
 بسمه تعالی

 "ورود به قرن جدید با حکمرانی داده ها در نظام آماری نوین"

 "روز آمار و برنامه ریزی مبارک باد"

ریزی رنامهب منددستیابی به توسعه نیاز. توسعه و پیشرفت، آرمانی است كه همواره مورد توجه كشورهای مختلف بوده است

و  سه حلقه آمار .پذیر نیستبدون در دست داشتن آمار و اطالعات دقیق و با كیفیت امکان ،و برنامه ریزی صحیح است

واند تت صحیح، دولت میالعابا در اختیار داشتن آمارواطد. ناطالعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میرو

تصادی، اجتماعی و فرهنگی را براساس نیازهای واقعی تنظیم های توسعه اقو برنامه ادهنیازهای جامعه را به درستی تشخیص د

عات ضروری است كه در الای از اطهای اقتصادی و اجتمــاعی آن، مجموعههای مربوط به جمعیت و ویژگیداده .نماید

ت های جمعیسرشماریعات از راه انجام ال. دستیابی به اینگونه اطگیردخرد و كالن مورد استفاده قرار میهای ریزیبرنامه

 .باشدعات میالآوری اطشیوه جمع ،هامهمترین موضوعات سرشماری. از میسر میشود

ه حضوری به بر یعنی مراجعنجام شده در گذشته با شیوه سنتی بوده كه با عملیات بسیار پیچیده و هزینههای ایتمام سرشمار

تی های سنتوأم بوده است. اگرچه نتایج حاصل از سرشماری عات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگوالخانوار و تکمیل اط

شد، اما با افزایش جمعیت كشورها و افزایش روز افزون تقاضاهای آماریِ كاربران و سیاستگذاران در بابسیار با ارزش می

 .بروند پیش آمارگیری نوینكشورها را بر آن داشته تا به سمت روش های  ،ترعات آماری بیشتر و دقیقالخصوص اط

نیز با تحلیل شرایط موجود كشور در صدد به عنوان تنها مرجع تولید و اعالم رسمی آمار و اطالعات در كشور، مركز آمار ایران 

مبنا نمودن سرشماری عمومی نفوس و های آماری، ثبتیو طرح های سرشماریسازی و بهبود روشبر آمد تا در جهت مدرن

مبنا در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به قرار دهد. لذا به منظور جایگزینی رویکرد ثبتیمسکن را در دستور كار خود 

در این روش ، اطالعات در  .گیری از تجربیات كشورهای پیشرو در این زمینه اقدام نموده استانجام مطالعات گسترده و بهره

دسته بندی و تحلیل می شود كه این اطالعات از سطح  حد ریز داده های ارائه شده توسط دستگاهها در مركز آمار كدگذاری ،

به محرمانگی اطالعات كه یکی از اصول  عالوه بر كیفیت باال،ریزداده ها محرمانه خواهد بود. در نتیجه در نظام نوین آماری 

 .جمع آوری و تولید آمار است توجه جدی صورت گرفته است

 یادیز بسیار مخاطرات و هادشواری باوجود كه عرصه این فعاالن یتمام از تا است مغتنمی فرصت ریزی،برنامه و آمار روز لذا
 اجرا نممک شکل بهترین به را خود وظایف تعهد، و انگیزه با دارد، وجود دقیق و كیفیت با اطالعات و آمار آوریجمع برای كه
 انتشار و دتولی كمّی و كیفی افزایش شاهد ،روزافزون پشتکار و همت با است امید م.ینمای اعالم را قدردانی مراتب ،نمایندمی

 باشیم. عزیزمان كشور پایدار پیشرفت و توسعه راستای در نوین های روش با رسمی آمارهای

 

 

 


