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 مقدمه
 
 
 
 
 

 و تولید عرصه در کشورها تمام روي گزینه پیش تنها "مبنا ثبتی آمارهاي نظام به سنتی آمارهاي نظام از گذار"که  حاضر عصر در

 خود هايفعالیت سرلوحه را رویکرد این جهانی، آماري هاينظام با همگام نیز ایران آمار مرکز .است آماري اطّالعات و هاداده انتشار

بسترسازي . الزم به ذکر است، بود1398سال  ر دستور کار اصلی این مرکز درثبتی د آمارهاي به سمت آماري نظام و جهش هداد قرار

اهم شده بود، لیکن این امر مهّم با ابالغ دو بخشنامه توسط اعضاي محترم هیأت دولت فر  96سال حقوقی و قانونی این امر مهم از

ایران  آمار مرکز به هاریزداده هاي اجرایی به ویژه همکاري در ارسالنیازمند تعامل و مشارکت همه جانبه ارکان  نظام اداري و دستگاه

اصول محرمانگی،  امن با رعایت محیط یک در هاآن نگهداري ها واداري دستگاه هايداده سازيیکپارچه و تجمیع است تا از طریق

  فراهم شود. کشور توسعه آماري و بالتبع نظام وريو بهره موجبات افزایش کارایی

 استفادهالمللی قرارگرفته؛ ها و مراجع بینمیالدي در دستور کار سازمان 2010هاي آماري کشورها که از سال نظام مسلّط هايگرایش از

 و مدرن آمارينظام استقرار همچنین و آماري نظام سازينوین براي الزم استانداردهاي کارگیريبه، آمار یهتهّ در 1بزرگ هايداده از

در این راستا  .است رسمی آمارهاي انتشار و تولید در کشورها آماري مراکز تمرجعیّ آن، ممهّ ابزارهاي از یکیباشد که می مبنا ثبتی

در دستور کار شوراي ، آماري اطالعات انتشار و تولید عرضه در هاکاري موازي حذف و رسمی آمارهاي انتشار و تولید تمرجعیّ گییگان

 مرکز که دکر مصوب، 25/5/98به عنوان باالترین نهاد سیاستگذاري در نظام آماري کشور در تاریخ   عالی آمار قرار گرفت و این شورا

 نماید. منتشر و تولید را اقتصادي رشد و متورّ نرخ کشور، میرس آمارهاي انتشار و تولید رسمی مرجع تنها عنوان به ایران آمار

دو رکن اصلی مدرن سازي نظام آماري است  ام آماري سنتی به نظام آماري ثبتی مبنات مرکز آمار ایران و گذار از نظبدون شک مرجعیّ

عطفی در کارایی  به دست آمده و نقطه استانی، همکاران و مرکز این ايحرفه کارشناسان متخصص ساي سابق،ت و تالش رؤکه با همّ

سازي نظام آماري، همگرایی مّلی است و براي سرعت بخشیدن شود. از این رو شعار ما در فرآیند مدرننظام آماري کشور محسوب می

 ه وء یافتارتقا افزایی و همیاري ملّی هستیم تا ضمن پیشبرد اهداف این نظام، روند تولید آمار در کشورو محقق شدن آن نیازمند هم
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لبته با ا تر وهمراه با پوشش جغرافیایی گسترده محصوالت آماري بیشتر اي فراهم شود کهبه گونه وري نظام آماريبهره زمینه افزایش

 گذاريهدف 1398را در سال  اصلی محور 10صرف منابع کمتر تولید شوند. مرکز آمار ایران نیز جهت اعتالي این جایگاه، اجرایی شدن 

 آماري نظام سازي مدرن کشور، آماري نظام با ارتباط تعامل و این محورها عبارتند از: .شود برداشته راستا این دری مهم کرد تا گام

 آماري اطالعات یپایگاه ملّ ایجاد ایران، آمار مرکز کارکنان کارشناسی و توان فنی افزایش کشور، رسمی آمارهاي فهرست تهیه کشور،

 خألهاي رفع راه نقشه اجراي و تهیه آماري کشور، نظام ارکان هايظرفیت از مؤثر استفاده هاي اجرایی،دستگاه توانمندسازي ایران،

 بینیآماري، پیش نظام آموزشی و پژوهشی و علمی نیازهاي تأمین و تقویت براي هدفمند فعالیتهاي اجراي و ریزيآماري، برنامه

 ). 1396-1400(آمار توسعه ملی برنامه احکام سایر اجراي و اقتصادي کالن هايشاخص

)، در این سال انجام شد 1396-1400از مهمترین اقداماتی که در راستاي اجراي تکالیف مندرج در برنامه ملّی توسعه آمار کشور(

 حال در مجلس و دولت در آن تصویب بررسی و که کرد اشاره آمار عالی شوراي درکشور  آمار قانون نویسپیش تصویب به توانمی

 .است پیگیري

هاي ، تهیه  فهرست آمارهاي رسمی بود که توسط مرکز آمار ایران و با همکاري دستگاه1398از دیگر الزامات اجراي این برنامه در سال

ست تا پس از تصویب در کنندگان، آماده ارائه در شوراي عالی آمار اتهیه مرجع و عنوان دقیق ذکر با اجرایی تدوین شد. این فهرست

کاري جلوگیري  موازي رفع و منابع رفت هدر ازاین شورا، تقسیم کار مّلی در حوزه آمار رسمی انجام گیرد. فهرست آمارهاي رسمی 

شود که چارچوب خواهد شد. همچنین نظر به اینکه ارتقاي کیفیت زمانی حاصل می رسمی آمارهاي کیفیت باالبردنکرده و موجب 

 بر اساس تکالیف این ها پیاده شود، چارچوب مدیریت کیفیت آمارهاي رسمی در نظام آماري کشور نیزخوبی در دستگاه کیفیت به

 انداردهايـاست آخرین به توجه با زـنی و آماري امـنظ رایطـش و ودـموج هايظرفیت گرفتن نظر در با و یکپارچه صورت به برنامه

هاي اجرایی کشور زمان با روز ملی کیفیت، به دستگاهو هم 18/8/1398با همکاري یازده دستگاه اجرایی، تهیه و در تاریخ  المللیبین

کشور  آماري اطالعات پایگاه درکه  آمارهایی و شودمی مطرح آمارها به کیفیت نشان مرحله اعطاي سازي،پس از این پیاده ابالغ شد.

 شوند، باید در فرآیند ارزیابی و دریافت نشان کیفیت قرار بگیرند. می منتشربه عنوان آمار رسمی 

پردازي بهتر فراهم شده سازي و ایدهاندازي براي مدیران با هدف تصمیمبا تحوالتی که در این سال در نظام آماري کشور رخ داده، چشم

 و آمار به عنوان رکن اساسی حکمرانی شایسته، نقش مهم و حیاتی خود را ایفا خواهد کرد. 

 سازي آمارهاي تحقیق و) و گزارش نوین1340-1398ملی( سال هاي هاي سري زمانی حساباز دیگر دستاوردهاي این سال به تهیه 

 فناوري و علمی معاون با حضوریداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی و مراسم گرامتوان اشاره کرد که در توسعه می

با استفاده از تکمیل سري زمانی  گر تورمالزم به ذکراست در این سال محاسبهرونمایی شد.  نخبگان ملی بنیاد رئیس و جمهور رئیس



4 

 

  

۳

ملی آمار و به صورت برخط، در دسترس کاربران آماري ، از طریق درگاه 1398تا  1315هاي شاخص قیمت مصرف کننده براي سال

 قرار گرفت.

هاي آماري ( ایران استارز)، ثبتی سازي و استقرار نظام جامع ثبتهمچنین در راستاي تغییر رویکرد نظام آماري کشور به سمت مدرن

کار و برنامه آتی مرکز آمار ایران قرار  نیز در دستور 1405مبنا کردن فرآیند جمع آوري اطالعات سرشماري نفوس و مسکن در سال 

گرفته است و ضمن برگزاري جلسات کارشناسی و تخصصی، اقدامات اولیه به منظور ارایه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه کشور و 

 است. اخذ مصوبه هیأت وزیران انجام شده

هاي ملّی تفصیلی تهیه حساب ها وتی، استخراج نتایج آمارگیرياي و ثبنمونهارگیري آم 39یاتی این مرکز با اجراي هاي عملّسایر برنامه

، شاخص قیمت عنوان متوسط قیمت 2عنوان شاخص قیمت،  16اي و فصلی، تهیه هاي منطقههاي جاري و ثابت، حساببه قیمت

هاي آماري ایران، هماهنگی زي نظام جامع ثبتسا، ادامه اقدامات مربوط به پیادههاي شاخص قیمتو تغییر سال پایه طرحمصرف کننده 

واژه  282، استانداردسازي تعاریف مرکز آمار ایرانهاي عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد هاي شاخصو همکاري براي تهیه گزارش

مار ایران و نظام آماري، سازي چارچوب کیفیت آمارهاي مرکز آالمللی، ادامه پیادهبندي بینطبقه 2آماري، ترجمه، بازنگري و تدوین 

عالی جلسه شوراي 1عنوان نشریه آماري، ایجاد هماهنگی و تالش براي افزایش کارایی نظام ملّی آمار ایران با برگزاري  55چاپ و نشر 

یروي توسعه ن المللی،هاي بینها و حضور فّعال در نشستها و گردهماییالمللی با شرکت در نشستآمار، ارتقاي ارتباطات ملّی و بین

رسانی آماري، کتابخانه، پاسخگویی رسانی آماري از طریق درگاه ملّی آمار، واحد اطالعآموزشی، اطالع عنوان دوره 82انسانی با برگزاري 

  اندازي رادیو مجازي آمار، محقق شده است.به کاربران از طریق رایانامه و نیز راه

ت معاونهمکاران ق و پرتالش مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، ، صدیصیران و کارکنان متخصّدانم از تمامی مدبرخود الزم میدر پایان 

هاي این مرکز و اعتالي نظام تهاي اجرایی کشور که در کسب موفقیّها و دستگاهریزي استانآمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

 یم.تشکر و قدردانی نما اند،ی آمار ایران سهیم بودهملّ
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