
www.shahrvand-newspaper.ir7

 جشنواره حامیان آب شهریار
 وارد مرحله بعد شد

جشــنواره دانش آموزی حامیان آب با هدف 
آموزش روش های درست مصرف آب و مزایای 
گسترش شبکه فاضالب با همکاری آموزش و 

پرورش شهریار برگزار می شود.
دومین مرحله جشنواره دانش آموزی حامیان 
آب با مشارکت اداره آموزش و پرورش شهرستان 

شهریار برگزار شد.
این جشنواره عروســکی که با هدف آموزش 
روش های درســت مصرف کــردن آب و حفظ 
محیط زیست با اجرای طرح فاضالب در دی ماه  
سال پیش آغاز به کار کرده بود در  سال جدید نیز 
برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در سالن شهید 

کافی شهرستان شهریار برگزار شد.
جشنواره حامیان آب پیرو تفاهمنامه آبفای 
شهریار و اداره آموزش وپرورش این شهرستان تا 
اردیبهشت ماه برای دانش آموزان مقاطع مختلف 

شهریار اجرا می شود. 
بهرهبرداری

ازچاهجدیداسدآبادشهریار
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شهریار از 
بهره برداری چاه جدید در اسدآباد شهریار خبر 
داد و گفت: این چاه به عمــق ٢٠٠متر حفاری 
شده است و مجوز برداشت ١۴لیتر آب در ثانیه 

را دارد.
داود سمیعی زنوزی گفت: در سال های گذشته 
به دلیل کاهش بارندگی ها و افت شــدید سطح 
آب در ســفره ها و نیز رانش در الیه های زمین 
در اسدآباد مشکالتی برای شهروندان به وجود 
آمده بود. به همین خاطر تأمین و جبران کمبود 
آب آشــامیدنی مورد نیاز عملیات جابه جایی 
و حفاری یک حلقــه چاه جدید بــا اولویت در 

دستورکار امور آبفای شهریار قرار گرفت.
در سال های گذشــته رانش زمین منجر به 
انحراف، بریدگی لوله جــدار و درنهایت از مدار 
خارج شــدن چاه آب آشــامیدنی در اسدآباد 
 می شد و برای شهروندان مشکالت کم آبی ایجاد 

می کرد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شهریار با 
اشاره به تأمین هزینه عملیات حفاری، تجهیز و 
بهره برداری چاه مذکور از محل اعتبارات جاری 
شــرکت افزود: چاه مذکور بــه عمق ٢٠٠متر 
حفاری شده است و مجوز برداشت ١۴لیتر آب 

در ثانیه را دارد.
وی تأکید کرد: بــا بهره بــرداری از این چاه 
ظرفیت تولید افزایش می یابد. امــا با توجه به 
کاهش بارندگی ها، افت شدید آب در سفره های 
زیرزمینی‑ و نیز کاهش دبی آب چاه ها به ویژه 
حتی این چاه جدیــد امیدواریم مردم منطقه 
در میزان و نوع مصرف هــای خود تجدیدنظر و 
روش های درست مصرف کردن آب را در خانواده 

رعایت کنند.
سمیعی زنوزی، یکی از ویژگی های این چاه را 
نوع لوله های آن عنوان کرد و گفت: در گذشته 
برای لوله گــذاری چاه ها از لوله هــای فوالدی 
اســتفاده می شــد اما در چاه جدید اســد آباد، 
لوله های یوپی وی ســی  )UPVC(به کار رفته 

است.

معاونخدماتشهریشهرداریقدسخبرداد:

جمع آوری و جابه جایی 91هزار و 
100تن زباله   در سال94

فرزاد شــاه بهرامی از جمع آوری و جابه جایی 
9١هزار و ١٠٠تن  زباله از سطح شهرستان قدس 

در طول  سال 9۴ خبر داد.
معاون خدمات شــهری شــهرداری قدس 
در تشــریح عملکرد این معاونت در طول  سال 
9۴ گفت: پرســنل زحمتکش و خــدوم حوزه 
خدمات شهر در راستای ارایه خدمات مطلوب 
به شهروندان در  سال گذشته 9١هزار و ١٠٠تن 
زباله را از سطح مناطق یک و ٢ و نواحی مختلف 
شهر جمع آوری کردند و به سکوی زباله انتقال 
دادند. شاه بهرامی افزود: از این میزان زباله تولید 
شــده 83هزار و 6۴٠ تن به صورت دســتی و 
7۴6٠تن به صورت مکانیزه از سطح معابر و در 

منازل جمع آوری شد.
وی تصریح کرد: با توجه به آمــار و ارقام ارایه 
شده از سوی مناطق دوگانه و نواحی چهارگانه 
شهرداری قدس، بیشــترین حجم جمع آوری 
زباله با7۴٢٠تــن در مردادماه و کمترین حجم 
جمع آوری زباله با 6636 تن مربوط به ماه های 
مهر لغایت بهمن ســال9۴ بــوده و درمجموع 
به طور میانگین روزانه ٢۴9 تن زباله از ســطح 

شهرستان جمع آوری شده است.
ایشــان در ادامــه بــه ســایر فعالیت های 
صورت گرفتــه توســط این معاونت در  ســال 
9۴ اشــاره و خاطرنشــان کرد:  الیروبی انهار 
موجود در ســطح شــهر به مقــدار ١۴ هزار و 
33٠تن،شست وشــو معابر به میزان ١۴٢هزار 
و 56مترمربــع، شست وشــوی جــداول بــه 
طول35١هــزار و 3٢۴ متر، جــاروی مکانیزه 
معابر هر شب، تســطیح زمین های خالی٢٠١ 
مورد و جمع آوری نخاله به مقدار ١٢هزار و 69٢ 
تن، شست وشــو و تنظیف باکس های زباله به 
تعداد١٢هزار و 5۴٠عدد، شست وشوی تابلوها و 
پنل های تبلیغاتی سطح شهر به صورت ماهیانه، 
6٢مورد نصب دریچه، جمع آوری شــاخ و برگ 
درختان به تعداد 767 سرویس، رفع ٢7۴٠مورد 
آبگرفتگی و جمع آوری ٢75مورد الشه حیوانات 
و... ازجمله اقداماتی اســت که توســط پرسنل 
خدوم این معاونت در ســطح شهرستان انجام 

شده است.

استان

بهروزراعی-اصفهان|گروه فوالد مبارکه 
اصفهان تفاهمنامه اي را با شــرکت مارچگالیاي 
ایتالیا درخصوص فروش محصوالت این شرکت 
به طرف ایتالیایي امضا کرد کــه این تفاهمنامه 
بین بهرام ســبحاني، مدیرعامــل فوالدمبارکه 
اصفهان و آنتونیو مارچگالیا، مدیرعامل شــرکت 

مارچگالیا مبادله شد.
در جریان حضور نخست وزیر ایتالیا، به همراه 
هیأت اقتصادي این کشــور در اتــاق بازرگاني، 
صنایــع و معادن و کشــاورزي ایــران، تعدادي 
قرارداد، تفاهمنامه و موافقتنامه بین شرکت هاي 

ایراني و ایتالیایي به امضا رسید. 
دکتر بهرام ســبحاني در حاشــیه امضاي این 
توافقنامه با اشــاره به این که طبق این توافقنامه 
فروش محصوالت فوالدمبارکه و فوالدهرمزگان 
به شــرکت مارچگالیاي ایتالیــا افزایش خواهد 
یافت، اظهارداشت: شــرکت مارچگالیا به نوعي 
رقیب فوالدمبارکه محسوب مي شود چون داراي 

خطوط نورد سرد، گالوانیزه و... است و درمجموع 
بزرگتریــن توزیع کننــده فوالد در اروپاســت. 
این شرکت از گذشــته از فوالدمبارکه محصول 
خریداري کرده و حاال درخواست افزایش سهمیه 
خریــد خــود را از فوالدمبارکــه دارد که توافق 
کردیم تا سقف ماهانه 8٠ هزار تن انواع ورق و تا 
سقف 3٠ هزار تن اسلب فوالدهرمزگان را به این 
شرکت بفروشیم. پیشتر سهمیه خرید مارچگالیا 
از فوالدمبارکه کمتر و ماهانه حدود 6٠ هزار تن 
بود اما هم اکنون بر سر افزایش این سهمیه توافق 

کردیم.
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکه با اشــاره 
به این کــه مارچگالیا در خطوط پایین دســتي 
داراي نورد ســرد، گالوانیزه و قلع اندود اســت، 
ورق نوردگرم را از فوالدمبارکه خریداري مي کند 
و در کارخانه خود به نورد ســرد تبدیل مي کند و 
در خطوط لوله سازي خودش مورداستفاده قرار 
مي دهد یا تبدیل بــه گالوانیزه و رنگي کرده و در 

اروپا توزیع مي کند.
به گفته دکترســبحاني، با توافقنامه امضاشده 
با مارچگالیا حــدود 9٠٠ هزار تــن محصوالت 
فوالدمبارکه به این شــرکت فروخته خواهد شد 
که ارزش آن بالغ بر ۴٠٠میلیون یورو خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکــه اصفهان با 
بیان این کــه فوالدمبارکه صــادرات ٢ میلیون 
تــن محصــول را در  ســال جاري هدف گذاري 
کرده است، اضافه کرد:  سال قبل برنامه صادرات 
١/5 میلیون تن بود که توانستیم ٢٠ درصد باالتر 
از برنامه یعني حــدود ١/8 میلیون تن صادرات 
داشته باشیم. امیدواریم با بهبود شرایط و اجراي 
برجام و رفع تحریم هــا هدف صادرات ٢ میلیون 

تني امسال نیز محقق شود. 
سبحاني درخصوص آخرین وضعیت همکاري 
فوالدمبارکه با شــرکت دانیلي ایتالیا نیز تصریح 
کــرد: فوالدمبارکــه درحال حاضــر برنامه ها و 
قراردادهــاي توســعه مختلفــي دارد. ازجمله 

احــداث یک واحد نــورد گــرم و همچنین یک 
واحد ریخته گري اسلب نیز درحال ساخت داریم. 
پروژه فوالد سپیددشت و توسعه آن نیز در دست 
اجراست و در همین حال توسعه فوالدهرمزگان 
نیز برنامه ریزي شــده اســت. در ایــن برنامه ها 
و قراردادهــا نیز شــرکت هاي مختلفي ازجمله 
شــرکت هاي دانیلي و اس ام اس دماگ به عنوان 

تامین کنندگان تجهیزات حضور دارند.
بنابر همین گزارش در جریان سفر نخست وزیر 
ایتالیا به ایــران، قرارداد تأمیــن تجهیزات فني 
و خدمــات به منظور احداث واحد فوالدســازي 
١/5میلیون تنــي بــه ارزش 35٠میلیون یورو 
بین شــرکت فوالد بوتیاي ایرانیان )زیرمجموعه 
میدکو( و شرکت دانیلي ایتالیا و قرارداد احداث 
یک نیروگاه بــرق ۴5٠مگاواتي نیز در اســتان 
کرمان به ارزش ٢37میلیون یورو بین شــرکت 
فوالد بوتیاي ایرانیان و شرکت فاتا ایتالیا به امضا 

رسید.

تامین ایمني به عنوان یك نیاز اساسي 
در انجام پروژه هاي عمراني

فاطمهزهرارفیقی-ساری| مهندس حیدر 
نــوروزي در دوازدهمین جلســه HSE صنعت 
ساختمان که با محوریت برگزاري همایش ملي 
ایمني، محیط زیست و بهداشت محیط، کار در 
صنعت ساختمان برگزار شــد، ضمن تاکید بر 
اثربخشي همایش و پرهیز از هرگونه هزینه بدون 
بازده خاطرنشان ســاخت: باید هدف اصلي ما از 
برگزاري همایش، کاهش حوادث ساختماني و 
توجه به محیط زیســت باشــد و صرف هرگونه 
هزینه اي بــدون بهره برداري به ویژه در ســالي 
که به نام اقتصادمقاومتي نام گذاري شــده، اصال 

قابل توجیه نیست.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي 
اســتان مازندران، مهندس نوروزي یادآور شد: با 
رشــد جمعیت در دنیا، در ساخت ساختمان ها 
نیز تحوالت عمده اي به وجود آمده است که این 
تحوالت خطرات ناشــي از کار را در ساختمان ها 
به اوج خود رســانده اســت و همه ساله بسیاري 
از کارگران مشــغول در ســاختمان ها را کشته 
و مجــروح مي کند. احتمال وقوع حــوادث را به 
کلي نمي توان از بین برد ولــي با رعایت بعضي 
نکات ایمني و حفاظتي مي تــوان آن را به مقدار 
قابل توجهي کاهش داد. بدین معني که به وسیله 
مدیریت صحیح و طرح نقشــه از قبل و کنترل 
روش هاي انجــام کار، مي توانیــم به هدف هاي 

حفاظتي خود برسیم.
در ادامه این نشســت مهندس قرباني، رئیس 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نیز ضمن 
ارایه گزارش از اقدامات انجام شــده در سال های 
گذشته آمادگي کامل ســازمان نظام مهندسي 
اســتان را براي برگزاري همایش اعالم و تالش 
درجهت حفظ نیروهاي انساني و منابع مادي از 
سوانح و حوادث محیط هاي کاري را خواستار شد.

در خاتمه نیز مهندس نوروزي ضمن تقدیر از 
عملکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان به ویژه 
هیات مدیره دوره هفتم خواستار تداوم این روند و 
حضور مستمر و موثر سازمان نظام مهندسي در 

عرصه هاي سازندگي و پیشرفت استان شد.

ابراهیمزادهدرجلسههماندیشیمدیران:

اقتصادمقاومتی در شرکت گاز 
مازندران یك اصل است

علیجعفریگرجی-مازندران| مدیرعامل 
شــرکت گاز مازندران در جلســه هم اندیشی با 
مدیران ستادی، به ویژگی های اقتصادمقاومتی 
اشــاره کرد و گفت: در راستای اقتصادمقاومتی 
مدیریت هزینه ها در شــرکت گاز مازندران یک 

اصل است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز مازندران، 
»محمداســماعیل ابراهیــم زاده« با اشــاره به 
سیاست های کلی نظام و تأکید مقام معظم رهبری 
درخصوص توجه بــه اقتصادمقاومتی، تصریح 
کرد: در شــرکت گاز مازنــدران بیش از پیش به 

مدیریت هزینه ها توجه خواهد شد.
ابراهیــم زاده با تأکید بر کنتــرل هزینه ها در 
سطح شــرکت به عنوان اثرگذارترین مولفه در 
بحث تحلیل هزینه ها اظهارداشت:   کارشناسان 
برنامه ریزی هزینه در ســازمان باید تمام تالش 
خود را به کار گیرند تــا از حداکثر ظرفیت های 

سازمانی استفاده کنند. 
وی در این راستا افزود: کنترل هزینه و تحلیل 
آن در سطح سازمان، موجب ارتقای عملکردها و 

بهینه سازی فعالیت ها می شود. 
ابراهیم زاده، وصول مطالبات را یک اصل بسیار 
مهم در شــرکت گاز مازندران دانســت و با بیان 
این که 8٠ درصد مطالبات به هدفمندی یارانه ها 
تعلق می گیرد به طلب ١7١ میلیارد تومانی شرکت 
گاز مازندران از مشترکین اشــاره و تصریح کرد: 
مشترکین گاز طبیعی با پرداخت به موقع گازبها، 
ما را در توسعه گازرسانی به مناطق محروم کمک 

و یاری کنند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: 
برای حصول نتیجه و موفقیــت در کارها باید 
برنامه ریزی اصولی داشــته باشیم و به گونه ای 
عمل کنیم که آنچه از گذشتگان به ما رسیده 
است را در وضع و شــرایط بهتری به آیندگان 

تحویل دهیم.
وی با تأکید بر لزوم شفاف ســازی فعالیت ها 
و حفظ ســالمت ســازمانی، آموختن فرهنگ 
سازگاری با محیط اداری را امری مهم ارزیابی کرد 
و افزود: رســالت و هدف اصلی سازمان که همان 
خدمتگزاری و جلب رضایت مردم اســت، باید با 
همت و تالش همه کارکنان و به بهترین شــکل 

ممکن محقق شود.
نیروهــای  ابراهیــم زاده، اظهــار داشــت: 
آموزش دیــده و متخصــص بــا بهره گرفتن از 
تکنولوژی، کیفیت و سرعت را سرلوحه کار خود 
قرارداده تا بتوانند بهترین خدمات را به مشتریان 

گاز طبیعی ارایه دهند.
وی خاطرنشــان کــرد: مشــارکت جویی و 
هم افزایی ذات سازمان های موفق و کارآمد است 
و با مشارکت جویی، شفافیت و استفاده از فناوری 
اطالعات، می توانیم سازمانی پویا، موفق و نوآور 

داشته باشیم.
ابراهیم زاده با بیان این که شــرکت گاز تحقق 
صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع را یک 
اصل در تحقق اهداف سازمانی خود می داند، افزود: 
در تحقــق این هدف، امیدواریم بــه راهکارهای 
مناسب در راستای تکریم جامعه هدف که از سوی 
کارکنان خدوم این شــرکت به اجرا خواهد آمد، 

دست یابیم.

رویداد

 افزایش فروش محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به ایتالیا 
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مازندران| مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از تهیه 
طرح  هادی مصوب برای تمامی روستاهای باالی ٢٠ 

خانوار استان خبر داد.
سیدمجید  هاشــمی در نشســتی با خبرنگاران 
گفت: از مجموع 3٢٠٠روستای دارای سکنه استان 
مازندران ٢3۴٠روستا دارای باالی ٢٠خانوار جمعیت 
بوده که برای تمامی این روستاها طرح  هادی مصوب 

تهیه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران با 
تأکید بر کمک بیشــتر دولت برای اجرای طرح های  
هادی روســتایی، گفت: تاکنون در بیــش از 8٠٠ 
روســتای اســتان طرح  هادی حداقل برای یک بار 

اجرایی شده است.
وی با بیان این که طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 
٢5 هزار نفر مازندران برعهده بنیاد مسکن است، افزود: 
امیدواریم تا پایان امسال ١6 هزار و 6٢9 واحد مسکن 

مهر شهری را به متقاضیان تحویل دهیم.
مدیرکل بنیاد مســکن مازندران، تأمین مسکن 
برای نیازمندان، بازسازی مناطق آسیب دیده، تهیه، 
تنظیم و اجرای طرح  هادی روســتایی، مقاوم سازی 
مسکن روستایی و صدور سند مالکیت در روستاها و 
شهرهای کمتر از ٢5 هزار نفر را ازجمله مأموریت های 
مهم و اجرایی بنیاد مسکن برشمرد و گفت: تاکنون 
بیش از ١۴۴ هزار خانواده روســتایی جهت احداث 
و مقاوم سازی مســکن به بنیاد مسکن سراسر استان 

مراجعه کرده کــه از مجموع این تعــداد متقاضی، 
١٢7 هــزار و 5۴7نفر جهت دریافت تســهیالت به 
بانک های عامل استان معرفی شــده و ١٢٠ هزار نفر 

موفق به دریافت تسهیالت شدند.
هاشمی اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی، 
قرض الحسنه تعمیر مسکن روســتایی، نظام فنی و 
روستایی، اجرای طرح جامع تأمین مسکن اقشار کم 
درآمد، مدیریت حوادث رخ داده در استان و آزادسازی 
حریم رودخانه ها را ازجمله فعالیت های حوزه معاونت 

بازسازی و مسکن روستایی مازندران برشمرد.
مدیرکل بنیاد مســکن مازندران با اشاره به این که 
در سال گذشته برای ١۴ هزار و ١89خانوار روستایی 
و 8٠8خانوار شهری )شهرهای زیر ٢5 هزار نفر( سند 
مالکیت صادر شــد، گفت: تاکنون بیش از ٢5٠ هزار 
خانوار روســتایی موفق به دریافت ســند مالکیت 

روستایی شده اند.
هاشمی درباره حفظ معماری سنتی و باارزش گفت: 
روستاهای کندلوس نوشهر و جواهرده رامسر در لیست 
روســتاهای با ارزش قرارداشــته و روستای عالم کال 
سوادکوه شمالی برای قرارگرفتن در لیست روستاهای 

با ارزش معرفی شده است.
وی افزود: روستاهای کنتا، فریمک و زروم از دیگر 
روستاهایی هســتند که برای قرار گرفتن در لیست 
روستاهای با ارزش معرفی می شوند زیرا بافت معماری 

این روستاها تا حد زیادی حفظ شده است.

اســتان  آموزش وپــرورش  و  تبریــز  دانشــگاه 
آذربایجان شرقی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها 
و توانایی های دو طرف، تفاهمنامــه همکاری علمی و 

پژوهشی مشترک امضا کردند.
به گزارش »شــهروند« از تبریز، رئیس دانشگاه تبریز 
با اعالم این که این تفاهمنامــه در هفت ماده به امضای 
طرفین رســید، گفت:   همکاری و تبــادل اطالعات در 
تدوین سیاست ها، اســتراتژی ها، اولویت ها، برنامه ها و 
نیازهای پژوهشی، اســتفاده از توانمندی های علمی و 
فنی طرفین در اجرای دوره های آموزشــی، کارگاه های 
تخصصی، همکاری و مشــارکت در کمیته های علمی، 
پژوهشــی و تخصصی طرفین، انتشــار آثــار علمی و 
دســتاوردهای تحقیقاتی مســتخرج از فعالیت های 
مشــترک، اســتفاده بهینه از امکانات، پتانسیل های 
آموزشــی و تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی، منابع 
علمی، بسته ها و نرم افزارهای طرفین را ازجمله محورهای 
این تفاهمنامه است. دکتر محمدرضا پورمحمدی در 
ادامه با اشاره به دیگر مفاد این تفاهمنامه افزود: تعیین 
اولویت های پژوهشــی و اجرای طرح های تحقیقاتی 
و پژوهشــی مشــترک، برگزاری دوره های آموزشی 
کوتاه مدت و بلندمدت، همایش ها و سمینارها، تألیف 
و انتشار کتب و نشــریات، تبادل تجربیات فرهنگی و 
اجتماعی همچــون تجربه های علمی، تشــکل های 
اســالمی، کانون هــای فرهنگی و هنری، تأســیس 
مدارس غیردولتی حقوقی در دانشــگاه، تسهیل در 

پذیرش بدون کنکور دانش آموزان نخبه، آشناسازی 
دانش آموزان دوره دوم متوســطه با دانشــکده ها و 
رشــته های تحصیلی، اســتفاده دانش آموزان نخبه 
و شــاخص از امکانات کتابخانه ای، آزمایشــگاهی و 
کارگاهی دانشگاه، برگزاری دوره های آمادگی المپیاد 
با همکاری اساتید و دانشــجویان المپیادی دانشگاه، 
ارتباط و همکاری دانشــکده ها و مرکز رشد دانشگاه 
با پژوهش ســراها و مراکز کارآفرینــی دانش آموزان 
اداره کل و... ازجملــه دیگر اقدامــات طرفین خواهد 
بود. وی در بخش دیگر ســخنان خود ازجمله نکات 
منفی مجموعه آموزشــی کشــور را جدایی سیستم 
آموزش وپرورش از آموزش عالی دانســت و افزود: در 
اغلب کشــورها این مجموعه ها به صورت واحد اداره 
می شــوند، از این رو این تفاهمنامه در راستای از بین 
بردن این خأل موجود اســت و از فرصت ایجادشده در 
جهت توسعه بیش از پیش همکاری های بین بخشی 

استفاده خواهد شد. 
مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی نیز 
در حاشیه امضای این تفاهمنامه همکاری مشترک، با 
تأکید بر این که ظرفیت های خوب و مناسبی در مجموعه  
دانشگاه های استان و آموزش وپرورش آذربایجان شرقی و 
در رأس آنها در دانشگاه تبریز وجود دارد، گفت: با آگاهی 
از ظرفیت های موجود و مدیریــت علمی دو مجموعه 
می توان در پیشــبرد و اهداف تعالی این استان و حتی 

منطقه گام های موثر و تعیین کننده ای برداشت.

تهیهطرحهادیبرایکلیهروستاهای
باالی20خانوارمازندران

امضایتفاهمنامههمکاریمیاندانشگاه
تبریزوآموزشوپرورش


