بسمه تعالی
امروز که در آستانه ورود به قرن جدید شمسی قرار داریم ،قرنی که عصر اطالعات و ارتباطات را پشت سرگذاشته،
دنیای دیجیتال و مجازی را تجربه کرده و اینک با انقالب دادهها روبهرو استتت ،اهمیت و نقش حیاتی آمار ،در
پیشترتت و توستۀ جوامع و حکمرانی شایسته ،بیش از هر زمان دیگر ،برجسته و نمایان شده است .خوشبختانه
وجود روز مۀیّنی در تقویم ملی کشورمان برای بزرگداشت جایگاه پر اهمیت آمار و برنامهریزی مبتنی بر دادههای
مورد اعتماد ،ترصت مناسبی به منظور یادآوری اهمیت روزاتزون آن به تک تک اتراد جامۀه به ویژه برنامهریزان،
تصمیمگیران ،مدیران ،متخصصان ،دانشگاهیان ،کارشناسان و سایر آحاد جامۀه است.
در عصتری به ستر میبریم که آن را «عصر انقالب داده » و حتی «عصر حکمرانی داده » نامیدهاند .آمار از دیرباز
بهعنوان ابزاری مهم برای ادارۀ بهتر جوامع ،شتناختهشتده استت و اینک در جهانی که هرروز شاهد پیشرتتها و
دستاوردهای نوین در عرصه تناوری هستیم؛ بدون دادههای دقیق و قابلاعتماد و بدون برقراری پیوند میان آنها،
انجام تحلیل ،برنامهریزی و تصتمیمگیری و حتی گذران امور جاری و اخذ ستادهترین تصتمیمها بهدرستی میسر
نخواهد بود.
اهمیت آمار و دادهها ،موضتوعی استت که نهتنها در ستح ملی ،بلکه در ستح جهانی نیز بهخوبی شناختهشده
استت .امروزه ،توستۀ پایدار و همهجانبه ،در بستتری بستته و محصور امکانپذیر نیست ،بلکه باید در یک عرصه
جهانی و پویا محقق شتود .ازاینرو از سال  ،0202سازمان ملل متحد با پیام ویژۀ دبیر کل آن سازمان 02 ،اکتبر
را بهعنوان روز جهانی آمار برای ارج نهادن به نقش آمار در توستۀ اقتصادی -اجتماعی جهان ،تۀیین کرده است
و این روز ،هر پنج ستال یکبار از سوی سازمان ملل متحد ،مراکز ملی آمار ،دانشگاهها و انجمنهای علمی گرامی
داشته میشود.
اخیراً رهبر مۀظم انقالب ،اهمیت و ضرورت راهاندازی سامانههای اطالعاتی و اتصال این سامانهها به یکدیگر و به
تۀبیری جورستازی و یکپارچه کردن دادهها را برای رتع موانع و ایجاد اصالحات ساختاری در کشور ،مورد تأکید
مجدد قرار دادهاند .در همین راستتتا و با توجه به نکاتی که محرح شتتد ،مرکز آمار ایران ،بهعنوان یگانه مرجع
آمارهای رسمی کشور ،با درک صحی از تحوالت ملی و بینالمللی ،شۀار ملی نظام آماری را «ورود به قرن جدید
با حکمرانی دادهها ،در نظام آماری نوین » تۀیین کرده و نص ت الۀین خود برای حرکت در این مستتیر قرار داده
استت .این شتتۀار ،هستتته اصتتلی تۀالیتها و هماهنگیها در نظام آماری کشتتور خواهد بود .البته مرکز آمار ایران
بهعنوان یگانه مرجع قانونی و نهاد تخصتتصتتی تولید آمارهای رستتمی کشتتور ،چندی استتت بنا بر وظایف ذاتی و
دغدغههای خود و با آگاهی از تغییرات ،نیازهای روزاتزون جامۀه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشتتور،
نوینستازی این نظام را بر مبنای آخرین پیشرتتهای علمی و توصیههای جهانی در دستور کار خود قرار داده و

برای رتع این کاستتتیها ،برنامهریزی و اقداماتی را انجام داده استتت که در برنام ستتوم توستتۀ ملی آمار ایران
(  )0۰22-0۹۳۱دیده میشتود .اکنون که در آستان تدوین برنام هفتم توسۀ کشور قرار داریم ،با توجه به این
شۀار ملی و گرایشهای مسلط در نوینسازی نظام آماری ،تداوم و تکمیل اقدامات قبل بسیار پراهمیت است.
شتۀار ملی نظام آماری کشتور در سال قبل «همگرایی ملی برای مدرن ساری نظام آماری کشور » بوده است که
مهمترین نماد تحقق نستتبی آن در ستتالی که گذشتتت ،عالوه بر گستتتر

همکاری و تفاهم میان نهادها ،مراجع

علمی و دانشگاهی و مرکز آمار ایران ،تصوی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 0۰21
با همدلی و حمایت هم دستتتگاههای اجرایی ،نهادها و هیئت محترم دولت بوده استتت .این ستترشتتماری یکی از
مهمترین موارد تحقق نوینستتازی نظام آماری کشتتور و یکپارچگی دادهها در حکمرانی شتتایستتته خواهد بود .در
اینجا الزم استت ضمن تبریک روز آمار و برنامهریزی و روز جهانی آمار به هم متولیان نظام آماری کشور ،عموم
عالقمندان و کنشگران این حوزه ،مرات خرسندی و سپاس خود را از دستگاههای اجرایی ،نهادهای حاکمیتی و
مراجع علمی و دانشگاهی در سح کشور به خاطر تال ها و همکاریهایشان با مرکز آمار ایران ،ابراز نمایم.
یقین دارم در سال پیش روی ،با گستر

این همکاریها و همدلیها ،مرکز آمار ایران و نظام آماری کشور بیش

از پیش ،همستو با نوینستازی و پیشتبرد اهداف خود در راستای توسۀ میهن عزیز اسالمی و تحقق هرچه بهتر
حکمرانی دادهها،گامهای استوارتری بر خواهد داشت.

جواد حسین زاده
رئیس مرکز آمار ایران

