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پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت
روز آمار و برنامهریزی و روز جهانی آمار
اول آبان 6911
فرارسیدن روز آمار و برنامهریزی و تقارن آن با روز جهانی آمار را از جانب انجمن آمار ایران به

همه پیشکسوتان ،اساتید ،معلمان ،مدیران حوزههای مرتبط با آمار ،دانشآموختگان ،دانشجویان ،دانش-
آموزان ،کارشناسان دستگاههای اجرایی و همۀ عزیزانی که در راه پیشبرد علم در کشور و بهویژه اعتالی
فرهنگ آماری این مرزوبوم تالش میکنند ،تبریک و تهنیت عرض میکنم .گرامی میداریم یاد و خاطره
همکاران ارزشمند بهخصوص شادروانان دکتر جواد بهبودیان ،دکتر سقراط فقیه زاده و دکتر محمدرضا
مشکانی را که در سال گذشته از میان ما رخت بر بسته و به دیار باقی شتافتند.

در آستانه ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی برگزیدن شعار ملی و راهبردی "ورود به قرن جدید با

حکمرانی دادهها ،در نظام آماری نوین" به همراه شعار روز جهانی آمار " به هم پیوستن گیتی با دادههایی

که میتوانیم به آنها اعتماد کنیم" که ناشی از تحوالت جهانی علم آمار است ،مسئولیت همه متولیان آمار
در کشور اعم از دستگاههای متولی گردآوری دادهها و انجمن آمار ایران بهعنوان نهاد برآمده از اراده جامعه
آماری کشور را سنگینتر و برنامهریزی دقیقی را طلب میکند .نخستین گام در فرایند برنامهریزی داشتن
تصویری روشن از واقعیتهای موجود جامعه است تا ضمن شناسایی فرصتها ،نیازها و تنگناهای اساسی
را شناسایی و برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن برنامهریزی مناسب کرد .بدیهی است پیشبرد این هدف
جز با همکاری تنگاتنگ همه دستگاههای مرتبط و بهرهگیری از دانش و تخصص نهادینهشده در مجموعه
عظیم آماردانان داخل و ایرانیان مشتاق در خارج کشور نهتنها در مرحله گردآوری دادهها بلکه مهمتر از آن
در مراحل تحلیل و استخراج دادهها امکانپذیر نخواهد بود.
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 ،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 آمار و برنامهریزی و با آرزوی سالمتی و تقاضای مؤکد مشارکت فعال در
پژوهشهای مرتبط با ویروس کوید 61-از یکسو و رعایت شرایط و مقررات بهداشتی ناشی از شیوع این
ویروس از سوی دیگر ،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.
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