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یستی کشور     زی و محیط ز وزنامه کشاور  ر
قیمت: 1000تومان

سرمقاله

بيان آمار و ارقام متفاوت و بعضاً متناقض از 
سوي مسئوالن حوزه منابع طبيعي و محيط 
زيست كشور كماكان ادامه دارد؛ به طوري كه 
شده  ارائه  آمار  در  مواقع  از  پاره اي  در 
تفاوت هاي اساسي به چشم مي خورد. از جمله 
اين موارد، آمار و ارقامي است كه اخيراً از سوي 
دو نهاد اجرايي و تحقيقاتي منابع طبيعي 
شمال  جنگل هاي  مساحت  درباره  كشور 
ايران بيان شده است. مساحت جنگل هاي 
شمال كشور آن چنان كه مسئوالن سازمان 
جنگل ها و مراتع مي گويند طي دهه گذشته 
نه تنها كمتر نشده؛ بلكه افزايش يافته است. 
در حالي كه براساس تحقيقات انجام شده از 
مراتع  و  تحقيقات جنگل ها  مؤسسه  سوي 
كشور در سال 1394، سطح جنگل ها طي 
اين  است.  شده  كمتر  گذشته  سال هاي 
نيز  ارقام در حوزه هاي ديگر  و  آمار  تفاوت 
ديده مي شود؛ مثاًل آماري كه توسط سازمان 
جنگل ها و مراتع درباره مساحت بيابان هاي 
ايران ارائه شده، حدود 32 ميليون هكتار است 
كه مبنا و مستند علمي درستي ندارد؛ زيرا 
آنچه درباره مساحت بيابان ها ارائه شده، صرفاً 
مربوط به پديده ها يا رخساره هاي بيابان است 
كه از دريچه علم ژئومرفوژي به آن نگريسته 
مي شود. درحالي كه تحقيقات انجام شده در 
مؤسسه رقمي حدود 90 ميليون هكتار را 
نشان مي دهد. به هر حال برابر اطالع واصله در 
جلسه اي كه درباره سطح جنگل هاي شمال 
كشور در سازمان حفاظت محيط زيست در 
حضور معصومه ابتكار و ديگر مدعوين برگزار 
شده است، رئيس سازمان جنگل ها و مراتع 
كشور با اتكاء به آمار و ارقام ارائه شده از سوي 
خود، تحقيقات مؤسسه را بدون ارائه دليل 

علمي و كارشناسي زير سوال برده كه ....
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شـان عالی بهـره وری کشاورزی و منابع ط
ن

نامه سرگشاده بيش از 300متخصص ژنتيك، بيوتكنولوژي، كشاورزي 
و محيط زيست به »ابتكار«:

اجازه ندهید 
فناوری هراسی ترویج  شود

 306 نفر از كارشناسان و محققان كشور طي نامه اي سرگشاده به معصومه 
ابتكار، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، از وي 
خواستند تا با همدلي اجازه ندهد فناوري هراسي و ممانعت از توسعه علمي در 

كشور ترويج يابد. متن كامل نامه در ادامه می آيد:  
چنانچه سركارعالي استحضار داريد، امروزه صورت مسئله غذا براي بشر 

متمدن عبارت است از »تامين غذاي سالم، كافي و با كيفيت براي جمعيت 
روزافزون، بدون صدمه بيش تر به محيط زيست، اكوسيستم ها و تنوع زيستي 
در زميني كه ظرفيت آن براي پذيرش آلودگي و ناهنجاري رو به پايان است.« 
نگاهي كوتاه به اين صورت مسئله، ما را به اين واقعيت رهنمون مي سازد كه 

بشر در حوزه تأمين غذا با يك ابرچالش مواجه است....

صفحه 4

گزارش »سبزينه« از بروز پديده اي كه »ابتكار« آن را بزرگ نمايي مي داند

خشكیدگی؛ از اغراق تا واقعيت
نگرانی كشاورزان خراسان جنوبی از شيوع دوباره آفت در باغ هاي استان 

 ناقوس »زنگ زرشک« 
درگوش درختان

با اجرای طرح »ضيافت« توليد و قيمت مرغ در بازار متعادل است؛

سود و زیان مرغداران سربه سر شد
صفحه 2

صفحه 5

صفحه 3

 کار را به جامعه محلي 
  بسپارید

 رئیس کنسرسیوم جهانی »قرق های بومی« 
با انتقاد از سیاست های حفاظتی دولت:

صفحه 7

صفحه  2

نماینده بهشهر اعالم کرد:

روس ها خواهان 
 محصوالت كشاورزي 

شرق مازندران

صفحه 6

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

 هستیم  
 اما  وظیفه ای 
نداریم
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