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 معاونین محترم وزیر 

 هاروسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 های مادر تخصصیها و شرکتموسسات، سازمان و مدیران عامل محترم روسای

 مدیران کل محترم دفاتر مستقل
 

 .ریزیروز آمار و برنامه ؛موضوع: پیام تبریک به مناسبت اول آبان

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (ریزی هاست )مقام معظم رهبریآمار اساس و پایه همه برنامه

امروزه آمار و اطالعات دقيق يکی از ابزارهای اساسی جهت تصميم سازی، تصميم گيری، ايجاد، اجرا و       

های فعاليت، محصوالت گردد. تنوع اقليمی، زمينههای مختلف محسوب میها در بخشپايش برنامه

علل پيچيدگی توليد برداران ازتوليدی،  نظام بهره برداری خرد و دهقانی و پايين بودن فرهنگ آماری بهره

زی، عالوه بر نحوه توليد محصوالت کشاورباشد. در حال حاضر آمار و اطالعات در بخش کشاورزی می

است که اين امر کشاورزی نظارت و مديريت تجارت محصوالت کشاورزی نيز بر عهده وزارت جهاد

  ريزی توليد و تأمين نياز کشور به محصوالت و ها و اقدامات الزم به منظور برنامه انجام بررسیمستلزم 

اقتصادی   های های نسبی در چارچوب سياست های کشاورزی و توسعه صادرات با رعايت مزيت فرآورده

های اطالع  سازی نظامهنگاماجرا، به  آماری مناسب و تهيه، تدوين،   باشد که بدون استقرار نظامکشور می

گردد. لذا در ميسر نمیبا قابليت اتکای باال رسانی کشاورزی و روستايی و دسترسی به آمار و اطالعات 

ها و در راستای تامين امنيت غذايی مبتنی بر آمار و اطالعات صحيح و زدايیها و مانعسال توليد، پشتيبانی

وری کشاورزی و بهنگام، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظايف حاکميتی خود در توسعه و بهره

ايجاد وحدت در در خصوص دولت های همچنين حمايت از توليدکنندگان اين بخش و در راستای سياست

ها و مراکز مرتبط اقدام به در بخش کشاورزی، با ايجاد هماهنگی و تعامل با سازمانبه ويژه  حوزه ی آمار



 

06214/044/6044 

22/2/6044 

 ندارد
 

 

    

های های کشاورزی، طرحبندی و مديريت دادهجامع پهنه های مورد نياز از جمله اجرای سامانهاجرای طرح

رل کيفيت آمارگيری محصوالت زراعی و باغبانی و هزينه توليد محصوالت استراتژيک و استقرار نظام کنت

امکان رصد محصوالت  ،رود اين اقدامات به همراه توليد اطالعات مکانیانتظار می آماری نموده است.

 کنندگان را فراهم نمايد.کشاورزی از مزرعه تا سفره مصرف

متبوع و  /سازمان/موسسه/شرکت/دفترترديد توانمندی و تعهد همکاران شاغل در معاونتبی     

ريزی در سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزی، نقش اساسی در عرصه توليد آمار امهواحدهای آمار و برن

د. اينجانب ننمايبرداران بخش کشاورزی ايفا میريزی و ارائه خدمات به بهرهو استفاده از آن در برنامه

اين  ريزی، توفيق روزافزونروز آمار و برنامهماه،  ضمن عرض تبريک به مناسبت فرارسيدن اول آبان

-برداران بخش کشاورزی را مسئلت میعزيزان در کسب رضايت خداوند متعال جهت خدمت به بهره

 نمايم.
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