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ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ

ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﺑﻬﻨﺎم ﻧﺼﻮﺣﯽ دﻫﻨﻮی

ﺳﻮی ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

اﺳﺖ و ﭼﺎپ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ از



ﻣﺠﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎب و وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﻠﺨﯿﺺ

ﻣﻄﺎﻟﺐ درﯾﺎﻓﺘﯽ آزاد اﺳﺖ.

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ:
ﻃﺎﻫﺮه اﻣﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻧﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

 ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ.



اﯾــﻦ ﺷــﻤﺎرهی ﻣﺠﻠــﻪ ﺑــﺎ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﻣﺎﻟــﯽ

ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ در اﯾــﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.



ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ

ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻳﻚ دﺳﺘﺎورد
ﺑﺰرگ ﻣﻠﻲ ﺑﻮد

ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﯾﮏ وﻓـﺎق ﻣﻠـﯽ ﺑـﻮد.
ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ:


وزارت ﮐﺸﻮر از ﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ ،ﺑﺨﺶداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ



ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ



وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت



وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش



ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ



رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ



ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ



وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ



ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم را ﺑـﺮای اﺟـﺮای
ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﻠـﯽ ﺳـﻬﯿﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻣﻠـﯽ ﺑـﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎی ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ،رﯾﺎﺳـﺖ ﻣﺤـﺘﺮم
ﺟﻤﻬﻮری و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧـﺪ
ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫﻤـﻪی اﻗـﺸﺎر از ﺟﻤﻠـﻪ ،ﻣﺤﻘﻘﯿـﻦ و داﻧـﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿـﺎن ،ورزﺷـﮑﺎران،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﻫﺪﯾـﻪای ﻓﺮاﺗـﺮ از اﻧﺘﻈـﺎر را در ﻧﺘﯿﺠـﻪی
ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑُﺮد اﻫﺪاف ﻃﺮح و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد .اﻣﯿـﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤـﺎم ارﮐـﺎن
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.

روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ

۱۳۹۰ = ۱۰۰

روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم )درﺻﺪ(

ﺷﻬﺮی

۷٫۵
۷٫۳

ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲ﺗﺎ  ۱۳۹۵ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪی ۱۳۹۰
ﺑﺪون ﻧﻔﺖ

درﺻﺪ

۱٫۰

۰٫۹
ﺑﺎ ﻧﻔﺖ

رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱ﺗﺎ ۱۳۹۴
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۳

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﮐـﻞّ ﮐـﺸﻮر
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗﺎ ۱۳۹۳

ﻫﺰارﮔﯿﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻘــﺪار ﻣــﺼﺮف ﺑــﺮق در ﮐــﻞّ ﮐــﺸﻮر در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۳

ﻧﻔﺖ ﮔﺎز
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺘﺮ

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺑـﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔـﺖ ﮔـﺎز در ﮐـﻞّ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۳

ﺑﻨﺰﯾﻦ

ﮐﻞ

ﻓﺮوش )ﻣـﺼﺮف( آب در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و
ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۹۳

۴
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روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ

ﺷﻬﺮی

۰٫۰۵
۰٫۰۴
ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم

۰٫۰۴
۰٫۰۳

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول
۰٫۰۲
۰٫۰۲
۰٫۰۱

ﺳـــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـــﻪی ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ دو دﻫـــﮏ اول از
ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮐـﻞّ ﮐـﺸﻮر در ﺳــﺎلﻫﺎی ۱۳۸۰
ﺗﺎ ) ۱۳۹۴دﻫﮏ وزﻧﯽ(

۰

۰٫۰۵

۰٫۰۴

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

۰٫۰۳

۰٫۰۴
۰٫۰۳
۰٫۰۲

ﺳـــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـــﻪی ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ دو دﻫـــﮏ اول از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۰
ﺗﺎ ) ۱۳۹۴دﻫﮏ وزﻧﯽ(

۰٫۰۱
۰

۰٫۰۵
ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم
۰٫۰۴
ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

۰٫۰۳

۰٫۰۴
۰٫۰۳
۰٫۰۲

ﺳـــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـــﻪی ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ دو دﻫـــﮏ اول از
ﺧﺎﻧﻮارﻫـــﺎی ﻧﻘـــﺎط روﺳـــﺘﺎﯾﯽ در ﺳـــﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۰ﺗﺎ ) ۱۳۹۴دﻫﮏ وزﻧﯽ(

۰٫۰۱
۰

۰٫۴۵
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر
۰٫۳۹
۰٫۳۷

ﺷﻬﺮی

۰٫۴۰

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ
۰٫۳۵

و ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۴

۰٫۳۴

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

۵

۷۲٫۴

ﻣﺘﻮﺳــــﻂ اﺟﺎرهﺑﻬــــﺎی ﭘﺮداﺧﺘــــﯽ
ﻣﺎﻫﺎﻧـــﻪ ﺑﺎﺑـــﺖ ﯾـــﮏ ﻣـــﺘﺮ ﻣﺮﺑـــﻊ
زﯾﺮﺑﻨــﺎی واﺣــﺪﻫﺎی ﻣــﺴﮑﻮﻧﯽ در
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗـﺎ
۱۳۹۴

۱۴٫۳

ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻗﯿﻤــﺖ ﻓــﺮوش ﯾــﮏ ﻣﺘــﺮ
ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
در ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰
ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﺗﻌـــــﺪاد واﺣـــــﺪﻫﺎی ﻣـــــﺴﮑﻮﻧﯽ

۸۱٫۹۷

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷـــــﺪه در ﭘﺮواﻧـــــﻪﻫﺎی
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ ۱۳۹۵

۶
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۲۱٫۸
زن

 ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

۱۰٫۴

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿـﺖ دهﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ

۱۴٫۴

ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓــﺼﻞ و ﺟﻨــﺲ در ﺳــﺎلﻫﺎی

روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

ﻣﺮد

ﺷﻬﺮی

۱۲٫۷

درﺻﺪ

ﺑـــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓـــﺼﻞ و ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﺷـــﻬﺮی و

درﺻﺪ

ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﺟﻤﻌﯿــﺖ دهﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ

۱۲٫۷

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

۸٫۰

روﺳﺘﺎﯾﯽ

۴۷٫۳
زن

ﻧـــﺮخ ﺑﯿﮑـــﺎری ﺟﻮاﻧـــﺎن ۲۴-۱۵ﺳـــﺎﻟﻪ

۳۰٫۲

ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓـﺼﻞ و ﺟﻨـﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی

ﻧـــﺮخ ﺑﯿﮑـــﺎری ﺟﻮاﻧـــﺎن ۲۴-۱۵ﺳـــﺎﻟﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

۳۴٫۴
۳۰٫۲

ﻣﺮد

ﺷﻬﺮی

درﺻﺪ

ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓــﺼﻞ و ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی و

۲۵٫۷

درﺻﺪ

 ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

۲۰٫۸
روﺳﺘﺎﯾﯽ
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۷

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و اﻓﺮاد در ﺣـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮی

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ
روﺳﺘﺎﯾﯽ

زن

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و اﻓﺮاد در ﺣـﺎل

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۸۴
ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﻣﺮد

ﻣﺮد

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﻧــﺮخ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ
زن

ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗـﺎ
۱۳۹۵

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻧــﺮخ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ
ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

ﺷﻬﺮی

۸
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ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳـﻼﻣﺖ در اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۲




ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﻫﺎدي و اﻳﻮب ﻓﺮاﻣﺮزي

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺳـﻼﻣﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه

 ﻣﻘﺪﻣﻪ

۲

ﺳـــﻼﻣﺖ ﯾﮑـــﯽ از ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـــﻞ رﺷـــﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﯽﮔـﺮدد ،از اﯾـﻦ رو ﺑﻬﺒـﻮد
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑـﯽ از اﻫـﺪاف
ﻣﻬﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
اﺳــﺖ .راﯾﺞﺗــﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ

۱

) (WHOاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮﺧﻮرداری از
وﺿــﻌﯿﺖ روﺣــﯽ ﺟــﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺳــﺎﻟﻢ
ﻣﯽداﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی
ﺳـــﻼﻣﺖ روﯾﮑـــﺮد ﻣﺘﻔـــﺎوﺗﯽ دارﻧـــﺪ ،آنﻫـــﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـــﺪ ﮐـــﻪ ﺳـــﻼﻣﺖ ﮐـــﺎﻻﯾﯽ ﺑـــﺎدوام و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑـﻪ ﻓـﺮد اراﺋـﻪ
ﻣﯽدﻫــﺪ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ اﻧــﺴﺎن ﺳــﺎﻟﻢ،
ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﯽﮔـﺮدد ،در
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺗﺨـﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺗﻠﻘــﯽ ﺷــﺪه و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﺳﺖ .ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ )(NHA

ﯾﮑــﯽ از ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری ﺣــﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠـــﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪای از اﻃﻼﻋـــﺎت
ﻧﻈﺎمﻣﻨـــﺪ ،ﺟـــﺎﻣﻊ و ﺳـــﺎزﮔﺎر و ﺑـــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـــﺖ
ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ از ﺟﺮﯾــﺎن ﻣﻨــﺎﺑﻊ را در
ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر ﺑـﺮای ﯾـﮏ دورهی
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺣـﺴﺎب ،وﺿـﻌﯿﺖ
ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺻــﺮف ﺷــﺪه ﺑــﺮای ﺳــﻼﻣﺖ را در
ﯾــﮏ ﺳــﺎل ﻣــﺸﺨﺺ ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾﻨﮑــﻪ ﭼــﻪ
ﻧﻬﺎدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد،
اﯾــﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺻــﺮف ﭼــﻪ اﻣــﻮر ﯾــﺎ ﮐــﺎرﮐﺮدی
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﺠﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻪ
ﺑﯿﻤﺎریای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ
ذﯾﻨﻔﻊ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ )ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ،دراﻣــﺪ( ﭼﯿــﺴﺖ و ﻣﻨﺒــﻊ ﺗﺄﻣﯿــﻦ
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺷـﺎﻣﻞ
دو ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳـﺖ و ﻣﺨـﺎرج

و ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﻓـﺮاد آن در ﻃـﻮل ﯾـﮏ دورهی
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــــﺎﺧﺘﺎر ﺣــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــــﯽ ﺳــــﻼﻣﺖ در
دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺣــﺴﺎب
ﺳــــﻼﻣﺖ ) (SHA 1.0ﺷــــﺎﻣﻞ  ۹ﺟــــﺪول
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ
اﻃﻼﻋــﺎت ﺣــﻮزهی ﺳــﻼﻣﺖ در اﯾــﺮان ﻃــﯽ
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۴ ،ﺟﺪول از اﯾﻦ  ۹ﺟﺪول
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺳــﻄﺮ و ﺳــﺘﻮن اﯾــﻦ
ﺟﺪاول ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ
از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
) ۳(ICHAاﺳﺖ .ﺟﺪاول ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺟﺪول  :۱ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ
ﻧــﻮع ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ و ﻧــﻮع ﮐــﺎرﮐﺮد
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ )(HF×HC

ﻣﻠــــﯽ ﺳــــﻼﻣﺖ ﺷــــﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨــــﻪی ﺗﻤــــﺎم

ﺟﺪول  :۲ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ آنﻫـﺎ،

ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻮع ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪهی

ﺗﻘﺎﺿـــــــﺎی روزاﻓـــــــﺰون ﺗﺤﻠﯿﻠﮕـــــــﺮان و

ﺣﻔﻆ ،ارﺗﻘﺎء و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ )(HF×HP

ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﻫﺎدي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪاﻗﺘﺼﺎد و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﻣﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهي آﻣﺎر اﺳﺖ.
اﻳﻮب ﻓﺮاﻣﺮزي دﻛﺘﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﻣﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهي آﻣﺎر اﺳﺖ.
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۹

ﺟﺪول  :۳ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ

 ۴۲٬۸۷۲٬۳۷۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل ۱۳۸۰

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾـﻦ

ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ )(HP×HC

ﺑــﻪ  ۶۵۶٬۵۳۷٬۷۰۷ﻣﯿﻠﯿــﻮن رﯾــﺎل در ﺳــﺎل

ﻣــﺴﺌﻠﻪ ﺳــﺒﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼــﻪ ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺳــﻬﻢ

 ۱۳۹۲رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ

ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺳـــﻼﻣﺖ از ﻣﺤـــﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟـــﺺ

ﺟﺪول  :۴ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ

ﺗﻮرﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘـﺼﺎد ،ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ

ﻧﻮع ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨـﺪهی ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ و ﻧـﻮع

۷

ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ دورهی ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻮع ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿـﻦ

ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﺎﻻﻧﻪ  ۵درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾــﺶ

ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ )(FS×HF

داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و رﺷــﺪ آن از روﻧــﺪ ﮐﺎﻫــﺸﯽ

در ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ،ﮐــﻞ ﻫﺰﯾﻨــﻪی

ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐــﻪ ﻧــﺮخ رﺷــﺪ

ﺳـــﻼﻣﺖ (THE) ۴و ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـــﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑـﺖ از

ﺳﻼﻣﺖ (GHE) ۵ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ

 ۱۷درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ۷درﺻـﺪ

ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ

ﮐــﻞ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺳــﻼﻣﺖ = ﻫﺰﯾﻨــﻪ ی ﺟــﺎری

در ﺟـــﺪول  ۱و ﺷـــﮑﻞ  ۱ﻧـــﺸﺎن داده ﺷـــﺪه

ﺳـــﻼﻣﺖ + (TCHE) ۶ﻫﺰﯾﻨــــﻪی ﺗــــﺸﮑﯿﻞ

اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ

ﺳ ـــﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺆﺳ ـــﺴﺎت ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨ ـــﺪهی ﺧ ـــﺪﻣﺎت

ﺛﺎﺑــﺖ در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﺑـــﺮای

داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐــﺎرﮐﺮد ،ﺑــﻪ ﮔﺮوﻫــﯽ از ﮐﺎﻻﻫــﺎ و ﺧــﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺷﺎره دارد
ﮐــﻪ ﻣــﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻬــﺎﯾﯽ ،آنﻫــﺎ را ﺑــﺎ ﯾــﮏ
ﻫﺪف ﺧـﺎص درﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻃـﯽ
دورهی  ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻋﻤــــﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐــــﺎرﮐﺮد
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﻮاع دارو و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ﺗﻮزﯾﻊﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺑﯿﻤــﺎران ﺳــﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺧــﺪﻣﺎت
ﺟـــﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـــﺎی ﭘﺰﺷـــﮑﯽ ،ﺧـــﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ ﻋﻤﻮﻣـــﯽ و ﭘﯿـــﺸﮕﯿﺮی ،آﻣـــﻮزش

ﺳﻼﻣﺖ )(HCR.1

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر از ﺳﺎل  ،۱۳۸۰ﮐﺎﻫـﺸﯽ ﺷـﺪه و

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ = ﮐـﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی

رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳــﻼﻣﺖ  +ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺳــﻼﻣﺖ
)(HCR.2-HCR.nsk

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﻋﻠـﯽرﻏﻢ آﻧﮑـﻪ

ﺳــــﻼﻣﺖ و ﺳــــﺎﯾﺮ )ﺳــــﺎﯾﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﻧــــﺸﺪه(

ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل دورهی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ

ﻃـــﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی

و ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ از

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ،۸٫۴ ،۱۷٫۵ ،۵۷٫۶

رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی

 ۲٫۳ ،۳٫۲ ،۴٫۹و  ۶٫۱درﺻــــــــﺪ از ﮐــــــــﻞ

ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗــﺮی ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ

ﮐﺎرﮐﺮدﻫـــﺎی ﺧـــﺪﻣﺎت ﺳـــﻼﻣﺖ را ﺑـــﻪ ﺧـــﻮد

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟـﺎری از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ
رﺷﺪ  ۲۵٫۶درﺻﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ و از

ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﺗﻌﻠﯿــﻢ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺳــﻼﻣﺖ ،ﺗــﺸﮑﯿﻞ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــﺪهی ﺧــﺪﻣﺎت

ﺟﺪول -۱ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری و ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ )درﺻﺪ( ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۰
رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری

ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎری

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ

۱۳۸۰

۴۲,۸۷۲,۳۷۹

-

۱۶٫۵

۲۱۶,۵۲۷,۱۶۸

-

۵٫۵

۱۳۸۱

۵۳,۳۵۱,۲۵۷

۲۴٫۴

۳۰٫۰

۲۳۱,۹۶۱,۹۸۶

۷٫۱

۸٫۷

۱۳۸۲

۶۵,۹۸۴,۰۰۳

۲۳٫۷

۲۴٫۶

۲۴۶,۲۰۸,۹۶۸

۶٫۱

۷٫۹

ﺳﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری

۱۳۸۳

۹۰,۵۳۴,۳۱۹

۳۷٫۲

۳۰٫۷

۲۸۷,۴۱۰,۵۳۵

۱۶٫۷

۷٫۰

۱۳۸۴

۱۱۶,۶۴۵,۰۴۹

۲۸٫۸

۲۴٫۹

۳۲۰,۴۵۳,۴۳۰

۱۱٫۵

۶٫۲

۱۳۸۵

۱۴۱,۶۶۷,۴۶۴

۲۱٫۵

۲۲٫۷

۳۴۱,۳۶۷,۳۸۳

۶٫۵

۷٫۳

۱۳۸۶

۱۷۹,۳۳۲,۳۲۶

۲۶٫۶

۲۹٫۰

۳۶۹,۷۵۷,۳۷۲

۸٫۳

۷٫۸

۱۳۸۷

۲۲۴,۳۵۹,۳۳۴

۲۵٫۱

۱۹٫۰

۳۷۴,۵۵۶,۴۸۴

۱٫۳

۰٫۸

۱۳۸۸

۲۸۶,۳۲۷,۷۱۱

۲۷٫۶

۶٫۵

۴۰۲,۱۴۵,۶۶۲

۷٫۳

۳٫۲

۱۳۸۹

۳۵۹,۲۸۶,۳۶۱

۲۵٫۵

۲۴٫۷

۴۲۱,۲۰۳,۲۳۷

۴٫۷

۶٫۶

۱۳۹۰

۴۵۲,۷۹۳,۱۶۶

۲۶٫۰

۳۰٫۶

۴۵۲,۷۹۳,۱۶۶

۷٫۵

۳٫۵

۱۳۹۱

۵۱۰,۸۷۲,۴۲۹

۱۲٫۸

۱۷٫۱

۴۰۹,۶۸۱,۱۷۸

-۹٫۵

-۵٫۰

۱۳۹۲

۶۵۶,۵۳۷,۷۰۷

۲۸٫۵

۳۵٫۴

۳۸۰٬۳۸۱٬۱۱۶

-۷٫۱

-۲٫۰
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اﺧﺘــﺼﺎص دادهاﻧــﺪ .ﺳــﻬﻢ اﺟــﺰای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی
ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن

ﺷــﮑﻞ  -۱روﻧــﺪ ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺟــﺎری و ﺛﺎﺑــﺖ ﻃــﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از روﻧﺪ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ادﺑﯿﺎت ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ در ﯾـﮏ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ
دو دﺳـــﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﻣـــﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ
) (THCاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری
و ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﯽﺷــﻮد.
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ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ و
ﺷـــﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨـــﻪی آﻣـــﻮزش ﭘﺰﺷـــﮑﯽ و ﺗﻌﻠﯿـــﻢ

ﺷﮑﻞ  -۲ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻃﯽ دوره )۱۳۹۲-۱۳۸۱درﺻﺪ(

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ در
زﻣﯿﻨــﻪی ﺳــﻼﻣﺖ ،ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ ﻣــﻮاد
ﻏـــﺬاﯾﯽ ،آب آﺷـــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻧﮑـــﺎت ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ،
ﻫﺰﯾﻨـــﻪی ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ ﻣﺤﯿـــﻂ ،ﻫﺰﯾﻨـــﻪی اداره و
ﺗﻬﯿــﻪی ﺧــﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﻪﺻــﻮرت ﮐﻤــﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ ی اداره و ﺗﻬﯿـﻪی ﻣﺰاﯾـﺎی ﻧﻘـﺪی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺑـﺎ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ دورهی  ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ ۹۵
درﺻـــﺪ از ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺳـــﻼﻣﺖ را ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی
ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫــﺪ .ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی
ﻏـــﯿﺮ ﻣـــﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻬـــﺎ  ۵درﺻـــﺪ از ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﮑﻞ  ۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ،
ﻧﻘـــﺶ ﻣﻬﻤـــﯽ در ﻣـــﯿﺰان ،ﺗﻮزﯾـــﻊ و ﻧﺤـــﻮهی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
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ﻫــﺴﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃــﯽ دورهی

۱۳۹۲ -۱۳۸۱ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ اراﺋﻪدﻫﻨـﺪه

۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،۲۶٫۸۱ ،۵۸٫۱۵

ﺧـــﺪﻣﺎت ﺳـــﻼﻣﺖ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎنﻫﺎ،

 ۹٫۶۷و  ۵٫۳۷درﺻــﺪ از ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻧﻈــﺎم

ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،داروﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ

ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

و ﺳـــﺎﯾﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷـــﺎن ﮐﺎﻻﻫـــﺎی ﭘﺰﺷـــﮑﯽ،

ﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۳ﮐﺎﻣ ً
دوﻟــﺖ )ﻣﻨــﺎﺑﻊ دوﻟــﺘﯽ( و ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﻧﻘــﺶ
ﻣﮑﻤــــﻞ ﻫــــﻢ در ﺗــــﺄﻣﯿﻦ ﻣــــﺎﻟﯽ ﺧــــﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟـﺎ ﺳـﻬﻢ دوﻟـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،

و درﻣــﺎﻧﯽ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز در ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی ﻋﺎدﻻﻧــﻪ

ﻼ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺑ ً

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .ﻋﻤـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ

ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــــﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــــﺎی ﺳــــﻼﻣﺖ،

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ وﺟـﻮه
ﺧﺎﻧﻮار ،دراﻣﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،وﺟـﻮه ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ )ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧـﺸﺪه(

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ آنﻫـﺎ
اراﺋـــﻪی ﮐﺎﻻﻫـــﺎ و ﺧـــﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـــﺎی
ﺳـــــــﻼﻣﺖ اﺳـــــــﺖ .ﻃـــــــﯽ ﺳـــــــﺎلﻫﺎی

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪهی ﺧـﺪﻣﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ )ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ( اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﻃـﻮل دورهی  ۱۳۹۲-۱۳۸۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ
ﺳــﻬﻢ ﻫــﺮ ﯾــﮏ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ،۳۰٫۵۸ ،۴۰٫۰۷
 ۴٫۵۱ ،۱۵٫۶۸و  ۹٫۱۵درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺳــــﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳــــﺘﺎنﻫﺎ در اراﺋــــﻪ ﺧــــﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ
ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳــﯽ ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و
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ﺳـــﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ﺧـــﺪﻣﺎت ﺳـــﺮﭘﺎﯾﯽ و

)ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن

اﻧﺪازد ،ﻟـﺬا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻫـﺪف ﻣﻬـﻢ در

داروﺧﺎﻧــﻪﻫﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷــﺎن ﮐﺎﻻﻫــﺎی

ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ(  ۱۶٫۶درﺻـﺪ ،ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﻤـﻪﻫﺎی درﻣـﺎن

ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ

 ۴٫۶درﺻﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪی ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ۲٫۴

اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤـــﻪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠـــﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ و

دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد.

درﺻــﺪ ،ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻏــﯿﺮ اﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣــﺖ

دوﻟﺘﯽ دﻧﺒـﺎل ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ در

آﻧﭽﻪ در ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای ﻟﺤــﺎظ ﺷــﺪه اﺳــﺖ،

ﺧــﺎﻧﻮار  ۰٫۶درﺻــﺪ و دﻧﯿــﺎی ﺧــﺎرج ﮐﻢﺗــﺮ از
 ۰٫۱درﺻﺪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــﺪهی

ﺗﮑــﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣــﻞ ﺑﯿﻤــﻪﻫﺎی درﻣــﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿــﺮ

ﺧـــﺪﻣﺎت ﺳـــﻼﻣﺖ اﺳـــﺖ .اﻣـــﺎ از دﯾـــﺪﮔﺎه

زﯾــﺎدی ﺑــﺮ ﻧﺤــﻮهی ﭘﻮﺷــﺶ درﻣــﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤــﺎران

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧـﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺻﺮفﺷـﺪه در

دارد ،ﺑﯿﻤــﺎران ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی از ﭘﺮداﺧــﺖ

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳـﻼﻣﺖ و

ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻼﻣﺖ

ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ

ﻧﻮﻋـــﯽ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺤـــﺴﻮب ﻣﯽﺷـــﻮد.

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی

ﺑﻪ ﺳـﺰاﯾﯽ ﺑﮕـﺬارد ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را در

 ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻬﻢ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﭼﺎﻟـﺶ

ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای از دﯾــﺪﮔﺎه ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی

۸

ﮐـــﺎﻫﺶ ﺳـــﻬﻢ ﭘﺮداﺧـــﺖ ﻣـــﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿـــﺐ

) (OOPﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺳـﻬﻢ
ﺑﯿﻤـــﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤـــﻪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠـــﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺴﯿﺎر دارد
اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ﺳـﻬﻢ ﻓﺰاﯾﻨــﺪهی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از  ۱۶٫۷درﺻـﺪ
در ﺳــــﺎل ۱۳۸۱ﺑــــﻪ  ۱۸٫۷درﺻــــﺪ در ﺳــــﺎل
 ،۱۳۹۲ﺷـــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـــﻪی ﺗﮑﻤﯿﻠـــﯽ از ۰٫۹
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑـﻪ  ۶٫۷درﺻـﺪ در ﺳـﺎل
۱۳۹۲و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از  ۳٫۷درﺻﺪ در ﺳـﺎل
۱۳۸۱ﺑــﻪ  ۶٫۵درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲اﺳــﺖ.

اﻧﺴﺎﻧﯽ ،در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ۶٫۱۸
درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳـﻬﻢ در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ
ﮐﻢﺗــﺮ از ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐــﻞ دوره ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺑــﻪ

ﺷﮑﻞ  -۳روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۲-۱۳۸۱درﺻﺪ(

ﻃــﻮری ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺳــﻬﻢ در ﺳــﺎل ۱۳۹۰ﺑﺮاﺑــﺮ
 ۵٫۹۲درﺻــﺪ ،در ﺳــﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺮاﺑــﺮ ۴٫۶۹
درﺻﺪ و در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺮاﺑـﺮ  ۵٫۵۷درﺻـﺪ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻐﯿــﯿﺮ وﺿــﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ
اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪاد ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی
ﺳـــﻼﻣﺖ اﻓـــﺮاد ﺟﺎﻣﻌـــﻪ در آﯾﻨـــﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨـــﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه در
ﺳــــﺎلﻫﺎی اﺧــــﯿﺮ اﺳــــﺖ و ﺳــــﻬﻢ اﻧــــﺪک

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳـــﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑﻨﯿـــﺎن
ﺳﻼﻣﺖ در آﯾﻨﺪه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ،واﺣــﺪﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺷﮑﻞ  -۴روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
)۱۳۹۲-۱۳۸۱درﺻﺪ(

ﻣﺠﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ
ﺳــﻬﻢ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻃــﯽ
دورهی  ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ
ﺑــﺎ :ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ  ۵۱٫۱درﺻــﺪ ،دوﻟــﺖ داﺧﻠــﯽ
)ﺷﺎﻣﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠـﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﻣــﺴﻠﺢ و ﺳــﺎﯾﺮ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟــﺖ ﻣﺮﮐــﺰی(
 ۲۴٫۷درﺻﺪ ،ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ

۱۲
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ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﭘﺮداﺧﺖﻫـــﺎی ﻣـــﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿـــﺐ ،ﻣﻘـــﺪار

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر

Total Health Expenditure

۴

ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ را ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ

ﺑــﺮای ﯾــﮏ دورهی ﻣﻌﯿــﻦ ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ

Government Health Expenditure

۵

ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت

ﺗــﺼﻮﯾﺮ روﺷــﻨﯽ از ﻓﺮآﯾﻨــﺪ اراﺋــﻪی ﺧــﺪﻣﺎت

Total Current Health Expenditure

۶

ﻣﺘﻘﺒـــﻞ ﻣﯽﺷـــﻮد و ﺷـــﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖﻫـــﺎی از

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـــﺎی ﺳـــﻼﻣﺖ ،ﮐـــﺎرﮐﺮد ﺧـــﺪﻣﺎت

ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺷـﻮد

اراﺋﻪﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ

و ﻫﺮﭼــﻪ ﺳــﻬﻢ ﭘﺮداﺧــﺖ از ﺟﯿــﺐ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ

ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟـﺪاول

ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻮاﺟﻪﺷـﺪن ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺎ

در اﯾــﺮان ﻃــﯽ دورهی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻧــﺸﺎن

ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬـــﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ و درﻣـــﺎن و

ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ و ﻓﻘﺮزای درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻫﻤﻮاره اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﺑـﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ،

رﺷـﺪ  ۲۵٫۶ﺑـﻮده اﺳــﺖ .اﯾـﻦ رﻗــﻢ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤــﺖ

ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺳــﻬﻢ ﭘﺮداﺧــﺖ از ﺟﯿــﺐ

ﺛﺎﺑـــﺖ ﺗﻨﻬـــﺎ در ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و ۱۳۹۲

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی

ﮐﺎﻫﺸﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ آن ﻃـﯽ ﮐـﻞ دوره ۵

ﺻﺒﺎغ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ) .(۱۳۸۵اﻗﺘﺼﺎد ﺳـﻼﻣﺖ،

 ۲۰۱۳ ،۲۰۱۲و  ۲۰۱۴ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ ﺑﺮاﺑـــﺮ

درﺻـــﺪ اﺳـــﺖ .ﺳـــﻬﻢ ﭘﺮداﺧـــﺖ از ﺟﯿـــﺐ

ﺗﻬــﺮان ،ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ و ﺗــﺪوﯾﻦ ﮐﺘــﺐ ﻋﻠــﻮم

 ۱۸٫۳۶ ،۱۸٫۰۵و  ۱۸٫۱۵درﺻـــﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از  ۵۶٫۹۷درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ

ﺣـــﺎل آﻧﮑـــﻪ ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـــﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫـــﺎی

 ۴۶٫۹۸در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿـﺐ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی

ﮐـﻪ ﻫﻨــﻮز ﺑــﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑــﺴﯿﺎر

OECD, Eurostat, WHO (۲۰۱۳), A

ﺳــﻼﻣﺖ در اﯾــﺮان ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗــﺎ

دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ  ۹۵درﺻـﺪ

System of Health Accounts (۲۰۱۱

 ۱۳۹۲ﺑﺮاﺑــــﺮ  ۵۳٫۵۹درﺻــــﺪ اﺳــــﺖ و از

از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ را ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ

 ۵۶٫۹۷درﺻـــﺪ در ﺳـــﺎل  ۱۳۸۰ﺑـــﻪ ۴۶٫۹۸

درﻣــﺎن ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫــﺪ و ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی

درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻏــﯿﺮ ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻬــﺎ  ۵درﺻــﺪ از ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی

ﺳــﻬﻢ ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻏــﯿﺮ اﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣــﺖ
ﺧﺎﻧﻮار در ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از  ۰٫۹درﺻـﺪ
در ﺳـــﺎل  ۱۳۸۱ﺑـــﻪ  ۰٫۱درﺻـــﺪ در ﺳـــﺎل
 ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﻣﻬﺮی و ﺑﻬـﺎ ﻧـﺪادن ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﺧﯿﺮﯾﻪی ﻓﻌﺎل در ﺣـﻮزهی ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛـﺮی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻓﻌــﺎل در ﺣــﻮزهی
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺖ ،ﻧـﯿﺰ ﺑـﺎ ﮐﺎﻫـﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده و از  ۰٫۰۸درﺻـﺪ در
ﺳـــﺎل  ۱۳۸۱ﺑـــﻪ  ۰٫۰۰۶درﺻـــﺪ در ﺳـــﺎل
 ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺟﺪاول ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از اﻃﻼﻋــﺎت ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ ،ﺟــﺎﻣﻊ و ﺳــﺎزﮔﺎر از

 ۷ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺛﺎﺑــﺖ ﺳــﺎل ﭘﺎﯾــﻪ )۱۳۹۰ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و درﻣﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
Out of Pocket

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر  ،۱۳۹۳ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ
ﺳﻼﻣﺖ.۱۳۹۰-۱۳۸۸ ،
ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر  ،۱۳۹۵ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ
ﺳﻼﻣﺖ.۱۳۹۲-۱۳۹۱ ،

اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺟﺪاول ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ .۱۳۹۲

Edition), OECD Publishing.

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﻤـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮه ﺧﺎﻧﻮار ،دراﻣـﺪ دوﻟـﺖ ﻣﺮﮐـﺰی و
وﺟﻮه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ،
ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و داروﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺳـﺎل
 ۱۳۹۰ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﮐــﺎﻫﺶ و ﺳــﻬﻢ
ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻏــﯿﺮ اﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ در ﺧــﺪﻣﺖ ﺧــﺎﻧﻮار و دﻧﯿــﺎی
ﺧﺎرج در ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻪای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
World Health Organization

۱

National Health Accounts

۲

International Classification for

۳

۸

Health Accounts
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آﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس در
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟




ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻪ ﻣﻴﺮﻓﻼح ﻧﺼﻴﺮي ،ﻓﺮﻳﺪه دل ﻋﻈﻴﻤﻲ و ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣــﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻬــﺎﺟﺮت از
روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ از روﺳﺘﺎ ﺑـﻪ
روﺳــﺘﺎ ﯾــﺎ از ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼــﮏ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟـﺐ
ﻣﻬــﺎﺟﺮت در اﮐــﺜﺮ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺳــﻮم از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑـﺪون
ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﯽ
دﻫــﻪی اﺧــﯿﺮ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ در ﻧﻮاﺣــﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐـﺸﻮر اﻟﮕـﻮی دﯾﮕـﺮی از ﻣﻬـﺎﺟﺮت
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳـــﺖ .ﺑـــﻪﻃﻮری ﮐـــﻪ در ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـــﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﺗﻌـﺪاد
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻌﮑﻮس )ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳـﺘﺎ( ﺑﯿـﺶ از
ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﯽ اﯾـﻦ
دوره ﺗﻌــﺪاد اﻓــﺮادی ﮐــﻪ از ﺷــﻬﺮ ﺑــﻪ روﺳــﺘﺎ
ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧــﺪ ۷۵۵٬۵۴۶ ،ﻧﻔــﺮ و ﺗﻌــﺪاد
اﻓـــﺮادی ﮐـــﻪ از روﺳـــﺘﺎ ﺑـــﻪ ﺷـــﻬﺮ ﻣﻬـــﺎﺟﺮت

داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ۶۵۵٬۲۵۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ

ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑــﻮس در اﯾــﻦ دوره ﺑــﺮ ﺧــﻼف

ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از

دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد

از ﻣﻬــﺎﺟﺮت روﺳــﺘﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .از

ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و آﯾﻨـﺪهﻧﮕﺮی
در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﻪ
ﻃــﻮر ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏــﯿﺮ ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒــﺎط ﭘﯿــﺪا
ﻣﯽﮐﻨــــﺪ ،ﺷــــﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘــــﺼﺪ ﻣﻬــــﺎﺟﺮان در
ﻣﻬــــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑــــﻮس و ﺗﺤﻠﯿــــﻞ اﻟﮕﻮﻫــــﺎی
ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﺮ آن

 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑـﻪ
ﺷــﻬﺮ و از ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼــﮏ ﺑــﻪ ﺑــﺰرگ ،ﻃــﯽ
ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧــﯿﺮ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ،ﺟﺮﯾــﺎن
واروﻧﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎ

اﻫﻤﯿــﺖ ﺑﻪﺳــﺰاﯾﯽ دارد .در ﻣﻘﺎﻟــﻪی ﺣﺎﺿــﺮ

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در اﯾﺮان

ﺳــﻌﯽ ﺷــﺪه ،ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﻣﺮﮐـﺰ

ﻣــــﺴﮑﻦ ﺳــــﺎل  ،۱۳۹۰ﺗﻌــــﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾــــﻦ

آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺗﺒﯿﯿـﻦ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺑـﻪ

ﻣﻌﮑﻮس )ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ( ﺑﯿـﺶ از ﻣﻬـﺎﺟﺮت

روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﻪای ،ﺿـــﻤﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ وﻗـــﻮع

روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﺳـﺆال

اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎ در ﮐــﺸﻮر ،وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی

ﭘﯿـــﺶ ﻣﯽآﯾـــﺪ ﮐـــﻪ آﯾـــﺎ ﺑـــﻪ واﻗـــﻊ اﯾﻦﮔﻮﻧـــﻪ

روﺳـــﺘﺎﻫﺎی ﻣﻘـــﺼﺪ ﻣﻬـــﺎﺟﺮان در ﻣﻬـــﺎﺟﺮت

ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـــﺎ رخ داده اﺳـــﺖ؟ و در ﺻـــﻮرت

ﻣﻌﮑﻮس و ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣـﻮرد

رﺧــﺪاد ،روﺳــﺘﺎﻫﺎی ﮐــﺪام اﺳــﺘﺎن ،ﻣﻘـــﺼﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ در اﯾـﻦ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﯾـﻞ

ﻧﻌﻤﺖاﻟﻪ ﻣﻴﺮﻓﻼح ﻧﺼﻴﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ آﻣﺎر و رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدي وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻳﺪه دل ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ آﻣﺎر و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻃﺮحﻫﺎي ﻓﻨﻲ و روشﻫﺎي آﻣﺎري وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
ﺷﻬﻼ ﺻﺒﺎﻏﻲ ﻛﺎرﺷﻨﻠﺴﻲارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -۱ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰-۱۳۸۵
ﻣﺒﺪأ ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺳــﻤﻨﺎن ،ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ،اﯾــﻼم ،اﻟــﺒﺮز ،اﺻــﻔﻬﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـــﺎی ﺷـــﻬﺮ ﺑـــﻪ روﺳـــﺘﺎ ﺑﯿﺶﺗـــﺮ از

ﺷﻬﺮ

آﺑﺎدی

ﺷﻬﺮ

۳۲۵۹۰۴۰

۷۵۵۵۴۶

۱۳۸۵-۱۳۹۰

آﺑﺎدی

۶۵۵۲۵۱

۳۶۸۷۰۸

)دورهی  ۵ﺳﺎﻟﻪ(

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

۷۸۷۸۹

۲۳۷۳۰

اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۲۶۷۳۱۱

۷۶۹۵۳

ﺷﻬﺮ

۶۳۸۵۶۶۵

۲۰۰۴۰۱۲

۱۳۷۵-۱۳۸۵

آﺑﺎدی

۲۳۳۰۰۵۴

۱۰۶۴۰۴۳

)دورهی  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ(

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

۱۹۸۱۵۹

۶۲۳۳۶

ﺗﻬــﺮان ،ﮔﯿــﻼن ،ﺑﻮﺷــﻬﺮ ،ﮔﻠــﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳــﺎن

اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۸۵۸۳۲

۱۸۰۴۹

ﺷﻬﺮ

۴۰۶۲۱۷۱

۱۵۴۰۶۹۴

رﺿــﻮی و ﮐﺮﻣﺎﻧــﺸﺎه ﮐــﻪ ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾــﻦ

۱۳۶۵-۱۳۷۵

آﺑﺎدی

۱۸۸۹۹۰۵

۹۴۳۰۹۵

)دورهی  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ(

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

۱۳۷۷۱۴

۱۰۰۶۱۷

اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۳۲۸۸۵

۱۱۶۸۹

ﺷﻬﺮ

۱۹۱۲۲۴۰

۶۷۸۷۱۷

۱۳۵۵-۱۳۶۵

آﺑﺎدی

۱۵۳۵۵۲۷

۶۹۰۲۱۸

)دورهی  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ(

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

۳۶۷۱۳۸

۳۳۲۸۴۰

اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۱۶۹۳۱۹

۵۸۶۸۸

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ،۱۳۷۵ ،۱۳۶۵
۱۳۹۰ ،۱۳۸۵

ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﻋﺒــﺎرت ﺑﻬــﺘﺮ در اﯾــﻦ  ۱۷اﺳــﺘﺎن ﻣﻬــﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑـــــﻮس رخ داده اﺳـــــﺖ ﮐـــــﻪ ﺷـــــﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی ﺑﯿــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﯽ و درون اﺳــﺘﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷـــﻮد .در اداﻣـــﻪ ،ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺑﯿﺶﺗـــﺮی در
ﺧــﺼﻮص ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺑــﻪ  ۷اﺳــﺘﺎن ﻣﺎزﻧــﺪران،

ﻣﻬـــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑـــﻮس را داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ ،ﺻـــﻮرت
ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ در اﯾــﻦ ۷
اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺶﺗـﺮ
از ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس
ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻋﻠـــﺖ رﺧـــﺪاد ﻣﻬـــﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑﻮس در ﮐﺸﻮر درﺑﺎزهی زﻣـﺎﻧﯽ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ

اﯾــﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی ﺑﺎزﮔــﺸﺘﯽ ﭼــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،اﺻـﻔﻬﺎن

ﺑﺎﺷﺪ؟

و ﻓﺎرس ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘـﺬﯾﺮی را
داﺷــﺘﻪ و از ﻗﻄﺐﻫــﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﭘــﺬﯾﺮ ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ

 وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑـﻪ  ۳۸درﺻـﺪ از ﮐـﻞ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان

ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ
ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۰در زﻣﯿﻨــﻪی
ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻓﺎﺻـــﻠﻪی ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟـــﯽ ۱۳۹۰
ﺣﺪود  ۵٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً  ۷٫۲درﺻـﺪ
از ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر را در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰را
ﺗـــــﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـــــﺪ ،در داﺧـــــﻞ ﮐـــــﺸﻮر
)ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی داﺧﻠــﯽ( ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎ ﺷــﺪهاﻧﺪ .از
اﯾــﻦ ﺗﻌــﺪاد ،ﺣــﺪود  ۳۹۱ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﻣﺤــﻞ
اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ در زﻣﯿﻨــﻪی
ﻣﻬﺎﺟﺮتﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ درون اﺳﺘﺎﻧﯽ،

اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾـﯽ
از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی ﮐـﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﻮده

ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑـﻮس )از ﺷـﻬﺮ
ﺑﻪ روﺳـﺘﺎ( ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ »ﭘـﯿﺮوی از ﺧـﺎﻧﻮار« ﺑـﻪ
ﻣــﯿﺰان  ۴۶٫۰درﺻــﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﭘــﺲ از آن
ﻣﻬـــﺎﺟﺮت ﺷـــﻐﻠﯽ و دﺳـــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـــﻪ ﻣـــﺴﮑﻦ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ اﻧﮕــﯿﺰه ﺑــﺮای
ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر
از ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺷــﻐﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی ﺻــﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ،ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺷـﻐﻞ

اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺪﻣـﺖ

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻫــﺪف اﺻــﻠﯽ اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐــﻪ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮی ﻋﻠـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در ۷

ﺑﺮرﺳــﯽ وﻗــﻮع ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑــﻮس در ﮐــﺸﻮر
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟﯽ  ۱۳۹۰ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺟـﺪول  ،۲ﻣﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ
ﮐـــﻪ ﻃـــﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟـــﯽ  ۱۳۹۰در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﯿﻼن ،ﺑﻮﺷـﻬﺮ،
ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی ،ﮔﻠــﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧــﺸﺎه ،ﯾــﺰد،
ﻫﻤــﺪان ،ﻟﺮﺳــﺘﺎن ،ﺳﯿــﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼــﺴﺘﺎن،

اﺳـــﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨـــﺐ ﮐـــﻪ ﺑﯿﺶﺗـــﺮﯾﻦ ﻣﻬـــﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑﻮس در آنﻫﺎ رخ داده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺟـﺰ دو
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،از اﻟﮕﻮی ﮐـﺸﻮری
ﺗﺒﻌﯿـــﺖ ﻣﯽﮐﻨـــﺪ .در دو اﺳـــﺘﺎن ﺑﻮﺷـــﻬﺮ و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺷـﻐﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﻞ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑـﻮس ﺑـﻮده و ﭘـﯿﺮوی از ﺧـﺎﻧﻮار
در رﺗﺒﻪی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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وﯾﮋﮔـــﯽ روﺳـــﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ در آﻧﻬـــﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس رخ داده اﺳﺖ
در ﮔــﺎم ﺑﻌــﺪی ﭘــﺲ از ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻋﻠــﻞ ﻣﻬــﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎی  ۷اﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾـﻦ روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣﯽﭘـﺮدازﯾﻢ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﻌﮑـﻮس
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ
ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ  ۷اﺳــﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨــﺐ
ﻣــــﻮرد ﺑﺮرﺳــــﯽ ﺑﯿﺶﺗــــﺮ ﻗــــﺮار ﮔﺮﻓــــﺖ .در
ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ ﺳـــﺎل ۱۳۹۰
ﻣﻨﻈـــــﻮر از آﺑـــــﺎدی )ﻧﻘﻄـــــﻪی روﺳـــــﺘﺎﯾﯽ(
ﻣﺤﺪودهای اﺳﺖ واﻗـﻊ در ﯾـﮏ دﻫـﺴﺘﺎن ،ﺑـﺎ
ﻣﺤﺪودهی ﺛﺒﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓـﯽ ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﺧـﺎرج از
ﻣﺤﺪودهی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ آﺑﺎدی دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن،
ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﻤــﻮ ًﻻ دارای ﻧــﺎم ﺧﺎﺻــﯽ
اﺳـــﺖ .آﺑـــﺎدی ﯾـــﮏ ﻧﻘﻄـــﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـــﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﯽ ﮐـﺸﺎورزی
و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾـﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .آﺑﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
ده ،ﯾــﮏ ﻣﺰرﻋــﻪ ،ﯾــﮏ ﻣﮑــﺎن ،ﯾــﮏ ﻣﻌــﺪن و

اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و
ﺑﺮرﺳـــﯽﻫﺎی ﺑـــﻪ ﻋﻤـــﻞ آﻣـــﺪه ،ﭘﺎدﮔﺎنﻫـــﺎ،
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﻣــﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺷــﻬﺮکﻫﺎی
ﻣـــﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾـــﺪ ﺗﺄﺳـــﯿﺲ ﺷـــﺪه اﻃـــﺮاف
ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺑــﺰرگ ،ﻧﻘﻄــﻪی روﺳــﺘﺎﯾﯽ در ﻧﻈــﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر
ﻣﻬــﺎﺟﺮان وارد ﺷــﺪه ﻃــﯽ  ۵ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻛﻞ ﻛـﺸﻮر
ﺑــﺮ ﺣــﺴﺐ آﺑــﺎدی ﻣﺤــﻞ اﻗﺎﻣــﺖ ﻓﻌﻠــﯽ و ﺑــﺮ
اﺳــﺎس ﺟــﺪول  ،۳در اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧــﺸﺎه ،از
ﻣﯿــﺎن  ۲۵٬۱۲۹ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺷــﻬﺮ ﺑــﻪ روﺳــﺘﺎ،
ﻗﺮﯾــﺐ ﺑــﻪ  ۲۷درﺻــﺪ در ﭘﺎدﮔﺎنﻫــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ
داﺷــﺘﻪ و ﯾــﺎ در ﺧﺎﻧــﻪﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣــﯽ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ  ۲۲٫۰درﺻـﺪ از
ﻣﻬــــﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻌﮑــــﻮس در اﯾــــﻦ اﺳــــﺘﺎن ،در
ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪی ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ ،ﺳـﺎﮐﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻟـﺬا ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ،ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﻌﮑﻮس ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ
در اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﭘﺎدﮔﺎنﻫــﺎ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫــﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺷــﺪه اﻃــﺮاف ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﺑــﻮده

اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از  ۳۰٬۰۵۹ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺷـﻬﺮ
ﺑﻪ روﺳـﺘﺎ ۲۸ ،درﺻـﺪ در ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ۲۰٫۳
درﺻــﺪ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ وﯾــﮋهی ﭘــﺎرس ﺟﻨﻮﺑــﯽ و
ﻧﯿﺮوﮔــﺎه اﺗﻤــﯽ ﺳــﺎﮐﻦ ﺷــﺪه و ﯾــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﺳـﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ
از ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﻣﻌﮑــﻮس ﺑـﻪ ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ در
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی اﺗﻤـﯽ ،ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔـﺎز و
ﻧﻔﺖ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﺳـــﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬـــﺮان و ﺧﺮاﺳـــﺎن رﺿـــﻮی
ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۱و  ۲۶درﺻــﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی
ﻣﻌﮑـــﻮس ﺻـــﻮرت ﮔﺮﻓﺘـــﻪ در ﺷـــﻬﺮکﻫﺎی
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺗﻬــﺮان و ﻣــﺸﻬﺪ ﺳــﺎﮐﻦ ﺷــﺪهاﻧﺪ ،ﮐــﻪ اﯾــﻦ
ﺷـــﻬﺮکﻫﺎ در ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـــﺎﯾﯽ ﺳـــﺎل
 ،۱۳۹۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄـﻪی روﺳـﺘﺎﯾﯽ )آﺑـﺎدی(
ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـــﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌـــﻀ ًﺎ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ
ﺷﻬﺮداری ﻫﻤـﺎن ﮐﻼنﺷـﻬﺮ اداره ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﻬﺮکﻫﺎی اﻗﻤـﺎری ﮐﻼنﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان،

ﺷﮑﻞ  -۱ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن
۱
۰٫۹
۰٫۸
۰٫۷
۰٫۶
۰٫۵
۰٫۴
۰٫۳
۰٫۲
۰٫۱
۰

۱۶
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ﺟﺪول  -۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮان داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ ﺑﻮدن ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ -ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۹۰
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ

*

ﺟﻤﻊ

روﺳﺘﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ

روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۵۰۳۸۵۴۵

۳۶۸۷۰۸

۶۵۵۲۵۱

۳۲۵۹۰۴۰

۷۵۵۵۴۶

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

۱۹۲۸۰۸

۱۲۴۶۲

۲۹۹۴۷

۱۱۸۸۱۷

۳۱۵۸۲

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

۱۶۳۴۹۵

۱۸۵۷۰

۳۱۶۹۲

۸۴۹۵۴

۲۸۲۷۹

اردﺑﯿﻞ

۶۶۴۵۷

۳۹۵۷

۱۳۳۴۲

۳۹۷۳۶

۹۴۲۲

اﺻﻔﻬﺎن

۳۴۲۷۷۳

۱۳۴۲۳

۳۳۲۱۸

۲۵۹۷۲۹

۳۶۴۰۳

اﻟﺒﺮز

۲۷۹۴۱۵

۴۸۵۱

۱۷۳۸۸

۲۳۵۶۶۰

۲۱۵۱۶

اﯾﻼم

۳۹۴۵۱

۲۰۸۸

۴۸۲۰

۲۴۳۱۹

۸۲۲۴

ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۰۸۳۱۱

۷۷۵۰

۱۳۹۰۹

۵۹۰۲۷

۲۷۶۲۵

ﺗﻬﺮان

۸۷۱۰۶۹

۱۹۶۰۱

۵۶۶۲۱

۷۱۵۵۲۵

۷۹۳۲۲

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

۴۹۴۲۴

۵۲۲۵

۱۲۱۶۰

۲۶۳۹۵

۵۶۴۴

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

۷۹۷۱۷

۸۹۶۶

۱۹۰۴۴

۳۴۷۹۷

۱۶۹۱۰

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

۳۷۳۰۶۸

۳۰۷۳۰

۵۹۷۶۴

۲۱۱۵۳۴

۷۱۰۴۰

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

۷۶۱۶۰

۹۰۳۱

۱۸۳۵۸

۳۱۹۸۱

۱۶۷۹۰

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۲۲۱۰۲۱

۱۵۸۲۲

۲۱۸۰۵

۱۵۳۳۳۳

۳۰۰۶۱

زﻧﺠﺎن

۶۹۵۲۹

۷۲۵۱

۱۷۷۲۷

۳۱۵۲۵

۱۳۰۲۶

ﺳﻤﻨﺎن

۶۵۷۸۲

۲۹۶۶

۷۳۰۱

۴۷۰۹۱

۸۴۲۴

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

۸۸۹۱۴

۹۳۵۲

۱۰۳۵۶

۵۷۳۷۳

۱۱۸۳۳

ﻓﺎرس

۳۲۴۷۸۴

۲۳۲۶۳

۵۸۰۸۴

۲۰۲۵۶۵

۴۰۸۷۲

ﻗﺰوﯾﻦ

۸۰۴۷۸

۵۳۹۳

۱۳۴۹۱

۴۸۶۸۵

۱۲۹۰۹

ﻗﻢ

۵۸۲۲۳

۶۴۰

۵۹۸۷

۴۹۳۰۰

۲۲۹۶

ﻛﺮدﺳﺘﺎن

۱۲۴۸۹۵

۱۴۴۱۵

۳۰۱۱۵

۵۸۹۱۲

۲۱۴۵۳

ﻛﺮﻣﺎن

۱۵۲۸۳۶

۱۲۵۷۹

۲۱۸۲۵

۹۸۶۲۸

۱۹۸۰۴

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۱۰۵۸۵۲

۶۹۸۹

۱۴۱۰۰

۶۰۷۲۵

۲۴۰۳۸

ﻛﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

۶۱۳۸۸

۱۱۶۱۳

۱۶۲۶۱

۲۳۷۰۶

۹۸۰۸

ﮔﻠﺴﺘﺎن

۱۴۳۰۳۵

۲۷۳۰۰

۱۸۸۱۰

۶۶۰۶۵

۳۰۸۶۰

ﮔﯿﻼن

۲۱۵۰۵۲

۲۷۶۸۱

۲۲۵۷۴

۱۲۰۱۲۷

۴۴۶۷۰

ﻟﺮﺳﺘﺎن

۶۳۳۳۳

۵۱۲۸

۸۵۱۸

۳۷۴۸۱

۱۲۲۰۶

ﻣﺎزﻧﺪران

۲۱۹۹۴۲

۳۱۷۸۰

۱۸۰۶۳

۱۱۲۵۴۱

۵۷۵۵۸

ﻣﺮﻛﺰی

۱۰۲۰۲۶

۴۲۰۳

۱۶۹۲۹

۶۶۸۴۵

۱۴۰۴۹

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

۱۰۸۷۱۶

۱۳۲۳۸

۱۵۵۰۶

۶۵۹۲۰

۱۴۰۵۲

ﻫﻤﺪان

۹۹۳۸۶

۸۶۶۳

۱۶۷۳۴

۵۲۳۹۶

۲۱۵۹۳

ﯾﺰد

۹۱۲۰۵

۳۷۷۸

۱۰۸۰۲

۶۳۳۴۸

۱۳۲۷۷
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۱۷

ﺟﺪول  -۳ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت )ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه(
ﺟﻤﻊ

اﺳﺘﺎن
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۸۰۰۴۷۹

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﻐﻠﯽ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ

ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ

ﭘﯿﺮوی از ﺧﺎﻧﻮار

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

۲۳۷۹۱۳

۲۹٫۷

۴۳۲۶۱

۵٫۴

۹۹۳۱۵

۱۲٫۴

۳۶۸۳۲۲

۴۶٫۰

ﺳﺎﯾﺮ و
اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه
۵۱۶۶۸

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

۳۳۹۷۹

۱۱۲۱۶

۳۳٫۰

۱۰۱۶

۳٫۰

۵۱۹۳

۱۵٫۳

۱۴۳۱۴

۴۲٫۱

۲۲۴۰

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

۳۰۲۶۱

۹۹۲۵

۳۲٫۸

۳۹۹۳

۱۳٫۲

۳۰۸۱

۱۰٫۲

۱۱۴۰۱

۳۷٫۷

۱۸۶۱

اردﺑﯿﻞ

۹۹۵۳

۴۴۶۵

۴۴٫۹

۷۱۰

۷٫۱

۶۳۵

۶٫۴

۳۳۲۶

۳۳٫۴

۸۱۷

اﺻﻔﻬﺎن

۳۸۲۸۰

۱۱۵۵۲

۳۰٫۲

۱۵۴۱

۴٫۰

۴۶۶۳

۱۲٫۲

۱۸۳۴۶

۴۷٫۹

۲۱۷۸

اﻟﺒﺮز

۲۲۴۰۸

۳۲۳۱

۱۴٫۴

۱۹۶

۰٫۹

۳۶۵۱

۱۶٫۳

۱۳۸۸۰

۶۱٫۹

۱۴۵۰

اﯾﻼم

۸۷۷۹

۴۵۷۸

۵۲٫۱

۵۸۸

۶٫۷

۵۶۴

۶٫۴

۲۴۷۶

۲۸٫۲

۵۷۳

ﺑﻮﺷﻬﺮ

۳۰۰۵۹

۱۳۱۲۷

۴۳٫۷

۱۳۹۷

۴٫۶

۲۳۷۰

۷٫۹

۱۲۲۰۵

۴۰٫۶

۹۶۰

ﺗﻬﺮان

۸۳۴۴۳

۱۵۳۷۸

۱۸٫۴

۸۳۸

۱٫۰

۱۳۲۲۹

۱۵٫۹

۴۸۱۹۸

۵۷٫۸

۵۸۰۰

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى

۶۱۰۲

۱۹۵۶

۳۲٫۱

۵۱۱

۸٫۴

۶۳۳

۱۰٫۴

۲۴۹۴

۴۰٫۹

۵۰۸

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

۱۷۳۴۰

۳۷۵۱

۲۱٫۶

۵۸۳

۳٫۴

۲۸۹۰

۱۶٫۷

۹۳۸۱

۵۴٫۱

۷۳۵

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

۷۴۲۴۲

۱۷۷۷۴

۲۳٫۹

۲۷۳۵

۳٫۷

۹۳۳۰

۱۲٫۶

۳۹۳۶۳

۵۳٫۰

۵۰۴۰

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

۱۸۰۷۶

۶۳۱۳

۳۴٫۹

۱۵۹۳

۸٫۸

۱۸۸۵

۱۰٫۴

۷۱۱۹

۳۹٫۴

۱۱۶۶

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۳۲۳۹۵

۱۲۶۵۳

۳۹٫۱

۱۲۶۸

۳٫۹

۳۴۱۹

۱۰٫۶

۱۱۸۰۱

۳۶٫۴

۳۲۵۴

زﻧﺠﺎن

۱۴۰۶۱

۵۵۱۴

۳۹٫۲

۲۱۸۱

۱۵٫۵

۱۴۹۹

۱۰٫۷

۳۹۳۰

۲۷٫۹

۱۰۳۷

ﺳﻤﻨﺎن

۸۷۳۵

۴۳۹۵

۵۰٫۳

۱۱۱

۱٫۳

۵۴۳

۶٫۲

۳۲۲۵

۳۶٫۹

۴۶۱

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

۱۳۰۳۴

۴۶۰۷

۳۵٫۳

۱۷۴۵

۱۳٫۴

۱۰۵۹

۸٫۱

۴۸۷۵

۳۷٫۴

۷۴۸

ﻓﺎرس

۴۳۹۱۷

۱۴۳۷۰

۳۲٫۷

۵۱۰۴

۱۱٫۶

۴۵۲۳

۱۰٫۳

۱۷۰۶۲

۳۸٫۹

۲۸۵۸

ﻗﺰوﯾﻦ

۱۳۵۴۰

۳۸۶۶

۲۸٫۶

۵۸۹

۴٫۴

۱۷۲۸

۱۲٫۸

۶۶۴۹

۴۹٫۱

۷۰۸

ﻗﻢ

۲۵۲۶

۷۹۷

۳۱٫۶

۷

۰٫۳

۳۷۵

۱۴٫۸

۱۲۳۳

۴۸٫۸

۱۱۴

ﻛﺮدﺳﺘﺎن

۲۲۲۴۶

۶۵۸۸

۲۹٫۶

۷۲۷

۳٫۳

۳۱۳۴

۱۴٫۱

۱۰۷۸۵

۴۸٫۵

۱۰۱۲

ﻛﺮﻣﺎن

۲۰۹۵۴

۵۱۴۲

۲۴٫۵

۱۵۹۲

۷٫۶

۲۴۶۱

۱۱٫۷

۱۰۴۲۹

۴۹٫۸

۱۳۳۰

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۲۵۱۲۹

۱۱۳۷۷

۴۵٫۳

۴۶۷

۱٫۹

۲۷۴۸

۱۰٫۹

۹۵۴۴

۳۸٫۰

۹۹۳

ﻛﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

۱۰۴۶۷

۱۶۹۹

۱۶٫۲

۶۳۱

۶٫۰

۱۴۳۶

۱۳٫۷

۶۱۵۳

۵۸٫۸

۵۴۸

ﮔﻠﺴﺘﺎن

۳۲۰۸۶

۹۴۸۷

۲۹٫۶

۷۶۷

۲٫۴

۳۸۱۸

۱۱٫۹

۱۶۲۱۱

۵۰٫۵

۱۸۰۳

ﮔﯿﻼن

۴۶۲۸۴

۱۰۳۲۴

۲۲٫۳

۱۶۷۵

۳٫۶

۷۱۶۲

۱۵٫۵

۲۳۰۸۳

۴۹٫۹

۴۰۴۰

ﻟﺮﺳﺘﺎن

۱۳۲۴۹

۳۱۰۰

۲۳٫۴

۱۶۸۹

۱۲٫۷

۱۶۵۱

۱۲٫۵

۵۸۷۴

۴۴٫۳

۹۳۵

ﻣﺎزﻧﺪران

۶۰۵۴۷

۱۳۷۰۸

۲۲٫۶

۳۸۴۵

۶٫۴

۹۳۰۷

۱۵٫۴

۲۹۱۱۸

۴۸٫۱

۴۵۶۹

ﻣﺮﻛﺰى

۱۴۸۵۳

۵۶۴۵

۳۸٫۰

۲۲۲

۱٫۵

۱۶۱۵

۱۰٫۹

۶۳۰۶

۴۲٫۵

۱۰۶۵

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

۱۴۹۹۲

۵۷۷۰

۳۸٫۵

۹۷۵

۶٫۵

۱۲۰۲

۸٫۰

۶۳۱۳

۴۲٫۱

۷۳۲

ﻫﻤﺪان

۲۴۳۸۵

۸۷۲۶

۳۵٫۸

۲۷۵۸

۱۱٫۳

۲۴۵۰

۱۰٫۰

۹۰۶۸

۳۷٫۲

۱۳۸۳

ﯾﺰد

۱۴۱۵۷

۶۸۷۹

۴۸٫۶

۱۲۰۷

۸٫۵

۱۰۶۱

۷٫۵

۴۲۶۰

۳۰٫۱

۷۵۰
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ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ ،ﺷـﻬﺮک ﭘﺮﻧـﺪک،
ﻗﯿﺎمدﺷﺖ ،ﺧﺎورﺷـﻬﺮ ،ﻋﺒـﺪلآﺑﺎد ،ﺻـﺎﻟﺢآﺑﺎد
و  ...اﺷـــﺎره ﻧﻤـــﻮد ﮐـــﻪ ﻃﺒـــﻖ ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﻧﻘﻄﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ وﻟـﯽ در واﻗـﻊ ﺟـﺰو ﺷـﻬﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺷـــﺎﯾﺪ ﺑﺘــﻮان ﮔﻔــﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧـــﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﺿـﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﮐـﺎر و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﯽ ﮐﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺷـﺪه وﻟـﯽ ﺑـﻪ
دﻟﯿـــﻞ ﻧﺪاﺷـــﺘﻦ ﻗـــﺪرت زﻧـــﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿـــﻦ
ﺷــﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻧﺎﭼــﺎر و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺳــﺮرﯾﺰ
ﺟﻤﻌﯿــــﺖ در ﺷــــﻬﺮکﻫﺎی اﻗﻤــــﺎری اﯾــــﻦ
ﮐﻼنﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺳــﺎﮐﻦ ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘــﻪی ﻗﺎﺑــﻞ
ﺗﺄﻣــﻞ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﻬﺮکﻫﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﻪ
ﻇــﺎﻫﺮ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾــﯽ
ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄـﻪی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﯾـﺎ
ﻼ
آﺑــﺎدی ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .در ﺻــﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﻤ ـ ً
ﻣﺎﻫﯿﺖ روﺳﺘﺎ و آﺑﺎدی را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن
ﮔﯿــﻼن ،ﻣﺎزﻧــﺪران و ﮔﻠــﺴﺘﺎن ﮐــﻪ در آنﻫــﺎ
ﻣﻬـــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑـــﻮس ﺑـــﻪ وﻗـــﻮع ﭘﯿﻮﺳـــﺘﻪ،
ﻣــﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾــﺪ ،ﺑــﺴﯿﺎری از آنﻫــﺎ ،دارای
ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﯾــﮏ روﺳــﺘﺎ ﯾــﺎ
آﺑﺎدی ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و راﯾﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧـﺎﭼﯿﺰی از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـﺎی
ﻣﻌﮑﻮس در اﯾﻦ ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ،ﺑـﻪ ﭘﺎدﮔﺎنﻫـﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و

ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺠﻤــﻮع

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۳۸درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵اﻟﯽ  ۱۳۹۰در  ۱۷اﺳﺘﺎن

ﻼ در
ﻧﻘﻄﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤ ً

ﮐــﺸﻮر ،ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑــﻮس رخ داده اﺳــﺖ .ﺑــﻪ

ﺣﺎﺷــــﯿﻪی ﺷــــﻬﺮﻫﺎی ﺑــــﺰرگ ،ﭘﺎدﮔﺎنﻫــــﺎ،

ﻋﺒــﺎرت ﺑﻬــﺘﺮ در اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی

ﻣﺠﺘﻤﻊﻫــﺎی ﻣــﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻈــﺎﻣﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫــﺎی

ﺷـــﻬﺮ ﺑـــﻪ روﺳـــﺘﺎ ﺑﯿﺶﺗـــﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـــﺎی

اﺗﻤﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾـﮋه ﻧﻈـﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪی

روﺳــﺘﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺳــﺘﺎنﻫﺎی

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و  ...ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣـﺸﻐﻮل

ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﻬـﺮان ،ﮔﯿـﻼن ،ﺑﻮﺷـﻬﺮ ،ﮔﻠـﺴﺘﺎن،

ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺳـﺮﺑﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در ۴

ﺧﺮاﺳــــﺎن رﺿــــﻮی و ﮐﺮﻣﺎﻧــــﺸﺎه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿــــﺐ

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ،ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه ،ﺗﻬـﺮان و ﺧﺮاﺳـﺎن

ﺑﯿﺶﺗـــــﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـــــﺎی ﻣﻌﮑـــــﻮس را

رﺿﻮی ،ﺗﻌﺪاد  ۷۴٬۵۲۷ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ در

داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت

ﺣــﺪود  ۷۴درﺻــﺪ از ﻣــﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی

ﻣﻌﮑﻮس )از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ »ﭘﯿﺮوی

ﻣﻌﮑــﻮس ﺳــﺎل  ۱۰۰٬۲۹۵) ۱۳۹۰ﻣﻬــﺎﺟﺮ(

از ﺧﺎﻧﻮار« ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۴۶٫۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭘــﺲ از آن ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺷــﻐﻠﯽ و دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣــﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ اﻧﮕــﯿﺰه
ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﻃﺒــﻖ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ ،در ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺳــﺎلﻫﺎی

ﻋﻠــﺖ ﻣﻬــﺎﺟﺮت در  ۷اﺳــﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﮐــﻪ

 ۱۳۸۵اﻟﯽ  ۱۳۹۰ﺣﺪود  ۵٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐـﻪ

ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑــﻮس در آنﻫــﺎ رخ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۷٫۲درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را در

داده اﺳـــﺖ ،ﺑـــﻪ ﺟـــﺰ دو اﺳـــﺘﺎن ﺑﻮﺷـــﻬﺮ و

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎل  ۱۳۹۰را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،در داﺧـﻞ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠـﻞ

ﮐـــﺸﻮر )ﻣﻬـــﺎﺟﺮتﻫـــﺎی داﺧﻠـــﯽ( ﺟﺎﺑﻪﺟـــﺎ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس در آنﻫـﺎ ﺑـﻮده ،ﭘـﯿﺮوی از

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،روﺳﺘﺎﻫﺎی واﻗﻊ در

ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐـﺸﻮر ،ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،اﺻـﻔﻬﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﻣﻘـﺼﺪ ﻣـﻮرد

و ﻓــﺎرس ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘــﺬﯾﺮی

ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در  ۷اﺳــﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﮐــﻪ در آنﻫــﺎ

ﺑﯿﻦ اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﯾـﺎ درون اﺳـﺘﺎﻧﯽ را داﺷـﺘﻪ و از

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس رخ داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ

ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ

ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎ ،ﻣﯽﺗــﻮان

ﯾــﺎ ﺷــﻬﺮکﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮐــﻪ در ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺑـﺎدی و ﯾـﺎ
ﻧﻘﻄــﻪی روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺷــﺪهاﻧﺪ ،ﺻــﻮرت

ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧـﺎص ،رﺷـﺪ ﺧﺎﻧﻪﺳـﺎزی،
ﺳـــﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧـــﻪﻫﺎی وﯾﻼﯾـــﯽ و آﭘﺎرﺗﻤـــﺎﻧﯽ در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی ارﺛﯽ
و  ...ﻣﺤــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑــﺮای وﻗــﻮع ﻣﻬــﺎﺟﺮت

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

۱۹

ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﻌﮑﻮس را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘـﺴﯿﻢ

ﻧﻘﺎط ﺟﺰء ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻤﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ

ﻧﻤﻮد.

در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻘﻄﻪی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻗﻠﻤـﺪاد

در دﺳـــﺘﻪی اول ﻋﻠـــﻞ اﺻـــﻠﯽ ﺷـــﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾـﯽ و

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮی
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﻌﮑــﻮس در ﻧﻮاﺣــﯽ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﯿﻨــﺎﻟﻮد.
ﻧــﺸﺮﯾﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺧــﺸﮏ،
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن .۱۳۹۳
ﺻﺺ .۳۷-۱۵
ﻟﻬــــﺴﺎﺋﯽ زاده ،ﻋﺒــــﺪاﻟﻌﻠﯽ .(۱۳۶۸) .ﻧﻈﺮﯾــــﺎت

اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی

در دﺳﺘﻪی ﺳﻮم ،آﺑﺎدیﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻘـﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺷﯿﺮاز :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮﯾﺪ.

ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ

در واﻗــــﻊ ﭘﺎدﮔﺎنﻫــــﺎ ،ﻣﻨــــﺎﻃﻖ ﻧﻈــــﺎﻣﯽ و

ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ

روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠـﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ در اﺳـﺘﺎنﻫﺎی

اﺳــﺘﺎن ﮔﯿــﻼن ،ﻣﺎزﻧــﺪران و ﮔﻠــﺴﺘﺎن در اﯾــﻦ

ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑـﻮده و ﯾـﺎ

دﺳﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـﺎ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘـﺼﺎدی وﯾـﮋه ﻧﻈـﯿﺮ ﭘﺎﻻﯾـﺸﮕﺎهﻫﺎی

دوﻟﺖﻫـــﺎ ﻧﻘـــﺸﯽ در ﺷـــﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻬـــﺎﺟﺮت

ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﮔـﺎز واﻗـﻊ در اﺳـﺘﺎنﻫﺎی

ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ و ﺑـــﻪ ﻧﻈـــﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ اﻧﮕﯿﺰهﻫـــﺎی

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﻏــﯿﺮ ﭘﻮﻟــﯽ ﻧﻈــﯿﺮ ،رﻫــﺎ ﺷــﺪن از زﻧــﺪﮔﯽ در

ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ در اﯾــﻦ دﺳــﺘﻪ ﻧــﯿﺰ ﻣﻬــﺎﺟﺮت

ﺷــﻬﺮﻫﺎی آﻟــﻮده و ﭘُــﺮ ازدﺣــﺎم ،رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ

ﻣﻌﮑــﻮس ﺑــﻪ ﻣﻌــﻨﯽ واﻗﻌــﯽ آن رخ ﻧــﺪاده و

آراﻣــﺶ ﺑﯿﺶﺗــﺮ در ﻃﺒﯿﻌــﺖ ،دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ

ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر،

زﻣﯿﻦ ارزان و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿـﻦ ﺷـﻬﺮ و

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ،اﻧﺘﻘـﺎل ﺷـﻐﻠﯽ و اﻧﺠـﺎم ﯾـﺎ

روﺳﺘﺎ ،ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ

ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤـﻞ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑــﺮای وﻗــﻮع ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑــﻮس
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ،ﺣــﺪود  ۷۴درﺻــﺪ از
ﻣــﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫــﺎی ﻣﻌﮑــﻮس ﺳــﺎل ۱۳۹۰
) ۱۰۰٬۲۹۵ﻣﻬــﺎﺟﺮ( ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ  ۴اﺳــﺘﺎن

در ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗـﻮان

ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮی ،ﺑﻮﺷـﻬﺮ و ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه

ﻫ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﺟﻨﺒ ــﻪی ﻓﯿﺰﯾﮑ ــﯽ )زﻣ ــﺎن و ﻫﺰﯾﻨ ــﻪی ﻻزم

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑـﻮس

ﺑ ــﺮای ﻣ ــﺴﺎﻓﺮت( و ﻫ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﺟﻨﺒ ــﻪی اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ-

در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﯽ )ﺗﻔﺎوتﻫــﺎی ﺟﺎﻣﻌــﻪی روﺳــﺘﺎﯾﯽ و
ﺷﻬﺮی( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )رﺑﺎﻧﯽ.(۹۵ ،۱۳۹۰ ،

ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺮﻧﺎرﺷــﺎرﯾﻪ ،ژان .(۱۳۷۳) .ﺷــﻬﺮﻫﺎ و روﺳــﺘﺎﻫﺎ.

ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﻌﮑﻮس واﻗـﻊ در دﺳـﺘﻪی دوم

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﯿﺮوس ﺳﻬﺎﻣﯽ .ﻧﺸﺮ ﻧﯿﮑﺎ ،ﻣﺸﻬﺪ.

در روﺳـــﺘﺎﻫﺎی اﻃـــﺮاف ﮐﻼنﺷـــﻬﺮﻫﺎ ﺷـــﮑﻞ

رﺑــﺎﻧﯽ ،رﺳــﻮل .ﻃــﺎﻫﺮی ،زﻫــﺮا .روﺳــﺘﺎ ،زﻫــﺮا.

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ در واﻗـﻊ ﺷـﻬﺮکﻫﺎی
اﻗﻤــﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ در ﻓﺎﺻــﻠﻪی ﮐﻤــﯽ از
ﮐﻼنﺷــﻬﺮﻫﺎ واﻗــﻊ ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﻓــﺮاد ﺑــﺎ آرزوی

) .(۱۳۹۰ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻋﻠـــﻞ اﻧﮕﯿﺰهﻫـــﺎی ﻣﻬـــﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑـــﻮس و ﺗـــﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـــﺮ ﺗﻮﺳـــﻌﻪی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮردی ﻣﻬﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺗﻨﮑــﺎﺑﻦ و راﻣــﺴﺮ( ،ﻣﺠﻠــﻪی ﭘــﮋوﻫﺶ و

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺷــﻬﺮی ،ﺳــﺎل دوم ،ﺷــﻤﺎرهی ﭘﻨﺠــﻢ،

ﺑــــﺰرگ و ﮐﻼنﺷــــﻬﺮﻫﺎ ﺷــــﺪه و ﺑــــﻪ دﻟﯿــــﻞ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .۱۳۹۰ﺻﺺ .۱۰۸-۸۳

ﻫﺰﯾﻨــــﻪﻫﺎی ﺳــــﻨﮕﯿﻦ زﻧــــﺪﮔﯽ در اﯾﻦﮔﻮﻧــــﻪ

ﺷـــــﻬﺒﺎزی ،ﻣﻈﻔﺮاﻟـــــﺪﯾﻦ .ﻗﺎﺳـــــﻤﯽ ،ﻋﺒـــــﺎس.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣـﺴﮑﻦ
ارزانﺗـــﺮ در ﺣﻮﻣـــﻪی ﺷـــﻬﺮﻫﺎی ﺑـــﺰرگ ،در

) .(۱۳۹۱ﺳـــﻨﺠﺶ ﻣـــﯿﺰان ﮔـــﺮاﯾﺶ روﺳـــﺘﺎﯾﯿﺎن
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻫﻨـﺸﺎن و ﺧـﺮمدره
ﺑــﻪ ﻣﻬــﺎﺟﺮت و ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺆﺛــﺮ ﺑــﺮ آن .ﻓــﺼﻠﻨﺎﻣﻪی

ﺷــــﻬﺮکﻫﺎی اﻗﻤــــﺎری و ﺷــــﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾــــﺪ

ﭘـــﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ ،ﺳـــﺎل ﭼﻬـــﺎرم  ،ﺷـــﻤﺎرهی

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷـﺪه ،ﺳـﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﻟـﺬا در اﯾـﻦ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  .۱۳۹۱ﺻﺺ .۱۳۱-۱۲۵

دﺳـــﺘﻪ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـــﺎ در واﻗـــﻊ ﻣﻬـــﺎﺟﺮت

ﻗﺎﺳــﻤﯽ ،ﻣــﺮﯾﻢ .ﺟــﻮان ،ﺟﻌﻔــﺮ .ﺻــﺎﺑﺮی ،زﻫــﺮا.

ﻣﻌﮑــﻮس ﺑــﻪ وﻗــﻮع ﻧﺎﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ اﺳــﺖ و اﯾــﻦ

) .(۱۳۹۳ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑـﺮ ﻋﻠـﻞ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻬـﺎﺟﺮت

۲۰

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۵اﻟﯽ  ۱۳۹۰ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان.
وﯾﻠﮑــﺲ ،ﺟــﺎن ) ،(۱۳۸۵ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻣﻘﺪﻣــﻪای ﺑــﺮ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻬﺮان.

ﺟﻬﺎن و ﮔﺬر از ﺗﻮﺳﻌﻪ ي
ﻫﺰاره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﻳﺪار




اﻟﻬﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ،رﻫﺒﺮان ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد
ﻓﻘــﺮ در ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ ﮔــﺮد ﻫــﻢ آﻣﺪﻧــﺪ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪی ﻫـﺰاره اﺳـﺖ
ﮐﻪ در اﺟـﻼس ﻫـﺰاره در ﻧﯿﻮﯾـﻮرک در ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ۲۰۰۰ﺗﻮﺳــﻂ  ۱۴۷رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر و رؤﺳــﺎی
ﮐﺎﺑﯿﻨــﻪ در ﻣﺠﻤــﻮع  ۱۸۹ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ .ﻫﺪف اﯾـﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ رﯾـﺸﻪﮐﻦ ﮐـﺮدن ﻓﻘـﺮ،
ﺑﻬﺒــﻮد وﺿــﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ،ﺑــﺴﻂ و ﮔــﺴﺘﺮش
ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺻﻠﺢ و آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ارﺗﻘـﺎی
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺛﺒـﺎت زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑـﻮد و
ﻫﻤﮕﺎن را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﻫــﺪاف ﻣﺸﺨــﺼﯽ را ﺑــﺮای ارﺗﻘــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑـﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره ۱ﺑــﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻫﺰارهی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤـــﺪ اﺳـــﺘﺨﺮاج و ﻧﻘـــﺸﻪی راﻫـــﯽ ﺟﻬـــﺖ
دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ آنﻫــﺎ ﻣــﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾــﺪ .اﻫــﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ در
ﻣﻘﺎﺑــــﻞ ﮔﺮﺳــــﻨﮕﯽ ﮔــــﺴﺘﺮده ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫــــﺎی
ﺟﻨـــﺴﯿﺘﯽ ،ﮐﻤﺒـــﻮد آﻣـــﻮزش ،ﻧﺎﮐـــﺎﻓﯽ ﺑـــﻮدن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑـﺮای زﻧـﺎن و ﮐﻮدﮐـﺎن( ،از

ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب
ﺳـــﺎﻟﻢ و درآﻣـــﺪﻫﺎی ﻧﺎﮐـــﺎﻓﯽ ﻣﺒـــﺎرزه ﮐﻨﻨـــﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎﯾﯽ در ﺟﻬـــﺖ اﻓـــﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏﻫـــﺎ،
ﻣﺒﺎدﻻت ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫـﺎ
اﻧﺠـــﺎم دﻫﻨـــﺪ .در ﻫﻤﯿـــﻦ راﺳـــﺘﺎ آرﻣﺎنﻫـــﺎ،۲
اﻫــﺪاف ۳و ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ۴ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪی ﺗﻮﺳــﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ) ۸آرﻣﺎن۱۸ ،
ﻫﺪف و  ۴۸ﺷﺎﺧﺺ( ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد آنﻫـﺎ ﻣﺘـﻀﻤﻦ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
آرﻣﺎنﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻓﺮﺻـﺘﯽ
 ۱۵ﺳــﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿــﺎر ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻋــﻀﻮ ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﺧـﻮد را ﺗﺪوﯾـﻦ
ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘُﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ را ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗــﺮی
ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
را ﺑﺮای اداﻣـﻪدادن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫـﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨـﻪی
ﺑﺮاورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻـﻠﺢ و ﺗﺤﻘـﻖ ﺣﻘـﻮق ﺑـﺸﺮ داراﺳـﺖ.
ازاﯾـــﻦرو در اﺟـــﻼس رﯾـــﻮ ۲۰+ﺑـــﺮ اﯾﺠـــﺎد
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﭘـﺲ از
ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن
اﺧﯿﺮ رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ
 ۸آرﻣﺎن ﮐﻠﯽ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره در ﻃـﻮل
 ۱۵ﺳــﺎل ﺑــﻪ ﺗﻮاﻓــﻖ رﺳــﯿﺪﻧﺪ .اﯾــﻦ اﻫــﺪاف
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳـﺎزد
ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﻫﺪﻓﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ
ﻧﯿﺰ در رأس اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﻨﺎﺑـﻊ
و داﻧﺶ ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ،
ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﯽﺳـﻮادی ،ﻧـﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ و
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 .۱رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ؛
 .۲دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؛
 .۳ﺗــــﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿــــﻎ ﺑﺮاﺑــــﺮی ﺟﻨــــﺴﯿﺘﯽ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن؛
 .۴ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن؛
 .۵ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران؛
 .۶ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪز ،ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ؛
 .۷ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
 .۸اﯾﺠــﺎد ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑــﺮای ﺗﻮﺳــﻌﻪ و

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي آﻣﺎري ،دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي
ﺟﻤﻌﻴﺖ،ﮔﺮوه
دﻓﺘﺮو رﺋﻴﺲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ
روﻏﻨﭽﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺮﻳﻢﻋﺒﺎﺳﻲ
اﻟﻬﻪ
اﻳﺮانواﺳﺖ.
ﺗﻌﺎرﻳﻒ،آﻣﺎر
ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و
اﻗﺘﺼﺎدي
آﻣﺎرﻫﺎي
ﻃﺮحﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۲۱

ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی در ﻣﯿﺎن ﺟﻮانﻫـﺎ )اﻓـﺮاد  ۱۵ﺗـﺎ

از ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران در ﮐﻞ

ﺑﺮای ﻫﺮ آرﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

 ۲۴ﺳـــﺎﻟﻪ( در دﻧﯿـــﺎ از  ۸۳درﺻـــﺪ در ﺳـــﺎل

دﻧﯿﺎ  ۴۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ

ﺷﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ در ﺑـﺎزهی زﻣﺎﻧـﯽ

 ۱۹۹۰ﺑﻪ  ۹۱درﺻﺪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۵اﻓﺰاﯾـﺶ

اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ از ﺳﺎل  ۲۰۰۰اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

 ۱۵ﺳــﺎﻟﻪ )اﻧﺘﻬــﺎی ﺳــﺎل  (۲۰۱۵ﺑــﻪ اﻫــﺪاف

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺎف ﺑﯿـﻦ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﮐﻢﺗـﺮ ﺷـﺪه

ﺗﻌﯿﯿﻦﺷــﺪه ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﺷــﺎﺧﺺ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑﻨــﺪ.

اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ؛

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻫـﺰاره
) (MDGsرا ﻣﯽﺑﺎﯾــــﺪ وﺳــــﯿﻠﻪی ﻧﻈــــﺎرت
ﺷـــﺎﺧﺺ ﭘﯿـــﺸﺮﻓﺖ ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻘـــﯽ ﮐـــﺮد ﻧـــﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و در اﻧﺘﻬﺎی ﺳـﺎل  ۲۰۱۵ﺑـﺎ ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪن ﺑــﺎزهی زﻣــﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫــﺰاره
ﻧﮕــﺎﻫﯽ اﺟﻤــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ﻣــﯿﺰان ﺗﺤﻘــﻖ ﺑﻌــﻀﯽ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﮔــﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪهی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ در ﺳــﺎل
 ۲۰۱۵راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ
ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘـﺮ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ.
ﻫـــﺪف  (۱رﯾـــﺸﻪﮐﻦ ﮐـــﺮدن ﻓﻘـــﺮ ﺷـــﺪﯾﺪ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﻃـﻮل
دو دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل
 ۱۹۹۰ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ دراﻣﺪ ﮐﻢﺗﺮ از ۱٫۲۵
دﻻر در روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ

ﻫﺪف  (۳ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن

از دﺧــﺘﺮان در ﻣﺪرﺳــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .و در
واﻗﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ
ﻫــﺪف ﮐــﺎﻫﺶ ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ در ﺳــﻄﺢ
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺳــﺎل  ،۲۰۰۰ﺑــﻪ  ۹۱درﺻــﺪ در ﺳــﺎل ۲۰۱۵
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در دﻧﯿـﺎ در آﻣـﻮزش اﺑﺘﺪاﯾـﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ از ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ در

۲۲
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ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﻔــﺮ ﺑﯿــﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۰ﺗــﺎ ۲۰۱۵
ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮی از
ﮐﻮدﮐــﺎن زﯾــﺮ  ۵ﺳــﺎل در ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨــﻮب

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﺧﺎرج از ﺣـﻮزهی ﮐـﺸﺎورزی
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ از  ۳۵درﺻـﺪ

ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺣﺪوداً  ۳۷درﺻـﺪ و ﻣـﯿﺰان

در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺑﻪ  ۴۱درﺻـﺪ در ﺳـﺎل ۲۱۰۵

ﻣﺮگ و ﻣـﯿﺮ ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﺑﺘـﻼ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ۵۸

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻧﺎن در ﻃﻮل  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در  ۹۰درﺻﺪ از

ﺑﯿـــﻦ ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۰و  ۲۰۱۳ﭘﯿـــﺸﮕﯿﺮی،

 ۱۴۷ﮐــﺸﻮر ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﮐﺮﺳــﯽﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧــﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﻞ ﺟﺎن ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ

اﻧــﺴﺎن را ﻧﺠــﺎت داده اﺳــﺖ و ﻣــﯿﺰان ﻣــﺮگ و

ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎ ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣــﯿﺮ ﺑــﺮ اﺛــﺮ اﺑﺘــﻼ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﯿﻤــﺎری در ﺑﯿــﻦ

دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۰ﺗـــﺎ  ۴۵ ،۲۰۱۳درﺻـــﺪ و

ﻫﺪف  (۴ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣــﯿﺰان ﺷــﯿﻮع آن  ۴۱درﺻــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ داﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻫﺪف  (۷ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﮐﺎﻫﺶ از  ۹۰ﺑﻪ  ۴۳ﻣﺮگ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﻧﻮزاد

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد از ﺑﯿـﻦ ﺑﺮﻧـﺪهی ﻻﯾـﻪی اُزُن از

زﻧــﺪه ﺑــﻪ دﻧﯿــﺎ آﻣــﺪه از ﺳــﺎل  ۱۹۹۰ﺗــﺎ ﺳــﺎل

ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر

 ۲۰۱۵ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﯽرود ﻻﯾـﻪی اُزُن ﺗـﺎ اواﺳـﻂ اﯾـﻦ ﻗـﺮن ﺗﺮﻣﯿـﻢ

ﺣﺪود  ۸۴درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺷﻮد.

ﯾﮏ دوز از واﮐﺴﻦ ﺳﺮﺧﮏ را ﺗﺎ ﺳـﺎل ۲۰۱۳

در ﺳﺎل  ۹۱ ،۲۰۱۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟﻬـﺎن از

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ از  ۷۳درﺻـﺪ در

ﻣﻨــﺎﺑﻊ آب آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳــﺎﻟﻢ در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ۷۶

ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده

درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺳﺖ.

ﻣﻨــــﺎﺑﻊ زﻣﯿــــﻨﯽ و درﯾــــﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷــــﺪه در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳـﺎل  ۱۹۹۰ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۲۰۱۵
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺪوداً ﻧﺼﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺑﺮوز ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣﺎﻻرﯾـﺎ ﺑـﺮای ۶٫۲

ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،

اﺳﺖ.

ﮐــﺸﻮرﻫﺎی در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ از  ۸۳درﺻــﺪ در

ﺗﺎ  ۴۰ ،۲۰۱۳درﺻﺪ ﮐـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺪﯾـﻦ
ﺑﻪ  ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ

ﻧــﺮخ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﺧــﺎﻟﺺ آﻣــﻮزش اﺑﺘــﺪاﯾﯽ در

ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  HIVﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۲۰۰۰

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﺶﺗـﺮی

 ۱۴درﺻﺪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۵ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ

ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺣـﺪود  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ

ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵ﺳﺎل ،در ﺳﻄﺢ

ﻫﺪف  (۲دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش اﺑﺘﺪاﯾـﯽ

ﻫــﺪف  (۶ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ اﯾــﺪز ،ﻣﺎﻻرﯾــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ

ﻫﺪف  (۵ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدران

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜــﺎل در ﻣﻨــﺎﻃﻖ آﻣﺮﯾﮑــﺎی ﻻﺗﯿــﻦ و ﺣــﻮزهی

۵

ﮐﺎراﺋﯿﺐ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﻣﯿـﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷـﺪه

 ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

 ۱۹۹۰و  ۲۰۱۴اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره اﮔﺮﭼـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑـﺮای

از  ۸٫۸درﺻــﺪ ﺑــﻪ  ۲۳٫۴درﺻــﺪ ﺑﯿــﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی

از  ۲٫۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺑﻪ آب
آﺷـــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳـــﺎﻟﻢ دﺳﺘﺮﺳـــﯽ داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ۱٫۹ ،
ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ﻧﻔـــﺮ دﺳﺘﺮﺳـــﯽ ﺑـــﻪ آب آﺷـــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﻟﻮﻟﻪﮐــﺸﯽ ﺷــﺪه در ﻣﺤــﻞ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردهاﻧــﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬـﺎن )۵۸
درﺻﺪ( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از اﯾـﻦ ﺳـﻄﺢ ﺧـﺪﻣﺎت
)آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه( ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ ﻓـــﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳـــﺎزد ﺗـــﺎ ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺮزداﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﻣﻬﻤﯽ ﭼـﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ ﻣـﺼﺮف ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب
و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ اﺻﻼً اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮ و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ

ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ .ﻓﺮاﯾﻨــﺪی ﮐــﻪ در ﯾــﺎزدﻫﻢ ﻣــﺎرس
ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑـﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ  ۲۳۰ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﻮاﻓﻖ ﻧـﺴﺒﺘ ًﺎ وﺳـﯿﻌﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ در
ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕـﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺪون ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب آوردن آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎ،
ﺿــﺎﯾﻌﺎت و ﺧﻄﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی،
ﻧﺤﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن وارد ﻣﯽآورد ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑـﺪ.
ازاﯾــﻦرو در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧــﯿﺮ ﻣﻔﻬــﻮم ﺗﻮﺳــﻌﻪی
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۱۴۷ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﻫـﺪف در ﻧﻈـﺮ

اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره در ﺗﺌـﻮری

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﺷـﺎن در زﻣﯿﻨـﻪی ﺗﺄﻣﯿـﻦ

ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻮد وﻟـﯽ در ﻋﻤـﻞ ﻗـﺮار

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار اﺻﻄﻼح ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺟﺪﯾـﺪی اﺳـﺖ

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و  ۹۵ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ

ﺑــﻮد ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ

ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب دﺳـﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈـﺮ

وﺟــﻮد ﻧــﺪارد .ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع در زﻣﯿﻨــﻪی

ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧــﺪ و  ۷۷ﮐــﺸﻮر ﻫــﻢ ﺑــﻪ ﻫــﺮ دو ﻫــﺪف

ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻔﻠﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻـﻄﻼح ﻫـﺮ

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

از ﺟﻨﺒـــــــﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـــــــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘـــــــﺼﺎدی و

روز در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈــﺮ ،ﮔــﺴﺘﺮش و

زﯾــﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﻘــﻖ

ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﻧــﺸﺪ .ﺑــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺑــﺎزهی زﻣــﺎﻧﯽ اﻫــﺪاف

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺤﯿـﻂ زﯾـﺴﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﻧﻔـﺮ

ﻣﺘﺤــﺪ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۱۹۸۷اراﺋــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ

ﺑــﺎ دراﻣــﺪی ﮐﻢﺗــﺮ از  ۱٫۲۵دﻻر در روز زﻧﺪﮔــﯽ

ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﻳــﺪار ﺗﻮﺳــﻌﻪای اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ ﻏـﺬای ﮐﺎﻓـﯽ

زﻣﺎن ﺣـﺎل را ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻧـﺴﻞ

ﮐﻤﮏﻫﺎی رﺳـﻤﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎی

ﻧﺪارﻧــﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫــﺎ زن ﺟﺎﻧــﺸﺎن را در ﻃــﻮل

آﻳﻨــﺪه را در ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳــﺸﺎن ﺑــﻪ ﻣﺨــﺎﻃﺮه

ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣــﺪود  ۶۶درﺻــﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ

ﺣــﺎﻣﻠﮕﯽ ﯾــﺎ زاﯾﻤــﺎن از دﺳــﺖ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ .ﺑﺪﯾــﻦ

ﺑﻴﺎﻧﺪازد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ

اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﻪﺻــﻮرت رﻗــﻢ واﻗﻌــﯽ در ﺳــﺎلﻫﺎی

ﻣﻨﻈـــﻮر ،ﺗـــﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪی ﺗﻮﺳـــﻌﻪای ﺑﻌـــﺪ از

ﻋــﺪاﻟﺖ ﺑﯿــﻦ ﻧــﺴﻞﻫﺎ در ﺻــﻮرت ﻋــﺪم وﺟــﻮد

ﺑﯿــﻦ  ۲۰۰۰ﺗــﺎ  ۱۳۵٫۲ ،۲۰۱۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر

 ۲۰۱۵ﺳﺎل از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۰آﻏﺎز ﺷﺪ در

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑـﻦ

ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑـﺎ

ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ اﮔــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ

ﺑﯿﺶﺗـــﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑـــﺎری و ﻫﻢﻓﮑـــﺮی و ﻣـــﺸﺎوره

ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،رﻓـﺎه ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮی از

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ﺑــﻪ ﻣﺨــﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧــﺪازد ﻋﺪاﻟــﺖ

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن  ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫــﺪف  (۸اﯾﺠــﺎد ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑــﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

 ۹۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در  ۱۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دهﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪه و از  ۷۳۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ در
ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۵اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻔــﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ از ﺣــﺪود  ۶درﺻــﺪ از ﺟﻤﻌﯿــﺖ
ﺟﻬﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﺑـﻪ  ۴۳درﺻـﺪ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۵اﻓــﺰاﯾﺶ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ۳٫۲
ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﻧﻔــﺮ ﺑــﻪ ﺷــﺒﮑﻪی ﺟﻬــﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی
ﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.

اﯾــﺪهی ﺗــﺪوﯾﻦ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار از دو

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .اوﻟﯽ اﺟـﻼس

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻧﺘـﺸﺎر ﮔﺎزﻫـﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای ﮐـﻪ

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑـﻮد ﮐـﻪ

ﺗﻮﺳــﻂ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﯽﺷــﻮد

دوﻟﺖﻫــــﺎ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧــــﻪ ﺧﻮاﺳــــﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪی

ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﮔــﺮم ﺷـﺪن و ﺟـﺎری ﺷــﺪن

ﺗﻮﺳــﻌﻪای ﺑﻌــﺪ از  ۲۰۱۵را ﮐــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﺎزهی

ﺳــﯿﻞ در ﺑــﺴﯿﺎری از ﻧﻘــﺎط ﮐــﻢ ارﺗﻔــﺎع ﺟﻬــﺎن

زﻣﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺰاره اﺳـﺖ را ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد

ﺳﻮق داده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮ

دﻫﺪ .دوﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲در رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ﺑﻮد

ﮐﺮدن ﻧﻘـﺎط زﯾـﺎدی از ﺟﻬـﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ.

ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮدﻫﺎی

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮ

ﮐــﻼن ﺗﻮﺳــﻂ ﺑــﺴﯿﺎری از ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾــﯽ
اﺷﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
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۲۳

اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف

اﺳـــــﺖ در اﺳـــــﺘﻔﺎده از ﻣﻨـــــﺎﺑﻊ ،ﻫﺪاﻳـــــﺖ

ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی داروﯾﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻪدﺳـﺖ

ﺳـــــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺳـــــﻤﺖﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳـــــﻌﻪی

ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﯽ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺣﺎل

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻋﺪاﻟﺖ
و ﺗﻌﺎدل« ﻧـﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﻪ
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻨﺎﻓـﻊ
ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﺎﻣﻌــﻪ در ﻫﻤــﺎن ﻧــﺴﻞ و
ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣـﺎن و ﻣﺘﻌـﺎدل

و آﻳﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠـﺎری ،اﻧـﺮژی ،ﻛـﺸﺎورزی،
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﻴﺮه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘـﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺶﺑُﺮد ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ؛
 .۵دﺳـــــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـــــﻪ ﺗـــــﺴﺎوی ﺟﻨـــــﺴﯿﺘﯽ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻫﻤﻪی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان؛
 .۶ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾـﺪار آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﻫﻤﻪ؛
 .۷ﺗــﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ اﻧــﺮژی ﻣﻘــﺮون ﺑــﻪ
ﺻــﺮﻓﻪ ،ﻗﺎﺑﻞاﺗﮑــﺎ ،ﭘﺎﯾــﺪار و ﻣــﺪرن ﺑــﺮای

ﻫﻤﻪ؛

در ﺳــــﻪ ﺣــــﻮزهی اﻗﺘــــﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤــــﺎﻋﯽ و

در ﻫﻤﯿــﻦ راﺳــﺘﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ اﻫــﺪاف

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪی

ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار را ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﮐــﻪ

اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻮﻟـﺪ و ﺷـﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑـﺮای

ﭘﺎﯾــﺪار در زﻣﯿﻨــﻪی ﻋــﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑــﺮی اﺳــﺖ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ آن ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ؛

ﺑﺮاﺑﺮی در زﻣﯿﻨﻪی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑـﺮای
رﻓﺎه و اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻊ .ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﻌﺪاد ﻣﺤـﺪودی
از اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت

 .۱ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،در ﻫﻤـﻪی اﺷـﮑﺎل و در
ﻫﻤﻪﺟﺎ؛
 .۲ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊﺷﺪن ،روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﻘﯿـﻪی

ﻏـــﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﯿـــﯿﺮ ارﺗﻘـــﺎ ﯾﺎﻓﺘـــﻪ و ﺗﺮوﯾـــﺞ

ﻣﮑﺎنﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار؛

ﻛﻤﻴــﺴﻴﻮن ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻣﺤﯿــﻂ زﯾــﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨﻴـﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔـﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮی

 .۳ﺗﻀﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳـﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺳﻨﯿﻦ؛
 .۴ﺗـــﻀﻤﯿﻦ آﻣـــﻮزش ﻓﺮاﮔـــﯿﺮ ،ﺑـــﺎ ﮐﯿﻔﯿـــﺖ،

 .۸ﭘﯿﺶ ُﺑــﺮد رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدی ﭘﺎﯾــﺪار ﻓﺮاﮔــﯿﺮ،

 .۹ﺑﺮﭘـــﺎﯾﯽ زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄـــﻒ ،ﭘﯿﺶﺑُـــﺮد
ﺻﻨﻌﺘﯽﺷـــﺪن ﻓﺮاﮔـــﯿﺮ ،ﭘﺎﯾـــﺪار و ﺗـــﺸﻮﯾﻖ

ﻧﻮآوری؛
 .۱۰ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛
 .۱۱ﻓﺮاﮔﯿﺮ و اﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﻣﻨﻌﻄـﻒ و ﭘﺎﯾـﺪار
ﻧﻤﻮدن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ؛
 .۱۲ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾـﺪار و ﺗـﺮوﯾﺞ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﻣﻮﻟﺪ؛

اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی
 رﺷﺪ
 ﺑﻬﺮهوری
 ﺛﺒﺎت

اﻫﺪاف زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

--- 

اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن

 اﺷﺘﻐﺎل داﺋﻢ

 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ

 اﻣﻨﯿﺖ

 ﺣﻔﺎﻇــــﺖ از ﻣﻨــــﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌــــﯽ

 آﻣﻮزش

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

 ﺳﻼﻣﺖ

-- 

-- 

ﺷﮑﻞ  -۱اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

۲۴
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 .۱۳اﻗﺪام ﻓﻮری و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و
آﺛﺎر آن
 .۱۴ﻧﮕﻬــــــﺪاری و ﺑﻬﺮهﺑــــــﺮداری ﭘﺎﯾــــــﺪار از
اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ،درﯾﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ ﺿــﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺗﻌــﺪاد

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺟﻬـﺖ ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨﺪی ،اﯾـﻦ اﻫـﺪاف را

Millennium Development Goals
)(MDGs
۲
Goals
۳
Target
۴
Indicator
۵
Sustainable Development

در ﺷﺶ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﮐـﺮده اﺳـﺖ
و اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرود ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی ﺑـﻪ اﯾـﻦ
اﻫــﺪاف ﮔﺎمﻫــﺎی ﺟــﺪی در ﺧــﺼﻮص ﮐﺮاﻣــﺖ،

 .۱۵ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده

رﻓﺎه ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ،زﻣﯿـﻦ و ﻣـﺮدم ﺑـﺮای

از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار،

ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣـﻀﺎﻋﻒ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
و ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﻮدن روﻧﺪ زوال ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ
 .۱۶ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻠﺢ دوﺳﺘﯽ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن

در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﮔﺮدآوری
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار اﺳــﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ
ﮔــﺰارش ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ از آن در ﭘﺎﯾــﺎن ﺳــﺎل اراﺋــﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﻋــﺪاﻟﺖ ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾــﯽ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼﻣﯿﻪی ﻫـﺰاره ۸ ،ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣـﺴﺌﻮل و
 .۱۷ﺗﻘﻮﯾـــﺖ راهﻫـــﺎی اﺟـــﺮا و ﺣﯿﺎتﺑﺨـــﺸﯽ
دوﺑﺎرهی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪی

ﭘﺎﯾﺪار

ﻫﺰاره ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﺳﻮادی ،ﻓﻘـﺪان اﻣﮑﺎﻧـﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ،
ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ ،ﻣــﺮگ و ﻣــﯿﺮ ﮐﻮدﮐــﺎن و

اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﺑﺎزهی زﻣـﺎﻧﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ۲۰۱۶

ﻣﺎدران ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻼش

ﺗﺎ  ۲۰۳۰ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﻃﯿـﻒ وﺳـﯿﻌﯽ از

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻖ اﯾـﻦ اﻫـﺪاف ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ

دﺳــﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈــﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣــﺪﻧﯽ ،ﺑﺨــﺶ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫـﺰاره ﺗﺒﯿﯿـﻦ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و  ...در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی اﻧﺘﺨــﺎب

ﺣــــﻀﻮر دارﻧــــﺪ و دوﻟﺖﻫــــﺎ ﺗﻨﻬــــﺎ ﯾﮑــــﯽ از

ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ

دﺳـــﺖاﻧﺪرﮐﺎران آنﻫـــﺎ ﻣﺤـــﺴﻮب ﻣﯽﺷـــﻮﻧﺪ.

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪاری دارای  ۱۷ﻫـﺪف ﮐﻠـﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ روﺷـﻨﯽ

)آرﻣﺎن( و  ۱۶۹ﻫﺪف ﺟﺰﯾﯽ و  ۲۳۰ﺷـﺎﺧﺺ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و روش ﺟﻤﻊآوری آﻧﻬﺎ ﻧـﯿﺰ دﻗﯿﻘـﺎً

اﺳــﺖ .ﻣﺨﺎﻃــﺐ اﯾــﻦ اﻫــﺪاف ،ﻫﻤــﻪی ﺟﻬــﺎن

ﻣــﺸﺨﺺ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ ﺑــﺎ ﺑــﻪ ﺳــﺮ رﺳــﯿﺪن

اﺳــﺖ و ﮐﻠﯿــﻪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﻣﻬﻠﺖ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻫـﺪاف ،اﮐﻨـﻮن ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ

ﭘﺎﯾﺪار ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﯿـﺸﯿﻦ ﺧـﻮد

واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﻣﺘﻌـﺎدل ﮐــﺮدن ﺗﻌـﺪاد ﺑــﺴﯿﺎر

ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﻣﯿـﺪ آن ﻣـﯽرود ﺑـﺎ

زﯾﺎدی از اﻫﺪاف ﻣﺘﻨﻮع ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔـﯽ
ﺑــﺮای ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜــﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ارزش اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ را ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳـﺖ
دادن ﺷﻐﻞ و دراﻣﺪ( و ﺗﻌـﺪادی از آﺳـﯿﺐﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد؟
ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎد اﻫـﺪاف و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار وﺟـﻮد دارد وﻟـﯽ ﺑـﻪ

۱

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﻫــﺰاره ﭘــﺲ از  ،۲۰۱۵وبﮔــﺎه
ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ
?h t t p :/ / n a i r o b i . m f a.ir/index.aspx
fkeyid=& siteid=127 & pageid=28762
ﮔﺮاﯾﯽﻧﮋاد ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﻋﺒـﺎدی ،ﻣﯿـﺘﺮا؛ آذری ﻣﺤـﺒﯽ،
رﺿﺎ؛ ﻧﺎﻇﻢ ،ﺑﻬﺮوز؛ ﭘﻮراﺻﻐﺮ ،ﻓﺮزام؛ ﺣﺼﺎری،ﻋﻠﯽ؛
ﺑــــﺰرگزاد ،اﺑــــﺮاﻫﯿﻢ و اراﺋــــﯽ ،ﺳــــﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی
) .(۱۳۸۴راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ :آرﻣﺎنﻫـﺎ
و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره )ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،دﻻﯾـﻞ ،ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ( ﭼﺎپ اول ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی
ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اداری ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ،
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪارک ،ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﻤــــﺪی ،م.ح؛ ) .(۱۳۸۹ﻧﮕــــﺎﻫﯽ ﺑــــﻪ اﻫــــﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ،ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.
ﻣﻌﺎوﻧــﺖ اﻣــﻮر زﻧــﺎن و ﺧــﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ) .(۱۳۹۴روﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار .ﮔﺰارش ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣـﻮر
زﻧــﺎن و ﺧــﺎﻧﻮاده در راﺳــﺘﺎی ﺟﺮﯾﺎنﺳــﺎزی اﻫــﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره.
Soubbotina, Tatyana, P. (2004). Beyond
Economic Growth: An Introduction to
S u s t a i n a b l e Development, Second
Edition, WBI Learning Resources
Series, World Bank

United Nation (2015) .the millennium
development goals report http://
www.un.org/millenivmgoals/
MDG_Report/MDG

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﮔﺎﻣـﯽ
ﻣﻔﯿــﺪ در ﺟﻬــﺖ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺨــﺸﯿﺪن ﺑــﻪ آﻫﻨــﮓ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد آن در ﮐـﻞ دﻧﯿـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار در
اﻋﻼﻣﯿــﻪ اﺟــﻼس رﯾــﻮ  ۱۹۹۲ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪه ﮐــﻪ
»اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار
اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻮﻟﺪ
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ در آن ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﺑﯿﺎﯾـﺪ.
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۲۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮی ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭼﻬـﺎر
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟـﺎری ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
۱۳۹۲-۱۳۸۳




ﺳﺘﺎره اﻓﺸﺎرﻗﺎﺳﻤﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷٫۴ ،۱۳۸۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﯾﮑـﯽ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫـﺎی اﺳﺎﺳــﯽ

دراﻣــﺪ ﺳــﺮاﻧﻪی اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﻣﻌــﺎدل ۹۱٫۲۰

در ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘـــﻪای و ﻣﻨﺒـــﻊ ﺑـــﺎ ارزﺷـــﯽ ﺑـــﺮای ﺗـــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای اﺳــﺖ .ﻫــﺪف از ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗــﺪوﯾﻦ اﯾــﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎ،
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﺟﺮﯾــﺎن اﻗﺘــﺼﺎد در ﯾــﮏ دورهی ﻣﻌﯿــﻦ از
زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن در آن دوره
ﯾﺎ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺳـﻬﻢ اﺳـﺘﺎن از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ
داﺧﻠﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ
داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن
ﻣﻨﻄﻘﻪای و  ...از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮی را در ﻃـﯽ
دورهی زﻣــﺎﻧﯽ ) (۱۳۹۲-۱۳۸۳در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﮐــﺸﻮر و ﺟﺎﯾﮕــﺎه اﺳــﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺑﯿـﻦ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲ -۱۳۸۳اﺳﺖ.

 وﺿـــﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ و ﺳـــﺮاﻧﻪی آن در
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  ۶٫۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﺣﺪود  ۸٫۰۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ .ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳـﺎل ﻣـﺬﮐﻮر  ۵۶۲٫۸ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل و
ﺳﻬﻢ آن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐـﺸﻮر در ﺣـﺪود  ۵٫۶درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﺟﺪول  ،۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮی و ﺳـﺮاﻧﻪی آن را
ﻃﯽ دورهی ) (۱۳۹۲-۱۳۸۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳـﺘﺎن

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪه
اﺳــﺖ .ﻣﺘﻮﺳــﻂ دراﻣــﺪ ﺳــﺮاﻧﻪی اﺳــﺘﺎن ﻃــﯽ اﯾــﻦ ﺳــﺎلﻫﺎ ﻣﻌــﺎدل ۴۰٫۰۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ دراﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪی ﮐـﺸﻮر ﻣﻌـﺎدل ۶۰٫۹۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ دراﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪی اﺳـﺘﺎن ۳۴٫۳
درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ
دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در رﺗﺒﻪی  ۱۹ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﯾﮏ ﭘﻠـﻪ ﺗـﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ
دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی اﺳـﺘﺎن ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ  ۲۳٫۲۱درﺻـﺪ ﺑـﻮده ﮐـﻪ در
ﺣﺪود  ۱٫۵درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻃــﯽ دورهی ﻣــﺬﮐﻮر ﮐــﺎراﯾﯽ )ﻧــﺴﺒﺖ ﺳــﺘﺎﻧﺪه ﺑــﻪ ﻣــﺼﺮف واﺳــﻄﻪ( اﺳــﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از  ۲٫۵۴در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۲٫۶۸در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲رﺳـﯿﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ ﻣﻌـﺎدل  ۲٫۵۷اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺸﻮر )ﻣﻌﺎدل  (۲٫۷۱ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣـﺎ ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ) ۹رﺗﺒﻪی ارﺗﻘـﺎ( از رﺗﺒـﻪی
 ۲۰در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ رﺗﺒﻪی  ۱۱در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 وﺿﻌﯿﺖ ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از  ۷۵۹۸۶٫۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل
 ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۵۵۹۹۶۸٫۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪ .ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻬﻢ
ﮐﻞ ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن از ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ  ۵٫۱۱درﺻـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
و در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱۳۸۳ﺑﺎ  ۰٫۶۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  ۵٫۶درﺻـﺪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿـﺚ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ،در رﺗﺒـﻪی  ۴ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪول  ۲ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰوده ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪهی اﻗﺘـﺼﺎدی اﺳـﺘﺎن

ﺳﺘﺎره اﻓﺸﺎرﻗﺎﺳﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮاﺑﺮي و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي اﺳﺖ.
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۳۵٫۷۰
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۲۰۸٫۰۰

۱۳۸۸

۴٫۹۲
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۷٫۸۱

۱٫۷۹

۷٫۲۴

۴٫۷۹
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ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۲-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

ﮐﻞ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

ﺷﺮح

ﺳﺎل
۱۳۸۳

۱۳۸۴

۴٫۸۶

۶٫۲۸

۷٫۳۸

۱٫۸۳

۶٫۵۲

۱۳۸۵

۴٫۸۱

۶٫۲۷
۴٫۷۷

۶٫۵۸

۱٫۶۴

۵٫۹۸

۶٫۲۴

۷٫۳۳

۱٫۵۵

۷٫۵۹

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۵٫۳۴

۶٫۳۸

۶٫۵۵

۲٫۱۴

۷٫۵۹

۱۳۸۸

۵٫۲۵

۶٫۵۶

۶٫۷۶

۱٫۸۴

۷٫۱۴

۱۳۸۹

ﺟﺪول  –۲ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﮐﻞ ارزشاﻓﺰودهی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۲-۱۳۸۳درﺻﺪ(

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۲-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﺎن

رﺷﺪ دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی اﺳﺘﺎن )درﺻﺪ(

اﺧﺘﻼف دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی اﺳﺘﺎن از ﮐﺸﻮر )درﺻﺪ(

دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی ﮐﺸﻮر )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪی اﺳﺘﺎن )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(

ﺳﻬﻢ در ﮐﺸﻮر

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

ﺷﺮح

ﺳﺎل

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

ﺟﺪول  -۱ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۳
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۱۳۸۹
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۶٫۷۱
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۱٫۹۰

۷٫۳۱

۱۳۹۱

۲٫۶۳

۳۰٫۴۱

۳۳٫۳۳

۸۴٫۳۶

۵۶٫۲۴

۵٫۹۹

۵٫۳۲

۳۳۷٫۱۵

۱۳۹۰

۵٫۶۰

۶٫۹۰

۶٫۸۳

۱٫۹۲

۶٫۸۴

۱۳۹۲

۲٫۷۷

۱۷٫۲۹

۳۲٫۴۱

۹۷٫۵۹

۶۵٫۹۷

۶٫۰۸

۵٫۴۱

۴۰۱٫۲۱

۱۳۹۱

۵٫۱۱

۶٫۴۶

۶٫۹۴

۱٫۸۲

۶٫۹۳

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۲٫۶۸

۳۸٫۲۵

۳۰٫۱۷

۱۳۰٫۶۱

۹۱٫۲۰

۶٫۱۷

۵٫۶۰

۵۶۲٫۷۹

۱۳۹۲
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۲۷

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﮐﺸﻮر را ﻃﯽ دورهی ) (۱۳۹۲-۱۳۸۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﺧـﺪﻣﺎت
ﺑﺎ  ۷٫۲۴ ،۷٫۸۱و  ۶٫۱۴درﺻﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺨﺶﻫـﺎی
»ﺧﺪﻣﺎت«» ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی« و »ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔـﺎز« ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑـﺎ  ۶٫۸۴ ،۶٫۹و  ۶٫۸۳درﺻـﺪ از ارزشاﻓـﺰودهی ﮐـﺸﻮر ﺑﯿﺶﺗﺮﯾـﻦ
ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ از  ۱٫۷۹درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۳ﺑـﻪ
 ۱٫۹۲درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی رﺗﺒﻪی ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی و ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی در
رﺗﺒﻪی  ۴ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در رﺗﺒﻪی  ۱۲ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۸۳ﺳـﻪ ﭘﻠـﻪ
ﺗﻨﺰل و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز در رﺗﺒﻪی  ۵ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل
 ۱۳۸۳ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺗﺒﻪی
 ۲را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت در ﻣﺠﻤـﻮع رﺗﺒـﻪی ﮐـﻞ
ﺳـﻬﻢ ارزشاﻓــﺰودهی اﺳــﺘﺎن از ﮐــﺸﻮر ﻃــﯽ اﯾــﻦ ﺳــﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿــﯿﺮی ﻧﮑــﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۴را در ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳــﺎﺧﺘﺎر ارزشاﻓــﺰودهی ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﻋﻤــﺪهی اﻗﺘــﺼﺎدی ﻧــﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دورهی ) (۱۳۹۲-۱۳۸۳ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻮده ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪی اول را در ﺑﯿـﻦ ﺑﺨﺶﻫـﺎ ﮐـﺴﺐ ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ۵۰٫۲۹درﺻـﺪ ارزشاﻓـﺰودهی ﮐـﺸﻮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ .ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪی اﯾــﻦ روﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن
رﺿﻮی در ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫـﻢ از ﭼﻨﯿـﻦ اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﺗﺒﻌﯿـﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪی اول
را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ ﻣﻌـﺎدل  ۶۳٫۶۸درﺻـﺪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۳٫۴درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در ﮐــﺸﻮر ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ  ۳۰٫۸۵درﺻــﺪ رﺗﺒــﻪی دوم
ارزشاﻓﺰودهی ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن،
آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۲٫۷۵درﺻﺪ ارزشاﻓﺰوده در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۹٫۵۸
درﺻﺪ رﺗﺒﻪی ﺳﻮم ارزشاﻓﺰودهی ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﺳﺘﺎن
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ۱۲٫۵۸درﺻـﺪ در ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺳـﻮم
ﻗﺮار دارد .ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۹٫۲۷
درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰودهی ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﮕـﺎه آﺧـﺮ
ﻗﺮار دارد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۱۰٫۹۹
درﺻﺪ ارزشاﻓﺰوده در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۲۸
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در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺖ
و ﻣﻌــﺪن و ﺧــﺪﻣﺎت ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل  ۱۳۸۳ﺑــﺎ ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﻮده و
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﺎ  ۳٫۲۴درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ  ۴٫۵۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل
 ۱۳۸۳ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑــﺮق و ﮔــﺎز اﺳــﺖ .ﺑﺨــﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﯽ دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت و
ﮐﺎﻫﺶ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً  ۱٫۴درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل
 ۱۳۸۳را داﺷــــﺘﻪ اﺳــــﺖ در ﻣﺠﻤــــﻮع ﺑــــﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــــﻂ ﻃــــﯽ دورهی
) (۱۳۹۲-۱۳۸۳ﻣﻌﺎدل  ۳۶٫۳۲درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ارزشاﻓـﺰوده اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ )ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و آب،
ﺑﺮق و ﮔﺎز( و  ۶۳٫۶۸درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﯾــــﺴﻪی رﺷــــﺪ ارزشاﻓــــﺰودهی اﺳــــﺘﺎن ﺑــــﺎ ﮐــــﺸﻮر ﻃــــﯽ دورهی
) (۱۳۹۲-۱۳۸۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷـﺪ ارزشاﻓـﺰوده
در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و
ﮔــﺎز و ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ رﺷــﺪ در ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ارزشاﻓﺰودهی اﺳـﺘﺎن در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ
) ۲۴٫۳۴درﺻﺪ( ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑـﺎ ) ۲۸٫۸درﺻـﺪ( و ﺻـﻨﻌﺖ و
ﻣﻌــﺪن ﺑــﺎ ) ۲۱٫۳۲درﺻــﺪ( ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در ﺣــﺪود  ۰٫۸ ،۱٫۶و  ۰٫۴درﺻــﺪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و
ﮔﺎز ﺑﺎ ) ۳۱٫۷۷درﺻﺪ( در ﺣﺪود  ۰٫۶۵درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷـﺪ ﮐـﺸﻮر
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷـﺪ ﮐـﻞ ارزشاﻓـﺰودهی اﺳـﺘﺎن ﻃـﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ  ۱٫۷۱درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ارزشاﻓـﺰودهی ﮐـﺸﻮر
ﺑﻪ  ۲۵٫۰۳درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﺟﺪول  ۴ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ارزشاﻓﺰودهی اﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ )ارزشاﻓـﺰودهی
ﺑﺨﺶ  xاﺳﺘﺎن /ارزشاﻓﺰودهی ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن( ﺑـﻪ )ارزشاﻓـﺰودهی ﺑﺨـﺶ x
ﮐﺸﻮر /ارزشاﻓﺰودهی ﮐﻞ ﮐـﺸﻮر( ﻃـﯽ دورهی ) (۱۳۹۲-۱۳۸۳را ﻧـﺸﺎن

۱۰۰

۶۳٫۴۴

۱۰٫۴۷

۱۲٫۰۸

۱۴٫۰۱

۱۰۰

۶۴٫۵۴

۱۱٫۰۹

۱۲٫۵۰

۱۱٫۸۷

۱۰۰

۶۳٫۹۸

۱۱٫۲۱

۱۲٫۹۹

۱۱٫۸۲

۱۰۰

۶۲٫۸۳

۱۲٫۲۰

۱۱٫۳۸

۱۳٫۵۹

۱٫۲۵

۱٫۵۹

۰٫۳۶

۱٫۴۷

۱٫۳۲

۱٫۵۹

۰٫۳۶

۱٫۳۴

۱٫۲۹

۱٫۵۲

۰٫۳۸

۱٫۳۴

۱٫۳۰

۱٫۵۲

۰٫۳۲

۱٫۵۸

۵۰٫۲۸

۸۵٫۰۸

۵۱٫۵۷

۳۶٫۹۵

۱۷٫۵۳

۶۴٫۵۳

۱۰۳٫۱۰

۶۲٫۶۴

۴۷٫۸۵

۲۴٫۷۰

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ – ۱۳۹۲-۱۳۷۹ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )-ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

ﮐﻞ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

ﺷﺮح

ﺳﺎل

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۷۷٫۵۴

۱۳۰٫۹۷

۷۷٫۸۳

۵۲٫۹۹

۳۱٫۰۰

۱۳۸۶

ﺟﺪول  -۵روﻧﺪ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی )۱۳۹۲-۱۳۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ(

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۲-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

ﺷﺮح

ﺳﺎل

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

ﺟﺪول  -۴ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۳

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۱۳۹۲-۱۳۷۹ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

ﮐﻞ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

ﺷﺮح

ﺳﺎل

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۹۲٫۷۵

۱۵۰٫۹۵

۸۲٫۶۷

۶۱٫۱۷

۳۲٫۶۳

۱۳۸۷

۱٫۳۱

۱٫۳۸

۰٫۳۴

۱٫۲۵

۱۳۸۷

۱۰۰

۶۶٫۳۵

۱۲٫۶۷

۱۱٫۰۲

۹٫۹۶

۱۳۸۷

۱۱۲٫۰۰

۱۵۵٫۲۸

۱۰۱٫۹۶

۷۶٫۷۶

۵۸٫۸۰

۱۳۸۸

۱٫۲۰

۱٫۲۳

۰٫۴۰

۱٫۴۲

۱۳۸۸

۱۰۰

۶۴٫۲۵

۱۱٫۷۹

۱۱٫۰۴

۱۲٫۹۱

۱۳۸۸

۱۳۸٫۰۵

۱۸۶٫۱۹

۱۵۹٫۱۵

۹۴٫۹۵

۶۳٫۲۹

۱۳۸۹

۱٫۲۵

۱٫۲۹

۰٫۳۵

۱٫۳۶

۱۳۸۹

۱۰۰

۶۳٫۸۶

۱۴٫۲۴

۱۰٫۲۶

۱۱٫۶۴

۱۳۸۹

ﺟﺪول  -۳ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودهی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﮐﻞ ارزشاﻓﺰوده اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۲-۱۳۸۳درﺻﺪ(

۱۳۹۰

۱۹۷٫۷۳

۲۷۳٫۸۰

۲۱۲٫۹۲

۱۴۴٫۲۴

۸۱٫۴۰

۱۳۹۰

۱٫۲۹

۱٫۳۱

۰٫۳۵

۱٫۲۶

۱۰۰

۶۲٫۷۳

۱۶٫۲۴

۱۰٫۸۵

۱۰٫۱۹

۱۳۹۰

۱۰۰

۶۳٫۶۸

۱۲٫۷۵

۱٫۲۴

۱٫۰۳

۰٫۳۵

۱٫۳۵

۲۰۸٫۷۸

۳۱۶٫۹۲

۱۵۲٫۷۴

۱۰۱٫۱۸

۱۳۵٫۴۱

۳۰۴٫۶۶

۴۴۹٫۹۳

۲۴۹٫۲۵

۱۷۲٫۲۰

۱۸۸٫۸۸

۱۳۹۲

۱٫۲۳

۱٫۲۲

۰٫۳۴

۱٫۲۲

۱۳۸٫۴۸

۲۰۵٫۸۰

۱۲۷٫۸۶

۸۷٫۵۹

۷۰٫۴۰

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۱٫۲۷

۱٫۳۷

۰٫۳۶

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۱٫۳۶

۱۳۹۲

۱۰۰

۶۰٫۷۱

۱۵٫۰۱

۸٫۸۴

۱۵٫۴۳

۱۰٫۹۹

۱۲٫۵۸

۱۳۹۱

۱۳۹۱

۱۰۰

۶۴٫۱۴

۱۲٫۵۶

۸٫۹۲

۱۴٫۳۸

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

۲۹

ﻣﯽدﻫــﺪ .ﺑﺨــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑــﺮق و ﮔــﺎز ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ  ۱٫۳۷ﺑﺨــﺶ
ﮐــﺸﺎورزی و ﻣــﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ  ۱٫۳۶و ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﺎ ۱٫۲۷
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را ﺑﺮای اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾـﺖ اﺳـﺘﺎن
در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۰٫۳۶اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﺳـﺘﺎن ﻣﺰﯾـﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد و در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮی در ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت ﻃـﯽ اﯾـﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ  ۳ﭘﻠـﻪ ارﺗﻘـﺎ و از رﺗﺒـﻪی  ۷در ﺳـﺎل  ۱۳۸۳ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪی  ۴در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۲ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی رﺗﺒـﻪی اﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ
ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰل ﺑﻪ رﺗﺒﻪی  ۲۰رﺳﯿﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑـﺮق و ﮔـﺎز
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺗﺒﻪی  ۹را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن رﺗﺒﻪی ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺑﺎ  ۷ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰل از رﺗﺒﻪی ۱۸
در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ رﺗﺒﻪی  ۲۵در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺘﻘﺎرن ارزشاﻓﺰوده ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در اﺑﺘﺪای دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ )ﺳﺎل  ،(۱۳۸۳ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق
و ﮔﺎز ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ) ۰٫۱۹ ،۰٫۲۳و
 (۰٫۱۱ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧــﺴﺒﯽ ﻣﺘﻘــﺎرن را داﺷــﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺨــﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ) (-۰٫۴۷ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪی اﻗﺘـﺼﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۳دﭼﺎر اﻓﺖ در ﻣﺰﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﺎ )(۰٫۱۰
دارای ﻣﺰﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ) (-۰٫۴۹ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺰﯾﺖ در
اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺪود ۴٫۸
اﻟـــﯽ  ۵٫۶درﺻـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ ﮐـــﺸﻮر ﻃـــﯽ دورهی زﻣﺎﻧـــﯽ
 ۱۳۹۲-۱۳۸۳ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی ﺗﻌﻠــﻖ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .از ﻣﯿــﺎن
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دورهی )ﺳﺎل  (۱۳۹۲ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در
اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎن از ﻟﺤــﺎظ ﺑــﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ ارزشاﻓــﺰوده را ﺑــﻪ ﺧــﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آب،
ﺑﺮق و ﮔﺎز ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌـﺪی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن از ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
از ﻃﺮﻓــﯽ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺰﯾــﺖ ﻧــﺴﺒﯽ اﺳــﺘﺎن از ﻣﯿــﺎن  ۴ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪهی
اﻗﺘــﺼﺎدی ،ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺑﺨﺶﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ اﻗﺘــﺼﺎدی دارای
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺰﯾـﺖ ﻧـﺴﺒﯽ در
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ  ۷۲رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺘﻞ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ از ﻣﺰﯾـﺖ
ﻧـﺴﺒﯽ ﺑــﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و در ﻣﺮاﺗــﺐ ﺑﻌــﺪی ،آﻣـﻮزش ﻋــﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻــﯽ،
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و راهآﻫﻦ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ –ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬـﯿﺰ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ ﻫﻮاﯾـﯽ و رﯾﻠـﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪی آﻣـﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮﺧـﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈـﯿﺮ ﺳـﺎﺧﺖ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی دارای ﻣﺰﯾـﺖ ﻧـﺴﺒﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ

 ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻟﺰوﻣﺎً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اداﻣـﻪی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﺻـﻨﻌﺘﯽ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲ﮐـﻞ ﺑﻬـﺮهوری

اﺳﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  ۳۰۴٫۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل ﺑـﺮ ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ و
ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺑﻬــﺮهوری ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر اﺳــﺘﺎن را ﺑﺨــﺶ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﺎ ۴۴۹٫۹۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑـﺮ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ و ﮐﻢﺗـﺮﯾﻦ در ﺑﺨـﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ  ۱۷۲٫۲۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﺮ ﻧﻔـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻃـﯽ دورهی
) (۱۳۹۲-۱۳۸۴ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮی
 ۱۳۸٫۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ  ۲۰۵٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺨﺶ ﮐـﺸﺎورزی و ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑـﺎ  ۷۰٫۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن
رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺑﻬـﺮهوری
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐـﺸﻮر ﻃـﯽ دورهی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﺎ  ۳۷۸٫۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ آن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ  ۱۱۴٫۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳۰

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺑﯿﮑــﺎری ﻧــﻪ ،ﮐــﺎر ﻫــﻢ ﻧــﻪ ،ﮐــﺎر
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ!




آرﻣﺎن ﺑﻴﺪارﺑﺨﺖﻧﻴﺎ

 ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﮐﺎر )ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺳـﻦ ﮐـﺎر( و ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﻧـﺮخ

ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻫـﺮ دو

ﺑﯿﮑﺎری )ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر )ﺷـﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑـﺎر((

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎزهوارد ﺑـﻪ ﺳـﻦ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮارزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮخ ﺗﻮرم

اﺷﺘﻐﺎل و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪه ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﭘﺲ از

ﻧﺒﺾ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺴﻨﺪهﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻠـﯽ

دورهی درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﺑﯿﮑﺎری و اﻧﺘﻈﺎر ،وﻗﺘﯽ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽرﺳـﺪ

اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای

و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﻗﻌـﺎت ﮐﻢﺗـﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی زﯾﺎنآور ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ

ﺑﺎزار ﮐﺎر وارد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﻣﺪﺗﯽ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ )ﯾﻌﻨـﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪی ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۲در ﭘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ رﮐﻮد اﻗﺘـﺼﺎدی

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺠﺪداً اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺑـﺎ

و ﺗﻮرم ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼـﺸﻢﮔﯿﺮ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری از  ۱۲٫۱درﺻـﺪ در ﺳـﺎل

دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎرهوﻗﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ روی آوردن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و

 ۱۳۹۱ﺑــﻪ  ۱۰٫۴درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﺳــﺎزان ﺑــﺎور ﮐﺮدﻧــﯽ

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از دام ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽرﻫﺎﻧﻨﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﺮخ

ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻣـﺪ و در واﮐﻨـﺶ

ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم

ﺑﻪ آن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗـﺮار

در ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪای دور از ذﻫـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ .دادهﻫـﺎی ﻧـﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ

ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ و

اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۹ﺗﺎ  ۱۳۹۲اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ

ﻓــﻦ اﺟــﺮا از ﭘﯿﭽﯿــﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻠﻤﯽﺗــﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻠــﯽ اﯾــﺮان

را ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺑﯿﮑﺎری ﻫـﺮ دو ﮐﺎﻫـﺶ

اﺳﺖ ۱.آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ داﺷـﺖ ﻧﺤـﻮهی

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻧـﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ

ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از اﯾﻦ ﻃـﺮح و ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﮑﻤـﻞ در

ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ

ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ.

ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺪﮐﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ رﮐـﻮد ﺗﻮرﻣـﯽ در
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره اﻓﺰاﯾﺶ ،ﻣﺠﺪداً ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿـﻞ:
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزهوارد ﺑﻪ ﺳﻦ اﺷﺘﻐﺎل اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ
و دﯾﮕــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ اﻓــﺮاد ﺑﯿﮑــﺎر ﭘــﺲ از ﻣــﺪﺗﯽ ﺗــﻮان ﺑﯿﮑﺎرﻣﺎﻧــﺪن را از دﺳــﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در زﻣﺮهی دﻟﺴﺮدﺷﺪﮔﺎن از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﯿﺞﮐﻨﻨـﺪهی ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﻧـﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﻧـﯿﺮوی

ﺟﺪول  -۱ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺮخ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر ﮐـﺸﻮر ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
۱۳۹۲-۱۳۸۹
ﺳﺎل
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری )(%
۱۳٫۵
۱۲٫۳
۱۲٫۱
۱۰٫۴

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )(%
۳۸٫۳
۳۶٫۹
۳۷٫۴
۳۷٫۶

آرﻣﺎن ﺑﻴﺪار ﺑﺨﺖﻧﻴﺎ دﻛﺘﺮاي آﻣﺎر و ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ.
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۳۱

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان ﮔﻮﯾـﺎی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ رﯾﺰ-دادهﻫـﺎی ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی در ﻣﻮرد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ در
ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﻗﺘـﺼﺎدداﻧﺎن و آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺻـﻮرت
ﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻧـﺸﺪهی
ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﻨﯿﻪی آﻣﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای درک ﺑﯿﺶﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎدهی درﺳﺖﺗﺮ از دادهﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﺧـﻮد ﻃـﺮح ﻗـﺮار ﺑﮕـﯿﺮد .ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺰو ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ
در دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮر آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓـﺼﻠﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ و ﺣﺘـﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﻔﺘﮕﯽ )ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿـﯿﺮات ﺑﻨﯿـﺎدی
در اﻗﺘﺼﺎد رﺻﺪ ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔـﯿﺮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن،
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔـﯿﺮد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﺎ را
ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎﻣـﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻣﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟﻨﺒـﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈـﻢ و در ﺑﺎزهﻫـﺎی زﻣﺎﻧـﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮداﺧﺖ.

 ﻓﺮاﺗﺮ از اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری
داﺳــﺘﺎن اﺳــﺘﻔﺎدهی ﻧــﺎﻗﺺ از آﻣــﺎر ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر ﺑــﻪ اﯾﻨﺠــﺎ ﺧﺘــﻢ ﻧﻤﯽﺷــﻮد.

و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در اﯾﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎم ﺑـﺮده در ﺑـﺎﻻ ﺗﻨﻬـﺎ اﺷـﺘﻐﺎل ﻧـﺎﻗﺺ و
ﺟﻮاﻧــﺎن در ﺑﯿــﻦ آﻣــﺎر ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪه از ﺳــﻮی وزارت ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﻓﻘﺮ در
ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل زﻧـﺎن ﺑـﻪ
راﺣﺘﯽ از دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوریﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﺖ
اﻣـﺎ ﻫﯿﭻﮔــﺎه ﻣﯿﻠــﯽ ﺑــﻪ اﻧﺘــﺸﺎر )و ﺷـﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ( آنﻫــﺎ از ﺳــﻮی ارﮔﺎنﻫــﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل در
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺷـﺎره ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ
ﺑــﺪون اﯾﻨﮑــﻪ آﻣــﺎری در اﯾــﻦ ﺑــﺎره ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﻮد .ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷــﻮد ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺸﻮد و ﻣﺒﻨـﺎی ﻣـﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗـﺮی
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺮوی

ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣــﺼﻮﺑﻪﻫﺎی  ،ILOدر ﻫﺠــﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ

ﮐــﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ آﺳــﯿﺐﻫﺎی ﺟــﺪی ﺑــﻪ ﺑﺪﻧــﻪی ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻗﺘــﺼﺎد وارد ﮐﻨــﺪ.

آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر در ﺳــﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿــﻼدی ،اراﺋــﻪی ﭼــﺎرﭼﻮب

ﻣﺪاﺧﻠﻪی دوﻟﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎر ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ

اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی ﺑــﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ »ﮐــﺎر ﺷﺎﯾــﺴﺘﻪ« ﺑــﻮد .ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﻫﻤــﻪی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق ﺷـﺎﻏﻼن ،ﺳـﻼﻣﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻀﻮ ،رﺳـﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻓﺮاﻫﻢﺳـﺎزی ﻓـﻀﺎی

رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬـﺮهوری اﻗﺘـﺼﺎدی ﮔـﺎم ﺑـﺮدارد .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری از ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر را در ﺧـﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ) (ILOﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهوری

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ

ﺑﺎﻻ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ ﺑـﺮ

اﺷـﺘﻐﺎل ﻧـﺎﻗﺺ ،اﺷـﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧـﺎن و زﻧـﺎن ،ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ،ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر

ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪی ﺷﻐﻞ ﭘُﺮ ﺑَﻬﺮه ،ﺣﻘـﻮق اﺳﺎﺳـﯽ در

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺸﺪه ،اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ ،ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬـﺎرﺗﯽ ،ﻓﻘـﺮ

ﻣﺤﯿــﻂ ﮐــﺎر ،ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺘﮕــﻮی ﻣــﺪﻧﯽ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ

در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻏﻼن و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ۲از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ درﺑـﺎرهی ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﺷـﺘﻐﺎل

زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺑﺴﺘﻪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﺣـﺎل

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد) ۴ﺷﮑﻞ  ،(۱ﮐﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﺮﺧـﻮرد

ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﮔﻔﺘـﻨﯽ اﺳـﺖ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دراﻣﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐـﺎﻓﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ

ﮐﻪ از  ۱۷ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎزار ﮐـﺎر ) (KILMﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۹۹۹ﻣﯿـﻼدی

ﮐﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ،ﭘﺮداﺧـﺖ و ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد ،اﻣﮑـﺎن اﯾﺠـﺎد

ﺗﻮﺳﻂ  ILOﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۱۵ﺷﺎﺧﺺ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳ﮐﻪ

ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒـﻪﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺷـﻮد ،اﻣﻨﯿـﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ  ۱۶ﺳـﺎل

ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷـﻮد،

 KILMﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ

اﻣﮑـــﺎن ﮔﻔﺘﮕـــﻮی آزاداﻧـــﻪ و ﻣـــﺪﻧﯽ ﺑﯿـــﻦ ﮐـــﺎرﮐﻦ و ﮐﺎرﻓﺮﻣـــﺎ ﺑـــﻪ ﺷـــﮑﻞ

۳۲
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ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺷـﺎﻧﺲ اﺳـﺘﻔﺎده از

ﺷﮑﻞ  -۱ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﭘﺮاﻧﮕـﯿﺰه ﺑـﻮده و رواﺑـﻂ ﮐـﺎری ﺳـﺎﻟﻢ و اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷـﺪ.
وﻇﯿﻔـــﻪی واﺣـــﺪﻫﺎی آﻣـــﺎری ﻣـــﺮﺗﺒﻂ در دوﻟﺖﻫـــﺎ ﮔـــﺮدآوری و اﻧﺘـــﺸﺎر
»ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« آﻣﺎر در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از دادهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری را
از ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و دادهﻫﺎی اداری ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آورد ،ﺿﺮورت دارد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫـﺎی
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺣـﻮزه اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد .اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ دادهﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ ﮔـﺮدآوری ﻧـﺸﺪه و ﯾـﺎ ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه وﻟـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﺳﻮی ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗـﺸﮑﻞﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﮐـﺎرﮔﺮی،
ﺑﺮای آن دﺳـﺘﻪ از آﻣﺎرﻫـﺎی ﮐـﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ ﯾـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺒﯽ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر و ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ
ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﮐـﺎر ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی دراﻣﺪ اﻓﺮاد

ﻣﺮﺧــﺼﯽﻫﺎی ﺑــﺎ ﺣﻘــﻮق و اﻣﮑﺎﻧــﺎت رﻓــﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤــﯽ ،ﭘﻮﺷــﺶ اﻧــﻮاع

ﺷﺎﻏﻞ ،ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤـﻪی درﻣـﺎﻧﯽ ،ﺳـﺎﻋﺎت ﮐـﺎر و ﺗـﺮﺟﯿﺢ وﺿـﻌﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ

ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،آزادی ﺑﯿﺎن

اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﯽﺷـﻮد

و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻦ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب از

و ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﻧـﺪارد و ﺗﻨﻬـﺎ ﻓﺎﯾـﻞ ﺧـﺎم

ﮐــﺎر در ﭼــﺎرﭼﻮب ﻗــﺎﻧﻮن ،و ﺑﺮﺧــﻮرداری از ﺷــﺎﻧﺲ ﻓﺮاﮔــﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫــﺎی

دادهﻫﺎ )ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺤﺪود( در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫـﺎی ارزﻧـﺪهای

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺒﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻗـﺮار

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اداری و ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ آﻣـﺎری ،ﭘـﺲ از

ﻼ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐـﺎرﮔﺮ( ﺗﻮﺳـﻂ وزارت ﺗﻌـﺎون ،ﮐـﺎر و
ﺻﻮرت ﻣﻮردی )ﻣﺜ ً

ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﻻزم ،ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮاﺟــﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣــﺎر ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی

رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ۵.ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد

ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،دادﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ،ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺑﻪﺧـﺼﻮص درﺻـﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی
دارای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،آﻣﺎر ﺑـﺎﻻی ﺣـﻮادث و آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﮐﺎر و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن از وﺿـﻌﯿﺖ ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﮐﺎر در اﯾﺮان و ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ ﮔـﺮدآوری ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ و اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻨﻈـﻢ
آﻣﺎر ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنﻫـﺎی ﻣـﺴﺌﻮل اﺳـﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ دادهﻫﺎی اداری و ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزﺷـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻣـﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺷﺎﻏﻼن در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺷـﺘﻐﺎل
دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻏـﯿﺮ رﺳـﻤﯽ در ﺑﺨـﺶ رﺳـﻤﯽ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 ۱ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻗـﻼم ﮔﺮدآوریﺷـﺪه و ﻧﺤـﻮهی اﻧﺘـﺸﺎر
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪی دارد.

 Descent work ۲ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﮐﺎر ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
http://www.amarkar.ir/Main/Kilm
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/

۳
۴

ces/2015/4_Add.2_Rev1_Guidelines_on_QoEmployment.pdf
http://www.amarkar.ir

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐـﺎﻣﻠﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎر در ﮐـﺸﻮر
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ،ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑـﻮده و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮔـﺮدآوری ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﻘـﺶ ﻃﺮحﻫـﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاری و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺧـﻼق در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎرﮐﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﻧـﻮاع
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۳۳

۵

روشﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي
رﺳﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﻣﻠﻲ آﻣﺎر




ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺒﺎزﻧﻴﺎ ،زﻫﺮا ﺣﺮﻓﺘﻲ و ﻏﺰال ﭘﻴﺮاﺑﻲ

ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد و واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری
ﻫﻤــﻮاره از اوﻟﻮﯾﺖﻫــﺎی ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
آﻣﺎری در اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی آﻣﺎرﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ
ﻧــﯿﺰ ﺗــﺼﺮﯾﺢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﯿــﺎز
روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری و ﺿـﺮورت اﺳـﺘﻔﺎده
از دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻮهی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت از ﻃﺮﯾــﻖ »درﮔــﺎه ﻣﻠــﯽ آﻣــﺎر«
ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .درﮔﺎه ﻣﻠـﯽ آﻣـﺎر
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮرﺗﺎل رﺳﻤﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﭘﻮرﺗﺎل ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﻤـﺎم ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ و ﻃﺮحﻫـﺎی
آﻣـــﺎری از ﺳـــﺎل  ۱۳۴۴ﺑـــﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـــﺪیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼـﺼﯽ اراﺋـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری از دو
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺪهی ﺳﺮﺷﻤﺎری و آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧـﻪای
و ﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒـﺖ ﺟـﺎری وﻗـﺎﯾﻊ ﻓـﺮاﻫﻢ و
ﮔﺮدآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﻮارد ﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت در زﻣﯿﻨـﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻔـﻮس ،ﻣـﺴﮑﻦ،

 آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در درﮔﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐـــﺸﺎورزی ،ﺻـــﻨﻌﺖ ،ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ،

ﮐﻠﯿﺎت ،آﻣﻮزش ،اﻧﺮژی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،رﺳـﺘﻮران و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در

ﻫﺘﻠﺪاری ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺣﻤـﻞ و

ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ

ﻧﻘـــﻞ ،اﻧﺒـــﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت ،ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن و

آﯾﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺴﮑﻦ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن،

آﻣــــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧــــﻪای :ﻣﻨﻈــــﻮر ﺟﻤــــﻊآوری
اﻃﻼﻋـــﺎت آﻣـــﺎری از ﺗﻌـــﺪادی از اﻓـــﺮاد ﯾـــﺎ
واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ
آﻣـﺎری اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻌﻤﯿــﻢ ﺑﺎﺷــﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی
ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار و...
ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﮐـﺸﺎورزی ،ﺟﻨﮕﻠـﺪاری،
ﺷﯿﻼت ،ﻧﯿﺮویاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽـــﻪ ،ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫـــﺎ و ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی
ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ آن ﻣﻮﺿـــﻮع ،ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿـــﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃـــﻪ ،ﺳـــﺮیﻫﺎی زﻣـــﺎﻧﯽ و ﻧـــﺸﺮﯾﺎت آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﭘﻮرﺗـــﺎل از ﭼﻬـــﺎر ﮔﺰﯾﻨـــﻪی اﺻـــﻠﯽ آﻣﺎرﻫـــﺎی

 ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷـﮑﻞ ۱

ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد در اﯾــﻦ ﺑﺨـــﺶ ،ﺷـــﺎﻣﻞ

ﺷــﻤﺎی ﮐﻠــﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی اﻃﻼﻋــﺎت آﻣــﺎری در

ﺳـــﺎﻟﻨﺎﻣﻪی آﻣــــﺎری ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﻪی دﯾﺠﯿﺘــــﺎل،

درﮔﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷـــﺒﮑﻪی ﻣﻠـــﯽ آﻣـــﺎر ،ﻧﻘـــﺸﻪی دﻫـــﺴﺘﺎنﻫﺎ،

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫـﺎ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻓﺮادادهﻫـﺎ و

ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ :ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ،ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎت ،MDG
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت  ICPDﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺒﺎزﻧﻴﺎ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
آﻣﺎر اﺳﺖ.
اﻳﺮان
آﻣﺎريآﻣﺎر
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ
ﺳﺮﺷﻤﺎري
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ،
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎرﻫﺎي
اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺮﻛﺰ
ﻧﻈﺎرتو ﺑﺮ ﻃﺮح
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
اﻗﺘﺼﺎديدﻓﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه،
روﻏﻨﭽﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺮﻓﺘﻲ
زﻫﺮا
ﻏﺰال ﭘﻴﺮاﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  -۱ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری در درﮔﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر

را در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع )(pdf, excel, word, html
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در زﯾﺮ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻫﺮﯾـﮏ از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪی ﺳـــﺎﻟﻨﺎﻣﻪی آﻣـــﺎری :در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـــﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر و اﺳـﺘﺎنﻫﺎ
ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓــﺼﻮل ﻣﻨــﺪرج در ﻧــﺴﺨﻪی ﭼﺎﭘــﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪی دﯾﺠﯿﺘــﺎل :ﺷــﺎﻣﻞ دو

آﻣﺎرﻫﺎی

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﺑﺨــﺶ ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻧــﺸﺮﯾﺎت )ﻧــﺴﺨﻪی

ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻗﺪﯾﻢ( و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﻧـﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾـﺪ(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺣـﺎوی ﺟـﺪاول
آﻣﺎری ﺑﯿﺶ از ۴۷۰۰ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪی آﻣﺎری ﺗﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻫﺘﻠﺪاری و ...

ﻓﺮادادهﻫﺎ

ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر

ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎری

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
آﻣﺎری

ﻧﻘﺸﻪی دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﮐﺸﻮری

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه
ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﮐﺸﺎورزی

ﭘﺎﯾﮕﺎه MDG
ﭘﺎﯾﮕﺎه ICDP

ﺳـــﺎل  ۱۳۸۷ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ .از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـــﻦ
ﻧـــﺸﺮﯾﺎت ﻣﻮﺟـــﻮد در اﯾـــﻦ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗـــﻮان

اﺟﺮاﯾﯽ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺗـﺼﺎل و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ دادهﻫـﺎی

اﻧـــﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـــﺎی اﻗﺘـــﺼﺎدی

ﺧــﺎم و رﯾﺰدادهﻫــﺎ ،ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﻃﻼﻋــﺎت آﻣــﺎری

ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺛـﺮوت ،داراﯾـﯽ و ﺑﺪﻫـﯽ

ﻛﺸﻮر را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣـﺎری را

در ﻣﻘﻄﻌــﯽ از زﻣــﺎن اﺳــﺖ ﻛــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ آﻧﻬــﺎ

ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ.

 ۱۳۴۴ﺗﺎ  ۱۳۸۴و  ...را ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﻓـــﺮاد ذیﻧﻔـــﻊ ﻗـــﺮار ﻣﯽدﻫـــﺪ .در ﮔـــﺎم اول

در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ در ﮔﺮوهﻫـﺎی

راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ آﻣـﺎر ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﻌـﺪادی از

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻫـﺪف

ﻃﺮحﻫـــﺎ و ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎ اﻃﻼعرﺳـــﺎﻧﯽ ﺷـــﺪه

اﯾــﺮان ،داده-ﺳــﺘﺎﻧﺪه ،ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤــﺎری و

ﺗﻮﺳـــﻌﻪی ﺧـــﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜـــﯽ و دﺳﺘﺮﺳـــﯽ

اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از :ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ

آﻣﺎرﻫــﺎی ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺧــﺎرﺟﯽ اﯾــﺮان ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی

ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻢزﻣـﺎن ﻛـﺎرﺑﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ

ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ )۱۳۸۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۶۵و

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤــﺎمﻣﺘﻦ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰راهاﻧــﺪازی ﺷــﺪ .از

 (۱۳۹۰ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ده

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ

ﻧﻔـــﺮ ﮐـــﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺶﺗـــﺮ ) ۱۳۸۳ﺗـــﺎ ،(۱۳۹۲

ﻣﺤﺘـــﻮای ﻧـــﺸﺮﯾﺎت ،ﺟـــﺴﺘﺠﻮی درونﻣﺘـــﻨﯽ،

ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﻃـــﺮح آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷـــﮕﺮان ﻣﻠـــﯽ

ﺑﺎزﯾــﺎﺑﯽ ﻣﻨــﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣــﺸﺎﻫﺪهی ﺳــﺎﺧﺘﺎر

)۱۳۹۱و  ،(۱۳۹۲ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﻃـــﺮح آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی

درﺧﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺶ از ۱۵

ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﻫــﺰار ﻋﻨــﻮان از ﻧــﺸﺮﯾﺎت ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾــﺞ

) ،(۱۳۹۰ﻧﺘــﺎﯾﺞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻘــﺪار اﻧــﺮژی در

ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و ﻣـــﺴﮑﻦ

ﮐﺎرﮔﺎهﻫــﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ده ﻧﻔــﺮ ﮐــﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ

 ۱۳۳۵ﺗﺎ ) ۱۳۷۵در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن

) ۱۳۸۳ﺗــﺎ  ،(۱۳۹۰ﻧﺘــﺎﯾﺞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﮐــﺸﺘﺎر

و آﺑﺎدی( ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﮐﺎرﮔـﺎﻫﯽ ،۱۳۸۱

دام ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ).(۱۳۹۱

ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺳـــﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫـــﺎی آﻣـــﺎری در دﺳـــﺘﺮس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ :ﻫـﺪف از ﺗﻬﯿـﻪ و

ﺟــﺪاول ﺳــﺎﻟﻨﺎﻣﻪی آﻣــﺎری از ﺳــﺎل  ۱۳۴۵ﺗــﺎ
 ،۱۳۸۶ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺻـــﻨﻌﺘﯽ از ﺳـــﺎل  ۱۳۵۱ﺗـــﺎ  ،۱۳۷۴ﻧﺘﺎﯾـــﺞ
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار از ﺳــﺎل

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ

ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر :ﺷﺒﻜﻪای اﺳﺖ ﻣﺘـﺸﻜﻞ از

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ﻧﻈـﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ،

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺗﺄﻣﯿﻦﻛﻨﻨـﺪهی

ﻣﺼﺮف ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺻﺎدرات ،واردات و

آﻣﺎرﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﻛــﺸﻮر در دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی

دراﻣــــﺪ ،در ﯾــــﮏ دورهی زﻣــــﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿــــﻦ و

ﭘﺎﯾﮕـــﺎه اﻃﻼﻋـــﺎت  :MDGدر اﯾـــﻦ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷــــﺎﺧﺺﻫﺎی آرﻣﺎنﻫــــﺎی ﺗﻮﺳــــﻌﻪی ﻫــــﺰاره
ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان از ﺳــﺎل  ۱۳۸۳ﺗــﺎ
 ۱۳۹۳اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﮕـــﺎه اﻃﻼﻋـــﺎت  :ICPDدر اﯾـــﻦ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ و
ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ) (ICPDاز ﺳـــﺎل  ۱۳۸۰ﺗـــﺎ ۱۳۹۳
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘــﺸﻪی دﻫــﺴﺘﺎنﻫﺎ :در اﯾــﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻘــﺸﻪی
دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس
و ﻣﺴﮑﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰در ﻗﺎﻟـﺐ
 jpg ،pdfاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۳۵

ﭘﺎﯾﮕـــــﺎه اﻃﻼﻋـــــﺎﺗﯽ ﺳـــــﺮیﻫﺎی زﻣـــــﺎﻧﯽ:

ﯾــﮏ آدرس آﻣــﺎری ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان

ﻋـــﻼوه ﺑـــﺮ ﻣـــﻮارد ذﮐـــﺮ ﺷـــﺪه ،اﻃﻼعرﺳـــﺎﻧﯽ

درﺑﺮﮔﯿﺮﻧــﺪهی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از دادهﻫــﺎی آﻣــﺎری

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ،ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت

اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری از ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ درﮔﺎه ﻣﻠﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪی

ﮐــــﺸﻮری از ﺳــــﺎل  ۱۳۵۵ﻗﺎﺑــــﻞ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ

آﻣــﺎر ﻧــﯿﺰ ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔــﯿﺮد .در ﺑﺨــﺶ »ﮔﺰﯾــﺪه

ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺟﻤــﻊآوری ﺷــﺪه و ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری« ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎ و ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ

اﻧﺮژی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ،
ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤـــﺖ ،ﺻـــﻨﻌﺖ ،ﮐـــﺸﺎورزی،

 ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ

ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﮔﺰارشﻫــﺎی
ﮐﻮﺗــﺎه ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳــﺮﻋﺖ و ﺳــﻬﻮﻟﺖ اﺳــﺘﻔﺎده

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ...اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ :ﯾﻜـﯽ از

ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﻣﯽﺷــﻮد .در ﺑﺨــﺶ »ﺗﺎزهﻫــﺎی ﻧــﺸﺮ«

ﺟــــﺪاول اﯾــــﻦ ﭘﺎﯾﮕــــﺎه در ﻗﺎﻟــــﺐ  Excelدر

ﻋﻤــﺪهﺗﺮﯾﻦ راهﻫــﺎی ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻛــﺸﻮرﻫﺎ ﺑــﺮای

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ

دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد.

ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪرﯾﺰی ،ﻧﻈــــﺎرت ،ﻛﻨــــﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑــــﯽ

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻓﺎﯾﻞﻫـﺎی ﻧـﺸﺮﯾﺎت

ﺧـــﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـــﺎی ﻣﻠـــﯽ و ﻣﻨﻄﻘـــﻪای

در ﻗﺎﻟـــﺐ ) (pdfدر اﺧﺘﯿـــﺎر ﮐـــﺎرﺑﺮان ﻗـــﺮار

ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾــﺮان ﺳﺮﺷــﻤﺎری در ﺳــﺎلﻫﺎی

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻃﻼﻋﺎت اﺳـﺘﺎﻧﯽ«

 ۱۳۷۵ ،۱۳۶۵ ،۱۳۵۵ ،۱۳۴۵ ،۱۳۳۵و ۱۳۸۵

ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ

ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ

ﺻــﻮرت ﻣﺠــﺰا وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ در آن ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎ،

زﻣﺎن ،ﻫﺮ ۱۰ﺳﺎل ﯾﮏﺑـﺎر ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن اﻧﺠـﺎم

ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﮔﺰارشﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﻓﺮادادهﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی دادهﻫﺎ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی آﻣـﺎری اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ
ﺷـــﺎﻣﻞ ﺗﻌـــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔـــﺎﻫﯿﻢ ،اﺳـــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
آﻣــﺎری ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـــﺪیﻫﺎ و ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری
اﺳﺖ.

ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪﺻﻮرت  ۵ﺳـﺎﻟﻪ اﺟـﺮا
ﺷـﺪه اﺳــﺖ .در اﯾـﻦ ﺑﺨــﺶ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری
 ۱۳۸۵و  ۱۳۹۰در ﻗﺎﻟﺐ ﺟـﺪاول ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ در

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ :ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی

ﺳـــﻄﺢ ﮐـــﻞ ﮐـــﺸﻮر ،اﺳـــﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن و

اﻗﺘـــــﺼﺎدی ) ،(ISICﻃﺒﻘﻪﺑﻨـــــﺪی ﻣﺤـــــﻮری

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی آﺑﺎدیﻫﺎ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ،دادهﻫﺎی ﺧـﺎم

ﻣﺤــﺼﻮﻻت ) ،(CPCﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی

و ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳـــــﻼﻣﺖ ) ،(ICHAﻃﺒﻘﻪﺑﻨـــــﺪی ﺳـــــﻄﻮح
آﻣﻮزﺷــﯽ ) ،(ISCEDﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﻓﺮﻫﻨــﮓ و

ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﮐـــﺸﺎورزی :ﯾﻜـــﯽ از
ﺷـــﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـــﺪ آﻣـــﺎر ﻛـــﺸﺎورزی اﺟـــﺮای

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ) (ICLCو...

ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻛــﺸﺎورزی ﺑــﺎ روش ﺷــﻤﺎرش ﺗﻤــﺎم

ﺗﻌـــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔـــﺎﻫﯿﻢ :ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻪ اﻫﻤﯿـــﺖ

واﺣـــﺪﻫﺎی ﻛـــﺸﺎورزی اﺳـــﺖ .در اﯾـــﺮان ﻧﯿـــﺰ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺗﻌﺎرﯾﻒ واژهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻛﺸﺎورزی ﻫـﺮ  ۱۰ﺳـﺎل ﯾﮏﺑـﺎر در

در ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎری و آﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒــﺘﯽ ،ﻣﺮﮐــﺰ

ﺳـــــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۲ ،۱۳۷۲ ،۱۳۶۷و ۱۳۹۳

آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪی ﺗﻌـــﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿـــﻢ

اﺟﺮا ﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺎری را ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﻤـﻮده ،ﺗـﺎ ﺗﻤﺎﻣـﯽ

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻛﻮﭼﻨﺪه :ﻫـﺪف از

دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـــﯽ از ﺗﻌـــﺎرﯾﻒ ﯾﮑـــﺴﺎن و
ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
اﯾــﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﻧﻤــﺎﯾﺶ اﻟﻔﺒــﺎﯾﯽ و

اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻧـﺪﮔﯽ ﻋـﺸﺎﯾﺮ اﺳـﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ـ

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﮐـﺸﻮر و ﺗﻐﯿـﯿﺮات آن

ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری :ﺳﻠـــﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اداری-

ﻃﯽ ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳـﺎزد .ﺑـﺎ

ﺳﯿﺎﺳــﯽ در ﺗﻘــﺴﯿﻢ ﻫــﺮ ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ واﺣــﺪﻫﺎی

اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،اﻃﻼﻋﺎت آﻣـﺎری ﻣـﻮرد

ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﯿـﺴﻤﺎت ﮐـﺸﻮری ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری ﻋﺒﺎرتاﻧـــﺪ از:
اﺳــﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ،ﺑﺨــﺶ ،ﺷــﻬﺮ ،دﻫــﺴﺘﺎن و
آﺑﺎدی .ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ
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ﻧﯿــﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰان اﻣــﻮر ﻋــﺸﺎﯾﺮی و ﻣــﺴﺌﻮﻻن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذیرﺑﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۷ ،۱۳۶۶و
 ۱۳۸۷اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ در ﻃﺮحﻫـﺎی
آﻣﺎری و ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ




ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﻴﻌﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳــــﺮﻋﺖ ﭘﯿــــﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟــــﻮژی ﻓﻨــــﺎوری
اﻃﻼﻋــــﺎت در دو دﻫــــﻪی ﮔﺬﺷــــﺘﻪ ﺑــــﺴﯿﺎر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
روزﻣﺮهی ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ.
ﻣﺮاﮐــﺰ آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧــﯿﺰ ﺑــﻪ
اَﺷـــﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـــﻒ در ﻃـــﺮحﻫـــﺎی آﻣـــﺎری و
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺟﻤـﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت
از اﯾــﻦ ﭘﯿــﺸﺮﻓﺖﻫــﺎ ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدهاﻧــﺪ .ﯾﮑــﯽ از
روشﻫــﺎی ﻣــﺪرن ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت در
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـﺖ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺗﻌــﺪادی از ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾــﻦ
روش ﺳــﻨﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏــﺬ و ﻗﻠــﻢ ﺷــﺪه
اﺳــــــــﺖ .در اﯾــــــــﻦ روش ،اﻃﻼﻋــــــــﺎت
ﺟﻤﻊآوریﺷـﺪه ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗـﺮ

ﻟـــﭗﺗـــﺎپ در زﻣﯿﻨـــﻪﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﺟـــﺮای

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﺸﮑﻠﯽ ﮐـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه

ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺟﻤـﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ

اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ و ﻣـﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺻــﻮرت اﻧﺘﺨــﺎب ﺗﺒﻠــﺖ ﺑــﺮای ﺟﻤــﻊآوری
اﻃﻼﻋـــﺎت ،ﻃﺮاﺣـــﯽ دﯾﺠﯿﺘـــﺎل ﭘﺮﺳـــﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﮐﻨـــﺘﺮل و ادﯾـــﺖ ﺳـــﺆاﻻت ،اﻧﺠـــﺎم ﻣﺮاﺣـــﻞ

 ﻣﺰاﯾـــﺎی اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـــﺖ در
ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر



ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎی ﻻزم

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورود ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ؛



ﺑــﺮای ﺣﻔــﻆ اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻤــﻊآوریﺷــﺪه در

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ؛



ﺻــﻮرت ﻣﻔﻘــﻮد ﺷــﺪن ﺗﺒﻠــﺖ ،از ﻣﻬــﻢﺗﺮﯾــﻦ

ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت؛



اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از  ،GPSﺗﻠﻔـﻦ و ﺳـﺎﯾﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻣﮑﺎﻧﺎت؛

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺒﻠﺖ ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎﯾﯽ ﻏـﯿﺮ از



ﻼ
ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد ،ﻣﺜــ ً

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ؛



اﺳﺘﻔﺎده از  ،GPSاﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫـﺎی دﻗـﺖ و

ﮐﺪﮔﺬاری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ؛



اﻣﮑــﺎن ﭘــﺮش از ﺳــﺆاﻻﺗﯽ ﮐــﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ

ﺻﺤﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣــﺴﺘﻘﺮ در ﺳــﺘﺎد ،در ﺣﺎﻓﻈــﻪی ﺗﺒﻠــﺖ ذﺧــﯿﺮه

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ،در

ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ و

ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗﺗـﺎپ را

ذﺧﯿﺮه ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در

در اﺟﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار

ﻣﻮرد روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ

دادهاﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﻧـــــﺸﺎن ﻣـــــﯽدﻫـــــﺪ ﮐـــــﻪ  ۱۰ﮐـــــﺸﻮر در

ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾـﻦ روش اﺳـﺘﻔﺎده

ﺳﺮﺷــــﻤﺎریﻫــــﺎی دور  ۲۰۱۰از ﺗﺒﻠــــﺖ و

ﮐﺮدهاﻧـــﺪ ﺣـــﺪاﻗﻞ ﯾـــﮏ ﻣـــﺸﮑﻞ را ﺗﺠﺮﺑـــﻪ

آنﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛


ﺣﺬف ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر
ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ.

 ﻣﻌﺎﯾـــﺐ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـــﺖ در
ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ


آﻣــﻮزش آﻣــﺎرﮔﯿﺮان و ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﺗﺒﻠــﺖ در

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺑﻴﻌﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۳۷

ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد؛

از ﺗﺒﻠــﺖ در ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت ﺳﺮﺷــﻤﺎری

اﺳــــﺘﺮاﺗﮋی ﺳــــﺎل  ۲۰۱۰در اﺳــــﺘﻔﺎده از

ﻣــﺸﮑﻼت ﻓــﻨﯽ ﮐــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑــﺮای

ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳـﺎل ۲۰۰۷

ﺗﺒﻠﺖ:

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؛

ﻧــــﺸﺎن داد ﮐــــﻪ در اﺳــــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠــــﺖ در



ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﯿﻦ روز؛

ﺳﺮﺷــــﻤﺎری اﻓــــﺰاﯾﺶ ﺳــــﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧــــﺖ،



ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪی زﯾﺎد ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﺒﻠـﺖ و



ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺳﺮﺷﻤﺎری؛


اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺒﻠﺖ؛

ﻣــﻮاردی ﮐــﻪ در اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ در





ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻋﻤﻠﯿـﺎت
ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ؛

ﺑﻬﻨﮕﺎمﮐﺮدن ﻧﺮماﻓﺰار در ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت،



آﻣـــﻮزش ﺻـــﺤﯿﺢ آﻣﺎرﮔﯿﺮﻫـــﺎ و اﺳـــﺘﻔﺎده از

درج ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺒﻠﺖ؛



ﺗﻘﻮﯾﺖ  ITﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت؛



راهاﻧــــﺪازی  ۷۰۰۰ﺳــــﺘﺎد ﻣﺠﻬــــﺰ ﺑــــﻪ

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎ از ﺿـﺮورﯾﺎت
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻃـﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری

ﻧﻮتﺑــﻮک ﺑــﺮای اﻧﺘﻘـــﺎل اﻃﻼﻋــﺎت ﺑـــﻪ

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺒﻠــﺖ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ و ﺗﺠﺮﺑــﻪی ﺑــﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿــﺪی

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

ﮐــﺎرﺑﺮان :آﯾــﺎ ﮐــﺎرﺑﺮان ﺗﺒﻠــﺖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ

ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﺪ؛

آﻣــﻮزشﻫــﺎی ﻣﺤــﺪودی ﮐــﻪ اراﺋــﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟

در اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده



از ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ،

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ:

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت :دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮان ﺑﻪ Wi-Fi

در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖﻫـﺎی

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻃﺮح :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺠــﻢ ﺳــﺆاﻻت ﮐــﺎﻫﺶ و ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪﻫــﺎ ﺳــﺎده
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺰﯾﻨــﻪ :ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫــﺎی ﺧﺮﯾــﺪ ﺗﺒﻠــﺖ ،آﻣــﻮزش
آﻣﺎرﮔﯿﺮان ،آﻣﻮزش ﺗﯿـﻢ ﻓـﻨﯽ ﺑـﺮای ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎ و رﻓـﻊ اﺷـﮑﺎل آﻣـﺎرﮔﯿﺮان ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ

زﯾــﺎدی ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎ در
 ۳۱۶٬۵۷۴ﺣﻮزهی آﻣﺎری ﺷﺮوع ﺷـﺪ .ﺗﻌـﺪاد
ﺳﺆاﻻت در ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه  ۳۷و در ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ۱۰۸
ﺳــﺆال ﺑــﻮد .در اﯾــﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧــﯿﺰ ﻣــﺸﺎﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۲۰۰۷ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
ﭼﻬــﺮه اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ و ﻓﺎﯾــﻞ آدرس ﺑﻬﻨﮕﺎمﺷــﺪه
ﻣـــﻮرد اﺳـــﺘﻔﺎده ﻗـــﺮار ﮔﺮﻓـــﺖ .در ﻣﺠﻤـــﻮع

دﻗﺖ ﺑﺮاورد ﺷﻮد.

 ۲۲۰٬۰۰۰ﺗﺒﻠﺖ ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎرت و ﺟﻤـﻊآوری

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ :ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﺎن

اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت.
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓـﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد؟
ﭘـــﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓـــﻨﯽ :آﯾـــﺎ ﻧـــﯿﺮوی ﮐـــﺎﻓﯽ ﺑـــﺮای
ﭘـــﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓـــﻨﯽ آﻣـــﺎرﮔﯿﺮان و دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﻫﺴﺖ؟

 ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﺟﻤـﻊآوری
اﻃﻼﻋــﺎت در اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺳــﺎل
 ۲۰۱۰ﺑﺮزﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮزﯾـﻞ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۷ﺑـﺎ
ﻫﺪف روﺷﻦﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده

۳۸
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اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻠـﺶ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ.



ﻧﻘﺸﻪی ﺣﻮزهی آﻣﺎری؛



ﻓﻬﺮﺳــﺖ آدرسﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻗﺒــﻞ از اﺟــﺮا
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛



ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ؛



GPS؛



ﺧﻼﺻﻪای از راﻫﻨﻤﺎ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﮐـﺎر
ﻣﺄﻣﻮر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾــﺎی اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠــﺖ در ﺳﺮﺷــﻤﺎری
ﺳﺎل ۲۰۱۰


اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی؛



ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه



ﮐـــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫـــﺎی ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﻫـــﺮ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ؛



اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ )ﺣﺪوداً ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ



در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ »دﯾﻮار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ«

از ﺧﺎﺗﻤﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺑﺮای ﻫﺮ آﻣـﺎرﮔﯿﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی از

ﺷﺪ(.

دوﺑﺎرهﺷﻤﺎری؛

 ﺗﺠﺮﺑــﻪی ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی ﻣــﺪرن در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻋﻤﺎن
اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل ۱۹۹۳
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ،ﺳــﭙﺲ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۳دوﻣﯿــﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺟﺮا ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری از دو
روش ﮐﺎﻏـــﺬی و ﺗﺒﻠـــﺖ ﺑـــﺮای ﺟﻤـــﻊآوری
اﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ .در ﺳــﺎل  ۲۰۱۰در
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ۱۰ﺳﺎل ادارهی آﻣﺎر
اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد .در ﺳﺮﺷﻤﺎری



ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬـﻢ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ؛



در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋـﺪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ادﯾﺖ ﺳﺆاﻻت؛



درج ﺧﻼﺻــﻪی راﻫﻨﻤــﺎ در ﺗﺒﻠــﺖ ﺑــﺮای
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮﻫﺎ؛



اﻣﮑـــﺎن اراﺋـــﻪی ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد در اﻧﺘﻬـــﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﻣﺰاﯾـــــﺎی اﺳـــــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـــــﺖ در اﯾـــــﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری:

ﺳـــﺎل  ۲۰۱۰ﺑـــﺎ ﻫـــﺪف ارﺗﻘـــﺎی ﮐﯿﻔﯿـــﺖ



ﺳﺮﺷــﻤﺎری از روشﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ادﯾــﺖ و

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن؛



ﮐﻨـــﺘﺮل اﻃﻼﻋـــﺎت اﺳـــﺘﻔﺎده ﺷـــﺪ .ﺗﮑﻤﯿـــﻞ

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ؛



ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑــﻪ روش ﭼﻬــﺮه ﺑــﻪ ﭼﻬــﺮه و ﺑــﺎ

ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ؛



اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺮای

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری؛



اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در ردهﻫﺎی

اﻓــﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷــﺶ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،ﻋﮑــﺲﻫــﺎی
ﻣﺎﻫﻮارهای و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠـﺪد اﻃﻼﻋـﺎت از

ﻣﺨﺘﻠﻒ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری و دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗـﺮ در آﻣـﻮزش

ﻫﺰﯾﻨــــﻪﻫــــﺎی ﺳﺮﺷــــﻤﺎری :ﻫﺰﯾﻨــــﻪﻫــــﺎی
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﺑـﺎ  ۶٫۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر
در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻗﺒﻠــﯽ ﺑــﻪ دو ﺑﺮاﺑــﺮ
اﻓــــﺰاﯾﺶ ﭘﯿــــﺪا ﮐــــﺮد و در ﺳــــﺎل ۲۰۱۰
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑـﻪ  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دﻓﺘﺮ
ﺳﺮﺷﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻠـﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
در ﺟﻤﻌﯿــﺖ :ﻋﻠــﯽرﻏﻢ ﺗــﻼشﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۰۰اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ۶ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﻢﺷــﻤﺎری در اﯾــﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺑــﺮاورد ﺷــﺪ و
 ۳٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿـــﻦ دﻟﯿـــﻞ در ﺳـــﺎل  ۲۰۰۱ﻣـــﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﺟـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل ۲۰۱۰
ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎی
ﻣﺪرن ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد .از ﺗﺒﻠـﺖ ﺑـﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آدرسﻫﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾـﯽ
ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﭘــﺴﺖ ارﺳــﺎل ﻧــﺸﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ،

روش ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻔــﻨﯽ ) (CATIاﺳــﺘﻔﺎده

ﮐﻠﯿﻪی ردهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺖ.

ﺳﺮﺷــﻤﺎری را ﮐﺎﻣــﻞﺗــﺮ ﮐــﺮد ،ﮐﯿﻔﯿــﺖ ارﺗﻘــﺎ

 ﻃــﺮح ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﺎ

ﺟﻤﻊآوری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.

ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣﺠﺪد ﺣﻀﻮری ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮار

اﺳـــﺘﻔﺎده از روشﻫـــﺎی ﻣـــﺪرن در

ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ،

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۱۰آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﭼﻨــﺪﯾﻦ آزﻣــﺎﯾﺶ ﻗﺒــﻞ از اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری

ﻃﺒــﻖ ﻗــﺎﻧﻮن در آﻣﺮﯾﮑــﺎ ﻫــﺮ دهﺳــﺎل ﯾﮏﺑــﺎر

ﺷــﺪ .ﺑــﻪﮐــﺎرﮔﯿﺮی روشﻫــﺎی ﻣــﺪرن ﭘﻮﺷــﺶ

اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در اﯾــﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری از ﻧﻘــﺸﻪﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺮ آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑـﻮد.
وﯾﮋﮔـــﯽﻫـــﺎی اﺻـــﻠﯽ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـــﺖ در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل :۲۰۱۰


در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪی ﮐـﺎرﺑﺮی
و ﮐﻠﻤﻪی ﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﻮزهی آﻣﺎری؛

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ دﻓـﺘﺮ ﺳﺮﺷـﻤﺎری
اﺟــﺮا ﻣــﯽﺷــﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭘــﺲ از اﺟــﺮای
ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺳـــﺎل  ۲۰۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰیﻫـــﺎی
ﺳﺮﺷــــﻤﺎری ﺳــــﺎل  ۲۰۱۰ﺗﻮﺳــــﻂ دﻓﺘــــﺮ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ وﻇﯿﻔـﻪی ﺟﻤـﻊآوری و اﻧﺘـﺸﺎر
اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺤﻠﯿـــﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖﻫـــﺎی ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺳـــﺎل



ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ GPS؛

 ۲۰۰۰و ﻣــﺸﮑﻼت ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺷــﺪه در اﯾــﻦ



اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی  GISﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ

ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺑــﻮد .دو ﻣــﺸﮑﻞ ﻋﻤــﺪه در اﯾــﻦ

ﻣﺄﻣﻮرﻫﺎ؛

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻃـﺮح

ﺗﻬﯿـــﻪی ﻧﺮماﻓـــﺮاز و ﺳـــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿـــﺎت
اﺟﺮاﯾــﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ آﻣــﻮزش و در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ
ﺑﯿﺶ از  ۴۵۰ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮد.
ﺑﯿــﻦ ﺳــﺎلﻫــﺎی  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۴اﯾــﻦ ﮔــﺮوه
ﮐﺎری ،ﺑﺮ روی اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎری و
ﻣﻨﻄﻘــﯽ در اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺳــﺎل ۲۰۱۰
ﻓﻌﺎﻟﯿــــﺖ ﮐﺮدﻧــــﺪ .ﺗﻤﺮﮐــــﺰ اﺻــــﻠﯽ »ﻃــــﺮح
ﺟﻤﻊآوری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت  «FDCAﺑـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـﺖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪ .ﻫﺰﯾﻨـﻪی اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﺣﺪود  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد و در آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎلﻫـﺎی  ۲۰۰۴و ۲۰۰۶
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد:

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

۳۹

 ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮح »ﺟﻤﻊآوری
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت« FDCA
 :۲۰۰۱اﻧﺘــــــﺼﺎب ﻣــــــﺪﯾﺮ ﺳﺮﺷــــــﻤﺎری.
ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔــﯿﺮی ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠــﺖ ﺑــﺮای
دﺳــــــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــــــﻪ آدرسﻫــــــﺎ و ﺗﮑﻤﯿــــــﻞ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑـﺮای آنﻫـﺎ اﻗـﺪام
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛
 :۲۰۰۳-۲۰۰۲ﻃﺮاﺣـــﯽ ﯾـــﮏ ﻧﻤﻮﻧـــﻪﮔﯿﺮی

 :۲۰۰۸در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﻣــﺸﮑﻼت ﻓــﻨﯽ دﺳــﺘﮕﺎهﻫــﺎ از ﻣﻬــﻢﺗﺮﯾــﻦ

ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻـﺤﯿﺢ از

اﯾﻦ روش ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
در آﺧــﺮﯾﻦ ﮔــﺰارش ﮔــﺮوه ﻋﻨــﻮان ﺷــﺪه ﺑــﻮد:
ﻋﻠـــﯽرﻏﻢ اﯾـــﻦ ﮐـــﻪ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـــﺖ در
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﯿﺪ وﻟـﯽ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣـﺸﮑﻼت ﺑـﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
Ficek Angie, What we learned
from using tablet computers for
data collection, 29July 2014 .

ﻇــﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼــﮏ در ﺟﺮﯾــﺎن اﺟــﺮا ﺑــﻪ ﮐﻮﻫــﯽ از

Castro Daniel, Information

دﻓﺘﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری؛

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿـﻦ ذیﻧﻔﻌـﺎن

Technology Foundation and

و ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ

Learning Lessons from 2010,

 :۲۰۰۴اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ

ادارهی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد.

ﺳﺮﺷﻤﺎری .ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه:

ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۸اداﻣـﻪ

LeisherCraig, A Comparison of

ﻋﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺠـﻢ زﯾـﺎد

داﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ روش اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠـﺖ

Tablet-Based and Paper-Based

دادهﻫﺎ.

ﺑــﺮای ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت روش ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ



 ﻓﺮﯾﺰﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﻧﯿــﺴﺖ .ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ در



اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺷﺪ.

ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﻓـﺮاد



ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺗﺒﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ زود ﭘـﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ و

زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺎر درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در



در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.


 ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﮔﺰارﺷـﯽ ﺗﻬﯿـﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده
از ﺗﺒﻠـﺖ وﺟـﻮد دارد وﻟـﯽ ﺧﻄـﺮات ﺟـﺪی در
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐــــﺎر ﺑــــﻪ ﻋﻬــــﺪهی ﮔــــﺮوه دﯾﮕــــﺮی ﺗﺤــــﺖ
ﻋﻨـﻮان  MITRﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷــﺪ .ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾــﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓــﺖ .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﭘــﺲ از آزﻣــﺎﯾﺶ ﺳﯿــﺴﺘﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣـﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷـﺪه
را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﻻزم
را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو
ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﭘـــﺲ از ﻧﺸـــﺴﺖﻫـــﺎی ﻣـــﺴﺘﻤﺮ ،ﻣـــﺸﮑﻼت
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻓﻬﺮﺳـﺖ
ﺷﺪ.

۴۰

ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺟﺰﯾﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﻧﺪ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖﻫـﺎی ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت در دﻫـﻪی ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺗـﺴﻬﯿﻞ اﻧﺠـﺎم
ﺑــﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎ ،ﻣﺮاﮐــﺰ آﻣــﺎری در
ﺗﻌﺪادی از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻧـﯿﺰ از اﯾـﻦ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖﻫـﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ و در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری و
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺗﺒﻠـــﺖ و ﻟﭗﺗـــﺎپ در اﺟـــﺮای ﺳﺮﺷـــﻤﺎری و
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ورود دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧــﺐ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮد،
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺑـﯽاﻫﻤﯿـﺖ ﺟﻠـﻮه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟـﺮا ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺒﻠـﺖ ،ﺗﻤـﺎم
ﺷــﺪن ﺷــﺎرژ دﺳــﺘﮕﺎهﻫــﺎ در ﺑﯿــﻦ روز و رﻓــﻊ
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Planning for 2020, April 2011.

Data Collection

Survey

in Conservation Projects, 2014. .

اﺧﺒﺎر




ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺳﺮﻛﺎراﺗﻲ

 دﯾــﺪار رﻳﺌــﺲ ﺟﻤﻬــﻮر ﺑــﺎ ﻣــﺴﺌﻮﻻن
ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻣﻬﺮﻣﺎه در دﯾﺪار دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻼم آﻣﺎر ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﺑﯿـﺎن واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎز ﺣﻤﺎﯾـﺖ آﻧﻬـﺎ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از دﺳـﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻼم آﻣﺎر ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﯿـﺸﻪ ﺑـﻪدﻗﺖ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻮﻻن ﺳﺮﺷـﻤﺎری

ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪدﻗﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐـﻪ اراﺋـﻪی اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ آﯾﻨـﺪهی ﺟﺎﻣﻌـﻪ و

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری» ،آﻣﺎر« را اﻣﺎﻧﺖ و ﭘﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ

ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

و ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »اراﺋﻪی آﻣﺎر ﻏـﯿﺮ واﻗﻌـﯽ ﮔﻨـﺎه ﺑـﺰرگ و ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﻣﻠـﯽ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺸﺪار آﻣﺎرﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧـﯽ

اﺳﺖ« ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اراﺋـﻪی اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ آﯾﻨـﺪهی ﺟﺎﻣﻌـﻪ و

ﮐﺸﻮر را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر

ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و آب در آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺣﺠــﺖ اﻻﺳــﻼم و اﻟﻤــﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐــﺘﺮ ﺣــﺴﻦ روﺣــﺎﻧﯽ روز ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ،ﺷــﺸﻢ

دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﯾـﺪ دﻗﯿـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧـﯿﺰ ﺑـﺮ

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺳﺮﻛﺎراﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۴۱

ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮر ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣـﻪ داد:

ﮔﻔﺖ :انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺮدم

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر اﻋﻼمﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز را

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری دو رﻗﻤـﯽ و ﯾـﺎ ﺣـﺘﯽ ﺗـﮏ رﻗﻤـﯽ ۹٫۹
درﺻﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﯿـﺴﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪی
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ راﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﺧﺮد ﺟﻤﻌـﯽ
و ﺗﺪﺑﯿﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﯿـﺰ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد .دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ و
دﻗﺖ اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷـﺪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﮔﻔـﺖ:
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﺣﻘـﻮق اول ﻣـﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮﻧــﺪ ،ﺑــﺮای درﯾﺎﻓــﺖ آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت ﻧــﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈــﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮد از آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐـﻪ
راﺟﻊ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﺳــﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ و ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﻫﻤﯿــﻦ آﻣــﺎر ﺑــﺮای آﯾﻨــﺪهی ﮐــﺸﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨـﺪ ،ﺣﺘﻤـ ًﺎ ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﻣﻠـﯽ و
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ،روﻧﺪ ﮐﺎر و رﺷﺪ را
در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ اﻃـﻼع

رﺋﯿــﺲ ﺟﻤﻬــﻮری اﻇﻬــﺎر داﺷــﺖ :از ﻣــﺮدم ﻋﺰﯾــﺰ ﮐــﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﻣــﯽﮐﻨﻢ ﮐــﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺣـﺴﺎس
ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ و ﺿﺮورت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﺳـﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺎﯾـﻪای اﺳـﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی ﮐﺸﻮر درﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ دوﻟـﺖ ﺗـﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی در
ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔـﺖ :اﺧـﯿﺮاً ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ
اﺣﯿﺎء ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣـﺴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۵ﺳـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ رو ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ و
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺮخ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺻـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی
ﮐــﺸﻮر اﺳــﺖ ،اداﻣــﻪ داد :ﺑــﺴﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮاﻧﯿﻢ از آﻏــﺎز ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪی ﮐﺎﻓﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻠـﯽ و ﺷـﺮﻋﯽ ﺣﺮﮐـﺖ
ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
دﮐــﺘﺮ روﺣــﺎﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﮐــﺮد :اﺷــﺘﺒﺎه در آﻣــﺎر و ارﻗــﺎم دادهﻫــﺎ و اﻃﻼﻋــﺎت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻣـﺎر ﺳـﺨﻦ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ و ﻋﻤـﻞ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزﯾٰﻬﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن

ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ:

دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﻣـﺮوز ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ ﻋـﺎدت دارﻧـﺪ ﮐـﻪ آﻣـﺎر
ﺳــﺮﺧﻮد درﺳــﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ،ﮔﻔــﺖ :ﻣﺤﻘــﻖ ،ﺻــﺎﺣﺐ ﻧﻈــﺮ و اﺳــﺘﺎد داﻧــﺸﮕﺎه

اﮔﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ در ﻣـﺴﯿﺮ و ﻧﺤـﻮهی ﺣﺮﮐـﺖ دﭼـﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ

دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آرزوی ﻣﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

آﻣﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد.

اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﻣﺠـﺎزی ﻣﺮﺣﻠـﻪی اوﻟﯿـﻪ از ﻣـﺮدم را
راﻫﯽ ﺧﻮب و درﺳﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و

ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺣﺪت
ﻫﻤﻪی ﺗﻼش و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪی درب ﻣﻨـﺎزل اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐـﺮد و اﻓـﺰود:

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه راه ﺣﻞ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﻼش ،ﮐﻮﺷﺶ ،اﻧﺴﺠﺎم ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻠـﯽ ﻓﮑـﺮ

دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋـﺎت در ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل ۱۳۹۵

۴۲
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ﮐﺮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ روﺣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺻـﺮف وﻗـﺖ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی زﯾـﺎد در ﺳﺮﺷـﻤﺎری

ﺣﻀﻮری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ آﻣـﺎر در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر

اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮﺳـﯿﻢ ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﻪ

ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.

ﻟﺤﻈﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎر اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺰود :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏ و ﺣـﺘﯽ دو ﺳـﺎل

ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دﺳـﺘﻮرات رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ،ﺑﺤـﺚ آﻣـﺎر و

ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻮد اﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر

اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻌـﺪ از  ۳ﻣـﺎه ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑـﯽ در

دارد و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ آﻣﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰیﻫﺎ در ﺟﻬـﺖ

ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

 دﻋﻮت دﮐـﺘﺮ ﻇﺮﯾـﻒ از ﻣـﺮدم ﺑـﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
ﺳﺎل ۱۳۹۵
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ دوازدﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در

وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﻃـﺮح
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﻦآوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ
ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢﺗﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ،اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ در
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۹۵ﺑـﻪ ﻣـﺮدم

وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻠـﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮب ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،اﻓـﺰود:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪه

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـﺪه و ﺣـﺘﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از
آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣـﯽ

دﮐﺘﺮ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻃـﺮح از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺗﺠﺮﺑـﻪی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮدم ﺗﻼش ﮐﺮدم ﮐﻪ از آنﺟﺎ در اﯾﻦ ﻃـﺮح

ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ اداﻣـﻪ داد :ﺣﺘﻤـ ًﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ

ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨــﻢ و وارد ﺳــﺎﯾﺖ ﺷــﻮم وﻟــﯽ ﺳــﺎﯾﺖ ﺷــﻤﺎ ﮔﻮﯾــﯽ در ﺧــﺎرج ﺑــﺎز

ﺧﻮدﺷﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗـﺮ در

ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ آﻣﺪم ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮐﻤﺒـﻮد وﻗـﺖ

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑـﻪ روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﻃـﺮح
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ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در آن ﻣﻮﻗـﻊ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺮاﮐـﻢ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑـﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم در اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ در
ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﺮدم در ﻃﺮحﻫـﺎی
ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔـﺖ :اﻣﯿـﺪوارم ﻣـﺮدم ﻫـﺮ ﭼـﻪ زودﺗـﺮ در اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی
از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

 دﯾــــﺪار رﺋﯿــــﺲ ﻣﺠﻠــــﺲ ﺷــــﻮرای
 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﺗﯽ از آﻗﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨـﺖ در ﺣﺎﺷـﯿﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺮدم ﺑـﻪ
دوﻣﯿـــﻦ ﺟﻠـــﺴﻪی ﺳـــﺘﺎد ﺳﺮﺷـــﻤﺎری
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل ۱۳۹۵
رﺋﯿـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷــﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ در دﯾــﺪار ﺑـﺎ رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣــﺎر اﯾـﺮان ﺑــﺮ
در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﮐـﻪ در

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺣـﻀﻮر دﮐـﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨـﺖ رﺋﯿــﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪ ﮐـﺸﻮر ﺑﺮﮔـﺰار ﺷــﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻠﺖ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ .دﮐﺘـﺮ
ﻧﻮﺑﺨﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ
را ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ذﮐـﺮ
ﮐﺮد و از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم در ﺣﻔـﻆ اﯾـﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎرﺳﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ
اراﺋﻪی ﮔﺰارﺷﯽ از روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ۸۱ﻫـﺰار ﺧـﺎﻧﻮار
از اﺑﺘﺪای روز ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۴روز دوﺷـﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠـﻢ ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﺧـﺒﺮ داد .ﭘﺎرﺳـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺨﺼﯿﺺ  ۱ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ راﯾﮕـﺎن ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎﯾﯽ ﺧﺒـﺮ
داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘُﺮ ﮐﻨﻨﺪ .رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓـﺰود :ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷـﻤﺎری در روز اول ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣـﺮدم ﭘﯿـﺶ آﻣـﺪه اﮐﻨـﻮن رﻓـﻊ ﺷـﺪه و ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﺳــﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺶﺗــﺮی ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﮐﻨﻨــﺪ .ﮔﻔﺘــﻨﯽ اﺳــﺖ
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣـﺎه آﻏـﺎز و ﺗـﺎ  ۲۴ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ

روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی اﺻـﻮﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺑﺪون داﺷﺘﻦ آﻣﺎری ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿـﺴﺖ و ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺷـﻮد
ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.

اﮔــﺮ آﻣــﺎر و ارﻗــﺎم دﻗﯿــﻖ ﺑﺎﺷــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻧــﯿﺰ ﺑــﺎ دﻗــﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ آﻣﺎر و ارﻗﺎم دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻧـﯿﺰ ﺑـﺎ دﻗـﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل در ﺣـﻮزهی ﻣـﺴﮑﻦ و ﺑﯿﮑـﺎری و
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣــﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ اﻃﻼﻋــﺎت و آﻣــﺎر دﻗﯿــﻖ ﻫــﺴﺘﯿﻢ ﺗــﺎ
ﻧﺤﻮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺣـﻀﻮری از  ۲۵ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎ  ۲۵آﺑـﺎن ﻣـﺎه در ﮐـﻞ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺣـﻮزهی ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و

ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒـﺖ

ﮐﺸﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راهﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎ

ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در زﻣﺎن آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺣﻀﻮری ﺑﺎ اراﺋﻪی ﮐﺪ آﻣﺎری ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟـﺰ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣـﺮدم

ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
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آن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻧﻘـﺼﯽ در ﮐـﺎر اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد اﻣـﺎ
ﻼ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﺟـﺮای ﮐﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺸﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
اﻣﺮوز ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﮐـﺎﻣ ً
رﻫﺒﺮی اﺳﺖ و آن را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﻠـﯽ اﺳـﺖ
و ﺟﻨﺒﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﭘﺎﯾـﻪی ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر از ﯾـﮏ ورزﯾـﺪﮔﯽ ﺧـﻮب ﺑـﺮای اﺧـﺬ آﻣـﺎر ﺑﺮﺧـﻮردار

ﻣﺮﮐﺰ از ﯾﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

اﺳﺖ

ارزش ﺳﺮﺷﻤﺎری از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ

دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر از ﯾﮏ ورزﯾـﺪﮔﯽ ﺧـﻮب ﺑـﺮای اﺧـﺬ

دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧـﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻼش ﮐـﺮده ﺗـﺎ ﻋﺰﻣـﯽ

آﻣﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ،اﻓـﺰود :اﮔـﺮ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣـﺮدم در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪی وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوز اﻋﻢ از رﮐﻮد ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﻼش ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ داﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ
آﻣﺎر روﺷﻦ و ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓـﺰود :ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ ﻃـﺮح آﻣﺎﯾـﺶ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪون ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎری دﻗﯿﻖ ﻫـﺴﺘﯿﻢ ﭼـﺮا ﮐـﻪ در ﻏـﯿﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿـﺶ روﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮدم
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه
از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮدم اﻣﺮ ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون
ﺷﮏ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑـﻮده و از آن در ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و در
ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر را از اراﺋﻪی اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮدی ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم ﻧـﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﮐﻨﻨـﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎری ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر را از اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪﺑﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﮔـﺎﻫﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ در
دوراﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﺒـﻮد و اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽﻫـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ از

ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺪانداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷـﻮری
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪی ﻧـﯿﺰ ورود ﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا ارزش
اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿـﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ﻟﺬا ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎ اﺛـﺮی ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر اﺳـﺖ و ﻣـﺮدم ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎرﺳﺎ :ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در اﯾـﻦ دﯾـﺪار ﺑـﻪ اراﺋـﻪی آﺧـﺮﯾﻦ اﺧﺒـﺎر
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻓﺰود :ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ در ﮐﻞ دﻧﯿـﺎ ﺳـﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،دوران ﮔﺬار و ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه در
اﯾﺮان ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوران ﮔﺬار ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن از  ۳ﺗﺎ  ۲۴ﻣﻬﺮﻣﺎه اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺣﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ و
از  ۲۵ﻣﻬﺮ ﺗﺎ  ۲۵آﺑﺎن ﻧـﯿﺰ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﻧـﺸﺪﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪی اول در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﺳـﺖ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨـﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  ۳۵درﺻﺪ از ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔـﻮذ  ۴۵درﺻـﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ
در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺪف ﺑـﺎ
ﻫﻤﺖ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
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۴۵

ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﻔﺘﻪی اول اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۷۱۵ ،ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺑـﺴﯿﺎر ﮐـﻢ اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ ۱۰ :ﻣﯿﻠﯿـﺎرد

ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۸۳ﻫﺰار

ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣـﺎ اﯾـﻦ

ﻧﻔــﺮ ﻣﯽﺷــﻮد؛ اﯾــﻦ ﻫــﺪف ﺣــﺪود  ۲۴درﺻــﺪ از ﻫــﺪف  ۳۵درﺻــﺪی ﻣــﺎ را

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ دارای  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻋﻘـﺐ ﻫـﺴﺘﯿﻢ اﻣـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :در اﺣﮑـﺎم داﺋﻤـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﮐـﻪ در اﯾـﻦ اﺣﮑـﺎم آﻣـﺪه

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن ﻧـﯿﺰ ﻫـﺪف ﻣﺸﺨـﺼﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻠﯽ آﻣﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﺷـﺸﻢ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﻮد ﻟـﺬا از ﻟﺤـﺎظ

اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷـﻬﺮ ،ﺳـﻤﻨﺎن ،ﺧﺮاﺳـﺎن

اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻟـﯽ دو ﻣـﻮرد اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ

ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را در اﯾﻦ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم

ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

داﺷﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺪان ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻟـﺒﺮز
اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻢﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﯿـﻦ اﺳـﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در اواﺳﻂ ﺟﺪول ﻗﺮار دارد.

ﭘﺎرﺳﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﺎﺳـﺦ دادن ﺻـﺤﯿﺢ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ درﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ راﻫﮑـﺎری اﺷـﺎرهای ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ اﮔـﺮ

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪﻫﺎ ﻧـﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﺎ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﻃﺮح ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ  ۳ﻣـﺎه دﯾﮕـﺮ ﻧـﯿﺰ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ

اﺳﺖ.

ﺳﺮﺷﻤﺎری را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ  ۴۰ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ
ﻧﯿﺮو ﮐﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آن آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗـﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ،
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ

ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖﮐﺎری

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﻧـﯿﺰ اراﺋـﻪی اﯾـﻦ

در آﻣﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻧﯿـﺰ

اﻃﻼﻋﺎت اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﻗـﻀﺎﯾﯽ

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت

ﻗﺮار داد.

دﻗﯿﻖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ زودی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
وی ﺑــﺎ ﯾــﺎدآوری ﺗــﺸﺘﺖ آﻣــﺎری و اﺧﺘــﻼف آﻣــﺎری اﻓــﺰود :ﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﮐﺠـﺎی ﮐـﺸﻮر آﻣﺎرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﮐـﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑـﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،اﮔـﺮ ﺣـﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺸﺨـﺼﯽ دارﯾـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ آن را در
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و ﻓـﺼﻞ
ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻓـﺰود :ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻧـﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺣﻮزهﻫـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ
ﺧــﻮد ﻣــﺮدم را ﺗــﺸﻮﯾﻖ ﺑــﻪ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪی اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ ﻧﻔــﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﺑﻮدﺟﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ
دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و ﺑﻮدﺟﻪی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺮﺟﻊ راﻫـﺒﺮی و
ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺑﺰار ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﻮد و در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟـﻪی
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.

۴۶
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 ﺑﺎزدﯾــﺪ وزﯾــﺮ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﻓﻨــﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎء
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت از
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻻزﻣـﻪی ﮔـﺬار از ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪرن را ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻓـﻮق
ﻓﻌﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ذﮐـﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ

اﺣﺴﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ در ﮐـﺸﻮر ﻓﺮاﻫـﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ،ﺳـﺘﺎد ﮐـﻞ ﻧـﯿﺮو ﻫـﺎی ﻣـﺴﻠﺢ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
وی در اداﻣــﻪ ﺑــﺎ اراﺋــﻪی ﮔﺰارﺷــﯽ از ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨــﺎن در ﺳﺮﺷــﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻔﺖ :در  ۱۷روز اول ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روزاﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۲۲۹ﻫﺰار در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .در روز ﻫﺠﺪﻫـﻢ
 ۴۶۸ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار و روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۷۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ

ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم در ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﺑــﻪ  ۳۵درﺻـﺪ ﯾﻌـﻨﯽ ﺑـﻪ ﺷــﺎﺧﺺ
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﭼﻮن ژاﭘﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر و ﻣـﺮدم اﯾـﺮان در ﺟﻬـﺎن

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﺮدم ،ﻣﻬﻠﺖ

ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

از  ۲۸ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐـﺸﻮر اﺟـﺮا ﻣﯽﺷـﻮد .دﮐـﺘﺮ ﭘﺎرﺳـﺎ

دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨـﺶ ﻣﻨﻄﻘـﻪی آﺳـﯿﺎ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳــﯿﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن
ﻣﻠـــﻞ ﻣﺘﺤـــﺪ ) (UNFPAﺑـــﺎ ﻣـــﺪﯾﺮان
ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎ  ۲۷ﻣﻬﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺣـﻀﻮری
اﻓﺰود :ﺗﺎ اﻣـﺮوز ) ۲۴ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه(  ۲۰٫۵درﺻـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ و ۲۱٫۵
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮر در ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .رﺋﯿـﺲ
ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺳـﻤﻨﺎن و
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ را داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ و ﻗـﻢ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
ﻣﻬﻠﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻓﺮم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وزﯾــﺮ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت ﻧــﯿﺰ در ﺑﺎزدﯾــﺪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧــﻪی ﺳــﺘﺎد
ﺳﺮﺷـــﻤﺎری  ۱۳۹۵و ﻣﺮﮐـــﺰ داده ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان ،ﺿـــﻤﻦ ﺗﻘـــﺪﯾﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر ﺑــﺮای اﺟــﺮای ﺑﻬﯿﻨــﻪی ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،۱۳۹۵
ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻠﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈـﯽ
ﺿﻤﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﺳـﺖ .وی
اﻓــﺰود :ﺑــﺎ رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘــﺼﺎدی از ﺟﻤﻠــﻪرﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎ ،ﺑــﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿـﺎز
آن دادهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﻣـﺮدم
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫـﺎی
ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾـﺎﻓﺘﮕﯽ در ﻫﻤـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :اﮔـﺮ

ﺧﺎﻧﻢ ﯾﻮرﯾﮑﻮ ﯾﺎﺳﻮﮐﺎوا ،ﻣـﺪﯾﺮ ﺑﺨـﺶ ﻣﻨﻄﻘـﻪی آﺳـﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ﺻـﻨﺪوق
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (UNFPAﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻻﺣـﺪ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎرم آﺑﺎن ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،اﻋـﻀﺎی ﺷـﻮرای ﻣﻌـﺎوﻧﯿﻦ و ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻫﻤﮑﺎریﻫـﺎی ﻣـﺸﺘﺮک
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﺸﻢ ﮐﺸﻮری ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﻮد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﻪ
ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﯾﻮرﯾﮑـﻮ
ﯾﺎﺳﻮﮐﺎوا و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﺮاه ،ﺑـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ و اﻫﻤﯿـﺖ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﯿـﻦ دو ﺳـﺎزﻣﺎن
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و در اداﻣﻪ درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔـﺰارش ﻣﺨﺘـﺼﺮی
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪی اول و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۵از
ﺗــﺎرﯾﺦ  ۳اﻟــﯽ  ۳۰ﻣﻬــﺮ در ﮐــﺸﻮر اﺟــﺮا ﺷــﺪ و ﻣﺮﺣﻠــﻪی دوم ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﺣﻀﻮری ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ ،از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻣﺎه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در اداﻣﻪ اﻓﺰود:
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ) ۳۵درﺻﺪ ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۴۶درﺻـﺪ از ﻣـﺮدم
اﯾــﺮان در ﺳﺮﺷــﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ژاﭘﻦ )  ۳۷درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  (۲۰۱۵و ﮐـﺮه ﺟﻨﻮﺑـﯽ و ﻣـﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻣـﺴﺎل اوﻟﯿـﻦ ﺳـﺎل ﺑﺮﮔـﺰاری ﺳﺮﺷـﻤﺎری
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ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ ،اﯾـﺮان در ﺟﺎﯾﮕـﺎه

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪی

ﻣﻤﺘﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اداﻣﻪ آﻗﺎی زاﻫﺪﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎی آﻣـﺎری و

ﮔﺰارش ﮐﺸﻮری ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ دﻓـﺘﺮ رﻫـﺒﺮی ﮔـﺮوه ارزﯾـﺎﺑﯽ اﯾـﻦ

آﻣﺎرﻫــﺎی ﺛﺒــﺘﯽ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﻧــﯿﺰ ﺿــﻤﻦ اﺑــﺮاز ﺧﺮﺳــﻨﺪی از ﺣــﻀﻮر

ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎ در اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان ،ﺳﻮدﻣﻨﺪی رواﺑﻂ

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را ﺑـﺮای ﮐـﺸﻮر اﯾـﺮان و ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاران و

ﻫﻤﮑــﺎری دو ﺳــﺎزﻣﺎن را ﻣــﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﻗــﺮار دادﻧــﺪ و در اداﻣــﻪ ﮔﺰارﺷــﯽ از

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﻮد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ

ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۵در اﯾــﺮان ،ﻫﻤﮑــﺎری ﻣﺮﮐــﺰ ﺑــﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ در

ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺧﻸﻫــﺎی آﻣــﺎری و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑــﺮای رﻓــﻊ آﻧﻬــﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ و

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ،ﺗﻬﯿـﻪی

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ زﯾﺎدی در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺰاره ،ﺑﺮﮔـﺰاری ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻸﻫﺎی آﻣﺎری و ﺗﻼش در

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۰و ....اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻬــﺖ رﻓــﻊ آﻧﻬــﺎ ،ﺗــﺼﻮﯾﺮی ﺷــﻔﺎف از وﺿــﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ ﮐــﺸﻮر را ﺑــﺮای

در اداﻣﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎﺳـﻮﮐﺎوا ،ﺿـﻤﻦ ﺗـﺸﮑﺮ از آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﭘﺎرﺳـﺎ ﺑـﺮای

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.

ﺑﺮﮔﺰاری اﯾـﻦ ﺟﻠـﺴﻪ ،ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖآﻣﯿﺰ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻫﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ و

ﺳﺎل  ۱۳۹۵در اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ را ﺑـﻪ رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ،ﮔﺰارﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ

آﻣــﺎر اﯾــﺮان در زﻣﯿﻨــﻪی ﺳــﻨﺠﺶ ﻣــﯿﺰان ﭘﯿــﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪه در

و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ

زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار در ﮐـﺸﻮر را ارﺋـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .وی در

ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ در ﺑﺮﮔـــﺰاری ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿـــﺖ در آن ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻـــﻮرت

اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻـﻮرت ﺑﺮﮔـﺰاری دورهﻫـﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ در

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری

زﻣﯿﻨﻪی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐـﺰ ﻧـﯿﺰ ﻓﺮﺻـﺖ ﺣـﻀﻮر در

ﻣﯿﺎن دو ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ

آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ و

دو ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘﺎﯾـﺪار

دﯾﮕــﺮ ،ﺷــﺮﮐﺎی ارزﺷــﻤﻨﺪی ﺑــﺮای ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ

اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺧــﺎﻧﻢ ﯾﺎﺳــﻮﮐﺎوا ،در اداﻣــﻪ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﮐــﺮد :اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ از
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺻـﻮرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ
داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درک درﺳﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره
ﺑــﻪ اﻫــﺪاف ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﭘﺎﯾــﺪار ) (SDGو ﺿــﻤﻦ اﺑــﺮاز ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ از اﯾــﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل آﯾﻨﺪهی ﻣﯿـﻼدی ﮔـﺰارش
ﺧﻮد را درﺑـﺎرهی ﻣـﯿﺰان دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮر در ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﭘﺎﯾﺪار اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در آﻣﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ دﻓـﺘﺮ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ در اﯾــﺮان ،ﺑﺮﮔــﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮﺣﻠــﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘــﯽ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۹۵را ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺗﺒﺮﯾـﮏ
ﮔﻔﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در زﻣﯿﻨـﻪ ی
ﺳﺮﺷــــﻤﺎری ﺑــــﺴﯿﺎر ارزﺷــــﻤﻨﺪ و درﺧــــﻮر ﺗﻮﺟــــﻪ اﺳــــﺖ و در ﺻــــﻮرت
اﺷــﺘﺮاکﮔﺬاری اﯾــﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت ،ﺳــﺎﯾﺮ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﻧــﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺗﻮاﻧــﺴﺖ ﺑــﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت در ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔـﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی ﺧـﻮد
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وی در زﻣﯿﻨﻪی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار اﻓﺰود :دﻓـﺘﺮ ﺻـﻨﺪوق
ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ در اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﺳــﺎﯾﺮ
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دﯾﺪار دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋهی رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﻣﺤﺮﻣــﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋــﺎت و اراﺋــﻪی اﻃﻼﻋــﺎت ﺻــﺤﯿﺢ در ﺣﻘــﻮق ﺷــﻬﺮوﻧﺪی
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم اﻣﯿﻦزاده دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋهی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
در  ۱۹ﻣﻬﺮﻣــﺎه در راﺳــﺘﺎی اﺟــﺮای ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ
 ۱۳۹۵ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮ ﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان دﯾـﺪار ﮐـﺮد .ﭘﺎرﺳـﺎ در اﯾـﻦ
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ﮔـﺬار از وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﺑـﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ ،ﮔﻔــﺖ :زﻣــﺎﻧﯽ در اﮐــﺜﺮ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿــﺎ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﯿﺮ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ
آﻣﺎری ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﺎ در اداﻣـﻪ ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :در اﺻـﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾـﻦ
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ
دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻢ اﻣﯿﻦزاده از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﺳﺘﺎد و ﻣﺮﮐـﺰ دادهی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ۱۳۹۵
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ  ۳ﮔـﺮوه اﯾﺮاﻧﯿـﺎن
ﻣﻘﯿﻢ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﻘﯿـﻢ

 ۱۳۹۵را ﺣﺎﺻـــﻞ  ۲ﺳـــﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﺷـــﺒﺎﻧﻪروزی دﺳـــﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾـــﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ اﻣﺮوز از  ۳۵درﺻﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪای
ﻫﻤﭽﻮن ژاﭘﻦ و اﺳﺘﺮﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۳۵و  ۱۸درﺻـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﺷـﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ ،ﮔﻔــﺖ :ﺗﻮﻗــﻊ ﻣــﺎ از ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺿــﺮﯾﺐ ﻧﻔــﻮذ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ و اﻣﯿـﺪوارم ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﻬﻠـﺖ ﺳﺮﺷـﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﺑــﺰرگ اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻓﺮمﻫــﺎی ﺳﺮﺷــﻤﺎری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ در اداﻣﻪ ،از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤﺪﯾـﺪ
ﻣﻬﻠﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ،ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪی ﻣـﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻓـﺮم
ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓـﺮدی،
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻘـﻮق ﺟﻤﻌـﯽ
 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻮی
آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ.

 ﺑﺮﮔـــــﺰاری ﻣﺮاﺳـــــﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿـــــﻪی
ﻣﺮﺣﻠــــﻪی دوم ﺳﺮﺷــــﻤﺎری ﻧﻔــــﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان
رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان در ﻣﺮاﺳــﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿــﻪی ﻣﺮﺣﻠــﻪی دوم و ﺣــﻀﻮری
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻬﻤــﯽ ﺑــﺮای ﺷــﻬﺮداریﻫﺎ ﺟﻬــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺑــﺮای ﻣﺤــﻼت و ﻣﻨﺎﻃــﻖ
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﭼـﺎرﭼﻮب

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷـﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۱۳۹۵ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤـﻪی ﻣـﺮدم و
دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﺷــﻬﺮداریﻫﺎ ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﻓﻨــﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری
ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋـﺎت
اراﺋﻪﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﻣــﺮدم ﺗــﺼﺮﯾﺢ ﮐــﺮد :ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻫﯿــﭻ ﺟﻨﺒــﻪی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و
ﺟﻨــﺎﺣﯽ ﻧــﺪارد و ﻣــﺮدم ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨــﺪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺻــﺤﯿﺢ ﺑــﻪ
ﻣﺄﻣﻮران اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮی از
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﻣﺪﻇﻠـﻪ ،اﻇﻬـﺎر
اﻣﯿـﺪواری ﮐـﺮد ﮐــﻪ ﺗـﺸﺘﺖ آﻣــﺎری ﮐـﻪ ﺑـﻼی ﺟــﺎن ﻧﻈـﺎم آﻣــﺎری اﺳـﺖ ﺑــﺎ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻨـﯽ
اﺳــﺖ ﻣﺮاﺳــﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿــﻪ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺣــﻀﻮری ﺑــﻪ ﻫﻤــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺮﮐﯽ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان و
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻻزم ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .وی ﺳﺮﺷـﻤﺎری
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۴۹



ﮔﺰارش آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷـﯽ آﻣـﺎر ﻓـﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی

ﺑﺮﮔـــﺰاری ﮐﺎرﮔـــﺎه آﻣﻮزﺷـــﯽ آﺷـــﻨﺎﯾﯽ ﺑـــﺎ ﻧﺮماﻓـــﺰار

آن

Winbugs

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎر ﻓـﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی آن در ﺗـﺎرﯾﺦ  ۲۷و  ۲۸ﻣﻬﺮﻣـﺎه

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻧﺮماﻓـﺰار  winbugsدر ﺗـﺎرﯾﺦ  ۱۷ﻟﻐﺎﯾـﺖ ۱۹

 ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دوره را آﻗﺎﯾـﺎن دﮐﺘـﺮ

ﻣﻬﺮﻣــﺎه  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ .ﺗــﺪرﯾﺲ اﯾــﻦ دوره را

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس و

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮔـﺮوه آﻣـﺎر داﻧـﺸﮕﺎه

ﻣﯿﺜﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ .در اﯾـﻦ دوره ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ در ﺧـﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓـﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣـﺪرس ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ .در اﯾـﻦ دوره ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ در ﺧـﺼﻮص آﻣـﺎر

دادهﻫــﺎی ﻓــﻀﺎﯾﯽ ،ﺿــﺮورت ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻣــﺎر ﻓــﻀﺎﯾﯽ ،روشﻫــﺎی ﺗﺤﻠﯿــﻞ

ﺑــﯿﺰی ،اﻧﺘﺨــﺎب ﺗﻮزﯾــﻊ ﭘﯿــﺸﯿﻦ ،اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﺑــﯿﺰﯾﻦ ﻣــﺪل ﭘﺎﯾــﻪ ،روشﻫــﺎی

ﮐﺎوﺷــﮕﺮاﻧﻪ دادهﻫــﺎ ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻓــﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی ﻓــﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺑــﯿﺰی

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮐﺎرﻟﻮﯾﯽ و ﻣﻮﻧﺘـﻪ ﮐـﺎرﻟﻮ زﻧﺠـﯿﺮ ﻣـﺎرﮐﻮﻓﯽ ) (MCMCﺑـﺎ

دادهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Winbugsاراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

۵۰
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ﺗﺎزهﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺿـﺮورت وﺟـﻮد ﯾـﮏ واژهﻧﺎﻣـﻪی

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣـﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎﺗﯿـﺎن ،دﮐـﺘﺮ اﺣﻤـﺪ ﮐﺘـﺎﺑﯽ ،دﮐـﺘﺮ ﺣـﺴﯿﻦ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـــﯽ ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎنﺳـــﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨـــﮓ ﮐـــﺮدن واژﮔـــﺎن

ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺳﺮاﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿـﺎ زاﻫـﺪﯾﺎن،

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ از ﯾــﮏ ﻃــﺮف و ﻓﻘــﺪان ﯾــﮏ واژهﻧﺎﻣــﻪ و داﻧــﺸﻨﺎﻣﻪی

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﯽ و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا رﺿـﺎﯾﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر را ﺑـﺮ آن

ﻗﻬﺮودی از ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر آﻏـﺎز ﮐـﺮد و ﺗـﺎ

داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧـﺎم

ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری ﻣﻨﻈـﻢ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎﻋﺘﻪ

»داﻧـــﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـــﯽ« ﺑـــﺮای اﺳـــﺘﻔﺎدهی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـــﺎن و

را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ .ﺷـﻮرای داﻧـﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﺮای

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﮐﻨـﺪ .ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻬﯿـﻪی

ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﻣـﺬﮐﻮر ،ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻬـﺎدهی ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺎ

داﻧـــﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـــﯽ ﮐﺘـــﺎب The Dictionary of Demography

ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﮐﺘــﺎب ﻣــﺬﮐﻮر و ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﻘــﺎﻻت و ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﻣﺮﺗﺒــﻂ

ﻧﻮﺷﺘﻪﺷــــــﺪه ﺗﻮﺳــــــﻂ  Roland Pressatﺑــــــﻮده اﺳــــــﺖ ﮐــــــﻪ ﺑــــــﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬـﺎدهی ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﻫﺮﯾـﮏ از

ﺳَﺮوﯾﺮاﺳـــــﺘﺎری  Christopher Wilsonو در ﺳـــــﺎل  ۱۹۸۵ﺗﻮﺳـــــﻂ

واژﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﻣﺆﺳﺴﻪی اﻧﺘـﺸﺎراﺗﯽ  Basil Blackwellدر ﮐـﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾـﻦ ﺟﻠـﺴﺎت ﻃـﯽ  ۴ﺳـﺎل ﮐـﺎر ﻣـﺪاوم ﺗـﺎ  ۸۰ﺟﻠـﺴﻪ اداﻣـﻪ

اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻬﯿﻪی ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘـﺎب ﺑـﺎ ﺗﻼشﻫـﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪروزی

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه واژهﻧﺎﻣﻪی دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ

اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎﺗﯿﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ و ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣـﻮزهی

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی و  ۳۴۲ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﺷﻮﻣﯿﺰ

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷـﻮرای داﻧـﺸﻨﺎﻣﻪی

و ﺑــﻪ ﺑﻬــﺎی  ۳۰۰٬۰۰۰رﯾــﺎل ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﻪ ﻣﺤــﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ« ﻣﺘــﺸﮑﻞ از آﻗﺎﯾــﺎن دﮐــﺘﺮ ﺣﺒﯿــﺐا ..زﻧﺠــﺎﻧﯽ ،دﮐــﺘﺮ ﺳــﯿﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اول آﺑﺎنﻣﺎه روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻫﻤﺎﯾـﺸﯽ ﯾـﮏروزه ﺑـﺮای
ﺑﺰرﮔﺪاﺷــﺖ اﯾــﻦ روز ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ﺑــﺎ
ﻫﻤﮑــﺎری ﮔــﺮوه آﻣــﺎر داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣــﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،اﻧﺠﻤــﻦ آﻣــﺎر اﯾــﺮان و
ﮔﺮوهﻫــــﺎی آﻣــــﺎر داﻧــــﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬــــﺮان در روز اول آﺑﺎنﻣــــﺎه  ۱۳۹۵در
داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و راﯾﺎﻧﻪی داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪای آﻣﺎر ﮐﺸﻮر و اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .اﯾـﻦ
ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺣــﻀﻮر ﻣــﺪﯾﺮان دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،داﻧــﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی
آﻣﺎر ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ ،در آن اﺳـﺎﺗﯿﺪ ،ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻓﻌـﺎﻻن ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر
و ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ  ۴۶٫۴درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﺘﯽ ﻧﺮخ  ۳۵درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨـﺪ ﭘﺮوازاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽآﻣـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد و ﻣـﺸﺎرﮐﺖ
ﮔــﺴﺘﺮدهی ﻣــﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻫﻤﮑــﺎری رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺻــﺪا و ﺳــﯿﻤﺎ ،ﺳــﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎنﻫﺎ اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ﺑـﺮای
ﮐــﺸﻮر ﻣــﺎ ﺗﺤﻘــﻖ ﯾﺎﻓــﺖ .ﭘﺎرﺳــﺎ از ﻫﻤــﻪی دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑــﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ در
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ،ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺷـﺪ و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ »ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ« .وی ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد،
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺨﺸﯽﻧﮕﺮی ،ﻓﺮاﺑﺨـﺸﯽ ﻧﮕـﺎه ﮐﻨﯿـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﺳـﺎﺗﯿﺪ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐـﺸﻮر

درﺣﺎل ﮔﺬار از آﻣﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎص و ﺣـﺴﺎس ﮔـﺬار از آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ

ﭘﺎرﺳﺎ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬار از اراﺋﻪی آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺑﺎﻧـﮏ

آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨــﺎ ﻗــﺮار دارد ،ﮔﻔــﺖ :در اﯾــﻦ ﻣﻘﻄــﻊ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت

ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻓـﺰود :رﺳـﺎﻟﺖ ﮔـﺬر از آﻣـﺎر ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب

ﻣﺪرن در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿــﺸﺮﻓﺘﻪی ﺟﻬــﺎن ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮد و اﻣﯿــﺪوارﯾﻢ اﯾــﻦ

آﻣﺎر اﯾﺮان اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻼش ﮐﻨﯿـﻢ در ﭼـﺸﻢاﻧﺪاز،

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺸﺎء ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣـﺼﺪاق

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎرﺳﺎ در اداﻣﻪ ﺗـﺼﺮﯾﺢ

اﯾﻦ ﮔﺬار ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن

ﮐﺮد :در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهی  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم

ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺬار را ﺑـﺮای ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﮐﻨﻨـﺪ و

داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﻣﺮﺟـﻊ رﺳـﻤﯽ اﻧﺘـﺸﺎر

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم

آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ۲۰ﺳﺎﻟﻪی ﮐﺸﻮر ﻧـﯿﺰ ﺑـﺮ اﯾـﻦ

را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

اﻣﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد اﻧﺘـﺸﺎر

ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﻪی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی،

آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ،دﻗﺖ و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐـﻪ

ﺷــﺠﺎﻋﺖ ،ﺳــﻼﻣﺖ و ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺣــﺎل اﻧﺠــﺎم اﺳــﺖ ،ﻣــﺼﺪاق ﮔــﺬار از
ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر از روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن را اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد .وی ﮔﻔـﺖ :در ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮدم  ۱۸٫۵درﺻﺪ ،ﮐـﺮه ﺟﻨﻮﺑـﯽ ﯾـﮏ درﺻـﺪ ،ژاﭘـﻦ ۳۷
درﺻﺪ و در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۹درﺻـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ داﺷـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐـﻪ در

۵۲
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در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر وﺟﻮد دارد ،اﯾـﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿـﺖ ﺑـﺮای ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳـﺎ در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
رﻫﺒﺮی ،ﺗﺸﺘﺖ آﻣﺎری را ﺑﻼی ﺟﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓـﺰود :از ﻧﻈـﺮ
ﻓﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﯿﭻ دو ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آنﻫـﺎ
دﻗﯿﻘـﺎً ﯾﮑــﺴﺎن ﻧﯿــﺴﺖ اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧــﯽ اوﻗــﺎت رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد و
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻣ ً

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﮔـﺮدش اﻃﻼﻋـﺎت

ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺪون اﺷـﺘﻐﺎل را

ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ و در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ اﻣﮑﺎن دارد رﺷﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠـﺎد

آﻣﺎر ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﯾﺎ دﺳﺘﻮری و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ و اﺻـﻮﻻً

ﻧﺸﻮد؟ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 ۴٫۴و  ۳٫۴درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۳۴۰

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑﯽﻃـﺮف از اﻟﺰاﻣـﺎت و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی
ﮐـــﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـــﺖ ،ﮔﻔـــﺖ :از دادهﻫـــﺎی ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ۱۳۹۵
آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ و از اﯾـﻦ
دادهﻫﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻫﺰاران ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ.

ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل در دورهی ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۴ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۵اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔــﺖ :در اﯾــﻦ دوره  ۷۴۰ﻫــﺰار ﺷــﺎﻏﻞ و  ۵۴۰ﻫــﺰار ﺑﯿﮑــﺎر ﺑــﻪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻐﺮض ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ  ۵۴۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ارﺗـﺶ
ﺑﯿﮑﺎران اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺗﺤﻠﯿـﻞ

ﻓﻘﻂ روی ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار و رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ ،اﻓـﺰود :اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ

اﺧﺘﻼف ارﻗﺎم دارﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺗﻌﺪاد

وارد ﺗﺒﯿﯿــﻦ ﻋﻠﻤــﯽ ﻧﻤﯽﺷــﻮد اﻣــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻨــﯽ

ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎ داﻧــﺴﺖ .ﭘﺎرﺳــﺎ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻫﯿﭻوﺟــﻪ ﻧﻤﯽﺗــﻮان در

ﺑﭙﺮدازد.

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻪ دو ﻧﻬﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﯾﮑـﺴﺎن رﺳـﯿﺪ،
اﻓﺰود :در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣـﺎری ﭘﻴﻮﻧـﺪی از ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳـﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳـﺪﻫﺎ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﺳﺖ
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۵۳

دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻧـﯿﺰ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺨﻨﺮان اﯾـﻦ

ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣـﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﺨـﺶ اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐـﺸﻮر در ﺣـﻮزهی آﻣـﺎر

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از اﻣﺘﺰاج ﻋﻠﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ و رﯾﺎﺿـﯽ ذﮐـﺮ

رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر آﻗﺎﯾـﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ زاﻫـﺪﯾﺎن ،ﻣﻌـﺎون

ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒـﺎﻧﯽ آﻣـﺎری

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،دﮐـﺘﺮ ﺣﻤﯿـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ،

و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﺎری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .وی اﻓﺰود :ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻋﻀﻮ

از ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘــﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗــﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻫﻤﮕــﯽ ﺑــﺮ

ﻫﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس ،دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﻓﻘﯿﻬـﯽ،

داﻧﺶ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣـﺘﯽ  ۵۰درﺻـﺪ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺮ

ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﮔــﺮوه آﻣــﺎر داﻧــﺸﮕﺎه ﺷــﻬﯿﺪ ﺑﻬــﺸﺘﯽ و دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ

ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ آﻣﺎر ،ﺑﻨﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و

دﮐــﺘﺮ ﺳــﻠﯿﻤﯽ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﮐــﺮد :ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﺪون آﻣــﺎر ﺻــﺮﻓ ًﺎ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

واﮔﻮﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ﺑـﺮ ﻋﻠـﻢ آﻣـﺎر

 ﮔﺬار ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ؛

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾـﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾـﺪﻫﺎ و

 ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ دو ﻧﺤـﻮهی ﻓﮑـﺮی اﺻـﻠﯽ در ﺣـﻮزهی ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه اﺳﺖ ﭼـﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑـﺪون
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ آﻣﺎر در ﺣﻮزهی ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ .رﺋﯿـﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻣﺮاﺳـﻢ روز آﻣـﺎر در
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ آﻣـﺎر ﻣﯽﺗـﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داد ﻟﺬا ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﺣﻮزهی
اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ آن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻬﯽ ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺨﻨﺮان اﯾـﻦ
ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑﻮدﻧــﺪ ﻓــﺮا رﺳــﯿﺪن روز ﻣﻠــﯽ آﻣــﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی را ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎدان،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﺪرﺳﺎن ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن و
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ وﯾـﮋه اﻋـﻀﺎی ﻣﺤـﺘﺮم اﻧﺠﻤـﻦ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و
ﻫﻤﻪی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾـﻦ
روز ﺑــﺎ اﺟــﺮای ﻃــﺮح ﻋﻈﯿــﻢ ﻣﻠــﯽ ﻫــﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل آﻏﺎز ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و

 ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛
 دورهی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ؛
 آﻣﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮاﻫﺪﻣﺒﻨﺎ؛
 وﺿــﻌﯿﺖ اﺷــﺘﻐﺎل و ﺑــﺎزار ﮐــﺎر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕــﺎن رﺷــﺘﻪی آﻣــﺎر و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر؛
 ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻧﻮابﭘـﻮر ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐـﺸﻮر ﺑـﺎ داﻧـﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .اﯾـﺸﺎن ﺑـﺎ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم آﻣﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺮی در داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ و آﻣﺎرﺷـﻨﺎس
اﺟﺮاﯾــﯽ در ﻧﻈــﺎم اﺟﺮاﯾــﯽ ﮐــﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .اﯾــﺸﺎن ﯾﮑــﯽ از اﻫــﺪاف اﯾــﻦ
ﻧﺸﺴﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾـﻦ دو ﮔـﺮوه ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻄـﺮح
ﮐﺮدن ﺳﺆال دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ آﯾـﺎ داﻧـﺸﮕﺎه ﻓﻘـﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺎر ﻧﻈـﺮی اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و
دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧـﯿﺮوی ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﭘـﺮورش دﻫـﺪ ،درﺧﻮاﺳـﺖ اراﺋـﻪی
ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺰﮔﺮد را داﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐـﺸﻮری ﮐـﻪ از

در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه در ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری

ﺳﻮی دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿـﺮوری اﺳـﺖ و اﻧﺠﻤـﻦ

ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ داﻧـﺸﮕﺎه در ﺳـﻪ ﺣـﻮزهی

آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻪ دﺳﺘﯽ در آﻣﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ

ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻣﻮزش و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ

آﻣــﺎر را ﺑــﻪ ﺑﻬــﺘﺮﯾﻦ وﺟــﻪ اﯾﻔــﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد و ﻫﻤــﻮاره در ﺻــﺪد آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﭘـﺮورش

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﻣـﺎری ﺑـﺮ ﻣﯽآﯾـﺪ و داﻧـﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و در رأس ﻫﻤﻪ در ﻫﺮ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪی آﻣـﺎر
ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫﻤـﻪی ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﮐـﺸﻮر در ﭼـﺸﺎﻧﺪن
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺣﻼوت ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠـﻢ آﻣـﺎر در ﮐـﺎم آﺣـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺻﯿﻞ را از درﮔﺎه اﯾـﺰد ﻣﻨـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﺎر
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻫﻤﺎﯾﺶ روز آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧﻈـﺎم
آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ رﯾﺎﺳـﺖ آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿـﺎ ﻧﻮابﭘـﻮر و ﺑـﺎ
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ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣــﺸﮑﻼت ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر و ﺗﻌﺎﻣــﻞ داﻧــﺸﮕﺎه ﺑــﺎ ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر

و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ داﻧـﺸﮕﺎه و ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری

ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ.

ﮐــﺸﻮر از ﻃﺮﯾــﻖ ﻃــﺮح ﻣــﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮاﮐــﺰ آﻣــﺎری و ﭘﮋوﻫــﺸﯽ ﮐــﺸﻮر از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۴۵دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ۳۵ ،دورهی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷــﺪ و  ۱۸دورهی دﮐــﺘﺮی ﺑــﺮای رﺷــﺘﻪی آﻣــﺎر )ﺑــﻪ ﺟــﺰ آﻣــﺎر

آﻗﺎی زاﻫﺪﯾﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪی آﻣﺎر و ارﻗﺎم در ﺧﺼﻮص وﺿـﻌﯿﺖ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﺣﯿﺎﺗﯽ( و وﺟﻮد  ۳۴ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪی آﻣﺎر ،ﺑـﻪ ﻋـﺪم

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷـﺘﻪی آﻣـﺎر ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺳـﺎل ،۱۳۹۰

ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟـﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی

ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷـﺘﻪی آﻣـﺎر را  ۳۴ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ اﻋـﻼم

اﺟﺮاﯾﯽ در اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزهی آﻣﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾـﺸﺎن

ﮐﺮدﻧــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری  ۱۴ ،۱۳۹۰درﺻــﺪ داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان و ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ آﻣـﺎر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــﺼﯿﻼن رﺷــﺘﻪی آﻣــﺎر در ﻣﻘﻄــﻊ ﮐــﺎرداﻧﯽ ۷۴ ،درﺻــﺪ در ﻣﻘﻄــﻊ

اﺷــﺎره داﺷــﺘﻨﺪ .اﯾــﺸﺎن ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺸﺨﺺ ﺑــﻮدن ﺑــﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  ۱۲درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و دﮐـﺘﺮی ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ

ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶۵درﺻـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤـﺼﯿﻼن اﯾـﻦ

ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و

رﺷﺘﻪ را زﻧـﺎن ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .اﯾـﺸﺎن وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﺑﻮدﻧـﺪ .دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪزاده ورود داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤـﺼﯿﻼن

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــــﺼﯿﻼن رﺷــــﺘﻪی آﻣــــﺎر را ﻣــــﺸﺎﺑﻪ ﺑﻘﯿــــﻪی داﻧــــﺸﺠﻮﯾﺎن و

آﻣــﺎر ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﮐــﺎر را ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ در دورهﻫــﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣــﺪت

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

داﻧــﺴﺘﻨﺪ و ﺑــﻪ ﻫﻤﮑــﺎری ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻃﺮاﺣــﯽ

ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻋـﺪم
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ واﺣــﺪ آﻣــﺎر و ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫــﺎی

دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر اﺷـﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻣـﺸﮑﻞ را از ﺳـﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﮐـﺸﻮر داﻧـﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﺸﺎن ﺑـﺎ

ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﻧﻮرﻣﺤﻤـﺪی ﺑﻮدﻧـﺪ .اﯾـﺸﺎن

اﺷﺎره ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺘﺨﺪام ﻓﺎرغاﻟﺘﺤـﺼﯿﻼن رﺷـﺘﻪی آﻣـﺎر در واﺣـﺪ آﻣـﺎر

ﺿﺮورت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣـﺎری ﻋـﺎﻟِﻢ را داﺷـﺘﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی  ۲۵درﺻـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی

آﻣﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻋﺎﻟِﻢ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎﻟِﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را

ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪی آﻣﺎر ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷـﻨﺎس واﺣـﺪ

از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺣﻮزهﻫـﺎی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ در

آﻣﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ اﺷـﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾـﺸﺎن ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﺳـﺆاﻻت

ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان و

ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاورد ﻗﺎﭼﺎق در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ،

واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی آﻣﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ

روشﻫﺎی ﺑﺮاورد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ

آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ و ﺗﺨــﺼﺺ اﺳــﺎﺗﯿﺪ داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ در آﻣــﻮزش آﻣــﺎر و ﮐﻢﺑــﻮدن

ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣــﺎن ،ﻧﺤــﻮهی اﺗــﺼﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫــﺎی دادهﻫــﺎ،

ﻣﺘﺨﺼــﺼﯿﻦ و اﺳــﺎﺗﯿﺪ ﺣــﻮزهی آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑﯿــﻦ آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن

ﻧﺤـــﻮهی ﺣﻔـــﻆ ﻣﺤﺮﻣـــﺎﻧﮕﯽ دادهﻫـــﺎ ،و  ...را ﻧﯿﺎزﻣﻨـــﺪ ﻫﻤﮑـــﺎری ﺑﺨـــﺶ

داﻧــﺸﮕﺎﻫﯽ و آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن رﺳــﻤﯽ را راه ﺣــﻞ ﭘﯿــﺸﺮﻓﺖ در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه

ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪی آﻣـﺎر و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان از

داﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﭘﺮوژهﻫــﺎی داﻧــﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷــﺘﻪی آﻣــﺎر و اﻧﺠــﺎم ﻃﺮحﻫــﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ.

اﯾﺸﺎن روشﻫـﺎی ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﯿﺶﺗـﺮ داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮر را در
ﭘﯿﮕــﯿﺮی اﯾﺠــﺎد رﺷــﺘﻪی آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ در ﻣﻘﻄــﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ ﺗﻮﺳــﻂ

آﻗﺎی زاﻫﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ آﻣـﺎر در ﮐـﺸﻮر ﻣـﺎ در ﺣـﺎل رﺷـﺪ

داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی آﻣﻮزﺷــﯽ داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧﯿــﺎز

اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ و اراﺋﻪی راهﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم

آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر ﺑــﺎ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ،ﺗﻮﺟــﻪ وﯾــﮋهی

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮحﺷﺪه را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ورود

داﻧــﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑــﻪ آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ و اﯾﺠــﺎد ﻓــﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺐ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ

ﺑــﻪ ﻣﺒﺎﺣــﺚ و ﺣﻮزهﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ و رﻓــﻊ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی آﻣــﺎری ﮐــﺸﻮر را ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .زاﻫﺪﯾﺎن

آﻣﺎر و اﯾﺠـﺎد ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻬﯿـﻪی ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ دادهﻫـﺎی

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﺮﺑﯿـــﺖ ﻧــﯿﺮوی اﻧـــﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣــﺎر اﯾـــﺮان و

آﻣﺎری ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ.

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ و ﻧـﻪ آﻣـﺎر
ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎری داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﺻـﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ،اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖﻫـﺎی آﻣـﺎری ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری داﻧـﺸﮕﺎﻫﯿﺎن،
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر را روشﻫـﺎی ﺣـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﺴﺎﺋﻞ و

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ دور ﺷـﺪن از اﺧـﻼق ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻈـﺎرت و ﺗﻮﺟـﻪ داﻧـﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در
اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺿﺮوری ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ .اﯾـﺸﺎن ورود ﺑـﻪ ﻗـﺮن  ۲۱ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
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دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزهی

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﯾﻞ و ﻣـﺸﮑﻼت روز داﻧـﺴﺘﻨﺪ.

دادهﮐﺎوی و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در

اﯾــﺸﺎن ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻠﻤــﯽ ﻧﻤﻮﻧــﻪﮔﯿﺮی در داﻧــﺸﮕﺎهﻫﺎ،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐـﺸﻮر را

ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺮحﻫـﺎی

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻄﺮحﺷــﺪن ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾــﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣــﻪدادهﻫﺎ را ﻻزﻣــﻪی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﻏـﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی را ﺑـﺮای داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری ﮐـﺸﻮر در

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ

ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ آﻣــﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑــﺮای اﯾﺠــﺎد ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﻧــﺪارد .اﯾــﺸﺎن اﻇﻬــﺎر

ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،زﻣﯿﻨـﻪی ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای

اﻣﯿـــﺪواری ﮐﺮدﻧـــﺪ ﮐـــﻪ ﺑـــﺎ ﺗـــﺼﻮﯾﺐ ﻃـــﺮح رﺗﺒﻪﺑﻨـــﺪی داﻧـــﺸﺠﻮﯾﺎن و

اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎزغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪی آﻣﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﺎر ،اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آﻣـﺎری ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺼﯿﻦ
اﯾــﻦ ﺣــﻮزه واﮔــﺬار ﺷــﻮد و اﯾــﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ،اﻗــﺪاﻣﯽ ﺑــﺮای ﺑــﺮون رﻓــﺖ از
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﻧﺠـﺎم ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ آﻣـﺎری ﺗﻮﺳـﻂ
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮابﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺷﺘﻪی
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ در آﯾﻨـﺪهی ﻧﺰدﯾـﮏ،
ﺑﻪ ﺿﺮورت راهاﻧﺪازی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪی ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ آﻣﺮﯾﮑــﺎ در ﺗﺄﺳــﯿﺲ اﯾــﻦ رﺷــﺘﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﺑﺨــﺶ دوﻟــﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ و ﺳـﭙﺲ ﭘـﺬﯾﺮش داﻧـﺸﺠﻮ از اﻗـﺼﯽ
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓـﻀﺎی ﻓﻌﻠـﯽ داﻧـﺸﮕﺎه را ﻓـﻀﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و

۵۶

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،20ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 1395

ﺑﺮﮔــﺰاری ﻫﻤــﺎﯾﺶ »ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﻧــﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان«

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻧـﯿﺮوی ﮐـﺎر در اﯾـﺮان

دو ﻧﻔـــﺮ از اﻋـــﻀﺎی ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر و ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان )رﺋﯿـــﺲ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺗﻐﯿـﯿﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ

ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر و ﻣﻌــﺎون ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎری( در ﮐﻤﯿﺘــﻪی ﻋﻠﻤــﯽ اﯾــﻦ

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ورود ﻧﺴﻞ ﭘُﺮﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و از

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ در ﺳـﺎﻟﯿﺎن

و ﻋــﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺎﻧــﻞ دادهﻫــﺎ و ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧــﯿﺮوی اﻧــﺴﺎﻧﯽ و اﺷــﺘﻐﺎل و

اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧـﺴﻞ ﺟـﻮان

اراﺋـــﻪی  ۳ﻣﻘﺎﻟـــﻪ از ﭘﮋوﻫـــﺸﮑﺪهی آﻣـــﺎر ﺑـــﺎ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎی

ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻏـﯿﺮ ﻓﻌـﺎل ،ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی زﻧـﺎن ﺑـﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ،

اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر و ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر

ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻮری و ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪی اﯾـﺮان ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه و ﺿـﺮورت

اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در ﺑﺮﮔـﺰاری اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻧﯿﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﺑـﻼغ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠّـﯽ اﺷـﺘﻐﺎل از ﺳـﻮی ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
رﻫﺒﺮی در  ۲۸ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۰و ﺗﺄ ﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری،
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾـﺪار و اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟـﺪ ،ﺣـﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧـﯿﺮوی
ﮐــﺎر ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺷــﺎﻫﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺣــﺪود ﭼﻬــﺎر ﺑﺮاﺑــﺮی ﺟﻤﻌﯿــﺖ

ﻣﻮﺿــﻮع در ﺳﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﮐــﻼن ﮐــﺸﻮر اﺳــﺖ و ﺿــﺮورت ﺑﺮرﺳــﯽ
»ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،ﻧــﯿﺮوی اﻧــﺴﺎﻧﯽ و اﺷــﺘﻐﺎل در اﯾــﺮان« و ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎ و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤـﻮﻻت را دوﭼﻨـﺪان ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺿﺮورتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺷـﺘﻐﺎل در ﮐـﺸﻮر ،ﻫـﺸﺘﻤﯿﻦ
ﻫﻤــﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤــﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع »ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿــﺖ،
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان« ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
داﻧــﺸﮕﺎﻫﯽ و دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ﻧﻈــﯿﺮ اﻧﺠﻤــﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ اﯾــﺮان،
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟـﺎﻣﻊ و ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮر ،ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾـﺮان ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧـﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد در روزﻫﺎی  ۵و  ۶آﺑﺎنﻣـﺎه  ۱۳۹۵ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻫـﺎی زﯾـﺮ ﺑﺮﮔـﺰار
ﺷﺪ.
 دادهﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺘﻐﺎل؛
 اﺑﻌﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺘﻐﺎل؛
 اﺑﻌﺎد و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری؛
 آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ؛
 اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن.
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۵۷

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗـﺎ ۱۳۹۲
ﻫــﺴﺘﯿﻢ .اﯾــﻦ اﻓــﺰاﯾﺶ در ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ  ۲۵ﺗــﺎ  ۳۴ﺳــﺎل ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ در زﻧــﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻻن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾـﻦ اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا ۳٫۵ ،درﺻـﺪ ،ﺑـﺮای ﺻـﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ۳٫۸ ،درﺻـﺪ و ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻣـﺪرک ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ
ﻓﻮق دﯾﭙﻠـﻢ ۲٫۹ ،درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺳـﻬﻢ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤـﺼﯿﻼن آﺳـﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از
 ۲۹٫۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ  ۴۷٫۷درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ »ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و
ﺣﺮﻓــﻪﻫﺎی آن«» ،ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ و اﻣــﻮر اداری« و »ﻋﻠــﻮم اﻧــﺴﺎﻧﯽ« ﺑﯿﺶﺗﺮﯾــﻦ
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻏﯿـﺮ
ﻓﻌﺎﻻن زن دارای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ »ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﯽ«» ،ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و اﻣـﻮر
اداری« و »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی آن« ﺑﻮدهاﻧﺪ.

زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ،
از ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻧﻈﺎمﻫــﺎی ارزﺷــﯽ و ﺳــﻨﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﯾـﺄس و ﻧﺎاﻣﯿـﺪی زﻧـﺎن ﺑـﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮای ﻧﺎاﻣﯿـﺪی و ﺧـﺮوج
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان در ﺧـﺼﻮص ﻋﻠﺖﻫـﺎی ﻋـﺪم ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر در ﺑﯿـﻦ
زﻧــﺎن ﻏــﯿﺮ ﻓﻌــﺎل ،ﺑﯿــﺶ از  ۷۰درﺻــﺪ آنﻫــﺎ ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨــﺼﯽ ﯾــﺎ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،در ﺣﺪود  ۲درﺻﺪ آﻧﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎزی از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺣﺪود  ۱درﺻﺪ
ﻧــﯿﺰ دﻟــﺴﺮدی از ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﮐــﺎر را ﺑــﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠــﯽ ﺑــﺮای در ﺟــﺴﺘﺠﻮی ﮐــﺎر
ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﺎًﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮشﻫـﺎی
ارزﺷــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ در ﻣــﺸﺎرﮐﺖ زﻧــﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﺎﺷــﺪ.

ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﺣﺪود  ۶۹درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺣﺪود ۶۰

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬران وﻗﺖ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  ۱۳۹۴ﻣﺮﮐـﺰ

درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  ۶۳درﺻﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدان

آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ زﻣـﺎن ﺳﭙﺮیﺷـﺪه ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی

و  ۱۳درﺻﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺪ

ﺧﺎﻧﻪداری در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪی

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۲۱درﺻﺪی زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺧﺘـﻼف

ﺧــﻮد رﻏﺒــﺖ زﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی را ﮐــﻢ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ

ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی زﻧـﺎن در

ﻧـــﺮخ رﺷـــﺪ اﻗﺘـــﺼﺎدی در ﺑـــﺴﯿﺎری از ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ .دﯾـــﺪﮔﺎه

اﯾــﺮان ﺑﯿــﺶ از ﻋﻮاﻣــﻞ اﻗﺘــﺼﺎدی ﻣﻌﻠــﻮل ﻧﮕﺮشﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﺳــﻨﺘﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی

ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

۵۸
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ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﺎل ۱۳۸۵

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑـﺮای آن راﻫﮑـﺎری در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﻧﺘﺎﯾـﺞ

در ﮐــﺸﻮر ﺑــﺎز ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺶ

ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ زن ﺗﺤـﺼﯿﻞﮐﺮده در

ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﺘﺎﻧـﺴﯿﻞ ﭘﻨﺠـﺮهی ﺟﻤﻌﯿـﺘﯽ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ

ﺳــﺎل  ۳۱ ،۱۳۸۴درﺻــﺪ از ﺷــﺎﻏﻼن را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص دادهاﻧــﺪ در

ﺳــﻮد ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ اﯾﻔــﺎء ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﺑﻬﺮهﮔــﯿﺮی از اﺷــﺘﻐﺎل زﻧــﺎن اﺳــﺖ .ﻧﺘﺎﯾــﺞ

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۲اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۲۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺳﻬﻢ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﯿﮑﺎر از  ۳۱درﺻﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۴ﺑـﻪ  ۳۳درﺻـﺪ

ﺑﺮاﺑــﺮی ﺟﻨــﺴﯿﺘﯽ در اﺑﻌــﺎد ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘــﺼﺎدی و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ وﺟــﻮد دارد.

در ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ زﻧـﺎن در

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻌـﺎﻟﯽ و

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻃﻮل ﯾﮏ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ از ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی ﮐﻢﺗـﺮی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای رﺷـﺪ و

داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺎﮐﯽ از اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﯿﺮوی ﮐــﺎر زﻧــﺎن

ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﮐــﺸﻮر ﻓــﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺳــﺎﺧﺖ .ﺑﺮاﺑــﺮی در دﺳﺘﺮﺳــﯽ اﻣﮑﺎﻧــﺎت

ﺗﺤـــﺼﯿﻞﮐﺮده داﻧـــﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﯾـــﺴﻪ ﺑـــﺎ ﻣـــﺮدان ﺑﯿﺶﺗـــﺮ در ﻣﻌـــﺮض

آﻣﻮزش در ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره روﻧﺪی رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﮐﻢﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی )اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ زﻣﺎن ،اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل دﻟـﺴﺮد از دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ

اﯾــﻦ اﻣــﺮ در ﺑﺮاﺑــﺮی ﻧــﺴﺒﯽ ﺳــﻬﻢ زﻧــﺎن و ﻣــﺮدان از ﺗﺤــﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎی

ﺷــﻐﻞ ،ﺑﯿﮑــﺎری ﺑــﺎ ﺗﻌﺮﯾــﻒ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد( و ﭘﺘﺎﻧــﺴﯿﻞ آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻗــﺮار

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻃـﯽ  ۹ﺳـﺎل ﻣـﻮرد

داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،ﺟﻤﻌﯿــﺖ زﻧــﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤــﺼﯿﻞ داﻧــﺸﮕﺎﻫﯽ از  ۴۰درﺻــﺪ ﺑــﻪ ۴۶
درﺻﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
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۵۹

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪی دوم ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ی آﻣﺎر

ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻋﻨﻮان

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری

ﻣﺪرس

ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

آذر

)ﺗﻮﻣﺎن(

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Winbugs

دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

۱۹-۱۷

----

----

۱۵۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

آﻣﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

۲۸-۲۷

----

۱۰۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

----

----

۱۷-۱۵

۱۵۰٬۰۰۰

دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎروری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازی

----

----

۲۱-۲۰

۱۰۰٬۰۰۰

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ

----

----

----

۲۲

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Eviews

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

----

----

۳۰-۲۹
و  ۱دی

راﯾﮕﺎن
۱۵۰٬۰۰۰

زﻣﺴﺘﺎن
ﻋﻨﻮان

ﻣﺪرس

ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری
دی

ﺑﻬﻤﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

)ﺗﻮﻣﺎن(

۱

----

----

راﯾﮕﺎن

۷-۵

----

----

۱۵۰٬۰۰۰

۱۵-۱۳

----

----

۱۵۰٬۰۰۰

----

----

۱۵۰٬۰۰۰

----

۱۵۰٬۰۰۰
۱۰۰٬۰۰۰
۱۰۰٬۰۰۰

دوره آﻣﻮزﺷﯽ

آﺷﻨﺎی ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﻓﺮﯾﺒﺎاﻟﺴﺎدات ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻤﯽ

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

روشﻫﺎی ادﯾﺖ و ﺟﺎﻧﻬﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ

دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎغﻓﻠﮑﯽ

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SAS

ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور

دوره آﻣﻮزﺷﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی

ﻣﺮﺟﺎن ﻧﻮرﯾﻨﯽ و ﺷﯿﻤﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ

۲۱-۱۹

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار R

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن ﺷﺒﺎک

۲۸-۲۶

----

دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮاب ﭘﻮر

----

۴-۲

----

دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻬﯿﻪی ﺟﺪاول ﻋﻤﺮ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﯿﻨﯽزﯾﻨﺎب

----

۶-۵

----

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ )(Data Science

دﮐﺘﺮ اردﺷﯿﺮ دﻣﺎوﻧﺪی

----

۱۸-۱۷

----

۱۰۰٬۰۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SPSS

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺸﺎرﮐﯽ

----

۲۶-۲۴

----

۱۵۰٬۰۰۰

دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی

----

----

۳-۱

۱۵۰٬۰۰۰

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:


ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در دوره و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش وبﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.



ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ۸:۳۰ﺗﺎ  ۱۲:۳۰اﺳﺖ.
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