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عل رحیو
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حویدراا رْ اىفا
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ه ا نَی س ِن ً ْ

ً:ا



هنئْلی

ار ّ ًااُای ر َشدٍ در

هجلَ تا عِدٍی ًْ نٌدٍ ا ًْ نٌدگاى
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ّ تاا ههالة تَ ه ٌای

ید ز
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هجلَ در ً:واب ّ ّ ا ش ّ لوی

ههالة در اف :از د س .
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س .
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 اخبب
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ّ شِا ْر سا ۱۴ ...................................................... ۳۱۳۱



ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ

آﻣﺎریﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ ﺳـــﺎل  ۱۳۹۰ﻧـــﺸﺎن داد ﺑﯿـــﺶ از  ۲۰ﻫـــﺰار
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــﺼﯿﻞ رﺷــﺘﻪی آﻣــﺎر دارﯾــﻢ .ﺑــﺴﯿﺎری از اﯾــﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــﺼﯿﻼن در واﺣــﺪﻫﺎی آﻣــﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎور ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻮاردی از
اﯾــﻦ ﻗﺒﯿــﻞ ﻣــﺸﻐﻮل ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣــﻮزهی ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر ﻫــﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧــﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻣﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ در رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷـﺎﻫﺪ
اراﺋﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ درﺧﺼﻮص آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻧـﺮخ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ،روﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ،ﻧﺮخ ﺑﺎروری ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐـﺸﻮر و دهﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ درﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧـﻪ در ﺳـﻄﺢ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ و ﻧـﻪ در ﺳـﻄﺢ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕـﺸﺘﺎن ﯾـﮏ دﺳـﺖ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽرﺳـﺪ
ﺷﺎﻫﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈـﺮی از ﺳـﻮی ﻣﺘﺨﺼـﺼﯿﻦ آﻣـﺎر ﮐـﺸﻮر ﻧﺒـﻮدهاﯾﻢ .اﻟﺒﺘـﻪ رؤﺳـﺎی ﻓﻌﻠـﯽ و ﻗﺒﻠـﯽ
اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ورود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﯿﺎز و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻈﺎم آﻣـﺎر ﮐـﺸﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺪ آﻣﺎرﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ ﮐـﺸﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔـﻮش
ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟

روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان
روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵ﻣﺮداد ۱۳۹۴
ﺳﺎﻋﺖ ۱۷:۵۸

۷۸٬۵۶۶٬۴۷۱

ﻧﻔﺮ

۱۳۹۰ = ۱۰۰

ﻧﺮخ ﺗﻮرم )درﺻﺪ(

۱۳٫۶
۱۲٫۹

ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲ﺗﺎ  ۱۳۹۴ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪی ۱۳۹۰

ﺑﺎ ﻧﻔﺖ

درﺻﺪ

ﺑﺪون ﻧﻔﺖ

رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(
رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱ﺗﺎ ۱۳۹۲

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،13ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

۳

۰٫۰۵

درﺻﺪ

۰٫۰۴
ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم
۰٫۰۳
ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ دو دﻫــﮏ اول در
ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮐـﻞّ ﮐـﺸﻮر در ﺳــﺎلﻫﺎی ۱۳۸۰

۰٫۰۲

ﺗﺎ ) ۱۳۹۲دﻫﮏ وزﻧﯽ(

۰٫۰۱
۰

۰٫۰۵

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم

۰٫۰۴
۰٫۰۳

ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ دو دﻫــﮏ اول در
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۰

۰٫۰۲

ﺗﺎ ) ۱۳۹۲دﻫﮏ وزﻧﯽ(

۰٫۰۱
۰

۰٫۰۵

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

۰٫۰۳
۰٫۰۲

درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم

۰٫۰۴

ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ دو دﻫــﮏ اول در
ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی ﻧﻘـــﺎط روﺳـــﺘﺎﯾﯽ در ﺳـــﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۰ﺗﺎ ) ۱۳۹۲دﻫﮏ وزﻧﯽ(

۰٫۰۱
۰

۰٫۴۵
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر
ﺷﻬﺮی

۰٫۴۰

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

روﺳﺘﺎﯾﯽ
۰٫۳۵

۴
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و ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۲

۶۹٫۳

ﻣﺘﻮﺳــــﻂ اﺟﺎرهﺑﻬــــﺎی ﭘﺮداﺧﺘــــﯽ
ﻣﺎﻫﺎﻧـــﻪ ﺑﺎﺑـــﺖ ﯾـــﮏ ﻣـــﺘﺮ ﻣﺮﺑـــﻊ
زﯾﺮﺑﻨــﺎی واﺣــﺪﻫﺎی ﻣــﺴﮑﻮﻧﯽ در
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗـﺎ
۱۳۹۳

۱۴٫۹

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻗﯿﻤــﺖ ﻓــﺮوش ﯾــﮏ ﻣﺘــﺮ
ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
در ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰
ﺗﺎ ۱۳۹۳

۹۳٫۳
ﺗﻌـــــﺪاد واﺣـــــﺪﻫﺎی ﻣـــــﺴﮑﻮﻧﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدر
ﺷــﺪه ﺑــﺮای اﺣــﺪاث ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ ۱۳۹۳
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۵

زن

ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﺟﻤﻌﯿــﺖ دهﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺑــﻪ

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ
۱۳۹۴

ﻣﺮد

ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﺟﻤﻌﯿــﺖ دهﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺑــﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﺷﻬﺮی
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر
روﺳﺘﺎﯾﯽ

زن
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧـﺎن ۲۴-۱۵ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﻣﺮد

ﺷﻬﺮی

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧـﺎن ۲۴-۱۵ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻓــــﺼﻞ و ﻣﻨــــﺎﻃﻖ ﺷــــﻬﺮی و روﺳــــﺘﺎﯾﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۴

۶
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ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر
روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

درﺻﺪ

ﺷﻬﺮی

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و اﻓﺮاد در ﺣـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۳

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

درﺻﺪ

زن

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و اﻓﺮاد در ﺣـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۸۴
ﺗﺎ ۱۳۹۳

ﻣﺮد

ﻣﺮد

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﻧــﺮخ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ
ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗـﺎ

زن

۱۳۹۴

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

ﻧــﺮخ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ
ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ در

ﺷﻬﺮی

ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۹۴
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۷

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪی اﻟﮕﻮی ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪاوری
در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل ۱۳۹۰




اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﻲ

زﻣـــﺎن دﺳـــﺖﺧﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗـــﯽ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ

 اﻟﮕﻮی ازدواج در اﯾﺮان

ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻌـﺪ ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ

ازدواج ﯾﮑــﯽ از وﻗــﺎﯾﻊ ﻣﻬــﻢ در زﻧــﺪﮔﯽ اﻓــﺮاد

ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧـﯿﺮ ﺑﺤﺚﻫـﺎی زﯾـﺎدی

ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻧــﺴﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ ﻧﺤــﻮهی ﺛﺒــﺖ و

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ازدواج و

ﻓــﺴﺦ آن ﺗــﺎﺑﻊ ﻋــﺮف و ﻣﻘــﺮرات ﺣــﺎﮐﻢ ﺑــﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ

ﺟﺎﻣﻌـــﻪ اﺳـــﺖ .در اﯾـــﺮان ،از دﯾﺮﺑـــﺎز ﻧﻬـــﺎد

ﮔﻮﻧـــﻪای ﮐـــﻪ در ﺑـــﺴﯿﺎری از ﻣـــﻮارد ﺑﺤـــﺚ

ﺧﺎﻧﻮاده از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده و

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﯿﺰ

در دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ازدواج و ﺗـﺸﮑﯿﻞ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫـــﺎی ﺗﮏﻓﺮزﻧـــﺪ ﺑـــﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺣـــﺚ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄ ﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ

ﺟﺪی و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺷـﺪه و ﺑـﺴﯿﺎری از

ﺗﺤــﻮﻻت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﻗﺘــﺼﺎدی در ﻧﯿــﻢ ﻗــﺮن

ﻣﻨﺘﻘــﺪان ،ﻣﺨــﺎﻃﺮات اﯾــﻦ ﭘﺪﯾــﺪه را ﮔــﻮشزد

اﺧــﯿﺮ ،اﯾــﻦ ﭘﺪﯾــﺪهی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻧــﯿﺰ در ﺑــﺴﺘﺮ

)ﻓﺘﺤﯽ ،اﻟﻬﺎم.(۱۳۹۳:
اﻟﮕﻮی وﺿﻊ ازدواج در اﯾـﺮان را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و
ﻣـــﺴﮑﻦ ﺳـــﺎل  ۱۳۹۰ﺑـــﻪ ﺗـــﺼﻮﯾﺮ ﮐـــﺸﯿﺪ
)ﺷﮑﻞ  .(۱اﻟﮕﻮی وﺿﻊ ازدواج اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج در اﯾﺮان ،ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ
از ﺳﻨﯿﻦ  ۲۵ﺳـﺎل و ﺑﯿﺶﺗـﺮ ،ﺑـﺮای زﻧـﺎن و
ﻣــﺮدان رخ داده اﺳــﺖ ۱.اﻟﺒﺘــﻪ ﺷــﺮوع ﺳــﻦ
ازدواج زﻧﺎن ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳـﻦ ازدواج ﻣـﺮدان

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع
از دﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم اﺳﺖ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺷﮑﻞ -۱اﻟﮕﻮی وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎل ۱۳۹۰

و ﺗﺮﮐﯿـــﺐ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﺟـــﻮان ﮐـــﺸﻮر و ﻧﯿـــﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی و

 ۶۵و
۶۰-۶۴

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ...اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮد .از ﺳـﻮی

۵۵-۵۹

دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در

۵۰-۵۴
۴۵-۴۹

ﮐــﺸﻮر ﻣﻮﺿــﻮع را ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻤــﻮده و در ﻋﯿــﻦ

۴۰-۴۴

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻧﻤـﻮد.

۳۵-۳۹

ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده

۳۰-۳۴
۲۵-۲۹

از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ

۲۰-۲۴

ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿـﻮع از
دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

۱۵-۱۹
۱۰-۱۴
۵۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،دﻓﺘﺮ آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان
اﺳﺖ.

۸
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ﺟﺪول  -۱وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ،ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮح

درﺻﺪ

ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ازدواجﮐﺮده

ﻫﺮﮔﺰ ازدواجﻧﮑﺮده

ﺟﻤﻊ

ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر

ﻫﺮﮔﺰ

ﺟﻤﻊ

ازدواجﮐﺮده

ازدواجﻧﮑﺮده

 ۱۴-۱۰ﺳﺎﻟﻪ

۴۸٬۵۸۰

۲٬۷۳۲٬۶۵۷

۲٬۷۸۱٬۲۳۷

۱٫۷

۹۸٫۳

۱۰۰٫۰۰

 ۱۹-۱۵ﺳﺎﻟﻪ

۶۹۷٬۷۱۳

۲٬۵۵۹٬۲۶۳

۳٬۲۵۶٬۹۷۶

۲۱٫۴

۷۸٫۶

۱۰۰٫۰۰

 ۲۴-۲۰ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۲۲۶٬۵۱۹

۱٬۹۸۲٬۹۵۴

۴٬۲۰۹٬۴۷۳

۵۲٫۹

۴۷٫۱

۱۰۰٫۰

 ۲۹-۲۵ﺳﺎﻟﻪ

۳٬۱۸۵٬۷۳۵

۱٬۱۳۰٬۶۲۷

۴٬۳۱۶٬۳۶۲

۷۳٫۸

۲۶٫۲

۱۰۰٫۰

 ۳۴-۳۰ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۹۲۱٬۷۳۹

۵۳۳٬۹۱۰

۳٬۴۵۵٬۶۴۹

۸۴٫۵

۱۵٫۵

۱۰۰٫۰

 ۳۹-۳۵ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۴۷۱٬۹۲۸

۲۴۸٬۷۰۹

۲٬۷۲۰٬۶۳۷

۹۰٫۹

۹٫۱

۱۰۰٫۰

 ۴۴-۴۰ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۲۸۸٬۲۴۵

۱۳۲٬۰۲۰

۲٬۴۲۰٬۲۶۵

۹۴٫۵

۵٫۵

۱۰۰٫۰

 ۴۹-۴۵ﺳﺎﻟﻪ

۱٬۹۳۴٬۴۴۴

۶۸٬۶۲۱

۲٬۰۰۳٬۰۶۵

۹۶٫۶

۳٫۴

۱۰۰٫۰

 ۵۴-۵۰ﺳﺎﻟﻪ

۱٬۷۲۳٬۰۸۵

۳۹٬۱۴۹

۱٬۷۶۲٬۲۳۴

۹۷٫۸

۲٫۲

۱۰۰٫۰

 ۵۹-۵۵ﺳﺎﻟﻪ

۱٬۳۳۲٬۲۱۸

۲۱٬۲۱۷

۱٬۳۵۳٬۴۳۵

۹۸٫۴

۱٫۶

۱۰۰٫۰

 ۶۴-۶۰ﺳﺎﻟﻪ

۹۷۰٬۸۶۰

۱۱٬۰۱۸

۹۸۱٬۸۷۸

۹۸٫۹

۱٫۱

۱۰۰٫۰

۲٬۱۳۵٬۹۸۰

۱۸٬۲۸۰

۲٬۱۵۴٬۲۶۰

۹۹٫۲

۰٫۸

۱۰۰٫۰

۲٬۱۹۱

۴٬۷۹۹

۶٬۹۹۰

۳۱٫۳

۶۸٫۷

۱۰۰٫۰

۲۱٬۹۳۹٬۲۳۷

۹٬۴۸۳٬۲۲۴

۳۱٬۴۲۲٬۴۶۱

۶۹٫۸

۳۰٫۲

۱۰۰٫۰

 ۶۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻞ

ﻣﺄﺧﺬ داده ﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎل ۱۳۹۰

اﺳﺖ .ﺷـﮑﻞ  ۱ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ اﻏﻠـﺐ اﻓـﺮاد
ﻫﺮﮔــﺰ ازدواجﻧﮑــﺮده )رﻧــﮓ ﻗﺮﻣــﺰ( ﻫﻨــﻮز در
ﺳــﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧــﯽ ) ۱۴-۱۰ﺳــﺎل( و ﺟﻮاﻧــﯽ
) ۲۹-۱۵ﺳﺎل( ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣــﺎن در ﮔــﺮوه ﺣــﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑــﺎر ازدواجﮐــﺮده
)دارای ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃـﻼق ﯾـﺎ
ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ(ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
وﺟـــﻮد ﺗﻌـــﺪاد ﻗﺎﺑـــﻞ ﻣﻼﺣﻈـــﻪ اﻓـــﺮاد ﻫﺮﮔـــﺰ
ازدواجﻧﮑــﺮده ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار زﯾــﺎدی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ
در ﮐﻨـــﺎر اﯾـــﻦ ﭘﺪﯾـــﺪه ،ﺗﺤـــﻮﻻت اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ ،ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌـﻪی
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﻄﻮح
ﻋﺎﻟﯽ و دﺷـﻮاریﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ازدواج و...
را ﻧﺒﺎﯾﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻟﮕـﻮی ازدواج اﯾـﺮان در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۰ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ،اﻏﻠــﺐ زﻧــﺎن ﭘــﺲ از
ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر
زﻧﺎن ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ در اﺛـﺮ ﻃـﻼق ﺑﯿـﺶ از ﻣـﺮدان

ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ در اﺛﺮ ﻃﻼق اﺳﺖ.
ﺟﺪول  ۱ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻞ
زﻧــــــﺎن  ۱۰ﺳــــــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــــــﺮ ﮐــــــﺸﻮر
) ۳۱٬۴۲۲٬۴۶۱ﻧﻔــﺮ( ،ﻫﻨــﻮز ۹٬۴۸۳٬۲۲۴
ﻧﻔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۳۰/۲درﺻــﺪ از زﻧــﺎن واﻗــﻊ در ﺳــﻦ ازدواج
ﻫﻨــﻮز در وﺿــﻌﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰازدواجﻧﮑــﺮده ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧــﺪ .ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ ﮐــﻪ در اﺑﺘــﺪا اﯾــﻦ آﻣــﺎر
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷـﻮد
ﻼ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣ ً
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ ﺟــﺪول ﻣــﺬﮐﻮر ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ
ﺗﻌــﺪاد  ۱۰٬۲۴۷٬۶۸۶ﻧﻔــﺮ ﯾﻌــﻨﯽ ﺣــﺪود ۳۶
درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮐـﺸﻮر در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ۲۴-۱۰
ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﻓﻘـﻂ
 ۲٬۹۷۲٬۸۱۲ﻧﻔـــﺮ ﯾﻌـــﻨﯽ  ۲۹درﺻـــﺪ آﻧـــﺎن
ازدواج را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ

اﻧﺘﻈــﺎر ﻣــﯽرود ﺗــﺎ دﻫــﻪی آﺗــﯽ ﺗﻌــﺪاد ﻗﺎﺑــﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧـﺎن ازدواج ﮐﻨﻨـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺗﻌــﺪاد زﯾــﺎدی از زﻧــﺎن  ۲۹-۲۵ﺳــﺎﻟﻪ ﻧــﯿﺰ از
وﺿــﻊ ﻫﺮﮔﺰازدواجﻧﮑــﺮده ﺑــﻪ وﺿــﻊ ﺣﺪاﻗــﻞ
ﯾﮏﺑﺎر ازدواجﮐـﺮده ﺗﻐﯿـﯿﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ.
ﺗﻌــﺪاد ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ اﺧــﯿﺮ ﺑﺮاﺑــﺮ ۴٬۳۱۶٬۳۶۲
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺣـﺪود ﯾﮏﺳـﻮم آﻧـﺎن
) ۲۶درﺻﺪ( ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫﻤﮕــﺎم ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻦ زﻧــﺎن ﺗﻌــﺪاد اﻓــﺮاد
ﻫﺮﮔﺰازدواجﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ.
در ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ  ۲۴-۲۰ﺳــﺎﻟﻪ ﻧــﺴﺒﺖ اﻓــﺮاد
ﻫﺮﮔﺰازدواجﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿـﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮔـﺬارد ،ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۳۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ،
ﺑـــﺎﻟﻎ ﺑـــﺮ  ۶درﺻـــﺪ از زﻧـــﺎن در وﺿـــﻌﯿﺖ
ﻫﺮﮔﺰازدواجﻧﮑﺮده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ.(۲

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ در اوﻟﯿﻦ ازدواج در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای

ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﻫﻨــﻮز در اﯾــﺮان ﮔــﺮاﯾﺶ ﺑــﻪ

زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۳٫۴ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻦ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ازدواج راﯾﺞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑـﻪ

اﻓــﺮاد ﻫﻨــﻮز ﻓﺮﺻــﺖ ازدواج ﻓــﺮاﻫﻢ اﺳــﺖ و

ﻧﻈــــﺮ ﻣﯽرﺳــــﺪ ﻫﻤﮕــــﺎم اﻓــــﺰاﯾﺶ ﺳــــﻄﺢ
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۹

ﺷﮑﻞ -۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ ،ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎل ۱۳۹۰

ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ ﺑـﺎزار
ﮐـــﺎر و ...ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـــﻦ در اوﻟﯿـــﻦ ازدواج
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

درﺻﺪ

 زﻧﺎن ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑـﺎر
ازدواج ﮐﺮده ۹٫۸ ،درﺻﺪ آﻧﺎن ﻓﺮزﻧـﺪ ﻧﺪارﻧـﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ آﻧـﺎن زﻧـﺎن
ﺟـــﻮان  ۱۹-۱۵و  ۲۴-۲۰ﺳـــﺎﻟﻪ ﻫـــﺴﺘﻨﺪ
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) ۲٫۶۸درﺻﺪ( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧـﯽ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه
از ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر
ﻣﯽرود در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد.
ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ اﯾــﻦ اﻓــﺮاد در ﻣﺮاﺣــﻞ آﻏﺎزﯾــﻦ
زﻧــﺪﮔﯽ ﻣــﺸﺘﺮک ﺑــﻮده و ﻫﻨــﻮز ﻓﺮﺻــﺖ ﻻزم
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاوری را دارﻧﺪ).ﺟﺪول(۲

 اﻟﮕﻮی ﻓﺮزﻧﺪاوری
اﻟﮕﻮی ﻓﺮزﻧﺪاوری ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ
ﻣﺎدر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﻏﻠﺐ

زﻧﺎن ﺗﮏﻓﺮزﻧﺪ در ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ  ۲۹-۲۵ﺳـﺎل

زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ  ۳ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺑﻮدهاﻧﺪ )۳۳درﺻﺪ( .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۴

ﺳـــــﻨﯽ  ۴۴-۴۰ﺳـــــﺎﻟﻪ ۴۹-۴۵ ،ﺳـــــﺎﻟﻪ و

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻌـﺪی ﺑـﻪ

 ۵۰-۵۴ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ) ۲۸درﺻـﺪ( .در

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ رو ﺑﻪ

ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر

ﮐــﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ درﺻــﺪ زﻧــﺎن

ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮر ﺟــﻮان ﺑــﻮده و ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی

دارای  ۲ﻓﺮزﻧﺪ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮔـﺬارد .ﺑـﻪ

ﺟــﻮان و ﻧﻮﭘــﺎ ﮐــﻪ ﺗﮏﻓﺮزﻧــﺪ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻨــﻮز

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ زﻧـﺎن دارای

ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮزﻧﺪاوری را دارﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽرود

دو ﻓﺮزﻧـــﺪ در ﮔـــﺮوه ﺳـــﻨﯽ  ۳۴-۳۰ﺳـــﺎل

در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻣﺠـﺪدا

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ) ۲۴درﺻﺪ( .ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ

ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷـﻮﻧﺪ )ﺷـﮑﻞ .(۴ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ

ﺟﺪول -۲ﺗﻮزﯾﻊ زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ازدواجﮐﺮدهی ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﺳﻦ ﻣﺎدر )ﺳﺎل(

زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ازدواجﮐﺮده*

ﮐﻞ

ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ*

درﺻﺪ زﻧﺎن ازدواجﮐﺮده ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ

۲۱٬۹۳۷٬۰۴۶

۱٬۹۴۴٬۶۴۲

۸٫۹

 ۱۴-۱۰ﺳﺎﻟﻪ

۴۸٬۵۸۰

۱۰٬۵۰۹

۲۱٫۶

 ۱۹-۱۵ﺳﺎﻟﻪ

۶۹۷٬۷۱۳

۲۶۹٬۵۸۲

۳۸٫۶

 ۲۴-۲۰ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۲۲۶٬۵۱۹

۶۵۸٬۶۷۵

۲۹٫۶

 ۲۹-۲۵ﺳﺎﻟﻪ

۳٬۱۸۵٬۷۳۵

۵۶۰٬۲۷۷

۱۷٫۶

 ۳۴-۳۰ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۹۲۱٬۷۳۹

۲۱۰٬۳۵۷

۷٫۲

 ۳۹-۳۵ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۴۷۱٬۹۲۸

۷۷٬۷۱۱

۳٫۱

 ۴۴-۴۰ﺳﺎﻟﻪ

۲٬۲۸۸٬۲۴۵

۴۶٬۴۸۹

۲٫۰

 ۴۹-۴۵ﺳﺎﻟﻪ

۱٬۹۳۴٬۴۴۴

۳۲٬۶۲۱

۱٫۷

 ۵۴-۵۰ﺳﺎﻟﻪ

۱٬۷۲۳٬۰۸۵

۲۳٬۸۲۰

۱٫۴

 ۵۹-۵۵ﺳﺎﻟﻪ

۱٬۳۳۲٬۲۱۸

۱۷٬۱۹۰

۱٫۳

 ۶۴-۶۰ﺳﺎﻟﻪ
 ۶۵و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۹۷۰٬۸۶۰

۳۷٬۳۵۶

۳٫۸

۵۵

۰٫۰

۲٬۱۳۵٬۹۸۰
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* اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد

۱۰
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ﺷﮑﻞ -۳ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ازدواجﮐﺮده ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ،ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ۱۳۹۰

وﺟــﻮد ﺗﻌــﺪاد ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪی ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎی
ﺗﮏﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮر

درﺻﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺟـﺪول  ۳ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺶ از ﻧﯿﻤــﯽ از
زﻧﺎن ازدواجﮐﺮده و دارای ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ﻓﺮزﻧـﺪ
در اﯾــﺮان ﺻــﺎﺣﺐ  ۳ﻓﺮزﻧــﺪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﻫــﺴﺘﻨﺪ
) ۵۱درﺻـــﺪ( .ﺑﯿـــﺶ از ﯾـــﮏ ﭼﻬـــﺎرم دارای
۲ﻓﺮزﻧــﺪ ) ۲۶درﺻــﺪ( و ﮐﻢﺗــﺮ از ﯾــﮏ ﭼﻬــﺎرم
اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺗﮏﻓﺮزﻧـﺪ ﺟـﻮان ) ۲۹-۲۵ﺳـﺎﻟﻪ(
ﺑــﻮده و ﻫﻨــﻮز ﻓﺮﺻــﺖ ﻻزم ﺑــﺮای ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻓﺮزﻧــﺪ

)ﺳﺎل(

دﯾﮕــﺮ دارای  ۱ﻓﺮزﻧــﺪ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ) ۲۳درﺻــﺪ(.
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دوم را دارﻧﺪ.
اﯾــﺮان ازدواج ﻓﻘــﻂ ﯾــﮏ ﻣﻮﺿــﻮع ﺷﺨــﺼﯽ

ﺳﻄﺢ ﺗﺤـﺼﯿﻼت زﻧـﺎن ،ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ

ﻧﯿـــﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـــﻪ از وﻇـــﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳـــﯽ و ﻣﻬـــﻢ

ﺑﺎزار ﮐﺎر و  ...ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ در اوﻟﯿـﻦ ازدواج

در اﯾــﺮان از دﯾﺮﺑــﺎز ﻧﻬــﺎد ﺧــﺎﻧﻮاده اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﻪ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎع» ،ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن« اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳــﺰاﯾﯽ داﺷــﺘﻪ و در دﯾــﻦ ﻣﺒﯿــﻦ اﺳــﻼم ﻧــﯿﺰ ﺑــﺮ

اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﺤــﻮﻻت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و

ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻓـﺮاوان ﺷـﺪه

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺧﯿﺮ در ﮐـﺸﻮر ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ

اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺤـﻮﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺳﻦ در اوﻟﯿﻦ ازدواج ﺑـﺮای دﺧـﺘﺮان و ﭘـﺴﺮان

در ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧـﯿﺰ در

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺴﺘﺮ زﻣـﺎن دﺳـﺖﺧﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ در اﯾــﺮان ﯾﮑــﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی
اﻟﮕﻮی ازدواج ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ آن اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﮐـﻪ در

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮر ﺟـﻮان
ﻼ روﺷﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻣ ً
ﺟﻤﻌﯿــــﺖ ﺟــــﻮان ﻫﺮﮔﺰازدواجﻧﮑــــﺮده و ﻧﯿــــﺰ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎی ﻧﻮﭘــﺎی ﺗــﺎزه ازدواجﮐــﺮده و ﺑــﺪون

از ﻧﻈــﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﻣــﺬﻫﺒﯽ در اﯾــﺮان اﻣــﺮوزی

ﻓﺮزﻧﺪ و ﺗﮏﻓﺮزﻧﺪ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻧﺘﻈـﺎر

ﮔــﺮاﯾﺶ ﺑــﻪ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺧــﺎﻧﻮاده و ازدواج راﯾــﺞ

ﻣــﯽرود ﺑــﺎ ﮔــﺬر زﻣــﺎن ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻋﻤــﺪهای در

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ

وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان از ﻧﻈﺮ وﺿﻊ ازدواج و
ﺗﻌــﺪاد ﻓﺮزﻧــﺪان ﺑــﻪ وﺟــﻮد آﯾــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ در ﻣﯿــﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ در زﻣـﺎن ﻓﺮزﻧـﺪاوری

ﺷﮑﻞ -۴اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺳﺎل۱۳۹۰

ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑــﻪ ﻣــﻮازات اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﻦ در اوﻟﯿــﻦ
ازدواج ،ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﻦ ﻓﺮزﻧــﺪاوری زﻧــﺎن ﻧﯿــﺰ
درﺻﺪ

اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿــﺖ
ﺳﻮاداﻣﻮزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن و
ﮔﺮاﯾﺶ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن
ﻼ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎﻣ ً
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و
ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﺑﯿــﺶ از ﻧﯿﻤــﯽ از زﻧــﺎن
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ازدواجﮐــﺮده و دارای ﺣــﺪاﻗﻞ ﯾــﮏ ﻓﺮزﻧــﺪ در
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۱۱

ﺟﺪول -۳ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ زﻧﺎن  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه ،۲ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﻛﻞ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده*

ﺳﻦ ﻣﺎدر

ﻓﺮزﻧﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه*

 ۱ﻓﺮزﻧﺪ

 ۲ﻓﺮزﻧﺪ

 ۳ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

 ۱ﻓﺮزﻧﺪ

 ۲ﻓﺮزﻧﺪ

 ۳ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

 ۱۴-۱۰ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۰۶

۰٫۰۲

۰٫۰۱

۰٫۰۶

۰٫۰۲

۰٫۰۱

 ۱۹-۱۵ﺳﺎﻟﻪ

۳٫۶۵

۰٫۳۱

۰٫۰۴

۳٫۵۲

۰٫۲۸

۰٫۰۴

 ۲۴-۲۰ﺳﺎﻟﻪ

۲۱٫۹۸

۴٫۹۲

۰٫۵۷

۲۱٫۳۵

۴٫۵۹

۰٫۵۱

 ۲۹-۲۵ﺳﺎﻟﻪ

۳۳٫۳۴

۱۶٫۸۶

۲٫۳۱

۳۲٫۶۲

۱۶٫۰۵

۲٫۱۱

 ۳۴-۳۰ﺳﺎﻟﻪ

۲۱٫۳۰

۲۴٫۶۸

۵٫۸۳

۲۱٫۱۱

۲۳٫۹۳

۵٫۵۵

 ۳۹-۳۵ﺳﺎﻟﻪ

۸٫۷۵

۲۱٫۰۶

۱۰٫۰۸

۸٫۹۲

۲۰٫۸۶

۹٫۸۵

 ۴۴-۴۰ﺳﺎﻟﻪ

۴٫۳۵

۱۴٫۶۶

۱۳٫۵۲

۴٫۶۴

۱۴٫۸۷

۱۳٫۴۲

 ۴۹-۴۵ﺳﺎﻟﻪ

۲٫۳۱

۸٫۰۰

۱۴٫۱۵

۲٫۵۸

۸٫۳۳

۱۴٫۲۴

 ۵۴-۵۰ﺳﺎﻟﻪ

۱٫۴۱

۴٫۲۰

۱۴٫۳۰

۱٫۶۳

۴٫۵۴

۱۴٫۵۳

 ۵۹-۵۵ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۹۲

۲٫۱۲

۱۱٫۶۵

۱٫۰۸

۲٫۳۹

۱۱٫۹۰

 ۶۴-۶۰ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۶۲

۱٫۱۷

۸٫۶۴

۰٫۷۴

۱٫۳۹

۸٫۸۲

 ۶۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۱٫۳۱

۲٫۰۰

۱۸٫۹۰

۱٫۷۶

۲٫۷۵

۱۹٫۰۲

ﻛﻞ

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۲۳٫۰

۲۶٫۰

۵۱٫۰

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ زﻧﺎن دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه
ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۰
*اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد

اﯾـــﺮان دارای  ۳ﻓﺮزﻧـــﺪ و ﺑﯿﺶﺗـــﺮ ﻫـــﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬـﺎرم دارای  ۲ﻓﺮزﻧـﺪ و ﮐﻢﺗـﺮ از
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم دﯾﮕﺮ  ۱ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ زﻧـﺎن
ﺗﮏﻓﺮزﻧــﺪ ،ﺟــﻮان ) ۲۹-۲۵ﺳــﺎﻟﻪ( ﺑــﻮده و
ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑـﺮای ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﻓﺮزﻧـﺪ دوم
را دارﻧﺪ.

ﻓﺘﺤﯽ ،اﻟﻬﺎم ) .(۱۳۹۳ﻣﻘﺎﻟـﻪ »روﻧـﺪ ﺳـﻦ و
اﻟﮕــﻮی ازدواج در اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻧﺘﺎﯾــﺞ
ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ
ﮐﺸﻮر« -دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎر-ﺷﻤﺎره ۶

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 .1در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﻦ در اوﻟﯿــﻦ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﺎرﺑﺮان دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈــﻮر ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ و ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪی آﻣــﺎر و
ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ
ارﻗـــﺎم و ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎ را ﻣـــﻼ ک ﻗـــﻀﺎوت و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ازدواج زﻧﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۳٫۴ﺳـﺎل و ﺑـﺮای
ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۷٫۶ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان ﻣﻨﻈـﻮر
از ﺗﻌــﺪاد ﻛــﻞ ﻓﺮزﻧــﺪان در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ زﻧــﺪه

ﺑــﺮای ﻫــﺮ زن ﺣــﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑــﺎر ازدواج ﻛــﺮده،

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ از وی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﺪه و
در زﻣـــﺎن ﺳﺮﺷـــﻤﺎری زﻧـــﺪه ﻫـــﺴﺘﻨﺪ .اﯾـــﻦ
ﻓﺮزﻧـــﺪان ﻣﻤﻜـــﻦ اﺳـــﺖ ﺑـــﺎ ﺧـــﺎﻧﻮار ﻣـــﻮرد

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮار دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﯾﺎ

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان -ﻧــﺸﺮﯾﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﻔــﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ۱۳۹۰ -

ﺑﺎﺷــﻨﺪ).ﻣﺮﻛﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان -راﻫﻨﻤــﺎی ﻣــﺄﻣﻮر

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان -راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷـﻤﺎری
ﺳﺎل ۱۳۹۰

۱۲
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ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ ازدواج ﯾﺎ ازدواجﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل (۱۳۹۰

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۳ﺗﺎ ۱۳۹۲




ﻣﺮﻳﻢ روﻏﻨﭽﻲ و ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻃﻌﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺳﻬﻢ ۱ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻏـﯿﺮ ﺧﻮراﻛـﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﯾــﺮان ﺑﻌــﺪ از ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﻣــﺴﻜﻦ دارای
ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ،ﻟــﺬا در اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳـﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ از ﮐـﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪای ﻫﻤﭽـﻮن ﻛﺎﻧـﺎدا و آﻟﻤـﺎن در
ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۴٫۸۶و  ۱۴٫۲۴درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﻧـﺪازهی اﯾـﻦ
ﺳﻬﻢ در ﺳﺎل ﻣـﻮرد اﺷـﺎره ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی اﯾـﺮان ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷٫۸۷و  ۶٫۸۰درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺧــﺎﻧﻮار در ﺳــﺒﺪ ﻣــﺼﺮﻓﯽ
ﺧﺎﻧﻮار

ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻮده و از ﺳﺎل  ۱۳۸۵دارای روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۲ﺑــﻪ  ۶٫۷۰درﺻــﺪ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .از ﻋﻠــﻞ ﮐــﺎﻫﺶ ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی
ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧــﯿﺮ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺟﺪاول  ۲و  ۳ﺳﻬﻢ اﻧـﻮاع ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾـﻦ
ﺳﻬﻢ ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﯾـﺪ »اﻧـﻮاع ﻣﻮﺗـﻮر و دوﭼﺮﺧـﻪ«» ،ﻟـﻮازم و
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ«» ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪی ﺷﺨـﺼﯽ«» ،ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﺧــﺪﻣﺎت ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ رﯾﻠــﯽ ،ﻫﻮاﯾــﯽ و درﯾــﺎﯾﯽ« و ...در ﻗــﺴﻤﺖ ﺳــﺎﯾﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  ۲ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺟــﺪول  ۱ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺳــﺎﻻﻧﻪی ﯾــﮏ ﺧــﺎﻧﻮار ﺷــﻬﺮی و

ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗـﺎ  ۱۳۹۲را ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻬﻢ »ﺧﺮﯾـﺪ

روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗـﺎ  ۱۳۹۲را

اﻧﻮاع ﺧـﻮدرو«» ،اﻧـﻮاع ﺳـﻮﺧﺖ و روانﺳـﺎز ﺑـﺮای وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و

ﺷﺨﺼﯽ« و »ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺟـﺎدهای« در ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ۸٫۷۹و  ۸٫۵۳درﺻـﺪ اﺳـﺖ .ﺳـﻬﻢ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۶٫۵۵ ،۳۲٫۳۱و  ۳۲٫۸۹درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ از  ۸٫۹۵درﺻﺪ در ﺳـﺎل ۱۳۸۳

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺳﻬﻢ »ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو« در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،

ﺑﻪ  ۹٫۲۱درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ دارای روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﺑـﻪ ۷٫۶۸درﺻـﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۴ﺑﺎ  ۱۱٫۱۷درﺻـﺪ دارای

در ﺳﺎل  ۱۳۸۳اﻧﺪازهی اﯾـﻦ ﺳـﻬﻢ  ۳۴٫۰۲درﺻـﺪ ﺑـﻮده و ﺗـﺎ ﺳـﺎل ۱۳۸۵
روﻧــﺪ اﻓﺰاﯾــﺸﯽ داﺷــﺘﻪ و از ﺳــﺎل  ۱۳۸۶اﯾــﻦ روﻧــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ داﺷــﺘﻪ و در
ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ  ۲۲٫۷۹درﺻـﺪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻫﺰﯾﻨـﻪی »اﻧـﻮاع ﺳـﻮﺧﺖ و

ﻣﺮﻳﻢ روﻏﻨﭽﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻃﻌﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
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۱۳

ﺟﺪول- ۱ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی »ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ« و »ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ« از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ۱۳۹۲-۱۳۸۳
ﮐﻞ )درﺻﺪ(

ﺳﺎل

ﺷﻬﺮی )درﺻﺪ(

روﺳﺘﺎﯾﯽ )درﺻﺪ(
ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ

ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺳﻬﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ

ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۱۳۸۳

۱۰۰

۶۱٫۱۵

۸٫۹۵

۷۴٫۳۶

۹٫۶۸

۱۳۸۴

۱۰۰

۶۱٫۸۳

۹٫۱۹

۷۵٫۹۴

۱۱٫۱۷

۱۳۸۵

۱۰۰

۶۲٫۶۸

۹٫۲۱

۷۷٫۴۳

۱۰٫۴۳

۱۳۸۶

۱۰۰

۶۲٫۷۳

۸٫۸۰

۷۷٫۶۱

۹٫۳۲

۱۳۸۷

۱۰۰

۶۱٫۳۸

۸٫۲۱

۷۷٫۳۳

۸٫۶۴

۱۳۸۸

۱۰۰

۶۲٫۹۹

۸٫۲۳

۷۷٫۳۱

۸٫۵۳

۱۳۸۹

۱۰۰

۶۱٫۸۳

۸٫۲۹

۷۶٫۹۹

۸٫۴۶

۱۳۹۰

۱۰۰

۶۰٫۷۷

۸٫۸۱

۷۵٫۳۲

۸٫۱۴

۱۳۹۱

۱۰۰

۵۷٫۶۷

۷٫۸۷

۷۲٫۸۷

۶٫۸۰

۱۳۹۲

۱۰۰

۵۶٫۷۳

۷٫۶۸

۷۳٫۳۲

۶٫۷۰

ﺟﺪول  -۲ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ )۱۳۹۲-۱۳۸۳درﺻﺪ(
ﺳﺎل

ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو

اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺟﺎدهای
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﮐﻞ

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۳۴٫۰۲

۳۴٫۵۴

۳۹٫۱۶

۳۷٫۴۲

۳۴٫۲۱

۳۳٫۵۰

۳۲٫۶۰

۲۹٫۶۵

۲۵٫۲۰

۲۲٫۷۹

۱۱٫۸۲

۱۲٫۱۵

۱۱٫۰۱

۱۲٫۱۶

۱۲٫۷۴

۱۳٫۳۷

۱۶٫۶۷

۲۵٫۳۳

۲۵٫۴۸

۲۴٫۷۴

۳۱٫۶۰

۳۱٫۳۰

۳۰٫۷۹

۳۲٫۶۱

۳۶٫۲۹

۳۵٫۸۲

۳۳٫۶۵

۳۱٫۹۸

۳۲٫۷۶

۳۲٫۰۸

۲۲٫۵۷

۲۲٫۰۱

۱۹٫۰۴

۱۷٫۸۰

۱۶٫۷۶

۱۷٫۳۱

۱۷٫۰۷

۱۳٫۰۳

۱۶٫۵۶

۲۰٫۳۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

روانﺳﺎز ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ« در ﺳﺎل ۱۱٫۸۲ ،۱۳۸۳درﺻـﺪ ﺑـﻮده

 ۱۳۸۳ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺮﯾـﺪ اﻧـﻮاع ﺧـﻮدرو  ۵۰٫۵۵درﺻـﺪ ﺑـﻮده و در ﺳـﺎل

و در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﺑـﻪ  ۲۴٫۷۴درﺻـﺪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳــﺖ از

 ۱۳۹۲ﺑﻪ  ۲۳٫۲۸درﺻﺪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﮐـﺎﻫﺶ ۲۷٫۲۷

ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺳـﻮﺧﺖ

درﺻﺪی ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۸۳ﺣـﺎﮐﯽ از

ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی »ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐـﺎﻫﺶ داده

ﺟــﺎدهای« در ﺳــﺎل  ۳۱٫۶۰ ،۱۳۸۳درﺻــﺪ ﺑــﻮده ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ

اﺳـــﺖ .در ﺳـــﺎل  ،۱۳۸۳ﻫﺰﯾﻨـــﻪی »اﻧـــﻮاع ﺳـــﻮﺧﺖ و روانﺳـــﺎز ﺑـــﺮای

 ۳۲٫۰۸درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازهی اﯾﻦ ﺳـﻬﻢ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۷ﺑـﺎ ۳۶٫۲۹

ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺷﺨـﺼﯽ« ۱۲٫۲۶درﺻـﺪ ﺑـﻮده و در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ ۲۴٫۸۵

درﺻﺪ دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن

ﺟﺪول  ۳ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮی
ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗـﺎ  ۱۳۹۲را ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻬﻢ »ﺧﺮﯾـﺪ
اﻧﻮاع ﺧـﻮدرو«» ،اﻧـﻮاع ﺳـﻮﺧﺖ و روانﺳـﺎز ﺑـﺮای وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ
ﺷﺨﺼﯽ« و »ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺟـﺎدهای« در ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۶ ،۴۲٫۴۱و  ۲۱٫۱۴درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل

۱۴
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ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳــﺎزی ﯾﺎراﻧــﻪﻫﺎ در ﺳــﺎل ۱۳۸۹ﻣﻨﻄﻘــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪی
»ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای« در ﺳـﺎل  ۱۳۹۱ﺑـﺎ  ۲۵٫۸۶درﺻـﺪ دارای
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺪازهی اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در
ﺳــﺎل  ۱۹٫۹۸ ،۱۳۸۳درﺻــﺪ ﺑــﻮده ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ  ۲۳٫۶۱درﺻــﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -۳ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی )۱۳۹۲-۱۳۸۳درﺻﺪ(
ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺳﺎل

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو

۵۰٫۵۵

۵۴٫۳۷

۵۳٫۹۷

۵۱٫۹۳

اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ

۱۲٫۲۶

۱۰٫۴۰

۱۰٫۰۱

۱۰٫۱۴

۱۰٫۵۳

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای

۱۹٫۹۸

۱۷٫۴۵

۱۷٫۶۱

۱۹٫۸۸

۲۱٫۱۱

۲۱٫۸۲

ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

۱۷٫۲۱

۱۷٫۷۸

۱۸٫۴۱

۱۸٫۰۶

۱۹٫۲۸

۲۲٫۳۷

۲۰٫۱۲

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

ﮐﻞ

۱۳۸۶

ﺟﺪول  ۴ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﻧـﻮاع ﺧـﻮدرو«» ،اﻧـﻮاع
ﺳــﻮﺧﺖ و روانﺳــﺎز ﺑــﺮای وﺳــﺎﯾﻞ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺷﺨــﺼﯽ« و »ﺧــﺪﻣﺎت
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای« ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۸۳

۱۰۰

۱۳۹۰

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۴۹٫۰۹

۴۴٫۲۶

۴۱٫۵۵

۳۳٫۲۳

۱۱٫۵۵

۱۵٫۷۲

۲۷٫۶۲

۲۶٫۹۳

۲۲٫۶۰

۲۱٫۴۷

۲۵٫۸۶

۲۳٫۶۱

۱۷٫۶۹

۲۵٫۳۲

۲۸٫۲۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۲۱٫۹۰

۲۳٫۲۸
۲۴٫۸۵

ﺷــﻬﺮی در ﺳــﺎل  ۷٫۰۳ ،۱۳۸۳درﺻــﺪ ﺑــﻮده و در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ ۸٫۰۲
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺎ  ۱۳۹۲را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪی »اﻧـﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ دﺳـﺖ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اول داﺧﻠﯽ« ﺑﺎ  ۲۰٫۰۴درﺻﺪ ،اﻧـﻮاع ﺑـﻨﺰﯾﻦ ﺑـﺎ  ۱۳٫۷۸درﺻـﺪ و ﮐﺮاﯾـﻪی

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و

ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  ۱۴٫۷۷درﺻﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾـﻦ
ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول
داﺧﻠﯽ از  ۲۲٫۲۸درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑـﻪ  ۶٫۶۱درﺻـﺪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۲
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳـﺖ دوم داﺧﻠـﯽ از  ۸٫۴۲درﺻـﺪ در
ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۱۵٫۶۹درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺧﺮﯾـﺪ
اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ دﺳــﺖ اول داﺧﻠــﯽ ﺑــﻪ ﺧﺮﯾــﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ دﺳــﺖ دوم داﺧﻠــﯽ روی
آوردهاﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ درﺳﺎل  ۹٫۹۱ ،۱۳۸۳درﺻﺪ ﺑﻮده و در

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲-۱۳۸۳ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ۸٫۷۹و  ۸٫۵۳درﺻـﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی »ﺧــﺪﻣﺎت ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺟــﺎدهای«» ،ﺧﺮﯾــﺪ اﻧــﻮاع
ﺧﻮدرو« و »اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨـﺼﯽ«
)از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ( ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۲٫۳۱ ،۳۲٫۸۹و  ۱۶٫۵۵درﺻﺪ ،دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ  ۱۹٫۷۶درﺻــﺪ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻬﻢ ﺑــﺎ

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی »ﺧﺮﯾــﺪ اﻧــﻮاع ﺧــﻮدرو«» ،ﺧــﺪﻣﺎت ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ

ﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ دارد .ﺳــﻬﻢ ﮐﺮاﯾــﻪی
ﺳــﻬﯿﻤﻪﺑﻨﺪی و آزادﺳــﺎزی ﻧــﺮخ ﺑــﻨﺰﯾﻦ ﮐــﺎﻣ ً

ﺟﺎدهای« و »اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ«

ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی در ﺳﺎل  ۱۲٫۴۴ ،۱۳۸۳درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﺳـﺎل ۱۳۹۲

)از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی( ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣـﻮرد

ﺑﻪ  ۱۵٫۶۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۱٫۱۴ ،۴۲٫۴۱و  ۱۶٫۰۰درﺻﺪ ،دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ

ﺟﺪول  ۵ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﻧـﻮاع ﺧـﻮدرو«» ،اﻧـﻮاع

ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳــﻮﺧﺖ و روانﺳــﺎز ﺑــﺮای وﺳــﺎﯾﻞ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺷﺨــﺼﯽ« و »ﺧــﺪﻣﺎت

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی »اﻧــﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ دﺳــﺖ اول داﺧﻠــﯽ« ﺑــﺎ ۲۰٫۰۴

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای« ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗﺎ

درﺻﺪ» ،ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی« ﺑﺎ  ۱۴٫۷۷درﺻﺪ و »اﻧـﻮاع ﺑـﻨﺰﯾﻦ« ﺑـﺎ

 ۱۳۹۲را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی »اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳـﺖ اول

 ۱۳٫۷۸درﺻــﺪ ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ،دارای ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ از

داﺧﻠﯽ« ﺑﺎ  ۳۱٫۴۷درﺻﺪ ،اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ  ۱۳٫۶۹درﺻﺪ و ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

داﺧﻞ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  ۶٫۲۳درﺻﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول داﺧﻠـﯽ
از  ۳۹٫۲۹درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۹٫۲۶درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﮐﺎﻫـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾـﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ دﺳـﺖ دوم داﺧﻠـﯽ از  ۵٫۰۸درﺻـﺪ در
ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۱۰٫۱۸درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺳـﻬﻢ
ﻫﺰﯾﻨــﻪی اﻧــﻮاع ﺑــﻨﺰﯾﻦ در ﺳــﺎل  ۱۰٫۶۳ ،۱۳۸۳درﺻــﺪ ﺑــﻮده و در ﺳــﺎل
 ۱۳۹۲ﺑﻪ  ۲۰٫۵۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺧﻞ

ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ »اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ دﺳـﺖ اول داﺧﻠـﯽ« ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،از
 ۲۲٫۲۸درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۶٫۶۱درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۲ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ »اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ دﺳـﺖ دوم داﺧﻠـﯽ« ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،از
 ۸٫۴۲درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۳ﺑــﻪ  ۱۵٫۶۹درﺻــﺪ در ﺳــﺎل ۱۳۹۲اﻓﺰاﯾــﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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۱۵

۲٫۲۴

۸٫۴۲

ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ و آژاﻧﺲ
۱٫۳۲

۲۲٫۵۷
۱۰۰

۱۰۰

۲۲٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۱

۱٫۲۶

۰٫۰۸

۰٫۹۹

۰٫۹۹

۳٫۰۶

۳٫۷۹

۱۳٫۲۹

۰٫۴۲

۳٫۵۹

۰٫۴۰

۳٫۴۲

۳۱٫۳۰

۱٫۹۷

۰٫۰۲

۰٫۰۹

۱۰٫۰۷

۱۲٫۱۵

۲٫۷۳

۰٫۳۱

۷٫۷۰

۲۳٫۸۰

۳۴٫۵۴

۱۳۸۴

۱۰۰

۱۹٫۰۴

۰٫۱۶

۱٫۱۲

۰٫۰۲

۱٫۱۸

۰٫۱۳

۰٫۹۰

۰٫۶۸

۳٫۶۸

۲٫۶۵

۱۳٫۴۲

۰٫۲۲

۳٫۳۷

۰٫۳۱

۲٫۹۵

۳۰٫۷۹

۱٫۶۰

۰٫۰۲

۰٫۰۲

۹٫۳۷

۱۱٫۰۱

۰٫۱۶

۱٫۲۲

۸٫۶۳

۲۹٫۱۵

۳۹٫۱۶

۱۳۸۵

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی

ﮐﺮاﯾﻪی ﺳﻮاری داﺧﻞ ﺷﻬﺮی )ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﺷﺨﺼﯽ(

۰٫۰۰
۰٫۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﭘﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮار

۰٫۸۲

۰٫۰۵

۰٫۰۰

ﻣﯽﺷﻮد

ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏﺟﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﺎدهای )واﻧﺖ ،ﮐﺎﻣﯿﻮن و(...

ﮐﺮاﯾﻪی واﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ

۲٫۹۳
۱٫۰۶

ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﺷﻬﺮی

۳٫۷۸

ﮐﺮاﯾﻪی ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی

ﮐﺮاﯾﻪی ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس داﺧﻞ ﺷﻬﺮی

۰٫۶۱
۱۲٫۴۴

ﮐﺮاﯾﻪی ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی

ﮐﺮاﯾﻪی اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی

۴٫۰۱

ﮐﺮاﯾﻪی اﺗﻮﺑﻮس داﺧﻞ ﺷﻬﺮی )ﻧﻘﺪی و ﺷﺎرژ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(

۰٫۵۴

۳۱٫۶۰
۴٫۰۳

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای

اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و...

۰٫۰۱

۰٫۰۰
۱٫۹۰

ﮔﺎزوﯾﯿﻞ

اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ

اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎزﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ

۹٫۹۱

۱۱٫۸۲

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ دوم ﺧﺎرﺟﯽ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو

۱٫۰۸

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ دوم داﺧﻠﯽ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول داﺧﻠﯽ

۳۴٫۰۲

ﺳﺎل

۱۳۸۳

۲۲٫۲۸

ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

)درﺻﺪ(

۱۰۰

۱۷٫۸۰

۰٫۴۸

۱٫۹۴

۰٫۰۱

۱٫۴۰

۰٫۰۹

۰٫۸۴

۰٫۶۹

۳٫۶۶

۲٫۸۳

۱۲٫۹۱

۰٫۳۷

۳٫۷۹

۰٫۴۴

۳٫۱۷

۳۲٫۶۱

۱٫۶۸

۰٫۰۲

۰٫۰۳

۱۰٫۴۴

۱۲٫۱۶

۰٫۳۵

۰٫۹۳

۱۳٫۹۹

۲۲٫۱۵

۳۷٫۴۲

۱۳۸۶

۱۰۰

۱۶٫۷۶

۰٫۳۲

۱٫۰۳

۰٫۰۲

۱٫۹۳

۰٫۰۹

۱٫۱۷

۰٫۵۹

۳٫۵۳

۳٫۵۱

۱۶٫۱۱

۰٫۳۲

۴٫۱۱

۰٫۳۶

۳٫۱۹

۳۶٫۲۹

۱٫۹۳

۰٫۰۹

۰٫۰۶

۱۰٫۶۶

۱۲٫۷۴

-۰٫۰۲

۲٫۱۳

۱۳٫۶۶

۱۸٫۴۴

۳۴٫۲۱

۱۳۸۷

۱۰۰

۱۷٫۳۱

۰٫۳۷

۰٫۸۷

۰٫۰۱

۱٫۸۷

۰٫۱۰

۰٫۷۰

۰٫۵۴

۳٫۵۵

۳٫۸۰

۱۶٫۵۵

۰٫۳۶

۳٫۴۵

۰٫۴۴

۳٫۲۲

۳۵٫۸۲

۲٫۰۵

۰٫۲۳

۰٫۰۳

۱۱٫۰۷

۱۳٫۳۷

-۰٫۱۸

۰٫۴۱

۱۱٫۷۳

۲۱٫۵۴

۳۳٫۵۰

۱۳۸۸

۱۰۰

۱۷٫۰۷

۰٫۳۸

۰٫۷۴

۰٫۰۱

۱٫۷۱

۰٫۰۶

۰٫۵۳

۰٫۳۴

۳٫۳۸

۳٫۸۳

۱۶٫۰۳

۰٫۲۵

۳٫۰۷

۰٫۵۹

۲٫۷۳

۳۳٫۶۵

۲٫۰۰

۰٫۶۴

۰٫۰۳

۱۴٫۰۰

۱۶٫۶۷

۰٫۰۲

۱٫۶۰

۸٫۹۶

۲۲٫۰۳

۳۲٫۶۰

۱۳۸۹

۱۰۰

۱۳٫۰۳

۰٫۷۲

۰٫۵۹

۰٫۰۰

۱٫۳۹

۰٫۰۴

۰٫۳۳

۰٫۳۷

۲٫۸۰

۳٫۸۵

۱۵٫۸۹

۰٫۳۰

۲٫۷۱

۰٫۵۴

۲٫۴۶

۳۱٫۹۸

۱٫۸۹

۱٫۹۸

۰٫۰۸

۲۱٫۳۹

۲۵٫۳۳

-۰٫۱۷

۱٫۲۴

۸٫۲۱

۲۰٫۳۷

۲۹٫۶۵

۱۳۹۰

۰٫۳۶

۰٫۹۹

۰٫۰۳

۱٫۲۸

۰٫۰۲

۰٫۴۳

۰٫۲۱

۳٫۵۰

۴٫۴۵

۱۰۰

۱۶٫۵۶

۰٫۲۸

۱۰۰

۲۰٫۳۹

۰٫۳۰

۰٫۶۲

۰٫۰۲

۱٫۳۷

۰٫۰۵

۰٫۰۰

۰٫۲۹

۳٫۴۹

۴٫۳۳

۱۵٫۴۵

۰٫۳۴

۲٫۰۱

۰٫۶۱

۲٫۲۰

۳۲٫۰۸

۲٫۵۴

۲٫۳۳

۰٫۱۱

۱۹٫۷۶

۲۴٫۷۴

۰٫۶۶

-۰٫۱۶

۱۵٫۶۹

۱۵٫۶۵

۲٫۶۲

۰٫۷۱

۲٫۴۹

۳۲٫۷۶

۲٫۱۱

۲٫۱۹

۰٫۰۸

۲۱٫۱۰

۲۵٫۴۸

۱٫۲۶

۱٫۱۹

۸٫۶۹

۱۴٫۰۶

۲۵٫۲۰

۶٫۶۱

۲۲٫۷۹

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺟﺪول -۴ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو«» ،اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ« و »ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای« ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ۱۳۹۲-۱۳۸۳

۱۶
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ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
۱۰۰

۱۷٫۲۱

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۱٫۴۷

۰٫۰۴

۰٫۴۲

۰٫۰۸

۳٫۶۲

۰٫۷۰
۰٫۲۴
۲٫۶۳
۷٫۰۳

۱٫۲۶

۲٫۵۱

۱۹٫۹۸

۱۰٫۶۳
۰٫۰۴
۰٫۰۲
۱٫۵۸

۲٫۲۱
۱۲٫۲۶

۵٫۰۸

۱۰۰

۱۷٫۷۸

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۱٫۲۲

۰٫۰۲

۰٫۴۵

۰٫۰۷

۳٫۶۳

۰٫۴۹
۰٫۱۵
۱٫۹۹
۶٫۲۷

۱٫۰۲

۲٫۱۵

۱۷٫۴۵

۹٫۱۷
۰٫۰۱
۰٫۰۲
۱٫۲۱

۲٫۴۱
۱۰٫۴۰

۳٫۹۶

۴٫۴۰

۴۳٫۴۶
۴٫۱۰

۳۹٫۲۹

۵۰٫۵۵

۵۴٫۳۷

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی

ﮐﺮاﯾﻪی ﺳﻮاری داﺧﻞ ﺷﻬﺮی )ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﺷﺨﺼﯽ(

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﭘﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮار

ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﺮاﯾﻪی ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﺎدهای )واﻧﺖ ،ﮐﺎﻣﯿﻮن و(...

ﮐﺮاﯾﻪی واﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ

ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ و آژاﻧﺲ

ﮐﺮاﯾﻪی ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی
ﮐﺮاﯾﻪی ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس داﺧﻞ ﺷﻬﺮی
ﮐﺮاﯾﻪی ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی
ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﺷﻬﺮی

ﮐﺮاﯾﻪی اﺗﻮﺑﻮس داﺧﻞ ﺷﻬﺮی )ﻧﻘﺪی و ﺷﺎرژ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(

ﮐﺮاﯾﻪی اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای

اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﮔﺎزوﯾﯿﻞ
ﮔﺎزﻣﺼﺮﻓﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و...

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ دوم ﺧﺎرﺟﯽ
اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای و ﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول ﺧﺎرﺟﯽ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ دوم داﺧﻠﯽ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول داﺧﻠﯽ

ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو

ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺳﺎل

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۰۰

۱۸٫۴۱

۰٫۱۱

۱٫۷۱

۰٫۰۱

۱٫۱۲

۰٫۰۱

۰٫۵۶

۰٫۰۶

۳٫۶۶

۰٫۴۹
۰٫۱۳
۲٫۱۲
۴٫۹۷

۰٫۹۰

۱٫۷۵

۱۷٫۶۱

۸٫۹۳
۰٫۰۰
۰٫۰۶
۱٫۱۶

۱۰۰

۱۸٫۰۶

۰٫۲۵

۳٫۴۰

۰٫۰۴

۲٫۰۶

۰٫۰۲

۰٫۳۶

۰٫۱۰

۴٫۰۱

۰٫۴۸
۰٫۱۲
۱٫۹۱
۴٫۰۷

۱٫۰۱

۲٫۰۶

۱۹٫۸۸

۸٫۹۲
۰٫۰۱
۰٫۰۳
۱٫۰۵

۰٫۵۶
۱۰٫۰۱

۲٫۶۸
۰٫۳۶
۱۰٫۱۴

۶٫۹۵

۵٫۰۳

۴۳٫۷۴
۵٫۱۴

۴۱٫۴۳

۵۳٫۹۷

۵۱٫۹۳

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۰۰

۱۹٫۲۸

۰٫۱۵

۲٫۵۶

۰٫۰۵

۱۰۰

۲۲٫۳۷

۰٫۲۱

۲٫۲۶

۰٫۰۴

۲٫۴۱

۰٫۰۱

۰٫۳۵

۰٫۰۴

۴٫۰۲

۰٫۴۱
۰٫۱۲
۲٫۷۴
۵٫۶۶

۱٫۰۷

۲٫۲۷

۲۱٫۸۲

۹٫۸۷
۰٫۰۰
۰٫۲۴
۱٫۴۳

۱٫۰۳
۱۱٫۵۵

۲٫۸۱

۷٫۷۲

۳۲٫۷۰

۴۴٫۲۶

۲٫۶۳

۰٫۰۲

۰٫۶۸

۰٫۰۴

۳٫۹۹

۰٫۵۴
۰٫۱۵
۲٫۵۳
۴٫۸۹

۱٫۰۵

۲٫۰۵

۲۱٫۱۱

۸٫۹۶
۰٫۰۱
۰٫۰۹
۱٫۴۷

۰٫۴۵
۱۰٫۵۳

۷٫۲۳

۶٫۶۰

۳۴٫۸۰

۴۹٫۰۹

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۰۰

۲۰٫۱۲

۰٫۲۰

۱٫۸۹

۰٫۰۳

۲٫۶۱

۰٫۰۲

۰٫۳۹

۰٫۰۶

۴٫۴۱

۰٫۴۷
۰٫۰۶
۲٫۵۱
۶٫۱۸

۱٫۴۱

۲٫۳۵

۲۲٫۶۰

۱۳٫۳۹
۰٫۰۱
۰٫۷۳
۱٫۶۰

-۱٫۷۴
۱۵٫۷۲

۳٫۶۰

۸٫۷۶

۳۰٫۹۴

۴۱٫۵۵

۱۳۸۹

۱۰۰

۱۷٫۶۹

۰٫۱۸

۲٫۰۰

۰٫۰۲

۱٫۵۳

۰٫۰۲

۰٫۱۸

۰٫۰۴

۳٫۴۸

۰٫۴۱
۰٫۰۸
۲٫۶۶
۷٫۰۶

۱٫۸۸

۰٫۱۲

۱٫۱۱

۰٫۰۴

۱٫۸۹

۰٫۰۱

۰٫۶۳

۱۰۰

۲۵٫۳۲

۰٫۱۲

۴٫۹۴

۱۰۰

۲۸٫۲۵

۱٫۴۰

۰٫۰۲

۲٫۱۹

۰٫۰۰

۰٫۶۱

۰٫۰۳

۰٫۴۳
۰٫۰۹
۲٫۴۶
۸٫۰۲

۱٫۹۳

۴٫۳۳

۰٫۴۸
۰٫۰۸
۲٫۸۱
۸٫۲۰

۲٫۸۲

۲٫۱۵

۲٫۵۱

۰٫۰۵

۱٫۹۳

۲۱٫۴۷

۲۵٫۸۶

۲۳٫۶۱

۲۳٫۹۰
۰٫۰۴
۱٫۸۷
۱٫۸۰

۲۲٫۵۸
۰٫۱۰
۲٫۳۵
۱٫۹۰

۱۰٫۱۸

۲۰٫۵۵
۰٫۰۹
۱٫۹۹
۲٫۲۳

۰٫۶۸
۲۷٫۶۲

۵٫۵۰

۲٫۶۲

۹٫۲۶

۰٫۹۴
۲۶٫۹۳

۱٫۲۴

۱۴٫۲۳

۲۱٫۹۰

۲۳٫۲۸

۱٫۲۳
۲۴٫۸۵

۳٫۲۲

۴٫۵۱

۲۴٫۸۱

۳۳٫۲۳

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺟﺪول  -۵ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو«» ،اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ و روانﺳﺎز ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨـﺼﯽ« و »ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ ﺟـﺎده ای« ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮی ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
) ۱۳۹۲-۱۳۸۳درﺻﺪ(
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۱۷

ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی »اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ« ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،از  ۹٫۹۱درﺻﺪ در ﺳﺎل
 ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۱۹٫۷درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ -۱ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۳ﺗﺎ ۱۳۹۲

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪی »اﻧــﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ دﺳــﺖ اول داﺧﻠــﯽ« ﺑــﺎ ۳۱٫۴۷
درﺻﺪ» ،اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ« ﺑﺎ  ۱۳٫۶۹درﺻﺪ و »ﮐﺮاﯾﻪی ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﺷـﻬﺮی«
درﺻﺪ

ﺑــﺎ  ۶٫۲۳درﺻــﺪ ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ،دارای ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ از
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﻬﻢ ﺧﺮﯾــﺪ »اﻧــﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ دﺳــﺖ اول داﺧﻠــﯽ« ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی ،از
 ۳۹٫۲۹درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۳ﺑــﻪ  ۹٫۲۶درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﮐﺎﻫــﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ »اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ دوم داﺧﻠﯽ« ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،از ۵٫۰۸
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑـﻪ  ۱۰٫۱۸درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ

ﺷﮑﻞ-۲ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗﺎ ۱۳۹۲

اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی »اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ« ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،از  ۱۰٫۶۳درﺻﺪ در ﺳﺎل
 ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۲۰٫۵۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎل .۱۳۹۲-۱۳۸۳
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ آدرس
&http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=۱۱۴
agentType=ViewType&PropertyTypeID= ۱۰۲

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 .۱ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۸
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ﺷﮑﻞ -۳ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﺳﺖ اول داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﯿﮏ
ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۳ﺗﺎ ۱۳۹۲

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۹۰





زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ و ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐـﺸﻮر ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺑـﺮای
آﻧــﺎن از اﻫﻤﯿــﺖ وﯾــﮋهای ﺑﺮﺧــﻮدار اﺳــﺖ .در ﺑﻨــﺪ  ۱۳ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﮐﻠــﯽ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳـﺎﻛﻦ ،آن دﺳـﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﻛـﻪ در
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﻜﺂنﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷـﺪه از ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺨﺖ و
ﻧــﯿﺰ ﭼــﺎدر ﺛﺎﺑــﺖ ،آﻟﻮﻧــﮏ ،ﻛــﭙﺮ و  (...ﺳــﻜﻮﻧﺖ دارد ،ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ )ﻧﺘﺎﯾــﺞ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان.(۱۳۸۵ ،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﺳـﺎﮐﻦ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ

 ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۴را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻠـﯽ ﺟﻮاﻧـﺎن ،ﻓﺮاﻫـﻢ

ﺟﻮان ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ،ﺟﻨـﺲ و ﺳـﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ و وﺿـﻊ ﺳـﮑﻮﻧﺖ

ﮐــﺮدن ﻣﺤﯿــﻂ رﺷــﺪ ﻓﮑــﺮی و ﻋﻠﻤــﯽ و ﺗــﻼش در ﺟﻬــﺖ رﻓــﻊ دﻏﺪﻏــﻪﻫﺎی

ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰اﻧﺠﺎمﺷــﺪه

ﺷﻐﻠﯽ ،ازدواج ،ﻣﺴﮑﻦ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی

اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣـﺬﮐﻮر ،ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿـﻖ و

دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪی دو درﺻـﺪی ﺣﺎﺻـﻞ از

ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ زﯾـﺮ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺧـﺎص

ﻫــﺮ دو ﺳﺮﺷــﻤﺎری  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰و ﺑﺮرﺳــﯽ دراﻣــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی دارای

آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوهﻫـﺎ ،ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺟــﻮان ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ

ﺟﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،وﺿـﻌﯿﺖ رﻓـﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺟﻮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗـﺎ

ﻧﺮم اﻓﺰار  ،SASاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۱۳۹۰ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻌﺮﯾــﻒ آﻣــﺎری ﻣــﺼﻮب ﮐــﻪ از ﭘــﺬﯾﺮش ﮔــﺴﺘﺮدهای در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ۱۹۹۲ ،و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر،(۲۰۱۲ ،
اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۴-۱۵ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻮان در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۴-۱۵ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟـﻮان در ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان .(۱۳۸۹ ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ
ﻣﻨﻈـﻮر از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟـﻮان ،ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ  ۲۴-۱۵ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ

 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان
در ﺟﺪاول  ۱و  ۲ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﺑﻌـﺪ
ﺧــﺎﻧﻮار ،ﺟﻨــﺲ و ﺳــﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰اراﺋــﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﻲ ﻫﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهي آﻣﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهي آﻣﺎر اﺳﺖ.
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ﺟﺪول -۱ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار
ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ

۱۳۹۰

۱۳۸۵
ﯾﮏ ﻧﻔﺮه

ﮐﻞ

دوﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮه

ﮐﻞ

دوﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۷۰۲,۱۷۰

۶۷,۳۰۳

۶۳۴,۸۶۷

۷۶۰,۵۳۴

۷۷,۳۰۱

۶۸۳,۲۳۳

۱۹ـ ۱۵ﺳﺎﻟﻪ

۶۰,۰۹۵

۱۵,۲۳۲

۴۴,۸۶۳

۵۱,۷۹۷

۱۵,۴۶۷

۳۶,۳۳۰

۲۴ـ ۲۰ﺳﺎﻟﻪ

۶۴۲,۰۷۵

۵۲,۰۷۱

۵۹۰,۰۰۴

۷۰۸,۷۳۷

۶۱,۸۳۴

۶۴۶,۹۰۳

۶۶۶,۴۷۲

۵۳,۵۰۰

۶۱۲,۹۷۲

۷۱۶,۹۵۲

۵۶,۹۲۶

۶۶۰,۰۲۶

۱۹ـ ۱۵ﺳﺎﻟﻪ

۵۳,۲۲۷

۱۱,۹۸۲

۴۱,۲۴۵

۴۴,۲۰۳

۱۱,۲۶۰

۳۲,۹۴۳

۲۴ـ ۲۰ﺳﺎﻟﻪ

۶۱۳,۲۴۵

۴۱,۵۱۸

۵۷۱,۷۲۷

۶۷۲,۷۴۹

۴۵,۶۶۶

۶۲۷,۰۸۳

۳۵,۶۹۸

۱۳,۸۰۳

۲۱,۸۹۵

۴۳,۵۸۲

۲۰,۳۷۵

۲۳,۲۰۷

ﻣﺮد و زن

ﻣﺮد

زن
۱۹ـ ۱۵ﺳﺎﻟﻪ

۶,۸۶۸

۳,۲۵۰

۳,۶۱۸

۷,۵۹۴

۴,۲۰۷

۳,۳۸۷

۲۴ـ ۲۰ﺳﺎﻟﻪ

۲۸,۸۳۰

۱۰,۵۵۳

۱۸,۲۷۷

۳۵,۹۸۸

۱۶,۱۶۸

۱۹,۸۲۰

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﺟﺪول -۲ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار
ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ

۱۳۹۰

۱۳۸۵
ﮐﻞ

ﯾﮏﻧﻔﺮه

۱

۰٫۰۹۶

۰٫۹۰۴

۱۵ـ ۱۹ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۰۸۶

۰٫۰۲۲

۰٫۰۶۴

۰٫۰۶۸

۲۰ـ ۲۴ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۹۱۴

۰٫۰۷۴

۰٫۸۴۰

۰٫۹۳۲

۰٫۰۸۱

ﻣﺮد

۰٫۹۴۹

۰٫۰۷۶

۰٫۸۷۳

۰٫۹۴۳

۰٫۰۷۵

۰٫۸۶۸

۱۵ـ ۱۹ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۰۷۶

۰٫۰۱۷

۰٫۰۵۹

۰٫۰۵۸

۰٫۰۱۵

۰٫۰۴۳

۲۰ـ ۲۴ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۸۷۳

۰٫۰۵۹

۰٫۸۱۴

۰٫۸۸۵

۰٫۰۶۰

۰٫۸۲۴

زن

۰٫۰۵۱

۰٫۰۱۹

۰٫۰۳۱

۰٫۰۵۷

۰٫۰۲۷

۰٫۰۳۱

۱۵ـ ۱۹ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۵

۰٫۰۰۵

۰٫۰۱۱

۰٫۰۰۶

۰٫۰۰۴

۲۰ـ ۲۴ﺳﺎﻟﻪ

۰٫۰۴۱

۰٫۰۱۵

۰٫۰۲۶

۰٫۰۴۷

۰٫۰۲۱

۰٫۰۲۶

ﻣﺮد و زن

دوﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

دوﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﮐﻞ

ﯾﮏﻧﻔﺮه

۱

۰٫۱۰۲

۰٫۸۹۸

۰٫۰۲۰

۰٫۰۴۸
۰٫۸۵۱
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۸۵ﺣﺪود  ۷۰۲ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر،

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺑﯿـﻦ دو ﺳﺮﺷـﻤﺎری ،درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾـﺶ

دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﺮ  ۲۵ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ در

ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺗﻨﻬﺎ ،ﺣﺪود  ۶درﺻﺪ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﻣـﻮرد

ﮐﺸﻮر ،ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮار دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺟـﻮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل ۱۳۹۰

زﻧﺎن ﺟﻮان ﺗﻨﻬﺎ ۴۸ ،درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻫﻢﭼﻨـﺎن ﺣـﺪود ﺳـﻪ ﭼﻬـﺎرم

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺑﯿـﺶ از  ۷۶۰ﻫـﺰار رﺳـﯿﺪه

ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﯽ ،ﺣـﺪود ۵

اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧـﺎﻧﻮار

درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﯿـﺶ از

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی

 ۹۰درﺻﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮان در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۰ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎً از ﻫــﺮ  ۲۸ﺧــﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟــﯽ ﮐــﺸﻮر ،ﯾــﮏ ﺧــﺎﻧﻮار دارای
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﮐـﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ دارای
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ،دو ﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧـﺪ .ﻋﻠﯽرﻏـﻢ
ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
از  ۶۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ  ۷۷ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۰اﻓﺰاﯾـﺶ

۲۰
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ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦ دو ﺳﺮﺷـﻤﺎری
از  ۶۸٫۵ﺑﻪ  ،۷۱٫۴ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﺟـﺪول  ۳در ﻫـﺮ دو
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،از ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺟـﻮان ،ﺣـﺪود
 ۶۲درﺻــﺪ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی و  ۳۸درﺻــﺪ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔــﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺪول  -۳ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ و وﺿﻊ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ

۱۳۸۵
ﺟﻤﻊ

۱۳۹۰

ﯾﮏ ﻧﻔﺮه

دوﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﮐﻞ

۷۰۲,۱۷۰

۶۷,۳۰۳

۶۳۴,۸۶۷

ﺷﻬﺮی
ﻣﺮد

ﺟﻤﻊ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮه

دو ﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۷۶۰,۵۳۴

۷۷,۳۰۱

۶۸۳,۲۳۳

۴۳۹,۱۹۰

۵۲,۳۲۰

۳۸۶,۸۷۰

۴۷۰,۵۰۹

۵۸٬۴۴۸

۴۱۲٬۰۶۱

۴۱۷٬۴۰۹

۴۲٬۴۷۰

۳۷۴٬۹۳۹

۴۴۲٬۲۴۲

۴۳٬۶۰۵

۳۹۸٬۶۳۷

۲۱٬۷۸۱

۹٬۸۵۰

۱۱٬۹۳۱

۲۸٬۲۶۷

۱۴٬۸۴۳

۱۳٬۴۲۴

روﺳﺘﺎﯾﯽ

زن

۲۶۱٬۶۳۰

۱۴٬۸۴۴

۲۴۶٬۷۸۶

۲۸۹٬۱۷۱

۱۸٬۷۷۹

۲۷۰٬۳۹۲

ﻣﺮد

۲۴۷٬۷۴۷

۱۰٬۸۹۸

۲۳۶٬۸۴۹

۲۷۳٬۹۰۱

۱۳٬۲۶۷

۲۶۰٬۶۳۴

زن

۱۳٬۸۸۳

۳٬۹۴۶

۹٬۹۳۷

۱۵٬۲۷۰

۵٬۵۱۲

۹٬۷۵۸
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 ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

 ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار

در ﺳــﺎل ۱۶ ،۱۳۸۵درﺻــﺪ و در ﺳــﺎل  ۲۱ ،۱۳۹۰درﺻــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی

در ﻫﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﻪ ،از ﺳـﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای واﺣـﺪ

دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان از واﺣـﺪ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ راﯾﮕـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﮏ اﺗﺎق و ﮐﻢﺗﺮ و ﭼﻬﺎر اﺗﺎق و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮی ﺑـﺎ ﮐـﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در ﮔﺰﯾﻨـﻪی ﺳـﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای

ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای واﺣـﺪ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ دو اﺗـﺎق و ﺳـﻪ اﺗـﺎق اﻓـﺰوده ﺷـﺪه

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺟــﻮان در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .در ﻫــﺮ دو ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،در ﻓﺎﺻــﻠﻪی

اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان در دو ﻣﻘﻄﻊ ﺣـﺪود

ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ،از ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ

 ۶۵درﺻﺪ در واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دو اﺗﺎق و ﮐﻢﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

ﺷﺪه و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ،اﻓـﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ در

اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺣﺪود  ۳۵درﺻﺪ اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ در ﻫﺮ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

 اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺷﺪت ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی داراﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺳﻬﻢ

در ﻫــﺮ دو ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،در ﻓﺎﺻــﻠﻪی ﭘﻨﺞﺳــﺎﻟﻪ ،ﺑــﻪ ﺳــﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی دارای

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﻣﺎﻟﮏ ،ﺣـﺪود ﻧـﺼﻒ اﯾـﻦ ﺳـﻬﻢ در ﮐـﻞ

ﺧﻮدروی ﺳﺒﮏ و راﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  -۱ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )درﺻﺪ(

۱۰۰

۱۰۰

۸۰

۸۰

۶۰

۶۰

۴۰

۴۰

۲۰

۲۰

۰

۰
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۲۱

ﺷﮑﻞ  -۲ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق در اﺧﺘﯿﺎر در واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﮐﻞ
۱۰۰

۱۰۰
۸۰

۸۰

۶۰

۶۰

۴۰

۴۰

۲۰

۲۰

۰

۰
ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ  ۱۳۸۵و ۱۳۹۳

ﺷﮑﻞ  -۳ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت )درﺻﺪ(

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

ﻫﺮ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان دارای ﺧﻮدرو ﺳـﺒﮏ

واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ )ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ( ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد

ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ اﺳﺖ.

اﺗﺎق ﺑﯿﺶﺗﺮاﺳﺖ.

 ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای

 ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و

ﻃﯽ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اراﺋﻪﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ وﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی

ﺟﻮان ،دارای واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای واﺣﺪ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ  ۵۰ﻣﺘـﺮ
ﻣﺮﺑﻊ و ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺑﺮﺧـﻮردار از واﺣـﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  ۵۱ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻣــﯿﺰان اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺳــﺎﮐﻦ در واﺣــﺪﻫﺎی ﻣــﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧــﺴﺒﺘ ًﺎ
ﺑﺰرگﺗــﺮ ،در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی ﺑﯿﺶﺗــﺮ از ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در

۲۲
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دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دراﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﭘﻮﻟــﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ
ﺧــﺎﻧﻮار ،دراﻣــﺪﻫﺎی ﻏــﯿﺮ ﭘﻮﻟــﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﻣﺠﻤــﻮع دراﻣــﺪ ﺧــﺎﻟﺺ ﻣــﺰد و
ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ )ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ( ،دراﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮقﺑﮕـﯿﺮی
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ( ،دراﻣﺪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﮐﺸﺎورزی )ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ(
 ،دراﻣﺪ از ﻣـﺸﺎﻏﻞ آزاد ﻏـﯿﺮ ﮐـﺸﺎورزی )ﻏـﯿﺮ ﭘﻮﻟـﯽ( ،دراﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ

)ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ( ،دراﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ
ﻣــــﺰد و ﺣﻘــــﻮق ﺑﺨــــﺶ

ﺟﺪول  -۴ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۱۳۹۰

۱۳۸۵
ﮐﻞ

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﮐﻞ

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ

 ۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﮐﻢﺗﺮ

۲۵

۲۴

۲۸

۲۳

۱۹

۳۱

 ۷۵-۵۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

۲۱

۲۲

۱۹

۳۱

۳۳

۲۷

 ۸۰-۷۶ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

۹

۹

۱۰

۱۱

۱۰

۱۳

دراﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ از ﮐﻞ

 ۱۰۰-۸۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

۱۶

۱۶

۱۶

۱۸

۱۹

۱۶

 ۱۵۰-۱۰۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

۱۷

۱۸

۱۶

۱۳

۱۴

۱۰

دراﻣــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﻪ دﺳــﺖ

ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

۱۱

۱۲

۱۱

۵

۵

۳

ﻣﯽآﯾﺪ.

ﮐﻞ

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

ﺗﻌﺎوﻧﯽ )ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ( اﺳﺖ.
از ﺗﻘــﺴﯿﻢ دراﻣــﺪﻫﺎی ﻏﯿــﺮ
ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑـﺮ ﻣﺠﻤـﻮع
دراﻣـــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎ ،ﺳـــﻬﻢ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و ۱۳۹۰

 ،۵در ﻣﻨــــﺎﻃﻖ ﺷــــﻬﺮی و
روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤــﻮاره ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ
ﺟــﻮان ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﮐــﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ از ﮐﻤﮏﻫــﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﻢﺗـﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدهاﻧـﺪ .ﻻزم ﺑـﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑـﺴﯿﺎر

ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
 ﺑﺮرﺳﯽ دراﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان

ﺟﺪول -۵ﺳﻬﻢ دراﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ از ﮐﻞ دراﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰-۱۳۸۵
ﺳﺎل
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان
ﺷﻬﺮی
۱۴٫۵۸
۱۴٫۰۲
۱۷٫۰۹
۱۶٫۴۳
۱۴٫۱۹
۱۲٫۳۳

ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
ﺷﻬﺮی
۲۴٫۹۲
۲۵٫۴۷
۲۷٫۵۵
۲۶٫۲۷
۲۶٫۳۸
۲۳٫۱۶

روﺳﺘﺎﯾﯽ
۱۹٫۱۳
۱۸٫۱۱
۲۱٫۲۸
۲۱٫۵۸
۱۹٫۷۶
۱۵٫۴۵

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۱۳۸۵اﻟﯽ ۱۳۹۰

روﺳﺘﺎﯾﯽ
۲۲٫۱۴
۲۳٫۲۹
۲۳٫۵۳
۲۴٫۳۶
۲۳٫۶۷
۱۹٫۰۳

ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨــﻪ و
دراﻣـــﺪ ﺷـــﻬﺮی و روﺳـــﺘﺎﯾﯽ ﮐـــﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟــﯽ ﺳــﺎﮐﻦ ﺑــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗــﻮان در ده دﻫــﮏ
دراﻣــﺪی ﺗﻮزﯾــﻊ ﻧﻤــﻮد ،ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ ﺑــﺮ اﺳــﺎس دراﻣــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ،ده دﻫــﮏ
دراﻣﺪی ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ  ۱۰درﺻـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺳـﺎﺧﺖ
)ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ( .ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﻫﮏﻫـﺎی ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ از ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟـﻮان ،ﺑﯿـﺶ از

ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎﻧﻮاﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ آورد.

 ۹۰درﺻــﺪ ،دو ﻧﻔــﺮه و ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ،ﻫــﻢ از ﻟﺤــﺎظ اﻣﮑﺎﻧــﺎت واﺣــﺪ

ﺷــﮑﻞ  ۴ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﻃــﯽ دورهی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ،ﺣــﺪود ﯾــﮏ ﺳــﻮم

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﮕﺎه دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر از ﺑُﻌﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ،

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺟـﻮان در دﻫـﮏ اول دراﻣـﺪی و ﺗﻨﻬـﺎ
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از آﻧﺎن در ﺳﻪ دﻫﮏ ﺑﺎﻻی دراﻣـﺪی ﻗـﺮار دارﻧـﺪ .واﺿـﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻫﮏ ده درﺻﺪ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﯽ دارد.

ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺟــﻮان ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﮐــﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟــﯽ
ﺳــﺎﮐﻦ از وﺿــﻌﯿﺖ ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﺑﺮﺧــﻮردار ﻫــﺴﺘﻨﺪ .اﯾــﻦ آﻣﺎرﻫــﺎ ﻟــﺰوم
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاران

ﯾﺎداور ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻃـﯽ دورهی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﺳـﻮم ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی

ﻣﻨﺎﺑﻊ

روﺳـــﺘﺎﯾﯽ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ ﺟـــﻮان در دﻫﮏﻫـــﺎی دوم و ﺳـــﻮم دراﻣـــﺪی
ﻗﺮاردارﻧــﺪ .در ﻫــﺮ دو ﺷــﮑﻞ ﺑــﺎ ﺑــﺎﻻ رﻓﺘــﻦ دﻫﮏﻫــﺎی دراﻣــﺪی از ﺳــﻬﻢ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺷﺪت اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ،
در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و  ،۱۳۹۰ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،
ﺗﻬﺮان.
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟﯽ  ،۱۳۸۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان.
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۲۳

ﺷﮑﻞ  -۴ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻫﮏﻫﺎی دراﻣﺪی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ) ۱۳۹۰درﺻﺪ(

۱۳۹۰
۱۳۸۹
۱۳۸۸
۱۳۸۷
۱۳۸۶
۱۳۸۵

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی  ۱۳۸۵اﻟﯽ ۱۳۹۰
ﺷﮑﻞ  -۵ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻫﮏﻫﺎی دراﻣﺪی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۰درﺻﺪ

۱۳۹۰
۱۳۸۹
۱۳۸۸
۱۳۸۷
۱۳۸۶
۱۳۸۵

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۱۳۸۵اﻟﯽ ۱۳۹۰

ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟـﯽ ،۱۳۹۰
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان.
ﻧﺘــﺎﯾﺞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟــﯽ
،۱۳۹۰ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان.
UN (۱۹۹۲), Statistical Charts and Indicators on the Situation
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺣـﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﺘﺎن ﮔﯿـﻼن
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۹۱




وﺣﻴﺪ ﻃﻴﻔﻮري ،ﺳﻴﺪه ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻤﻲ و ﻣﻬﺮداد ﻧﻮروزي ﻓﻴﺮوز

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﺪﯾـﺪار
ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔــﺸﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان اﺑــﺰاری
ﻣﻨﺎﺳـــﺐ و ﻣﺆﺛـــﺮ ﺟﻬـــﺖ ﺗـــﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔـﯿﺮد .از اﯾـﻦ رو
در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی
اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن از ﻣﻨﻈــﺮ ﺣــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿــﺪ در دوره
زﻣــﺎﻧﯽ  ۱۳۸۵ﺗــﺎ  ۱۳۹۱در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿـــﻖ ﻧـــﺸﺎن ﻣﯽدﻫـــﺪ ﮐـــﻪ  ۲٫۳درﺻـــﺪ از
ارزش اﻓـــﺰودهی ﮐـــﻞ ﮐـــﺸﻮر در ﺳـــﺎل ۱۳۹۱
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ .در ﺑﯿـﻦ
ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ،ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﺎ
ﺳــﻬﻤﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ  ۶۰٫ ۶درﺻــﺪ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ
ارزش اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﺑﺨﺶﻫــﺎی »ﮐــﺸﺎورزی«» ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب و
ﺑــﺮق و ﮔــﺎز« و »ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن« در ﻣﺮاﺗــﺐ

ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای اﯾﻔـﺎ

ﻣﺤـــﺼﻮل ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ اﺳـــﺘﺎن ﮔﯿـــﻼن

ﻧﻤﺎﯾــــﺪ ،در ﻧﺘــــﺎﯾﺞ ﺣــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــــﻪای

 ۱۶۱۰۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻌـﺎدل  ۲٫۳درﺻـﺪ از

)ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی در ﺳـــﻄﺢ

ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﮐــﺸﻮر را ﺗــﺸﮑﯿﻞ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎ( ﻧﻤﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ

ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻬﯿـﻪی

اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،در رﺗﺒﻪی  ۱۳ﻗﺮار ﻣﯽﮔـﯿﺮد .در اﯾـﻦ

ﺗﻤــﺎم ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ،در ﮔــﺎم ﻧﺨــﺴﺖ

ﺳﺎل اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬـﺮان ،ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و اﺻـﻔﻬﺎن

ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۱۰٫۴ ،۲۴٫۵و  ۷درﺻـﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ

ﺑﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ از ﺳـﺎل  ۱۳۷۶در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر

ﺳــﻬﻢ و اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳــﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳــﺎن

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و

ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلوﺑﺨﺘﯿـﺎری ﺑـﺎ  ۰٫۶ ،۰٫۵و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﻗﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾـﻦ

 ۰٫۷ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ

ﺗﺮﺗﯿـــﺐ از ﺳـــﺎل  ۱۳۷۹در ﮐﻠﯿـــﻪی اﺳـــﺘﺎنﻫﺎ

ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪی ﺣـﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ
اﺳـــﺘﺎن ﻣﻨﺘـــﺸﺮ و در ﺣـــﺎل ﺣﺎﺿـــﺮ آﺧﺮﯾـــﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از آﻣﺎرﻫــﺎ و اﻃﻼﻋــﺎت اﻗﺘــﺼﺎدی
ﻣﻬﻤــﯽ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﻘــﺶ ﻣﺆﺛــﺮی ﺑــﻪ وﯾــﮋه در

اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ

 ۱۳۹۱-۱۳۸۵اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت و

ﺳــﺮاﻧﻪی ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﮐــﺸﻮر در

ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿــﺪ

ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  ۹۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده

اﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺸﻮر و ﺳـﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ

ﺑﺮرﺳــــﯽ ﻋﻤﻠﮑــــﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪﻫﺎی اﻗﺘــــﺼﺎدی،

آﻣﺎرﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی را ﻣﺤــﺴﻮسﺗﺮ ﻣﯽﺳــﺎزﻧﺪ.

 ۲۳٫۴درﺻــــﺪ )ﺣــــﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿــــﻮن رﯾــــﺎل(

ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺳــﺎلﻫﺎی

 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ وﯾـﮋه

ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﺑـﺎ

ﺳﺎل  ۱۳۹۱اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣﺎﺿـﺮ

ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ

ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻣﻌﺎدل  ۶۴٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳـﺖ؛

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﺗﺪوﯾﻦﺷــﺪه ،ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿــﺪ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاری ،آﯾﻨـــﺪهﻧﮕﺮی و ﻧﻈـــﺎﯾﺮ آن در

ﺳــﺮاﻧﻪی ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ اﺳــﺘﺎن در

اﺳــﺖ ﺑــﺎ اﺧﺘــﻼف ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﯽ ﺣــﺪود ۳۲٫۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎن
از ﻧﻈـﺮ ﺳــﺮاﻧﻪی ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ در رﺗﺒـﻪی ﺑﯿـﺴﺖ و

اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

ﯾﮑﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۰ﯾـﮏ
ﭘﻠـــﻪ ﺗـــﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ .در ﻫﻤﯿـــﻦ ارﺗﺒـــﺎط،

اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻘﺮﯾـﺒﯽ  ۲۴۹۶ﻫـﺰار

اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷــﻬﺮ ،ﺧﻮزﺳــﺘﺎن و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾــﻪ و

ﻧﻔـــﺮ در ﺳـــﺎل  ۱۳۹۱ﺣـــﺪود  ۳٫۳درﺻـــﺪ از

ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤــﺪ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ وﺟــﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ اﺳــﺘﺨﺮاج

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

وﺣﻴﺪ ﻃﻴﻔﻮري ﻣﻌﺎون آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ.
ﺳﻴﺪه ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮداد ﻧﻮروزيﻓﻴﺮوز رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ.
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ﻧﻔــﺖ ﺧــﺎم و ﮔــﺎز ﻃﺒﯿﻌــﯽ در آن ،از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻓﺎرس و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣــﯿﺰان ﺳــﺮاﻧﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻣﻌــﺎدل  ۱۶۶٬۲۵۰و

ﺑﯿـــﺎﻧﮕﺮ اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻗـــﺪرت اﻗﺘـــﺼﺎدی اﺳـــﺖ و

ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ رﺗﺒــﻪﻫﺎی اول ﺗــﺎ ﺳــﻮم را ﺑــﻪ ﺧــﻮد

 ۱۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدهاﻧـﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﻓﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ

اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ارزش اﻓﺰودهی اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ

و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮔﻠـﺴﺘﺎن

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۱ﺳـﺮاﻧﻪی

در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۳۹و  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ،ﮐﻢﺗﺮﯾـﻦ

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن ۶۴٫۵

ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ از ۶۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل در ﺳـﺎل

ﻣــﯿﺰان ﺳــﺮاﻧﻪی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ را در

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل

 ۱۳۸۵ﺑـــﻪ  ۲۵۲۴۸ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد رﯾـــﺎل در ﺳـــﺎل

ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 ،۱۳۸۵ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﭼـﻪ

۱۳۹۱رﺳﯿﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺻــﺪ ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۱ﺑــﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی ﺟــﺎری ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۰در ﮐﺸﻮر۱۶ ،درﺻﺪ و در اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮاﺑـﺮ
 ۲۴٫۲درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل اﺳـﺘﺎنﻫﺎی
ﯾـــﺰد و ﮐﺮﻣـــﺎن ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ ﺑـــﺎ  ۳۹٫۱و ۳۷٫۲
درﺻﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻟﺒﺮز و ﺳـﻤﻨﺎن
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ  ۱۷٫۴درﺻﺪ ،ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﺻـﺪ
ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ )ﺑــﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی
ﺟﺎری( را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺳـﺎل ۱۳۹۱
اﺳـــﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳـــﺘﺎن ،اﯾـــﻼم و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـــﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ ﺗﻐﯿـﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﻣﻌـﺎدل
۱۶٫۶ ،۸٫۶و ۲۴٫۳درﺻــﺪ را ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۰داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪول  ،۱ﺳـﻬﻢ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ
داﺧﻠــــﯽ اﺳــــﺘﺎن در دورهی )(۱۳۹۱-۱۳۸۵
ﮐﻢﺗـــﺮ از  ۳درﺻـــﺪ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ .ﺳـــﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن از  ۲٫۱درﺻـﺪ در ﺳـﺎل
 ۱۳۸۵ﺑــﻪ  ۲٫۳درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۱رﺳــﯿﺪه
اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ  ۰٫۲درﺻــﺪی ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی
در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﯽﺗـــﻮان اﺛـــﺮات ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺗـــﻮرم را در اﯾـــﻦ

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﺣﺪود ۰٫۹

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ

درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ اﯾﺮان ۹۲٫۱ ،درﺻﺪ ﭼـﺎی،

اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی

 ۳۷٫۶درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺞ ۷۶٫۲ ،درﺻـﺪ ﻓﻨـﺪق۸۵٫۱ ،

»ﮐـــــــﺸﺎورزی ،ﺷـــــــﮑﺎر و ﺟﻨﮕﻠـــــــﺪاری و

درﺻـــﺪ اﺑﺮﯾـــﺸﻢ ۶۰ ،درﺻـــﺪ ﺑـــﺎدام زﻣﯿـــﻨﯽ،

ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی«» ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن«» ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن،

۲۱٫۴درﺻﺪ زﯾﺘﻮن ۲٫۷ ،درﺻﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت۱۳٫۴ ،

آب ،ﺑــﺮق و ﮔــﺎز« و »ﺧــﺪﻣﺎت« ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ

درﺻـــﺪ ﮔﻮﺷـــﺖ ﻣـــﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾـــﺎری ۴ ،درﺻـــﺪ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ۵٫۱ ،درﺻـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺮﻣـﺰ۲۲٫۴ ،

 ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ

درﺻــﺪ آﺑﺰﯾــﺎن ﭘﺮورﺷــﯽ و  ۱۵درﺻــﺪ ﺧﺎوﯾــﺎر
۱

ﮐـــﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـــﺪ  .ﺷـــﺮاﯾﻂ ﺧـــﻮب

اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
ﺟﻨﮕﻞﻫـــﺎی اﻧﺒـــﻮه و اﻗﻠﯿـــﻢ ﻣـــﺴﺘﻌﺪ و ﺧـــﺎک

ارزش اﻓــــﺰودهی ﺑﺨــــﺶ ﮐــــﺸﺎورزی،

ﺣﺎﺻـﻠﺨﯿﺰ ﮐـﺸﺎورزی از ﯾﮏﺳـﻮ و ﺟــﺎریﺑﻮدن

ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ و ﭘـﺮآب ،ﻧﻈـﯿﺮ ﺳـﻔﯿﺪرود،

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول  ۲ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد،

ﭘــﻞرود ،ﮐﺮﮔــﺎنرود ،ﺷــﻔﺎرود ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻋﺎﻣــﻞ

ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱-۱۳۸۵اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن

ﻣﺆﺛﺮی ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده در اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ

ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳ﺗﺎ  ۴٫۳درﺻﺪی از ارزش

و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ اﺳــﺘﺎن

اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮕﻠـﺪاری

ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿـﺮ

را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ .در ﺳــﺎل

ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی

 ۱۳۹۱اﺳﺘﺎن ﮔﯿـﻼن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ  ۳٫۲درﺻـﺪی از

ﻧــﻮﯾﻦ و ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰهی ﮐــﺸﺎورزی ﺟﻬــﺖ اﻓﺰاﯾــﺶ

ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر در

ارزش اﻓــﺰودهی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ،ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺮرﺳــﯽ و

رﺗﺒـــﻪی دﻫـــﻢ ﺟـــﺎی ﮔﺮﻓـــﺖ .در اﯾـــﻦ ﺳـــﺎل

ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  -۱ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۵-۱۳۹۱
ﺷﺮح
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار )ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۴۹۶۰۶

۶۶۰۷۲

۱۲۹۷۱۱

۱۶۱۰۸۴

ﺳﻬﻢ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر )درﺻﺪ(

۲٫۱

۲٫۷

۲٫۲

۲٫۸

۲٫۲

۲٫۸

۲٫۳

رﺗﺒﻪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن) ﺑﺎ ﻧﻔﺖ(

۱۰

۱۱

۱۱

۹

۱۱

۱۴

۱۳

۹

۹

۹

۹

۱۰

۱۲

۱۱

۲۴۰۵

۲۴۱۷

۲۴۳۰

۲۴۴۵

۲۴۶۲

۲۴۸۱

۲۴۹۶

۲۰٫۶

۲۷٫۳

۳۳٫۷

۳۷٫۳

۲۰٫۱

۵۲٫۳

۶۴٫۵

۳٫۴

۳٫۴

۳٫۴

۳٫۳

۳٫۳

۳٫۳

۳٫۳

رﺗﺒﻪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن) ﺑﺪون ﻧﻔﺖ(
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﻧﻔﺮ(
ﺳﺮاﻧﻪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر )درﺻﺪ(
ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۱-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

۲۶
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۸۱۸۷۵

۹۱۲۸۴

۹۹۵۷۷

ﺟﺪول  -۲ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۵-۱۳۹۱
ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۶۵۰۰

۸۱۷۷

۱۲۵۶۷

۱۲۲۶۰

۱۲۳۶۰

۱۵۱۸۷

۲۵۲۴۸

ﺳﻬﻢ در ﮐﺸﻮر )درﺻﺪ(

۱٫۳

۱٫۳

۳٫۴

۵٫۳

۰٫۳

۰٫۳

۲٫۳

رﺗﺒﻪ در ﮐﺸﻮر

۱۲

۱۲

۹

۱۱

۱۲

۱۱

۱۰

۱٫۱۳

۴٫۱۲

۳٫۱۵

۴٫۱۳

۴٫۱۲

۷٫۱۱

۷٫۱۵

ﺷﺮح
ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده )ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن )درﺻﺪ(

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۱-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول  ۳ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد،

ارزش اﻓﺰودهی اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ در اﺳـﺘﺎن اﻓﺰاﯾـﺶ

ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب،

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ

ﺑﺮق و ﮔﺎز

ﻃــﻮری ﮐــﻪ از  ۵۲۶۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل در ﺳــﺎل

ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱-۱۳۸۵اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن

 ۱۳۸۵ﺑـــﻪ  ۱۷۷۲۹ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد رﯾـــﺎل در ﺳـــﺎل

ﻫﻤــــــﻮاره ﺳــــــﻬﻤﯽ ﮐﻢﺗــــــﺮ از  ۱درﺻــــــﺪ از

 ۱۳۹۱رﺳﯿﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳٫۴ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﮐـﺸﻮر

در ﺳــﻄﺢ اﺳــﺘﺎن ﺳــﻬﻢ ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ

را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ .در ﺳــﺎل

»ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن« در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی

 ۱۳۹۱اﺳﺘﺎن ﮔﯿـﻼن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ  ۰٫۹درﺻـﺪی از

اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۱درﺻﺪ را

ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﮐــﻞ

ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻤــﺎم اﯾــﻦ

ﮐﺸﻮر در رﺗﺒﻪی ﻫﺠـﺪﻫﻢ ﺟـﺎی ﮔﺮﻓـﺖ .در اﯾـﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻌﺎل اﺳـﺘﺎن ،اﯾﺠـﺎد

ﺳﺎل اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﻬـﺮان ،اﺻـﻔﻬﺎن و

ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐــﺸﺎورزی و

ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎرم را ﺑـﻪ

ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ ،ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎزی ﺻـﻨﺎﯾﻊ

ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷـﯿﻼت و ﭘـﺮورش آﺑﺰﯾـﺎن ،اﯾﺠـﺎد و

اﺳــﺘﺎن ﺣــﺪود ﻧﯿﻤــﯽ از ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش و ﻧﺴﺎﺟﯽ و ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﮐـﺸﻮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص

در ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش اﻓـﺰودهی اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ

دادهاﻧﺪ.

ﻣﻔﯿــــﺪ واﻗــــﻊ ﺷــــﻮد و ﺳــــﻬﻢ اﺳــــﺘﺎن را در

ﻃـــﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی ﻗﺒـــﻞ ﺑـــﻪ دﻟﯿـــﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿـــﺖ

ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﮐــﻞ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ

ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول  ۴ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد،
ﺳــﻬﻢ ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب،
ﺑـــﺮق و ﮔـــﺎز اﺳـــﺘﺎن ﮔﯿـــﻼن ﻃـــﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی
 ۱۳۹۱-۱۳۸۵ﺑﺎﮐﺎﻫﺶ ﻣـﻮاج ﺑـﻮده اﺳـﺖ و
از ﺳــﻬﻢ  ۳٫۲درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۵ﺑــﻪ ۲٫۱
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮﯾـﻦ
ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﺳـــﺎل  ۱۳۸۶اﺳـــﺖ ،ﮐـــﻪ ﻣﻌـــﺎدل  ۴درﺻـــﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ و ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣــﯿﺰان ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺳــﺎل
 ۱۳۹۱ﺑــﺎ ﺳــﻬﻢ  ۲٫۱درﺻــﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰودهی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
در ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﮔــﺮدد وﺿــﻌﯿﺖ و
رﺗﺒــﻪی اﺳــﺘﺎن در ﺑﯿــﻦ ﺳــﺎﯾﺮ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ رو ﺑــﻪ
ﮐــﺎﻫﺶ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای ﮐــﻪ از رﺗﺒــﻪی
ﻫــﺸﺘﻢ در اﺑﺘــﺪای دوره ﺑــﻪ رﺗﺒــﻪی ﯾــﺎزدﻫﻢ در
اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .در ﺳـﻄﺢ

وﯾﮋه در ﮔﯿﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ

اﺳﺘﺎن ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ »ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن،

ﮐﻢﺗــﺮ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ .ﻟﯿﮑــﻦ ﻃــﯽ

آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز« در ﺑﯿﻦ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪهی

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧـﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ،

ﺟﺪول  -۳ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻃﯽ دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۱
ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

ﺷﺮح

۵۲۶۷

۷۱۸۷

۸۸۲۰

۹۷۳۹

۱۰۰۰۸

۱۲۵۵۸

۱۷۷۲۹

ﺳﻬﻢ در ﮐﺸﻮر)درﺻﺪ(

۰٫۶

۰٫۷

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۷

۰٫۷

۰٫۹

رﺗﺒﻪ در ﮐﺸﻮر

۱۶

۱۷

۱۶

۱۵

۱۶

۱۸

۱۸

۶٫۱۰

۹٫۱۰

۸٫۱۰

۷٫۱۰

۱٫۱۰

۷٫۹

۰٫۱۱

ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده )ﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن)درﺻﺪ(

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۱-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(
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۲۷

ﺟﺪول  -۴ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق وﮔﺎز ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۵-۱۳۹۱
ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺳﺎل

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

ﺷﺮح

۵۶۰۹

۹۸۴۴

۱۰۴۹۱

۱۱۷۳۹

۱۳۲۲۷

۲۰۶۸۶

۱۸۹۵۰

ﺳﻬﻢ در ﮐﺸﻮر )درﺻﺪ(

۳٫۲۰

۴٫۰۰

۳٫۱۰

۳٫۲۰

۲٫۵۰

۲٫۷۰

۲٫۱۰

رﺗﺒﻪ در ﮐﺸﻮر

۸٫۰۰

۸٫۰۰

۹٫۰۰

۱۰٫۰۰

۱۰٫۰۰

۹٫۰۰

۱۱٫۰۰

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن )درﺻﺪ(

۳٫۱۱

۹٫۱۴

۸٫۱۲

۹٫۱۲

۳٫۱۳

۹٫۱۵

۸٫۱۱

ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده )ﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل(

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۱-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۶درﺻـﺪ

ﮔﯿــﻼن ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی ۱۳۹۱-۱۳۸۵در ﮐــﻞ

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ اﺳــﺘﺎن از ﮐــﺸﻮر را

را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﮐــﺸﻮر ﻫﻤــﻮاره ﺳــﻬﻤﯽ ﺣــﺪود  ۲٫۷درﺻــﺪ ﺑــﻮده

اﻓــﺰاﯾﺶ دﻫــﺪ .ﯾﻘﯿﻨـ ًﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﭘﺘﺎﻧــﺴﯿﻞ

اﺳــﺖ .در ﺳــﻄﺢ اﺳــﺘﺎن ﺳــﻬﻢ ارزش اﻓــﺰودهی

ارزش اﻓﺰودهی ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت در ﺑﯿــﻦ ﭼﻬــﺎر ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪهی

اﺳــﺘﻌﺪاد ﺑــﺎﻟﻘﻮه در ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی

اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺎﻻی  ۶۰درﺻﺪ را ﺑـﻪ

ﯾﮑــﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫــﺎی ﻧــﺴﺒﯽ اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن در

ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ .اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن در

ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬـﯽ در

ﺳــﺎل ﭘﺎﯾــﺎن دورهی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﭘﻠــﻪ

روﻧﻖ اﻗﺘـﺼﺎدی دارد .ﮔﯿـﻼن دارای ﺟﺎذﺑـﻪﻫﺎی

ﺳﻘﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای دوره ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﯾﺎزدﻫـﻢ

ﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ از ﺟﻤﻠـــﻪ آن

را در ﺑﯿــﻦ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻃﺒﯿﻌـﺖ زﯾﺒـﺎ ،دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ

اﺳﺖ.

درﯾﺎ ،وﺟﻮد اﻣﺎﮐﻦ ﻣـﺬﻫﺒﯽ در داﻣﻨـﻪﻫﺎ ،وﺟـﻮد

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮر و

ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺨـﺶ

اﺳﺘﺎن از ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ،

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﻪی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳـﺘﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از

ﺑـﺎﻻ ﺑــﻮدن ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﺷــﺪ .ﻟــﺬا
ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎی
اﺷﺘﻐﺎلزا در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﻮده و ﻟــﺬا ﺗﻮﺟــﻪ

 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤـﺪهی اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ...اﺷـﺎره

اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی

 ﺑﯿــﺶ از  ۲۴درﺻــﺪ ارزش اﻓــﺰودهی ﮐــﺸﻮر

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﻌـﻪرودﺧﺎن ،ﻣﻌﻤـﺎری

اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺘﺨـﺼﺺ در

وﯾﮋه ﺑـﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ و ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺴﺘﺮ

ﻻزم و ﺗﻮﺟــــﻪ ﺑــــﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨــــﺪیﻫﺎی ﺑــــﺎﻟﻘﻮه
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮورت دارد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد و ﮐﻨﺘﺮل

 در ﺳــﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﺎ ۶۰٫۶

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟـﺎدهای ،اراﺋـﻪی ﮐـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت

درﺻــــﺪ و ﮐــــﺸﺎورزی ﺑــــﺎ  ۱۵٫۷درﺻــــﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽﺗـﻮان ﺳـﻬﻢ اﺳـﺘﺎن را

ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ

در ارزش اﻓﺰودهی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﺳــﺎل  ،۱۳۹۱ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر
اﯾـــــــﺮان ،دﻓـــــــﺘﺮ ﺣـــــــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـــــــﺼﺎدی.
www.amar.org.ir

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

اﺳــﺘﺎن را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص دادهاﻧــﺪ .ﺑــﺎ

ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه اﻓﺰاﯾــﺶ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول  ۵ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد،

ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺳــﻬﻢ ارزش اﻓــﺰودهی ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت اﺳــﺘﺎن

 .۱ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﻪ ﭘﻮرﺗـﺎل اﺳـﺘﺎن ﮔﯿـﻼن ﺑـﻪ
آدرس  www.amar.gilan.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد

ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﺎورزی و ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻬﻢ

ﺟﺪول  -۵ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۵-۱۳۹۱
ﺷﺮح
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ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿــﺪی ﮔﺮدﺷــﮕﺮی
در اﯾﺮان




ﺑﻬﻨﻮش ﺳﺎدات آﻗﺎﻳﺎن

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺻــﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﺑــﺎ وﯾﮋﮔــﯽ ﺧــﺎص ﺧــﻮد
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ آﯾﻨﺪهای روﺷـﻦ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾــــﻦ ﺻــــﻨﻌﺖ در ﺗﻤــــﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،رو ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻮﯾﺎ را ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ دراﻣﺪ ،اﺷـﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ،رﺷـﺪ
ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ و ﺗﻮﺳـــﻌﻪی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی در ﺳـﻄﺢ
ﺟﻬــﺎﻧﯽ و ﻧﻘــﺶ آن در ﺗﻮﺳــﻌﻪی اﻗﺘــﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾـﮋه ﮐـﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ
آن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﺮﺧـــﯽ
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿـــﺪی ﺻـــﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی در
اﯾﺮان ،از ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
و اﻃﻼﻋــﺎت ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﻃــﯽ
ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱ ،۱۳۹۰و  ۱۳۹۲اﺳـــﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﮔـــﺮداوری اﻃﻼﻋـــﺎت ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی

در ﺟــــﺪول  ۲ﭘﺮﺑﺎزدﯾــــﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳــــﺘﺎنﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ،۱۳۸۷ﻃﺮح اﺻﻠﯽ

ﮐــﺸﻮر ،ﯾﻌــﻨﯽ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ

در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻃـﯽ ﻣﺎهﻫـﺎی ﺗـﯿﺮ ،ﻣﻬـﺮ و دی

ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘــﺼﺪ اﺻــﻠﯽ ﺳــﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ،ﺷــﺎﻣﻞ

ﺳﺎل  ۱۳۸۷و ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۸۸و در ﺳﺎلﻫﺎی

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻃـﻮل ﺳـﻔﺮ

 ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۲در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﯽ ﻣﺎهﻫـﺎی

ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،از آنﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻧـﺸﺎن داده

ﺗــﯿﺮ و ﻣﻬــﺮ ﺑــﻪ اﺟــﺮا در آﻣــﺪ و در ﻫــﺮ ﻣﺮﺣﻠــﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در ﻓـﺼﻞ ﻗﺒـﻞ
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣــﺸﻬﺪ ،ﺗﻬــﺮان ،ﻗــﻢ ،رﺷــﺖ ،ﺷــﯿﺮاز ،اﺻــﻔﻬﺎن

از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ

ﻓـﺮد و ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ آن ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی

ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ

ﻣـــﺸﻬﺪ ،ﺗﻬـــﺮان ،ﺷـــﯿﺮاز ،اﺻـــﻔﻬﺎن از ﻧـــﻮع

ﺧﺎرجﺷﺪن از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ،ﻣﺪت

ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑـﺎ اﻗﺎﻣـﺖ ﺷـﺒﺎﻧﻪ و ﻋﻤـﺪه ﺳـﻔﺮﻫﺎ در

آن از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻫﺪﻓـﯽ

ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎی رﺷــﺖ و ﻗــﻢ از ﻧــﻮع ﺳــﻔﺮﻫﺎی

ﺑﻪﺟﺰ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر و درﯾﺎﻓـﺖ دﺳـﺘﻤﺰد در ﻣﺤـﻞ

ﺑﺪون اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  ۳ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ در ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺷﺐ :ﺗﻌـﺪاد ﻧﻔـﺮ ﺷـﺐ اﻗﺎﻣـﺖ در

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺗﻬﺮان و ﻣﺎزﻧﺪران

ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎ اﻗﺎﻣـﺖ ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻋﺒـﺎرت از ﻣﺠﻤـﻮع

ﺳــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺗﻌــﺪاد ﻧﻔــﺮ

ﺷــﺐ اﻗﺎﻣــﺖ ﻓــﺮد ،ﻓــﺮد اﻋــﻀﺎی ﺳــﻔﺮ رﻓﺘــﻪی

ﺷــﺐ اﻗﺎﻣــﺖ ،ﺑــﺮ ﺣــﺴﺐ اﺳــﺘﺎن ﻣﻘــﺼﺪ را

ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ.

داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻬﻢ اﯾـﻦ ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن در ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ

 ﮔﺮدﺷــــﮕﺮان ﺑﻮﻣــــﯽ »ﺳــــﻔﺮﻫﺎی

داﺧﻠــﯽ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۵آﻏــﺎز و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ در

ﺟــﺪول  ۱ﺗﻌــﺪاد ﺳــﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠــﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی

اﺳــﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﺑــﻪ ﻣﺮﺣﻠــﻪی اﺟــﺮا در آﻣــﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐـﻪ اﻟﮕـﻮی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﺗﺮک ﻣﺤﯿـﻂ ﻣﻌﻤـﻮل ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ

ﻃــﺮح ﮔﺮدﺷــﮕﺮان ﻣﻠــﯽ :ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اوﻟﯿــﻪ

ﻓﺮوردﯾﻦﻣـــﺎه  ۱۳۸۶ﻃـــﺮح ﻣﺰﺑـــﻮر در ﺷـــﺶ

دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ

ﺳﻔﺮ :اﺻﻄﻼح ﺳﻔﺮ ،در ادﺑﯿﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑـﻪ

داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر«

ﺑــﺮای آزﻣــﺎﯾﺶ ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷــﮕﺮان

ﺟــﺪول  ۲ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎی

ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮﺷـﺐ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر
ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﮔﺮدﺷــﮕﺮان ﺧﺮوﺟــﯽ »ﺳــﻔﺮﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر«

ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺟــﺪول  ۴ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﺣﺠــﻢ
ﺟﺪول  -۱ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﺑﻬﻨﻮش ﺳﺎدات آﻗﺎﻳـﺎن ﻛﺎرﺷـﻨﺎس دﻓـﺘﺮ ﺣـﺴﺎبﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.

ﺳﺎل

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺳﻔﺮ داﺧﻠﯽ

۱۰۵٬۰۳۵٬۱۸۳

۱۴۱٬۹۷۱٬۳۳۷

۱۲۷٬۰۱۴٬۲۳۱

ﻣﺎﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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۲۹

ﺟــﺪول  -۲ﭘﺮﺑﺎزدﯾــﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺳﺎل۱۳۹۰

ﺳﺎل ۱۳۹۱

ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺸﻬﺪ

ﻗﻢ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﻗﻢ

رﺷﺖ

ﺷﯿﺮاز

رﺷﺖ

ﻗﻢ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﯿﺮاز

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﻣﻠـﯽ
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

»ﮔﻨﺠﯿﻨـــﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤـــﺎری و ﻣﮑﺎنﻫـــﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

و ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣـﻮزهی ﮐـﺎخ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ در

ﺟﻬﺖ ﻧـﺸﺎن دادن ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی داﺧﻠـﯽ در

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﺗﻬــﺮان ،از ﺟﺎذﺑــﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷــﮕﺮی اﯾــﻦ ﮐــﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﺎغﻫﺎی
ﺷﯿﺮاز و ﺷﻬﺮ ﮐﻮﯾﺮی ﯾﺰد ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﮔﺮدﺷــﮕﺮی اﯾــﺮان ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ارزش ﺑﺎزدﯾــﺪ را
دارﻧــﺪ .در ﻫﻤــﻪی ﺷــﻬﺮﻫﺎی اﯾــﺮان ،اﯾﺮاﻧﯿــﺎن
ﺻﻠﺢﺟﻮ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﻣــﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺳــﺎﮐﻦ اﯾــﺮان ﺑــﻪ

 ﺗــــﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮدﺷــــﮕﺮی داﺧﻠــــﯽ در

ﺑﺮرﺳـــﯽ آﻣـــﺎر درﯾـــﺎﻓﺘﯽ از ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣـــﯿﺮاث

اﻗﺘـــﺼﺎد اﯾـــﺮان از اﺟـــﺰای ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻃـﯽ ﺳـﻔﺮ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
در ﺟﺪول  ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﺻﺮفﺷﺪهی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در ﺳـﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠـﯽ در
ﺗﻤـــﺎم ﺳـــﺎلﻫﺎی ﻣـــﻮرد ﺑﺮرﺳـــﯽ در ﺑﺨـــﺶ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺟﺪول  ۵ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ،

اﻣــﺎ از ﺟــﺪول  ۷ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻋﻤــﺪه

اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﺷـﺐ اﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﺮ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺳـﻔﺮﻫﺎ )رﻓـﺖ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ( ﺑـﺎ

ﺣــــﺴﺐ ﻣــــﺴﺎﻓﺮان ﺧــــﺎرﺟﯽ در ﮐــــﻞ ﺳــــﺎل

اﺧﺘــﻼف زﯾــﺎد ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از وﺳــﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿــﻪی

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ اﻟﮕﻮی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان

ﺷﺨــﺼﯽ ﺧــﻮد و دﯾﮕــﺮان ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

داﺧﻠــﯽ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ و اﺳــﺘﺎن ﻗــﻢ ﺑــﻪ ﺟــﺎی

ﻧــﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺿــﻌﻒ ﻧﺎوﮔــﺎن ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ

اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی

ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧــﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾــﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻋﻤــﺪه

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﻋـﺮاق
و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻤـﺪهی ﮔﺮدﺷـﮕﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ
ﺧﺮوﺟــــﯽ از ﮐــــﺸﻮر ﻫــــﺴﺘﻨﺪ و ﭘــــﺲ از آن

ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﻓﺮﺻـﺖ
ﺷﻐﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑـﺴﯿﺎر ﭘـﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑـﺎ
ﻫﺪف زﯾﺎرت ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺎ ﻣﻼﺣﻈــﻪی ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺳــﻔﺮﻫﺎی
داﺧﻠﯽ )ﺟـﺪول  (۶ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ
اﻧـــﺪﮐﯽ از ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺧـــﺎﻧﻮار )ﮐﻢﺗـــﺮ از ۱۰
درﺻــﺪ( ﺻــﺮف ﻫﺰﯾﻨــﻪی اﻗﺎﻣــﺖ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﺎ

دﯾﮕـــﺮ ﺻـــﻨﺎﯾﻊ اﺳـــﺖ و ﺑـــﻪ ﻋﺒـــﺎرت دﯾﮕـــﺮ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ی ﺟـﺪول  ۸ﻣﯽﺗـﻮان ﭘﯽﺑـﺮد ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ

اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻢﺗﺮی ﻧﯿـﺎز دارد و ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ در ﭘـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ
ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗــﺮی از دراﻣــﺪ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻــﻞ از
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺑﺮدن ﺳـﻄﺢ اﺷـﺘﻐﺎل

ﺟﺪول -۳ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ
۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

۴۶٬۳۲۹٬۳۹۶

۵۷٬۷۳۴٬۴۷۸

۴۸٬۸۲۱٬۳۵۲

ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳـﻔﺮ و ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ ۱در آﺧﺮﯾـﻦ

ﺗﻬﺮان
ﻣﺎزﻧﺪران

۲۶٬۶۶۹٬۳۸۲
۲۵٬۶۰۰٬۷۶۰

۳۳٬۲۳۳٬۱۸۶
۳۱٬۰۳۴٬۸۶۳

۲۹٬۴۰۳٬۳۰۱
۳۳٬۰۲۹٬۰۹۷

ﮔﺰارش ﺧﻮد ،ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را

ﻣﺎﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎل

در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ۵۰
ﻣﻘــﺼﺪ ﺟــﺬاب ،ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﺧﺒــﺎر و روﻧــﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣـﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺗـﺮاز
اول و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﮔــﺰارش اﯾــﻦ ﻣﺠﻠــﻪ ،اﯾــﺮان ﯾﮑــﯽ از
ﻣﻘﺎﺻـــﺪ ﺟـــﺬاب ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی در ﺳـــﺎل ﺟﺪﯾـــﺪ
ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﻗﻊ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﻏـﻨﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﺮان ﻣـﺪرن
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
دارد .اﯾــــﻦ ﮔــــﺰارش اﺿــــﺎﻓﻪ ﮐــــﺮده اﺳــــﺖ:

۳۰

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،13ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

ﺟﺪول  -۴ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺳﺎل
ﺳﻔﺮﺧﺎرﺟﯽ

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱٬۶۲۰٬۷۱۶

۱٬۴۶۹٬۸۲۱

۸۷۳٬۰۱۹

ﻣﺎﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺟﺪول  -۵ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ
ﺳﺎل

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

۶۸۵٬۱۰۸

۲٬۰۶۴٬۰۵۴

۲٬۰۴۶٬۳۵۵

ﺗﻬﺮان

۵۶۸٬۸۷۴

۶۵۲٬۹۵۴

۹۰۰٬۰۱۸

ﻗﻢ

۲۲۶٬۰۵۲

۲۷۶٬۹۰۲

۴۲۷٬۸۹۲

ﻣﺎﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ

اﻧــﺪک ﻫﺰﯾﻨــﻪی اﻗﺎﻣــﺖ ﺷــﺎﯾﺪ اﯾــﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ

و  ۵ﺳــﺘﺎره ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

 ۱۳۹۱و ۱۳۹۲

ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﻋﻤــﺪﺗ ًﺎ از ﺧﺎﻧــﻪی آﺷــﻨﺎﯾﺎن ،وﯾــﻼ،

ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻃﻼﻋــﺎت ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی

آﺳﺎنﺳــــﺎزی و ﺳــــﺮﻋﺖ در ﺻــــﺪور

اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ارﺳــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ دﻓــﺘﺮ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی

آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﭼـﺎدر ﺷﺨـﺼﯽ ﺟﻬـﺖ



اﻗﺎﻣــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺗﻨﻬــﺎ ﺣــﺪود ۲۰

روادﯾﺪ و ﻟﻐـﻮ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺻـﺪور روادﯾـﺪ

درﺻــﺪ ﻧﻔﺮﺷــﺐ اﻗﺎﻣــﺖ ﺑــﺎ اﻗﺎﻣــﺖ ﺷــﺒﺎﻧﻪ در

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱ ،۱۳۹۰و ۱۳۹۲
ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠـﯽ

ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﺑــﺮای ﮐــﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺟﺎذﺑــﻪﻫﺎی

Travel & Leisure

ﻓـــﺼﻞ ﻫـــﺎی ﺑﻬـــﺎر و ﺗﺎﺑـــﺴﺘﺎن ﺳـــﺎلﻫﺎی ،۱۳۹۰

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ،ﻧﻈﯿﺮ اﯾـﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ
ﻣﻨﺒــﻊ ﮐــﺴﺐ دراﻣــﺪ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﻮد و دراﻣــﺪ آن،

ﺟﺪول –۶درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﻼم اﺻﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺗـﮏ ﻣﺤـﺼﻮﻟﯽ ﯾﻌـﻨﯽ دراﻣـﺪ

ﺳﺎل

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﻧﻔــﺘﯽ ﮔــﺮدد ،ﻣــﺸﺮوط ﺑــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮر و ﮔﺸﺖ

۳٫۴۰

۲٫۷۶

۳٫۳۷

ﺻﺤﯿﺢ ﺑـﺮای آن ﺗﻨﻈﯿـﻢ و اﺟـﺮا ﺷـﻮد .ﺑﺮرﺳـﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۲۴٫۳۳

۲۳٫۳۰

۲۱٫۷۲

اﻧﺠﺎمﺷــﺪه ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗــﺎ ۱۳۹۲

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ

۸٫۰۳

۷٫۴۵

۸٫۱۹

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و دﺧﺎﻧﯽ

۲۱٫۲۴

۱۹٫۴۸

۲۳٫۹۹

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ

۱٫۴۲

۱٫۶۱

۱٫۵۱

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ

۱۲٫۶۱

۱۶٫۸۵

۱۴٫۳۴

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ

۱۲٫۶۱

۱۱٫۵۹

۱۰٫۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﻟﻮازم

۱۴٫۸۶

۱۱٫۸۱

۱۳٫۷۱

ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ

۱٫۵۰

۵٫۱۴

۳٫۱۶

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻔﺮ
ﺑﻮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻧﯿــﺎز اﺳــﺖ ﺟﺎذﺑــﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷــﮕﺮی
دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺗﻤــــﺎﻣﯽ اﺳــــﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨــــﺪ از دراﻣــــﺪﻫﺎی
ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی ﺳـــﻬﻤﯽ داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠـﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﻧـﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺳـﻬﻢ اﻧـﺪک ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺧــﺎﻧﻮار در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی

ﺳﺎل

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

۱٫۱۰

۰٫۸۷

۰٫۸۱

ﻗﻄﺎر

۲٫۳۷

۱٫۹۰

۱٫۶۳

ﮔــــــﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳــــــﺎزی ﻧﺎوﮔــــــﺎن

ﺷﻨﺎور

۰٫۰۳

۰٫۱۵

۰٫۰۸

اﺗﻮﺑﻮس

۱۴٫۱۵

۱۱٫۷۹

۹٫۵۱

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس

۴٫۳۴

۴٫۲۶

۳٫۶۴

ﺳﻮاری ﮐﺮاﯾﻪ

۱۱٫۳۶

۱۴٫۰۴

۱۵٫۰۳

وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان

۶۳٫۳۲

ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۳٫۳۲

ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺻـﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی ﮐـــﺸﻮر ،ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎدات زﯾـــﺮ اراﺋـــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد:



ﺟﺪول -۷درﺻﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻔﺮ ﺑﺮای رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ

اﻋﻄـــﺎی زﻣﯿﻦﻫـــﺎی ارزان ﻗﯿﻤـــﺖ و
اﻋﻄــــﺎی اﻋﺘﺒــــﺎر ﺟﻬــــﺖ اﺣــــﺪاث
ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻫﺘﻞﻫـﺎی ۴

۶۵٫۳۴

۶۳٫۱۴

۳٫۹۷

۳٫۸۵

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺟﺪول -۸ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺳﺎل
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ
)اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ-وﯾﻼ و آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ(
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
)ﺧﺎﻧﻪی آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن وﯾﻼ و آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﭼﺎدر و ﮐﻤﭗ ﺷﺨﺼﯽ(
درﺻﺪ اﻗﺎﻣﺖ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ
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۳۱

۱.

ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل
۱۳۸۹




ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﺑﻬﺎره اﺧﻮان

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣـﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨـﻪی
ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺤـﺼﻮﻻت زراﻋـﯽ
در روﺳـــﺘﺎﻫﺎی ﮐـــﺸﻮر و آﻣﻮزهﻫـــﺎی دﯾـــﻨﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی »ﺗﮑﺎﻓﻞ« ﯾﺎ ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣـﺸﺘﺮک
و ﺑــﻪ ﻋﻬــﺪه داﺷــﺘﻦ اﻣــﻮر دﯾﮕــﺮان ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ
روﺣﯿﻪی ﻫﻤﯿﺎری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻢﻧﻮع ،ﺣـﺎﮐﯽ از
رﯾﺸﻪدارﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌـﺎون در اﯾـﺮان اﺳـﺖ.
ﻧﻤﻮد آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺎﯾﮕـﺎه
وﯾﮋهی ﺗﻌﺎون در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐـﺸﻮر
ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﮐــﺮد ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﻪ اﺻــﻞ  ۴۴ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳـــﯽ ﺟﻤﻬـــﻮری اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾـــﺮان ﺑـــﺮﺧﻼف
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺟﻬـﺎن ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎون را ﺟﺰﺋـﯽ از
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣـﺴﺘﻘﻠﯽ در ﮐﻨـﺎر
ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﯿﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌـﺪد
ﺗﻌﺎون ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻫﺪفﮔﺬاری
ﺳﻬﻢ  ۲۵درﺻﺪی ﺑﺮای آن در اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻠـﯽ ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﭘﻨﺠـﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﺠـﺎد
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﺗﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ و
وزارت ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻓﻌﻠــﯽ

ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﯾـﺖ از

ﭘﺎﯾــﻪ و اﺳﺎﺳــﯽ ﺑــﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺑﻌــﺪی در

ﺟﺎﯾﮕــﺎه وﯾــﮋهی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎ در اﻗﺘــﺼﺎد ﮐــﺸﻮر

زﻣﯿﻨــﻪی ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری ﺗﻌــﺎون

دارد .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧﻘـﺶ

ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ

ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﮐﻠــﯽ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎ در اﯾــﺮان و ﺟﻬــﺎن ،ﺟﺎﯾﮕــﺎه

ﭘﺎﺳــــﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑــــﻪ آن ،ﻣﺮﮐــــﺰ آﻣــــﺎر اﯾــــﺮان،

ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫـــﺎ در ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه

ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿــﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان

ﭘﺎﯾﻪای ،ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

»ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺗﻌﺎون« ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻬﯿﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﺗﻌـﺎون ،ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎی

اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﺑــﺎ ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐـﺎر و رﻓـﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح
در ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣــﻞ اﺳــﺘﺨﺮاج ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫــﺎی

 ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در اﯾﺮان
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾـﺮان ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ

اﻃﻼﻋــــﺎت ﻣــــﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــــﺎی ﮐــــﺸﻮر ،از

ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۷ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﻘﯿﻘـﯽ

ﭘــﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روزآﻣــﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی اﻃﻼﻋــﺎت )(IT

ﯾـــﺎ ﺣﻘﻮﻗـــﯽ ﻏـــﯿﺮ دوﻟـــﺘﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر رﻓـــﻊ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻬﺮهی ﮐﺎﻓﯽ از آن ﺑﺮده اﺳﺖ،

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑــــﻪﻃﻮری ﮐــــﻪ ﺑــــﺮای اوﻟﯿﻦﺑــــﺎر ﺳــــﺎﻣﺎﻧﻪی

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻫـﺮ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟـﺎﻣﻌﯽ ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت

ﻋﻀﻮ ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﯿﺰان ﺳـﻬﻤﯽ ﮐـﻪ

ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺨﺸﯽ
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺣـﺴﺎب ﻫﺎی ﺗﻌـﺎون از
ﻃﺮﯾﻖ آن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دارد ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﯾـﮏ رأی ﺑـﻮده و ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯽ اﻋﻀﺎ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎ را در اﯾــﺮان از ﺟﻨﺒــﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ

در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان

ﺣﻘﻮﻗــﯽ ،ﻧــﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ،ﻋــﻀﻮﯾﺖ ،ﻧﺤـــﻮهی

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.amar.org.irﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،

ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎی ﺗﺤــﺖ ﭘﻮﺷــﺶ ﺳــﺎزﻣﺎن

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﻬﺎره اﺧﻮان رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.

۳۲

ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۸۹دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن در ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﮔـﺮداوری

ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺗﻌﺎون

ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧـﯽ
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.

 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ و ادارات
اﺳﺘﺎﻧﯽ آن
 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪی

ﭘــﺲ از اﻣﮑﺎنﺳــﻨﺠﯽ آﻣــﺎری ،روش ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ

ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون

ﺑﺮای ﮔﺮداوری دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

در ﺗﻬﯿـــﻪی اﯾـــﻦ ﺣـــﺴﺎبﻫﺎ ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔـــﻆ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دادهﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪی آنﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ،ﻣﻨﺎﺑــﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ:
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ۱۹۹۳

۱

 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــــــﺪی اﺳــــــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــــــﯽ
۲

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

 دﺳــﺖﻧﺎﻣﻪی ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و
۳

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎری

 ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون
ﻣﺤـــﺪوده و ﭘﻮﺷـــﺶ ﺑﺨـــﺶ ﺗﻌـــﺎوﻧﯽ ﻃﺒـــﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ

از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ:
 .۱ﮔـــﺮداوری اﻃﻼﻋـــﺎت از ﻃﺮﯾـــﻖ اﺟـــﺮای
ﻃﺮحﻫـــﺎی آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧـــﻪای »ﺗﻌـــﺪاد
 ۱۹٬۸۳۲ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ«

ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺳـــﻬﻢ ارزشاﻓـــﺰوده ﺑﺨـــﺶ ﺗﻌـــﺎون
)ﺟﺪول  (۱در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ،ﺳﻬﻢ
ﺗﻌـــﺎون )۱۶٫۲درﺻـــﺪ( ﺑﯿﺶﺗـــﺮﯾﻦ ﺑـــﻮده و در

ﺧﻮداﻇﻬﺎری«
 .۳ﮔﺮداوری اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺘﯽ

 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در
اﯾــﻦ ﻃــﺮح در ﺳــﺎل  ۱۳۸۹ﺑﯿــﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎی
ﻓﻌــﺎل ۷۵ ،درﺻــﺪ در ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﮐــﺸﺎورزی،
ﺻــــــﻨﻌﺖ ،ﺳــــــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷــــــﯽ و
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی در
ارزش اﻓــﺰودهی ﻛــﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎ ﻧــﯿﺰ ،ﻧــﺸﺎﻧﮕﺮ
رﺗﺒــــﻪی اول ﺑــــﺮای ﺑﺨــــﺶ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷــــﯽ،
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎﺳـﺖ
ﻛﻪ  ۱۹٫۲درﺻﺪ ﻛﻞ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺗﻌـﺎون
را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﻜـــﻪ در ﺟـــﺪاول ۱و ۲ﻣـــﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـــﻮد
رﺗﺒــﻪﻫﺎی ﺑﻌــﺪی از ﻧﻈــﺮ ﺳــﻬﻢ در ارزشاﻓــﺰوده

در ﺳــﺎل آﻣــﺎری ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎ ۲٫۶

 ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎون
 ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻋـﺸﺎﯾﺮی »ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی«

ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﺳﻬﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﺨـﺶ ﺗﻌـﺎون در ﮐـﻞ

 ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻌﺎون

درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ) ۷درﺻﺪ( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون

اﻗﺘــﺼﺎد در ﺳــﺎل ،ﺳــﻬﻢ ﺑﺨــﺶ ﺗﻌــﺎون ﺑــﻪ ۳٫۸

روش ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ »ﺑﻪﺻــﻮرت

 اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون

 وزارت ﺗﻌﺎون و ادارات اﺳﺘﺎﻧﯽ آن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﯾــﺎد ﺷــﺪه از ارزشاﻓــﺰودهی ﮐــﻞ

درﺻــــﺪ( و رﺗﺒــــﻪی ﺳــــﻮم ﺑــــﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــــﺎی

دادهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺳــﻬﻢ ﻋﻤــﺪهی ﯾﻌــﻨﯽ  ۲٫۴درﺻــﺪ،

ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﭘــﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﺮح زﯾــﺮ
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﯿــﺎز وزارت ﺗﻌــﺎون ﺑــﻪ ﻣﺤــﺪودهی
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ:

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﮑـﺎت ﻓـﻮق و ﮐـﺴﺮ ارزشاﻓــﺰوده

 .۲ﮔﺮداوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﻮرتﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ

 اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ

 ﺷــــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌــــﺎوﻧﯽ ﺳــــﻬﺎم ﻋﺪاﻟــــﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﺗﺒﻪی دوم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت )۷٫۷

درﺻــﺪ ارزشاﻓــﺰوده ﮐــﻞ اﻗﺘــﺼﺎد را ﺗــﺸﮑﯿﻞ

 ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﺷﺨــﺼﯽ ﻧــﯿﺰ ﻣــﺸﻤﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺗﻌﺎوﻧــﯽ

ﺷــﮑﻞ -۱ﺳــﻬﻢ واﻗﻌــﯽ ارزش اﻓــﺰوده ﺗﻌــﺎون ﺳــﻬﻢ
ﺗﻌــﺎون درﺑﺨــﺸﯽ از اﻗﺘــﺼﺎد ﮐــﻪ اﻣﮑــﺎن ﺗــﺸﮑﯿﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ رﺷﺘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ادارهی اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ،
زﻣﯿﻨــﻪی ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌــﺎوﻧﯽ را ﻧﺪارﻧــﺪ .ﺑﺨــﺶ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺎﻫﯿـــﺖ وﯾـــﮋهی آن و اﯾـــﻦ ﮐـــﻪ ﮐـــﻼً ﺗﻮﺳـــﻂ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اداره ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻧـﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از داﯾـﺮهی
ﺷــﻤﻮل ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﺑﺮرﺳــﯽ ﺳــﻬﻢ ﺗﻌــﺎوﻧﯽ ﮐﻨــﺎر
ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﻮد .ﺧــﺪﻣﺎت واﺣــﺪﻫﺎی ﻣــﺴﮑﻮﻧﯽ
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۳۳

ﺟﺪول  -۱ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎل ۱۳۸۹
ارزش اﻓﺰوده

ﺷﺮح

ﺗﻌﺎوﻧﯽ

درﺻﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۱۰٬۳۰۹٬۹۸۳

۴۰۰٬۴۱۵٬۹۰۸

۲٫۶

۹۷٫۴

۱۰۰

۸۱۱٬۷۲۹

۱۱٬۵۵۱٬۴۹۳

۷٫۰

۹۳٫۰

۱۰۰

۱٬۰۶۷٬۶۷۰

۳۷٬۵۳۱٬۴۹۷

۲٫۸

۹۷٫۲

۱۰۰

۲۰٬۰۲۱٬۲۲۱

۶۲۲٬۸۱۳٬۲۹۳

۳٫۲

۹۶٫۸

۱۰۰

۲۰٬۷۰۹

۱۰۹٬۸۹۵٬۶۲۹

۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱۳٬۰۳۸٬۴۷۵

۳۰۰٬۳۳۱٬۸۱۰

۴٫۳

۹۵٫۷

۱۰۰

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ،ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎ

۲۳٬۴۴۶٬۱۵۲

۶۱۵٬۳۶۰٬۰۹۷

۳٫۸

۹۶٫۲

۱۰۰

۲۲۵٬۳۳۰

۴۸٬۶۰۷٬۴۳۹

۰٫۵

۹۹٫۵

۱۰۰

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۵٬۶۳۹٬۹۷۶

۳۵۶٬۶۵۴٬۴۰۹

۱٫۶

۹۸٫۴

۱۰۰

واﺳﻄﻪ ﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

۸٬۰۶۸٬۶۰۵

۱۴۶٬۳۲۲٬۲۴۲

۵٫۵

۹۴٫۵

۱۰۰

۱۹٬۷۴۸٬۷۷۵

۱۲۱٬۹۴۱٬۳۶۰

۱۶٫۲

۸۳٫۸

۱۰۰

آﻣﻮزش

۸٬۳۲۷٬۳۰۸

۲۱۱٬۰۱۷٬۲۷۶

۳٫۹

۹۶٫۱

۱۰۰

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۳٬۵۸۱٬۸۸۹

۱۶۳٬۰۵۷٬۶۶۱

۲٫۲

۹۷٫۸

۱۰۰

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ

۷٬۸۲۳٬۱۳۴

۱۰۱٬۶۳۰٬۱۴۰

۷٫۷

۹۲٫۳

۱۰۰

۱۲۲٬۱۳۰٬۹۵۶

۳٬۲۴۷٬۱۳۰٬۲۵۳

۳٫۸

۹۶٫۲

۱۰۰

ﻛﺸﺎورزی ،ﺷﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاری
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن
ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻣﺴﺘﻐﻼت

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺎ
ﺳﻬﻢ  ۱۶٫۴درﺻﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻛـﺴﺐ و ﻛـﺎر ﺑـﺎ

ﺟﺪول  -۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪه ،ﻣﺼﺮف واﺳﻄﻪ و ارزشاﻓﺰوده ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۸۹

ﺳﻬﻢ  ۱۶٫۲درﺻﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ ۱۰٫۷
درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از
ﻧﻈــﺮ ﺳــﺘﺎﻧﺪه و ﻣــﺼﺮف واﺳــﻄﻪ دارای ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻛـﻞ ﺗﻌـﺎون و از ﻧﻈـﺮ ارزشاﻓـﺰوده
دارای ﺳﻬﻢ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
۱

System of National Accounts

International Standard Industrial

۲

)Classification of all Activities (ISIC
۳

Manual of Drawing up the Satellite

Accounts of Companies in the Social
Economy: Cooperatives and Mutual
Societies: CIRIEC 2006

۳۴

ﺳﺘﺎﻧﺪه

ﻣﺼﺮف واﺳﻄﻪ

ارزش اﻓﺰوده

ﺷﺮح
ﻛﺸﺎورزی ،ﺷﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاری

۱۱٫۵

۱۴٫۴

۸٫۴

ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

۰٫۶

۰٫۶

۰٫۷

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن

۰٫۷

۰٫۵

۰٫۹

ﺻﻨﻌﺖ

۱۵٫۸

۱۵٫۲

۱۶٫۴

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق و ﮔﺎز و آب

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۳۳٫۵

۵۵٫۵

۱۰٫۷

۱۱٫۶

۴٫۲

۱۹٫۲

ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

۰٫۱

۰٫۱

۰٫۲

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

۲٫۷

۰٫۸

۴٫۶

واﺳﻄﻪﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

۳٫۸

۱٫۱

۶٫۶

ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻣﺴﺘﻐﻼت

۹٫۵

۳٫۰

۱۶٫۲

آﻣﻮزش

۴٫۰

۱٫۳

۶٫۸

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ  ،ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و
ﮐﺎﻻﻫﺎ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱٫۸

۰٫۸

۲٫۹

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ

۴٫۴

۲٫۵

۶٫۴

ﺟﻤﻊ

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،13ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

روش ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ




ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮي

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
روش ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﺳﺮﺷـﻤﺎری
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻋﻤـﺪهی ﺳـﻨﺘﯽ و
ﺛﺒﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺟﻤـﻊآوری داده در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
روشﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
 ﺟﻤﻊآوری داده از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ
 ﺟﻤﻊآوری داده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ

اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻋﻤـﺪﺗ ًﺎ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ
اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﯾـﻦ روش ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :اﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳـﻮﺋﯿﺲ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺮخ ﭘﺎﺳـﺦ در اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧــﺎدا ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺣــﺎل ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ را در اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑــﺮای
ﺟﻤﻊآوری دادهﻫـﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل ۲۰۰۶

 ﺟﻤﻊآوری داده از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﮐﺎﻧــﺎدا ۱۸٫۵ ،درﺻــﺪ از ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده

 ﺟﻤــــﻊآوری داده ﺑــــﻪ روش ﻣــــﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾــــﺎ ﭼﻬــــﺮه ﺑــــﻪ ﭼﻬــــﺮه و ﯾــــﺎ

ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ در ﺑﯿـﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ( .ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳـﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن

Door to Door

ﺻــﺮف ﻧﻈــﺮ از اﯾﻨﮑــﻪ از ﭼــﻪ ﻓﺮﻣــﯽ )ﺑﻠﻨــﺪ ﯾــﺎ ﮐﻮﺗــﺎه( اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ،

ﺟﻤــﻊآوری داده از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ از روشﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺳــﻨﺘﯽ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧـﯿﺰ ﻣـﯿﺰان ﭘﺎﺳـﺦ

ﻣﺤــﺴﻮب ﻣﯽﺷــﻮد و ﮐــﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫــﺎی اﯾــﻦ روش را

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﻣـﯿﺰان  ۱۵درﺻـﺪ در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل ۲۰۰۰

ﻓــﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ از اﯾــﻦ روش اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺪﯾﻦ وﺳــﯿﻠﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ۳۲درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﻘﺪﻣﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑﻮدﻧــﺪ .اﯾــﻦ ﻣــﯿﺰان ﺑــﺎﻻی ﭘﺎﺳــﺦ را ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮهی ﻃﺮاﺣــﯽ

اﻣــﺮوزه ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﭘﯿــﺸﺮو در ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی ﺳــﻨﺘﯽ ﮐــﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ آنﻫــﺎ
ﺟـــﺬب ﻧـــﯿﺮوی اﻧـــﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷـــﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣـــﺎن
ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳـﻮق ﻣﯽدﻫـﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ روش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺎمﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣــﺮوزه ﻋﻼﻗــﻪ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻓﺰاﯾﻨــﺪهای ﺑــﻪﻋﻨﻮان روش
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،روش
ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل زﯾـﺎدی ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺳـﻪ روش ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪ:
ﭘﺴﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اول از ﻫﻤﻪ ،از ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧـﺪاده ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﯾﮑــﯽ از ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎ در اﯾــﻦ روش ،زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺖﻫﺎی آن اﺳــﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣـﺎن

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،13ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

۳۵

ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮر
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢﺳـﺎزی اﻣﮑـﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ »ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﺗﯽ« ،ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دوﺑﻞ ،ﺑﺎ
دو ﺧـــﻂ ﭘﺮﺳـــﺮﻋﺖ  ۳۴ﻣﮕﺎﺑﯿـــﺖ ﺑـــﺮ ﺛﺎﻧﯿـــﻪ ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ Swisscom
)ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺨــﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳــﻮﺋﯿﺲ( اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮد .در واﻗــﻊ ﺗــﺪارک
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ روش اﺳﺖ.

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۰۰دﻓﺘﺮ آﻣﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺆﻇﻒ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦدﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮐﻨﮕـﺮه و
آژاﻧﺲﻫﺎی ﻓﺪرال ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻠﻔـﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﮐﺎﻏـﺬ را
ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ۰٫۰۷درﺻـﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﭘﺎﺳـﺦ
دادﻧﺪ )از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۹۴درﺻﺪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠـﯽ راﺿـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ(
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ  ۵درﺻﺪ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و

ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،درﺻﺪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺳـﺎل

ﮔﯿﺮد:

 ۲۰۰۷ﺑﻪ  ۴۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

 .۱ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.

در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳـﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ

 .۲ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۰۰و  ۲۰۱۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در

 .۳ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ و ﮐﺴﺐ ﺧﺪﻣﺎت از

روش ﺟﺪﯾﺪ  ACSﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺳـﺎل ) ،۲۰۰۶آزﻣـﺎﯾﺶ در ﺳـﻪ ﺳـﺎل
 ۲۰۰۴ ،۲۰۰۳و  .(۲۰۰۵ﻓﺮمﻫــﺎی ﮐﺎﻏــﺬی ﺑــﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﭘــﺴﺖ ﺷــﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﮏ ﺷﻤﺎرهی  ۱۲رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓـﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ

 اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ

اراﺋﻪ ﺷﺪ ،دﻓﺘﺮ آﻣﺎر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑـﺎ

 ورود و ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ  IBMﻗﺮارداد ﺑﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ

 ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ
 ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪاﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری
 اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﺪرن
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن
 ورود دادهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﺪﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی از ﺧﻄــﺎی ارﺳــﺎل دادهﻫــﺎی ﻧــﺎﻗﺺ و ﻧﺎدرﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر
 داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ

 ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری آنﻫﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮم
ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ روش در ﺳـﺎل  ،۲۰۰۶ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﻪ ﻣـﺮدم از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﯾـﮏ ﮐـﺪ  ۱۵رﻗﻤـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮار
ﺑﺮای روش آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی را ﮔﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗﻤـﺎس ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﮐـﺪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻓﺮم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻮﺗﺎه
و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد.
ﻓﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳـﺎل ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ
اﺛﺮ ﻧﺮماﻓﺰاری )رد ﭘﺎ( ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪ .ﺑـﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪی ﺑﻠﻨـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﯿـﺶ از

اﻣﺮﯾﮑــﺎ ،دﻓــﺘﺮ آﻣــﺎر اﻣﺮﯾﮑــﺎ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۰ﺑــﺮای اوﻟﯿﻦﺑــﺎر از روش

ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗـﺎ ﯾـﮏ

ﺟﻤﻊآوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻣﺮ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی

ﭘﺴﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد

را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ آنﻫﺎ در ﯾـﮏ دورهی زﻣﺎﻧـﯽ

ﺷــﺪ و ﻫﻤﯿــﻦ ﻣــﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ اﻣﺮﯾﮑــﺎ در ﺳــﺎل  ۲۰۱۰روش  ACSرا

ﻣﺸﺨﺺ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺑﻮد.

ﺟﺰﺋﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺮدازش ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ.

آژاﻧﺲﻫــﺎی دوﻟــﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑــﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  ITﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ در اراﺋــﻪی

ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ روش در ﺳـﺎل  ،۲۰۰۰ﺳـﻮﺋﯿﺲ اوﻟﯿـﻦ ﮐـﺸﻮر

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ دﻓـﺘﺮ آﻣـﺎر ﺑﺪﻫـﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری آﯾﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ از روش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻗﻄﻌـ ًﺎ دوﻟـﺖ
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اروﭘــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺳﺮﺷــﻤﺎری از روش اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﯾﮏ ﺷـﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد و ﯾـﮏ ﮔـﺬرواژه ،ﮐـﻪ

ﺑﺮ روی ﻓﺮمﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮار از ﻗﺒﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺷـﻤﺎرهی ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﭘـﺴﻮرد ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔـﻨﯽ راﯾﮕـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎل  ۱(GHS) ۲۰۰۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﺮان ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ
ﮐــﺸﻮر در ﺣــﺎل ﮔــﺬار ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﻣﺘــﺪوﻟﻮژی در ﺳﺮﺷــﻤﺎری اﺳــﺖ.

ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱آﻣﺎدهﺳﺎزی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ روش ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ

از ﺳﺎل  ۲۰۰۷آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻇﺮف ﻣـﺪت دو ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم

ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﺟﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺑـﻪ

ﺷــﺪ و ﭘــﺲ از آن ﻣــﺄﻣﻮر ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﮐــﺮد .ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﯾــﮏ ﺷــﻤﺎرهی

اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد و ﯾـﮏ ﮔـﺬرواژه ،ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی ﻓﺮمﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮار از ﻗﺒﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﺴﺖ ارﺳـﺎل ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ،را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار،
ﺷﻤﺎرهی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺬرواژه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی از ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﮑـﺎن و ارﺗﻘـﺎی
ﺛﺒﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﻧﯿـﺎز دارد .ﻟـﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺮ
روی ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری داده ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺷـﺪ ،ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠـﯽ روش
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و روشﻫﺎی ﮐـﻢ

اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ روش در ﺳــﺎل  ،۲۰۰۱ﺳﺮﺷــﻤﺎری در اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ

ﻫﺰﯾﻨــﻪﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻠﻔــﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫــﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻣﺮاﺟﻌــﻪی

ﻣﺒﺘــﻨﯽ ﺑــﺮ اﻃﻼﻋــﺎت ﺛﺒــﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ اﺳــﺖ .ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺛﺒــﺖ ﺟﻤﻌﯿــﺖ در

ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی اﯾــﻦ روشﻫــﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ اﺳــﺘﻘﺮار و ﺗﻮﻟﯿــﺪ

ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اﻗﺎﻣـﺖ ﻓـﺮدی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ

ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫـــﺎﯾﯽ اﺳـــﺖ و ﭘـــﺮداﺧﺘﻦ ﺑـــﻪ ﺟﻨﺒـــﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨـــﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ :ﻧﺎم ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗـﺎرﯾﺦ و ﻣﺤـﻞ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟـــﺪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿـــﺖ و وﺿـــﻌﯿﺖ ﺗﺤـــﺼﯿﻠﯽ .در ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺳـــﺎل ،۲۰۰۱
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺘﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درج ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻓـﺮاد ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ .دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ در اﯾـﺮان ﮔـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دوﻟـﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺳﺮﺷــﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ دارای اﻫﻤﯿــﺘﯽ ﺑــﻪ ﻣﺮاﺗــﺐ ﺑﯿــﺶ از ﺧــﻮد ﺳﺮﺷــﻤﺎری
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ

 ﻋﺪم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی دادهﻫﺎی

 ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع ﮐﺎر

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـــﯽ ﻣﺘـــﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨـــﺪ ﺷـــﺪ .از آﻧﺠـــﺎ ﮐـــﻪ در ﻧﻬﺎﯾـــﺖ ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت

 ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان

 ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اداری و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ

 ﻓﻘﺪان اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐـﺮدن ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺟﺪول  ۱درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

 ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ

ﮐﺸﻮر

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺳﺎل  ،۲۰۰۰دﺳﺘﺮﺳـﯽ  ۲۴ﺳـﺎﻋﺘﻪ و

ﮐﺎﻧﺎدا

۱۸٫۵۰

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

۱۵٫۰۰

۲۰۰۰

ﻧﺮوژ

۹٫۹۰

۲۰۰۱

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺎدر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ آﻣﺎرﮔﯿـﺮ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

۹٫۰۰

۲۰۰۶

ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ

ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑــﻪ ﺳﯿــﺴﺘﻢ ارﺳــﺎل ﮐﻨﻨــﺪ .ﻧــﺴﺒﺖ

۷٫۰۰

۲۰۰۶

ﺳﻮﺋﯿﺲ

۴٫۲۰

۲۰۰۰

ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ از  ۱۵درﺻﺪ در

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

۰٫۹۰

۲۰۰۵

اﻣﺮﯾﮑﺎ

۰٫۰۷

۲۰۰۰

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

۰٫۰۱

۲۰۰۱

در ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۷روز ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ روﺷﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮار در

درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ

ﺳﺎل ﺳﺮﺷﻤﺎری
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۲۰۰۶

۳۷

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮای آن »دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ«

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

اﺳــﺖ .در آﯾﻨــﺪهی ﻧﺰدﯾــﮏ در اﯾــﺮان درﺧﻮاﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ،

General Household Survey

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﻫﻤﻪﭘﺮﺳــﯽ ،ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻓﺰاﯾﻨــﺪهای از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ اﻧﺠــﺎم ﮔــﯿﺮد ،در
راﺳــﺘﺎی اﯾــﻦ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،ﺳﺮﺷــﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﻋﻨــﺼﺮ ﻣﻬــﻢ از
»دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﻣﯽﺷﻮد.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫـــﺪف اﺻـــﻠﯽ از ﺗﻐﯿـــﯿﺮ روش در ﺟﻤـــﻊآوری داده از روش ﻣـــﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺳـــﻨﺘﯽ ﺑـــﻪ روش اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺘﯽ ،ﮐـــﺎﻫﺶ ﻣـــﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷـــﻤﺎری و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷــﻮد و ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ارﺗﻘــﺎی ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻣﯽﺷــﻮد .اﻣــﺎ ﻻزم اﺳــﺖ دو
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،در واﻗﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪه از ﺳـﻮی ﺧـﺎﻧﻮار
و ارﺳﺎل آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐـﺰ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺗﺠﺮﺑـﻪ در اﯾـﻦ روش ﮔـﺬرواژهای در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺧــﺎﻧﻮار ﻗــﺮار ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺣــﺎوی اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﮑــﺎﻧﯽ ﺧــﺎﻧﻮار اﺳــﺖ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺎﯾﻞ آدرس از ﭘﯿﺶ آﻣـﺎده ﺷـﺪه ﭘﯿﺶﻧﯿـﺎز اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ
روش اﺳﺖ.
 ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ ﺟﻬـﺖ آ ﮔﺎﻫﯽﺑﺨـﺸﯽ ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ
ﻧــﺮخ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﺴﯿﺎر ﺿــﺮوری اﺳــﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎﺗﯽ،
اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ در ﻣﮑﺎنﻫـﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ارﺳـﺎل ﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی آ ﮔﺎﻫﯽدﻫﻨـﺪه و ﺑﻮروﺷـﻮرﻫﺎی اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ روش ﺧﺎﻧﻮار را آﮔﺎه ﻣﯽﺳـﺎزد ،ﻗﻄﻌـ ًﺎ اﯾﺠـﺎد ﻓـﻀﺎی
ﻣﺜﺒـــــــﺖ ﮐﯿﻔﯿـــــــﺖ و ﻧـــــــﺮخ ﭘﺎﺳـــــــﺦ را ﺑﻬﺒـــــــﻮد ﻣﯽﺑﺨـــــــﺸﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮐـﻪ از اﯾـﻦ روش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳـﺎزی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾــﺎن ﯾــﺎدآوری اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ ﻻزم اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺟــﺮای روشﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ در
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ﮔﺰارش اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری آزﻣﺎﯾـﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺑـﻪ
روش آدرسﻣﺒﻨﺎ در ﺷـﻬﺮ ﻣﺠﻠـﺴﯽ اﺳـﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن





ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺎﻟﺒﻲ و آذردﺧﺖ ﺧﻮاﺟﻪﭘﻮر

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎری
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳـﯿﻊ و در ﯾـﮏ دورهی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑـﺎﻻی اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ ،ارﺗﺒـﺎط آنﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺑﻮدن زﻣـﺎن اﺟـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﯾﺠـﺎب ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از
اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،ﻣﺤﺘــﻮای ﻫﻤــﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎ دﻗﯿﻘ ـﺎً ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪه و از
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ
زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﯾﺎ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺳﺮﺷــﻤﺎری از ﻣﺮاﺣــﻞ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ ﺗــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﻧﻬــﺎﯾﯽ ،ﯾﮏﺑــﺎر ﺑــﻪ ﻃــﻮر
آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ اﺷﮑﺎﻻت و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧـﺸﺪه ،در ﺣﯿـﻦ
اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑـﺮای رﻓـﻊ و اﺻـﻼح
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
دوﻟﺘﻤــﺮدان ،ﻧﻮاوریﻫــﺎﯾﯽ در ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺧــﻮد اﯾﺠــﺎد ﮐﻨﻨــﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آنﻫﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧـﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻣـﺪرن ﺳﺮﺷـﻤﺎری ،ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۰آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾـﺎدی در ﺧـﺼﻮص
ﺗﻐﯿﯿﺮ روش در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺠﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺣﻔــﻆ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ،ﻫــﺪف اﺻــﻠﯽ در ﺗﻐﯿــﯿﺮ روشﻫــﺎ ﺑــﻮده و
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﮐــﺸﻮر آزﻣــﺎﯾﺶ ﺷــﻮد و ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺷــﻮاﻫﺪ و ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﺘــﺎﯾﺞ اﯾــﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑﺮﻃـﺮف ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺳﺮﺷـﻤﺎری در ﺳـﻄﺢ

ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺷـﺮﮐﺖ
ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،دﻓﺘﺮ آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت و  GISاﺳـﺘﺎﻧﺪاری
اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤـﺮان ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺠﻠـﺴﯽ ،در دیﻣـﺎه ﺳـﺎل
 ۱۳۹۳ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ روش آدرسﻣﺒﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾـﻞآدرس ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻓﺎﯾـﻞ ﺑـﺎ
ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺳـﻞ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪﺷـﺪه و ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐـﻪ و در
 ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ ،از دو روش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
از ﺗــﺎرﯾﺦ ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ آذرﻣــﺎه ﺗــﺎ ﭘﻨﺠــﻢ دیﻣــﺎه ﺳــﺎل  ،۱۳۹۳از ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﺑــﺎ
ﻣﺮاﺟﻌـــﻪ ﺑـــﻪ ﺳـــﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺘﯽ  www.majlesi.sci.org.irﻓﺮمﻫـــﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺮﺧﻂ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑـﺎر در ﮐـﺸﻮر اﺟـﺮا ﻣﯽﺷـﺪ،
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف آن ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ،آن دﺳـﺘﻪ از ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺷـﻬﺮ ﻣﺠﻠـﺴﯽ ﻛـﻪ
دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬــﺖ ﺛﺒــﺖ اﻃﻼﻋــﺎت در
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﻪ دﻓــﺘﺮ اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﻪ ،دﻓــﺘﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤــﺮان ﺷــﻬﺮ ﺟﺪﻳــﺪ
ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﻳﺎ ﻛﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻢ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ،ﺣـﺪود
 ۲۰درﺻــﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺳــﺎﮐﻦ در ﺷــﻬﺮ ﻣﺠﻠــﺴﯽ از ﻃﺮﻳــﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑــﻪ
ﻓﺮمﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﭘﺎﺳـﺦ دادهاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﺮای دﺳـﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻫﺪف اﺳﺖ.

ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و  GISﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.
آذردﺧﺖ ﺧﻮاﺟﻪﭘﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و  GISﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.
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۳۹

از ﻣﺰاﻳﺎی روش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﺑـﺮای ﺑﺎرﮔـﺬاری اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺒﻠـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ

وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺮای ﺑـﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮارد ﮔﺰارشﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از آنﻫـﺎ ﻧـﯿﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ و در

اﻳﻦ روش اﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧـﯿﺰ ﻧﻘـﺶ ﻣﺆﺛـﺮی در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ.

اﻳــﻦ روش دارد .در زﯾــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣــﺸﮑﻼت ﭘﯿــﺶ آﻣــﺪه در اﺟــﺮای

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس

ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:

و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﺑﺪون وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:

 ﻧﺒﻮدن ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎ.

 ﻧﺒﻮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ.

در ﻓــﺮم ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،در ﺻــﻮرت درج ﻧــﺸﺪن ﮐﺪﭘــﺴﺘﯽ در ﻓﯿﻠــﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ،
اﻣﮑــﺎن ﺛﺒــﺖ ﺳــﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋــﺎت وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در ﻣــﻮرد
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﮐﺪﭘـﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻫﯿﭻﯾـﮏ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺧـﺎﻧﻮار ﺛﺒـﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪ.

 ﭘﻼ کﮐﻮﺑــﯽ ﻧــﺸﺪن ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﮑﺎنﻫــﺎ ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯽﺷــﺪ ﻣــﺄﻣﻮر ﺑــﺮای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
 ﻧﺒﻮدن ﭘﺎور ﺑﺎﻧﮏ )ﺑـﺎﺗﺮی ﯾـﺪک( ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﺪ ﻣـﺄﻣﻮر آﻣـﺎرﮔﯿﺮ در
ﻃﻮل روز ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

 ﻧﺒﻮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎ.
 ﻋﺪم آ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ دیﻣﺎه ﺳـﺎل ۱۳۹۳
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـﺖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت از
ﻫﻤﻪی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞآدرس ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﻓﺎﯾـﻞآدرس
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﮐﺎری )ﺣﻮزه( ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮ
در ﺗﺒﻠــﺖ ﻣﻮﺟــﻮد ﺑــﻮد و ﻧﯿــﺎزی ﺑــﻪ ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻓــﺮم ﻓﻬﺮﺳــﺖﺑﺮداری ﻧﺒــﻮد .ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط را در ﺗﺒﻠﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮاﻳﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﺷـﻬﺮ ﻣﺠﻠـﺴﯽ از
اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۳آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮ در روزﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ دیﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﺣﻀﻮری
و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻣـﺴﺌﻮل ﻧﻘـﺸﻪ در ﮐﻨـﺎر

 ﻧﺒﻮدن ردهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ردهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد ،اﻣـﺎ در

ﻧﻈــﺮ ﻧﮕــﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﻨﻄﻘــﯽ در ﻧﺮماﻓــﺰار و ﻣﺠــﺮب ﻧﺒــﻮدن
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻟﺰوم وﺟﻮد اﯾﻦ ردهﻫﺎ را در اﺟﺮا اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮماﻓﺰاری

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺟﺮای ﻃـﺮح آزﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ در ﺷـﻬﺮ ﻣﺠﻠـﺴﯽ در
ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺗﺨﻤﻴـﻦ
زده ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭘـﺲ از اﺟـﺮای ﻃـﺮح و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را  ۷۷۷۳ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠــﺖ و اﺟــﺮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ در
ﺻﻮرت رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﺮماﻓـﺰار ،اﯾـﻦ روش ﺑـﺴﯿﺎر ﮐـﺎراﺗﺮ از
اﺟﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ .ﺑﺎرﮔﺬاری روزاﻧﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐــﻪ ردهﻫــﺎی ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻫــﺮ روز در ﺟﺮﯾــﺎن اﻃﻼﻋــﺎت ﺛﺒﺖﺷــﺪه ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﭘﯿﺶآﻣﺪه در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﻪ آﻣﺎرﮔﯿـﺮ
ﯾــﺎدآوری ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺑــﺰار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ ﺗﺒﻠــﺖ در
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺳـﺮﻋﺖ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،اﻓـﺰاﯾﺶ دﻗـﺖ در ﺣﯿـﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

 ۱۴ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮ ،ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾـﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎری را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧـﺪ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ

در ﻣــﻮرد اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری آزﻣﺎﯾــﺸﯽ ﺑــﻪ روش آدرس ﻣﺒﻨــﺎ ،ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ

ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑـﻮط

اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﮐﻢﮐــﺮدن ﮐــﺎر ﻣــﺄﻣﻮر ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻧﮑــﺮدن ﻓــﺮم

ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ را ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد.

ﻓﻬﺮﺳــﺖﺑﺮداری ،ﮐﻢﺷــﻤﺎری و ﺑﯿﺶﺷــﻤﺎری ﻧــﯿﺰ در اﯾــﻦ روش ﺑــﺴﯿﺎر ﮐــﻢ

از ﻧﮑــﺎت ﺑــﺎرز و ﻣﻬــﻢ اﯾــﻦ ﻃــﺮح آزﻣﺎﯾــﺸﯽ ،ﺗﻄﺒﯿــﻖ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد در

اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐـﺎﻣﻠﯽ از ﻣﮑﺎنﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺄﻣﻮر

ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘـﺴﺖ ﺑـﺎ ﮐﺪﭘـﺴﺘﯽ ﻣﮑﺎنﻫـﺎی
ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ،ﻣـﺸﮑﻼت زﯾـﺎدی را ﺑـﺮای ﻣـﺄﻣﻮر و
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﺳﺮﺷـﻤﺎری آزﻣﺎﯾـﺸﯽ
ﺑﺎ دو روز ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۳آﻏـﺎز ﺷـﺪ و در ﺗﺎرﯾـﺦ
ﻫﻔﺪﻫﻢ دیﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﻫـﺮ روز ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﮐـﺎر
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ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آنﻫﺎ ﺑـﺎ ﮐﺪﭘـﺴﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗـﺮار ﮐـﺮده و از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و  GISاﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺲ از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻫﺰاره ،ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮي دﻧﻴﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ  17ﮔﺎم




ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫـﺰاره و ﭘـﺲ از آن اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫــﺰاره ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد رﯾــﺸﻪﮐﻨﯽ ﻓﻘــﺮ،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن
و اﯾﺠــﺎد ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ از ﺳــﺎل
 ۲۰۰۰ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﻬـﺪ دوﻟﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
آرﻣﺎنﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﺗﻌﻬــﺪ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑــﺪ .در دﻧﯿــﺎی
اﻣــﺮوز ،ﻣﺒــﺎﺣﺜﯽ ﺑﯿــﺶ از آن ﭼــﻪ در اﻫـــﺪاف
ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫــﺰاره ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ﻣﻄــﺮح اﺳــﺖ و ﺑــﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،اﻫﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮدی ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ از ﺳـﺎل
 ۲۰۱۶ﺗــﺎ ﺳـــﺎل  ۲۰۳۰ﻣﻄـــﺮح ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ.
اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار ،ﺑــﺮ ﺳــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮐﻠــﯽ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘــﺼﺎدی ،ﭘﺎﯾــﺪاری ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎی اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫــﺰاره ،آ ﮔــﺎه
ﻫـــﺴﺘﻨﺪ و ﺑـــﻪ رﻓـــﻊ ﻓﻘـــﺮ ﮔﺮﺳـــﻨﮕﯽ و اداﻣـــﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۵اذﻋـﺎن
دارﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻧﯿﺎی اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﻣـﺸﮑﻼت
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮا و ﻣﺸﮑﻼت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ
در اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﻊ ﻣﻌـﻀﻼت ﻣﺤﯿـﻂ
زﯾــﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ ﻓﻘــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ دارد و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آن اﺛـﺮات زﯾﺎنﺑـﺎری ﺑـﻪ

آﯾﻨﺪهی زﻣﯿﻦ و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ

اﻫﺪاف ﺑﻪ  ۲۱و ﺗﻌﺪاد ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑـﻪ  ۶۰ﻋـﺪد

ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫـﺰاره

ﺗﻐﯿـــﯿﺮ ﯾﺎﻓـــﺖ .اﻫـــﺪاف ﺗﻮﺳـــﻌﻪی ﻫـــﺰاره از

ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه و ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ آن و

اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺮح

ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓـﺖ .اﻫـﺪاف

ﺷــﺪه و ﺑــﻪ ﺗــﺸﺮﯾﺢ اﯾــﻦ اﻫــﺪاف و ﺿــﺮورت آن

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫـﺰاره ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﮐـﺮدن اﯾـﻦ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ  ۸آرﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ

 اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره
اﻋﻼﻣﯿــﻪی ﻫــﺰاره ۱ﺳــﺎل  ۲۰۰۰ﮐــﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾــﻪی

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱رﯾﺸﻪﮐﻦﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،

 .۲دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ،

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫـــــﺎی ﺳـــــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـــــﻞ ﻣﺘﺤـــــﺪ در

 .۳ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن،

دوﻟﺖﻫﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ،

 .۵ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران،

دﻫﻪی۱۹۹۰ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪ ،ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﻗـﻮی
ﺑﺮاﺑــﺮی ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ ،ﺣــﺬف و رﯾــﺸﻪﮐﻨﯽ اﺑﻌــﺎد
ﻓﺮاوان ﻓﻘﺮ و ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار اﻧـﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و
ﺗﻮﺳــﻂ  ۱۴۷ﮐــﺸﻮر و دوﻟــﺖ و  ۱۹۱ﻣﻠــﺖ ،در
ﺳــﺎل  ۲۰۰۰در ﻧﯿﻮﯾــﻮرک ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ رﺳــﯿﺪ.
رﻫـﺒﺮان ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷــﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری
ﯾﮑـــﺪﯾﮕﺮ اﻫـــﺪاف ﻣﺸﺨـــﺼﯽ را ﺑـــﺮای ارﺗﻘـــﺎی
ﺗﻮﺳـــﻌﻪ و ﮐـــﺎﻫﺶ ﻓﻘـــﺮ ﺗـــﺎ ﺳـــﺎل  ۲۰۱۵ﺑـــﻪ

 .۴ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن،

 .۶ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ وﯾــﺮوس ﻣﺨﺘﻞﮐﻨﻨــﺪهی دﺳــﺘﮕﺎه
اﯾﻤــــﻨﯽ اﻧــــﺴﺎن ،اﯾــــﺪز ،ﻣﺎﻻرﯾــــﺎ و ﺳــــﺎﯾﺮ

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ،

 .۷ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
 .۸ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ.

ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی
ﻫﺰاره

ﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫـﺰاره در اﻧﺘﻬـﺎی ﺳـﺎل ۲۰۱۵

اﻋﻼﻣﯿـــﻪی ﻫـــﺰاره در ﺳـــﺎل  ۲۰۰۰ﺷـــﺎﻣﻞ ۸

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺣـﺪود ۱۵ﺳـﺎل،

آرﻣﺎن ۱۸ ،ﻫﺪف و  ۴۸ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻮد .ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ در ﺳــﺎل  ،۲۰۰۱اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی
ﻫﺰاره را ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ،ﻣﺒﺎﻧـﯽ
آﻣﺎری در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر ﻗــﺮارداد .در ﺳــﺎل  ۲۰۰۸ﺗﻌــﺪاد

ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ آن
اﺷــﺎره ﮐــﺮد .ﺳــﻪ ﻧﻘﻄــﻪ ﻗــﻮت اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی
ﻫــــﺰاره ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺗﺤــــﺖ ﻋﻨــــﻮان ﺳــــﺎدﮔﯽ،
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫــﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ و آﮔﺎﻫﯽﻫــﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده
ﺷــﻮﻧﺪ .اوﻟﯿــﻦ ﻣــﻮرد اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻫــﺪاف

ﺳﺤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ،رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎرﻫﺎي اﻧﺮژي ،دﻓﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ،دﻓﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۴۱

ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ۸آرﻣـﺎن ﺳـﺎده ﮐـﻪ

دارﻧﺪ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﻧﯿـﺎی اﻣـﺮوز ﺑـﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ( .اﯾـﻦ ۸

ﻣــﺸﮑﻼت دﯾﮕــﺮی ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻐﯿــﯿﺮات آب و ﻫــﻮا و

آرﻣﺎن ﺑـﻪ راﺣـﺘﯽ در ذﻫـﻦ اﻓـﺮاد ﺟـﺎی ﻣﯽﮔـﯿﺮد.

ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎی ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ

دوﻣﯿــﻦ ﻣــﻮرد اﯾﻨﮑــﻪ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫــﺰاره از

اﺳــﺖ و ﺗﻔــﺎﻫﻢ در اﯾــﻦ اﻣــﺮ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ رﻓــﻊ

ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟـﺰام ﯾـﺎ ﺗﻌﻬـﺪی را ﺑـﺮای ﮐـﺸﻮری

ﻣﻌــﻀﻼت ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ ﻓﻘــﺮ

ﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤــﯽآورد ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از ﺗﻌﻬــﺪات

اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت،

ﻋﻤﻠــﯽ و اﺧﻼﻗــﯽ اﺳــﺖ .ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﻣــﻮرد اﯾﻦﮐــﻪ

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در

.۱۰ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ و درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ

اﻫــــﺪاف ﺗﻮﺳــــﻌﻪی ﻫــــﺰاره ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺗﻮﺳــــﻂ

ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ از ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﻏـﺎز ﺷـﺪه

.۱۱اﯾﺠـــﺎد ﺷـــﻬﺮﻫﺎ و ﺳـــﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮاﮔـــﯿﺮ،

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﺟﺎﻣﻌـﻪ

و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ،دﻧﺒـﺎل ﺷـﻮﻧﺪ و ﻓـﺸﺎر
ﻣــﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑــﻪ دوﻟﺖﻫــﺎ وارد ﻧﻤــﯽآورد .ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ

 اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

 .۸ارﺗﻘﺎ ﻣﺪاوم رﺷﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﭘﺎﯾـﺪار و ﻓﺮاﮔـﯿﺮ،
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮهور و ﮐـﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ ﺑـﺮای

ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد

 .۹اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﺮﻣﯿﻢ )ﻣﻘـﺎوم(،
ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔـﯿﺮ و ﻧﻮآوریﻫـﺎی

ﺑﯿﺶﺗﺮ

اﻣﻦ ،ﻣﻘﺎوم و ﭘﺎﯾﺪار

.۱۲ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﺪار و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

.۱۳اﻧﺠــﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺳـــﺮﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑـــﻪ
ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿــﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾــﯽ و

ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻫﺪاف را اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی

اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای ﺟﺪﯾــﺪ و

ﮐـــﺮده و اراﺋـــﻪ دﻫﻨـــﺪ ،اﻣـــﺎ ﺑـــﺴﯿﺎری ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ

ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل از آرﻣﺎنﻫـﺎ ،اﻫـﺪاف و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

)ﺷــﺎﻣﻞ  ۱۷آرﻣــﺎن و  ۱۶۸ﻫــﺪف( اﺳــﺖ ﮐــﻪ

اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ،درﯾﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

اﻋــﻀﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ اﻧﺘﻈــﺎر دارﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

ﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻤﺪه ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره
وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦﮐـﻪ ،اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾـﯽ
ﺷــﺪ ،دوﻟﺖﻫــﺎی ﻋــﻀﻮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ در ﺗﻌﯿﯿــﻦ
اﻫــﺪاف ﻧﻘــﺸﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧــﯽ ﻣــﻮارد ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻼ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﮐـﺎﻣ ً
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷـﮑﻞدﻫﯽ ﻣـﻮارد ﻣــﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎ ،در
 ۱۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه )ﺳﺎل  (۲۰۳۰ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﯿﺮﻧـﺪ .در
ﺗﻌﯿﯿــﻦ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ در ﺧـﺼﻮص ﻣـﻮارد و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻗﺮار ﻣﯽﮔـﯿﺮد ،از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣـﺸﺎوره اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و ﺣـﺪود
 ۷۰ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﮐـﺎری ﻣـﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ

ﭼﺮا ﺑﻪ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره ،ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺷـﯿﻮهای
ﺣــﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿــﺖ در دﻧﯿــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬــﻢ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد.
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ،ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ رﯾـﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺮ ،ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ ﯾـﺎ
اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ .آرﻣﺎنﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﻫﺰاره ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘـﺼﺎدی ﺗﻮﺟـﻪ

ﺑــﻮده و از  ۸۳ﻣــﺸﺎور ﻣﻠــﯽ ﻧــﯿﺰ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه
اﺳﺖ.
 ۱۷آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑـﻪ ﻓﻘـﺮ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺑﻌـﺎد و در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

 .۲ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨــﺸﯿﺪن ﺑــﻪ ﮔﺮﺳــﻨﮕﯽ ،دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد رژﯾﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ و ارﺗﻘـﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار

 .۳ﺗــﻀﻤﯿﻦ زﻧــﺪﮔﯽ ﺳــﺎﻟﻢ و ارﺗﻘــﺎی رﻓــﺎه ﺑــﺮای

ﭼﻨــــﺪاﻧﯽ ﻧــــﺪارد .در ﺣــــﺎﻟﯽ ﮐــــﻪ در ﺗﺌــــﻮری،

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ

ﺑﺴﻂ داده ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ﺷـﺎﻧﺲ آﻣـﻮزش در

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫـﺰاره ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۴ﺗﻀﻤﯿﻦ آﻣـﻮزش ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ،ﻓﺮاﮔـﯿﺮ و ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد

 .۵دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزی

ﺳﯿﺎﺳـــــﺘﻤﺪاران و دوﻟﺘﻤـــــﺮدان ﺑـــــﻪ اﻫﻤﯿـــــﺖ

ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان

ﻫـــﺴﺘﻨﺪ و ﺑـــﻪ رﻓـــﻊ ﻓﻘـــﺮ ﮔﺮﺳـــﻨﮕﯽ و اداﻣـــﻪ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد

ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫـــﺪاف ﺗﻮﺳـــﻌﻪی ﻫـــﺰاره ،آ ﮔـــﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۵اذﻋـﺎن

۴۲
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 .۶ﺗــﻀﻤﯿﻦ دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾــﺪار آب و
 .۷ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،

ﺗﺄﺛﯿﺮات آن

.۱۴ﻧﮕﻬـــــــﺪاری و ﺑﻬﺮهﺑـــــــﺮداری ﭘﺎﯾـــــــﺪار از

.۱۵ﻧﮕﻬﺪاری ،ذﺧﯿﺮه و ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾـﺪار از
اﮐﻮﺳﯿـــﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧـــﺎﮐﯽ ،ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺛﺒـــﺎت

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ زﻣﯿﻦﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ
ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی زﻣﯿﻦ و

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ﺟﺎﻧﻮری

.۱۶ارﺗﻘـــﺎی ﺟﺎﻣﻌـــﻪی ﻓﺮاﮔـــﯿﺮ و ﻣـــﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
)ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﭘﺎﯾﺪار ،ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑـﺮای

ﻫﻤــــــﻪ و اﯾﺠــــــﺎد ﺳــــــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺆﺛــــــﺮ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ )ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ( و ﻓﺮاﮔـﯿﺮ در ﺗﻤﺎﻣـﯽ
ﺳﻄﻮح

.۱۷ﺗﻘﻮﯾـــﺖ اﺑﺰارﻫـــﺎی ﺑـــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾـــﺖ
ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار
در ﺧﺼﻮص آرﻣﺎنﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ،ﺑﺮﺧـﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۷آرﻣﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ
اﺳــﺖ ﺗﻌــﺪاد آن ﺑــﻪ  ۱۰ﺗــﺎ  ۱۲ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑــﺪ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺧﯽ آرﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣـﻮارد ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺳﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﻗﺘـﺼﺎدی،
ﭘﺎﯾــﺪاری ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺘﯽ و ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﻣــﺪﻧﯽ .ﺑــﺎ

وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻧﺎﺗﻮان از دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره ﻋﻤـﺪﺗ ًﺎ ﺑـﺮای ﮐـﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓـﻖ ﮐﻠـﯽ ﻣﯿـﺎن

ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﻧﮕﺎه اول دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف

ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭼﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی،

ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺧﻮﺷــﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﺳــﺪ ،اﻣــﺎ

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿـﺮ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ

ﻧـــﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿـــﺴﺖ .ﭘﯿـــﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨـــﺎوری و رﺷـــﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ اراﺋــﻪ ﮐﻨﻨــﺪ .اﯾــﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار وﺟﻮد دارد.

اﻗﺘــﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ اﻫــﺪاف را

روﯾﮑﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ.

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺗﻤﺎﻣـﯽ

ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫـﺎی زﯾـﺎدی در ﺧـﺼﻮص ﭘﺎﯾـﺪاری

ﮐــﺸﻮرﻫﺎ را درﺑﺮﻣﯽﮔــﯿﺮد و ﻣﻄــﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻐﯿـﯿﺮات آب

ﺳﻄﺢ دوم ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در

و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای

ﺟﻬــﺎن ﻣــﻮرد ﻗﺒــﻮل واﻗــﻊ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻧــﺴﺂنﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎی وﺳـﯿﻊ

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ

ﻣﺤﯿـــﻂ زﯾـــﺴﺘﯽ ،اﺳـــﯿﺪی ﺷـــﺪن اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫـــﺎ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋﻮاﻣﻠــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده از

اﻓــﺰاﯾﺶ دیاﮐــﺴﯿﺪ ﮐــﺮﺑﻦ ،از ﺑﯿــﻦ رﻓﺘــﻦ ﺗﻨــﻮع

اﻧـــﺮژی ،ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻏـــﺬا ،ﺷﻬﺮﻧـــﺸﯿﻨﯽ )ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﺎ

زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮدن ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ

آﻟﻮدﮔﯽﻫــﺎ و ﺑﻼﯾــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﻣــﯽآورد( و

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣـﺸﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺎ ﺑـﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏـﺬا

از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺑﻬﺒـﻮد

ﺟﺎ و زﯾﺎد از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑـﻊ

ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻬﻤــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻮﻟﯿــﺪ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻋﻨـﻮان ﮐـﻪ اﻫـﺪاف

آب زﯾﺮزﻣﯿــــﻨﯽ و اﻓــــﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔــــﯽ ﻧﺎﺷــــﯽ از

ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﮐﺎﻫـﺶ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻫـﺪاف

ﮐﻮدﻫــــﺎی ﺷــــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ .ﺗﻐﯿــــﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾــــﯽ

ﺗﻨــﻮع زﯾــﺴﺘﯽ و اﯾﺠــﺎد ﺗﻨــﺶ ﺑــﺮ ﻋﺮﺿــﻪی آب

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ

ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﺗــﺄﺛﯿﺮات زﯾــﺎدی داﺷــﺘﻪ

ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣـﻮارد در

ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ دورهی  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪی اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ،

ﺣــﺎل ﺗﻐﯿــﯿﺮ را ﺑــﺎ رﻓﺘــﺎری ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧــﻪ ،ﻣﺘﻌــﺎدل و

ﻫﺰاره ،اﻫﺪاف ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در اﻫـﺪاف

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫــﺎ ﻧﻔــﺮ را در دﻧﯿـــﺎ ﺑــﺎ ﻣــﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟـــﻪ

ﻣﺒﺘــﻨﯽ ﺑــﺮ ﺷــﻮاﻫﺪ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،اﻫﺪاف ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦﻫـﺎی

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺘﯽ ،ﺑـﺸﺮ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل درآورد ،ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ذﮐﺮﺷـﺪه

ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـــــﺪه وﺟـــــﻮد دارد ۱۵ .ﺳـــــﺎل ﺑـــــﺮای

ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟـﺪی دﯾﮕـﺮی ﻧـﯿﺰ ﻣﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد.

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺟﺰای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮارد اﻫﻤﯿـﺖ داده ﻧـﺸﻮد،

ﺑﺎزﺧﻮردﻫـــﺎ در ﻃـــﻮل دورهی زﻣـــﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿـــﻦ و

ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ اﮔــﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘــﯽ

ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷــﻮد .دوﻣﯿــﻦ ﻣــﻮرد اﯾﻦﮐــﻪ ﻗــﺪرت

ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘـﯽ
در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﻨﻮب آﺳـﯿﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺳـــﻮﻣﯿﻦ ﺳـــﻄﺢ از اﻫـــﺪاف ﺗﻮﺳـــﻌﻪی ﭘﺎﯾـــﺪار،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﻬﺪ )اﻟﺰام( ﺑﺮ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋـﺪاﻟﺖ،
دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣــﯽ و اﻟــﺰام

اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻪ در آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑـﺮ

دوﻟﺖﻫــﺎ ﺑــﺮ از ﺑﯿــﻦ ﺑــﺮدن ﺗــﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ

آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه ،اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺖ ،ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﮋاد ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺐ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری.
در ﻣﺤﺪودهی ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۵ﺗﺎ  ۲۰۳۰ﺗﻤﺎﻣـﯽ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﺮ ﺷـﺪﯾﺪ
ﻼ ﺣﺬف ﺷﻮد .ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺎﯾـﺪ
دراﻣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣ ً
ﺑــﻪ آب ﺳــﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ،ﺑــﺮق ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫــﺎی
اﻃﻼﻋـــﺎﺗﯽ و ارﺗﺒـــﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـــﺎی اوﻟﯿـــﻪی
ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳــﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و از ﺑﻼﯾــﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺎدی از دﻧﯿـﺎ در
ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺒﺎﯾـﺪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ
ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ رﻓــﺎه در ﺳــﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎ دﻗﯿﻖ ،ﺑﻪروز
و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره وارد ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﺑـﻪ
روز ﻧﺒــﻮده و ﺑﻌــﻀ ًﺎ دادهﻫــﺎی ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺳــﺎل ﻗﺒــﻞ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑـﺎ دراﻣـﺪ

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره

ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ۱۲ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ

و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

اراﺋﻪ ﻧﺒﻮد .اﯾـﻦ ﺗـﺄﺧﯿﺮ در اراﺋـﻪی داده در دورهی

ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره و اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۲و  ۳اﺷﺎره ﺷﺪ .در
ﺟﺪول زﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع آرﻣﺎنﻫﺎی ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﻫﺪاف ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻫﺮﯾـﮏ از
آرﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﺷـﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﯽ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﺷــﺪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ ﺑــﻮد اﻣــﺎ در اﯾــﻦ دوره ﮐــﻪ
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــــﺎ از ﻃﺮﯾــــﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫــــﺎی ﻫﻤــــﺮاه،
ﺷـــﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳـــﯿﻢ ،ﮐﻨـــﺘﺮل از راه دور اﻧﺠـــﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗـﺮی
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
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ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

۸

۱۷

ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

ﺟﺪول  -۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره

ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨـﺪ و دادهﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر در دﻧﯿﺎ

اﻋﺘﻤــﺎد را در ﮐﻢﺗــﺮ از ﯾﮏﺳــﺎل ﯾــﺎ ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﻓــﺼﻞ

اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه ،اﻣﯿــﺪ اﺳــﺖ دادهﻫــﺎی آﻣــﺎری ﺑــﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪ

ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ

زﻣــﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗــﺎهﺗﺮی ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪه و

ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ داﺷــﺘﻪ

دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد را در ﮐﻢﺗـﺮ از

ﺑﺎﺷﺪ .اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و

ﭘﺎﯾــﺪار ﺑــﺪون دﺧﺎﻟــﺖ و ﺣــﻀﻮر ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﯿـﺘﯽ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ

ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی

ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺣــﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿــﺖ اﺳــﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ در ﻣــﺴﯿﺮ

ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺗﻼش ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓـﺮاد

و دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار دارﻧــﺪ .ﭼﻬﺎرﻣﯿــﻦ

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ،

ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار

ﺗﻐﯿــﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾــﯽ ،ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ و

ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺟﺎﻣﻌــﻪای اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻣــﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﻣـﺴﯿﺮ

ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ،ﻣﯿـﺎن

ﻗﺎﺑــﻞ دوام ﺑــﺮای ﺑــﺸﺮﯾﺖ اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ اﯾــﻦ ﻗﺎﺑــﻞ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺮ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ

ﺳـــﻄﺢ دراﻣـــﺪی را ﺷـــﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـــﻮد و ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ ﺑـــﻪ

ﻣــﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﺗﻮﺟــﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟـــﻮژی ﺟﺪﯾـــﺪ و روشﻫـــﺎی ﻧـــﻮﯾﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر

ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺑــﺸﺮ و ﺑﻬﺒــﻮد زﻧــﺪﮔﯽ ﻧﯿــﺎز

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در دﻧﯿــﺎی اﻣــﺮوز ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ارﺗﻘــﺎی رﻓــﺎه

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ،ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿـﯿﺮات

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺘﯽ،

Millennium Declaration

رﺷﺪ ﻣﺪاوم اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐـﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ
ﺑــﺮای اﻓــﺮاد و ﮐــﺎﻫﺶ ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ در ﮐﻨــﺎر
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره
ﻣﻄﺮح ﺑـﻮده ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺴﯿﺎر ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و اﺟﻤـﺎع
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ۲۰۱۵

-

۱۶

-

ﻣﻨﻌﻄﻒ
 ۱۰ ،۹ ،۸ ،۷و ۱۱

ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و

۴۴

دارﻧـــﺪ و ﺑـــﺎ ﺗﺤﻘﯿـــﻖ و ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ،ﺗﻐﯿـــﯿﺮ ﺷـــﯿﻮهﻫﺎ و

۱.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ) ،(۱۳۸۳اﻋﻼﻣﯿـﻪ ﻫـﺰاره ،ﻫـﺪفﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره و ﻧﻘﺶ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﻣﺘﺤﺪ

ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) ،(۱۳۸۴آرﻣﺎنﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ  ۱۷آرﻣـﺎن ﺗﺠﻠـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ

ﻫﺰاره) ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،دﻻﯾﻞ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ( ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬـﺪی

اﻫــﺪاف ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﺮﮐــﺖدادن دﻧﯿــﺎ در ﻣــﺴﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ
و ﺑﯿﻤــﺎری ،ﺑﻬﺒــﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ ارﺗﺒــﺎﻃﯽ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ،
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ و از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮدن ﺗـﻀﺎدﻫﺎی

اراﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
Jeffrey D Sachs, (۲۰۱۲) From millennium
development goals to sustainable development goals, Lancet, ۲۲۰۶-۱۱ ,۳۷۹
Katinka Weinberger, (۲۰۰۴)Sustainability,
sustainable development goals (SDG) and the
۲۰۱۵development agenda, Centre for

post

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی ﺳـﻪ

alleviation of poverty through sustainable

ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺘﯽ

)agriculture (CAPSA-UNESCAP

و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺪﻧﯽ اﺳـﺘﻮار ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻤﺎﻣـﯽ
ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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United Nation, Full report of the Open working group of the general assembly on sustainable development goals.

ﻣ

ﻓﻲ
ﻌﺮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان




ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺒﺎزﻧﻴﺎ ،زﻫﺮا ﺣﺮﻓﺘﻲ ،ﻏﺰال ﭘﻴﺮاﺑﻲ و ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .ﺗـﺎرﯾﺦ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫـﺪاف و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺎدر اﺳـﺖ و
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼـﺼﯽ ،ﻣﮑـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ روﺷـﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻮدﻣﻨﺪی را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ارزﯾـﺎﺑﯽ ،ﺗﺠﺰﯾـﻪ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺿﺎﯾﯽ .(Kimberly,۲۰۰۲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭼﻨﯿـﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﯾـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﺧﺎص اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮐـﺎرﺑﺮان ،ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ و ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺷـﻮﻧﺪ )ﺣـﺴﯿﻨﯽ ﺷـﻌﺎر .(۱۳۹۲ ،از
اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎدر ،ارﺗﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺷـﺎره ﮐـﺮد .ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐـﺸﻮر ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫـﺎ و ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ
ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪی اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ آرﺷـﯿﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋـﻪی ﺧـﺪﻣﺎت اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان )درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »آرﺷﯿﻮ آﻣﺎری« در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ آرﺷﯿﻮ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﺮداوری و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣـﺪارک آﻣـﺎری
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺪارک آﻣـﺎری داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﺪون رﻋﺎﯾـﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪیﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﯾـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ در آن
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۴۴و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺎم آرﺷﯿﻮ
آﻣﺎری ﺑﻪ »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و آرﺷﯿﻮ آﻣﺎری« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺑـﺎ ﮔـﺮداوری و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣـﺎری ﺗﻼشﻫـﺎﯾﯽ در ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺘﺮ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و آرﺷﯿﻮ آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ۹۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔـﯿﺮی از
روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ردهﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ ،داﻣﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮد .ﻧﯿﺎزﻫـﺎی روزاﻓـﺰون ﮐـﺎرﺑﺮان و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣﺠـﻢ ﻣﻨـﺎﺑﻊ،
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻀﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۸۰ﻣـﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾـﺶ
 ۴۵ﻧﻔﺮ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺘﺎﺑﺪاری و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬـﯿﻼت ﻻزم ،ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾـﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و از
آن ﭘﺲ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺮغ ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﮔﺴﺘﺮش اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻏـﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ داﺧﻠـﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۰ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ آرﺷـﯿﻮ و
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳـﺮﯾﻊ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ راهاﻧـﺪازی ﺷـﺪ .از

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺒﺎزﻧﻴﺎ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
زﻫﺮا ﺣﺮﻓﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻏﺰال ﭘﻴﺮاﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﺘﺎﺑﺪاري ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۴۵

اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﻧـﺸﺮﯾﺎت ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﺟــﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨــﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﮐﻨــﺎر ﺟــﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑــﻊ
ﮐﺘﺎبﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺟـــﺴﺘﺠﻮی درون ﻣﺘـــﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫـــﺎی دﯾﺠﯿﺘـــﺎل دارای
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪهی ﺳـﺎﺧﺘﺎر درﺧـﺘﯽ و
اﻣﮑــﺎن ﻣــﺸﺎﻫﺪهی ﻣﻨــﺎﺑﻊ در ﻣﺮورﮔــﺮ ﻧﺮماﻓــﺰار ﺑــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﻧﻤﺎﯾــﺶ
ﻓﺮﻣﺖﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺟﻤﻠــﻪ  DJVU, DOC, PDFو ...ﺑﺮﺷــﻤﺮد.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪی اول درﮔﺎه ﻣﻠﯽ آﻣـﺎر
)(http://lib.sci.org.ir/DiglibGuest/WebUI/Index.aspx
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ،ﮔـﺰارش و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ از ﻧﺘﺎﯾـﺞ
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری اﺟﺮاﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،اﻗﺘـﺼﺎد و...
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﺑـﺎ ﻣﺤﺘـﻮای آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧـﯿﺰ ﺑﺨـﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑـﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻣﺮﮐـﺰ و ﻧﯿـﺎز ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘـﺎب ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔـﯿﺮد .اﻫـﺪای ﮐﺘـﺎب ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻧـﯿﺰ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از
راهﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ


ﮔﺮداوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آنﻫﺎ



اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ

http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=۱۰۹۲

۴۶
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ﺟﺪول  -۱ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺿﻮع

ﻓﺎرﺳﯽ

ﻻﺗﯿﻦ

۳۳۴۵

۵۴۲

اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﺷﻤﺎری

۲۰۷۹
۱۷۹

۲۲۳
۶۶

۲۰۲۰

۱۸۳

رﯾﺎﺿﯽ

۱۴۶

۴۵۰

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

۳۴۲

۴۶

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

۱۵۲

۳۲۲

آﻣﺎر
ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﺮﺟﻊ



ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻﺗﯿﻦ

۱۱۴۶

اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎری

۱۰۸۵

۱۰۲

۴۵۰

اراﺋﻪی ﺧـﺪﻣﺎت اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان درون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ)ﻣـﺸﺎوره ،راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ،درﯾﺎﻓـﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و درﮔﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر(



اﺷﺘﺮاک ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻻﺗﯿﻦ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﮐﺰ



اﺷﺘﺮاک ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﮓ اﯾﺮان )ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر( دﺳﺘﺮﺳﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﻘـﺎﻻت و ﺳـﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ )(CIVILCA
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ



 ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی)  (CRMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺳﺎل ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان



دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﯾﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

روزﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ۸:۱۵ :ﺗﺎ ۱۵:۴۵

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏlib@sci.org.ir :

ﺗﻠﻔﻦ۰۲۱-۸۵۱۰۲۲۴۳ :

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان _ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻫﯽﻣﻌﯿﺮی -ﭘﻼ ک ۱
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﻌﺎر ،ﻣﻨﺼﻮره ) (۱۳۹۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ :ﻣﺮوری ﺑﺮ اﻫﺪاف ،ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ۱۳۹۴/۴/۵
http://www.atfmag.info
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻧﻔﯿﺴﻪ ) (۱۳۸۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ش ۲۰
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۴۷

اﺧﺒﺎر

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻮﺟـﺎج آﻣـﺎری،
ﯾﮏ ﻧﻬﺎد و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊآوری ،ﭘـﺮدازش و اراﺋـﻪی آﻣـﺎر
ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی از اﻏﺘـﺸﺎش آﻣـﺎری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ داﺷـﺘﻦ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ،






ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺳﺮﻛﺎراﺗﻲ و رﺿﺎ ﻣﻬﺮآرا

ﺑﺮﮔـــﺰاری ﻧﺸـــﺴﺖ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺟـــﺪاول
دادهﺳﺘﺎﻧﺪه
ﺗﻬﺮان-اﯾﺮﻧﺎ -ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه از ﺳـﻮی
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ،ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﺎد
اﻗﺘــﺼﺎد داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣــﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺧﺒﺮﮔــﺰاری
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧـﺎ ،در اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آﻣـﺎری ﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺟـﺪاول
دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل اﺳﺖ و اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮ آﻣﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ ،ﻣﻮازیﮐـﺎری ﺑﯿـﻦ دو ﻧﻬـﺎد
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑـﺎﻻی ﺗﻬﯿـﻪی

اﻃﻼﻋــﺎت و آﻣــﺎر ﺧــﻮد را از ﺗﻤــﺎم اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﻣﻨﺎﻃــﻖ
ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿــﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﮔــﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺟــﺐ دﻗــﺖ ﺑــﺎﻻی
اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘـﻮر ﻣﻌـﺎون اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،
ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺎون دﻓـﺘﺮ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻠـﯽ در
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻋﻠـﯽ اﺻـﻐﺮ ﺑـﺎﻧﻮﯾﯽ اﺳـﺘﺎد اﻗﺘـﺼﺎد داﻧـﺸﮕﺎه
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎور ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

 در ميزگــرد اﯾرنــا؛ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
درﺑــﺎرهی اﯾﺠــﺎد ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر دارد
ﺗﻬــﺮان -اﯾﺮﻧــﺎ– ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﻫــﺮ ﯾــﮏ از زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی ﻧﻈــﺎم
اﻗﺘــﺼﺎدی ﯾــﮏ ﮐــﺸﻮر و ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑــﺎرهی
اﯾﺠــﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗــﯽ در آن ،در وﻫﻠــﻪی ﻧﺨــﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺑــﻪ
ﻓﺮاﻫﻢﺑــﻮدن اﻃﻼﻋــﺎت اﺳﺎﺳــﯽ درﺑــﺎرهی ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﻣﺼﺮف و در ﻣﺮﺣﻠـﻪی دوم ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﻮع رﺷـﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دارد.

ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه اﯾـﻦ ﻣﻮازیﮐـﺎری ﺑـﺎر ﻣـﺎﻟﯽ زﯾـﺎدی را ﺑـﺮ ﮐـﺸﻮر اﯾﺠـﺎد

ﺑﻪ ﮔـﺰارش اﯾﺮﻧـﺎ ،ﺟـﺪاول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی ﮐـﺎﻣﻠﯽ از زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽﺗﺮﯾـﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﯾﮏ ﮐـﺸﻮر را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﻬﯿﻪی ﯾﮏ ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺣﺪود ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دارای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ داﻧﺶ ﻓـﻨﯽ ،ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﺣﻮزهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﺎری و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ.

ﺟﺪاول ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑـﺴﯿﺎری درﺑـﺎرهی ﻧﻈـﺎم اﻗﺘـﺼﺎدی
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼـﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻﺗﯽ در ﮐـﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد؟ ﭼـﻪ
رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی آنﻫـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﺼﺎرﻓﯽ ﺑـﺮای
ﻣﺤــﺼﻮل وﺟــﻮد دارد؟ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﻧﻬﺎدﻫــﺎ ،ﻣــﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﭼــﻪ ﻣﺤــﺼﻮﻻﺗﯽ

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺳﺮﻛﺎراﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
رﺿﺎ ﻣﻬﺮآرا ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.

۴۸

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،13ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی

ﺑﻮدﺟﻪ دارد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ وﯾـﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐﻨﯿـﻢ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾـﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی از ﻧﻈـﺮ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣـﺎری دﻧﯿـﺎ ﮐـﻢ ﻧـﺪارد و ﻗـﺎدر اﺳـﺖ در ﻫـﺮ

ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳـﺖ؟ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳـﺘﻔﺎدهی ﮐـﻞ ﻧﻈـﺎم

ﺣﻮزهای وارد ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐـﺎری را در زﻣﯿﻨـﻪی ﺗﺨﺼـﺼﯽ آﻣـﺎر اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ.

اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ ،واﺳﻄﻪای ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای و

ﻋﻠﯽﭘﻮر ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ داراﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻧﻬـﺎدی،

ارادهای در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ

ﭼﻪ ﻧﻮع دراﻣـﺪی را اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺻـﺎدرات و واردات ﭼﮕﻮﻧـﻪ

داﺷﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و اﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ

اﺳﺖ؟

ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎری ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری اﺳـﺖ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧـﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ از اﯾﺠـﺎد

و ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦ ﮔــﺎم ﺑــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﻣﺤــﺴﻮب ﻣﯽﺷــﻮد .در اﯾــﻦ ﻣﯿﺰﮔــﺮد

ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﺮﺟﻌـﯽ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ آﻣـﺎر ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﻮد ،ﺑﺤـﺚ و ﺗﺒـﺎدل ﻧﻈـﺮ

ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ

ﺷﺪ .ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﻫﻤﻮاره ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺧﻮد ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺣﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﯿـﻞ

آﻣﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ،ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰ

ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺗــﻮأم ﻣﺒــﺎدرت ﺑــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ

آﻣﺎر را ﮐُﻨﺪ ُﮐﻨَﺪ.

ﻣﻮازیﮐـــــﺎری ﺑﺎﻋـــــﺚ اﯾﺠـــــﺎد ﯾـــــﮏ ﻫﺰﯾﻨـــــﻪی اﺿـــــﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷـــــﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهی  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﻣﺮﺟـﻊ
رﺳﻤﯽ ﺗﻬﯿﻪ ،اﻋﻼم و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان را ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر رﺳﻤﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻧــﺮخ ﺗــﻮرم ،ﻧــﺮخ رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی و ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﻋﻨــﻮان ﮐــﺮده اﺳــﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳـﻨﺠﺶ و اراﺋـﻪی آﻣـﺎر
ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ روش ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪی آﻣﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮدﯾــﺪی ﻧﯿــﺴﺖ ،ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی از ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی ﺑــﺎﻻﯾﯽ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﺑﺪﻧــﻪی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟـﺎی ﻫﯿـﭻ ﺷـﺒﻬﻪای ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾــﺮان ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ دارای ﺑﺎزوﻫــﺎی ﻗــﻮی ﺟﻤــﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺎ ﺗﻌﺎﻣـﻞ دو ﻧﻬـﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی در ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﺘـﺸﺎر آﻣـﺎر را
اﻓﺰاﯾﺶ داد و دو ﻧﻬﺎد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣـﻮازی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﻠـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم وﺟـﻮد
ﯾﮏﺳﺎﺧﺘﺎر -ﯾﮏﻧﻬﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮر ،ﮔﻔـﺖ :آﯾـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﻧﯿـﺴﺖ
دارای ﯾﮏﻧﻬﺎد و ﯾﮏﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺗﻤـﺎم ﻣﺘﻔﮑـﺮﯾﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯿـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺣﻮل ﯾﮏ ﻧﻬﺎد واﺣﺪ و زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮدهی آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿـﻦ
ﺷﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻋﻠﯽﭘﻮر اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ
ﺗﯿــﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﻗــﻮی و ﻣــﺪرن ﺑــﺎ ﺗﻤــﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳــﺖ؛ ﻫﻤــﻪی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫــﺎ و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ را ﭘﯿﺎده و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن وﯾﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ
ﺧﻮد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز و ﺑﻬﻨﮕﺎم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿـﺴﺖ و ﺑـﺮای ﮐﺎﻣﻞﺷـﺪن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ

ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐـﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی را
رﺻـــﺪ ﮐـــﺮده و ﺑـــﻪ ﺳـــﺮﻋﺖ در اﺧﺘﯿـــﺎر ﺳﯿﺎﺳـــﺖﮔﺬاران ﻗـــﺮار دﻫـــﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻬـﺎد آﻣـﺎری در ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣـﺎر و ارﻗـﺎم ﯾﮑـﺴﺎن اراﺋـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﺮدم
دﭼﺎر ﺗﺸﮑﯿﮏ در آﻣﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﺪد و رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌـﺶ
ﻫﺴﺖ را ﻗﺒﻮل دارد از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد آﻣﺎری در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻋﻠﯽﭘﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿـﻢ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل و ﺑﻠﻮغ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﺎ
اﺣﺎﻃﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی دارد ،ﺑﺮ ﺗﻤـﺎم
ﺑﺪﻧﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﭼﺘﺮ ﺧـﻮد را در ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر ﮔـﺸﻮده
اﺳﺖ .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧـﯿﺰ از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ،
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣـﺴﺎب
ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اداﻣﻪ داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪی آﻣﺎر آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده )ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ( ﮐـﻪ اﯾـﻦ از ﻧﻘـﺎط
ﻗﻮت ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺎﯾـــﻪﻫﺎی ﻗـــﻮی آﻣـــﺎری از آن زﻣـــﺎن در اﯾـــﺮان وﺟـــﻮد داﺷـــﺘﻪ اﺳـــﺖ.
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۴۹

وی اﻓﺰود :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر را اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﯾـﮏ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه اﻗــﺪام ﺷــﺪ.

ﻓﻠــﺴﻔﻪ و ﺗﻔﮑــﺮ ﻣﻬﻤــﯽ ﭘــﺸﺖ اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﺑــﻮده و ﺣــﺘﯽ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﮐــﻪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯽﭘﻮر؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠـﯽ اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘـﯽ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻏﯿﺮه را ﻫﻢ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻇﺮﻓﯿـﺖ

اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ اراﺋﻪی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣـﺼﺮف ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری،

ﻓﮑﺮی ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿـﻦ و ﻣﺘﻔﮑـﺮﯾﻦ در ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ

ﺻﺎدرات و واردات در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ

ﺑﺎﺷــﺪ .ﻋﻠﯽﭘــﻮر اﻓــﺰود :اﮔــﺮ ﻧﻬــﺎد آﻣــﺎری ﺟﺎﻣﻌــﻪ دارای ﺗﻌــﺪد ﺑﺎﺷــﺪ،

ﺑﺨﺶﻫــﺎی راﻫــﺒﺮدی در ﮐــﺸﻮر از ﯾﮏﺳــﻮ و ﺑﺨــﺶ آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧـﯿﺰ ﻣﻨـﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎ )ﻓﻌﻠــﯽ و اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ( از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ .وی اﻓــﺰود :ﺟــﺪول

در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺑــﻪ اﻏﺘــﺸﺎش و ﭼﻨــﺪﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎی آﻣــﺎری داﻣــﻦزده ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ

دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿــﺎری ﺟﻬــﺖ ﺳــﻨﺠﺶ ﮐــﺎراﯾﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ،

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﯾـﺎ ﻫـﺮ

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻧﺮژی در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﺗﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ

ﻧﻬــﺎد دﯾﮕــﺮ اﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﯾــﮏ ﻧﻬــﺎد واﺣــﺪ ﻣــﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬار و

ﺻﺤﯿﺢ در ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺮ و ﻣـﯿﺰان ﮐﺎراﯾـﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨـــﺪهی ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫﺎی ﻣـــﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻟـــﯽ و ارزی ﮐـــﺸﻮر ﻧـــﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷـــﺪ.

آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ،ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿـﻞ

ﻣﻮﺿــﻮع رﺳــﯿﺪهاﻧﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﯾــﮏ آﻣــﺎر ﻣــﺴﺘﻘﻞ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻓﻠــﺴﻔﻪی

ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدد .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻠـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺑـﺎ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﺎر واﺣﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﮐﻠـﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ

اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﺨـﺶ ﮐﻠﯿـﺪی ﯾـﺎ ﭘﯿـﺸﺮو ﺑﺨـﺸﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

اﺳـــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـــﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﭘﯿـــﺶ ﺑـــﺮود و

ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ دارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺎدﻻت واﺳـﻄﻪ ﻫـﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫـﻢ ﻋﺮﺿـﻪﮐﻨﻨﺪهی ﺑﯿﺶﺗـﺮی

ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾـﻪای ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎز ﺧﻮد را ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﮐﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﻧﻬـﺎد ﯾـﮏ ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ از آﻣـﺎر داﺷـﺘﻪ

ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫــﺎ اﺳــﺖ از اﯾــﻦ رو ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏـﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎ ﺷـﺪه و ﺗﻮﻟﯿـﺪ را اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ

در ﺗﻬﯿـــﻪی آﻣـــﺎر ﯾـــﮏ ﻧﻬـــﺎد ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﺳـــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾـــﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﮐﻨـــﺪ

ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑُﻌـﺪ ﻣﻠـﯽ ،ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای را ﻧـﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨـﺪ و در ﺣـﺎل

ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪﻋﻨﻮان دﯾﮕـﺮ ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾـﻦ

ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از اﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .ﻋﻠﯽﭘـﻮر اداﻣـﻪ داد:

ﻣﯿﺰﮔﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی آﻣﺎر ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪی

ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳وﺿﻊ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬـﺎد
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ و آن را در
اﺧﺘﯿــﺎر ﮐــﺎرﺑﺮان و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران ﻗــﺮار دﻫــﺪ .وی اﻓــﺰود :ﻣــﺎداﻣﯽ ﮐــﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻨـﺪ ﻧﻬـﺎد ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻣﻮازی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮای دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌ ًﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﮐـﺸﻮر ﻧﯿـﺴﺖ و ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ در ﺣﻮزهی آﻣﺎر داﻣﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌــﺎون اﻗﺘــﺼﺎدی و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻣﻠــﯽ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ
ﺿــﺮورتﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه ﺑــﺮای ﺳــﺎل ۱۳۹۰
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ

آﻣـــﺎر ﺑـــﭙﺮدازد زﯾـــﺮا ﻣﻮازیﮐـــﺎری ﻣﻮﺟـــﺐ اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷـــﻮد.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ،اﻓـﺰود :ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه اﻣــﺴﺎل در ﮐــﺸﻮر ﺑﺮزﯾــﻞ و در ﺳــﺎل آﺗــﯽ
ﻣﯿﻼدی در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان
در ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه ﺳــﺮ آﻣــﺪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﺳــﺖ ،اﻇﻬــﺎر
داﺷﺖ :ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﯾﺎدﺷﺪه ﺳـﺎﺑﻘﻪ دارﯾـﻢ .ﮐـﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻨﺪ و ژاﭘﻦ از ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﺟﺪاول ﮐﺮدﻧـﺪ .ژاﭘـﻦ ﻫـﺮ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر اﯾـﻦ ﺟـﺪاول را ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﻫـﺸﺖ
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ روز و ﯾــﺎ
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟـﺪاول اﯾـﻦ

ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪول آﻣﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۰را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دو ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﺟﺪاول را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

وی ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ :در راﺳــﺘﺎی ﺗــﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی ﺷــﺸﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪی اﻗﺘــﺼﺎدی،

در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎد ﻋﻬـﺪهدار اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐـﺸﻮر و ﺑـﺎ ﻣﻼﺣﻈـﻪی اﻫـﺪاف ﻧﻈـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی در
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳـــﺎزی رﻓـــﺎه اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و ﺣـــﺪاﻗﻞ ﻧﻤـــﻮدن ﻓﻘـــﺮ ،ﺿـــﺮورتﻫﺎ و

۵۰
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اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ :از ﺳـﺎل
 ۱۳۴۸دو ﻧﻬﺎد )ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی( ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪی اﯾـﻦ ﻧـﻮع

ﺟﺪاول ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ روشﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ
ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﮐــﻪ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﺳــﻮی
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨـﻪی ﺗﻬﯿـﻪی آﻣـﺎر ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕـﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎز ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﻨﺪ
و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﺳﺎز ﺧﻮد را ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه
ﺑــﺎﻧﻮﯾﯽ ﮔﻔــﺖ :ﭘﯿــﺸﯿﻨﻪی ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه در اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﺳــﺎل ۱۳۴۴
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۳۲در  ۳۲ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻗﺘـﺼﺎد ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪهی ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد  ۵۹در  ۵۹ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی دادهﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﻬﻨﮕـﺎمﮐﺮدن ﺟـﺪاول

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎری

از ﺳـــﻮی ﺳـــﻪ ﻧﻬـــﺎد ﻣﺮﮐـــﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫـــﺎی ﻣﺠﻠـــﺲ ﺷـــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ،

ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺳـﻪ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺟـﺪاول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪه در داﻧـﺸﮑﺪهی اﻗﺘـﺼﺎد

وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾـﯽ و ﻧـﯿﺮو ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .وی

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪهی آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺗﻬﯿـﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ
ﻣﺸﺎور ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺳـﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ دارد و از ﺳـﻮﯾﯽ ﻧﻈـﺎم ﺣـﺴﺎﺑﺪاری
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭘﻨـﺞ
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.

ﺷﺪه ،ﺟﺪول ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ  ۱۷۲در  ۱۷۲اﺳـﺖ .ﺟـﺪول
دادهﺳﺘﺎﻧﺪهی ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻬﻨﮕﺎمﺷـﺪه  ۳۹ﺑﺨـﺶ
ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪهی ﺳﺎل  ۱۳۶۵و ﺑﻪ روش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺟـﺪاول
دادهﺳﺘﺎﻧﺪهی ﺳﺎل  ۱۳۸۰آﺧﺮﯾﻦ دادهﺳﺘﺎﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر
اﯾــﺮان ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه و دارای  ۱۴۷ﺳــﻄﺮ )ﻣﺤــﺼﻮﻻت( و  ۹۹ﺳــﺘﻮن )رﺷــﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ( ﺑﻮده و از ﭘﻨﺞ ﺟﺪول اﺻـﻠﯽ ،ﭼﻬـﺎر ﺟـﺪول ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭼﻬـﺎر

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه در ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺖ و ﯾﮑـﻢ

ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ .وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺟـﺪول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪهی

ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻧﻈــﺎم ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺘﺤــﻮل ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻇﻬــﺎر داﺷــﺖ :ﺗﻬﯿــﻪی

ﺳﺎل  ۱۳۹۰در ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در اﺑﻌـﺎد  ۱۵۷ﺳـﻄﺮ در  ۱۱۴ﺑﺨـﺶ در

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﺷـﺪه ﻟـﺬا ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.

دادهﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را در ﺳـﻄﺢ ﮐـﺸﻮر
و  ۳۱اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ اراﺋـﻪ داد .ﺑـﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿـﻪی
ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه در ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ،ﮔﻔــﺖ :ﻃــﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه از ﺳـﻮی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در
ﯾــﮏ ﮐــﺸﻮر دو ﻧﻬــﺎد ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣــﻮازی ﯾــﮏ ﮐــﺎر را اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ آﯾــﺎ اﮔــﺮ
ﻣﺘﺨﺼــﺼﺎن اﯾــﻦ دو ﻧﻬــﺎد در ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧــﺪ،
ﺻــﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣــﺎن و ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎ ﻧﺒــﻮد و از اﻏﺘــﺸﺎش آﻣــﺎری ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی
ﻧﻤﯽﺷــﺪ؟ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪی وی ،در دﯾﮕــﺮ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﻧﻬﺎدﻫــﺎ ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ
ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎز ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﻧﻮازد.
ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
وی اﻇﻬــﺎر داﺷــﺖ :از ﻧﻈــﺮ ﺗﺌــﻮری ،ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺗــﻮان ﻫــﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫـﺮ دو ﺻـﻮرت
ﺗﻬﯿﻪ ﮐـﺮد .وی ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺴﯿﺎری از اﻗﺘـﺼﺎدداﻧﺎن ﺳـﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در
زﻣﯿﻨــﻪی ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﻣﻌــﺪﻧﯽ و اﻧــﺮژی ،واﺣــﺪ ﭘﻮﻟــﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ را در ﯾــﮏ
ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ دادهﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻬﯿﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺒﺰ
وی ﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه را در ﺗﻬﯿــﻪی ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺒﺰ ) GDPﺳﺒﺰ( ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫـﺎی ﺗﻬﯿﻪﺷـﺪه
از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳـﺒﺰ را ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ GDP :ﺳـﺒﺰ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر ﮐﻢﺗـﺮ
اﺳﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از  GDPﺳـﺒﺰ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم  GDPﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ
داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺷـﻮد،
از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و از ﮐـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮده و  GDPﺳﺒﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﻬﺮهوری از ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮی زﻣـﺎﻧﯽ دارﯾـﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﻬﺮهوری ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐـﺮد
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاول ﻣﺘﻌﺪدی دارد.
ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻏﺘﺸﺎش آﻣﺎری ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از
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آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد آﻣﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻓﻘﻂ از ﯾـﮏ

اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻬﯿــﻪی آن ﻫــﺮ  ۵ﺳــﺎل ﯾﮏ ﺑــﺎر ﺿــﺮوری ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽ رﺳــﺪ.

ﮐﺎﻧـــﺎل در اﺧﺘﯿـــﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰان و ﮐـــﺎرﺑﺮان ﻗـــﺮار ﮔـــﯿﺮد.

ﺻــﺎﻟﺤﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ آﻧﮑــﻪ ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼشﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪول

وی ﺑﺎ اﺷﺎره دو ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕـﺮ ﮔﻔـﺖ :ﺟـﺪاول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪه ﻫـﺮ ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل

دادهﺳــــﺘﺎﻧﺪه ،از ﺳــــﺎل  ۱۳۴۱آﻏــــﺎز ﺷــــﺪ ،اﻓــــﺰود :اوﻟﯿــــﻦ ﺟــــﺪاول

ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﻮد.

دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ دارای اﺑﻌﺎد  ۵۹در  ۵۹ﺑﻮده

وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻌﯿﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻧﻬـﺎد آﻣـﺎری دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت

و ﺑـــﺮای ﺳـــﺎل  ۱۳۵۲ﺗﻬﯿـــﻪ و در ﺳـــﺎل  ۱۳۵۶ﻣﻨﺘـــﺸﺮ ﺷـــﺪ .ﺟـــﺪاول

ﻣﻨﻄﻘﻪای دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﺎر

داده  -ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۱۷۲در  ۱۷۲ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۳۶۵در ﺳـﺎل ۱۳۷۳

ﺗﻤــــﺎم ﻣﻨــــﺎﻃﻖ ﮐــــﺸﻮر اﻋــــﻢ از ﺷــــﻬﺮی و روﺳــــﺘﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ دارد.

ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷــﺪ و ﺟـﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪهی ﺳـﺎل  ۱۳۷۰ﺑــﺎ اﺑﻌــﺎد  ۷۸در  ۷۸در

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .آﺧـﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ ﺟـﺪاول ﺳـﺎل  ۱۳۸۰اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ

اﺳﺖ .آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.

اﺑﻌﺎد  ۹۱در  ۹۱در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه

ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه را دو ﻧـﻮع آﻣـﺎری و

ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧـﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ
ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻗﺘـﺼﺎدی اﺳـﺖ،
ﮔﻔـــﺖ :اﯾـــﻦ ﺟـــﺪاول ﭘﯿـــﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روش ﺣـــﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨـــﺸﯽ ﻫـــﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان،
ﻗﺎﻟــﺐ ﻧﻬــﺎﯾﯽ ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه را ﺗﻬﯿــﻪ ﮐــﺮده و در اﺧﺘﯿــﺎر ﮐــﺎرﺑﺮان ﻗــﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻓﺰود :ﺟﺪاول ﯾﺎدﺷﺪه ﯾﮏﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﮔـﺴﺘﺮدهای را در ﻣـﻮرد
رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ،ﺑﺤـﺚ ﺑﯿـﻦ ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎوی اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺴﯿﺎر

ﺑﻬﻨﮕﺎم داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه آﻣـﺎری زﻣـﺎنﺑﺮ اﺳـﺖ و
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗـﺮ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺟﺪاول آﻣﺎری و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﺪول آﻣﺎری ﺗﮏﺗﮏ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺟـﺪول ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺘﯽ اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ:
اﻣﺎ در ﺟﺪول ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺎﯾـﻪ را از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ ﻗـﺮار دادن ﺟـﺪول آﻣـﺎری ﻗﺒﻠـﯽ
ﺟﺪول را ﺑﺮاورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﯾﺰی ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺨـﺸﯽ اﺳـﺖ .وی ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ

ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺟـﺪول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪه در ﻧﻈـﺎم اﻗﺘـﺼﺎدی و

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺪاول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول داده ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۰در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻬﯿـﻪی

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﯾـﮏ ﺟـﺪول ﺑﻬﻨﮕـﺎم ﻧـﯿﺰ ﺗﻬﯿـﻪ

ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﮐــﺎرﺑﺮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻋــﻼوه ﺑـﺮ اﯾــﻦ از اﯾــﻦ ﺟــﺪاول در

ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

وی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪول ﺑﻬﻨﮕﺎم را  ۷۱ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟـﺪول
آﻣـــﺎری  ۱۱۴رﺷـــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ را ﭘﻮﺷـــﺶ ﺧﻮاﻫـــﺪ داد و دﻗﯿﻖﺗـــﺮ اﺳـــﺖ.

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻣﺎری

ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮحﺷﺪن ﺑﺤﺚ اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ را

ﻧﺪارﯾﻢ و ﻋﯿﻨ ًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن دراﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾـﻦ رواﺑـﻂ

ﯾﮑــﯽ از ﺿــﺮورتﻫﺎی ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه ﺑــﺮای ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﮐــﻪ

داﺧﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﺟـﺪول

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻮد ،داﻧـﺴﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﺟـﺪول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪه ﯾـﮏ

دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨـﺸﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺎدﻻت واﺳـﻄﻪ ای

ﭼــﺎرﭼﻮب از ﮐــﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﻣــﺼﺮف ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ،ﺻــﺎدرات و

ﺑﺨــــﺶﻫــــﺎی اﻗﺘــــﺼﺎدی را ﻧــــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــــﺪ .ﺑــــﻪ ﮔﻔﺘــــﻪ وی ،ﺟــــﺪول

واردات را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد

دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﺣـﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻠـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ

ﺑﺨﺶﻫــﺎی راﻫــﺒﺮدی ﮐــﺸﻮر و ﻧــﯿﺰ ﺑﺨﺶﻫــﺎی آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐــﺪام اﺳــﺖ و

ﺑﺎﺷﺪ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﻓـﺎﺣﺶ در

ﺑــــﺮ اﺳــــﺎس آنﻫــــﺎ ﺳﯿﺎﺳــــﺖ اﻗﺘــــﺼﺎد ﻣﻘــــﺎوﻣﺘﯽ را اﺟﺮاﯾــــﯽ ﮐــــﺮد.

ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘــﺼﺎدی را ﯾﮑــﯽ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ در ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه

وی ﺗﻬﯿــﻪی آﻣــﺎر اﻧــﺮژی ﮐــﺸﻮر و ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻣــﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ

ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺮﻃـﺮف ﺳـﺎزد .وی ﮔﻔـﺖ :از اﯾـﻦ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـــﺪ اﯾﺠـــﺎد ﮐﻨﻨـــﺪ و ﺗـــﺄﺛﯿﺮات ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ﺑـــﺮ آﻟﻮدﮔﯽﻫـــﺎ را از دﯾﮕـــﺮ

ﻧﻈــﺮ ﻣﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﺟــﺪول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨــﺪهی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ

ﺿــﺮورتﻫﺎی ﺗﻬﯿــﻪی ﺟــﺪاول دادهﺳــﺘﺎﻧﺪه ﺑــﺮای ﺳــﺎل  ۱۳۹۰داﻧــﺴﺖ.

اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟـﺪاول دادهﺳـﺘﺎﻧﺪه ﺑـﺴﯿﺎر ﮐـﺎرﺑﺮدی

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﺟﺪاول ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﻮد،

ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐـﺎرﺑﺮد

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﺳـﺮﯾﻊ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﺎﻧﯽ

داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﯾـﻪای ﺑـﺮای ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣـﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿــﻂ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد اواﺧـﺮ اﻣـﺴﺎل ﺟـﺪاول اوﻟﯿـﻪی آن ﺗﻬﯿـﻪ

زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺟﺪول دادهﺳﺘﺎﻧﺪه ﺳﻨﮓ ﻣﺤـﮏ آﻣﺎرﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺷﻮد.
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ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر

 اﺟــــــﺮای ﻃــــــﺮح آﻣــــــﺎرﮔﯿﺮی از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮداد
و ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری
 اﻧﻌﻘــــﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣــــﻪی ﻫﻤﮑــــﺎری
ﻃـــﺮح آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺮﻏـــﺪاریﻫﺎی ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﮐـــﺸﻮر ﺑـــﺮای آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی از ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﺮﻏــﺪاریﻫﺎی ﭘــﺮورش ﻣــﺮغ ﺗﺨﻢﮔــﺬار ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺗﻤﺎمﺷــﻤﺎری و ﺑــﺮای
ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐـﺸﻮر ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر
اﯾــﺮان ،ﻧﺘــﺎﯾﺞ اوﻟﯿــﻪی اﯾــﻦ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی در دیﻣــﺎه ﺳــﺎل ﺟــﺎری در اﺧﺘﯿــﺎر

و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿـﺶ از  ۵۸۰۰ﻣﺮﻏـﺪاری ﺑـﻪ اﺟـﺮا در آﻣـﺪ .اﯾـﻦ ﻃـﺮح از
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟـﺎری اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻫـﺪف از اﯾـﻦ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﺷـﻤﺎری از ﻣﺮﻏـﺪاریﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﺮداوری آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.

در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﮐـﻪ روز ﯾﮑـﺸﻨﺒﻪ ،ﻫﺠﺪﻫـﻢ
ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﮑﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر رﺋﯿﺲ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ .دﮐﺘﺮ ﻋـﺎدل آذر در اﺑﺘـﺪای

در اﯾــــﻦ آﻣــــﺎرﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋــــﺎت ﮔــــﺴﺘﺮدهای از ﻗﺒﯿــــﻞ وﺿــــﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿــــﺖ

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓـﻪای آﻣـﺎر ﮐـﺸﻮر ،ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم

ﻣﺮﻏـــﺪاریﻫﺎی ﺻـــﻨﻌﺘﯽ در ﺳـــﺎل  ۱۳۹۳و  ،۱۳۹۴ﺗﻌـــﺪاد و ﻇﺮﻓﯿـــﺖ

ﻧﯿﻤــﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ اﺳــﺖ ،ﮔﻔــﺖ :ﺟﺮﯾــﺎن ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣــﺎر ﺑﺎﯾــﺪ از ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان

ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷـﺘﯽ و ﮔﻠـﻪﻫﺎی ﻣـﺮغ ﺗﺨﻢﮔـﺬار،

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟـﺎری

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـﺪه ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ

و ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺮﻏـــﺪاریﻫﺎی ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻊآوریﺷـــﺪه و ﺑـــﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﺋـﯽ از ﻧﻈـﺎم آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒـﺘﯽ و ﺷـﺒﮑﻪی ﻣﻠـﯽ

ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺆل ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ،ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﺟـﺮای آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،ﺳـﺆاﻻت و ﻧﺤـﻮهی
ﮔﺮداوری اﻃﻼﻋﺎت در روزﻫﺎی دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .آﻗﺎی اﺳﺪی ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓـﺘﺮ ﮐـﺸﺎورزی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾــﺮان ،در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿــﻪی اﯾــﻦ ﺳــﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﺿــﻤﻦ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﺿــﺮورت
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری و اﻗﺘﺼﺎدیﺑﻮدن ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨـﻪی ﻣﺮﻏـﺪاریﻫﺎی

آﻣﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮده و ﺣـﻮزهی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﯿـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾـﺮان و دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎژولﻫـﺎی ﺷـﺒﮑﻪی ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر را ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر ﺟﺰو ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌـﺎل در زﻣﯿﻨـﻪی
آﻣــﺎر و ﻫﻤﮑــﺎر ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻣﺮﮐــﺰ اﺳــﺖ ،اﻇﻬــﺎر اﻣﯿــﺪواری ﻧﻤــﻮد ،اﻧﻌﻘــﺎد
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﺑـﺮای اﺳـﺘﻘﺮار ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﻧﻈـﺎم
آﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒــﺘﯽ و ﺷــﺒﮑﻪی ﻣﻠــﯽ آﻣــﺎر ﻣﻔﯿــﺪ واﻗــﻊ ﮔــﺮدد .در اداﻣــﻪی اﯾــﻦ
ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ آﻣـﻮزش و ﺳـﻮادآﻣﻮزی

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﯾﮑـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی آﺗـﯽ دﻓـﺘﺮ ﮐـﺸﺎورزی ﻣﺮﮐـﺰ



آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻤـﻪ ﺛﺒﺘـﯽ
در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
آﻗﺎی اﺳﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ اﺟـﺮای دادهآﻣـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ
ﻃــﺮح در ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺳــﯿﺠﺎد ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔــﯿﺮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ دﻗــﺖ ﺑــﺎﻻ اﺳــﺖ،
ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دﻗﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻃـﺮح در زﻣﯿﻨـﻪی اﻋـﺪاد و
آﻣﺎر اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
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۵۳

ﻫﻤــﻮاره ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ دﯾــﻦ ﻣﺒﯿــﻦ اﺳــﻼم و ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ اﮐــﺮم)ص( ﺑــﻮده اﺳــﺖ و

دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﮔﻘﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف

اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دارد ،ﺳـﻮادآﻣﻮزی را از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﻘـﻮق

ﺗﺄﻣﯿﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺳـﺎل

ﺷﻬﺮوﻧﺪی ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛـﺮ در ﺳـﻮادآﻣﻮزی ﺷـﻤﺎرش

 ۱۳۹۳ﺑــﺮای دو ﺑﺨــﺶ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ و اﻣــﻼ ک و ﻣــﺴﺘﻐﻼت در ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ

درﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﯽﺳﻮاد اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺻـﺤﯿﺢ از ﺑﯽﺳـﻮادان از

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮزاده ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ اﻧﻌﻘـﺎد
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻫﻤﮑـﺎری اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﺮای اﺟـﺮای
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﯽﺳﻮادان ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮای
ﺑــﺮاورد ﺗﻌــﺪاد ﺑﯽﺳــﻮادان از ﺑﺎﻧــﮏ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی
ﻧﻔـﻮس اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .رﺋﯿــﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻬـﻀﺖ ﺳـﻮادآﻣﻮزی ﮐــﺸﻮر ،در
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﺑﺎﻧﮏ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۶۰ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.

 اﺟــــﺮای ﻃﺮحﻫــــﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧــــﻪی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻃﺮحﻫـــﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧـــﻪی آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫـــﺎی ﺧـــﺪﻣﺎت ﭘـــﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از:
 ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداری۱۳۹۴-
 ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ۱۳۹۴-
 ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ۱۳۹۴-

 ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﺎﺳﮑﻮلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱۳۹۴-
 ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ۱۳۹۴-
از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻟﯽ دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر اﺟـﺮا
ﻣﯽﺷــﻮد .ﺳــﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷــﯽ اﯾــﻦ ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از روز ﺑﯿــﺴﺖ و ﭘﻨﺠــﻢ
ﻣﺮدادﻣــﺎه ﺑــﻪ ﻣــﺪت دو روز ﺑــﺎ ﺣــﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی اﺳــﺘﺎنﻫﺎ و ﺑــﺎ ﻫــﺪف آﺷــﻨﺎﯾﯽ اﯾــﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑــﺎ ﻧﺤــﻮهی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اراﺋـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﺎرﮔﯿﺮان و
ﺑﺎزﺑﯿﻦﻫﺎ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم و ﺳﭙﺲ اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾــﺮان در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿــﻪی اﯾــﻦ ﺳــﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷــﯽ ،ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﺳــﺮی زﻣﺎﻧــﯽ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻫـﺮ  ۳ﺳـﺎل
ﯾﮏﺑﺎر در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ۳ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮحﻫـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻟـﺬا ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ دﻗـﺖ و ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑـﺎﻻ در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ از ﻃـﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﺳـﺖ .آﻗـﺎی رﺿـﺎﯾﯽ ﺗﻌـﺪاد
ﻧﯿﺮویﻫــﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ اﯾــﻦ ﻃﺮحﻫــﺎ را  ۳۵۵ﻧﻔــﺮ اﻋــﻼم ﮐــﺮد و اﻓــﺰود :اﯾــﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۲۳ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷـﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
زﻣـﺎن دادهآﻣــﺎﯾﯽ اﯾــﻦ ﻃﺮحﻫــﺎ را از اول ﺗــﺎ ﺑﯿــﺴﺖ و ﺷــﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣــﺎه ﺳــﺎل
ﺟﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖو ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﮐﻠﯿـﻪی

۵۴
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 ﺑﺮﮔــــــﺰاری ﻧﺸــــــﺴﺖ ﺑﺮرﺳــــــﯽ و
ﺷﻨﺎﺳـــــــﺎﯾﯽ ﺷـــــــﺎﺧﺺﻫﺎی رﺻـــــــﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﺴﺖ ﯾﮏروزهی ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی رﺻـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری و
آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ زﻫـﺮا رﺿـﺎﯾﯽ ﻗﻬـﺮودی ،رﺋﯿـﺲ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ ﺷـﻬﻼ ﮐـﺎﻇﻤﯽﭘﻮر اﺳـﺘﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ و
ﻋـــﻀﻮ ﻫﯿﺌـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ داﻧـــﺸﮕﺎه ﺗﻬـــﺮان ،آﻗـــﺎی دﮐـــﺘﺮ زﻧﺠـــﺎﻧﯽ اﺳـــﺘﺎد
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ و ﺟﻤﻌــﯽ از اﺳــﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮر ،روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘـﻢ ﻣﺮدادﻣـﺎه در ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .آﻗـﺎی
زاﻫﺪﯾﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از اﺑﻼغﻫﺎی ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﯾﮑﯽ از از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ
از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻬﯿﻪی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ .وی اﻓـﺰود:
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪه
آﻣﺎر و ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ ﮐـﺎﻇﻤﯽﭘﻮر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در اوﻟﯿـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،روشﻫﺎی ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﻌﺎرﯾـﻒ
و ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﻗـﺎی زاﻫـﺪﯾﺎن دوﻣﯿـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ را
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ رﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ذﮐـﺮ ﮐـﺮد .وی اﻓـﺰود :ﺑـﻪ
ازای ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪی ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﺑﺎﯾــﺪ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــﺪه و روی آن ﺑﺤــﺚ و ﺑﺮرﺳــﯽ و اﺟﻤــﺎع



ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .وی ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ

ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺆﺛﺮ.

ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪﺷــﺪه در ﺷــﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺑــﺮای

-۹ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ

ﺗــﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی ﺷــﺸﻢ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮارﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓــﺖ .آﻗــﺎی زاﻫــﺪﯾﺎن

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻌﺎدل و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ-۱۰ ،

ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ ﺑـــﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨـــﺪی ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﭘـــﺲ از اراﺋـــﻪی ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺣﻔﻆ و ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺮزی و ﮐـﻢ ﺗـﺮاﮐﻢ و اﯾﺠـﺎد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﯾـﮋه در ﺟﺰاﯾـﺮ و ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس و درﯾـﺎی

در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ۱۴ﮔﺎﻧﻪی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر اراﺋﻪ

ﻋﻤـــﺎن از ﻃﺮﯾـــﻖ ﺗﻮﺳـــﻌﻪی ﺷـــﺒﮑﻪﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨـــﺎﯾﯽ ،ﺣﻤﺎﯾـــﺖ و ﺗـــﺸﻮﯾﻖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ دراﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ.

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺘﺤﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،اوﻟﯿـﻦ

-۱۱ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠـﯽ

ﮔﺰاش رﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺷـﺎﻣﻞ
 ۱۴ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-۱ارﺗﻘﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺮخ ﺑـﺎوری ﺑـﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ.
-۲رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ازدواج  ،ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪ،
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ازدواج و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زوجﻫﺎی ﺟـﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزی آﻧـﺎن در
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ.
-۳اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﺑـﺎرداری و
ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زاﯾﻤﺎن و درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروری ﻣـﺮدان و
زﻧﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ.
-۴ﺗﺤﮑﯿــﻢ ﺑﻨﯿــﺎن و ﭘﺎﯾــﺪاری ﺧــﺎﻧﻮاده ﺑــﺎ اﺻــﻼح و ﺗﮑﻤﯿــﻞ آﻣﻮزشﻫــﺎی
ﻋﻤﻮﻣــﯽ درﺑــﺎرهی اﺻــﺎﻟﺖ ﮐــﺎﻧﻮن ﺧــﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧــﺪﭘﺮوری و ﺑــﺎ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ
آﻣــﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫــﺎی زﻧــﺪﮔﯽ و ارﺗﺒــﺎﻃﯽ و اراﺋــﻪی ﺧــﺪﻣﺎت ﻣــﺸﺎورهای

-۱۲ﺗــﺸﻮﯾﻖ اﯾﺮاﻧﯿـــﺎن ﺧـــﺎرج از ﮐــﺸﻮر ﺑـــﺮای ﺣـــﻀﻮر ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن.
-۱۳ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨـﺸﯽ ﻣﻠـﯽ) اﯾﺮاﻧـﯽ ،اﺳـﻼﻣﯽ ،اﻧﻘﻼﺑـﯽ( و
ارﺗﻘﺎی وﻓﺎق و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﻬﻨﻪی ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻣﯿـﺎن
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
-۱۴رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ در اﺑﻌـﺎد ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﻧـﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺠـﺎم
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪﺷـﺪه ﺑـﺮای ﻫﺮﯾـﮏ از ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏـﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧـﻮد را
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨـﺪی اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮات ﺗﻬﯿـﻪ
ﺷﻮد.

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧـﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﻈـﺎم

 ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎی
ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر در ﻧــﻮد و ﭼﻬــﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠــﺴﻪی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر

-۶ارﺗﻘــﺎی اﻣﯿــﺪ ﺑــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ ﺗــﻮأم ﺑــﺎ ﺳــﻼﻣﺖ وﺗﻐﺬﯾــﻪ ﺳــﺎﻟﻢ ﺟﻤﻌﯿــﺖ و

ﻧﻮد و ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠـﺴﻪی ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ آﻣـﺎر در روز

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳـﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه اﻋﺘﯿـﺎد ،ﺳـﻮاﻧﺢ ،آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎی

ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ ﺑﯿــﺴﺖ و ﻫﻔﺘــﻢ ﻣــﺮداد ﻣــﺎه ﺑـﺎ ﺣــﻀﻮر آﻗﺎﯾــﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ زاﻫــﺪﯾﺎن،

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.

ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری و آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒـﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ

-۷ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎزی ﺑــﺮای اﺣــﺘﺮام و ﺗﮑــﺮﯾﻢ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان و اﯾﺠــﺎد ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻزم

دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ،ﭘـﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ودﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪی

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧـﺎن در ﺧـﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨﯽ ﺳـﺎز و ﮐـﺎر

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر و ﺧـﺎﻧﻢ ﯾﺰداﻧـﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ دﻓـﺘﺮ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ آﻣـﺎری و

ﺑــﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪی از ﺗﺠــﺎرب و ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪیﻫﺎی ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻋﺮﺻــﻪﻫﺎی

ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐـﺸﻮر

ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮح اﺧﺘـﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳـﻪی ﯾﮑﺘـﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر

-۸ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﺻﻼح ﺗﻘﻮﯾـﺖ و

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳــﺎزﮔﺎرﮐﺮدن ﻧﻈﺎﻣــﺎت ﺗﺮﺑﯿــﺘﯽ و آﻣﻮزشﻫــﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﮐــﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓــﻨﯽ و

آﻗﺎی زاﻫﺪﯾﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎرﻫﺎی

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و ﻓﺮزﻧﺪاوری.
-۵ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ –اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ.

ﺣﺮﻓـﻪای و ﺗﺨﺼــﺼﯽ ﺑــﺎ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﻼﯾــﻖ آﻧــﺎن در

ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺸﻮر) (IRANSTARSاﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ
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۵۵

از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑــﺮای ﺗﺤﻘــﻖ اﯾــﻦ ﻫــﺪف را ﺳــﺎﻣﺎندﻫﯽ ﮐــﺪ ﻣﻠــﯽ،

 ﺑﺮﮔــــﺰاری اوﻟﯿــــﻦ ﺟﻠــــﺴﻪی ﺷــــﻮرای

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎﻏﻞ و اﺷـﺨﺎص

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،آدرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﮐﺪ ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺪ ﭘـﺴﺘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد .وی اﻓﺰود :در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪی
ﯾﮑﺘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر آنﻫﺎﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ﻧـﯿﺰ در ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﮐـﺸﻮر ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﺟﻠـﺴﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺰداﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎی ﮐـﺴﺐ
و ﮐﺎر و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳـﻨﺎد ﺑـﺎﻻ دﺳـﺘﯽ آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪات ﻣﻘـﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۲و  ۳۱ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎنﮐﺮدن ﻧﻈـﺎم
اداری و ﮐﺎراﻣﺪﺳﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨـﺘﺮل
ﻧﻈﺎم اداری ،ﺗﺒﺼﺮهی  ۲ﻣﺎدهی  ۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻠـﯽ ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﻪی آﻣـﺎر ﮐـﺸﻮر و
ﻣــﺎدهی  ۶ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒــﻮد ﻣــﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿــﻂ ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺎ ذﮐــﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺿﺮورت اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ،ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻓـﻀﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮاﻫﻢﮐـﺮدن اﻣﮑـﺎن ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿـﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫـﺎی
اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر ،ﭘﺎﯾــﻪرﯾﺰی ﻧﻈــﺎم آﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒــﺘﯽ ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫـﺎی آﻣـﺎری
ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﻬﻨﮕﺎم ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد.
در اداﻣﻪی اﯾـﻦ ﺟﻠـﺴﻪ ﮐﻠﯿـﺎت ﻃـﺮح ﺷﻨﺎﺳـﻪی ﯾﮑﺘـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﻋـﻀﺎی
ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓــﺖ و ﻣﻘــﺮر ﺷــﺪ ،ﺑﺤﺚﻫــﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑﯿﺶﺗــﺮی در
ﺧـﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳــﻪی ﯾﮑﺘــﺎ ،ﻧﺤــﻮهی ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳــﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد و
ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺷـﻮرای ﻋﺎﻟـﯽ
آﻣــﺎر اﻧﺠــﺎم ﺷــﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣﻘــﺮر ﮔﺮدﯾــﺪ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان در ﺧــﺼﻮص
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳـﺎﯾﺮ واژﮔـﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،ﺑـﺎ رﯾﺎﺳـﺖ دﻛـﺘﺮ ﻋـﺎدل آذر،
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .دﻛـﺘﺮ ﻋـﺎدل آذر در اﺑﺘـﺪای اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ
ﻛﺎرﻛﺮد و ﻫﺪف ﺗﺸﻜﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﺷـﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ ،در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ،ﺷـﻮراﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﻮراﻫﺎی
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾـﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﻜـﯽ از اﯾـﻦ ﺷـﻮراﻫﺎ،
ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل آذر ﻛﻪ ﻃﯽ ﺣﻜﻤﯽ از ﺳـﻮی
دﻛﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨـﺖ ،رﺋﯿـﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﻛـﺸﻮر ،ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳـﺖ ،اﻓـﺰود :در اﯾـﻦ ﺷـﻮرا ،ﮔﺰارﺷـﯽ از
روﻧــﺪ ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﻛــﺸﻮر ﺑﺎﯾــﺪ اراﺋــﻪ ﺷــﺪه و در ﺣــﻮزهی ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻛــﺸﻮر
ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷــﻮد .در اداﻣــﻪ اﯾــﻦ ﺟﻠــﺴﻪ آﻗــﺎی دﻛــﺘﺮ آراﻣــﯽ دﺑــﯿﺮ ﺷــﻮرا و
ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی
ﻛﺸﻮر ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
از ﺟﻤﻠــﻪ اﺑﺘﻨــﺎء ﺑــﻪ اﺳــﻨﺎد ﺑــﺎﻻ دﺳــﺘﯽ ﻧﻈــﯿﺮ :ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ ﺟﻤﻬــﻮری
اﺳﻼﻣﯽ.اﯾﺮان ،ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘـﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻈـﺎم اداری ،ﻋﻠـﻢ و
ﻓﻨﺎوری و ﺟﻤﻌﯿﺖ )اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی( ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ،ﺑـﻪ ﺗـﺸﺮﯾﺢ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺷـﻮرای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤـﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﺷـﺸﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ.
وی دو ﻫــﺪف اﺻــﻠﯽ اﯾــﻦ ﺷــﻮرا را ،ﻫﺪفﮔــﺬاری و اراﺋــﻪی ﺑﺮاوردﻫــﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ،
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و  (...و دوم اراﺋـﻪی راﻫﺒﺮدﻫـﺎ ،ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ و
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎی اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠـﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ )اﻟﺰاﻣـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،وزﯾـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون،
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ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺆﺳـﺴﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟـﺎﻣﻊ و ﺗﺨﺼـﺼﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐـﺸﻮر و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ)ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد( ،آﻗﺎﯾـﺎن دﮐﺘـﺮ
ﻣﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان و دﻛـﺘﺮ زﻧﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪﮔﯽ از اﻧﺠﻤـــﻦ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﺷﻨﺎﺳـــﯽ اﯾـــﺮان و ﺟﻤﻌـــﯽ از اﺳـــﺎﺗﯿﺪ و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻛﺸﻮر ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن اﻟـﺒﺮز و اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐـﺰی از ﺟﻤﻠـﻪ اﻋـﻀﺎی اﯾـﻦ ﺷـﻮرا
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈـﺎرت
ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺎری ،در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ :ﮔـﺴﺘﺮهی اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺣـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮهی اﻧﺘـﺸﺎر و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﯾـﺎ ﻧﺤـﻮهی اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺎرﺑﺮان ،در اﺧﺘﯿـﺎر آﻧـﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺿﺮورت اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺎری
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣـﺎری ﮔﻔـﺖ :در اﻣـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻣـﺎر
ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ آﻣﺎری ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﺒﺎک اداﻣﻪ داد :ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در ﭼﻨﯿـﻦ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷـﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎ ،ﺑﺎﯾـﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫـﺎ

ﻧﺎﯾﮑــﺴﺎن ﺗــﺎ ﭼــﻪ اﻧــﺪازه ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﻧﺎدرﺳــﺖ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .اﯾــﻦ

در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻠﻢ آﻣﺎری ﻧﯿﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧﺎ– ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ دﻓـﺘﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ

ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺮﯾﻒ دو اﺻﻄﻼح ﺧﺎﻧﻮار و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨـﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دو ،ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻟﺰوﻣـﺎً اﯾـﻦ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ،

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آﻣـﺎری

زﯾﺮا در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﻄﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی اﻫﻤﯿـﺖ دارد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻫﻢﺑﻮدن و ﯾﮏﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻣﻼ ک اﺳﺖ.

در ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣﺎرﻫــﺎ ،ﭼــﻪ ﺑــﻪ روش ﺛﺒــﺘﯽ و ﭼــﻪ ﻃﺮحﻫــﺎی

آﻣﺎرﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮔﻔﺖ و ﮔـﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ،اﻓﺰود :در واﻗﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری ﻣـﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ
و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ درک ﻣﺸﺘﺮک ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،اداﻣــﻪ داد :اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﯾﺎدﺷــﺪه ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻧﻘــﺸﯽ ﮐــﻪ ﻧﻈــﯿﺮ ﻫــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد دﯾﮕــﺮی در اﻓــﺰاﯾﺶ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐـﺎرﺑﺮان از ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤـﺼﻮل اﯾﻔـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد درک
ﻣﺸﺘﺮک در ذﯾﻨﻔﻌﺎن آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑـﺎن ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪﭘﺬﯾﺮی و

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان،
ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮح
ﺟﻔﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ را در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪی ﮐـﺸﻮرﻫﺎ از ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﯾﮑـﺴﺎن و
واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﺨﺶ آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺧﺎص ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻣـﺸﺎﻏﻞ ،ﻣﺤـﺼﻮﻻت و ﻏـﯿﺮه ﺑـﺮای
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۵۷

اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آﻣﺎری اراﺋﻪ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪی ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر در ﺟﻬـﺎن
ﻣﺆﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷــﺒﺎک ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣــﺎری اراﺋﻪﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن آﻣــﺎری
ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـــﻞ) ،(UNSDﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﮐـــﺎر) ،(ILOﺻـــﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل) (IMFو ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ)(OECD

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی درﺳﺖ اﺳﺖ

و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری را اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ.

ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻋــﻀﻮ ﻫﺌﯿــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی در ﮐــﺸﻮر،

ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪی ﺷــﺒﺎک ،از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن آﻣــﺎر ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻧــﯿﺰ در

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑـﻪ روز و ﮐـﺎر آﻣـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮای اﺟــﺮا ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪی ﻣﺮاﮐــﺰ آﻣــﺎری ﺟﻬــﺎن ﺗﻮﺻــﯿﻪ

ﺗﻬﯿﻪی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾـﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ واﺣـﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷـﺪهی ﻣـﺴﺌﻮل ﺑـﺮای

ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣــﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﮐﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﺳﺘﯽ و دﻗﺖ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷـﺪه ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در داﻣﻨـﻪی
ﺗﻌﺮﯾــــﻒ آﻣﺎرﻫــــﺎی رﺳــــﻤﯽ ﮐــــﻪ ﻣــــﻮرد اﺳــــﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪرﯾﺰی و

ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﺎری در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐـﻼن ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ ،از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣﻬـﻢ در

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻨﺪ و از ﻣﺎدهی ﺳﻪ ﻗـﺎﻧﻮن

زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر اﺳـﺖ .ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻی آﻣـﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﯾـﺶ

ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﺗﻬﯿــﻪی ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ،ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ و

ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻤﻪی ذﯾﻨﻔﻌﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺻـﻮل

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی اﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣـﺎدهی ﻫـﺸﺖ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤــﺎن ﻗــﺎﻧﻮن ،وزارﺗﺨﺎﻧــﻪﻫﺎ ،ﻣﺆﺳــﺴﺎت دوﻟــﺘﯽ و ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑــﺴﺘﻪ ﺑــﻪ

آﻣﺎر ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺷﺒﺎک ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣـﺎر ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﺤـﺼﻮل اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای آن و رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل

دوﻟــﺖ را ﻣﻠــﺰم ﺑــﻪ ﺗﺒﻌﯿــﺖ از ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ ،روشﻫــﺎ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری

دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﺤـﺼﻮل

ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪﺷﺪه در

ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎور و اﻋﺘﻤﺎد ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻣﺎر را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ

ﭼــﺎرﭼﻮب ﻣﻠــﯽ ﺗــﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿــﺖ )ﺗﻮﺻﯿﻪﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ(،

ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗـﺎ آﻧﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮای

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ

ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪی آﻣﺎر و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی

ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎنﺳـﺎزی ﻣﺒﺎﺣـﺚ آﻣـﺎری در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻣـﺎر اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ

ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺎس و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی اﺻـﻠﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣـﺎری را

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ آﻣﺎرﻫـﺎ ،ﮔﻔـﺖ :درﻧﻈـﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ آﻣـﺎر

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
وی ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎی اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣــﺎری را اﺻــﻮل ﮐﻠــﯽ ﺗﻬﯿــﻪی ﻃﺮحﻫــﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

رﺳﻤﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺻـﻞ  ۹از اﺻـﻮل
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ آﻣـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺗﻬﯿـﻪ و اﺑـﻼغ ﺷـﺪه و
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻠـﯽ ﺟﻬـﺎن ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎری اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺒﺎک ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾـﺎ از
ﻃﺮﯾــﻖ ﺳﺮﺷــﻤﺎری )ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎم واﺣــﺪﻫﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ( ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ

وی ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣــﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐـﻞ واﺣـﺪﻫﺎ( اﻧﺠـﺎم

ﺗﻌــــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔــــﺎﻫﯿﻢ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارد ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــــﺪیﻫﺎی اﺳــــﺘﺎﻧﺪارد و ﺳــــﺎﯾﺮ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی آﻣﺎر ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده ،از اﯾﻦ رو،

و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،آﻣﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮای ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی و

اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺗﻬﯿـﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻋـﻀﻮ

۵۸
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزهی آﻣﺎر ﮐـﺸﻮر ،اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿـﻪی ﻃﺮحﻫـﺎی

ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻈـﺎرت و ﮐﻨـﺘﺮل ﻧﻈـﺎم

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﯾﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺸﺨـﺼﯽ را ﺑـﺮای ﻃﺮاﺣـﯽ و

اداری و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺒﺼﺮهی  ۲ﻣﺎدهی  ۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻠﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪی آﻣﺎر

اﺟــﺮای ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﯾــﮏ ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی و

ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدهی  ۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر اﺷـﺎره

ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣـﻮرد اﺟـﺮای ﻃــﺮح ،ﻃﺮاﺣـﯽ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﺒﯿـﻞ ﻃﺮاﺣــﯽ

ﻧﻤــﻮد .وی ﺑــﺎ ذﮐــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠﺎمﺷــﺪه در اﯾــﻦ ﺧــﺼﻮص ،ﺿــﺮورت

ﭘﺮﺳـــﺸﻨﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤـــﺎی ﺗﮑﻤﯿـــﻞ آن ،آﻣـــﻮزش و ﺟﻤـــﻊآوری اﻃﻼﻋـــﺎت،

اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ

ﭘﺮدازش ،اﺳﺘﺨﺮاج ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓـﻀﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﮐـﺸﻮر ،ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن اﻣﮑـﺎن ﺗﺒـﺎدل

ﺷﺒﺎک در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ :در واﻗـﻊ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،اﺻـﻮل ﮐﻠـﯽ و
ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ
ﻗﺴﻤﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻃــﺮح اﺧﺘــﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳــﻪی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر
در ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣـﺎر ﮐـﻪ روز دوﺷـﻨﺒﻪ ،ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐـﺸﻮر و رﺋﯿـﺲ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ آﻣـﺎر ،آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻋـﺎدل آذر
رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و دﺑــﯿﺮ اﯾــﻦ ﺷــﻮرا و اﻋــﻀﺎی آن از دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﻫـﺎی
ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳـﺎزی اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی آﻣﺎری ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﻬﻨﮕﺎم ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺰداﻧـﯽ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨﯿـﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻪای در
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از اﻫــﺪاف اﺧﺘـﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳـﻪی ﯾﮑﺘــﺎ ﺑـﺮای ﮐـﺴﺐ و ﮐــﺎر،
ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻓـﺰود :ﺷﻨﺎﺳـﻪﻫﺎ و
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﻮد ﺑﻮدهاﻧـﺪ،
اﻣــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ،ﻓﺮاﺗــﺮ از ﺳــﻮد ﺑــﻮده و اﻣــﻮر ﺧﯿﺮﯾــﻪ را ﻧــﯿﺰ در ﺑــﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﺑﺮﻟﺰوم ﺗﺨـﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺮای
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽﻧﻤﻮدن ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎ ﺑـﺮای ﮐـﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

رﺳﯿﺪ.

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﻌﺎد آﻣﺎری ،دارای اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ و

ﻣــﺪﯾﺮ ﮐــﻞ دﻓــﺘﺮ روشﺷﻨﺎﺳــﯽ آﻣــﺎری و ﻃﺮحﻫــﺎی ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر

اداری ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪ ﻣﻔـﺎد زﯾـﺮ در

اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر،
ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺮ ﺷــﻔﺎﻓﯽ از ﻓــﻀﺎی ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﯾــﮏ ﭘﺎﯾﮕــﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻪی ﯾﮑﺘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺰداﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳـﻨﺎد ﺑـﺎﻻ دﺳـﺘﯽ
آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۲و  ۳۱ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻀﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر
و اﺳـــﺘﻘﺮار ﻧﻈـــﺎم

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد :
اﻟﻒ -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر
ﮐــﺸﻮر ،اﺗــﺼﺎل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳــﺎزی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ و اﺳــﺘﻘﺮار ﻧﻈــﺎم
ﺟﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری اﯾـﺮان در ﺣـﻮزهی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ،ﺗﻤـﺎم دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ در ﻫﻤـﻪی اﺳـﻨﺎد ،ﻓﺮمﻫـﺎ ،ﻣﺠﻮزﻫـﺎ ،ﭘﺮواﻧـﻪﻫﺎی ﺻـﺎدره،
اوراق ﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﺒﻮض و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ،ﺷﻨﺎﺳﻪی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر را درج و ﺑـﺮ اﯾـﻦ

ﺟــﺎﻣﻊ و ﮐــﺎر آﻣــﺪ
آﻣـــﺎر و اﻃﻼﻋـــﺎت
ﮐــﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن در
ﺑﻨــﺪﻫﺎی  ۱۶و ۲۵
ﺳﯿﺎﺳـــــــــــﺖﻫﺎی
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳــــــــﺎزی
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
داﻧﺶﺑﻨﯿـــــﺎنﮐﺮدن
ﻧﻈـــــــــﺎم اداری و
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۵۹

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﺰی ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ و

اﺳﺎس ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ و ﺑﻪروز ﮐﻨﻨﺪ.
ب -اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اداری ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر از ﻗﺒﯿـﻞ ﺻـﺪور ﯾـﺎ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ،اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎ و
ﻣــﻮارد ﻣــﺸﺎﺑﻪ از ﺳــﻮی دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ذﯾــﺮﺑﻂ ،ﻣﻨــﻮط ﺑــﻪ اراﺋــﻪی
ﺷﻨﺎﺳﻪی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
پ -ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و
داراﯾــﯽ ،وزارت ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠــﺎرت ،وزارت ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و
اﻣﻼ ک ﮐﺸﻮر ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط را ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف ﻣـﺪت  ۳ﻣـﺎه

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان ،وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐـﺸﺎورزی ،ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺴﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎد و داراﯾـﯽ
در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾـﻦ ﮐﺎرﮔـﺎه آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ آرﻣـﺎن
ﺑﯿــﺪارﺑﺨﺖﻧﯿﺎ ) ،(SIAPآﻗــﺎی آدرﯾــﺎن ﻟــﺴﺘﻮن )ادارهی آﻣــﺎر اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ( و
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر( ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻫـﺪف از ﺑﺮﮔـﺰاری اﯾـﻦ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺸﺨـﺼﻪﻫﺎی ﺛﺒـﺖ آﻣـﺎری و ﺗﻔـﺎوت آن ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ
اداری.

ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری«.

ت -ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﻣﺆﻇــﻒ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری وزارت ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و

 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاری ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺛﺒﺖ اﻣـﻼ ک

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺿﻤﻦ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺳﻪی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺑﺴﺘﺮ
ﻻزم را ﺑــﺮای اﺗــﺼﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮐــﺴﺐ و ﮐــﺎر در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﺛﺒﺖ آدرس.
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺛﺒﺖﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ و اﯾﺠـﺎد »ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻫـﺎی
آﻣﺎری«.

ث -ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺆﻇﻔﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫـﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺳـﻪی ﮐـﺴﺐ و
ﮐﺎر ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ج -دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﺆﻇﻔﻨــﺪ ﺑــﺮای اﺟﺮاﯾﯽﺷــﺪن اﯾــﻦ ﻣــﺼﻮﺑﻪ ،در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز را در ﺑﻮدﺟـﻪی ﺳـﻨﻮاﺗﯽ ﺧـﻮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ را در ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.

 ﻧﺤﻮهی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری« در اﻧﻮاع ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ و
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ.
در ﻃﻮل ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐـﺸﻮر ﺧـﻮد درﺑـﺎرهی
اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری« ،اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺤـﻮهی
ﻧﮕﻬــﺪاری ،ﺑــﻪ روز آوری و ﭘﯿﻮﻧــﺪ اﻧــﻮاع ﺛﺒﺖﻫــﺎی ﭘﺎﯾــﻪ را اراﺋــﻪ ﮐﺮدﻧــﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖﻫـﺎی آﻣـﺎری اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻧـﺎم اﯾـﺮان
اﺳﺘﺎرز ) (IRANSTARSﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﮐـﺴﺐ و

 ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ »ﺑﻬﺒــﻮد

ﮐﺎر و اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ :ﻧﻘــﺶ ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻫــﺎی
آﻣﺎری«



اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎی اداری در ﺗﻮﻟﯿــﺪ

Improving Use of Administrative Data in
Production of Official Statistics: Role of
Statistical Registers System
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﺑﻬﺒﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از دادهﻫـﺎی اداری در ﺗﻮﻟﯿـﺪ
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ :ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻫﺎی آﻣﺎری« ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﻣﺆﺳﺴﻪی آﻣﺎر آﺳـﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ) (SIAPاز
ﺗـــﺎرﯾﺦ  ۲۱ﺗـــﺎ  ۲۵ﺷـــﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺑـــﺎ ﺣـــﻀﻮر ﺷـــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از

۶۰
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 ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان:
ﻧــــﺮخ ﺑﯿﮑــــﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷــــﺪه ﻗﺎﺑــــﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ
ﺗﻬــﺮان -اﯾﺮﻧــﺎ -ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓــﺘﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ

ﺷﺪه و ﺣـﺎﻻ ﺑﯿﮑـﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﭘﯿـﺶ از ﻫﻔﺘـﻪی ﻣﺮﺟـﻊ،
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷــﺒﺎک اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﺮد :ﺿــﻤﻦ آﻧﮑــﻪ روش ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﻣــﺬﮐﻮر ﻧــﯿﺰ اﻟﮕــﻮی
ﭘﯿــﺸﺮﻓﺘﻪی ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷــﻪﺑﻨﺪی ﭼﺮﺧــﺸﯽ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧــﻪی ﭘﺎﯾــﻪ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﯾﺶ دﻗــﺖ و ﮐــﺎﻫﺶ ارﯾﺒﯽﻫــﺎی ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗﻌﺮﯾــﻒ
ﯾﮏﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﮑـﺮار آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در ﭼﻬـﺎر دوره در ﻃـﻮل
ﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ارﯾﺒﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑـﺴﯿﺎر ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷـﻮد ﺿـﻤﻦ

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :وﻗـﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ

آﻧﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ.

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد

وی اﻓــﺰود :ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣــﻮارد ﯾﺎدﺷــﺪه ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﮐــﺎر ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد

اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری دﯾﮕـﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ

ﻋﮑﺴﺒﺮداری از ﻓـﻀﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر را داده و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ در ﻓـﺼﻮل

ﺷﻮد.

ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐـﺸﻮر رﺻـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد و در ﻣﺠﻤـﻮع در

اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک روز دوﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ آﺑﺎنﻣﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘــﺼﺎدی اﯾﺮﻧــﺎ ،اﻓــﺰود :در ﺗﻬﯿــﻪ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری از
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧـﯽ
ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﻫﻢاﮐﻨــﻮن در ﺟﻬــﺎن روشﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوت ﺗﻌﯿﯿــﻦ دﺳــﺘﻤﺰد
دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺗﻬﯿﻪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺪارد.
ﺷــﺒﺎک ﮔﻔــﺖ :ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ،ﺷــﺎﻏﻞ ﻓــﺮدی اﺳــﺖ  ۱۰ﺳــﺎﻟﻪ و
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪی ﭘﯿﺶ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪی ﻣﺮﺟـﻊ ،ﯾﮏﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪی ﻣﺮﺟـﻊ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻧﯿـﺰ
ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮاورد ﺷـﺪه و
ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﯿﮑﺎر ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل آﻣـﺎده ﺑـﺮای
ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺳـﺎل ﺟـﺎری ۱۰٫۸درﺻـﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﻣـﺮدان  ۹و زﻧـﺎن ۱۹٫۲درﺻـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن  ۲۵درﺻﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣـﺮدان و
زﻧﺎن ﺟﻮان  ۲۰٫۹و  ۴۳٫۱درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن و
 ۶۴۷ﻫﺰار و  ۲۳۳ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻬﺎرﺑﺎر ﻃﯽ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻃﺮحﻫـــﺎی آﻣـــﺎری ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان:

ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﯽ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ،ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ از اﺟـﺮای

»ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒـﻮدن ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ آﻣـﺎری ﻣﻮﺟـﺐ

آن ،ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷـﺘﻐﺎل

اﻏﺘـــــﺸﺎش در ﻧﺘﯿﺠـــــﻪﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿـــــﻞ

ﻃﺮح ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺼﻠﯽ و ﺑـﺎ

ﻣﯽﺷﻮد«

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻬــﺮان -اﯾﺮﻧــﺎ -ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓــﺘﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ

وی ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮﺧــﯽ اﻓــﺮاد اﻇﻬــﺎر ﮐﻨﻨــﺪ ﻣﺒﻨــﺎی

ﻃــﺮح ﻫــﺎی آﻣــﺎری ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾــﻦ

ﺗﻌﺮﯾــﻒ ذﮐــﺮ ﺷــﺪه در واﻗــﻊ از ﺷــﺮاﯾﻂ اﺷــﺘﻐﺎل در ﮐــﺸﻮر ﻋﮑــﺴﺒﺮداری

ﯾﮏﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ در ﻫﻔﺘـﻪی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﮑـﺎر

ﺟﻨﺒــــﻪﻫﺎی اﺳــــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣــــﺎری را اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳــــﺎزی
ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ ﻋﻨــﻮان ﮐــﺮد و ﮔﻔــﺖ :ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ از
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اﺧﺘﻼفﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد در ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫـــﺎ و ﮔﺰارشﻫـــﺎی
آﻣﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮر ،ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی
آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪای اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘـﻪ در ﻃﺮحﻫـﺎ
و ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در  ۱۹ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ
ﺷـــﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ و ﻧـــﯿﺮوی اﻧـــﺴﺎﻧﯽ ،ﮐـــﺸﺎورزی ،ﺷـــﮑﺎر ،ﺟﻨﮕﻠـــﺪاری و
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﻣﻌﺪن ،ﺻﻨﻌﺖ ،آب ،ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ،ﺑـﺮق ،ﮔـﺎز و

اﺷــﮑﺎن ﺷــﺒﺎک در ﮔﻔــﺖ و ﮔــﻮ ﺑــﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘــﺼﺎدی اﯾﺮﻧــﺎ ،اﻓــﺰود :اﯾــﻦ

اﻧــﺮژی ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣــﺴﮑﻦ ،ﺗﺠــﺎرت و ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ،ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﺟــﺎ و ﻏــﺬا،

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻈـﯿﺮ اﻏﺘـﺸﺎش در ﻧﺘﯿﺠـﻪﮔﯿﺮی و

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و اﻧﺒـﺎرداری،

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺟﻤﻊﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،

ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت و اﻃﻼﻋـــﺎت ،ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ و ﻣـــﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ ،آﻣـــﻮزش و

اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ،اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ

آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

وی اداﻣــﻪ داد :از اﯾــﻦ رو ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان از ﺑــﺪو ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺑــﺎ وﺟــﻮد

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واژهﻫـﺎ و ﺗﻌـﺎرﯾﻒ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪی

دﺷﻮاریﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ راه ،ﻫﻤﻮاره ﺑـﺮای ﯾﮑـﺴﺎنﮐﺮدن

ﺗﻌــــــــــــــــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔــــــــــــــــﺎﻫﯿﻢ آﻣــــــــــــــــﺎری در ﺳــــــــــــــــﺎﯾﺖ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ.

http://tar.sci.org.ir/taarif/aboutus.php

وی ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ :اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿــﻪی ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ،دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و
روﯾﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾـﮏ
ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی و ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﻣـﻮرد اﺟـﺮای ﻃـﺮح،
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی )از ﻗﺒﯿـﻞ ﻃﺮاﺣـﯽ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤـﺎی ﺗﮑﻤﯿـﻞ آن(،
آﻣــﻮزش و ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت ،ﭘــﺮدازش ،اﺳــﺘﺨﺮاج ،اﻧﺘــﺸﺎر ﻧﺘــﺎﯾﺞ و
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﺎک ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در واﻗـﻊ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،اﺻـﻮل ﮐﻠـﯽ و ﭼـﺎرﭼﻮب
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ،ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ و
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐـﺸﻮر را
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳـﺖ و ﮐﺎﻣـﻞ
ﯾﮏ واژه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎری ،ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻊ و ﻣـﺎﻧﻊ ﺑـﻮدن ،ﻣﺒﻬـﻢ ﻧﺒـﻮدن ،ﻣﻮﺟـﺰ ﺑـﻮدن ،ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﺎ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزی ﺗﻌﺮﯾــﻒ و ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ آﻣــﺎری اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ،ﺗﻬﯿــﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮحﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ آن در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﺎک اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ از ﺳـﺎل  ۱۳۷۳ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﻨﻈــﻢ و ﻓﺮاﮔــﯿﺮ آﻏــﺎز ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻫﻤــﻪی ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ آﻣــﺎری ﺑــﻪ
ﮐﺎررﻓﺘـــﻪ در ﻃـﺮحﻫـــﺎ و ﮔـﺰارشﻫـــﺎی آﻣــﺎری ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ ﻋﻤــﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی آﻣــﺎر در ﮐﺸــﻮر در ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺟﻤـﻊآوری و ﺑــﻪ ﺻـﻮرت

۶۲
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در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮد ،در ذﻫﻦ ﺧﻮد ،ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿـﺴﺘﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ،ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه آن را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﺘﻮن آﻣﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آﻣﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ
در آوردن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻤﯿـﺰ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺪاف اﺻـﻠﯽ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی آﻣـﺎری را
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد ﺗـﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و اﯾﺠـﺎد
اﻣﮑــﺎن ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪﭘﺬﯾﺮی ،اﯾﺠــﺎد اﻣﮑــﺎن اراﺋــﻪی اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﻗﺎﺑــﻞ
اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺮای ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران ،ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان و ﺳــﺎﯾﺮ ﮐــﺎرﺑﺮان ،ﺗﺒﺪﯾــﻞ
اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻋﺪدی )ﮐﺪ( در ردهﻫﺎ و دﺳـﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣــﺪل ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﺑــﺮای ﮐــﺸﻮرﻫﺎی در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﺻــﻼح
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺒﺎک اﻓﺰود :ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫـﺮ
 ۱۰ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺨـﺶ آﻣـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
ﻧﺴﺨﻪی ﺑﻬﻨﮕﺎمﺷـﺪه آن ﺑـﺮای ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری ﻫﻤـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻋـﻀﻮ اﺑـﻼغ و
ارﺳــﺎل ﻣﯽﺷــﻮد اﻟﺒﺘــﻪ در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣــﻮارد و ﺑﻨــﺎ ﺑــﻪ ﺿــﺮورت ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﯾـﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﺧـﺎص در ﻧﺸـﺴﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪی رؤﺳـﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺎزﻧﮕﺮی

و وﯾﺮاﯾﺶ آن ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

اراﺋﻪی ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫـﺎی ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺮﮐــﺰ ،اراﺋــﻪی ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎی ﭘــﺴﺘﯽ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐــﺰ ،اﻧﺠــﺎم ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳــﺎزی

اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎ

ﮐـــﺪﻫﺎی ﭘـــﺴﺘﯽ ﭘﯿـــﺶ از اﺟـــﺮای ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺳـــﺎل  ،۱۳۹۵اﯾﺠـــﺎد و
ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻧـﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠـﯽ ﻣﮑـﺎنﻣﺤﻮر در ﺑﺎزهﻫـﺎی زﻣﺎﻧـﯽ

ﺷﺒﺎک ﮔﻔﺖ :اﻃﻼﻋﺎت آﻣـﺎری ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺎرﺑﺮان

ﻣﺸﺨﺺ و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ،اﺗﺼﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﯿﻦ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺣﺘﯽ

و ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی

اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﯿﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮐﺸﻮر و اﺗـﺼﺎل ﮐـﺪﻫﺎی ﭘـﺴﺘﯽ ﺑـﻪ ﺑﻠﻮکﻫـﺎی آﻣـﺎری و در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫﺎی ﺑﺨـﺶ آﻣـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﻧﻘﺸﻪی ﭘﺎرﺳـﻠﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬـﺪات ﭘـﺴﺖ در اﯾـﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤـﺴﻮب

آﻣﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش زﯾﺎدی را در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری

ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﺑـﺮ آن اﺳـﺎس ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی زﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﺪون و اﻋﻼمﺷـﺪه

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪی ﻧﻘـﺸﻪﻫﺎی رﻗﻮﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ

ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﻮﻻت

ﭘﺴﺖ و ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی آنﻫﺎ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺤﺪودهی ﮔﺸﺖ و ﺷﻤﺎرهی ﺑﻠـﻮک

ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﮐﯿﻔﯿـﺖ در ﻧﻈــﺎم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣﺎرﻫـﺎی ﻫــﺮ

ﭘــﺴﺖ ﺑــﺮ روی ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎی آﻣــﺎری ،ﻫﻤﮑــﺎری در ﮐﺪﮔــﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋـﺎت

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  Isic Rev4ﺷﺪ.

و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی
آﻣﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻬـﺮی ،رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣـﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣـﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾـﻦ ﻫﻤﺎﯾـﺶ

ﺷﺒﺎک در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ

اﻓــﺰود :ارزش اﻓــﺰودهی ﻣﮑــﺎن در ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳــﺎزی در ﺣﻮزهﻫــﺎی

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻧﺠﺎم داده و در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪی آن اﺳـﺖ ﺗﻬﯿـﻪی ﺗﻘﻮﯾـﻢ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﺮﮐـﺰ در آن اﺷـﺎره
ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 اﻣـــــﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣـــــﻪی ﻫﻤﮑـــــﺎری
ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی ﻣﮑـﺎنﻣﺤﻮر ﺟﺮﯾـﺎن
دارد ،ﻧﻤــﺎدی از اﻧﻘــﻼب در ﺣــﻮزهی ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﺮوﯾــﺞ
ﻧﻮاوری ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﻮ و ﺟﺮﻗﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻـﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿﻨـﻪی اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻣﺒﺘـﻨﯽ ﺑـﺮ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺮ روی ﻧﻘـﺸﻪ،

در ﻫﻤـــﺎﯾﺶ ﺗـــﺸﺮﯾﺢ اﻫـــﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎی ﻧﻈـــﺎم ﻣﻠـــﯽ آدرسﮔـــﺬاری

اﻣﮑﺎن ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺣﻮادث و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ،اﯾﺠـﺎد

ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر  G-NAFﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﮑـﺎری ﻣـﺸﺘﺮک ﻣﯿـﺎن ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر و

ﺳــﺮوﯾﺲ ﺗﺄﯾﯿــﺪ و اﺳــﺘﻌﻼم ﻧــﺸﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘــﻨﯽ ﺑــﺮ ﻧﻘــﺸﻪ ﺑــﺮای ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻬـﺮی
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ رﺳﯿﺪ.
اﯾــﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣــﻪی ﻫﻤﮑــﺎری در راﺳــﺘﺎی اﯾﺠــﺎد و راه اﻧــﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫــﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی رﻗﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻈـﯿﺮ اﺗـﺼﺎل ﮐـﺪﻫﺎی
ﭘــﺴﺘﯽ ﻣﮑﺎنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻧﻘﺶﻫــﺎی رﻗﻮﻣــﯽ ﺷــﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫــﺎی دارای ﻧﻘــﺸﻪ
ﺑﻠﻮﮐــﻪ ،اﯾﺠــﺎد و راهاﻧــﺪازی ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﻓﺎﯾــﻞآدرس و ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑــﺮای ﺗﻬﯿــﻪ و
ﺑﻬﻨﮕﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﻣﺆﻇـﻒ ﺑـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم
ﺑــﺮای ﺣﻔــﻆ ﻣﺤﺮﻣــﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋــﺎت ﻓــﺮدی و ﺣﻔــﻆ اﻣﻨﯿــﺖ اﻃﻼﻋــﺎت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎماﻟﺨﺘﯿﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘـﻪی اﺟﺮاﯾـﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
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۶۳

دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ،ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی از درج و ﺛﺒــﺖ ﻧــﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧــﺎﻣﻌﺘﺒﺮ در
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺴﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ ﺑــﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﺧﺒﺮﮔــﺰاری ﺟﻤﻬــﻮری

در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﺷﻤﺎری

اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر در ﺳـﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت اﯾـﻦ ﺧﺒﺮﮔـﺰاری ﺑـﺎ

ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :روﯾﮑـﺮد ﮐـﻼن اﺟـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل ۱۳۹۵

ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪای در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺎﯾﻞآدرس ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری آدرس ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ

در ﮐﺸﻮر)ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐـﻼن اﻗﺘـﺼﺎدی( در روز ﯾﮑـﺸﻨﺒﻪ

و در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی ﻣﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑـﻪ

ﻣﻮرخ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﻣﮑــﺎن آنﻫــﺎ ﻣﺘــﺼﻞ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﺗﺤﻘــﻖ آن ﻻزم اﺳــﺖ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.

در اﺑﺘﺪای اﻓﺘﺘﺎﺣﯿـﻪی اﯾـﻦ دورهی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺧـﺎﻧﻢ دﮐـﺘﺮ رﻓﻌـﺘﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺮﻧﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻫﻢاﻓﺰاﯾـﯽ ﺑـﺎ

دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل آذر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در رﺻـﺪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﺤـﻮﻻت

ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـــﺎی اﺟﺮاﯾـــﯽ ﮐـــﺸﻮر ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر اراﺋـــﻪ و اﻧﻌﮑـــﺎس

ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ اﻓــﺰود :ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ و ﻏــﯿﺮ دوﻟــﺘﯽ از ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧـﺴﺖ و ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺒـﺎدل

ﻣﻨﻈــﻮر ﮐﺎرﮔﺮوهﻫــﺎی ﺗﺨﺼــﺼﯽ ﺑــﺮای اﻧﻌﮑــﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﺗﺨﺼــﺼﯽ

اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫـﺎ،

و ﺑــﺴﺘﺮ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺑــﺮای آﻣــﺎﯾﺶ ﺳــﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﮑﺎﻧــﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

وی در اداﻣــﻪ اﻓــﺰود :ﻫــﺪف ﮐــﺎرﮔﺮوه آﻣــﺎر آﺷﻨﺎﺳــﺎزی ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﺑــﺎ

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮاد آﻣـﺎری و اﻧﻌﮑــﺎس

درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۶ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ آنﻫـﺎ را

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣـــﺄﻣﻮران ﭘﺮﺳـــﺸﮕﺮ آﻣـــﺎری ﺗـــﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧـــﺪ .اﮔـــﺮ ﻃﺒـــﻖ ﺳﺮﺷـــﻤﺎری
ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﯿـﻢ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ  ۷۰ﻫـﺰار ﻣـﺄﻣﻮر
آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ آنﻫﻢ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﺗﻌـﺪاد ﺧـﺎﻧﻮار
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻮد و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺪود ۲۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﺪن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه
ﻓﻘﻂ  ۲۰ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی آﻣـﺎرﮔﯿﺮ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ  ۲۰ﺳـﺆال ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وی در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از  ۱۵۰ﻗﻠﻢ آﻣﺎری
ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾـﺪ  ۱۰۰ﻗﻠـﻢ را ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
اﺟﺮای ﻃﺮح  G-NAFﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾـﻦ
اﻗﻼم ﮐﻨﺪ.

و اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﺮای اﻗــﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻧﻈــﯿﺮ ﻣــﺪﯾﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻔﮑﺮ آﻣﺎری و ﺳﻮاد آﻣﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ را از اﻫـﺪاف
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﺷﻤﺮد.
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری  ۲۸ﻣﻬﺮﻣـﺎه  ۹۴ﺑـﻪﻋﻨﻮان روز
ﺟﻬــﺎﻧﯽ آﻣــﺎر از ﻃــﺮف ﺑﺨــﺶ آﻣــﺎر ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی
ﺻــﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺮﺧــﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽﮐﺮدن آﻣـﺎر و ارﺗﻘـﺎی ﺗﻔﮑـﺮ آﻣـﺎری در ﻣﯿـﺎن
ﻫﻤـــﻪی اﻗـــﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌـــﻪ ﻧﻈـــﯿﺮ داﻧﺶآﻣـــﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤـــﺎن ،داﻧـــﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﺎم ﺗﻔـﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻـﺤﯿﺢ از آﻣـﺎر را از رﺳـﺎﻟﺖﻫﺎی
ﺧﻄﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮد.

 ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ آﻣﺎرﻫـــﺎی رﺳـــﻤﯽ
ﺑــﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﺧﺒﺮﮔــﺰاری ﺟﻤﻬــﻮری
اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر در
ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾـﻦ ﺧﺒﺮﮔـﺰاری ﺑﺮﮔـﺰار
ﺷﺪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﻣﺎر و ﺟـﺎ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻔﮑـﺮ آﻣـﺎری در ﻣﯿـﺎن اﻗـﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ

۶۴

دﮐﺘﺮ رﺿﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اراﺋﻪی آﻣـﺎر
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رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اراﺋﻪی ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ ﻧﺎدرﺳـﺖ از
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪه ﻣﺜــﻞ ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ،ﻧــﺮخ ﺗــﻮرم و ﻧــﺮخ رﺷــﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔـﻪی ﻣـﺸﺘﺮک ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آﻣـﺎری در ﮐـﺸﻮر و
اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻧﻮابﭘﻮر ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ
ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ آﻣــﺎر ﺑــﺮای دوﻟﺖﻫــﺎ ،ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ اراﺋــﻪ و اﻧﻌﮑــﺎس
ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎﻧﻪی آﻣﺎر از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ
رﺳﺎﻧﻪای آﻣﺎر ﻃﻼق در  ۶ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
دارای اﻓــﺰاﯾﺶ اﻋــﻼم ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻣﺨﺎﻃــﺐ اﯾــﻦ ﺧــﺒﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ ﯾـﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺪد ﺑﺮ روی آﻣـﺎر ﻗـﻀﺎوت
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج ،اﯾـﻦ آﻣـﺎر
ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ۴روز ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔـﯿﺮی از اﺳـﺎﺗﯿﺪ
ﻣﺠﺮب در ﺣﻮزهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﻣﺤﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

 ﺑﺮﮔــﺰاری ﻣﺮاﺳــﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿــﻪی دورهی
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ وﯾﮋهی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﭼــﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی ﭘﻨﺠــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻛــﺸﻮر
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎدهی  ۹ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی دوم دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ
ﺻــﺪا و ﺳــﯿﻤﺎ ،وزارت آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش و وزارت ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ارﺷــﺎد
اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﻜﻠــﻒ ﺷــﺪﻧﺪ ﺑــﺎ ﻫﻤﻜــﺎری ﻣﺮﻛــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ارﺗﻘــﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎران رﺳﺎﻧﻪای
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺻﺒﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر
و از ﻣﺪرﺳــﺎن اﯾــﻦ دوره ﺿــﻤﻦ ﺑــﺎ اﻫﻤﯿــﺖ ﺧﻮاﻧــﺪن ﻧﻘــﺶ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ در

در اﯾــﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﻛــﻪ در ﺳــﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﺧﺒﺮﮔــﺰاری اﯾﺮﻧــﺎ و ﺑــﺎ ﺣــﻀﻮر

ﺳﻮقدادن ﻛﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺑـﻪ ،ﺑﻜـﺎرﮔﯿﺮی از

ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﺣﻮزهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ از ﺳــﻮی ﭘﮋوﻫــﺸﻜﺪهی آﻣــﺎر

آﻣﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن درﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷـﯽ

زﺑﺎن آﻣـﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺟﻠـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰان ﺑـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت وﯾـﮋه را ﭘـﺮ

اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ رﻓﻌﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ

 ﻧﺸـــــــﺴﺖ ﻣـــــــﺸﺘﺮک ﺷـــــــﻬﺮداران

ﺑﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش را ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود:

ﮐﻼنﺷــــــﻬﺮﻫﺎ و ﻣــــــﺴﺌﻮﻻن اﺟــــــﺮای

ﺗﻼش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و آﮔﺎﻫﯽدﻫـﯽ
ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
در اﯾــﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺧــﺎﻧﻢ ﻓﻘﯿــﻪ ،ﻣﻌــﺎون دﻓــﺘﺮ رﯾﺎﺳــﺖ ،رواﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣــﯽ و
ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد روﯾﻜﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
آﻣﺎری در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪی

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل
۱۳۹۵

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻛـﺸﻮر ﺗـﺼﺮﯾﺢ

در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵و آزﻣﺎﯾـﺶ

ﻛﺮد :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﻣﺘﻦ ﻣﺎدهی  ۵۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر

آن در ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﻬﺮداریﻫﺎی

ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ ﻣـﺎده ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی

ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان

ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒـﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻜﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی راﻫﺒﺮدی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺳـﻨﺪ

اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮐـﺸﻮر،
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۶۵

ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪی ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اﺟﺮای ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد .آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﻫﺪﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐـﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﺟـﺮای ﻣﻄﻠـﻮب
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵و آزﻣـﺎﯾﺶ آن در ﺳـﺎل ۱۳۹۴
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮداران ﮐﻼنﺷـﻬﺮﻫﺎ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .وی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ و ﺷﺒﮑﻪی اﯾﺮان اﺳـﺘﺎرز ذﮐـﺮ ﮐـﺮد و اﻓـﺰود :ﺷـﺒﮑﻪی اﯾـﺮان
اﺳﺘﺎرز ﻫﻤـﻪی ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣـﺎر ﮐـﺸﻮر را ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘـﺼﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ آﻣﺎرﻫﺎی ﺧـﻮد را
در آن ﻗــﺮار دﻫﻨــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ از آﻣﺎرﻫــﺎی ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وی اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﺎرز در ﭘﺎﯾﯿـﺰ
ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
در اداﻣـــﻪی اﯾـــﻦ ﻧﺸـــﺴﺖ ﻣـــﺪﯾﺮ ﮐـــﻞ دﻓـــﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ،ﻧـــﯿﺮوی ﮐـــﺎر و
ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﮔﺰارﺷــﯽ ﺑــﺮای آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺷــﻬﺮداران ﺑــﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۵وﮐــﺎرﺑﺮد
دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎ اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻮد .ﺧﺎﻧـﻢ
ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری و
اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻬﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﺷﺎره ﮐﺮد .وی در
اداﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ در ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده
از ﻓﺮمﻫــﺎی ﮐﺎﻏــﺬی ،اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﺑــﺮای ﺧﻮداﻇﻬــﺎری اﻃﻼﻋــﺎت
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ دارﻧـﺪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری را از روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ذﮐﺮ ﮐﺮد

۶۶
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ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و زﯾﺮ ﺑﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر ﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری
ﮐﺸﻮر ،اﺗﺼﺎل ﭼﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪای ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻣـﻼ ک
و ﻣــﺴﺘﻐﻼت ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑــﺮ ﺿــﺮورت ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺎ
ﺷــﻬﺮداریﻫﺎ ﺑــﺮای درﯾﺎﻓــﺖ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺻــﺪور ﭘﺮواﻧــﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻣﻼ ک ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﻧﺼﻮﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣـﻪای ﺑـﺮای ﻫﻤﮑـﺎری
ﺑﯿــﻦ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر و ﺷــﻬﺮداریﻫﺎ ،از ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﻼنﺷــﻬﺮﻫﺎ
ﺧﻮاﺳــﺖ ﺗــﺎ ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎی ﺑﻬﻨﮕﺎمﺷــﺪهی ﻣﻮﺟــﻮد در ﺷــﻬﺮداریﻫﺎ ﺑــﻪ وﯾ ﮋه در
ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎرﺳﻞ را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘﻼ کﮐﻮﺑـﯽ دﻗﯿـﻖ
ﻣﻨﺎزل ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را
از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗـﺴﻬﯿﻞ روﻧـﺪ اﺟـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻣﺆﺛـﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﻧﺼﻮﺣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﮑـﺎری ﺷـﻬﺮداریﻫﺎ در اﯾﺠـﺎد
آدرس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠــﯽ) (GNAFو ﺳــﺎﻣﺎندﻫﯽ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﮑــﺎﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ
ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اداﻣﻪی ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺤـﺚ و ﺗﺒـﺎدل ﻧﻈـﺮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮهی
ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺷـﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﺑﻬﯿﻨـﻪی
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل  - ۱۳۹۴ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺪرس

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﻬﺮ

آذر

آﺑﺎن

ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺗﻮﻣﺎن(

دورهی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﻨﺠﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ و
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

۱۷-۱۲

---

---

راﯾﮕﺎن

)(ECO

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار WINBUGS

دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮآورد ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در آﻣﺎرﮔﯿﺮی

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮان

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

روشﻫﺎی ادﯾﺖ و ﺟﺎﻧﻬﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی

دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

---

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی )دادهﮐﺎوی(

دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

---

۲۷-۲۶

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار R

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

---

---

۱۷-۱۵

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺑﺎ SPSS

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﯾﻮن

---

---

۲۴-۲۲

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

---

---

۲۵

راﯾﮕﺎن

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

---

---

۱-۲۸دی

۲۰۰٬۰۰۰

۲۱-۱۹

---

---

۱۵۰٬۰۰۰

۱۲-۱۰

---

۱۵۰٬۰۰۰

۲۵-۲۳

---

۱۵۰٬۰۰۰

---

۱۵۰٬۰۰۰
۱۵۰٬۰۰۰

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﺪرس

ﻋﻨﻮان

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری

ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺗﻮﻣﺎن(

دی

ﺑﻬﻤﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

۲۲-۲۰

---

---

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی

دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻓﺮاﻣﺮزی

۲۹-۲۷

---

---

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮاب ﭘﻮر

---

۶-۴

---

۱۵۰٬۰۰۰

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی و ﭼﺎرﭼﻮب

ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و
دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی ﺻﺒﺎ

---

۱۳-۱۱

---

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

روش ﺑﺮاورد ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری

آرش ﻓﺎﺿﻠﯽ

---

۱۸-۱۷

---

۱۰۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ AMOS

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی

---

۲۰-۱۸

---

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

---

۲۷-۲۵

---

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺛﺒﺘﯽ

---

---

۱۰-۹

۱۰۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﻨﺼﻮره ﯾﺰدانﺧﻮاه ،اﺳﻌﺪ
اﻟﻪرﺿﺎﯾﯽ
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ
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