامه كيفيت آمارهاي رسمی وجود داشته باشد در اين
خصوص پيشنهاد می شود اگر دستگاهی براي توليد آمار ،نشان كيفيت دريافت ننمايد موضوع مشروط باشد و اجازه انتشار قطعی نداشته باشد
به طور مشروط ظرف يك سال مكلف شود فرايند را بهبود بخشد.
جناب آقاي نصيري ،نماينده محترم وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعي :حجم داده ها و آمارها در دستگاههاي اجرايی سنگين است و شايد
همكاران مركز آمار ايران ،با توجه به منابعی كه مركز آمار دارد دچار مشكل اجرا شوند و مركز آمار نتواند تمام اين آمارها را مورد ارزيابی قرار
دهد ،پيشنهاد می شود ،به صورت تدريجی و مرحلهاي انجام شود.
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جناب آقاي دكتر حسين زاده ،معاون محترم اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران  :اينكه سخت گيرانه بودن ،بيشتر متوجه مركز آمار
ايران با محدوديت منابع انسانی ،نكته درستی است اما سه نكته مهم در اين بند وجود دارد ،اول اينكه اعطا نشان كيفيت مربوط به فهرست
آمار رسمی است .دوم  ،منظور از كيفيت در آمارهاي رسمی ،استانداردكردن فرايندهاست نه كيفيت سنجی هر آمار رسمی در هر دوره انتشار
آن و نكته سوم بحث مميزي ،دورهاي بر اساس آيين نامه كيفيت آمارهاي رسمی است اين طور نيست كه فقط يكبار انجام شود.
جناب آقاي مهندس نيازي ،نماينده محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت :موضوع كيفيت سنجی و انتشار از هم جدا شود .چرا كه دستگاهها
دادههاي بسياري دارند و اين موضوع چالش ايجاد می كند.
جناب آقاي قرباني ،نماينده محترم وزارت راه و شهر سازي :قيد با "همكاري دستگاههاي اجرايی" اضافه شود .
جناب آقاي دكتر عليپور ،نماينده محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي  :پيشنهاد می شود كيفيت آمارها به صورت طيفی
ارزيابی شود و به صورت صفر ويك نباشد .
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :با توجه به اينكه در كميسيون هم آقاي نصيري نسبت به
زمان انجام آن نظر داشتند كه شش ماه كم است و نيز نظرات مطرح شده" ،شش ماه" به" يكسال" اصالح شود و جمله" لذا پس از آن،
فقط آن دسته از آمارهاي رسمی كشور اجازه انتشار خواهند داشت كه اين نشان را دريافت كرده باشند ".حذف شود.
"ماده  : 7محور فناوري اطالعات "

در اين مورد اين محور نظري ارائه نشد.
"ماده  : 2پژوهش و آموزش آمار

جناب آقاي مير شجاعان ،معاون محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي :بند و) پژوهشكده آمار مكلف است نسبت به پيشنهاد
اجراي طرحهاي پژوهشی توسط دستگاههاي اجرايی در حوزه آسيبشناسی اختالفات و تناقضات نظام آماري و ارايه پيشبينای آمارهااي
رسمی و ملی از شاخصهاي كالن اقتصادي -اجتماعی (تورم ،رشد اقتصادي ،نرخ بيكاري ،مخارج مصرفی خانوار و جمعيت و  )...و نسابت
به ايجاد سامانه اطالعرسانی نتايج و مستندات طرحهاي پژوهشی آمارهاي رسمی اقدام و دستگاههاي اجرايی مكلفند حداكثر يك ماه پس از
پايان طرح پژوهشی نسبت به ارسال مستندات طرح براي بارگذاري در سامانه اقدام نمايند .موضوع پيش بينی هميشه يك ضريب خطاا دارد
و هيچ كس نمیتواند ادعا كند كه صد درصد درست پيش بينی كرده است .بهتر است مركز آمار در حوزه پيش بينی وارد نشود و هر دستگاه
در حوزه تخصصی خود می تواند پيش بينی ارائه كند.
جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه وبودجه كشور و رييس شوراي عالي آمار  :در مجامع بين المللی و مراكز علمی
معتبرجهان نسبت به عملكرد گذشته گزارش تهيه میكنند و براي آينده نيز پيش بينیهايی دارند .مثال صندوق بين المللی پول در مورد
اقتصاد ايران پيش بينی دارد  .پژوهشكده میتواند پيش بينی ارائه كند ضمن اينكه برخی از شاخص ها آينده نگر هستند و مشكلی نمی تواند
باشد.
جناب آقاي دكتر قرباني ،معاون محترم اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :اينكه مجامع پيش بينی می دهناد كاامال درسات
است و اينكه " پژوهشكده آمار" پيش بينی ارائه دهد مشكلی نيست ممكن است در آينده مشكل پيش بيايد از اين جهات كاه مرباوط باه
آمارهاي داخلی دستگاه ها باشد.
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :اينكه مركز آمار ايران وارد پيش بينی نشود را به عنوان
يك اصل قبول داريم اما ماموريت پژوهشكده آمار ،اجراي طرحهاي پژوهشی در حوزه آمارهاي رسمی است پژوهشكده آمار با دانشگاه
تفاوت دارد پژوهشكده بدنبال پژوهشهاي آمارهاي رسمی است و فعاليتهاي آن در تعامل فوق فعال با دستگاه هاست لذا حتما بايد تمام
زواياي مربوط را در نظر بگيرد  ،پژوهشكده آمار پيش بينی آمارهاي رسمی میكند نه اينكه پيش بينی آمار رسمی كشور را انجام دهد .البته
نمی گوييم ديگران پيش بينی ندهند در اين جا اشاره شده دستگاه ها پيشنهاد اجراي طرح هاي پژوهشی را با تامين اعتبار به پژوهشكده
آمار بدهند و پژوهشكده با همكاري آن ها و در صورت نياز با ساير مراكز علمی اقدام كند.
جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه وبودجه كشور و رييس شوراي عالي آمار :قاعدتا يك مرجعی مثل پژوهشكده میتواند
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پيش بينی ارائه كند كه اين نافی ساير مراكز علمی نيست اگر بخواهيم تصميم گيري كنيم بايد بر اساس دادههاي متقن و پيش بينی ها بر
اساس داده هاي سري هاي زمانی گذشته صورت میگيرد.
جناب آقاي دكتر مير شجاعان ،معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي :متن پيشنهادي به گونهاي نوشته شود كه جاي ابهام و
سوال براي مخاطب نباشد.
جناب آقاي مهندس نيازي ،نماينده محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت :بند د) برنامههاي جامع پژوهش و آموزشهااي تخصصای آماار
رسمی كه به تصويب شوراي راهبري آموزش و پژوهش نظام آماري میرسد براي تمامی دستگاههاي اجرايای الزم االجراسات ".قياد الزم
االجرا شدن طرحهاي آماري براي دستگاهها ،با تاييد اين شورا نمی تواند باشد .چرا كه به اعتبار و شوراي عتف نيز ارتباط پيدا می كند.
جناب آقاي قرباني ،نماينده محترم وزارت راه و شهر سازي :در بند الف فقط پژوهش قيد شده كه پيشنهاد می شود آموزش هم اضافه شود.
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :در كميسيون مفصل بحث شد در اين ماده مشخص شاده
كه يك شورايی متولد خواهد شد و نماينده دستگاهها هم حضور دارند و در تعامل با دستگاهها و توافق با آنها انجام می شود .در ماورد قياد
پژوهش  ،تمركز اين ماده بحث پژوهش است .
"ماده  :3محورنظارت و مديريت كيفيت آمار"

در مورد اين محور نظري ارائه نشد.
"ماده  : 01محورترويج و اشاعه اعتماد عمومي به آمار و گسترش ارائه آمارهاي ملي و بين المللي "

در مورد اين محور نظري ارائه نشد.
"ماده  : 00اعتبارات "
جناب آقاي مهندس احمدي ،نماينده محترم وزارت جهاد كشاورزي :

" سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به تقويت و

ترميم اعتبارات رديف متفرقه ساماندهی آمارهاي ثبتی دستگاههاي اجرايی به شماره طبقه بندي  551111-51به ميزان  911ميليارد ريال
اعتبارات هزينهاي و  511ميليارد ريال اعتبارات تملك در اليحه قانون بودجه سال  1931منظور نموده و براي سالهاي بعدي برنامه به
قيمت ثابت سال  1931تعديل نمايد .اعتبارات اين رديف به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالی آمار و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و
تصويب هيئت وزيران اختصاص يافته و سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس گزارشهاي دبيرخانه شوراي عالی آمار نسبت به تخصيص
اعتبارات به دستگاههاي مربوط اقدام نمايد ".به نظر می رسد قيد" تصويب هيئت وزيران" حذف گردد.
جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه وبودجه كشور و رييس شوراي عالي آمار :اين موردي است كه در اختيار سازمان برنامه
و بودجه كشور است و الزم نيست وارد مقوله هاي تصويب توسط هيئت وزيران بشويد.
جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار:

اگر اين رديف همان رديف متفرقه باشد به نظر می رسيد

الزم باشد به تصويب هيئت وزيران برسد  .لذا به اين ترتيب قيد" تصويب هيئت وزيران" حذف شد.
"ماده  : 00اعتبارات "

در مورد اين محور نظري ارائه نشد.
در پايان اين دستور " برنامه ملي توسعه آمار كشوور " "0931 -0011برناموه ملوي توسوعه آموار كشوور" 0931-0011
) (NSDSبا رويکرد نهادسازيِ تحول بنيادين در نظام ملي آمار ايران با راي اكثريت اعضاي شورا به تصويب رسيد.
 دستور دوم جلسه "پيش نويس تصويب نامه اختصاص شناسه ملي به مجوزها و كسب و كارهاي كشور"

اعضاء به جز ماده  0در مورد مواد ديگر اين تصويب نامه نظري نداشتند .
"ماده :0دستگاه هاي اجرايی سه ماه پس از تاريخ تصويب و ابالغ اين تصويب نامه (يك ماه پس از راهاندازي سامانه مندرج در ماده )9
مك لف هستند براي ارائه هرگونه خدمات به متقاضی ،شناسه ملی كسب و كار را به صورت برخط از طريق سامانه مجوزهاي كسب و كار
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كشور استعالم كنند .در صورتی كه كسب و كار متقاضی فاقد شناسه ملی كسب و كار است متقاضی را به مراجع صدور مجوز به منظور
دريافت شناسه ملی كسب و كار ارجاع دهند.
جناب آقاي مهندس احمدي ،نماينده محترم وزارت جهاد كشاورزي :در خط پايان اين ماده اگر كسی متقاضی كسب و كاري بود چرا
متقاضی را اين طرف آن طرف بكشانيم ،دستگاههاي اجرايی را مكلف به ارائه شناسه كسب و كار نماييم و متقاضی را براي گرفتن مجوز
درگير نكنيم.
جناب آقاي دكتر مير شجاعان  ،معاون محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي :براي اين موضوع دو ديدگاه بود يكی اينكه
وقتی مردم مجوزي می خواهند و شناسه اي هم وجود ندارد پيشنهاد اول اين بود كه مستقيم مراجعه كند و شناسه بگيرد كه با اين كار مردم
به د ليل رفت و برگشت ها دچار مشكل می شوند دوم اينكه مراحل اضافی می شد .پيشنهاد شد خود دستگاه مكلف است براي تمام كسب و
كارها شناسه بگيرد و اگر كسی مراجعه كرد و شناسه نداشت خودش به مراجع صدور مراجعه نمايد.
مقرر شد اين مورد درصورت نياز با نظر وزارت امور اقتصادي و دارايی اصالح شود.
در پايان اين دستور پيش نويس "تصويب نامه اختصاص شناسه ملي به مجوزها و كسب و كارهواي كشوور" بوا راي اكثريوت
اعضاي شورا به تصويب رسيد.
 دستور سوم جلسه " ارائه گزارش پيشرفت تهيه قانون آمار كشور "

جناب آقاي دكتر پارسا ،رييس محترم مركز آمار ايران و دبير شوراي عالي آمار :پيش نويس قانون آمار كشور تهيه شده و در كميسيون
تخصصی شوراي عالی آمار در حال بررسی و تاييد است و از اعضاي كميسيون تخصصی درخواست داريم كه شخصاً در جلسات حضور
داشته باشند تا پيش نويس در اسرع وقت تهيه و براي تصويب در شوراي عالی آمار طرح شود.
ايشان اشاره داشتند :آنچه مهم است گذار از يك نظام به نظام جديد دردسرهاي مختلفی را دارد و نياز به فعاليت فوق فعال دست اندركاران
آن دارد ،بخشنامه هاي ناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ،جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه و
بودجه كشور و نيز وزراي محترم به زير مجموعه شان براي انجام و گذار از نظام سنتی به نظام مدرن آمار كشور كافی است و سخت گيرانه
نبايد عمل شود .اگر الزم باشد مجوز هاي ديگري را نيز میگيريم تا اين كار به سهولت پيش برود.

در پايان جلسه جناب آقاي دكتر نوبخت معاون مح ترم رييس جمهور ،رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس شوراي
عالی آمار از حضور و مشاركت اعضاي شوراي عالی آمار قدردانی كردند.

مصوبات :
 -1سومين"برنامه ملی توسعه آمار كشور"  (NSDS) 1931-1011با رويكرد نهادسازيِ تحول بنيادين در نظام ملی آمار ايران با اكثريت
آرا به تصويب شوراي عالی آمار رسيد و متن و احكام آن با امضاي آقاي دكتر نوبخت رييس محترم شوراي عالی آمار ابالغ می شود.
 -2پيش نويس تصويب نامه "اختصاص شناسه ملی به مجوزها و كسب و كارهاي كشور" با اكثريت آرا به تصويب شوراي عالی آمار رسيد و
مقرر شد به عنوان پيشنهاد شوراي عالی آمار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور براي طرح در هيئت محترم وزيران براي معاون اول
رييس جمهور ارسال شود.
 -9مقرر گرديد ،اعضاي كميسيون تخصصی شوراي عالی آمار نسبت به بررسی پيش نويس قانون آمار كشور اهتمام جدي بعمل آورده و در
اولويت كاري خود قرار دهند.
جلسه راس ساعت  90:09با ذكر صلوات به پايان رسيد.
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شركت كنندگان عضو:
اعضاياصلی

دستگاهذيربط

سازمان برنامه و بودجه كشور

مركز آمار ايران

وزارت صنت ،معدن و تجارت

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادي و دارايی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی

وزارت جهاد كشاورزي

بانك مركزي ج.ا.ا

آقاي مهندس
احمدي

آقاي دكترقربانی

ساير شركت كنندگان:
-

جناب آقاي دكتر حسين زاده ،معاون محترم اقتصادي و محاسبات ملی مركز آمار ايران

-

جناب آقاي دكتر كيانی ،معاون محترم طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتی مركز آمار ايران

-

جناب آقاي مقدم ،رييس محترم مركز فناوري اطالعات و ارتباطات مركز آمار ايران

-

جناب آقاي مير فالح نصيري ،رييس محترم مركز آمار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی

-

جناب آقاي حسين آبادي ،معاون محترم دفتر فناوري اطالعات و آمار وزارت نيرو

-

جناب آقاي چلويان ،مدير محترم اداره آمار اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا.

-

جناب آقاي قربانی ،مدير كل محترم دفتر آمار و اطالعات و پايش برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي

-

جناب آقاي پارسايی ،معاون محترم فناوري اطالعات و آمار جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور

-

جناب آقاي سخايی ،مديركل محترم آينده پژوهی ،مدلسازي ومديريت اطالعات اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايی

-

جناب آقاي جوادي ،مديركل محترم دفتر جغرافيايی و اطالعات مكانی كشور شركت پست ج.ا.ا.

-

جناب آقاي عباسی ،مديركل محترم دفتر برنامه ريزي ،پايش عملكرد و دبيرخانه شوراي عالی آمار مركز آمار ايران

-

جناب آقاي ميناوند ،رييس گروه محترم آمار مركز آمار و اطالعات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی

-

سركار خانم زندي زاده ،معاون محترم دفتر فرابري داده ها وزارت صنعت ،معدن و تجارت

-

سركار خانم زربخش ،رييس گروه محترم آمار و GISوزارت كشور

-

جناب آقاي ذبيحی ،معاون محترم دفتر فرهنگی و بازرگانی و خدمات مركز آمار ايران

-

جناب آقاي قربانی ،رييس گروه د محترم بيرخانه شوراي عالی آمار مركز آمار ايران

-

سركارخانم احمدي ،كارشناس محترم دبيرخانه شوراي عالی آمار مركز آمار ايران

-

جناب آقاي گلندي ،كارشناس محترم دبيرخانه شوراي عالی آمار مركز آمار ايران

-

سركار خانم سركاراتی  ،كارشناس محترم روابط عمومی مركز آمار ايران

-

جناب آقاي كارگر  ،كارشناس محترم روابط عمومی مركز آمار ايران
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وزارت كشور

-

-

آقاي مهندس
نيازي

-

-

آقاي دكتر علی
پور

آقاي
دكتربخشنده

آقاي مهندس
شجاعان

سازمان امور اداري و استخدامی كشور

نماينده

آقاي دكتر
نوبخت

آقاي دكتر
پارسا

-

آقاي دكتر
ميدري

آقاي
دكترمير
شجاعيان

آقاي
دكتر تارا

آقاي دكتر
كميجانی

آقاي دكتر
ناصريان

آقاي
دكتر صفدري

-
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