سه شنبه 11شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7432

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

توگو با «ایران» پاسخ داد
رئیس مرکز آمار ایران در گف 

چرا نرخ تورم برای مردم باور پذیر نیست

هر ایرانی یک نرخ تورم خاص خودش را دارد
سیاوش رضایی
خبرنگار

توگو به سراغ جواد حسینزاده ،رئیس مرکز آمار ایران
در آخرین روزهای هفته دولت برای گف 
میرویم و پرسشــی را مطرح میکنیم که پیش از این نیز بارها طرح شــده است .اینکه چرا میان
آنچه مردم از تورم احســاس میکنند و آنچه نهادهای رســمی اعالم میکنند اختالف اســت و
بخشی از افراد جامعه تورم رسمی را باور نمیکنند .در واقع مردم براساس کاالهایی که مصرف
میکنند و میزان و ســهم ایــن مصرف تورم مخصوص به خود را حــس میکنند.به گفته رئیس
مرکز آمار ایران ،هر فرد میتواند بسته به نوع و وزن کاالهایی که مصرف میکند و درکدام منطقه
زندگــی میکند ،تورم متفاوتی داشــته باشــد و بدین ترتیب میتــوان برای هــر ایرانی یک نرخ
تورم جداگانه محاســبه کرد .زمانی که دامنه نوســان قیمت یک یا یک گروه کاال در سطح کشور
زیاد میشــود ،باورپذیری میانگین آن دشوار میشود.حسینزاده عالوه بر پاسخ به این پرسش
اساســی ،در خصوص آخرین آمارهــای جمعیتی و اختالف آماری بــا بانک مرکزی نیز توضیح
میدهــد و درنهایت از احتمال اضافه شــدن یک شــاخص جدید با عنوان «شــاخص قیمت
کاالهایسرمایهای»بهشاخصتورمخبرمیدهد.

عکس :امیر رجبی /ایران

 10نکته مصاحبه

ëëدرخصــوص اختــاف میان تورم رســمی و
آنچه مــردم احســاس میکنند ،همــواره یک
فاصله وجــود دارد و تاکنون بارهــا دراین باره
بحث شده اســت .بهعنوان رئیس مرکز آمار
ایرانچهپاسخیبهاینموضوعدارید؟
در مرداد امســال با یک تــورم  3.5درصدی
مواجه شدیم که برای خوراکیها  3.6درصد
و بــرای غیرخوراکیها  3.4درصــد بود .تورم
نقطهای  30.4درصد بود که برای خوراکیها
 26درصد و برای غیرخوراکیها  32.6درصد
بوده اســت .بــرای تــورم  12ماهــه منتهی به
مــرداد مــاه امســال تــورم کل  25.8درصــد،
خوراکیها  22.1درصد و غیرخوراکیها 27.6
درصد بوده اســت که این اعداد برای مناطق
شــهری و روســتایی متفــاوت اســت کــه در
گزارشهای منتشــر شــده جزئیات آن اعالم
میشود.
هرچند تورم ماهانه مرداد نســبت به تیرماه
 3.4درصد کاهش یافته اســت ،اما همچنان
این نرخ ،تورم باالیی محســوب میشود .چرا
کــه اگر هــر ماهــه تــورم  3.5درصــدی تکرار
شــود در کل ســال با تورم بسیار باالیی مواجه
خواهیم شد.
اگــر بخواهیم تورم ســاالنه کشــور تک رقمی
شــود باید تورم ماهانه زیر  ./8درصد باشــد.
این درحالی اســت که در تیرماه  6.4درصد و
در مرداد  3.5درصد بوده است.
البتــه وقتی کــه از تــورم خوراکیهــا صحبت
میکنیم طیف گستردهای از کاالها را بررسی
میکنیم که نرخ تورم هر یک از آنها متفاوت
اســت .برای مثال تــورم روغنهــا و چربیها
در مرداد  5.4درصد بوده اســت .در زیر گروه
غیرخوراکیها نیز تورم پوشاک و کفش تورم
ماهانــه  3.3درصــد ،مســکن ،آب و بــرق و
ســوخت تورم  2.2درصد داشــته اســت .ولی
مبلمــان  5.9و حملونقــل  5.7درصد بوده
اســت .حال بررســی تورم نقطهای این اقالم
میزان تفاوت تورم کاالهای مختلف را بیشتر
نشان میدهد.
 ëëدلیلباورپذیریاندکنرختورمچیست؟
مــا حداقل ســه نــوع تــورم ماهانــه ،نقطه به
نقطه و ساالنه داریم که وقتی وارد زیرگروهها
میشــویم تفــاوت زیــادی بــا هــم دارد .هــم
اکنون  475قلم کاال در ســبد تورم کشــور قرار
دارد کــه هر یــک از این کاالهــا وزن و ضریب
اهمیــت خــاص خــود را دارد کــه ایــن کاالها
برای تمام مردم در تمام مناطق جغرافیایی
درنظــر گرفته شــده اســت .بنابرایــن وقتی از
تــورم حــرف میزنیم منظور متوســط تغییر
قیمت کاالهای موجود در ســبد تورم در یک
دوره زمانی خاص است.
بــه عبــارت دیگــر تــورم میانگیــن ،مــوزون
تغییــرات قیمت اســت .وقتــی میگوییم که
میانگیــن مــوزون منظــور میــزان تغییــرات
قیمت یک سبد کاال در یک دوره زمانی است
کــه تغییرات قیمت ســبد کاال نســبت به ماه
قبل تورم ماهانه ،نســبت به ماه مشابه سال
قبل تورم نقطه به نقطه و متوســط تغییرات
قیمــت در  12مــاه منتهــی به ماه مــورد نظر
تورم ساالنه میشود.
شاخص میانگین باید با یک سری اطالعات
تکمیلی مورد تفســیر قرار گیــرد .چرا که هم
شــاخص پراکندگــی داریــم و هــم شــاخص
مرکــزی .شــاخصی کــه از آن نــام بــرده شــد
شــاخص مرکزی اســت که متوسط تغییرات
قیمت مثالً نان و غالت درماه جاری نســبت
بــه ماه قبــل  4.4درصــد و در مقایســه با ماه
مشــابه ســال قبــل  44درصــد بــوده اســت و
نسبت به  12ماهه منتهی به مرداد  32درصد
بوده است.
درکنار آن باید شــاخص پراکندگــی نیز مورد
توجــه قرار گیرد که واریانس (مقدار متوســط
مربع اختــاف مقادیر از میانگین) و اختالف
این تغییرات را نشان میدهد.
ëëایــن اختالف و نوســان قیمتی تــا چه حدی
است؟
یــک شــاخص مرکــزی مانند تــورم وقتی که

واریانــس آن باال باشــد یعنــی باورپذیری آن
کم میشــود .برای مثــال در زیرگروه کاالهای
تورم مرداد ماه امســال ،اختالف زیادی دارد،
از تــورم  50درصد تا تــورم  13درصد در تورم
ساالنه داریم که واریانس باالیی دارد .حال با
بررســی زیرگروه کاالها تفاوت بیشــتر نمایان
میشود.
یا وقتی تورم یک کاال در اســتانهای مختلف
را بررســی کنیم شــاهد این واریانس هستیم.
مثــاً متوســط قیمت گوشــت دریک اســتان
با ســایر اســتانها متفــاوت اســت .وقتی این
نوســان و واریانسها باالتر باشــد باورپذیری
آن نیز کمتر میشــود چرا که افراد جامعه در
نقاط مختلفی از نمــودار تورم قرار میگیرند
که هر چه فاصله آنها از نرخ میانگین بیشــتر
باشــد تــورم میانگیــن را کمتــر بــاور میکنند
امــا اگــر بــه نــرخ میانگیــن نزدیکتر باشــند
باورپذیری تورم برای آنها بیشتر میشود.
اگر میانگین نمرات دو کالس ریاضی را نمره
 15درنظــر بگیریــد ،در کالســی کــه واریانس
نمرات باالتر باشد باورپذیری نمره میانگین
 15کمتر است .دریک کالس دامنه نمرات از
 10تا  20و میانگین آن  15و کالس دیگر دامنه
نمرات  14تا  16اســت که میانگین آن هم 15
میشــود ،اما وقتی به دانشآموزان مراجعه
کنید کالســی که دامنه نوســان باالتــری دارد،
میانگیــن  15را کمتر بــاور میکنند.اما کالس
دیگر بیشــتر باور میکنند چرا که به میانگین
نزدیک هستند .این جنس شاخص میانگین
است.
اکنــون در دورهای هســتیم کــه واریانــس
و اختــاف تــورم در بخشهــای مختلــف
باالست .بررسی تورم دهکهای مختلف به
روشــنی این موضوع را نشان میدهد چرا که
اختالف زیادی با هم دارند.
پژوهشــکده آمار یک پروژه تحقیقاتی انجام
داده است که همین موضوع و باورپذیری آن
را بررسی کرده است .کشوری که سالها تورم
 3درصدی داشــته اســت و تورم زیرگروهها و
کاالهای مختلــف نیز درهمین حدود اســت
واریانــس پایینــی دارد و باورپذیــری آن هــم
باالست.
بــه عبــارت دیگــر هــر ایرانــی نــرخ تــورم
مخصــوص بــه خــود را دارد .اگر شــما هزینه
گروههای مختلفی که در تورم مورد اســتفاده
قرار میگیرد مانند هزینه مسکن ،آب و برق و
سوخت یا نان و گوشت را محاسبه و براساس
وزن و ضریــب اهمیت محاســبه کنیــد تورم
شــخص شما به دســت میآید .این موضوع
برای  26میلیون خانوار کشور نیز صادق است
و هر خانوار بسته به میزان و نوع مصرف کاال
و خدمات تورم خاص خود را دارد که با سایر
خانوارها اختالف دارد.
حال اگر ســبد مصرفی خانوار یا فرد اختالف
زیادی با ســبد میانگین داشته باشد و نوسان
قیمتــی این کاالها نیز در کشــور باال باشــد ،به
طور حتم باورپذیری آن کمتر میشود.
نکتــه دیگــر این اســت که بایــد میان تــورم و
گرانــی تفاوت قائل شــد .تــورم درصد تغییر
قیمت اســت درحالی که گرانی خود ســطح
قیمت است .بعضاً گفته میشود که قیمت
یک کاال گران است .یک خودروی دو میلیارد
تومانــی گران اســت چــرا که بســیاری از افراد
نمیتواننــد آن را وارد ســبد خریــد خود کنند
حــال اگــر قیمت ایــن خــودرو به یــک و نیم
میلیــارد تومان کاهش یابــد هرچند تورم آن
کاهش یافتــه ولی همچنان برای مردم گران
است.
 ëëپسمردمبدرستیچنیناحساسیدارند؟
مردم بدرســتی تــورم را احســاس میکنند و
پرسشــی که درخصوص اختالف تورم وجود
دارد کامالً به جاســت .خود من هم که خرید
میکنم همین حس را دارم.
 ëëتورمشخصیخودتانرامحاسبهکردید؟
نه این کار را نکردم.
ëëمتوســط قیمــت کاالها بــرای مردم بیشــتر
باورپذیراست؟
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اگر بخواهیم تورم ســاالنه کشــور تک رقمی شــود باید تورم ماهانــه زیر ./8
درصد باشد
یک شــاخص مرکــزی مانند تــورم وقتی کــه واریانــس آن باال باشــد یعنی
باورپذیری آن کم میشود

وقتی این نوسان و واریانسها باالتر باشد باورپذیری آن نیز کمتر میشود
چرا که افراد جامعه در نقاط مختلفــی از نمودار تورم قرار میگیرند که هر
چه فاصله آنها از نرخ میانگین بیشتر باشد تورم میانگین را کمتر باور میکنند
اکنون در دورهای هستیم که واریانس و اختالف تورم در بخشهای مختلف
باالست

هر ایرانی نــرخ تورم مخصوص به خــود را دارد .اگر شــما هزینه گروههای
مختلفی که در تورم مورد اســتفاده قرار میگیرد مانند هزینه مســکن ،آب
و برق و ســوخت یا نان و گوشــت را محاسبه و براســاس وزن و ضریب اهمیت

آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند
قیمــت کف بــازار اســت کــه البته مرکــز آمار
ایــن قیمتهــا را نیــز منتشــر میکنــد .وقتی
میگوییــم که در مــرداد ماه متوســط قیمت
گوشت گوسفند حدود  103هزار و  300تومان
بــوده که ایــن نرخ در یــک اســتان  117هزار و
 800تومان و در اســتان دیگر  83هزار تومان
بــوده اســت .در مــرداد  98متوســط قیمــت
گوشــت حــدود  100هــزار تومان بوده اســت.
در تیرماه نیزتقریباً همین رقم بوده و تفاوت
معناداری نکرده است .این درحالی است که
متوسط اعالم شده در هر استان نیزمیانگین
است برای مثال در استانی که حداکثر قیمت
حدود  118هزار تومان داشــته قیمت گوشت
درشــهرها و مناطــق مختلف آن بیــن  100تا
 130هزار تومان بوده است.
ولــی وقتی که اعــداد وزن میگیرند تفاوتها
بیشــتر میشــود .بــرای بــه دســت آوردن
شــاخص گوشــت قرمــز در تــورم ،متوســط
گوشــت گوســفند باید در کنار گوشت گوساله
قــرار گیــرد و مجمــوع آنهــا بهعنــوان یکی از
زیرگروههــا شــاخص خوراکیهــا را تشــکیل
دهــد .درنهایت نیــز بایــد درکنــار گروههایی
ماننــد مســکن و غیرخوراکیهــا قرارگیــرد تا
تورم کل را تشکیل دهد.
اما مردم متوسط قیمت اقالمی را که از سوی
مرکز آمار اعالم میشود ،بیشتر باور میکنند
چون هنوز به آنها وزن داده نشده است.
 ëëالبتــه هــر ماهــه قیمــت تمــام کاالهــا هم
افزایشنمییابد؟
نکتــهای که وجود دارد این اســت که مقداری
عــدم تقارن وجود دارد .به عبارت دیگر افراد
به طور عمــده کاالهایی را که اخیراً خریداری
کــرده و بــا افزایــش قیمــت مواجــه شــده به
کل تعمیــم میدهند و مواردی کــه افزایش
قیمت نداشــته اســت ،تعمیــم نمیدهند و
کمتر توجــه میکنند .چرا که برخــی از کاالها
افزایــش قیمت نداشــتهاند ماننــد بنزین که
ماه هاســت تغییر نداشــته اســت و میانگین
این نوع کاالها با کاالهایی که افزایش قیمت
داشتهاند تورم را تشکیل میدهند .یا قیمت
آب ،بــرق و گاز در دورههای زمانی مشــخص
بــا تغییر قیمــت مواجه میشــوند و هرماهه
افزایش ندارند.

برهمین اســاس بــرای بررســی دقیقتر باید
تــورم هــرکاال بهصــورت جزئــی مــورد توجه
قرارگیــرد .بــرای مثــال در مــرداد مــاه تــورم
نقطه به نقطه تخم مرغ  47.9درصد ،برنج
خارجــی  108.5درصد ،عدس  136.1درصد
بوده است ولی رب گوجه فرنگی تورم منفی
داشــته است ،ولی افراد کاالهایی را که با رشد
قیمت همراه بودهاند تعمیم میدهند .این
هــم یکــی از دالیلی اســت که تورم حســی با
تورم واقعی اختالف پیدا میکند.
درتورم مصرفی ،بار کاالهای مصرفی خیلی
پررنگ اســت درحالی که کاالهای سرمایهای
کــه به طور معمول با رشــد قیمت بیشــتری
مواجه میشــوند مورد توجه قــرار نمیگیرد.
وقتی نــرخ ارز افزایش مییابد با یک فاصله
زمانی روی کاالهای مصرفی تأثیر میگذارد.
یــا رشــد قیمــت ســهام در بــورس ،مســکن
بهعنــوان کاالی ســرمایهای ،ســکه و طــا که
نقــش حفظ ارزش پــول را دارنــد و روی آنها
ســفته بازی نیز صورت میگیرد در نرخ تورم
مصرفــی لحاظ نمیشــود درحالی که عمده
احســاس تــورم به رشــد ایــن دســته از کاالها
ارتباط دارد.
 ëëدرحــال حاضرتــورم کاالهــای ســرمایهای
محاسبهنمیشود؟
کارهای پژوهشــی و مطالعاتی دراین بخش
آغاز شــده اســت که درخصوص طال ،سهام،
ارز و مسکن تحلیل شده است .با تکمیل این
پژوهشها ،گزارش رسمی نیز منتشر خواهد
شد.
 ëëآیا نرخ تورم کاالهای ســرمایهای بهصورت
رسمیاعالمخواهدشد؟
بله ،در برنامه داریم تا درآینده تورم کاالهای
ســرمایهای هــم درکنــار ســایر شــاخصها
بهصورت رسمی منتشر شود.
 ëëرشــد قیمت کاالهای سرمایهای چه تأثیری
برکاالهایمصرفیدارد؟
مــا بهعنوان مرکز آمار ایران تحلیل توصیفی
داریم و اثر رشــد کاالهای ســرمایهای بر تورم
مصرفــی باید توســط ســایر نهادهــا صورت
گیرد .البته پژوهشــکده آمار دراین خصوص
میتواند تحلیل کند.
 ëëآیا مرکز آمار تغییرات شــدید قیمتی کاالها
را بهعنوان یک هشدار به مراکز تصمیمگیری

محاسبه کنید تورم شخص شما به دست میآید
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مردم بدرستی تورم را احساس میکنند و پرسشی که درخصوص اختالف
تورم وجود دارد کامالً به جاست
افراد کاالهایی را که با رشد قیمت همراه بودهاند تعمیم میدهند
در برنامــه داریــم تــا درآینده تــورم کاالهــای ســرمایهای هم درکنار ســایر
شاخصها بهصورت رسمی منتشر شود.

محاســبه و انتشــار خــط فقــر جــزو وظایــف مرکز آمــار ایــران نیســت .در
تقســیمبندی که وجود دارد بهصورت تلویحی انتشار خط فقر جزو وظایف
وزارت رفاه گذاشته شده است.
طبق آخریــن آمار نرخ بــاروری در کشــور  1/8درصد و نرخ رشــد طبیعی
جمیعت  94صدم درصد است

اعالممیکند؟
گزارشهــای نــرخ تورم بــه گونــهای تدوین و
منتشــر میشــود کــه به خــودی خود ،مــوارد
مهم را هشدار میدهد .تنها کافی است که به
جداول آن نگاهی بیندازیم .اگر سیاســتگذار
قصــد داشــته باشــد کاهــش قــدرت خریــد
دهکهــای پاییــن را جبــران کنــد میتوانــد
بــه کاالهایــی که بیشــترین ســهم را در ســبد
مصرفی خانوار دارد تمرکز کند.
خوشبختانه سیاستگذاران هم ارتباط خوبی
بــا ایــن گزارشها پیــدا کردهانــد .مرکــز آمار
هم براســاس نیاز سیاســتگذاران آمار منتشر
میکند.
عالوه بــر آمارهای اقتصادی برخــی از آمارها
کــه با رفاه مــردم ارتبــاط دارد ماننــد خط فقر،
ضریب جینی و ...همانند آمارهای اقتصادی
در دورههــای زمانــی کوتــاه مــدت منتشــر
نمیشود .انتشار این دســت از آمارها چگونه
است؟
مــا تــاش کردهایم که ایــن بخــش از آمارها
نیز در دورههای منظم منتشــر شــود .یکی از
این شاخصها وضعیت مصرف خصوصی
خانــوار اســت کــه بهصــورت فصلی منتشــر
میشــود .مصرف خانــوار نشــان میدهد که
سفره خانوار چقدر از تورم و شرایط اقتصادی
تحــت تأثیر قرارگرفته اســت .بــرای مثال در
زمســتان سال گذشــته هزینه هتل و رستوران
در ســبد هزینهای خانوارها  60درصد کاهش
یافتــه اســت کــه در کنــار ایــن آمــار تحلیل و
چرایی آن نیز ارائه شده است.
درخصوص شاخصهای توزیع درآمد عالوه
بر ضریب جینی شاخصهای دیگری مانند
نســبت درآمــد دهک دهــم به دهــک اول و
دو دهک انتهایی به دو دهک باالیی منتشــر
میشود.
 ëëدربــاره خــط فقــر ،آمارهای مختلفــی ارائه
میشــود ،چرا مرکز آمار ایران این شــاخص را
اعالمنمیکند؟
محاســبه و انتشار خط فقر جزو وظایف مرکز
آمار ایران نیســت .در تقســیمبندی که وجود
دارد بهصورت تلویحی انتشــار خط فقر جزو
وظایف وزارت رفاه گذاشته شده است.
البته مســئوالن وزارت رفاه هم اعتقاد دارند
که این وظیفه بهصورت شفاف به آنها واگذار

نشده است.
شاید باید دراین خصوص یک تصمیمگیری
شــود تا انتشار شــاخص خط فقر هم تعیین
تکلیــف شــود .درصورتــی کــه سیاســتگذار
مســئولیت ایــن شــاخص را بــر عهــده مرکز
آمــار قــرار دهد بــه طــور قطع این شــاخص
نیــز در دســتور کار قــرار میگیــرد .البتــه بــا
انتشارشاخصهای مختلف به نظر نمیرسد
که دست سیاستگذار خالی باشد.
 ëëدرخصوص آمارهای اجتماعی مانند جرم
و بزه یا وضعیت زندانیان فعالیت مرکز آمار
چگونهاست؟
درایــن زمینــه یک ســالنامه و یــک فصلنامه
منتشر میشود که عمده آمارهای اقتصادی
و اجتماعــی را دربرمی گیرد .در ســالنامه 23
فصــل جداگانه داریــم که فصــول مربوط به
آمارهــای اجتماعــی نیــز درآن زیــاد اســت.
یکی از مهمترین آمارهای اجتماعی بازارکار
اســت که بهصورت فصلی منتشــر میشــود.
کار جدیدی نیز آغاز شــده با عنوان فصلنامه
آمارهای اجتماعــی که امیدواریم درماههای
آینــده منتشــر شــود .ایــن نشــریه بــا کمــک
دستگاههای مختلف انجام میشود.
 ëëانتشــار آمارهــای جمعیتــی چقــدر بــه روز
است؟
در خصــوص آمارهــای مربــوط به جمعیت
کارهای بسیار خوبی انجام شده است .یکی از
مهمترین شاخصهای مربوط به جمعیت
نرخ باروری است .درگذشته نرخ باروری تنها
در سرشــماریها محاسبه میشــد که انتشار
آن فاصله زمانی زیادی داشــت این درحالی
اســت که بررســی رونــد تغییــرات جمعیتی
نیازمنــد آمارهــای بــه روزتــر از نــرخ بــاروری
است.
برهمیــن اســاس بــا تعامــل و همــکاری بــا
دستگاههایی مانند وزارت بهداشت ،سازمان
ثبت ،بهزیستی و ...به یک نرخ باروری به روز
رسیدیم که بهصورت ساالنه اعالم میشود.
 ëëآخرین نرخ باروری در کشور چقدر است؟
آخرین عدد آن  1.8درصد اســت که پایینتر
از نرخ جایگزینی است .این درحالی است که
اگر بــا فاصله زیــادی این نرخ اعالم میشــد
همچنــان فکر میکردیم که نرخ قابل قبولی
داریــم .یکــی از کارهــای خوبی کــه در دولت

انجــام شــد آمارهــای ثبتــی مبناســت کــه در
دولت تصویب شــد .برهمین اساس در سال
 1405سرشــماری عمومــی نفوس و مســکن
بهصورت ثبتی مبنا انجام خواهد شــد .با این
روش بســیاری از آمارهــا از جملــه جمعیــت
کارآمدتر و به روزتر خواهد شد.
 ëëبــا توجــه بــه نگرانیهایــی کــه درخصوص
کاهش نرخ رشــد جمعیت وجود دارد ،پنجره
جمعیتیکشورچهزمانیبستهمیشود؟
پنجره جمعیتی موضوع بســیار مهمی است
کــه در کنــار ســود جمعیتــی باید مــورد توجه
قرارگیــرد .پنجره جمعیتی به شــرایطی گفته
میشــود که دو ســوم جمعیت کشــور بین 15
تــا  64ســال و در ســن کار باشــند .چند ســالی
اســت کــه ایــران در ایــن پنجــره قــرار دارد و
حدود  70درصد جمعیت کشــور در ســن کار
هســتند که میتواند مزیتهای خوبی داشته
باشد .اگر از این مزیتها استفاده کنیم «سود
جمعیتی» حاصل میشــود به عبــارت دیگر
حداکثر استفاده از پنجره جمعیتی برای رشد
اقتصادی .براساس برآوردها پنجره جمعیتی
تا ســال  1430بسته میشود .درآن بازه زمانی
ســهم ســالمندان بــه گونهای اســت کــه وارد
سالمندی جمعیت و البته نه پیری میشویم.
 ëëجمعیتایراندرچهوضعیتیقراردارد؟
هــم اکنون در وضعیت میانســالی هســتیم و
میانگین سن در کشور به  31سال میرسد.
 ëëهماکنوننرخرشدجمعیتچقدراست؟
اگــر نرخ طبیعــی جمعیت را محاســبه کنیم
حــدود  ./94درصــد و کمتــر از یــک درصــد
است .البته میان نرخ رشد طبیعی جمعیت
و نرخ رشــد جمعیــت تفاوت وجــود دارد .اگر
نــرخ موالیــد را از نــرخ مــرگ و میر کــم کنیم
نرخ رشــد طبیعی جمعیت اســت کــه درآن
مهاجرت درنظر گرفته نشده است و با لحاظ
آن مهاجــرت نــرخ رشــد جمعیت به دســت
میآید.
 ëëآمارهایی وجود دارد که انتشار عمومی داده
نشودوتنهابرایمسئوالنارسالشود؟
هیــچ آمار پنهانی در مرکــز نداریم .گاه برخی
از پژوهشها و تحلیلها برای مسئوالن ارسال
میشــود ولی آمارها براســاس تقویم زمانی و
بهصورت شفاف منتشر میشود.
وقتــی درخصــوص آمــار رســمی صحبــت
میکنیــم تنهــا مرکــز آمــار دخیــل نیســت.
آمارهایــی مانند نقدینگــی و پایه پولی و غیره
توســط نهادهای دیگر منتشر میشود .دراین
زمینــه یک خــأ وجود داشــت .خوشــبختانه
فهرســت تمــام آمارهــای رســمی و دســتگاه
تولیــد کننــده آن تدوین شــده و قرار اســت در
شــورای عالــی آمار به تصویب برســد که پس
از آن تقویم انتشــار کل آمارها به مردم اعالم
میشود.
 ëëبــه انتشــار آمــار توســط ســایر دســتگاهها
اشاره کردید .یکی از مسائل دراین خصوص
انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط مرکز
آمــار و بانک مرکزی اســت .هرچنــد پس از
مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی برای
مدتی آمارهای یاد شــده را منتشــر نکرد ،اما
اخیراً این کار دوباره از سرگرفته شده است.
شــورای عالی آمــار بهعنــوان باالترین مرجع
آماری کشــور درســال گذشــته مصوب کرد که
تــورم و رشــد اقتصادی باید توســط مرکز آمار
منتشــر شــود و بانک مرکزی باید محاســبات
خود را برای انتشار حسابهای ملی دراختیار
مرکز آمار قراردهد .از قبل هم همینطور بوده
است چرا که سایر دستگاهها هم باید همکاری
کننــد برای مثــال بخشــی از آمارهــای بخش
کشاورزی از وزارت کشاورزی دریافت میشود.
بنابرایــن تکلیف روشــن اســت .البته از ســال
 1353تکلیف مشــخص بــود .در قانون مرکز
آمــار ایــران آمــده اســت کــه تولیــد و انتشــار
حســابهای ملی برعهــده مرکز آمار اســت.
بهدلیــل اینکــه ایــن آمــار فرابخشــی اســت
باید توســط یک نهاد فرابخشــی اعالم شــود.
تغییــرات ایــن شــاخصها بــرای مرکــز آمــار
ایران هیچ تفاوتی نمیکند چرا که مسئولیتی
درخصوص اجرای سیاستها ندارد .برهمین
اســاس شــورای عالــی آمــار ایــن تصمیــم را
گرفت.
البتهاجرانشد؟
از نگاه ما آمار رســمی توســط مرکز آمار ایران
منتشر میشود .هرچند نهادهای دیگری این
آمــار را منتشــر کند ولی آمار رســمی به دالیل
فنــی و اداری متعلق بــه مرکز آمار اســت .در
دنیا نیز از آمار مراکز آمار استفاده میکنند.
 ëëنهادهــای بینالمللــی هماننــد صنــدوق
بینالمللی پــول و بانک جهانی بــه آمار کدام
نهاداستنادمیکنند؟
بــه طور معمــول آمارها را از مرکــز میگیرند.
بهصــورت منظــم پرسشــنامههای مربــوط
تنظیــم میشــود ضمــن اینکــه آمارهــا روی
سایت مرکز نیز منتشر میشود.
 ëëاگر نظام آماری ثبتی مبنا اجرا شود ،اختالف
آمــاری میان مرکز آمار و بانــک مرکزی در تورم
و رشــد اقتصادی از بین مــیرود؟ ظاهراًبانک
مرکزی از آمــار ثبتی دســتگاهها و مرکــز آمار از
آمارگیریاستفادهمیکنند؟
آمار ثبتی مبنا به این معنا نیست که آمارگیری
کنار گذاشــته شــود .طرحهای آماری نیز اجرا
میشود و حتی بانک مرکزی هم از طرحهای
آماری اســتفاده میکند .بنابراین از تمام آمار
موجود کشور بهرهبرداری میشود.

