بسمه تعالی

نشریه کشاورزی و دامپروری
رزومهکاری مجله برزگر ،نخستین نشریه خصوصی بخش کشاورزی
مجله برزگر نخستین مجله کشاورزی خصوصی پس از پیروزی انقالب اسالمی است که بیش از  33سال است در بخش کشاورزی و صنایع وابسته در قالب
خبری ،آموزشی با توزیع سراسری فعالیت میکند .برزگر طی این سالها پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و بهرهبرداران با مسووالن و متولیان بخش کشاورزی
در اقصی نقاط ایران بوده و خوشبختانه توانسته موضوعها و مباحث گوناگونی را در این بخش نهادینه کند؛ عالوه بر این مشکالت و معضالت بخش تولید را
به مسووالن و برنامهریزان برساند .این افتخار همچنان رسالت اصلی مدیران مجله برزگر است.
شما به عنوان تولیدکننده و بهرهبردار در زیر بخشهای مختلف کشاورزی می توانید با اشتراک مجله برزگر عالوه بر اطالع از رویدادها و موضوعهای
مختلف کشاورزی در راستای افزایش سهم بازرگانی مجموعه برای تبلیغ و معرفی تولیدات و کاالی خود از این نشریه بهره بگیرید.
ازشما که در این رسالت سنگین اطالعرسانی ،ما را یاری میدهید متشکریم.
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