نمايندهبهشهراعالمکرد:

سها خواهان
رو 
محصوالتكشاورزي
شرق مازندران

@sabzinehnewspaper

صفحه 2

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست:

روزنامهکشاور زی و محیط زیستیکشور

info@sabzineh.org

دوشنبه  24خرداد  7 1395رمضان  13 1437ژوئن  2016سال اول

نامهسرگشادهبیشاز300متخصصژنتيك،بيوتكنولوژي،كشاورزي
و محيط زيست به «ابتکار»:

اجازهندهید

فناوریهراسیترویج شود
 306نفر از كارشناسان و محققان كشور طي نامهاي سرگشاده به معصومه
ابتكار ،معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ،از وي
خواستندتاباهمدلياجازهندهدفناوريهراسيوممانعتازتوسعهعلميدر
كشور ترويج يابد .متن کامل نامه در ادامه میآید:
چنانچه سركارعالي استحضار داريد ،امروزه صورت مسئله غذا براي بشر

هستیم
اما وظیفهای
نداریم

شماره  47مسلسل 174

سرمقاله

رئیسکنسرسیومجهانی«قرقهایبومی»
با انتقاد از سیاستهای حفاظتی دولت:

حال و روز ناخوش
منابع طبيعي كشور

کار را به جامعه محلي
بسپارید

احمد رحماني

با اجرای طرح «ضیافت» تولید و قیمت مرغ در بازار متعادل است؛

سود و زیان مرغداران سربهسر شد
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گزارش «سبزينه» از بروز پديدهاي كه «ابتكار» آن را بزرگنمايي ميداند

خشكیدگی؛ از اغراق تا واقعيت
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نگرانی کشاورزان خراسان جنوبی از شیوع دوباره آفت در باغهاي استان
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ط

روشهای
ثبت نام

تکمیــل فــرم ثبــت نــام و ارســال آن
بــه دبیرخانــه (ارســال از طریــق پســت،
نمابــر یــا پســت الکترونیکــی)

2

مراجعــه بــه ســازمان های نظــام
مهندســی اســتان ها و دریافــت
فــرم ثبــت نــام
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ثبــت نــام اینترنتــی بــا مراجعــه
بــه ســایت المپیــاد بــه نشــانی
www.agripro.ir
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تماس با دبیرخانه اجرایی:
021-88970931-5

قیمت1000 :تومان

www.sabzineh.org

متمدن عبارت است از «تامين غذاي سالم ،كافي و با كيفيت براي جمعيت
روزافزون،بدونصدمهبيشتربهمحيطزيست،اكوسيستمهاوتنوعزيستي
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 ميسازد كه
بشر در حوزه تأمين غذا با يك ابرچالش مواجه است....
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ناقوس «زنگ زرشک»
درگوشدرختان

صفحه6

بيان آمار و ارقام متفاوت و بعضاً متناقض از
سوي مسئوالن حوزه منابع طبيعي و محيط
زيست كشور كماكان ادامه دارد؛ بهطوريكه
در پارهاي از مواقع در آمار ارائه شده
تفاوتهاي اساسي به چشم ميخورد .از جمله
اين موارد ،آمار و ارقامي است كه اخيرا ً از سوي
دو نهاد اجرايي و تحقيقاتي منابع طبيعي
كشور درباره مساحت جنگلهاي شمال
ايران بيان شده است .مساحت جنگلهاي
شمال كشور آنچنان كه مسئوالن سازمان
جنگلها و مراتع ميگويند طي دهه گذشته
نه تنها كمتر نشده؛ بلكه افزايش يافته است.
در حاليكه براساس تحقيقات انجام شده از
سوي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
كشور در سال  ،1394سطح جنگلها طي
سالهاي گذشته كمتر شده است .اين
تفاوت آمار و ارقام در حوزههاي ديگر نیز
ديده ميشود؛ مث ً
ال آماري كه توسط سازمان
جنگلها و مراتع درباره مساحت بيابانهاي
ايران ارائه شده ،حدود  32ميليون هكتار است
كه مبنا و مستند علمي درستي ندارد؛ زيرا
آنچه درباره مساحت بيابانها ارائه شده ،صرفاً
مربوط به پديدهها يا رخسارههاي بيابان است
كه از دريچه علم ژئومرفوژي به آن نگريسته
ميشود .درحاليكه تحقيقات انجام شده در
مؤسسه رقمي حدود  90ميليون هكتار را
نشان ميدهد .به هر حال برابر اطالع واصله در
جلسهاي كه درباره سطح جنگلهاي شمال
كشور در سازمان حفاظت محيط زيست در
حضور معصومه ابتكار و دیگر مدعوين برگزار
شده است ،رئيس سازمان جنگلها 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 ....
ادامه صفحه2

