
سرويس شهرستان ها: برداشت توت فرنگى 
در حالى در مزارع مازندران آغاز شده كه حضور 
دالالن در باغات و مزارع كام كشــــاورزان را تلخ 
و از توليــــد، فقط هزينهها را روى دســــت آنان 

گذاشته است.
برداشــــت توت فرنگى از اول ارديبهشت در 
مزارع مازندران آغاز مى شــــود  و كشــــاورزان 
پــــس از ماه ها تالش اميدوارند بتوانند با فروش 
محصوالتشــــان، پولى به دست  بياورند اما با هر 
كشــــاورز و باغدارى كه هم صحبت مىشوى، 

مىگويد «امان از دالل و واسطه »
ردپاى دالالن و واسطهها در مزارع سرخ توت 
فرنگى بيش از ديگر محصوالت مازندران پررنگ 
است و ميوه را به قيمت ناچيز مى خرند و چند 
برابر قيمت خريد، در ديگر استانها به مصرف كننده 
به فروش مىرسانند و در اين بين باغدار مىماند و 

هزينههايى كه روى دستش باقى مانده است.
محمد حسنى، كشاورز جويبارى كه در حال 
برداشت توت فرنگى از مزرعه اش است، مىگويد: 
توت فرنگى محصول پرزحمتى است و كارمان از 
شخم زدن، بوته كارى، چندمرحله سمپاشى و غيره 
آغاز مىشود و اكنون در مرحله برداشت هستيم.

وى با بيان اين كه قيمت سموم و نهادههاى 
كشاورزى باال است و پايان برداشت بايد حساب 
كتــــاب كنيم توليد محصول به صرفه اســــت يا 
خير؟،مى افزايد: افزايش دستمزد كارگران از جمله 
دغدغهها اســــت و مســــئوالن بايد از كشاورزان 

حمايت كنند.
اين كشاورز با بيان اين كه قيمت توت فرنگى 
از توليد تا مصرف تفاوت بســــيارى دارد، ادامه 

مى دهد: نقش دالالن و واســــطهها در نوسانات 
قيمتى مهم و حائز اهميت است ؛ دالالن محصول 
را به قيمت پايينتر مى خرند و بســــيار باالتر به 

مصرف كننده مىفروشند .
احمدى يك كشــــاورزى بهنميرى هم كه از 
پاييز اقدام به كشت توت فرنگى مىكند و اكنون به 
برداشت اين محصول مىپردازد، مىگويد: برداشت 
توت فرنگى از ارديبهشت تا اواخر خردادماه طول 
مىكشد و متأســــفانه با قيمتهاى گزاف شامل 
نايلون، بوته، هزينه كاشت، سموم و غيره، سوددهى 

چندانى براى كشاورز ندارد.
وى ادامه مى دهد: براى هر هكتار بين 170تا 
200ميليون تومان هزينه مىكنيم اما دالل بازىها 
سبب مىشود تا موقع برداشت قيمت توت فرنگى 

كاهش يابد.
اين كشاورز با بيان اين كه توليد توت فرنگى 
به دليل باال بودن هزينههاى كارگرى و غيره براى 
توليدكننــــده صرفه اقتصادى ندارد، ادامه مى دهد: 
دستمزد 75تا 80هزار تومانى كارگر در سال قبل 
امسال به 170هزار تومان رسيده است و به دليل 
كمبود كارگر، نيروهاى كار را از زاهدان، گرگان و 

غيره تأمين مىكنيم.
وى با بيان اين كه اوايل بدون اســــتفاده از 
نايلون اقدام به كشت توت فرنگى مىكرديم، ادامه 
داد: چندين ســــال است كه نايلون كشى و بوته 
توت فرنگى را در سوراخهاى تعبيه شده كاشت 
مىكنيم كه اين كار سبب كاهش و صرفهجويى در 
مصرف آب مىشود و به دليل آن كه توت فرنگى 
فاقد پوست است، اين كار سبب توليد محصول 

سالم مىشود.

قاسمى كشاورز ديگرى كه از سال 70تاكنون 
در زمينه توليد توت فرنگى فعاليت دارد، در گفتگو 
با مهر مىگويد: در گذشته توت به صورت ديم 
بوده ولى اكنون بــــه صورت قطرهاى و مكانيزه

 است.

وى با بيان اين كه محصول را به استانهاى 
تهران، اصفهان، قم، كاشان و غيره ارسال مىكنيم، 
مى افزايد: به دليل تغيير الگوى كشــــت برداشت 
محصول زودتر از كشت سنتى انجام مىشود كه 
كمبود ادوات كشاورزى و ارائه نشدن تسهيالت ، 

از جمله دغدغههاى كشاورزان است.
بابلســــر از جمله مناطقى اســــت كه توت 

فرنگى در آن توليد مىشــــود و اين محصول در 
سال جارى با رشد 15درصدى مواجه بوده است. 
حميدرضا رحمانى مدير جهاد كشاورزى بابلسر 
ســــطح زيركشت توت فرنگى در اين شهرستان 
را 750هكتــــار اعالم مــــى كند و ادامه مى دهد: 

عمده محصول در بخش بهنمير اين شهرســــتان 
توليد مىشود.

وى ارقام كاماسارو، سلوا، گيالسى و دلندى 
كه سازگارى مناسبى با شرايط اقليمى منطقه دارند 
را از جملــــه ارقــــام توت فرنگى بيان مى كند و 
مى گويد: پيش بينى مىشــــود امسال 17هزار تن 

توت فرنگى در شهرستان توليد شود.

آورده اقتصادى يكهزار ميلياردى توليد توت
فرنگى در مازندران

كشــــت توت فرنگى اشتغالزايى بااليى دارد
و ميزان قابل توجهى از اين محصول در اســــتان
مازندران توليد و پيش بينى مىشود اين محصول
در سال جارى يكهزار ميليارد ريال آورده اقتصادى

براى مازندران داشته باشد.
حســــن مالى معاون مديــــر باغبانى جهاد
كشــــاورزى مازندران با بيان اين كه توت فرنگى
گياهى پرتوقع اســــت كه نياز غذايى بااليى دارد،
مى افزايد: مواد غذايى بايد با نسبت معين و مناسبت
در اختيار گياه قرار گيرد و تغذيه برگ و گياه الزم
است و بايد نسبت به مصرف صحيح و اصولى

كودهاى شيميايى اقدام شود.
وى ادامه مى دهد: ازت، فسفر، پتاس، كلسيم،
اوره از جمله عناصر مورد نياز گياه توت فرنگى
اســــت و اين محصول به صورت تازه خورى و

فرآورى شده مصرف مىشود.
ماليى با بيان اين كه ارقام تجارى و اصالح
شــــده توت فرنگى شامل كامارسو و سلدا است،
مى افزايد: اكنون برداشت اين محصول در استان
ادامه دارد و كشــــاورزان بايد زمانى محصول را
برداشت كنند كه ميوه از نظر اندازه حجم مناسبى
داشــــته باشد و دو سوم رنگ طبيعى قرمز را به

دست آورده باشد.
بنا به اين گزارش در اســــتان مازندران 4000
بهره بردار توت فرنگى وجود دارد و اين محصول
در شهرهاى ســــيمرغ، بابلسر، بهنمير، قائمشهر،
جويبار، ســــارى، نكا، بهشهر، گلوگاه، بابل و آمل

توليد مىشود. 
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اخبار شهرستان ها

پاى دالالن روى گلوى كشاورزان ؛ اختالف نجومى قيمت توت فرنگى از مزرعه تا مغازه

 بهرهبردارى از 23 هزار شغل در حوزه پوشاك 
سرويس شهرستان ها: مديرعالم بنياد بركت با اشاره به احتياج ساالنه كشور به 
400 ميليون دست لباس گفت: ظرفيتهاى خيلى خوبى در حوزه توليد پوشاك وجود 

دارد و با حداقل سرمايهگذارى مىتوان به حداكثر بهرهبردارى رسيد.
اميرحسين مدنى درآيين بهرهبردارى از 6600طرح توليد پوشاك بنياد بركت ستاد 
اجرايى فرمان امام دراستان ها  و اختتاميه رويداد ملى «چرخ بركت» ، با تاكيد بر اينكه 
حمايت از توليدكنندگان پوشـــاك از اولويتهاى اين بنياد اســـت، افزود : بهرهبردارى 
از اين 6600طرح سبب ايجاد 23 هزار فرصت شغلى در 1200منطقه محروم كشور 
شـــده اســـت. وى ادامه داد: بنياد بركت 145 ميليارد تومان براى راهاندازى اين تعداد 
طرح در حوزه پوشاك سرمايهگذارى كرده و البته توانسته است275 ميليارد تومان از 

منابع مردمى را هم به ميدان بياورد.
به گفته مديرعامل بنياد، با راهاندازى طرح  هاى اين بنياد در حوزه پوشاك، بيش 
از 5 ميليون دست لباس توليد و روانه بازار شده است. مدنى درباره رويداد ملى «چرخ 
بركت» به عنوان بزرگترين رويداد نوآورى_كارآفرينى صنعت پوشاك هم توضيح داد: 
400 ايده از سوى فعاالن صنعت پوشاك به دبيرخانه اين رويداد رسيد كه 120 ايده 

به عنوان طرحهاى داراى قابليت سرمايهگذارى و تجارىسازى برگزيده شد.
   اختصاص عيدي نوجوان يزدي به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد

يزدـ  خبرنگار اطالعات: محمد متين بهروان نوجوان يزدي 25 ميليون ريال مبلغ 
عيدي امسال خود را به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومي ستاد ديه استان يزد؛ محمد متين بهروان نوجوان يزدي 
با همراهي مادر و خواهر كوچك خود با حضور در دفتر ستاد ديه استان يزد مبلغ 25

ميليون ريال عيدي خود را براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد اهداء كرد.
اين نوجوان يزدي هدف خود از اين اقدام خداپسندانه را خوشحال كردن دل فرزنداني 
بيان داشت كه پدر يا مادرشان به دليل بدهي در زندان هستند. وي گفت: با ديدن برنامه 
تلويزيوني ماه مهرباني و آشنا شدن با اين موضوع تصميم گرفتم تا مبلغي را كه در سال 

1400 به عنوان عيدي جمع كرده بودم، صرف آزادي زندانيان جرائم غيرعمد كنم.
اميريه دامغان صاحب بزرگترين اقامتگاه سنتي ميشود

دامغانـ  خبرنگار اطالعات: شـــهردار اميريه دامغان با بيان اينكه شـــهرداري امسال 
حدود30 ميليارد ريال بودجه عمراني به اين شهر اختصاص داده است، افزود: اميريه در 

نظر دارد ساخت بزرگترين مجموعه اقامتي و پذيرايي 5 ستاره را كه يكي از نيازهاي 
شهرستان دامغان است، كنگ زني كند.

محمدعوض آباديان گفت: با ساخت اين مجموعه اقامتي براي حدود 80 نفر اشتغال 
ايجادخواهد شد و با توجه به زمين وامكانات و ظرفيتهاي خوب منطقه اين مجموعه 
سنتي پذيرايي ساخته خواهد شد و استقبال بخش خصوصي ميتواند در تسريع و كيفيت 

ساخت اين اقامتگاه بسيار تأثير گذار باشد.
مشاركت نيكوكار مقيم آلمان در طرح اطعام مهدوي

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كميته امداد منطقه 18 تهران از مشاركت نيكوكار 
مقيم كشور آلمان در طرح اطعام مهدوي براي كمك به خانوادههاي تحت حمايت خبر 

داد.
مجيد برزگر با اعالم كمكهاي حاميان و خيران، سازمانها، نهادها و گروههاي جهادي 
در قالـــب طـــرح اطعام مهدوي، گفت: از ابتداي ماه مبارك رمضان تاكنون 7150 وعده 
غذاي گرم در قالب رزمايش ايران همدلـ  اطعام مهدوي و همچنين هزار و 418 سبد 

كاال در ميان خانوادههاي تحت حمايت اين نهاد توزيع شده است.
برزگر به كمك 28 ميليون توماني يكي از نيكوكاران ايراني مقيم آلمان اشاره كرد 
و گفت: اين نيكوكار با اطالع از كمكهاي آشنايان خود به كميته امداد در قالب طرح 

اطعام مهدوي، اقدام به كمك در اين زمينه كرده است .
ساخت 640 واحد صنفي، صنعتي و خدماتي در شهرك صنعتي قرچك 

ـ خبرنگار اطالعات: فرماندار شهرستان قرچك گفت: 640 واحد صنفي،  قرچك
صنعتي و خدماتي در شهرك صنعتي قرچك در حال ساخت است كه اتفاق مبارك و 

تأثيرگذاري در عرصه رونق اقتصادي اين شهرستان محسوب ميشود.
بهمن خطيبي گفت: از ابتداي شروع بهكار اين شهرك صنعتي كه يكي از دستاوردهاي 
مهم دولت براي توسعه اشتغال و رونق توليد است، 160 واحد صنفي و صنعتي در اين 

شهرك فعال شدهاند و هم اكنون مشغول توليد هستند.
خطيبي با اشاره به كارهاي عمراني در شهرك صنعتي شهرستان قرچك اظهار داشت: 
تاكنون 17 پروژه عمراني و زيرساختي در اين شهرك اجرا شده، چراكه تأمين زيرساختها 
يكي از اصليترين اهداف رونق شهرك تازه تأسيس اما فعال قرچك است كه هم اكنون 
نيز 5 پروژه عمراني در حال اجرا و 17 پروژه ديگر در حال انجام تشريفات مناقصه است، 

ضمن آنكه تا كنون 5 هزار نفر در اين شهرك صنعتي مشغول به كار شدهاند.
اعطاي تسهيالت به 1929طرح اشتغال روستايي در قزوين 

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قزوين گفت: 
از ابتداي شروع طرح تا پايان سال 99، يك هزار و 929 طرح اشتغال روستايي در قزوين 

تسهيالت كم بهره دريافت كردهاند.
رضا گروسي با بيان اينكه پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي از سال 96 آغاز شده 
است افزود: تا كنون مبلغ 264 ميليارد و 918 ميليون تومان تسهيالت براي اشتغال 4 هزار و 
263 نفر به طرحهاي مذكور پرداخت شده است .وي با اشاره به ميزان تسهيالت پرداختي 
بانكهاي استان، اضافه كرد: بانك كشاورزي به 735 طرح با هزار و 660 اشتغال، پست 
بانك به 470 طرح با 929 اشتغال، صندوق كارآفريني اميد به 431 طرح با 709 اشتغال 

و بانك توسعه تعاون به 293 طرح با 965 اشتغال تسهيالت پرداخت كردهاند.
 گلستان، رتبه پنجم كشوري در پرداخت تسهيالت رونق توليد را دارد

گلستان رتبه پنجم كشوري در پرداخت تسهيالت  گرگانـ  خبرنگار اطالعات: استان
رونق توليد را داراست و از جلسه پيشين تا به امروز 24 فقره تسهيالت به ارزش 102

ميليارد تومان به توليدكنندگان پرداخت شده است.
هادي حق شناس استاندار گلستان در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
استان افزود: هدف ما حل مشكالت توليد بخصوص در زمينه تسهيالت بانكي است و 
تالش داريم با پرداخت اصل بدهي توسط توليدكنندگان، در پرداخت فرع و جريمه به 

آنها كمك كنيم.
وي با بيان اينكه استان گلستان در پرداخت تسهيالت كشاورزي و همچنين تسهيالت 
نوسازي و بازسازي جايگاهي خوبي در كشور دارد، يادآور شد: بانكها در سال توليد، 
پشتيبانيها و مانع زداييها همكاري مضاعفي در ارايه تسهيالت به واحدهاي توليدي داشته 

باشند تا از اين طريق بتوانيم زمينه بهبود شرايط اقتصادي و اشتغال را فراهم آوريم.
افتتاح نخستين مركز دفن بهداشتي زباله مازندران در قائمشهر

ساريـ  خبرنگار اطالعات: طي 2 سال گذشته بيش از 2 هزار ميليارد ريال از سوي 
سازمان شهرداريها براي حل مشكل مزمن زباله استان تامين اعتبار شده است.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران در مراسم افتتاح نخستين مركز 
دفن بهداشتي زباله مازندران در قائمشهر با اعالم اين خبر افزود: اين مبلغ براي تكميل 

طرحهاي نيمه تمام پسماند مازندران هزينه شده است.
مهدي رازجويان با اعالم اينكه به سرانجام رساندن معضل پسماند مازندران يكي 
از اولويتهاي اصلي استانداري است، گفت: كمك و تالشهايي كه طي 2 سال گذشته 
براي حل معضل زباله در مازندران صورت گرفته به اندازه 10 برابر تالشهاي گذشته 
بوده است .وي تشكيل سازمان پسماند در استان را نتيجه همين تالشها و تمركز بر 
حل معضل زباله دانست و افزود: وجود مراكز دفن زباله غيربهداشتي نه زيبنده مازندران 
سرســـبز اســـت و نه با محيط زيست شكننده آن همخواني دارد، در حالي كه قدمت 

مراكز دفن زباله استان به بيش از 50 سال ميرسد.

اخباركوتاه

 با انتخاب فرد اصلح آينده كشور تضمين ميشود

عمليات اجرايي پروژه انتقال آب شرب شهر كرمان  بزودي انجام ميگيرد  

اراكـ  خبرنگار اطالعات:  نماينده 
وليفقيه در استان مركزي گفت: مردم 
بايد بدانند كه هيچ كشـــوري براي ما 
دل نميسوزاند، بنابراين بايد براي تعيين 
سرنوشـــت كشور و نظام اسالمي در 
انتخابات حضور يافت و با انتخاب افراد 

اصلح آينده كشور را تضمين كرد.

آيتاهللا قربانعلي دري نجفآبادي 
در نشست شوراي اداري استان مركزي 
با اشاره به ضرورت حضور پرشور و 
آگاهانه مردم در انتخابات افزود: حضور 
حماسي مردم با ايجاد روحيه اميد و 
انگيـــزه در اليههاي مختلف جامعه، 
توطئههاي دشمنان و بدخواهان نظام 
اسالمي را خنثي و گام دوم انقالب را 

تضمين ميكند.
وي با بيان اينكه انتخابات يك 
همهپرسي ملي و آوردگاه با عظمت 
اســـت يادآورشـــد: مردم با حضور 
پرشـــور خود در ايـــن رخداد، به 
دشـــمنان نظام اسالمي ثابت ميكنند 
كه با تمامـــي وجود پاي آرمانهاي 
امام راحل، مقام معظم رهبري و شهدا 

ايستادهاند.

امام جمعـــه اراك با بيان اينكه 
حضور گسترده در انتخابات و گزينش 
فرد اصلح بهعنوان رئيسجمهوري و 
افراد توانمند براي شوراهاي اسالمي 
شـــهر و روستا يك وظيفه شرعي و 
ملي است گفت: آحاد مردم مومن و 
انقالبي بايد نسبت به اين موضوع مهم 

توجه داشته باشند.
نماينده ولي فقيه دراستان مركزي 
بـــا بيان اينكه در صـــورت اقدام به 
قطـــع برق، نبايـــد توليد از آن متأثر 
شـــود يادآورشـــد: صادرات برق از 
كشورمان به ديگر كشورهاي منطقه 
جنبه اســـتراتژيك دارد كه به نوعي 
امنيت كشور را تضمين ميكند، بنابراين 
صادرات برق استان در هر شرايط بايد 

حفظ شود.

كرمــــانـ  خبرنگار اطالعات: 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
شوراي اسالمي از توافق نهايي براي 
اجراي پروژه انتقال آب شرب شهر 
كرمان از منابع آبي پروژه انتقال آب 

خليج فارس خبر داد.
محمدرضــــا پورابراهيمي در 
نشست با استاندار كرمان، دكتر عدل 
معاون فني، امور زيربنايي و توليدي 
ســــازمان برنامه و بودجه كشور و 
مهندس جانباز مديرعامل شــــركت 
مهندســــي آب و فاضالب كشور 
در زمينه تســــريع در اجراي پروژه 
خط انتقال آب شــــرب شهر كرمان 
گفــــت: پيگيريها و توافقات انجام 
شده در ماههاي گذشته موجب شده 

است پروژه بلند مدت انتقال آب از 
سرشاخههاي كارون براي استانهاي 
يزد و كرمان عملياتي شــــود و مسير 
خط انتقال و رديف بودجه براي اين 

طرح اختصاص يابد. 
 او اعالم كرد: حجم باالي منابع 
مورد نياز از يك سو و كمبود منابع 
بودجهاي به دليل شــــرايط كشور از 
ديگر ســــو، امكان تامين منابع براي 
استمرار فعاليتهاي اين پروژه فراهم 

نشد و اين طرح متوقف ماند.
پورابراهيمــــي خطاب به دكتر 
عدل و مهندس جانباز گفت: بخشي 
از پروژه انتقال آب از سرشاخههاي 
كارون بــــه يزد و كرمان از مســــير 
رفسنجان اجرايي شده و براي اينكه 

ما بتوانيم از ظرفيت خط انتقال آب 
خليج فارس استفاده كنيم، الزم است 
بخشهاي باقي مانده اجراي پروژه 
لوله گذاري از مســــير رفسنجانـ 
كرمان تا كيلومتر 127 نهايي شود.

وي اضافه كـــرد: با توجه به 
توافق انجام شده با مجمع سهامداران 
شركت انتقال آب خليج فارس مبني 
بر تخصيص آب صنعت و شـــرب 
به مركز اســـتان كرمان، در صورت 
اجراي پـــروژه خط لوله تا منطقه 
127 كيلومتـــري كرمان به يزد كه 
از مسير رفسنجان ميگذرد، امكان 
تخصيـــص و انتقال از خط مذكور 
براي شـــهرهاي رفسنجان و كرمان 

مسير خواهد شد.

برپايى مراسم پرفيض شبهاى قدر در سراسر كشور

ســـرويس شهرســـتان ها: آيين نخستين شب از 
شبهاى پرفضيلت قدر با نواى «الغوث» عالقه مندان 
خاندان عصمت و طهارت(ع) در سراســـر كشورمان 

برگزار شد.
ديشب همزمان با شب 19ماه رمضان كه مصادف با 
نخستين شب از شبهاى قدر و سالگرد ضربت خوردن 
اميرمومنان حضرت على(ع) اســـت، آيين سوگوارى و 
بزرگداشت اين شب بزرگ با حضور پرشور زائران و 
با رعايت دســـتور العمل هاى بهداشتى در حرم مطهر 

رضوى برگزار شد.

اين مراسم با قرائت قرآن كريم، مرثيه سرايى ذاكران 
اهل بيت عصمت و طهارت (ع) و قرائت دعاى جوشن 
كبير آغاز و در ادامه آيين احيا و قرآن بر سر گذاشتن 
برگزار شـــد. همچنين بيرق هاى عزا همزمان با آغاز
 شب هاى عزادارى شهادت حضرت على (ع) و ليالى 

قدر در حرم مطهر رضوى برافراشته شدند.
به گزارش خبرنگاران ما از سراسر كشور، ديشب مراسم 
احيا در حرم هاى مطهر حضرت معصومه(س)،حضرت 
شاهچراغ (ع)  و همچنين محوطه هاى باز امامزادگان و 

معابر شهرها و روستاها برگزار شد.
آيتاهللا قربانعلي دري نجفآبادي:
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