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12 شوال1443 اجتماعى شماره 458 شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401

اخبار

جزئیات جدید از واریز یارانه  
حمایتى براى 72 میلیون نفر ایرانى 
سازمان هدفمندى یارانه ها از واریز یکصد و سى و پنجمین و یکصد 
و سى و ششــمین مرحله یارانه نقدى براساس دهک هاى شناسایى 
شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با مبالغ تعیین شده به حساب 

23 میلیون سرپرست خانوار واریز شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ســازمان هدفمندسازى یارانه ها، 
براساس قانون بودجه سال 1401 و دستور رییس جمهور، یارانه 400

هزار تومانى براى دهک هاى اول تا سوم و یارانه 300 هزار تومانى براى 
دهک هاى چهارم تا نهم به ازاى هر نفر، دوشــنبه (19 اردیبهشت ماه 
1401) به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. بر این اساس، با واریز 
ایــن دو مرحله از یارانه جدید، یارانه هاى که در دهم و بیســتم هر ماه 
به به حساب سرپرستان واریز مى شد از این تاریخ پرداخت نمى شود. 

واریز این مرحله در راســتاى اجراى سیاست هاى دولت در کاهش 
و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینى، کاهش فاصله طبقاتى، تصمیم 
به هوشمندســازى و بازتوزیع یارانه کاالهاى اساســى و همچنین  به 
موجب جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه سال 1401 انجام 

شده است. 
در این نوبت، خانوارهاى مشــمول دریافت یارانه بر مبناى دهک 
بندى اعالم شــده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به 9 دهک 
تقسیم مى شــود که بر این اساس به مشموالن دهک هاى اول تا سوم 
به ازاى هر نفر ماهانــه مبلغ 400 هزار تومان و به دهک هاى چهارم تا 
نهم به ازاى هر نفر ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان به حساب سرپرستان 

پرداخت خواهد شد.
بر اساس فهرســت اعالم شده، مشــموالن دریافت یارانه توسط 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى بیــش از 23 میلیون خانوار ایرانى 

هستند که 72 میلیون نفر ایرانى را شامل مى شود.
 مبالغ اعالم شده براى دو ماه به صورت نقدى به حساب سرپرستان 
خانوار واریز شد و زمان برداشــت آن تا اعالم رسمى دولت در حساب 

مردم غیر قابل برداشت خواهد بود. 
متقاضیــان مى توانند براى کســب اطالعات بیشــتر یا هر گونه 
پرسش به سامانه رسیدگى به درخواســت یارانه وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعى  بــه آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه یا با مرکز 
پاســخگویى تلفنى آن وزارتخانه به شــماره ارتباطى 021-6369

تماس بگیرند.ثبت نــام از متقاضیان جدید یارانــه، از قلم افتادگان، 
جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز به زودى از طریق وب گاه سازمان 

هدفمندسازى یارانه ها و رسانه هاى جمعى اطالع رسانى خواهد شد.
با تصمیات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس جمهور متقاضیانى که به 
هر دلیلى از یارانه دوره هاى قبل محروم یا از ثبت نام یارانه جا مانده اند 
پس از طى مراحل ثبت نام و بررسى شرایط متقاضى در صورت واجد 
شرایط بودن مانند سایر مشــموالن یارانه جدید نیز از این دو نوبت از 

یارانه بهرمند خواهند شد. 
همچنین  اقساط تسهیالت قرض الحسنه 10 میلیون ریالى کمک 
معیشــت نقدى و کرونا از سرپرســتان خانوارى که این تسهیالت را 
دریافت کرده اند، کسر شده است. بر این اساس، با واریز این دو مرحله 
از یارانه جدید، یارانه هاى که در دهم و بیســتم هر ماه به به حســاب 

سرپرستان واریز مى شد از این تاریخ پرداخت نمى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى مازندران خبر داد:

اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار براى 
بیمارستان هزار تختخوابى مازندران

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى مازندران گفت: از محل ســفر 
ریاســت جمهورى 200 میلیــارد تومان اعتبار براى بیمارســتان 
آیت اهللا طبرسى ســارى در نظر گرفته شده اما هنوز تخصیص پیدا 
نکرده اســت. فرهاد غالمى صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره 
به قابلیت هاى بهداشــتى و درمانى دانشگاه علوم پزشکى مازندران، 

اظهار کرد: در دانشگاه چندین برنامه شاخص را پیگیرى مى کنیم.
وى تصریــح کرد: پروژه هــزار و 100 تختخوابى ماهفروجک در 
حال پیگیرى است که در فاز یک 65 درصد، فاز دو 20 درصد و در فاز 

سه پیشرفت خاصى نداریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى مازندران، اضافه کرد: پیگیرى براى 
راه انــدازى این مرکــز درمانى به صورت ویژه در دســتور کار حوزه 
درمانى دانشــگاه قــرار دارد و بنده به صورت روزانــه این موضوع را 
پیگیرى مىکنم.وى در ارتباط با اجراى طرح پزشک خانواده، افزود: 

برنامه ریزى براى تکمیل این پروژه در دستور کار قرار دارد.
غالمى در ارتباط با میزان اعتبار بیمارســتان آیت اهللا طبرســى، 
گفت: 200 میلیارد تومان از محل ســفر رئیس جمهور و 18 میلیارد 
تومان از محل ســازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا کرده است اما 

این اعتبارات کافى نیست.
وى در ارتباط با بیمارســتان رازى، گفــت: این مرکز درمانى 95

درصد پیشــرفت فیزیکــى دارد و عملیات اجرایى این ســاختمان 
بــه زودى به اتمام مى رســد و براى تامین تجهیــزات نیاز به تامین

 اعتبار هستیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى مازندران، در ارتباط با انتصابات، 
گفت: نباید دقت را فداى ســرعت کنیم، اگر انتخاب نامناسب باشد 

کار دچار لطمه مى شود.
وى درباره دخالــت نمایندگان مجلس، افــزود: در انتصابات ما 
از نماینــدگان، فرماندار و یا افراد مورد اعتماد مشــورت مى گیریم 
امــا در تصمیم گیرى هــا تالش مى کنــم افــراد دارى صالحیت را

 انتخاب کنیم.
غالمى با اعالم اینکه کارگروه ســالمت برگزار شده است، افزود: 
بحث زباله، فاضالب و ســگ هاى ولگــرد و مباحث اجتماعى مطرح 
شده اســت که اختیار حضور خبرنگاران در این جلسه با استاندارى 
است.وى در ارتباط با بى خطرســازى زباله در مراکز درمانى دولتى 
استان، افزود: دستگاه هاى بى خطر ســازى بیمارستان ها به خوبى 
فعال هســتند در بخش خصوصى مشــکالتى وجود دارد، نخستین 
متولى زباله هاى عفونى افرادى هستند که خودشان تولید مى کنند 

و باید بخش خصوصى در این زمینه پاسخگو باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى مازندران، اضافه کرد: به عوامل 
تولید کننده زباله عفونى بخش خصوصى مهلت دادیم که نســبت به 
ســاماندهى آن اقدام کنند و اگر اقدام مناسبى انجام نشود از طریق 

قانونى پیگیرى مى کنیم.
 یکى از نکاتى خوبى که در این نشست بسیار مورد توجه خبرنگاران 
قرار گرفته است، استقبال رئیس دانشــگاه از نقد و نظرهاى فعاالن 
رســانه اى بوده و غالمى اعالم کرد که اگر به دانشــگاه در جایى نقد 
وارد باشد و توسط خبرنگاران مطرح شود تیم دانشگاه در این زمینه 

پاسخگوى افراد هستند.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایران مبارزه و مقاومت را تنها راه نجات سرزمینهاى اشغالى 
دانست و از نقش دالل هاى یقه سفید در ممانعت از اشتغال 

در صنعت دخانیات کشور پرده برداشت.
محمد شــیخان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره 
شرکت دخانیات ایران با دعوت آیت اهللا دکتر میراحمدى 
امام جمعه گلوگاه به این شهر سفر کرده و سخنران پیش از 

خطبه نماز جمعه امروز این شهر بود.
وى پس از شرکت در راهپیمایى روز قدس این شهر در 
جمع نمازگزاران با اشاره به رشادتها و شجاعت هاى مردم 
مازندران در طول تاریخ انقالب اســالمى گفت:  مازندران 
دیار علویان، ســرزمین شــیران و سلحشــوران انقالبى و 
هزاران شهید دفاع مقدس است که در دفاع از نظام و انقالب 

از جان و مال خود گذشتند.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایران افــزود: همانطور که مقام معظــم رهبرى فرمودند، 

اسرائیل غاصب از صحنه روزگار محو شدنى است.
شــیخان خطاب به جوانان مومن و حزب الهى تصریح 
کــرد: امروز جوانــان جبهه مقاومت بــه نمایندگى از کل 
مسلمانان جهان اسالم در حال مبارزه هستند و حمایت از 

انتفاضه آنها، یک تکلیف و ماموریت انقالبى است.
وى با اشاره ســخنرانى سردار ســالمى فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى براى جوانان فلسطینى در غزه 
که دیشب بصورت مجازى برگزار شد گفت: این سخنرانى 
پیامهــاى مهمــى براى جبهــه مقاومــت و رژیم غاصب

 اسرائیل دارد.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 

ایــران مهمترین پیام این ســخنرانى را ادامــه مقاومت و 
مبارزه با رژیم صهیونیستى دانست و گفت: روز قدس که از 
یادگارهاى معمار کبیر انقالب اسالمى حضرت امام راحل 

است، موجب وحدت و نزدیکى امت اسالمى شده است.
شــیخان گفت: مقاومت امروز به مرحله اى  رسیده که 
هیمنه پوشالى گنبد آهنین را درهم شکست و ما مى بینیم 
که موشــک هاى جبهه مقاومت ضعــف و ناکارآمدى این 

گنبد را آشکارتر ساخته است.
وى بــا تاکید بر اینکه جهاد، مبــارزه و مقاومت تنها راه 
آزادى ملت فلسطین اســت، افزود: با وحدت و یکپارچگى 
صفوف مســلمانان و حمایت از جهاد، مبــارزه و مقاومت، 

پیروزى را محقق خواهد کرد.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایــران افزود: من قاطعانه مى گویم که عزم و اراده اى که در 
بین جوانان مبارز فلســطینى و جبهه مقاومت وجود دارد، 
شکست و سقوط رژیم اشــغالگر قدس را حتمى و قطعى 

کرده است.
شیخان با اشاره به شهادت روزانه جوانان، زنان و کودکان 
فلسطینى از سوى این رژیم غاصب افزود: قطعا این جنایات 
بى پاســخ نخواهد ماند و پایه هاى لرزان این رژیم با خون 

جوانان سست تر شده است.
وى با تاکید بر اینکه جهاد و مبارزه تا پیروزى ادامه خواهد 
داشــت، افزود: با درایت مقام معظم  رهبرى نیروى قدس 
براى پیشقراولى در مبارزه و جبهه مقاومت بنیانگذارى شد 

که شهید سلیمانى پرچمدار این عرصه بود.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایران حضور در راهپیمایى روز قدس و حمایت از فلسطین 

را یک فریضه دانســت و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستى 
هیچ بویى از انسانیت نبردند و مبارزه با آنها تا پیروزى باید 

ادامه یابد.
شــیخان با اشــاره به شــعار دولت آیت اهللا رئیســى 
گفت:عدالــت، مبــارزه با فقر، فســاد، ظلــم و تبعیض از 
شعارهاى این دولت اســت و در این فصل جدید همه باید 

خادم ملت و مردم باشیم.
وى در بخش پایانى ســخنان خود به نامگذارى ســال 
بعنوان ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوى 
مقام معظم رهبرى اشــاره کرد و افزود: در هفته کارگر قرار 

داریم و باید قدر دان زحمات این کارگران عزیز باشیم.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایران اشتغال را یک موضوع بسیار مهم دانست و افزود: امروز 
در هــر خانواده حداقل یک جوان بیــکار وجود دارد و باید 
با ایجاد ظرفیت ســازى براى اشــتغال در کشور براى این 
جوانان فکرى کرد و یکى از راههاى ظرفیت ســازى براى 

اشتغال حضور در میدانهاى تولید است.
شیخان تاکید کرد: باید با بومى سازى و توجه به ظرفیت 
ها و استعدادهاى داخل، به خودکفایى برسیم و از وابستگى 
رهایى یابیم.وى خطاب به مردم شهرســتان گلوگاه گفت: 
این منطقه حاصلخیز با حضور کشاورزان زحمتکشى است 

که صنعت دخانیات در این منطقه ریشه دارد.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایران با بیان اینکه دخانیات صنعتى با قدمت یکصدســاله 
اســت که ظرفیت هاى بسیار خوبى دارد، افزود: اما عده اى 
فرصت طلب، ثروت اندوز و چپاولگر این صنعت را در سال 
1381 در قبال طرح فریب با پوشــش تولید مشترك، در 

اختیار کمپانى هاى خارجى قرار دادند.
شــیخان با بیان اینکه این کمپانى ها 80 درصد ســهم 
بــازار ما را تصاحب کردند و ســرمایه این مملکت را خارج 
مى کننــد، تصریح کرد: این تفکر وادادگى اســت که ما با 

آن مخالفیم.
وى افــزود: تفکرى که در ســال 1381 پاى خارجى ها 
را بــه صنعت دخانیــات ایران باز کرد، در دولت گذشــته 
آنهــا را تثبیت کــرد و راس رئیــس جمهور هــم از آنها 

حمایت مى شد.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات 
ایران به نقش دالل هاى یقه سفید در ممانعت از اشتغال در 
صنعت دخانیات کشور اشــاره کرد و افزود: دالل هاى یقه 
سفید کمپانى هاى خارجى اگر بگذارند، صنعت دخانیات 
مى تواند 100 هزار نفر شغل در کشور ایجاد کند و از خروج 

ارز و ورود قاچاق به کشور جلوگیرى نماید.
شیخان با بیان اینکه متاســفانه عده اى نمى گذارند تا 
این هدف مهم محقق شود، تصریح کرد: چون منافعشان در 
آنجاست و مى خواهند از این منافع براى خود و بستگانشان 
اســتفاده کنند که البته ما نخواهیم گذاشت و این وعده را 
به شما خواهم داد که با حضور خادمین شما صحنه به نفع 

ملت تغییر خواهد یافت.
پس از ســخنان شیخان،آیت اهللا دکتر میراحمدى امام 
جمعه گلوگاه از وى تقدیر و تشــکر کرد و گفت: از مدیریت 
انقالبى و جهادى دکتر شــیخان که بــا رویکردى تحول 
گرایانه و فســاد ستیزى وارد صنعت دحانیات کشور شده، 
قدردانى مى کنیم. همچنین از دیدگاهها و بیانات حماسى 

و انقالبى دکتر شیخان تقدیر مى کنیم.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران عنوان کرد:

نقش دالل هاى یقه سفید در ممانعت
 از اشتغال در صنعت دخانیات کشور

محمد شیخان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران با دعوت 
آیت اهللا دکتر میراحمدى امام جمعه گلوگاه به این شهر سفر کرده و سخنران پیش از 
خطبه نماز جمعه امروز این شهر بود.وى پس از شرکت در راهپیمایى روز قدس این شهر 
در جمع نمازگزاران با اشاره به رشادتها و شجاعت هاى مردم مازندران در طول تاریخ 
انقالب اسالمى گفت:  مازندران دیار علویان، سرزمین شیران و سلحشوران انقالبى و 
هزاران شهید دفاع مقدس است که در دفاع از نظام و انقالب از جان و مال خود گذشتند.

 تداوم شرایط آب و هوایى ابرى و نیمه ابرى در مازندران 
طى دو هفته گذشــته در حالى توت فرنگى کاران استان 
را به انتظار آفتاب نشــانده که امسال بعضى مسایل جنبى 
مانند کاهش قدرت خرید مردم و کمبود شکر نیز آشفتگى 
بــازار این محصول خوش رنگ بهــارى را دو چندان کرده 
است.گزارش میدانى ایرنا از منطقه بهنمیر بابلسر که مرکز 
تولید توت فرنگى مازندران اســت نشــان مى دهد که در 
زمان حاضر با این که بیش از یک ماه از آغاز برداشــت این 
محصول در اســتان مى گذرد ، اما هوا طى دستکم نیمى 
از این فرصت اســتثنایى برداشت ابرى و بارندگى بود و به 
همین دلیل کشاورزان این روزها چشم به آسمان دوخته 
اند تا با خارج شــدن آفتاب از پشت ابرها وارد مزارع یاقوت 
قرمز شوند. توت فرنگى میوه اى است که هر چه بیشتر نور 
آفتاب دریافت کند ، رنگش قرمزتر ، مزه اش شــیرین تر ، 

کیفیتش فزوتر و خوش طعم تر مى شود.
معمــوال از یک بوته توت فرنگى مى توان تا ســه بار در 
دوره زمانى دو ماهه یعنى قبل از شــروع تابستان محصول 
برداشت کرد. آفتابى نبودن هوا سبب مى شود تا کشاورزان 
نتوانند بیشتر از یک یا دو بار میوه برداشت کنند. از طرفى 
دیگر هم برداشت الجرم در هواى ابرى به عرضه محصول 
کم کیفیت به بازار مى انجامد که  هم به زیان کشــاورزان 

است و مصرف کننده متضرر و بى اعتماد مى شود .
کارشناسان باغبانى درجه حرارت مطلوب هوا در شبانه 
روز براى گیاه توت فرنگى را 15 تا 25 درجه سانتى گراد با 
رطوبت نســبى باالى 40 درصد مى دانند، وضعیتى که در 
صورت  کشت نهال در خاك شنى یا رسى شنى با زهکش 
مناسب ســبب مى شــود تا کیفیت و کمیت تولید یکجا 
افزایش یابد.هواى مازندران طى دو هفته اخیر عمدتا ابرى 
و بارانى بود و طبق پیش بینى هواشناسى این شرایط جوى 

دستکم تا پایان هفته جارى هم ادامه خواهد داشت.
بررسى ها از بازار عرضه توت فرنگى مانند بازار نرگسیه 
ســارى نشــان مى دهد که اگر چه توت فرنگى از بیستم 
فروردین ماه امسال در قالب نوبرانه با قیمت 65 هزار تومان 
در هر کیلو گرم وارد بازار مصرف اســتان شــده بود ، اما به 
دلیل تاخیر و کند شــدن فرایند برداشت ناشى از شرایط 
نامناسب آب  و هوایى ، قیمت این محصول بر خالف شرایط 
نرمال آب و هوایى همچنان باال باقى مانده و از دســترس 
بســیارى از مصرف کنندگان خارج است. هم اکنون با این 
که بیشتر از یک ماه از زمان برداشت مى گذرد ،  قیمت توت 
فرنگى مخصوص  پخت مربا 35 تا 45 هزار تومان اســت و 
نوع تازه مناسب براى تازه خورى نیز قیمتى تا دو برابر این

 میزان دارد.
باال بودن قیمت توت فرنگى مخصوص پخت مربا از آن 
جهت اهمیت دارد که بسیارى از خانواده هاى داراى درآمد 
متوسط  به پایین قدرت خرید نوع تازه خورى آن را ندارند 
ولى مصرف کننــده اصلى نوع مرباپزى براى تامین مرباى 

ارزان قیمت خانوار هستند.
مرباپزى و شــیره یا شربت گیرى از توت فرنگى یکى از 
فعالیت هاى زنان مازنــدران در میانه فصل این محصول 
اســت ، فعالیتى که مى تواند هم بــراى تولید کننده و هم 

مصرف کنندگان مناسب باشد. به عبارتى همواره بخشى 
از توت فرنگى تولیدى در مازندران بویژه میوه هایى که ریز 
هستند به پخت مربا و گرفتن شیره و شربت اختصاص مى 
یابند. در همین حال مربا و شــربت تــوت فرنگى از جمله 
ســوغاتى هاى مازندران به شمار مى رود ، محصوالتى که 
عالوه بر نوع کارخانه اى ، بخش زیادى از آن دســت پخت 
کدبانوهاى مازندرانى اســت که هم به مصرف خانگى مى 
رســد و هم به عنوان سوغاتى به مســافران و گردشگران 

فروخته مى شود.
از طرفى کمبود شــکر و قیمت باالى آن براى مربا پزى 
نیــز مزید بر علت وضعیت بازار تــوت فرنگى در مازندران 
شده است.گذشته از باال بودن قیمت شکر ،سهمیه بندى و 
محدود کردن عرضه آن به فروشگاه هاى بزرگ نیز بخش 
زیادى از بانوان مازندرانــى را براى مربا پزى دچار تردید و 

مشکل کرده است.

گسترش سایه بى اعتمادى 
گذشــته از شــرایط آب و هوایى و کمبود شکر ، یکى از 
مهم ترین آشــفتگى هــاى موجود در بــازار توت فرنگى 
مازندران ســوء استفاده بسیارى از فروشندگان از عنوان « 
ارگانیک » براى فروش این محصول است. سوء استفاده از 
این عنوان از  چند ســال پیش شروع شد و اکنون تا جایى 
گسترش یافته است که تقریبا تمامى عرضه کنندگان توت 
فرنگى در شهر و روستا و حاشــیه خیابان ها از این عنوان

 استفاده مى کنند .
اساســا توت فرنگى که حــدود 90 درصد آن همچنان 
به صورت فله اى و بدون بســته بندى استاندارد عرضه مى 
شود ،میوه اى است که به اعتقاد بسیارى حتى شستن آن 
ســبب کاهش کیفیت مى شود. در این شرایط وجود انواع 
توت فرنگى در اندازه هاى مختلف با عرضه سنتى همواره 
مردم را به عنوان مصرف کننده به لحاظ سالمت دچار شک 
و تردید مى کند.این که درصد باقى ماند ســموم در توت 

فرنگى به لحاظ فیزیولوژى توت فرنگى وجود دارد، مصرف 
کنندگان را طبق تبلیغات فروشــندگان که توت فرنگى 
محلى و ارگانیک را فریاد مى زنند،  عامل  سرگردانى مردم 
اســت ،در حالى که میوه هاى ارگانیــک تعریف و فراینده 

خاص خودش را دارد.
مدیر جهاد کشــاورزى بابلســر ضمن تایید کند شدن 
برداشت و متضرر شدن تولید کنندگان  مصرف کنندگان 
با اظهار این که به طور یقین هواى ابرى و نیمه ابرى عالوه 
بر تاخیر در چیدن توت فرنگى ، کیفیت این میوه را کم مى 
کند ،توضیح داد : هر چند شرایط کشت و روند رویشى توت 
فرنگى مطلوب بوده اســت ، اما به دلیل کم بودن روزهاى 
آفتابى ، برداشــت این محصول و عرضه بــه بازار با تاخیر

 انجام مى شود.
حمیدرضا رحمانــى در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا با 
بیان اینکه امسال 850 هکتار اراضى کشاورزى شهرستان 
بابلسر به کشت توت فرنگى اختصاص یافت، گفت: متوسط 
عملکرد توت فرنگى در هر همکار 22 تن است و اگر شرایط 
آب و هوایى مناسب تر شــد به تولید و عرضه  18 هزار تن 

توت فرنگى در این شهرستان مى رسیم.
مدیر جهاد کشــاورزى بابلســر با اشــاره به اینکه این 
شهرستان، بیشترین تولید و سطح زیر کشت توت فرنگى 
را در اســتان دارد، تصریح کــرد: بخش عمده توت فرنگى 
در بهنمیر کشت مى شــود که با توجه به کیفیت مطلوب 
محصول این منطقه و درآمد مناســب حاصل از آن، کشت 

این محصول مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه برداشت توت فرنگى این منطقه همه 
ساله از اواســط فروردین آغاز و تا پایان خرداد ادامه دارد، 
گفت: ارقام کاماراسو، سلوا، گیالسى و دلندى که سازگارى 
مناســبى با شرایط اقلیمى منطقه دارند در این شهرستان 

کشت مى شود.
معاون باغبانى جهاد کشاورزى مازندران نیز  در گفت و 
گو با ایرنا با تایید نگرانى توت فرنگى کاران اســتان از ادامه 

شرایط آب و هوایى ابرى و نیمه ابرى در استان و کم بودن 
تعداد روزهاى آفتابى ، گفت : نور آفتاب عامل مهمى براى 

کامل شدن قند و رنگ آورى میوه توت فرنگى است.
حســین موالیى اضافه کرد : به طور یقین هواى ابرى و 
نیمه ابرى عــالوه بر تاخیر در چیدن توت فرنگى ، کیفیت 
این میوه را کم مى کند.وى توضیح داد : هر چند شــرایط 
کشت و روند رویشــى توت فرنگى مطلوب بوده است ، اما 
به دلیل کم بودن روزهاى آفتابى ، برداشت این محصول و 

عرضه به بازار با تاخیر انجام مى شود.

جاى خالى کشت قراردادى 
وى با بیان این که کشاورزى توت فرنگى در مازندران هر 
ســاله فنى تر مى شود، در عین حال گفت: عمده برداشت 
و عرضه توت فرنگى در اســتان همچنان ســنتى است ، از 
طرفى نبود صنایع وابســته نیز ســبب مى شد تا بازار این 
محصول که در بازه زمانى خاص باید فرآورى و یا صادرات 

شود مشکالت را دوچندان مى کند.
وى بــا بیان این کــه همه توت فرنگى هــاى تولید در 
مازندران بر اســاس آزمایش هایى که از ســوى دانشگاه 
هاى علوم پزشکى مازندران و بابل صورت مى گرد ، سالم و 
عارى از سموم هستند، گفت: این که تبلیغات فروشندگان 
مبنى بر ارگانیک بــودن توت فرنگى را فریاد مى زنند ،نیز 
نمى تواند براى همه محصول واقعى باشــد ، اما باقى مانده 
ســموم در توت فرنگى وجود ندارد و تولیدات بویژه توت 
فرنگى هایى که از ســوى برخى از برندها بسته بندى و در 
داخل عرضه و یا به خارج صادرات مى شــود ، کامال تحت

 نظارت است.
معــاون باغبانى جهاد کشــاورزى مازنــدران در مورد 
اهمیت کشــت قــراردادى در محصوالتــى که همچنان 
سنتى و مهمتر این که در بازه زمانى کم تولید و باید عرضه 
شــود را ضــرورى خواند و گفت: با توجه بــه هزینه باالى 
تولیــد و اهمیت مصرف تازه خورى آن کشــت قراردادى 
ایــن گونه محصــوالت مى توانــد به نفع تولیــد کننده 

و مصرف کننده باشد.
موالیى کشــاورزى توت فرنگى را یــک فعالیت تقریبا 
جانبى و در قالب کشــت دوم در زمین هاى استان دانست 
و بیان داشت: مزیت کشــت قراردادى در این است که به 
راحتى مى توان با اطمیمان دادن به کشــاورزان مبنى بر 
حمایت هاى ویژه در تولید و مهمتر بازار مصرف ، ســطح 
کشــت را افزایــش و در نتیجه عالوه بر بــاال رفتن درآمد 

کشاورزان ،عامل رونق  اقصتادى استان نیز مى شود.
مازندران 460 هزار هکتار اراضى زراعى و باغى دارد که 
230 هزار هکتار آن زمین شالیزارى با تولید ساالنه حدود 
یک میلیون تن برنج ســفید برابر با 42درصد نیاز کشور و 
160 هــزار هکتار باغ که 115هزار هکتــار آن مرکبات با 

تولید 2 میلیون و 800 هزار تا سه میلیون تن است.
مازندران بــا تولید ســاالنه بیش از هفــت میلیون و 
500هــزار  تن در 72 نوع محصوالت کشــاورزى ، حدود 
11درصد ارزش افزوده اقتصادى این بخش کشور را به خود 

اختصاص داده است.

آشفتگى در بازار توت فرنگى مازندران از تولید تا مصرف


