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روز آمار در آیینه تاریخ

آمــار و اطالعــات ،يكــي از اجــزاي
اصلــي و ضــروري بــراي برنامهريــزي،
تصميمگيريهــا و ارزيابــي عملكردهــاي
ســطوح مختلــف مديريــت ميباشــد.
سياســتگذاران ،برنامهريزان و كارشناســان
بـراي تدويــن راهبردهــا ،سياســتگذاري و
تعييــن خطمشــي ،برنامهريــزي ،نظــارت،
هماهنگــي و هدايــت برنامههــا و نيــز
فعــاالن اقتصادي بـراي شناســايي جايگاه
و وضعيــت كشــور از نظــر اقتصــادي ،بــه
دادههــاي آمــاري نياز دارند .همچنيــن ارائه
تصويــر روشــن و گويــا از گذشــته تــا حال،
پيشبينــي وضعيــت آينــده و برطــرف
نمــودن ضعفهــا موجــود در بخشهــاي
مختلــف اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگي
مســتلزم وجــود دادههــاي آمــاري دقيــق،
جامــع و بــه روز اســت.
بــه طــور کلــي ،دادههــاي آمــاري
بنياديتريــن اصــل بــراي برنامهريــزي
اســت و برنامهريــزي اساســيترين
ويژگــي بـراي مديريــت قلمـداد ميشــود.
ســه حلقــه آمــار و اطالعــات ،برنامهريــزي
و مديريــت از حلقههــاي توســعه بهشــمار
ميآينــد و ميزان توســعهيافتگي کشــورها
بــا كيفيت آمــار و بهنــگام بــودن اطالعات
توليــد شــده ،ارتباطــي تنگاتنــگ دارد.
از ايــن رو ،بــا توجــه بــه اهميــت آمــار در

ســطح خــرد و كالن و ضرورت شناســاندن
جايــگاه آمــار در ميان مردم و مســئولين و
همچنيــن ارتقاء سـواد ،آگاهــي و فرهنگ
آماري در ســطح جامعــه ،روز اول آبــان ،روز
آمــار و برنامهريــزي نــام گرفــت.
نامگ ـذاري ايــن روز در ا ّول آبــان ،بهدليــل
شــروع اج ـراي سرشــماريهاي عمومــي
نفــوس و مســكن در آن تاريــخ اســت.
مركــز آمــار ايـران نيــز با هدف شناســاندن
ايــن موضــوع كــه آمــار «پايــه و اســاس
برنامهريــزي ،توســعه و پيشــرفت اســت»،
تالشهــاي گســتردهاي را تــا كنــون انجام
داده اســت.
مركــز آمــار ايــران از ســال 1378
همهســاله همايــش گراميداشــت روز
آمــار و برنامهريــزي را بهعنــوان يــک
رويکــرد براي تحقــق اهـداف و راهبردهاي
نظــام آمــاري کشــور و نشــا ندادن
اهميــت نقــش آمــار ،آگاهســازي مديـران
دســتگاههاي اجرايــي نســبت به ضــرورت
اســتفاده از آمــار در برنامهريزيهــا و
تصميمگيريهــاي خــود و ارتقــاي س ـواد
و آگاهــي آمــاري در ســطوح مختلــف
جامعــه ،برگ ـزار مينمايــد .در ضمــن ،روز
آمــار ،فرصت تقدير و بزرگداشــت از ســهم
علــم آمار و آمارشناســان در توســعة جامعه
نيــز اســت.

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد،
بــا تأییــد ایــن موضــوع کــه تولیــد آمــار،
شــاخص و نماگرهــای قابــل اعتمــاد و بــه
موقــع دربــاره ســطح پیشــرفت کشــورها
بــرای تصمیمگیریهــای آگاهانــه
سیاســتی و پایــش پیادهســازی اهــداف
توســعهای ،امــری ضــروری اســت20 ،
اکتبــر 28( 2010مهرمــاه) را بــه عنـوان
روز جهانــي آمــار بــا شــعار « خدمــت،
حرفــه گــری و صداقــت» اعــام نمــود
کــه آن روز برابــر بــا  28مهرمــاه 1389
و تقريبــا مصــادف بــا روز آمــار در ایــران
اســت .روز جهانــی آمــار هــر پنــج ســال
یکبــار توســط کشــورها و ســازمانهای
بیــن المللــی و منطقـهای جشــن گرفتــه
میشــود.تا کنــون ســه دوره گرامیداشــت
روز جهانــی آمــار ( 2015 ،2010و )2020
برگــزار شــده اســت .شــعار روز جهانــی
آمــار در ســال  « 2015داده هــای بهتــر،
زندگــی بهتــر» تعییــن شــده بــود.
ســومین دورۀ روز جهانــی آمــار در تاریــخ
 20اکتبــر  2020برابــر بــا  29مهــر 1399
کــه تقریبا مصــادف بــا اول آبــان روز آمار و
برنامــه ریــزی در ایـران می باشــد  ،جشــن
گرفتــه شــود  .شــعار روز جهانــی آماربرای
ســال « 2020ایجــاد ارتبــاط در جهــان با
دادههــای قابــل اعتمــاد» مــی باشــد.
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پیام رئیس محترم جمهور ،آیتهللا دکتر رئیسی
به مناسبت گرامیداشت روز آمار و برنامهریزی 1400
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حم
بس
م اهلل الر ن الرحیم

اینجانــب «روز آمــار و ربانهمرزیی» را هب همــه متولیــان و دسـتاندرکاران رعهص آمــار و ربانهمرزیی کشــور هک ربای توســعه
جم
ته
پیش
و ــرفت اریان اســامی زعزی تــاش میکننــد ،تبریــک و نیــت رعض میکنــم .مقــوهل آمــار رد هــوری اســامی اریان
منح
مع
ّ ّ ل
از جای ـگاه رفیــع ،وژیه و صرهبفــردی ربخــوردار اســت هب گــوهنای هک ،مطابــق فرمایـشاهی رهبــر ظــم انقالب(مدظلــهالعا ــی)،
تح
«آمــار پــاهی و اســاس و ســتون فقــرات ربانهمرزییاهی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت» و قــق شــعار ســال  ۱۴۰۰یعنــی
مح
«تولیــد ،ابیتشپنـیاه و مانعزدایـیاه» بــا رصــد و پایــش آمــاراهی دقیــق و هب روز ،قــق خواهــد شــد.
هم
تصم
تح
ســم
رد وضعیــت کنونــی ،آمــاراهی ر ی رد نظــام یمگیــری و ربانهمرزیی کشــور چــون چــراغ روشــنی ربای قــق
نمـدا ری» هب عنــوان محــوراهی
«عدا لتمحــوری»« ،انقالبی ـگـری»« ،مــردمداری»« ،پاکدســتی و فسادسـتیزی» و «اقنو 
ع
کلیــدی دولــت ســیزدهم ،میتوانــد مــلکنــد و اقرد اســت بــا شناســاندن میــزان فقــر و محرومیـتاه ،انرباربیاه و بیعدا لتـیاه
تصم
تغ
رد میــان اســتاناهی کشــور هب دولــت ،رد آگاهــی از وضــع موجــود ،ربرســی رونــد ییــرات و اتخــاذ یـماهی ملــی و م طنقـهای
ربای رفــع بیعدا لتــی و توســعه متــوازن کمک شــایانی کنــد.

پیش
امیــدوارم بــا حرکــت و جنــب و جوشــی هک رد کشــور هب ســمت توســعه و ــرفت و رفــع موانــع آغــاز شــده،بــا بهرهگیــری و اسـتفاده
قی صحی مب
ک
قع
ت
کش
ن
خص
ی
یح
ب
ن
ا
رتشیب از آمــار و اطالعــات هب روز ،د ــق و ــح ــی رب یــازاهی و ــی ــور هب ــوص رد تدو ــن ال ــه ــودهج  ۱۴۰۱ل

هف
کشــور و نیــز تدویــن ربانهم تــم توســعه ،بتوانیــم کشــور زعزیمــان را هب زعت ،ســرافرازی و ســعادت واقعــی هک رد شــأن ملــت
شــهیدرپور اریان اســامی اســت ،ربســانیم.

و من اهلل التوفیق
ئیس
سید ارباهیم ر ی
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پیام آقای دکتر میرکاظمی؛ معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
اول آبان؛ روز آمار و برنامهریزی 1400
بهمناسبت ّ
بسم اهلل الرحمن الرحیم
آمــار صحیــح ،ســنگ بنــای تصمیمــات اثربخــش و مانــدگار در هــر نظــام مدیریتــی اســت .ا ّولیــن و مهمتریــن گام بــرای حکمرانــی
شایســته در هــر کشــوری ،دسترســی بــه آمــار و اطالعــات بـهروز ،معتبــر و دقیــق از بخشهــای مختلــف جامعــه مــی باشــد .بنابراین،
اهتمــام و توجــه کافــی بــه تولیــد دقیــق و انتشــار بهموقــع آمــار ،از اهمیــت ویــژهای در مدیریــت کالن کشــور برخــوردار اســت.
بدیهــی اســت کــه دولــت ســیزدهم کــه بــا رویکــرد ایجــاد تحــوالت بنیادیــن در حوزههــای کالن مدیریتــی کشــور شــروع بـهکار کــرده
ت بــه آمــار متقــن و رســمی ،بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز دارد .خوشــبختانه در ســالهای اخیر ،ســازمان برنامــه و بودجه کشــور،
اسـ 
مرکــز آمــار ایــران و معاونــت آمــار و اطالعــات اســتانها بــا همــکاری یکدیگــر اقدامــات ،ابتــکارات و توفیقــات خوبــی در زمینــۀ تولیــد
آمارهــای رســمی بــا کیفیــت ،بـهروز و بهنــگام در ســطح ملــی داشــتهاند کــه آخریــن نمونــۀ آن ،ایجــاد تحـ ّول بنیادیــن ،تغییــر شــیوۀ
ی بــه ثبتیمبناســت که ایــران را جــزء کشــورهای پیشــرو در بهرهگیری
اجــرای سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن از روش ســنت 
از آخریــن اســتانداردهای تولیــد و انتشــار آمــار هــای رســمی در ســطح منطقـ ه  ،آســیا و حتی در ســطح جهــان قرارخواهــد داد.
ناگفتــه پیداســت کــه تحقــق ایــن رویـداد و تحــول بــزرگ ،بیــش از هــر زمان دیگــری بــه وفــاق ،همگرایی ملــی و همــکاری متقابــل ارکان نظام
آمــاری کشــور و نقشآفرینــی بیــش از پیــش مرکــز آمــار ایـران در کنــار ســایر دســتگاههای اجرایــی ،دانشــگاهها و نظــام علمی کشــور نیــاز دارد.
اکنــون کــه در آســتانۀ ورود بــه قــرن جدیــد شمســی قــرار داریــم ،بزرگداشــت روز آمــار و برنامهریــزی ،فرصــت مغتنمــی اســت تــا
ضمــن تأکیــد مجــدد بــر نقــش و جایــگاه ویژۀ آمــار در پیشــبرد اهــداف کالن نظام مقــدس جمهوری اســامی ایــران ،از تمام فعــاالن و
نقشآفرینــان ایــن عرصــه کــه علیرغــم دشــواریها و مخاطــرات بســیار زیــادی کــه شــیوع همهگیــری کرونــا بــرای جمـعآوری آمــار
ایجــاد کــرده بــود و همچنــان بــا انگیــزه و احســاس تکلیــف و بــا تعهــد ،وظایف خــود را بــه بهترین شــکل ممکن اجــرا نمودنــد ،مراتب
تشــکر و قدردانــی خــود را اعــام نمایــم .امیــد اســت بــا همــت و پشــتکار روزافــزون و همافزایــی در ایــن عرصه ،شــاهد افزایــش کیفی و
کمــی تولیــد و انتشــار آمارهــای رســمی در راســتای تحقــق اهــداف نظام اســامی و توســعه و پیشــرفت پایدار کشــور عزیزمان باشــیم.
ّ
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پیام آقای دکتر حسین زاده ؛

معاون محترم سازمان و رئیس مرکز آمار ایران
بهمناسبت روز آمار و برنامهریزی١٤٠٠
باسمه تعالی

آمارهــای رســمی بهعنــوان یــک کاالی عمومــی ،همــواره نقــش مهمــی در نظــام برنامهریــزی ،تصمیمگیــری و
سیاســتگذاریهای خــرد و کالن کشــورها ایفــا کردهانــد ،امــا بــا وقــوع انقــاب دیجیتالــی و پررنگشــدن ســهم «دادههای
بــزرگ» در مدیریتهــای کالن ملــی ،منطقـهای و بینالمللــی ،جایــگاه نظامهــای آمــاری بیــش از پیــش مورد توجــه قرار
گرفتــه اســت؛ ؛ بهگونـهای کــه نظامهــای آمــاری بـهروز و مبتنــی بــر بانکهــای اطالعاتــی یکپارچــه و شــفاف ،بــه یکــی
از شــاخصهای اصلــی توســعۀ و همچنیــن «حکمرانــی شایســته» کشــورها در دنیــای امــروز تبدیــل شــده اســت.
خوشــبختانه ایـران همـواره یکــی از کشــورهای پیشــرو در تولید و انتشــار آمار رســمی در ســطوح منطقـهای و بینالمللی
بــوده اســت و نامگـذاری یــک روز ویــژه در تقویــم رســمی ایـران بــا عنـوان «روز آمــار و برنامهریــزی» ،نشــان از نقــش و
جایــگاه ویــژۀ ایــن مهــم در نــگاه مســئولین ارشــد نظــام و اهتمــام ویــژۀ مدیـران و تصمیمگیـران کالن کشــور بــه مقولۀ
آمــار و برنامهریــزی دارد.
مركــز آمــار ايـران بهعنـوان یگانــه مرجــع آمارهــای رســمی کشــور ،از زمــان تأســیس تــا کنــون ،عــاوه بــر تهیــه ،تولیــد و
انتشــار آمارهــای رســمی شــفاف ،بیطرفانــه ،قابــل اعتمــاد و متقن ،همـواره تمام تــاش و همــت خــود را در راســتای ارتقای
سـواد و آگاهــی آمــاری در ســطوح مختلــف جامعــه و همچنیــن بهرهگیــری از بهروزتریــن شــیوههای جمـعآوری ،تجزیــه و
تحلیــل و انتشــار دادههــای آمــاری بـهکار گرفتــه اســت .بهروزرســانی نظــام آمارهای رســمی کشــور با تغییــر رویکــرد اجرای
سرشــماریها از شــیوۀ ســنتی بــه شــیوۀ جدیــد ثبتــی مبنــا یکــی از ایــن تالشهاســت کــه همزمــان بــا ورود بــه قــرن
جدیــد ،بــا اجـرای سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1405در دســتور کار مرکــز آمــار ایـران قـرار گرفته اســت.
بدیهــی اســت کــه ایــن مهــم ،بــا پشــتوانۀ حمایتی مســئولین ارشــد نظــام و همــکاری دســتگاههای اجرایی کشــور و صد
البتــه همراهــی عمــوم هموطنــان تــا بدیــن مرحلــه پیش رفتــه و بــه لطــف الهــی در آینــدهای نزدیک به نتیجــۀ مطلوب
خواهــد رســید و مطمئن ـاً اج ـرای آن ،عــاوه بــر افزایــش دقــت و ســرعت در جم ـعآوری دادههــا و کاهــش چشــمگیر
هزینههــا ،آثــار و بــرکات زیــادی ماننــد؛ بهرهگیــری از ظرفیــت دولــت الکترونیــک ،یکپارچهســازی پایــگاه دادههــای
دســتگاههای اجرایــی ،تضمیــن کیفیــت و شــفافیت در آمارهــای رســمی ،افزایش اعتماد عمومــی به آمارها و پاســخگویی
بیشــتر دولــت در قبــال دادههــا و شــاخصهای آمــاری در نظــام آمــاری کشــور را بـرای ملــت ،کشــور و نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایـران بــهارمغــان خواهــد آورد.
برگ ـزاری هفتــۀ آمــار و برنامهریــزی ،فرصــت مغتنمــی اســت تــا عــاوه بــر معرفــی بخشــی از ظرفیتهــا و خدمــات
نظــام آمــاری کشــور بــه آحــاد جامعــه ،از تالشهــای فعــاالن دلســوز و تالشــگران عرصــۀ آمــار در ایـران ،اعــم از اســاتید
ارجمنــد دانشــگاهها ،دسـتاندرکاران و مســئوالن محتــرم دســتگاههای اجرایــی ،معاونــان ارجمنــد آمــار و برنامهریــزی
اســتانها ،مأمــوران خــدوم آمارگیــر و بهویــژه همــکاران مرکــز آمــار ایـران کــه علیرغم مشــکالت و مصائب عدیــده و همه
اضطرابهــا و فشــارهای ناشــی از شــیوع بیمــاری کوویــد  ،19فعالیتهــای آمــاری خــود را بــا عشــق و جدیت تمــام دنبال
کردهانــد ،تقدیــر و تشــکر بهعمــل آورم و ایــن روز ارزشــمند را خدمــت همــۀ آنهــا صمیمانــه تبریــک و شــادباش عــرض
کنــم .امیــد کــه در ســایۀ ایــن تالشهــای بیدریــغ ،فردایــی روشـنتر و آبادتــر بـرای کشــور و ملــت ایـران رقــم بخــورد.
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پیام نمایندۀ یونیسف در ایران

به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی 1400
بــه مناســبت روز آمــار و برنامهریــزی در ای ـران ،مایلــم در ابت ـدا بــه
جمهوری اســامی ایران که در ۲۲ســال گذشــته همواره این روز را گرامی
داشــته اســت ،تبریــک بگویــم؛ این امر نشـانگر اهمیتی اســت که شــما
بـرایدادههــاواطالعــاتوتحلیــلآماریقائلهســتید.بهعنواننماینده
یونیســفمایلمبراهمیــتدادههاوآماردرتصمیمگیریهــایآگاهانهدر
جهــترفــاهکــودکاندرسراســردنیاتاکیدکنم.مادریونیســفبهعنوان
بخشــی از رسـالتی که در تضمین حقــوق و رفاه کــودکان داریــم ،داده ها و
اطالعــاتمربــوطبهشــاخصهایکلیــدیکهوضعیــتکــودکانوزنان
در سراســر دنیا را منعکس میکنند ،طراحی ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل
وســپسمنتشــرمینماییم.ایندادههانقشــیاساســیدرشــکلگیری
تصمیمــاتوبرنامهریزیهــاوسیاسـتهایملــی،منطقـهایوجهانــی
دارنـد.بــاکمــکدادههــاواطالعــات،نیازهــایجدیــدونوظهورکــودکان
نالمللــی بهســمت این
شناســایی شــده و در عیــن حــال کمکهــای بی 
نیازهــاهدایــتمیشـوند.دادههــاوآمارهمچنیــندرردیابیپیشــرفتو
اصالحــاتمــوردنیــازدرروندکارهااســتفادهمیشـوندتابدینترتیــب،از
اســتفادهمؤثــروکارآمــدمنابعاطمینانحاصلشــود.
مــا در یونیســف ،اعتقــاد داریــم کــه در تمامــی مناطــق ،کشــورها و
جوامــع دنیــا ،جمعآوری آگاهانــه دادههــا ،و تجزیه و تحلیل و اســتفاده از
آنهــا نتایج بهتری بـرای کــودکان به ارمغــان خواهنــد آورد .وقتی نتوانید
چیــزی را اندازهگیــری کنیــد ،طبعـاً دانشــی هــم در مــوردش نداریـد.
زمانی که اطالعات درســت در زمان درســت ،در دســت اشــخاص درست
قـرار گیــرد ،تصمیمگیریهــای مربوط به طراحــی برنامــه ،اولویتبندی
و اســتفاده کارآمــد از منابــع آگاهانهتر ،عادالنهتر و بیشــتر به نفع کودکان
خواهــد بــود .هدف ما همچنیــن آگاهــی دادن بــه دولتهــا ،آژانسهای
نالمللــی ،اندیشــکدهها،
ســازمان ملــل ،ســازمانهای مردمنهــاد بی 
تاندرکاران و ارائه بینــش الزم
دانشــگاهیان ،اصحاب رسـانه و ســایر دسـ 
بــه ایشــان بـرای هدایــت اقداماتشــان در جهت بهبود وضعیــت زندگی
زنــان و کــودکان میباش ـد .بــه عــاوه ،یونیســف در ســطح جهانــی
تــاش میکنــد تــا ظرفیتهــای کشــورها را در جم ـعآوری بهتــر و
اســتفاده بهموقــع از تمامــی دادههــا و اطالعــات موجود تقویت نمایـد .در
ایـران ،مــا بــا مرکــز آمــار ایـران همــکاری نزدیکــی داریــم تا جمـعآوری
دادههــای تجزیهشــده و ظرفیــت تحلیلــی بـرای اســتخراج آمار صحیح
در مــورد کــودکان بـرای هدایــت برنامههــای مختص کــودکان را تقویت
کنیـم .تمرکــز ایــن همــکاری مشــترک بیــن یونیســف ایـران و مرکز
آمــار ایـران همچنیــن بــر اندازهگیــری نظاممنــد فقــر کــودکان ،انجــام
نظرســنجیهای خان ـوار همچــون نظرســنجیهای خوش ـهای چنــد

شــاخصی ( )MICsو نظرســنجیهای جمعیتشــناختی و بهداشــت
( )DHSبهعنـوان ابزارهــای مهمــی بـرای رفــع نبــود دادههــا میباشـد.
بهعنـوان مثــال ،یونیســف ،از مرکــز آمــار ایـران در تهیــه و تدویــن
نُــه گـزارش تحلیلــی و محصــول علمی بــا محوریــت کــودکان در مورد
مسـائل مختلفی همچــون ســامت و تغذیــه کــودکان ،رفاه کــودکان،
کار کــودکان و اثـرات کوویــد 19-در ســال ۲۰۲۰حمایت کرد .یونیســف
و مرکــز آمــار ایـران بــه حمایــت از اســتفاده از ایــن گزارشهــا بهصــورت
داخلــی و در بخشهــای مختلــف ادامــه خواهنــد داد.
با نگاهی به آینده ،یونیســف همچنین در حال بررســی این موضوع
اســت کــه چگونــه نــوآوری در داده هــای بــزرگ و تکنیکهــای نوظهور
میتوانــد فعالیــت موجــود را بـرای ایجاد بینشــی جدیــد و کاربــردی در
مــورد زندگــی و تجربیــات کــودکان افزایــش دهد .اســاس کار ما شــامل
جمـعآوری دادههــا ،اطالعرسـانی نتایج دادهپردازی و همچنین پیشــگام
بــودن در اتخــاذ روشهــا ،تکنولــوژی و منابع جدید اطالعات ماسـت.
یونیســف بــا مأموریتــی دوســویه شــامل؛ کمکهای بشردوســتانه
و توســعهای ،مراتــب تعهــد خــود را بــه مرکــز آمــار ایـران بـرای افزایــش
ظرفیــت و تقویــت تحلیــل دادههای تجزیهشــده بــا هــدف برنامهریزی
و اجـرای بهتــر برنامههــای هدفمنــد بـرای زنــان و کــودکان در راســتای
اولویتهــای ملــی تجدیــد مینمایـد .بهعــاوه ،مــا میخواهیــم تبــادل
شــیوههای جهانــی از جملــه انتقــال بهتریــن شــیوهها و دانش ایـران در
زمینههــای مربوطه ،مانند انجام سرشــماری و اســتفاده از دادههــای آن و
حمایــت از همــکاری جنــوب جنوب را تســهیل کنیم.
یونیســف بهعنـوان ریاســت مشــترک ســتون مقاومــت اقتصــادی
 UNDAFفعلــی (چارچــوب کمکهــای توســعهای ســازمان ملــل) و
هدایتکننــدۀ بخــش حمایــت اجتماعــی( UNSERPبرنامــه پاســخ
اجتماعــی اقتصــادی ســازمان ملــل بـرای ایـران) ،همچنیــن بــا ســایر
آژانسهــای ســازمان ملــل در ارتبــاط بوده و هماهنگی هــای مقتضی را
در اســتفاده بهینــه از دادهها و تحلیلها در برنامهریــزی و تدوین برنامه در
راســتای اولویتهــای ملــی جمهــوری اســامی ایـران بهعمل مـیآورد.
اجــازه میخواهــم کــه پیامــم را بــا تبریــک روز آمــار و برنامهریــزی
تاندرکاران
در ایــران کــه ســاالنه برگــزار میشــود ،بــه تمامــی دســ 
و متخصصینــی کــه ســخت در زمینــه جمـعآوری دادههــا و تحلیــل
آنهــا بــا هــدف تصمیمگیــری آگاهانــه بـرای رفــاه کــودکان و نوجوانــان
میکوشــند ،بــه انتهــا برسـانم.
دکتر رابین ناندی
رئیس یونیسف در جمهوری اسالمی ایران
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پیامنمایندهصندوقجمعیتمللمتحددرایران
به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی 1400
بــه مناســبت روز ملــی آمــار و برنامــه
ریــزی ،مفتخــرم کــه بــه دولــت
جمهــوری اســامی ایــران بهخاطــر
اختصــاص روزی بــه بزرگداشــت
اهمیــت آمــار در طراحــی سیاسـتها
و برنامههــای توســعه ،تبریــک
بگویــم .ایــن امــر نشــان از اهمیــت
ویــژهای اســت کــه بــه اســتفاده از
دادههــا و شــواهد در برنامهریــزی
و تصمیمگیــری داده شــده و در
عیــن حــال اســتفاده از رویکردهــای
عملگرایانــه در مدیریــت و توســعه
راه حــل راهبــردی را نشــان میدهــد.
میخواهــم بهويــژه بــه همــکاران
و کارشناســان مرکــز آمــار ایــران
(متولــی اصلــی آمارهــای رســمی
در کشــور) بــه خاطــر تالشهــای
فوقالعــادهای کــه بــرای تولیــد آمــار
و در دســترس قــرار دادن آمارهــا و
دادههــای رســمی بــرای پیشــبرد
توســعه مســتمر ایــن ملــت بــزرگ
انجــام میدهنــد ،تبریــک بگویــم.
دادههــا و آمــار نقــش بســزایی در
سیاســتگذاری دارنــد .اســتفاده از
دادههــا و آمــار بــا کیفیــت ،کشــور
را بــه تدویــن سیاســتهای مبتنــی
بــر شــواهد و برداشــتن گامهــای
کلیــدی در جهــت توســعه ســوق
میدهــد .دسترســی بــه دادههــا و
آمــار باکیفیــت و یکپارچــه ،نهتنهــا
سیاســتگذاران را قــادر میســازد
تــا تصمیمــات راهبــردی اتخــاذ
کننــد ،بلکــه فرصتهایــی را بــرای
پاســخگویی بهموقــع بــه بحرانهــای
بشردوســتانه و شــرایط اضطــراری
فراهــم میکنــد .مــا شــاهد اهمیــت

نقــش دادههــا در طــول همهگیــری
فعلــی بودیــم .ایــن همهگیــری
نهتنهــا نظامهــای ملــی ســامت
را بــه چالــش کشــیده اســت ،بلکــه
نظامهــای آمــاری ،از جملــه ظرفیــت
کشــورها بــرای تولیــد دادههــا و
آمــار بــه هنــگام و بــا کیفیــت
ماننــد آمارهــای اشــتغال ،آمــوزش،
فرزنــدآوری  /بــاروری و بهزیســتی
روانــی ـ اجتماعــی را هــم مــورد
آزمایــش قــرار میدهــد .چنیــن
دادههــا و آمــاری بــرای مدیریــت و
کاهــش تأثیــرات چندبعــدی حــوادث
اضطــراری و تدویــن راهبردهایــی
بــرای ســاختن بهتــر آینــده ،بســیار
ضــروری و حیاتــی هســتند.
بســیار امیدوارکننــده اســت کــه مطابق
بــا قانــون ملــی آمــار ایــران ،مرکــز
آمــار ایــران گامهــای بســیار مهمــی
در جهــت نوســازی سیســتم آمــاری
کشــور و گــذار از سیســتمهای ســنتی
بــه مــدرن و ثبتــی مبنــا ،برداشــته
اســت کــه انتظــار م ـیرود طــی پنــج
ســال آینــده ،تکمیــل گــردد.
صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد بهعنوان
یکــی از شــرکای اصلــی و قدیمــی مرکز
آمــار ایــران ،بهطــور کامــل متعهــد بــه
حمایــت از ایــن تالشهــای مهــم ملــی
بــا هــدف تقویــت ظرفیــت ملــی آمــار
در پاســخ بــه بحرانهــا ،ارائــه شــواهد
بهنــگام و باکیفیــت بــرای برنامههــای
توســعه و پاســخگویی بــه شــرایط
اضطــراری میباشــد.
صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد
و مرکــز آمــار ایــران توانســتهاند
تبــادالت خــود را بــا ســایر مراکــز

آمــاری در منطقــه و فراتــر از آن
بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش و
تجربیــات در چارچــوب همکاریهــای
جنوب-جنــوب تســهیل کننــد .طــی
دو ســال گذشــته ،صنــدوق جمعیــت
ملــل متحــد تبــادالت فنــی بیــن
مرکــز آمــار ایــران و ســایر دفاتــر
آمــاری کــره جنوبــی ،اندونــزی ،عمــان
و آفریقــای جنوبــی را تســهیل نمــوده
و در آینــده نزدیــک بــا مبــادالت
بیشــتر بــه همکاریهــای خــود در
ایــن زمینــه ادامــه خواهــد داد.
چشــمانداز مــا در ســازمان ملــل
متحــد و صنــدوق جمعیــت ملــل
متحــد ،دنیایــی اســت کــه در آن
مــردم و کــره زمیــن در لحظاتــی
کــه بــه حمایــت نیــاز دارنــد،
قطعــاً از آن برخــوردار شــوند.
مــا میبایســت از تمــام ظرفیــت
خــود بــرای تصمیمگیــری بهتــر
اســتفاده کنیــم و از مــردم (بهویــژه
آســیبپذیرترین گــروه هایــی کــه
طــی ســالهای گذشــته در ایــران بــه
دلیــل تأثیــرات مضاعــف تحریمهــا
و همهگیــری کوویــد 19 -آســیب
دیدهانــد) ،حمایــت کنیــم .ایــن امــر،
بــا توســعه بیشــتر ظرفیتهــا بــرای
ایجــاد ،مدیریــت ،ارائــه و اســتفاده
از دادههــا ،بــرای تصمیمگیــری
بهتــر و در نهایــت ،خدمترســانی
بهتــر بــه شــهروندان امــروز و آینــده،
امکانپذیــر اســت.
دکتر سایتا نارایانان دورایسوامی
نماینده صندوق جمعیت ملل متحد
در جمهوری اسالمی ایران
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پیام رئیس انجمن آمار ایران
به مناسبت روز ملی آمار و برنامهریزی
فرارســیدن روز ملــی آمــار
و برنامهریــزی را از جانــب
انجمــن آمــار ایــران بــه همــه
پیشکســوتان ،اســاتید ،معلمــان،
مدیــران حوز ههــاي مرتبــط
بــا آمــار ،دانشآموختــگان،
کارشناســان
دانشــجویان،
دســتگا ههای اجرايــي و همــۀ
عزیزانــی کــه در راه پيشــبرد
ایــن علــم و اعتــای فرهنــگ
آمــاری در ايــن مرزوبــوم تــاش
میکننــد ،تبریــک و تهنیــت
عــرض میكنــم .همچنیــن
گرامــی میداریــم یــاد و خاطــره
همــکاران ارزشــمند بهخصــوص
بهــرام
دکتــر
شــادروانان
صادقپــور و دکتــر حســنعلی
آذرنــوش را کــه در ســال گذشــته
از میــان مــا رخــت بربســته و بــه
دیــار باقــی شــتافتند.
در آســتانه ورود بــه ســال
بینالمللــی علــوم پایــه بــرای
توســعه پایــدار (ســال  )2022و
برنامهریــزی بــرای بزرگداشــت
و همزمــان معرفــی و نهادینــه
کــردن جایــگاه و نقــش علــم
آمــار بهعنــوان حــوزه ای مهــم
و تعیینکننــده از مجموعــه

علــوم پایــه در توســعه پایــدار
کشــور قــرار داریــم .بدیهــی
اســت حضــور موثــر و همــکاری
تنگاتنــگ همــه همــکاران اعــم
از اســاتید و کارشناســان آمــار
در کنــار دســتگاههای مرتبــط و
بهر هبــرداری از دانــش و تخصــص
مجموعــه عظیــم جامعــه آمــاری
داخــل و ایرانیــان مشــتاق در
خــارج کشــور در برنامههــای
ایــن ســال ،میتوانــد در تبییــن و
نهادینــه کــردن جایــگاه آمــار در
توســعه پایــدار ،نقشــی غیرقابــل
انــکار خواهــد داشــت.
انجمــن آمــار ایــران در کنار ســایر
اهــداف و مســئولیتهای خــود
ازجملــه برگــزاری کنفرانسهــا،
ســمینارها ،کارگا ههــا تخصصــی
و نیــز انتشــار مجــات علمــی و
کتــب تخصصــی و ارتقــای دانــش
آمــاری ،بــار دیگــر و هماننــد
ســال قبــل بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع ،مجــددا اعــام مینمایــد
کــه آمادگــی کامــل دارد تــا بــا
بهر هگیــری از تجــارب ارزشــمند
همــه اعضــای حقیقــی و حقوقــی
زمینــه ایجــاد تشــکلی صنفــی
باهــدف حمایــت از منافــع

جمعــی دســتاندرکاران ایــن
رشــته علمــی و افزایــش میــزان
اشــتغال دانشآموختــگان آمــار
را فراهــم نمایــد.
ضمــن تبریــک مجــدد روز ملــی
آمــار و برنامهریــزی و بــا آرزوی
ســامتی و تقاضــای مؤکــد
مشــارکت فعــال جامعــه آمــاری
در پژوهشهــای ملــی مرتبــط بــا
کوویــد 19-از یکســو و انعــکاس
نظــرات و نتایــج پژوهشهــای
خــود بــه ایــن انجمــن ،موفقیــت
همــه آماردانــان کشــور در انجــام
فعالیتهــای علمــی و اجرایــی
و اقــدام بــرای معرفــی نقــش و
اهمیــت علــم آمــار و کاربردهــای
آن در زمینههــای مختلــف
را از ایــزد منــان خواســتارم.
امیدواریــم در آینــده نزدیــک و
بــا رفــع نگرانیهــای ناشــی از
ویــروس کرونــا فرصــت دیــدار
حضــوری بــرای همــه عزیــزان
در کالس درس و همایشهــای
علمــی فراهــم گــردد.
با آرزوي موفقیت
دکتر عبدالرحمن راسخ
رئیس انجمن آمار ایران
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وضعیت نظام آماری

و تولید آمارهای رسمی در کشور
در ابتــدا روز آمــار و برنامهریــزی را بــه همــه فعاالنــه
عرصــه آمــار و برنامهریــزی کشــور تبریــک میگویــم و
در ایــن ایــام ســخت پاندمــی کرونــا کــه بــه هیــچ وجــه
فعالیتهــای آمــاری بهویــژه جمـعآوری دادههــا را تعطیــل
نکــرده بلکــه گســترش نیــز دادهانــد آرزوی ســامتی دارم.
امیــدوارم در ایــن یادداشــت ،مجــال و تــوان آن را داشــته
باشــم تــا تصویــری مناســب از وضعیــت فعالیتهــای
جــاری کشــور در زمینــۀ حــوزه آمــار رســمی را ارائــه کنــم.
چــون یکــی از اهــداف ایــن یادداشــت ،آشــنایی
اســتادها ،دانشــجویان و فــارغ التحصیــان آمــار مراکــز
آموزشــی بــا فعالیتهــای آمــار رســمی در کشــور اســت،
ســعی خواهــم کــرد تصویــری از فعالیتهــای جــاری
کشــور را کــه همســو بــا توصیههــا و نیــاز ســازمانها،
نهادهــا و دفاتــر بینالمللــی اســت بــه مخاطبیــن محتــرم
عرضــه کنــم تــا ضمــن آشــنایی بیشــتر ،بــه اهمیــت
بینالمللــی بــودن فعالیتهــای آمــاری در کشــور نیــز
پــی ببریــم.
در ســطح دنیــا ،بخــش آمــار ســازمان ملــل متحــد و
کمیســیون آمــار ایــن ســازمان هماهنگکننــده تولیــد و
انتشــار آمــار در جهــان اســت ضمن اینکه ســایر ســازمانهای
تخصصــی و کمیســیونهای اجتماعــی و اقتصــادی ملــل
متحــد نیــز در قارههــای مختلــف ،هماهنگیهــای منطقـهای
را در ایــن خصــوص انجــام میدهنــد.
ابتــدا بــد نیســت اشــاره کنــم کــه نظــام آمــاری
کشــور ،متشــکل از شــورایعالی آمــار اســت کــه هــم
زمــان بــا قانــون تأســیس مرکــز آمــار ایــران تصویــب
شــد .رئیــس ایــن شــورا ،معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس
ســازمان برنامــه بودجــه اســت .دبیرخانــه ایــن شــورا هــم
در مرکــز آمــار ایــران اســت11 .دســتگاه اجرایــی از جملــه

بانــک مرکــزی عضــو ایــن شــورا هســتند .ایــن شــورا
هماهنگکننــده نظــام آمــاری کشــور اســت .نظــام تولیــد
آمــار در ایــران نیمهمتمرکــز اســت.
هــم اکنــون در چارچــوب نوینســازی نظــام آمــاری
کشــورکه دارای مؤلفههــای متعــدد اســت چندیــن موضــوع
مهــم در ســطوح عالــی مدیریتــی کشــور مطــرح اســت.
الیحــه قانــون آمــار کشــور کــه قبال توســط شــورایعالی
آمــار تصویــب شــده بــود در کمیســیون فرعــی اجتماعــی
دولــت نیــز تصویــب شــده و هــم اکنــون در دســتور کار
کمیســیون اصلــی اجتماعــی دولــت قــرار دارد.
در ایــن الیحــه ،تأســیس نظــام آمارشناســی کشــور
نیــز پیشبینــی شــده اســت.
تدویــن سیاس ـتهای کلــی نظــام آمــاری کشــور هــم
اکنــون در کمیتــه آمــار مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
مطــرح اســت ،از جملــه مــوارد زیــر:
ـ موضــوع ســاماندهی نظــام تولیــد و جم ـعآوری داده
تحــت عنــوان حکمرانــی داده توســط نهادهــای مختلــف
نیــز در حــال بررســی و پیگیــری اســت.
ـ تهیه و توسعه ا ّولین فهرست آمارهای رسمی کشور،
ـ تغییر رویکرد در روشهای جمعآوری داده،
ـ تدوین و ابالغ چارچوب کیفیت آمارهای رسمی،
ـ توســعه آمارهــای ثبتــی مبنــا ،بهویــژه اســتفاده از
پایــگاه دادههــای دســتگاههای اجرایــی کشــور
ـ مصوبــه دولــت در خصــوص حــذف سرشــماری
 5ســاله نفــوس و مســکن و اجــرای ا ّولیــن سرشــماری
نفــوس و مســکن ثبتــی مبنــا در ســال 1405
ـ توســعه تولیــد آمــار رســمی در ســطوح جغرافیایــی
کوچــک از جملــه اســتان و شهرســتان از جملــه تحــوالت
مهــم نظــام آمــاری کشــور در طــی دو ســال اخیــر اســت.
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موضوع آمار رسمی
در ایــران نیــز هماهنــگ بــا کشــورهای توســعه یافتــه
در آمــار ،بــه اســتناد بنــد الــف مــاده  6ســومین برنامــه
 5ســاله ملــی آمــار کشــور ،مرکــز آمــار ایــران مکلــف
شــد بــا همــکاری دســتگاههای اجرایــی کشــور فهرســت
آمــار رســمی کشــور را تــدون نمایــد و پــس از تصویــب
شــورایعالی آمــار ابــاغ کنــد .خوشــبختانه ا ّولیــن
لیســت آمــار رســمی کشــور در کمیســیون تخصصــی
شــورایعالی آمــار بــه تصویــب رســید .ایــن فهرســت
اغلــب دســتگاههای مهــم کــه در تولیــد آمارهــای
کلیــدی کشــور نقــش دارنــد را در برگرفتــه اســت.
ایــن فهرســت حــدود  480متغییــر را در  23موضــوع
اصلــی و  67موضــوع فرعــی شــامل شــده اســت.
همانطــور کــه همــه میداننــد آمارهــای رســمی هــر
کشــور حاصــل فعالیــت نظــام آمــاری آن کشــور اســت
و البتــه در ایــن نظــام هــر آمــاری را نمیتــوان تحــت
عنــوان آمــار رســمی شــمارش کــرد.
در چارچــوب تعریــف آمارهــای رســمی اغلــب
دســتگاههای اجرایــی ،موسســات ،نهادهــا کــه بــه
نحــوی زیــر نظــر نهــاد رهبــری و قــوای س ـهگانه کشــور
فعالیــت دارنــد منشــاء تولیــد داده و متعاقــب آن منشــاء
آمــار و اطالعــات آمــاری هســتند .البتــه همــه دادههــا و
آمارهــای جمــعآوری شــده قابــل انتشــار بهویــژه تحــت
عنــوان آمارهــای رســمی نیســتند.
در جهــان تولیــد آمــار بهعنــوان یــک کاالی عمومــی
شــناخته شــده اســت و روش تولیــد آنهــا از یــک چارچوبی
تبعیــت میکنــد .تولیــد آمــار هزینــه نیســت بلکــه
ســرمایه گــذاری بــرای توســعۀ کشــور اســت.
در جهــت تولیــد آمارهــای رســمی و در راســتای
ایجــاد قابلیــت مقایســه بینالمللــی آمارهــا و
رتبهبنــدی کشــورها ،ســازمان ملــل اقــدام بــه تدویــن
اســتانداردها ،توصیــه نامههــا ،دســت نامههــا ،راهنماهــا
و طبقهبندیهــای بینالمللــی در خصــوص آمــار
نمــوده و تمــام کشــورها را بــه تبعیــت و اســتفاده از آنهــا
ترغیــب میکنــد .مثــ ً
ا ســازمان ملــل متحــد تــا کنــون
بــرای پایــش ســه دوره از برنامههــای توســعه جهانــی
کــه توســط ایــن ســازمان تدویــن و تصویــب شــده،
شــاخصهایی را بــرای پایــش رونــد پیشــرفت تدویــن
کــرده اســت.
ـ دوره ا ّول در ارتبــاط بــا برنامــه جمعیــت و توســعه
بــوده کــه تحــت عنــوان نماگرهــای  ICPDشــناخته شــده
اســت.
ـ دوره دوم در ارتبــاط بــا برنامــه محــو فقر و بیســوادی

بــوده کــه تحــت عنــوان نماگرهــای هــزاره ســوم MDG

معــروف بــود.
ـ دوره ســوم کــه از ســال  2015میــادی شــروع شــده
و تــا  2030ادامــه خواهــد داشــت برنامــه توســعۀ پایــدار
اســت کــه آمارهــای مرتبــط تحــت عنــوان نماگرهــای
توســعۀ پایــدار  SDGنامگــذاری شــده و بــه کشــورهای
عضــو ملــل متحــد توصیــه شــده تــا بــرای پایــش جهانــی
و دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار ،آمارهــای مرتبــط را
جمــعآوری و شــاخصهای مــورد نظــر را تولیــد و ارائــه
نماینــد.
ســازمان ملــل بــرای تولیــد هریــک از شــاخصها،
روش و فرمــول محاســبه تدویــن و ابــاغ نمــوده تــا
قابلیــت مقایســه بینالمللــی آمــار تولیــد شــده میــان
کشــورهای عضــو فراهــم شــود.
اگــر مراجعــهای بــه طبقهبنــدی فعالیتهــای آمــاری
کــه تحــت عنــوان  CSAشــناخته شــده داشــته باشــیم.
فعالیــت نظــام آمــاری کشــورها در  5حــوزه طبقهبنــدی
میشــوند کــه ســه حــوزه بــه تولید،جم ـعآوری و انتشــار
آمــار اختصــاص دارد و دو حــوزه هــم بــه موضوعــات
روش شناســی و موضوعــات اســتراتژیک و مدیریتــی
آمــار ارتبــاط دارد .ایــن طبقهبنــدی توســط کمیســیون
اقتصــادی اروپــا تدویــن شــده اســت.
ســه حوزه جمعآوری و تولید آمار عبارتند از:
 -1حوزه آمارهــای جمعیتی و اجتماعی
 -2حوزه آمارهای اقتصادی
 -3حوزه آمارهای محیط زیســت و فرابخشی.
در ایــن ســه حــوزه ،آمارهــا ،هــم بهصــورت میدانــی
یعنــی آمارگیــری و هــم بــه طریــق ثبتــی ،یعنــی ثبــت
فعالیتهــای جــاری در دســتگاههای اجرایــی حاصــل
میشــود .منظــور از آمارهــای ثبتــی تبدیــل ثبتهــای
اداری بــه آمارهــای ثبتــی اســت.
در ارتبــاط بــا حــوزه آمارهــای جمعیتــی و اجتماعــی،
حــدود 11زیــر حــوزه وجــود دارد و چندیــن ســازمان
بینالمللــی درگیــر تدویــن اســتانداردها وتوصیــه نامــه
و دســتورالعملهای آمــاری هســتند.
جمعیــت و مهاجرت
آمــار جمعیــت مهمتریــن و کلیدیتریــن آمــار
هــر کشــور قلمــداد میشــود و سرشــماری نفــوس و
مســکن بزرگتریــن واقعــه آمــاری هــر کشــور قلمــداد
میشــود کــه شــامل مــواردی چــون؛ کار ،آمــوزش،
ســامت ،درآمــد و هزینــه ،حمایــت اجتماعــی ،مســکن و
محلهــای ســکونت ،عدالــت و جــرم و جنایــت ،فرهنــگ،
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فعالیتهــای سیاســی و ســایر فعالیتهــای اجتماعــی و
گــذران وقــت مــی شــود .مثـ ً
ا در خصــوص آمارهــای کار
ســازمان بینالمللــی کار متولــی بــوده کــه دارای قدمــت
 100ســاله اســت و هــر  5ســال یکبــار بــا حضــور تمــام
آمارشناســان کار کشــورهای عضــو نشســت تخصصــی در
ارتبــاط بــا نحــوه تولیــد آمارهــای کار ( )ICLSتشــکیل
میدهــد و قطعنامــه تدویــن و ابــاغ مینمایــد .مــن
شــخصاً ســه بــار توفیــق حضــور در نشســتهای ایــن
ســازمان را داشــتم.
خوشــبختانه بــه مــدت چندیــن ســال یکــی از
کارشناســان مجــرب و قدیمــی مرکــز آمــار ایــران مدیــر
بخــش آمــار ایــن ســازمان بــود .بعــاوه ایشــان مشــاور
مرکــز آمــار در تهیــه طــرح آمارگیــری نیــروی کار کشــور
اســت کــه بهصــورت فصلــی در کشــور بــه مــورد اجــرا
گذاشــته میشــود.
ایــران عضــو ایــن ســازمان بینالمللــی اســت.
کشــورهای عضــو مجــاز هســتند بــه کنوانســیون آمــار
کار بــه پیوندنــد و آمارهــای بــازار کار خــود را مطابــق
بــا توصیههــای آن ســازمان تولیــد و ضمــن اســتفاده در
داخــل کشــور ،در اختیــار آن ســازمان و ســایر نهادهــای
بینالمللــی بــرای ارزیابــی وضعیــت بازارهــای جهانــی
کار قــرار دهنــد.
ایــن ســازمان دارای دفاتــر منطقـهای در تمــام مناطــق
دنیــا میباشــد و آمارشناســانی کــه دارای مهــارت و
توانمنــدی الزم و رقابتــی هســتند میتواننــد مطابــق
اعــام نیازهــای ادواری در ایــن ســازمان اســتخدام شــوند.
در ایــران هــم وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
و ادارات کل اســتانی ایــن وزارتخانــه در خصــوص
آمارهــای مختلــف از جملــه آمارحــوادث شــغلی ،آمــار
کاریابیهــا ،آمــار مهــارت آمــوزان ،آمــار مقــرری بگیــران
بیمــه بیــکاری و ...فعالیــت دارنــد کــه بــه خدمــات آمــار
شناســان کار و فــارغ التحصیــان آمــار نیــاز دارنــد.
مثالهــای دیگــر در ارتبــاط بــا آمارهــای ایــن حــوزه
میتــوان بــه آمارهــای آمــوزش و فرهنــگ اشــاره کــرد
کــه در ســطح بینالمللــی یونســکو متولــی آن میباشــد
و در خصــوص چگونگــی تولیــد و انتشــار آمارهــای ایــن
حــوزه توصیــه نامــه تدویــن و در اختیــار کشــورهای عضــو
قــرار میدهــد .بعــاوه ســازمانهای بینالمللــی عــاوه
بــر تدویــن متدولــوژی تولیــد و روشهــای محاســبه
شــاخصها در خصــوص تدویــن طبقهبندیهــای
اســتاندارد آمــاری نیــز اقــدام مینماینــد .یکــی از
مهمتریــن طبقههــای مــورد اســتفاده در تولیــد
آمارهــای آمــوزش ،طبقهبنــدی تحصیــات و رشــتههای

تحصیلــی اســت کــه تحــت عنــوان طبقهبنــدی ISCED
شــناخته شــده اســت کــه یونســکو آن را تدویــن و منتشــر
کــرده اســت .ایــن طبقهبنــدی بــا توجــه بــه گســترش
رشــتههای تحصیلــی در مــدارس و دانشــگاه هــر چنــد
وقــت یکبــار بازنگــری نیــز میشــود .دوره بازنگــری
بســتگی بــه میــزان گســترش رشــتههای تحصیلــی در
جهــان دارد .همینطــور ســازمان بینالمللــی کار نیــز
طبقهبنــدی مشــاغل  ISCOرا بــرای ســنجش آمارهــای
کار تدویــن و منتشــر کــرده اســت.
در همیــن راســتا ،در ایــران اغلــب آمارهــای رســمی
در زمینــۀ آمــوزش ،فرهنــگ ،کار و ...کــه توســط مرکــز
آمــار ایــران ،وزارت علــوم ،وزارت آمــوزش و پــرورش،
وزارت کار و...جمــعآوری میشــوند بایــد برپایــه همیــن
طبقهبندیهــای بینالمللــی آمــاری منتشــر شــوند در
غیــر اینصــورت از کیفیــت الزم و همینطــور قابلیــت
مقایســه بینالمللــی برخــوردار نخواهنــد بــود.
در همیــن راســتا آمارهــای مربــوط بــه حــوزه ،جمعیت،
ســامت ،مســکن ،معلولیــت ،اعتیــاد ،جــرم و جنایــت،
فرهنــگ ،گــذران وقــت و ...نیــز در کشــور جمــعآوری و
تولیــد میشــوند .مثــا در خصــوص چگونگــی ثبــت
وقایعــه چهارگانــه والدت ،فــوت ،ازدواج و طــاق و
همچنیــن آمارهــای مرتبــط ،ســازمان ملــل اقــدام بــه
تدویــن و انتشــار یــک راهنمــا تحــت عنــوان آمارهــای
حیاتــی نمــوده اســت کــه ســازمان ثبــت احــوال کشــور از
آن تبعیــت مینمایــد.
حوزه آمارهــای اقتصادی
از مهــم تریــن زیــر حوزههــای آمارهــای اقتصــادی
مــی تــوان بــه مــواردی چــون؛ آمارهــای اقتصــاد کالن،
حســابهای اقتصــادی ،آمارهــای کســب و کار ،آمارهــای
بخــش عمومــی ،کشــاورزی ،جنــگلداری و شــیالت،
انــرژی ،اســتخراج معــدن ،تولیــد صنعتــی ،ســاخت و
ســاز ،حمــل و نقــل ،گردشــگری ،آمارهــای مالــی ،بیمــه
و بانکــداری ،آمارهــای مالــی دولــت ،بخــش عمومــی و
مالیاتــی ،تجــارت و تــراز پرداختهــای بینالمللــی،
قیمتهــا ،هزینــه نیــروی کار ،علــم ،ف ّنــاور ی و نــوآوری
اشــاره نمــود.
تولیــد آمــار حســابهای اقتصــادی یکــی از
مهمتریــن وظیفــه ســازمانهای آمــاری در کشــورهای
مختلــف جهــان اســت .در ایــران هــم بــرای محاســبه
آمــار تولیــد ناخالــص داخلــی ،میــزان رشــد اقتصــادی،
ارزش افــزوده بخشهــا و زیــر بخشهــا ،میــزان ســرمایه
گــذاری و دههــا آمــار دیگــر بایــد آمارگیریهــای کســب
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و کار در کشــور بهطــور مســتمر انجــام شــود تــا زمینــه
محاســبه ایــن شــاخصها فراهــم شــود.
همینطــور حســابهای منطقــهای کــه مشــابه
حســابهای اقتصــادی اســت ولــی ســطح انتشــار ان
بــرای محدودههــای جغرافیایــی اســتانی اســت.
حســابهای اقمــاری هــم بهنوعــی حســابهای
تخصصــی -موضوعــی اســت مثــل حســاب اقمــاری
ســامت؛ حســاب گردشــگری ،حســاب آمــوزش ،حســاب
ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،حســاب تعــاون ،حســاب
محیــط زیســت و ...ایــن آمارهــا بــا همــکاری دســتگاههای
اجرایــی ذیربــط و در چارچــوب توصیههــای بینالمللــی
بهویــژه نظــام حســابهای ملــی  SNAدر کشــور تولیــد
و منتشــر میشــود.
آمارهــای حــوزه کشــاورزی هــم مثــل ســایر
آمارگیریهــا در کشــور در چارچــوب توصیههــای و
دســتورالعملهای ســازمان بینالمللــی خــوارو بــار
جهانــی  FAOتوســط مرکــز آمــار ایــران ،وزارت جهــاد
کشــاورزی و ...بهطــور مســتمر در کشــور تولیــد و منتشــر
میشــو د .
آمارهــای پولــی و مالــی از دیگــر آمارهــای رســمی
کشــور اســت کــه توســط بانــک مرکــزی بهطــور مســتمر
جمــعآوری و منتشــر میشــود.
شــاخصهای قیمــت و آمارهــای تــورم و ...از جملــه
آمارهــای اقتصــادی اســت کــه بهطــور مســتمر در کشــور
جمــعآوری و منتشــر میشــود.
حــوزه آمارهــای محیط زیســت و فرابخشــی
آمارهــای مربــوط بــه ایــن حــوزه شــامل زیرحــوزه
هایــی ماننــد؛ محیــط زیســت ،آمارهــای نواحــی کوچــک
و منطقــهای ،شــاخصها و آمارهــای فرابخشــی ،شــرایط
زندگــی ،فقــر و مســائل اجتماعــی مرتبــط ،جنســیت و
گروههــای خــاص جمعیتــی ،اطالعــات و ارتباطــات،
جهانــی شــدن ،شــاخصهای مرتبــط بــا اهــداف توســعه
هــزاره ،توســعۀ پایــدار ،کارآفرینــی و ســالنامهها و
مجموعههــای مختصــر مشــابه مــی شــود.
ســالنامه آمــاری هــر کشــور ،یکــی از مهمتریــن
فعالیتهــا آمــاری قلمــداد شــده و مرجــع اصلــی
اســتنادات آمــاری اســت .همانطــور کــه اعــام شــد
وظایــف نظــام آمــاری در کشــورها صرفــاً جمــعآوری
داده و تولیــد شــاخصهای آمــاری نیســت بلکــه وظایــف
مهــم و کلیــدی دیگــری هــم دارنــد کــه در دو حــوزه زیــر
خالصــه میشــود:
حــوزه  -4روششناســی ،جمـعآوری ،پــردازش ،انتشــار

و تجزیــه و تحلیــل دادههــا
حــوزه  -5موضوعــات اســتراتژیک و مدیریتــی
آمارهــای رســمی
اهــم فعالیتهــای ایــن دو حــوزه در خصــوص
نمونــه گیریهــا ،تدویــن تعاریــف و مفاهیــم ،تدویــن
طبقهبندیهــای امــاری ،نشــریات و انتشــار نتایــج
طرحهــا ،تهیــه نــرم افزارهــا و ...اســت.
اغلــب فعالیتهــای آمــاری کشــورها بهدســت توانــای
آمارشناســان و کارشناســان موضوعــی انجــام میشــود
آنهــا متخصصــان حرفــهای هســتند کــه بــا اســتفاده از
رو شهــا و مد لهــای آمــاری نســبت بــه حــل مســائل
جامعــه خــود مطابــق توصیههــا و اســتانداردهای
ســازمان ملــل و دفاتــر و نهادهــای وابســته بــه آن عمــل
میکننــد .
آمارشناســان و کارشناســان موضوعــی صرفنظــر
از اینکــه کجــا کار کننــد در بخــش خصوصــی یــا
دولتــی بایــد بــا وظایفــی چــون؛ -1طراحــی فرایندهــای
جمــعآوری داده 2 ،ـ اســتانداردها و طبقهبندیهــای
بینالمللــی3 ،ـ پــردازش تجزیــه و تحلیــل و تفســیر داده
هــا4 ،ـ شــناخت روندهــا و روابــط بیــن داده هــا5 ،ـ نحوه
انتقــال نتایــج طرحهــا بــه ذینفعــان-6 ،مشــاوره بــرای
سیاســتهای ســازمانی و کســب وکارهــا و -7کمــک
بــه تصمیمســازی و تصمیــم گیریهــا آشــنایی کامــل
داشــته باشــند.
در پایــان بایــد اشــاره کنــم کــه دانشــجویان و فــارغ
التحصیــان آمــار دانشــگاهها بــه دانــش و مهارتهایــی
نیــاز دارنــد کــه بــه نظــر مــن ایــن مهار تهــا الزم اســت
در برنامــه درســی دانشــگا هها ،رســماً گنجانــده شــود.
متأســفانه آنطــور کــه انتظــار اســت بــه موضــوع آمــار
رســمی در دانشــگا هها توجــه الزم نشــده اســت .ایــن
خالءهــا میتوانــد از طریــق ارتبــاط بیــن دانشــگا هها
و واحدهــای آمــاری دســتگاههای اجرایــی کشــور
بهویــژه مرکــز آمــار ایــران و همینطــور انجمــن آمــار
ایــران تــا حــد زیــادی رفــع شــود و زمینــه آشــنایی
دانشــجویان و اســتادها را بــا فعالیتهــای آمــار رســمی
فراهــم نمایــد.
یادداشــتم را بــا ایــن کالم بــه پایــان میبــرم کــه
«آمــار فقــط ارقــام نیســت بلکــه عناصــر اصلــی تولیــد
دانــش در یــک جامعــه اســت».
ســید نعمت اله میرفالح نصیری

معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی
مرکز آمار ایران
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در گفتگو با دکتر مجتبی گنجعلی ،معاون پژوهشی پژوهشکدۀ آمار مطرح شد:

یو
بدون آمار و برنامهریزی ،تصمیمگیر 
ارزیابی عملکر د فردی و گروهی امکانپذیر نیست
اهمیت آمار و برنامهریزی در کشور چگونه است؟

ی و ارزیابــی عملکــر د
بــدون آمــار و برنامهریــزی ،تصمیمگیــر 
فــردی و گروهــی امکانپذیــر نیســت .مدیــران ،سیاســتگذاران،
برنامهریزان و کارشناســان بــرای تدوین راهبردها ،سیاســتگذاری
و تعییــن راهکارهــا بــه آمــار و برنامهریــزی نیــاز دارنــد .فعــاالن
اقتصــادی بــرای شناســایی خالءهــای متعــدد موجــود ،جایــگاه
و وضعیــت کشــور از نظــر اقتصــادی بــه تحلیلهــای آمــاری
نیازمنــد و جمعیتشناســان بــرای یافتــن الگوهــای پی ـشروی
جامعــه بــه روشهــای آمــاری بــرای تحلیــل دادههــای مربــوط
نیــاز دارنــد .ارائــه روشــی پویــا بــرای پیشبینــی وضعیــت آینده
و بررســی وضعیــت موجــود در بخشهــای مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی نیــز مســتلزم اســتفاده از آمــار و دادههــای
دقیقــا جمـعآوری شــده اســت.
پژوهشــکده چــه نوآوریهایــی در هفتــه آمــار و
برنامهریــزی دارد؟

پژوهشــکده در راســتای روز و هفتــه آمــار بــا عنــوان -ورود بــه
قــرن جدیــد بــا حکمرانــی دادههــا در نظــام آمــاری نویــن-
وبینارهــای علمی-تخصصــی ( )۱سرشــماری ثبتیمبنــا:
الزامــات روششــناختی و چالشهــا و فرصتهــای دادهای ()۲
تغییــر جریــان گــردآوری دادههــا از روشهــای ســنتی بــه نوین
( )۳بررســی علــل اصلــی مــرگ و میــر در ســالهای  ۸۵تــا
 95و نقــش آن در آینــده جمعیــت ایــران و نشســت معرفــی
محصــوالت و فعالیتهــای پژوهشــکده آمــار توســط رئیــس
محتــرم پژوهشــکده آمــار را برگــزار کــرده و یــا خواهــد کــرد.
فعالیتهای پژوهشکده در چه راستایی است؟

( )۱همــکاری بــا موسســات آموزشــی و پژوهشــی کشــور
بهمنظــور ارتقــای کیفیــت فعالیتهای پژوهشــی ( )۲دســتیابی
بــه بهتریــن و مناسـبترین فنــون و روشهــای تولیــد و توزیــع
آمــار و مســائل مربــوط و شــناخت مشــکالت و ارائــه راهکارهــا
بــرای آنهــا ()۳ارتقــای کیفیــت فراینــد تولیــد و توزیــع آمــار
و اطالعــات در نظــام آموزشــی کشــور ( )۴ارتقــای توانمنــدی
پژوهشــی کشــور در زمینــۀ مســائل مربــوط بــه آمــار.

پژوهشــکده در ارتبــاط بــا دانشــگاهها چــه کارهایــی
انجــام داده اســت؟

( )۱دعــوت از اســتادها بــرای ارائــه وبینــار و کارگاههــای
آموزشــی ( )۲انعقــاد قراردادهــای پژوهشــی بــرون ســازمانی
بــا اســتادها دانشــگاههای مختلــف ( )۳حمایــت از
رســالههای دکتــری و پایاننامههــای کارشناســی ارشــد
در آمــار رســمی و ( )۴معرفــی پژوهشــکده و مرکــز آمــار
از طریــق پروژههــای کارشناســی بــه دانشــجویان آمــار در
ایــن مقطــع تحصیلــی.
پژوهشکده چه تفاهمنامههایی منعقد کرده؟

پژوهشــکدۀ آمــار بهمنظــور همــکاری پژوهشــی بــا مؤسســات
آموزشــی و پژوهشــی کشــور در راســتای ارتقــای کیفیــت
فعالیتهــای پژوهشــی تفاهــم نامههایــی زیــادی بــا انجمنهــا
و دانشــگاهها دارد کــه ســه تفاهمنامـ ه منعقــد شــدۀ اخیــر بــه
شــرح زیــر اســت:
( )۱انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بیــن مرکــز آمــار ایــران و
دانشــگاه شهیدبهشــتی ( )۲انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا
انجمــن آمــار ایــران و ( )۳انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بیــن
مرکــز آمــار ایــران و دانشــگاهخوارزمی
همــکاری پژوهشــگران ،محققــان ،اســتادها و دانشــجویان
در ارتبــاط بــا پژوهشــکده چگونــه هســت و چطــور
میتــوان آنهــا را ترغیــب کــرد؟

در حــال حاضــر همکاریهــای گســتردهای انجــام میشــود
کــه برخــی در ســواالت قبلــی شــما پاســخ داده شــد،
بهرحــال هنــوز دسترســی بــه دادههــا بــا مشــکالتی مواجهــه
اســت ،فراخوانهــای طرحهــای پژوهشــی بهخوبــی انجــام
نمیشــود ،مجــات پژوهشــکده بهخوبــی معرفــی نشــدهاند
و مســیر داوری آنهــا در حــد ایدئــال پیــش نمـیرود ،فضــای
فیزیکــی پژوهشــکده بــرای بحــث و مذاکــره محققیــن
کفایــت نمیکنــد ،تجهیــزات کامپیوتــری الزم در اختیــار
پژوهشــگران و حتــی اعضــای خــود پژوهشــکده قــرار
نمیگیــرد و. ...
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اهمیت توسعهیافتگی نظام

آماری در توسعه یافتگی کشور

در هــر نــوع نظــام اقتصــادی و
سیاســی یکــی از نهادهــای ا ّولیــه
و ضــروری بــرای رشــد و توســعه،
نظــام آمــار و اطالعــات ســاختاریافته
و مــدرن اســت کــه قــادر باشــد
در تعامــل بــا ســایر نهادهــا ،آمــار
و اطالعــات مــورد نیــاز سیســتم
را بهعنــوان خــوراک اصلــی
برنامهریــزی و سیاســتگذاری ،تولیــد
و در اختیــار برنامهریــز و سیاســتگذار
قــرار دهــد .امــروزه در مباحــث
جدیــد توســعه ،توســعهیافتگی
نظــام آمــاری جــزء شــاخصهای
اصلــی توســعهیافتگی کشــورها بــه
حســاب میآیــد و کشــور توســعه
یافتــهای را پیــدا نمیکنیــم کــه
نظــام آمــاری توســعهیافته نداشــته
باشــد .متأســفانه ایــن موضــوع در
کشــورهای در حــال توســعه متفــاوت
اســت.
اوالً تفکــر حاکــم بــر بدنــه اجرایــی
کشــورهای در حــال توســعه ،تفکــر
توســعهای نبــوده اســت و نــگاه بــه
آمــار و اطالعــات صرفــاً بهعنــوان
ابــزاری جهــت تأمیــن نیازهــای
روزمــره سیاســتگذار و برنامهریــز
تقلیــل یافتــه و نقــش آمــار و
اطالعــات بهعنــوان زیربنــای اصلــی
برنامهریــزی و توســعه پذیرفتــه
نشــده اســت.

ثانیـ ٌا در کشــورهای در حــال توســعه
تــرس از شــفافیت همــواره بهعنــوان
مانعــی بــزرگ در جهــت شــکلگیری
نظــام آمــاری ســاختار یافتــه و
فراگیــر عمــل کــرده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه یکــی از مؤلفههــای
اصلــی حکمرانــی شایســته (Good
 )Governanceشــفافیت اســت کــه
بــدون نظــام آمــاری جامــع و همــه
جانبــه امکانپذیــر نمیباشــد.
ثالث ـاً در کشــورهای در حــال توســعه
حمایتهــا و البیهــای جانبدارانــه
نهادهــا و ســازمانها همــواره مانعــی
در جهــت اســتقرار درســت نهادهــا و
تعریــف درســت شــرح وظایــف آنهــا
شــده اســت .در مباحــث جدیــد
توســعه در کنــار پایــداری اقتصــادی و
اجتماعــی ،یکــی از مؤلفههــای اصلــی
توســعه یافتگــی کشــورها پایــداری
نهــادی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه نحوه
چیدمــان و اســتقرار نهادهــا ،تعامــات
و شــرح وظایــف آنهــا بایــد بهگونـهای
باشــد کــه نهادهــا تکمیلکننــده
و تقویتکننــده همدیگــر باشــند و
برآینــد اثــر آنهــا هــم افزایــی در نظــام
ایجــاد نمایــد نــه اینکــه در تعــارض
بــا یکدیگــر بــوده و تضعیفکننــده
همدیگــر باشــند .در کشــورهای در
حــال توســعه شــاهد ایــن موضــوع
هســتیم کــه بعضــاً نهادهــا بــا شــرح

وظایــف مــوازی و متداخــل در مقابــل
یکدیگــر اســتقرار یافتــه و برآینــد
اثــر آنهــا بهگونــهای اســت کــه
مســتهلککننده یکدیگــر بــوده و در
بلندمــدت مســتهلککننده کل نظــام
هســتند.
نمونــه بــارز آن در جمهــوری اســامی
ایــران وجــود نهادهــای مــوازی و
تولیــد و انتشــار آمارهــای رســمی
مــوازی ولــی متفــاوت و بعضــاً
متناقــض ،بــا روشهــا و تعاریــف و
مفاهیــم مختلــف اســت .ایــن مســئله
ضمــن اتــاف منابــع و کاهــش
ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی
بــه حاکمیــت و همچنیــن نظــام
آمــاری ،پیشبینیپذیــری اقتصــاد
کشــور را بــا چالــش جــدی مواجــه
نمــوده اســت و موجــب ســردرگمی
سیاســتگذار و فعــاالن اقتصــادی
داخلــی و خارجــی شــده اســت و
بــه یکــی از عوامــل اصلــی تزریــق
نــا اطمینانــی و بیثباتــی در فضــای
اقتصــاد کشــور بــدل شــده اســت.
لــذا الزم اســت سیاســتگذار و
قانونگــذار بــا هــدف ایجــاد فضایــی
امــن و قابــل پیشبینــی بــرای کســب
وکارهــا در ا ّولیــن گام ،یکبــار بــرای
همیشــه قانــون نظــام آمــاری کشــور را
بــا مداقــه الزم بررســی و جلــوی تولیــد و
انتشــار آمارهــای مــوازی و متناقــض کــه
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تزریقکننــده نــا اطمینانــی در فضــای
کشــور اســت را بگیــرد تــا پایانــی بــرای
شــروع توســعه در کشــور باشــد.
بررســی رونــد توســعه یافتگــی
کشــورهای پیشــرفته ایــن واقعیــت
را نشــان میدهــد کــه تنهــا راه
دســتیابی بــه رشــد و توســعۀ پایــدار
و همهجانبــه ،برنامهریــزی دقیــق
و هدفمنــد بــر روی واقعیــات جامعــه
اســت کــه در قالــب آمــار و اطالعــات
نمــود پیــدا میکنــد و ابــزار جایگزیــن
دیگــری غیــر از آمــار و اطالعــات
بــرای برنامهریــزی و سیاســتگذاری
هدفمنــد وجــود نــدارد .فلســفه اصلــی
شــکلگیری ســازمانهای آمــاری
نیــز همیــن موضــوع اســت؛ هــر چنــد
کــه متأســفانه در کشــورهای کمتــر
توســعهیافته بــه اهمیــت نهــاد آمــاری
و نقــش آن در رشــد و توســعۀ پایــدار
توجــه چندانــی نشــده اســت و ایــن
موضــوع بــه یکــی از گلوگاههــای اصلــی
عقبافتادگــی ایــن کشــورها بدل شــده
اســت .بــا ایــن حــال مطمئنتریــن راه
جلوگیــری از ایجــاد و همچنیــن بــرون
رفــت از بســیاری از نابســامانیهای
اقتصــادی و اجتماعــی وجــود یــک
نهــاد آمــاری مــدرن و پیشــرفته اســت
کــه بتوانــد آمــار و اطالعــات دقیــق
و بهنگامــی را بــرای برنامهریــز و
سیاســتگذار فراهــم نمایــد.

در جمهــوری اســامی ایــران از بــدو
تأســیس مرکــز آمــار ایــران در ســال
 1344هماننــد ســایر کشــورهای در
حــال توســعه یــه نــوع نــگاه منفــی
و بهنوعــی کــم توجهــی نســبت
بــه نظــام آمــاری و ارکان آن وجــود
داشــته اســت کــه باعــث شــده
اســت اجــزای نظــام آمــاری شــامل
مرکــز آمــار ایــران ،معاونــت آمــار
و اطالعــات اســتانهای کشــور و
معاونــت آمــار دســتگاههای اجرایــی
از بــدو تأســیس بــا زیرســاخت و
جثــه بســیار ضعیــف پیریــزی شــود
و در گــذر زمــان هــم بــا توجیــه
کوچکســازی انــدازه دولــت بــه
اشــتباه روز بــه روز ضعیفتــر و
نحیفتــر شــوند .در حالیکــه نظــام
آمــاری بهدالیــل مختلــف امــکان
ورود بــه خیلــی از حوزههــای آمــار و
اطالعــات از جملــه آمــار و اطالعــات
شهرســتانی ،حــوزه آمــار و اطالعــات
اجتماعــی و ...را بصــورت عمیــق
نداشــته اســت.
خوشــبختانه بــه مــرور زمــان بــا
تغییــر نســل و ورود اندیشــههای
نــو بــه مدیریــت کالن کشــور،
دیدگاههــا نســبت بــه نظــام آمــاری
در حــال تغییــر اســت؛ بطــوری کــه
امــروزه شــاهد ایــن موضــوع هســتیم
کــه تفکــر و رویکــرد دولــت جدیــد

بدرســتی اســتفاده حداکثــری از
ظرفیتهــای نظــام آمــاری جهــت
برنامهریــزی و سیاســتگذاری و
همچنیــن تقویــت نظــام آمــار و
اطالعــات منطقــهای و شهرســتانی
اســت .بــه ثمــر نشســتن ایــن تفکــر
ا ّول از همــه نیازمنــد گفتمانســازی
و ثانیــاً نیــاز بــه هماهنگــی و هــم
افزایــی تمــام ارکان نظــام آمــاری
و ارائــه پیشــنهادات کارشناســی در
راســتای تقویــت و بــه روز رســانی
نرمافــزاری،
زیرســاختهای
ســختافزاری و تأمیــن ســرمایه
انســانی متعهــد و متخصــص و
همچنیــن ارتقــای ســرمایه اجتماعــی
نظــام آمــاری دارد.
لــذا الزم اســت در گام نخســت
مجلــس شــورای اســامی بــا فوریــت،
قانــون جامــع نظــام آمــاری کشــور را
تصویــب و ابــاغ نمایــد و دولتهــا
نیــز الزم اســت ایــن مســئله را
مــد نظــر داشــته باشــند کــه در
مســیر رشــد و توســعۀ کشــور
ســرمایهگذاری در نظــام آمــاری را
بهعنــوان نهــاد زیربنایــی توســعه
فرامــوش نکننــد.
دکتر ایوب فرامرزی
معاون اقتصادی و محاسبات ملی
مرکز آمار ایران
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جمعآوریآمارباکیفیت،نیازمند
نقشه و اطالعات مکانی دقیق است
در دنیــای امــروز ،توســعه مبتنــی
بــر دانایــی منــوط بــه در اختیــار
داشــتن آمــار و اطالعــات مناســب
و بــا کیفیــت اســت و تصمیــم
گیــری ،برنامهریــزی و حمایــت از
تصمیــم گیریهــا بــر اســاس ایــن
اطالعــات میباشــد .در ایــن بــاره
مطالعــات علمــی گویــای آنســت
کــه بیــش از  %80دادههــای مــورد
نیــاز ســازمانها در امــور مختلــف
تصمیمگیــری،
تصمیمســازی،
مدیریــت ،برنامهریــزی ،اجــرا و
حتــی عملیــات روزمــره ،آمــاری
اســت کــه ذاتــاً مکانــی بــوده یــا
ماهیــت و ویژگیهــای مکانــی دارنــد.
بنابرایــن جهــت نیــل بــه توســعۀ
پایــدار مبتنــی بــر دانایــی ،وجــود،
دسترســی و اســتفاده از دادههــای
مکانــی مناســب ،قابــل اعتمــاد و
باکیفیــت در فرآینــد تصمیمگیــری
و برنامهریــزی اجتنــاب ناپذیــر
میبا شــد .
بــا توجــه بــه اینکــه بــرای جمـعآوری
آمــار نیازمنــد بــه نقشــه و اطالعــات
مکانــی میباشــیم .نقشــههای
آمــاری بخشــی از ملزومــات اجــرای
سرشــماریها و طرحهــای آمــاری
میباشــند .ایــن نقشــهها بهمنظــور
اجــرای بهینــه سرشــماریها مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بنابرایــن
هــر چــه کاملتــر و گویاتــر باشــند،
کنتــرل پوشــش جغرافیایــی بهتــر
انجــام شــده و نتایــج دقیقتــری

بــرای سرشــماری حاصــل میشــود.
دفتــر نقشــه و اطالعــات مکانــی
مرکــز آمــار ایــران بــرای اجــرای
سرشــماری آزمایشــی ســال
 ،1400از بهمــن مــاه ســال 1399
بهنگامرســانی نقشــههای شــهرها و
آبادیهــای مناطــق مــورد آزمایــش
را در دســتور کار قــرار داد و پــس
از اتمــام بهنگامرســانی نقشــهها،
حوزهبنــدی
و
آمادهســازی
نقشــههای مناطــق مــورد آزمایــش
در تیرمــاه ســال  1400شــروع و در
شــهریور مــاه بــا انجــام مراحلــی از
جملــه آمادهســازی ،حوزهبنــدی،
اتصــال کدپســتی و تهیــه فایــل
پشــتیبان ،تهیــه تصاویــر حــوزه
و گــروه ،بــرش حوزههــای
سرشــماری ،تهیــه فایــل چارچــوب و
تهیــه فایــل ســازماندهی بــه پایــان
رســید .ســپس در آمادهســازی ایــن
حوزههــا بــر روی تبلــت و اختصــاص
آن بــه مأمــور ،کارشــناس گــروه و
کارشــناس نقشــه بــا دفتــر سیســتم
و خدمــات نرمافــزاری همــکاری
تنگاتنگــی داشــت و بررسـیهای الزم
در خصــوص نحــوۀ کارکــرد نرمافــزار
نقشــه بــر روی تبلــت را انجــام داد.
همچنیــن دفتــر نقشــه و اطالعــات
مکانــی ا ّولیــن کمیتــهای بــود کــه
آمــوزش آزمایــش سرشــماری را
بــرای کارشناســان نقشــه سرشــماری
برگــزار نمــود .ســپس بــا توجــه
بــه فصــل ســوم راهنمــای مأمــور

سرشــماری (راهنمــای اســتفاده
از نرمافــزار نقشــه) ایــن فصــل
بــرای معاونیــن فنــی و مدرســان
مرحلــه دوم سرشــماری آزمایشــی
تدریــس شــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه کارشــناس مســئول نقشــه و
کارشــناس نقشــه یکــی از ارکان مهــم
در اجــرای سرشــماری مــی باشــند.
اجــرای اتصــال کدپســتی بــه
بلو کهــای آمــاری در جهــت
پیشــبرد اهــداف سرشــماری
ثبتیمبنــا یکــی از اهــداف اصلــی
دفتــر نقشــه و اطالعــات مکانــی
بــوده اســت .بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف ،تمرکــز دفتــر نقشــه
و اطالعــات مکانــی براســاس
رویکــرد جدیــد شــرکت پســت
ج.ا.ا ،اســتفاده از ژئوکدهــای
پســتی ایــران اســت .بــر اســاس
تفاهمنامههــای منعقــد شــده
بیــن مرکــز آمــار ایــران و شــرکت
پســت ج.ا.ا پایــگاه ژئوکدپســتی
بــرای  290شــهر دریافــت و مطابــق
بــا دســتورالعملهای تهیــه شــده،
بــه بلو کهــای آمــاری متصــل
شــده اســت .بــا اتصــال کدهــای
پســتی بــه بلو کهــای آمــاری،
امــکان اتصــال فــرم هــای آمــاری
بــه بلــوک و آباد یهــا فراهــم شــده
اســت.
دفتر نقشه و اطالعات مکانی
مرکز آمار ایران
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توسعۀ فعالیتها در راستای اهداف
وسیاستهای کالن نوینسازی نظام آماری کشور
امــروزه در نظــام آمــاری کشــورها،
حجــم و کیفیــت بانکهــا
و منابــع اطالعاتــی نــه تنهــا
یکــی از مهمتریــن معیارهــای
توســعهیافتگی کشــورها بهشــمار
مــیرود ،بلکــه سیاســتگذاریها و
برنامهریزیهــای توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی بــدون تکیــه
بــر اطالعــات آمــاری و در اختیــار
داشــتن آمــار کافــی ،صحیــح ،دقیــق
و بههنــگام ممکــن نیســت.
فعالیتهــای دفتــر محاســبه
شــاخص برنامههــا و سیاســتهای
کالن ،بــر اســاس تقســیم کار
انجــام شــده در مرکــز آمــار ایــران
و احــکام ســومین برنامــه توســعه
آمــار کشــور بــا رویکــرد نوینســازی
نظــام آمــاری کشــور تعریــف و
انجــام شــده و محصــوالت جدیــدی
بهویــژه در حوزههــای تخصصــی
عدالــت اجتماعــی و اجتماعــی و
فرهنگــی ،دیداریســازی نشــریات
دفتــر بــر اســاس اینفوگرافیــک
بهمنظــور افزایــش ســرعت انتقــال
اطالعــات و افزایــش درک کاربــران
از شــاخصهای ارائــه شــده ،تهیــه
و انتشــار نســخه اکســلی نشــریات
در راســتای تقویــت ویژگــی
کاربرپســندی نشــریات الکترونیکــی
و تســهیل دسترســی و اســتفاده
آســان کاربــران از اطالعــات آمــاری
و همچنیــن اســتفاده از ســامانههای
اختصاصــی در جمــعآوری ،پــردازش

و انتشــار اطالعــات همــواره مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
از جملــه تولیــدات ایــن دفتــر در
ســالهای اخیــر میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
«گــزارش ماهانــه شــاخصهای کالن
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور» حــاوی
آخریــن اطالعــات ســاالنه ،فصلــی
و ماهانــه کشــور در زمینههــای
اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه
بــا اســتفاده از نتایــج طرحهــای
آمارگیــری و محاســبات ملــی مرکــز
آمــار ایــران و آمارهــای ثبتــی
دســتگاههای اجرایــی ،مجموعــه
نســبتا کامــل و بــهروز از اطالعــات
الزم و ضــروری جهــت برنامهریــزی
هدفمنــد و دقیــق و رصــد و ارزیابــی
برنامههــا و سیاســتهای کالن
تهیــه و تدویــن شــده اســت.
«گــزارش جایــگاه اقتصــادی و
اجتماعــی اســتان هــا در آیینــه
آمــار» بــا موضوعــات مســاحت
و تقســیمات کشــوری ،جمعیــت
و ویژگیهــا آن ،زیرســاختها،
هزینــه و درآمــد خانوارهــا ،بازارهــای
مالــی و ســرمایهگذاری خارجــی،
شــاخصهای کالن اقتصــادی و
تولیــد ،بــا اســتفاده از آخریــن
اطالعــات موجــود ،بــه ارائــه
شــاخصهای اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی اســتانها و مقایســه آنهــا
بــا کشــور و تعییــن جایــگاه اســتانها
در هــر مــورد پرداختــه اســت.

«گــزارش شــاخصهای عدالــت
اجتماعــی» نیــز در هشــت حــوزه
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی،
آموزشــی ،ســامت ،زیرســاختی،
جنســیتی و بیــن نســلی را بــه منظــور
رفــع نیازهــای آمــاری تصمیمگیــران،
برنامهریــزان و ســایر پژوهشگــران
در راســتای رصــد و بهبــود وضعیــت
عدالــت در جامعــه و بــا هــدف فراهــم
آوردن زیــر ســاختهای الزم جهــت
برنامهریــزی و سیاســتگذاری تهیــه و
بــه صــورت ســاالنه منتشــر میشــود.
همچنیــن «گــزارش شــاخصهای
رصــد جهــش تولیــد» ،بــا
هــدف آگاهــی بیشــتر مســؤالن،
برنامهریــزان و پژوهشگــران از
وضعیــت اقتصــادی کشــور و نیــز
برقــراری امــکان واکاوی و رصــد
شــاخصهای مرتبــط بــا تولیــد
کشــور از ســوی ایــن دفتــر تولیــد
میشــو د .
«نشــریه شــاخصهای برنامــه ششــم
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی کشــور» نیــز بــا همــکاری
دســتگاههای اجرایــی ،بهمنظــور
رصــد اهــداف برنامههــای ششــم
توســعه کشــور در ســه حــوزه اصلــی
اقتصــادی ،امــور زیربنایــی و تولیــدی؛
و علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی بــه
صــورت ســاالنه منتشــر میشــود.
دفترسیاستهایکالنوشاخصبرنامهها
مرکز آمار ایران
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مرجعیت مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای رسمی،
راهحل رفع اختالفات و تناقضهای آماری است
یکــی از مهمتریــن مشــکالت موجــود
در نظــام آمــار رســمی کشــور طــی
ســالهای گذشــته ،ایجــاد اختــاف
میــان آمــار اقتصــادی منتشــر شــده
از ســوی مرکــز آمــار ایــران و بانــک
مرکــزی بــوده اســت .رفــع اختالفــات
و تناقضهــای آمــاری موجــود بیــن
ایــن دو مجموعــه ،تنهــا زمانــی محقــق
خواهــد شــد کــه حســابهای ملــی
تنهــا توســط یــک نهــاد واحــد ارائــه
شــود .در ایــن خصــوص ،عــاوه بــر
تعییــن مرجعیــت مرکــز آمــار توســط
شــورای عالــی آمــار ،دفتــر حســابهای
اقتصــادی بــا همــکاری دفتــر محاســبه
شــاخصهای کالن ،اقــدام بــه تهیــه
و تصویــب فهرســت آمارهــای رســمی
نمــوده و طــی ســال جــاری نیــز
ایــن فهرســت بــهروز رســانی شــده و
شناســنامه شــاخصهای منــدرج در
ایــن فهرســت نیــز در دســت تهیــه
اســت .ایــن اقــدام ســبب خواهــد شــد
تــا هــر دســتگاه و ســازمان تولیدکننــده
آمــار ،تنهــا در حوزههــای تخصصــی و
مصــوب شــورای عالــی آمار در فهرســت
آمارهــای رســمی فعالیــت نمایــد.
یکــی از ارزشــمندترین فعالیتهــای
انجــام شــده در زمینــۀ توســعه
حســابهای منطقــهای در حــال
حاضــر ،تهیــه حســابهای منطقــهای
بــه قیمتهــای ســال  ۱۳۹۰اســت
کــه دادههــای ایــن مجموعه ،در ســطح
ارزش افــزوده  ۱۸بخــش اقتصــادی و
بــرای ســالهای  ۱۳۹۰تــا  ،۱۳۹۷در

دســترس کاربــران قــرار دارد.
از جملــه فعالیتهایــی کــه در حــال
حاضــر توســط همــکاران دفتــر در
دســت اقــدام اســت ،میتــوان بــه
تهیــه جــدول داده ســتانده ســال
 1395کل کشــور اشــاره کــرد کــه
بــا اســتفاده از دادههــای طرحهــای
آمــاری موجــود در مرکــز و دادههــای
ثبتــی گــردآوری شــده بــه ایــن منطور
تهیــه شدهاســت.
تهیــه جــداول داده ســتانده اســتانی بــر
اســاس الگویــی یکســان و بــا رویکــرد
چنــد منطقـهای بــه ســفارش ســازمان
برنامــه و بودجــه ،تهیــه حســاب
شهرســتانها در ســطح  31اســتان،
همچنیــن تهیــه الزامــات تحقــق رشــد
اقتصــادی  8درصــد ،منطبــق بــا برنامه
ششــم توســعه ،توزیــع اســتانی آن و
تعییــن ســهم رشــتهفعالیتها در ایــن
امــر از دیگــر اقدامــات انجــام شــده
توســط همــکاران دفتــر حســابهای
اقتصــادی اســت ،ضمــن اینکــه بــا
همــکاری پژوهشــکده آمــار ،بــه تهیــه
حســاب اقمــاری ســامت ســالهای
 97و ( 98در دســت تهیــه) و حســاب
اقمــاری گردشــگری (در دســت تهیــه)
اقــدام شــده اســت.
در خصــوص تحــوالت جدیــد و
فعالیتهــای نوآورانــه توســط دفتــر
حســابهای اقتصــادی میتــوان
بــه «تهیــه ســریزمانی 1390-
 97حســابهای منطقــهای بــه
قیمتهــای ثابــت ســال »1390

و نــرخ رشــد اقتصــادی اســتانها
اشــاره کــرد .ایــن حســابها بــرای
اولیــن بــار در ســطح  31اســتان
کشــور ،بــه تفکیــک ارزشافــزوده 18
گــروه اقتصــادی ،کامــ ً
ا ســازگار بــا
حســابهای ملــی ،تهیــه شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت اطالعــات فــوق بــا
بکارگیــری دادههــای ثبتــی گــردآوری
شــده از ســازمانها و نهادهــای مرتبــط
در دفتــر حســابهای اقتصــادی
و بــدون اجــرای هیچگونــه طــرح
آمارگیــری ویــژه ایــن حســاب ،تهیــه
و منتشــر شــد ه اســت.
توســعه حســابهای ملــی و
منطقــهای در حوزههــای مختلــف
توســط دفتــر حســابهای اقتصــادی
و همچنیــن همــکاری ایــن دفتــر در
تهیــه الزامــات تعییــن بودجــه ســال
 1401دســتگاههای دولتــی ،فعالیتــی
در راســتای توســعه و بهبــود کاربــرد
آمــار در برنامهریزیهــای ملــی و
منطقـهای و مبحــث حکمرانــی دادههــا
بــه شــمار مــیرود.
امید اســت بــا حمایتهــا و نــگاه مثبت
دولــت محتــرم بــه موضــوع دادههــای
حســابهای ملــی ،منطقـهای و کاربــرد
آن در موضوعــات آمایــش ســرزمین،
دادههــای آمــاری بیشــتری در اختیــار
مســوؤلین نظــام و برنامهریــزان کشــور
قــرار گیــرد.
دفتر حساب های اقتصادی
مرکز آمار ایران
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تغییر رویکرد آمارگیری از روش سنتی به ثبتی مبنا،
نیازمندتحوالتبنیادیندرزیرساختهاست
دادههــای مربــوط بــه واحدهــای
کارگاهــی و ویژگیهــای اقتصــادی
آن مجموع ـهای از اطالعــات ضــروری
اســت کــه در برنامهریزیهــای
اقتصــادی کشــور بــهکار مــیرود.
هرقــدر کــه بتــوان اطالعــات و آمــار
بههنگامتــری از واحدهــای کارگاهــی
بهدســت آورد ،برنامهریزیهــا و
سیاســتگذاریها از دقــت و اعتبــار
بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود.
بــا رعایــت اصــول بنیادیــن آمارهــای
رســمی و بهکارگیــری فناوریهــا
و روشهــای مــدرن بهویــژه
ثبتیمبنــا بهعنــوان مأموریــت
نظــام آمــاری کشــور و کاهــش
تدریجــی آمارگیریهــای ســنتی و
جایگزینــی آن بــا آمارهــای ثبتیمبنــا
بهعنــوان یکــی از راهبردهــای کالن
نظــام آمــاری تعییــن نمــود.
مرکــز آمــار نیــز بــا تحلیــل شــرایط
موجــود کشــور درصــدد برآمــد تــا
در جهــت مدرنســازی و بهبــود
روشهــای طرحهــای آمــاری،
ثبتــی شــدن طرحهــای آمــاری را
در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
لــذا بهمنظــور جایگزینــی رویکــرد
ثبتیمبنــا بــه انجــام مطالعــات
گســترده و بهرهگیــری از تجربیــات
کشــورهای پیشــرو در ایــن زمینــه
اقــدام نمــوده اســت.
افزایــش نیازهــای دســتگاههای
اجرایــی و نظــام برنامهریــزی
بــه آمــار و اطالعــات در ســطوح

مختلــف جغرافیایــی ،موجــب ایجــاد
درخواســتهای آمــاری متعــددی
میشــود کــه در طرحهــای آمــاری
بــا توجــه بــه محدودیتهایــی ماننــد
کمبــود بودجــه ،محدودیــت زمــان و
نیــروی انســانی؛ امــکان پرســش و
تأمیــن آن نیازهــا فراهــم نیســت.
درصورتیکــه در روش ثبتــی مبنــا
بــا بهرهگیــری از ســایر دادههــای
موجــود در پایگاههــای اطالعاتــی
دســتگاههای اجرایــی ،انعطــاف
بیشــتری در بــرآورده ســاختن
نیازهــای آمــاری جدیــد و دســتیابی
بــه اقــام موجــود بــا هزینــه کمتــر
و ســرعت بیشــتر و بهنــگام نمــودن
اطالعــات چارچــوب هــای آمــاری را
حاصــل میشــود.
در طرحهــای آمــاری ثبتیمبنــا
بهدلیــل اظهــاری نبــودن اطالعــات
مــورد اســتفاده و بهکارگیــری
دادههــای اداری مســتند ،متغیرهایــی
ماننــد ویژگیهــای مســکن و
ســاختمان ،شــاخصهای اســتفاده
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
بهخصــوص ضریــب نفــوذ اینترنــت،
وضعیــت ارائــه خدمــات محیــط
زیســت ،تولیــد و مصــرف حاملهــای
انــرژی ،مشــخصات و ویژگیهــای
مرتبــط بــا کارگاههــای صنعتــی و
آمارهــای مرتبــط بــا بخــش معــدن
و ...بهمراتــب از دقــت و کیفیــت
باالتــری برخــوردار خواهنــد بــود.
همچنیــن بــا اســتفاده از دادههــای

اداری ،امــکان اعتبارســنجی دادههــا
بــا منابــع اطالعاتــی مختلــف فراهــم
میشــود کــه در نهایــت بــه افزایــش
کیفیــت آمارهــای تولیــد منجــر
میشــو د .
بدیــن منظــور دفتــر صنعــت،
معــدن و زیربنایــی؛ بخشــی از
نیازهــای اطالعاتــی مرتبــط بــا
طر حهــای آمــاری کارگاهــی
خــود را بــر مبنــای مــوارد فــوق
بنیــان نهــاده و بــا بهر هگیــری از
اطالعــات منــدرج در فایــل هــای
داده هــای دســتگا ههای اجرایــی
مرتفــع خواهــد ســاخت .همچنیــن
بــرای تکمیــل بخشهــای دیگــر
طرحهــای کارگاهــی از صور تهــای
مالــی اســتفاده میکنــد .دریافــت
اطالعــات از طریــق اتصــال بــه
بانکهــای اطالعاتــی دســتگا ههایی
ماننــد وزارت نفــت ،وزارت اقتصــاد
و دارایــی  ،ســازمان امــور مالیاتــی
 ،وزارت نیــرو ،ســازمان حفاظــت
از محیــط زیســت ،وزارت راه و
شهرســازی ،وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،وزارت کشــور و
شــهردار یها و ســایر منابــع؛ بخــش
عمــد هی دیگــری از برطــرف کــردن
ایــن نیازهــا را پوشــش میدهــد.
دفتر صنعت ،معدن و زیربنایی
مرکز آمار ایران

22

ویژهنامۀ روز آمار و برنامهریزی |  1آبان 1400

چرا حکمرانی دادهها؟!
در جهــان امــروز رفتــار اجتماعــی سیاســی و اقتصــادی
انســانها وابســته بــه یــک اکوسیســتم نوینــی شــده اســت
کــه اســاس و بنیــان ایــن اکوسیســتم توســط دادههــا
تولیــد گردیــده اســت .در ایــن اکوسیســتم تقریبــاً همــه
انســانها بــه دو صــورت آگاهانــه و ناآگاهانــه در مرکزایــن
اکوسیســتم قــرار دارنــد .چنــان دادههــا در الیــه الیــه
زندگــی انســانهای درون ایــن اکوسیســتم بوســیله ابزارهــای
مختلــف تولیــد داده رســوخ پیــدا نمــوده ایــت کــه فضــای
کســب و کار مــردم و آداب زندگــی مــردم بــر اســاس آن
در حــال شــکلگیری اســت و بــدون آن تقریب ـاً نمیتــوان
تحولــی در زندگــی ایجــاد نمــود .در واقــع دادههــا دارنــد
بــر انســانها حمکرانــی میکننــد .در ایــن اکوسیســتم
نویــن همــه دادههــا بهصــورت منظــم در اختیــار همــه
افــراد قــرار ندارنــد و تولیــد نمیشــوند .بــر اســاس
بررســیهای انجــام شــده چیــزی در حــدود ۱۰درصــد
دادههــا فقــط بهصــورت ســاختاریافته ایجــاد میگردنــد
و در حدود۹۰درصــد دادههــا بهصــورت شــبه ســاختاری
و یــا ناســاختار تولیــد شــده ونقشآفرینــی میکننــد.
درایــن میــان انتظــار ایجــاد تجمیــع ،مدیریــت ،مدلســازی،
مصورســازی ،پــردازش ،تحلیــل ،تفســیر و تصمیمگیــری
چیــزی اســت کــه قــرار اســت از ایــن اکوسیســتم اســتخراج
شــود .میتــوان گفــت یــک رویکــرد جدیــد در کشــف
علــم در حــال رخ دادن اســت .ایــن کشــف علمــی در ایــن
اکوسیســتم رفتــاری همــان چیــزی اســت کــه امــروزه ان
را علــم دادههــا مینامنــد.
علــم دادههــا ،مطالعــه ســاختار و چگونگی تولید دادههاســت؛
کــه چگونــه میتوانــد بــه یــک منبــع ارزشــمند در ایجــاد
اســتراتژیهای کسـبوکار و ف ّنــاوری اطالعــات تبدیل شــود.

اســتخراج مقادیــر زیــادی داده ســاختار یافتــه و ناســاختار
بــرای شناســایی الگوهــا میتوانــد بــه یــک دســتگاه و یــا
ســازمان کمــک کنــد تــا هزینههــا را مهارکــرده ،بــازده را
افزایــش داده ،فرصتهــای بــازار جدیــد را شناســایی کــرده
و مزیــت رقابتــی ســازمان را افزایــش دهــد .رشــته علــم
دادههــا از ریاضیــات ،آمــار و علــوم رایانــه اســتفاده میکنــد
و فنهایــی ماننــد یادگیــری ماشــین ،تحلیــل خوشــهای،
دادهکاوی و مصورســازی را در بــر میگیــرد.
علــم دادههــا یکــی از علــوم بینرشــتهای اســت کــه از
روشهــای علمــی ،فرآیندهــا ،الگوریتمهــا و سیســتمها
بــرای اســتخراج دانــش و بینــش از دادههــا در اشــکال
مختلــف ،ســاختار یافتــه و ناســاختاری شــبیه بــه دادهکاوی
اســتفاده میکنــد .بهمنظــور «درک و تجزیــه و تحلیــل
پدیدههــای واقعــی» بــا دادههــا« ،علــم دادههــا» یــک
مفهــوم بــرای متحــد کــردن آمــار ،تجزیــه و تحلیــل
دادههــا ،یادگیــری ماشــین و روشهــای مرتبــط بــا آن
اســت .ایــن فنهــا و نظریههــا را از مفاهیــم مختلــف در
زمینــۀ ریاضیــات ،آمــار ،علــم اطالعــات و علــوم رایانــه بـهکار
میبــرد.
از نظــر تاریخــی جــدول زمانــی مختلفــی وجــود دارد کــه
میتوانــد بــرای ردیابــی رشــد آهســته علــم دادههــا و تأثیــر
فعلــی آن در ایجــاد اکوسیســتم جــاری مــورد توجــه قــرار
بگیرنــد .برخــی از مــوارد مهمتــر عبارتنــد از:
بــه عنــوان ا ّولیــن فــرد جــان توکــی ( )۱۹۶۲در مــورد تغییر
در دنیــای آمار نوشــت:
« ...همانطــور کــه مشــاهده کــردم آمــار ریاضــی در حــال
تکامــل اســت و مصــور ســازی ،مــن دلیلــی بــرای شــگفتی
و تعجــب داشــتم ...مــن فکرمیکــردم کــه عالقــه مــن بــه
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مطالعــه در دادههاســت  ،امــا تصویــر پــر دازی در آن ایجــاد
گردیــد»...
توکــی بــه ادغــام آمــار و رایانههــا اشــاره دارد ،در زمانــی کــه
نتایــج آمــاری در ســاعات شــبانهروز ،بهجــای روزهــا و یــا
چنــد هفتــه کــه بــا دســت انجــام میشــود ،ارائــه میشــود.
در ســال  ،۱۹۷۴پیتــر نائــور محاســبات مختصــر روشهــای
کامپیوتــری را بــا اســتفاده از عبــارت «علــم اطالعــات»،
بهطــور مکــرر انجــام داد .نائــور ،تعریــف پیچیــده خــود را از
مفهــوم جدیــد ارائــه داد:
« علــم رســیدگی بــه دادههــا ،درزمانــی کــه آنهــا تأســیس
شــدهاند ،در حالــی کــه رابطــه دادههــا بــه آنچــه نماینــده
آنهــا هســتند بــه حوزههــای دیگــر و علــوم محــول
شد هاســت».
در ســال  ۱۹۷۷انجمــن بینالمللــی محاســبات آمــاری
شــکل گرفــت .ا ّولیــن عبــارت بیانیــه رســالت آنهــا ایــن
اســت:
«رســالت ســازمان بــرای پیونــد دادن روششناســی آمــاری
ســنتی ،ف ّنــاور ی کامپیوتــر مــدرن ،و دانــش متخصصــان
حــوزه بهمنظــور تبدیــل دادههــا بــه اطالعــات و دانــش
اســت».
در ده ســال گذشــته ،علــم دادههــا بــه آرامــی رشــد
کردهاســت تــا شــرکتها و ســازمانها را از هــم جــدا کنــد.
امــروزه اســتفاده از آن توســط دولتهــا ،نسلشــناسها،
مهندســان و حتــی ســتاره شناســان مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .البتــه در طــول تکامــل علــم دادههــا ،اســتفاده
از واژه جدیــدی بــه نــام مــه دادههــا ایجــاد گردیــد کــه بــه
ســادگی قبــل دارای «مقیــاس بنــدی» مشــابه دادههــا نبــود،
بلکــه شــامل تغییــر بــه سیســتمهای جدیــد بــرای پــردازش

داده و روشهــای مــورد مطالعــه و تحلیــل گردیــد.
علــم دادههــا بــه بخــش مهمــی از تحقیقــات علمــی و
دانشــگاهی تبدیــل شدهاســت .از لحــاظ فنــی ایــن شــامل
ترجمــه ماشــینی ،روباتیــک ،بازشناســی گفتــار ،اقتصــاد
دیجیتــال و موتورهــای جستجوســت .علــم داده از نظــر
حوزههــای تحقیقاتــی گســترشیافته تــا علــوم زیســتی،
مراقبتهــای بهداشــتی ،انفورماتیــک پزشــکی ،علــوم
انســانی و علــوم اجتماعــی را در بــر گیــرد .علــم اطالعــات
اکنــون بــر اقتصــاد ،دولتهــا ،و امــور مالــی و مالــی تأثیــر
میگــذارد .بــه زبانــی ســاده علــم دادههــا در حــال حکــم
رانــی بــر کلیــه سامانههاســت.
یکــی از نتایــج انقــاب علــم دادههــا ،یــک تغییــر تدریجــی
بــرای نوشــتن بیشــتر و بیشــتر برنامهنویســی دقیقتــر
و محافظــه کارانــه را ایجــاد نمــوده اســت .بســیاری از
پژوهشــگران علــم دادههــا در حــال حاضــر فکــر میکننــد
کــه بازبینیهــای کامــل کل ســامانهها خیلــی خطرنــاک
اســت و بهتــر اســت ایدههــا را بــه بخشهــای کوچکتــر
تقســیم کننــد .هــر قســمت مــورد آزمایــش قــرار میگیــرد و
ســپس بــا احتیــاط بــه درون جریــان دادههــا وارد میشــود.
اگــر چــه ایــن فلســفه بــازی ایمــن میتوانــد زمــان و پــول
شــرکتها را نجــات دهــد و از لغزشهــا و خطاهــای بــزرگ
اجتنــاب کنــد ،آنهــا بــر قیدهــای بســیار محــدودی تمرکــز
میکننــد و از پیگیــری دســتاوردهای واقعــی اجتنــاب
میکننــد.
اســکات هافمــن از گــوگل میگویــد« :چیــزی کــه زمــان
زیــادی را صــرف صحبــت در مــورد آن میکنیــم ایــن
اســت کــه چگونــه میتوانیــم در برابــر تغییــرات زمانــی کــه
تغییــرات بزرگتــری مــورد نیــاز اســت محافظــت کنیــم.
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ســخت اســت ،چــون ایــن ابــزار آزمایــش واقع ـاً میتواننــد
بــه تیــم مهندســی انگیــزه دهنــد ،امــا آنهــا همچنیــن
میتواننــد مشــوقهای زیــادی بــه آنهــا بدهنــد تــا فقــط
تغییــرات کوچکــی را امتحــان کننــد .مــا خواهــان ایــن
اصالحــات کوچــک هســتیم ،امــا همچنیــن میخواهیــم
کــه پــرش بیــرون از جعبــه را انجــام دهیــم».
امــا از نــگاه دیگــر بیــن آمــار و علــم داده تفاوتهایــی
وجــود دارد
علــم دادههــا یکــی از جدیدتریــن گرایشهــای در حــال
ظهــور در رایانــش اســت و یــک حیطه وســیع چند رشــتهای
اســت .علــم دادههــا کاربــرد مفاهیمــی همچــون علــوم رایانه،
مهندســی نرمافــزار ،ریاضــی و آمــار ،برنامهریــزی ،اقتصــاد،
و مدیریــت کســبوکار را ترکیــب میکنــد .علــم دادههــا
مبتنــی بــر جمــعآوری ،آمادهســازی ،تحلیــل ،مدیریــت،
تجسمســازی و ذخیــره حجــم زیــادی از اطالعــات اســت.
علــم دادههــا در شــرایط ســاده میتــوان بهعنــوان داشــتن
ارتباطــات قــوی بــا پایگاههــای اطالعاتــی ،از جملــه مــه
دادههــا و علــوم کامپیوتــر ،درک کــرد .یــک پژوهشــگر
دادههــا یــک فــرد بــا دانــش حــوزه کافــی مرتبــط بــا ایــن
مفهــوم اســت.
تفکــر مــه دادههــا بــا علــم دادههــا بهشــدت ادغــام شــدهاند و
در حقیقــت ،بــا ادغــام علــم داده و مهدادههــا در کاربردهــای
مختلــف در اکوسیســتم مــورد بررســی تکاملیافتــه اســت.
اطالعــات مفیــد بــه آســانی در مهدادههــا کــه از بالگهــا،
فایلهــای صوتــی  /تصویــری ،تصاویــر ،پیغامهــای متنــی،
شــبکههای اجتماعــی و غیــره ســاخته شدهاســت از نظــر
پنهــان میمانــد .تمــام ایــن دادههــا فقــط نویــز هســتند
مگــر اینکــه تحلیــل شــود و اطالعــات مفیــد از آنها اســتخراج
شــود .بــه عــاوه ،امــروزه کســب و کارهــای اینترنتــی را
بهعنــوان کانــال اطالعــات ا ّولیــه خــود بهدلیــل نقــش رو
بــه رشــد وبهــای اجتماعــی و پتانســیل کسـبوکار خــود در
نظــر میگیرنــد .تمــام ایــن دادههــا بــرای یــک پژوهشــگر
دادههــا بســیار جالــب هســتند ،زیــرا بــا اســتفاده از ایــن
دادههــا ،بســیاری از مشــکالت را میتــوان بــرای ســازمانها
و نیــز جوامــع حــل کــرد.
علــم دادههــا یــک مهــارت تخصصــی اســت و میتوانــد بــه
صورتهــای مختلفــی درک شــود:
ـ بهکارگیــری تکنیکهــای پیشــرفته در ریاضیــات و آمــار
بــرای مــدل کــردن دادههــا بــرای تحلیــل دادههــا
ـ مهــارت برنامــه نویســی و توســعه مؤثــر ،مهارتهــای
پیشــرفت الگوریتــم
ـ مهارتهای استدالل تحلیلی
ـ مهارتهای ارتباطی و کسبوکار

بنابرایــن ،واضــح اســت کــه علــم داده یــک حــوزه
میانرشــتهای اســت و بــه مجموعههــای مهارتــی
مختلــف بــرای کســب مهــارت در ایــن حــوزه نیــاز دارد.
مــوارد اســتفاده در علــم داده شــبیه تجزیــه و تحلیلهــای
دادههــا هســتند  -آنهــا بــا یــک دســتور مشــکل واضــح
شــروع میکننــد و تصمیــم میگیرنــد کــه در نهایــت
بــا معیارهــای تعریفشــده بهخوبــی بــه پایــان برســند.
بنابرایــن ،پژوهشــگران داده در نظــر گرفتــه میشــوند تــا
بــا مدلهــای کســبوکار و الگوهــا آشــنا باشــند ، .امــا
آمــار یــک موضــوع گســترده دیگــر اســت کــه بــا مطالعــه
دادههــا ســر و کار دارد و بهطــور گســترده در زمینههــای
متعــدد بــهکار مــیرود.
اگرچــه آمــار روشهــای جمــعآوری و تجزیــه و تحلیــل
دادههــا را فراهــم میکنــد ،امــا بــه کســب اطالعــات از
دادههــای عــددی و رســتهای کمــک میکنــد .دادههــای
رســتهای بــه دادههــای منحصــر بــه فــرد اشــاره دارد.
در واقــع آمــار در مطالعــات مربــوط بــه دادههــا بســیار
قابلتوجــه اســت؛ چراکــه بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا
بتوانیــم:
ـ تصمیمگیــری دربــاره نــوع داده مــورد نیــاز بــرای
رســیدگی بــه یــک مشــکل مشــخص
ـ ســازمان دهی و خالصهسازی اطالعات
ـ بدســت آوردن تحلیل برای نتیجهگیری از دادهها
ـ ارزیابی اثربخشــی نتایج و ارزیابی عدم قطعیت
ـ طراحــی برای برنامهریزی و انجام تحقیق
ـ شــرحی کــه داللــت بــر کاوش و خالصهســازی اطالعــات
دارد
ـ ســاخت پیشبینیهــا و اســتنتاج از پدیــده ارائهشــده
توســط دادههــا
انجام پذیرد.
پــس درکالم آخــر ره آورد علــم دادههــا ایجــاد یــک نظــم
نویــن علمــی در ایــن دنیــای بینظــم اســت کــه فقــط
میتوانــد حاصــل از بــه کارگیــری بــرون دادهــای علــم
دادههــا در تمــام مراحــل مختلــف زندگــی بشــری باشــد.
بــا ایــن رویکــرد میتــوان بهدنبــال یــک شــبکه هوشــمند
جهانــی بــود کــه انســانها در آن بــا هــم در ارتبــاط هســتند
و در هــر لحظــه و هــر مــکان انتظــار ایجــاد یــک تحلیــل
و تصمیــم دقیــق و درســت را بــرای هــر فــرد تصمیمگیــر
را در هــر ســازمان و دســتگاه فراهــم نمــود کــه دارای
کمتریــن مخاطــره باشــد.
دکتر فرزاد اسکندری
عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
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تحول و نوآوری در

آمارهای بخش کشاورزی

افزایــش ناگهانــی و نوســان قیمــت
محصــوالت مهــم کشــاورزی نظیر گوشــت
قرمــز و ســفید ،تخممــرغ ،لبنیــات و
محصــوالت مهــم زراعــی و باغــی (برنــج،
پیــاز ،ســیبزمینی ،گوجهفرنگــی و انــواع
میوههــا) در چنــد ســال اخیــر ،اهمیــت
تولیــد بهموقــع آمــار در بخــش کشــاورزی
را بیــش از پیــش نمایــانســاخت.
نگاهــی بــه انتشــار منظــم و بهموقــع
آمارهــای بخــش کشــاورزی در کشــورهای
توســع ه یافتــه ،اهمیــت ایــن موضــوع را
نشــان میدهــد .در اکثــر کشــورهای
اروپایــی آمــار کشــتار دام و تولیــد شــیر
بهصــورت ماهیانــه و در برخــی کشــورها
ماننــد دانمــارک ،آمــار تولیــد شــیر
بهصــورت روزانــه گــزارش میشــود .در
ایــن کشــورها تغییــرات تولیــد محصــوالت
زراعــی و باغــی بــا اســتفاده از روشهایــی
ماننــد تصاویــر ماهــوارهای و انتخــاب
نمونههــای ثابــت ،پیشبینــی و بــرای
برنامهریــزی و مدیریــت عرضــه و تقاضــا
در بــازار مــورد اســتفاده قــرار میگبــرد .در
ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای پیشبینــی
میــزان تولید محصــوالت باغی و خشــکبار،
اطالعــات مــورد نیــاز در بازههــای ماهیانــه
و ب ـهروش تلفنــی یــا اینترنتــی گــردآوری
و میــزان تولیــد هــر محصــول در انتهــای
فصــل گــزارش میشــود.

نگاهــی بــه آمارهــای بخــش کشــاورزی
در ایــران نشــان میدهــد کــه بیــش از
92درصــد ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی
بــه ســه زیربخــش محصــوالت ســالیانه
(زراعــی) ،محصــوالت دائمــی (باغــی) و
دامــداری اختصــاص یافتــه اســت .از طــرف
دیگــر رتبــه ایــران در جهــان از نظــر تولید
محصــوالت مهمی مانند ،پســته (رتبــه ،)1
زعفــران (رتبــه  ،)1خرمــا (رتبــه  ،)3تعــداد
گوســفند و بــره (رتبــه  ،)5گوشــت مــرغ
(رتبــه  ،)9شــیر (رتبــه  )23و مجموعــه
وزنــی محصــوالت ســالیانه و دائمــی (رتبــه
 ،)23کــه توســط ســازمان غذا و کشــاورزی
ملــل متحــد
( )FAOبهعنــوان ســازمان بینالمللــی
مســئول امنیــت غذایــی منتشــر میشــود،
اهمیــت برنامهریــزی بهمنظــور تولیــد
آمــار بهنــگام بــرای سیاســتگذاری در
راســتای مدیریــت مصــرف ،صــادرات و
واردات محصــوالت کشــاورزی را مشــخص
میکنــد.
واحدهــای تولیــدی کشــاورزی در
ایــران شــامل واحدهــای کارگاهــی
(مرغداریهــای صنعتــی ،دامداریهــای
صنعتــی ،گلخانههــا ،واحدهــای پــرورش
قــارچ خوراکــی ،واحدهــای آبزیپــروری
خوراکــی و شــرکتهای کشــت و
صنعــت) و واحدهــای خانــواری (پــرورش

محصــوالت ســالیانه ،محصــوالت دائمــی و
دام و طیــور) میشــود .مرکــز آمــار ایــران
آمارهــای بخــش کشــاورزی را بســته بــه
کارگاهــی یــا خانــواری بــودن واحدهــای
تولیــدی کشــاورزی بهصــورت سرشــماری
یــا نمونهگیــری گــردآوری و نتایــج آن را
در قالــب نشــریات متنــوع و اینفوگرافــی
منتشــر میکنــد .آمارگیــری از واحدهــای
خانــواری بهصــورت نمونهگیــری و بــا
اســتفاده از چارچــوب حاصل از سرشــماری
عمومــی کشــاورزی انجــام میشــود.
آمارگیــری از واحدهــای کارگاهــی غالبــاً
بهصــورت سرشــماری انجــام میشــود.
از مهمتریــن اشــکاالت برخــی از ایــن
آمارگیریهــا تأخیــر در انتشــار نتایــج
(بهموقــع نبــودن) ،عــدم آمارگیری ســالیانه
(بهنــگام نبــودن) و عــدم اجــرای برخــی
از آمارگیریهــای مهــم در ایــن بخــش،
بــوده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مشــکالت
طــی چنــد ســال گذشــته اقدامــات مهمی
بهمنظــور رفــع ایــن اشــکاالت انجــام شــده
کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
آمارگیــری از محصوالت ســالیانه
-1
(زراعــی) ،محصــوالت دائمــی (باغــی) ،دامی
(گوســفند و بره ،بــز و بزغاله ،گاو و گوســاله،
شــتر و بچــه شــتر و گاومیــش و بچــه
گاومیــش) و طیــور (گوشــتی ،تخمگــذار،
مــادر و جوجهکشــی) :در ایــن ســه زیــر
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بخــش مهــم نتایــج طرحهــای مرتبــط بــا
ســطح بــرآورد اســتانی بــا ســری زمانــی
ســه ســاله منتشــر میشــود .اجــرای طــرح
آمارگیــری زراعــت از ســال  1397شــروع
شــد .در ایــن طــرح آمارگیــری عــاوه بــر
گــردآوری آمــار تولیــد محصــوالت ســالیانه
بــرای ســال زراعــی مــورد نظــر ،پیشبینــی
ســطح کاشــت محصــوالت ســال زراعــی
آینــده نیــز انجــام میشــود .در طــرح
آمارگیــری باغــداری ،کــه اجرای آن از ســال
 1386شــروع شــده ،عــاوه بــر گــردآوری
آمــار مربــوط بــه ســطح کاشــت و مقــدار
تولیــد محصــوالت دائمــی ســال مــورد نظر،
پیشبینــی تولیــد ســال بعــد نیــز انجــام
میشــود .گــرداوری آمــار مرتبــط بــا دام
از ســال  1384شــروع و نتایــج آن بهطــور
منظــم منتشــر میشــود .بهمنظــور تولیــد
آمــار بهنــگام از گوشــت قرمــز و شــیر ،دو
آمارگیــری جدیــد اندازهگیــری تعــداد و
تولیــدات دام ســبک (گوســفند و بــره و بز و
بزغالــه) از ســال  1397و اندازهگیــری تعداد
و تولیــدات دام ســنگین (گاو و گوســاله) از
ســال  1398بــا بــرآورد در ســطح کشــور
بهصــورت فصلــی اجــرا میشــود .طراحــی
ایــن دو طــرح بــا اســتفاده از شــیوههای
نویــن نمونهگیــری و گــردآوری اطالعــات
بهصــورت تلفنــی انجــام میشــود.
آمــار کشــتار دام کشــتارگاههای
-2
کشــور :اجــرای آمارگیــری از کشــتار دام
کشــتارگاههای کشــور از ســال 1347
شــروع شــده کــه نتایــج ایــن طــرح تــا
ســال  1396بهصــورت ســالیانه منتشــر
میشــد .از ســال  1397بــا هــدف
تولیــد آمــار بهنــگام ،نتایــج طــرح مذکــور
بهصــورت فصلــی منتشــر میشــود.
بــا توجــه بــه اســتقبال برنامهریــزان و
کاربــران از نتایــج ایــن طــرح ،از ابتــدای
ســال  ،1398نتایــج ایــن طــرح بهصــورت
ماهیانــه منتشــر میشــود .از ابتــدای ســال
 1399بــا انتشــار نتایــج آمــار کشــتار دام
کشــتارگاههای کشــور بهصــورت ماهیانــه
و نتایــج طرحهــای اندازهگیــری تعــداد
و تولیــدات دام ســبک و دام ســنگین

بهصــورت فصلــی ،آمــار مربــوط بــه چرخه
تولیــد و عرضــه گوشــت قرمــز کشــور
بهصــورت فصلــی منتشــر میشــود .در
ایــن چرخــه تغییــرات مربــوط بــه تعــداد
دام پــروار شــده در بهرهبرداریهــای
دارای دام و تعــداد دام کشــتار شــده در
کشــتارگاههای رســمی کشــور بهصــورت
فصلــی رصــد میشــود..
آمــار کشــتار طیــور
-3
کشــتارگاههای رســمی کشــور :براســاس
تحقیقــات انجــام شــده بیــش از
90درصــد تولیــد گوشــت طیــور کشــور در
کشــتارگاهها عرضــه میشــود .بــا توجــه
بــه اهمیــت گوشــت مــرغ در ســبد غذایی
خانوارهــا ،طراحــی آمارگیــری از کشــتار
طیــور کشــتارگاههای کشــور از ابتــدای
ســال  1399در دســتور کار مرکــز آمــار
قــرار گرفــت .بــا مطالعــات انجــام شــده
و تهیــه فهرســت کشــتارگاهها کــه بــا
همــکاری ســازمان دامپزشــکی کشــور
انجــام شــد ،اجــرای ایــن طــرح مهــم از
دی مــاه ســال  1399شــروع و آمار کشــتار
طیــور بهصــورت فصلــی منتشــر میشــود.
بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده
آمــار مربــوط به کشــتار طیــور از زمســتان
ســال جــاری بهصــورت ماهیانــه منتشــر
میشــود.
آمارگیــری از گلخانههــای
-4
کشــور :در برنامههــای توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران ،یکــی از اهــداف بخــش
کشــاورزی ،افزایــش کمــی و کیفــی
تولیــد محصــوالت ســالیانه (زراعــی) و
دایمــی (باغــی) کشــور میباشــد کــه بــا
اســتفاده مطلــوب و اصولــی از منابــع و
امکانــات و بــا بهکارگیــری شــیوههای
نویــن تولیــد محصــوالت امکانپذیــر
میشــود .در ایــن راســتا پــرورش گیاهــان
در محیــط تحــت کنتــرل (گلخانههــا) از
جملــه راهکارهــای مؤثــری اســت کــه
میتوانــد عــاوه بــر افزایــش راندمــان
تولیــد محصــوالت زراعی و باغی و اشــتغال
زایــی ،در مصــرف آب بخــش کشــاورزی

نیــز صرفه جویــی قابــل مالحظـهای ایجاد
نمایــد .بــا برنامهریزیهــای بعمــل آمــده
در ســالهای اخیــر ،تأســیس گلخانههــا
و تولیــد محصــوالت گلخان ـهای در کشــور
رونــد رو بــه رشــدی داشــته اســت.
بهمنظــور شــناخت وضعیــت گلخانههــا از
نظــر توزیــع جغرافیایــی ،نوع محصــوالت و
مقــدار تولید محصــوالت گلخانـهای ،وجود
آمــار و اطالعــات دقیــق و بهنــگام ،امــری
اجتنــاب ناپذیــر اســت .بــا توجــه بهایــن
موضــوع مطالعــه بهمنظــور تهیــه طــرح
آمارگیــری از گلخانههــا از ســال 1398
در دســتور کار قــرار گرفــت و آمارگیــری
از ایــن رشــته فعالیــت بــا دو هــدف
تهیــه چارچــوب (فهرســت نــام و نشــان و
مشــخصات گلخانههــا) و گــردآوری آمــار
مرتبــط بــا تولیــد محصــوالت گلخان ـهای
در آذرمــاه ســال  1399بهمرحلــه اجــرا
درآمــد .در ایــن طــرح آمارگیــری کــه
بــرای ا ّولیــن بــار بــه مرحلــه اجــرا درآمــد
اطالعــات مهمــی در مــورد تعــداد و
مســاحت گلخانههــا ،ســطح زیرکشــت
و مقــدار تولیــد محصــوالت گلخانــهای
گــردآوری و نتایــج آن در قالــب جــداول
متنــوع منتشــر شــده اســت.
طرحهــای آمارگیــری از
-5
مرغداریهــا و گاوداریهــای صنعتــی و
واحدهــای پــرورش قــارچ خوراکــی کشــور:
پــرورش مــرغ بــه شــکل صنعتــی در ایران
از ســال  1333بــا وارد کــردن جوجــه
مرغهــای یکــروزه یــا تخممرغهــای
نطفـهدار از نژادهــای اصــاح شــده خارجی
آغــاز شــد و توســعه آن در ایــن مــدت
بهحــدی بــود کــه امــروزه توانســته اســت
بخــش قابــل توجهــی از پروتئیــن حیوانــی
کشــور را تأمیــن نمایــد .صنعــت پــرورش
طیــور در کشــور مــا از شــش فعالیــت
اصلــی ،پــرورش مــرغ الیــن ،مــرغ اجــداد،
مــرغ مــادر ،مــرغ تخمگــذار ،مرغ گوشــتی
و یــک فعالیــت جنبــی پــرورش پولــت
تشــکیل شــده اســت .مرکــز آمــار ایــران
آمارگیــری از فعالیتهــای مختلــف ایــن
صنعــت را از ســال  1365آغــاز نمــوده و
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در ســالهای گذشــته بســته بــه مــورد
طرحهــای آمارگیــری متنوعــی از ایــن
رشــته فعالیتهــا بهویــژه میــزان تولیــد
و نحــوه فعالیــت مرغداریهــای پــرورش
مــرغ تخمگــذار ،مــرغ گوشــتی ،مــرغ مادر
و موسســات جوجــه کشــی اجــرا نمــوده
اســت .در ایــن راســتا آمارگیــری از 4
فعالیــت یادشــده در ســال  1399انجــام و
نتایــج آنهــا منتشــر شــده اســت.
آمارگیــری از گاوداریهــای صنعتــی از
ســال  1369شــروع شــده کــه آخریــن
آمارگیــری از ایــن رشــته فعالیــت ســال
 1398بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت .بــر
اســاس نتایــج ایــن طــرح در حالــی کــه
گاوداریهــای صنعتــی حــدود 5درصــد
واحدهــای پــرورش گاو و گوســاله کشــور
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و در
شــرایطی کــه فقــط از 50درصــد ظرفیــت
گاوداریهــای صنعتــی اســتفاده میشــود،
بیــش از 33درصــد گاو و گوســاله کشــور
در ایــن گاوداریهــا پــرورش داده میشــود.
در ایــن گاوداریهــا 60درصــد شــیر و
58درصــد گوشــت گاو و گوســاله کشــور
تولیــد میشــود.
آمارگیــری از واحدهــای پــرورش قــارچ
خوراکــی بــا هــدف شــناخت وضعیــت
توزیــع جغرافیایــی ایــن موسســات و مقدار
تولیــد قــارچ خوراکــی کشــور از ســال
 1380بــا ســری زمانــی  5ســاله شــروع
شــد .آخریــن آمارگیــری از ایــن فعالیــت
در تابســتان ســالجاری اجــرا و نتایــج آن
زمســتان منتشــر میشــود.
آمارگیــری از مــزارع آبــزی
-6
پــروری کشــور :بــا توجــه به اهمیــت تکثیر
و پــرورش آبزیــان خوراکــی بهمنظــور
تأمیــن بخشــی از پروتئیــن مــورد نیــاز
جامعــه ،در ســالجاری بــرای ا ّولیــن بــار
طــرح آمارگیــری از مــزارع آبزیپــروری
کشــور بــا دو هدف بهنگامســازی فهرســت
نــام و نشــان واحدهــای آبزیپــروری و
گــردآوری آمــار مرتبــط بــا تولیــد انــواع
ماهیــان خوراکــی در دســتور کار قــرار
گرفــت .آمارگیــری از ایــن رشــته فعالیــت

در مهــر و آبــان مــاه ســال جــاری اجــرا
و نتایــج ا ّولیــه آن تــا آخــر ســالجاری
منتشــر میشــود.
ایجــاد ثبــت پایــه جمعیــت
-7
عشــایر کوچنــده کشــور :ترکیــب اجتماعی
جمعیــت ایــران ،متشــکل از ســه جامعــه
شــهری ،روســتایی و عشــایری اســت .ایــن
جوامــع از لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی،
تفاوتهــای اساســی بــا یکدیگــر دارنــد
کــه بایــد در برنامهریزیهــا مــد نظــر
قــرار گیــرد .جامعــه عشــایر کوچنــده،
جامعــهای اســت بــا ســاختار ایلــی کــه
زندگــی مــردم آن مبتنــی بــر کــوچ اســت
و بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و طبیعــی
بــا بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی بــرای
دامهــای خــود اتــکای معــاش آنهــا بــر
پایــه دامــداری بنــا شــده اســت .ایــن شــیوه
زندگــی ،از بهتریــن شــیوههای تولیــد و
بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی و مراقبــت
از محیــط زیســت بهشــمار میآیــد.
حــدود 30درصد دام ســبک کشــور توســط
جامعــه عشــایر کوچنــده پــرورش داده
میشــود ،ایــن موضــوع نشــان دهنــدۀ
نقش بســیار مهــم و تأثیرگــذار ایــن جامعه
در تولیــد گوشــت قرمــز اســت .بهمنظــور
شناســایی خانوارهای عشــایر کوچنده ،ســه
سرشــماری در ســالهای  ۱۳۷۷ ،۱۳۶۶و
 ۱۳۸۷از ایــن جامعــه اجــرا شــده اســت.
مرکــز آمــار ایــران بــا هــدف تغییــر رویکــرد
روشهــای گــردآوری آمــار و اطالعــات از
شــیوه سـ ّنتی بــه روش اســتفاده از دادههای
ثبتــی ،مطالعــات ا ّولیــه در خصــوص امکان
گــردآوری اطالعــات مورد نیــاز از خانوارهای
عشــایر کوچنــده کشــور را بــا همــکاری
ســازمان امــور عشــایر ایــران انجــام داد و
پــس از طراحــی ســامانه و گــرآوری دادههــا
در ســال  ،1398ثبــت پایه جمعیت عشــایر
کوچنــده کشــور از طریــق اتصــال بــا بیــش
از  14پایــگاه اطالعاتــی کشــور ایجــاد و آبان
مــاه  1399خالصــه نتایج آن منتشــر شــد.
بــا اجــرای ایــن طــرح مهم عــاوه بــر صرفه
جویــی در هزینههــا ،امــکان بهنگامســازی
اطالعــات در فاصلــه زمانی مشــخص فراهم

شــد .در ســال جــاری ضمــن بهنگامســازی
اطالعــات تعــدادی از اســتانها ،مقدمــات
اســتخراج نتایــج شهرســتانی ،جمعیــت
عشــایر کوچنــده بــر اســاس محل اســتقرار
ییالقــی و قشــاقی فراهــم شــده کــه نتایج
آن طــی هفتــه آمــار و برنامهریــزی منتشــر
میشــود.
سرشــماری عمومــی کشــاورزی:
-8
سرشــماری عمومــی کشــاورزی بــا هــدف
تهیــه چارچــوب بهرهبــرداران کشــاورزی
در ســالهای ،1372 ،1367 ،1352
 1382و  1393بهمرحلــه اجــرا درآمــده
اســت .در سرشــماریهای اجــرا شــده
عــاوه بــر تهیــه فهرســت نــام و نشــان
بهرهبــرداران کشــاورزی ،اطالعــات بــا
ارزشــی در مــورد مهمتریــن فعالیتهــای
بخــش کشــاورزی شــامل ســطح کاشــت و
مقــدار تولیــد محصــوالت ســالیانه و دائمی
و تعــداد دام ســبک و ســنگین و ســایر
فعالیتهــای مهــم کشــاورزی گــردآوری و
نتایــج آن در ســطح کوچکتریــن واحــد
جغرافیایــی (آبــادی و شــهر) منتشــر شــده
اســت .در سرشــماری عمومــی کشــاورزی
 1393بــا تغییــر رویکــرد مرکز آمــار ایران،
گــردآوری اطالعــات بــه روش الکترونیکــی
(اســتفاده از تبلــت بهجــای پرسشــنامه
کاغــذی) انجــام شــد.
امیــد اســت در آینــده نزدیــک بــا اجــرای
طرحهــای ویــژه ،آمــار مربــوط بــه تولیــد
محصــوالت مهــم ســالیانه و دائمــی نیــز
بهصــورت ســالیانه گــردآوری و منتشــر
شــود .در صورتــی کــه اعتبــارات اینگونــه
طرحهــای حیاتــی کــه بــا امنیــت غذایــی
جامعــه ارتبــاط مســتقیم دارد تأمیــن
شــود ،ایــن ظرفیــت در دفتــر تخصصــی
مرکــز آمــار ایــران بــرای اجــرای ایــن
قبیــل آمارگیریهــا کــه بــا عنــوان
آمارگیریهــای ســریع ()Rapid Survey
شــناخته میشــوند ،وجــود دارد.
ابوطالب عزیزی
مدیرکل دفتر کشاورزی
مرکز آمار ایران
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حکمرانی داده و نقش سیستمهای
آمار ملی در اکوسیستم دادۀ جدید
چارچــوب قانونــی در آمــار رســمی
بایســتی بــه گونـهای بهبــود یابــد کــه
نقشهــای جدیــدی از مراکــز ملــی
آمــار کشــورها را در بــر بگیــرد .بــا در
دســترس قــرار گرفتــن منابــع دادة
جدیــد وتغییــر انتظــارات جامعــه در
آنچــه کــه از داده و آمــار بدســت
میآیــد ،حــوزة سیســتم ملــی آمــار
گســتردهتر شــده اســت .در ایــن
راســتا بایســتی بــه مالحظــات زیــر
توجــه نمــود:
مالحظــة  :1مراکــز ملــی آمــار
بــه منظــور ایجــاد یــک سیســتم
قانونــی کــه قابلیــت اســتفاده از
داده را فراهــم میکننــد ،بایــد بــا
دولتهــا گفتگــو داشــته باشــد.
 NSOبایســتی منافــع مطــرح شــده
در ادامــه را ترویــج دهنــد:
ـ دادة بــاز ،پیونــد دادة بــاز و آمــار
رســمی
ـ تبــادل داده بیــن ارائــه دهنــدگان
آمــار رســمی
ـ همــکاری با بانکهای مرکزی
ـ ادارات آمــاری و مدیریــت داده
دولــت
ـ یکپارچهســازی دادههــای مکانــی
و آمــاری
ـ مرکــز ملــی آمــار بایســتی بــه
دنبــال نقــش رهبــری در حکمرانــی

داده در دولــت باشــد .حکمرانــی
داده شــامل المانهــای معمــاری
داده ،توســعة اســتانداردهای
دادة تکنیکــی معمــول ،مدیریــت
فــراداده ،مدیریــت کیفیــت داده،
امنیــت اطالعــات و حفــظ حریــم
شــخصی و مدیریــت چرخــة زندگــی
اطالعــات میباشــد.
مالحظــة  :2مراکــز ملــی آمــار
میتواننــد در مــورد چگونگــی
مشــارکت آنهــا در تهیــه اطالعــات
ملــی دادههــا ،یــا در نقــش مشــورتی
یــا رهبــری ،در داخــل دولــت هــای
ملــی بحــث کننــد.
مالحظــة  :3مراکــز ملــی آمــار
بایــد در زمینــة اشــتراک تجربــه
در حکمرانــی دادههــا بــا جامعــه
بینالمللــی همــکاری نزدیــک
داشــته باشــند .نظــارت داده شــامل
تمامــی فعالیتهــای حکمرانــی
داده میشــود .برخــی از آنهــا
مدیریتــی ،برخــی بیشــتر فنــی
هســتند و برخــی دیگــر ممکــن
اســت شــامل مهار تهــای تحلیلــی
نیــز باشــند .وظایــف ،مســئولیتها
و تواناییهــای نظــارت داده شــامل
فعالیتهــای مطــرح شــده در
ادامــه بــوده ولــی محــدود بــه آنهــا
نمیبا شــد :

ـ پشــتیبانی از دادههایــی بــا کیفیــت
بــاال و بهبــود یافتــه
ـ ســهولت دسترسی به داده
ـ ارتقا مهارت ،توانایی و ســواد داده
ـ ارتقــا اســتانداردهای معمــول،
سیاســتهای داده و چارچو بهــا
ـ شــرح اســتراتژیهای داده ،شــامل
جنبههــای بــه اشــترا کگذاری و
همــکاری
مالحظــة  :4مراکــز ملــی آمــار
میتواننــد دولــت را تشــویق کننــد
کــه مدیــران دادة اصلــی یــا باقــی
مقامــات مســئول عالــی رتبــه را
بــه منظــور تعییــن ناظــران داده
مشــخص کننــد .متناوبــاً میتــوان
تیــم حکمرانــی داده را ایجــاد کــرد.
مالحظــة  :5مراکــز ملــی آمــار
بایســتی در گســترش ســواد و
حســاب داده ،بــه خصــوص در آمــار
مهــم شــرکت داشــته باشــند.
مالحظــة  :6مراکــز ملــی آمــار
بایســتی بــا باقــی ارگانهــای دولتــی
ارتبــاط داشــته تــا یــک سیســتم
بــرای آمــوزش ناظــران داده در
بخــش عمومــی ایجــاد کــرده و
توســعه دهــد.
مالحظــة  :7مراکــز ملــی آمــار
بایســتی داده ،برنامــة کاربــردی و
زیرســاخت تکنیکــی خــود را مــرور
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کــرده تــا از امنیــت و حفاظــت دادة
خــود در حیــن آسانســازی ادغــام
داده کــه در برخــی از خدمــات داده
و اهــداف آمــاری مــورد نیــاز اســت،
اطمینــان کامــل داشــته باشــد.
مالحظــة  :8مراکــز ملــی آمــار
بایســتی اطال عرســانی کننــد کــه
محرمانگــی آمــاری در جــای خــود
در محــل ذخیرهســازی آمــاری
باقــی خواهــد مانــد.
مالحظــة  :9مراکــز ملــی آمــار
بایســتی باقــی ارگانهــای دولتــی را
ترغیــب کــرده تــا کیفیــت دادة خــود
را مــرور کننــد ،بــه خصــوص بــرای
منابــع اداری و برداشــت گامهایــی در
ادامــة بهبودهــا.
مالحظــة  :10مراکــز ملــی آمــار
میتوانــد در توســعه و پیادهســازی
اســتانداردهای کیفیــت داده در
دامنههــای کاربــردی متفــاوت
شــرکت داده شــوند.

مالحظــة  :11مراکــز ملــی آمــار
میتواننــد نهادهــای صــدور
گواهینامــه بــرای دادههــای نگهداری
شــده توســط ســازمانهای دیگــری
باشــند کــه بخشــی از سیســتم
آمــاری ملــی هســتند .ایــن
گواهینامــه بایــد براســاس همــان
اســتانداردهایی باشــد کــه بــرای
دادههــای نگهــداری شــده توســط
مراکــز ملــی آمــار اعمــال میشــود.
مالحظــة  :12مراکــز ملــی آمــار
میتواننــد در ابتــکارات عمــل دادة
بــاز شــرکت داشــته و بــا تخصــص
خــود در زمینــه حکمرانــی داد ههــا
و خدمــات داده از آنهــا پشــتیبانی
کننــد.
مالحظــة  :13مراکــز ملــی آمــار
بایســتی بــا مشــتریان خــود بــه
طــور نزدیــک کار کــرده تــا بتواننــد
نشــانگرهای مــورد نیــاز را بــه
طــور بیدرنــگ (یــا نزدیــک بــه

آن) تحویــل داده و نشــانگرهای
غیرضــروری را از بیــن ببرنــد.
مالحظــة  :14مراکــز ملــی آمــار
بایســتی قابلیتهــای تحلیــل-
بیشــتر در زمینههــای ســواد داده،
علــم داده و مهندســی داده -را
توســعه داده تــا بتواننــد از مدیریــت
اثربخــش داده پشــتیبانی کننــد.
مالحظــة  :15مراکــز ملــی آمــار
بایســتی روش شناســی علــم داده
و ابزارهــای موجــود در تولیــد
آمــار و تحویــل خدمــات داده را
پیادهســازی کننــد.
مالحظــة  :16مراکــز ملــی آمــار از
مشــارکت قویتــر بــا جامعــة هــوش
مصنوعــی چــه در آکادمــی و چــه
در بخشهــای تجــاری ،بــه نتایــج
بهتــری دســت پیــدا میکننــد.
دکتر سیدامیر اصغری
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
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در گفتگو با خانم صدیقه میرزایی ،معاون سیستم و
خدمات نرمافزاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات مطرح شد:

مرکز فاوا همواره درصدد توانمندسازی

بخشهای مختلف مرکز آمار ایران است
لطفــا بــرای شــروع بفرماییــد آخریــن فنّاوریهــای
مــورد اســتفاده در مرکــز بــرای جمـعآوری و پــردازش
دادههــا چیســت؟

مرکــز آمــار ایــران در تمامــی آمارگیریها و سرشــماریهای
خــود همــواره از ابزارهــای منطبــق بــر ف ّناوریهــای روز
دنیــا بهــره بــرده اســت .در همیــن راســتا اکنون از ســامانه
ســیجاد بهعنــوان ابــزار الکترونیکــی اختصاصــی خــود
بــرای مرحلــه گــردآوری دادههــا اســتفاده میکنــد کــه
ضمــن افزایــش کیفیــت دریافــت داده ،بــر پایــه کاهــش
هزینههــای تولیــد نــرم افــزار بــرای مرکــز آمــار ایــران
طراحــی شــده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط همهگیــری
کوویــد  19و اضافــه شــدن نیازمندیهــا ،بســته نــرم
افــزاری جمــعآوری اطالعــات طرحهــا بــه روش خــود
تکمیلــی (اینترنتــی) نیــز توســعه یافتــه اســت .ایــن ابــزار
ایــن امــکان را میدهــد کــه پرسشــنامه الکترونیکــی بــه
روشــی کامـ ً
ا امــن و مدیریــت شــده بــرای واحــد آمــاری
ارســال و دادههــا توســط خــود واحــد درج ،تکمیــل و
ارســال شــود.
در حــوزه پــردازش دادههــا نیــز عــاوه بــر اســتفاده
از ابزارهــای قبلــی کــه در تهیــه و تغذیــه ســامانه
گزارشــگیری مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،در حــال
حاضــر بــا طراحــی Data Warehouseهــای مــورد نیــاز و
اســتفاده از ابزارهــای نویــن هــوش مصنوعــی بــه ایــن
امــر پرداختــه میشــود.
کاربــران در اســتفاده از ایــن ابزارهــای فناورانــه ســهولت
آن را بســیار عالــی توصیــف میکننــد .عالوهبرایــن،
ـران بالقــوه در ســازمان میتواننــد
شــمار وســیعی از کاربـ ِ
بــا اشــکال مختلــف داده کار کننــد و گزارشهــای متنــوع
را مســتقیما تهیــه نماینــد و یــا داشــبوردهایمتنوعی

بســازند .ایــن ابزارهــا عمدتــاً بــرای کار بــا مهدادههــا
ســاخته شــدهاند و امکانــات تصویــری و نگاشــتی
مناســبی را بــه کاربــران میدهنــد.
باتوجــه بــه نظــام آمــاری ثبتــی مبنــا و نوینســازی
نظــام آمــاری و لــزوم انتقــال دادههــا از دســتگاههای
اجرایــی بــه مرکــز چــه تمهیداتــی بــرای ایجــاد
ســامانه یکپارچــه آمــاری و انتقــال دادههــا از
دســتگاهها بــه مرکــز انجــام شــده اســت؟

بــا راه انــدازی روشهــای جایگزیــن دریافــت داده ،ایــن
مرکــز آمادگــی دریافــت اطالعــات از طریــق وب ســرویس
بــر بســتر  GSBشــبکه ملــی اطالعــات را ایجــاد کــرده
و مطالعــات بســیاری در ایــن زمینــه انجــام داده اســت.
همچنیــن در حــال حاضــر اســتانداردهایی را جهــت
دریافــت داده تدویــن نمــوده ایــم کــه بتوانیــم بــه نحــو
احســن ایــن فرآینــد را انجــام دهیــم .ایــن اســتانداردها
بــه دســتگاههای اجرایــی ذیربــط ابــاغ شــده و در طــول
زمــان بهروزرســانی میشــود .و براســاس آن دادههــای
دریافتــی ارزیابــی میشــوند.
دادههایــی کــه تاکنــون از دســتگاههای اجرایــی دریافــت
شــده اســت توســط کارشناســان خبــره داده ،در مرکــز ابتدا
بهصــورت مســتقل مــورد بررســی قــرار داده شــدهاند.
ســپس بــه دادههــای دســتگاههای اجرایــی دیگــر
متصــل شــده و مجــددا مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.
مــوارد و گزارشهــای حاصلــه بــه دســتگاههای مربــوط
منتقــل شــده و اصالحــات الزم بــر روی آنهــا اعمــال شــده
اســت .ایــن فرایندهــا کــه در نظــام اداری و آمــاری نویــن
تجربههــای ا ّولیــه خــود را ســپری میکننــد بــه توســعه و
قــوام نظــام آمــاری ثبتــی مبنــا منجــر میشــوند.
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بــا توجــه بــه اینکــه انجــام مطالعــات و بررســیهای
علمــی کاربــردی تطبیقــی بهمنظــور بکارگیــری
روشــها و ابزارهــای نویــن و کاربــردی در مراحــل
مختلــف اجــرای طرحهــای آمــاری و سرشــماریها از
وظایــف مرکــز فاواســت چــه مطالعاتــی بــرای همــگام
شــدن مرکــز فــاوا بــا فنّاوریهــای روز دنیــا انجــام
شــده اســت؟

مرکــز فــاوا همــواره درصــدد توانمندســازی بخشهــای
مختلــف مرکــز آمــار ایــران در انجــام هــر چــه بهتــر
وظایــف و دســتیابی بــه اهدافشــان بــوده اســت .بدیــن
منظــور اقــدام بــه تدویــن برنامــه راهبــردی ف ّنــاوری
اطالعــات بــرای همســو کــردن اهــداف و برنامههــای
خــود بــا ســازمان نمــوده اســت .در ایــن فعالیــت کــه
پیشــینهای نزدیــک بــه دو دهــه دارد ،مرکــز فــاوا
متناســب بــا تحــوالت ســازمانی و ف ّنــاوری برنامــه
راهبــردی خــود را بروزرســانی میکنــد .در بروزرســانی
اخیــر از رویکــرد معمــاری ســازمانی بهعنــوان الگــوی
روز در برنامهریــزی ف ّنــاوری اطالعــات اســتفاده شــده
اســت تــا ضمــن بررســی وضــع موجــود و طراحــی وضــع
مطلــوب ســازمان ،بــا انجــام پروژههــای اولویتبنــدی
شــده ،در افــق زمانــی تعییــن شــده ،ســازمان بــه وضــع
مطلــوب خــود دســت یابــد.
در ایــن طــرح عــاوه بــر مدلهــای مرجــع ف ّنــاوری،
مجموعــه مدلهــای مرتبــط بــا مراکــز آمــاری ماننــد:
 GAMSO ، GSBPM ، GSIMو  CSPAمــورد بررســی
قــرار گرفتــه و از رویکردهــا و مدلهــای آنهــا متناســب
بــا شــرایط مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن اســتاندارد  DDIکــه توســط DDI Alliance
بــا هــدف استانداردســازی قالــب دادههــا و اطالعــات
جمــعآوری و تولیدشــده در حــوزه علــوم اجتماعــی،
رفتــاری و اقتصــادی تهیــه شــده و اســتاندارد  SDMXکــه
توســط گروهــی از ســازمانهای بینالمللــی ،بــا هــدف
استانداردســازی مبادلــه و انتشــار دادههــا و فرادادههــای
آمــاری طراحــی شــده اســت ،مــورد اســتفاده قــرار
گرفتهانــد.
شــایان ذکــر اســت کــه عبــور از مرحلــه گــذار و
پیادهســازی پروژههــا بــا ریســکها و مشــکالت خــود
همــراه اســت و کمبــود منابــع نیــز یکــی از مشــکالت
شــایع ایــن مرکــز اســت  ،امــا فــاوا همــواره تــاش کــرده
اســت کــه از منابــع خــود بــرای پشــتیبانی و تحــول در
بخشهــای مختلــف مرکــز آمــار ایــران بصــورت بهینــه
اســتفاده نمایــد.

چــه تدابیــری بــرای اســتفاده راحــت ســریع و جــذب
کاربــران بــرای اســتفاده کاربــران از اطالعــات درگاه
ملــی آمــار اندیشــیده شــده اســت؟

بــا توجــه بــه قدمــت فعالیــت مرکــز آمــار ایــران در
اطــاع رســانی آمــاری بــه کاربــران و همگامــی آن بــا
ف ّناور یهــای روز ،ایــن مرکــز مجموعــا از  36ابــزار
و روش متنــوع در ارائــه آمارهــای رســمی بــه جامعــه
کاربــران بهــره میبــرد کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه
تنــوع و ســطح تکنولوژیــک آنهــا دشــواریهایی را بــرای
کاربــران ایجــاد میکــرد .از ایــن رو و بــا بهر هگیــری
از نتایــج نظرســنجیهایی کــه صــورت گرفــت ،مرکــز
فــاوا بــر آن شــد تــا در فــاز ا ّو ل بــا اســتفاده از پنجــره
واحــد درگاه ملــی آمــار ،مســیر دسترســی کاربــران
بــه انــواع آمارهــای رســمی را از یــک درگاه منحصــر
بفــرد ممکــن ســازد کــه خوشــبختانه ایــن موضــوع
کامــ ً
ا محقــق شــده اســت و در فــاز دوم بــا کاهــش
ابزارهــا و رو شهــای موجــود ،تــا حــد ممکــن بهســمت
یکپارچگــی و تمرکــز ابزارهــا و روشــها حرکــت نمایــد.
ایــن فراینــد تــا کنــون منجــر بــه تجمیــع  5ابــزار و روش
گردیــده اســت و امیــد مـیرود بــا تــداوم آن منجــر بــه
یکپارچگــی کامــل آنهــا نیــز بشــود کــه بدیــن ترتیــب
نهایتــاً شــاهد راه انــدازی پایــگاه اطالعــات آمــاری
کشــور خواهیــم بــود.
آیــا در رابطــه بــا تعــداد کاربــران مراجعهکننــده
بــه درگاه و نیازهــای آنــان مرکــز فــاوا بررســی
انجــام داده اســت و اگــر بلــه ایــن نیازهــا چــه
بــوده اســت؟

میــزان اســتفاده کاربــران از درگاه از ابزارهــای
مختلفــی ماننــد گــوگل آنالیتیکــز و بخــش
نظرســنجی درگاه و ...در دســترس اســت .جــز
نظرســنجیهای مســتمر ،در مقاطــع زمانــی خاصــی
پروژ ههایــی همچــون ارزیابــی نیازهــا و ســنجش
بهر همنــدی و رضایتمنــدی کاربــران از خدمــات
اطال عرســانی نیــز انجــام شــده اســت کــه اثــر خــود
را در ســطح و کیفیــت خدمــات برجــای گــذارده
اســت .همچنیــن در قالــب پــروژه چارچــوب کیفیــت
آمارهــای مرکــز ،کارگــروه ویــژ های بــرای ارتبــاط
بــا کاربــران و دریافــت سیســتماتیک نظرهــا و
نیازمند یهــای آنــان تشــکیل شــده کــه مدیریــت
آن در حــوزه مرکــز فــاوا قــرار دارد و چندیــن فــاز
عملیاتــی آن ســپری شــده اســت.
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نظام آماری مدرن  ،سرشماری ثبتی مبنا
امــروز نظام آماری کشــور در حال گـذار از
شــیوه ســنتی به ســمت مدرن ســازی اســت
 .در ایــن راســتا مهمتریــن مولفــه در گـذار به
ســمت مــدرن ســازی ،اســتفاده از دادههــا و
ثبــت هــای اداری در تولیــد آمارهــای رســمی
اســت و باعــث تغییــر بنیادیــن در کســب و
کار آمــاری میشــود کــه قانــون و مقــررات،
اســتانداردها ،طبقــه بندیهــا ،پــردازش و
انتشــار دادههــا را تحــت تاثیــر قـرار میدهــد.
در ســال هــای اخیــر نظــام آمــاری کشــور،
برنامــه ســوم توســعه آمــار کشــور بــا رویکرد
تحــول بنیادیــن در نظــام آمــاری کشــور بنــا
نهــاده شــد و در ایــن برنامــه تمــام ارکان نظام
آمــاری کشــور حضــور دارنــد  .در ایــن برنامــه
اهــداف نظــام آمــاری عباتنــد از  :یکپارچــه
ســازی نظــام آمــاری؛ افزایــش پاس ـخگویی؛
جلــب اعتمــاد عمــوم مــردم و متخصصــان و
ارتقــای کیفیــت آمارهــای رســمی همچنین
بــه راهبردهــای کالن نظــام آمــاری از جملــه
 :اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا نظــام
آمــاری به منظور یکپارچهســازی ،ســاماندهی
و رفــع مـوازیکاری در تولیــد و ارائــه آمارهای
رســمی ،ایفــای نقــش مرجعیت آمار ،توســعه
کاربــرد آمارهای رســمی در چارچــوب ضوابط
شــورای عالــی ،پاسـخگویی در ارائــه اطالعات
و آمــار ،افزایــش اعتمــاد کارب ـران و کاهــش
بــار پاسـخگویی و تقســیم کار تولیــد آمــار بــا
هــدف جلوگیــری از تولید آمارهــای چندگانه
؛ تصویــب قوانیــن و مقــررات تضمیــن کننده
جریــان یکطرفــه ریــز دادههــای اداری مــورد
نیــاز نظــام جامــع ثبتهــای آمــاری ای ـران
بــه مرکــز آمــار ای ـران؛ اصــاح تشــکیالت و
وظایــف ارکان نظــام آمــاری ،تقویت و توســعه
ظرفیتهــای منابعانســانی در حــوزه آمــار
دســتگاههای اجرایــی و حضــور در عرصــه

نالملــل در جهــت افزایــش کارایــی و
بی 
اثربخشــی آن و اســتفاده حداکثری از ظرفیت
شــورای عالــی آمــار و کمیتههــای آمــار
بخشــی در مدرنســازی نظام آمــاری؛ کاهش
تدریجــی آمارگیریهای ســنتی و جایگزینی
آن بــا آمارهــای ثبتی مبنــا؛ تامین ،توســعه و
اســتقرار زیر ســاختهای فناوری در راســتای
مدرنســازی نظــام آمــاری و تاکیــد بــر
پیادهســازی نظــام جامــع ثبتهــای آمــاری
ایـران؛ پیادهســازی نظــام مدیریــت کیفیت و
رعایــت اســتانداردهای آمــاری در پاسـخگویی
بــه تقاضاهــای آمــاری؛ نظاممنــد کــردن
انتشــار و اطالعرســانی آمارهــای رســمی
نالمللــی بــا اســتفاده
در ســطح ملــی و بی 
از فناوریهــای نویــن براســاس مصوبــات
شــورای عالــی آمــار و ســاماندهی ،تهیــه و
رعایــت تقویــم انتشــاراتی آمارهــای رســمی
کشــور؛ ســاماندهی و گســترش اســتفاده از
ظرفیــت دســتگاههای اجرایــی و رســانههای
جمعــی بــه ویــژه رســانه ملــی بــه منظــور
ترویــج و ارتقــای س ـواد و فرهنــگ آمــاری و
افزایــش ســرمایه اجتماعــی؛ گســترش ارائــه
تحلیلهــای آمــاری بــا هــدف ارتقــای سـواد
آمــاری و اعتمــاد ســازی عمومــی؛ توســعه
کمــی و کیفــی ظرفیتهــای آموزشــی و
پژوهشــی نظــام آمــاری و نظــارت ،پایــش
و ارزیابــی مســتمر نظــام آمــاری کشــور در
راســتای اجـرای برنامــه ملی آمار اشــاره شــده
اســت .در ایــن رویکــرد تکیــه بــر تغییــر در
اســتفاده از داده هــای اداری اســت کــه حاصل
ثبــت هــای اداری خواهنــد بــود کــه ســرمایه
هــای ملــی هســتند و نبایــد بخشــی ،فــردی
یــا بعضاً ســلیقهای بــه ایــن دادهها نگاه شــود.
بــا اقدامــات و پیگیریهــای جــدی مرکــز
آمــار ایـران و حمایــت مســئوالن ارشــد نظــام،

هیئــت وزیــران در اجــرای مــاده  10احــکام
دائمی برنامه های توســعه کشــور و در راســتای
نــو ســازی نظــام آمــاری بــا هــدف افزایــش
ســرعت ،کاهــش هزینــه اج ـرا و کاهــش بــار
پاســخگویی ،با تشکیل ســتاد ملی سرشماری
عمومــی نفــوس و مســکن ثبتی مبنــا موافقت
کــرد و اجـرای سرشــماری عمومــی نفــوس و
مســکن ثبتــی مبنــا در ســال 1405کــه یــک
اقـدام بنیــادی و توســعه ای در اســتقرار دولــت
الکترونیــک و ایجــاد بســتر غنــی بـرای تولیــد
آمارهــای رســمی بــا کیفیــت ،بــه روز و بهنگام
بـرای رفتــن بــه ســمت نظــام آمــاری مــدرن و
ثبتــی مبنــا اســت را مصــوب شـد.
هــر چــه قــدر بتـوان نظــام آمــاری کشــور را
بــه ســمت ریــز داده محور بر اســاس سرشــماری
ثبتــی مبنــا ،ســوق داد در خدمــات عمومــی
کشــور بــه توفیــق و رضایــت عمومی بیشــتری
دســت پی ـدا خواهیــم کــرد و قطعــا ایــن امــر
زمانــی محقــق میشــود کــه تمام دســتگاههای
اجرایــی و جامعــه علمی کشــور کمــک نمایند .
در راســتای ایــن راهبرد کالن اجرای سرشــماری
ثبتــی مبنــا در دســتور کار مرکــز آمــار ای ـران
ق ـرار گرفــت و ب ـرای هماهنگــی بیــن کمیتــه
هــای ســتاد  ،جلســات شــورای هماهنگــی و
تلفیــق ســتاد ملــی سرشــماری عمومــی نفوس
و مســکن ثبتــی مبنــا  1405مســتمر برگ ـزار
شــد تــا سرشــماری ثبتــی مبنا بــه عنـوان یکی
از دســتاوردهای نظــام جامــع آمارهــای ثبتــی،
فرصتــی بــرای بهــره وری بیشــتر از آمارهــای
ثبتــی و فعالیتهــای پیشــرو فراهــم آورد.
سعید عباسی

سرپرستدفتربرنامهریزی،پایش
عملکردودبیرخانهشورایعالیآمار
مرکزآمارایران
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استفاده از داد ه آزاد در توليد آمار؛

افزایشسرعتو کيفيت آمارهاو کاهششدیدهزینهها
مقولــه آمــار رســمی در جهــان
دارای یــک نظــام بینالمللــی اســت کــه
ســازمانهای مرجــع بینالمللــی در آن
نقــش محــوری دارنــد .یکــی از مهمترین
مولفههــا در عملکــرد بهینــه ایــن نظــام،
هماهنگــی میــان اجــزا تشــکیل دهنــده
آن اســت .وجــود اســتانداردهای پذیرفته
شــده و یکســان بینالمللــی در قالــب
تعاریــف ،مفاهیــم ،طبقهبندیهــا و
روشهــای آمــاری کــه بــه عنــوان اصــل
دهــم از اصــول بنیادیــن آمــار رســمی
نیــز مطــرح و مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه
اســت ،باعــث خواهــد شــد تــا هماهنگی،
انســجام و کارایــی نظامهــای آمــاری
افزایــش یابــد .اهمیــت ایــن موضــوع بــه
ویژه در بیســت ســال گذشــته و بــا توجه
بــه گســترش ســریع تکنولــوژی و دانــش
در جنبههــای مختلــف آمــار رســمی
باعــث شــد تــا مجموعــه اســتانداردهای
جامعتــر یــا کلیتــری نســبت بــه
اســتاندارهای تخصصــی موجــود تهیــه
و تدویــن شــوند تــا ضمــن پوشــش
اســتانداردهای تخصصــی ،دیگــر جنبهها
و موضوعــات مطــرح در آمــار رســمی را
نیــز شــامل شــود .یكــی از چالشهــای
اساســی کــه طــی ســالهای گذشــته
ســازمانهای آمــاری بــا آن روبــه رو
هســتند موضــوع پدیــدار شــدن منابــع
داده جدیــد اســت .همچنيــن پيچيدهتــر
شــدن ســاختار جوامــع نيــز روز بــه روز،
دریافــت داده از پاســخگویان را دشــوارتر
کــرده اســت بنابرایــن پيداکــردن منابــع
جدیــد داده و نيــز اســتفاده از شــيوههای
جدیدتــر گــردآوری یــا تکمیــل و
اعتبارســنجی دادههــا ،متناســب بــا

پيشــرفت تكنولــوژی بــرای کاهــش بــار
پاســخگویی ،بــه شــدت احســاس شــده
و لــذا ایــن مولفــه بــه عنــوان یــک مولفه
کليــدی در مدرنســازی مطــرح شــده
اســت .یكــی از ایــن منابــع دادهای جدید،
داده آزاد اســت .اســتفاده از داده آزاد در
توليــد آمــار میتوانــد ضمــن افزایــش
ســرعت و کيفيــت آمارهــا ،منجــر بــه
کاهــش شــدید هزینههــا نيــز شــود.
در یــک ســازمان آمــاری مــدرن بایــد
زمينههــای قانونــی ،دســتورالعملها،
روشهــای فنــی و ابزارهــای مناســب
بــرای اســتفاده از ایــن نــوع دادههــا وجود
داشــته باشــد .ایــن نــوع منابــع جدیــد
دادهای بــه ویــژه اگــر بــا ســایر روشهای
آمارگيــری ترکيــب شــوند ،گامــی بــزرگ
و روبــه جلــو بــه ســوی مدرنســازی
توليــد آمــار در بُعــد روشهای گــردآوری
داده بــه وجــود خواهنــد آورد.
امــكان اســتفاده از دادههــای بــاز در
نظــام آمــار رســمی مــدرن در ســالهای
گذشــته بــه ویــژه از ســال  2013مــورد
بحــث مجامــع علمــی قــرار گرفــت.
همچنيــن ایــن موضــوع در ســال ۲۰۱۷
بــرای نخســتين بــار بــه طــور رســمی
در مجمــع جهانــی داده ســازمان ملــل
در کيــپ تــاون مطــرح شــد .در راهبــرد
دوم از مجموعــه راهبردهــای شــش گانه
مصــوب ایــن مجمــع کــه بــه اقدامــات
جهانــی بــرای توســعه پایــدار دادههــا
مشــهور شــده و مــورد تایيد کمیســيون
آمــار ســازمان ملــل نيــز قــرار گرفتهانــد،
بــه چنــد اقــدام در خصــوص داده هــای
آزاد اشــاره شــده اســت ،ایــن اقدامهــا
شــامل «روشهــای بازنگــری اصــول

اساســی آمــار رســمی بــرای گنجانــدن
جنبههــای مربــوط بــه دادههــای آزاد»
« ،شناســایی روشهایــی بــرای حمایــت
نظامهــای ملــی آمــار از موضــوع
دادههــای آزاد مطابــق بــا اصــول
اساســی آمــار رســمی» و «تشــویق
ســازمانهای ملــی آمــار بــرای پذیــرش
دســتورالعملهای مربــوط بــه دادههــای
آزاد و اطمينــان از بهرهمنــدی کاربران از
مزایــای آن» هســتند .بــر همين اســاس
موضــوع دادههــای آزاد در دســتورکار
نشســت چهــل و نهــم کميســيون
ســازمان ملــل ،ســال  ، ۲۰۱۸قرارگرفــت
و ســازمانهای ملــی آمــار توصيــه
شــدند تــا ضمــن فراهــم آوردن قوانيــن
و دســتورالعملهای الزم ،منطبــق بــر
اصــول بنيادیــن آمــار (بــه ویــژه اصــول
 6،3،۱و  ،)۷امكانــات و بســترهای
فنــی مــورد نيــاز را بــرای بهــره گيــری
کاربــران از ایــن نــوع دادههــا فراهــم
آورنــد.
در مرکــز آمــار ایــران نیــز بــا هــدف
معرفــی و ترویــج اســتفاده از ایــن
منبــع ارزشــمند ،مطالعــات مربــوط بــه
شــناخت و تدویــن تعریــف اســتاندارد
داده آزاد انجــام شــده و همزمــان بــا روز
ملــی اســتاندارد ،همایشــی بــا محتــوای
تعریــف ،ابعــاد داده آزاد و کاربردهــای
آن همــراه بــا ارایــه فیلــم آموزشــی و
بروشــور معرفــی داده آزاد برگــزار شــده
اســت.
آرشفاضلی
سرپرستدفتراستانداردها
و نظارت بر طرحهای آماری
مرکز آمار ایران
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دو یار دیرینه جدا نشدنی!
مراکــز آمــاری و ف ّنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات از دیربــاز در کنــار
همدیگــر بودهانــد .از زمانــی کــه بــرای
محاســبات از ماشــینهای بــزرگ
( )mainframeاســتفاده میشــد تــا
کنــون کــه منابع دادهای جدیــدی را در
اختیــار مراکــز آمــاری قــرار داده اســت.
اکنــون نیــز مراکــز آمــار در شــرایطی
قــرار گرفتهانــد کــه میخواهنــد بــا
کمتریــن هزینــه بیشــترین خروجــی
را داشــته باشــند .از ســوی دیگــر
توقــع مــیرود کــه بتواننــد دادههــای
جمــعآوری شــده را در کمتریــن
زمــان ممکــن بــه مخاطبیــن خــود
ارائــه نماینــد ، .امــا مواردیکــه باعــث
شــده ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در فراینــد مراکــز آمــاری تأثیرگــذار
باشــند را میتــوان بهصــورت زیــر
نــام بــرد:
همــکاری بیــن دســتگاهها:
.1
بــا توجــه بــه اینکــه نحــوه کارکــردن
دســتگاههای آمــاری متفــاوت شــده
و از دادههــای ســایر تولیدکننــدگان
اســتفاده کننــد بایــد ارتباطــی
بیــن دســتگاهها شــکل بگیــرد.
ایــن ارتبــاط شــامل :برقــراری یــک
ارتبــاط مخابراتــی اســت کــه امــکان
تبــادل اطالعــات را خواهــد داشــت.
پــس از آنکــه ایــن ارتبــاط در نهایــت
دقــت و ســرعت انجــام شــود ،نحــوه
یکپارچهســازی داده و اجــرای آن بایــد
بــه نحــو مطلوبــی و بــا الگوریتمهایــی

در ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
اجرایــی خواهــد شــود.
اســتفاده مجــدد از نــرم
.2
افزارهــا :مراکــز آمــاری میتواننــد از
نــرم افزارهــای تولیــد شــده در ســایر
مراکــز آمــاری دنیــا اســتفاده کــرده و
آگاهانــه آنهــا را بــه کارگیرنــد تــا از
ایــن طریــق در زمــان و هزینــه صرفــه
جویــی شــده و عــاوه بــر آن باعــث
افزایــش در کیفیــت امکانــات نــرم
افزارهــا شــوند.
افزایــش اســتفاده از اینترنــت
.3
_ وب :اســتفاده از اینترنــت بــرای دانلود
فایلهــای  PDFگرفتــه تــا ارتباطهــای
ماشــین –_ ماشــین باعــث شــده اســت
کــه ارتباطــات مراکــز آمــاری تحــت
تأثیــر قــرار گرفتــه و بتواننــد دادههــا را
بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد .در
گام بعــدی دادههایــی کــه بــرروی ایــن
بســتر منتشــر شــده منبــع داده مهمــی
بــرای تولیــد آمــار شــده انــد.
اســتفاده از اینترنــت اشــیا
.4
( :)IOTاز ســال  2008اتصــال اشــیا
بــه اینترنــت آغــاز شــده اســت .اتصــال
دســتگاههای خانگــی ماننــد :یخچــال،
تلویزیــون ،لبــاس ،ســاعت و ....باعــث
شــده کــه منابــع دادهای جدیــدی
بــرای مراکــز آمــاری بهوجــود بیاینــد.
تخمیــن زده شــده اســت کــه در حــال
حاضــر حــدود  50بیلیــون دســتگاه
بــه اینترنــت متصــل شــده و در حــال
جمــعآوری دادههــا هســتند.

اســتفاده از تکنولــوژی ابــری
.5
( :)Cloudingیکــی از تکنولوژیهایــی
کــه از ســال  1996بــر پایــه اینترنــت
شــکل گرفتــه اســت .ایــن تکنولــوژی
بــا عــث میشــود خدماتــی شــامل:
ســرورها ،ذخیــره ســازیها و نــرم
افزارهــای کاربــردی ،از طریــق شــبکه
و اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته شــده
و در دســترس بقیــه قــرار گیــرد .ایــن
کار موجــب میشــود کــه در اســتفاده
از فضــای مــورد نیــاز و زیرســاختهای
مــورد نیــاز صرفهجویــی شــود.
تلفنهــای هوشــمند و
.6
تبلــت :ایــن دســتگاهها بهدلیــل
قابلیتهــای محاســباتی و ارتباطــی در
حــال حاضــر حــدود  6بیلیــون تلفــن
هوشــمند در حــال اســتفاد ه از ایــن
دســتگاهها هســتند .ایــن دســتگاهها
میتواننــد عــاوه بــر اینکــه در
جمــعآوری دادههــا کمــک کننــد ،از
ســوی دیگــر بــرای اجــرای طرحهــای
آماریگیــری تعاملــی نیــز مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد .اســتفاده از ایــن
دســتگاهها موجبــات باالرفتــن دقــت و
ســرعت انتقــال دادههــا میشــود.
دادههــا
بصریســازی
.7
( :)visualizationدر قبــل بصریســازی
بــه معنــی ایــن بــود کــه بتــوان در
یــک محیــط ســاده انــواع نمودارهــا
را پیادهســازی کننــد ، .امــا اکنــون
نیــاز اســت کــه بصریســازی
بهصــورت تخصصیتــر پیادهســازی
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شــود .بصریســازی میتوانــد
بــه صــورت :متنــوع ،برخــط و
بــر حســب دسترســیهای مــورد
نیازپیادهســازی میشــود .از ســوی
دیگــر میتــوان بــا قــرار دادن
دیتاســتها ( )Datasetنمودارهــای
متفاوتــی بهدســت آورد .از ســوی
دیگــر ســاخت گزارشهــای چنــد
بعــدی نیــز در حــال افزایــش اســت
کــه ایــن موضــوع نیــز بــا ابــزار
موجــود در ف ّنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ممکــن شــده اســت .بــرای
جذابســازی و همچنیــن رواج آمــار
در جامعــه نیزمحصــوالت انیمشــنی
نیــز بــه کمــک آمــده اســت.
اســتفاده از دادههــای
.8
حجیــم ( :)Big Dataدادههــای حجیــم
منابــع دادهای جدیــدی هســتند
کــه دارای ویژگیهــای حجــم بــاال،
ســرعت تغییــرات و فرمتهــای
متفــاوت اســت .ایــن دادههــا معمــوالً
بهصــورت غیــر ســاختاریافته هســتند.
بــرای اینکــه بتــوان از دادههایــی بــا
ایــن ویژگــی اســتفاده کــرد ،ف ّنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ایــن نــوع
دادههــا را جمــعآوری و بــا قابلیــت:
انتقــال داده و ســاختاریافته کــرده و از
آنهــا گزارشهــای مــورد نظــر را تهیــه
مینما یــد .
اســتفاده از دادههــای بــاز
.9
( :)Open Dataدادههــای بــاز کــه از
ســال  2007شــکل گرفتــه اســت
دادههایــی اســت کــه بایــد بهگون ـهای
ارائــه شــود تــا بــرای کاربــران مجــددا
قابــل اســتفاده شــود .ایــن دادههــا
بایــد بــا فرمتهــای قابــل اســتفاده
(نــه عکــس و  )PDFماننــد :ســاختار
متنــی ( )CSVیــا زبــان عالمتگــذاری
شــده ( )Markupارائــه شــوند.
اســتفاده از نــرم افزارهــای
.10

منبعبــاز ( :)Open Sourceنــرم
ع بــاز هســتند
افزارهایــی کــه منبــ 
میتوانــد بــرای کاهــش هزینههــا
در مراکــز آمــاری مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .از نمونــه ایــن نــرم افزارهــا
میتــوان بــه لینوکــس Mysql، R ،و.....
نــام بــرد.
اطــاع رســانی :جــداول
.11
ســاده بــا اســتفاده از فلــش ممــوری و
لــوح فشــرده بــه کاربــران آمــاری قابــل
ارائــه اســت .اکنــون بــا اســتفاده از وب
ســایتها ،اطــاع رســانیهای مبتنــی
بــر اطالعــات مــکان جغرافیایــی نیــز
قابــل ارائــه شــده اســت .بــا اســتفاده از
واســط برنامــه نویســی نــرم افزارهــای
کاربــردی ))APIباعــث شــده کــه
انتقــال اطالعــات بیــن نــرم افزارهــای
مختلــف نیــز انجــام شــود .از ســوی
دیگــر ظهــور شــبکههای اجتماعــی
ابــزاری بــرای مراکــز آمــاری شــده
کــه باعــث تســهیل در فرهنگســازی
آمــاری میشــود.
علــم دادههــا (:)Data Science
.12
در ســالهای اخیــر ،کــه دادههــای
بــزرگ قابــل اســتفاده شــدهاند،
علــم دادههــا نیــز شــکل گرفتــه
اســت .علــم دادههــا ایــن هــدف را
دارد کــه بــا اســتفاده از مباحــث
آمــاری ،ریاضــی و ف ّنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات ،اطالعــات را اســتخراج
کــرده و بتوانــد پیشبینیهایــی
بــرای آینــده انجــام دهــد .بــرای
اینکــه بتوانــد ایــن مهــم بــه ســرانجام
برســاند از روشهــای هــوش مصنوعــی
( )AIاســتفاده میکنــد .هــوش
مصنوعــی بــه معنــی ایــن اســت کــه
سیســتم بتوانــد بااســتفاده از برنامــه
نویســیها و الگوریتمهــا هماننــد
انســان تصمیمگیــری کنــد.
امنیــت داده :محرمانگــی و
.13

حریــم شــخصی از قوانیــن ا ّولیــه و
پایــهای مربــوط بــه مراکــز آمــاری
اســت .نگــه داشــتن امنیــت دادههــا از
مــواردی اســت کــه باعــث میشــود
تــا اعتبــار هــر دســتگاه آمــاری
دچــار خدشــه شــود .از ســوی دیگــر
درخواســتهای کاربــران آمــاری
دسترســی بــه ریــز دادههاســت.
همیشــه بیــم ایــن مــیرود کــه
اطالعــات شــخصی افــراددر دسترســی
افــراد دیگــر قرارگیــرد .فرایندهــا،
تجهیــزات ســخت افــزاری و نــرم
افزارهــای مربــوط بــه کمــک آمــده
اســت تــا بتوانــد دسترســی بــه ایــن
دادههــا را مدیریــت کنــد و تــا جایــی
کــه میتوانــد ریســک دسترســی
نادرســت بــه دادههــا را مدیریــت
کنــد.
حــال بایــد منتظــر مانــد تــا بــا
پیشــرفت بیشــتر ف ّنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات چــه تأثیــرات دیگــری را
بــرروی مراکــز آمــاری خواهیــم دیــد.
منابع:

1.Handbook on Management and
Organization of National Statistical
Systems -Chapter 14 - Information
Technology Management
2. https:// www.bankmycell.com/
blog/how-many-phones-are-in-theworld
3. https:// www.zdnet.com/article/
what-is-cloud-computing-everythingyou-need-to-know-about-the-cloud/
4. https:// opendatahandbook.org/
guide/en/what-is-open-data/
5. https:// w w w.sas.com/en_us/
insights/big-data/what-is-big-data.
html

مهشید دولت مدلی
معاونت شبکه و خدمات رایانهای
مرکز آمار ایران
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اطالعات آماری دقیق و بههنگام؛
زیربنای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعهای
امــروزه در نظــام آمــاری کشــورها،
حجــم و کیفیــت بانکهــا
و منابــع اطالعاتــی نــه تنهــا
یکــی از مهمتریــن معیارهــای
توســعهیافتگی کشــورها بهشــمار
مــیرود ،بلکــه سیاســتگذاریها و
برنامهریزیهــای توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی بــدون تکیــه
بــر اطالعــات آمــاری و در اختیــار
داشــتن آمــار کافــی ،صحیــح ،دقیــق
و بههنــگام ممکــن نیســت.
دفتــر محاســبه شــاخص برنامههــا و
سیاســتهای کالن بهمنظــور تحقــق
ماموریــت خطیــر خــود اقــدام بــه
گــردآوری ،محاســبه ،تدویــن و ارائــه
شــاخصها و نماگرهــای مرتبــط بــا
برنامههــا و سیاســتهای کالن بــر
اســاس اســناد بــاال دســتی در نظــام
مدیــرت عمومــی کشــور مینمایــد.
در ایــن راســتا ،بــا مطالعــه علمــی
و تطبیقــی تجربیــات کشــورها،
نیازســنجی آمــاری از مراجــع ذیربــط
و برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا بیــش
از  70دســتگاه اجرایــی بهمنظــور
تهیــه شــاخصهای مرتبــط اقــدام
بــه تنظیــم و تدویــن معیارهــا و
اصــول نظــام محاســبه شــاخصهای
برنامههــا و سیاســتهای کالن
نمــوده و فرآینــد و دســتورالعملهای
مربــوط بــه آنهــا را نیــز تهیــه
مینما یــد .

فعالیتهــای ایــن دفتــر بــر اســاس
تقســیم کار انجــام شــده در مرکــز
آمــار ایــران و احــکام ســومین برنامــه
توســعه آمــار کشــور بــا رویکــرد
نوینســازی نظــام آمــاری کشــور
تعریــف و انجــام میشــود.
عمدهتریــن فعالیتهــای دفتــر
محاســبه شــاخص برنامههــا و
سیاســتهای کالن ،گــردآوری
اطالعــات آمــاری ،تهیــه ،تنظیــم
و انتشــار ســالنامه آمــاری کشــور،
همــکاری و مشــارکت در ترجمــه و
تدویــن نســخه انگلیســی ســالنامه
آمــاری کشــور ،تهیــه الگــو ،نظــارت
بــر تهیــه و ارزیابــی ســالنامه
آمــاری اســتانهای سراســر کشــور
و همچنیــن تهیــه گــزارش رصــد
برنامههــای توســعۀ کشــور (در ســطح
ملــی و اســتانی) ،گزارشهــای متنــوع
از شــاخصهای کالن اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور در
بازههــای زمانــی کوتاهمــدت
(ماهانــه ،فصلــی ،شــشماهه،
مــوردی و )...و بهنگامســازی آمــار
و ســریهای زمانــی مرتبــط بــا
ماموریــت دفتــر میباشــد.
در ســا لهای اخیــر ،بــا رویکــرد
و
فعالیتهــا
نوینســازی
محصــوالت دفتــر ،تهیــه و انتشــار
محصــوالت جدیــد بهویــژه در
حوزههــای تخصصــی عدالــت

اجتماعــی و اجتماعــی و فرهنگــی،
دیداریســازی نشــریات دفتــر بــر
اســاس اینفوگرافیــک بهمنظــور
افزایــش ســرعت انتقــال اطالعــات
و افزایــش درک کاربــران از
شــاخصهای ارائــه شــده ،تهیــه
و انتشــار نســخه اکســلی نشــریات
در راســتای تقویــت ویژگــی
کاربرپســندی نشــریات الکترونیکــی
و تســهیل دسترســی و اســتفاده
آســان کاربــران از اطالعــات آمــاری
و همچنیــن اســتفاده از ســامانههای
اختصاصــی در جم ـعآوری ،پــردازش
و انتشــار اطالعــات همــواره مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
فعالیتهــای
در
مشــارکت
شــورایعالی آمــار و کمیتههــای
آمــار بخشــی و نیــز تهیــه و
بهروزرســانی فهرســت آمارهــای
رســمی ایــران بــا هماهنگــی و
همــکاری کمیتههــای تخصصــی
فهرســت آمارهــای رســمی مســتقر در
دفاتــر موضوعــی مرکــز آمــار ایــران
از دیگــر تکالیــف دفتــر محاســبه
شــاخص برنامههــا و سیاســتهای
کالن میباشــد.
دکتر نریمان یوسفی
مدیر کل دفتر محاسبه شاخص
برنامهها و سیاستهای کالن
مرکز آمار ایران
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عناوین روزهای هفتۀ آمار و برنامه ریزی 1400

شنبه  24مهر:
حکمرانی دادهها در نظام آماری نوین

یکشنبه  25مهر:
آمار و شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

دوشنبه  26مهر:
آمار ،آموزش و پژوهش

سه شنبه  27مهر:
آمار ،زیرساختها و فناوریهای نوین
نقش دولت الکترونیک در توسعه آمار

چهارشنبه  28مهر:
آمار ،رسانه و ارتقای سواد آماری

شنبه  1آبـــــان:
روز آمار و برنامهریزی

دوشنبه  3آبـــــان:
تحوالت و محصوالت آماری دستگاههای اجرایی
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مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار
به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی برگزار میکنند:
نشست معرفی محصوالت و فعالیتهای آماری دفاتر موضوعی
مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار
ـ یکشنبه  25مهر 1400
ـ ساعت  10الی 12
ـ لینک ورود:

https://www.skyroom.online/ch/srtc/amar
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پژوهشکده آمار با همکاری مرکز آمار ایران و انجمن آمار ایران
در هفته آمار و برنامهریزی برگزار میکند:
نشست علمی ـ تخصصی
«تغییر جریان گردآوری دادهها از روشهای سنتی به نوین»
ـ دوشنبه  26مهر 1400
ـ ساعت  11الی 12:30
ـ لینک ورود:

https://www.skyroom.online/ch/srtc/amar
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پژوهشکده آمار با همکاری مرکز آمار ایران ،انجمن جمعیتشناسی ،دانشگاه
تهران و موسسه مطالعات و مدیریت جامع تخصصی جمعیت کشور در هفته
آمار و برنامهریزی برگزار میکنند:
وبینار علمی ـ تخصصی
«سرشماری ثبتیمبنا :الزامات روششناختی و چالشها و فرصتهای
دادهای»
ـ دوشنبه  26مهر 1400
ـ ساعت  16الی 18
ـ لینک ورود:

https://www.skyroom.online/ch/srtc/amar
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مرکز آمار ایران با همکاری پژوهشکده آمار ،دانشگاه خوارزمی و شورای
اجرایی فناوری اطالعات در هفته آمار و برنامهریزی برگزار میکنند:
وبینار علمی ـ تخصصی
«حکمرانی دادهها و نقش فناوری اطالعات در آن»
ـ سه شنبه  27مهر 1400
ـ ساعت  10صبح
ـ لینک ورود:

https://www.skyroom.online/ch/sci1400/webinar
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سامانه شاخص های ارزیابی استان،
راه اندازی و شروع به کار کرد

بــه منظــور ارتقــا کیفیــت آمارهــای تولیــد شــده ،اطــاع رســانی بــه موقــع
آمارهــا و افزایــش بهــره وری در عملیــات اجرایــی ،هرســاله عملیــات ارزیابــی و
کنتــرل کیفیــت فعالیــت هــای اســتان در اجــرای طــرح هــای آمــاری انجــام مــی
شــود .بــه همیــن منظــور دفتــر اســتاندارد بــرای آن دســته از فعالیــت هایــی کــه
معاونــت مربوطــه در اســتان مرتبــط بــا مرکزآمــار ایــران انجــام مــی دهــد .مــاک
هــا و معیارهایــی در نظــر گرفتــه و وزن هــر یــک از ایــن شــاخص هــا و معیارهــا را نیــز مشــخص نمــوده اســت و بــر اســاس
آن اســتان هــا و رده هــای برتــر را معرفــی مــی نمایــد .ایــن ســامانه در دو حــوزه زیــر امــکان ارزیابــی را فراهــم مــی کنــد:
 ارزیابــی فعالیــت هــای آمــاری ســازمان هــای مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان هــا (طــرح شــهید رجایــی ) ،خروجــی ایــنارزیابــی بــه منظــور اعمــال ســهم مرکــز آمــار ایــران در طــرح  ،در اختیــار ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور قــرار مــی گیــرد.
 ارزیابــی داخلــی مرکــر آمــار ایــران از فعالیــت هــای اســتان در زمینــه اجــرای طــرح هــای آمــاری مــی باشــد .خروجــیایــن ارزیابــی مبنــای رده بنــدی عملکــردی اســتان قــرار مــی گیــرد.

تجهیزات ذخیره سازی با قابلیت افزایش ظرفیت
تا 8PBدر مرکز داده به بهره برداری رسید

بــا توجــه بــه مهاجــرت مرکــز آمــار ایــران از اجــرای سرشــماری عمومــی نفــوس
و مســکن بــه شــکل ســنتی بــه سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن بــه شــکل
ثبتــی مبنــا؛ یکــی از دغدغــه هــای مرکــز آمــار ایــران در حــوزه نگهــداری
دادههــای ثبتــی بــوده اســت .از زمســتان  1399فراینــد خریــد تجهیــزات ذخیــره
ســازی آغــاز شــد .ظرفیــت خــام کنونــی تجهیــز  111TBکــه قابلیــت افزایــش
ظرفیــت تــا  8PBرا دارد .ایــن تجهیــز تلفیقــی از هاردهــای پرســرعت بــا ســرعت مناســب میباشــد .انتظــار م ـیرود بــا
افــزوده شــدن ایــن تجهیــز بــه مرکــز داده ســرعت ســرویسهای حیاتــی کــه از ایــن تجهیــز فضــا تهیــه نمودهانــد از نظــر
ذخیرهســازی بهبــود یابــد .بخشــی از ایــن ظرفیــت در حــال حاضــر در اختیــار زیرســاخت مجازیســازی و بخشــی هــم در
اختیــار ســرورهای ثبتــی مبنــا قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن تجهیــز ،مدیریــت یکپارچــه فضاهــا انجــام میگیــرد و در اختیــار ســرویس گیرندههــا اعــم از زیرســاخت مجازیســازی
یــا ســرورهای فیزیکــی قــرار میگیــرد کــه باعــث بهبــود در ارائــه فضــا بــه ســرویسگیرندهها میگــردد .در ایــن تجهیــز اســتفاده
از رابطهــای مناســب موجــب عملکــرد ســریعتر حافظــه میشــود .ایــن محصــول قابلیــت فشردهســازی اطالعــات را تــا  5برابــر
دارد کــه موجــب صرفهجویــی در فضــای مصرفــی و کاهــش هزینههــا میگــردد .از دیگــر خصوصیــات بــارز ایــن محصــول وجــود
پردازندههــای جدیــد اســت کــه موجــب افزایــش ســرعت و کاهــش تأخیــر در عملکــرد ایــن دســتگاه میباشــد.
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مستند اتاق امن تدوین و رونمایی شد
بــا توجــه بــه انجــام سرشــماری ثبتــی مبنــا در ســال  1405و ارســال یــک
طرفــه اطالعــات از دســتگاههای اجرایــی بــه ســمت مرکــز آمــار ایــران ،ضــرورت
ایجــاد فضــای امنــی در مرکــز بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بــرای نگهــداری
و دسترســی بــه اطالعــات بیــش از پیــش احســاس میشــود.
بــه توجــه بــه اســتقرار سیســتم مدیریــت امنیــت اطالعــات ( )ISMSدر مرکــز
آمــار ایــران مطابــق بــا خطمشــی و الزامــات قانونــی ،فضــای امنــی در مرکــز داده ایجــاد شــده اســت کــه بــا اعمــال
روش هــای اجرایــی ،کنتــرل دسترســی بــه دادههــا در آن بــه صــورت فیزیکــی کامــا محــدود میشــود .همچنیــن بــا
توجــه بــه قــرار گرفتــن اطالعــات در یــک محیــط ایزولــه بــر روی ســرورهای مرکــز داده ،دسترســی کاربــران بــه آن کامــا
محــدود و از طریــق فنــاوری ( VDIایــن فنــاوری مخفــف  Virtual Desktop Infrastructureاســت) کــه بــه عنــوان میزبــان
محیطهــای دســکتاپ در ســرور مرکــزی شــناخته میشــود .وقتــی دســکتاپ هــای کاربــران در ماشــینهای مجــازی یــا
 VMهــا اجــرا شــده و از طریــق شــبکه بــه کاربــر نهایــی میرســند ،نوعــی مجــازی ســازی دســکتاپ اتفــاق مــی افتــد.
کاربــران نهایــی مــی تواننــد بــا اســتفاده از رایانههــای شــخصی یــا ســایر دســتگاهها ماننــد تبلــت و  Thin Clientهــا بــه
دســکتاپ مجــازی متصــل شــوند (.بــه صــورت مجــازی انجــام میشــود .ایــن مســتند مشــتمل بــر  12روش اجرایــی شــامل:
ریســک مدیریــت داراییهــای اطالعاتــی ،رویکــرد ارزیابــی ریســک ،امنیــت فیزیکــی محیطی،کنتــرل دسترســی ،امحــاء
داراییهــای اطالعاتــی ،ثبــت وقایع،رســاناهای ذخیــره قابــل حمــل ،ارتبــاط بــا تامینکننــدگان ،الزامــات قانونــی ،حقوقــی
و قراردادی،اســتفاده مجاز،تبــادل اطالعــات ورمزنــگاری مــی باشــد.

سامانه رصد برنامه ملی آمار از اسفند ماه سال ،99
راه اندازی و شروع به کار کرد

بــا توجــه بــه بنــد د مــاده  9برنامــه ملــي توســعه آمــار کشــور  ،دبيرخانــه شــوراي عالــي
آمــار موظــف اســت به منظــور رصــد و ارزيابــي پيشــرفت برنامه هــاي اجرايــي برنامه ملي
آمــار حــد اکثــر شــش مــاه پــس از تصويــب برنامــه ملــي آمــار ،ســامانه رصــد و ارزيابــي
پيشــرفت برنامــه ملــي آمــار را راه انـدازي نمایــد و گـزارش شــش ماهه عملکرد دســتگاه
هــاي اجرايــي و کميتــه هــاي آمــار بخشــي را بــه شــوراي عالــي آمــار ارائــه نمايــد.
از مهمترين اهداف مورد انتظار از اجراي اين سامانه ،به شرح زير ميباشد:
ضرورتداشتنسامانهايتحتوبجهتدريافتگزارشعملكردبرنامههاوفعاليتهاي مرتبطبادستگاههاياجراييکشور.گزارش گيري آنالين از عملكرد فعاليتهاي مرتبط با دستگاه ها

-تعيين سطح دسترسي کليه سطوح مديريتي به اطالعات ارزيابيها وگزارشهاي عملکرد برنامه ،جهت تصميمگيري و اداره امور مربوطه.
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