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جنابآقايمهندسحائري 
معاونمحترمبرقوانرژي 
جنابآقايدكترصادقزاده 
معاونمحترموزيرورئيسسازمانانرژيهايتجديدپذيروبهرهوريانرژيبرق(ساتبا) 
جنابآقايدكترسروش 
معاونمحترمآبوابفا 
جنابآقايمهندسمهاجري 
معاونمحترمتحقيقاتومنابعانساني 
جنابآقايدكترانجمشعاع 
معاونمحترمحقوقي،پشتيبانيومجلس 
جنابآقايمهندسجانباز 
رئيسمحترمهيأتمديرهومديرعاملشركتمهندسيآبوفاضالبكشور 
جنابآقايمهندسحاجرسوليها 
مديرعاملمحترمشركتمديريتمنابعآبايران 
جنابآقايمهندسمتوليزاده 
رئيسمحترمهيأتمديرهومديرعاملشركتتوانير 
جنابآقايمهندسطرزطلب 
مديرعاملمحترمشركتمادرتخصصيتوليدبرقحرارتي 
جنابآقايعابدي 
مديرعاملمحترمشركتساتكاب 
جنابآقايدكترافتخاري 
رئيسمحترمموسسهتحقيقاتآب 
موضوع:ابالغسندسومينبرنامهتوسعهمليآماركشورووظايفمعانتها،دفاتروشركتهاي
مادرتخصصيوزيرمجموعه 
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با سالم و احترام،
پيرو ابالغ سند "سومين برنامه توسعه ملی آمار کشور  ")NSDS(0931-0011به شماره  069110تاريخ 36/3/5
توسط معاون محترم رييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاههای اجرايی جهت برنامه-
ريزی و اجرا ،مقتضی است ،ضمن ابالغ اين سند به کليه واحدهای زيرمجموعه جهت اجرا و همكاری الزم در تحقق
مفاد آن ،دستور فرماييد اقدامات الزم در رابطه با محورهای سومين برنامه ملی توسعه آمار کشور مطابق با جدول زير
انجام پذيرد:
رديف 

محور 

ماده  بند 
د

اصالح قوانين،

مقررات و تشكيالت نظام آماری
0

0

ه

و

موضوع 

مسوولاجراوپيگيري 

تهيه ساختار و تشكيالت آمار دستگاه متناسب با اهداف برنامه

معاونت تحقيقات و منابع انسانی ،شرکتهای

اولويت قراردادن تقويت واحدهای آمار ،جذب ،نگهداشت و تقويت

مادرتخصصی و زيرمجموعه

نيروهای متخصص آمار در تدوين "سند جامع نيروی انسانی"
برقراری فوقالعادهای ويژه مشاغل آماری

کميته آمارهای آب و برق
معاونت تحقيقات و منابع انسانی ،کميته
آمارهای آب و برق
معاونتها ،شرکتهای مادرتخصصی و

توليد آمار و استقرار

الف

ارسال ريز دادههای مورد نياز و ساير همكاریهای الزم با مرکز

مجموعه ،مرکز حراست و کميته

آمار ايران جهت راهاندازی و اتصال چهار ثبت آماری
آمارهای آب و برق

نظام آمارهای
5

2
ثبتی مبنا

د

اقدام برای استقرار و بهرهبرداری از زير ساخت داده مكانی
( )SDIو تبادل دادههای مكانی مورد نياز

معاونت برنامهريزی و اقتصادی ،معاونتها،
شرکتهای مادرتخصصی ،مرکز حراست
و پدافند غيرعامل

در اختيار قراردادن آمار و اطالعات مورد نياز تهيه حسابهای

محاسبات ملی
ب
9

و شاخصهای کالن

1

ملی و منطقهای ،شاخصهای برنامههای توسعه و سياستهای

معاونتها ،شرکتهای مادرتخصصی و کميته

کالن و ...به دستگاه اجرايی مسئول تهيه آمار رسمی
د

آمارهای آب و برق

تهيه حسابهای اقماری مرتبط با حوزه دستگاه
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و

الف

0

فناوری
اطالعات

5

1

نظارت و
مديريت کيفيت آمار

6

ترويج و اشاعه
عمومی آمار و
گسترش ارائه
آمارهای ملی و
بينالمللی

يا توسعه سامانههای اطالعاتی و با اولويت تامين ريز دادههای
مورد نياز نظام جامع ثبتهای آماری (ايران استارز)

6
ب

پژوهش و آموزش
آمار

رعايت استانداردهای ابالغی مرکز آمار ايران در تهيه سالنامههای
آماری دستگاههای اجرايی
منظور نمودن فعاليتها و طرحهای آماری در سقف اعتبارات
تملک دارايیهای سرمايهای و ...مربوط به دستگاه با تاکيد بر ايجاد

ارتقا ،توسعه و نگهداری زيرساختهای سختافزاری و مرکز داده،
زيرساختهای ارتباطی و امنيتی و زيرساختهای نرمافزاری مرتبط

شرکتهای مادرتخصصی و
کميته آمارهای آب و برق

با فعاليتهای آماری دستگاه منطبق با استانداردهای ابالغی از
مراجع ذیربط

ه

توسعه و نگهداری خدمات در راستای ارتقای دولت الكترونيک

الف

اختصاص بخشی از اعتبارات به فعاليتهای پژوهشی نظام آماری
و ارائه گزارش عملكرد به دبيرخانه شورای عالی آمار

د

اجرای برنامههای جامع پژوهش و آموزشهای تخصصی آمار
رسمی

و

همكاری با پژوهشكده آمار در مورد پيش بينیهای آمارهای
رسمی از شاخصهای کالن اقتصادی – اجتماعی

ز

بارگذاری طرحهای پژوهشی اتمام يافته در سامانه "اطالع رسانی
نتايج و مستندات طرحهای پژوهشی آمارهای رسمی"

8

معاونت برنامهريزی و اقتصادی ،معاونتها،

معاونت برنامهريزی و اقتصادی ،معاونت
تحقيقات و منابعانسانی ،شرکتهای
مادرتخصصی و زيرمجموعه و کميته آمارهای
آب و برق

معاونت برنامهريزی و اقتصادی ،معاونتها
3

ب

تدوين و استقرار نظام مديريت کيفيت آمارهای رسمی در
دستگاه با همكاری مرکز آمار ايران

شرکتهای مادرتخصصی و زيرمجموعه و
کميته آمارهای آب و برق

الف

اقدام دستگاه جهت اطالعرسانی جامع و موثر رسمی مربوط به
خود و ...

معاونت برنامهريزی و اقتصادی ،شرکتهای
مادرتخصصی و کميته آمارهای آب و برق
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جهت اجرای دقيق مفاد اين سند کميته آمارهای آب و برق موظف است ،ضمن طرح و بررسی دقيق آن پس از
ابالغ در نخستين نشست کميته ،سازوکارهای الزم جهت تهيه و تدوين برنامه عملياتی سنند منذکور را فنراه
نمايد .تمامی واحدهای تخصصی معاونتها و شرکتهای مادرتخصصی موظفاند جهت اجرای دقيق مفناد اينن
سند همكاری الزم با کميته آمارهای آب و برق را انجام دهند.

محسنبختيار 
معاونبرنامهريزيواقتصادي 
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