ﺳــﺮاﻧﻪ ﻣﺼــﺮف ﻋﺴــﻞ در اﯾــﺮان
ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در
ﮐﺮج،اﻓﺰود:ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۵۰ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ دارﯾﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺎدرات آن ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﯾﮏ
ﻓﻘﻂ ﺣﺪود
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه اﻣﺴﺎل
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻋﺴﻞ از اﯾﺮان ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭘﻨـﺞ ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺻـﺎدرات در ﺳـﺎل رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن راه ﺻﺎدرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن
ﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺴﻞ اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎری ﺷﻮد در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ارﺳﺎل
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪارﯾﻢ.

وی ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺴﻞ را اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﻧﮋاد
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۱۳۷۷آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻃﻮل
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ
ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ اداﻣﻪ داد :در دﻧﯿﺎ  ۲۴ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﮋاد
اﯾﺮاﻧﯽ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ روی ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ،ﺑﭽﻪ دﻫﯽ،
رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ  ۱۶ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ
ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺒﻮرداران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪودی ﻣﻠﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاردادی را در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻼن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪادی ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ﺟﻮاب ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ
داده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در  ۷۰۰ﮐﻠﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ
ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

در ﻣﻮﺳﺴﻬﺘﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ
زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﺗﺎ

 ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺶ از  ۱۳ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ رﺳﯿﻪ و ﺑﭽﻪ دﻫﯽ
زودﻫﻨﮕﺎم زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻫﻤﯿﺖ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ /وﺟﻮد ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﮐﻠﻨﯽ
زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ در ﮐﺸﻮر

دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
اﻓﺰود :زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ دﻧﯿﺎ دارد ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :اﻫﻤﯿﺖ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻓﻘﻂ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺬای ﻟﻮﮐﺲ
در ﺳﻔﺮه ﻏﺬای ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ دارد.

رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﮐﻠﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨﯽ در دﻧﯿﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر
اراﯾﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  ۸۵ﻫﺰار ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم را ﭘﺲ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و
آرژاﻧﺘﯿﻦ دارﯾﻢ.

وﯾﮕﻔﺖ :ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را در اﺻﻮل زﻧﺒﻮرداری ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺶ از
 ۹۰درﺻﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﻫﻢ ﻏﺬای آن دارﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق اﻗﺪام ﺑﻪ وادرات
ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺠﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
زﻧﺒﻮرداران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻠﮑﻪ اﺻﻼح ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ
و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻠﮑﻪ
اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرداران اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وی در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻠﮑﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﯿﺮ ورود ﻣﻠﮑﻪ را ﻧﺴﺒﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻮزی
ﺑﺮای ورود ﻣﻠﮑﻪ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ژل روﯾﺎل،
زﻫﺮ ،ﺑﺮه ﻣﻮم و ﮔﺮده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮده و ژل
روﯾﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻬﺘﺮی دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ژل روﯾﺎل در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ.

ارﺳﺎل  ۱۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه

دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﮔﻔﺖ ۲۶ :ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﻪ

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻮد،ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :از ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
 ۱۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از داوری ﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ۸۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اراﯾﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت داوران اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﻮﺳﺘﺮ اراﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  ۲۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ۵۹
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در روزﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در روز اول ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ  ۲ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص
آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و اﺻﻼح ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدی از
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ ،اﻓﺰود:وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه در ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری و ارﺳﺎل
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن ﻫﺎ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻧﺼﺮاف دادﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﮐﺮج ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
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