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توسعه ملي آمار ترکمنستان
رئيس تجزيه و تحليل اقتصادي و کميسيون امور خارجه ترکمنستان در " آمار" اينگونه مطرح کرد .در
سالهاي اخير مطابق با برنامه سيستم انتقال آمار ترکمنستان مبتني بر استانداردهاي بينالمللي در سالهاي
 2101-2102توسعه يافته است نتيجه اين برنامه مطابقت روشهاي آماري با استانداردهاي بينالمللي براي اجراي
است .دهها روش تقويت توسعه آموزشي و روششناسي براساس روش مشاهدات نمونه آماري ،بهبود بهکارگيري
طبقهبندي آماري بهويژه ارائه طبقهبندي ملي از فعاليتهاي اقتصادي به کار رفته است.
مجموعهاي منجسم و هماهنگ از اقدامات روششناسانه ،سازماندهي شده و تکنيک يافته است و اين
موضوع اتفاق مهمي بود که در سال 2102براي تکميل سرشماري نفوس و مسکن ترکمنستان در حدود سال 2101
انجام شد .قبل از اين اتفاق مهم ،کارهاي مقدماتي انجام شد .در اين مورد اولويت به انطباق استانداردهاي بينالمللي
به ويژه توصيههاي سازمان ملل متحد به بخش آمار داده شد .در اين مرحله ،همکاري صندوق جمعيت سازمان ملل
متحد که مشروط بر کمکهاي فني و روششناختي براي آمادهسازي مناسب اين سرشماري بود انجام گرفت و نتيجة
آن ،گزارش مزبور است .درحال حاضر پردازش کامپيوتري نتايج سرشماري در حال انجام ميباشد .در سالهاي اخير
نتيجه قانون آمار ترکمنستان حاصل از بهبود آمار ملي در سال  2102است و در يک فرم متمرکز منعکس شده
است .اين سند برگرفته شده از گزارش بينالمللي در قوانين آماري است و نشاندهنده توصيههاي بخش آمار اروپا
براي توسعه قانون در زمينه آمار ،اصول اساسي آمار رسمي تاييد شده توسط کميسيون آماري سازمان ملل متحد،
همچنين مجموعه تجربهها مبتني بر گسترش نيازهاي کشور است .بازار اقتصادي جامعه که در آن قابليت تقويت
براي مدل ملي اقتصاد بازار اجتماعي را دارد ايجاد و تقويت شده است.
درحال حاضر ،وظيفه کميته امور خارجه ترکمنستان در خصوص آمار با توجه به مجموعه اهداف توسعه
برنامه اقتصادي ،مالي ،سيستم بانکي و آمار رسمي ترکمنستان براي دوره  2102تا  2102تعيين شده است.
هدف از سيستم امور خارجه ترکمنستان در آمار در ميان مدت ،بهبود سازمان آمار رسمي در کشور
ترکمنستان مطابق با استانداردهاي بينالمللي و نقش اصلي مديريت آن در اقتصاد ملي به منظور پاسخگويي کيفي
به نيازهاي اطالعات آماري است .در اين راستا ،انجام سرشماري دقيق ،مشاهدات نمونهاي ،منابع دادهاي را به طور
گسترده فراهم ميکند.
سيستم حسابهاي ملي نتيجه مقايسههاي بينالمللي در توليد ناخالص ملي ،گزارش مالي و سرمايه انجام
شده در جهت اصالح روشهاي محاسبه شاخصهاي اقتصاد کالن در حسابهاي ملي است و يک چارچوب منسجم
روششناسانه براي توسعه جداول ورودي و خروجي را تأييد خواهد کرد .همچنين در اين دوره با اجراي گزارشها
مطابق با استانداردهاي بينالمللي آمارهاي مالي بهبود خواهد يافت.
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طبق برنامه ،اولويتها در آمارهاي کشاورزي و بهداشت محيط زيست ،آموزش ،نوآوري و توسعه آمارهاي جمعيت،
استفاده از تکنولوژي جديد کامپيوتر براي جمعآوري و پردازش دادههاي آماري به ويژه براي بهبود روشهاي
محاسبه شاخصهاي آماري جمعيت .همچنين طبقهبندي آمار کاربردي به طور مداوم بهبود خواهد يافت در اين
راستا ،اهميت آموزش طبقهبندي استانداردهاي بينالمللي در سال 2100تاييد شده است .تأمين اهداف امور خارجه
آمار دولت ترکمنستان در ارتباط با سازمانهاي بينالمللي و آژانسهاي آماري ميسر ميگردد .در اين بخش يکي از
ارگانها و مجامع بينالمللي ميتواند در خصوص انتشار آمارها به اشتراک گرفته شود تا کيفيت آمارهاي دولتي را از
طريق برگزاري چندين سمينار ارتقاء دهد.
در همکاري و مشارکت منطقهاي ،توسعه شاخصهاي آماري اهميت دارد .به بيان دقيقتر ،گزارش ويژگيهاي
جغرافيايي منطقه متناسب با فراداده مهم است .براي مثال هنگامي که عملکرد آبياري کشاورزي در برگه ثبت
ارزيابي ميشود ،ميتوان از طريق محاسبة ميزان آب در انواع محصوالت و هدر رفتن آن در شرايط مناسب ،بهرهوري
علوفه از مراتع بياباني اقدام نمود .همچنين ،هنگام ارزيابي ،سالمت و رفاه جمعيت ،تهيه مسکن ،ميتوان به شرايط
آب و هوا و هويت ملي توجه نمود .بدين ترتيب توسعه ملي آمار ترکمنستان با واقعيتهاي جديد جامعه و
گرايشهاي جهاني در آمار تحقق خواهد يافت.
رويداد مهم در توسعهي سيستم آماري ترکمنستان شامل:
 ترکمنستان در يک نگاه
 در باره کميسيون
 همکاري و مشارکت
 روششناسي
 محرک يا واقعه موثر بر توسعه در سيستم آماري
 تحول سوي استانداردهاي بينالمللي
 اصالح سيستم آمار ملي
 مقرر موقعيت روششناختي
 راهنماييها ( توصيهها)
 سيستم شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي
 ثبت و طبقهبندي
 سرشماري جمعيت
به عنوان بخشي از برنامههاي دولت ،ارتقاء سيستم آمار ترکمنستان مبتني بر استانداردهاي بينالمللي براي
سالهاي  2101تا  2102است .مجموعه کارهاي روششناسي آمار به عنوان يک نتيجه در خط استانداردهاي
بينالمللي قرار گرفت 84 .روش کاربران بهبود گرفت .بنابراين مجموعهاي از  42سند تشکيل شده است .چارچوب
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روش کار براي انجام مشاهدات آماري تصادفي تقويت شد .بر روي آنها ده عمل تحوالت روششناختي آماده و معرفي
شدند .طبقهبندي آماري از  3مورد به  5مورد تجديدنظر شد که همه آنها مورد تأييد دولت اصلي ترکمنستان قرار
گرفت .بهويژه روشهاي آماري براي طبقهبندي ملي فعاليتهاي اقتصادي معرفي شدند .بنابراين تعداد طبقهها مورد
استفاده در تبادل آمار تجديد شده به  81مورد رسيد.
در طي اجراي برنامه دولت ،تعدادي از فرمهاي گزارشهاي آماري دولتي و شاخصهاي موجود در آن مورد
تجديدنظر قرار گرفت .اين در درجه اول براي جلوگيري از تکرار آمار و کاهش بار مسئوليت پاسخدهندگان بوده است.
در نتيجه ،بهبود روش کار و تأسيس سازمان آمار منجر به انجام سرشماري و مشاهدات نمونهاي با همکاري متقابل و
دو جانبه گرديد .بهويژه همراه با بررسي نمونهاي از درآمد و هزينه خانوارها در سه ماهه سال  ،2100انجام مطالعات
آماري تصادفي از نيروي کار نيز انجام گرفت .عالوه بر اين در طول اجراي برنامه ،نظارت بر نمونهگيري از شاخصهاي
مختلف آمار دولت انجام شد .با توجه به بهبود مورد استفاده فناوري اطالعات در فعاليتهاي آماري برنامههاي توسعه
کامپيوتر براي فرمهاي جديد معرفي شده از گزارش براساس افزايش اطالعات فني و تکنولوژي در سراسر سيستم
کميته آمار مورد استفاده قرار گرفت.
به منظور بهبود کيفيت نشريات آماري ،مطابق با توسعه استانداردهاي بينالمللي يک نسخه به هنگام شده از سالنامه
آماري ترکمنستان به زبان ترکمني ،روسي و انگليسي توليد شده است .اطالعات آماري در مورد وضعيت اجتماعي ـ
اقتصادي ترکمنستان در وب سايت آن به صورت دورههاي متناوب قرار داده شده است.
با توجه به برنامه دولت در مورد تحول سيستم آمار ترکمنستان نسبت به استانداردهاي بينالمللي براي سالهاي
 ،2102-2101يک پيشنويس قانون آمار نوشته شده است .اين قانون در  30مارس  2102به تصويب رسيد و در 02
آوريل همان سال اجرا شد .پيشنويس مزبور ،نسبت به گزارش بينالمللي ،بهترين شکل قانون آمار است که برگرفته
از توصيههاي اروپا براي توسعه اساسي قانون آمار ميباشد .اصول اساسي براي تأييد آمار رسمي توسط کميسيون
آماري ملل متحد و نتايج حاصل از تجربه آمارهاي ملي در سالهاي اخير است.
در اين زمينه ،به منظور بهبود بيشتر نظام ملي آمار در دوران حکومت ،استراتژيک مديريتي براي توسعه و
سازماندهي به کميته آمار امور خارجه ترکمنستان مطابق با قانون آمار ترکمنستان ارائه شد .مقررات آمار به دستور
رياست جمهوري در  25آوريل سال  2103در کميته آمار امور خارجه ترکمنستان تأييد شده است و مقررات آمار
شوراي بين آژانس آمار زير نظر کميسيون امور خارجه ترکمنستان است.
قوانين و مقررات جديد کميسيون آمار امور خارجه ترکمنستان ،موقعيتهاي بسيار پيشرفتهاي را براساس قانون آمار
ترکمنستان مطابق با استانداردهاي بين المللي منعکس کرده و مجموعهاي از تجربهها در مسير توسعه آمار ملي را
طي سالهاي طوالني گردآوري کرده است ،که به ويژه شامل مقررات جديد مانند ،ترکيبي از روشهاي نمونهگيري و
همچنين منابع اجرايي براي جمعآوري دادهها ،اجراي بازآموزي کارمندان با توجه به پيشرفتهاي اطالعات و
روشهاي آماري و فناوري اطالعات و ارتباطات و ساير موارد است.
همچنين کميسيون آمار امور خارجه ترکمنستان براي هماهنگي فعاليتهاي آماري ،مقررات ،مسائل بين دولتي در
روشهاي آماري و سازمان آمارهاي دولتي را ،مورد بحث و تطبيق قرار داد .براي اجرايي کردن برنامهها ،آمارهاي
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اداري مشتمل بر نمونههاي بارز از آژانسهاي آماري دولتي ،وزارتخانهها ،ادارات و ساير سازمانها و سازمانهاي
علمي ،بصورت يک انجمن آماري به شکل يک نهاد مشورتي است.
اهداف اصلي انجمن توصيه هايي راجع به مقررات و مسائل روش آماري و سازماني ،برنامههاي مورد بحث براي انجام
اجراي برنامههاي دپارتمان آماري ،کمک به آمادهسازي روشهاي اطالعات آماري ،تبادل و مشاوره براي تقويت
همکاري بين آژانس براي استفاده مشترک در طبقهبندي آماري و ايجاد سيستم يکنواخت توسعه دادهها از
فناوريهاي پيشرفته براي جمعآوري و پردازش دادهها ،بررسي برنامهها براي اجراي آماري و همچنين تحول جديد
گزارشهاي آماري و توصيههاي در مورد تغييرات آنها است.
اولين جلسه بين شورا آماري تحت نظر کميسيون آمار امور خارجه ترکمنستان در  05ماه مي سال جاري برگزار
شد .در اين شورا سواالتي در مورد اهداف و وظايف سازمان فهرست و فرمهاي اجرايي مربوط به گزارشهاي آماري و
تجزيهوتحليل گزارشهاي آماري دولتي ،پيشنويس کار آماري و عمليات وزارتخانهها براي سال  2108مطرح گرديد.
در اين بين تجربه و قابليتهاي ايجاد يک مجموعهاي گسترده از دادههاي اوليه آماري منتج از منابع اجرائي پيرامون
در رسانههاي الکترونيکي را نيز عنوان نمودند،که براي افزايش همکاري و خالقيت بين کميسيون دولتي آمار
ترکمنستان و موسسه دولتي اقتصاد و مديريت ترکمن انجام شد.
نتيجه بحثها ،اين بود که تالشها و فعاليتهاي شوراي آماري تحت نظر کميسيون آمار دولتي ترکمنستان براي
ارتباط بهتر پاسخدهندگان و کاربران آماري از اطالعات آماري استفاده نمايند.
همانطور که براي وجود فرمهاي اجرايي گزارشهاي آماري و تجزيه و تحليل آنها از لينکها و اشکال گزارشهاي
آماري دولتي مشاهده شد و اطالعات موجود در فرمهاي پاسخگويي ،به طور خاص براي رفع نيازهاي مورد توجه
قرار گرفت که نياز به رفتن به مناطق تحت صالحيت دادگاهها ،وزارتخانههاي مربوطه ،ادارات و ادارات تابعه نيز
محسوس است .در همان زمان ،بسياري از داده آماري در فرم ثبتي مناسب مشاهده شدند .در نتيجه ،نياز به
مجموعهاي موازي از اين دادهها توسط آمارهاي دولتي ،شرکتها ،سازمانها و موسسات وابسته به وزارتخانهها و
ادارات هستند که اين به کاهش بار مسئوليت پاسخدهندگان کمک ميکند.
ايجاد ترکيب بهينه از فرايند جمعآوري دادههاي آماري دولتي و آمارهاي اداري و تأييد در وزارتخانهها و آژانسهاي
جمعآوري دادهها جهت توسعه اجتماعي اقتصادي کشور ،ايجاد يک فهرست از فرمهاي اجرايي گزارشات آماري آن،
بازبيني محتواي فرمهاي گزارشات آماري دولتي ،همچنين آمادهسازي پيشنويس برنامههاي کاري آمار در دپارتمان
خودشان در سال  2108بررسي شد.
با توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات ،مسئله فوريتري در مورد تجربه و توانايي ايجاد يک مجموعه گستردهاي از
دادههاي اوليه آماري و منابع اداري از رسانههاي الکترونيکي بيان شده است .کشور که در موافقتنامهها براي تبادل
دادههاي آماري تجربه دارد در بخش آمار دولتي "طرح اقدام براي توسعه اقتصادي ،سيستمهاي مالي و بانکي
ترکمنستان در سال  "1021-1026توسط دستور رياست جمهوري به شماره  02821در  2ماه جوالي سال 2102
تصويب شد که اين اتفاق توسعه نسخه الکترونيکي اطالعات موجود در پايگاه دادههاي وزارتخانهها و ادارات را فراهم
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ميکند .اين کار باعث ايجاد شرايط الزم براي اجراي اهداف کميسيون آمار امورخارجه ترکمنستان براي جمعآوري
دادهها منابع اداري و ترکيبهاي روش نظارت انتخابي آمار ميشود.
در اين راستا ،شورا امکانسنجي ايجاد وزارتخانهها و سازمانهاي کليدي را که متولي جمعآوري دادههاي مربوط به
ارزيابي مؤسسات اجتماعي و اقتصادي کشور باشند را مورد تأييد قرار داد .نسخه الکترونيکي اطالعات موجود در
پايگاه دادهها در قسمت مربوط به آمار دولتي را ميتوان مشاهده کرد.
در اين جلسه خطاب به موضوع همکاري بين کميته دولتي آمار ترکمنستان و مؤسسه دولتي ترکمن در زمينه
اقتصادي و مديريت به عنوان يک نهاد آموزش عالي که آمادگي سودمندي براي هر دو طرف براي روابط و تقويت
اطالعات آماري در مورد مسائل علمي و روششناختي و مشارکت در کنفرانسها و سمينارهاي علمي و عملي است.
با اجراي توصيه هاي صادر شده در اولين جلسه در شوراي آمار به طور مؤثر کمک روشن و واضحي به توسعه سيستم
آماري کشور گرديد.
کميسيون دولتي آمار ترکمنستان
کميسيون دولتي آمار ترکمنستان با برگزاري کارگاههاي آموزشي ملي و منطقهاي اقدام به ارتقاي مهارتهاي آماري
در وزارتخانهها و آژانسها و ساير سازمانها کرده است .لذا کميته آمار دولتي در تاريخ  1ژوئن سال جاري کارگاه
آموزشي را به نام "بهبود رکوردهاي آماري و اصول روششناختي جديد" با حضور  52نفر از مقامات
وزارتخانهها و ادارات مختلف برگزار کرد .کارگاه آموزشي به مسائلي مانند قانون جديد "در آمار" ،اجراي برنامه
دولتي در تحول سيستم آماري با توجه به استانداردهاي بينالمللي ترکمنستان در سال  2102-2101و نوآوري
آمارها ،استفاده از طبقهبنديها ،ورود و خروجي جداول آماري ،حسابداري عملي پرداخت.
قطعنامهاي توسط رئيس جمهور ترکمنستان بنام قربانقلي برديموحمدو در  24مي سال 2101در خصوص برنامه امور
خارجه در مورد تحول سيستم آمار ترکمنستان با توجه به استانداردهاي بينالمللي براي سال  2101تا 2102
تصويب شد .اين برنامه مطابق با درخواست رئيس جمهور براي اطمينان از ادامه ضرورت توسعه پايدار اقتصادي
کشور تأکيد شده ،همچنين ادغام موفق ترکمنستان در سيستم اقتصاد جهاني مدرن طراحي شده است.
براي دستيابي به قابليت مقايسه شاخصهاي محاسبه شده در سراسر کشور ،مجموعه استانداردهاي بينالمللي به
شما اجازه ميدهد به طور دائم به توصيف پديدههاي اجتماعي و اقتصادي جهان و خروجي نتايح کشور ،منطقه و در
کل جهان بپردازيد.
در طول دوره مداخله از تصويب برنامه کميته دولتي ترکمنستان آمار کل براي دوره  2101تا  2102اختصاص داده
شده است ،تا پايان سال  2102سه روش آماده شده است .يک چارچوب کلي ويژه به عنوان يکي از روشهاي توسعه
سيستم شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي از فراداده ( 271شاخص) براي بهبود و تکميل آنها با استانداردهاي
بينالمللي است.
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براي توسعه ميان مدت در سيستم آماري ترکمنستان مشارکت کارشناسان بينالملل (برنامه عملي آمارها) ايجاد شد.
اساس پيشنويس برنامه دولت توسعة آمار ترکمنستان براي سالهاي  2102تا  2102است .بعالوه ،يک پيشنويس
درازمدت براي استراتژي توسعه سيستمهاي ملي آماري در ترکمنستان تا سال  2131نيز وجود دارد.
در  30مارس  2102قانون جديد "آمار" ترکمنستان تصويب گرديد .همچنين هنگامي که نسخه جديد قانون به
عنوان پايهاي براي يک قانون مدل نمونه در آمار مورد استفاده قرار گرفت که دستورالعملها و توصيههايي براي
تدوين قانون اساسي آمار اصلي دولت در کشورهاي در حال توسعه به عنوان يک بازار اقتصادي بود ( .)TACISاين
قانون به طور وضوح براي جدايي دولت و آمارهاي اداري براي اجراي فعاليتهاي آماري مشخص شده است .سيستم
شاخصهاي اقتصاد کالن معرفي توسعه سه ماهه حسابهاي ملي ( )GDDاست .براي ارزيابي عدم مشاهده بهبود
اقتصاد روش ارزيابي و اندازهگيري به طور مشترک با بانک جهاني اندازهگيري شده است.
تجربه نشان مي دهد در کشورهاي با اقتصاد بسيار توسعه يافته ،از طريق نوآوري ،کارآفريني جديد به دستاوردهاي
اصلي اختصاص داده شدهاند .رئيس جمهور ترکمنستان در يکي از جلسات کابينه وزيران" ،قربانعلي" اشاره به
راههاي نوآورانه براي توسعه ،خودکفايي فکري کرد و براي موفقيت ادغام فنآوريهاي پيشرفته جهان و ايدهها بيان
کردند.
کميته دولتي آماري رويکردهاي روششناختي را براي ايجاد و سازماندهي نوآوري آماري در ترکمنستان توسعه داد.
در سال  2100دولت يک شکل از گزارشهاي آماري جهت حسابهاي نوآورانه معرفي کرد.
روش توصيه آمار در امور مالي عمومي با امور مالي آمار دولت در دفترچه راهنما در سال  ( 2110صندوق بينالمللي
پول) تعيين شده است .اين کتابچه تلفيقي از آمار ثبت شده عمومي دولت و همچنين به عنوان بخش دولتي است .
توجه خاص به توسعه کسب و کار توريستي در ترکمنستان شده است .به عنوان مثال ،ايجاد منطقه توريستي ملي به
نام "آواز" حائز اهميت است و در قانون گردشگري سال  2101تصويب شده و برنامه ملي در سالهاي -2100
 2121به حمايت و توسعه گردشگري در ترکمنستان اختصاص يافت .در اين راستا نوع خدمات و نقش آمار
گردشگري ،انعکاسي از توسعه ميباشد .براي حل اين موضوع کميسيون امور خارجه روشي را براي بررسي نمونهاي
خدمات توريستي در ترکمنستان توسعه داده که آن انجام يک نظرسنجي نمونهاي براي ارزيابي حجم خدمات
توريستي است و امکان گسترش شاخص ها و انتشار آمار گردشگري ترکمنستان در سال هاي  2111تا  2100را
ميسر ساخته است.
مطابق با استانداردهاي بينالمللي در آمار بخش واقعي از توسعه اقتصاد براي روشهاي محاسبه شاخص قيمت
محصوالت کشاورزي و صنعتي و همچنين ساخت و ساز اجرا ميشود.
در شرايط کنوني ،کشورهاي مختلف در حال توسعه از جمله اقتصاد پسامدرن ترکمنستان ،نقش آمار و خدمات در
بازار ،اطالعات خاص و فنآوري ارتباطي ( )ICTرا به طور چشمگيري افزايش داده است .سرمايه گذاري در فناوري
اطالعات و ارتباطات در تسريع رشد اقتصادي ( GDPسرانه) و بهرهوري نيروي کار سرعت بخشيده است.
کميسيون امور خارجه روش توسعه آماري را از طريق پيمايش و ارزيابي و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات که
در اين دوره نمونهگيري شده است مورد آزمايش قرار داد.
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به منظور بهبود آمار اجتماعي توسعه و روش اجراي شاخصهاي کليدي بر روي بهداشت باروري ،جمعيت و توسعه،
دستورالعملهاي ارزيابي و شاخصهاي زيست محيطي براساس استانداردهاي بينالمللي توسعه يافت .بررسي
نمونهاي از خانوارها که تحليلي آماده بود انجام شده است.
براي روش توسعه پيمايشي براساس استانداردهاي بينالمللي جمع آوري آمار خانوادهها در بانک جهاني انجام
ميشود .اهداف دولت تهيه شاخصهاي نظارت و گزارش تحليلي طبق نتايج نمونهاي پيمايشي از خانوادهها است .در
نقش آمار نيروي کار تحول اقتصاد بازار مهم است.
کميسيون توسعه امور خارجه ترکمنستان ،اجراي روش محاسبات درامد از اشتغال ،روش محاسبه منابع تعادل نيروي
کار ،منطقه ( شهري و روستايي ) را طبق استانداردهاي سازمان بينالمللي انجام ميدهد.
سرشماري کامل از جمعيت و مسکن ترکمنستان و کارهاي مقدماتي آن به طور فعاالنه به منظور اجراي قطعنامه
رئيس جمهور ترکمنستان در سال  2102انجام شد .در  02آوريل سال  2102سومين جلسه کميسيون امور خارجه
ترکمنستار براي انجام سرشماري کامل نفوس و مسکن در سال  2102آماده شد .يکي از موضوعات اصلي مورد بحث
در اين نشست ،تصويب پرسشنامه و روش پر کردن آن بود که مطابق با توصيههاي سازمان ملل متحد طراحي شده
است و براي انجام سرشماري کامل نفوس و مسکن ترکمنستان ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .در  23آوريل سال
 2102کميسيون امور خارجه و کميته دولتي آمار ترکمنستان توصيههاي مستندات در سرشماري تأييد شده را ارائه
نمودند .براي اطمينان از اجراي به موقع از اقدامات اولويت دار براي توسعه مطابق با دستور کميسيون امور خارجه
دولت انجام گرفته در شهر عشق آباد ،واليات ،ولسوالي ها و شهرهاي آن براي تکميل کار و اصالح ليست مرزهاي
واحدهاي اداري ،شهرداريها ،جوامع روستايي تهيه شد و براي رسيدگي نيز به بازرسي مداوم از مزرعه و نصب عالئم
منسوخ و جايگزيني با نام خيابان ،پالک خانه و آپارتمانها انجام شد.
پيش از اين ،در رسانههاي گروهي ترکمنستان گزارش شد " :در سرشماري  2102از سيستم اطالعات پيشرفته
جغرافيايي  GISبراي کامپيوتري کردن برنامه شمارش حوزه ها و کار نقشه کشي که کامالً اتوماتيک است استفاده
ميشود .اين سيستم به خوبي جايگزين روشهاي منسوخ پردازش خروجيها و ذخيره سازي نتايج دادهها سرشماري
مي شود .از  22تا  24مي  2102تحت نظر مکانهاي مشترک :صندوق جمعيت ملل متحد ( ،)UNFPAصندوق
کودکان ملل متحد ( ،)UNICEFکميسارياي عالي سازمان ملل براي پناهندگان ( ،)UNHCRکميته آمارهاي بخشي
ترکمنستان سميناري را براي کارمندان اداره مرکزي و ادارات محلي آن با مشارکت کارشناسان متخصص بينالمللي
از ايتاليا ،دکتر روبرت بيا نچيني و يک پرفسور از دانشگاه روم ،و يک عضو از کميسيونهاي دو اروپايي که تجربيات
زيادي از سرشماري جمعيت در تعداد زيادي از کشورهاي اروپايي داشتهاند برگزار ميکند .هدف از اين کارگاه
آموزشي ،تبادل نظر در کاربرد تکنولوژي  GISو ارزيابي عملکرد کميته آماربخشي ترکمنستان در منطقه است .به
محض اتمام جلسه مشاوره ،به خوبي با زير فعاليتهاي کميته محلي آمار در حوزه نقشه کشي و تکنولوژي GIS
آشناسازي شد .و در آن گزارش دکتر روبرت بيانچيني از اين کار بسيار قدرداني کرد .به خصوص ايشان خاطر نشان
کرد که توسعه کاربرد  GISتوسط کميته محلي آمار ،امکان انجام سرشماري با کيفيت و مطابق با توصيههاي
بينالمللي و استانداردهاي اروپا را فراهم خواهد کرد.
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همانطور که تجربه بينالمللي نشان داده است براي اطمينان از مقايسهي سيستمهاي اطالعاتي و منابع در سطح
دولت تنها ميتوان از طريق استفاده از استانداردهاي متداول اطالعات ـ انتخاب شده براي دولت عمل نمود .معرفي
طبقهبندي هاي آماري بهبود يافته و جديد در ترکمنستان بطور همزمان هم در اسناد آماري دولتي و هم در اسناد
آماري مربوط به وزارتخانههاي و آژانسها مرتبط روي داده است .در طول دوره  2101تاکنون کميسيون آمارهاي
دولتي توسعه يافته و مورد تأييد توسط  5معيار انتخاب شده ،تسهيالت ارضي و اداري ،فرمهاي مجاز قانوني ،انواع
تجارت ،کارکنان حرفهاي و داراي رتبه در مورد اطالعات جمعيت ترکمنستان کار مي کنند.
ثبت و طبقهبندي ها:
 ترکمنستان در يک نگاه
 در مورد کميسيون
 همکاري و مشارکت
 روش شناسي
 انگيزه يا رويداد توسعه سيستم آماري
 استانداردهاي بينالمللي در حال گذار
 اصالح سيستم آماري ملي
 جايگاه روش شناختي خبر
 توصيهها
 سيستم شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي
 ثبت و طبقهبندي
 ثبت
 طبقهبندي
 سرشماري جمعيت
ثبت آماري کسب و کار
مطابق با دستور رئيس جمهور ترکمنستان در تاريخ  21دسامبر سال  0113بشماره  0127تحت عنوان " ثبت
يکپارچه دولت از تمامي فرمهاي مالکيت و مديريتي شرکتها و سازمانها" و باتوجه به انتقال برنامه دولت
ترکمنستان براساس مصوبه روال بينالمللي سيستم ايجاد آمار و حسابرسي ثبتي مبتني بر فرمها و الگوهاي مالکيت
شرکتهاي تجاري و سازمانها ايجاد شد ( .)EGRPOسپس ،در سال  ،0117براساس ثبت آماري تجاري
ترکمنستان ( ،)SRHSمطابق با (ماده  )5قانون " ثبت آمار رسمي " ترکمنستان در  05سپتامبر  0114تصويب
شد که شامل اطالعات مورد نياز در ماهيت تجارت جاري در منطقه ترکمنستان است .کميته دولتي آمار ترکمنستان
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را کنترل و هدايت مي کنند و قلمرو حوزه اختيارات آن براساس ثبت يکسان نهادهاي قانوني است که تحت کنترل
قانون ثبت دولتي نهادها ي قانوني و پروژه هاي سرمايه گذاري موجود براي ثبت و همچنين بهره وزارت اقتصاد و
توسعه اطالعات خدمات مالياتي دولتي ،صورتحساب هاي مالي و ساير منابع اطالعاتي مي باشد.
 SRHSپايه تمام انواع ارزيابيهاي آماري و بررسيهاي نمونه اي است .هنگام استفاده از روش بررسي  SRHSبراي
ارزيابي کل جمعيت ،از فرم حاوي موضوعات براي بررسي نمونه اي استفاده مي شود.
ثبت آماري تجارت ،يک پايگاه داده از تمام شرکتهاي تجراي ،سازمانها و بخشهاي مجزا ( شعبه ها و ادارات منتخب)
در قلمرو منطقه ترکمنستان را تشکيل شده است .بهنگام سازي آماري مؤسسات ،سازمانها و بخشهاي مجزا يکبار
در سال اجرا شده مي شود..
اطالعات موجود در دفتر ثبت آماري شامل:
 بخش اجرايي شامل ( :نام شرکت ،آدرس ،تلفن ،فکس ،ايميل و ساير موارد) بخشي از طبقه بندي مطابق با طبقه بنديهاي شرکت خصوصي ترکمنستان ،تشکيالت آن ،فرمهاي قانوني ،عضويت،ميزان فعاليت اعضا در يک نوع فعاليت اقتصادي و ساير موارد ديگر.
 شاخصهاي اصلي در فعاليت هاي اقتصادي ثبت آماري شامل اطالعاتي که به عنوان ماهيت کار ثبت شده و به روز شده اند .ماهيت تجارت در  SRHSقانون وتبصره ها ( ريز بخش ها ) هستند( .ادارات نمونه و شعبه ها)
عالوه بر اين ،قوانين موجود و بخشهاي مجزاي آنها ،شامل ثبت دادههاي آماري در انجام کارآفرينهاي خاص است.
اين ثبت آماري از کارآفريني خاص هر ساله به روز ميشوند .اين کار با سرويس مالياتي دولت مياني ترکمنستان
تلفيق شده است.
معيار اصلي طبقه بندي فعاليت هاي تجاري خاص کارآفرينان ،کسب درآمد از فعاليت هاي تجاري و تهيه
صورتحساب هاي کارشناسي شده از درآمد ترکمنستان در بخش ثبت در طول سال است.
اطالعات ثبت آماري کارافرينان خاص و جداگانه تقسيم ميشود به :
 بخش اداري و اجرايي( اسم کاملي از کارآفرين خاص ،آدرس ،تلفن ،شماره ماليات جداگانه ،و ساير موارد) بخشي از طبقه بندي مطابق با طبقه بندي هاي ترکمنستان (واقع شده در خاک و سرزمين ترکمنستان،فعاليت هاي اقتصادي و سايرموارد)
 -شاخصهاي اصلي در مورد فعاليت اقتصادي
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