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استاندار مازندران:

زیرساختها در مازندران برای تبدیل ایران به هاب تجاری منطقه  CISآماده است

گیالن امروز -استاندار مازندران گفت :زیرساختهای اقتصادی و
گمرکی مازندران برای تبدیل جمهوری اسالمی ایران به هاب تجاری
منطقه  CISآماده است.
به گزارش ایرنا ،سید محمود حسینیپور در گفت و گویی
افزود :استان مازندران در جغرافیای سیاسی با نقشآفرینی
در کریدور شمال به جنوب یکی از محوریترین استانهای
تجاری کشور است که براساس سیاستهای دولت ،برقراری
ارتباط بیشتر با کشورهای  CISدر دستور کار مسووالن
این استان قرار دارد.
وی با بیان این که ،زیرساختهای اقتصادی و گمرکی در
مازندران برای تبدیل شدن جمهوری اسالمی ایران به هاب
تجاری منطقه CISآماده است ،گفت :در ماههای گذشته
تالش کردیم که به عنوان مرکز ثقل کریدور شمال به جنوب
کشور قرار بگیریم؛ چراکه مازندران با بهرهمندی از سه بندر
مهم امیرآباد ،فریدونکنار و نوشهر و همچنین مسیر خط
ریلی رو  -رو در بندر امیرآباد مهمترین شاخصهای تجارت
ریلی را دارد.
استاندار مازندران اضافه کرد :اجالس سفرای کشورهای
عضو اکو در ماههای قبل در مازندران برگزار شد که این
اجالس در اولویتبندی و نحوه همکاری جمهوری اسالمی
ایران با محوریت مازندران نقش اساسی داشته است.
حسینیپور با بیان این که مسووالن مازندران برای فعال
کردن کریدور شمال به جنوب و افزایش ارتباط تجاری با کشورهای
روسیه ،چین و هند آماده است ،خاطر نشان کرد :از این فرصت استثنایی
همکاریهای منطقهای به طور حتم جمهوری اسالمی ایران نهایت بهره
را خواهد برد .وی اضافه کرد :سالهای گذشته از  ۲۰درصد ظرفیت
بنادر مازندران هم استفاده نمیشد اما اکنون ظرفیتها برای بهرهبرداری
دقیقتر باهدف توسعه اقتصادی کشور فراهم شده که باید صادرکنندگان
از آن نهایت بهره را ببرند.
استاندار مازندران تصریح کرد :با همراهی معاونت دیپلماسی وزارت امور
خارجه در پنجشنبه هفته گذشته نشستی بین صادرکنندگان و مسووالن
ارشد وزارت امور خارجه برگزار شد که در این نشست در ارتباط با نحوه

انتقال پول در شرایط تحریم و صادرات مباحث خوبی مطرح شد.
وی با بیان این که ،مازندران به عنوان مرکز تولیدات کشاورزی ،سهم ۱۱
درصدی در سبدغذایی کشور دارد ،گفت :برنامهریزیها برای افزایش سهم

تا  ۲۵درصدی استان در سبدغذایی کشور با همراهی شرکتهای دانش
بنیان در دستور کار قرار دارد.
تالشها برای افزایش صادرات از مازندران به روسیه
حسینی پور با بیان این که ،از مجموع  ۲۷۰میلیارد دالر واردات کشور
روسیه ۱۱ ،میلیارد دالر آن در حوزه صیفیجات است ،افزود :مازندران
با توجه به ظرفیتهایی که دارد میتواند سهم قابل توجهی در این بازار
داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد :همچنین روسیه ساالنه پنج میلیارد دالر انواع ماهی
و آبزیان وارد میکند که مازندران با توجه به ظرفیتهایی که در تولید
آبزیان دارد می تواند سهم خود را از این بازار بگیرد.

صادرات کاالهای غیرنفتی استان در چهار ماهه امسال با  ۳۴درصد
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  ۳۰۰میلیون دالر رسید.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور دیدار با
صادرکنندگان و بررسی ظرفیت های اقتصادی و
صادراتی استان پنجشنه  ۱۴مردادماه در قالب سفر ۲
روزه به مازندران سفر کرد.
اتحادیه کشورهای مستقل همسود یا کشورهای مستقل
مشترکالمنافع (به اختصار  cisاتحادیهای شامل برخی
از جمهوریهای مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق
است .تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی
کشورهای روسیه ،بالروس و اوکراین بود .مرکز اصلی آن
در مینسک پایتخت بالروس ،است و نشستهای آن در
کاخ تاوری در سنپترزبورگ انجام میشود.
این اتحادیه در دسامبر سال  ۱۹۹۱در یک قرار رؤسای
کشورهای روسیه ،بالروس و اوکراین و سپس عضو شدن
هشت کشور دیگر ،شکل گرفت.
در سال  ۱۹۹۳پس از عضو شدن کشور گرجستان ،که
خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه میداشت،
تعداد این کشورها افزایش یافت .گرجستان پس از جنگ
مرداد ماه سال  ۱۳۸۷در منطقهه اوستیای جنوبی و
دخالت روسیه از این سازمان خارج شد .همین مسئله
موجب تقدیم پیشنویس قانونی به مجلس اوکراین
برای خروج از این سازمان شد .هرچند که هماکنون نیز اوکراین فعالیت
چندانی در این سازمان ندارد و عم ً
ال از آن خارج شدهاست .از فوریهٔ ۲۰۰۶
کشور قزاقستان در نشستهای وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمیکند و
ترکمنستان نیز از سال  ۲۰۰۵عضو جانبی به حساب میآید.
اهداف این اتحادیه ،سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای
پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
آذربایجان ،ارمنستان ،ازبکستان ،بالروس ،تاجیکستان ،روسیه ،قرقیزستان،
قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و
مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این
اتحادیه همکاری دارند.

افزایش کارمزد شالیکوبیها در خط پایان تولید برنج

گیالن امروز -پرداخت کارمزد شالیکوبی ها در تبدیل شالی به برنج
سفید خط پایان هزینه تولید برای شالیکاران است ؛هزینه ای که امسال
عالوه بر افزایش ،برخالف عرف سال های متمادی ؛شالیکوبی ها به جای
دریافت کارمزد نقدی  ،برنج سفید را طلب می کنند  ،شرایطی که مورد
اعتراض برخی از کشاورزان است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،صدور فاکتور پرداخت کارمزد شالیکوبی در حالی
سبب شوکه شدن شالیکاران مازندران شده است که کشاورزان امسال
هزینه سنگینی را به خاطر افزایش بی رویه
قیمت انواع نهاده های کشاورزی از جمله
کود  ،سم  ،قطعات یدکی ماشین آالت ،
پالستیک و همچنین دستمزد کارگران
متقبل شدند .از طرفی هنوز قیمت فروش
محصولشان مشخص نیست و درواقع خرید
و فروش همچنان پس از گذشت سه هفته
از شروع برداشت ،راکد است.
طبق اعالم رسمی اتحادیه شالیکوبی
داران مازندران امسال به ازای هر کیلو
تبدیل شالی به برنج سفید در شالیکوبی
های سنتی  ۱۳۰۰و در واحدهای صنعتی
مدرن و پیشرفته  ۱۴۵۰تومان تعیین شده
است  ،متوسط تولید شالی رقم کیفی طارم
محلی و طارم هاشمی که  ۷۰درصد برنج
تولیدی مازندران را تشکیل می دهد بین
پنج هزار تا پنج هزار و  ۵۰۰کیلو گرم است
که اگر پنج تن را در کارمزد  ۱۳۰۰تومان
شالیکوبی های سنتی محاسبه کنیم برابر با
۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان و در شالیکوبی
های پیشرفته به هفت میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان رسیده است .
بررسی تاریخی از کارمزد شالیکوبی های
استان مازندران نشان می دهد که کارمزد تبدیل هر تن شالی با رطوبت
حدود  ۳۰درصد در شالیکوبی ها در سال  ۱۳۹۸؛ برای واحد های سنتی
 ۳۲۱هزار تومان و مدرن  ۳۴۵هزار تومان بود ،این رقم در سال ۱۳۹۹در
واحد های سنتی  ۵۵۸هزار تومان و در شالیکوبی های مدرن نیز ۶۰۰
هزار تومان تعیین شد  ،پارسال به ازای هر تن شالی در شالیکوبی های
سنتی و صنعتی استان به طور متوسط  ۷۰۰تا ۸۵۰هزار تومان کارمزد
دریافت شده است.
شالیکاران مازندران زنجیره گرانی ها را برای تولید برنج امسال همانند
دیگر نهاده های کشاورزی درآخرین مرحله تولید این محصول استراتژیک
لمس کرده اند ،هزینه ای که سبب می شود تا کشاورزان برنجشان را
حتی اگر بخواهند آذوقه و مصرفی خودشان را از شالیکوبی ها خارج کنند
 ،باید متقبل شوند.
موضوع دیگری که سبب اعتراض و نگرانی شالیکاران شده است ،دریافت
برنج به جای کارمزد نقدی است ،اگرچه چگونگی محاسبه کارمزد
شالیکوبی ها در واحدهای سنتی و صنعتی با متغیرهای مختلف همواره
سبب سردرگمی کشاورزان بوده است و حتی بیشتر شالیکاران اصال از
چگونگی محاسبه آن سر در نمی آوردند و تغییر کارمزد از وجه نقد به
گرفتن برنج سفید به عنوان کارمزد شالیکوبی کامال واضح و شفاف است،
اما این که به ازای هر تن تبدیل برنج سفید ؛ ۵۰کیلو گرم برنج آماده
مصرف برای کارمزد دریافت شود با توجه به قیمت فعلی برنج سفید هزینه
کارمزد به مراتب بیشتر می شود.
مشاهدات و بررسیهای میدانی ایرنا از چند واحد شالیکوبی در شهرستان
های بابل ،آمل و فریدونکنار نشان میدهد این وضعیت در حالی است
که برنج نو مازندران پس از گذشت حدود سه هفته از رونمایی شدن
،همچنان بدون قیمتگذاری و خرید و فروش انبار میشود و به نوعی بازار
برنج استان در حالت انتظار قرار گرفته است.
طبق آمار و اظهارات دست اندرکاران اتحادیه شالیکوبی داران مازندران در
حال حاضر روزانه بین  ۴تا پنج تن برنج سفید پس از تبدیل در منطقه
مرکزی و غرب استان در شالیکوبی ها انبار می شود و به رغم وجود
مشتری برای خرید ،اما شالیکاران محصولشان را با قیمت فعلی عرضه

نمی کنند ،به گفته آنان اختالف میان کشاورزان و تجار بر سر تعیین
قیمت برنج جدید استان حدود  ۱۰هزار تومان در هر کیلو گرم است،
یعنی شالیکاران هر کیلو برنج کیفی را  ۱۰۰هزار تومان قیمت گذاری می
کنند  ،ولی خریداران که عمدتا تجار و شالیکوبی داران هستند روی قیمت
حدود  ۹۰هزار تومان با قید خرید نقدی اصرار دارند.
شماری از شالیکاران مازندران ضمن گالیه از افزایش چندین برابری
کارمزد شالیکوبی ها به خبرنگار ایرنا گفتند که تمامی هزینه های امسال

برنجکاری چهار تا پنج برابر شد و انتظارشان این است که قیمت برنج
سفید هم به همین میزان باال برود  ،اگر چه ممکن است تهیه آن برای
بسیاری از مصرف کنندگان سخت شود.
افزایش کارمزد شالیکوبیها در خط پایان تولید برنج
یکی از شالیکاران بخش الله آباد بابل با بیان این که پارسال برنج طارم
کیفی خود را حدود ۳۵هزار تومان فروختم اما همین برنج در بازار کشور
تا  ۱۴۰هزار تومان هم خرید و فروش شد  ،گفت :امسال قیمت برنج
با توجه به هزینه های چند برابری نهاده های کشاورزی و دیگر اقالم
مصرفی خانواده ها  ،باید تا  ۱۵۰هزار تومان شود ،قیمتی که برای مصرف
کنندگان بسیار باال است  ،اما باید به خاطر داشته باشیم که با توجه به این
که تنها راه درآمد کشاورزان از محل فروش محصولشان است و ارزش که
زمین ها پیدا کرده است ،باید قیمت برنج نیز به این رقم برسد .
سید سیف اله علی نیا با بیان این که قیمت هر گونی خالی برای شالی
امسال ازیکهزار تومان سال  ، ۱۳۹۹پارسال به ۲هزار تومان و امسال به
حدود پنج هزار تومان رسیده است ،افزود :کشاورز باید برای هر هکتار
شالی طارم محلی  ۹۰کیسه به ارزش ۴۵۰هزار تومان تهیه کند.
وی کارمزد حدود هشت میلیون تومانی واحد های شالی کوبی برای
تبدیل محصول یک هکتار را بسیار باال و سنکین توصیف کرد و ادامه
داد :در این شرایط کشاورز باید محصولش را  ۱۵۰هزار تومان بفروشد ،
قیمتی که با توجه به هزینه تولید و گرانی های دیگر اقالم مصرفی ،حق
شالیکاران برای امر و معاش یکساله شان است .
وی با اعالم این نکته که یک هفته پیش برداشت شالی را انجام دادم و به
ازای هر  ۲۰گونی یک گونی دستمزد کمباین دادم  ،ادامه داد :اگرچه این
میزان دستمزد همانند سال قبل است اما اگر ارزش آن را محاسبه کنیم
حدود  ۶برابر سال قبل است .یعنی به ازای هر هکتار درو مکانیزه شالی
با کمباین ،باید ۴گونی دستمزد بدهیم که برابر با  ۱۶۰کیلو گرم برنج
سفید است و اگر قیمت برنج سفید را  ۹۰هزار تومان محاسبه کنیم  ،به
ازای هر هکتا برداشت مکانیزه برای کشاورز حدود ۱۴میلیون و ۵۰۰هزار
تومان هزینه می گیرد.
وی با ذکر این نکته که اکنون سومین روزی است که یک تن از محصولم
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آماده فروش و عرضه است ،توضیح داد :در حالی که فاکتور کارمزد حدود
هشت میلون تومانی را از شالیکوبی دریافت کردم ،اما قیمت ۱۰۰هزار
تومانی مورد نظر خود را هنوز به فروش نرساندم و درواقع مشتری ۹۰
هزار تومان قیمت می دهد.
این کشاورز ضمن تاکید بر این نکته که شالیکاران عاشق کار و زمین
کشاورزی خود هستند در عین حال هشدار داد که اگر امسال به بازار
فروش برنج توجه جدی نشود و هزینه های سنگین تولید با قیمت مناسب
برنج جبران نشود  ،به طور یقین با توجه به افزایش
چندین برابری قیمت زمین های کشاورزی  ،حفظ
این اراضی از سوی کشاورز که مشتریان زیادی
نیز پای های آنان خوابیده است ،دشوار و قابل
تردید است.
افسوس شالیکاران از افزایش صعودی قیمت
برنج طی سال گذشته که به جیب دالالن و
واسطه ها رفت است سبب شد تا شالیکاران
امسال محصولشان را با احتیاط بیشتر عرضه
کنند،موضوعی که نیاز به نقدینگی آنان برای
پرداخت کارمزد شالیکوبی ها آنان را درحال حاضر
دچار مشکل کرده است.
اختالف کشاورزان و شالیکوبی داران
بر سر کارمزد
اظهارات صاحبان چند شالیکوبی در شهرستان
های بابل و آمل نشان می دهد که بازار خرید
و فروشی برنج نو کامال راکد است و هیچکس
حاضر به اعالم قیمت نیست و ظاهرا همه منتظر
اتفاق خاصی برای اعالم قیمت برنج هستند.در
این شرایط همچنان بین پرداخت نقدی کارمزد
شالیکوبی ها و یا دریافت برنج به جای وجه نقد
بین کشاورزان و صاحبان واحد های شالیکوبی ها
اختالف نظر وجود دارد و از طرفی تا زمانی که
برنج خرید و فروش نشود  ،شالیکاران کارمزد را پرداخت نمی کنند به جزء
این که بخواهند محصولشان را از انبار واحد های شالیکوبی ها خارج کنند.
از آن جایی که طی یکسال گذشته افزایش قیمت برنج همواره صعودی
بوده است و ارزش پول به نسبت کاال بسیار افت پیدا کرد ،امسال شالیکوبی
داران گرفتن محصول تولیدی را برای تبدیل شالی به برنج سفید خواستار
شدند و زیر بار وجه نقد نمی روند.
موضوعی که شالیکوبی داران را اذیت کرده و بر لزوم گرفتن برنج سفید به
جای کارمزد تقدی تاکید دارند ،این است که قیمت ۳۳تا ۳۵هزار تومانی
برنج سفید طی یکسال گذشته تا حدود پنج برابر یعنی به  ۱۲۰تا ۱۵۰
هزار تومان در بازار کشور افزایش یافت که اگر به جای کارمزد نقدی برنج
سفید دریافت می کردند به همان اندازه می توانستند سود ناشی از افزایش
قیمت برنج را دریافت کنند.یعنی صاحبان کارخانه از افزایش قیمت برنج
در بخش کارمزد های نقدی منافعی نبردند به همین دلیل امسال آنان
دریافت برنج سفید را به عنوان کارمزد خواستار شدند.
مدیر زراعت برنج جهاد کشاورزی مازندران نیز در گفت و گو با ایرنا با
اظهار این که امسال ۲۱۵هزارو  ۳۰۰هکتار از زمین های کشاورزی استان
زیر کشت برنج رفته است که هم اکنون نیمی از شالیکاران مازندران در
حوزه آبریز هراز واقع در آمل  ،بابل  ،فریدونکنار  ،بابلسر و محمودآباد
سخت مشغول درو شالی هستند ،گفت :براساس مصوبه کمیسیون نظارت
بر اصناف کشاورزی استان برای تبدیل هر کیلو شلتوک به برنج سفید در
شالیکوبی های مدرن مبلغ  ۱۴هزار و  ۵۰۰ریال و برای تبدیل هر کیلو
شلتوک به برنج سفید در شالیکوبی های سنتی مبلغ  ۱۳هزار ریال تعیین
شد .خلیل حقیقی با تاکیدبر این نکته که هر گونه اضافه دریافتی در این
بخش ،مصداق گرانفروشی خواهد بود و برابر قانون برخورد خواهد شد ،
افزود :براساس همین مصوبه ،دستمزد کمباین داران در شرایط عادی،
شالی سرپا به ازای هر هکتار مبلغ  ۵۰میلیون ریال و در شرایط باتالقی و
شالی خوابیده به ازای هر هکتار مبلغ  ۵۵میلیون ریال تعیین شد.
وی با بیان این که بیشتر کشاورزان با کمباین داران توافقی عمل می
کنند ،توضیح داد :گرفتن برنج سفید به عنوان کارمزد شالیکوبی ها هم
توافق بین کشاورز و صاحبان واحدهای شالیکوبی ها است.
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نیاز مازندران به  ۱۲۷هزار واحد
مسکن تا چهار سال آینده
گیالن امروز -استاندار مازندران در جلسه کارگروه زیربنایی استان که
با محوریت شهرک های تازه تاسیس مسکونی برگزار شد ،با بیان این که
 ۱۲۷هزار واحد مسکن ،نیاز استان در  ۴سال آینده است ،گفت :مسکن
سازی برای طبقات مختلف اجتماع باید به تناسب صورت گیرد ،دستگاه
های خدماتی خودشان را برای تحقق این مهم آماده کنند.
سیدمحمود حسینی پور با بیان اینکه شهرک سازی ،سیاست گذاری
حاکمیت برای مسکن است ،یادآور شد :باید از زمین های کشاورزی
صیانت شود و برای نقاط قابل سکونت جهت اسکان افراد مختلف سیاست
گذاری اصولی انجام شود تا این بخش به درستی مدیریت شود ،در همین
راستا شرکت سرمایه گذاری از کشور ترکیه با جدید ترین مکانیزم و
پیشرفته ترین تکنولوژی حوزه مسکن ،اخیرا وارد مازندران شده و به
زودی کارش را آغازمی کند.
حسینی پور ،با اشاره به این که سیاست گذاری در حوزه مسکن در ۵۰
سال آینده خودش را نشان می دهد ،تصریح کرد :باید برای مناطق محروم
نیز برنامه ریزی متناسب و ویژه ای صورت بگیرد تا این مناطق با سیاست
گذاری های متناسب آباد شود.
استاندار ،با اشاره به این که مازندران دچار مشکل در تامین زمین است و
قیمت های زمین در استان بسیار باال رفته است ،افزود :شهرک سازی در
استان با توجه به تامین زمین از سوی دولت بزرگترین اتفاق است و باید
به این سمت حرکت شود چرا که مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی است.
وی در پایان گفت :در شهرک ها باید تلفیقی از انبوه سازی و ویالسازی
اجرایی شود تا بتوان ذائقه ها را در حوزه مسکن هدایت کرد.

هجوم مارهای سمی به ساحل
چالوس و نوشهر

گیالن امروز -تصاویر و فیلمهای فضای مجازی به تازگی از وجود
چندین حلقه مار سمی در نقاطی از سواحل شهر چالوس و نوشهر را
نشان میدهد که مسووالن ذیربط سیل اخیر را عامل انتقال این موجودات
خزنده به این منطقه میدانند.
طبق گزارشها  ،این موجودات خزنده و خطرناک در نقاط ساحلی
دوجمان  ،هچیرود  ،،امامرود  ،رادیو دریا در چالوس و پل ماشلک ،سیترا
و خیرود مشاهده شده است.
سیل خانمان برانداز بامداد جمعه هفتم مردادماه جاری براثر بارندگی
رگباری و طغیانی شدن رودخانه ها به ویژه رودخانه چالوس در نقاط
باالدست مناطق کوهستانی بخش مرزن آباد چالوس رخ داد.
طبق مشاهدات عینی  ،حجم آب و شدت طغیانی شدن رودخانه ها به
حدی بود که عالوه بر گل  ،الی .تخته سنگ های چند تنی همچنان
تعداد زیادی از تنه و شاخ و برگ درختان شکسته با همراه خود به مناطق
پایین دست آورد به طوری که این حادثه عالوه بر گل و الی کردن دریای
خزر محدوده ساحلی این منطقه را مملو از حجم انبوهی تنه درختان و
سایر آورده ها ناشی از سیل کرد
نماینده هیات نجات غریق غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود:
براساس گزارش ناجیان غریق در چالوس و نوشهر و گردشگران شاهد
هجوم مارهای سمی در سواحل شهرستان های چالوس و نوشهر بعد از
سیل اخیر در بخش مرزن آباد چالوس هستیم.
حجت کیمیایی راد ادامه داد :با هوشیاری ناجیان و مسافران تاکنون
موردی از مارگزیدگی در این  ۲شهرستان گزارش نشده است.
وی از مردم خواست برای جلوگیری از خطرات ناشی از مارگزیدگی از شنا
کردن در سواحل چالوس و نوشهر و رودخانهها خودداری کنند.
رئیس هیات نجات غریق چالوس نیز در گفت و گو با ایرنا گفت که در
نقاط مختلف ساحلی این شهرستان از جمله امامرود .هچیرود  ،دوجمان
و رادیو دریا از سوی عده ای از مردم بومی و مسافران از وجود مارهای
سمی گزارش شده است.
حمید شهیدی افزود :یک مورد هم مار گزیدگی مشکوک به فردی که
تبعه افغان بود در یکی از نقاط ساحلی اطالع داده شد .وی با اظهار آنکه
این مسائل به جمعیت هالل احمر و شبکه بهداشت شهرستان هم گزارش
شد ،گفت که هم اکنون به خاطر ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سواحل
تعطیل است اما به مسافران دریا دوست توصیه می شود طی این مدت از
شنا کردن در آب های ساحلی این منطقه دوری کنند.

فروشگاه بزرگ اتکا بابل طعمه حریق شد

گیالن امروز -فروشگاه بزرگ اتکا بابل دچار آتشسوزی گسترده شد که
با تالش  ۹۰دقیقه ای آتشنشانان بابلی حریق خاموش شد.
فروشگاه بزرگ اتکا بابل که در بلوار طالقانی این شهر واقع است ،شامگاه
یکشنبه دچار آتشسوزی گسترده شد ،که با کمک  ۲۵آتش نشان ،آتش
سوزی این فروشگاه خاموش شد.
سید مازیار حسینی مدیرعامل سازمان آتش نشانی بابل به ایرنا گفت :برای
مهار این آتش سوزی گسترده تیمهای عملیاتی از چهار ایستگاه آتش
نشانی بابل به همراه پنج خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد :آتش سوزی که در طبقه همکف این فروشگاه رخ داده بود،
زمینه ایجاد دود زیادی را فراهم کرد که با سرعت عملیات تهویه و تخلیه
دود جهت مهار آتش انجام شد.
وی افزود :تالش  ۹۰دقیقه  ۲۵آتشنشان بابلی در مهار آتش سوزی
سبب شد که آتش به طبقه های دیگر این فروشگاه گسترش پیدا نکند.

توقیف خودروی حادثهساز در چالوس

گیالن امروز -معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
مازندران از توقیف خودروی حادثه ساز و هنجارشکن در شهرستان
چالوس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سید جعفر ساداتی در تشریح این خبر،
گفت :در پی انتشار کلیپی از هنجارشکنی و حرکات حادثه ساز توسط یک
خودروی سواری در فضای مجازی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی
شهرستان های تابعه قرار گرفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران ،افزود:
با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های همه جانبه ،ماموران پلیس
راهنمایی و رانندگی شهرستان چالوس موفق به شناسایی خودروی مذکور
در آن شهرستان شدند.
ساداتی در ادامه اظهار کرد :پس از هماهنگی های قضایی ،خودروی مورد
نظر توسط ماموران متوقف و به پارکینگ منتقل شد.

