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انتصابات
، بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و طی حکمی سحر پالیزدارسرکار خانم

رئیس اداره نظارت، ارزیابی و "از طرف ریاست محترم موسسه به عنوان 
.منصوب گردیدند"هاي تحقیقاتی موسسههاي طرحپیگیري

معاون محترم وزیر و ياز سویحکمیط،سعید اسماعیل خانیانجناب آقاي 
سرپرست «سمت بهيرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

.منصوب گردیدند» وسسه تحقیقات علوم دامی کشورم
معاون محترم وزیر و ياز سویحکمیط،حسن جهانبازي گوچانیجناب آقاي 

پرست مرکز سر«سمت بهي رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان چهارمحال و 

.منصوب گردیدند» بختیاري
معاون محترم وزیر و رئیس ياز سویحکمیط،سید باقر محموديجناب آقاي 

سرپرست معاون«عنوان بهي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز
رئیس هیات اجرایی منابع «و » توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان

.منصوب گردیدند»انسانی سازمان
معاون محترم وزیر و رئیس ياز سویحکمیط،عباس پورمیدانیجناب آقاي 

رئیس «مدت دو سال در سمت  بهي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز
.گردیدندابقا» مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قم

معاون محترم وزیر و ياز سویحکمیط،احمد زارع فیض آباديآقاي جناب
» مشاور ایشان«عنوان بهي رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

.منصوب گردیدند
معاون محترم وزیر و ياز سویحکمیط،طالقانی... داریوش فتح اجناب آقاي 

سمت بهه مدت دو سال ي برئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز
.منصوب گردیدند» رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند«

معاون محترم وزیر و رئیس ياز سویحکمیط،محمد پورکاظمیجناب آقاي 
رئیس کمیته ترویج و «عنوان بهي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

منصوب »یالتی کشورانتقال یافته هاي علمی موسسه تحقیقات علوم ش
.گردیدند

معاون محترم وزیر و ياز سویحکمیط،غالمرضا گل محمديجناب آقاي 
دبیر هیات «عنوان بهي رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

.منصوب گردیدند»اجرایی منابع انسانی سازمان
پژوهش ومعاون محترم ياز سویحکمیط،جهانفر دانشیانجناب آقاي 

مدیرکل دفتر «سمت بهي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزفناوري 
منصوب » تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزينامور پژوهشی سازما

.گردیدند
معاون محترم ياز سویحکمیط،سیدمحسن موسوي تاکامیجناب آقاي 

مدیرکل «سمت بهجنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور وزیر و رئیس سازمان 
.منصوب گردیدند» )ساري(منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران 

معاون محترم وزیر و ياز سویحکمیط،میرصمد سید موسويجناب آقاي 
مدیرکل منابع «سمت بهجنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور رئیس سازمان 

.منصوب گردیدند» آذربایجان غربیطبیعی و آبخیزداري استان 
معاونت توسعه محترم سرپرستياز سویحکمیط،سین نجفیحجناب آقاي 

ي با حفظ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزمدیریت و منابع انسانی
منصوب » سرپرست دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان«عنوان بهسمت 

.گردیدند
معاونت محترم سرپرستياز سویحکمیط،محمديغالمرضا گلجناب آقاي 

بهي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزه مدیریت و منابع انسانی توسع
سرپرست دفتر منابع انسانی و نوسازي اداري سازمان تحقیقات، «سمت 

.منصوب گردیدند» آموزش و ترویج کشاورزي

پژوهش و فناوري معاون محترم ياز سویحکمیط،مجید ولدانجناب آقاي 
مدت دو سال به سمت بهي یج کشاورزسازمان تحقیقات، آموزش و ترو

.گردیدندابقا» مدیرکل دفتر امور فناوري سازمان«
موسسه محترم رئیسياز سویحکمیط،علی اسماعیل پورجناب آقاي 

منصوب» سرپرست پژوهشکده پسته«عنوانبه تحقیقات علوم باغبانی
.گردیدند

موسسه ترم محرئیسياز سویحکمیط،مرتضی گل محمديجناب آقاي 
پژوهشکده مرکبات و «تحقیقات علوم باغبانی به مدت دو سال در سمت 

.گردیدندابقا» هاي نیمه گرمسیريمیوه
براساس موافقت رئیس محترم موسسه تحقیقات ،یعقوب ایرانمنشجناب آقاي 

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش ياز سویحکمیطجنگلها و مراتع کشور و 
سرپرست «طبیعی استان چهارمحال و بختیاري به عنوان کشاورزي و منابع 

.گردیدندمنصوب» بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز
حسین نجفی، اکبر قائد امینی، سیدباقر محمودي، محمود جناب آقایان 

ياز سویحکمیطحمید کهراموبهمنی، علیرضا نیکویی، مهین غیث پور 
بهي ت، آموزش و ترویج کشاورزمعاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقا

و سیاست گذاري الیحه بودجه سال 1397عضو ستاد بودجه سال «عنوان 
.منصوب گردیدند»سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي1398

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع (مهدي طاهريجناب آقاي 
ترم وزیر و رئیس سازمان معاون محياز سویحکمیط،)طبیعی استان زنجان

ي و براساس تفاهم نامه این سازمان و دفتر تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز
محیط زیست و سالمت غذاي وزارت متبوع در خصوص ایجاد پایلوت تولید 

تدوین فرآیندهاي تولید محصوالت «محصول گواهی شده در استان زنجان، 
.به آن مرکز واگذار می شود» گواهی شده
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استیال، بسط، استنباط، بیفزاید، حیطه
**********************************************

*************
:نکته مهم

بیاید معموالً » که«هر گاه مقدم بر حرف اینو آنضمیر اشارة : کهاین/ کهآن
).ندجزء استثناها هست(شود چسبیده به آن نوشته می

*******************************************
****************

تقدیر از جناب آقاي دکتر رحمانی به عنوان رئیس تحقیقات جنگل

ی از مراسمطی موسسه یپژوهشيدر جلسه شورا9/1/97مورخ کشنبهیروز در 
احمد رحمانی بعنوان رئیس بخش تحقیقات جنگل با زحمات جناب آقاي دکتر 

حضور جناب آقاي دکتر جلیلی، سرکار خانم دکتر سفیدکن، جناب آقاي مهندس 
فیاض و تعدادي از روساي بخش هاي تحقیقاتی با اهداي لوح یادبودي تقدیر 

.بعمل آمد

اندیشی روساي موسسات، پژوهشکده ها و اولین نشست هم
اي کشاورزي سراسر کشورروساي دانشکده ه

يهادانشکدهيموسسات، پژوهشکده ها و روسايروسایشیاندنشست همنیاول
يهاشیدر محل تاالرهما1397بهشتیارد19خیاردر تسراسر کشور يکشاورز

.جنگلها و مراتع کشور برگزار شدقاتیمؤسسه تحق
یسخنرانرادیمدرس با اتیدانشگاه تربيدانشکده کشاورزسیرئیدکتر طالب

بحران آب خاطر نشان ژهیبه ويعمده بخش کشاورزيچالش هارامونیپ

در وزارت يکشاورزيهاهدانشکدیتخصصتیچنانچه از ظرف: ساخت
لبود موضوع بحران آب قابمیخواهنیاستفاده شود، خوشبيجهادکشاورز

هیکلمشارکت ازمندیاست و نيجداریموضوع بسنیشود، هر چند اتیریمد
وزارت استیسياز اجراریبا تقديو. استربطیذییاجرايهادستگاه

تیریموفق در مدییآن را الگويگلخانه اداتیتولشیدر افزايجهادکشاورز
در ددارنیآمادگيکشاورزيهادانشکده: داشتانیبحران آب دانست و ب

ف آب، آفات، مصرتیریاز جمله مديگلخانه اداتیتولربخشیموضوعات ز
.کننديهمکاريوزارت جهاد کشاورزبایسازه اداتیو تولیاهیگهیاصول تغذ

يهادانشکدهيروسایی، گردهماسازمانسیو رئریزند معاون وزدکتردر ادامه 
از يدیفصل جدجادیرا در ایقاتیها و مراکز تحقموسسهيو روسايکشاورز
و يکشاورزجیزش و تروآموقاتیسازمان تحقنیمشترك بيهايهمکار

يبر مبنايدر کشاورزدیتول: داشتانیمهم دانست و بيکشاورزيهادانشکده
یاست در صورتیکیژنتریهمچون آب، خاك،  هوا و  ذخاياکنندهعوامل محدود

توجه يو تکنولوژهیماهر، سرمايرویهم چون بازار، نییهاتیکه اگر به ظرف
را دارد بلکه به جرات یفعلتیجمعيغذانیتامتیشود نه تنها کشور، ظرفيجد

یدارد ولزیرا نیبرابر آمار فعلنیچندییغذاازیننیتامتوان گفت کشور توان یم
در يدرصد است کشاورز4تنها يدر کشاورزيگذارهیکه سهم سرمایتا زمان

را به هیو فشار بر منابع پایهراسيهمچون کشاورزیتنگنا قرار گرفته و تبعات
.دنبال خواهد داشت

نینويکردهایرويمطلب که اکنون در وزارت جهادکشاورزنیبر ادیبا تاکيو
: داشتانیشکل گرفته است، بيدر بخش کشاورزيسازتیظرفيدر راستا

معادل فارسی مصوبواژه بیگانه

وارهنشانلوگو
دیواركپارتیشن

قالبفرمت
Offlineبرون خط
مجلسیپارلمانی
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يگذارهیسرمانهیدر زميبخش کشاورزيبه منظور رفع کمبودهاازدهمیدولت 
شیتوان به افزایمجملهه است که از آن برداشتیگام مهميدر بخش کشاورز

تحول جادیب و خاك اشاره کرد که سبب ادر بخش آّيگذارهیسرماریچشمگ
. شده استيدر بخش کشاورزدیتوليهارساختیدر اصالح زیشگرف

تیمطلب که اکنون مساله کاهش جمعنیاانیبا بيجهادکشاورزریمعاون وز
يروینتیشده است، تربیچالش جهانکیبه لیتبديشاغالن بخش کشاورز
.دانستيکشاورزيمهم دانشکده هافیرا از جمله وظايماهر در بخش کشاورز

را ي، نوآوردر منطقهيدر بخش کشاورزرانیایعلمگاهیجاسهیدکتر زند با مقا
يعلم و فناورنهیدر زم: داشتانیدانش به ثروت نام برد و بلیحلقه مفقوده تبد

ياست به طوريو نظام نوآورقاتینظام تحقنیل عمده کشور ما شکاف بمشک
تفاوت نیاست و ا75ينوآورگاهیو جا16ایدر دنرانیایعلمگاهیکه جا

و دارديجدفیبه بازتعرازیما نیعلميهاياستگذاریآن است سانگریدار بیمعن
محور یخروجدیشود، باختمییآن که تنها به ارائه گزارش نهايبه جاقاتیتحق
.محور شودامدیو پ

از يکشاورزجیآموزش وتروقاتیمطلب که  سازمان تحقنیدکتر زند با اعالم ا
و يکشاورزيهادانشکدهجیقابل ترويهاافتهیيواگذاريانعقاد قراردادها

مبنا را از افتهیقاتیتحقيکند، اجرایرساندن آن به دست کشاورزان استقبال م
سازمان نیو ايکشاورزيهانشکدهدانیبيمشترك همکاريهانهیزمجمله

يبرايدوره کارورزياجرايهانهیفراهم نمودن زم: داشتانیبرشمرد و ب
دیاساتینیبزرگ کشور، نقش آفريهادانشگاه در کشت و صنعتدیجديهاجذب
، جیترونیدانش در نظام نودیتولرهیها در زنجدانشگاهيکشاورزيهارشته
يهاآن  به دانشکدهيو برون سپاريکاربردیعلميآموزش هافیبازتعر

سازو اصالح نظام آموزش انیو جريکاربرديمشارکت در پروژه ها،يکشاورز
تواند از جمله یو  خالق  منیکارآفريروینتیبا هدف تربيدر کشاورز

و يکشاورزجیش وتروآموزقاتیسازمان  تحقنیمشترك بيهمکاريهانهیزم
. سراسر کشور باشديکشاورزيادانشکده ه

ریدکتر زند معاون وزاستیبه ریشیهم اندیپنل تخصصينشست با برگزارنیا
یقاتیالزامات تحقفیبازتعرلیاز قبیو موضوعاتافتیسازمان ادامه سیو رئ

در تعامل مناطق مختلف یقاتیتحقيمتناسب با حوزه هايکشاورزيهادانشکده
در حل مشکالت يکشاورزيانقش دانشکده هتیتقو،یقاتیتحقيبا موسسه ها

نیآن، اصالح آئیجیبر نقش ترودیبا تاکیکالن بخش، توجه به بخش خصوص
و يکشاورزيهاهدانشکدیعلمأتیهيمرتبه اعضايارتقاعیترفينامه ها

.ار گرفتتقاضا محور مورد بحث و تبادل نظر قرقاتیتحقياجرا

بازدید نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از باغ 
شناسی ملی ایرانگیاه

، میزبان آقاي دکتر 1397در هفته دوم اردیبهشت ماه شناسی ملی ایرانباغ گیاه
مجلس درتکابودژشاهینمیاندوآب،نماینده محترم حوزه انتخابیهمحبی نیا،

ئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم و آقاي و نایب رشوراي اسالمی
عبالرضا هاشم زائی نماینده محترم تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 

.مجلس دهم بود
در این بازدید که با همراهی رئیس محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

یجاد ارتباط کشور و تنی چند از مدیران مؤسسه انجام شد، در خصوص نحوه ا
هاي کارشناسی بین تیم کارشناسی باغ گیاهشناسی با مدیران شهري در حوزه

مندي از تجربیات فنی و علمی مجموعه در بهبود وضعیت فضاي ذیربط و بهره
.سبز شهري و محیط زیست در آن حوزه ها بحث و تبادل نظر شد

قاتی از هاي تحقیبازدید معاون پژوهشی، فناوري و انتقال یافته
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قم

سرکار خانم دکتر سفیدکن، معاون محترم پژوهش، 1397اردیبهشت ماه در 
هاي تحقیقاتی مؤسسه به همراه آقاي دکتر عباس زاده فناوري و انتقال یافته

هیأت رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی و خانم مهندس نجف پور نوائی عضو
علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از 

.این مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي استان قم بازدید نمودند
در این بازدید، آقاي دکتر پورمیدانی، رئیس محترم مرکز تحقیقات، آموزش و 

طبیعی استان حضور ترویج کشاورزي استان قم و مسئولین محترم بخش منابع 
هاي این بخش در خصوص داشتند و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت

ها و استعدادهاي مرکز در زمینه پژوهش، آموزش و ترویج منابع طبیعی فعالیت
.بحث و تبادل نظر شد
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خانم دکتر سفیدکن توجه به سیاست هاي موسسه درخصوص شناخت، حفاظت و 
طبیعی، توسعه پایدار و حفاظت از تنوع زیستی به صورت احیاي عرصه هاي منابع 

شناخت چالش . خارج از رویشگاه و دستیابی به ارزش افزوده را مورد تأکید قرار داد
ها، ها و موضوعات اساسی منابع طبیعی استان و ارائه راهکاربراي این چالش

ا از جمله ترمیم و تکمیل هرم نیروي انسانی و بهره اقتصادي گیاهان دارویی ر
.انتظارات موسسه از استان برشمرد

در ادامه جلسه همکاران استانی نقطه نظرات و پیشنهادهاي خود را در زمینه 
.تحقیقات منابع طبیعی ارائه دادند

پژوهشی پردیسان بازدید بعمل آمد و مسئول –در ادامه از ایستگاه آموزشی 
هاي جاري و چشم ایستگاه و مجریان طرح هاي تحقیقاتی در خصوص فعالیت

انداز برنامه ها در آینده، روند اجراي طرح هاي تحقیقاتی در ایستگاه و برنامه 
ژرم پالسم و کشت گیاهان دارویی در قالب طرح هاي تحقیقاتی، حفاظت 

سپس از مزارع و مجموعه .هاي کارآفرینی و درآمدزایی گزارشی ارائه دادندطرح
) ع(فراوري گیاهان دارویی موسسه زائر وابسته به آستانه مقدسه حضرت معصومه 
ها =به عنوان مزارع الگویی استان بازدید شد و کارشناسان مربوطه در مورد فعالیت

.حاتی دادندو عملکرد این مزارع توضی
هاي تحقیقاتی خاتمه یکصد و سی و ششمین همایش دفاع از طرح

یافته
هاي یکصد و سی و ششمین همایش دفاع از طرح97/2/25شنبه مورخ در روز سه

تحقیقاتی خاتمه یافته مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به منظور ارائه 
هاي موجود با حضور آخرین دستاوردهاي علمی و یافته هاي کاربردي طرح

تعدادي از اعضاي هیئت علمی و کارشناسان موسسه و مراکز استانی سراسر کشور 
.در سالن اجتماعات مؤسسه برگزار شد

پژوهشگران موسسه در افتهیخاتمه یقاتیپروژه تحق161جینتاش،یهمانیدر ا
.همکاران ارائه شديو پوستر برایمختلف در قالب سخنرانيهاشیگرا

با ياشرف جعفریدکتر عليتوسط جناب آقاشیهمانیایسخنراننیولا
چندساله در مناطق يعلوفه اانیگندمنیمهمتريهاتیجمعیابیارز: موضوع

.رفتکشور صورت گیشیمختلف رو
و سرکار خانم یانیدکتر قصراض،یمهندس فانیجناب آقاشانیپنل اياعضا

.بودندیصالحنیدکتر پرو

یبررس: زاده با موضوعنیدکتر جعفر حسيتوسط جناب آقایسخنراننیدوم
مقابله با آن در يزاگرس و راههايدر جنگلهایرانیعوامل موثر بر زوال بلوط ا

.فتصورت گرالمیاستان ا
اعضاي پنل ایشان جناب آقایان دکتر ثاقب طالبی، دکتر رحمانی، دکتر پورهاشمی 

.و دکتر غیبی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور بودند

ارزیابی و تکثیر بذر :سومین سخنرانی نیز با حضور محمدعلی علیزاده با موضوع
صورت گرفت هاي متحمل به بیماري سفیدك سطحی در اسپرس زراعیجمعیت

که اعضاي پنل ایشان نیز جناب آقایان مهندس یارمند، دکتر جعفري و سرکار 
.خانم دکتر صالحی بودند
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ها تحقیقاتی و اداره ترویج و انتقال یافتهناب آقاي دکتر زندي در مورد در ادامه ج
.ردندو سایر موارد مرتبط با این بخش مواردي را بیان کفعالیت ها

در خاتمه مراسم مقرر شد پس از صرف نهار بازدید از پوسترها براساس 
راهنماهاي نصب شده توسط همکاران موسسه و مراکز تحقیقاتی صورت گرفته و 

.مورد ارزیابی داوران تعیین شده قرار گیرد

با سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلحنامهانعقاد تفاهم

هاي علمی و پژوهشی بین مؤسسه تحقیقات در راستاي گسترش همکاري
سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، جهت استفاده از ها و مراتع کشورجنگل
هاي تحقیقاتی، هاي علمی، فنی و تجهیزاتی طرفین در اجراي پروژهتوانایی
.اي و کاربردي، تبادل تفاهم نامه صورت گرفتتوسعه

ري، رئیس سازمان جغرافیایی در این نشست که با حضور دکتر مهدي مدی
ها و مراتع نیروهاي مسلح و دکتر عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگل

کشور و معاونین و کارشناسان دو مجموعه در مؤسسه برگزار شد، بر گسترش 
مطالعات مخاطرات محیطی و پدافند غیرعامل، هاي دو طرف در زمینههمکاري

هاي مدیریت منابع آب کشور، استفاده از فناوريارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم و 
دورسنجی و توسعه سامانه هاي اطالعات جغرافیایی در مطالعات منابع طبیعی و 

.تاکید شد…آمایش سرزمین و 

حوزه هاي همکاري
هاي دورسنجی و سامانه اطالعات جغرافیایی در مطالعات منابع طبیعی و استفاده از فناوري

آمایش سرزمین
توسعه نرم افزارهاي مختلف در حوزه اطالعات مکانی و مهندسی ژئوماتیک

مطالعات تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب
خشکسالی، گرد و غبار، (هاي مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایجاد و توسعه سامانه

)سیل، آفات و بیماري ها، آتش سوزي و سایر مخاطرات محیطی
هاي لیدار در مخاطرات محیطی و پدافند ري، ابرطیفی و دادهاستفاده از تصاویر رادا

غیرعامل
هاي مختلف اطالعات مکانی و مهندسی ژئوماتیکسازي در حوزهمدل

هاي موضوعیهاي هواپیماهاي بدون سرنشین جهت تهیه نقشهاستفاده از قابلیت
طبیعیت منابعریزي مکانی براي اهداف مدیریگیري و برنامههاي تصمیمتوسعه سامانه

همایش ها و جشنواره ها
سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي

توانند به سایت  این کنفرانس و ارائه مقاله میعالقمندان جهت شرکت در 
http://agpd.areeo.ac.ir/مراجعه کنند.

یک فنجان اندیشه

.کندهر کس به بلندي آرزوهایش پرواز می-91
اي گام بردار که هر قدمت به گونه. از دورها نترس، به نزدیک قانع مباش-92

.اولین و آخرین گام توست
.گفتن قرار مده"نه"گر کسی را دوست داري، او را در اضطراب و برزخ -93
بلکه . اهد شدها نگرد، که روحت آزرده و زشت خوهاي آدمدنبال زشتی-94

.به آرامش و زیبایی برسیها را در هر فرد ببین تا ها و خوبیزیبایی
.دمیدن او هیچ نیستیمما بی. دمدفلوتی باش که خدا در آن می-95

دکتر فاضل حمید بهنام:نویسنده 
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.تی و آرامش آرزومندیمو برایتان سالممباركتولدتان

گروه/بخش / محل خدمتماه/ روز نام خانوادگینام
بخش گیاهشناسی1/3نوبختمریم

بخش گیاهان دارویی1/3عظیمی اتر گلهراضیه 
بخش اداري1/3محمديحوریه
بخش جنگل1/3رحمانیاحمد

باغ گیاهشناسی3/3قراقلیعبدالرضا 
3/3بوربوررنجبرفاطمه

بخش زیست فناوري4/3صداقتیمنصوره
بخش گیاهان دارویی4/3عباس زادهبهلول
بخش گیاهان دارویی5/3کریم زادهخلیل 
امور ارتباطات پژوهشی8/3مریخفرشید

بانک ژن10/3رسول زادهلیال
بخش گیاهشناسی13/3علیمراديمحمد
بخش گیاهان دارویی15/3کاظمی سعیدفرحزا
بخش گیاهشناسی16/3ایمانیحیدر

گروه بانک ژن20/3رمضانی  یگانهمعصومه
حوزه ریاست20/3منصوریارداود

بخش گیاهان دارویی21/3الیق حقیقیمعصومه
امور اداري24/3پورابراهیم آباديمریم
امور مالی25/3نریمانیکامروا
بخش بیابان25/3کشاورزيمهدي 

بخش زیست فناوري25/3آبروشزهرا
بخش حفاظت و حمایت26/3زمانیسیده معصومه

بخش گیاهشناسی30/3حبیبیرفعت

معرفی کتاب

کاکتوس

. ردیگیاندوه و افسوس قرار مریهست که درمسيالحظهیهرکسیدر زندگ✍
ر آن کتاب، کتاب و کتاب را فراموش نکن د: عبور وجود دارديراه براکیآنوقت 

!زیانگلحظه شگفت
هاوارد بارکر

کندیعشق هرگز فراموش نم

!سوال مادرم را بدهمنیام جواب اامروز هرگز نتوانستهتا✍
:دیآخر عمرش از من پرسيروزهااو
"حضور دارم؟ایدننیکه در امیتوانم بگویماورم،ینادیبه يزیچگریاگر د"

...با من ماندشهیهمسوالش
:گفتمیبود و به او منجایز اامروکاش

؛یبه خاطر داشته باشيزیتو چستیمهم ن"
داشته باشد و آن را با عشق تکرار کند، ادینفر،نام تو را به کییحت،یکساگر

...يحضور دارایدننیتو در ایعنی
هپ ورتسالی

یسوفيایدن

را که به کار ياهر عضله. کردهیبه عضالت تشبتوانشعور و وجدان را می✍
...شودیمترفیو ضعفیضعمینبر

گردرنیوستی

دنیشیشفاف اندهنر

وابسته نباش؛يزیبه چیلیخ✍
است که جهان به طور موقت به تو داده يزیچيداراریکن آنچه در اختفرض

از آن را از تو پس شتریحتى بایچشم بر هم زدن آن را کیدر تواندیاست و م
...ردیبگ

یدوبلفرول

یو فرزانگدولتتیحکا

است که نیخبرند ایدست کم افراد ناموفق از آن بایمردم شتریبآنچه✍
.میخواهیدهد که میرا ميزیبه ما همان چقایدقیزندگ
یخواهیپس اگر م. توستيهاشهیمحصول اندد،یآیمشیپتیکه برايزیچهر

.یآغاز کنتیهاشهینداز عوض کردن ادیبا،یرا عوض کنتیزندگ
شریمارك ف

همکار محترم بخش مریم معصوم تمیمیمعرفی این بخش توسط سرکار خانم 
گیردکتابخانه صورت می
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یار قدیمی باغ گیاهشناسی
مرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است شاپرکی که بر روي گلی آرام نشسته و ناگهان پر 

.میزند و میرود
نیدم، دلم خالی شد، مانده بودم چه بگویم، نمیخواستم رفتنش امروز صبح وقتی خبر رو ش

.تسلیم شده،آقاي کریمینمیتوانستم بپذیرم که او، . را، نبودنش را باور کنم
.وقتی خبر را شنیدم، لحظه خبر رفتن پدربزرگم، برایم زنده شد

رفتنش روي دلم بندد، ولی باز آن روز ها که میدانستم دیر یا زود، از این دنیا رخت بر می
.سنگینی کرد
.شناسمشهاست که میسال است که با او آشنا شدم، انگار سال3با اینکه تنها 

آن روز با همه . اولین چیزي که به ذهنم رسید، روزي بود که براي اولین بار شناختمش
کرد و در ظاهر شاد بود، ولی در درونش درد بزرگی را به دوش شوخی و خنده می

. آن روز به بزرگی روحش پی بردم. شیدکمی
درد داشت ولی هیچوقت خم به ابرو نیاورد، اجازه هم نمی داد که اطرافیان هم درد او را 

.ببینند
توي دنیا انگشت شمارند این گونه افراد که درد خود را نادیده بگیرند، تا اطرافیانشان 

.غمگین نشوند، و از نظر من او هم همین گونه بود
اي که بالش را فرشته. نامیدعلم بود، معلم همه ما، آموزگاري که خود را شاگرد میاو م

.پنهان کرده بود تا زمانیکه وقت پروازش رسد
.گنجدبنظر من بزرگی او در وصف نمی

هایش، دلم برایش تنگ شده، براي بودنش، براي خاطراتی که با او داشتم، خنده
.ایش، نگاه عمیقشههایش، خاطره تعریف کردنشوخی

کند، این که او را شناختم و توانستم از رفتنش بسیار ناراحتم، ولی فقط یک چیز آرامم می
-شناختم حتما افسوس میدقایقی را در کنارش از تجاربش، استفاده کنم، و اگر او را نمی

.خوردم که چرا این انسان بزرگ را نشناخته بودم
ر از او بگویم، ولی نمیدانم چگونه که مرا آرام کند و خواهد بیشتخداوندا، خیلی دلم می

.مرهمی باشد بر دل عزیزانش
پرودگارا کمکمان کن تا این غم را نیز پشت سر بگذاریم و بتوانیم این غم بزرگ را تبدیل 

. به یک کار بزرگ کنیم و از تجربه ها و خاطرات بهرمند شویم
.شتهاو امانتی بود که حال پیش صاحب اصلیش بازگ

آسیه شامخی 
1397.2.22

@assiehshamekhi

غم بزرگی است از دست دادن آقاي کریم کریمی نوروزي پدر، راهنما، 
محبوب باغ و بازدیدکنندگان نمیدانیم حاال نبود ایشان را چگونه تحمل 

.کنیم چطور به ماندگان رفتن ایشان را اعالم کنیم
اندگان تسلیت عرض نموده و غم از دست دادن ایشان را براي بازم

محشور نماید و به بزرگان و معصومینخداوند متعال روح پاکش را با 
.، خدایش بیامرزدبازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

مضان در تعدادي از کشورهاي دیگرر
رمضان در هند

آنها کنند و درها را با چراغ تزئین میمسلمانان هند در ماه رمضان مساجد و گلدسته
مسلمانان . شوددر این ایام مساجد مملو از نمازگزار می. کنندهاي قرآنی برگزار میکالس

این عادتی است . کنندهندي هنگامی که خرما نباشد با آب و برخی نیز با نمک افطار می
هاي افطار و سحر مسلمانان هند با غذاهاي خاصی به نام سفره. که تنها در هند رواج دارد

سحرخوان نیز . شودهمراه است که از برنج، گوشت، آب و مواد دیگر درست می»غنجی«
پایان اي دارد که پیش از نماز صبح مردم را از خواب بیدار و با بهدر هند نقش برجسته

مسلمانان هند در دهه آخر ماه رمضان .کندرسیدن ماه رمضان از آنها هدیه دریافت می
. کنندب قدر تاکید بسیاري میسنت اعتکاف را برگزار و بر ش

رمضان در سوریه
گویند، از می» زنیطبل«مردم سوریه در ماه رمضان هر روز صبح با آواز سحر که به آن 

با صداي این طبل مردم براي نماز و خوردن سحري خود را آماده . خیزندخواب برمی
اي است از ود که؛ کنایهشنامیده می» دهه غذا«در سوریه، دهه اول ماه رمضان .کنندمی

است؛ کنایه از » دهه پوشاك»دهه دوم . هاي غذاییتوجه و اهتمام مردم به تهیه وعده
است؛ کنایه از تهیه و فروش » دهه شیرینی«خرید لباس و استقبال از عید و دهه آخر 

.روندها این گونه به استقبال عید سعید فطر میسوري. هاي معروف دربازارهاشیرینی

ضان در افغانستانرم
ساعت 3اولین روز ماه رمضان در افغانستان تعطیل است و عالوه بر آن در این ماه روزانه 

ها در این ماه به دستور دولت تعطیل غذاخوري. شوداز زمان اداري کارمندان کاسته می
ن افطاري داد.در افغانستان گرم است) زولبیا(شود، اما در عوض بازار ترشی و جلبی می

گرفتن مردم هم در این کشور همانند سایر کشورها مرسوم است تا جایی که گاهی سبقت
شود نمازگزاران با خود افطاري بهوقتی هم که افطار می. براي دادن افطاري دیدنی است

روند و شام و به خانه میکنند برند و پس از خواندن نماز مغرب افطار میمسجد می
.خورندمی

بستانرمضان در عر
یمنی و نوید ماه مبارك هاي عربستان عادات خاصی دارند، از جمله به خاطر خوشخانواده

در عربستان هزاران مسلمان در ایام ماه . دهندرمضان لوازم و اثاثیه منزل خود را تغییر می
بعد . کنندرمضان از سپیده صبح در تمام نقاط براي اداي مناسک عمره و عبادت اقدام می

کنند مردان درباره احادیث دینی بحث می.پردازنداز عشاء هم به راز و نیاز و دعا میاز نم
کردن کنند، زنان هم به آمادهرا که پوست خشک شده میوه است دود می» جراك«و 

غذاي آنها در طول ماه رمضان . مانندپردازند و تا اذان صبح بیدارمیسفره سحر و افطار می
.ت چرخ کرده و ماهی استخرما، قهوه عربی، گوش

رمضان در پاکستان
شود و مساجد به منظور تالوت اماکن لهو و لعب در پاکستان نیز بسته میماه رمضاندر 

هاي نماز در مسجد طوالنی و به صفشوند به طوري کهقرآن و احادیث دینی پر می
آنها بعد از اداي نماز با خرما و برنج و گوشت افطار . شودها منجر میشدن خیابانبسته
که پیاز قرمز و گوشت سرخ شده است، در این ماه بازار داغی » بکوله«فروش . کنندمی
.خورنددر دهه آخر ماه رمضان هم مردان غذاي سحري خود را در مساجد می. دارد

رمضان در مصر
14شود؛ اول شهري است از صبح زود تا ساعت شهر تبدیل می2قاهره در ماه رمضان به 

ترین شلوغی و ازدحام است و از که در این هنگام شهري آرام، ساکت و بدون کوچک
شود که تا زمان افطار و اذان مغرب و گاهی اوقات تا نیمه شب هم شهري می14ساعت 

.کند و هیاهویی برپاستغی بیداد میدر آن شلو

رمضان در اندونزي
پس از رویت هالل ماه . ماه مبارك رمضان براي مردم اندونزي ماه جشن و شادي است

زنند و به این نحو آغاز ماه مبارك را رمضان در اندونزي، تعدادي از افراد تا صبح طبل می
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به » حالل به حالل«م دارند به نام ها مراسمی هاندونزیایی.کنندبه دیگران اعالم می
یک شب و روز در اندونزي، به .شودمعنی روز مصالحه و آشتی که در مساجد برگزار می

ها به این روز بسیار اندونزیایی. شودعنوان شب نزول قرآن و روز نزول قرآن شناخته می
ت در قصر ریاست اي هم به این مناسبمراسم ویژه. دارندنهند و آن را گرامی میارج می

داري شب آخر ماه را به شب زنده10مسلمانان اندونزي .شودجمهوري اندونزي برگزار می
.ها شب قدر استگذرانند و معتقدند یکی از این شبو عبادت می

رمضان در تاجیکستان
ترین عمل در ماه مبارك رمضان در تاجیکستان خواندن نمازهاي تراویح به جماعت و مهم

مردم تاجیکستان . دادن استهاي مهم دیگر در این ماه افطارياز برنامه. آن استختم قر
بویژه در ماه مبارك . کننداي مهمانی برگزار میدوست هستند و به هر بهانهمهمان

هایشان افطار بخورند، چون ها در خانه خود و سرسفرهآید خانوادهرمضان، کمتر پیش می
شب قدر در دهه آخر .شوندبه افطاري دعوت می...و خواهران وفامیل یا برادرانبه خانه
. ماه مبارك دانسته شده است27و شب 

رمضان در عراق
ها از شب اول ماه رمضان تا آخرین شب آن، نزدیک زمان سحر، افرادي در کوچه

هنگام. کنندگیران را براي خوردن سحري بیدار میگردند و با کوبیدن بر طبل، روزهمی
روند تا غذاي هاي غذا به مساجد میهاي عراقی با در دست داشتن سینیافطار هم خانواده

هاي باقلوا، زولبیا، خرما و سوپ از خوراکی.داران یا نیازمندان تقسیم کنندخود را با روزه
هاي قدر تاکید شبدر اعمال مخصوص. ها در این ماه استمهم و پرطرفدار عراقی

شده است؛ لذا جمعیت انبوهی این شب را در کربال ) ع(رت امام حسینفراوانی بر زیا
زیارت نجف . ماندها جاي خالی در کربال باقی نمیگذرانند، طوري که در این شبمی

اي دارد، چرا که ایام شهادت و ضربت خوردن امیرالمومنین اشرف هم حال و هواي ویژه
.هاستنیز در همین شب) ع(علی 

نرمضان در لبنا
هاي قدیم به ستبانه یا رویت هالل ماه توسط مسلمانان در لبنان سنتی است که از دوره

افرادي که .سیبانه مشهور شده و به معناي انتظار براي مشاهده هالل ماه رمضان است
.دهندروند تا درباره مشاهده هالل ماه شهادت ماه را رویت کردند به دادگاه شرعی می

موجود در لبنان در ماه رمضان، بیدار کردن مردم براي خوردن هايیکی دیگر از سنت
3تا 2ها در ساعات مسحراتی.گویندسحري توسط افرادي است که به آنان مسحراتی می

. خوانندکوبند و شعر میزنند، بر طبل میهاي شهر دور میها و خیابانشب در کوچهنیمه
برخیز و خداوند باقی را ! اي خفته«: خوانندها که لباس محلی بر تن دارند، میمسحراتی

در . »برخیزید و سحري بخورید، رمضان به دیدار شما آمده«، »عبادت کن و سحورکن
شود اما نشین هم تقریبا خالی میهاي شهر حتی در مناطق مسیحیلحظه افطار، خیابان

دم لبنان شب را مر. یابدساعت پس از افطار رفت و آمدها شروع شده و تا سحر ادامه می3
گذرانند و کمتر تا ها میهاي تفریحی مانند سواحل و پاركها و مکانها، رستوراندر کافه

صبح که ساعت کار رسمی ادارات و بازار 10خوابند و به جاي آن پس از سحر تا سحر می
.پردازنداست به استراحت می

رمضان در ترکیه
هاي آنان افزایش برکت و خیر را در سفرهمسلمانان ترکیه معتقدند که ماه رمضان،

دهد و حتی اگر در بدترین شرایط اقتصادي باشند، مسلمانان این کشور قبل از شروع می
ها و مساجد، آمدن ماه رمضان را به یکدیگر ماه رمضان با تزئین و چراغانی کردن خیابان

ون، پنیر، خرما، باقلوا و هاي افطاري مسلمانان این کشور شامل زیتسفره. گویندتبریک می
هنگام سحر نیز عالوه بر بانگ . شودانواع سوپ و آش است که به آن چوربا گفته می

ها آمده و ها و کوچهمناجات مساجد براساس عادتی دیرینه و قدیمی سحرخوان به خیابان
دهد و بعد ازبراي بیدار کردن مسلمانان براي خوردن سحري و اقامه نماز آواز سر می

.پردازنداقامه نماز صبح مسلمانان به قرائت قرآن می

خبرنامه داخلی
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