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...در این شماره می خوانید صفحه 4صفحه در شرح 
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م و حمایتهای ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهی . نی اه، مانع زدایی اهتولید؛ ابیتشپ: شعار این است؛ یعنی «تولید؛ ابیتشپنی اه، مانع زدایی اه»: من شعار امسال را این جور میظنت کردم
العالی)رهبر ی مقام معظم نوروزی ایپم .کندهب لطف الهی این شعار تحّقق الزم را پیدا ان شاءاهلل امیدواریم . الزم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید ربداریم ۱400مناسبت آغاز سال هب ( مدظله 

گاه بین حضور موسسه تحقیقات علوم باغبانی كشور در ششمین نمایش
المللی كشاورزی تهران

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و 
ترویج كشاورزی از پروژه تولید بذر هیبرید در استان

مركزی

شگاه  در نمایبازدید كنندگان غرفه موسسه تحقیقات علوم باغبانی كشور 
پژوهش، فناوری و فن بازار 

دومینوبیستمین
زانمایشگاهاینازدوره
ماهآذر26تا23

دائمیمحلدر1400
نمایشگاه هایبرگزاری

.گردیدبرگزارتهران،

بانیباغعلومتحقیقاتموسسهنمایشگاه،ایندر
اتیتحقیقمراکزوموسساتسایرکناردرکشور

هبکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمان
محوریتباپژوهشیدستاوردهایآخرینارائه

ربغلبههدفباعرصهدرشدهارائهدستاوردهای
.پرداختکشورباغبانیمعضالت

شور  حضور فعال موسسه تحقیقات علوم باغبانی ك
در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار 

7

8

9

10

12

چهاردهمین جلسه كمیته علمی فنی موسسه تحقیقات علوم برگزاری 
باغبانی كشور

ولعاممدیرانبازینتیگیاهانوگلپژوهشكدهاندیشیهمجلسه
رئیسحضوربامحالتشهرستانگیاهوگلهایتعاونیاعضایازبرخی

شدبرگزاركشورباغبانیعلومتحقیقاتموسسه

كسب عنوان ایده برتر در سی و چهارمین رویداد شتاب آذربایجان  
توسط پژوهشگر موسسه تحقیقات علوم باغبانی كشور

لومعتحقیقاتموسسهدعوتبه
خیامردکتبازدیدکشورباغبانی
رئیسووزیرمعاوننكویی

وآموزشتحقیقاتسازمان
بذرتولیدپروژه ازهمراههیاتوکشاورزیترویج

هكتاری1۵گلخانهدرواقعصیفیوسبزیهیبرید
نیخمیامامحضرتفرماناجراییستادهیدروپونیک

.شدانجاممرکزیاستاندرعلیه(ره)

عالم پیر  دگر باره جوان خواهد شد 1A h

گ ارباغ ن
خبرنامه داخلی موسسه تحقیقات علوم باغبانی

ات علوم برگزاری جلسه گرامیداشت هفته پژوهش در ستاد موسسه تحقیق
باغبانی كشور 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

گزارش تصویری بازدید جمعی از بسیجیان حوزه مقاومت بسیج سپاه 
شهرستان الهیجان از ستاد پژوهشكده چای به مناسبت هفته پژوهش و فناوری



مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد 2A h گار می رسد  آب زنید راه را هین هک ن

:به دعوت موسسه تحقیقات علوم باغبانی انجام شد

ولید بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی از پروژه ت
بذر هیبرید در استان مركزی
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سازمانرئیسووزیرمعاوننكوییخیامدکتر
اولیندرکشاورزی،ترویجوآموزشتحقیقات،

موسسهدعوتوهماهنگیباخودسفر
استانمیهمانکشور،باغبانیعلومتحقیقات

وآموزشتحقیقاتسازمانریاست.بودمرکزی
محمودیدکترهمراهیباکشاورزیترویج

دکتروسازمانانسانیمنابعتوسعهمعاونت
کشورباغبانیعلومموسسهرئیسوندحاجی

مهمپروژهازمرکزیاستانبهورودازپس
13۹۹سالازکهصیفیوسبزیبذرتولید

باباغبانیعلومتحقیقاتموسسهتوسط
امامحضرتفرماناجراییستادمشارکت
اجراستادهكتاری1۵گلخانهدر(ره)خمینی

.نمودندبازدیدگرددمی
توسطآمدگوییخوشازپسجلسهایندر

علومتحقیقاتموسسهرئیسوندحاجیدکتر
ازشدهانجاماقداماتگزارشارائهوباغبانی
هایگلخانهدربذرتولیدواصالحیهایبرنامه
پژوهشكدهرئیسخدادادیدکترتوسطمذکور
یقدردانبانكوییخیامدکترصیفی،وسبزی

وباغبانیعلومتحقیقاتموسسههمكاراناز
که(ره)خمینیامامحضرتفرماناجرائیستاد

اند،داشتهمشارکتعظیمپروژهایناجرایدر
یکراکشوردربذرتولیدمبحث
درآنتولیدروندوبرشمردهمیشگیدغدغه
ابودانستفراوانمشكالتباقرینراگذشته

اختیاردرکهسالهاستدانشایناینكهبیان
اقداماتکهنمودتصریح،باشدمیما
کناربایدکشورمجموعهدرمتنوعیاتفاقاتو

وبرسدسرانجامبهریلاینتاگیردقرارهم
هایمعاونتگرفتنقرارهمکناردربا”صرفا

ازحمایت…وموسساتووزارتخانهدراجرایی
.یافتخواهدتحققتولیداین

ربذوتولیدبحثدرما:افزودنكوییخیامدکتر
تمام،گلهاازبعضیحتیوصیفیوسبزی
اابتدازبایدمنتهیداریمکشوردرراآنتوانایی

،شوددیدهزنجیرهایناجزاءتمامی،انتهاتا
خواهدابترهافعالیتتماماینصورتغیردر

بیانسازمانریاستکهمواردیدیگراز.ماند
وبودایمنطقهبازاربهنگاهبحث،نمودند
افقبایداکنونهماز:کهنكتهاینبرتاکید
برایوشوددیدهایمنطقهبازارتولیدهای

استالزمایمنطقهبازاربهورود

خیامدکتر.باشیمداشتهرااروپااستانداردتا
:داشتاظهارخودسخنانادامهدرنكویی

دواممدتیازبعدکشوردروقتیاموراینگونه
ورودشرکتهاوخصوصیبخشکهآوردمی

التحصیالنفارغعظیمظرفیتباونمایند
نمودممكنراامراینتوانمیکشاورزیبخش

اینداشتنباور،رابطهایندرمهمنقطه،
.باشدمیمهیامابرایچیزهمهکهاستنكته
دنیا،اقلیم13ازادامهدروی

ازیكیراایرانکـــــشوردراقلیم11داشتن

به دعوت موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور بازدید دکتر خیام نكویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و هیات  
علیه در ( ره)هكتاری هیدروپونیک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 1۵همراه از پروژه  تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی واقع در گلخانه 

.استان مرکزی انجام شد



غم هب کناره می رود هم هب کنار می رسد 3A h باغ می رسد چشم و چراغ می رسدونق ر
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وفصل4درتولیدودانستندبزرگمحاسن
باغبانیحوزهدربخصوص،هامحدودیتعدم

بیاننهالوبذرتولیددرفراگیرجهشیرا
هایگلخانهازبازدیدضمنایشان.نمودند

حضرتفرماناجراییستادهیدروپونیک
اززرندیهشهرستانخشكروددر(ره)امام

دکترخانم)متخصصانومجریانبانزدیک
در(ایمانیدکتروآقابیگیدکتررودباری،

وفرنگیفلفل،گوجهبذورتولیدفعالیتزمینه
ووزیرمعاونسفرادامهدر.نمودندگفتگوخیار

ترویجوآموزش،تحقیقاتسازمانرییس
از،مرکزیاستانبهکشاورزی
پگاهصنعتوکشتراسی1۵00گاوداری

هکنندتولیدفدک،صنعتوکشتسبز،آدینه
وکوروششیمیاییصنایعبرفود،غذاییصنایع
هرکهآمدبعملبازدیدآدینهسبزآرمان
متخصصینسویازتوضیحاتیبابازدید

استگفتنی.بودهمراهکنندگانتولیدو
دکترآقایان،بازدیدمراسمایندرکه

سازمانانسانیمنابعوتوسعهمعاونتمحمودی
باغبانیعلومموسسهرئیسوندحاجیدکتر،

وسبزیپژوهشكدهازدکترخدادادیکشور،
وتحقیقاتمرکزرئیسگودرزیدکترصیفی،
استانطبیعیمنابعوکشاورزیآموزش
جهادسازمانرئیسصفریمهندسمرکزی،

مدیریتهمكارانومرکزیاستانکشاورزی
وزیرمعاون،زرندیهشهرستانکشاورزیجهاد

.نمودندهمراهیراکشاورزیجهاد
مرکز تحقیقات استان مرکزیروابط عمومی 



هک شیب از جنپ روزی نیست حکم میر نوروزی 4A h سخن رد رپده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
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حضور فعال موسسه تحقیقات علوم باغبانی  
كشور در بیست و دومین نمایشگاه 

دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

ازالهسهمهنمایشگاهاینکشور،باغبانیعلومتحقیقاتموسسهعمومیروابطگزارشبه
تمینبیس.گرددمیبرگزارفناورىوپژوهشهفتهدرفناورىوتحقیقاتعلوم،وزارتطرف

برگزاریدائمیمحلدر1400ماهآذر26تا23ازنمایشگاهاینازدورهدومینو
.گردیدبرگزارتهران،نمایشگاه های

مراکزوموسساتسایرکناردرکشورباغبانیعلومتحقیقاتموسسهنمایشگاه،ایندر
دستاوردهایآخرینارائهبهکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانتحقیقاتی
یباغبانمعضالتبرغلبههدفباعرصهدرشدهارائهدستاوردهایمحوریتباپژوهشی

وزیرازدیدبموردکشورباغبانیعلومتحقیقاتموسسهغرفهنمایشگاهایندر.پرداختکشور
معاونوتاتسازمانمحترمرئیسساداتی نژاد،دکترآقایجنابکشاورزیجهادمحترم

قراراتتحقیقوباغبانیحوزهعالقه مندانومسوولینخیام نكویی،دکترآقایجنابوزیر
.گرفت

ظامنمجموعهدررویدادیعنوانبهبازارفنوفناوریپژوهش،هفتهدستاوردهاینمایشگاه
ووسیکازفناوران،وپژوهشگرانمحققان،یافته هایارائهآنهدفکهاستفناوریوعلم

بینوابطرنمودنسیستمیوتحكیمبرایدیگرسویازفناوریوپژوهشینیازهایدریافت
میملیرقابتقدرتارتقایوفناوریسازیتجارینهایتدرومجموعهایندرکنشگران

.باشد

مستلزمبازارفنوفناوریسازیتجاریفناوری،وعلمچرخهبامرتبطاهدافتحقق
ودیتولیاجرایی،مراکزویكطرفازفناوریوعلمیمراکزبیننزدیکارتباطبرقراری
طرفازمالیتامینموسساتو(بیشترهرچهسازیاعتمادومتقابلآشناییجهت)صنعتی

ملیمنافعهکطرفینمنافعبهدستیابیبرایمتقابلهایهمكاریامكانتاباشد،میدیگر
گرددمیسرداشت،خواهدبه دنبالرا



5A hمژده دهید باغ را بوی بهار می رسد گار می رسد  آب زنید راه را هین هک ن
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نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گزارش تصویری از چهارمین 



وان مواعید هک کردی مرواد از یادت 6A h ساقیا آمدن عید مبارک بادت

لمللی كشاورزی تهرانحضور موسسه تحقیقات علوم باغبانی كشور در ششمین نمایشگاه بین ا
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المللیبیننمایشگاهششمینکشور،باغبانیعلومتحقیقاتموسسهعمومیروابطگزارشبه
17لغایت14تاریخدرکشاورزیدستاوردهایآخرینگذاشتننمایشبههدفباایرانکشاورزی

هاییشرکتنمایشگاهایندر.گردیدبرگزارتهرانالمللیبیننمایشگاهمحلدرسالجاریآذرماه
مشارکتمذکورنمایشگاهدرحضوربرایاسپانیاوچینترکیه،هند،آلمان،ایتالیا،کشورهایاز

بهکشاورزیدستاوردهایآخریننمایشگاهایندرشرکت200بهقریبحضورباوداشته
ئهارابهنمایشگاهایندرحضوربانیزکشورباغبانیعلومتحقیقاتموسسه.شدگذاشتهنمایش
اینباشد،میذکرشایان.پرداختعرصهبهارائهقابلوتحقیقاتیعلمی،دستاوردهایآخرین

مجلسکشاورزیکمیسیوناعضاووزارتخانهمسئولینکشاورزی،جهادوزیرحضوربانمایشگاه
.گردیدافتتاحماهآذرچهاردهمتاریخدراسالمیشورای



7A hغم هب کناره می رود هم هب کنار می رسد باغ می رسد چشم و چراغ می رسدونق ر

برگزاری جلسه گرامیداشت هفته 
پژوهش در ستاد موسسه تحقیقات 

علوم باغبانی كشور 

ذر 
آ

د 
 ص

هار
 چ

ر و
هزا

ک 
ه ی

ما
-

ره 
ما

ش
14

ی
بان

باغ
م 

لو
ت ع

یقا
حق

ه ت
سس

مو

موسسهعمومیروابطگزارشبه
همزمانکشور،باغبانیعلومتحقیقات

یكشنبهمورخدرپژوهش،هفتهبا
،1400ماهدییكموبیست

معاونپناهیدکترحضورباجلسه ایی
دکتریافته ها،انتقالوپژوهشی
دکترپشتیبانی،معاونموسوی

دکترریاست،حووزهرئیسپیرخضری
دکترواطالعاتودانشمدیرآتشكار

ستادعمومیروابطمسوولتقی زاده
پژوهشكده هایهمكارانوموسسه

موسسهستادگلبرگسالندرتابعه
ازوکشورباغبانیعلومتحقیقات

گرامیداشتهدفباوبینار،طریق
آخرینارائهوپژوهشهفته

.گردیدبرگزارپژوهشیدستاورد های

روابط عمومی پژوهشکده پسته گزارش داد 

تحقیقاتیبرتردستاوردكسب
پژوهشکدهپژوهشگرتوسط

پسته

پژوهشكدهعمومیروابطگزارشبه
اردکانیشاکراحمددکترآقایپسته
پستهپژوهشكدهعلمیهیاتعضو

باغبانیعلومتحقیقاتموسسه
برتردستاوردپژوهشگربعنوانکشور

پستهماندگاریافزایش)تحقیقاتی
وآموزشتحقیقات،سازمان(تازه

وپژوهشهفتهدرکشاورزیترویج
تبریکضمن.گردیدمعرفیفناوری
وایشانبهارزشمندافتخاراینکسب

پژوهشكدهتالشپرهمكارانهمه
ازرانامبردهافزونروزموفقیتپسته،

.داریممسالتمتعالخداوند



طوطی شکرفشان، نقل هب مجلس بیار 8A h ن بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدا

علوم برگزاری پانزدهمین جلسه كمیته علمی فنی موسسه تحقیقات
باغبانی كشور

هموسسعمومیروابطگزارشبه
ور،کشباغبانیعلومتحقیقات

یعلمکمیتهجلسهپانزدهمین
حضورباموسسهفنی–

وموسسهمسوولین
مورخدرتابعهپژوهشكده های
گلبرگسالندر1400/0۹/22

فتهبررسیکاردستورباستاد
وتیتحقیقاپروژهپروپوزالفقره

دستاوردفقرهششبررسی
.شدبرگزارانتشاراتی،

م برگزاری چهاردهمین جلسه كمیته علمی فنی موسسه تحقیقات علو
باغبانی كشور

موسسهعمومیروابطگزارشبه
کشور،باغبانیعلومتحقیقات

علمیکمیتهجلسهچهاردهمین
علومتحقیقاتموسسهفنی–

آذرماهیكممورخدرباغبانی
اعضایحضورباچهارصدویكهزار
درفنیوعلمیکمیتهمحترم

تحقیقاتموسسهگلبرگسالن
رد.شدبرگزارکشورباغبانیعلوم
بهکار،دستورطبقجلسهاین

پروژهپروپوزالفقرهدهبررسی
فقرهششبررسیوتحقیقاتی

.شدپرداختهانتشاراتیدستاورد
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هب گلزار آی کز بلبل زغل گفتن بیاموزی  9A h هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی

برخی  جلسه هم اندیشی پژوهشكده گل و گیاهان زینتی با مدیران عامل و
وسسه از اعضای تعاونی های گل و گیاه شهرستان محالت با حضور رئیس م

تحقیقات علوم باغبانی كشور برگزار شد
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بازینتیگیاهانوگلپژوهشكدهاندیشیهمجلسه
گیاهوگلتعاونی هایاعضایازبرخیوعاملمدیران

راس1400ماهآذریكمتاریخدرمحالتشهرستان
رونقدرتحقیقاتنقشاندیشیهمجلسه10ساعت

محلدرمحالتشهرستانزینتیگیاهانوگلتولید
دکترحضوربامحالتشهرستانفرمانداریجلسات

علومتحقیقاتمؤسسهمحترمرئیسحاجی وند
رزینتی، مدیگیاهانوگلپژوهشكدهرییسباغبانی،

محالتشهرستانکشاورزیجهاد اتحادیه، رییس
وگلتعاونی هایشرکتکشور، مدیرانگیاهوگل
محالت، گیاهوگلخوشهعاملومدیرمحالتگیاه

محققینوگیاهوگلتولید کنندگانازجمعی
ابتدادروشدشروعزینتیگیاهانوگلپژوهشكده

دررامواردیابراهیمیآقایوعلی پورآقایجناب
پژوهشكدهازخوددرخواست هایودغدغه هاخصوص

تولید کنندگانادامهدرنمودندبیانتحقیقاتحوزهو
خودموردینیازها و درخواست هایجلسهدرحاضر

شرکتمعاون. نمودندبیانراتحقیقاتحوزهاز
جهادمدیرمرکزی،استانصنعتیشهرک های
گلخوشهتوسعهعاملوشهرستانکشاورزی

بیانخصوصایندرراخویشنظراتنقطهمحالت،
ضمنحاجی ونددکترآقایادامهدر. داشتند

وپرداختندسخنرانیایرادبهبسیجهفتهگرامیداشت
تولیددغدغه هایازبرخیبهپاسخگوییضمن

کنندگان افرادنظراتنقطهودرخواست هابهتوجهبا،
کارگروهینمودندپیشنهادجلسهدرکنندهشرکت

بخشوتحقیقاتبینهماهنگیایجادجهت
علمیهیاتاعضایحضورباتولیدخصوصی

توسعهعاملکنندگان،تولیدازبرخیپژوهشكده،
علی پورآقایدبیریبااجرا،بخشنمایندهگل،خوشه

عتساجلسه. رسیدجلسهتصویببهکهشودتشكیل
.یافتپایانصلواتذکربادقیقه12/30



هب گلزار آی کز بلبل زغل گفتن بیاموزی  10A

h هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی

تحقیقاتموسسهفعالمشاركت
نشستپنجمیندرباغبانیعلوم

تحقیقاتسازمانمشتركوبینارهای
دانشگاهباكشاورزیترویجوآموزش
همکاری هایآژانسوژاپنتوتوری

بین المللی

وبینارهایسریازنشستپنجمین

بانژاپتوتوریدانشگاهباسازمانمشترک

بین المللیهمكاری هایآژانسمشارکت

(JICA)سالماهآذرسومچهارشنبهروز

حضوربا(2021نوامبر24بابرابر)جاری

توتوری،دانشگاهمسئوالنواساتید

انکارشناسومحققانجایكا،کارشناسان

پژوهشكده هایفعالحضورباوایرانی

یباغبانعلومتحقیقاتموسسهتابعه

دکترآقاینشستایندر.شدبرگزار

محققوعلمیهیاتعضوجعفریمسلم

دردیمکشتتوسعهخصوصدرانجیر

.ندنمودسخنرانیایران،درشیب داراراضی

كسب عنوان ایده برتر در سی و 
چهارمین رویداد شتاب آذربایجان  
توسط پژوهشگر موسسه تحقیقات  

علوم باغبانی كشور

لومعتحقیقاتموسسهعمومیروابطگزارشبه
حسندکترآقایجنابکشور،باغبانی

علومتحقیقاتموسسهمحققمحمودزاده
ابشترویدادچهارمینوسیدرکشورباغبانی

"گورانپیوندینهالتولید"ایدهباآذربایجان،
(ومسرتبه)"برترایده"عنوانکسببهموفق

شمندارزافتخاراینکسبتبریکضمن.گردید
پژوهشكدهپرتالشهمكارانهمهوایشانبه

موفقیتسردسیری،ومعتدلهمیوه های
تحقیقاتموسسهمحققانوهمكارانروزافرون

تمسالمتعالخداوندازراکشورباغبانیعلوم
.داریم
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هب گلزار آی کز بلبل زغل گفتن بیاموزی  11A

h هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی

کشاورزيجلسه کمیته راهبردي تفاهمنامه سند بهره وري آب و 
( بهره وري مصر ف آب در تولید انار)

انار،تولیددربآوریبهرهارتقایبرایالمللیبینتجارببررسیوکشاورزیآبوریبهرهسندتدوینمنظوربه
ترتیببه)حوریلی عمجیددکترووندحاجیشكرالهدکترآقایانشاملباغبانیعلومتحقیقاتموسسهنمایندگان

شناسظیفهومحمدرضادکترومحمدیگلمرتضیدکترآقایانو(موسسهارزشیابیونظارتمسئولورئیس
در1400/۹/7تاریخدر(گرمسیرینیمه هایمیوهومرکباتپژوهشكدهعلمیهیئتعضوورئیسترتیببه)

.نمودندشرکتکنفرانسویدئوصورتبهکشاورزیوآبوریبهرهسندتفاهمنامهراهبردیکمیتهجلسه
وشاورزیکراهبردیمطالعاتملیمرکزپژوهشیمعاون)کشاورزعباسمهندسآقایانحضورباکهجلسهایندر

شریعتمدارمحمدحسینمهندس،(کشاورزیجهادوزارتخاکوآبمعاون)اکبریمرادعلیمهندس،(آب
وکشاورزیجهادوزارتمدیرانازبرخیو(کشاورزیوآبوریبهرهسندتفاهمنامهراهبردیکمیتهرئیس)

شدهتهیه)اناردتولیدرآبمصرفوریبهرهوضعیتشناسوظیفهدکترآقایشد،برگزارتحقیقاتیموسسات
جلیلیهرازمهندسرحیمیان،حسندکتراالحكامی،مروجبیتادکترشناس،وظیفهمحمدرضادکترتوسط
پور،بنیانرضاعلیدکترجلینی،محمددکترنرجسی،وحیدهدکترپرویزی،حسیندکترراد،محمددکترمقدم،
ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانعلمیهیئتاعضایاز حوریعلیمجیددکترونیاشاهرخمحمدعلیدکتر

جلسهدردهکننشرکتاعضایسپس.گرفتقرارجلسهدرحاضریناستقبالموردکهنمودارائهرا(کشاورزی
.دادندقرارنظرتبادلوبررسیموردراشدهارائهمطالبمذکور،
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ٔ موزون مرغ، بوی خوش الهل زار انهل 12A

h

پیشرمدنومقسومرزقازبیشخوردن:استعقلمحالچیزدو
.معلوموقتاز
آهوانهلزهارورنشوددرگقضا کایتهبیاکفرهب دهنیازربآیدش بادزخاینرباستوکیلهکرفشتهاي ریپزنی؟رچاغبمیردهکخوردغمهچ

ردگلستان

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع

14شماره -ماه یک هزار و چهارصدآذر 

سیجبمقاومتحوزهبسیجیانازجمعیبازدیدتصویریگزارش
بتمناسبهچایپژوهشكدهستادازالهیجانشهرستانسپاه
فناوریوپژوهشهفته

به گزارش روابط عمومی پژوهشـكده چـای موسسـه    
ت تحقیقات علـوم باغبـانی کشـور، بنـا بـه درخواسـ      

ــدهی محتــرم ســپاه ناحیــه الهیجــان  در روز   فرمان
، جمعی از بسـیجیان  1400آذر 23سه شنبه مورخه 

ــا،     ــاخت هـ ــا، زیرسـ ــدی هـ ــتان از توانمنـ شهرسـ
و آزمایشگاه های تخصصی، باغ چای شـهید اسـالمی  

ستاد پژوهشـكده بـه مناسـبت هفتـه پـژوهش و      ... 
فناوری بازدید نمودند و توسـط مـدیران و محققـان   

پژوهشــــكده توضــــیحات الزم از جملــــه بیــــان 
دستاوردهای مهم ارائه گردید که در ذیل به روایـت 

تصویر انعكاس داده می شود
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