پیام جناب آقای ر
ن
حسی زاده
دکت جواد
معاون سازمان و رئیس مرکز آمار ایران
به مناسبت روز آمار و برنامهریزی 1400
بسم هللا الرحمن الرحیم
آمارهای رسیم بهعنوان یک کاالی عمویم ،همواره نقش مهیم در نظام برنامهریزی ،تصمیمگتی و
سیاستگذاریهای خرد و کالن کشورها ایفا کردهاند ،اما با وقوع انقالب دیجیتایل و پررنگشدن سهم
«دادههای بزرگ» در مدیریتهای کالن میل ،منطقهای و ن
بیالملیل ،جایگاه نظامهای آماری بیش از پیش
ر
مورد توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که نظامهای آماری بهروز و ن
اطالعات یکپارچه
مبتن بر بانکهای
ن
همچنی «حکمر نات شایسته» کشورها در دنیای امروز
و شفاف ،به ییک از شاخصهای اصیل توسعۀ و
تبدیل شده است.
خوشبختانه ایران همواره ییک از کشورهای ر
پیشو در تولید و انتشار آمار رسیم در سطوح منطقهای و
ن
بیالملیل بوده است و نامگذاری یک روز ویژه در تقویم رسیم ایران با عنوان «روز آمار و برنامهریزی»،
ن
مسئولی ارشد نظام و اهتمام ویژۀ مدیران و تصمیمگتان کالن
نشان از نقش و جایگاه ویژۀ این مهم در نگاه
کشور به مقولۀ آمار و برنامهریزی دارد.
مركز آمار ايران بهعنوان یگانه مرجع آمارهای رسیم کشور ،از زمان تأسیس تا کنون ،عالوه بر تهیه ،تولید
و انتشار آمارهای رسیم شفاف ،تطرفانه ،قابل اعتماد و متقن ،همواره تمام تالش و همت خود را در
ن
همچنی بهرهگتی از بهروزترین شیوههای
راستای ارتقای سواد و آگایه آماری در سطوح مختلف جامعه و
ن
روزرسات نظام آمارهای رسیم
جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و انتشار دادههای آماری بهکار گرفتهاست .به
سنن به شیوۀ جدید ر
کشور با تغیت رویکرد اجرای رسشماریها از شیوۀ ر
ثبن مبنا ییک از این تالشهاست که
همزمان با ورود به قرن جدید ،با اجرای رسشماری عمویم نفوس و مسکن سال  1405در دستور کار مرکز
آمار ایران قرار گرفتهاست.
ر
ن
مسئولی ارشد نظام و همکاری دستگاههای اجر یات کشور و
حماین
بدییه است که این مهم ،با پشتوانۀ
صد البته همرایه عموم هموطنان تا بدین مرحله پیشرفته و به لطف الیه در آیندهای نزدیک به نتیجۀ
ً
مطلوب خواهد رسید و مطمئنا اجرای آن ،عالوه بر افزایش دقت و رسعت در جمعآوری دادهها و کاهش
چشمگت هزینهها ،آثار و برکات زیادی مانند؛ بهرهگتی از ظرفیت دولت ر
الکتونیک ،یکپارچهسازی پایگاه
ن
تضمی کیفیت و شفافیت در آمارهای رسیم ،افزایش اعتماد عمویم به آمارها
دادههای دستگاههای اجر یات،
ر
بیشت دولت در قبال دادهها و شاخصهای آماری در نظام آماری کشور را برای ملت ،کشور
پاسخگوت
و
ی
و نظام مقدس جمهوری اسالیم ایران به ارمغان خواهد آورد.
ن
معرف ر
بخش از ظرفیتها و خدمات
برگزاری هفتۀ آمار و برنامهریزی ،فرصت مغتنیم است تا عالوه بر
نظام آماری کشور به آحاد جامعه ،از تالشگران عرصۀ آمار در ایران ،اعم از پیشکسوتان ،همکاران بازنشسته
ام در حوزه آمار ،اساتید ارجمند دانشگاهها ،دستاندرکاران و مسئوالن ر
محتم دستگاههای اجر یات ،معاونان

ارجمند آمار و اطالعات استانها ،مأموران خدوم آمارگت و بهو یژه از همکارانم در مرکز آمار ایران که
عیلرغم مشکالت و مصائب عدیده و همه اضطرابها و فشارهای ر
ناش از شیوع بیماری کووید ،19
فعالیتهای آماری خود را با عشق و جدیت تمام انجام دادهاند ،تقدیر و تشکر کنم و این روز ارزشمند و
پر اهمیت را خدمت همۀ آنها صمیمانه تتیک و تهنیت عرض کنم.
فردات روشنتر و آبادتر برای کشور و ملت ایران رقم بخورد.
امیدوارم در سایۀ این تالشهای تدری غ،
ی
ر
ر
تندرسن مسئلت دارم.
سالمن و
از خداوند متعال برای همه شما بزرگواران توفیق و بهروزی توام با
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