
   

 

بولتن سیاستی تعاون در نظر دارد تا موضوعات مهم 

گذاران و  حوزۀ تعاون کشور را برای سیاست

سازان این حوزه، برجسته نماید؛ در این  تصمیم

انحرافات آمار حوزه تعاون: چرا؟  ” شماره به موضوع 

پرداخته خواهد شد و در آن ضمن مروری بر اهم “  

کنندگان آمارهای حوزه تعاون، مرکز آمار  اعالن

ایران و دو مجموعه مرکز آمار و اطالعات راهبردی 

و سامانه جامع آمارهای ثبتی زیر نظر وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی برخی انحرافات اعالمی از سوی 

این مراکز مشخصاً مورد بازنگری قرار خواهد 

 گرفت.

 هایکلیدی:پیام

  عدم امکان دستیابی به آمارهای ملی صحیح
ترین زمان  و واحد حوزه تعاون در بهینه

 ممکن جهت دسترسی پژوهشگران؛ 

 ها در زمینه  کاری مشهودبودن برخی موازی
تجمیع آمارهای حوزه تعاون بجای اصالح و 

 های قبلی؛ تکمیل پروژه

  فقدان مسئولیت قانونی مکفی در زمینه انتشار
 .یا اعالم آمارهای حوزه تعاون 

 انحرافات آمار حوزه تعاون: چرا؟

شدهدردپارتماناقتصادیاندیشکدهتعاونتهیه  02شماره-9911پاییز 

 مقدمه

ها و عاااملی بااسیار مهاام در اخااذ  ریزی آمااار، اسااان برنامااه
های صااحیح خاارد و کاالن توساال ماسئو ن و  گری تاصمیم
گذاران است؛ با عنایت به تجربه برخی کشورهای موفا   سیاست

در امر مبارزه با فساد مبنی بر انسجام مراکز آماری آنها و اعاالم 
آمارهای رسمی تنها از سوی یا  واحاد رسامی ماشخا، باا 
عنایت به انحرافات گسترده آماری اعالمی از سوی ماسئولین و 

رساد  های مختلف کشور نظیر تعاون به نظر می ها در حوزه رسانه
واحدتوسطیک  تجمیعوانتشارمجموعهآمارصحیحو

، مشروط به الزام قاانونی  نهایات همکااری کلیاه نهادرسمی
های ذیربال، امری ضروری است. در همین راساتا ایان  مجموعه

نوشتار درصدد است ضمن بررسی تنهاا برخای آمارهاای مهام 
منتشریافته حوزه تعاون از سه مرجع مهم انتشار آن یعنی مرکاز 
آمار ایران، مرکز آماار و اطالعاات راهابردی و ساامانه جاماع 
آمارهای ثبتی وزارت تعان، کار و رفاه اجتمااعی باه ایان مهام 

 پردازد. 

 
 

 .مرکزآمارایران9

مرکز آمار ایران ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار داشته و 
 4411عنوان واحدی رسمی به سال  گیری آن به تاریخچه شکل

 گردد.  برمی 4431گاه آن به سال  و تأسیس نخستین وب
های عمده بازار کار از سوی مرکز آمار ایران در قالب  شاخا

شود؛ این  نشریاتی بنام طرح آمارگیری نیروی کار منتشر می
ها و  بر روی سایت مرکز آمار ایران، داده 4411نتایج از سال 

اطالعات آماری، بخش نشریات مربوط به جمعیت و نیروی کار 
 4431موجود است. آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در سال 

صورت پذیرفته است. در ادامه با توجه به اطالعات مورد نیاز 
های آتی نوشتار، اهم نتایج مستخرج از چکیده نتایج  برای بخش

مورد اشاره قرار خواهد  4433طرح آمارگیری نیروی کار سال 
، 4433سال و بیشتر در سال  41گرفت: تعداد شاغلین جمعیت 

میلیون نفر عنوان شده است؛ این در حالی است که  41حدود 
سال و بیشتر  کشور در آن سال به استناد همین  41جمعیت کل 

میلیون نفر بیان شده است؛ به عبارت  73گزارش، قریب به 
سال و بیشتر کشور در  41درصد از کل جمعیت  47دیگر حدود 

 به شاغلین، اختصاص داشته است.   4433سال 

 
 

 
 

امکان دسترسی به آمار بخش تعاون  سایت مرکز آمار ایران، از 
ها و اطالعات آماری، ذیل قسمت بازرگانی و  طری  لین  داده

پذیر است؛ نکته قابل توجه آنکه اطالعات  کسب و کار امکان
روز نیست؛ همچنین با استناد به فرمایش  موجود در آن به

مسئولین مرکز آمار ایران با توجه به عدم تأمین مالی از سوی 
بار آن هم  های اقماری بخش تعاون تنها ی  دولت، حساب

میان وزارت تعاون، نامه مشترک  با فاصله پس از امضای تفاهم
انجام  4413کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران در سال 

منتشر گردید.( این در حالی است که  4431گرفته )نتایج آن در 
ها هر ساله و  نامه قرار بر این بوده این حساب بر اسان آن تفاهم

از سوی مرکز آمار ایران، محاسبه و اعالم عمومی  4413از سال 
 گردد.

 

 
 
.مرکزآمارواطالعاتراهبردیوزارتتعاون،کارورفاه0

 اجتماعی

ترین واحادهای  مرکز آمار و اطالعات راهبردی یکی از باساابقه
رود  شامار مای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به

که به استناد مطالب موجود در سایت آن مرکاز، همکاار اصالی 
بخاشی و  رساانی، سااماندهی، انسجام خانه در امار اطالع وزارت

های ذیرباال  تکمیل آمار و اطالعات ضمن همکاری باا ساازمان
هاای کاار،  المللای در حوزه مطاب  با استانداردهای ملای و بین

 باشد.  تعاون و رفاه می
CoopTT@iran.ir 
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و  4441به صورت کلی پیشینه تأسیس این مرکز به سال 
ها ذیل اداره کل  در قالب واحدی بنام اداره آمار و بررسی

گردد؛  آمار نخستین سازمان وزارت کار و تبلیغات برمی
تغییر نام این مرکز بنام مرکز آمار و اطالعات راهبردی از 

 صورت گرفته است.    4434سال 
بر اسان جدیدترین خبر و گزارش منتشرشده توسال این 
مرکز که در سامانه قدیم مرکز آمار و اطالعات راهابردی 
واقع و به مناسبت روز جهانی تعاون تهیه شده، تعداد کال 

تعاونی در جهان به اساتناد گازارش جهانای های  شرکت
میلیون ذکر شده که  4، قریب به 4143ها و اشتغال تعاونی
درصد شااغلین کال  41میلیون نفر )تقریباً   433بالغ بر 

جهان( در آنها اشتغال دارند یا به عبارت دیگر منبع اصلی 
 .هاست درآمد آنها از تعاونی

های تعااونی در  همچنین در این گزارش، تعاداد شارکت
 تعااون،  ثبتی  آمارهای  جامع  داخل کشور به استناد سامانه

ذکر شده کاه حادود یا   34431، 1397سال  پایان  تا
میلیون و هفتاصد و پنجااه هازار نفار در آنهاا اشاتغال 

اند؛ از این روی و نیز با توجه به رقم شااغلین کال  داشته
هاا در  کشور در بخش اول نوشتار، ساهم اشاتغال تعاونی

تر از ساهم  درصد )پاایین 3، بالغ بر 4433کشور در سال 
 ها در جهان( بوده است.  اشتغال تعاونی

 

 
 

 هایآماری.سالنامه9.0

های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه  پیشینه تهیه سالنامه
ها از سال  گردد؛ این سالنامه برمی 4431اجتماعی به سال 

با عنوان آمارنامه تهیه شده و مشتمل بر ده فصل  4431
شد که فصل سوم آن مشخصاً تعاون نامگذاری شده  با می

و تنها به آمارهای حوزه تعاون اختصاص دارد؛ با استناد به 
های آماری مرکز آمار و  صفحه مربوط به سالنامه

اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ها تنها از طری  سایت  دسترسی به سالنامه آماری استان

سازد  پذیر است. خاطرنشان می مربوط به هر استان امکان

شده آمارنامه مربوط به سال  آخرین نسخه نهایی تهیه
باشد که بر اسان جداول فصل سوم آن، تعداد  می 4433

، 4433های موجود در کشور تا پایان سال  کل تعاونی
مورد )بیش  73،437ذکر شده که از این میزان،  441،313

اند؛ همچنین تعداد کل شاغلین در  درصد( فعال بوده 44از 
این میلیون نفر اشاره گردیده است. بر  4ها بالغ بر  تعاونی

، 4433ها در کشور در سال  اسان سهم اشتغال تعاونی
ها در جهان(  تر از سهم اشتغال تعاونی درصد )با  44.1

دست آمده در بند قبل تفاوت  خواهد بود؛ فلذا با رقم به
 مشهودی دارد. 

جالب توجه آنکه معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع 
های فعال  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد تعاونی

ها از اشتغال  هزار تعاونی و سهم تعاونی 34کشور را 
 درصد اعالم کرده بودند. 41کشور را 

 

.سامانهجامعآمارهایثبتیتعاونوزارتتعاون،9

 کارورفاهاجتماعی

آوری، پردازش و  سامانه جامع آمارهای ثبتی با هدف جمع
تولید گزارشات آماری از آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کاار 
و رفاه اجتماعی توسال دفاتر آماار و فنایوری اطالعاات 

خانه با نظارت مستقیم مرکز آمار ایران باه تازگای  وزارت
ها  برداری قرار گرفته است؛ مقررشده که اساتان مورد بهره

 یان در  اطالعات ثبتی خود را به صورت متمرکاز و آن
این سامانه ثبت نمایند و تهیه کلیه گزارشاات آمااری در 

واساطه دریافات اطالعاات از ایان  خاناه به سطح وزارت
های  سامانه انجام پذیرد؛ این در حالی اسات کاه شارکت

تعاونی پیش از آن و در حال حاضر ملزم به ثبت شارکت 
ها و مؤساسات غیرتجااری  خود در اداره کل ثبت شرکت

 بوده و هستند. 
نکته قابل توجه در خصوص سامانه جامع آمارهای ثبتای 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینکه دسترسی باه آن 
برای عموم و پژوهشگران ممکن نیست؛ مضافاً اینکاه در 

ها و  بناادی رسااد طبقه صااورت دسترساای، بااه نظاار می
گرفته در ایان ساامانه باه صاورت  های صورت گذاری نام

  هاای اساسای برداری دقیقی صورت نگرفته و امکان بهره
جهت تهیه گزارشات تحلیلی وجود ندارد؛ ایان در حالای 

خانه در ارائه بسیاری از آمار خود  است که مسئولین وزارت
 کنند.   به ارائه آمار و اطالعات این سامانه استناد می

 
 41به استناد آمار موجود در این سامانه که در تاریخ 

مورد  444،113ها  شهریور بازیابی شده، تعداد کل تعاونی

بندی  ذکر شده که از این میزان بر اسان ی  دسته طبقه

 "ها  ترکیب تعاونی  "گرفته در این سامانه که بنام  صورت

، 11،711های بانوان  نامگذاری شده، میزان تعاونی
 413های فراگیرملی  ، تعاونی4141های روستایی  تعاونی
اشاره گردیده است؛ این در حالی است  474بنیان  و دانش

شود که  می 13،331های مذکور،  که مجموع کل تعاونی
های ذکرشده در همین  در قیان با تعداد کل تعاونی

سامانه فاصله بسیاری دارد؛ از سوی دیگر بر اسان 

ها به تفکی   بندی تعاونی دسته "بندی دیگری بنام  طبقه

، توزیعی 11،314های تولیدی  ، میزان تعاونی"نوع 
 33،334توزیعی  –، تولیدی 11،114، خدماتی 43،141

ها  صورت تعداد کل تعاونی اشاره گردیده است که در این
مورد بیش  717)  444،734بندی،  بر اسان این نوع طبقه

 باشد. های ذکرشده در این سامانه( می از کل تعاونی
 

 بستهسیاستیپیشنهادی

  لزوم تجمیع و انسجام آمار و اطالعات حوزه تعاون
تنها در ی  نهاد رسمی و الزام اعالم و انتشار آنها 

 تنها از سوی آن مرکز 
  قانونی مشخا جهت  -تعبیه الزامات تنبیهی

 منتشرکنندگان آمارهای رسمی 
 

 منابعومأخذ
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 https://www.mcls.gov.ir/fa/systems/
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