کوهستان

پیشگفتار

با حمذ وسپاش هب ردگاه ازید منان  ،اولیه شماره از نشرهی علمی آمىزشی خبری "کىهستان الىنذ"رد حالی هب طبع ااشتنر آراستو می لردد هک نشرهی
ایی داخلی از سالیان شیپ رد ایه اداره کل تهیو می لردیذ و هب صىرت محذود نیب هم کاران استان  ،ربخی ادارات و سازمان هىاشناسی
نس
ارسال می لردیذ.با تىهج هب پتا یل مىجىد رد اداره کل اعم از نیرواهی شاغل رد بخش تحقیقات  ،دیذبانی و فنی  ،تصمیم رب ایه شذ هک
نشرهی رد سطحی باالرت هب مخاطبان رعهض لردد هک عالوه رب مطالب قبلی  ،مقاالت علمی آمىزشی اطالع رسانی هم کاران و ساری عالقمنذا ن
نیس رد آن گنجانیذه شىد.
رد دنیایی هک لحظو هب لحظو رب حجم اطالعات تىلیذ و ردو بذل شذه افزوده می لردد و باعث پیشرفت اهی حیرت آوری رد همو جىانب
زنذگی بشری می لردد  ،ماهی خسران خىاهذ بىد هک اطالعات سىدمنذی هک افراد با تىهج هب زمینو اهی علمی و مطالعاتی خىد دارنذ رد رهه اه
ت اهی علمی بشر از ابتذا با تىهج هب رعهض شذن دانش اهی آانن و رد بىهت نقذ و
بای گانی شىد و دیگران از آن بی نصیب لردنذ  ،هچ پیشرف
ربرسی قرار لرفته حاصل لردیذه است.از ایه رو نشرهی کىهستان الىنذ تالش دارد هک گامی رهچنذ کىچک رد راه تىسعو و بسط علم
هىاشناسی  ،کارربدی كردن آن  ،شناسانذن اهمیت هىاشناسی رد زنذگی روزمره و معرفی آخریه پیشرفت اهی ایه علم ربدارد.امیذ
است هک ایه گام کىچک  ،افقی نى ردپیشرفت علم هىاشناسی  ،خذمت رسانی و ارتقاء آگاهی اهی عمىم مردم رب دارد.
رد پایان الزم است هک از کلیو افراد اعم از متصذیان باران سنجی اه رد روستااهی زبرگ و کىچک استان  ،کا کرنان خذوم بخش اهی
زودن
دیذبانی  ،تحقیقات و فنی  ،هک زحمات آنها هب تهیو ایه نشرهی می انجامذ تشکر کنم و از کلیو مخاطبان نشرهی ردخىاست می شىد جهت اف
هب غنای نشرهی  ،ااقتندات  ،پیشنهادات و مطالب علمی مفیذ خىد را ارسال فرماینذ.
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