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 -1مشخصات جلسه:

عنوان جلسه" :یکصدو هفتمين نشست کميته آمارهاي آب و برق"
تاریخ جلسه9317/3/2 :

مکان :سالن جلسات طبقه یازدهم وزارت نيرو

زمان :ساعت  0338الي 98338

 -2اعضاء:

حاضرین:
مرکز آمار ایران :علیرضا رضايي (مدیرکل دفتر صنعت ،معدن و امور زیربنایي)
بانک مرکزی :بهزاد محمودی (کارشناس تخصصي اداره آمار اقتصادی)
شرکت توليد نيروی برق حرارتي :حسین دانش آرا (مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و آمار) ،امین حکیمي راد (کارشناس آمار دفتر فناوری اطالعات و آمار)
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور :مرتضي بخشايش (مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه) ،مجتبي زينلي (کارشناس آمار دفتر برنامهریزی و بودجه)
شرکت مدیریت منابع آب ایران :محسن ذيحجه زاده (مدیرکل دفتر برنامهریزی تلفيقي) ،علیرضا آراستي (ریيس گروه آمار و برنامهریزی)
شرکت توانير (دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و آمار) :منصوره صمديان (معاون اطالعات و آمار) ،فهیمه سعدين (کارشناس ارشد پشتيباني از آمار و مکانيزم آماری)،
فاطمه ملکي (کارشناس آمار)
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) :آرش امیدی (مدیرکل دفتر برنامه و بودجه)
شرکت ساتکاب :علي فريماني (کارشناس ارشد امور مشترکين)
حوزه ستادی وزارت نيرو:

معاونت برنامهریزی و اقتصادی :محسن بختیار (معاون وزیر در امور برنامهریزی و اقتصادی)
معاونت آب و آبفا :مهدی شفیعي (کارشناس گروه نظارت و ارزیابي ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا)
معاونت برق و انرژی :فیروزه امیني (ریيس گروه آمار و ترازنامه) ،پانتهآ سلیمانپور ( کارشناس گروه آمار و ترازنامه)

دفتر سرمایهگذاری و تنظيم مقررات آب و برق :هوشنگ مومني (کارشناس)
دفتر فناوری اطالعات و آمار :شهريار زند ( مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و آمار) ،علیرضا حسینآبادی (معاون دفتر فناوری اطالعات و آمار) ،مهنام فالح (ریيس گروه آمار و
اطالعات آب و انرژی) ،ابراهیم رجبعلي (کارشناس گروه آمار و اطالعات آب و انرژی) ،مرضیه يزداني (کارشناس گروه آمار و اطالعات آب و انرژی) ،فاطمه پورآدم (کارشناس گروه
آمار و اطالعات آب و انرژی)
 oغایبین :سازمان برنامه و بودجه کشور (امور اقتصاد مقاومتي و شورای اقتصاد)
 -3دستورهای جلسه :

-

بررسي و تشریح وظایف وزارت نيرو در مورد بخشنامه شماره 41941/980891بهتاریخ  18/92/27معاون اول محترم ریيسجمهور و بخشنامه شماره 9718781به-
تاریخ  18/92/91معاون محترم ریيسجمهور و ریيس سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر گذار از نظام آمار سنتي به ثبتي مبنا

-

بررسي راهکارهای تهيه فهرست شاخص های کليدی وزارت نيرو ،درج و بروزرساني آنالین با توجه به بازه زماني شاخص در سامانه پایش اطالعات کشور (پاک) در
نهاد ریاست جمهوری

-

بررسي تشکيل کارگروه ارزیابي کيفيت اقالم آماری در حوزهستادی و شرکتهای مادرتخصصي

-

بررسي مشکالت موجود در تهيه گزارشهای ماهانه آماری صنعت آب و برق

-

توافق در مورد دستورکارهای کميته آمارهای آب و برق در سال 9317

–4

خالصه مذاکرات:

اخبار:

 حضور در یکصد و یکمين نشست کميسيون تخصصي شورای عالي آمار در تاریخ  17/2/38و ارائه گزارش توليد آمار و اطالعات وزارت نيرو در این نشست نشست حضوري وزیرمحترم نيرو با معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي و تاکيد بر اهميت مدیریت مناسب و با کيفيت فرانيد توليدداده و آمار توسط این معانت ،همچنين نشست اختصاصي وزیر نيرو با مدیرکل دفتر فناورياطالعات و آمار و تاکيد ایشان در مورد کيفيت
آمار و اطالعات صنعت آب و برق :توليد آمار صحيح بسيار مهم و کليدي است ،چون برنامهریزي براساس آمار صحيح ،درست و بهموقع
انجام ميشود .بازنگري فعاليتهاي آماري بسيار مهم است در فرایند آمار و اطالعات اغلب پردازش انجام ميشود و به نهادهاي متعدد
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ارسال ميشود که این موجب تناقض در آمار ميشود .از اینرو آمار نباید دستکاري و یا درگير سياستکاري شود .توليدآمار دقيق ،درست
و شفاف بهصورت جدي در دستور کار دولت قرار دارد و همه باید در این راه اهتمام بورزند و دفتر فناوري اطالعات موظف است که بر این
فرایند نظارت دقيق و مستمر داشته باشند.
در ابتدای نشست دکتر بختيار معاون برنامهریزی و اموراقتصادی وزارت نيرو بر اهميت جایگاه کميته آمارهای آب و برق براساس قانون تاکيده داشته و گفتند 3این
کميته از مهمترین کميتههای وزارت نيرو است که دستور کارهای بسيار مهمي را تا کنون مصوب ،پيگير و اجرایي نموده است .بنابراین اهميت دادن تمامي اعضای
کميته به جدیت در بحث و تبادل نظر در دستورکارها و سپس تالش جهت اجرایي کردن آنها بسيار حائز اهميت است .شفافيت در آمار و اطالعات موضوعي است که
به صورت جدی در دستورکار دولت قرار دارد ،بنابراین همه ما باید جهت تهيه و توليد آمار و اطالعات دقيق ،درست و شفاف باید اهتمام دوچندان بورزیم و دفتر
فناوری اطالعات و آمار وزارت نيرو باید این موضوع را به صورت جدی پيگيری نماید.
در مورد اجرای بخشنامههای ریاست جمهوری به عنوان اسناد باال دستي گفت 3بخشنامه های اخير که ابالغ شد بسيار مهم است و بيانگر اهميت موضع آمار در دولت
است به همين دليل باید مسئله بازدید مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ،مرکز آمار ایران و و وزارت نيرو را از محل توليد داده و آمار و سيستمهای آ»ار و
اطالعات را جدی پيگيری کرد و دبيرخانه کميته باید در این زمينه گزارشهای مناسبي تهيه نماید .همچنين اتصال به "ایران استارز" باید پيگيری شود و هر سه
محور ریزداده ( pinو  linو ) binباید در وزارت نيرو پيگير شود تا به این سامانه متصل شود.
دستور جلسه اول:

 برای اجرایي کردن بخشنامههای ابالغ شده،چنانچ نياز بود ،دستورالعملهای اجرایي نظام آمارهای ثبتي با همکاری مرکز آمار ایران تدوین و اجرا شود .ماننددستورالعمل اتصال به پایگاه مشترکين آب و برق شرکتهای زیرمجموعه وزارت نيرو در سطح استاني
 پيرو یکي از دستورکارهای یکصد و چهارمين نشست کميته آمارهای آب و برق مبني بر همکاری وزارت نيرو با طرح استقرار نظام جامع ثبتهای آماری کشور ،نيازاست کارشناسان مرکز آمار از سامانههای ثبت دادهها در صنعت آب و برق از جمله سيستم مشترکين اب و برق بازدید بهعمل آورند.
 ریزدادهها به معني دادههای کامل یک متغير یا قلم آماری در یک سازمان است .در پيادهسازی نظام آمارهای ثبتي ،دقت آمار ،عدم وجود تناقض در آمار ،کاهش بارپاسخگویي و تهيه انواع و اقسام برشها از آمار از اهداف مهم طرح است که فقط با وجود ریزداده قابل انجام است .زیرا دستکاری در سطح اجزای کوچک امکانپذیر
نيست .در طرح ایران استارز که از سال  9313شروع شده است ،پایههای اصلي نظام ثبت آماری کشور بر مبنای جمعآوری سه ریزداده (

 PINو  BINو )LIN

قرار

گرفته است .توليد ریزدادهها و در اختيار گذاشتن آنها ،برای اهداف آماری در این سامنه بسيار با اهميت است.
 اقداماتي که در مورد جمعآوری سه ریز داده صورت گرفته است 3در مورد  ،)locational Identity Number( LINفهرست مکانهای کشور از طریق سرشماری مرکزآمار ایران و فهرستبرداری شرکت پست جمهوری اسالمي ایران انجام شده است .در مورد  ،)Personal Identity Number( PINورود اطالعات ثبت احوال به مرکز
آمار در حال انجام است .این اطالعات به پایگاه دانشجویي و گذرنامه لينک خواهد شد و  )Business Identity Number( BINنيز یک کد تجاری است که برای
دستگاههای صنعتي ایجاد شده است.
 مرکز آمار ایران برای تکميل فهرست مکانهای کشور 43 ،ميليون کد پستي را از شرکت پست دریافت کرده است و  31ميليون از مکانهایي را که خود شناسایيکردهاست به کد پستي اتصال داده است.
 در مرکز آمار ایران مدت دستیابي اتصال اطالعات دستگاهها به کدپستي  0سال پيشبيني شده است .این اطالعات به کد )Record Identity Number( RINتبدیل و در اختيار مرکز آمار قرار مي گيرد .بنابر این بحث محرمانگي لحاظ شده است.
 مرکز آمار ایران ردیف اعتباری برای نظام آمار ثبتي در نظر گرفته است که در صورت بررسي و احساس نياز به دستگاه مورد نظر تعلق خواهد گرفت.دستور جلسه دوم:

 مطابق با تاکيد هيئت دولت و وزیر محترم نيرو مبني بر معرفي شاخصهای (به همراه نحوه محاسبه آنها) مرتبط با سامانه پایش اطالعات (پاک) جهت نمایش درهيئت دولت و نهایي نمودن آنان توسط شرکتهای مادرتخصصي باید با جدیت بيشتر و سریعا انجام شود.
 شرکتهای مادرتخصصي باید شاخصهایي را معرفي کنند که از نظر هيات دولت از اهميت بيشتری برخوردارند و کليدی و عملکردی هستند.دستور جلسه سوم:

 -کيفيت داده برای وزیر محترم نيرو در اولویت قرار دارد ،از اینرو کنترل کيفيت داده در وزارت نيرو در دستور کار قرار دارد و تشکيل کارگروه کنترل کيفيت اقالم
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آماری در وزارت نيرو ضروری است .در هر شرکت مادرتخصصي یک کارگروه تشکيل خواهد شد و نظارت بر این کارگروه ها برعهده کميته آمارهای آب و برق است.
 هر سال م یتوان چند متغير آماری (قلم آماری) (از نقطه توليد تا انتشار) را کنترل کيفي و مورد ارزیابي قرار داد. تمامي اعضای منتخب کارگوهها باید دوره آموزشي کنترل کيفيت اقالم آماری را بگذرانند .دوره آموزشي "آشنایي با کنترل کيفي اقالم آماری" در سال 9314ابالغ شده است و تاکنون طي  92دوره آموزشي ،تعداد  148نفر از مدیران و کارشناسات واحدهای آمار و اطالعات شرکتهای زیرمجموعه تاکنون آموزش دیدهاند.
 -5مصوبات جلسه:

مقرر شده است3
 اعضا چنانچه موضوع یا مسئلهای در مورد گزارشات ماهانه صنعت آب و برق دارند ،کتبا به کميته اعالم نمایند. اعضا نظرات پيشنهادی خود را در مورد دستورکارهای کميته آمارهای آب و برق در سال  9317کتبا به دبيرخانه کميته اعالم نمایند. معاونتهای تخصصي و شرکتهای مادرتخصصي گزارش عملکرد آماری سال  9318و برنامه آماری سال  9317خود را مطابق با روند سال گذشته (برنامه پنجمآماری مرکز آمار ایران) کتبا برای دبيرخانه کميته ارسال نمایند.
 کارگروه کنترل کيفيت اقالم آماری در وزارت نيرو تشکيل داده شود .جهت تشکيل این کارگروه ،دبيرخانه کميته آمارهای آب و برق موظف است دستورالعملاجرایي تشکيل کميته ،فرآیند کنترل کيفي اقالم آماری و چگونگي ترکيب اعضا را تدوین و جهت اعالم نظر اعضای کميته ارسال نماید.
 شرکتهای مادرتخصصي شاخصهای اوليه معرفي شده خود را جهت درج در سامانه پاک ،نهایي نمایند (با قيدروش محاسبه شاخصها) و در نشستي با حضورنمایندگان نهاد ریاستجمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری که بهزودی تشکيل خواهد شد ،راهکارهای اجرایي اتصال به این شبکه و شاخصها را بررسي نمایند.
 مقرر شد جهت اتصال به سامانه "ایران استارز" دو کارگروه تخصصي مشترکين  )9آب و فاضالب و  )2برق بمنظور بررسي اتصال پایگاه داده مشترکين آب و برقبه دیگر پایگاهها طي هماهنگي مرکز آمار با دفتر فناوری اطالعات و آ»ار وزارت نيرو تشکيل شود.
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