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پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت
روز ملی آمار و برنامهریزی
اول آبان 1400

فرارسیدن روز ملی آمار و برنامهریزی را از جانب انجمن آمار ایران به همه پیشکسوتان ،اساتید،
معلمان ،مدیران حوزههاي مرتبط با آمار ،دانشآموختگان ،دانشجویان ،کارشناسان دستگاههای اجرایي و
همۀ عزیزانی که در راه پیشبرد این علم و اعتالی فرهنگ آماری در این مرزوبوم تالش میکنند ،تبریک
و تهنیت عرض میكنم .همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره همکاران ارزشمند بهخصوص شادروانان
دکتر بهرام صادقپور و دکتر حسنعلی آذرنوش را که در سال گذشته از میان ما رخت بربسته و به دیار
باقی شتافتند.
در آستانه ورود به سال بینالمللی علوم پایه برای توسعه پایدار (سال  )2022و برنامهریزی برای
بزرگداشت و هم زمان معرفی و نهادینه کردن جایگاه و نقش علم آمار بهعنوان حوزه ای مهم و تعیینکننده
از مجموعه علوم پایه د ر توسعه پایدار کشور قرار داریم .بدیهی است حضور موثر و همکاری تنگاتنگ
همه همکارا ن اعم از اساتید و کارشناسان آمار در کنار دستگاههای مرتبط و بهرهبرداری از دانش و
تخصص مجموعه عظیم جامعه آماری داخل و ایرانیان مشتاق در خارج کشور در برنامههای این سال،
میتواند در تبیین و نهادینه کردن جایگاه آمار در توسعه پایدار ،نقشی غیرقابل انکار خواهد داشت.
انجمن آمار ایران در کنار سایر اهداف و مسئولیتهای خود ازجمله برگزاری کنفرانسها ،سمینارها،
کارگاهها تخصصی و نیز انتشار مجالت علمی و کتب تخصصی و ارتقای دانش آماری ،بار دیگر و همانند
سال قبل با توجه به اهمیت موضوع ،مجددا اعالم مینماید که آمادگی کامل دارد تا با بهرهگیری از تجارب
ارزشمند همه اعضای حقیقی و حقوقی زمینه ایجاد تشکلی صنفی باهدف حمایت از منافع جمعی
دستاندرکاران این رشته علمی و افزایش میزان اشتغال دانشآموختگان آمار را فراهم نماید.
ضمن تبریک مجدد روز ملی آمار و برنامه ریزی و با آرزوی سالمتی و تقاضای مؤکد مشارکت فعال
جامعه آماری در پژوهشهای ملی مرتبط با کووید 19-از یکسو و انعکاس نظرات و نتایج پژوهشهای
خود به این انجمن ،موفقیت همه آماردانان کشور در انجام فعالیتهای علمی و اجرایی و اقدام برای معرفی
نقش و اهمیت علم آمار و کاربردهای آن در زمینههای مختلف را از ایزد منان خواستارم .امیدواریم در
آینده نزدیک و با رفع نگرانی های ناشی از ویروس کرونا فرصت دیدار حضوری برای همه عزیزان در
کالس درس و همایشهای علمی فراهم گردد.
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