رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان :ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ
آﻣـﺎر ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﻠـﯽ را ﺗﺄﻣﯿـﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ – اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﻣﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ دو ﺳﯿﻤﺎﮔﻔﺖ:ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  50درﺻﺪ آﻣﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻠﯽ  35درﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺘﺎﻧﯽ و  15درﺻﺪ آﻣﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﺪ اﻓﺰود :در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪد ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻣﺎر ﻧﻈﺮی
اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎرﺳﺎ اﻓﺰود :ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  32/8درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ در  12ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  12ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن 13/4
درﺻﺪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﻮرم در  12ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ 47
و ﻧﯿﻢ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎدوام  ،75ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت  75و دﺧﺎﻧﯿﺎت  166درﺻﺪ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻣﺎر ﺗﻮرم از  75ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ 420
ﻫﺰار ﻗﯿﻤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  95اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت
دادﻧﺪ و رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎم
آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺪرن ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :رﯾﺰدادهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در
ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎری اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺸﮑﻨﺪ.
ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﭘﺴﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر دارد ،اﻣﺎ  2ـ 3 .دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻣﺎر ،ﭘﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮدن آﻣﺎری،
ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﭘﯽ دارد.
ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ  5ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرم و  12ﮐﺸﻮر
آﻣــﺎر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ رﺷــﺪاﻗﺘﺼﺎدی آنﻫــﺎ را ﺑــﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯾﺸــﺎن اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪاﻣﺎﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ
را ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮازی ﮐﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1405در ﭘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺛﺒﺘﯽ ـ .ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﯽ
ﻣﺒﻨﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ آﻣﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎری اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج در

ﮐﺸﻮر را ﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ازدواجﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ و در
ﺻﻮرت ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از
آﻧﺎن ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺎر ﻃﻼق ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺎری از دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در روشﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  1353اﺳﺖ.
ﻋﺴﮑﺮی ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  465ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  4ﻣﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ،
ﺑﯿﮑﺎری و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻋﺴﮑﺮی ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ روز ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ و اﮔﺮ آﻣﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
اﺻﻠﯽ آﻣﺎر اﻋﻼم و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  8درﺻﺪ ﻧﺪارﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد.
ﻋﺴﮑﺮی ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم اداری آﻣﺎری ﻣﺎ اﺷﮑﺎل دارد و در ﮐﺸﻮر آﻣﺎر در
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت
در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻣﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﻨﺪه
ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻋﺴﮑﺮی ﮔﻔﺖ 130 :ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از

آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺮﺧﯽ در ﺷﺮف ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺴﮑﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎری در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ
اﻃﻼع دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
آﻣﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮدم ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﺎر
دﻗﯿﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﻣﻮازی ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺧﻸ آﻣﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ دارد.
ﻋﺴﮑﺮی ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و …
ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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