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( در دو دهه اخیر و 3NSSملی) ( و2RSSای)( ومنطقه1GSSهای آماری جهانی)با توجه به تحوالت بنیادین به عمل آمده در نظام

أموریت نظام آماری کشور مانداز و چشمضعف نظام آماری کشور، ها و گرایشات مسلط در این زمینه و همچنین نقاط قوت و گیریجهت

ئه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای آماری ارا تولید و "از جمله اهداف بلند مدت با تأکید بر مرکز آمار ایران وشد  تدوین

 . دادقرار  1331سال های سرلوحه فعالیت را در "با کیفیت باال و ارتقای بهروری تولید داده"شعار ، "ملی و بین المللی

ترین کلیدی مهمترین وکه )اینترنتی و تبلت( ی ترکیبیمسکن به شیوه سرشماری عمومی نفوس و موفق اجرایدر پی مرکز این 

ماه هیأت وزیران ارایه و نتایج در جلسه فروردین سرشماری را نتایج گزیده مضاعف،بود، با همت و تالش  1331سال فعالیت آماری 

 . رسانی نمودتهیه و از طریق درگاه ملی آمار، اطالع 31سال در طی  راتفصیلی 

( در راستای مأموریت بند ب 1331-1011برنامه ملی آمار کشور )های صورت گرفته در این سال، تهیه و تدوین از مهمترین فعالیت

مراحل تصویب بود که های اجرایی دستگاه مرکز و مشارکت جمعی های توسعه کشور با محوریت ایناحکام دائمی برنامه 11ماده 

ایجاد نظام نوین آمارهای ثبتی " گیری سومین برنامه ملی آمار،شد. مهمترین جهت، انجام در شورای عالی آمار راهبردهای کالن آن 

ای هز روشعلی رغم استفاده ا ،آماری کشورنظام در حال حاضر . است "های تولید و بار پاسخگوییمبنا با هدف کاهش چشمگیر هزینه

 فعلی و مدرن در دنیاآماری  د. نظامروسرشماری اینترنتی، کماکان در زمره کشورهایی است که نظام آماری آن سنتی به شمار می

ه تبدیل آن ب ها وو پردازش داده های اداریریز داده اصل ارایه استفاده از با وحذف آمارگیر و پرسشگر که در آن ثبتی مبنا است نظام 

مشارکت ارکان  با رویکرد گذار از نظام سنتی به ثبتی مبنا و 1331این مرکز در سال شود. آماری، آمارهای مورد نیاز تولید میثبت 

مأموریت  انداز وچشم زمینه تحقق ،(1331-1011رنامه ملی آمار کشور )ضمن پیروی از بنظام آماری کشور بستری را فرهم آورد تا 

 جرای مؤثراشک در نتیجه د. بینآمارهای رسمی کشور با پوشش کامل نیازها و با بهترین کیفیت تولید شو و تسهیل شوداین برنامه 

ریزی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد عمل کند و ای محکم و علمی در فرآیند برنامهحاکمیت خواهد توانست با پشتوانهاین برنامه، 

 حضور این مرکز در جلسات هیأت دولتاهمیت در این راستا می توان به  آید.فائق  های ملی و جهانی خودهر چه شایسته تر بر چالش

در خصوص ارسال  22/12/31مورخ  116110/10110بخشنامه معاون اول رییس جمهور به شماره و صدور  رییس محترم قوه مققنه و

                                                 

1 Global Statistical System. 
2 Reginal Statistical System. 
3 National Statistical System. 
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جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ریزداده ها به مرکز آمارایران و بخشنامه معاون رییس بدون قید و شرط وسریع 

در انتهای سال  های اجرایی کشور با مرکزآمار ایرانهمکاری دستگاهبرای  تضمین الزمو ایجاد  مبنی بر 49/41/97مورخ  4417471

 اشاره کرد. 97

های اجرایی سطح دستگاه 4997 ارزیابی عملکرد سالهای عمومی شاخص"در حوزه ارزیابی ،مرکز در این سال دیگر از دستاوردهای 

بود که ضمن تعامل مستقیم و مؤثر با سازمان اداری و  "هاریزی استانبرنامه سازمان مدیریت وهای اختصاصی شاخص"و "ملی

ها در استان معاونت آمار و اطالعات های اجرایی واستخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اولین بار، ارزیابی دستگاه

 . مرکز آمار ایران قرار گرفتبه عهده های آماری فعالیت

ستانده،  -های دادهه جدولرایها و اای و ثبتی، استخراج نتایج آمارگیریآمارگیری نمونه 97اجرای های عملیاتی این مرکز با سایر برنامه

عنوان  1، عنوان شاخص قیمت 47 ای و فصلی، تهیههای منطقهری و ثابت، حسابهای جاهای ملّی تفصیلی به قیمتتهیه حساب

 ایران، هماهنگیهای آماری سازی نظام جامع ثبت، ادامه اقدامات مربوط به پیادههای شاخص قیمتو تغییر سال پایه طرح متوسط قیمت

 499 استانداردسازی تعاریف ،های اجراییعملکرد دستگاههای عمومی و اختصاصی ارزیابی های شاخصه گزارشو همکاری برای تهی

 کیفیت چارچوبسازی پیادههای مرکز، ادامه  المللی، نظارت بر اجرای آمارگیریبندی بینطبقه 1 واژه آماری، ترجمه، بازنگری و تدوین

ان با افزایش کارایی نظام ملی آمار ایر ایایجاد هماهنگی و تالش بر عنوان نشریه آماری، 491 آمارهای مرکز آمار ایران، چاپ و نشر

های ها و حضور فعال در نشستها و گردهماییالمللی با شرکت در نشستآمار، ارتقای ارتباطات ملّی و بین عالیجلسه شورای 1برگزاری 

رسانی درگاه ملّی آمار، واحد اطالعرسانی آماری از طریق آموزشی، اطالع عنوان دوره 85توسعه نیروی انسانی با برگزاری  المللی،بین

 آماری، کتابخانه و نیز پاسخگویی به کاربران از طریق رایانامه محقق شده است.

معاونت آمار و  و پرتالش مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، کارکنان صدوقدانم از تمامی مدیران و کارکنان متخصص، برخود الزم می

های این مرکز و اعتالی نظام ملی اجرایی کشور که در کسب موفقیت هایها و دستگاهریزی استانمهبرنا سازمان مدیریت واطالعات 

 م.اند، تشکر و قدردانی نمایآمار ایران سهیم بوده

 
 امیدعلی پارسا
 رانیرئیس مركز آمار ا
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