ﺑﺤـــﺮان آب اوﻟـــﻮﯾﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﺨﺴـــﺖ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺮان
آب اَﺑﺮﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

و

ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی

ﻫﻤﻪ

ﻣﺪﯾﺮان

ﻋﻠﻤﯽ،

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،

اﺟﺮاﯾﯽ

و

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
رﻓﯿﻌـﯽ ﭘـﻮر روز ﭼﻬـﺎرﺷﻨﺒﻪ در آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ
اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ
وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ،ﺑﺤﺮان آب و زﯾﺴﺖﺑﻮم اﺳﺖ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺿﺮورت ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮز
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺤﺮان آب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد:
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان آب ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارد و ﻗﻄﻌﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐ ُﻨﺠﺎﻟﻪ ،ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ،دارو ،واﮐﺴﻦ ،رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ
و ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺮات و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﯾﮑﯽ از
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﺎن ﻻزم اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن از ﻃﺮﯾﻖ
واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﻮزه داﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺬر ،ﻣﻮﻟﮑﻮل و
ﺳﻠﻮل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺪی دارﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ داراﯾﯽ زﯾﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات زﯾﺴﺘﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﺒﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ رو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاری و ﺣﻔﻆ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ داﻣﯽ
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ،ﻣﺴﻮول ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮاﻫﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود:
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻓﺖ ﮐﺶﻫﺎ ،آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ،

آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی دﻧﺒﺎل ﮐﺮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰودن ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
زﯾﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﮐﺎﺷﺖ ارﻗﺎم
ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﮐﻮدﻫﺎ و آﻓﺖ
ﮐﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺬا را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺧﺎک ،ﺑﺮوز آﻓﺎت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و داﻣﯽ ،ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﯿﻤﺎری در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪاری و
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ﺷﻮد ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی زراﻋﯽ داﻣﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ،
ﻧﯿﺘﺮاتﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن درﮔﯿﺮیﻫﺎی
ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ،ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ،اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﻼﻣﺖ دام و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری،
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ در ﺣﻮزه
داﻧﺸﮕـﺎﻫﯽ ،ﻋﻠﻤـﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧـﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﺗﻨﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی از
اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲روز
اداﻣﻪ دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

