
 بسمه تعالی

 ه،سرگذاشت پشت را ارتباطات و اطالعات عصر که قرنی ،شمسی قرار داریم جدید قرن به ورود آستانه درکه  امروز

 در آمار، حیاتی نقش و اهمیت استتت، روروبه هاداده بالانق با اینک و تجربه کرده را مجازی و دیجیتال دنیای

 انهخوشبخت. است شده نمایان و برجسته ،دیگر زمان هر از بیش شایسته، حکمرانی و جوامع توستۀ   و پیشترتت 

 هایدهدا بر مبتنی ریزیبرنامه و آمار پر اهمیت جایگاه بزرگداشت برای کشورمان ملی تقویم در مۀیّنی روز وجود

 ،ریزانبرنامه ویژه به جامۀه اتراد تک تک به آن روزاتزون اهمیت یادآوری به منظور ترصت مناسبی ،اعتماد مورد

 .است جامۀه آحاد سایر و کارشناسان دانشگاهیان، ن،امتخصص مدیران، یران،گتصمیم

 دیربازاز  آمار .اندنامیده«  داده حکمرانی عصر» حتی و«  داده بالانق عصر» را آن که بریممی ستر  به عصتری  در

 و هاپیشرتتشاهد  هرروز که جهانی در اینک و استت  شتده شتناخته  جوامع، بهتر ادارۀ برای مهم ابزاری عنوانبه

، هاآن میان پیوندبرقراری  بدون و اعتمادقابل و دقیق هایداده بدون در عرصه تناوری هستیم؛ نوین دستاوردهای

 رمیس درستیبه هاتصتمیم  ترینستاده اخذ  و جاری امور انگذر حتی وگیری تصتمیم  و ریزیبرنامه، تحلیل انجام

 نخواهد بود.

 شدهشناخته خوبیبه نیز جهانی ستح   در بلکه ملی، ستح   در تنهانهموضتوعی استت که    ،هاداده و آمار اهمیت

 رصهع یک درباید  بلکه نیست، پذیرامکان محصور و بستته  یبستتر  درجانبه، همه و پایدار توستۀ   ،هامروز. استت 

اکتبر  02 ،سازمانآن  کل دبیر ویژۀ پیام باسازمان ملل متحد  ،0202 سال از روازاین شتود.  محقق پویا و جهانی

 است کرده تۀیین جهان، اجتماعی- اقتصادی توستۀ   در آمار نقش به نهادن ارج برای آمار جهانی روز عنوانبهرا 

گرامی  علمی هایانجمنو  هامراکز ملی آمار، دانشگاه ،سازمان ملل متحد سوی هر پنج ستال یکبار از این روز، و 

 شود. داشته می

 هب وبه یکدیگر  هاسامانه این اتصال و اطالعاتی هایسامانه ندازیاراه ضرورت و اهمیت ب،الانق مۀظم رهبر اخیراً

 تأکیدمورد  ،کشور در ساختاری اصالحات ایجاد و موانع رتع برای را هاداده کردن یکپارچه و جورستازی  تۀبیری

 مرجعیگانه  عنوانبه ایران، آمار مرکز شتتد، محرح که نکاتی به توجه با و راستتتا همین در .اندقرار دادهمجدد 

 جدید قرن به ورود»نظام آماری را  ملی شۀار ،المللیبین و ملی تحوالت از صحی  کدر با کشور، های رسمیآمار

قرار داده  این مستتیر در حرکت برای خود الۀین نصتت  و تۀیین کرده«  نوین آماری نظام در ها،داده حکمرانی با

 ایران آمار مرکز البته. خواهد بود کشتتور آماری نظام درها هماهنگی و هاتۀالیت اصتتلی استت. این شتتۀار، هستتته 

 و ذاتی وظایف رب بنا استتت چندی کشتتور، رستتمی هایآمار تولید تخصتتصتتی نهاد و قانونی مرجعیگانه  عنوانبه

 ،کشتتور آماری نظام در موجود کمبودهای و جامۀه روزاتزون نیازهای ،تغییرات از آگاهی با و خود هایدغدغه

 و داده قرار خود کار دستور در جهانی هایتوصیه و علمی هایپیشرتت آخرینمبنای  بر را نظام این ستازی نوین



 ایران آمار ملی توستتۀ  ستتوم برنام  در که استتت داده انجام را اقداماتی و ریزیبرنامه ،هاکاستتتی این رتع برای

 ینا به توجه با داریم، قرار کشور توسۀ  هفتم برنام  تدوین آستان  در که اکنون شتود. میدیده  (0۹۳۱-0۰22) 

 .است پراهمیت بسیار قبل اقدامات تکمیل و تداوم آماری، نظام سازینویندر  مسلط هایگرایش و ملی شۀار

 که است بوده«  کشور آماری نظام ساری مدرن برای ملی همگرایی»قبل  سالنظام آماری کشتور در   ملی شتۀار 

 مراجع ،نهادها میان تفاهم و همکاریگستتتر   عالوه بر گذشتتت، که ستتالی در آن نستتبی تحقق نماد مهمترین

 0۰21 سال در مبنا ثبتی مسکن و نفوس عمومی سرشماری اجرای تصوی  ،ایران آمار مرکز و دانشگاهی و علمی

 از یکی ستترشتتماری این. استتت بوده دولت محترم هیئتو  نهادها ،اجرایی هایدستتتگاه هم  حمایت و همدلیبا 

 در. خواهد بود شتتایستتته حکمرانی در هاداده یکپارچگی و کشتتور آماری نظام ستتازینوین موارد تحقق مهمترین

 عموم ،متولیان نظام آماری کشور هم  به آمار جهانی روز و ریزیبرنامه و آمار روز تبریک ضمن استت  الزم اینجا

 و یحاکمیت نهادهای اجرایی، هایدستگاه از را خود سپاس و خرسندی مرات  حوزه، این کنشگران و عالقمندان

 .نمایم ابراز ایران، آمار مرکز با هایشانهمکاری و هاتال  خاطر به کشور سح  در دانشگاهی و علمی مراجع

 بیش کشور آماری نظام وایران  آمار مرکز ها،همدلی و هاهمکاری این گستر  با روی، پیش سال در دارم یقین

 بهتر هرچه تحقق و اسالمی عزیز میهن توسۀ  راستای در خود اهدافپیشتبرد   و ستازی نوین با همستو  پیش، از

 .داشت خواهد برهای استوارتری گام،هاداده حکمرانی

 

 زاده حسین جواد

 ایران آمار مرکز رئیس


