
گفتمان آینده

با عنایت به نقش تعیین کننده آمار نظام برنامه ریزی ناظر 
بـر آینده کشـور، مرکز آمـار چه رویکردهایی را در بسـتر 

فناوری اطالعات در دستور کار دارد؟
در رابط��ه ب��ا بحث ه��اى جمعی��ت، یک��ى از رویکرده��ا در قبال 
سیاس��ت هاى کالن جمعیتى که توسط مقام معظم رهبرى ابالغ شده، 
»رصد و دیدبانى« اس��ت. در این راستا ابتدا سیاست هاى چهارده بندى 
را به ش��اخص تبدیل کرده که برخى ش��اخص ها ب��ا آمارهاى موجود 
قابل اندازه گیرى اس��ت و بعضى آمارگیرى هاى دیگر نیز باید به مرور 
طراحى و تهیه شود. برخى هم تبدیل خود مفهوم به عدد و رقم، نیازمند 
نظریه پردازى است که قبل از این که وارد مرکز آمار بشود، باید دستگاه 
متولى امر، این مهم را اجرایى کرده باش��د. بعد که نحوه کّمى ش��دنش 
مشخص شد سپس اندازه گیرى مى شوند و در خصوص اینکه چگونه به 

داده هاى قابل استفاده تبدیل شوند طرح ارائه مى گردد.
وى با اش��اره به رویکرد دیگر مرکز آم��ار ایران تحت عنوان؛ نظام 

 ،» IRANSTARS جامع ثبت هاى آمارى، موسوم به »ایران استارز
تصریح مى کند که با اجراى طرح مذکور، این مرکز قادر خواهد بود هر 

سه ماه یک بار آمار به روز کشور را اعالم کند و ادامه مى دهد:
ایران استارز مبتنى بر چهار ثبت پایه است؛ ۱.جمعیت، ۲. امالك و 

مستغالت ۳. کسب و کار 4. فعالیت 
براى تحقق »ثبت جمعیت« باید یک پایه اطالعات جمعیت کشور 
ایجاد ش��ود که سرشمارى سال ۹5 این پایه را شکل داد. سپس از آن 
مقطع زمانى، اگر کس��ى در کشور به دنیا آمد یا فوت کرد باید از طریق 
ثبت احوال اعالم ش��ود که دیتا ذیربط اصالح شود. اگر کسى از کشور 
خارج یا وارد ش��د، نیروى انتظامى آن را اعالم کند تا آمار اصالح شود. 
بنابراین در مرحله اول با این دو منبع مى توانیم جمعیت کالن کشور را 

هر سه ماه یک بار اعالم کنیم. 
در مرحله دوم  اینکه جمعیت کش��ور در کجا زندگى مى کنند و در 
کدام ش��هر ساکن هستند مورد نیاز اس��ت. که این مرحله کمى دشوار 

 معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مرکز آمار ایران

هدف گذاری ما برای آینده افزایش سهم اینترنت  است

نقشفناوریاطالعاتدرتوسعهوتعمیقنظامهایآماری

بـدون تردید، یکی از فناوری هایی که می تواند بسـتر ارائه آمار به روز و به هنگام برای محققان، برنامه ریزان 
و مسـئوالن مختلف را فراهم کند، فناوری اطالعات اسـت. این فناوری ها ضمن فراهم آوری دقت و سـرعت 
موجب کاهش هزینه های اجرایی نیز می شـوند. یکی از ابعاد مهم و موثر بر فناوری اطالعات، بُعد اطالعات 
و آمار و مباحث جمعیت شـناختی و ابعاد مرتبط با آن اسـت.  بر این اسـاس، برای بررسی این بعد، به سراغ 
آقـای علیرضـا زاهدیان رفتیم و نقطه نظرات این کارشـناس ارشـد نظـام آماری را جویا شـدیم که به نظر 

خوانندگان می رسد.

گفتگو: علی جعفر دهکردی، سعید فیاضی
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اس��ت. در این راستا مرکز آمار بدنبال ش��کل گیرى یک آدرس قانونى 
اس��ت که هر ایرانى یک آدرس داش��ته باشد که وقتى شماره ملى اش 
را اعالم مى کند نیازى به ارائه آدرس نداشته باشد؛ لذا همانطور که در 
کشور ما یک کدپستى بر هر آدرسى مترتب است، شماره ملى هر فرد 
هم باید متضمن یک کدپستى باشد. بدیهى است این موضوع نیازمند 
قانون اس��ت که قانون آن موجود اس��ت ولى باید اجرایى ش��ود. براین 
اساس هر ایرانى باید موظف شود آدرس خود را اعالم کند و اصالحات 
احتمالى نیز ثبت ش��ود. این اتف��اق از نظر حقوقى فارغ از اینکه آمارى 
استخراج شود براى کش��ور الزم است و باید پایه اى بر این مبنا شکل 

بگیرد. 

مالحظـات و زمینه هـای قانونـی آن در کـدام بخـش 
است؟

قوانین  موجود مربوط به آدرس قانوني یک قسمت در ثبت احوال 
وبخش دیگرى در شرکت پست است اما عمال اجرا نمى شود واهتمام 
الزم بعمل نمى آید. لذا باید این آدرس قانونى پیگیرى شود و در سال 
۹6 بعد از سرش��مارى جارى شود اگر نشود بسیارى از مباحثى که به 

جمعیت متصل مى شوند را نمى توان به دقت و با سرعت بیان کرد.
از جمل��ه دیگر اقدامات اتصال ش��ماره ملى  به قبوض برق  اس��ت 
و متعاقب آن اتصال قبوض برق به کدپس��تى اس��ت. این  پروژه هایى 
است که در دستگاه هاى اجرایى در حال پیگیرى است. بنابراین از نظر 
حقوقى باید ابتدا آیین نامه ها به روز رسانى و در صورت نیاز تدوین شود، 
س��پس، عزم ملى شکل بگیرد و اجرایى شود. وقتى اجرایى شد معلوم 
مى شود ایرانى ها کجا زندگى مى کنند و اگر جابه جا شدند از کجا به کجا 
رفتند. آمار ذیربط هم بدس��ت خواهد آمد که این مهم در قالب »ایران 
استارز« در حال پیگیرى است.بدین ترتیب ثبت احوال باید دیتاى الزم 
اولی��ه اع��م از؛ زمان تولد، فوت، ازدواج و طالق را برابر س��اختارى که 

تعریف شده به مرکز آمار ارائه دهد. 
در این راستا بستر شبکه ملى اطالعات مطرح مى شود که باید این 
دیتا در بستر شبکه ملى اطالعات کشور و در بسترى ایمن جابه جا شود 
و همین طور نیروى انتظامى در همان بس��تر اطالعاتش را ارائه دهد تا 
ام��کان اتصال این اطالعات به یکدیگر فراهم ش��ود. آنگاه اطالعات 
محرمانه ش��امل هویت افراد ح��ذف و بقیه اطالع��ات بى نام و بدون 
افشاى هویت که اگر دست کسى هم بیفتد مهم نیست در اختیار برنامه 

ریزان قرار گیرد. 
بنابراین مرکز آمار تمام توان خود معطوف خواهد کرد که اطالعاتى 
که از س��ال ۹5 به دس��ت مى آید با اس��تفاده از پایگاه هاى اطالعاتى و 
مقررات جدید به هنگام بماند تا اگر الزم شد سرشمارى بعدى با هدف 
به هنگام ش��دن  آمار اجرایى ش��ود. البته عملیات میدانى الزم است که 
تکنیک ه��اى خودش را طلب مى کند که به سرش��مارى »ثبتى مبنا« 
موسوم است که هدف مرکز آمار هم ناظر بر سرشمارى ثبتى مبنا است. 

به این ترتیب یک پایه از چهارپایه، یعنى جمعیت  عیان مى شود. 
بنابرای��ن ه��ر ک��دام از مراک��ز داراى دیتاهاى کش��ور که داراى 
اطالعات جمعیت باش��ند ب��ه این پایه وصل مى ش��وند. مثال نیروى 
انتظام��ى  خودروها را ش��ماره و ش��ماره ملى  مالکین خ��ودرو را نگه 
م��ى دارد بنابراین ما مى توانی��م آمار خودرو را به س��ایر دیتاها وصل 
کنیم. در وزارت علوم، اطالعات فارغ التحصیالن به سطح تحصیالت 

جمعی��ت وصل مى ش��ود. وزارت صنعت و معدن و تجارت، س��امانه 
معامالت امالك دارد و هر کس��ى که معامل��ه اى  کند اعم از این که 
مستاجر باشد یا مالک به این سامانه وصل مى شود.  بنابراین بسترى 
فراهم مى ش��ود ک��ه همگى به هم وصل مى ش��وند و ثبت جمعیت را 

تشکیل مى دهند.
بع��د ثبت فعالیت، کس��ب و کار و مکان به هم وصل مى ش��وند که 
مى ش��ود یک سیس��تم یکپارچه اى ک��ه کل داده هاى ثبتى کش��ور را 
دربرمى گی��رد که آمارهاى جمعیت یک بخش مه��م آن خواهد بود و 
یک قس��مت خروجى کار اطالع رس��انى به صورت آمار خواهد بود؛ که 
دیتاها تبدیل و خالصه مى شوند که این عدد و رقم در سرجمع مى تواند 
از پایگاه اطالعات آمارى کش��ور براى استفاده کاربران این دیتا  قابل 

دریافت باشد. 
برنامه ریزى دیگرى که در دس��تور کار قرار دارد این اس��ت که خود 
کاربران به دیتابیس خودش��ان؛ )بدون اطالعات محرمانه( دسترس��ى 
داش��ته باش��د، که در واقع هدف بلند مدت ما را در اطالع رسانى، تهیه، 

به هنگام سازى و اطالع رسانى آمارهاى جمعیت را دربرمى گیرد.

آیا برای دسـتیابی به این هدف بـزرگ زمان بندی مدونی 
هم موجود است؟

هدف گذارى براى »پایه جمعیت« سال ۹6 است و ثبت هاى فرعى 
باید تا پایان برنامه ششم به جمعیت وصل و تکمیل شود.

یکى از چالش هاى یک پارچه ش��دن اطالعات جمعیت شناختى در 
کش��ور وجود بعضى قوانین و مقررات اس��ت  که تبادل اطالعات باید 
روى شبکه ملى اطالعات صورت گیرد و زیرساخت هاى الزم فراهم 

شود. 
تب��ادل اطالعات باید بر بس��تر ش��بکه ملى اطالعات باش��د. زیر 
ساخت هاى کشور تقریبا آماده است و آنچه بیشتر بدان نیاز داریم قوانین 
و مقررات است. مثال در مقابل جریان هاى اطالعاتى که باید به سمت 
مرکز آمار بیاید، قوانین مقرراتى وجود دارد که حتى مانع مى ش��ود و به 

آن ها اجازه مى دهد که اطالعات را نزد خود نگه دارند.

آیا در قوانین حقوقی چالشی وجود دارد؟
در قوانی��ن مقررات، نکته چالش��ى تفاوت تعاری��ف مفاهیم قوانین 

حقوقى با تعاریف مفاهیم قوانین آمارى است؛ براى مثال 
س��ختى کار همه جاى دنیا بدین گونه اس��ت که مثال 
قوانین حقوقى اگر یک کسى شغلش را از دست دهد 
و درخواست بیمه بیکارى کند و بیمه بیکارى برقرار 
شده باشد این مى شود بیکار. ولى اگر کسى شغلش 
را از دست داده باش��د ولى به دالیلى ترجیح دهد 

از بیمه بیکارى اس��تفاده نکند، هم چنان 
جزء ش��اغلین باقى مى مان��د ولى در 
سیستم هاى آمارى این بالفاصله باید 
ثبت شود این از لحاظ آمارى، بیکار 
اس��ت. یا در مث��ال دیگر حقوقى 
هست که با آمارى متفاوت است 
و حقوقى را نمى ش��ود بر اساس 
آمارى اصالح کرد، چون قوانین 
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گفتمان آینده

حقوقى کش��ور اس��ت ولى باید ای��ن دو را با هم ارتب��اط داد و آمارهاى 
 که از س��امانه هایى که پش��توانه ش��ان مفاد حقوقى است تبدیل بشوند

 به آمار. 

در بررسـی ها و مصاحبه هـای مختلف آرا بـا صاحب نظران 
حوزه فناوری اطالعات و بخش های مختلف دیگر که با این 
حوزه مرتبط است، نقص نظریه پردازی مشهود است. شما 

چه خالء ای احساس می کنید؟
به آن صورت م��ا نظریه هایى در این خص��وص نداریم. نظریه ها و 
مباحث��ى درخصوص این که چه نوع ثبت های��ي به هم بپیوندند تا ثبت 
جمعیت ش��کل بگیرد تقریبا در دنیا جا افتاده است. در بعضى کشورها 
مى گویند که باید ثبت احوال که ما مى گوییم سرش��مارى، باید شامل 
آموزش و پرورش، بهداش��ت و درمان و...  باش��د؛ منتها مثال خدمات 

بهداشت و درمان در کشورما بر اساس شماره ملى نیست.
خیلى از کش��ورها اطالعاتى که از سامانه هاى پزشکى به دست شان 
مى رسد خیلى کمک کننده است چون آدرس را باید بدهد داده ها همان جا 
ثبت مى شود ولى در کشور ما این هنوز اعمال نشده. یا مثال سامانه هاى 
مالیاتى در خیلى از کشورها آن قدر دقیق است که به اطالعات جمعیتى 
هم کمک مى کند ولى در کش��ور ما فعال این پوش��ش کامل نیس��ت و 
فقط سراغ کس��انى مى روند که درآمدى دارند. بقیه را دیگر نمى شود از 

سامانه ها به دست آورد.

در راسـتای ارتباطـات مرکز آمـار و دولـت الکترونیک چه 
ساز  و کاری وجود دارد؟

دول��ت الکترونی��ک مى گوی��د؛ مرک��ز آمار بای��د پای��گاه اطالعات 
آم��ارى کش��ور را راه اندازى کن��د و تم��ام دس��تگاه هاى اجرایى باید 
اطالعاتش��ان را ب��ه مرک��ز آمار وصل کنن��د که مرکز آم��ار بتواند این 

پای��گاه اطالعات آم��ارى را تغذیه کند. وزارت ارتباط��ات هم مى گوید 
من بس��تر ش��رایط اطالع��ات و تبادل داده ه��ا را فراه��م مى کنم ولى 
 قوانین��ى که تبادل اطالعات را راه مى اندازد باید خود دس��تگاه ها با هم

 تفاهم کنند.

آیا بخش خصوصی هم به این حوزه ورودی داشته است ؟
خیر چون منافعى در حوزه وجود ندارد بخش خصوصى هم توجیهى 
براى ورود ن��دارد. ضمن اینکه قوانین اج��ازه اینکه بخش خصوص به 

محدوده اطالعات افراد وارد شود را نمى دهد.

در کشـور و بالّطبـع در اکثر سـازمان های دولتـی، جایگاه 
نظام علمی و سـاختارهای روشن آینده پژوهی خالی است. 
بیشتر مسـئوالن، نگاه آینده نگرانه در مباحث برنامه ریزی 
اسـتراتژیک را نوعی آینده پژوهـی می دانند؛ و این درحالی 
اسـت کـه از نظر آینده پژوهـان، حتی راهبردهـا که زمانی 
برنامه های بلند مـدت را حمایت می کردند نیز، مرده به دنیا 
می آینـد. درخصوص وجود آینده پژوهی در مرکز آمار ایران 

چه ارزیابی را دارید؟
 اگر آینده نگ��رى از دیدگاه هاى برنامه ریزى اس��تراتژیک و اینگونه 
دیدگاه ها باشد بله. ولى اگر از دیدگاه دیگر یعنى در مرحله اى نظام هاى 
آمارى وزن آمارگیرها و جمع آورى داده ها به صورت مقطعى خیلى بیشتر 
بود به عبارت دیگر  اگر بخواهیم دس��ته بندى کنیم اینگونه دسته بندى 
مى شدند و اساسا در مقطعى سرشمارى ها اصل کار بودند؛ یعنى هر وقت 
مى خواستند اطالعاتى به دس��ت بیاید، باید کل کشور یک اطالعاتى را 
ثبت مى کرد. بعد علم آمار پیشرفت کرد و گفتند خب ما با یک نمونه اى 
با یک خطاى قابل قبولى همان عدد را به دست بیارویم، منتها با هزینه 
کمتر؛ بعد تعمیم بدهیم. بنابراین نمونه گیرى ها خیلى توس��عه پیدا کرد.  ۳۰۳۱ ۳۰۳۱
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بعد که فناورى و تکنولوژى پیشرفت کرد بحث هاى مربوط به آمارهاى 
ثبتى آمد، استراتژى بلند مدت ما مبتنى بر باالبردن سهم آمارهاى ثبتى 

در نظام آمارى قرار گرفت. 

یکـی از نمودهای اسـتفاده مناسـب از فنـاوری اطالعات 
در افزایش سـرعت، دقت و کاهش هزینه ها، سرشماری 
اینترنتی سـال 1395 کشـور بوده است. در این خصوص 

چه توضیحی دارید؟
در سرشمارى کش��ورهاى دیگر؛  که اولین سرشمارى اینترنتي را 
انجام مي دادند، نرخ مش��ارکت م��ردم در آن پایین بود. حتى پایین تر 
از ĕ ۱۰ ؛ در پیش��روترین کش��ور در این زمینه یعني کانادا در اولین 
سرش��مارى اینترنت��ى آن ه��ا ĕ ۱8 و در دومى 54  )س��ال ۲۰۱6( و 
بعدى  ĕ 68. رتبه بعدى مربوط به کش��ور  استرالیا است که در اولین 
سرش��مارىĕ ۱۳ در دومى ĕ ۳۳در سرشمارى سوم حدود ĕ 54 اعالم 
ش��د. کره جنوبى در سرش��مارى اولĕ۱ مش��ارکت، در دومى ĕ 48 و 
ژاپن هم براى اولین ĕ ۳۹ بود. ما بین کش��ورهایى که اولین بار اجرا 
مى کنند باالترین عدد را به دس��ت آوردیم که 4۷/5 نرخ مشارکت شد 
ولى در مجموع بخواهیم بررس��ى کنیم فعال جایگاه  س��وم را داریم. 
 ĕ ۱۰۰ این نش��ان مى دهد که کانادایى که پیش��رو است نتوانست به
برسد در سه تا سرشمارى توانسته به ĕ 68 برسد، هدف گذارى ما باید 

افزایش سهم اینترنت باشد. 

آیا اهـداف دیگری هم در سرشـماری اینترنتی مورد نظر 
بوده است؟ 

هدف دیگر باید این باشد که براى این که اطالعات خانوارها گرفته 
شود، باید یک پرسشنامه اى پر و اطالعاتى اظهار شود. حال این سوال  
مطرح مى شود که ما چقدر از این اطالعات را مى توانیم از خانوار نپرسیم 

و خودم��ان از دیتابیس هاى دیگر در کش��ور اس��تخراج کنیم و مثال از 
خانواره��ا فقط بخواهی��م تا آن ها را تایید کنند یا س��ئواالت کوتاه تر و 

کمترى مطرح شود. 

موضـوع کاهـش رشـد جمعیت چقدرمـورد توجـه مرکز 
است؟

این مس��ئله در سرش��مارى س��ال ۱۳85 براى مرکز آمار مشخص 
ش��ده ب��ود و در س��ال ۱۳86 کنفران��س تحلی��ل نتایج سرش��مارى 
را برگ��زار در آن ج��ا مرک��ز آم��ار اخطار کرد که رش��د جمعی��ت ما از 
آن چ��ه مى خواس��تیم پایین ت��ر آمده و ن��رخ بارورى به حدى رس��یده 
ک��ه نبای��د این وضع ادام��ه پیدا کن��د؛ ولى خیلى جدى گرفته نش��د. 
وقت��ى نتایج سرش��مارى س��ال ۱۳۹۰ بیرون آمد و نرخ ب��ارورى ۱/8 
 اع��الم ش��د، همه مطمئن ش��ده بودند ک��ه باید سیاس��ت هاى جدید 

اتخاذ کرد.
ضمناً فاصله کشور با کش��ورهاى دیگر را در بعد فناورى اطالعات 
زیاد نیس��ت و چالش اصلى در این بعد را کمبود یا کافى نبودن قوانین 

براى الزام دستگاه به ارائه داده ها به مرکز آمار ایران است.
از نظر تکنولوژى ما فاصله زیادى نداریم؛ یعنى همین که ما توانستیم 
در کشورمان یک سرشمارى اینترنتى انجام دهیم که دقیقه اى 6۰ هزار 
نف��ر بیاین��د و در پایگاه ثبت نام کنند و ای��ن از نظر امنیت اطالعات ، 
توانس��تیم موفق عمل کنیم. ولى از نظر قوانی��ن ومقرراتى که در این 
بس��تر تکنولوژى در کشور فراهم ش��ده جریان دیتا را فراهم کند هنوز 

فاصله داریم.
همین که بعضى جاها مش��اغل، پایگاه ها ملزم ب��ه ارائه اطالعات 
نیس��تند و این یک قسمت بحث است و یک قسمت دیگه اگر دیتایى 
که ثبت مى ش��ود آن دیتا از اس��تانداردهاى الزم ب��راى تبدیل به آمار 

برخوردار نیست.

برنامه ریزى دیگرى که در 
دس��تور کار قرار دارد این 
است که خود کاربران به 
دیتابیس خودشان؛ )بدون 
محرمان��ه(  اطالع��ات 
دسترسى داشته باشد، که 
در واق��ع هدف بلند مدت 
م��ا را در اطالع رس��انى، 
و  به هنگام س��ازى  تهیه، 
آماره��اى  اطالع رس��انى 

جمعیت را دربرمى گیرد.
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