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توسط مدیر عامل بیمه سالمت ایران صورت گرفت؛ 

تقدیر از رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس
| دكتر عاطفه اسفنديارى رييس بيمارستان آموزشى درمانى شهداى خليج فارس به دليل اقدامات موثر در ارائه خدمات بهينه به بيمه 
شدگان و مديريت هزينه هاى بيمه اى بيمارستان و همراهى با اهداف سازمان بيمه سالمت از سوى مدير عامل بيمه سالمت ايران تقدير شد.متن 

تقدير مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران به شرح ذيل مى باشد:
سركار خانم دكتر عاطفه اسفنديارى- رييس محترم بيمارستان شهداى خليج فارس بوشهر 

با سالم وتحييت - ميل به آرزوهاى بزرگ ملى نيازمند عزم راسخ و اراده استوار ايرانيانى است كه با سعى مخلصانه خويش گام در جهت عزمت اين مرزو بوم بر مى دارند. 
بدون ترديد پيشرفت و توسعه پايدار امروز عرصه نظام ســالمت، مرهون تالش و زحمات همكارانى متعهدودلسوز است .بر اين اساس الزم مى داند مراتب سپاس و 
قدردانى خود را به دليل اقدامات موثر جنابعالى در ارائه خدمات بهينه به بيمه شــدگان و مديريت هزينه هاى بيمه اى بيمارســتان و همراهى با اهداف سازمان بيمه 
سالمت ايران، تقديم نمايد. عزت، سعادت و سربلندى سركار عالى را از  خداوند متعال مسئلت مى نمايد.                                                                                                                                   
طاهر موهبتى- رييس هيات مديره و مدير عامل

در راستای پاسخ به اقدام گستاخانه دولت آمریکا صورت گرفت؛

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با فرمانده سپاه کربالی مازندران
| رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران به همراه جمعى از اعضاى هيات رئيســه اين دانشگاه در راستاى پاسخ به اقدام سخيف دولت 
آمريكا با حضور در سپاه كربالى مازندران ضمن ديدار با سردار بابايى حمايت خود را از سپاه پاسداران انقالب اسالمى اعالم كردند.دكتر سيد 
عباس موسوى رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران در ديدار با سردار بابايى فرمانده سپاه كربالى مازندران  هدف اصلى دشمنان كشور را از 
بين بردن اتحاد و همدلى ميان قوميت ها و فاصله انداختن مردم با نظام به ويژه تفكرات ســپاه پاسداران و بسيج دانست، و گفت: امروز اساتيد،  

دانشجويان،  نخبگان و انديشمندان دانشــگاه ى دستاوردهاى علمى بزرگى در سطح مجامع بين المللى بدست مى آوردند و نام مقدس جمهورى اسالمى ايران را آوازه 
دنيا كرده اند كه اين همان تفكر بسيج و انقالب است.رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران  ضمن تمجيد از عملكرد سپاه پاسداران انقالب اسالمى در طول حيات 40 
ساله انقالب اسالمى براى ايجاد امنيت در كشور و خدمت رســانى به مردم در همه عرصه ها ، تاكيد كرد : اينگونه اقدامات سخيف دشمنان باعث اتحاد و همدلى بيشتر 
در كشور مى شود .در اين ديدارسردار فرمانده سپاه كربالى مازندران با تبريك اعياد شعبانيه گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمى يك نهاد مردمى است كه تمام اقتدار 

خود را از اقشار مختلف بسيج مى داند كه برآمده از همين مردم هستند.

| كاركنان بلندهمت مجتمع فوالد ســبا در ســال 1397، در اولين سال 
بهرهبردارى از توســعههاى انجامگرفته با افزايش بهرهورى در تجهيزات و نيروى 
انسانى توانستند با توليد يكميليون و 194 هزار و 608 تن كالف گرم، به رشد توليد 
54 درصدى نسبتبه مدت مشابه سال قبل دســت يابند.مدير مجتمع فوالد سبا 
ضمن تأييد اين خبر گفت: بهمنظور تأمين حداكثرى بازار داخل كشور، بنابر تأكيد 
مديريت ارشد شركت فوالد مباركه سهم عمده اين ميزان توليد مربوط به محصوالت 
ضخامت پايين (2,5 -2 ميليمتر) اســت كه يكى از نيازهاى اساسى بازار داخل به 
شــمار ميآيد.احمد احمديان مهمترين اقدامات انجامگرفته در سال 1397 براى 
افزايش توليد و  پشت سر گذاشتن منحنى يادگيرى (Learning cure) تجهيزات 
خطوط توليد را به شرح زير برشمرد:راهاندازى كالفپيچ شمارة 2 نورد گرم، رفع و 

انجام پانچهاى باقيماندة توسعه، تأمين نيروى انسانى موردنياز توسعه، تدوين چارت 
پرسنلى جديد متناسب با توسعة خطوط توليد، راهاندازى و بهرهبردارى از نيروگاه 
CHP، انجام بخشــى از اصالحات كورة قوس شمارة يك بدون حضور كارشناسان 
شركتهاى خارجى.وى در بخش ديگرى از سخنان خود تأكيد كرد با توجه به اهميت 
تأمين ورق موردنياز بازار داخل، موفقيتهاى اخير عليرغم همة محدوديتها، ازجمله 
خشكسالى در فصل تابستان و كاهش آب خام ورودى به ناحيه به دست آمد و در 
اين زمينه چندين پروژه با تالش شبانهروزى تمامى كاركنان آبرسانى، گروه فنى 
خدمات پشتيبانى و مديريت خدمات فنى و پشتيبانى تعريف و اجرا شده است كه 
اهم آن به اين شرح است: تصفيه و بازچرخانى پسابهاى صنعتى فوالد سبا، خريد 
و تصفية پسابهاى صنعتى كارخانههاى مجاور، نصب و راهاندازى پكيجهاى سيار 

تصفية آب به روش اسمز معكوس و تصفية مجدد آب ريجكت تصفيهخانة پساب، 
بهكارگيرى راهكارهاى مؤثر در افزايش سيكل تغليظ آبهاى گردشى جهت كاهش 
بلودانها كه اين فعاليتها عالوه بر عبور از بحران خشكسالى منجر به كاهش مصرف 
آب خام ناحيه شده است.دستيابى به ركورد جهانى كاهش مصرف آب در كالف گرم 
بخش ديگرى از سخنان مدير مجتمع فوالد سبا بود. وى در اين زمينه خاطرنشان 
كرد: بر اساس آمارهاى رسمى ميزان مصرف آب خام اين مجتمع در سال 97 برابر 
2/3 مترمكعب بر تن كالف گرم محاسبه شده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 
96كه معادل 2,5  مترمكعب بر تن كالف گرم بوده، كاهش 45 درصدى داشــته 
است.وى در ادامه تصريح كرد: عليرغم افزايش 16 درصدى توليد آهن اسفنجى و 

رشد 54 درصدى كالف گرم، مصرف آب كاهش يافته است.

دیدار هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با نماینده ولی فقیه

| اعضاى هيات رييسه دانشگاه علوم پزشكى مازندران با حضرت 
آيت اهللا طبرسى در دفتر نماينده ولى فقيه در مازندران ديدار كردند. 
دكتر سيد عباس موسوى رييس دانشگاه علوم پزشكى مازندران در اين 
ديدار در گزارشى به بيان فعاليتهاى اين دانشگاه در بحران سيل اخير 
و ارائه خدمات  به ميهمانان نوروزى پرداخــت و گفت: ارايه خدمات 
سالمت به مردم و مسافران در مراكز بهداشتى درمانى و بيمارستان هاى 
دولتى و خصوصى استان با حضور پزشــكان و كاركنان دانشگاه علوم 
پزشكى مازندران ، بدون وقفه و به صورت 24 ساعته  انجام گرفت . وى 
با اشاره به وقوع حادثه تلخ سيل در نوروز امسال كه موجب جان باختن 
و آســيب به جمعى از هموطنان و بخصوص هم استانى هاى عزيز شد 

افزود : ضمن خدمات رسانى به مصدومان اين حادثه  ، با  تشكيل ستاد بحران در شهرهاى سيل زده تشكيل 
شد و  با اقدامات موثر از بروز عوامل بيمارى زاى ناشى از سيل جلوگيرى شد . حضرت آيت اهللا طبرسى نماينده 
ولى فقيه در استان مازندران و امام جمعه شهرســارى نيز در سخنان خود از اقدامات دانشگاه علوم پزشكى 

مازندران در راستاى خدمت به مردم تقدير كرد.

 متسابقین مسابقات بین المللی قرآن
به حرم حضرت معصومه)س( مشرف شدند

| نمايندگان شركت كننده از كشورهاى مختلف در مسابقات 
بين المللى قرآن طــالب علوم دينى جهان اســالم در حرم حضرت 
معصومه(س) و مســجد جمكران قم حضور يافتند.به گزارش روابط 
عمومى اداره كل اوقاف وامورخيريه قم : ســومين دوره مســابقات 
بين المللى قرآن طالب علــوم دينى، نمايندگان شــركت كننده از 
كشــورهاى مختلف اسالمى در سومين دوره مســابقات بين المللى 
قرآن طالب علوم دينى جهان اســالم در حاشــيه مسابقات در حرم 
كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران قم 
حضور يافتند.بازديد از موزه و بخش هاى مختلف آستان مقدس قم، 
موزه و بخش هاى مختلف مسجد مقدس جمكران، كتابخانه آيت اهللا 

مرعشى نجفى و مدرسه علميه فيضيه از ديگر برنامه هاى تدارك ديده شده براى نمايندگان حاضر در مسابقات 
بين المللى قرآن طالب بود.نمايندگان حاضر در مســابقات بين المللى قرآن طالب علوم دينى از 35 كشور 

مختلف مسلمان همچون چاد، موريتانى، افغانستان،... و جمهورى اسالمى ايران در شهر قم حضور يافته اند.

123 نفرات برتر سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
طالب علوم دینی معرفی شدند

| مراسم اختتاميه سومين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم 
طالب علوم دينى در قم برگزار و طى آن نفرات برتر رشته هاى مختلف 
معرفى شــدند.به گزارش روابط عمومــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان قم، در مراســم اختتاميه سومين دوره مسابقات بين المللى قرآن 
كريم طالل علوم دينى كه در ســالن همايش رسول اعظم(ص) مدرسه 
علميه امام كاظم(ع) برگزار شد، آيت اهللا العظمى ناصر مكارم شيرازى از 
مراجع تقليد و مفسران بزرگ قرآن كريم، آيت اهللا عليرضا اعرافى مدير 
حوزه هاى علميه سراسر كشور و حجت االسالم والمسلمين سيد مهدى 
خاموشى نماينده ولى فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه سخنرانى 
كردند.بعد از آن اسامى نفرات برتر اين دوره از مسابقات از سوى كميته 

علمى و محتوايى مسابقات اعالم شد.اين شــركت كنندگان در رشته هاى حفظ و تفسير قرآن كريم، قرائت و 
تفسير قرآن كريم، ترتيل و تفسير قرآن كريم و خطابه قرآنى به رقابت با يكديگر پرداختند و در هر رشته سه 
نفر حائز رتبه هاى برتر شدند.در رشته خطابه قرآنى اين دور از مسابقات عمر سفرانى از سوريه، عبدالكامل از 

روسيه و محمد صاحب على االنبارى از عراق به ترتيب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

استانها

خبرنامه

مدیریت۷۵میلیونمترمکعبآبدربارشهایاخیرتوسطپروژههایآبخیزداریاستانگلستان

رشد 54 درصدی تولید در مجتمع فوالد سبا

| ابوطالب قزل سفلو هدف از اجراى پروژه هاى آبخيزدارى را جلوگيرى از بروز خسارات 
ناشى از سيل ، افزايش و تقويت سفره هاى اب زيرزمينى، احياى پوشش گياهى و مرتعى، اخذ 
رسوب، استحصال سيالب و كمك به ايجاد توسعه پايدار عنوان نمود.
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| امام جمعه بوشــهر با تاكيد بر اجــراى طرح هاى 
هادى روســتايى و تامين مسكن مناســب براى نيازمندان 
گفت: براى جلوگيرى از مشــكالت ناشى از حوادث طبيعى، 
استحكام  بخشى واحدهاى مســكونى در اولويت برنامه بنياد 
مسكن استان بوشــهر قرار گرفته شــود.به گزارش ”روابط 
عمومى اداره كل بنياد مســكن اســتان بوشــهر“؛ آيت اهللا 
غالمعلى صفايى بوشهرى، در نشست با مسئوالن بنياد مسكن 
استان بوشهر با تبريك ميالد امام حسين(ع) و گراميداشت 
سالروز تشكيل حساب 100 امام(ره) و تاسيس بنياد مسكن، 
نقش مهم اين نهاد در رسيدگى به نقاط آسيب ديده و محروم 
را مهم دانست و اظهار داشــت: بنياد مسكن در رسيدگى به 
نقاط آسيب ديده ناشــى از حادثه سيل و زلزله نقش مهمى 
ايفاء كرده اســت كه ضمن قدردانى از خدمات آنان، تقاضا 
مى شود در رســيدگى به استان هاى سيل زده تالش مضاعف 
شود.نماينده ولى فقيه در اســتان بوشهر به گام دوم انقالب 
پرداخت و با اشــاره به تثبيت انقالب در 40 سال گذشته و 
زمينه توســعه و پيشــرفت در گام دوم انقالب خاطر نشان 
كرد: گام دوم انقالب مرحله دســتيابى به پيشرفت، توسعه 
و عدالت اســت.امام جمعه بوشــهر با بيان اينكه اســتكبار 
جهانى به سركردگى آمريكا نمى خواست جمهورى اسالمى 

ايران، 40 سالگى انقالب را جشن بگيرد تصريح كرد: اكنون 
انقالب اسالمى برخالف اهداف دشمن با غرور و افتخار جشن 
40سالگى خود را برگزار كرد و نشان داد كه انقالب اسالمى 
به قوام الزم رسيده است.آيت اهللا صفايى بوشهرى، گام دوم 
انقالب را حركت در مسير توسعه و پيشرفت دانست و افزود: 
دشــمن در اين راســتا با ترفندها و انواع تهاجمات مختلف 
تالش كرد جمهورى اسالمى ايران به قوام نرسد ولى اكنون 
ايران با اقتدار به حركت خــود ادامه مى دهدو با تدابير رهبر 
معظم انقالب در اجراى بيانيه گام دوم اهداف دشمن محقق 
نمى شود.نماينده ولى فقيه در استان بوشهر با اشاره به جنگ 
8 ساله خاطر نشان كرد: هر يك سال جنگ، براى بازسازى 
نياز به زمان 8 ساله دارد كه در واقع بازسازى تخريب جنگ 
8 ساله نياز به زمان 64 ساله اســت كه با تالش مضاعف در 
كمتر از 40 ســال بازسازى شــد.امام جمعه بوشهر، انقالب 
اسالمى را مردم محور دانســت و تاكيد كرد: خدمت رسانى 
به مردم در بخش هاى مختلــف از جمله ويژگى هاى انقالب 
اسالمى است كه در اين راستا خدمات قابل توجهى در بخش 
عمران شهرى و روســتايى و تامين مسكن مستمندان انجام 
شده اســت.آيت اهللا صفايى بوشــهرى، بنياد مسكن را يكى 
از دســتگاه هاى مهم و موفق دانســت و گفت: بنياد مسكن 

جهادى در عرصه محروميت زدايى و خدمات رسانى فعاليت 
مى كند كه خدمات آنان جاى قدردانى و ســپاس دارد.وى ، 
شناسه بنياد مسكن در تاريخ انقالب اسالمى را روشن دانست 
و بر ضرورت اجراى طرح هاى هادى روستايى، تامين مسكن 
مناسب براى نيازمندان تاكيد كرد و افزود: براى جلوگيرى از 
مشكالت ناشى از حوادث طبيعى، استحكام  بخشى واحدهاى 
مسكونى در اولويت برنامه بنياد مســكن استان بوشهر قرار 
گرفته شود.نماينده ولى فقيه در استان بوشهر با بيان اينكه 
بنياد مسكن انقالب اسالمى در سال قبل پروژه هاى مهمى در 
رفع محروميت و ساخت مسكن نيازمندان اجراء كرده است 
خاطر نشان كرد: بنياد مسكن از جمله دستگاه هايى است كه 
با حركتى جهادى گام هاى موثرى در بخش عمران و آبادانى 
روستاها برداشته اســت.آيت اهللا صفايى بوشهرى برضرورت 
همكارى الزم بنياد مســكن انقالب اســالمى در راســتاى 
نوسازى استانهاى سيل زده كشــور و تامين مسكن مناسب 
براى آســيب ديدگان تاكيد كرد.امام جمعه بوشهر همكارى 
خيران با انجمن خيران مسكن ساز را يك ضرورت دانست و 
تاكيد كرد: در راستاى تامين مسكن مناسب براى محرومان و 
نيازمندان، همكارى خيران با انجمن خيران مسكن ساز امرى 

مهم و ضرورى است.

استحکام  بخشی واحدهای مسکونی در اولویت بنیاد مسکن استان بوشهر باشد

خبر

| مديرعامل شــبكه برق منطقه اى باختر گفت: ســيل و 
بارندگى هاى اخير 44 ميليارد تومان به اين شــبكه خسارت وارد 
كرد. فرهاد شــبيهى ، با اشاره به اينكه حوزه عملكردى شبكه برق 
منطقه اى باختر مربوط به استان مركزى، همدان و لرستان مى شود، 
بيان كرد: با توجه به اين شــبكه برق منطقــه اى باختر در معرض 
رخدادهــاى طبيعى و فضاى باز قرار دارد، حــوادث طبيعى مانند 

سيل، زلزله، رانش زمين و ... اين شبكه را متاثر مى كند. 
وى با بيان اينكه خوشــبختانه به دليل اصول مهندسى مدنظر 
قرار گرفته شــده در زمان احداث اين شبكه سيل آسيبى به شبكه 
وارد نكرده است، گفت: آنچه كه امروز شبكه برق منطقه اى باختر 
را متاثر و دچار خســارت كرده، رانش زمين بود كه متاســفانه در 
مناطقى كه مسيرهاى مواصالتى و جاده عبور كرده است خساراتى 
به شبكه وارد شده اســت. شــبيهى تصريح كرد: شدت بارندگى 

در اســتان لرستان به قدرى بود كه اين اســتان درگير سيل شد و 
همين امر بيشترين خسارت را به برق منطقه اى باختر وارد كرد و 
به دليل اينكه در زمان توســعه محورهاى مواصالتى و راه ها به نوع 
خاك، موقعيت و جغرافياى منطقه توجه نشد، غيراستاندارد بودن 
اقدامات و نوع جاده كشى ها بيشــترين رانش و آسيب به دكل ها و 
شبكه در اين استان گزارش شده است. وى با اشاره به رانش زمين 
در اتوبان زال محور خرم آباد-انديشــمك گفت: هر دو طرف محور 
رانش شديد زمين رخ داده است و اين امر دكل را در معرض خطر 
جدى قرار داد، رانش زمين به شــكلى بود كــه دو دكل در محور 
حدفاصل لرستان-خوزســتان-چهارمحال بختيــارى و يك دكل 
نيز قبل از شهرستان خرم آباد ســقوط كرد و 12 كيلومتر خط نيز 
در معرض رانش شــديد زمين قرار گرفت و متاسفانه آسيب جدى 
به شبكه وارد شد. مديرعامل شــركت برق منطقه اى باختر با بيان 

اينكه در برخى از خطوط شدت آسيب به شبكه به قدرى است كه 
بايد اصالحات اساسى صورت گيرد، اما با تالش هاى صورت گرفته 
خوشبختانه قطعى برق وجود ندارد، افزود: در منطقه سپيددشت، 
چاالن چوالن، مناطقى در اطراف خرم آباد، درود، نورآباد كه شدت 
سيل باال و رانش زمين رخ داده سقوط دكل صورت نگرفته، اما آب 
وارد مناطق استقرار دكل ها شده و شبكه را در معرض خطر جدى 
قرار داده است. وى برآورد خسارت در سه استان لرستان، همدان و 
مركزى را در مجموع 44 ميليارد تومان دانست و گفت: خوشبختانه 
در استان مركزى حجم بااليى از سيالب و سيل را به مانند استان 
لرستان نداشتيم و تنها خساراتى به استحكامات و ديواره ها و مصالح 
ساختمانى وارد شده است و شايد در مجموع خسارت استان مركزى 
حدود يك ميليارد تومان باشد و رقم قابل توجه خسارات مربوط به 

استان سيل زده لرستان مى شود. 

زاویه

رانش زمین عامل 
سقوط سه دکل 

مدیرعامل شبکه برق منطقه ای 
باختر عنوان کرد:

 خسارت 44 میلیارد تومانی سیل
به شبکه برق منطقه  ای باختر

ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی دانشگاهیان 
دانشگاه شهرکرد برای هم وطنان سیل زده

| كمك هاى نقدى و غير نقدى دانشگاهيان دانشگاه شهركرد براى هم وطنان 
سيل زده ارسال شد. دكتر سعيد كريمى رييس دانشگاه شهركرد، درحاشيه ارسال كمك 
هاى نقدى و غير نقدى دانشگاهيان دانشگاه شهركرد براى هموطنان سيل زده ضمن 
ابراز همدردى با اين هم وطنان گفت: دانشگاه شهركرد وظيفه خود مى داند كه كمك 
هاى نقدى و غير نقدى خود را براى همدلى و همدردى با هموطنان سيل زده جمع آورى 
و با هماهنگى ستاد بحران استان براى جلوگيرى از هرگونه موازى كارى به مناطق سيل 
زده ارسال كند. رييس دانشگاه شهركرد كمك هاى جمع آورى شده را شامل كمك هاى 
غير نقدى از قبيل پتو، پوشاك، اقالم بهداشتى، اقالم خوراكى، لوازم خانگى و مبلغ 100 
ميليون ريال كمك نقدى و عالوه بر اين حقوق اعضاى هيات علمى و كاركنانى كه حقوق 
خود را از 1 تا 10 روز به سيل زدگان اختصاص داده بودندكه بعد از محاسبه و انجام مراحل 
ادارى به هم وطنان ارسال خواهد شد. دكترسعيد كريمى در ادامه گفت: بر اساس دستور 
العمل وزارت علوم، تحقيقات و فنآورى به دانشگاه ها، اعضاى هيات علمى دانشكده هاى 
منابع طبيعى، كشاورزى و فنى و مهندسى به مناطق اعزام مى شوند تا با تشكيل تيم هاى 
تخصصى جهت آسيب شناسى سيل، نتايج را در قالب طرح هاى تحقيقاتى به استاندارى 

و وزارت علوم، تحقيقات  و فنآورى منعكس كنند. 

بازدید مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
گلستان از پروژه های آبخیزداری در سطح استان 
| ابوطالب قزل سفلو مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلستان با 
همراهى معاونت فنى و ابخيزدارى و كارشناسان، از اجراى پروژه ها در سطح حوزه 
هاى آبخيز بازديد ميدانى داشتند.طى دو هفته اخير استان گلستان ميزان بارش هاى 
زيادى را تجربه كرده كه باعث جارى شدن سيل در چند شهرستان شده است. دراين 
خصوص،ابوطالب قزل سفلو مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گلستان با 
همراهى معاونت فنى و ابخيزدارى و كارشناسان، از اجراى پروژه ها در سطح حوزه 
هاى آبخيز بازديد ميدانى داشــتند.به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع 
طبيعى وآبخيزدارى استان گلستان پس از بارش شديد كه از 26 اسفندآغاز و چندين 
روز از فروردين ماه 98 نيز ادامه داشت و همچنين جارى شدن سيل در اقصى نقاط  
استان , ابوطالب قزل سفلو مديركل وعبدالرحيم لطفى معاونت فنى و ابخيزدارى به 
همراه كارشناسان ابخيزدارى اين اداره كل از پروژه هاى آبخيزدارى در شهرستانهاى 
راميان ،ازادشهر،گنبد،آق قال، گاليكش و بندرگز بازديد كردند .مديركل منابع طبيعى 
وآبخيزدارى در طى اين بازديد گفت: اجراى پروژه هاى آبخيزدارى نقش موثرى را 
در مديريت سيالب و سرشاخه هاى درختان در ارتفاعات استان ايفا نموده است.» 


