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ح�زه ریاست

پیام رئیس سازمان بهزیست� کش�ر به مناسبت روز مل� آمار و برنامه  ریزی
دکتر وحید قبادی دانا به مناسبت فرا رسیدن روز مل� آمار و برنامه  ریزی پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش روابط عم�م� و ام�ر بین الملل، متن این پیام به شرح ذیل است؛

بسمه ت�ال�

در عصرحاضر که بدرست� عصر اطالعات نامیده شده، بهره  مندی از تکنیک ها و  فرایند نظام مند عل�م آماری، از ع�امل مهم سیاستگذاری و تدوین نقشه راه در
همه مقیاس های خرد و کالن و یک� از شاخص های ارزیابی ت�سعه پایدار کش�رها محس�ب م� گردد. علم آمار با صرفه ج�یی در هزینه ها، زمان و منابع

انسان�، عملیات� شدن و اجرای طرح های ک�چک و بزرگ ت�سعه ای کش�ر را تسهیل م� نماید.

اول آبان ماه که ب�ن�ان "روز مل� آمار و برنامه  ریزی" نامگذاری شده است فرصت مغتنم� است تا ضمن تاکید بر سهم عل�م آمار در پیشبرد اهداف ت�سعه
ای ج�امع، به باز ت�ریف وظایف خ�د برای انطباق با سطح تح�الت جامعه و به خدمت گرفتن ابزارهای نیرومند این علم برای رفع نیازهای آحاد مردم،

معیشت و تق�یت سالمت اجتماع� کش�ر بپردازیم.

سازمان بهزیست� کش�ر ب�ن�ان مت�ل� سالمت اجتماع� و اصل� ترین نهاد دولت� در ح�زه رفاه اجتماع�، ضمن تاکید بر سهم عل�م آمار و ابزارهای نیرومند
آن در پیشبرد و تحق� اهداف و مام�ریت های مح�له، گسترش و تق�یت ضریب نف�ذ خدمات در اقص� نقاط کش�ر، تثبیت و تق�یت نظام سالمت و ارتقاء
معیشت و رفاه اجتماع�، با نگاه� حرفه ای در ایجاد زیرساخت های ت�لید آمارهای دقیق، صحیح و ترویج و تثبیت فرهنگ تحلیل آماری و بیان واقعیت های

م�ج�د و ترسیم وضعیت مطل�ب تالش م� نماید.

ضمن تبریک بمناسبت فرارسیدن "روز مل� آمار و برنامه  ریزی" به همه تالشگران و فعاالن عرصه آمار و برنامه  ریزی در سراسر کش�ر و قدردان� از تالش های
مؤثر همکاران فعال در ح�زه آمار، برنامه  ریزی و فناوری سازمان، م�فقیت روزافزون همگان را در مسیر ت�سعه، پویایی و تحق� اهداف عالیه سازمان از

خداوند منان مسألت م� نمایم.

دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیست� کش�ر
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