پیام جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
به مناسبت روز آمار و برنامهریزی 0011
بسم هللا الرحمن الرحیم
آمار صحیح ،سنگ بنای تصمیمات اثربخش و ماندگار در هر نظام مدیریتی است .اوّلین و مهمترین گام برای
حکمرانی شایسته در هر کشوری ،دسترسی به آمار و اطالعات بهروز ،معتبر و دقیق از بخشهای مختلف جامعه
می باشد .بنابراین ،اهتمام و توجه کافی به تولید دقیق و انتشار بهموقع آمار ،از اهمیت ویژهای در مدیریت کالن
کشور برخوردار است.
بدیهی است که دولت سیزدهم که با رویکرد ایجاد تحوالت بنیادین در حوزههای کالن مدیریتی کشور شروع بهکار
کرده است به آمار متقن و رسمی ،بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد .خوشبختانه در سالهای اخیر ،سازمان برنامه
و بودجه کشور ،مرکز آمار ایران و معاونت آمار و اطالعات استانها با همکاری یکدیگر اقدامات ،ابتکارات و توفیقات
خوبی در زمینۀ تولید آمارهای رسمی با کیفیت ،بهروز و بهنگام در سطح ملی داشتهاند که آخرین نمونۀ آن ،ایجاد
تحوّل بنیادین ،تغییر شیوۀ اجرای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن از روش سنتی به ثبتیمبناست که ایران
را جزء کشورهای پیشرو در بهرهگیری از آخرین استانداردهای تولید و انتشار آمار های رسمی در سطح منطقه ،
آسیا و حتی در سطح جهان قرارخواهد داد.
ناگفته پیداست که تحقق این رویداد و تحول بزرگ ،بیش از هر زمان دیگری به وفاق ،همگرایی ملی و همکاری
متقابل ارکان نظام آماری کشور و نقشآفرینی بیش از پیش مرکز آمار ایران در کنار سایر دستگاههای اجرایی،
دانشگاهها و نظام علمی کشور نیاز دارد.
اکنون که در آستانۀ ورود به قرن جدید شمسی قرار داریم ،بزرگداشت روز آمار و برنامهریزی ،فرصت مغتنمی است
تا ضمن تأکید مجدد بر نقش و جایگاه ویژۀ آمار در پیشبرد اهداف کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،از
تمام فعاالن و نقشآفرینان این عرصه که علیرغم دشواریها و مخاطرات بسیار زیادی که شیوع همهگیری کرونا
برای جمعآوری آمار ایجاد کرده بود و همچنان با انگیزه و احساس تکلیف و با تعهد ،وظایف خود را به بهترین
شکل ممکن اجرا نمودند ،مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم نمایم .امید است با همت و پشتکار روزافزون و
همافزایی در این عرصه ،شاهد افزایش کیفی و کمّی تولید و انتشار آمارهای رسمی در راستای تحقق اهداف نظام
اسالمی و توسعه و پیشرفت پایدار کشور عزیزمان باشیم.

