
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

اول آبان روز آمار و برنامه ریزي، فرصتی است تا اهمیت آمار در برنامه ریزي و زندگی اجتماعی امروز را مرور کنیم. زندگی 
بشر روز به روز پیچیده تر و داراي ابعاد مختلفی می شود و به تبع آن تصمیم گیري ها از حالت ساده و تک بعدي اولیه 

است. در چنین شرایطی تصمیم گیري ها باید کارشناسی تر و متکی بر داده هاي آماري صحیح، متقن و دقیق خارج شده 
باشند تا بتوان بر اساس آنها تصمیمات درست، منطقی و راه گشا اتخاذ کرد. بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی 

ختلف حاکمیت، محققان و پژوهشگران قابل استناد است آمار کشور است و قطعا آمارهاي این مرکز براي بخش هاي م
ضمن اینکه این آمار ها و داده ها باید بتوانند نیازهاي تصمیم گیران رسمی را برطرف کنند. در سطح استان ها معاونتی در 

ایران، کار سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها تحت عنوان معاونت آمار و اطالعات، به نمایندگی از مرکز آمار  
تخصصی حوزه آماره هاي مختلف را انجام می دهد. در حوزه این معاونت آمارهاي مختلفی تولیدمی شود، از سرشماري 
عمومی نفوس و مسکن گرفته تا تهیه سالنامه هاي آماري، احصاء نرخ بیکاري، نرخ تورم و انواع آمارهاي مختلف در بخش 

 ش، ورزش و هزینه و درآمد خانوارها و ...هاي صنعت، معدن، بهداشت و درمان، آموز

ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان و در حوزه معاونت آمار و اطالعات ضمن اینکه تالش می کنیم آمارها 
و و داده هاي تولید شده و منتشره، متقن و قابل اعتماد باشند همچنان تالش خواهیم کرد آمارها به موقع و شفاف تولید 

استخراج شود. آمارهاي استخراجی نشان دهنده وضع موجود هستند و می توان بر اساس آنها براي رفع نواقص و رسیدن به 
براي تولید آمارهايِ مورد نیازِ مراجعِ تصمیم گیر و پژوهشگران و محققان نیازمند کار شرایط مطلوب برنامه ریزي کرد. 

خاطر بخش قابل توجهی از آمارها توسط شبکه اي از آمارگیران آموزش دیده تخصصی و متدولوژي معتبر هستیم به همین 
در سطح استان انجام می شود و کار بسیار سنگینی است. به عنوان مثال فقط براي تولید و استخراج آمار تورم ماهانه حدود 

ان بر اساس آنها عدد نهایی را هزار قلم کاال توسط شبکه گسترده آمارگیران ما بررسی و قیمت گیري می شود تا بتو 16
 استخراج کرد و در اختیار مراجع و محققان قرار داد.

الزم است به میمنت این روز از همه کسانی که در استخراج آمارها با سازمان مدیریت و برنامه ریزي همکاري می کنند 
خش هاي مختلف دولتی، خصوصی و قدردانی کنم. از آمارگیران زحمت کش گرفته تا تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، ب

نهادهاي عمومی، کسبه و بازاریان که همه کمک می کنند تا نظام آماري بتواند به آمارها دست پیدا کند و کار جمع آوري 
 آمار و اطالعات با سهولت بیشتر انجام شود.

ند و عموم مردم و خانوارها این خوشبختانه مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها امین مردم هست
اطمینان را دارند که محرمانگی داده هایشان حفظ می شود. انشااهللا همه دست به دست هم دهیم تا با ترویج فرهنگ آماري 

 بتوانیم نقش خود را در توسعه استان کردستان ایفا کنیم.
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