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سخن سردبیر

شــماره جدیــد نشــریه تــاغ بــا همــت دوســتان و 

همــکاران آمــاده شــد. خــداي بــزرگ را شــاکریم 

کــه بــا وجــود موانــع و مشــکالت ایــن مســير را 

ــا  ــن نشــریه، ب ــن شــماره از ای ــم. ای ــي پيمایي م

تمرکــز بــر اهميــت حفاظــت و حراســت از منابع 

طبيعــی تقدیــم شــما عزیــزان می گــردد.

بســياری از افــراد زمانــی کــه واژه منابــع طبيعــی 

ــع و گــردش  ــاد جنــگل، مرت ــه ی را می شــنوند ب

ــدادی  ــر شــکار و تع ــه فک ــدادی ب ــد، تع می افتن

نيــز آن را زیســتگاه حيوانــات وحشــی می داننــد 

و منابــع طبيعــی را محلــی بــرای تغذیــه دام هــا 

می پندارنــد.

البتــه عــده ای نيــز بــه منابــع طبيعــی بــه عنــوان 

ــع  ــک منب ــد ی ــه می توان ــی ک ــا و مراتع جنگل ه

ــان داشــته  ــرای آن اقتصــادی کــه ســود کالنــی ب

ــن  ــه ای ــی ب ــر کس ــی کمت ــد، ول ــد می نگرن باش

مســئله توجــه می کنــد کــه کوچکتریــن آســيب 

ــه ســرمایه خــود و  ــع طبيعــی آســيب ب ــه مناب ب

آینــدگان اســت  و تــا زمانــی کــه انســان در ایــن 

عرصــه زندگــی می کنــد بایــد بيامــوزد کــه چگونه 

ــد از  ــو می توان ــه نح ــه چ ــد و ب ــی می کن زندگ

ــود. ــوردار ش ــی برخ ــای طبيع موهبت ه

حفــظ و حراســت بــدون تردید یکــی از مهمترین 

ــع  ــب مناب ــودی و تخری ــری از ناب عوامــل جلوگي

ــوی  ــون از س ــه تاکن ــری ک ــت. ام ــی اس طبيع

دســتگاه های مســئول و بخصــوص ســازمان 

ســازمان  و  آبخيــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا 

ــه  ــورد توج ــر م ــت کمت ــط زیس ــت محي حفاظ

ــه اســت. ــرار گرفت ق

ــورت  ــه ص ــد ب ــی بای ــع طبيع ــت از مناب حفاظ

وظيفــه ای ملــی و ميهنــی تلقــی شــود و همــه 

ــن  ــئول در ای ــئول و غيرمس ــم از مس ــردم اع م

خصــوص بــه ســازمان های ذیربــط کمــک کننــد 

در غيــر ایــن صــورت مناطــق گوناگــون کشــور 

ــود و  ــد ب ــاز خواه ــت و ت ــه تاخ ــاکان صحن کم

بتدریــج شــاهد بــروز کانون هــای بحــران در 

ــود. ــم ب ــی خواهي ــی مل اراض

ــانی و  ــالع رس ــا اط ــم ب ــه بتواني ــم ک اميدواری

آگاه ســازی مــردم عزیزمــان گامــی هرچنــد 

و  منابــع  از  حفاظــت  راســتای  در  کوچــک 

 احيــای محيــط زیســت کشــورمان برداریــم.
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