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 پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت

 و روز جهانی آمار ریزیروز آمار و برنامه

 6911اول آبان 
از جانب انجمن آمار ایران به  ریزی و تقارن آن با روز جهانی آمار راآمار و برنامهفرارسیدن روز 

-آموختگان، دانشجویان، دانش، دانشهای مرتبط با آمارحوزه مدیرانهمه پیشکسوتان، اساتید، معلمان، 

اعتالی ویژه به ودر راه پیشبرد علم در کشور که  عزیزانی ۀو هم های اجراییدستگاه کارشناسانآموزان، 
داریم یاد و خاطره . گرامی میمکنمیو تهنیت عرض کنند، تبریک ش میاین مرزوبوم تال فرهنگ آماری

واد بهبودیان، دکتر سقراط فقیه زاده و دکتر محمدرضا خصوص شادروانان دکتر جهمکاران ارزشمند به
 مشکانی را که در سال گذشته از میان ما رخت بر بسته و به دیار باقی شتافتند.

 با جدید قرن به ورود" در آستانه ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی برگزیدن شعار ملی و راهبردی
 هاییداده با گیتی پیوستن هم به " آمار جهانی روز شعار همراه به "نوین آماری نظام در ها،داده حکمرانی

 آمار متولیان همه مسئولیت است، آمار علم جهانی تحوالت از ناشی که "کنیم اعتماد هاآن به توانیممی که
 جامعه اراده از برآمده نهاد عنوانبه ایران آمار انجمن و هاداده گردآوری متولی هایدستگاه از اعم کشور در
 داشتن ریزیبرنامه یندفرا در گام یننخست کند.می طلب را دقیقی ریزیبرنامه و ترسنگین را کشور ماریآ

 یاساس یتنگناها و یازهان ،هافرصت ییشناسا ضمن تا است جامعه موجود هایواقعیت از روشن یریتصو
 هدف این پیشبرد است بدیهی کرد. مناسب ریزیبرنامه آن اثرات کاهش یا بردن ینب از یبرا و ییشناسا را

 مجموعه در شدهنهادینه تخصص و دانش از گیریبهره و مرتبط هایدستگاه همه تنگاتنگ همکاری با جز
 آن از ترمهم بلکه هاداده گردآوری مرحله در تنهانه کشور خارج در مشتاق ایرانیان و داخل آماردانان عظیم

 بود. نخواهد پذیرامکان هاداده استخراج و تحلیل مراحل در
 سمینارها، ها،کنفرانس برگزاری ازجمله خود هایمسئولیت و اهداف سایر کنار در ایران آمار انجمن

 دارد کامل آمادگی آماری، دانش ارتقای و تخصصی کتب و علمی مجالت انتشار نیز و تخصصی هاکارگاه
 حمایت باهدف صنفی تشکلی ایجاد زمینه حقوقی و قیقیح اعضای همه ارزشمند تجارب از گیریبهره با تا
 نماید. فراهم را آمار آموختگاندانش اشتغال میزان افزایش و علمی رشته این اندرکاراندست جمعی منافع از

مشارکت فعال در و تقاضای مؤکد  با آرزوی سالمتی و ریزیآمار و برنامهضمن تبریک مجدد روز 
این رعایت شرایط و مقررات بهداشتی ناشی از شیوع و  سویکاز  61-کوید مرتبط با ویروس هایپژوهش
های علمی و اجرایی و اقدام برای موفقیت همه آماردانان کشور در انجام فعالیت از سوی دیگر، ویروس

 های مختلف را از ایزد منان خواستارم.معرفی نقش و اهمیت علم آمار و کاربردهای آن در زمینه

 فقیتموبا آرزوی 
 دکتر عبدالرحمن راسخ
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