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میهمان این که نم کرد فکر کس کرونا، ویروس ظهور آغاز در
فعالیت های تمام تقریباً و بود خواهد ما با سال چندین ناخوانده
وجود عدم به علت متأسفانه شاند. ب تعطیل به را اه دانش
ل مش این با جامعه تا کشید، طول زیادی زمان الزم زیرساخت های
نه هرچند یرد، سرب از ر دی شیوه های با را فعالیت ها و بیاید کنار
وظیفۀ که ایران، ریاض انجمن خبرنامۀ ش بدون کامل. به صورت
نیز است بین الملل و مل ریاض جامعۀ به مربوط اخبار گزارش آن
گزارش ه بل بود، شده محدود فعالیت ها تنها نه زیرا شد، ل مش دچار
دفتر به م شد، انجام که محدودی فعالیت های همان از تمام و کمال
تحریریۀ هیئت اعضای فعالیت های عل رغم نم شد. ارسال انجمن
روبه رو ل مش با خبرنامه انتشار که شد باعث امر این خبرنامه، وقت

بیافتد. تعویق به آن از شماره چند انتشار و شده
به کار شروع و ١۴٠٠ مهر در جدید اجرایی شورای فعالیت  شروع با
و ١٣٩٩ سال به مربوط اخبار سرعت به خبرنامه، جدید تحریریه هیئت
قبل تحریریۀ هیئت اعضای همراه و کم با ١۴٠٠ سال اول نیمۀ
اکنون گردید. منتشر شماره دو در و شده تنظیم و جم آوری یری، پی
جامعۀ وقایع به مربوط گزارش پیش رو شمارۀ خداوند یاری و فضل به
بی وقفۀ تالش های حاصل که است ١۴٠٠ زمستان و پاییز در ریاض
زهرا خانم ها و انجمن محترم ریاست خبرنامه، در اینجانب اران هم
شده تهیه مفصل به طور که است، انجمن دفتر در بختیاری سمانه و

است.
ویراستار مسئولیت دوره این در مقصودی سعید دکتر آقای
و مهارت دقت، واقعاً که داشتند به عهده را خبرنامه ارشد
جدید دورۀ به کار شروع با بود. ستودن بسیار مسئولیت پذیری شان
مسئولیت مقصودی دکتر آقای ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ نشریه

اعضای از ی به عنوان همچنین گرفتند. برعهده را آن سردبیری
زیادی مشغلۀ با بنابراین شدند. برگزیده انجمن بولتن تحریریۀ هیئت
اعضای جم از که نمودند تقاضا است آمده به وجود برای شان که
هرچند شد، این گونه متأسفانه که شود خارج خبرنامه تحریریه هیئت
از و داد خواهند ادامه غیرمستقیم به طور خبرنامه با را اری شان هم

نعمت مقصودی دکتر آقای گرفت. خواهیم بهره کم های شان
ایشان برای خبرنامه تحریریۀ هیئت است. ایران ریاض انجمن برای

م نماید. موفقیت و سالمت آرزوی
آقای خبرنامه، تحریریۀ هیئت از مقصودی دکتر آقای خروج با
اضافه ما جم به یزد، اه دانش علم هیئت عضو ، علیخان سعید دکتر
نیز ایشان گرفتند. برعهده را خبرنامه ارشد ویراستار مسئولیت و شده
شروع ابتدای از و هستند فعال بسیار و ریاض انجمن به عالقه مندان از
برای را مختلف اخبار و گزارش ،١۴٠٠ مهر در تحریریه هیئت کار به
اعضای جم در ایشان حضور ش بدون نمودند. ارسال خبرنامه
خواهد کم خبرنامه اهداف شدن محقق به خبرنامه تحریریۀ هیئت

نمود.
برای نکوداشت برگزاری به مربوط گزارش دو پیش رو، شماره در
توتونیان فائزه (دکتر کشور ریاضیات در پیش گام و برجسته استاد دو
این مطالعۀ با خود بنده است. شده منتشر ظهوری زنگنه) بیژن دکتر و
آموخته ام. ارزنده ای نکات و گرفتم قرار تأثیر تحت بسیار گزارش دو
از بود. خواهد جالب توجه خبرنامه خوانندگان برای ش بدون
این از گزارش های داریم تقاضا کشور اه های دانش در ما اران هم
تجربه های از سایرین تا نمایند، ارسال خبرنامه در چاپ برای را دست

گیرند. بهره بزرگان این ارزشمند
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رایانه در استفاده قابل ایران ریاض انجمن تقویم

آغاز و باستان نوروز عید فرارسیدن میمنت به ایران ریاض انجمن
آماده رایانه در استفاده قابل طبیعت پس زمینۀ با تقویم ١۴٠١ سال

پیوند طریق از که است کرده
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