بسمه تعالی
"ورود به قرن جدید با حکمرانی داده ها در نظام آماری نوین"
"روز آمار و برنامه ریزی مبارک باد"
توسعه و پیشرفت ،آرمانی است كه همواره مورد توجه كشورهای مختلف بوده است .دستیابی به توسعه نیازمند برنامهریزی
است و برنامه ریزی صحیح ،بدون در دست داشتن آمار و اطالعات دقیق و با كیفیت امکانپذیر نیست .سه حلقه آمار و
اطالعات ،برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میروند .با در اختیار داشتن آمارواطالعات صحیح ،دولت میتواند
نیازهای جامعه را به درستی تشخیص داده و برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را براساس نیازهای واقعی تنظیم
نماید .دادههای مربوط به جمعیت و ویژگیهای اقتصادی و اجتمــاعی آن ،مجموعهای از اطالعات ضروری است كه در
برنامهریزیهای خرد و كالن مورد استفاده قرار میگیرد .دستیابی به اینگونه اطالعات از راه انجام سرشماریهای جمعیت
میسر میشود .از مهمترین موضوعات سرشماریها ،شیوه جمعآوری اطالعات میباشد.
تمام سرشماریهای انجام شده در گذشته با شیوه سنتی بوده كه با عملیات بسیار پیچیده و هزینهبر یعنی مراجعه حضوری به
خانوار و تکمیل اطالعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو توأم بوده است .اگرچه نتایج حاصل از سرشماریهای سنتی
بسیار با ارزش میبا شد ،اما با افزایش جمعیت كشورها و افزایش روز افزون تقاضاهای آماریِ كاربران و سیاستگذاران در
خصوص اطالعات آماری بیشتر و دقیقتر ،كشورها را بر آن داشته تا به سمت روش های آمارگیری نوین پیش بروند.
مركز آمار ایران به عنوان تنها مرجع تولید و اعالم رسمی آمار و اطالعات در كشور ،نیز با تحلیل شرایط موجود كشور در صدد
بر آمد تا در جهت مدرنسازی و بهبود روشهای سرشماری و طرحهای آماری ،ثبتیمبنا نمودن سرشماری عمومی نفوس و
مسکن را در دستور كار خود قرار دهد .لذا به منظور جایگزینی رویکرد ثبتیمبنا در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،به
انجام مطالعات گسترده و بهرهگیری از تجربیات كشورهای پیشرو در این زمینه اقدام نموده است .در این روش  ،اطالعات در
حد ریز داده های ارائه شده توسط دستگاهها در مركز آمار كدگذاری  ،دسته بندی و تحلیل می شود كه این اطالعات از سطح
ریزداده ها محرمانه خواهد بود .در نتیجه در نظام نوین آماری عالوه بر كیفیت باال ،به محرمانگی اطالعات كه یکی از اصول
جمع آوری و تولید آمار است توجه جدی صورت گرفته است.
لذا روز آمار و برنامهریزی ،فرصت مغتنمی است تا از تمامی فعاالن این عرصه كه باوجود دشواریها و مخاطرات بسیار زیادی
كه برای جمعآوری آمار و اطالعات با كیفیت و دقیق وجود دارد ،با انگیزه و تعهد ،وظایف خود را به بهترین شکل ممکن اجرا
مینمایند ،مراتب قدردانی را اعالم نماییم .امید است با همت و پشتکار روزافزون ،شاهد افزایش كیفی و كمّی تولید و انتشار
آمارهای رسمی با روش های نوین در راستای توسعه و پیشرفت پایدار كشور عزیزمان باشیم.

