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 33:03ساعت خاتمه:  8:03ساعت شروع:  52/31/3033تاریخ جلسه: 01: نشستشماره 
 :نشستمحل 

 سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 عناوین دستور جلسات

 پیش از دستور:عنوان 

 خیرمقدمتالوت قرآن و  -

 

 دستور جلسه:عنوان 

جهتت برنامته ریتوی و تصتمی       عدم دسترسی فعاالن اقتصادی به اطالعات ثبتی دستگاه های اجرایی استانو  نظام آماریبررسی مشکالت  -

 گیری

 بخش کشاورزی "به هنگام"لووم استفاده از تکنولوژی های به روز برای دسترسی به آمار و اطالعات  -

  آسیب شناسی نظام آماری کشور به لحاظ فقدان اطالعات مورد نیاز -

 در نظام آماری کشورعدم توجه به تاثیر انتشار به موقع اطالعات  -

 در نظام آماری کشور برای یکپارچه سازی پایگاه های اطالعاتی موجود نبود ساختار مناسب -

 

  خارج از دستور:

 بررسی پیشنهاد ارتقاء شاخص های اقتصادی در برش های شهرستانی در استان کرمان -

 
 

 مشروح مذاکرات

 "بررسی مشکالت نظام آماری و راهکارهای بهبود آن" شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع جلسه نهمینشصت و 

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان برگوار گردید کامیابی یاد زنده سالن در محل 52/31/3033روز پنجشنبه مورخ 

طبیب زاده رئیس محترم اتاق و دبیر  نظام آماری، جناب آقای مهندسی در ارتباط با تشریح دالیل پرداختن به موضوع کلیپ در ابتدا پس از پخش

 شورا ضمن عرض خیر مقدم موارد زیر را مطرح نمودند:

 دستیابی به موفقیت توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در سطح کشور، مرهون حضور فعال و همراهی شماست.

محترم، حمایت ها و پیگیری های جناب آقای دکتر پور ابراهیمی و درخواست  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با دستور استاندار

دیده است سایر مدیران، گذر از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا یک مشاور انتخاب گر

، یک آمار و اطالعاتواهد داد. با این وجود، از آنجایی که در راستای تدوین این برنامه، که پس از اخذ نقطه نظرات، به زودی برنامه خود را ارائه خ

برخوردار نیاز اساسی و زیر بنایی است؛ اما متاسفانه نظام آماری کشور نظام کارآمدی نبوده و به عنوان اساسی ترین زیر ساخت توسعه از اشکاالتی 

در ادامه به این موضوع خواهی  پرداخت. این در حالیست که ممکن است در 3بود مستمر محیط کسب و کارقانون به 0است. بنابراین به استناد ماده 

ت، شرایط فعلی کشور، با وجود مشکالت متعدد، پرداختن به این موضوع فانتوی به نظر بیاید؛ اما برای حرکت در یک مسیر درست، ایجاد زیر ساخ

 . در نتیجه در راستای ترسی  آینده ای خوب، با توجه به شرایط، امکانات موجود و ضرورت های آینده، اساسی ترین کاری است که باید انجام دهی

                                                           
1
محیط کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و فصلی حسب اتاقها موظفند به منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت  

 .مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعالم نمایند
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 نیازمند یک نظام آماری و بانک اطالعاتی قوی در استان کرمان هستی .

یدواری  با همراهی، همکاری و ه  ایشان در انتها چندین مورد از موفقیت های شورای گفت و گو استان را به شرح زیر مطرح نموده و افوودند: ام

 فکری همه دستگاه های اجرایی، یک نظام آماری قوی در استان کرمان ایجاد نمایی . 

بررسی پیشنهاد  برگوار گردید. در تهران با حضور مسئوالن رده باالی کشوری مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی که به منظور بررسیجلسه ای  -

 . شدهای اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه، منجر به کسب دستاورد های ملی خواهد 

 مغفول مانده بود. 81احیا یک قانون در حوزه مشاغل خانگی که از سال  -

ک مرکوی، وزارت اقتصاد و ، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت، بانی ملیشورای گفت و گو قوه قضاییه، تهیه خوراک بسیاری از دستور کارهای -

 .... 

شعار سال در راستای پشتیبانی و رفع موانع تولید که به موجب آن کارهای اساسی انجام شده و مبنای کار کمیته های  تشکیل کارگروه تحقق -

 استانی قرار گرفته است.

 

ثبتی دستگاه های اجرایی استتان جهتت   بررسی مشکالت نظام آماری و عدم دسترسی فعاالن اقتصادی به اطالعات  :1دستور جلسه 

 برنامه ریزی و تصمیم گیری

 و مطالعات مرکو آمار محترم کارشناس نژاد،اهلل عبد مهندس آقای جنابدر ادامه جلسه پس از پخش کلیپی به منظور تشریح موضوع جلسه، 

 یک نیاز پیشضمن بیان این مطلب که  "ه اجرا()قانون و نحو آسیب شناسی نظام آماری "، در گوارش خود با عنوان اقتصادی های پژوهش

 ، مواردی به شرح زیر مطرح کردند:است مطلوب آماری نظام وجود خوب، حکمرانی

 ایجاداقدام به  کار؛ و کسب محیط مستمر بهبود قانون 33 ماده خ بندو  ایران بازرگانی اتاق قانون 2 ماده ط بنداتاق کرمان بر اساس  3012در سال 

موجود را به  آماری های بانک های چالشنمود و  اقتصادی فعاالن موردنیاز آماری اطالعات انتشار و تعیینو  اقتصادی اطالعات و آمار مرکو اداره و

 شرح زیر احصا کرد:

 می باشند. خصوصی بخش اقتصادی نیاز فعاالن مورد که کاربردی اقتصادی اطالعات و آمار وجود دمع  -3

 ها بخش ها و شهرستان سطح در شده گوارش اطالعات و آمار وجود دمع  -5

 موجود آماری های بانک راکندگیپ  -0

  آماری های بانک در موجود اطالعات از برخی بودن تناقضم  -0

 آنالین اطالعات نمایش و آنی های گیری گوارش در موجود های بانک توانایی دمع – 2

 اقتصادی نفعاال برای روز به اطالعات و آمار اهمیت به توجه عدم -0

 یآمار نظامقل  آماری وجود دارد(، نظام آماری در کشور ایران و  0333گام های پروژه طراحی پایگاه داده )که در آن ایشان در ادامه پس از تشریح 

، مشکالت آن استانداردهای و آمار جامع قانون وجود فقداندر حوزه قانون،  آماری نظام شناسی آسیبژاپن و هلند، در حوزه  پیشرفته کشورهای در

 بین نهادهای با ارتباط، عدم تعریف همکاری عدم جرائ شورای عالی آمار، مشکالت موجود در حوزه اشتراک گذاری داده، در نظر گرفته نشدن 

در حوزه اجرا نیو،  آماری نظام شناسی آسیبرا مطرح کرده و در خصوص  ها آن سنجی صحت و آمارها کیفیت ارزیابی سیست  وجود عدم و المللی

 در خطا، تعریف در خطا، رخداد خطا در داده ها )داده هایی که وجود دارند ولی دارای خطای جمع آوری و یا ناقص هستندبرای فقدان اطالعات در 

 عدم، جغرافیایی بعد درالعات ( و اطالعات ناقص )عدم وجود اطتحلیل در خطا، گوارش در خطا، اجرا روش در خطا، گیری نمونه در خطا، متدولوژی

 را عنوان نمودند و پیشنهاداتی را در این خصو ص به شرح زیر مطرح نمودند: (آمارها مقایسه امکان عدمو  زمانی سری صورته ب اطالعات وجود

 و آمار اقتصادی به فعاالنپژوهشگران و  دسترسی سهولت جهت ،5کرمان اتاق جامع اقتصادی اطالعات و آمار بانک اندازی راه به توجه با 

 :گردد می پیشنهاد سامانه نیاز هنگام و مورد به اطالعات جمع آوری جهت ذیل موارد نیاز، مورد اقتصادی اطالعات

 هفته 5 مدت ظرف اجرایی های دستگاه برای اطالعات بارگذاری امکان و سامانه در اجرایی های دستگاه کارتابل الف( ایجاد
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 بازرگانی اتاق تاسیس قانون 2 ماده پیرو 
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 هفته 0 مدت کرمان ظرف اتاق اطالعات و آمار بانک نیاز مورد آماری اقالم خصوص در اجرایی های دستگاه نظرات ب( دریافت

 هفته یک مدت ظرف آماری تقوی  تهیه و سامانه در اجرایی های دستگاه شده تایید اقالم ج( درج

 هفته دو مدت ظرف سامانه، در اجرایی های دستگاه 3011 سال اطالعات د( بارگذاری

   ازآنجا که برخی از اطالعات توسط دستگاه های مرتبط جمع آوری می گردند ولی گوارش نمی شوند، با توجه به اهمیت بسیار زیاد اقالم

دستگاه های  گردد می آماری که در ذیل به آنها اشاره شده است، در راستای سهولت برنامه ریوی در بخش های دولتی و خصوصی، پیشنهاد

 هفته به اتاق کرمان و سازمان مدیریت و برنامه ریوی اعالم نمایند. 0جرایی و تقوی  انتشار این اقالم را ظرف مدت مرتبط، برنامه ا

 بورگ )توسط ستاد سرمایه گذاری استان( و متوسط کوچک، های بنگاه و اقتصادی مختلف های بخش در گذاری سرمایه الف( میوان

 محصوالت )توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب استان( تولید میوان و( غیرفعال/  فعال نیمه/  فعال) کارها و کسب ب( فعالیت

 ج( ظرفیت و میوان تولید واقعی محصوالت کشاورزی صنعتی استان )توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شمال و جنوب استان(

 انک )توسط شورای هماهنگی بانک ها(تفکیک هر ب به مصارف و منابع در ها بانک د( سه 

 اقتصادی )توسط شورای هماهنگی بانک ها( مختلف های بخش به شده داده اختصاص تسهیالت ه(مانده

 صادراتی )توسط گمرک استان( مبادی تفکیک به و( صادرات

 

 بخش کشاورزی "هنگامبه "استفاده از تکنولوژی های به روز برای دسترسی به آمار و اطالعات لزوم  :2 جلسهدستور 

بختش کشتاورزی اشتاره     "به هنگتام "جناب آقای عبداهلل نژاد در ادامه به اهمیت استفاده از تکنولوژی های به روز برای دسترسی به آمار و اطالعات 

زی کته متغیرهتای غیرقابتل    نمودند و بیان داشتند نقش تاثیرگذاری داده ها و آمار و اطالعات به هنگام و دقیق بر برنامه ریوی دقیق بختش کشتاور  

ده پیش بینی بسیار زیادی دارد برکسی پوشیده نیست. طبق بررسی های انجام شده نظام آماری در حال حاضر حاک  توانایی جمع آوری و انتشتار دا 

بخش کشتاروزی را بعتد از    های به هنگام بخش کشاورزی به تفکیک محصول و سطوح جغرافیایی را ندارد و تنها این نظام آماری می تواند داده های

ماه انتشار دهد که دیگر کاربرد الزم را برای برنامه ریوی ندارد. خبرگان فعال در حوزه کشاورزی، عدم دسترسی به هنگام به آمتار و   0گذشت حدود 

خصوصی کشاورزی خواهد  اطالعات موثق بخش کشاورزی را یکی از مهمترین چالش های این بخش اقتصادی عنوان نموده اند که ضرر آن به بخش

قل  آماری برای فعال اقتصادی بسیار حائو اهمیت است : سطح زیرکشتت محصتوالت، میتوان تولیتد، وضتعیت آفتات و        0رسید. در بخش کشاورزی 

 بیماری های گیاهی و وضعیت دسترسی به آب کشاورزی.

ام آماری جهان استت، در روش هتای جدیتد بتا استتفاده از تکنولتوژی       با عنایت به اینکه مسئله به هنگام بودن اطالعات یکی از چالش های همه نظ

اهمیت بخش کشاورزی استان کرمان در ایجتاد اشتتغال و افتوایش درآمتد و     فراه  شده است از این رو با توجه به اطالعات به روز  امکان جمع آوری

همکاری سازمان متدیریت و   با کرمان در فاز اول اتاق شود می نهادهمچنین حساسیت آمار و اطالعات موثق و به روز در برنامه ریوی این بخش، پیش

اطالعات محصول پسته استان )سطح زیرکشت و میتوان   آوری جمع سنجی امکان خصوص در برداری، نقشه سازمان و کشاورزی جهاد برنامه ریوی،

 .دهد گوارش گوی گفت و شورایجلسه آتی  در را آن نتیجه و نماید اقدام ها ماهواره طریق از تولید(

 

 آسیب شناسی نظام آماری کشور به لحاظ فقدان اطالعات مورد نیاز :3دستور جلسه 

 عدم توجه به تاثیر انتشار به موقع اطالعات در نظام آماری کشور :4دستور جلسه 

 کشورنبود ساختار مناسب برای یکپارچه سازی پایگاه های اطالعاتی موجود در نظام آماری  :5دستور جلسه 

نیو ضمن  ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق ،00 اصل پایش و اقتصادی اطالعات و آمار مرکو محترم مدیر محمدی دوست آقای جناب

دو گروه مجوا )مرکو آمار ایران و مجلس تاکید بر لووم ایجاد تحول در قانون آمار کشور و اشاره به این مطلب که با توجه به حساسیت این موضوع 
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 :شورای اسالمی( در حال بررسی قوانین جدید آمار کشور هستند، مشکالت و پیشنهادات موجود در نظام آماری کشور را به شرح زیر مطرح نمودند

  نیازهای تأمین در 0ارتباط اصل یعنی اساسی، آمارهای اساسی اصول از اصل اولین کشور، در اطالعات و آمار از زیادی بسیار حج  تولید علیرغ 

 به اند، تولیدشده کشور در ریوی برنامه کالن سطح برای موجود که اطالعات و آمار از بسیاری زیرا. شود نمی برآورده اقتصادی فعاالن واقعی

 اقتصادی فعاالن از مستمر از این رو در راستای نیازسنجی .نیستند اقتصادی فعاالن استفاده قابل بندی، طبقه و اجوا موضوعی، جغرافیایی، لحاظ

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بخش  0کشور، پیشنهاد می شود به موجب ماده  آمار ملی برنامه قالب در تولید، برای برنامه ریوی و

گوی ملی به مرکو آمار ایران ابالغ نماید؛ تا در برنامه  خصوصی آمار و اطالعات مورد نیاز فعاالن اقتصادی را شناسایی و از طریق شورای گفت و

 ملی آمار کشور لحاظ گردند.

 آماری زمان از زیاد بسیار تأخیرهای با و هستند "بودن موقع به"کیفی مؤلفه فاقد کشور در تولیدشده آمارهای از با توجه به اینکه بسیاری 

 تولید خانوار، هوینه و درآمد تورم، ملی، های حساب آمارهای نخواهند داشت. عالوه بر این را استفاده برای الزم شوند؛ کارایی می منتشر مربوطه

 به عمومی اعتماد موازی، آمارهای عنوان به آنها تولید که هستند هایی آمار جمله از...  و کشاورزی محصوالت برخی تولید مسکن، معامالت و

تولیدکنندگان،  در کشور آماری فرهنگ ارتقای به این در حالیست که نیاز .برد خواهد بین از را کشور در آمار تولید متولی اجرایی های دستگاه

است که  جدی ضرورت یک ها، سازی تصمی  و ها گیری تصمی  در اطالعات و آمار از استفاده برای کشور مسئوالن ویژه کاربران و به پاسخگویان،

 :نماید اقدام ذیل موارد اجرای به نسبت آمار عالی شورای مذکور نیو پیشنهاد می شود به آن توجهی نمی شود. بنابراین برای رفع موانع

  نظارتی بعد تقویت با آن اجرای حسن بر نظارت و انتشار تقوی  تدوین همراه به کشور رسمی آمارهای کیفیت نظام نامه آیین دقیق اجرای( الف

  آماری فرهنگ ارتقای برای جامع برنامه تدوین و جانبه همه بررسی( ب

 اجرایی دستگاههای عملکرد بر جدی نظارت و موازی آمارهای حذف( ج

 توجه عملکرد، مؤید به آمارهای زیرا .کند می مخدوش را آمارها به این عمومی اعتماد تولیدشده، آمارهای از کشور مسئوالن ابواری استفاده 

 انتشار تأخیر با یا و خارج عموم دسترس از گردیده، تلقی محرمانه عادی، آمارهای برخی انتشار شوند در حالی که می برجسته و شده بیشتری

کننده از دیگر مشکالت موجود در این حوزه  هماهنگ مرجع ضعف و کشور آماری متمرکو غیر نظام در ساختاری یابند. ه  چنین مشکالت می

 هماهنگی وظیفه ایفای در بیشتر حضور و قوت با آمار عالی شورای کشورمان، در آمار تولید غیرمتمرکو نظام در رود می انتظار است؛ زیرا

 تنبیهات و تشویقات نظرگرفتن در و آمار بکارگیری و انتشار تولید، شدن مند ضابطه کشور، آمار جامع قانون تدویندر این راستا نیو بکوشد. 

 می صورت کاربران سایر و مسئوالن آمار، تولید اندرکاران دست سوی از که رسمی آمارهای اساسی اصول با مغایر موارد از هریک برای الزم

از آنجایی که شورای عالی آمار وظیفه هماهنگی ارکان نظام آماری کشور را برعهده دارد پیشنهاد می ن گیرد، پیشنهاد می شود. عالوه بر ای

همچنین پیشنهاد می گردد این شورا مقررات انتشار آمار و  گردد در ساختار این شورا به حضور بخش خصوصی و تعاونی توجه ویژه گردد.

 محرمانگی اطالعات را بصورت کامال شفاف تدوین و ابالغ نماید.

 اطالعاتی می گردند، پیشنهاد  پایگاههای یکپارچه نمودن و داده ها تبادل از مانع اجرایی دستگاههای در موجود قانونی با توجه به اینکه موانع

 سازی یکپارچه رفع این موانع با همکاری شورای عالی آمار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت پذیرد. زیرا عدم و می شود بررسی

 آماری اطالعات پایگاه در رسمی اطالعات و آمار ها، داده تمرکو منظور به اجرایی های دستگاه بین در ناهماهنگی و موجود اطالعاتی های پایگاه

 نپذیرد. انجام سهولت به موردنیاز آمار و اطالعات ها، داده به دستیابی امکان باعث می شود که کشور،

 های کارگاه چارچوب فهرست از هنگام به آمارهای به توان می آنها ازجمله که دارند وجود کشور در بسیاری آماری خالءهای حاضر حال در 

 کشور، خارجی تجارت اجوای از موردی اطالعات کشور، اصناف و ها تعاونی خصوصی، بخش تفکیک به ملی های حساب اطالعات کشور،

 به) کشور در خدمات و کاالها مصرف و تولید به مربوط اطالعات کشور، در کاال قاچاق اطالعات اقتصادی، ویژه و آزاد مناطق اقتصادی اطالعات

 صنعتی های کارگاه اطالعات اقتصادی، آمارهای اطالعات ،(اقتصادی فعاالن برای استفاده قابل های بندی طبقه در و جغرافیایی نقاط تفکیک

 فرهنگی، های بخش به مربوط آمار و اطالعات کشور، کشاورزی و خدمات بخش اجوای از مستمر اقتصادی اطالعات کارکن، نفر 33 از کمتر

بهبود مستمر  قانون 0 ماده در موجود قانونی پتانسیل به توجه باپیشنهاد می شود از این رو  .کرد اشاره...  و کشور زیست محیط و اجتماعی

                                                           
3
 Relevance 
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 انجام دهد. نیاز مورد آمارهای تولید جهت مرکو آمار ایران پیگیری و برنامه ریوی الزم را محیط کسب و کار،

 

لند مدت استان در ادامه پس از تاکید جناب آقای مهندس طبیب زاده بر اجرایی شدن طرح احصا زیر ساخت های مورد نیاز، بر اساس برنامه های ب

 سال آینده و پیگیری تامین مالی بازار سرمایه و لووم تکمیل و به روز رسانی پایگاه آماری افوودند: بدین منظور یک مشاور برای شناسایی 33در 

 پروژه های اقتصادی که در استان قابلیت اجرایی شدن دارند نیو، تعیین گردیده است.

 دکتر جناب آقای ایی روش های خاص بانک ها که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی گردیده است،سپس بعد از پخش کلیپی در خصوص شناس

در کشور و استان خوانده و افوودند  کرمان، موضوع جلسه را یک موضوع حیاتی و مه  استان ریوی برنامه و مدیریت سازمان محترم رودری رئیس

نقل که این موضوع نقش زیر ساختی موثری در پیشبرد برنامه ها، تحقیقات، تصمی  گیری ها و سیاست گذاری های استان دارد. ایشان در ادامه به 

ی را قابل قبول عنوان کرده و بخشی دیگر ن، تعدادی از مشکالت ذکر شده در حوزه نظام آمارحسین زاده، رئیس مرکو آمار ایراآقای دکتر از جناب 

قل  آماری توسط کمیته آمار بخش  083را رفع شده و یا در دست پیگیری مطرح کردند، که تاکنون اطالع رسانی نگردیده اند. به طور مثال، 

محیط زیست  ،اجتماعی، اقتصادی -جمعیتی های در حوزهخصوصی )که جلسات آن در اتاق ایران ه  برگوار می شود(، احصا شده است. این اقالم 

به تصویب شورای عالی آمار کشور رسیده و سر فصل های زیادی را پوشش می دهد. در حوزه قانون نیو، الیحه اصالح نظام آماری تنظی  و در  و...

در ارائه اطالعات و ساختار شورای دولت برای ارسال به مجلس به تصویب رسیده است. در این الیحه به مباحثی نظیر ضمانت اجرایی برای همکاری 

 عالی آمار پرداخته شده است.

از طرفی سیاست های کلی نظام آماری کشور در کمیته آمار مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است؛ از این رو می توان بخشی از 

 پیشنهادات ذکر شده در این جلسه را به منظور تکمیل به کمیته مذکور ارسال کرد.

حوزه  در ادامه برای افوایش کیفیت داده ها استفاده از روش ثبتی مبنا را پیشنهاد داده و افوودند: آمار و اقالم اطالعاتی کلیدی و اساسی در ایشان

ر ولین باکشاورزی، ساالنه تولید و منتشر می گردند. شایان ذکر است که استان کرمان یکی از استان های به روز در این حوزه است. ه  چنین برای ا

 هر یک از شهرستان های استان موجود است؛ که مرکو آمار به طور منظ  آن را به روز رسانی می نماید. GDPاطالعات 

سالیانه  در خصوص مکلف شدن دستگاه های اجرایی در وارد کردن اطالعات به سامانه نیو این تکلیف از نظر قانونی جایگاه داشته و موازی با سالنامه

 سازمان مدیریت است. بنابراین می توان در صورت نیاز فرآیند را اصالح نمود. 

، به منظور تبادل اطالعات و جلوگیری از موازی کاری پیشنهادات ملیر ایران در هنگام ارائه به لووم حضور نماینده ای از مرکو آما ادامه ایشان در

 تاکید نمودند.

، ضمن تشکر از برنامه ها و اقدامات خوب، موثر و نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی محترم رئیسابراهیمی  جناب آقای دکتر پور

با فرآیندهای حوزه اقتصاد ملی با برش استانی، و حضور و مشارکت مستمر همه ی افراد افوودند خروجی تخصصی اتاق کرمان به موضوعات مرتبط 

 جلسات به رویکرد تصمیمات ملی کمک خواهد کرد. در این صورت استان کرمان نیو ذی نفع خواهد بود.

ر مجلس اعالم وصول شده است. در این طرح با د 3033 /50/30تاریخ  کشور دراصالح اساسی قانون نظام آماری  ظوره منب در حال حاضر طرحی

ه مد نظر قرار دادن جایگاه بخش خصوصی به تعداد زیادی از مشکالت مطرح شده در جلسه پرداخته خواهد شد. عالوه بر این به طور همومان الیح

جلس خواهد رسید. از این رو برای پرهیو از گردیده است که ابتدا به صحن دولت و سپس به صحن م ای توسط کمیسیون اجتماعی دولت تصویب

 موازی کاری، در صورتی که طرح مجلس بار مالی نداشته باشد ادغام این دو طرح پیشنهاد می شود. در غیر این صورت الیحه مجلس ارجح بوده و

روه مشترکی با همکاری مجلس، دولت و بخش مبنا قرار می گیرد. بنابراین با توجه به اینکه طرح مجلس بار مالی ندارد، پیشنهاد می شود کار گ

خصوصی تشکیل گردد تا با مقایسه متن تصویب شده در کمیسیون اجتماعی دولت با طرح مجلس به یک متن واحد دست پیدا کنی . عالوه بر این 

توانند در متن مذکور لحاظ  در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام آماری کشور درحال جمع بندی است. این سیاست ها نیو می

 گردند.

و سیاست های کلی نظام  برنامه هفت  توسعهالزم به ذکر است که درخواست ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که سریعتر در خصوص 

 لس نیو صورت پذیرد.آماری اقدامات الزم را انجام داده و ارائه دهد؛ تا در ارتباط با احکام قانونی، اقدامات الزم توسط دولت و مج
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ارائه ایشان در ادامه در حوزه مباحث استانی نیو پیشنهاد خود را مبنی بر ارائه یک گوارش به منظور مشخص شدن ظرفیت استان کرمان در تولید و 

ظرفیت های موجود امکان اطالعات مطرح کرده و افوودند الزم است سر فصل اطالعات آماری مورد نیاز بخش خصوصی استان که بر اساس قوانین و 

شود؛ تا بدین صورت پایگاه اطالعاتی جامع تر و کامل تری داشته باشی . ه  چنین در این راستا  حصاتولید آنها وجود دارد، توسط اتاق بازرگانی ا

 دستگاه های اجرایی مکلف به دارا بودن اطالعات به روز می باشند، تا امکان رصد آنها به درستی فراه  گردد.

رئیس سازمان مدیریت و  برعهده مسئولیت تولید، انتشار و پردازش اطالعات )با هماهنگی سایر دستگاه ها(الزم به ذکر است در استان کرمان نیو 

 برنامه ریوی می باشد.

مجلس قرار دارد و  ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود افوودند الیحه بودجه ارائه شده توسط رئیس جمهور در حال حاضر در دستور کار

فوریت دو شوری شدن آن تصویب شده است. این در حالیست که اتفاقات خوبی در اصالح ساختار بودجه رق  خورده است. بنابراین پیشنهاد می 

داری، بخش متشکل از معاونت اقتصادی استان دیریت و برنامه ریویشود کمیته و یا کارگروهی با کمک استاندار محترم و با محوریت سازمان م

دی خصوصی، مجلس شورای اسالمی، فعاالن اقتصادی و ... تشکیل گردد تا احکامی که می توانند ه  راستا با احکام جدید دولت در موضوعات اقتصا

بخش  دگاننپیشنهادات نمایبررسی شوند. در نهایت  3033ه افوایش ظرفیت استانی در بودجمد نظر قرار گیرند، در راستای  در الیحه بودجه

 به مجلس شورای اسالمی ارسال خواهند گردید. خصوصی و دولتی

 هدر الیحهمچنین در خصوص افوایش اختیارات استان ها برای تصمیمات اقتصادی در حوزه ماموریت های استانی نیو، افوایش اختیارات استانداران 

وه بر این تشکیل صندوق های توسعه استانی با استفاده از ظرفیت از جمله تصمی  هایی است که در این حوزه اخذ گردیده است. عال 3033بودجه 

رو با منابع ملی و استانی )مشابه صندوق توسعه ملی( در راستای توسعه سرمایه گذاری از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد. از این 

اقتصادی قابل توجه است، ظرفیت ایجاد صندوق مذکور به مراتب باالتر  توجه به اینکه در استان کرمان حج  منابع به دلیل وجود شرکت های بورگ

 از سایر استان ها است. بنابراین این امر یک موقعیت ممتاز برای اتخاذ تصمیمات موثر در حوزه توسعه می باشد.

نسبت به بودجه مصوب همواره بیشتر بوده  در خصوص بازگشت منابع ناشی از درآمد های مالیاتی استان نیو، در سالهای اخیر سه  منابع مالیاتی

ازاد است. با این وجود این مازاد درآمد به دالئل مختلف مشوق استان کرمان نشده و بازگشت پیدا نکرده است. بنابراین در این راستا بازگشت م

دولت نیو با افوایش درآمد های مالیاتی  درآمد در راستای توسعه استان توسط دولت تصویب گردید. این در حالیست که توسعه استان برای خود

 انتفاع دارد. 

درصد از درآمدهای مالیاتی ما متعلق به بنگاه های بورگ اقتصادی است. عالوه بر این سه  مالیات اصناف استان  12الزم به ذکر است که بیش از 

درصد به  52نگاه های اقتصادی کوچک، متوسط و بورگ از سه  مالیات بر عملکرد ب3033درصد است. ه  چنین در سال  0تا  0.2کرمان نیو بین 
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قل  آماری که در راستای برنامه ریوی فعاالن اقتصادی  333در ادامه جناب آقای عبداهلل نژاد ضمن اشاره به این مطلب که یک لیست متشکل از 

د از آنجا که بخش خصوصی به اطالعات یکپارچه نیاز دارد، در پایگاه آماری آمار منتشر مورد نیاز بخش خصوصی می باشد، تدوین شده است، افوودن

کار نمی کند.  می شود. از این رو نیاز است که دستگاه های اجرایی اطالعات خود را در پایگاه بارگذاری کنند. بنابراین پایگاه موازی مرکو آمار ایران

در خصوص تبادل نظر و بررسی این لیست در کارگروه آمار و انتشار گوارش نهایی آن در جلسات آتی سپس جناب آقای دکتر رودری پیشنهاد خود 

 شورا را مطرح نموده و دکتر ابراهیمی آن را تایید نمودند.

ضمن تشکر از اتاق کرمان، دکتر پور ابراهیمی و دکتر رودری برای  شورا رئیس و محترم کرمان در انتهای جلسه جناب آقای دکتر زینی وند استاندار

 ارائه مباحث و گوارش های خوب، موارد زیر را عنوان نمودند:

   رخ داده است. در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریوی از سازمان های فعال در کشور  3033در حال حاضر یک تحول ساختاری در بودجه 

شنهادات تخصصی خود را در حوزه احکام اختصاصی استان کرمان و اصالح ساختار بودجه ارائه داده و این پیشنهادات مورد توجه می باشد که پی

 قرار گرفته است.

ن صورت دیعالوه بر این استان کرمان نقش و جایگاه خوبی در بودجه دارد. از این رو نیاز است دستگاه های دولتی الیحه بودجه را مطالعه کرده تا ب

ی با استفاده از ظرفیتهای بی نظیر استان کرمان )به واسطه حضور جناب آقای دکتر پور ابراهیمی و سایر نمایندگان موثر در مجلس( در راستا
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 تقویت و تکمیل احکام، اقداماتی صورت گیرد؛ ضمن اینکه پیشنهادات ارائه شده، ه  راستا با پیشنهادات دولت باشند.

نیو در حوزه افوایش درآمد های مالیاتی و حقوق معادن )با حضور مستمر دکتر پور ابراهیمی در جلسات شورای عالی استان کرمان الزم به ذکر است 

 معادن(، نقش خوبی داشته و اقدامات موثری رخ داده است.

و گوی استانی افوودند با توجه به  کرمان به واسطه کسب رتبه سوم در بین شوراهای گفت یایشان در ادامه ضمن تشکر از شورای گفت و گو

چنین کتابچه ای از شرح و دستور جلسات شش به رتبه اول ارتقا پیدا کند. هم کارهای اساسی و مباحث خوب مطرح شده، رتبه استان کرمان باید

 داشته باشد. تدوین گردید تا بدین صورت خالصه قوی، مدیریتی و چهار چوب دار در اختیار مدیران قرار 3033ماه اول سال 

باید برای دست یافتن به یک منبع واحد در ارائه  شکل گرفته است، 23در حوزه مسائل آماری نیو با توجه به اینکه در کشور ما نظام آماری از دهه 

ر نمی باشد. از این آمار توافق کنی . زیرا تناقص آمارهای ارائه شده توسط سازمان های مختلف در همه کشور ساری و جاری است؛ که در شان کشو

 رو این پراکنش و پراکندگی در مراجع مختلف آماری باعث سردرگمی شده است.

ی از همه کارشناسان تاکید دارند که پایه راهبرد توسعه در هر کشور دیتاها و آمارهای دقیقی هستند، که در کشور ما وجود ندارد. ه  چنین برخ

درصد آمار تولید  2ه ولی به اشتراک گذاشته نمی شوند. بنابراین به جو آمار محرمانه )که بیش از اطالعات توسط دستگاه های اجرایی تولید شد

 .دنو مورد استفاده قرار گیر ها قرار اشتراک با سایر دستگاهشده نمی باشند( بقیه آمار و اطالعات باید به صورت شفاف در 

اق و سازمان با همفکری اتها، ابوار و سنجه های آمارگیری، پیشنهاد کارگروهی را که نتیجه  ایشان در ادامه ضمن اشاره به وجود اختالف نظر در

مدیریت و برنامه ریوی، به منظور ایجاد ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه تولید آمار و جامع شدن اطالعات تشکیل می شود، تایید 

 به تهران ارسال شوند، با مقاومت مواجه نخواهند شد. نمودند. زیرا اگر پیشنهادات با در نظر گرفتن اجماع نظرات

روز آینده، پیشنهادات مربوط با  33در انتها دکتر پورابراهیمی تاکید داشتند اتاق بازرگانی در کمیته یا کارگروهی مشترک با سازمان مدیریت، ظرف 

 احکام الیحه بودجه را، با توجه به ظرفیت های استانی تدوین و ارسال نماید.

 

 بررسی پیشنهاد ارتقاء شاخص های اقتصادی در برش های شهرستانی در استان کرمان خارج از دستور:

        کشور های استان شهرستانی سطح در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های شاخص گیری اندازه عدم آماری، نظام اساسی های چالش از یکی

 شناخت منظور به گذاران سرمایه شده، انجام های بررسی طبق ولی است آمارگیری طرح زمان و هوینه مدیریت موضوع این دلیل که باشد می

این موضوع از سوی سازمان مدیریت و  .دارند نیاز اطالعات گروه این به یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد لحاظ از گذاری سرمایه منطقه بهتر هرچه

 در اول فاز عنوان به( خانوار درآمد هوینه و کار نیروی) شاخص دو جمع آوری اطالعات برای الزم آمادگی شدبرنامه ریوی استان مطرح و اعالم 

 گفت شورای در موضوع این شد می پیشنهاد لذا. شود پیگیری ایران آمار مرکو سمت از موضوع این بایستی ولی داردرا  استان های شهرستان سطح

 .گردد نجاما الزم تمهیدات و ارسال ایران آمار مرکو برای مربوطه مصوبه تا گردد مصوب گوو
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 مصوبات 
 

 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف

3 

 :3دستور جلسه 

نظتام  بررسی مشکالت 

و عتتتتتدم  آمتتتتتاری

دسترستتتتی فعتتتتاالن 

اقتصادی بته اطالعتات   

ثبتتتی دستتتگاه هتتای  

اجرایی استتان جهتت   

برنامه ریوی و تصتمی   

 گیری

 ،4(Kccstat.irکرمان )سامانه نوسان، به آدرس  اتاق جامع اقتصادی اطالعات و آمار بانک اندازی راه به توجه با

 به منظور جمع آوری نیاز، مورد اقتصادی اطالعات و آمار اقتصادی به پژوهشگران و فعاالن دسترسی سهولت جهت

 مقرر شد: سامانه نیاز هنگام و مورد به اطالعات

 5 مدت ظرف اجرایی های دستگاه برای اطالعات بارگذاری امکان و سامانه در اجرایی های دستگاه الف( کارتابل

 هفته ایجاد شود.

 0 مدت کرمان ظرف اتاق اطالعات و آمار بانک نیاز مورد آماری اقالم خصوص در اجرایی های دستگاه نظرات ب(

 هفته اخذ شود.

 هفته تهیه شود. یک مدت ظرف آماری تقوی  درج و سامانه در اجرایی های دستگاه شده تایید ج( اقالم

 هفته بارگواری شود. دو مدت ظرف سامانه، در اجرایی های دستگاه 3011 سال د( اطالعات

5 

با عنایت به اهمیت بسیار زیاد اقالم آماری برای برنامه ریوی بخش دولتی و خصوصی، ازآنجا که برخی از این 

مرتبط جمع آوری می گردند ولی گوارش نمی شوند، در راستای سهولت برنامه ریوی  اطالعات توسط دستگاه های

 در بخش های دولتی و خصوصی، مقرر شد:

هفته به اتاق بازرگانی و سازمان  0دستگاه های مرتبط، برنامه اجرایی و تقوی  انتشار این اقالم را ظرف مدت  

 مدیریت و برنامه ریوی اعالم نمایند.

 نیاز: )اقالم مورد

بورگ )توسط ستاد  و متوسط کوچک، های بنگاه و اقتصادی مختلف های بخش در گذاری سرمایه الف( میوان

 سرمایه گذاری استان(

محصوالت )توسط سازمان صنعت، معدن و  تولید میوان و( غیرفعال/  فعال نیمه/  فعال) کارها و کسب ب( فعالیت

 تجارت شمال و جنوب استان(

میوان تولید واقعی محصوالت کشاورزی صنعتی استان )توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و ظرفیت و ج( 

 جهادکشاورزی شمال و جنوب استان(

 تفکیک هر بانک )توسط شورای هماهنگی بانک ها( به مصارف و منابع در ها بانک د( سه 

 ی هماهنگی بانک ها(اقتصادی )توسط شورا مختلف های بخش به شده داده اختصاص تسهیالت ه(مانده

 صادراتی )توسط گمرک استان( ( مبادی تفکیک به و( صادرات
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 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف

0 

 :5دستور جلسه 

استتتتتفاده از لتتتتووم  

تکنولوژی های بته روز  

برای دسترسی به آمار 

 "به هنگام"و اطالعات 

 بخش کشاورزی

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی استان کرمان در ایجاد اشتغال و افوایش درآمد و همچنین حساسیت آمار و 

اطالعات موثق و به روز در برنامه ریوی این بخش، امکان دسترسی به اطالعات با کیفیت بخش کشاورزی میسر نمی 

 کشاورزی جهاد همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریوی، با کرمان در فاز اول اتاق گردد می پیشنهادباشد. از این رو 

اطالعات محصول پسته استان )سطح زیرکشت و  آوری جمع سنجی امکان خصوص در برداری، نقشه سازمان و

 .دهد گوارش گفت و گو شورایجلسه آتی  در را آن نتیجه و نماید اقدام ها ماهواره طریق از میوان تولید(

0 

  خارج از دستور:

بررسی پیشنهاد ارتقاء 

شاخص های اقتصادی 

در بتتتتترش هتتتتتای  

شهرستتتانی در استتتان 

 کرمان

 

فعاالن اقتصادی برای برنامه ریوی به شاخص های اقتصادی منطقه ای در سطح شهر و شهرستان  با توجه به اینکه 

 مدیریت فاز اول سازماندر  شود می نیاز دارند ولی این اطالعات در سطح شهرستان ها برآورد نمی شوند، پیشنهاد

نیروی کار و هزینه و درآمد از طریق مرکو آمار ایران، نسبت به ارتقاء سطح اجرا شاخص  ریوی استان برنامه و

 در سطح جغرافیای شهرستان های استان کرمان اقدام نماید.خانوار 

 

 موضوعات ملی و فراگیر

 / پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف

3 

 :0دستور جلسه 

آستتیب شناستتی نظتتام 

آماری کشور به لحتاظ  

فقدان اطالعتات متورد   

 نیاز

 یعنی اساسی، آمارهای اساسی اصول از اصل اولین کشور، در اطالعات و آمار از زیادی بسیار حج  تولید علیرغ 

 موجود که اطالعات و آمار از بسیاری زیرا. شود نمی برآورده اقتصادی فعاالن واقعی نیازهای تأمین در 5ارتباط اصل

 استفاده قابل بندی، طبقه و اجوا موضوعی، جغرافیایی، لحاظ به اند، تولیدشده کشور در ریوی برنامه کالن سطح برای

 های حساب اطالعات کشور، های کارگاه چارچوب فهرستاز سوی دیگر خالء های آماری از  .نیستند اقتصادی فعاالن

 اطالعات کشور، خارجی تجارت اجوای از موردی اطالعات کشور، اصناف و ها تعاونی خصوصی، بخش تفکیک به ملی

 و کاالها مصرف و تولید به مربوط اطالعات کشور، در کاال قاچاق اطالعات اقتصادی، ویژه و آزاد مناطق اقتصادی

 اطالعات ،(اقتصادی فعاالن برای استفاده قابل های بندی طبقه در و جغرافیایی نقاط تفکیک به) کشور در خدمات

 بخش اجوای از مستمر اقتصادی اطالعات کارکن، نفر 33 از کمتر صنعتی های کارگاه اطالعات اقتصادی، آمارهای

نیو ...  و کشور زیست محیط و اجتماعی فرهنگی، های بخش به مربوط آمار و اطالعات کشور، کشاورزی و خدمات

 ملی برنامه قالب در تولید، برای برنامه ریوی و اقتصادی فعاالن از مستمر از این رو در راستای نیازسنجی وجود دارد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بخش خصوصی آمار و  0کشور، پیشنهاد می شود به موجب ماده  آمار

گوی ملی به مرکو آمار ایران ابالغ نماید؛  اطالعات مورد نیاز فعاالن اقتصادی را شناسایی و از طریق شورای گفت و

 تا در برنامه ملی آمار کشور لحاظ گردند.
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 :0دستور جلسه 

عتتدم توجتته بتته تتتاثیر 

انتشتتتار بتتته موقتتتع   

اطالعتتتتات در نظتتتتام 

 آماری کشور

 تأخیرهای با و هستند "بودن موقع به"کیفی مؤلفه فاقد کشور در تولیدشده آمارهای از با توجه به اینکه بسیاری

 را نخواهند داشت. عالوه بر این استفاده برای الزم شوند؛ کارایی می منتشر مربوطه آماری زمان از زیاد بسیار

 و کشاورزی محصوالت برخی تولید مسکن، معامالت و تولید خانوار، هوینه و درآمد تورم، ملی، های حساب آمارهای

 متولی اجرایی های دستگاه به عمومی اعتماد موازی، آمارهای عنوان به آنها تولید که هستند هایی آمار جمله از... 

تولیدکنندگان،  در کشور آماری فرهنگ ارتقای به این در حالیست که نیاز .برد خواهد بین از را کشور در آمار تولید

 ها، سازی تصمی  و ها گیری تصمی  در اطالعات و آمار از استفاده برای کشور مسئوالن ویژه کاربران و به پاسخگویان،

 شورای است که به آن توجهی نمی شود. بنابراین برای رفع موانع مذکور نیو پیشنهاد می شود جدی ضرورت یک

 :نماید اقدام ذیل موارد اجرای به نسبت آمار عالی

 حسن بر نظارت و انتشار تقوی  تدوین همراه به کشور رسمی آمارهای کیفیت نظام نامه آیین دقیق اجرای( الف

  نظارتی بعد تقویت با آن اجرای

  آماری فرهنگ ارتقای برای جامع برنامه تدوین و جانبه همه بررسی( ب

 اجرایی دستگاههای عملکرد بر جدی نظارت و موازی آمارهای حذف( ج

0 

 :2دستور جلسه 

نبود ستاختار مناستب   

برای یکپارچته ستازی   

پایگاه هتای اطالعتاتی   

آماری  موجود در نظام

 کشور

 پایگاههای یکپارچه نمودن و داده ها تبادل از مانع اجرایی دستگاههای در موجود قانونی با توجه به اینکه موانع

رفع این موانع با همکاری شورای عالی آمار و معاونت حقوقی  و اطالعاتی می گردند، پیشنهاد می شود بررسی

 بین در ناهماهنگی و موجود اطالعاتی های پایگاه سازی یکپارچه ریاست جمهوری صورت پذیرد. زیرا عدم

باعث می شود  کشور، آماری اطالعات پایگاه در رسمی اطالعات و آمار ها، داده تمرکو منظور به اجرایی های دستگاه

 نپذیرد. انجام سهولت به موردنیاز آمار و اطالعات ها، داده به دستیابی امکان که

 

 

 


