
 (6011-6931)کشـور  سومین برنامه ملـی توسـعه آمار

ایران  آمار مرکز که با همکاری یتحول بنیادین در نظام آمار یساز ینهبا رویکرد نهاد برنامه ملی توسعه آمار کشور سومین پیشنویس
با  توسعه آمار کشورهماهنگی و تلفیق برنامه ملی  یشورا52/7/7937جلسه مورخ  در تهیه شده است،  اجرایی یهاو دسـتگاه

یید أت  پس از تکمیل و ، کهشد و اصالح بررسی و نماینده انجمن آمار ایران حضور اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
 به شورای عالی آمار ارسال خواهد شد. نهایی برای تصویب ،ی هماهنگی و تلفیقدر جلسه آتی شورا نهایی

رویکرد  اسالمی ایـران، یو فرهنگی جمهور یالیحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادزمان با تنظیم و هم 7939از سال 
نیز به طور  یآمار اولین بـار نظـام یگیران کشور ایجاد شد و براریزان و تصمیمدر میان برنامه یدر نگرش به نظام آمار یجدید

چهارم توسعه، مختص نظام  قانون برنامـه 65این رویکرد، ماده  ی هتوسعه کشور راه یافت. درنتیج یهامستقیم به متن قانون برنامه
نیز در  (6933-6930) برنامه ملی آمار اولـینآن، تهیـه و تـدوین  یاجـرا یکشور مورد تصویب قرار گرفت که در راستا یآمار

احکام اجرایی برنامه مذکور، شدن  عملیاتی عالی آمار و یکار دولت قرار گرفت. با تصویب برنامه ملی آمار در شورا دستور
بدیل آمار واطالعات با کیفیت در تهیه و ارزیابی بی کشور صورت پذیرفت و نقش یآمار ساماندهی نظام اقدامات مطلوبی در

توسعه کشور مورد تثبیت قرار گرفته و  یهاکشور در برنامه یآمار جایی که جایگاه نظام توسعه کشور آشکارتر گردید تا یهابرنامه
 .کشور تعیین گردید یرسمی در نظام آمار یمرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهانیز شتر از قبل تقویت شد و مرکز آمار ایران بی

 65ماده  بنـد ب یدر اجرا وانداز بیست ساله کشور است پس از ابالغ سند چشم ،(6930-6931) دومین برنامه ملی آمار
کشور در  ینظام آمار وضـعیت یارتقا یالزم برا یاسالمی ایران تهیه شد تا بسترها یجمهور قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

 . المللی را فراهم آورد سطوح ملی و بین

ریزان و مورد نیاز برنامه یرفت ضمن رفع مشکالت و موانع گذشته، آمارهاکامل و دقیق این برنامه، انتظار مـی یبا اجرا
علی رغم دستیابی به برخی توفیقـات ، توسعه نیز با کیفیت مطلوب تولید شود یهابرنامه تهیـه و ارزیـابی یسازان کشور برا تصمیم

، کمبود یکشور به دلیل مواجهه با مشکالت ساختار اهداف اولین و دومین برنامه ملی آمار و دسـتاوردها، بخـش مهمـی از
در این خصوص صورت گرفته است  یااقدامات برجسته با این حال .تندالزم تحقق نیاف یهاهماهنگی اعتبارات و ضعف در ایجـاد

سرعت  بعالوه .ندارد چندانی بکشور، تناس یپیشرو و نیازها یتقدیر ولی در مقایسه با کشورها که در مقایسه بـا گذشـته قابـل
برنامه و ایجاد  یسازو پیاده یو ادار قانونی یسازکشور، کند و بطئی است و تعریف، تضمین و ظرفیت ینظـام آمـار یسـازنـوین

 اجرایی و یهاکشور در همه ابعاد و در همه ارکان حاکمیت، دستگاه ینظام آمار یسازنوین یاجرایی برا یامکانات و ابزارها
 .و فوریت تام دارد یغیردولتی، ضرور ینهادها

با  (6011-6931)کشـور  برنامه ملـی توسـعه آمار سومینتوسعه کشور،  یهاقانون احکام دائمی برنامه 71ماده  یدر اجرا
اجرایی، تهیه و تدوین  یهادسـتگاه یایران و با همکـار آمار توسط مرکزکشور  یتحول بنیادین در نظام آمار ییساز ینهرویکرد نهاد

همچنین  و رآما توسعه دومین برنامه ملی یاجرا یهاکشور طی سال یعملکرد نظام آمارابتدا در تدوین این برنامه،  .استشده 
 یهابا تشکیل کارگروه سپسآن مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفـت.  یپیش رو یهانقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت

 یکالن نظام آمار یاهداف و راهبردها و همچنـین یانداز و ماموریت نظام آماراجرایی، چشم یهاتخصصی و مشارکت دستگاه
 یتوسعه نظام آمار یهاشدن این راهبردها، برنامهئی منظور اجرا تعیین شد و به ملی توسعه آمار کشور سوم برنامهدرج در  یبرا

مبنا، محاسبات  ثبتی ی، تولید آمار و استقرار نظام آمارهایتشکیالت نظام آمار اصـالح قـوانین، مقـررات و یکشور در محـورهـا
 اطالعات، پژوهش و آموزش آمار، نظارت و مدیریت کیفیت آمار و ترویج و اشاعه اعتماد یکالن، فناور یهـاملـی و شـاخص

این برنامه پس از بررسی و  .اجرایی تدوین شده است یهادستگاه یبا همکارالمللی  ملی و بین یعمومی آمار و گسترش آمارها
 شورای عالی آمار خواهد رسید.به تصویب  هماهنگی و تلفیق برنامه ملی توسعه آمار کشور یشوراتایید 

 محسن محمدزاده
 هماهنگی و تلفیق برنامه ملی توسعه آمار کشور یشورانماینده انجمن آمار در 


