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ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ

ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي ﺗﻮﺳﻌﻪي آﻣﺎرﻫﺎي
ﺛﺒﺘﻲ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎنﻣـﺪت و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒـﺘﯽ ﯾـﮏ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد:


ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺼﺎل دادهﻫﺎی ﺧﺮد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.



ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ دادهﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽرود.



اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ از ﻋﻬﺪهی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.



ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺴﺘﻨﺪ.



ﻫﻤﻮاره اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑُﺮوز ﺧﻄﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ،ﺑـﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی راهﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺟـﺒﺮان ﺗﻔـﺎوت
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اداری ،دادهﻫﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺗﻠﻔﯿـﻖ و
ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ادﺑﯿﺎت آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ آﻣﺎرﻫـﺎی
ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ و ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎرﻫﺎی اداری و ﺛﺒﺘﯽ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒﺘـﯽ
در ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ از دادهﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻠﻔﯿـﻖ
و ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾـﻪی اﻣـﻼ ک
و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﻣﯿﺎنﻣـﺪت ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺳﻬﻢ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺎز دارد.

روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
۱۳۹۰ = ۱۰۰

روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم )درﺻﺪ(

ﺷﻬﺮی
۷٫۱
۶٫۹

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

ﺑﺪون ﻧﻔﺖ

۷٫۱۲
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

ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۳

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺘﺮ

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺑـﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔـﺖ ﮔـﺎز در ﮐـﻞّ

ﺑﻨﺰﯾﻦ

ﻓﺮوش )ﻣـﺼﺮف( آب در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و

ﺷﻬﺮی

ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ ۱۳۹۳
روﺳﺘﺎﯾﯽ

۴
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ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ

ﮐﻞ

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

۰٫۰۳

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

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
۰٫۰۴

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ دوم

۰٫۰۳

ﺳﻬﻢ دﻫﮏ اول

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
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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
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷـــــﺪه در ﭘﺮواﻧـــــﻪﻫﺎی

۸۱٫۹۷

ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ ۱۳۹۵

۶
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زن

ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓــﺼﻞ و ﺟﻨــﺲ در ﺳــﺎلﻫﺎی

درﺻﺪ

ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﺟﻤﻌﯿــﺖ دهﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

 ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵
ﻣﺮد

ﺷﻬﺮی

درﺻﺪ

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿـﺖ دهﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﺑـــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓـــﺼﻞ و ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﺷـــﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

روﺳﺘﺎﯾﯽ

۴۵٫۷

ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓـﺼﻞ و ﺟﻨـﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی

۳۰٫۴

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

درﺻﺪ

ﻧـــﺮخ ﺑﯿﮑـــﺎری ﺟﻮاﻧـــﺎن ۲۴-۱۵ﺳـــﺎﻟﻪ

زن

۲۶٫۹

ﻣﺮد

 ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

ﺷﻬﺮی

ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓــﺼﻞ و ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

درﺻﺪ

ﻧـــﺮخ ﺑﯿﮑـــﺎری ﺟﻮاﻧـــﺎن ۲۴-۱۵ﺳـــﺎﻟﻪ
ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

روﺳﺘﺎﯾﯽ
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۷

زن
ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و اﻓﺮاد در ﺣـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ در ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۸۴
ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﻣﺮد

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

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۴

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ
روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻣﺮد

ﻧــﺮخ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ

ﮐﻞّ ﮐﺸﻮر

ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗـﺎ
۱۳۹۵

زن

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻞ ﮐﺸﻮر
ﮐ ّ

ﻧــﺮخ ﻣــﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺑﻪﺗﻔﮑﯿــﮏ
ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۵

ﺷﻬﺮی

۸
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در ﺑﺎروری




ﻋﺬرا ﻧﺎﻳﻴﻨﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑــﺎروری ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﻟﯿــﺪ ،ﯾﮑــﯽ از
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ۱ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهی
آن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣـﺮگ و ﻣـﯿﺮ اﺳـﺖ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ و ﻣـﯿﺮ زﯾـﺎد ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎ
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﺎﮔﺰﯾـﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﯾﺰی )ﻣﺪاﺧﻠـــﻪ( ﮐﻨﻨـــﺪ .ﻣﺪاﺧﻠـــﻪی
ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در رﺷــﺪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﺪوﯾــﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨـﺘﺮل ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی آن
اﻧﺠـــﺎم ﻣﯽﺷـــﻮد .در ﭼﻨﯿـــﻦ ﺷـــﺮاﯾﻄﯽ اﮔـــﺮ
ﻣﺪاﺧﻠﻪی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺻـﻮرت ﻧﮕـﯿﺮد،
ﺑﺤﺮان ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺣـﻞ آن
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺷــﻮد .از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪهای ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ

ﻣﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی
دورهای ﺳــــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــــﻞ ﺑﺨــــﺸﯽ از اﯾــــﻦ
ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫﺎ و ﻧﺘـــﺎﯾﺞ آن را ،ﺑـــﻪ ﮐـــﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬــﺎن اﻧﻌﮑــﺎس ﻣﯽدﻫــﺪ ﺗــﺎ در ﺻــﻮرت ﻧﯿــﺎز
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺗﺠﺮﺑــﻪﻫﺎی ﻧــﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ دوﺑــﺎره ﺗﮑــﺮار
ﻧﺸﻮد.

دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠـﻮب رﺳـﯿﺪ.

ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ در دﻫــﻪی  ،۱۹۹۰اﻃﻼﻋــﺎت

ﻟــﺬا ﻣﺪاﺧﻠــﻪی دوﻟﺖﻫــﺎ در اﯾــﻦ ﺧــﺼﻮص

 ۱۶۹ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐــﻪ در ﺑﯿــﻦ اﯾــﻦ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ۶۶ ،ﮐــﺸﻮر دارای

رﻓﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ

اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮرﺳــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎروری۱۷ ،

اﻣـﺎ ﺑـﺎور ﻗـﺪﯾﻤﯽ در ﻣـﻮرد ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﯿﺶﺗـﺮ،

ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧــﻪی دوﻟﺖﻫــﺎ در ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروری

ﻫﻤﭽﻨــﺎن وﺟــﻮد داﺷــﺖ و ﻣــﺎﻧﻊ از ﮐﺎﻫــﺶ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در

ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻣﯽﺷـﺪ .ﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻻزم

دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣـﺴﺘﻨﺪات ﺳـﺎزﻣﺎن

ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﻠﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎروری در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﺑـﺎ وﻗـﻮع اﻧﻘـﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ )در ﻗـﺮن
 ۱۸ﻣﯿــﻼدی( ،ﺳــﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﺑــﺎﻻ

ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ )اﻧﻔﺠـﺎر
ﺟﻤﻌﯿــﺖ( ﮐــﺎﻓﯽ ﺑــﻮد .ﻓﺰوﻧــﯽ رﺷــﺪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ

 روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاﺧﻠـﻪی ﮐـﺸﻮرﻫﺎ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،دوﻟﺖﻫـﺎ را ﺑـﺮ

در ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری

و ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ در ﮐﻨـــﺎر ﺳـــﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣـــﺪﻫﺎی

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬـﺎن در

آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ
اﺟﺘﻤــــﺎﻋﯽ و اﻗﺘــــﺼﺎدی رﺷــــﺪ ﺟﻤﻌﯿــــﺖ،

 ۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن

ﮐــﺸﻮر دارای ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺛﺒــﺎت
ﺑــﺎروری و  ۲۰ﮐــﺸﻮر ﻧــﯿﺰ در ﺣــﺎل اﺟــﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎروری ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﺑﻘﯿـــﻪی ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ در دورهی ﻣـــﺬﮐﻮر ﻫﯿـــﭻ
ﻣﺪاﺧﻠﻪای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷــﺎﯾﺎن ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻟﯿـﺪ اﻋﻤـﺎل
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﮔــــﺰارش اﺧــــﯿﺮ ﺳــــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــــﻞ ﻧــــﯿﺰ،
ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ ﺑــﺮای ﻣﺪاﺧﻠــﻪ در رﺷــﺪ

ﻋﺬرا ﻧﺎﻳﻴﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۹

ﺟﺪول  -۱درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۶ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی
ﺳﺎل

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری

ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری /ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری

۱۹۷۶

۹

۶۵

۲۷

۱۹۸۶

۱۲

۵۵

۳۳

۱۹۹۶

۱۴

۴۴

۴۲

۲۰۰۵

۲۰

۴۰

۴۰

۲۰۱۳

۲۷

۳۰

۴۳

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۱۹۷۶ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟـﺪول و ﺷـﮑﻞ
 ۱ﻣﺪاﺧﻠﻪی دوﻟﺖﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎروری ﻃـﯽ
 ۳۸ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول ۱دﯾــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد،
درﺻــﺪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮﻓــﺪار اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑــﺎروری
ﻃﯽ دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﻮده

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ۲۰۱۳ ،

و از  ۹ﺑـــــﻪ  ۲۷درﺻـــــﺪ رﺳـــــﯿﺪه اﺳـــــﺖ.
ﮐــــﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐــــﻪ در اﯾــــﻦ دوره ﻫﯿﭻﮔﻮﻧــــﻪ

ﺷــﮑﻞ  -۱درﺻــﺪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﺑــﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی دوﻟــﺘﯽ ﺑــﺮای ﻣﺪاﺧﻠــﻪ در ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروی در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۶ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی

ﻣﺪاﺧﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ از ۶۵
ﺑــــﻪ  ۳۰درﺻــــﺪ رﺳــــﯿﺪهاﻧﺪ و ﮐــــﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎروری از  ۲۷ﺑـﻪ
 ۴۳درﺻﺪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘـﻪی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪهی
ﺷــﯿﺐ ﺗﻨــﺪ و اﻓﺰاﯾــﺸﯽ ﻃﺮﻓــﺪاران اﻓﺰاﯾــﺶ
ﺑــــﺎروری ﮐــــﻪ ﻏﺎﻟﺒــــ ًﺎ ﺷــــﺎﻣﻞ ﮐــــﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺐ ﺗﻨـﺪ و ﮐﺎﻫـﺸﯽ
ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮﻓــﺪار ﻋــﺪم ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﯾــﺎ ﺣﻔــﻆ
ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروری ،درﺻــﺪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮﻓــﺪار

ﺟﺪول  -۲درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎروری ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی
 ۱۹۷۶ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی
۲

ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺳﺎل

ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ

۱۹۷۶

۲۱

۳۴

۱۹۸۶

۲۴

۴۲

۱۹۹۶

۳۳

۵۶

۲۰۰۵

۵۰

۵۳

۲۰۱۳

۶۹

۵۷

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎن  ،۲۰۱۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،

۳

ﮐــﺎﻫﺶ ﺑــﺎروری ،در  ۱۷ﺳــﺎل ﭘﺎﯾــﺎن دورهی
 ۲۰۱۳-۱۹۹۶اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
و ﺑﯿـﻦ  ۴۰ﺗـﺎ  ۴۳درﺻــﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺛﺎﺑـﺖ ﺑــﻮده
اﺳﺖ.
ﺟـــﺪول و ﺷـــﮑﻞ  ۲ﻣﺪاﺧﻠـــﻪی دوﻟﺖﻫـــﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻃـﯽ
دورهی  ۳۸ﺳــﺎﻟﻪی  ،۲۰۱۳-۱۹۷۶ﮔﺮاﯾــﺶ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎروری ﺑـﻪ ﺷـﺪت

ﺷﮑﻞ  –۲درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ۲۰۱۳-۱۹۷۶:

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر در اﺑﺘﺪای
دوره  ۲۱درﺻﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی دوره  ۶۹درﺻـﺪ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ دوﻟﺖﻫـﺎ در
ﻣﻨــﺎﻃﻖ در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ در ﮐﺎﻫــﺶ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ
ﻼ ﻧــﯿﺰ اﺷــﺎره ﺷــﺪ ،ﻃــﯽ  ۱۷ﺳــﺎل اﻧﺘﻬــﺎی
ﻗﺒـ ً
دوره ) ،(۲۰۱۳-۱۹۹۶اﻓــﺖ و ﺧــﯿﺰ زﯾــﺎدی
در درﺻــﺪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮﻓــﺪار ﮐــﺎﻫﺶ ﺳــﻄﺢ

۱۰
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ﺟﺪول  -۳ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۶ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی
ﺳﺎل

ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ

۱۹۹۶

۴۶

۲۷

۵۳

۴۸

۲۰۰۵

۵۹

۳۸

۶۵

۶۴

۲۰۱۳

۶۷

۴۰

۷۶

۸۸

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎن  ،۲۰۱۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﺷﮑﻞ  -۳ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۹۷۶

ﺑﺎروری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی

ﺑﺎ اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ﺑﯿـﻦ  ۵۳ﺗـﺎ  ۵۷درﺻـﺪ ﻗـﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروری ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﯾــﮏ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط
ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑــﺎ ﺳــﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾـﮋه ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ
ﺷﻮد .در ﺟﺪول و ﺷـﮑﻞ  ۳ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ  ۸۸درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در

ﺟــﺪول  -۴ﺗــﺪارک ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧــﺎﻧﻮاده ﺑــﺮ ﺣــﺴﺐ ﺳــﻄﺢ ﺗﻮﺳــﻌﻪی ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۶ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی
ﺳﺎل

ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

۱۹۷۶

۶۲

۶۴

درﺻــﺪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻧﮕﺮاﻧــﯽ ﺧــﻮد را در

۱۹۸۶

۵۶

۷۵

۱۹۹۶

۵۸

۸۲

اﯾﻦﺧﺼﻮص اﻋـﻼم ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن

۲۰۰۵

۳۸

۸۶

۲۰۱۳

۴۵

۹۳

ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﮕﺮان ﺳﻄﺢ ﺑـﺎروری ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن
ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺑﯿﺶﺗــﺮ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺷــﺪه و از  ۴۸درﺻــﺪ در
اﺑﺘــﺪای دورهی ۱۷ﺳــﺎﻟﻪی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ،ﺑــﻪ
 ۸۸درﺻﺪ در اﻧﺘﻬﺎی دوره رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ
ﻧﺴﺒﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،از ۵۳
درﺻـــﺪ در اﺑﺘـــﺪای دوره ،ﺑـــﻪ  ۷۶درﺻـــﺪ در

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎن  ،۲۰۱۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
ﺷﮑﻞ  -۴ﺗﺪارک ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۶ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی

اﻧﺘﻬــﺎی دوره رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ درﺻــﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺧـﻮد را در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ از  ۲۷درﺻـﺪ در
اﺑﺘــﺪای دوره ،ﺑــﻪ  ۴۰درﺻــﺪ در اﻧﺘﻬــﺎی دوره
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،21آذر و دي 1395

۱۱

 روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
دوﻟﺖﻫـــــﺎ از ﺳﯿﺎﺳـــــﺖﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿـــــﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده

اﺟﺮاﯾﯽﺷــﺪن ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨــﺪهی ﺳــﻄﺢ
ﺑـــﺎروری ،ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـــﻞ از اﯾـــﻦ ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳــــﺎﺧﺘﺎر ﺳــــﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿــــﺖ در ﮐــــﺸﻮرﻫﺎی

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑــﺮ ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروری ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ،
وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧــﺎﻧﻮاده ﭘﯿــﺎده ﻣﯽﺷــﻮد،
ﻧﻘــﺸﯽ ﺑــﺴﯿﺎر ﻣﻬــﻢ در ﭘﯿــﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘــﺎل
ﺑﯿﻤﺎریﻫــــﺎی ﻣﻘــــﺎرﺑﺘﯽ دارد و دﻗﯿﻘــــﺎً ﺑــــﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪﺧـﺼﻮص
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش
ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـــﻞ ﺑﺮﺧـــﯽ از ﮐـــﺸﻮرﻫﺎ ﺑـــﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟـﺪول و ﺷـﮑﻞ  ،۴ﻣـﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن از اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ را ﻧــﺸﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳـﺎﻟﺨﻮرده و رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎروری در اﯾـﻦ
ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﭘــﺎﯾﯿﻦ اﺳــﺖ ،اﻏﻠــﺐ اﯾــﻦ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ
ﻧﮕــﺮان رﺷــﺪ ﻣﻨﻔــﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺧــﻮد ﻫــﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪی اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی
ﻣﻬــﻢ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی
ﮐﺎﻫﻨـــﺪهی ﻣﻮاﻟﯿـــﺪ ﮐـــﻪ اﺑـــﺰار آن در دﺳـــﺖ
دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﻟﯿـﺪ
ﺑـــﺎ اﻗﺒـــﺎل ﭼﻨـــﺪاﻧﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣـــﺮدم روﺑـــﻪرو
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﻤــﺎم ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروری
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ

ﻣﯽدﻫﺪ.

ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد .ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ

ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﻃــﯽ دورهی ۳۸

ﻧﮕﺮاﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﺎروریﻫـﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮ اﺳـﺖ

ﺳـــﺎﻟﻪی ﻣـــﻮرد ﺑﺮرﺳـــﯽ ،ﺳـــﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾــــﺖ

ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ از

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲۰۰۵ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﮐﺎﻫـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن دوره )ﺳـﺎل(
 ،۲۰۱۳دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ در
ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮐــﺸﻮرﻫﺎی در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ

 ۱ﻣﻮاﻟﯿــﺪ ،ﻣــﺮگ و ﻣــﯿﺮ و ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺳــﻪ ﻣﺆﻟﻔــﻪی
اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
 ۲ﮐـــﺸﻮرﻫﺎی واﻗـــﻊ در ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳـــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در

ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑــﺮ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﺧــﻮد از اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اداﻣــﻪ دادهاﻧــﺪ و  ۹۳درﺻــﺪ آﻧﻬــﺎ در ﺳــﺎل

۳

 ،۲۰۱۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧـﺼﻮص

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﮐــﺸﻮرﻫﺎی واﻗــﻊ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ در

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

- World Population Policies 1990,
United Nations New York, 1990.

ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ

- World Population Policies 2013,

و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﻻﺳـﺖ .ﺟﻤﻌﯿـﺖ زﯾـﺎد و

United Nations New York, 2013.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود در اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟـﺬا
ﻣﺪاﺧﻠــﻪی اﯾــﻦ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﻬــﺖ ﮐﺎﻫــﺶ
ﺑـــﺎروری اﺗﻔـــﺎق اﻓﺘـــﺎده اﺳـــﺖ .ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر

۱۲
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ




ﻣﺮﺟﺎن ﻛﺮدﺑﭽﻪ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﻴﻤﻲ و ﻣﺤﺪﺛﻪ رﺿﺎﻳﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺮی ﺟــﺎﻣﻊ و
ﺗﻔــﺼﯿﻠﯽ از وﺿــﻌﯿﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬــﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋـﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،اﻣـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ و
ﺗــﺪوﯾﻦ آن ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﯾــﮏ دوره ﺣــﺴﺎﺑﺪاری
ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﻤـﻮل ﺗﻬﯿـﻪی
اﯾــﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎ ،ﻣــﺎﻧﻊ از ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺴﺎبﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪی ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی

 وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی

ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ

در ﺳــﺎل  ۱۳۸۱اوﻟﯿــﻦ اﻗــﺪامﻫﺎ ﺑــﺮای ﺗﻬﯿــﻪی

 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر

ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ

اﯾــﺮان و ﻣﺆﺳــﺴﻪی ﻋــﺎﻟﯽ آﻣــﻮزش و ﭘﮋوﻫــﺶ

اﺳﺖ.

ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ
ﻧﺘﯿﺠــﻪی آن ﺗﻬﯿــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﻓــﺼﻠﯽ

از اﯾـﻦرو ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﻓـﺼﻠﯽ ﺑـﺎ اراﺋــﻪی

ﺑﺮای دورهی  ۱۳۸۴-۱۳۷۰ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن در

ﺗﺼﻮﯾﺮی زودﻫﻨﮕـﺎم از اﻗﺘـﺼﺎد ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر رﺻـﺪ

ﺳــﺎل  ،۱۳۸۷ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری دﻓــﺘﺮ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن

اﻗﺘــﺼﺎدی و ﭘﮋوﻫــﺸﮑﺪهی آﻣــﺎر ،ﺣــﺴﺎبﻫﺎی

واﮐﻨــﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻫــﺪاﯾﺖ اﻗﺘــﺼﺎد ﺑــﻪ

ﻓــــﺼﻠﯽ در دو ﺣــــﻮزهی ﺳــــﻄﺢ ﺗﻔــــﺼﯿﻞ و

ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤﮑـﯽ ۱،ﻣـﻮرد ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار

اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس »راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ

ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﻫـــﺎی آﻣـــﺎری و اﻃﻼﻋـــﺎت ﺛﺒﺘـــﯽ

ﻓﺼﻠﯽ ) ،«(IMF, 2001اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑـﺮای

ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓـﺼﻮل

ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪ .از ﺳــﺎل

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۱۳۹۱ﮔﺮوه ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻓـﺼﻠﯽ در

در اﯾــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎر ﺑــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ

دﻓــﺘﺮ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی اﻗﺘــﺼﺎدی اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ و

ﻓــــﺼﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘــــﻪ و ﺗﻮﺿــــﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣــــﻮرد
روش ﻫــﺎی ﺑــﺮاورد در ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان اراﺋــﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺷــﺶﻣﺎﻫﻪی ﻧﺨــﺴﺖ ﺳــﺎل ۱۳۹۵

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻈـﻢ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﻓـﺼﻠﯽ ﻧﻤـﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﻬﯿــﻪ و اﻧﺘــﺸﺎر ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘــﺪار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑـــﯽ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫـــﺎی ﮐﻠﯿـــﺪی ﺗﻬﯿـــﻪی اﯾـــﻦ

  ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﺳﺎﻻﻧﻪ روزاﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دو
اﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن آن ﻓـﺼﻞ اراﺋـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
  ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﻓـﺼﻠﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﯿــﺖ و ﺗﻔــﺼﯿﻞ ﮐﻢﺗــﺮی ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
  ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﻓــﺼﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﺎ
اﻓــــﺰاﯾﺶ ﺗﻌــــﺪاد ﻣــــﺸﺎﻫﺪات ،ﮐﺎراﯾــــﯽ
ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳـﻨﺠﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـــﺎی ﻣﺒﺘـــﻨﯽ ﺑـــﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـــﺎی
ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﻓــﺼﻠﯽ ﺑــﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤــﻮل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ از دﻗﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
  ﺳﺮیﻫﺎی زﻣـﺎﻧﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻓـﺼﻠﯽ ﺑـﻪ

ﻣﺮﺟﺎن ﻛﺮدﺑﭽﻪ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﻴﻤﻲ و ﻣﺤﺪﺛﻪ رﺿﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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۱۳

ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺼﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
  ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ ﻓـــﺼﻠﯽ اﺑـــﺰاری ﻻزم ﺑـــﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﺳــﯿﮑﻞﻫﺎی ﺗﺠــﺎری اﺳــﺖ .ﺗﻐﯿــﯿﺮات

ﺟﺪول  -۱ﺳﻄﺢ ﺑﺮاورد و ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ
ردﯾﻒ

ﺳﻄﺢ ﺑﺮاورد

۱

زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاری

ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر

ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ﺗﻨﻬـﺎ

۲

داﻣﺪاری

از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

۳

ﺟﻨﮕﻞداری

۴

ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی

۵

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

۶

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن

۷

ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﻨﻌﺖ

۸

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق

۹

ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ،آب و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

۱۰

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

 ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓـﺼﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺑـﺰاری ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑــﺮای ﮐﻨــﺘﺮل روﻧــﺪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣــﺪت و ﺟﻠﻮﮔــﯿﺮی از
اﻧﺤﺮاف در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

 روشﻫـــﺎی ﺑـــﺮاورد ﺣـــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــﯽ
ﻓﺼﻠﯽ

ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮕﻞداری
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
ﻣﻌﺪن

۱۱

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱۲

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ

ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ

۱۳

ﻫﺘﻞ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه

) (GDPﻣﺠﻤﻮع ارزشاﻓﺰودهﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ

۱۴

رﺳﺘﻮران

۱۵

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ

اﻗﺘــﺼﺎدی اﺳــﺖ و در روش ﻫﺰﯾﻨــﻪ GDP ،از ﻣﺠﻤــﻮع

۱۶

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای

۱۷

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪای

در روش ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﺑــﺮای ﺑــﺮاورد ارزشاﻓــﺰودهی ﻓــﺼﻠﯽ،

۱۸

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﯽ

۱۹

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ

اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۵ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳـﻄﺢ ﮐـﺪﻫﺎی

۲۰

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۲۱

ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات

۲۲

ﺑﺎﻧﮏ

۲۳

ﺳﺎﯾﺮ واﺳﻄﻪﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

۲۴

ﺑﯿﻤﻪ

۲۵

ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ روش ﺟﺰء

۲۶

ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺟﺎری

۲۷

ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺑــﻪ ﮐــﻞ ،ﺳــﻄﺢ ﺗﻔــﺼﯿﻞ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از  ۱۵ﺑﺨــﺶ ﻣــﺬﮐﻮر

۲۸

ﺧﺪﻣﺎت دﻻﻻن و ﻣﺴﺘﻐﻼت

۲۹

ﮐﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۳۰

اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی

۳۱

اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

۳۲

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺒﺎری

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺪولﻫﺎی ۱و  ،۲ﺳﻄﺢ

۳۳

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

۳۴

آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺑﺮاورد و ﺳﻄﺢ اﻧﺘـﺸﺎر ﮐﻤﯿﺖﻫـﺎی ﻓـﺼﻠﯽ در دو روش

۳۵

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۳۶

آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

۳۷

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

۳۸

داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ

۳۹

ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﺑــﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫــﺎی آﻣــﺎری وﯾــﮋهی

۴۰

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ

۴۱

ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻓـــﺼﻠﯽ و اﺳـــﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫـــﺎی ﺛﺒـــﺘﯽ درﯾـــﺎﻓﺘﯽ از

۴۲

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻓـﺼﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ از دو روش ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ

اﺟﺰای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

اﻟﻔﺒــﺎﯾﯽ وﯾــﺮاﯾﺶ ﺳــﻮم ردهﺑﻨــﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻫﻤــﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ) (ISIC rev3.1ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣـﺎری ﻣﻮﺟـﻮد و
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﻣﻌﻤـﻮل در ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ
ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ،ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺖﻫـــﺎی ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎ آﻧﻬـــﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای ﮐــﻪ در ﻧﻬﺎﯾــﺖ  ۴۲رﺷــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﻨــﺎی
ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻓــﺼﻠﯽ در روش ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧــﺪ .در
روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاوردﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮای اﺟـﺰای

 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮداوری و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر

۱۴
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ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

واﺳﻄﻪ ﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﮐﺮاﯾﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﮐﺎری

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ

ﺟﺪول :۲ﺳﻄﺢ ﺑﺮاورد و ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ در روش ﻫﺰﯾﻨﻪ
ردﯾﻒ

ﺳﻄﺢ ﺑﺮاورد

۱

ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار

۲

ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار

۳

ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ دوﻟﺖ

ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ دوﻟﺖ

۴

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۵

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

۶

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ

۷

ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ

۸

ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ

۹

ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت

۱۰

واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ

۱۱

واردات ﺧﺪﻣﺎت

۱۲

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻣﺎری

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻣﺎری

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐـﺸﻮر اﻧﺠـﺎم

اﻗﺘــﺼﺎدی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ را در ﻃــﯽ زﻣــﺎن ﻧــﺸﺎن

ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓــﺼﻠﯽ ﻣﻘــﺪار ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﺨﺶﻫــﺎی

ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ از ﮐـﺎرﺑﺮدی ﮔـﺴﺘﺮده در

ﺻــــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــــﺪن و ﮐــــﺸﺎورزی ﯾﮑــــﯽ از

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ

اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﻓـﺼﻠﯽ

ﻋــﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬاری ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﺮ اﯾــﻦ

اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان اﻗـﺪام ﺑـﻪ

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫـﺎی

ﺷــﺎﺧﺺ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ﻋﻤﻠﮑــﺮد واﻗﻌــﯽ

اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آﻣـﺎری ﻣـﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻬﯿـﻪی اﯾـﻦ

ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿـﯿﺮ در ﻣﻘـﺪار

ﺑﺨﺶﻫﺎی ذیرﺑﻂ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ از ﺳــﺎل  ۱۳۹۰ﺗــﺎ ﮐﻨــﻮن ﻧﻤــﻮده

 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺪار ﻓﺼﻠﯽ

ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨﺶﻫـﺎی

ﺟﺪول  -۳ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری و ﻣﺄﺧﺬ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺼﻠﯽ
ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی


ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ



ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت



وزارت ﻧﻔﺖ



وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی



وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت



ﻃﺮح ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎوداریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ



ﮐﺸﻮر

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ و وزرات ﻧﯿﺮو



ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر

ﻃﺮح ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی



ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ج.ا.ا

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر



ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری



ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ



ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ




اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺘﯽ



ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن



ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ





ﻃﺮح ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ



ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ



ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.ا



ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار



ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.ا



ﮔﻤﺮک ج.ا.ا

ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر
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۱۵

اﺳــﺖ .در اداﻣــﻪ ،اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑــﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘــﺼﺮ

ﺷﮑﻞ  -۱روﻧﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ )(۱۳۹۰=۱۰۰

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻓــﺼﻠﯽ از ﻗﯿﻤــﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه و ﻣﻘــﺪار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﮐـﻪ از ﭘﻮﺷـﺶ  ۲۴۹۰ﮐﺎرﮔـﺎه
ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧـــﻮردار اﺳـــﺖ ،ﺑـــﺎ روش زﻧﺠـــﯿﺮهای
ﺗﻮﺻﯿﻪﺷـــــﺪه در ﺻـــــﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــــﯽ ﭘـــــﻮل

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

) (IMFدر ﺳـــﻄﺢ ردهﺑﻨـــﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﻫﻤـــﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ) (ISICدو رﻗﻤـﯽ ﺗﻬﯿــﻪ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .روﻧـﺪ ﻓـﺼﻠﯽ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ،ﻃـﯽ

ﺷﮑﻞ  -۲روﻧﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن )(۱۳۹۰=۱۰۰

ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﻟﯽ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل  ،۱۳۹۵در ﺷﮑﻞ
 ۱ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻌـﺎدن ﺑـﻪﺟﺰ ﻧﻔـﺖ و
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻌـﺎدن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻓــﺼﻠﯽ از ﻗﯿﻤــﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه و

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﮐﻪ از ﭘﻮﺷﺶ  ۴۵۷ﻣﻌﺪن
در ﺣــﺎل ﺑﻬﺮهﺑــﺮداری ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ و ﺑــﺎ روش
زﻧﺠﯿﺮهای ﺗﻮﺻﯿﻪﺷـﺪه در  IMFو در ﺳـﻄﺢ ISIC

ﺷﮑﻞ  -۳روﻧﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی )(۱۳۹۰=۱۰۰

دو رﻗﻤﯽ )اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻓﻠﺰی و اﺳـﺘﺨﺮاج
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ( ﺗﻬﯿـﻪ و ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .روﻧـﺪ
ﻓﺼﻠﯽ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ،ﻃـﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۰ﺗـﺎ ﻓـﺼﻞ
دوم ﺳـــﺎل  ،۱۳۹۵در ﺷـــﮑﻞ  ۲ﻗﺎﺑـــﻞ ﻣـــﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻓــﺼﻠﯽ از ﻗﯿﻤــﺖ ﻓــﺮوش ﻣﺤــﺼﻮﻻت و
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 ۲۲۰۰روﺳــﺘﺎی ﮐــﺸﻮر را در ﺳــﻄﺢ اﺳــﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ارزش و
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۴۷ﻣﺤـﺼﻮل زراﻋـﯽ و  ۳۸ﻣﺤـﺼﻮل
ﺑﺎﻏﯽ و  ۲۱ﻣﺤﺼﻮل داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿـﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

ﻣﯽﺷــﻮد .روﻧــﺪ ﻓــﺼﻠﯽ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ،در ﻃــﯽ

دوم ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ

ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗــﺎ ﻓــﺼﻞ دوم ﺳــﺎل  ۱۳۹۵در

داﺧﻠــﯽ )ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﺎزار( ﺑــﺮ ﺣــﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد

ﺷﮑﻞ  ۳ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

رﯾﺎل و رﺷﺪ آن ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.

 ﺳــﺮی زﻣــﺎﻧﯽ ﻣﺤــﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ  ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘـﺸﺎر و ﺑـﺎزﻧﮕﺮی
داﺧﻠﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۵-۱۳۸۵

در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ

و ﺑــﺎ روش زﻧﺠــﯿﺮهای ﺗﻮﺻﯿﻪﺷــﺪه در  IMFو ﺑــﺎ

در ﺷـﮑﻞ  ۴از ﺳـﺎل  ۱۳۸۵ﺗــﺎ ﻓـﺼﻞ دوم ﺳــﺎل

ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﻮﺻــﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻻزم اﺳــﺖ

ﺳﻄﺢ ﺗﻔﺼﯿﻞ زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪاری و داﻣﺪاری ﻣﻨﺘﺸﺮ

 ۱۳۹۵و در ﺷــﮑﻞ ۵از ﺳــﺎل  ۱۳۸۶ﺗــﺎ ﻓــﺼﻞ

ﺑﺮاورد اوﻟﯿﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﻓـﺼﻠﯽ،

ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.

۱۶
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ﺣﺪود  ۲اﻟﯽ  ۳ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﺷﮑﻞ -۴ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ-ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ  ۵اﻟـﯽ ۶ﻣـﺎه از
ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاورد اوﻟﯿـﻪ ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪی ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﻓـﺼﻠﯽ
ﭘــﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽﺷــﺪن ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﺎﻻﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎت ﻧـــﺮخ رﺷـــﺪ
اﻗﺘــﺼﺎدی در ﺷــﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳــﺎل

۱۳۹۵
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ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﺎل
 ،۱۳۷۶در ﺷﺶﻣﺎﻫﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ -۵رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ -درﺻﺪ

رﻗـــﻢ  ۳۳۱۸۶۱ﻣﻴﻠﻴـــﺎرد رﻳـــﺎل ﺑـــﺎ ﻧﻔـــﺖ و
 ۳۱۶۳۳۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺪون اﺣﺘـﺴﺎب ﻧﻔـﺖ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ رﻗﻢ ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣـﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ ﻧﻔـﺖ  ۳۱۱۵۵۸ﻣﻴﻠﻴـﺎرد
رﻳــﺎل و ﺑــﺪون ﻧﻔــﺖ  ۳۰۲۶۸۲ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧـﺸﺎن از رﺷـﺪ  ۶٫۵درﺻـﺪی ﻣﺤـﺼﻮل
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎزار( و رﺷـﺪ ۴٫۵

-۵

درﺻﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑـﺪون ﻧﻔـﺖ
)ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﺎزار( در ﺷــﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳــﺎل

-۱۰
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 ۱۳۹۵دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣـﺬﮐﻮر ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ
ﮐـــﻪ رﺷـــﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔـــﺮوه ﮐـــﺸﺎورزی ۵٫۹

ﺟﺪول  -۴ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل ) ۱۳۹۵ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ

درﺻﺪ ،ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ  ۹٫۱درﺻﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

(۱۳۷۶

ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت  ۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺎم ﺑﺨﺶ

ﻧﺮخ رﺷﺪ )درﺻﺪ(

ﮔﺮوه ﮐﺸﺎورزی

۵٫۹

زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔـﺼﯿﻞ ﺑـﺮ

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ

۹٫۱

ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت

۵٫۰

روی وبﮔـــﺎه ﻣﺮﮐـــﺰ آﻣـــﺎر اﯾـــﺮان ﺑـــﻪ ﻧـــﺸﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

۶٫۵

 www.amar.org.irدر ﻗــﺴﻤﺖ »اﻃﻼﻋــﺎت

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار(

۴٫۵

ﺷــﺎﯾﺎن ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠــﯽ در

آﻣــﺎری ٫ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ٫ﺟــﺪولﻫﺎ و ﺳــﺮی

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺶﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

زﻣﺎﻧﯽ ٫زﯾﺮﮔﺮوه ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ« ﻗﺎﺑـﻞ
ﻣﻼﺣﻈــﻪ اﺳــﺖ )ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﻧﻈــﺮ و ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎدی از
ﺳــﻮی ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﻣﺤــﺘﺮم ﻣﺰﯾــﺪ اﻣﺘﻨــﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ
ﺑﻮد(.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 در ﺧﺼﻮص اﻃﻼع از روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎیﻣﻘــﺪار ﺑــﻪ ﻓــﺼﻞ  ۹راﻫﻨﻤــﺎی ﺗﻬﻴــﻪی ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻓــﺼﻠﯽ

United.
- International monetary fund, quarterly
national accounts manual, chapter 11,
p-190.

ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد:

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
indicators

۱

Quarterly National Accounts Manual, International Monetary Fund, Washington DC, 2001
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۱۷

ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ آﻣﺎري ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن




ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن و ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻌﺮفزاده

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺟﻬــﺎن اﻣــﺮوز ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻋﺮﺿــﻪی ﮐﺎﻻﻫــﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺳــﻬﻢ ﺑــﻪﺳــﺰاﯾﯽ در اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ ﻣﻠــﯽ دارد .ﺑــﺴﯿﺎری از ﮐــﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻬــﺎن دارﻧــﺪ و ﻫــﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫــﺎ دﻻر از
ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ
ذﺧﯿﺮهی ارزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑـﻪدﺳـﺖ
ﻣﯽآورﻧـــﺪ .ﺗﻮﻟﯿـــﺪ و ﺻـــﺎدرات ﻣﺤـــﺼﻮﻻت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر
ﺣﺮﻓــﻪای دﯾــﺪه ﻧــﺸﺪه اﺳــﺖ .در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﺮهی
ﺟﻨﻮﺑـــﯽ ،ژاﭘـــﻦ ،ﭼﯿـــﻦ و ﺣـــﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿـــﻪ در
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﺮﯾﺎلﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾــﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾــﺎدی را از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﺣﺘـﯽ
ﺗﺠﻬـــﯿﺰات ،ﭼﻨـــﺪان ﻋﻘـــﺐﺗﺮ از ﮐـــﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺴﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﺑﻌـﻀﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﯾﺮان و ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﻔـﻮذ و

ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ اﺳـﺘﻨﺎد

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾــﺎدی را ﺟــﺬب ﮐﻨﻨــﺪ .ﯾﮑــﯽ از

ﮐﺮد .ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دو ﺟـﺰء

ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧـﺎﻣﻠﻤﻮس

ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧـﻮع

ﻗﺎﺋــﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺗﻌﯿﯿــﻦ ارزش واﻗﻌــﯽ ﻋﻨــﺼﺮ

ﻧﮕــﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿــﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾــﻦ

ﻣﻠﻤـــﻮس ﺑـــﻪ ﻣﺮاﺗـــﺐ آﺳـــﺎنﺗﺮ از ﻣﺤﺘـــﻮای

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺳـﺖ .در ﺗﻌﯿﯿـﻦ ارزش اﻗﺘـﺼﺎدی

ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺷــﺪن ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪی ﮐــﺸﻮرﻫﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺧـﻮد

۱۸

ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺤﻮری ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﻣﺤﺘـﻮای

اراﺋــﻪ ﮐﻨﻨــﺪ و از اﯾــﻦ ﻃﺮﯾــﻖ ﺿــﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓــﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن،

ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧـﺪﻣﺎت

از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﮐـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و

و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و

ﺣﻀﻮر ﻓﻌـﺎل و ﻣﺆﺛـﺮ در اﯾـﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎ ،ﺑـﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﺜـﯿﺮ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣﺤـﻮری ﺑـﻪ

ﮐـــﺸﻮر ﺧـــﻮد ﻗـــﺪرت و اﻋﺘﺒـــﺎر اﻗﺘـــﺼﺎدی-

ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮدهای ﮐـﻪ

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻔـﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﺴﺐ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ

روی آن ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﺿــﺒﻂ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺣــﻖ

ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾـﺮان ،ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻪاﻧﺪ

ﻃﺒــﻊ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آن ،ﮐــﺎﻻی ﻣﺤــﻮری ﺗﻠﻘــﯽ

از اﯾــﻦ ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎ ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮ اﺣــﺴﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪ

ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮدهی ﺧـﺎﻟﯽ و

ﺷــﻮﻧﺪ .ﺗﺠــﺎرت ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی

دﺳــﺘﮕﺎه ﭘﺨــﺶ آن ﺟــﺰو ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ

ﺻﺎدرات و واردات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ و ﺧـــﻼق اﺳـــﺖ .درﺑـــﺎرهی آﻣـــﺎر

ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و

ﺗﺠـﺎرت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭼﻨــﺪ

ﻋﻼﺋﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺧـﻮد ﻧﻘـﺶ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ آﻣﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ روﻏﻨﭽﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻌﺮفزاده ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ آﻣﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو

ﻣﻌـــﺮف ﮐـــﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧـــﺪ اﻣـــﺎ ﺗـــﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﯾـــﺎ

ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﻪ

اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﻬﻢ ﺷـﺮق اروﭘـﺎ و آﺳـﯿﺎی

ﭘــﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ

 ۴۹درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﯽ اﯾـﻦ دوران

ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق ،ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق

) ۲٫۷درﺻﺪ( و ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﺻـﺎدرات ﮐـﻞ

آﺳــﯿﺎ ﻧﻘــﺶ ﺑﯿﺶﺗــﺮی در ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی

ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳـﺎل  ،۲۰۱۳در

ﻓﺮﻫﻨﮕــــﯽ ،ﺑــــﻪ اﺳــــﺘﻨﺎد ﮔــــﺰارش

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑـﻪﻃﻮری ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ

ﻣﻨﻄﻘـــــﻪی آﻣﺮﯾﮑـــــﺎی ﻻﺗﯿـــــﻦ ،ﺻـــــﺎدرات

ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺟﻨــﻮب و ﺷــﺮق آﺳــﯿﺎ در ﺻــﺎدرات

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﻬﻢ  ۱٫۲درﺻـﺪی

ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧــﺴﮑﻮ ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ از ۲۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر

داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﭘﻨﺞﺑﺮاﺑـﺮ ﮐﻢﺗـﺮ از وزن ﮐـﻞ

۲۰۱۳-۲۰۰۴

) ۲۶درﺻﺪ( در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺑـﻪ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد

ﻣﻨﻄﻘــﻪ در ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ) ۶٫۱درﺻــﺪ(

دﻻر ) ۴۶درﺻـــﺪ( در ﺳـــﺎل  ۲۰۱۳رﺳـــﯿﺪه

ﮔـــﺰارش ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .در ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ﺻـــﺎدرات

اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﺴﻠﻂ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی

ﮐﺎﻻﻫـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ،در راﺑﻄـــﻪ ﺑـــﺎ واردات

ﺷﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ در ﻃـﻮل

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷـﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑـﺎ و اروﭘـﺎ ﺑـﺎ

ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۴رﮐـــﻮد اﻗﺘـــﺼﺎدی

ﺳﻬﻢ  ۶۲درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﺎﺣﺪ زﯾـﺎدی

ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘــ ًﺎ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑــﺮای ﺻــﺎدرات و

واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺴﻠﻂ

ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ را در اﯾــﻦ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤــﺖ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول ۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ در ﺷـﮑﻞ

ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق آﺳـﯿﺎ ﺳـﻬﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را از

 ۱ﻧــﺸﺎن داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ در ﺳــﺎل ،۲۰۱۳

واردات ﮐﺎﻻﻫــــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــــﯽ از  ۱۷درﺻــــﺪ

ﺳــﻬﻢ ﺻــﺎدرات آﻣﺮﯾﮑــﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ و اروﭘــﺎ در

) ۱۹٫۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( در ﺳـﺎل  ۲۰۰۴ﺑـﻪ ۲۶

ﺗﺠـــﺎرت ﮐﺎﻻﻫـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ و در ﻣﺠﻤـــﻮع

درﺻﺪ ) ۴۳٫۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( در ﺳـﺎل ۲۰۱۳

ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﻣــﺸﺎﺑﻪ ﺣــﺪود  ۵۰درﺻــﺪ ﺑــﻮده

اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑـﺎی ﻻﺗﯿـﻦ از

اﺳﺖ .ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﯽ در آﺳﯿﺎ

ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ،۲۰۰۴ﺑﻪ ۵٫۸

اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در آن ﺳـــﻬﻢ ﺻـــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـــﺎی

ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر در ﺳــﺎل  ۲۰۱۳ﺑــﺎ ﺳــﻬﻢ ۳٫۴

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) ۴۶درﺻﺪ( و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را

درﺻــﺪ ،در رﺗﺒــﻪی ﺳــﻮم ﻗــﺮار داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.

از ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ داﺷــﺘﻪ

ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑــﺮای ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ

 آﻣــﺎر ﺗﺠــﺎرت ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫــﺎی

در ﻃـــﻮل دﻫـــﻪی ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ،ﺗﺠـــﺎرت ﺟﻬﺎﻧـــﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی در ﺣـﺎل
ﻇﻬـــﻮر در ﺷـــﺮق آﺳـــﯿﺎ ،اﻣﺮﯾﮑـــﺎی ﻻﺗﯿـــﻦ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘـﺎ آﻏـﺎز ﺷـﺪ.
اﯾــﻦ اﻗﺘــﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬــﻮر از رﺷــﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از  ۵درﺻﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﺑﻮدهاﻧـﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟـﺪول  ۱ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد،
در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﺳــﻬﻢ  ۶۹درﺻــﺪ ،از ﮐــﻞ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ
ﺗﺤــﺖ ﺗــﺴﻠﻂ ﺷــﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑــﺎ و اروﭘــﺎ ﺑــﻮده
اﺳــﺖ )ﮔــﺰارش ﺟﺮﯾــﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﮐــﺎﻻ و
ﺧــــﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕــــﯽ ،ﺳــــﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧــــﺴﮑﻮ
 .(۲۰۱۳-۲۰۰۴ﺑـــﺎ اﯾـــﻦ ﺣـــﺎل ،در ﺳـــﺎل
 ۲۰۱۲اﯾــﻦ ﺗــﺴﻠﻂ ﺑــﻪ  ۴۸درﺻــﺪ ﮐﺎﻫــﺶ

ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺷـﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑـﺎ و
اروﭘــﺎ و ﺷــﺮق آﺳــﯿﺎ در اﯾــﻦ ﺳــﺎلﻫﺎ ﻫﺪاﯾــﺖ
ﺷﮑﻞ  -۱ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۳
)درﺻﺪ(

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺗﺠـــﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ ﺧـــﺪﻣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،رﺷـﺪ
ﺑـــﺎﻻﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾـــﺴﻪ ﺑـــﺎ ﺗﺠـــﺎرت ﮐﺎﻻﻫـــﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ
ﺗﺠـــﺎرت در ﮐﺎﻻﻫـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﻧـــﺴﺒﺖ ﺑـــﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤـﺮان
اﻗﺘـــﺼﺎدی در ﺳـــﺎل  ۲۰۰۸ﻗـــﺮار ﮔﺮﻓﺘـــﻪ،
ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣـﺪود  ۲۰درﺻـﺪ

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

از ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۳را در
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۱۹

۲۰۱۳
۱۶۵۱٫۲

۱۳۰۷٫۵

۱۴۱۳٫۱

۱۱۱۵٫۷

۱۱۹۲٫۵

۵۰۴۶٫۶

۲۹۹۰٫۵

۸۸۹٫۰

۱۳۶۸٫۷

۵۰۵۶٫۲

۲۴۵۲٫۸

۲۶۰۲٫۹

۲۶۰۰٫۹

۱۶۳۰٫۰

۹۱۳۳٫۰

۷۶۲۷٫۳

۲۰۷۵٫۰

۵۳۵۹٫۷

۳۹٫۹

۲۸٫۰

۵۴٫۴

۳۲٫۲

۴۱٫۵

۵۳٫۰

۳۸٫۴

۳۲٫۱

۶۵٫۹۶

۲۵۲٫۲

۲۵۷٫۰

۲۸۰٫۳

۳۱۰٫۶

۲۷۶٫۵

۳۸۹٫۷

۲۹۰٫۹

۳۰۹٫۲

۲۹۷٫۸

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﻣﺪی

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۲۰۰۵

ﺳﺎل

۲۰۰۴
۱۳٫۶
۱۵۲٫۳

۵۷۲۵٫۷

۴۲۶۶٫۹

۳۳۲۸٫۷

۲۷۰۲٫۴

۲۳۳۷٫۵

۳۲۰۰٫۸

۲۸۹۴٫۵

۲۲۵۷٫۶

۲۰۵۹٫۸

۴۵۹۰٫۵

۳۹۲۳٫۴

۳۸۰۱٫۴

۳۳۰۶٫۱

۳۰۳۰٫۰

۳۸۵۴٫۹

۳۰۳۷٫۶

۲۱۷۰٫۶

۱۸۸۰٫۳

۲۶۴۴٫۴

۲۳۹۷٫۱

۳۲۳۹٫۵

۳۲۴۷٫۸

۳۸۷۰٫۰

۵۰۲۵٫۲

۴۳۷۸٫۸

۳۳۳۵٫۸

۲۳۵۶٫۹

۵۷۹۰٫۲

۵۸۷۶٫۵

۶۹۲۷٫۲

۶۴۴۱٫۹

۶۴۹۳٫۹

۷۵۸۳٫۷

۶۲۷۲٫۱

۴۷۶۶٫۴

۳۴۷۶٫۶

۱۰۴۴۸٫۲

۱۰۳۵۱۶٫۹

۱۰۶۱۵۴٫۷

۹۵۹۴۹٫۵

۸۸۹۷۹٫۳

۱۰۹۵۲۰٫۳

۱۰۰۴۱۲٫۶

۸۹۵۵۱٫۴

۸۱۴۹۰٫۹

۱۰۳۸۷۶٫۵

۱۰۵۴۸۹٫۷

۱۱۲۵۲۶٫۰

۱۰۶۲۳۳٫۸

۹۶۷۳۸٫۷

۱۲۰۸۶۹٫۸

۱۱۵۵۶۶٫۵

۹۶۱۱۱٫۵

۸۸۲۰۲٫۶

۹۶۱٫۵

۱۰۸۵٫۸

۱۲۳۰٫۲

۷۹۱٫۱

۷۱۴٫۱

۸۵۱٫۵

۸۳۷٫۳

۷۸۱٫۷

۶۷۳٫۴

۳۴۰۲٫۵

۳۷۳۷٫۵

۴۰۸۸٫۱

۳۷۹۴٫۹

۳۶۳۵٫۶

۴۰۰۳٫۱

۳۵۰۵٫۵

۲۸۶۱٫۸

۲۷۷۲٫۰

۹۶۷۶۲٫۰

۸۴۴۵۴٫۲

۱۰۰۹۳۱٫۰

۶۱۴۵۰٫۳

۵۱۸۲۶٫۳

۴۸۳۰۲٫۰

۴۲۲۱۳٫۱

۳۷۲۱۲٫۹

۳۱۶۷۲٫۱

۴۳۸۸۱٫۲

۴۹۴۷۰٫۱

۴۱۳۷۷٫۴

۳۴۰۸۰٫۴

۲۸۳۸۶٫۸

۳۴۴۶۴٫۳

۳۱۷۳۱٫۹

۲۵۳۲۴٫۱

۲۱۹۱۸٫۲

۵۷۴٫۷

۴۲۶٫۶

۴۲۲٫۳

۳۸۴٫۲

۲۸۱٫۸

۵۸۲٫۵

۶۳۴٫۵

۴۲۴٫۴

۳۲۶٫۶

۲۷۹٫۲

ﺻﺎدرات

۱۴۶۷٫۵

۱۵۰۲٫۵

۱۷۷۲٫۶

۱۶۴۶٫۲

۱۴۳۹٫۶

۱۵۷۹٫۰

۱۴۹۱٫۱

۱۵۴۲٫۶

۱۱۲۹٫۲

۸۷۶٫۷

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۲اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه



رﺳﺎﻧﻪای ﺻﻮﺗﯽ ﺿﺒﻂﺷﺪه

۲۰

ﻧﻘﺮه(

واردات

ﮐﻪ ﻫﻤـﻪی ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻋـﻀﻮ  OECDﻫـﺴﺘﻨﺪ



ﺟﻮاﻫﺮات )ﻃﻼ و
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۶۶۷٫۳

ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ

در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﮐـــﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـــﺖ ﺻـــﺎدرات را دارﻧـــﺪ

ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻻ در ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧـﺴﮑﻮ ﮐﺎﻻﻫـﺎی

واردات

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺴﻠﻂ اﻗﺘـﺼﺎد ﺑـﺎ دراﻣـﺪ

-۲ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

۱۹۳۲۲٫۴

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ دراﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻃﻮل اﯾـﻦ ﻣـﺪت

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﮐﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ

در ﺳــﺎل  ۲۰۱۲اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ،ﺳــﻬﻢ

و ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﺗـﺎ ﺣـﺪودی رﺷـﺪ ﻣﻨﻔـﯽ واردات

۲۸۰۹۵٫۴

از  ۹۰درﺻﺪ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۳ﺑـﻪ  ۹۳درﺻـﺪ

ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری

واردات

ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺎ دراﻣﺪ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت

دﻟﯿـــﻞ اﻓـــﺰاﯾﺶ ارزش واردات دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎی

۲۷۰۰٫۱

ﺳﻬﻤﯽ در ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۹ﺑـﻪ

اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام

دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی دراﻣـﺪی،

آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺑﻪﺻـﻮرت

ﺻﺎدرات

ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﺧـــﺪﻣﺎت را ﺑـــﻪ ﺧـــﻮد اﺧﺘـــﺼﺎص

ﺻﺎدرات

دراﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﻢﺗﺮ از  ۵درﺻﺪ از ﺻـﺎدرات

اﻧﻮاع ﮔﯿﺮﻧـﺪهﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾـﺸﮕﺮﻫﺎ ،اﻧـﻮاع اﺑـﺰار و

واردات

ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ از ﻧﻈــﺮ دراﻣــﺪی ،اﻗﺘــﺼﺎدﻫﺎی ﺑــﺎ

ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎﺗﯽ ،اﻧــﻮاع دورﺑﯿﻦﻫــﺎ و ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫــﺎ،

۸۱۹۷۸٫۳

ﻧــﺴﺒﺘ ًﺎ ﺛﺎﺑــﺖ ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص دادهاﻧــﺪ.

ارزش رﺷـــﺪ واردات ﻣﺤـــﺼﻮﻻت ﭼـــﺎﭘﯽ و

ﺻﺎدرات

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻃـﯽ ﯾـﮏ دورهی

را ﻣﯽﺗـﻮان )ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ( ﮐــﺎﻫﺶ در

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ

دراﻣﺪ ﺑـﺎﻻ ،ﺑﯿـﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺻـﺎدرات

ﺣﺪود  -۷٫۳۳درﺻﺪ( ﺑﻮده و دﻟﯿﻞ اﺻـﻠﯽ آن
۷۴۸۳۸٫۴

از ﺳــﺎل  ۲۰۰۳ﺗــﺎ  ،۲۰۱۲اﻗﺘــﺼﺎدﻫــﺎی ﺑــﺎ

واردات

دراﻣﺪ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﺰوﻟــﯽ )ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷــﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ در اﯾــﻦ دوره

۲۹۶۲٫۱

ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص دادهاﻧــﺪ ،در ﮐــﺸﻮرﻫﺎی ﺑــﺎ

ﺳـــــــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۹دارای رﺷـــــــﺪ

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ

 ۲٫۳دراﻣﺪ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ

واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﻪ اﯾــﺮان ﻃــﯽ

۲۲۲۲٫۱

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣـﺪود

در ﺟــﺪول  ۲ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﻣــﯿﺰان ﮐــﻞ

واردات

ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑـﻞ رؤﯾـﺖ اﺳـﺖ .در

ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

۱۵۴۹٫۶

ﺑﺤــﺮان اﻗﺘــﺼﺎدی ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ،ﺑــﻪﻃﻮری ﮐــﻪ

اﺳــﻼﻣﯽ( ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۹در

ﺟﺪول  ۱ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ) ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ

اﯾﺮان )ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد

ﻣﺮﮐﺰ آﺳﯿﺎ و ﺷﺮق اروﭘﺎ

.(۲۰۱۳-۲۰۰۴

ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﮔـﺰارش ﮔﻤـﺮک ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ

ﺻﺎدرات

ﺧــــﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕــــﯽ ،ﺳــــﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧــــﺴﮑﻮ

ﺗﻘـــﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه ﺗﻮﺳـــﻂ ﺳـــﺎزﻣﺎن
۱۶۸۴٫۸

ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﺎﻻ و

واردات

ﺧــﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر ﺑــﺮاورد

واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ در اﯾــﺮان ﻃﺒــﻖ

ﮐﺎراﺋﯿﺐ

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ارزش ﺻـﺎدرات

-۱واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺻﺎدرات

ﻣﺘﻮﺳــﻂ  ۱۰درﺻــﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ،

واردات

ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ﺑـــﻪﻃﻮر

 ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان

۱۲۲۱٫۹

از ﺳــﺎل  ۲۰۰۳ﺗــﺎ ﺳــﺎل  ،۲۰۱۲ﺻــﺎدرات

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )ﺑﺎ  ۱۳٫۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( اﺳﺖ.

۶۴۲٫۱

اﺳﺖ.

دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ

ﺻﺎدرات

ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪه ،و در واﻗﻊ ﭘﻨﺞﺑﺮاﺑﺮ

ﮐﺸﻮر

از  ۲ﺗﺮﯾﻠﯿـــﻮن دﻻر در ﺳـــﺎل  ۲۰۰۳ﺗـــﺎ ۴٫۷

ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺻﺎدرات ۶۸٫۶

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ

ﺑﺮﺗـــﺮﯾﻦ ﺻـــﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺧـــﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ



ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ



ﮐﺘﺎب ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﭼﺎپﺷﺪه



ﺑﺎزیﻫـــﺎی وﯾـــﺪﺋﻮﯾﯽ )ﺑـــﺎ ﮔﯿﺮﻧـــﺪهﻫﺎی
ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺟﻤﻊ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﻧﻮاع اﺑﺰار و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ در ﺟـﺪول  ۳ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد

اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ،آﻧﺘﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات )ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ(

ﺟـــﺪول  ۳ﻧـــﺸﺎن داده ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ ،ﺻـــﺎدر

اﻧﻮاع ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎ ) ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و (...

ﮔــﺰارش ﮔﻤــﺮک ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان در

ﻣـــــــﯿﺰان ﻣﯿـــــــﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷـــــــﺪ ﺳـــــــﺎﻻﻧﻪی
۱۴۸۷٫۳۴

۲۶٫۶۱

۱۰۳۳٫۴۳

۲۱۹٫۰۴

۱۱٫۹۴

۱۶۳٫۸۹

۰٫۸۳

۱۷٫۳۶

۲٫۲۲

۳٫۵۱

درﺻﺪ( ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ در رﺷﺪ ﺻـﺎدرات

۸٫۵۰

ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮده اﺳــﺖ )ﺣــﺪود ۳٫۱۹

۲۰۱۰=۱۳۸۹

) (۱۳۹۳-۱۳۸۹ارزش ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪی
۹۹۷٫۳۸

۱۶٫۳۰

۷۲۳٫۰۴

۱۲٫۰۴

۱۰٫۳۸

۲۰۴٫۸۸

۰٫۳۹

۱۹٫۳۲

۱٫۸۷

۰٫۶۳

۸٫۵۰

ﻣﺠــﻼت ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده اﺳــﺖ .از
ﻣﯿــﺎن ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ در اﯾــﺮان

۹۲۵٫۳۴

۲۱٫۸۴

۶۹۵٫۳۸

۱۴٫۲۲

۷٫۰۴

۱۵۷٫۸۳

۰٫۰۷

۱۲٫۹۸

۱٫۷۳

۰٫۱۷

) (۱۳۹۳-۱۳۸۹ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۴٫۰۹

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـــــــــﺎی ﻧﻘﺎﺷـــــــــﯽ در ﺳـــــــــﺎلﻫﺎی

۱۰۰۰٫۷۶

۱۲٫۱۹

۷۹۳٫۷۰

۱۷٫۲۴

۹٫۹۳

۱۳۴٫۹۲

۰٫۲۶

۱۹٫۸۹

۰٫۸۲

۱۰۲۷٫۷۴

۱۰٫۰۸

۸۳۳٫۹۳

۱۴٫۲۱

۲۷٫۷۶

۱۰۹٫۰۷

۰٫۰۳

۲۳٫۷۰

۰٫۸۲

۰٫۱۴

)ﺣــــﺪود  ۵۰درﺻــــﺪ( ﺑﯿﺶﺗــــﺮﯾﻦ ﺳــــﻬﻢ و

۷٫۰۸

اروﭘـــﺎ در ﮐـــﻞ ﺗﺠـــﺎرت ﮐﺎﻻﻫـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ

۲۰۱۴=۱۳۹۳

در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺻﺎدرات آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و

۰٫۰۳

و واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.

۱۱٫۴۰

ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺻـﺎدرات

۲۰۱۳=۱۳۹۲

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

۲۰۱۲=۱۳۹۱

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و

۲۰۱۱=۱۳۹۰

ﺻﺎدرات ﻣﺠﺴﻤﻪ )ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی( ،روزﻧﺎﻣﻪ و

ﺟﺪول  :۲ارزش دﻻری واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۳-۱۳۸۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(

ﺑﺮده ﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﮐﺎﻻ ﮐﻪ آﻣﺎر آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ

اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶ ) رادﯾﻮﯾﯽ ،ﭘﺨﺶ ﺻﻮت ،ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ و (...

ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧـﺴﮑﻮ ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻻ ﻧـﺎم

ﻧﺎم ﮐﺎﻻ

از ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻـﺎدرات،

دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ و ﭘﺮوژﮐﺘﻮر



ﻣﺠﺴﻤﻪ

اﻧﻮاع ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ و CD



روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﯾﺎت

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﯽ )ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮن ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﺪﻓﻮن و (...

از  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎﭘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ )ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ،ﻋﮑﺲ و(...



ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ/ﭘﺎرﭼﻪی ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﺰرگﺗﺮ

راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻧﺸﺮﯾﺎت



ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﯿﮕﺎر

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن(

ﻣﻨﻄﻘــﻪی آﻣﺮﯾﮑــﺎی ﻻﺗﯿــﻦ ﺑــﺎ ﺳــﻬﻢ ﺻــﺎدرات
 ۱٫۲درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ واردات در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،21آذر و دي 1395

۲۱

ﺟﺪول  -۳ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺎدرات ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۳-۱۳۸۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(
ﻧﺎم ﮐﺎﻻ
ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

۲۰۱۰=۱۳۸۹

۲۰۱۱=۱۳۹۰

۲۰۱۲=۱۳۹۱

۲۰۱۳=۱۳۹۲

۲۰۱۴=۱۳۹۳

۲۶٫۰۱

۲۸٫۰۴

۲۰٫۹۱

۸٫۴۱

۹٫۸۶

ﻣﺠﺴﻤﻪ

۱٫۹۱

۲٫۳۴

۲٫۶۴

۷٫۷۲

۱۶٫۰۸

روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻼت

۰٫۰۲

۰٫۳۳

۰٫۰۴

۰٫۰۳

۰٫۳۸

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ وﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۱٫۸۵

۱٫۵۹

۰٫۱۸

۰٫۰۴

۰٫۰۱

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

۲۹٫۸۰

۳۲٫۳۰

۲۳٫۷۷

۱۶٫۱۹

۲۶٫۳۴

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل در اﯾـﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ

ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.

رﺷﺪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ و اروﭘـﺎ و
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺎ دراﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ
ﺻـــﺎدرات ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﻃـــﯽ
دورهی  ۲۰۱۲-۲۰۰۳را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص
دادهاﻧﺪ.

 ۱۳۹۳-۱۳۸۹ﻣﻨﻔـــــﯽ ﺑـــــﻮده در ﻣﻘﺎﺑـــــﻞ
ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷــﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪی ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۹۳-۱۳۸۹دارای
رﺷﺪی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﯽﺗـﻮان

ﮐﻮﭼـــﮏﺗﺮی در واردات ﮐﺎﻻﻫـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺮ

ﺑﯿﺶﺗـــﺮ رﺷـــﺪ ﺻـــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـــﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ

ﺑــﺎزار ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺗــﺴﻠﻂ

ﻣﺠـــﻼت ،روزﻧﺎﻣـــﻪ و ﮐﺘـــﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ در

دارﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی اﯾـﺮان
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

۲۲

آﻣﺎر ،ﺷﻤﺎرهي  ،21آذر و دي 1395

programs of Malaysian firms: an international marketing perspective, Journal of
business research 55, 2002
- The globalistaion of cultural trade: a
shift in consumption, International flows
of cultural goods and services 2004-2013,
Unesco report.
- Sasun, Gerhard (2005). International

 ﺑﯿﮕــﯽ؛ ﺣــﺴﯿﻦزادﮔﺎن ،ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺷــﺪن و ﺗﺠــﺎرتﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐـﺸﻮر ،ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﯽ

issues 5, No:1.

 ۲۰۰۴و  ،۲۰۱۳ﺑـــــــــﺴﯿﺎری از اﯾـــــــــﻦ

اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای دﯾﺪه

- Ahmed, Zafar U. et al, Export promotion

Services, 1994-2004. springer publication,

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺎدرات ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ در

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.

 -آﻣﺎر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

 ،۲ﺑﻬﺎر  ،۱۳۹۰ﺻﻔﺤﻪ .۷۲-۴۷

ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻏــــﯿﺮ ﻧﻔــــﺘﯽ ،ﺗﻬــــﺮان ،ﻣﺆﺳــــﺴﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌــــﺎت و

Flows of Selected Cultural Goods and

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ،دورهی  ،۲ﺷـﻤﺎره

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺑـﺰرگ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در

 -ﮔـــــــﺮوه ﻧﻮﯾـــــــﺴﻨﺪﮔﺎن )» .(۱۳۸۰ﺑﺮﻧﺎﻣـــــــﻪی

ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ

ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻼش در اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﭼـﻪ

اﻗﺘـــﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬـــﻮر در ﻣﯿـــﺎن  ۱۰ﮐـــﺸﻮر

ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 -ﮔﻮﻫﺮﯾــﺎن؛ ﻣﺤﻤــﺪ ) .(۱۳۸۰ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻــﺎدرات

اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﺎ دراﻣﺪ ﺑﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻘـﺶ

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ

ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﻧــﺴﺎﺟﯽ اﯾــﺮان ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣــﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ

ﺻـــﺎدرات ﮐﺘـــﺎب ،ﻣﺠـــﻼت و روزﻧﺎﻣﻪﻫـــﺎ

اﯾــﻦ ﮐــﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨــﻪی ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ

اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺠــﺎرت ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑــﺮ ﺻــﺎدرات

ﻫﯿﺮاد ،ﺗﻬﺮان.

ﺑـــﻪﻃﻮر ﮐﻠـــﯽ ﮐـــﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾـــﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد ﺗﺠـﺎرت

 -ﺳﻮادﯾﺎن ،ﻫﺎدی ) .(۱۳۷۹ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ

اﺳــﺘﺪﻻل ﮐــﺮد ﻃــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪی ﭘﻨﺠــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ،

ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ رو ﺑـﻪ

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ .۱۳۹۳

ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺻــﺎدرات ﮐــﺸﻮرﻫﺎ« ،ﻧــﺸﺮ

از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ در رﺷـﺪ

ﻧﻘﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل

 -ﻣــﺼﺎدﯾﻖ ﮐــﺎﻻ و ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ وارداﺗــﯽ،

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان
در ﻧﻴﻢﻗﺮن اﺧﻴﺮ




اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﻲ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﯿـــﻦ دﯾـــﻦ و اﻋﺘﻘـــﺎدات ﻣـــﺬﻫﺒﯽ و زﻧﺪﮔـــﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد.
اﻫﻤﯿــﺖ دﯾــﻦ در ﺣــﺪی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﻀﺎﻣﯿﻦ و
ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ آن در ﺳــﺒﮏ زﻧــﺪﮔﯽ اﻧــﺴﺎن اﺛﺮﮔــﺬار
اﺳﺖ .دﯾﻦ ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﻬﻨــﺎور اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪای ﺑــﺴﯿﺎر ﮐﻬــﻦ در
ادوار ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ دﯾﻦﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان
آ ﮐﻨﺪه از اﺧﺘﻼط و اﺗﻔـﺎق ﻣﯿـﺎن ﻋﻘﺎﯾـﺪ و آرا و
دﯾﻦ و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﯾـﺮان
در ﻃــﻮل ﺗــﺎرﯾﺦ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖﻫــﺎ ،ﻧﮋادﻫــﺎ و
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
آنﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﯾـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﻤﯿﻨﯽ از ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،ادﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ زرﺗــﺸﺖ ،ﻣــﺎﻧﻮی و  ...ﻧــﯿﺰ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﺮان وارد ﺷـﺪه ،دﯾـﻦ اﺳـﻼم ﺑـﻮده
اﺳـــﺖ .ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ ﭘـــﺲ از ﺗـــﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺻـﻔﻮﯾﺎن ﻫﻤـﻮاره »ﺗـﺸﯿﻊ« آﯾﯿـﻦ رﺳـﻤﯽ

اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از ﺣﻨﻔﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﺣﻨﺒﻠـﯽ

دﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮ

و زﯾـــﺪی دارای اﺣـــﺘﺮام ﮐﺎﻣـــﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﻨﺪ و

ﺣﺴﺐ ادﯾـﺎن اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ آ ﮔـﺎﻫﯽ از

ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ در اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣـﺬﻫﺒﯽ،

ﺗﻌــﺪاد ﺟﻤﻌﯿــﺖ ادﯾــﺎن ،اﺑــﺰار ﻧﯿﺮوﻣﻨــﺪی ﺑــﺮای

ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آزادﻧﺪ و در ﺗﻌﻠﯿـﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑـﻪﻋﻨﻮان

دﯾﻨﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨـﺼﯿﻪ )ازدواج ،ﻃـﻼق ،ارث

ﻣﺜﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ

و وﺻﯿﺖ( و دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در دادﮔﺎهﻫـﺎ

در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾـﺞ

رﺳـﻤﯿﺖ دارﻧــﺪ و در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪای ﮐـﻪ ﭘــﯿﺮوان

ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎ در ﻣـــﻮرد ﺗﻌـــﺪاد ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﺑـــﻪ

ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،

ﺗﻔﮑﯿﮏ ادﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ.

ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻮراﻫﺎ ﺑـﺮ
ﻃﺒﻖ آن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻮق
ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ« .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻫﻤﯿــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن »اﯾﺮاﻧﯿــﺎن زرﺗــﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻤــﯽ و
ﻣـــﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﻬـــﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫـــﺎی دﯾـــﻨﯽ ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣـﺪود ﻗـﺎﻧﻮن در اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺳـﻢ
دﯾـــﻨﯽ ﺧـــﻮد آزادﻧـــﺪ و در اﺣـــﻮال ﺷﺨـــﺼﯿﻪ و
ﺗﻌﻠﯿﻤــﺎت دﯾــﻨﯽ ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ آﯾﯿــﻦ ﺧــﻮد ﻋﻤــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در اﯾــﺮان ﻏـﯿﺮ از اﺳـﻼم ،ﺳـﻪ دﯾــﻦ
دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺰو اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑـﻮده
و ﺑــﻪ رﺳــﻤﯿّﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﯾــﻦ ادﯾــﺎن
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن.

اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داده در ﻣـﻮرد دﯾـﻦ در

ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس اﺻـــﻞ دوازدﻫـــﻢ ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ

اﯾﺮان ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس و

ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان» ،دﯾــﻦ رﺳــﻤﯽ اﯾــﺮان
اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ اﺛﻨﯽ اﻋﺸﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻـﻞ
اﻟﯽاﻻﺑﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣـﺬاﻫﺐ دﯾﮕـﺮ

ﻣـﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾــﻦ
اﻃﻼع ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﯾﻦ
ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد .از دﯾﮕـﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎت

ﻟﺬا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ
ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان
از ﺣﯿﺚ دﯾﻦ را ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗـﺮن اﺧـﯿﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺮ
ﺑﮑﺸﺪ.

 ﻣــﺮوری ﺑــﺮ وﺿــﻌﯿﺖ دﯾــﻦ ﻣــﺮدم
اﯾﺮان در ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺧﯿﺮ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان آﻣﺎر ﺛﺒﺘﯽ رﺳﻤﯽ در اﯾـﻦ
ﺧﺼﻮص وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻓﻘـﻂ ﻣﯽﺗـﻮان از ﺳـﺮی
زﻣــﺎﻧﯽ اﯾــﻦ اﻃــﻼع ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ در ﺳــﻄﻮح
ﮐﻼن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺎری ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐـﺸﻮر ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ دﯾـﻦ ،ﻧﺘﺎﯾـﺞ
ﺣﺎﺻــﻞ از ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و
ﻣــﺴﮑﻦ اﺳـــﺖ .ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـــﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ و
ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی اﯾـــﺮان از ﺳـــﺎلﻫﺎی

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان
اﺳﺖ.
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۲۳

 ۱۳۳۵ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ

ﻣــﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗــﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧــﺪ .ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮر

ﺑــﺎ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۵و  ۱۳۷۵اﻓــﺰاﯾﺶ ﻏﯿــﺮ

ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﻤﻊآوری

ﺑﺮﺣﺴﺐ دﯾﻦ ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۵ﺗـﺎ ۱۳۹۰

ﻃﺒﯿﻌـــﯽ ﻣـــﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـــﻮد ﮐـــﻪ ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس

ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺪولﮔﯿﺮی دادهﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد

در ﺟﺪول  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳــﯽﻫﺎی اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺧﻄــﺎﯾﯽ ﺑــﻮده ﮐــﻪ در

ﺟﺪاول ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳــﻬﻢ اﻗﻠﯿﺖﻫــﺎی دﯾــﻨﯽ در ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮر از

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣـﻮاردی وارد ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول  ۱اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ

ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره رﺷﺪ ﻣﻨﻔـﯽ داﺷـﺘﻪ

ﭘﺮﺳــﺶ دﯾــﻦ در ﺗﻤــﺎم ﺳﺮﺷــﻤﺎریﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ

اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎی

رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺳـﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﻠﯿﻤﯿـﺎن از ﺟﻤﻌﯿـﺖ

ﯾﮑــﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻧــﺸﺪه و در ﻃــﻮل ﺳــﺎلﻫﺎی

دﯾﻨﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن رﺷـﺪ

ﮐــﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﺖﻫــﺎ ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺳـﻬﻢ ﮐﻠﯿﻤﯿـﺎن ﮐـﺸﻮر از

و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ

 ۰٫۳۴درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ  ۰٫۰۱در ﺳـﺎل

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در

۱۳۹۰رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﻣــﯿﺰان ﮐــﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿــﺖ

ﺟﻤﻌﯿﺖ زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۶۵در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ

ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺳـﺎلﻫﺎی ﺑﻌـﺪ از

ﻋﻠـــﯽرﻏﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـــﯽ ﮐـــﻪ در ﻧﺤـــﻮهی ﻃﺮاﺣـــﯽ
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﻦ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺮان ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آﻣــﺪه ،ﺑــﺎﻟﻎ ﺑــﺮ  ۹۷درﺻــﺪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ اﯾــﺮان را

ﺟﺪول  -۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﭘﺮﺳﺶ )اﻗﻼم( دﯾﻦ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺮان
۱۳۴۵
دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻠﯿﻤﯽ
زرﺗﺸﺘﯽ
ارﻣﻨﯽ
آﺷﻮری
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن
اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۱۳۵۵
دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻠﯿﻤﯽ
زرﺗﺸﺘﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ:
ارﻣﻨﯽ
آﺷﻮری
ﺳﺎﯾﺮ
دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن

۱۳۷۵
دﯾﻦ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن
زرﺗﺸﺘﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﮐﻠﯿﻤﯽ
ﺳﺎﯾﺮ

۱۳۶۵
دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن
زرﺗﺸﺘﯽ
ﮐﻠﯿﻤﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ آﺷﻮری و ﮐﻠﺪاﻧﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ارﻣﻨﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺮ

۱۳۸۵

دﯾﻦ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ:
آﺷﻮری ﯾﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯽ
ارﻣﻨﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﮐﻠﯿﻤﯽ
زرﺗﺸﺘﯽ
ﺳﺎﯾﺮ

۱۳۹۰

دﯾﻦ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ:
آﺷﻮری ﯾﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯽ
ارﻣﻨﯽ
ﺳﺎﯾﺮﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﮐﻠﯿﻤﯽ
زرﺗﺸﺘﯽ
ﺳﺎﯾﺮ

ﺟﺪول  -۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ دﯾﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ۱۳۹۰-۱۳۳۵:
ﺷﺮح
۱۳۳۵
۱۳۴۵
۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱۳۹۰

۲۴

ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮی
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ
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ﺟﻤﻊ

ﻣﺴﻠﻤﺎن

زرﺗﺸﺘﯽ

ﮐﻠﯿﻤﯽ

ﻣﺴﯿﺤﯽ

ﺳﺎﯾﺮ و اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰

۹۸٫۴۱
۹۷٫۲۱
۹۸٫۹۷
۹۸٫۷۸
۹۷٫۳۴
۹۹٫۷۰
۹۹٫۰۸
۹۸٫۲۳
۹۹٫۸۳
۹۹٫۳۹
۹۹٫۰۹
۹۹٫۷۳
۹۹٫۸۲
۹۹٫۵۵
۹۹٫۳۸
۹۹٫۸۳
۹۹٫۸۷
۹۹٫۴۴
۹۹٫۳۶
۹۹٫۶۰
۹۹٫۵۵
۹۹٫۳۸
۹۹٫۳۵
۹۹٫۴۳
۹۹٫۸۹

۰٫۱۰
۰٫۱۶
۰٫۰۵
۰٫۰۸
۰٫۱۷
۰٫۰۲
۰٫۰۶
۰٫۱۲
۰٫۰۱
۰٫۱۸
۰٫۲۱
۰٫۱۵
۰٫۱۲
۰٫۰۵
۰٫۰۶
۰٫۰۳
۰٫۰۱
۰٫۰۳
۰٫۰۴
۰٫۰۱
۰٫۰۱
۰٫۰۳
۰٫۰۴
۰٫۰۲
۰٫۰۲

۰٫۳۴
۰٫۷۸
۰٫۱۴
۰٫۲۴
۰٫۶۰
۰٫۰۱
۰٫۱۸
۰٫۳۷
۰٫۰۲
۰٫۰۵۰
۰٫۱۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۲
۰٫۰۳
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۱
۰٫۰۲
۰٫۰۰
۰٫۰۱
۰٫۰۲
۰٫۰۰
-

۰٫۶۰
۱٫۰۳
۰٫۴۱
۰٫۶۰
۱٫۳۱
۰٫۱۴
۰٫۵۰
۰٫۹۸
۰٫۰۷
۰٫۲۰
۰٫۳۴
۰٫۰۳
۰٫۰۰
۰٫۱۳
۰٫۲۱
۰٫۰۱
۰٫۰۰
۰٫۱۶
۰٫۱۹
۰٫۰۸
۰٫۰۵
۰٫۱۶
۰٫۱۸
۰٫۱۰
۰٫۰۹

۰٫۵۵
۰٫۸۲
۰٫۴۳
۰٫۳۱
۰٫۵۸
۰٫۱۳
۰٫۱۸
۰٫۲۹
۰٫۰۷
۰٫۱۸
۰٫۲۶
۰٫۰۹
۰٫۰۶
۰٫۲۵
۰٫۳۲
۰٫۱۳
۰٫۱۲
۰٫۳۷
۱٫۲۹
۰٫۳۱
۰٫۴۰
۰٫۴۲
۰٫۴۱
۰٫۴۵
۰٫۰۰

ﺟﺪول  -۳ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن۱۳۹۰ :
ﮐﻞ

ﻣﺴﻠﻤﺎن

آﺷﻮری ﯾﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯽ

ﻣﺴﯿﺤﯽ

ﮐﻠﯿﻤﯽ

زرﺗﺸﺘﯽ

ﺳﺎﯾﺮ و اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۱۰۰

۹۹٫۳۸

۰٫۱۰

۰٫۰۶

۰٫۰۱

۰٫۰۳

۰٫۴۲

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

۱۰۰

۹۹٫۷۱

۰٫۰۶

۰٫۰۲

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۱۹

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

۱۰۰

۹۹٫۴۶

۰٫۱۸

۰٫۰۴

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۲۹

اردﺑﯿﻞ

۱۰۰

۹۹٫۷۰

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۲۰

اﺻﻔﻬﺎن

۱۰۰

۹۹٫۳۳

۰٫۰۹

۰٫۱۱

۰٫۰۲

۰٫۰۲

۰٫۴۳

اﻟﺒﺮز

۱۰۰

۹۹٫۱۰

۰٫۰۹

۰٫۰۲

۰٫۰۰

۰٫۰۳

۰٫۷۶

اﯾﻼم

۱۰۰

۹۹٫۶۲

۰٫۱۲

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۳

۰٫۲۲

ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۰۰

۹۶٫۹۳

۰٫۱۰

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۲٫۹۵

ﺗﻬﺮان

۱۰۰

۹۹٫۰۸

۰٫۱۲

۰٫۲۶

۰٫۰۴

۰٫۰۷

۰٫۴۳

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

۱۰۰

۹۹٫۷۰

۰٫۰۹

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۱۷

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

۱۰۰

۹۹٫۰۴

۰٫۱۰

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۳

۰٫۸۲

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

۱۰۰

۹۹٫۴۳

۰٫۰۸

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۴۶

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

۱۰۰

۹۹٫۶۱

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۳۰

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۱۰۰

۹۹٫۴۹

۰٫۱۳

۰٫۰۲

۰٫۰۰

۰٫۰۳

۰٫۳۵

زﻧﺠﺎن

۱۰۰

۹۹٫۷۳

۰٫۰۶

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۱۸

ﺳﻤﻨﺎن

۱۰۰

۹۹٫۳۸

۰٫۰۸

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۵۱

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

۱۰۰

۹۹٫۴۹

۰٫۱۵

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۳

۰٫۳۲

ﻓﺎرس

۱۰۰

۹۹٫۳۵

۰٫۰۸

۰٫۰۱

۰٫۰۶

۰٫۰۲

۰٫۴۸

ﻗﺰوﯾﻦ

۱۰۰

۹۹٫۷۵

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۱

۰٫۱۵

ﻗﻢ

۱۰۰

۹۹٫۵۰

۰٫۰۶

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۴۱

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

۱۰۰

۹۹٫۶۸

۰٫۰۹

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۲۰

ﮐﺮﻣﺎن

۱۰۰

۹۹٫۳۰

۰٫۱۲

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۵

۰٫۵۲

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۱۰۰

۹۹٫۶۷

۰٫۰۹

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۲۱

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

۱۰۰

۹۹٫۶۳

۰٫۱۰

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۲۴

ﮔﻠﺴﺘﺎن

۱۰۰

۹۹٫۴۵

۰٫۰۴

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۱

۰٫۴۹

ﮔﯿﻼن

۱۰۰

۹۹٫۷۹

۰٫۰۴

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۱

۰٫۱۴

ﻟﺮﺳﺘﺎن

۱۰۰

۹۹٫۵۶

۰٫۱۰

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۳۰

ﻣﺎزﻧﺪران

۱۰۰

۹۹٫۵۱

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۱

۰٫۴۱

ﻣﺮﮐﺰی

۱۰۰

۹۹٫۵۴

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۳۶

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

۱۰۰

۹۹٫۴۲

۰٫۱۲

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۴۳

ﻫﻤﺪان

۱۰۰

۹۹٫۵۴

۰٫۰۸

۰٫۰۱

۰٫۰۰

۰٫۰۲

۰٫۳۵

ﯾﺰد

۱۰۰

۹۸٫۹۷

۰٫۰۷

۰٫۰۱

۰٫۰۱

۰٫۳۲

۰٫۶۲

ﺷﺮح
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۲۵

ﺷﮑﻞ  -۱ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎی دﯾـﻨﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﯾـﺮان در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۵ﺗﺎ ۱۳۹۰

اﻧﻘــﻼب ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺑــﻮده و اﯾــﻦ ﮐــﺎﻫﺶ در ﺳــﺎل
 ۱۳۹۰در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎل  ۱۳۸۵ﭼــﺸﻤﮕﯿﺮ
اﺳﺖ.

۱٫۲

۱٫۰۵

۱٫۰

۰٫۹۱

ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻧﻘﺎط ﺷـﻬﺮی

۰٫۷۵

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧـﺪرت در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺳـﮑﻨﯽ
دارﻧـــﺪ .ﻋـــﻼوه ﺑـــﺮ اﯾـــﻦ ﻧﺤـــﻮهی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔـــﯽ

۰٫۸
۰٫۶

۰٫۴۴

۰٫۴

اﻗﻠﯿﺖﻫــﺎی دﯾــﻨﯽ در ﺗﻤــﺎم اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﮐــﺸﻮر

۰٫۱۹

ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .زرﺗﺸﺘﯿﺎن در اﺳـﺘﺎن ﯾـﺰد و

۰٫۱۹

۰٫۲

ﺳــﭙﺲ ﺗﻬــﺮان و ﮐﺮﻣــﺎن در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ

۰

اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ

ﺷﮑﻞ  -۲ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زرﺗـﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻤـﯽ و ﻣـﺴﯿﺤﯽ

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۵ﺗﺎ ۱۳۹۰

ﺳﺎﮐﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

۰٫۷

ﻣــﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺗﻤــﺎم  ۳۱اﺳــﺘﺎن ﮐــﺸﻮر زﻧﺪﮔــﯽ

۰٫۶

ﻣﯽﮐﻨﻨــــﺪ  ۰٫۲۶درﺻــــﺪ ﺟﻤﻌﯿــــﺖ ﺗﻬــــﺮان را

۰٫۵

ﻣــﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ و ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﺗﻌــﺪاد

۰٫۴

ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻣــﺴﯿﺤﯽ در اﺳــﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾــﻪ و ﺑﻮﯾــﺮ

۰٫۳

اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ۰٫۰۰۱درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ

۰٫۲

ﺳﻬﻢ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ۰٫۰۶

۰٫۱

درﺻــﺪ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ در

۰

اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻘــﺪار  ۰٫۴۲درﺻــﺪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ

اﺳﺖ.

ﻋﺒـــﺎرﺗﯽ  ۳۱۵۰۰۰ﻧﻔـــﺮ در اﯾـــﻦ ﮔـــﺮوه ﻗـــﺮار

 .۳ﺗﻤﺮﮐــﺰ اﻗﻠﯿﺖﻫــﺎی دﯾــﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗــﺮ در ﻧﻘــﺎط

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻧـﺪرت در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﺗﻌﺪاد  ۳۰۴۷۳ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﺿﻊ دﯾـﻦ

ﺳﮑﻨﯽ دارﻧﺪ.

ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﻋـﺚ

 .۴زرﺗﺸﺘﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ﯾـﺰد و ﺳـﭙﺲ ﺗﻬـﺮان و

ﺷـﺪه ﺳــﻬﻢ اﻇﻬﺎرﻧــﺸﺪه در اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮ

ﮐﺮﻣــﺎن در ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗــﺮ

ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﺪون اﺳـﺘﺜﻨﺎ در

دﻟﯿــﻞ اﺟــﺮای ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻋﻤﺮاﻧــﯽ از

ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳـﺎﮐﻦ را در ﺑـﺮ

ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ و ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
 .۱در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۷درﺻـﺪ

 .۵ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺗﻤﺎم  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨـــﺪ ۰٫۲۶ .درﺻـــﺪ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﺗﻬـــﺮان را
ﻣــﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ و ﮐﻢﺗــﺮﯾﻦ ﺗﻌــﺪاد
ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻣــﺴﯿﺤﯽ در اﺳــﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾــﻪ و ﺑﻮﯾــﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.

اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ۰٫۰۰۱درﺻﺪ اﺳﺖ.

 .۲ﺳﻬﻢ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮر از

 .۶ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑـﺎ

ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره رﺷﺪ ﻣﻨﻔـﯽ داﺷـﺘﻪ

۲۶
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ﻣﻘﺪار  ۰٫۰۶درﺻﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺳــﻬﻢ در اﺳــﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری ﺑــﻮده
اﺳﺖ.
 .۵ﺑﯿﺶ از  ۰٫۴درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۰وﺿﻊ دﯾﻦ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫﺎیﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ.۱۳۹۰-۱۳۳۵ ،
 -ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮری در
اﯾﺮان و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺳﺮﺷﻤﺎری




ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺒﺎزﻧﻴﺎ

 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺣﮑﻮﻣـــﺖ ﮐﺮدﻧـــﺪ .ﻧﺨـــﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘـــﺴﯿﻢﺑﻨﺪی در
دورهی ﻫﺨﺎﻣﻨـــﺸﯿﺎن ﺷـــﮑﻞ ﮔﺮﻓـــﺖ و ﻗﻠﻤـــﺮو

ﺗﻌــﺪد واﺣــﺪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ،ﺗﻨــﻮع ﻃﺒﯿﻌــﯽ و

ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﻫﺮ واﺣـﺪ

اﻧـــﺴﺎﻧﯽ در داﺧـــﻞ ﮐـــﺸﻮر ،ﺗﻨـــﻮع ﻣﻌﯿـــﺸﺘﯽ،

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﯾـﮏ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادی و زﺑﺎﻧﯽ در دورهﻫـﺎی

ﺷﻬﺮﺑﺎن و ﯾﮏ ﺳـﺮدار و ﯾـﮏ دﺑـﯿﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در

ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾــﻦ ﺗﻔﺎوتﻫــﺎ و ﺗﻨــﻮع در ﭘﻬﻨــﻪی

ادارهی آن ﻣـــــــﺸﺎرﮐﺖ داﺷـــــــﺖ .در دورهی

ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﮐــﺸﻮر زﻣﯿﻨــﻪی اﯾﺠــﺎد واﺣــﺪﻫﺎی

اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد و

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﺮزﻣﯿﻦ را

ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ »ﻫﯿﺮﭘﺎﺷﯽ« و ﻫـﺮ ﻫﯿﺮﭘﺎﺷـﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳـﺘﺎﺗﻢ« ﺗﻘـﺴﯿﻢ

ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت

ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺳﺘﺎﺗﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارای ﺗﻌﺪادی ﻗـﺼﺒﻪ

ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮری ﺳﻠـﺴﻠﻪ

و روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در دورهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت

ﻣﺮاﺗﺒﯽ اداری ،ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺮ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ

ﮐﺸﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺮار ﺳﺮزﻣﯿﻦ )اﯾﺎﻟﺖ( ،ﺧـﻮره

واﺣــﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼــﮏﺗﺮ ،ﺑــﺮای ﺳــﻬﻮﻟﺖ اداره و

)اﺳـــﺘﺎن( و ﺗـــﺴﻮگ )ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن( و رُﺳـــﺘﺎگ

ﺗـــﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺑﻬﺒـــﻮد اوﺿـــﺎع اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و

)دﻫــﺴﺘﺎن( ﺑــﻮد .ﻃــﯽ اﯾــﻦ ﻣــﺪت ﻃﻮﻻﻧــﯽ ،دو

اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ

ﻧــﻮع ﻧﻈــﺎم ﺣﮑﻮﻣــﺘﯽ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﺮای ادارهی

ﮐــﺸﻮر ﺑﯿــﺶ از آن ﮐــﻪ ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار ﺑــﺮ

ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ :ﻧﻈـﺎم

اﻟﮕــﻮی ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت ﮐــﺸﻮری در دورهی ﺗﺎرﯾﺨــﯽ

اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ دو

ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻋﻠــﺖ وﺟــﻮدی ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت

ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﺛﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺗﻤـﺪﻧﯽ ﺑـﺮ

ﮐﺸﻮری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟـــﺎی ﮔﺬاﺷـــﺘﻨﺪ ،ﮐـــﻪ ﻣـــﯿﺮاث آن ﻫﻨـــﻮز در
اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری

 ﺣﮑﻤﺮاﻧـــﯽ اول :آذرﺑﺎﯾﺠـــﺎن ،ﻫﻤـــﺪان و
زﻧﺠﺎن
 ﺣﮑﻤﺮاﻧـــﯽ دوم :اﯾﺎﻟﺖﻫـــﺎی ﮐﺮدﺳـــﺘﺎن،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺮاﻗﯿﻦ و ﻟﺮﺳﺘﺎن
 ﺣﮑﻤﺮاﻧــﯽ ﺳــﻮم :ﻓــﺎرس ،ﺑﻨــﺎدر و ﺟﺰاﯾــﺮ
ﺧﻠﯿـــﺞ ﻓـــﺎرس ،ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـــﻪ ،ﺑﺨﺘﯿـــﺎری و
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﭼﻬﺎرم :ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن
 ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن.
ﻗـــﺎﻧﻮن ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری در ﺳـــﺎل ۱۲۸۶
ﻫﺠــﺮی ﺧﻮرﺷــﯿﺪی ﭘــﺲ از ﻧﻬــﻀﺖ ﻣــﺸﺮوﻃﻪ
ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﻗــﺎﻧﻮن »ﺗــﺸﮑﯿﻼت اﯾـــﺎﻻت و
وﻻﯾﺎت« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۴اﯾﺎﻟـﺖ
و  ۱۲وﻻﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻣـﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺑــﺮای ﻧﺨــﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در اﯾــﺮان ﺑﺤــﺚ ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت
ﮐﺸﻮری ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ
و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻻت وﻻﯾﺎت در  ۲۴ذیﻗﻌﺪه ۱۳۲۵
)ﺳﺎل  ۱۲۸۶ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی( ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ
رﺳــﯿﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﭼﻬــﺎر
اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی:

 ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪی ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت ﮐــﺸﻮری

ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ

در اﯾﺮان

 (۱آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

از اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮهی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

 (۲ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۳۶۰ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟـﺖ ﻣـﺎد ﺗـﺎ

در اواﯾﻞ دورهی ﻗﺎﺟﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ

 (۳ﻓﺎرس و ﺑﻨﺎدر

و دوازده ﺣﺎﮐﻢﻧﺸﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ:

 (۴ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﻨـﺞ ﺳﻠـﺴﻠﻪ در اﯾـﺮان

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺒﺎزﻧﻴﺎ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.
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۲۷

و دوازده وﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی:

ﻣﺮﮐــﺐ از ﭼﻨــﺪ ﺑﺨــﺶ و ﻫــﺮ ﺑﺨــﺶ ﻣﺮﮐــﺐ از

روﺳـــﺘﺎﻫﺎ را در ﻗﺎﻟـــﺐ ﺑﻠﻮکﻫـــﺎی آﻣـــﺎری و

 (۱اﺳﺘﺮآﺑﺎد

ﭼﻨــﺪ دﻫــﺴﺘﺎن و ﻫــﺮ دﻫــﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐــﺐ از ﭼﻨــﺪ

آﺑﺎدیﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 (۲ﻣﺎزﻧﺪران

ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻮد.

در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻧﻔـﻮس

 (۳ﮔﯿﻼن

ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﻌــﺎرﯾﻒ و ﺿــﻮاﺑﻂ ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت

 (۴زﻧﺠﺎن

ﮐــﺸﻮری در ﺳــﺎل  ۱۳۶۲ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠــﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﭼـﺎرﭼﻮب اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

 (۵ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻫﻤــﺎن ﻗــﺎﻧﻮن ﺳــﺎل  ۱۳۱۶ﺑــﻮد و ﺗﻐﯿــﯿﺮات

 (۶ﻟﺮﺳﺘﺎن
 (۷ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن
 (۸ﻫﻤﺪان

ﻋﻤـــﺪهای در واﺣـــﺪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـــﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾـــﺪار
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ،ﻋﻤــﺪه ﺗﻐﯿــﯿﺮات در ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﻧــﺎم

 (۹اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻨﺎﺻﺮ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮری ﺑـﻮده و

 (۱۰ﯾﺰد

در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎمﻫﺎ و اﻧﺘﺰاع و

 (۱۱ﻋﺮاق

اﻟﺤﺎقﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.

 (۱۲ﺧﻮزﺳﺘﺎن و داراﻟﺨﻼﻗﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷـﺪه

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧـﺮﯾﻦ ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮری در ﺳـﺎل

ﺑﻮد.

 ۱۳۹۴ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨـﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ

در ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت ﮐــﺸﻮری اﯾــﺮان ﭘﯿــﺶ از ﻗــﺎﻧﻮن

ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵ﺑــﻪ ﮐــﺎر رﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ،

 ۱۳۱۶ﺧﻮرﺷــــﯿﺪی ﺑــــﻪ ﻗــــﺴﻤﺘﯽ از وﻻﯾــــﺖ

اﯾــــﺮان ﺑــــﻪ  ۳۱اﺳــــﺘﺎن۴۲۹ ،ﺷﻬﺮﺳــــﺘﺎن،

)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻗﺼﺒﻪ )ﻣﺮﮐﺰ(

۱۰۵۷ﺑﺨﺶ و  ۲۵۸۹دﻫﺴﺘﺎن و  ۱۲۴۵ﺷـﻬﺮ

و ﭼﻨــﺪ ﻣﺤــﺎل ﺑــﻮد و زﯾــﺮ ﻧﻈــﺮ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺤﮑﻮﻣــﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اداره ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻠﻮک ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﺑﻠﻮک از
دورهی ﺻﻔﻮﯾﻪ در اﯾﺮان ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ.

 ﮐـــﺎرﺑﺮد ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری در

و ﻣــــﺴﮑﻦ و ﺑــــﺮای ﺣــــﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨــــﺎن از
ﭘﻮﺷﺶدادن ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ )ﺷﻬﺮ ،روﺳـﺘﺎ( ،ﻣـﺴﺎﺣﺖ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﻣـﺼﻮب
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺤـﺪودهﻫﺎی ﮐـﺎری ﻣـﺸﺨﺺ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ ﺣـﻮزهی
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑـــﯽ از ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ،ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑـــﺮای ﺗﻌﯿﯿـــﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾـــﺖ و ارﺗﻘـــﺎی ﺳـــﻄﻮح
ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎﺗﯽ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺳﺮﺷــﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ ﯾﮑــﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾــﻦ
راهﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ،ﻧﻈـﺎرت،
ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺗﻘــﺴﯿﻤﺎت ﮐــﺸﻮری ﺗﻬﯿــﻪ و ﺗﻐﯿــﯿﺮات ﻧﺎﺷــﯽ از
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤـﺪودهﻫﺎی ﮐـﺸﻮری ﺑـﺮای اﺟـﺮای
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻬﻨﮕـﺎم و آﻣﺎدهﺳـﺎزی ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫـﺮ

دوﻣﯿــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن در ﺳــﺎل  ۱۳۱۶ﺧﻮرﺷــﯿﺪی ﺑــﻪ

ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ رﺷــﺪ و ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ

ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای ﻣﻠــﯽ رﺳــﯿﺪ و در آن

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻣـﺎری ﺑﺨـﺸﯽ از ﻣﻠﺰوﻣـﺎت اﺟـﺮای

ﺗﻌﺪادی از آﺑﺎدیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪی وزارت

ﻣﻤﻠﮑــﺖ ﺑــﻪ  ۶اﺳــﺘﺎن و  ۵۰ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺗﻘــﺴﯿﻢ
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل ﺑـﺎ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺎدهی ﯾـﮏ آن
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﺻﻮرت ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﺑـﻪ
 ۱۰اﺳـــﺘﺎن و  ۴۹ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﺗﻘـــﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾـــﺪ.
ﻫﻢزﻣــﺎن ﺑــﺎ ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺬﮐﻮر ،اﺳــﺎﻣﯽ
واﺣـــﺪﻫﺎی ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎﺗﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿـــﻦ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
واﺣــﺪﻫﺎ ﺗﻐﯿــﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣــﺼﻮﺑﻪای
ﻧﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺨـﺶ و دﻫـﺴﺘﺎن،
اﺳﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻣﺎدهی ) (۱ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت
ﮐــﺸﻮری و وﻇــﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاران و ﺑﺨــﺸﺪاران،
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﺻﻮرت ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﺑـﻪ
 ۶اﺳﺘﺎن و  ۵۰ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫـﺮ
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
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ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎ و ﻃﺮحﻫـــﺎی آﻣـــﺎری اﺳـــﺖ و
ﺑـــﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟـــﺮای ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎ ﻣـــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘـﺸﻪﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻧـــﺴﺒﺘ ًﺎ دﻗﯿﻘـــﯽ از وﺿـــﻊ ﻣﻮﺟـــﻮد ﺷـــﻬﺮﻫﺎ و

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری از اﻣﺎﮐﻦ و
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودهﻫﺎی ﮐـﺎری ﻣﺸﺨـﺼﯽ ﺑـﻪ
ﻧــﺎم ﺣــﻮزه ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷــﻮد .در اﺟــﺮای

ﺳﺮﺷـــﻤﺎری ﻫـــﺮ اﺳـــﺘﺎن ﻣﻄـــﺎﺑﻖ ﺑـــﺎ ﺳـــﻄﻮح

 ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻄﻮح ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﺗـــﺎ ﺳـــﻄﺢ ﺑﻠـــﻮک و آﺑـــﺎدی ﺑـــﻪ

ﻣـــﺴﮑﻦ ۲۶ ،اﺳـــﺘﺎن ۲۶۵ ،ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن،

اﯾﻨﮑـــﻪ ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿـــﺎر ﺳـــﻄﻮح ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎﺗﯽ

آدرسﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۶۷۸ﺷﻬﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آن ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﯿـﻦ

اﯾــﻦ ﻣﺤــﺪودهﻫﺎی ﮐــﺎری ﺑﻪﺻــﻮرت ﮔﺮوهﻫــﺎی
اﺟﺮاﯾــــﯽ ﺳــــﺎزﻣﺎن ﺳﺮﺷــــﻤﺎری ﺳــــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺤــﺪودهی ﮐــﺎر ﻣﻌﯿــﻨﯽ )ﺣﻮزهﻫــﺎﯾﯽ( ﮐــﻪ ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﺎر ﺳﺮﺷـﻤﺎری
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ در ﻣﺤﺪودهی
ﮐـــﺎری در ﺷـــﻬﺮ ،ﺑﻠـــﻮک و در ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﺧـــﺎرج
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،آﺑﺎدی اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
در ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎی آﻣــﺎری از ﻗﺒﯿــﻞ اﯾﺠــﺎد ،ﺣــﺬف،
ادﻏــﺎم و ﺗﺠﺰﯾــﻪ در ﺑﻠﻮکﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی و ﻧﯿــﺰ
اﯾﺠﺎد ،ﺣﺬف ،ادﻏﺎم و ﺟﺬب آﺑـﺎدی ،ﻣـﺄﻣﻮران
ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﻘــﺸﻪﻫﺎی ﺣﻮزهﺑﻨــﺪی را ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ ردهی
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آدرس آﻣــﺎری از ﯾــﮏ ﮐــﺪ  ۱۹رﻗﻤــﯽ ﺗــﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲رﻗﻢ ﮐـﺪ اﺳـﺘﺎن ۲ ،رﻗـﻢ
ﮐﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ۲ ،رﻗﻢ ﮐﺪ ﺑﺨﺶ ۳ ،رﻗﻢ ﮐﺪ ﺷﻬﺮ
ﯾﺎ دﻫﺴﺘﺎن ۴ ،رﻗﻢ ﮐﺪ ﺣﻮزه آﻣﺎری و  ۶رﻗﻢ ﮐﺪ
ﺑﻠﻮک و ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﻘــــــــــﺴﯿﻤﺎت ﮐــــــــــﺸﻮری در

 ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و
ﻣـــﺴﮑﻦ ۳۰ ،اﺳـــﺘﺎن ۳۳۶ ،ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن،
 ۱۰۱۵ﺷﻬﺮ

ﺳﻄﻮح ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ )» .(۱۳۹۱ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮری

 ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس و
ﻣـــﺴﮑﻦ ۳۱ ،اﺳـــﺘﺎن ۴۰۰ ،ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن،
 ۱۱۶۶ﺷﻬﺮ

و ﻧﻮاﺣـﯽ ﻣــﺮزی« ،ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻠــﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣــﺮزی و
اﻣﻨﯿﺖ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿـﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ۳۰ ،و  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۱
 -اﺣﻤﺪیﭘﻮر ،زﻫﺮا )» .(۱۳۷۹ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮری

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

و اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان«.

اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری
دﻗﯿــﻖ در ﺳــﻄﻮح ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺮای
اﺳــﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ و روﺳــﺘﺎﻫﺎی ﮐــﺸﻮر

 ﮐﺮﯾﻤﯽﭘــــﻮر ،ﯾﺪاﻟﻠــــﻪ )» .(۱۳۸۱ﻣﻘﺪﻣــــﻪای ﺑــــﺮﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری ﺟﻤﻬـــﻮری اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾـــﺮان«،
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان.
 -ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان» ،راﻫﻨﻤــﺎی ﻣــﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷــﻤﺎری

دارد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ،«۱۳۹۵ص.۱۷-۱۶.

ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳـﺎزی و ﺑﻪروزرﺳـﺎﻧﯽ

 -داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج.۱۳۸۲ ،۱.

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳـﺎس آﺧﺮﯾـﻦ

- www.amar.org.ir.

ﺗﻘـــﺴﯿﻤﺎت ﮐـــﺸﻮری ﻣـــﺼﻮب وزارت ﮐـــﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯽ و اﻧﺠـﺎم
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﻣﮑــﺎﻧﯽ اﺑــﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ ﺑـــﺮای
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑـﯽ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗﻌـﺪاد

ﺳﺮﺷـــﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﻧﻔـــﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ
 ﺳﺎل  ۱۳۳۵اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔـﻮس۱۳ ،
اﺳﺘﺎن و  ۲ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ۱۱۴ ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و

ﺷﮑﻞ  -۱روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ۱۳۹۰ -۱۳۳۵

 ۱۹۹ﺷﻬﺮ
 ﺳــﺎل ۱۳۴۵دوﻣﯿــﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧﻔــﻮس و
ﻣــــﺴﮑﻦ ۱۳ ،اﺳــــﺘﺎن و  ۸ﻓﺮﻣﺎﻧــــﺪاری،
۱۴۶ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ۲۷۲ ،ﺷﻬﺮ
 ﺳــﺎل ۱۳۵۵ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧﻔــﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ۲۱ ،اﺳﺘﺎن و  ۲ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری۱۶۳ ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ۳۷۳ ،ﺷﻬﺮ
 ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و
ﻣـــﺴﮑﻦ ۲۳ ،اﺳـــﺘﺎن ۱۹۵ ،ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن،
 ۴۹۶ﺷﻬﺮ
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۲۹

اﺧﺒﺎر




ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺳﺮﻛﺎراﺗﻲ

 دﮐــــﺘﺮ ﭘﺎرﺳــــﺎ :اﺳــــﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾــــﺞ
ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ
ﺳـــﺎل  ۱۳۹۵در ﮐﻢﺗـــﺮ از ﺳـــﻪﻣﺎه ،در
ﻧــــﻮع ﺧــــﻮد ﯾــــﮏ رﮐــــﻮرد در ﺗﺎرﯾــــﺦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر

ﺑﺮﺗــﺮ در اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ،ﺑــﺎ اﻫــﺪای ﻟــﻮح ﺗﻘــﺪﯾﺮ و ﺗﻨــﺪﯾﺲ ﻣــﻮرد

رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان در ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗﺠﻠﯿــﻞ از دﺳــﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺮﺷــﻤﺎری

ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺟﺒﺎرزاده اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮدی رﺋﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
و ﺑﻮدﺟﻪی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ،از دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ردهﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۵در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ،ﺿـﻤﻦ
ﺗﻘــﺪﯾﺮ و ﺗــﺸﮑﺮ از ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣــﻞ اﺟﺮاﯾــﯽ اﯾــﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری،
روﺣﯿــﻪی ﭘُﺮﺷــﻮر ﻫﻤﮑــﺎری را در ﻫﻤــﻪی ردهﻫــﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ آن ،ﻣﺜﺎلزدﻧــﯽ

 ﺣﻀﻮر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺑﯿـﺴﺖ و
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺎﻣﭗ

اﻣﯿــﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳــﺎ اﻓــﺰود :اﻫﺘﻤــﺎم ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑــﻪ اﺟــﺮای ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﻬــﺘﺮ اﯾــﻦ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺎ اراﺋـﻪی آﺧـﺮﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ و

ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﻫﻤــﻪی ارﮐــﺎن در ﺳــﻄﺢ ﻣﻠــﯽ و اﺳــﺘﺎن،
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ را ﺟﺰو دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻢﻧﻈـﯿﺮ ﺑﺮﻃـﺮف

ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﮐــﺸﺎورزی ﺳــﺎل  ،۱۳۹۳ﺑﻪﺻــﻮرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ اﻟﮑﺎﻣـﭗ )اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ،
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ( ﺗﻬـﺮان ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻏﺮﻓـﻪی

ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﯿﺠﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ دوره از

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۹۵

ﻧﻤﺎﯾــﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ اﻟﮑﺎﻣــﭗ ،از  ۲۵اﻟــﯽ  ۲۸آذرﻣــﺎه در ﻣﺤــﻞ داﺋﻤــﯽ

در ﮐﻢﺗــﺮ از  ۳ﻣــﺎه ،در ﻧــﻮع ﺧــﻮد ﯾــﮏ رﮐــﻮرد در ﺗــﺎرﯾﺦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﮐــﺸﻮر
اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ .ﮔﻔﺘـﻨﯽ اﺳـﺖ رﺋﯿـﺲ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ،ﻫﻤـﺪان و

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

۳۰
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻏﺮﻓﻪی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ.

 ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﺪرن و ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ در اﻓـﻖ
۱۴۰۴
رﺋﯿــﺲ ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان در ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗﺠﻠﯿــﻞ از دﺳــﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺮﺷــﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﮔﺬار از آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻨﺘﯽ و ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ
ﭼﻬﺮه ﺑـﻪ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻣـﺪرن و ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨـﺎ را ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻈـﺎم آﻣـﺎری
ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌـﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ آﻣﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪی آﻣﺎری ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ اﻣﯿـﺪﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳـﺎ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﻤـﻪی دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﻓﺮدی اﺳﺖ اﻣﺎ  ۳ﮐﺪ ﯾﮑﺘﺎی دﯾﮕﺮ) :ﻣﮑﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر( ﻧﯿـﺰ
ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺪ ﯾﮑﺘـﺎی ﻓـﺮدی ﻣﺘـﺼﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﯾـﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ .وی ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد :ﺟﺮﯾـﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾﮏﺳـﻮﯾﻪ اﺳـﺖ و ﮐـﺪﻫﺎی
ﯾﮑﺘﺎ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺠﺪداً ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ در اﺧﺘﯿـﺎر آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺎرﺳﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ روش
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺎری ﺧﻮد اﻋﺘﻤـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐـﺮد اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
در اﻓﻖ  ۱۴۰۴ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
وی در اداﻣــﻪ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ دﯾــﺪار ﻣــﺴﺌﻮﻻن ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻧﻔــﻮس و

ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ دﯾﺪار اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪی اﺻـﻠﯽ
ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ اﺳــﺖ و ﻫﻤــﻪی ﻣــﺮدم ﺑﺎﯾــﺪ در ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨــﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و دﺳﺖﮐﺎری در آﻣﺎر ﺣﺮام اﺳـﺖ .ﭘﺎرﺳـﺎ ﺗـﺼﺮﯾﺢ
ﻼ ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان
ﮐﺮد :دﺳﺖﮐﺎری در آﻣﺎر ﮐﺎﻣ ً
اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس
و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۳۵٫۵درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺧﯿﻠـﯽ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻫﻤـﻪی

ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﺑــﺎ رﻫــﺒﺮ ﻣﻌﻈــﻢ اﻧﻘــﻼب )ﻣﺪﻇﻠــﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑــﻪ ﻧﮑــﺎت
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۳۱

اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺤﻘـﻖ
ﺷﺪ.
ﭘﺎرﺳﺎ در اداﻣﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﮐﺪ ﯾﮑﺘـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨـﺖ ،ﻣﻌـﺎون رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر و رﺋﯿـﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑـﻪ دو
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ از
ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪی ﻧـــﺮخ ﺗـــﻮرم و ﻧـــﺮخ ﺑﯿﮑـــﺎری و ﺷـــﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖﻫـــﺎ و
ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی ﮐـﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾــﺮان ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟــﻊ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘــﺸﺎر آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ ﮐــﺸﻮر ،ﯾﮑــﯽ از
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

 اﺟــــــﺮای ﻃــــــﺮح آﻣــــــﺎرﮔﯿﺮی از
ﮐﺎرﮔﺎهﻫـــﺎی ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ و ﺧـــﺪﻣﺎت در
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۵
ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿﯿـﻦ ارزش
اﻓﺰوده ،ارزش ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ،ارزش ﻣـﺼﺎرف واﺳـﻄﻪای ،ارزش
ﺳﺘﺎﻧﺪه ،ﺣﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻌﺪاد و ﺑﻬﺮهوری ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺟـﺎری
ﺑﺮای دوﻣﯿﻦﺑﺎر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻛﺪﻫﺎی رﺷـﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠـﺰا اﺟـﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﺮای اوﻟﯿﻦﺑـﺎر در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۴ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ در ﺳﻄﺢ اﻛﺜﺮ ﻛﺪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟـﺮا
ﺷﺪ .ﻣـﺪﯾﺮ ﻛـﻞ دﻓـﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در
ﺳــﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷــﯽ اﯾــﻦ ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ،ارزش اﻓــﺰوده و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ
داﺧﻠﯽ را ﯾﻜﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﯾﻜﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮری در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺣﺴﺎسﺷﺪن ﻓـﺮد ﻓـﺮد ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .آﻗــﺎی ﭘﯿﻤـﺎن در اداﻣـﻪ ﮔﻔـﺖ :در ﻛــﺸﻮرﻫﺎی

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﻓﻌـﺎﻻن ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪهی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣـﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ ﺣـﺴﺎس ﺑـﻮده و ﺑـﺮای

ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۹۵در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ

ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺮوری ،رﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ارزش اﻓﺰوده در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی
ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻛﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی ﭘﯿﻤﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄ ﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﯽ
در اﻗﺘــﺼﺎد ﻛــﺸﻮر ﮔﻔــﺖ :اﻛــﺜﺮ ﻛــﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘــﺲ از ﮔــﺬار از
ﻛﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
 ۶۳٫۳درﺻــﺪ از  GDPﮐــﺸﻮر و  ۶۰درﺻــﺪ از اﺷــﺘﻐﺎل ﻛــﺸﻮر را ﺑﺨــﺶ
ﺧـﺪﻣﺎت و ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺗــﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدﻫــﺪ ،ﻟــﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ﺳـﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷـﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی در روزﻫــﺎی  ۱۳و  ۱۴دیﻣــﺎه ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﻛــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﺑــﺮای
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪی اﺳـﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

۳۲
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 ﮔﺰارش آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ) SASﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾـﺴﯽ ) SASﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ( در ﺗـﺎرﯾﺦ  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۷آذر  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ.
ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دوره را ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻧﯿﻤﺎ داﻧﺶﭘﺮور ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ در
 ،SASآراﯾﻪﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺖﻫﺎ و اﯾﻨﻔﺮﻣﺖﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﮔـﺎم  Procاراﺋـﻪ
ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری دورهی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑـﺎروری
ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
دورهی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑـﺎروری ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان
ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۱آذر  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ.
ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دوره را آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤـــﯽ ﮔـــﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـــﯽ داﻧـــﺸﮕﺎه ﺗﻬـــﺮان و رﺋﯿـــﺲ ﻣﺆﺳـــﺴﻪی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮاورد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑـﺎروری ﺑـﻪ روش
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤـﻮهی ارزﯾﺎﺑـﯽ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﺑﺎروری در اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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۳۳

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ روشﻫﺎی ادﯾﺖ و ﺟﺎﻧﻬﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ روشﻫﺎی ادﯾﺖ و ﺟﺎﻧﻬﯽ در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺗﺎ  ۷دی ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ.
ﺗــﺪرﯾﺲ اﯾــﻦ ﮐﺎرﮔــﺎه را ﺧــﺎﻧﻢ دﮐــﺘﺮ ﺑــﺎغﻓﻠﮑﯽ ﻋــﻀﻮ
ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﮔــﺮوه آﻣــﺎر داﻧــﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﻣــﺪرس
ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺨﯽ
و اﻧﻮاع دادهی ﮔﻢﺷﺪه و ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﺣـﻀﻮر
آن در ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑـﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠـــﻪ ﺑـــﺎ ﺑﯽﭘﺎﺳـــﺨﯽ ،ﺗﻌـــﺪﯾﻞ آنﻫـــﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕـــﯽ
اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺟـﺎﻧﻬﯽ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮔﻢﺷـﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎSAS
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾـﺴﯽ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺎ  SASدر ﺗـﺎرﯾﺦ  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۵دی  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی
آﻣـﺎر ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .ﺗــﺪرﯾﺲ اﯾـﻦ ﮐﺎرﮔـﺎه را آﻗــﺎی ﻧﯿﻤـﺎ داﻧﺶﭘـﺮور ﺑـﺮ ﻋﻬــﺪه داﺷـﺘﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﮐﺎرﮔــﺎه
روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در  SASاراﺋﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری دورهی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی
دورهی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹
ﺗﺎ  ۲۱دی  ۱۳۹۵در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺗـﺪرﯾﺲ اﯾـﻦ
دوره را ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎ ﻣﺮﺟـﺎن ﻧﻮرﯾـﻨﯽ و ﺷـﯿﻤﺎ ﺣـﺴﯿﻨﯽ از ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾـﺮان ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ .در اﯾـﻦ دوره ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ در ﺧـﺼﻮص
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی آﻣـﻮزش-ﻧﻈـﺎرت
و اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اراﺋﻪ ﺷﺪ.

۳۴
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ﺗﺎزهﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧـﻮرداری
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎدهی اﻓﺮاد از ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﺑــــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳــــﺖﮔﺬاری در ﺣــــﻮزهی  ICTو
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﭘــﺎﯾﺶ و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ آن در ﺗﻮﺳــﻌﻪی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
اﻗﺘـــﺼﺎدی ،وﺟـــﻮد آﻣـــﺎر و اﻃﻼﻋـــﺎت ﻣﻘﺎﯾـــﺴﻪﭘﺬﯾﺮ در ﺳـــﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮﺧﻮرداری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳـﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧـﻸ آﻣـﺎری در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ» ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر

اﯾـﺮان« در راﺳـﺘﺎی وﻇـﺎﯾﻒ ﺧـﻮد و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی ﺿــﺮﯾﺐ
ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )ﺗﻌﺪاد اﻓـﺮاد اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪازای ﻫـﺮ
 ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ( در ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ،در
ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۹اﻗـــﺪام ﺑـــﻪ ﺗﻬﯿـــﻪ و اﺟـــﺮای »ﻃـــﺮح
آﻣـــﺎرﮔﯿﺮی از ﮐـــﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺖ« ﮐـــﺮد .در ﺳـــﺎل  ۱۳۹۱ﭘـــﯿﺮو
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣــﻪی »ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان« و »ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت
اﯾﺮان« و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﻃﺮف در ﻧﺸـﺴﺖ ﺳـﻪ
روزهای ﮐـــﻪ ﺑـــﻪﻃﻮر ﻣـــﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳـــﻂ »اﺗﺤﺎدﯾـــﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـــﯽ
ﻣﺨﺎﺑﺮات« ) (ITUو »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠـﺎرت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
) «(UNCTADﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ژﻧﻮ ﺳـﻮﯾﺲ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪه
ﺑــﻮد ،ﺑــﺮ اﻧﺠــﺎم ﯾــﮏ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺨﺼــﺼﯽ در زﻣﯿﻨــﻪی »ﻓﻨــﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ) «(ICTدر ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻋـﻀﻮ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺷـﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در زﻣـﺴﺘﺎن ﺳـﺎل » ۱۳۹۲ﻃـﺮح
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧــﻮرداری ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ و اﺳــﺘﻔﺎدهی اﻓــﺮاد از ﻓﻨــﺎوری
اﻃﻼﻋـــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت« را ﺑـــﻪ ﺳـــﻔﺎرش »ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻓﻨـــﺎوری
اﻃﻼﻋــﺎت اﯾــﺮان« ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠــﺮی ﻧﻈــﺎم ﭘــﺎﯾﺶ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨـﺪهی ﻣﻠـﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎری »ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر« ﺗﻬﯿـﻪ و اﺟـﺮا ﮐـﺮد.
ﻃـﺮح ﻣـﺬﮐﻮر ﺑــﺮ اﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷـﺪه ﺗﻮﺳــﻂ
»ﮔــﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧــﺎﻧﻮاری ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ) «(EGHدر ﺳـﺎل  ۲۰۱۵و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری
در ﮐــﺸﻮر ،ﻣﺠــﺪداً در زﻣــﺴﺘﺎن ﺳــﺎل  ۱۳۹۴ﺗﻮﺳــﻂ »ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر
اﯾﺮان« و ﺑـﻪ ﺳـﻔﺎرش »ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت اﯾـﺮان« اﺟـﺮا
ﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﺨﺶ »ﻓﺮوﺷـﮕﺎه«
وبﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.srtc.ac.ir
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.
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۳۵

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻓﺰون ﺗﺤﻠﯿﻠﮕـﺮان و ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاران ﺑـﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻻزم اﺳـﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر» ،ﺳﯿــﺴﺘﻢ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﺳــﻼﻣﺖ« )(SHA

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی »ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ« در ﺳـﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯿـﻼدی
روزاﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺆﺳـﺴﻪی ﻣﻠّـﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳـﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ،
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮔﺬار از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی
ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ در ﺳــﺎلﻫﺎی آﯾﻨــﺪه ﺑــﺮ اﺳــﺎس وﯾﺮاﺳــﺖ ۲۰۱۱
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ« اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﭼـــﺎرﭼﻮب اﺳـــﺘﺎﻧﺪاردی را ﭘﯿـــﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨـــﺪ .ﻫـــﺪف »ﺳﯿـــﺴﺘﻢ

ﻓﺎﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﺨﺶ »ﻓﺮوﺷـﮕﺎه«

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ« از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈـﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـﺎی

وبﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.srtc.ac.ir

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ» .ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻼﻣﺖ« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺟـﺎﻣﻊ و ﺳـﺎزﮔﺎر از
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر را ﺑـﺮای ﯾـﮏ دورهی
ﻣﻌﯿّﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﯾـﻦ ﺣـﺴﺎب ،روﻧـﺪ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺻﺮفﺷـﺪه
ﺑﺮای ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻋﻤﻮﻣـﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ،و در
ﻣــﻮارد ﭘﯿــﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﮔﺮوهﻫــﺎی ﺟﻤﻌﯿــﺘﯽ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
از آنﺟــﺎ ﮐــﻪ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ

۳۶
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ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺮﮐـﺰ

ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ و رﺋﯿــﺲ ﺳــﺎﺑﻖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﮐــﺸﻮر

آﻣــﺎر اﯾــﺮان اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاری ﺟﻠــﺴﻪای ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از

ﺑﻮدهاﻧــــــــﺪ ﮐــــــــﻪ درﺑــــــــﺎرهی ﻣﻮﺿــــــــﻮع آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫـــــــــــــﯽ

ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ در راﺳــﺘﺎی ﺗﺒﯿﯿــﻦ اﻫﻤﯿــﺖ و ﻧﻘــﺶ آﻣــﺎر و

)) (State of the Future Index (SOFIﺑـــﻪ اﯾـــﺮاد ﺳـــﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲آذرﻣﺎه ﺳـﺎل

ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .اﯾــﺸﺎن در اﺑﺘــﺪای ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺿــﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓــﯽ روشﻫــﺎی

ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺎرﺳﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺿـﻤﻦ

ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  SOFIﺑﻪ اراﺋـﻪی ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﮐـﺸﻮر ﮐﻮﯾـﺖ در

ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻧﻘـﺶ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒﺘﯽﻣﺒﻨـﺎ در

اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻧﻈــﺎم آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ﮐــﺸﻮر و ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘــﻖ در آن ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .در
اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮان اول ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺑﺮادران
ﺷــﺮﮐﺎء ﻋــﻀﻮ ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ داﻧــﺸﮑﺪه اﻗﺘــﺼﺎد داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣــﻪ

ﺳﺨﻨﺮان دوم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐـﺘﺮ ﺣﻤﯿـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾـﺸﺎن ﻧﻘـﺶ
ﻣﻪدادهﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻮده اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾـﺸﺎن در
اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﭘﻨﻬـﺎن ﻣـﺎرﮐﻮف و ﮐـﺎرﺑﺮد آن
در ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋـﻪی ﻧﮑـﺎﺗﯽ در ﺑـﺎب
ﻧﻘﺶ ﻣﻪدادهﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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۳۷

ﺳﺨﻨﺮان ﺳﻮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦزاده ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ
ﮔﺮوه آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻧﻘـﺶ و ﮐـﺎرﺑﺮد
آﻣﺎر در ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .اﯾـﺸﺎن در اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﯾـﮋه ﺑـﻪ
ﻧﻘــﺶ آﻣــﺎر در ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی اﻧــﻮاع ﺑﯿﻤــﻪ و رﯾــﺴﮏ و اﻫﻤﯿــﺖ آن در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳــﺨﻨﺮان ﭼﻬــﺎرم ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎی دﮐــﺘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤــﺪی رﺋﯿــﺲ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﭼـﺸﻢاﻧﺪاز ﭘـﮋوﻫﺶ در
آﻣــﺎر رﺳــﻤﯽ ﺑــﻪ اﯾــﺮاد ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ و در اﺑﺘــﺪا ﺿــﻤﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در زﻣﯿﻨـﻪی آﻣـﺎر
رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣـﻮزهی آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

۳۸
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