
 بنام خدا

 پیام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان همدان به مناسبت روز آمار و برنامه ریزي

ضمن تبریک به مناسبت ریزي استان همدان در پیامی دکتر صیدایی رییس سازمان مدیریت و برنامهجناب آقاي 
 ؛فرمودند سخنانی بدین شرح بیانفرا رسیدن اول آبان، روز ملی آمار و برنامه ریزي 

دنیاي تخصصی و رقابتی امروز می طلبد که براي مدیریت بر منابع، امکانات، فضاها و انسانها و تبیین رفتار انسان 
هوشمند و آگاه ، مدیریتی علمی، تخصصی در همه ابعاد داشته باشیم تا کارآمدي و توسعه پایدار امکان پذیر 

 .شود

داریم براي برنامه ریزي هدفمند و آینده نگر، نیاز به شناخت جامع  شالوده و اساس مدیریت برنامه ریزي است ،
 آمد  می باشد. ، آمار و اطالعات دقیق، صحیح و روزجامع و پایه شناخت

شود. در حقیقت سه ترین اقدام براي مدیریت تلقی میریزي اساسیریزي است و برنامههر برنامه بنیان آمار پایه و
رود و این سه الزم و ملزوم هاي توسعه به شمار میریزي، و مدیریت از حلقهبرنامهحلقه آمار و اطالعات، 

ریزي بدون آمار و اطالعات قابل تحقق نیست و اصوال عصر ریزي و برنامهیکدیگرند. در واقع توسعه بدون برنامه
-داده این روي تحلیل با انتظار مورد نتایج و کندمی روز معنی پیدا هاي بهآوري اطالعات و دادهارتباطات با جمع

 .آیدمی بدست ها

ریزي با مشکل مواجه شده و نه تنها درصورتی که آمار قابل اطمینان در کشوري وجود نداشته باشد، برنامه
امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد بلکه فرصتهاي طالیی و نیروي انسانی آن کشور به هرز 

دیگر، آمار به عنوان یکی از عوامل اصلی سیاستگذاري و مدیریت در هر کشور، یکی از  ارتعبخواهد رفت. به 
 ریزي براي آینده است.مهمترین ابزارهاي ارزیابی عملکرد گذشته، شناخت درست از وضعیت موجود و برنامه

هاي  توانید آمار شما نمی است  هاي با کیفیت و قابل مقایسه با جهان ام آماري تولید آمارظاولین رسالت ن
  .ها براي همه یکسان است ها و استاندارد تعریف کنید که قابل مقایسه با جهان نباشد. تعاریف، طبقه بندي

شک مهمترین اصل می بی سازي فرهنگ سازي براي مشارکت مردم در ارائه اطالعات به مرکز آمار و اعتماد
هاي اصلی هر نظام آماري اسـت کـه خدشـه در آن، موجـب اعتماد مردم به نظام آماري یکی از سرمایه باشد.

 .شـودافـت شدید کیفیت در گردآوري و کاربرد آمار در جامعه می

مصادف شدن روز آمار و برنامه ریزي با شروع سرشماري عمومی نفوس و مسکن شهرستان همدان که بزرگترین 
ن است و براي انجام فرآیند کار آن ماهها تالش گردید تا نقشه ها بروز رسانی شود و تهیه و شهرستان استا



تدارکات برگزاري انجام شود، به فال نیک می گیریم و انشاءهللا با قوت انجام کیفی و دقیق این سرشماري انجام 
 خواهد شد.

روز آمار. ن ناطق امام جعفر صادق و اول آبان ر پایان میالد با سعادت فخر کائنات رسول اکرم (ص) و والدت قرآد
 .نمایمبرنامه ریزي را به تمامی تالشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض می

 

 
 


