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شايد وقتى براى اولين شمارة مجلة رياضى برهان به دنبال يك 
اسـم بامعنا مى گشتيم به هفتادمين شماره و بيستمين سالگرد 
تولد اين مجله فكر نمى كرديم. در آن زمان (سال 1369) فقط 
يك مجلة رياضى به همت اسـتاد شـهريارى چاپ مى شد 
و در سرتاسـر اين كشور پهناور، مجلة رياضِى برهان 

براى دانش آموزان منحصر به فرد بود.
هنگامـى كـه چاپ يـك مجلة رياضـى را بـه آقـاى عبدالعظيـم فريـدون (مديرعامل وقت 
انتشارات مدرسه) پيشنهاد دادم و ايشان پس از مشورت با مديركل وقت دفتر كمك آموزشى، 
جناب مهندس محسـن چينى فروشـان از اينجانب خواستند تا با آقاى چينى فروشان نشستى 
داشـته باشـيم. مهندس چينى فروشان كه تحصيالت دبيرستانى خود را در رشتة رياضى به 
پايان رسانده بودند و به رياضيات عالقه داشتند، در كمال اطمينان و با دلگرمى فراوان قول 

مساعدت دادند و از اولين مشوقان من در توليد و انتشار اين مجله بودند.
فرهيختگان و بزرگواران بسـيارى از آغاز راه تاكنون در توليد، چاپ و انتشـار اين مجله 
نقـش مؤثـر داشـته اند و دارند كه ذكر نام آن عزيزان از حوصلة اين چند سـطر خارج اسـت 
و بنده به عنوان عضو كوچكى از مجموعة دسـت اندركاران مجله به نيابت از شـما خوبان از 
يكايك ايشان قدردانى و تشكر مى كنم. در اين ميان تالش، ايثار، صداقت، عشق و عالقة فراوان 
اعضاى محترم هيئت تحريرية مجله، بيش ترين تأثير در رشد و تعالى مجله و دلگرمى من در 

ادامة راه را به همراه داشته است.
بيسـتمين سـالگرد تولد برهان، بهانه و فرصتى اسـت مناسـب تا از محبت ها، جديت ها و 
زحمات ارزندة ايشـان و تمامى دسـت اندركاران، مسـئوالن و مجموعة عوامل مؤثر در توليد، 
چاپ و انتشار مجله در دفتر كمك آموزشى، به ويژه مديركل دفتر و مدير مسئول مجلة رياضى 

رشد برهان، جناب آقاى محمد ناصرى تشكر و قدردانى كنم.
ان شـاءاهللا شـما دانش آموزان و دوسـتداران مجله برهان كه در مدت اين بيسـت سـال با 
ارسـال نامه هـا، مقاالت و پيشـنهادهاى خود مـا را در ارتقاى كيفى مقاالت و نوشـته ها يارى 
كرده ايـد، هم چنـان با ما همراه باشـيد و همان گونه كه بسـيارى از همـكاران فعلى، مؤلفان و 
اسـاتيد محترم كه با ما همراه هستند در گذشته جزء دانش آموزان و خوانندگان مجلة برهان 
بوده اند، شـما نيز در آينده گوشـه اى از اين رسـالت آموزشـى در توسـعه، نشـر و آموزش 

رياضى را به دوش بكشيد و همراه شويد.
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