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 بسمه تعالی 

نتایج طرح های  گزارش تحلیلی از دریافت نظرات مردمی در خصوص نحوه اطالع رسانی

 آماری استان بوشهر

 :    مقدمه

روند رو به رشد تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقش مهم تشکل های مردمی را در اداره جوامع  

  که  است شده موجب کوچک شدن اندازه دولت  خدمات دولت به مردم شهری پر رنگ ساخته است. در حوزه 

به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شود. شهروندان می توانند با استفاده از   دولت الکترونیک پیشبرد  در  مردم  همیاری

خدمت رسانی و دولت  رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت ایده ها و نظرات خود را در خصوص مسایل مهم 

 ارایه و بدینوسیله در پیشبرد امور همکاری و مشارکت نمایند.الکترونیک 

ی آماری از وظایف مهم معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه  اطالع رسانی نتایج طرحها هدف 

و  ریزی استان است . معموال در هر سال ده ها طرح آماری در زمینه های مختلف از جمله نیروی کار ، هزینه 

تهای  ، حسابهای تولید ، قیمدر مناطق شهری و روستایی درامد خانوار ، قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار 

توسط  کارگاههای صنعتی ، کارگاههای معدنی ، طرحهای مختلف کشاورزی و خدمات  و .....  حتولیدکننده ، طر 

در استان اجرا می شود و نتایج کلی این طرحها به صورت ماهانه ، فصلی و ساالنه  معاونت آمار و اطالعات سازمان  

شود . گزارشی نیز تحت عنوان سالنامه آماری برای  جهت انتشار از طرف مرکز آمار ایران به استان ارسال می 

دستگاه اجرایی استان و همچنین درج نتایج طرحهای آماری و   100پوشش داده های ثبتی عملکردی بیش از 

سرشماری اجرا شده در استان  تهیه و منتشر می شود . از مشکالت و ضعفهای اساسی سازمان در این فرایند  

ر سالنامه آماری بوده است که بعضا با تاخیر بیش از یک سال نتایج عملکردی سال مورد  طوالنی شدن تهیه و انتشا

نظر قابل دسترس ذینفعان شامل ) کارشناسان دستگاههای اجرایی ، دانشجویان ، اساتید ، شرکتهای مشاور و ...  

ها برای به روز شدن اطالع  ( قرار میگرفت . این امر همیشه مورد شکایت این افراد بوده و درخواستهای عمومی آن

رسانی داده های آماری تولید شده از طرق مختلف عمدتا شامل درگاه اینترنتی سازمان ، انجام مکاتبات و... به  

  به منظور بهینه نمودن شیوه اطالع رسانی و  سازمان منعکس شده است . براین اساس سازمان برای رفع این مشکل  

ترونیکی مردم بر روی سایت سازمان به آدرس تاالر گفتگو  این موضوع را در قالب مشارکت الک
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https://www.mpob.ir/forums    و پس از بررسی نظرات مردم و صاحب نظران ، تصمیماتی در سازمان

 جهت حل این مشکل اتخاذ گردید.

 نمونه ایی از برخی از نظرات شهروندان  

 به نظر من در کل گزارشات آماری از صحت و دقت کافی برخوردار نیستند  با سالم و خسته نباشید  ✓

 

سالم به نظر من در کشور خودمون از داده های عمرانی در جهت پیشرف پروژهای عمرانی و دیگر   ✓

شاید هم دلیل آن این باشه که مطمئن نیست  کارهای زیر ساختی بهش اهمیت زیادی داده نمیشه 

 این داده ها سعی باشه 

سالم خسته نباشید. داده های ارائه شده خیلی مفید هستند. لطفا اطالعات مربوط به دستمزد نیروی   ✓

 انسانی و ماشین االت و قیمت مصالح در استان هم به صورت دوره ای ارائه کنید. خیلی ممنونم 

 میشه و برخی اطالعات اجتماعی و اقتصادی  آماری خیلی دیر منتشر سالم . اطالعات سالنامه ✓

قرار گرفته . لطفا بررسی کنید و اگه امکان داره    وجود نداره و ضمنا اطالعات خیلی پراکنده رو سایت

نحوه اطالع رسانی را بهتر کنید . از فناوری اطالعات میشه بهتر اسفاده کرد . تشکر از زحمات و تالش  

 انجام شده

درود. دادههای آمار نامه با وجود پی گیری های مستمر همکاران بیشتر بر مبنای خود اظهاری   ✓

دستگاههای اجرایی صورت میگیرد که با تغییر مدیریت و کارشناس و حتی ضرورت های دستگاه  

. در  اجرایی تغییرمی یابند. . اقالم قابل تغییر در هر سال باید از اقالم با مقادیر ثابت تفکیک شوند 

 .…………رابطه با اقالم با مقادیر ثابت نیز در صورت تغییر حتما دالیل آن ذکر شود 

با سالم و خدا قوت. آماردقیق و کاربردی مبنای برنامه ریزی است. هرچقدر آمارگیران آموزش بهتر   ✓

ی  وبیشتر ببینند واز طرف دیگر تعریف و دامنه جامعه آماری مشخص تر باشد آمار و اطالعات دقیقتر

 .شودتهیه می 

به نظر من جمع آوری آمار و اطالعات از مردم گرفتن سخت و دشوار است و آمار دقیق نیست به این   ✓

و در افکار عمومی بخشی از مردم از دادن اطالعات صحیح به دالیل  . دلیل نتایج طرح هم دقیق نیست

 دهد  متعدد خودداری می کند که این عمل در نتایج آمار کلی خود را نشان می 

✓  

https://www.mpob.ir/forums
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با سالم. اطالع رسانی گزارشات و طرح های آماری در سایت سازمان امکان دسترسی عمومی را فراهم   ✓

نموده و مناسب است. از طرفی موضوع تهیه داده های آماری از چند منظر قابل توجه است. آمارگیران  

والنه جوامع  اغلب دارای تجربه و آموزش کافی هستند ولی جلب مشارکت، همکاری و پاسخ های مسؤ

آماری نیاز به کارهای مستمر ترویجی و فرهنگی دارد. در بخش داده های دستگاه های اجرایی به  

  به   های اطالعاتی دستگاهی، ایجاد پرتال جامع اطالعات استان، موجب دسترسیدلیل وجود بانک 

 .شد  خواهد  اطالعات به روز

رد و کالن اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  داده های آماری همواره مبنای اصلی تصمیم گیریهای خ  ✓

در تمام جوامع میباشد که میبایست در تهیه آن نهایت دقت و حدت صورت پذیرد. در سازمان  

مدیریت نیز اطالعات آماری موجود بیش از هر منبع دیگر مورد بهره برداری قرار میگیرد که میبایست  

وجه به اینکه عمده اطالعات از دستگاههای در تولید و گسترش آن بیش از پیش تالش نمود و با ت

اجرایی استان أخذ میگردد بنظر میرسد توجیه روسای دستگاهها جهت انتخاب کارشناس مربوطه  

 إلزامی باشد 

با سالم . با توجه به اهمیت اطالعات آماری در تولید دانش و اخذ اطالعات دقیق از دستگاههای  ✓

هتر است تا با فراهم آوردن سیستمی مدون و منظم در  اجرایی، بنگاهها و شرکت های اقتصادی ب

آمارگیری ، از نمونه برداری سنتی که بوسیله ماموران آمار گیر انجام می شود به نمونه برداری مدرن  

برد منافع سازمان ها، شرکت ها و بنگاهها ایجاب کند تا  -رجوع شود ، بطوریکه در یک بازی برد 

ماری را در سیستم )سامانه( تعریف شده وارد نمایند. ایجاد سامانه  بموقع و بطور صیحیح اطالعات آ

حتی با تغییر مدیریت یا کارشناس آمار در سازمان ها یا شرکت ها، در اخذ اطالعات آماری هیچگونه  

 .خللی ایجاد نخواهد کرد 

ترین هدف آمار تولید بهترین اطالعات از داده های موجود و سپس استخراج دانش آن از اطالعات  مهم ✓

. در سازمان، متاسفانه سامانه متمرکزی  ۱می باشد. علم آمار شامل آمار توصیفی و استنباطی می باشد.  

.در بسیاری از  ۲د. که اطالعات دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه یا ساالنه به روز شود وجود ندار

دستگاههای اجرایی کارشناس آمار فقط داده خام را دارد و اطالعات کامل و جامعی از سابقه داده  

 .هاندارد. در این زمینه توجیه مدیر دستگاه برای انتخاب کارشناس آمار الزامی می باشد 
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 بررسی پیشنهادات مردم 

ر گفتگوی سازمان ه ثبت رسانده اند به دسته  با توجه به نظراتی که مردم شریف و متخصصان در تاال

 بندی زیر می رسیم : 

 تعداد گروه بندی  ردیف 

 8 نظرات غیر قایل استناد ، بدون ارتباط با موضوع و...  1

2 

نظرات مستند ولی در حال حاضر بدالیل گوناگون نظیر ساختار اداری و یطه  

ساخت های مورد نیاز و...  اخیارات ، کاهش اعتبارات ، مشکالت موجود در زیر 

 امکان اجرایی وجود ندارد 
16 

 3 نظرات مستند و قابل استناد با قابلیت اجر و پیاده سازی  3
 

مورد زیر مورد توجه قرارگرفته اند و    3نظرات مستند و قابل استناد با قابلیت اجر و پیاده سازی با توجه به 

 ازی گردیدند.در این سازمان اجرا و  پیاده س  1399هر در سال 

نظرات مستند ولی در حال حاضر بدالیل گوناگون نظیر   "هرچند سایر نظراتی که در دسته دوم قرار گرفتند 

ساختار اداری و یطه اخیارات ، کاهش اعتبارات ، مشکالت موجود در زیر ساخت های مورد نیاز و... امکان  

دامات الزم جهت اجرای آنها برای سالهای آتی در  در دستور کار سازمان قرارگرفته و اق  "اجرایی وجود ندارد

 حال انجام می باشد.
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 اقدامات و تصمیمات صورت گرفته : 

 تهیه برنامه کاربردی ) اپ ( بوشهر آمار :    ❖

این برنامه در حال حاضر به صورت آزمایشی بر روی گوشیهای اندروید قابل نصب می باشد و اقدامات 

الزم برای قابل نصب شدن آن برسایر گوشیها نیز در حال انجام است . در این برنامه نتایج مهم برخی از  

اصله زمانی خیلی  طرحهای آماری ، سرشماری و داده های ثبتی مهم برخی از دستگاههای اجرایی با ف 

 نزدیک پس از تولید داده منتشر می شود و اطالعات به روز شده در اختیار ذینفعان قرار می گیرد .  

 

 تهیه اینفوگرافی نتایج طرحهای آماری :   ❖

اینفوگرافی نتایج طرحهای آماری بالفاصله پس از دریافت از مرکز آمار ایران تهیه شده و بر روی درگاه  

 قرارگرفته و از طریق مکاتبه نیز به دستگاههای اجرایی ارسال می شود .    اینترنتی سازمان

 

 تهیه گزارش های موردی :   ❖

با توجه به اهمیت نتایج برخی از طرحهای آماری از جمله طرح نیروی کار و شاخص قیمت مصرف کننده  

بیکاری ، نرخ تورم   و... که بر اساس آنها برخی شاخصهای عملکردی مهم استان مانند نرخ فعالیت ، نرخ 

 .و... بدست می آید ، این سازمان گزارشهای کوتاه تحلیلی را بال فاصله تهیه نموده و ارایه می نماید 

 


