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 به نام خداوند بخشندۀ مهربان

های پرتعدداد از زنددگی   نوروز، این آیین کهن سرزمین ما، شاهد اوج و فرودهای زندگی ایرانیان در طول سده

انگید  و نید  بدرای ربدور از     مایۀ آنها برای گذر از زمستان تیرۀ طبیعدت بدب بهدار دل   مردم این مرزوبوم و دست

خوشی و شادمانی در طول ادوار زندگی بوده و هست. از روزها و بلکدب ماههدا    دلسردیهای زندگی بب روزهای

زدایدیم و  کنیم و بب لطفش زنگدار از دل مدی  مانده بب این روز فرخنده، توش و توان خود را مهیای دیدارش می

 پرورانیم.غمهای انباشتۀ زمستان روزهای ناخوشی را بب امید دیدار روزهای خجستۀ بهاری در دل می

گیر جهانی توأم شده، هدرا   آفرین، با یک بیماری همبامسال اما، روزهای انتظار ما برای استقبال از بهار شادی

برانگی  خادمدان بهداشدت و   ها افکنده است. اما بب لطف ی دان و کوشندگی تحسیندر دلها و سایۀ غم بر چهره

، این دوران روزهای ناخوشی نی  سر خواهدد آمدد   نگهداشتن امید پیروزی نیکی بر بدیدرمان کشور، و با زنده

 و با نوید روزهای خوشتر زندگی رادی دوباره در جامعب جاری خواهد شد.

ای کب در پی غلبب بر این پلیدی فرا خواهد رسید، نوروز و بهدار طبیعدت را بدب    پس در انتظار روزهای خجستب

کب این روزهدای غمبدار هرچدب زودتدر سدرآید و      کنم و امیدوارم همۀ ارضای جامعۀ آماری شادباش ررض می

چندان  وپویهای انجمن آمار ایران در گسترۀ جامعدۀ آمداری کشدور هدم    جامعب نشاط و زندگی از سرگیرد و تک

 جاری باشد.

نددر   اما این روزها بخش ارظم فعالیتهای جامعۀ رلمی و ازجملب جمع آماردانان کشور محدود بب خاندب و بدب  

بدب رندوان مرتبطتدرین افدراد بدرای       رصتی فراهم است کب آماردانان و احتمالدانان کشدور محل کار است. پس ف

وپنجدب درافکنددن بدا یکدی از     گیری بب کوشش و تالش بپردازند تا هم با دسدت بررسی ابعاد گوناگون این همب

هدای رلمدی در   کم انتقال دانش مرتبط بب کشور بب اندوختدب ملموسترین مسائل انتشار تصادفی بب تولید یا دست

این زمینب بیف ایند و هم برای رخدادهای مشدابب احتمدالی در آیندده بدا دردسدت داشدتن دسدتاوردهای رلمدی         

گوندب  ط و ارائۀ رهنمودهدای مناسدب بدرای کنتدرل و مهدار ایدن      ارتنا و توان حضور در جمع خبرگان مرتبقابل

 پلشتیها آمادگی داشتب باشند.

گذار و اولین رئیس خود دکتر محمدرضا مشدکانی را از دسدت   اما امسال بب طور خاص، انجمن آمار ایران بنیان

رد. یداد او را کدب همداره    داد و درگذشتش در آستانۀ پایی  اندوهی سنگین بر دلهای دوستان و آشنایان او وارد ک

داریم و بدرایش شدادی روو و   میجامعۀ آماری در تالش بود، گرامی در ارتالی رلم آمار و خدمت بب کشور و

 آمرزش مسئلت داریم.

با امید بب سالمتی و توفیقا  روزاف ون ارضای جامعۀ آماری کشور، مجدداً سالی نیکدو همدراه بدا تندرسدتی و     

 مندم.بهروزی برای همگان آرزو

 با آرزوي توفيق الهی
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