گزارش اولین جلسه کمیته تخصصی اصالح قانون نظام آماری کشور

با توجه به چالشهای موجود در نظام آماری کشور و گذارر ر محلهذهی سذتی گذحدآوری رعاتذاه بذه رور مذبری ی م تذا،
با نگحی قانوی محکز آمار و تبوین قانوی مه آمار ضحوری رست .بیش ر یکسال رست که محکذز آمذار ریذحری و هشوهشذکب ی

آمار مطالعاه در خصوص با نگحی قانوی محکز آمار و تبوین قانوی مه آمار رر در دسیور کار خذود قذحرر درد رسذت .در ریذن

ررسیا نشست تخصص «قانوی آمار ،آسیبهای گاشیه و رویکحدهذای آیتذب » در تذاری  ۳آبذای  ۶۳۳۱توسذ هشوهشذکب ی

آمار بحگزرر و همچتین هیشنویس قانوی آمار در شذرحیور مذا  ۶۳۳۷توسذ محکذز آمذار ریذحری تریذه و بذحری دریااذت نظذحره
صال تظحری و دسیگا های رجحری در رخییار آنای قحرر درد شب رست .موضوتاه قابل توجه در با نگحی قانوی محکز آمذار و
تبوین قانوی مه آمار توجه به رصول آماری نظیح رسیقال لحاهری ،قابهیت رتیماد ،ب عحاذ و شذفاایت ،رصذول لکمحرنذ

آماری نظیح ساخیار نظام آماری و سا مایهای میول آمار ،جایگا و نقش بحنامه مه آمار و نحذو رنیصذام مسذنونی نظذام
آماری و رصول رنیشار نیایج و درد ها نظیح مححمانگ  ،رنیشار ر یز درد ها و رنیشار احردرد ها رست.
با تتایت به ریتکه آسیبشتاس نظام آماری کشور و بحرس رصاح قانوی آمار کشور در دسیور کار محکز هشوهشهای مجهس
شذذورری رسذذام نیذذز قذذحرر گحایذذه رسذذت ،رولذذین جهسذذه کمییذذه تخصصذ رصذذاح قذذانوی نظذذام آمذذاری کشذذور در جهسذذه مذذور
۶۳۳۷/۷/۶۱با لضور نمایتب رنجمذن آمذار ریذحری و نمایتذبگای دسذیگا های مخیهذ

در محکذز هشوهشهذای مجهذس شذورری

رسام تشکیل شب کذه در آی بذه ضذحوره بحرسذ و رصذاح قذانوی نظذام آمذاری کشذور هحدرخیذه شذب .در ریذن جهسذه نیذایج
مطالعاه رنجام شب در میته قانوی نظام آمذاری ریذحری و کشذورهای دیگذح و سذاخیار و چذارچوم کهذ قذانوی نظذام آمذاری

هیشترادی سا مای مهل رررئذه شذب و نظذحره رتضذا در خصذوص چذارچوم و مر تذحین م لفذههای رصذاح قذانوی آمذار ریذحری

دریاات گحدیب.
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