
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، در این جلسه 
گفت: با کار و تالش شبانه روزی و عزمی جدی تر؛ با همکاری 
و همدلی کلیه نیروهای دولتی، نظامی و بسیجی، بازسازی 

مناطق سیل زده را در کمترین زمان محقق می کنیم.  
به گزارش روابط عمومی استانداری، مهدی رازجویان در جلسه 
پیگیری و هماهنگی اقدامات ستاد بازسازی مناطق سیلزده 
استان ضمن تشکر و قدردانی از کلیه دستگاه های دولتی، 
سپاه، بسیج و ارتش و گروه های جهادی و مردمیبا اشاره به این 
که اقدامات صورت گرفته از سوی همه نیروهای عمل کننده 
در دو بحران سیل اخیر جهادی بوده است، افزود: مازندران باید 

در اقدامات بازسازی نیز ممتاز عمل کند. 
معاون عمرانی استاندار با بیان این که از این پس اقدامات در 
راستای بازسازی مناطق سیلزده است، یادآور شد: با توجه به 
پایان تواِن تاب آوری این مناطق، باید همه اقدامات به بازگشت 

و عادی شدن کامل زندگی مردم منجر شود.
وی با تاکید بر این که بازسازی با حضور دستگاه ها در صحنه 
مردم  آالم  کاستن  و  کار  انجام  فرآیند  بر  نظارت  جهت  در 

بازسازی مناطق سیلزده؛  اظهار داشت: در  باشد،  باید همراه 
پیشگیری از حوادث آینده و اقدامات بازدارنده از بروز مجدد 

بحران مورد توجه قرار گیرد.
رازجویان گفت: اقدامات بازسازی باید فنی، منطقی و آینده 

نگرانه باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به این که آنچه 
که امروز در حوزه بازسازی ظاهرا بچشم نمی آید، ممکن است 
برای آینده کلیدی باشد، ابراز داشت: سرعت، دقت و کیفیت در 

حوزه بازسازی باید محور فعالیت ها قرار گیرد.
رازجویان با اشاره به این که اقتصاد مازندران، کشاورزی محور 
باید هرچه  کانال های آب  و  تاکید کرد: سردهنه ها  است، 
سریعتر به حالت اولیه بازگردند تا کشاورزان بتوانند زمین ها 

و باغات را احیا کنند.
با دستور استاندار مازندران؛ معاونین و مدیران متولی بعنوان 
معین مناطق مختلف سیلزده استان تعیین شدند و در حال 
پیگیری جدی مسایل مختلف بازسازی در این مناطق هستند.

حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

استانداری و معین شهرستان های میاندورود، نکا، بهشهر و 
گلوگاه در سیل اخیر نیز در این جلسه افزود: مسایل بازسازی در 
سه محور مناطق مسکونی، کشاورزی و حوزه های زیربنایی با 

جدیت و بطور همزمان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به این که بنیاد مسکن 332 واحد مسکونی را در 
4 شهرستان یاد شده اعم از تخریبی و تعمیراتی در دست اقدام 
دارد، اظهار داشت: مجموعا 708 فقره از تسهیالت 2 میلیون 

تومانی در این 4 شهرستان استفاده شد.
امام )ره( 142 فقره  امداد  این که کمیته  با اعالم  خیریانپور 
تعمیراتی و 14 فقره تخریبی در این 4 شهرستان آمار داده 
در  تعمیراتی  واحد   143 و  تخریبی  فقره   28 گفت:  است، 
شهرستان های میاندورود، نکا، بهشهر و گلوگاه نیز از سوی 

بهزیستی اعالم شده است.
در این جلسه هم چنین احمدی، مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری، فرمانداران و مدیران دستگاه های ذی ربط به ارایه 
گزارش و برنامه های پیش رو در حوزه بازسازی مناطق سیلزده 

پرداختند.

روزنامه 

وارش 
 بهترین رسانه  برای تبلیغات شما   

      تلفن های تماس: 
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معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد مازندران خبر داد:

صدور ۱۴۵ فقره پروانه و مجوز کاربرد عالمت استاندارد در مازندران
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد مازندران از صدور 14۵ فقره پروانه و مجوز کاربرد عالمت استاندارد پارسال در استان 
خبر داد. خانم شهمیرزادی معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد مازندران  گفت: پارسال 14۵ پروانه کاربرد و مجوز عالمت 

استاندارد در کمیته عالئم و کنترل کاال، برای فرآورده های واحد های تولیدی استان صادر شده است. 
وی با اشاره به تعداد بازدید های فنی و نظارتی انجام شده است ، گفت: پروانه های صادر شده در زمینه صنایع غذایی ۵0 درصد، 
صنعت ساختمان 10 درصد، صنایع شیمیایی 1۵ درصد، بسته بندی سلولزی 10 درصد و هم صنعت برق و مکانیک 1۵ درصد بوده 

است. وی با بیان اینکه عالمت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید  کننده است، افزود: در این راستا سازمان ملی استاندارد ایران عالوه 
بر گسترش و تدوین استاندارد های ملی در مباحث مختلف در بسیاری از مواردی که ضرورت های جامعه ایجاب می کند، ورود کرده 

و نظارت های خود را در راستای اجرای استاندارد ها گسترش داده است. 
وی گفت : با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و لزوم کنترل های الزم در تولید فرآورده ها و خدمات قابل ارائه به مصرف 
کنندگان طی دهه های اخیر و ضروت کیفی محصوالت داخلی، لزوم اجرای استاندارد ها در موارد متعدد بیش از گذشته نمایان شده 
است. وی با بیان اینکه استانداردسازی یکی اساسی ترین اصول رضایت مندی مشتریان و عامل موثر در شکوفایی صنعت و رونق 
اقتصادی است افزود: این اداره با مددگرفتن از توانمندی های تخصصی و کارشناسی بخش های دولتی و خصوصی سعی در ارتقاء 

کیفی فرآورده ها و خدمات قابل ارائه داشته و امروز ضریب نفوذ استاندارد در همه بخش ها  بیشتر شده است.

یادداشت اخبار

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مشاورین امالک 
نباید راسا نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش اقدام کنند، گفت: 
تنظیم قرارداد و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان در رسانه های 
جمعی بدون رعایت مقررات قانونی در مشاورین امالک ممنوع است 

و حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفین خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت االسالم 
والمسلمین محمدعلی تقوی فرد با بیان این مطلب اظهار کرد: برخی 
به  اقدام  قانونی  مقررات  و  ضوابط  رعایت  بدون  امالک  مشاوران 
 تنظیم قرارداد پیش فروش و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان در 
رسانه های جمعی می نمایند؛ حال آنکه مطابق ماده 24 قانون پیش 
فروش ساختمان مصوب سال 1389 پیش فروش ساختمان باید با 
تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی 

انجام شود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران تاکید کرد: مشاوران امالک 
فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی 

از دفاتر اسناد رسمی هدایت نمایند و نمی توانند راساً اقدام به تنظیم 
قرارداد پیش فروش کنند.

حجت االسالم والمسلمین تقوی فرد ادامه داد: وفق ماده 21 و 23 
قانون پیش فروش ساختمان و مواد 19 و 20 آیین نامه اجرایی قانون 
پیش فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش آگهی پیش فروش 

مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش 
فروشنده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: پیش فروشنده 
ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به 
حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال 

دریافتی محکوم می شود.
حجت االسالم والمسلمین تقوی فرد افزود: مطبوعات و رسانه هایی 
هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش فروشنده، اقدام به انتشار آگهی 
پیش فروش نمایند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه 
تا یکصد میلیون ریال در صورت تکرار به  توقیف و جزای نقدی 

حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
نامه  آیین  گفتنی است مطالب مذکور در راستای اجرای ماده 21 
اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، طی نامه ای از سوی دادستان 
کل کشور به رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نیز ابالغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران: 

تنظیم قرارداد بدون رعایت مقررات قانونی در مشاوران امالک ممنوع است

مهندس رازجویان در جلسه پیگیری و هماهنگی اقدامات ستاد بازسازی مناطق سیلزده استان مازندران؛

ضرورت اقدامات جهادی برای عادی شدن زندگی مردم در مناطق سیل زده

آیین تجلیل از مسئوالن امداد و جوانان شعب هالل احمرمازندران 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمرمازندران در این مراسم 
دکترمجتبی اکبری مدیرعامل این جمعیت در سخنانی با تقدیر از 
امدادگران،جوانان و داوطلبان در اجرای طرح  ارزنده  تالش های 
نوروزی و همچنین مشارکت موثر در عملیات امدادونجات ناشی 
از سیالب ویرانگر در نقاط مختلف استان گفت: حضور همزمان 
و همچنین  نوروزی  به گردشگران  رسانی  در خدمت  موفقیت  و 
ارائه خدمات امدادی الزم به ساکنان مناطق مختلف متاثر از سیل 
،نشان دهنده توان و ظرفیت باالی عملیاتی هالل احمراستان است 

.وی گفت: حضور پررنگ و موثر نیروهای هالل احمر در عملیات 
ارشد  مسئوالن  تقدیر  و  خرسندی  موجبات  سیالب  امدادونجات 
کشوری و استانی شد و استاندار مازندران نیز در چندین نوبت از 
خدمات هالل احمراستان تقدیرکرد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اعتماد مردم را بزرگترین و مهمترین سرمایه اجتماعی هالل 
احمردانست و افزود: همه باید متعهدانه و با مسئولیت پذیری کامل 
بکوشیم.وی همچنین  اجتماعی   این  سرمایه  ارتقای  در جهت 
را  شده  انجام  اقدامات  از  هوشمندانه  شناسی  وآسیب  نقدسازنده 
فرایندی مهم در تحقق بهبود مستمر برشمرد و خاطرنشان کرد: 
باید از هرگونه نقدسازنده استقبال کنیم و با صبر و حوصله در جهت 

نیل به اهداف برنامه های اجرایی از همه ظرفیتهای موجود استفاده 
نماییم.

گفتنی است در پایان این مراسم از مسئوالن امداد و جوانان شعب 
هالل احمراستان با اهداء هدایایی تجلیل شد.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
در بازه زمانی 20 روزه تعطیالت عید 98 در منطقه ساری مصرف 
بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش داشته است .

سبحان رجب پورمدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری با بیان اینکه سواحل دریای خزرهمواره درتعطیالت پذیرای 
گردشگران است ، افزود : میزان بنزین مصرف شده در ایام تعطیل 
20 روزه نوروز 98 در منطقه ساری بیش از 67 میلیون لیتر بود 
که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم کاهش 2  درصدی 

مصرف بنزین را نشان می دهد . 
سبحان رجب پور ازضرورت مصرف بهینه سوخت وتوجه جدی به 

الگوهای مصرف درسال رونق تولید گفت وعنوان کرد : آمار مصرف 
نفت گاز نیز در همین مدت  حدود 1۵ میلیون لیتر می باشد که این 
میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، کاهش 18  

درصدی را نشان می دهد.
استفاده  را   98 نوروز  در  بنزین  مصرف  کاهش  علت  پور  رجب 
ازسوخت گاز سی ان جی و حادثه سیل درتعدادی از استانها اعالم 

کرد .
مدیر منطقه ساری توضیحاتی در مورد سیلی که در آغاز سال 98 
بخشهایی از استان مازندران را فرا گرفت داد ودرادامه گفت : میزان 
مصرف سوخت نقاط فاقد گاز شهری و سوخت جایگزین نفت سفید 

خانوار که به منظور تخلیه سیالب از زمینهای کشاورزی در روستاها 
تا کنون مصرف شد حدود دو میلیون وسیصد هزار لیتر است که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش داشته است .
رجب پور تاکید کرد : در تعطیالت 20 روزه 98 تدابیر ویژه ای 
نسبت به ذخیره سازی و پخش و عرضه فرآورده های سوختی 
صورت گرفت و خدمات رسانی در این ایام به صورت شبانه روزی 
انجام شد و کارشناسان و بازرسان این منطقه به صورت محسوس 
و نا محسوس امر سوخت رسانی و نحوه توزیع در مجاری عرضه 
سوخت را نظارت کرده تا مشکلی در امر سوخت رسانی به موقع به 

مسافران به وجود نیاید.

دکتراکبری درآیین تجلیل ازمسئوالن  امدادو جوانان شعب هالل احمر مازندران ؛ 

از هرگونه نقد سازنده استقبال می کنیم

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

کاهش مصرف  فرآورده های نفتی در تعطیالت نوروزی

نقش وزارت اطالعات درپاسداری 
از کارآمدی نظام

عصر  ولی  گهربارحضرت  میالد  سالروز  شعبان،   نیمه 
عج ا... تعالی فرجه الشریف و روز سربازان گمنام امام زمان 
بهانه این قلم شد تا از زاویه دیگری به نقش سازنده وزارت 
درباره  چون  شود.  نگریسته  و  پرداخته  نظام  در  اطالعات 
الجرم  ندارم  تخصص  امنیتی  و  اطالعاتی  های  کارویژه 
نظری در این خصوص نخواهم داشت اما با اتکا به قانون 
 تشکیل وزارت اطالعات براین باورم که وزارت اطالعات 
می تواند و ضرورت دارد برای پاسداری از کارآمدی نظام 
از  مراقبت  نماید.  یابی«  »مسئله  و  طریق  ارائه  اسالمی 
کارآمدی نظام اسالمی به صور، اشکال و سطوح مختلف 
باید به کار ویژه راهبردی ودانش بنیان وزارت  اطالعات 
تبدل شود و در این مسیرتعامل سازنده با نخبگان  و تشکیل 
»کانون های تفکر« ، »شبکه های اندیشه ورز مردم نهاد« و 
زمینه سازی برای گفت و گوی جریان های سیاسی پیشنهاد 
این قلم می باشد.)تحقق شعارحس خوب باهم بودن(. به 
اعتقادراقم این سطور عمق امنیتی جمهوری اسالمی در حال 
حاضر کارکردهای اجرایی ساختار حقوقی و رسمی کشور 
توسط ساختار حقیقی آن است که وزارت اطالعات برای 
افزایش کارایی و بهبود روندهای اجرایی مناسبات اداری و 
کارکردی باید نقش موثری ایفا نماید. باید بپذیریم بدلیل 
ضعف ساختاری و سوء عملکرد برخی کارگزاران کشور، عدم 
تحقق شعارهای معطوف به عدالت ، افول سرمایه اجتماعی 
عدم  فساد،  با  ضعیف  مبارزه  شفافیت،  فقدان  سیاسی،  و 
بروزرسانی اندیشه های سازنده جمهوری اسالمی، توطئه 
اجتماعی  های  شبکه  بدیل  بی  نقش  و  دشمنان  پیوسته 
فنآورپایه »تردید«و »شکاف« درباره کارآمدی نظام برخاسته 
از اندیشه دینی دارد به گفتمان مخاطره آمیز کشور مبدل 
می شود و شایسته است وزارت اطالعات به عنوان چشم 
بینای نظام برای برون رفت از این مخاطرات نگران کننده 
پروژه های رهیافتی وتثبیتی تعریف نماید. اگرچه مجاهدت 
های خاموش سربازان گمنام امام زمان عج ا... قابل تقدیر 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از  وحراست  حفظ  اما  است 
رویکرد  نماید  می  ایجاب  است  شهیدان  بهای  خون  که 
و  شود  مهندسی  باز  امنیت  مقوله  به  اطالعات  وزارت 
 تحوالت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه از یک سو و 
صورت بندی ها و پاردایم های تهدیدکننده امنیت ملی از نگاه 
سنتی به سمت شیوه های مدرن تغیر مسیردهد. خرابی های 
سیل اخیر حاکی از آن است که  مردم و مسوولین هشدارهای 
هواشناسی و اثرات مخرب زیست محیطی راجدی نگرفته اند 
یا اخبار سازمان هواشناسی و هشدار فعاالن زیست محیطی 
قدرت تاثیرگذاری درجامعه ندارد واین قیاس و تطبیق برای 
هشدارها و تاثیرگذاری اخبار وزارت اطالعات در عارضه یابی 
و آسیب شناسی نظام سیاسی نیز صادق است، لذا وزارت 
اطالعات در اجرای راهبرد حکیمانه مقام معظم رهبری در 
گام دوم انقالب به تحول ساختاری و کارکردی معطوف به 
اثربخشی در کارآمدسازی نظام سیاسی در برابرحوادث شبیه 

سال 96 نیازمنداست .
ایرج نیازآذری/روزنامه نگارو فعال فرهنگی و اجتماعی، دانش 
آموخته ارشد علوم سیاسی

روزانه ۱۰۰ تن زباله در جنگل های 
رامسر دپو می شود

 

گروه محیط زیست:  فرماندار رامسر اظهار کرد: تفکیک زباله 
از مبدا باید با مشارکت مردمی و همت مسئوالن عملیاتی شود 
زیرا اکنون روزانه 100 تن زباله در جنگل های منطقه دپو می 
شود. محمد آزاد در جلسه کارگروه پسماند که در سالن اجتماعات 
در حوزه  در سال گذشته  اینکه  بیان  با  برگزار شد  فرمانداری 
پسماند و تفکیک زباله از مبدا گام های مؤثری برداشته شد گفت: 
در راستای تفکیک زباله از مبدا با اقدام عملی و برنامه ریزی 
مناسب و کار جمعی مسئوالن و مشارکت مردمی به نتایج خوبی 
خواهیم رسید. وی افزود: در حوزه پسماند با وضعیت نامناسبی 
روبرو هستیم و روزانه 100 تن زباله در شهرستان رامسر تولید و 
در جنگل اشکته چال در منطقه کالکولی دپو می شود که سبب 
اداره محیط زیست در  رئیس  تخریب محیط زیست می شود. 
این جلسه گفت: در سال 97 تعداد 16 جلسه کار گروه پسماند 
برگزار شد که استقرار دستگاه های تولید انرژی از زباله به نتیجه 
نرسید و تولید کمپوست در شهرستان همجوار برای من فایده ای 
نداشت. حمید رضا نیاستی با اشاره به اینکه تفکیک و پردازش 
زباله در دستور کار قرار دارد گفت: در سایت کالکولی وضعیت 
نامناسبی در زمینه انباشت زباله وجود دارد و اتفاق خاصی در 
حوزه پسماند نیفتاده است. وی افزود: سایت دفن زباله در استان 
مازندران وضعیت نامناسبی دارد و تغییر آنچنانی در سایت ما 
انجام نشده وحجم زباله ورودی به سایت کالکولی بسیار زیاد 
است. نیاستی تصریح کرد: در راستای تفکیک زباله از مبدا در 
23 روستا جلسات با دهیاران برگزار شد و آموزش تفکیک زباله از 
مبدا در روستاها نسبت به کاهش حجم زباله عملیاتی شد که 18 
روستا در این راستا موفق عمل کردند. شهردار کتالم و ساداتشهر 
در این جلسه با بیان اینکه سال 98 را با نگاه اجرایی در تفکیک 
زباله از مبدا شروع کنیم که نیازمند عزم جدی است گفت: در سال 
97 با 40 درصد کاهش حجم زباله روبرو بودیم. مجتبی رضوانی 
تصریح کرد: همه خانواده ها که زمین و باغ دارند بار زباله را بر 
دوش شهرداری می گذارند که باید زباله تر و خشک در همان 
مکان تفکیک شود.وی افزود: شرکت هایی که در حوزه مقصد 
زباله فعالیت دارند پیگیری خوبی داشتند و نیازمند جهش قوی و 

مناسب در این زمینه هستیم.

مادر شهیدان ابراهیمی در کنار 
فرزندانش در تنکابن آرام گرفت

شهیـدان  مـادر  رودسری  جاللی  صفیـه  مرحومـه   پیکر 
رود سرابراهیمی که در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت 
نایل شدند بر دستان مردم در شهرستان تنکابن تشییع و به خاک 
سپرده شد. پیکر این مادر شهدای جنگ تحمیلی از مصلی شهید 
بهشتی تنکابن به سوی گلزار شهدا تشییع شد. در آئین تشییع 
مادر سه شهید دوران دفاع مقدس جمع کثیری از مردم ، خانواده 
های معظم شهدار و مسئوالن حضور داشتند. غالمعلی یازدهم 
اردیبهشت سال 1361 در عملیات بیت المقدس، محمدرضا در 
عملیات آزادسازی فاو به عنوان جانشین فرمانده گردان عملیاتی 
در 24 دی ماه 1364 و علیرضا رودسر ابراهیمی نیز در عملیات 
شلمچه در دی ماه 136۵ به عنوان فرمانده حضور داشتند که به 
شهادت رسیدند.فرماندار ویژه شهرستان تنکابن هم در حاشیه 
این مراسم پیرامون شخصیت واالی این مادر شهید به خبرنگار 
ایرنا گفت : این مادر صبور و فداکار که با ایمان و عزمی راسخ 
فرزندان رشید خود را در راه پاسداری از ایران اسالمی روانه 
میدان جهاد و شهادت کرد ، الگویی ماندگار برای مادران امروز و 
فردای این سرزمین خواهد بود.سید امیر حسینی جو افزود : این 
مادر بزرگوار همیشه با رهنمود های خود به مدیران دستگاه های 
اجرایی روحیه می داد و از آنها می خواست که مردم را فراموش 

نکنند و در خدمت رسانی دریغ ننمایند.

رئیس اداره امور عشایر جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به خسارت 3 میلیارد تومانی سیل به عشایر مازندران 
گفت: به تمام استان ها ابالغ شده کوچ را با تاخیر انجام دهند ولی عشایر مازندران نمی توانند کوچ را عقب 

بیندازند چرا که در بحث قشالقی نیز با مشکالتی مواجه هستند.
سیدصمد کاظمی اظهار کرد: بر اثر سیل اخیر به عشایر شهرهای سوادکوه، نکا، جویبار و بخشی از سیمرغ  

خسارت وارد شد.
وی با بیان اینکه میزان خسارت وارد شده 3 میلیارد تومان برآورد شده است که به کمیته بحران اعالم شد، 

افزود: بیشترین خسارت در بخش دامداری بوده که برخی از دامداری ها را آب برد.
رئیس اداره امور عشایر جهاد کشاورزی مازندران  اضافه کرد: پیگیری های الزم برای جبران خسارت با 

جدیت در دستور کار قرار دارد که با مکاتبه های انجام شده اعالم کردیم  توجه ویژه ای به مازندران شود.
کاظمی با اشاره به اینکه کوچ عشایر از خرداد ماه است، اظهار کرد: باتوجه به شرایطی که بر اثر سیل در 
کشور داریم به تمام استان ها  ابالغ شده کوچ را با تاخیر انجام دهند اما باتوجه به شرایط ویژه ای که استان 

مازندران دارد ضرورت دارد در همان زمان معین یعنی از 1۵ خرداد ماه صورت گیرد.
وی ادامه داد: درخواست ما از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و نوشهر این است در این 
زمینه همکاری الزم را داشته باشند تا کوچ عشایر همانند گذشته انجام شود  و عشایر مازندران نمی توانند 

کوچ را عقب بیندازند چراکه در بحث قشالقی نیز با مشکالتی مواجه هستند.
رئیس اداره امور عشایر جهاد کشاورزی مازندران با اعالم اینکه سال گذشته اکثر جاده های عشایری را مرمت 
کردیم، گفت: با آمدن سیل تمامی جاده ها تخریب شد که انتظار داریم مسؤوالن مرتبط نگاه ویژه ای در این 

زمینه داشته باشند و بحث مرمت را در دستور کار قرار دهند.
کاظمی یادآور شد: حدود 20 هزار خانوار بهره بردار مرتع در مازندران هستند که با طرح مطالعات شناسایی و 
امکان سنجی عشایر ۵هزار و 920 خانوار عشایر در مازندران شناسایی شدند که نام و نام خانوادگی، کدملی 
و سامانه عرفی آنان کامال مشخص شده است که عمده جمعیت در شهرهای آمل، سوادکوه، بابل و ساری 

حضور دارند.

رئیس اداره امور عشایر جهاد کشاورزی مازندران  خبر داد:

خسارت 3 میلیارد تومانی سیل به عشایر مازندران


