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اهميت آمار و اطالعات در تصميم گيريهاي كالن و خرد بركسي پوشيده نيست
✉

كد خبر: ۱۴۰۰۳۴۱۹

به مناسبت گراميداشت اول آبان ماه روز آمار و برنامه ريزي، آقاي هللاگاني مدير عامل بانك در پيامي اين روز را به تمامي همكاران به ويژه حوزههاي

مرتبط تبريك گفت.

به گزارش اداره روابط عمومي، متن پيام به اين شرح است:

بسمه تعالي

فرا رسيدن اول آباه ماه، روز آمار و برنامه ريزي را خدمت عموم همكاران به ويژه مسئوالن و همكاران پر تالش مديريتها و اداره هاي ذيربط آمار

و برنامه ريزي، تبريك عرض مينمايم.

در عصر ديجيتال و دنياي مجازي كه با انقالب دادهها روبهرو هستيم، اهميت و نقش حياتي آمار و اطالعات، در پيشرفت و توسعة جوامع و حكمراني شايسته، بيش از هر زمان ديگري، برجسته

و نمايان شده است؛ بررسي عملكرد، برنامهريزي و تصميمگيري وابستگي بسياري به آمار و داده داشته و اين موضوعي است كه نهتنها در سطح سازماني و ملي، بلكه در گستره جهاني نيز بهخوبي

شناختهشده است. 

در عرصه بانكداري نيز حوزه آمار و برنامهريزي از جايگاه ويژه اي برخوردار است، بنابراين تالش شده تا با اجراي پروژههايي نظير سامانه انباره داده، مدرن سازي سامانه متمركز و ... امكان

دسترسي سريع و آسان مسئوالن و كارشناسان به دادههاي مورد نياز فراهم شده تا بتوان در كوتاهترين زمان ممكن تحليلهاي مناسبي كه زمينه ساز تصميمات مهم و سرنوشت ساز براي بانك

است، در اختيار مديران سطوح مختلف قرار دهند.

يقين دارم با ادامه روند جاري و با تالش و همت بيشتر دست اندركاران اين حوزه خواهيم توانست با تصميم گيريهاي بهموقع مبتني بر دادههاي عملكردي بانك و نظام بانكي، گامهاي موثرتري در

زمينه محقق ساختن سياستها و اهداف عالي بانك برداريم. از اين رو شايسته است تمامي كاركنان در سطوح مختلف، با ثبت آمار و ارقام صحيح زمينه تحليلهاي قابل اتكا باشند. 

در پايان ضمن گراميداشت اول آبان ماه  "روز آمار و برنامهريزي"  از تالش و كوشش مجّدانه همكاران در راستاي اعتالي نام بانك رفاه كارگران، صميمانه قدرداني ميكنم.

اسماعيل هللا گاني
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