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 ،جوییتهایی از قبیل مشارکگیژانقالب داده بیش از هر زمان دیگری مطرح بوده و وی در حال حاضر موضوع حکمرانی داده و

اده، حکمرانی د از سوی دیگرشود. ثر بر حکمرانی شایسته محسوب میؤمترین عوامل ماز مه اثربخشی، و پاسخگویی ،شفافیت

ب، آمار خو المللی،های بینهای سازمانو بر اساس توصیه بودهپذیر نبدون توجه به حکمرانی مبتنی برشواهد و داده محور امکان

بی حکمرانی شایسته داشته و چارچوبی را برای اجرا و ارزیا و نقش کلیدی در تدوین،است حکمرانی شایسته  یهسته مرکز

سازی نظام آماری کشور و برای حکمرانی شایسته، مدرن شک. بیکندها فراهم میمشیطراحی، مدیریت، پایش و ارزیابی خط

به عنوان ، جهانی آماری هاینظام با ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگاممبنا ضرورتی اجتنابحرکت به سمت آمارهای ثبتی

رسمی کشور، با درک صحیح از تحوالت ملّی و  آمارهای انتشار و اعالم ،تهیهرسمی یک سازمان آماری پیشرو و یگانه مرجع 

سازی نظام آماری و المللی و با آگاهی از تغییرات، نیازهای روزافزون جامعه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، مدرنبین

 ی خود طی چند سال اخیر قرار داده است. را رویکرد اصل"مبناثبتی آمارهای نظام به سنتی ایآماره نظام از گذار"

را  5041مبنا در ســال ثبتی عمومی نفوس و مسکن به روش جرای اولین سرشــماریامرکز آمار ایران با توجه به این رویکرد نوین، 

قرار داده است و به همین منظور  با جدیت در دستور کار وزیران هیئت 3/3/5311مورخ ه 12151/ت25202پس از اخذ مصوبه شماره

 هدف و با میدانی شیوه به منتخب استان پنج دررا مبنا ثبتیبه روش  عمومی نفوس و مسکن سرشماری، آزمایش 5044در سال 

 یفیتک و پوشش انجام رسانید وبه  کشور اداری هایپایگاه ظرفیت بررسی و اجرایی هایدستگاه هایریزداده با آن مقایسه نتایج

 . را مورد ارزیابی قرار داد آزمایش مورد جغرافیایی محدوه در ثبتی منابع

و  «نوين آماري نظام در هاداده حکمرانی با قرن جديد به ورود»سال  شعار با 5044در سال  ریزیبرنامه و آمار روز بزرگداشت

 رئیس ،ییبابا یدکتر حاجآقای سازمان برنامه و بودجه کشور،  سیئو ر جمهور سیمعاون رئ ،یرکاظمیدکتر م آقای حضوربا 

ها استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد طالعاتسا و معاونان آمار و اؤاز ر یجمع و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ونیسیکم

 یاین روز در تقویم مل .ماه برگزار شداول آباندر  رانیو کارشناسان مرکز آمار ا رانیو معاونان، مد ییاجرا یهاو مسئوالن دستگاه

های مورد اعتماد، فرصت مناسبی برای یادآوری ریزی مبتنی بر دادهکشورمان به منظور بزرگداشت جایگاه پر اهمیت آمار و برنامه

گاهیان، کارشناسان و سایر آحاد گیران، مدیران، متخصصان، دانشریزان، تصمیمویژه برنامهتک آحاد جامعه بهاهمیت روزافزون آن به تک

 نیز رونمایی شد.  5041 مبناثبتی مسکن و نفوس عمومی سرشماری اولین تمبر از مراسم، در این. جامعه ثبت شده است
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  جویی،تهایی از قبیل مشارکگیژبوده و ویانقالب داده بیش از هر زمان دیگری مطرح    در حال حاضر موضوع حکمرانی داده و

حکمرانی داده،    از سوی دیگرشود.  ثر بر حکمرانی شایسته محسوب میؤترین عوامل ماز مهم  اثربخشی،   و  پاسخگویی  ، شفافیت

مار خوب،  آ  المللی،های بینهای سازمانو بر اساس توصیه  بودهپذیر ن بدون توجه به حکمرانی مبتنی برشواهد و داده محور امکان

تدوین،است  حکمرانی شایسته    ی هسته مرکز در  برای    و نقش کلیدی  را  و چارچوبی  ارزیابی حکمرانی شایسته داشته  و  اجرا 

سازی نظام آماری کشور و برای حکمرانی شایسته، مدرن  شک. بیکندها فراهم میمشیطراحی، مدیریت، پایش و ارزیابی خط

به عنوان  ،  جهانی آماری هاینظام با ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگامورتی اجتنابمبنا ضرحرکت به سمت آمارهای ثبتی

و یگانه مرجع   آماری پیشرو  و    آمارهای  انتشار  و  اعالم  ، تهیهرسمی  یک سازمان  ملّی  از تحوالت  با درک صحیح  رسمی کشور، 

سازی نظام آماری و  المللی و با آگاهی از تغییرات، نیازهای روزافزون جامعه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، مدرنبین

 است.  ی خود طی چند سال اخیر قرار داده را رویکرد اصل"مبنا ثبتی آمارهای نظام به سنتی آمارهای نظام از گذار"

را    1405مبنا در ســال  ثبتی  عمومی نفوس و مسکن به روش  جرای اولین سرشــماریامرکز آمار ایران با توجه به این رویکرد نوین،  

قرار داده است و به همین منظور  با جدیت در دستور کار  هیئت وزیران  3/3/1399ه مورخ  57515/ت21247پس از اخذ مصوبه شماره

  هدف و با میدانی شیوه به منتخب استان  پنج دررا مبنا ثبتیبه روش  عمومی نفوس و مسکن سرشماری، آزمایش 1400در سال 

  کیفیت   و   پوشش  به انجام رسانید و   کشور  اداری  هایپایگاه  ظرفیت  بررسی  و   اجرایی  هایدستگاه  هایریزداده  با  آن  مقایسه نتایج

 .  را مورد ارزیابی قرار داد آزمایش مورد جغرافیایی  محدوه در ثبتی منابع

و    نوین« آماری نظام در  هاداده حکمرانی با قرن جدید به »ورودسال   شعار با 1400در سال    ریزیبرنامه  و آمار روز  بزرگداشت

و بودجه کشور،    س یئجمهور و ر  س یمعاون رئ  ، یرکاظمیدکتر م  آقای   حضور با     رئیس   ، ییبابا  ی دکتر حاجآقای  سازمان برنامه 

ها  استان  یزی رو برنامه  تیریسازمان مد  طالعاتسا و معاونان آمار و اؤ از ر  یجمع  و   برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  ونیسیکم

ی  این روز در تقویم مل  .ماه برگزار شدآباندر اول    رانیو کارشناسان مرکز آمار ا  رانیو معاونان، مد  یی اجرا  یها و مسئوالن دستگاه

برنامه آمار و  اهمیت  پر  به منظور بزرگداشت جایگاه  دادهکشورمان  بر  یادآوری  ریزی مبتنی  برای  اعتماد، فرصت مناسبی  های مورد 

ان، کارشناسان و سایر آحاد  گیران، مدیران، متخصصان، دانشگاهیریزان، تصمیمویژه برنامهتک آحاد جامعه بهاهمیت روزافزون آن به تک

 نیز رونمایی شد.   1405 مبناثبتی مسکن و   نفوس عمومی سرشماری اولین تمبر از  مراسم، در این . جامعه ثبت شده است



 سازینوین  راستای های جدی درکشور و در پی اقدامات و پیگیری توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون ایران به استناد آمار مرکز

نامه تشکیل شورای آییننامه نشان کیفیت آمارهای رسمی« و »کشور توانست »فهرست آمارهای رسمی کشور«، »آیین آماری نظام

 عالی آمار به تصویب برساند. فهرست آمارهای رسمی با« را در شصتمین جلسه شورای رآموزش نظام آماری کشو  راهبری پژوهش و

کاری، جلوگیری کرده و موازی و منابع  هدر رفت ، ضمن مشخص کردن تقسیم کار ملی، ازکنندگانمرجع تهیه  و عنوان  دقیق ذکر

رسمی نیز پس    آمارهای   کیفیت  به   اهتمام نامهگواهی  صدور  نامهشیوهدر این سال    .خواهد شد رسمی آمارهای کیفیت ارتقایموجب  

 شده است.های اجرایی کشور ابالغ  دستگاهبه  عالی آمار تصویب در شورای از

ی تفصیلی  های مل ها و تهیه حسابآمارگیری  ای و ثبتی، استخراج نتایج نمونه  آمارگیری  35اجرای  یاتی این مرکز با  های عملسایر برنامه

متوسط قیمت، شاخص قیمت    عنوان  5شاخص قیمت،  عنوان    18تهیه  ای و فصلی،  های منطقه های جاری و ثابت، حساببه قیمت

ادامهمصرف پیاده  کننده،  به  مربوط  ثبتاقدامات  جامع  نظام  گزارشسازی  تهیه  برای  همکاری  و  هماهنگی  ایران،  آماری  های های 

ایرانشاخص ارزیابی عملکرد مرکز آمار  ارزیابی دستگاههای عمومی و اختصاصی  ایران،،  استانداردسازی تعاریف    ها توسط مرکز آمار 

سازی چارچوب کیفیت آمارهای مرکز المللی، ادامه پیادههای  بینبندیسازی و آموزش طبقهواژه آماری، اقدامات الزم برای پیاده  1176

ایران و نظام آماری،   افزایش کارایی نظام ملعنوان نشریه آماری، ایجاد هماهنگی و    88چاپ و نشر  آمار  ایران با تالش برای  ی آمار 

المللی با شرکت در  ی و بین، ارتقای ارتباطات ملعالی آمارتخصصی شورای   کمیسیونجلسه    3یک جلسه شورای عالی آمار و    برگزاری

،  )مجازی(آموزشی  عنوان دوره  35  با برگزاریتوسعه نیروی انسانی  و    المللیهای بینها و حضور فعّال در نشستها و گردهمایینشست 

مورد در   200پاسخگویی به کاربران از طریق رایانامه و  رسانی آماری، کتابخانه،  رگاه ملّی آمار، واحد اطالعرسانی آماری از طریق داطالع

   .رسان سروش، محقق شده استپیام

پایان، برخود الزم می آمار، همکاران در  پژوهشکده  ایران و  آمار  پرتالش مرکز  از تمامی مدیران و کارکنان متخصّص، صدیق و  دانم 

های این مرکز و اعتالی  تاجرایی کشور که در اجرای فعالی  هایها و دستگاهریزی استان معاونت آمار و اطّالعات سازمان مدیریت و برنامه

 . اند، تشکر و قدردانی نمایمی آمار ایران سهیم بودهنظام مل 

 

  ججوواادد    ححسسیینن  ززااددهه  
  ممععااوونن  ررییییسس    سسااززمماانن  ربربانانممهه  وو  ببووددججهه  ککششوورر  

 آآمماارر  ااریریاانن  وو  ررئئییسس  ممررككزز    
   






