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 21/09/1400 تاریخ تهیه گزارش و قانونرویه اجرایی  شناسه

 آسیب شناسی نظام آماری و بررسی راهکارهای بهبود موضوع عنوان

 مرجع طرح موضوع
 اقتصادی های پژوهش و مطالعات مرکز -دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان 

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرماناتاق 

 شرح موضوع

 پوشیده کسی بر هاریزیبرنامه و هاسیاستگذاری ها،گیریتصمیم تمام نیاز پیش عنوان به اطالعات و آمار روزافزون نقش

 عرضه و تولید در موثر و کارآمد نظام یک ایجاد بسیاری که است قدری به آماری اطالعات اهمیت دیگر عبارت به. نیست

 مطلوب آماری نظام وجود خوب، حکمرانی نیازپیشدر واقع . دانندمی ریزیبرنامه در ضروری و اولیه الزامات از را آمار

 و تخریب دنتوانمی اصالح جای به د،نباش غیرواقعی یا ناقص اطالعات مبنای بر که هاییگیریتصمیم چرا که .است

 مختلف، هایعرصه در ریزیبرنامه یا استراتژیک مدیریت هایبحث در که طوریبه ؛دنباش داشته همراه به بازدارندگی

 .می باشند واقعی غیر و استناد غیرقابل آمارهای از بهتر مراتب به عالمانه هایگمان و هاحدس شودمی گفته

 و بخشی ثبتی، رسمی، آمارهای را بیننظام آماری حاکم بر جامعه نتوانسته کارآمدی الزم  در حال حاضر سفانهامت

( بدون تانتشار و بروزرسانی اطالعا)آن  تا آخرین مرحله (تعریف)از اولین مرحله نظام آماری  تا ؛ایجاد نماید سنجشی

برنامه ریزی  در این صورت .طالعات می گرددرخداد خطا در نظام آماری باعث پیشامد فقدان اخطا باشد. عالوه بر این 

پیش بینی غیر قابل غیرقابل اعتماد و و به  دیده های صورت گرفته به ویژه در بخش خصوصی و کسب و کارها آسیب

 منجر خواهد شد.بودن محیط کسب و کار 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

جنبه قانون و روش اجرا مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر قانون، در حال حاضر قانونی تحت نظام آماری ایران از دو 

 (1353مصوب )وجود ندارد و تنها مرجع قانونی نظام آماری کشور، قانون تاسیس مرکز آمار ایران  "نظام آماری"عنوان 

 وجود عدمنخبگان آماری در شورای عالی آمار،  و بخش خصوصی بکارگیری عدم مثل یموارد عالوه بر این می باشد.

همکاری و انتشار اطالعات جریمه برای عدم نکردن ، تعیین در نظام آماری هماهنگی های الزم میان دستگاه های اجرایی

 نقاط ضعف نظام آماری ایران می باشد.، از جمله از نگاه قانون، عدم وجود سیستم ارزیابی کیفیت آمارهاو هم چنین 

وجود خطا در روش اجرای نظام آماری، کشور ایران با پدیده فقدان اطالعات مواجه است. فقدان اطالعات به دو صورت  در

 وجود دارد. ،داده های جمع آوری شده و همچنین عدم وجود داده های کاربردی و مورد نیاز بخش خصوصی

ختلف اعم از تعریف قلم های آماری، متدلوژی، فقدان اطالعات حاصل از رخداد خطا در بخش های مالزم به ذکر است 

فقدان  موارد یکی دیگر از مهمترینعالوه بر این وجود می آید. ه نمونه گیری، گردآوری اطالعات، گزارش و تحلیل ب

مورد نیاز  عدم وجود آمار و اطالعات ،اطالعات که برنامه ریزی های بخش خصوصی را با مشکالت جدی مواجه کرده است

مرکز آمار ایران  ،قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 6پیرو ماده هم چنین  .بخش خصوصی استو  فعاالن اقتصادی

با  وری کند.آ جمع ،گوی دولت و بخش خصوصی مصوب می شوندو  بایستی این اقالم آماری را که از طریق شورای گفت

تاکنون اقدامی از  ،گوی ملیو  شورای گفت اتبخش خصوصی و مصوب قلم آماری از طرف 300علی رغم اعالم  این وجود

 مار ایران انجام نپذیرفته است.آ سمت مرکز

 به شرح ذیل می باشند: اند بطور کلی مشکالت نظام آماری که موجب ایجاد مانع در محیط کسب و کار شده

 اصل یعنی ،اساسی آمارهای اساسی اصول از اصل اولین کشور، در اطالعات و آمار از زیادی بسیار حجم تولید علیرغم -

 برای که موجود اطالعات و آمار از بسیاری زیرا. شودنمی برآورده اقتصادی فعاالن واقعی نیازهای تأمین در 1ارتباط

 موردنیاز، بندیطبقه و اجزا موضوعی، جغرافیایی، لحاظ به ،اند تولیدشده کشور در ریزیبرنامه کالن سطح

 
1 Relevance 
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 .نیستند اقتصادی فعاالن استفادهقابل

 زمان از زیاد بسیار تأخیرهای با و هستند "بودنموقعبه"کیفی مؤلفه فاقد کشور در تولیدشده آمارهای از بسیاری -

 .نخواهند داشت را استفاده برای الزم کاراییاز این رو  .شوندمی منتشر همربوط آماری

 فهرست از هنگامبه آمارهای آنها می توان به ازجملهکه  دندار وجود کشور در بسیاری آماری خالءهایحاضر  حال در -

 اطالعات کشور، اصناف و هاتعاونی خصوصی، بخش تفکیک به ملی هایحساب اطالعات کشور، هایکارگاه چارچوب

 در کاال قاچاق اطالعات اقتصادی، ویژه و آزاد مناطق اقتصادی اطالعات کشور، خارجی تجارت اجزای از موردی

 های بندیطبقه در و جغرافیایی نقاط تفکیک به) کشور در خدمات و کاالها مصرف و تولید به مربوط اطالعات کشور،

 کارکن، نفر 10 از کمتر صنعتی هایکارگاه اطالعات اقتصادی، آمارهای اطالعات ،(اقتصادی فعاالن برای استفادهقابل

 فرهنگی، هایبخش به مربوط آمار و اطالعات کشور، کشاورزی و خدمات بخش اجزای از مستمر اقتصادی اطالعات

 اشاره کرد. ... و کشور زیستمحیط و اجتماعی

 و کشاورزی محصوالت برخی تولید مسکن، معامالت و تولید خانوار، هزینه و درآمد تورم، ملی، هایحساب آمارهای  -

 متولی اجرایی هایدستگاه به عمومی اعتماد ،موازی آمارهایاز جمله آمار هایی هستند که تولید آنها به عنوان  ...

 خواهد برد. بین از را کشور در آمار تولید

 آمار ،هاداده تمرکز منظوربه اجرایی هایدستگاه بین در ناهماهنگی و موجود اطالعاتی هایپایگاه سازییکپارچه عدم -

 آمار و اطالعات ها،داده به دستیابی امکان باعث می شود که ،کشور آماری اطالعات پایگاه در رسمی اطالعات و

 .پذیردن انجام سهولت به موردنیاز

به  زیرا .دکنمی مخدوش را آمارها این به عمومی اعتماد ،تولیدشده آمارهای از کشور مسئوالن ابزاری استفاده -

 محرمانه ،عادی آمارهای برخی انتشار کهدر حالی  شوندمی برجسته و شده بیشتری توجه ،عملکرد مؤید آمارهای

 .یابندمی انتشار تأخیر با یا و خارج عموم دسترس از گردیده، تلقی

از دیگر مشکالت موجود در این  کنندههماهنگ مرجع ضعف و کشور آماری متمرکز غیر نظام در ساختاری مشکالت -

 بیشتر حضور و قوت با آمار عالیشورای کشورمان، در آمار تولید غیرمتمرکز نظام در رودمی انتظار حوزه است؛ زیرا

 .بکوشد هماهنگی وظیفه ایفای در

 از استفاده برای کشور مسئوالن ویژهبهو  کاربران ،پاسخگویان، تولیدکنندگان در کشور آماری فرهنگ ارتقای به نیاز -

 .است جدی ضرورت یک ها،سازیتصمیم و هاگیریتصمیم در اطالعات و آمار

بندی جلسه جمع

کارگروه تخصصی 

)کارشناسی( به تاریخ 

10/09/1400 

21/09/1400 

 توانمی آن به استناد با، است کشور هر اقتصادی وضعیت کنندهتعیین هایشاخص جمله از کار و کسب فضایاز آنجا که 

 و تفر شففاف هرچه کشورها در کار و کسب فضای محیط. پرداخت کشور هر اقتصادی شرایط تحلیل و تجزیه و بررسی به

بفودی روند و شده مطلوب های سیاست اتخاذ و کشورها اقتصادی سالمت افزایش به منجر باشد تری رقابتی صفها به  شاخ

سفب و  .داشت خواهد پی در را اقتصادی ی حفیط ک بفر م از این رو با توجه به اینکه مشکالت موجود در حوزه نظام آماری 

 و موضوع بررسی به خود، قانونی وظیفه موجب به شورا دبیرخانه ،کار تاثیر داشته و باعث ایجاد مشکالتی در آن می گردد

 .نمود اقدام 21/09/1400و  10/09/1400 تاریخ در کارشناسی جلسه برگزاری

نفین اقتصادی های پژوهش و مطالعات مرکز، نمایندگانی از اتاق ریاست حضور با ساتجل این نفدگانی اتاق و هم چ  از نمای

جفارت ،معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،جهادکشاورزی شمال استان کرمان سازمان  سازمان صنعت، معدن و ت

شفمال  ،مرکز خدمات سرمایه گذاریاداره کل امور اقتصادی و دارایی و  شمال استان کرمان، بفرق  یفروی  یفع ن شفرکت توز

مفانو فاضالب شرکت آب و  ،استان کرمان سفتان کر سفاختمان ا حفل در سازمان نظام مهندسی  ففرانس سفالن م تفاق کن  ا

جفه بفا بررسی، و بحث از پس و تشکیل کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، کفه  بفه تو صفل از این نفدی حا مفع ب جفه ج نتی
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برگزاری جلسات با حضور نخبگان و خبرگان حوزه آمار و برنامه ریزی در سطح دولت، بخش خصوصی و دانشگاهی کشور، 

ه آمار و اطالعات موجود می استخراج پیشنهادات بهبود نظام آماری حاکم و همچنین سهولت دسترسی فعاالن اقتصادی ب

 .گردند مطرح گو و گفت شورای جلسه اصلی صحن در زیر اتپیشنهاد گردید مقرر باشد،

 پیشنهادات

 پیشنهادات ملی:

 کشور:  آمار ملی برنامه قالب در ،تولید برای ریزی برنامه و اقتصادی فعاالن از مستمر نیازسنجی -1

نیاز فعاالن اقتصادی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بخش خصوصی آمار و اطالعات مورد  6موجب ماده به 

لحاظ  در برنامه ملی آمار کشور نماید؛ تا گوی ملی به مرکز آمار ایران ابالغو  را شناسایی و از طریق شورای گفت

 د.نگرد
 نامه آیین دقیق اجرای _ آمار عالی شورای نظارتی بعد تقویت با آن اجرای حسن بر نظارت و انتشار تقویم تدوین -2

 کشور رسمی آمارهای کیفیت نظام

 بهبود قانون 6 ماده در موجود قانونی پتانسیل به توجه با نیاز مورد های آمار تولید برای ریزی برنامه -3

 اجرایی دستگاههای برعملکرد جدی نظارت و موازی آمارهای حذف -4

 پایگاههای نمودن یکپارچه و ها داده تبادل از مانع که اجرایی دستگاههای در موجود قانونی موانع رفع و بررسی -5

 د.نمی گرد اطالعاتی

 تنبیهات و تشویقات نظرگرفتن در و آمار بکارگیری و انتشار، تولید شدن مند ضابطه ،کشور آمار جامع قانون تدوین -6

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

 .گیرد می صورت کاربران سایر

 آمار عالی شورای جایگاه و اعضا ساختار، اصالح -7

 کشور آماری فرهنگ ارتقای برای جامع برنامه تدوین و جانبه همه بررسی -8

 :پیشنهادات استانی

 بر و گردد تهیه ریزی برنامه و مدیریت سازمان همکاری با استان آمار متولی های دستگاه آمارگیری طرح تقویم  -9

 صورت ریزی برنامه طبق را نظر مورد اطالعات متولی، های دستگاه سامانه، در شده تعریف فرمت طبق آن اساس

 .نمایند بارگذاری بانک آمار و اطالعات اتاق کرمان سامانه در گرفته

 برنامه و مدیریت سازمان شود می پیشنهاد گردند، می آوری جمع گیری نمونه طریق از که آمارهایی خصوص در -10

 آمار مرکز طریق از استان های شهرستان سطح در ها شاخص برآورد و گیری نمونه حجم افزایش خصوص در ریزی

 .نماید اقدام ایران

 جمع سنجی امکان خصوص در برداری نقشه سازمان و کشاورزی جهاد همکاری با کرمان اتاق گردد می یشنهادپ -11

 گزارش ماه دی گویو  گفت شورای در را آن نتیجه و نماید اقدام ها ماهواره طریق از کشاورزی بخش اطالعات آوری

 .دهد

 ،کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون 6 ماده پیرو خصوصی، بخش و دولت گویو  گفت شورای گردد می پیشنهاد -12

 حمایت از سرمایه گذاری . همچنین دفتر جذب ونماید ارسال آمار مرکز به را خصوصی بخش فعاالن نیاز مورد اطالعات

با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص امکان دسترسی به اطالعات ذیل برنامه ریزی  استانداری کرمان

 نماید.

 در بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ گذاری سرمایهمیزان  الف(
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 استان نقدینگی جریان ب(

 )فعال / نیمه فعال / غیرفعال(  کارها و کسب فعالیت ج(

 ) به تفکیک بانک ها( مصارف و منابع در ها بانک سهم د(

 اقتصادی مختلف های بخش به شده داده اختصاص تسهیالت مانده (ه

 صادراتی مبادی تفکیک به صادراتو( 

 محصول تفکیک به انرژی مصرف میزان ز(

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه
 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 6ماده 

 


