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اخبار
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
خوزستان خبر داد؛

اجرای قانون الزام فراگیری
آموزش فنی وحرفهای درمناطق
نفتخیز جنوب

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان از
اجرای قانون الزام فراگیری آموزش فنی و حرفهای
در شرکتهای پیمانکاری مناطق نفتخیز جنوب
خبر داد.
عبدالنبی سواعدی در جلسه اجرای تفاهمنامه
سهجانبه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور،
کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب که با حضور مدیران کل ،معاونان
و کارشناسان مناطق بوشهر ،فارس ،لرستان ،ایالم
و کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان برگزار شد،
گفت :این تفاهمنامه مهمترین تفاهمنامه سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور در سال  ۱۴۰۰است
که مقام عالی وزارت بر اجرای آن تأکید دارد.
وی اظهار کرد :از فرصت به وجود آمده برای
مشارکت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
برای اجرای مسئولیت اجتماعی در تأمین و تجهیز
زیرساختهای مهارتآموزی همچنین هدفمند
کردن آموزش مهارتی از طریق سفارش محوری
با استفاده از قانون الزام فراگیری آموزش فنی و
حرفهای در حوزه ارکان ثالث شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب پیشبینی شده بهرهمند شد.
سواعدی خواستار تبادلنظر ،استفاده از تجارب
و تشکیل کارگروه تخصصی و اجرایی با برگزاری
مستمر جلسات راهبردی مناطق برای اجرای بهتر
و هدفمند تفاهمنامه شد.
وی بیان کرد :بر اساس توافق صورت گرفته
مقررشده که نیازسنجی مهارتهای مورد نیاز برای
 ۲۸مخزن نفتی در  ۶استان اعالم و نیروی انسانی
ماهر و متخصص تربیت شود.
به گزارش مهر ،تفاهمنامه همکاری سهجانبه
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ،شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب و کمیته امداد خمینی (ره)
با موضوع اجرای قانون الزام فراگیری آموزشهای
فنی و حرفهای برای اشتغال به کار ،راهبرد
توانمندسازی جوامع میزبان در نظامنامه صنعت
نفت و افزایش شانس اشتغال کارجویان دوره دیده
(آزاد و تحت پوشش) کمیته امداد حضرت امام
خمینی (ره) در سال جاری منعقد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اعالم کرد:

بستری  ۴۲۵مبتال به کروناطی یک
روز در فارس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت۴۲۵ :
بیمار جدید مبتال به کرونا طی یک روز گذشته در
استان فارس بستری شدند که نشان از وضعیت
شکننده ویروس کرونا در استان دارد.
دکتر مهرزاد لطفی در نشست روزانه ستاد
مدیریت کرونا در علوم پزشکی شیراز با بررسی
آخرین وضعیت کرونا در استان و اعالم خیز
آهسته موارد ابتالء و بستری بیماران در مراکز
درمانی استان طی چند روز اخیر ،شکست
زنجیرههای انتقال این بیماری را عالوه بر دریافت
واکسن و گسترش ایمنی عمومی در جامعه،
نیازمند پایبندی جدی تمامی افراد به رعایت
پروتکلهای بهداشتی دانست که با تالش
مسؤوالن اجرایی و همراهی مردم ممکن میشود.
او با اعالم بستری  ۴۲۵بیمار جدید مثبت
و دارای عالئم کرونا در بیمارستانهای استان
طی  ۲۴ساعت گذشته ،نیاز مبرم به رعایت
پروتکلهای بهداشتی را یادآور شد و گفت:
وضعیت کرونا در فارس همچنان شکننده است و
در شرایط کنونی ضرورت دارد مردم استان نسبت
به رعایت شیوه نامههای بهداشتی توجه بیشتری
داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره
به گذشت حدود  ۱۹ماه از آغاز این اپیدمی و
گسترش آگاهیهای علمی بین المللی در این
زمینه افزود :یافتههای جدید و آگاهی بیشتر
نسبت به خصوصیات این ویروس و چرخش آن
در جامعه ،همچنان ضرورت رعایت پروتکلهای
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک ،حفظ فاصله
فیزیکی از دیگران ،وجود تهویه مناسب در محیط
و پرهیز از تجمعات را یادآور میشود.
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مدیر کل آموزش و پرورش کردستان:

مدارس کردستان بر اساس سناریوهای ستاد کرونا بازگشایی می شود
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش کردستان ،رشید قربانی در نشست
ویدئو کنفرانس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش
شهرستانها و مناطق تابعه استان اظهار داشت:
همزمان با سوم مهر در همه مدارس استان آئین
بازگشایی با حضور عوامل اجرایی و آموزشی برگزار
میشود و هر شهرستان و منطقه باید مراسم نمادین
بازگشایی مدارس را با رعایت پروتکلهای بهداشتی و
مطابق شیوه نامه ابالغی برگزار کند.
قربانی تمهید مقدمات برای بازگشایی موفق مدارس
را نیازمند الزاماتی دانست و افزود :یکی از الزامات،
ساماندهی نیروی انسانی است که با تخصیص نیرو،
انجام به موقع نقل و انتقال و برقراری تعادل ،نیروی
انسانی مورد نیاز استان تأمین شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش کردستان ،وضعیت
استان از لحاظ برخورداری از نیروی انسانی را مطلوب
دانست و گفت :در اسرع وقت باید نیروی انسانی
موجود سازماندهی شود .وی هم چنین به مشکالت
سامانه یکپارچه وزارتی نیز اشاره کرد و گفت:
یکی دیگر از اقدامات الزم ،کالس بندی مدارس و
تخصیص نیروی انسانی است که تا قبل از آغاز سال
تحصیلی جدید باید عملیاتی شود.
قربانی در ادامه سخنان خود به نحوه فعالیت
مدارس از اول مهر ماه  ۱۴۰۰پرداخت و با بیان اینکه
سناریوهایی توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و
تدوین شده و بعد از تأیید نهایی ستاد ملی کرونا تا
اواخر هفته جاری به استانها ابالغ خواهد شد.
وی اظهار داشت :بر اساس سناریوهای پیش بینی
شده در مهر ماه به غیر ازمناطق کوچک ،مدرسه
حضوری نداریم و آموزشها عمدتا ً مجازی خواهد
بود .وی افزود :از اول آبان ماه فعالیت مدارس بر
اساس جمعیت دانش آموزی و گروه بندی و البته
با توجه به مصوبه ستاد کرونا به صورت حضوری
آغاز میشود و در این زمینه ،اختیار تصمیم گیری به
مدرسه و شهرستان واگذار و تشخیص بر عهده
شورای مدرسه میباشد که منتظر هستیم سناریوها
ابالغ شود و البته این امر منوط به واکسیناسیون
کامل ،کاهش وضعیت کرونایی موجود و فعالیت در
شرایط زرد است.
مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در بخش
دیگری از سخنان خود بر ساماندهی فضاهای
آموزشی و تجهیزات نیز تأکید کرد و گفت :در فرصت
باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی ،این موضوع نیز
باید مدیریت شود.
وی ادامه داد :یکی دیگر از اقدامات الزم ،تدوین
اطلس آموزشی و نحوه دسترسی دانش آموزان به
آموزش است که باید توسط ادارات و مدارس ،قبل از
آغاز سال تحصیلی جدید تهیه و شورای معلمان هر
مدرسه هفته آینده در مدارس تشکیل شود.

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس:

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان
اصفهان:

کالسی بی معلم نمیماند

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت :مقدمات الزم برای آغاز سال تحصیلی جدید در سطح استان فراهم شده است.

بر اساس
سناریوهای
پیش بینی
شده در مهر
ماه به غیر از
مناطق کوچک،
مدرسه
حضوری نداریم
شها
و آموز 
عمدت ًا مجازی
خواهد بود
قربانی هم چنین بر توزیع به موقع کتابهای
درسی دانش آموزان قبل از آغاز سال تحصیلی جدید
در بین دانش آموزان تأکید کرد و افزود :باید دانش
آموزانی که تاکنون به هر دلیل موفق به ثبت سفارش
کتابهای درسی نشده اند ،در فرصت باقی مانده تا
آغاز سال تحصیلی جدید ،اقدام کنند در غیر این
صورت برای آنها کتاب درسی تهیه نمیشود و دچار
مشکل میشوند.
مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به
سواالت مطرح شده در خصوص لباس فرم دانش
آموزان و دغدغه والدین در این خصوص تصریح کرد:
تعیین تکلیف وضعیت لباس فرم دانش آموزان در
اختیار شورای مدرسه است و با توجه شرایط حاکم
و سال تحصیلی جدید ،توصیه میشود در صورتی
که لباس فرم سال قبل کوچک نشده است دانش
آموزان از همان لباس فرم استفاده کنند و الزامی
برای تهیه لباس جدید نیست.
قربانی تصریح کرد :در پایههای ورودی نیز فعال ً
اجباری نباید باشد و اگر آموزش حضوری شود،
دانش آموزان میتوانند بر اساس لباس فرم سایر
دانش آموزان اقدام به تهیه لباس کنند.
وی از تعیین یک نفر از کارشناسان مرتبط به عنوان
مسئول پیگیری شبکه شاد در استان و کمیته راهبری

شاد خبر داد و گفت :باید در سطح شهرستانها و
مناطق نیز کمیتهای جهت مدیریت شبکه شاد و
پاسخگویی به سواالت و ابهامات دانش آموزان ،اولیا
و معلمان تشکیل و برنامههای ابالغی مدیریت شود.
قربانی با تأکید بر صدور ابالغ نیروی انسانی بر
اساس سامانه یکپارچه وزارتی ،گفت :با توجه به در
پیش بودن بازگشایی مدارس ،تا  ۱۵مهر ماه مرخصی
و مأموریتها لغو شده است.
تعیین تکلیف مدیریت مدارس ،بررسی وضعیت
ایمنی مدارس و توجه به سالمت روحی ،روانی و
جسمی دانش آموزان و مدیریت سرویسهای
حمل و نقل دانش آموزی به منظور جلوگیری از
بروز هر گونه مشکل ،عدم اجبار در اخذ شهریه
توسط مدارس و رعایت ضوابط مالی و توجه به
مقررات از دیگر توصیههای مدیر کل آموزش و
پرورش کردستان به مدیران و رؤسای شهرستانها
و مناطق بود.
مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در بخش
پایانی سخنان خود بر شناسایی و جذب دانش
آموزان تارک و بازمانده از تحصیل تأکید و از مدیران
و رؤسای خواست ضمن تشکیل جلسه با مدیران
مدارس ،نسبت به پیگیری موضوع اقدام و پوشش
تحصیلی دانش آموزان را تکمیل کنند.

وی با اشاره به تعیین ناظر کشوری به عنوان
معین استان در اجرای پروژه مهر ،گفت :از تاریخ
 ۲۰شهریور تا  ۱۰مهر ماه کلیه اقدامات واحدهای
اداری و آموزشی در اجرای برنامههای پروژه مهر و
بازگشایی توسط ناظر وزارتی ارزیابی میشود لذا کلیه
بخشها برای ارزیابی اقدامات آمادگی داشته باشند
و فعالیتها مستند سازی شود.
قربانی از تعیین ناظران معین استان برای هر
شهرستان و منطقه خبر داد و گفت :هر شهرستان
و منطقه نیز متناظر اقدام استان ،برای هر چند
مدرسه ،یک نفر را به عنوان معین انتخاب کنند تا
بر اساس چک لیستهای ابالغی ،اقدامات را رصد
و کنترل کنند.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد :در آستانه
بازگشایی مدارس شهرستانها و مناطق نسبت به
تشکیل نشست شورای آموزش و پرورش با دستور
کار بازگشایی اقدام نموده و از مشارکت دستگاهها و
همراهی نهادها و مسئوالن برای آغاز سال تحصیلی
جدید استفاده کنند.
گفتنی است در این نشست معاونین آموزش
ابتدایی و متوسطه استان و رؤسای ادارات ارزیابی
عملکرد و پاسخگویی به شکایات و گروه طرح و برنامه
نیز به بیان اولویتهای کاری خود پرداختند.

کدهای درآمدی شهرداری بندرعباس از طریق وزارت نفت پیگیری شود

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت :نمایندگان مجلس
و اعضای شورای شهر پیگیری کدهای درآمدی شهرداری مرتبط با
وزارت نفت را در دستور کار قرار دهند.
حجتاالسالم عبدالرضا حیدری در هشتمین جلسه شورای
اسالمی شهر بندرعباس با اشاره به نقش مهم اعضای شوراهای شهر
و روستا در نظارت بر امور ،اظهار کرد :یک شورای شهر زمانی موفق
خواهد شد که چشماندازی مشخص برای توسعه داشته باشند و
برای تحقق آن گام بردارند.
وی الزمه اجرای صحیح وظایف را فارغ شدن از وابستگیهای
حزبی و جناحی دانست و عنوان کرد :یکی از راهکارهای حل مشکل
عدیده شهر بندرعباس استفاده از کدهای درآمدی مختلف است.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس ادامه داد :کد درآمدی مرتبط
با حل مشکالت حمل و نقل و ترافیک مرتبط با وزارت نفت در قانون
دیده شده است اما همچنان در این حوزهها دچار مشکل هستیم.
وی با ذکر این نکته که این درآمد در بودجه سنواتی دیده شده
است ،تشریح کرد :باید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

و تهیه لوازم یدکی خودروها از طریق این کد درآمدی اقدام شود.
حیدری با ذکر این نکته که دومین کد درآمدی برای حل مشکل
ترافیک ،جرایم رانندگی است ،مطرح کرد :بر اساس قانون باید ۵۰
درصد از جرایم رانندگی به حساب شهرداریها واریز شود تا در حوزه
حمل و نقل عمومی و حل مشکل ترافیک هزینه شود که متأسفانه
این مهم تحقق نیافته است و نیاز به پیگیری دارد.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با ذکر این نکته که نمیتوان
تمام مشکلها را نگاه کالبدی حل کرد ،بیان داشت :به عنوان مثال
برای حل مشکل حاشیهنشینی و رفع مشکالت کودکان نیاز به
فرهنگسازی داریم که باید در این راه از ظرفیتهای رسانهها و
روابط عمومیها استفاده کرد.
حیدری انضباط اجتماعی را یکی از موارد مورد تاکید در شورای
بندرعباس دانست و تصریح کرد :در این دوره با روحیه فردگرایی،
مصرفگرایی و اشرافیگیر مقابله خواهیم کرد.
وی نقش نظارتی شورای شهر را دارای سه بعد دانست و عنوان
کرد :نظارت بر مصوبات شورا ،نظارت بر وظایف قانونی شهرداری و

نظارت بر عملکرد مدیرانی که خدمتشان متناسب با خدمات شهری
است.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس ابراز داشت :پس از
بازدیدهایی که در سطح شهر بندرعباس و محالت مختلف داشتیم،
مشخص شد که بسیاری از مشکالت به وجود آمده ناشی از
تصمیمهایی است که به صورت جزیرهای و بدون جلب نظر مردم
است که این روند باید دگرگون شود.
وی ضمن تاکید بر بازدیدهای میدانی توسط مدیران شهری،
تشریح کرد :اگر بازدیدهای میدانی توسط مدیران شهری صورت
بگیرد ،مدیران از حال پشت میز نشینی خارج میشوند و وارد عرصه
تصمیمگیری اجتماعی خواهند شد که در نهایت باعث کاهش
ضریب خطای تصمیمات خواهد شد.
حیدری اصالحات بودجه با هدف توجه به محالت کم برخوردار
را از اولویتها دانست و مطرح کرد :با توجه به اینکه اقشار زیادی
دستفروشی میکنند؛ باید تدبیری برای آن اندیشیده شود و
مکانهایی برای آنها فراهم گردد.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با اشاره به بازار ماهیفروشان
بندرعباس و فضای ماهی پاککنی این بازار ،بیان داشت :فضای
ماهی پاککنی قریب به دو سال بدون ضابطه شفاهی در اختیار
تعاونی ماهی فروشان قرار گرفته که این ضایعات بدون هماهنگی
به مبلغ حدود  ۷۰۰میلیون تومان به شخص دیگری اجاره داده شد.
حیدری تصریح کرد :سازمان این امکان را به صورت مزایده برای
متقاضیان در نظر گرفت و سال گذشته شخصی با مبلغ  ۲۵میلیون
تومان برنده شد؛ اما وضعیت آن هنوز مشخص نیست که باید در
کمیسیون حقوقی این موضوع مطرح و پیگیری شود تا حق هیچ
کسی ضایع نشود.
وی عنوان کرد :از هیأت رئیسه شورای شهر انتظار داریم که
نامهها ،بخشنامه و آئیننامههای ارسالی از دستگاههای دیگر که
دارای برچسب محرمانه نیستند را در جلسات علنی و نامههای
محرمانه را در جلسات غیر علنی در اختیار اعضای شورای شهر
قرار دهید.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش اصفهان
گفت :از همه پتانسیلهای قانونی که وزارت
آموزش و پرورش به ما تکلیف کرده استفاده
کردیم و کالسی را برای آغاز سال تحصیلی بدون
معلم نخواهیم داشت.
محمد اعتدادی در شورای پروژه مهر اداره کل
آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت:
یکی از دستگاههایی که در  ۱۸ماه گذشته
مأموریت اصلی آن از زمان پاندمی کرونا متوقف
و مسدود شد و کار و فعالیت اصلی آنکه حضور
در فضا فیزیکی مدارس بوده است ،آموزش و
پرورش بود و شاید کمتر دستگاهی این آسیب
جدی را دیده باشد.
وی تاکید کرد :ما از حیث کیفیت آموزشی که
مدام مطرح شد طبیعی است که آن طور که باید
و شاید نتوانستیم و نشده که در فضای مجازی
عمل کنیم ،در همین راستا همواره خانوادهها
باید بدانند که هیچ چیز جای آموزش حضوری را
نخواهد گرفت و فضای مجازی اجازه نمیدهد که
ما به خوبی کار خود ر انجام دهیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان
ادامه داد :ما در آموزش و پرورش این آمادگی
را داریم که مهرماه سال تحصیلی را با همه
کاستیهایی که به ویژه در حوزه کمبود نیروی
انسانی باشکوه آغاز کنیم ،تالش خود را در حوزه
تأمین معلم انجام دادیم و از همه پتانسیلهای
قانونی که وزارت آموزش و پرورش در حوزه
جذب معلم به ما تکلیف کرده استفاده کردیم
و کالسی را برای آغاز سال تحصیلی بدون معلم
نخواهیم داشت.
شاد رایگان است
وی اضافه کرد :همانطور که از سوی ستاد
ملی کرونا و وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده
مهرماه کالسهای درس به صورت مجازی برگزار
خواهد شد ،همچنین همچون  ۱۸ماه گذشته
در مناطق عشایری ،روستایی و کم جمعیت
آموزشها به صورت حضوری خواهد بود.
اعتدادی در خصوص وضعیت شبکه
آموزش مجازی شاد تصریح کرد :شاد یکی
از اصلی ترین برنامههای آموزش و پرورش
اصفهان و ایران است که باعث افتخار آموزش
و پرورش است و با همه کمبودها در آغاز به
کار آن ،به جایی رسیدیم اشکاالت عمده آن با
همکاری ایرانسل حل شده است.
وی تاکید کرد :استفاده از شاد برای معلم،
دانش آموز و اولیا با همکاری همراه اول
و ایرانسل کامال ً رایگان است و اینترنتی
برای آن صرف نخواهد شد تا همه دانش
آموزان و معلمان به راحتی به آن دسترسی
داشته باشند.
بسته ویژه آموزش اول ابتدایی آماده شده است
همچنین لیال سادات ابطحی در این جلسه
در خصوص تعداد کالس اولیها برای سال
تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱اظهار داشت :امسال ۹۳
هزار و  ۹۲۳کودک نوآموز در مقطع اول ابتدایی
خواهیم داشت که این تعداد برای ما خیلی
ارزشمند است و امیدواریم با برگزاری جشن
شکوفهها ورود آنها به مدرسه را در یک فضا
شاداب داشته باشیم.
وی افزود :در صدد این هستیم که کودکی
از تحصیل باز نماند زیرا یکی از پارامترهای
مهم آموزشی درصد پوشش افراد است و تمام
تالش خود برای جذب حداکثری دانش آموزان
پایه اولی داشتهایم تا هیچ دانش آموزی در این
مقطع از تحصیل جای نماند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
و پرورش استان اصفهان با اشاره به بررسی
ظرفیت آموزش مجازی برای پایههای ابتدایی
گفت :تمامی فضاهای آموزشی برای سال
تحصیلی آینده بررسی شدهاست ،همچنین
بسته آموزش مجازی معلمان کالس اولی را
داشتیم تا آموزش در این پایه با دقت بیشتری
انجام شود ،همچنین عالوه بر بسته آموزش
معلمان اول ابتدایی دانش آموزان این دوره نیز
بستههای آموزشی خواهند گرفت زیرا کیفیت
آموزش برای ما بسیار مهم است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی همدان:

سطح زیر کشت محصوالت باغی در همدان بیش از  ۸۳هزار هکتار است
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی همدان گفت :سطح زیرکشت محصوالت
باغبانی استان همدان بالغ بر  ۸۳هزار و  ۵۰۰هکتار است.
حجت الله شهبازی با بیان اینکه سطح زیرکشت محصوالت باغبانی بالغ بر ۸۳
هزار و  ۵۰۰هکتار است ،افزود :از این میزان  ۷۲هزار و هفتصد هکتار سطح باغات
استان را شامل شده است و میزان تولید محصوالت باغی استان  ۷۹۲هزار و۵۰۰
تن که از این میزان باغات میوه تاکنون  ۳۷۰تن برداشت شده که  ۳۹۰هزار تن
محصوالت باغی که در ادامه فصل یعنی پایان مهر ماه انجام خواهد شد.
شهبازی با تاکید بر اینکه عمده محصوالت باغبانی استان شامل انگور  ۴۱۵هزار
تن ،گردو  ۶۲هزار تن ،سیب  ۱۴۵هزار تن هلو و شلیل  ۷۵هزار تن است که
بیشترین سطح باغات مربوط به شهرستان مالیر است که  ۲۲هزار و ۵۰۰هکتار
مساحت باغات این شهرستان است ،تصریح کرد :بعد از شهرستان مالیر،
شهرستان نهاوند سطحی بالغ بر  ۲۰هزار  ۵۰۰هزار هکتار ،تویسرکان سطح بالغ
بر  ۱۰هزار هکتار و  ۹هزار هکتار سطح زیر کشت باغات مربوط به همدان است.
وی گفت :البته این بدین مفهوم نیست که در مابقی شهرستانهای استان
محصوالت باغی کشت نمیشود ،این  ۴شهرستان از شهرستانهای عمده کشت
محصوالت باغی را به خود اختصاص دادهاند و در شهرستان بهار  ۶هزار و
شهرستان رزن  ۵هزار  ۵۰۰باغ به صورت انگور موجود است.
وی گفت :طرح سرشاخه کاری باغات که در سال  ۱۳۹۶برای  ۳۵۷درخت
انجام شده که در  ۱۴۰۰برنامه  ۱۰هزار پیوندک باید انجام شود و مقدمات کار
انجام شده است.

شهبازی با بیان اینکه این طرح در تمام شهرستانها غیر از کبودرآهنگ انجام
شده است ،افزود :در گذشته درختان گرد به صورت بذری تکثیر میشدند ولی در
این طرح درختانی که قدیمی هستند و محصول نامناسب و ریز دارند شاخ و برگ
این درختان را حذف میکنند و پیوند روی آنها انجام میشود با رقمهای شناخته
شده که روی این درختان سوار میکنند.
وی با بیان اینکه سال اول با هزینه دولت این پیوندکها از نوع خارجی وارد
کشور شده است و رایگان در اختیار باغدار قرار گرفت و سرشاخه کاری به صورت
رایگان انجام شد و به مرور زمان مقدار جزئی هزینه توسط باغدار برای پیوندک
متقبل شد ،خاطرنشان کرد :متوسط برداشت گردو در استان  ۳تن و  ۵۰۰کیلو
است و اگر این طرح موفق شود به برداشت  ۵تن هم خواهیم رسید.
وی گفت :آموزشهای عملی همراه با دانش جدید و تکنولوژی جدید اولین بار
است در استان همدان انجام شده است و با توجه به اینکه گردو درخت سختی
است و پیوند زدن گردو با تکنولوژی روز دنیا و کشور ترکیه بومی سازی شده است،
از نظر کارشناسان ایرانی به همراه کارشناسان ترکیه در این طرح استفاده کردهاند
و دورههای با تکنیکهای روز جهانی برگزار شده است که هدف از این کارها و
برنامهها گیرایی گردو با روش پیوندزنی خواهد بود.
شهبازی بابیان اینکه از اقدامات قابل توجه که برای اولین بار در کشور انجام
شده است میتوان به باغ مادری گردو که در شهرستان تویسرکان احداث شده
است اشاره کرد که ارقام گردو مرغوب برای پیوندک در آن استفاده شده است،
تصریح کرد :یک گلخانه در شهرستان تویسرکان احداث شده است که اقالم

گردوی پیوندی استانهای مجاور و قسمتی بزرگی از کشور را نهال گردو و پیوندک
را تأمین و خاص استان همدان است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با بیان اینکه از
طرحهای شاخص میتوان به طرح فراز یا ایستاده کردن باغات انگور هم نام برد،
ادامه داد :در استان طرح سیستم کشت انگور به صورت زمینی است در زمستان
شاخ و برگ درختان زیر خاک میرود و بهار بیرون میآید و در این طرح به صورت
ایستاده ستونهای که در باغ وصل میشود به صورت رو سیمی و ایستاده انگور
رشد میکند ،تصریح کرد :از ابتدای طرح  ۱۵۲هکتار در  ۲سال گذشته انجام شده
است و برنامه سال  ۱۴۰۰سطحی برابر  ۱۵۰هکتار خواهد بود.
وی گفت :آلو یکی از محصوالتی است که میتوان به عنوان یک محصول
شناخته شده در استان نام برد که در شهرستان تویسرکان و مختص
روستای کهنوش است و به صورت فن آوری و چرخه تولید در بازار عرضه میشود
و این محصول به صورت خام در شهرستان اسدآباد و تویسرکان تبدیل میشود و
تولیدی بالغ بر  ۲۰هزار تن است.
شهبازی با بیان اینکه تولیدات دیگری هم در بخش داروهای دارویی در استان
وجود دارد ،افزود :ساالنه  ۱۰هزار  ۵۰۰هکتار ساالنه زیر کشت گیاهان دارویی
میرود که عمده تولیدات گیاهان دارویی گشنیز و رازیانه است که تولید  ۲۶هزار
تن را به خود اختصاص داده است همچنین زمین زیر کشت گل محمدی ۲۱۳
هکتار است که ساالنه  ۲۸۶تن گل در استان تولید میشود.
وی با تاکید بر اینکه نهاوند در سالهای گذشته عمده تولید کننده گشنیز کشور

بوده است و در حال حاضر تولید گشنیز در استانهای مجاور مانند کرمانشاه و
لرستان توسعه پیدا کرده است ،تصریح کرد :در مورد رازیانه شهرستان رزن اولین
تولید کننده کشور است ،همچنین زعفران یک محصول قدیمی در زمان گذشته
در استان همدان بوده است و با توجه به پر آبی در سالهای گذشته این محصول
چون کم آب بر است در بقیه نقاط کشور کاشت شده است و در استان همدان
در سالهای قبل  ۵الی  ۱۰هکتار بوده است که خوشبختانه اعتبارات دولتی و
سرمایه و تسهیالتی که شامل این محصول شده است ،کشت زعفران  ۱۶۰هکتار
در استان شده است که سال گذشته  ۶۹۰کیلوگرم زعفران از سطح مزارع زعفران
استان برداشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه متأسفانه اکنون استان همدان در گروه استانهای کم آب
معرفی شده است ،خاطرنشان کرد :کشاورزان و باغداران استان همدان میتوانند
به سمت کشت زعفران بروند که در یک هکتار  ۵کیلوگرم زعفران در دوره ۲۰
روزه کاری جمع آوری میشود و به راحتی از یکسال کشت هفت سال برداشت
میتوان داشته باشند.
مدیر باغداری استان همدان در پایان بابیان اینکه ارزش محصوالت باغبانی
استان همدان بالغ بر  ۵۵هزار میلیارد ریال است که حدود یکهزار و یکصد
میلیارد ریال آن شامل محصوالت گلخانهای است و حدود  ۲هزار میلیارد ریال
ارزش تولید محصوالت گیاهان دارویی استان را شامل میشود ،تصریح کرد:
تنها محصوالت صادراتی استان همدان کشمش است که به کشورهای روسیه،
کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.

