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دست خط مدیر مسئول

آخریــن هفتــه منابع طبیعــی قــرن؛ هیچ وقــت 

فکرنمی کــردم کــه روزی ســرمقاله ای بــرای 

ــرن  ــی ق ــه منابع طبیع ــن هفت ــه آخری ویژه نام

بنویســم!.

بــا   اخیــر  قــرن  در  کــه  منابع طبیعــی 

ــه  ــت ب ــون دس ــکالت گوناگ ــا و مش تخریب ه

شده اســت. گریبــان 

ــرد  ــه عملک ــگاه ب ــل و ن ــا تحلی ــد ب ــن بای لک

گذشــته مان در قرنــی کــه بــه پایــان می رســد 

بــا برنامــه و فکــری نــو عملکــرد محیط زیســتی 

قــرن جدیــد را شــروع کنیــم.

در  اساســی  برنامه هــای  از  یکــی  بی شــک 

ــظ  ــت حف ــیار در جه ــه بس ــیر، توج ــن مس ای

در  تــالش  و  منابع طبیعــی  نگهــداری  و 

ــا  ــل ب ــی تعام ــح چگونگ ــاعه صحی ــت اش جه

ــردم  ــه م ــنایی عام ــت. آش ــت اس محیط زیس

ــران،  ــی ای ــالت منابع طبیع ــائل و معض ــا مس ب

بــه زعــم بســیاری از اســاتید دانشــگاهی و 

ــده ی دانشــجویانی اســت  ــه عه ــان ب کارشناس

ــی  ــا منابع طبیع ــط ب ــته های مرتب ــه در رش ک

ــتند. ــل هس ــال تحصی در ح

مــع العصــف بــرآن شــدیم کــه بــا عنایــت بــه 

توصیه هــای مکــرر تمامــی دوســتداران ایــن 

ــک در  ــی کوچ ــی، گام ــل مل ــی بدی ــرمایه ب س

جهــت اعتــالی جایــگاه منابع طبیعــی ایــران، در 

ــم. ــه جامعــه علمــی کشــور برداری ــگاه قاطب ن

فلــذا گروهــی از دانشــجویان مســتعد، مطالبه گــر 

و دلســوز منابع طبیعــی ایــران بــا همــت و 

همیــاری اســاتید در جهــت احیــا مجــدد نشــریه 

علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی تــاغ حرکــت کرده 

ــبت  ــه مناس ــریه ب ــن نش ــه ای ــون ویژه  نام و اکن

فرارســیدن هفتــه منابع طبیعــی، پیش کشــی 

ــن  ــن ای ــتداران و فعالی ــه ی دوس ــوی هم ــه س ب

حــوزه اســت.

جــا دارد کــه از همــه دوســتان و عزیزانــی کــه به 

مــا در انتشــار ایــن ویژه نامــه یــاری رســاندند، اعم 

از اســاتید و دانشــجویان تشــکر کــرده و عــرض 

ــه  ــان روان ــه سوی ش ــود را ب ــران خ ارادت بی ک

کنــم.

هرقدر به طبیعت نزدیک شوی،

زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی.
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