
 

  یخراسان جنوب يزیو برنامه ر تیریسازمان مد سیرئ -یسیپورع دیمج دکتر

 

 به توسعه  دنیرس يدو بال استان برا ؛يزیآمار و برنامه ر

 يجاده ها دنیلحظه به لحظه در حال درنورد ،يدر حال توسعه و جهان پهناور علم و فناور  يایدن     
 ياست. جهان در آستانه  تیموفق عیرف يبه قله ها دنیرس يو پشت سر گذاشتن موانع برا شرفتیپ

ران، متخصصان، یکشورها در ابعاد مختلف قرار گرفته است و مد يبرا يزیتحوالت شگرف در حوزه برنامه ر
کنند.  یتوسعه را جستجو م کرانیب يها افتیره شان،یتالش ها قیعم يکارشناسان و نخبگان در ژرفا

 مودنیشمار خود، در حال پ یب يها تیبا استفاده از ظرف ر،یجاده خط نیدر ا  زیما ن یاسالم زیعز رانیا
 سریم ،»يزیبرنامه ر«و » آمار« مهمدر آن، جز با در نظر گرفتن دو مؤلفه  تیاست که موفق یمهم ریمس

 نخواهد بود. 

آورند.  یغان مجوامع مختلف به ارم يبه نام توسعه را برا یمهم يمقوله  ،يزیآمار و علم برنامه ر علم
 ازمندیتوسعه محور خود قرار گرفته است، به مراتب، ن يحرکت ها ریکه سالهاست در مس زین یخراسان جنوب

 ياست که از مجرا يو اسناد اوردهاتر به دست ستهیتر به علم آمار و دقت و اهتمام شا يادیتر و بن ژهیتوجه و
 بدست آمده اند. يزیبرنامه ر

 دیبه تحقق خواهد رس یحوزه مهم، در صورت نیتالش ها و کوشش ها در ا يهمه  يو کارآمد یاثربخش 
 نیو همچن يزیبرنامه ر یمتول يکننده آمار و دستگاهها دیتول يسازمان ها نیاثربخش ب يها يکه همکار

تحقق  ح،یآمار و برنامه ها، به صورت جامع، کامل، شفاف و صح نیبهره برداران از ا وکارشناسان  ران،یمد
مهم توسعه خود،  يدر حلقه  میعظ يها تیو سرشار از ظرف ختهیاستان فره نیا ،ی. خراسان جنوبابدی
 است. ریگیکوشا و پ تیریو مد ستهیشا يزیآمار متقن، برنامه ر ازمندین

فرخنده  الدیاست تا همزمان با هفته وحدت و م يبهانه ا »يزیو برنامه ر مارآ یروز مل«اول آبان ماه؛  
مهم، بار  يعرصه  نیتالش گران ا يو مضاعف به همه  ستهیشا یکیضمن تبر ،یرحمت و مهربان امبریپ
و مردم  یبه نام توسعه که خراسان جنوب يریدر مس يزیآمار و برنامه ر تیبر ضرورت و اهم گرید

 تیظرف ژهیو به و یتیریارکان مد يبر نقش همه  نیبه آن را دارند، و همچن دنیرس یستگیقدرشناسش، شا
حرکت  شیها تیموفق ریهمچنان در مس ز،یاستان گوهرخ نیاست ا دیگردد. ام دیاستان تأک يرسانه ا يها

 کند انشاءاهللا.


