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فعاليت جهادى و محروميت  زدايى؛ 
افتخارى براى كاركنان

بنياد مسكن 

آغاز عمليات اجرايى طرح ها و 
پروژه هاى شركت گاز با اعتبار حدود 

1600 ميليارد ريال

افزايــش دوربين هاى نظارتى و ثبت 
ســرعت، از اولويت هاى شهردارى

شــهردار تبريز گفت: افزايش دوربين هاى نظارتى و پالك خوان و ثبت ســرعت از اولويت هاى مهم 
شــهردارى در حوزه حمل و نقل و ترافيك است.

 ايرج شــهين باهر در حاشيه بازديد از ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى تبريز گفت: بهره گيرى 
علم و تكنولوژى روز مى تواند در نظم بخشــى و كاهش آمار تخلفات و حوادث ســطح شــهر بســيار موثر 

باشد... 

با حضور وزير بهداشت؛

169 ميليارد تومان طرح 
بهداشتى و درمانى 

افتتاح شد
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رئيس جمهور در آيين بهره بردارى از رئيس جمهور در آيين بهره بردارى از 33 طرح پااليشى در تبريز: طرح پااليشى در تبريز:

پااليشگاه نفت تبريز ، پااليشگاهى پاك استپااليشگاه نفت تبريز ، پااليشگاهى پاك است

3

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛

تفويض اختيار اداره كل استاندارد 
3به سازمان منطقه آزاد ارس

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2) موضوع مزايده : 

  عبارتست از  واگذارى جهت بهره بردارى شش باب مغازه مجتمع صدرا (بصورت مجزا ) به نشانى  تبريز 
– بلوار اســتاد شــهريار - ابتداى خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) – طبقه 

همكف . مجاور استخر .
3) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شركت  و پيشنهاد جهت هريك از مغازه هاى موضوع مزايده عبارتست از مبلغ  55/000/000 
(پنجاه و پنج ميليون)  ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به 
حساب شماره 0203332995000 بانك دى بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .

4) مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :
از ساعت 08:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 لغايت ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/20 
، آدرس تبريز ، بلوار استاد شهريار ، ابتداى خيابان گلكار ، مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

، دفتر امور مالى .   
5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 آدرس فوق ، دفتر مدير حراست .
6) تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه 1398/06/03 آدرس فوق ، دفتر مديريت مجتمع .
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود .

تلفن پاسخگويى به سواالت و هماهنگى براى بازديد : 041-33285209

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان گلكار 

– مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2) موضوع مزايده : 

    عبارتســت از  واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه مهمانســرا  مجتمع صدرا به نشانى  تبريز – بلوار استاد 
شهريار - ابتداى خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

3) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از 300/000/000 (سيصد ميليون)  ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه 
بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانك دى بنام موسسه فرهنگى 

ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4) مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 لغايت ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/20 ، آدرس 
تبريز ، بلوار استاد شهريار ، ابتداى خيابان گلكار ، مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) ، دفتر امور مالى .   

5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 آدرس فوق ، دفتر مدير حراست .

6)تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه 1398/06/03 آدرس فوق ، دفتر مديريت مجتمع .
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود .

تلفن پاسخگويى به سواالت و هماهنگى براى بازديد : 041-33285209

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)

واگذارى جهت بهره بردارى از شش باب مغازه مجتمع صدرا (بصورت مجزا)

    واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه مهمانسرا مجتمع صدرا (بصورت يكجا)

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

خانواده محترم مردانى آذر
ـــن  ـــت . اي ـــى را وداع گف ـــى آذر دار فان ـــى مردان ـــاج عل ـــديم ح ـــر ش ـــف باخب ـــال تأس در كم
ـــم و  ـــى نمايي ـــرض م ـــليت ع ـــتان تس ـــن اس ـــه خيري ـــما و جامع ـــه ش ـــزرگ را ب ـــه ب ضايع
ـــان  ـــواده محترمش ـــراى خان ـــرده و ب ـــرت ك ـــب مغف ـــان طل ـــراى ايش ـــال ب ـــد متع از خداون

ـــم . ـــى نمايي ـــئلت م ـــل مس ـــر جمي صب

از طرف انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى استان آذربايجان شرقى



 همزمان با ســفر رئيس جمهور به 
اســتان آذربايجان شــرقى، محمود 
حجتى وزير جهاد كشاورزى به همراه 
تعدادى از مديران ارشد اين وزارت به 
منظور بازديد و بهره بردارى از پروژه 
هاى بخش كشاورزى استان و ديدار 
و گفتگو با بهره بــرداران اين بخش 

وارد تبريز شد.
بــه گزارش روابط عمومى ســازمان 
جهاد كشــاورزى آذربايجان شرقى، 
وزيــر جهاد كشــاورزى ســپس با 
سفر به شهرستان ســراب، عمليات 
اجرايى احداث كانــال اوغان در اين 

شهرستان را كلنگ زنى كرد.
وى در اين مراسم، احداث كانال هاى 
بتنى انتقــال آب را در مصرف بهينه 
آب و جلوگيــرى از هدر رفت آن مورد 
تأكيــد قرار داد و گفــت: اجراى اين 
پــروژه ها مى توانــد از هدر رفت آب 
جلوگيرى كرده و به افزايش راندمان 

آبيارى كمك بسيار زيادى كند.
وزيــر جهاد كشــاورزى بر ضرورت 

ســرعت بخشــيدن در اجراى طرح 
هاى انتقال آب با توجه به خشكسالى 
هاى متوالى و نياز به اســتفاده بهينه 
از منابع آبى تاكيد و خاطرنشــان كرد: 
احــداث كانال هاى آبيــارى يكى از 
اولويــت هاى اساســى وزارت جهاد 
كشــاورزى در زمينه مديريت منابع 
آب و مديريت آن با استفاده از  پوشش 

انهار مى باشد.
فتحــى رييــس ســازمان جهــاد 
كشاورزى اســتان آذربايجان شرقى 
نيز با بيان اينكه كانال اوغان به طول 
8 كيلومتــر 1500 هكتــار از اراضى 
پايين دست آن را پوشش خواهد داد، 
گفت: اين كانــال 3000 نفر از بهره 
برداران مزارع ســيب زمينى و سبزى 
و صيفى منطقه را پوشش خواهد داد.
گفتنــى اســت، در ســفر روحانى به 
استان آذربايجان شرقى 125 طرح و 
پروژه بخش كشاورزى به مبلغ 933 
ميليــارد تومان به بهــره بردارى مى 

رسد

 رئيس جمهور با اشــاره به اينكه شركت 
ملــى گاز كار عظيم و بزرگى در كشــور انجام 
داده اســت، گفت: فكر مى كنم كشــور ما در 
اجراى خطوط گاز و ارايه خدمات گازرسانى به 

شهرها و روستاها در دنيا اول باشد.
به گزارش ايرنا حجت االســالم حســن 
روحانــى در مراســم بهره بــردارى از طرح 
هاى گازرســانى به روســتاهاى شهرســتان 
اهر از طريــق ويدئوكنفرانس بــا بيان اينكه 
گازرســانى به طور مرتب ادامه دارد، افزود: در 
دولت يازدهم و دوازدهم ساالنه 3 هزار روستا 
به شــبكه گاز كشــور متصل شده و اين كار از 

افتخارات بزرگ كشور ماست.
وى بــا بيــان اينكه وقتى رئيــس جمهور 
روســتازاده باشــد خدمات دهى به روستاها 
ســرعت مى گيرد،  اظهار داشــت: هم اكنون 
در روســتاها تحول خوبى از نظر رفاه و عدالت 

اجتماعى روى داده است.
معاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملى 
گاز ايران نيز در اين مراسم با بيان اينكه صنعت 
گاز در كشــور در يك موقعيت اســتثنايى قرار 
گرفته اســت، گفت: صنعت گاز هم در بخش 
داخلــى در حد تراز اول مطرح مى شــود و در 
سطح بين المللى كمتر كشورى وجود دارد كه 
توســعه در گاز رســانى را در اين وسعت انجام 

داده باشد.
منتظر تربتى، افزود: پشــتوانه توسعه اين 
صنعت در بخش گازرسانى به ويژه در روستاها 
نتيجه تالش دولت و وزير نفت در ســال هاى 
اخير در بخش عســلويه است و افزايش توليد 
در اين منطقه مبناى توســعه گازرســانى به 

روستاها و صنايع است.
وى با اشاره به اينكه مى توان صنعت گاز را 
به عنوان شناسنامه انقالب اسالمى در بخش 
توسعه عدالت اجتماعى و رفاه عمومى قلمداد 

كرد، اظهار داشت: عمده توسعه گازرسانى در 
بعد از انقالب اســالمى انجام شده است و قبل 
از انقالب فقط يك روســتا به شبكه گاز متصل 
بود كه اكنون گازرســانى به روستاها به بيش 
از 95 درصد رســيده است. مديرعامل شركت 
ملى گاز ايــران با بيان اينكــه در آذربايجان 
شرقى 67 شهر وجود دارد كه همه به شبكه گاز 
متصل است، گفت: در اين استان 2 هزار و 724 
روســتا وجود دارد كه در 2 هزار و 611 روستا 
روســتائيان ســكونت دارند و قابل گازرسانى 
بوده و تاكنون براى 2 هزار روســتا گازرسانى 

شده است.
 تربتــى، ادامــه داد: امروز 53 روســتا به 
شــبكه گاز متصل مى شود و عمليات اجرايى 
گازرسانى به 146 روســتا نيز شروع مى شود 
و گازرســانى به 220 روســتا نيز در دست اجرا 

است.
وى يــادآورى كرد: هم اكنون 97.8 درصد 
مردم اين استان به شــبكه گاز متصل هستند 
و در ســال آينده اين ميزان بــه 98.8 درصد 

مى رسد.
تربتــى افــزود: پروژه هاى امــروز گاز در 
اين شهرســتان شــامل بهره بردارى از طرح 
گازرسانى به 53 روســتا، افتتاح گازرسانى به 
560 واحــد صنعتى كه زمينــه صرفه جويى 
ساالنه 55 ميليون ليتر سوخت فرآورده فراهم 
مى شــود، بهره بردارى از فاز دوم خط 16 اينچ 
ورزقان - اهر كه عالوه بر پايدارى گاز شــبكه 
شمال اين اســتان موجب تامين گاز مورد نياز 
نيروگاه سيكل تركيبى هريس مى شود و آغاز 
عمليات اجرايى طرح گازرسانى به 146 روستا 

است.
در اين مراسم با دستور رئيس جمهور  طرح 
ها به بهره بردارى رســيد و عمليات اجرايى آن 

ها آغاز شد.  

با حضور وزير جهاد كشاورزى؛ 

عمليات اجرايى كانال انتقال آب اوغان 
در سراب آغاز شد

رتبه اول ايران در گازرسانى به شهرها و روستاها 
در دنيا 

خبر خبر

بــا حضور وزيــر بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــكى 78 پروژه بهداشــتى و 
درمانى در آذربايجان شــرقى بــا هزينه كرد 

169 ميليارد تومان به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايرنا، در جريان ســفر كاروان 
تدبير و اميد به اســتان آدربايجان شــرقى، 
عمليات ســاخت بيمارستان 304 تختخوابى 
مرنــد در زمينى با زيربناى 32000 متر مربع 

با حضور وزير بهداشت آغاز شد.
سعيد نمكى همچنين مركز جامع خدمات 
ســالمت شهرى و روستايى شــهيد بهشتى 
مرنــد كه در زمينى با زيربناى 704 متر مربع 
و اعتبــارى بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون 
تومان ســاخته و تجهيز شــده است راافتتاح 

كرد.  
در اين مركز، خدمات پزشــكى، مراقبت 
هاى ســالمتى، مامايى، داروخانه، بهداشت 

محيــط و حرفه اى، تزريقات و آموزش هاى 
بهداشــتى به گروه هاى مختلــف جمعيت 

11500نفرى تحت پوشش، ارائه مى شود.
براســاس اين گزارش، وزير بهداشت در 
حاشــيه افتتاح مركز جامع خدمات سالمت 
مرند، گفــت: اميدوارم به ســرعت عمليات 
ساخت بيمارستان جديد مرند با ظرفيت 304 
تخت تكميل شــود، چراكه اين بيمارســتان 
پس از بهره بردارى، يكى از بيمارستان هاى 
مدرن و پيشــرفته و موثر در ارائه خدمات به 

مردم و گردشگران سالمت خواهد بود.
وى خاطرنشــان كرد: اميــدوارم در يك 
برنامه زمان بندى شــده، در بازه زمانى دو تا 
سه سال آينده، شاهد تكميل اين بيمارستان 

باشيم.
نمكى افزود: مركز جامع خدمات سالمت 
شــهرى و روســتايى شهيد بهشــتى مرند، 

خدمات پيشــگيرانه و درمانى مورد نياز مردم 
منطقه را با استفاده از سيستم ارجاع، پزشكى 

خانــواده و راهنماهاى بالينى ارائه مى كند.
همزمــان بــا ســفر رييس جمهــور به 
آذربايجان شــرقى، 24 خانه بهداشــت، 25 
خانه زيســت پزشــك، 25 مركز ســالمت 
روستايى و شهرى، ســتاد شبكه بهداشت و 
درمان شهرســتان اهر بــا مجموع زير بنايى 
21 هزار و 200 متــر مربع همزمان با حضور 
وزير بهداشــت در آذربايجان شرقى به بهره 

بردارى رسيد.
همچنين ســاختمان اورژانس بيمارستان 
فاطميه شبســتر با زير بناى يك هزار و 120 
متر مربع و با اعتبــار 41 ميليارد ريال، مركز 
ديتا سنتر دانشگاه علوم پزشكى با اعتبار 80 
ميليارد ريال، بخش آنژيوگرافى بيمارســتان 
امام رضا(ع) تبريز با هزينه كرد 480 ميليارد 
ريال و پروژه توســعه بيمارستان الزهرا تبريز 
بــا 530 ميليارد ريال هزينــه با حضور وزير 

بهداشت به بهره بردارى رسيد.
169 ميليارد تومــان براى اين 78 پروژه 
بهداشــتى و درمانى در آذربايجان شــرقى 
هزينه شــده كه 18 ميليارد تومان آن توسط 

خيران استان تامين شده است.
رييــس جمهــور بــه همراه شــمارى از 
اعضــاى كابينــه و در راســتاى دور ســوم 
سفرهاى اســتانى ميهمان مردم آذربايجان 

شرقى است.  
در اين ســفر بيش از 500 طرح به ارزش 
حدود 10 هزار ميليارد تومان افتتاح يا كلنگ 

زنى مى شود.  

با حضور وزير بهداشت؛
169 ميليارد تومان طرح بهداشتى 

و درمانى افتتاح شد
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رئيــس اداره تعــاون و امور رفاهى آموزش و پرورش آذربايجان شــرقى از 2
پذيرش 206هزار و 742 مســافر در مراكز اسكان فرهنگيان استان تا 12 مرداد 

سال جارى خبر داد. 
 به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، مالك افشار با اعالم اين خبر، 
گفت: طبق آخرين آمار ثبت شــده تا 12 مرداد ســال جارى، 59 هزار و 69 نفر 

در مراكز اسكان فرهنگيان استان پذيرش شده اند. 
وى ادامه داد: از اين تعداد 16 هزار و 408خانوار به تعداد 206 هزار و 742 نفر 
روز در اين مراكز اسكان يافته اند.  وى خاطر نشان كرد: بيش از دو هزار كالس 
درســى در 38 پايگاه در اســتان براى اســكان مهمانان فرهنگى در تابستان 
امسال آماده سازى كامل شده و با امكانات و تجهيزات مناسب تا آخر تعطيالت 

تابســتانى در خدمت مســافران خواهد بود.  وى با اشــاره به آدرس ستادهاى 
اســكان فرهنگيان تبريز، گفت: دروازه تهران، بعد ازسه راهى ولى عصر، كوچه 
كريم خان، دبســتان شــهيد مدرس، جاده ايل گلى، نبش غربى فلكه امام رضا 
(ع )، مدرســه ساالر شــهيدان تلفن ، خيابان امام، روبروى ســيلو، دبيرستان 

آزادى، پايگاه دايمى اســكان فرهنگيان استان واقع در خيابان ارتش هستند.

اقامت بيش از 200 هزار مسافر در مراكز اسكان فرهنگيان

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشــانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى 

خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2) موضوع مزايده : 

    عبارتست از  واگذارى جهت بهره بردارى از سالن چند منظوره ورزشى  مجتمع صدرا به نشانى  تبريز 
– بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

3) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتست از 180/000/000 (يكصد و هشتاد ميليون)  ريال كه بايستى 
بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 

بانك دى بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4) مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 لغايت ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/20 
، آدرس تبريز ، بلوار استاد شهريار ، ابتداى خيابان گلكار ، مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

، دفتر امور مالى .   
5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 آدرس فوق ، دفتر مدير حراست .
6) تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه 1398/06/03 آدرس فوق ، دفتر مديريت مجتمع .
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود .

تلفن پاسخگويى به سواالت و هماهنگى براى بازديد : 041-33285209

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از سالن چند منظوره ورزشى مجتمع صدرا (بصورت يكجا)

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2) موضوع مزايده : 

    عبارتست از  واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه فيزيوتراپى موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى 
ايثار به نشــانى  تبريز – بلوار استاد شــهريار – خيابان گلكار – خيابان ترافيك –  طبقه همكف ساختمان   

توانبخشى ايثار 
3) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتست از 130/000/000 (يكصد و ســى ميليون)  ريال كه بايستى 
بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شــرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 

بانك دى بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4) مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 لغايت ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/20 
، آدرس تبريز ، بلوار استاد شهريار ، ابتداى خيابان گلكار ، مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

، دفتر امور مالى .   
5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 آدرس فوق ، دفتر مدير حراست .
6) تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه 1398/06/03 آدرس فوق ، دفتر مديريت مجتمع .
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود .

تلفن پاسخگويى به سواالت و هماهنگى براى بازديد : 041-33285209

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از فيزيوتراپى مجتمع صدرا (بصورت يكجا)

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار
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مديــر كل بنياد مســكن انقالب 
اســالمى آذربايجان شــرقى گفت: 
فعاليت جهــادى و محروميت زدايى 
افتخارى براى كاركنان بنياد مسكن 

است. 
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، حافظ باباپور در آيين تجليل 
از بازنشســتگان بنياد مسكن انقالب 
اســالمى اســتان، اظهار كرد: همه 
كاركنانى كه طى ســى سال فعاليت 
خالصانــه خود در مســير قانون بوده 
اند و وجدان كارى داشــته اند بايد به 

فعاليت خود افتخار كنند . 
وى افزود: مســئوليت فــردى كه از 
محيط ادارى بازنشســته مى شود به 
پايان نرسيده اســت و بايد درعرصه 
خدمت به مردم در زمينه هاى مختلف 
فرد بازنشســته نيز خود را مســئول 

بداند. 
مديــركل ادارى وپشــتيبانى بنيــاد 
مســكن كشــور نيز در اين مراسم با 
اشــاره به اينكه فرد بازنشسته، عنصر 
مهــم تجربه اســت، گفــت: تجربه 
بازنشســتگان، ميراث ارزشــمندى 
براى جامعه بوده و اســتفاده از تجربه 
بازنشســتگان بهترين فرصت براى 
تســريع در توســعه و پيشرفت جامعه 

است. 
  جــالل الديــن خزاعى با اشــاره به 
جايــگاه و مقام بازنشســتگان اظهار 
كرد: بازنشســته، فردى سرشــار از 
تجربــه و محصولــى از كار و تالش 
دلسوزانه اســت. بازنشستگان داراى 
كولــه بارى از تجربه، فكر و انديشــه 

هســتند و بايد از تجربيات آنها نهايت 
استفاده شود. 

دراين مراســم با اعطاى هدايا ولوح 
تقديــرى از خدمــات آقايان منزوى، 
صفرپور، خرامــان و كبيرى چهار نفر 

از كاركنان بازنشسته تجليل شد . 
شــايان ذكر اســت كه در پايان اين 
مراســم مديركل ادارى وپشــتيبانى 
بنيــاد مســكن كشــور بــه همراه 
مســئوالن اســتانى از كتابخانه بنياد 
مسكن انقالب اسالمى استان بازديد 

كردند.  
خزاعى، مديركل ادارى وپشــتيبانى 
بنياد مســكن كشــور ضمن بازديد از 
كتابخانه، يادآورشــد: ارتقاء فرهنگ 
كتاب و كتابخوانى رســالتى همگانى 
اســت كه حمايت همه دســتگاه ها را 
مى طلبــد و مديــركل بنياد مســكن 
آذربايجــان شــرقى در اين راســتا 
بــا  ســازنده اى  تعامــل  هميشــه 
دســتگاه هاى فرهنگــى وهمكاران 
داشته اســت و عملكرد اين مجموعه 

ستودنى است.

مدير عامل شــركت گاز استان 
آذربايجــان شــرقى از افتتــاح ، بهره 
بردارى و آغاز عمليات اجرايى طرح ها 
و پروژه هاى شــركت گاز اين استان با 
اعتبارى بالغ بر 1600 ميليارد ريال خبر 

داد.
 به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شرقى، ســيد رضا رهنماى توحيد در 
مراســم بهره بردارى از فــاز دوم خط 
انتقــال گاز 16 اينــج ورزقــان – اهر 
منشعب بر خط انتقال گاز ارمنستان در 
شهرستان اهر، عمليات اجرايى و افتتاح 
اين پروژه ها را در اســتان مهم عنوان 
كرد و افزود: پروژه هايى كه امروز شاهد 
افتتاح و بهره بردارى از آنها خواهيم بود 
حدود 1600 ميليارد تومان اعتبار هزينه 
شده اســت و اين در حالى است كه در 
اين برهه از زمان كشــور با مشكالت 
نقدينگى در گير مى باشــد و انجام اين 
كار بزرگ افتخارى بزرگ براى صنعت 

ملى گاز ايران است.
 وى همچنيــن گفــت: تــا آخر 
ســالجارى اين پروژه ها ادامه خواهد 
داشت و براى پروژه هاى سطح استان 
250 ميليارد تومان در سالجارى هزينه 

خواهيم كرد.
 رهنمــاى توحيد گفت: گاز يكى از 
نعمت ها و ثمره انقالب اســت چرا كه 
قبل از انقالب اســالمى تنها خط لوله 
براى صادرات گاز به شــوروى سابق 
احداث شــده بود و تنها چندين شهر در 
مسير كه حدود 50 هزار مشترك بودند 

از گاز استفاده مى كردند. 
وى افــزود: در حال حاضر نزديك 
به 24 ميليون مشترك از گاز بهره مند 
هستند و كليه صنايع و نيروگاه ها نيز به 
مصرف گاز رســيده اند و اين به بركت 
نظام جمهورى اســالمى اســت كه 
تمامى اقصى نقاط كشور از اين نعمت 

الهى بهره مند هستند.
 گفتنى اســت در اين مراسم كه به 
صــورت ويديو كنفرانس در اهر برگزار 
شد، از چندين طرح و پروژه شركت گاز 
اســتان آذربايجان شــرقى با مجموع 
1600 ميليارد ريال اعتبار شامل : افتتاح 
و بهره بــردارى از گازرســانى به 53 
روستاى اســتان با تحت پوشش قرار 
دادن 3010 خانوار از نعمت گاز طبيعى 
با اعتبارى بالغ بر 380 ميليارد ريال، آغاز 
عمليــات اجرايى گازرســانى به 146 
روستاى اســتان با تحت پوشش قرار 
دادن 3904 خانوار از نعمت گاز طبيعى 
با اعتبارى بالغ بــر 550 ميليارد ريال ، 
بهــره بردارى از فاز دوم خط انتقال گاز 
16 اينج ورزقان -   اهر منشعب بر خط 
انتقال گاز ارمنستان و افتتاح گازرسانى 
به 560 واحد صنعتى و توليدى در سطح 
استان آذربايجان شرقى افتتاح و بهره 

بردارى شد.

فعاليــت جهــادى و محروميــت زدايى؛ 
افتخارى براى كاركنان بنياد مسكن 

آغاز عمليــات اجرايى طرح ها و پروژه هاى 
شركت گاز با اعتبار حدود 1600 ميليارد ريال 

خبر خبر
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نمايشــگاه بين المللى فرش دســتباف تبريز بــا حضور رئيس 
جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم حســن روحانى در ادامه 
برنامه هاى ســفر يك روزه خــود به تبريز، در محل نمايشــگاه بين 

المللــى تبريــز حضور يافته و نمايشــگاه بين المللى فــرش تبريز را 
افتتاح كرد.

اين نمايشــگاه كه قرار بود از روز چهارشــنبه آغــاز به كار كند، به 
دليل ســفر رئيس جمهور به استان آذربايجان شرقى افتتاح مى شود.

در اين نمايشگاه از دو فرش ويژه 600 مترمربعى و 400 مترمربعى 
رونمايى خواهد شد.

 بازديد عمومى از نمايشــگاه روزهاى جمعه، شــنبه و يكشــنبه از 
ساعت 10 الى 22 خواهد بود.

افتتاح نمايشگاه بين المللى فرش تبريز با حضور رئيس جمهور

مديركل دفتر بازرســى، ارزيابى 
عملكرد و پاسخگويى به شكايات وزارت 
صمت با بيان اينكه مشكل تامين نان در 
كشــور وجود ندارد، گفت: كمبود نان در 
برخى از شــهرها در فصول گردشگرى و 
برداشت محصوالت مشهود بوده و مردم 

از اين موضوع گاليه مند هستند.
به گزارش ايرنا، اكبر صادقى در بازديد 
از كارخانه آرد هشــترود اظهار داشــت: 
تمهيــدات الزم در زمينه رفع كمبود نان 
در اين شــهرها اتخاذ شده و آرد و نان به 
ميزان الزم در اين مناطق توزيع شــده و 

مى شود.
وى افــزود: در ســامانه 124 نيــز 
گزارشــات مردمى در مورد گرانفروشى، 
رصد و پايش مى شود و دفتر بازرسى با هر 
گونه گرانفروشى و احتكار نان به صورت 

جدى برخورد خواهد كرد.
پيشتر نماينده هشترود و چاراويماق 
در مجلس شوراى اســالمى از كمبود و 

گرانى نان در هشترود انتقاد كرده بود.
صادقى همچنين در جلســه بررسى 
مشكالت كارخانه داران شهرك صنعتى 
پروفسور هشــترودى از تدوين سامانه 

نيــاز خبــر داد و گفت: اين ســامانه در 
واقع نيازهاى ســاخت داخل را در كشور 

نيازسنجى و شناسايى مى كند.
وى گفــت: جاهايى كه درخط توليد و 
زنجيره توليد به خارج از كشور  وابستگى 
داريــم و در داخل كشــور ظرفيت توليد 
آن وجــود دارد، هماهنگى بين آن نياز و 
توليدكننده از طريق اين سامانه را ايجاد 

مى كنيم.
وى افزود: اين ســامانه فعال اســت 
و توليدكننــدگان مى تواننــد نيازهاى 
مربوطــه را رصد كنند تــا به خودكفايى 

كامل برسيم.
نماينده مردم هشــترود و چاراويماق 
نيز در اين جلسه خواستار ايجاد ايستگاه 
آتش نشانى و اورژانس مستقل در شهرك 

صنعتى پروفسور هشترودى  شد.
ســيدحمزه امينى، حمايــت دولت 
ازصنايع كوچك را موجب ايجاد اشتغال 
دانست و افزود : دولت بايد ازصنايعى كه 
به خاطر نقدينگى مشكل دارند و در حال 

تعطيلى هستند حمايت كند.
وى همچنين از استمهال سود مركب 

وام هاى توليدى در مجلس خبر داد.

 رئيس هيات مديره و مديرعامل ســازمان منطقه 
آزاد ارس از تفويض اختيار اداره كل استاندارد آذربايجان 

شرقى به سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد.
به گزارش خبرگزارى مهر و به نقل از روابط عمومى و 
امور بين الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نريمان 
با اعالم اين خبر گفت: تفويض اختيار اداره كل استاندارد 
آذربايجان شــرقى به سازمان منطقه آزاد ارس بر اساس 
مذاكرات صورت گرفته و به منظور كاهش بروكراســى 
ادارى و تســريع فرآيند امور سرمايه گذاران صورت مى 

گيرد.
وى در زمينه اهداف اين كار، تاكيد كرد: كاهش رفت 
و آمدهاى غيرضرورى، تسريع در روند سرمايه گذارى در 
منطقه آزاد ارس و از بين بردن بروكراسى ادارى از جمله 

مزاياى اين تفويض اختيار خواهد بود.

نريمان افزود: اين تفويض اختيار در راستاى ماده 65 
احكام دائمى توســعه كشور بوده و امور جارى با تفويض 
اختيــار در داخل محدوده  منطقه آزاد ارس به طور كامل 

به اين سازمان واگذار مى شود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پايان گفت: بر 
اســاس اين تفويض اختيار، سازمان منطقه آزاد ارس در 
حوزه هايى چون ســنجش آالينده ها نيز داراى فعاليت 

حاكميتى و ادارى خواهد بود.
گفتنى اســت، بر اساس ماده 65 احكام دائمى توسعه 
كشور، به  منظور ساماندهى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى 
و ايفاى نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف ســند چشم انداز  
بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد 
اقتصادى مناســب در اين مناطق، هم پيوندى و تعامل 
اثرگذار اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى و ارائه الگوى توسعه 
ملى در بخشــهاى مختلف، كليــه وظايف، اختيارات و 
مسؤوليت هاى دســتگاههاى اجرائى دولتى مستقر در 
اين مناطق به استثناى نهادهاى دفاعى و امنيتى به عهده 

سازمان هاى مناطق آزاد كشور گذاشته مى شود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛

تفويض اختيار اداره كل استاندارد به سازمان 
منطقه آزاد ارس

مديركل بازرسى وزارت صمت: مشكل تامين نان نداريم

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2) موضوع مزايده : 

    عبارتســت از  واگذارى جهت بهره بردارى از فيزيوتراپى مرند موسســه ايثار  به نشــانى  شهرستان 
مرند– خيابان شاهد – طبقه زيرزمين ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان مرند –

3) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شــركت در مزايده عبارتســت از 50/000/000 (پنجاه ميليون)  ريال كه بايستى بصورت 
ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانك دى 

بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4) مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 لغايت ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/20 
، آدرس تبريز ، بلوار استاد شهريار ، ابتداى خيابان گلكار ، مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

، دفتر امور مالى .   
5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 آدرس فوق ، دفتر مدير حراست .
6) تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه 1398/06/03 آدرس فوق ، دفتر مديريت مجتمع .
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود .

تلفن پاسخگويى به سواالت و هماهنگى براى بازديد : 041-33285209

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از فيزيوتراپى مرند موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار 

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2) موضوع مزايده : 

 عبارتســت از  واگذارى جهت بهره بردارى از تاالرهاى گلشن و ياسمن و رستوران مجتمع صدرا(بصورت 
يكجا) به نشــانى  تبريز – بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى 

ايثار (صدرا) – طبقه همكف استخر .
3) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلــغ تضمين شــركت در مزايــده عبارتســت از 1/200/000/000 (يك ميليارد و دويســت ميليون)  
ريال كه بايســتى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شــرط و يا رســيد واريز نقدى به حساب شماره 

0203332995000 بانك دى بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4) مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 لغايت ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1398/05/20 
، آدرس تبريز ، بلوار استاد شهريار ، ابتداى خيابان گلكار ، مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) 

، دفتر امور مالى .   
5) مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/30 آدرس فوق ، دفتر مدير حراست .
6) تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه 1398/06/03 آدرس فوق ، دفتر مديريت مجتمع .
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود .

تلفن پاسخگويى به سواالت و هماهنگى براى بازديد : 041-33285209

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از تاالر گلشن و ياسمن و رستوران  مجتمع صدرا (بصورت يكجا)

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار



روحانــى: وزارت نفــت در ارتقاى كيفيت ســوخت و 
محيط زيست گام هاى بلندى برداشته است

رئيس جمهور گفت: خودكفايى در توليد و تامين گازوئيل و 
بنزين و بى نيازى از واردات گاز در زمستان، همچنين ارتقاى 
كيفيت فرآورده ها و بهبود محيط زيســت، از جمله گام هاى 

بلند وزارت نفت در دولت تدبير و اميد اســت.
به گزارش خبرنگار شانا، دكتر حسن روحانى پس از افتتاح 
ســه طرح صنعت پااليش كشــور در تبريز، در جمع مديران 
پااليشــگاه نفت تبريز افزود: امــروز افتتاح هاى متعددى در 
حوزه نيرو و پااليشــگاهى داشــته ايم و اينكه در يك استان، 
در يــك روز ميلياردها تومان طرح و پروژه افتتاح مى شــود، 

نشان دهنده پيشرفت كشور است.
وى گفــت: در مجموع وزارت نفت و همه شــركت هاى 
همــكار اين وزارتخانه كار بزرگــى را در طول دولت تدبير و 
اميــد انجام داده اند كه خودكفايى در گازوئيل و بنزين از اهم 
آن اســت. در گاز هم اگرچه در تابستان ها خودكفا بوديم، اما 
در زمســتان نيازمند مى شديم و هم اكنون در زمستان ها هم 

روى پاى خود مى ايستيم.
رئيــس جمهور ادامــه داد: در توليد نفت هم پس از برجام 
كار بزرگى انجام شــد و توليد و صادرات نفت تحول بزرگى را 
تجربــه كرد؛ مهم تر آنكه اين تحول تنها در ظرف چند ماه رخ 
داد، همه اين دســتاوردها نشان دهنده همت بزرگ كاركنان 

و مهندسان صنعت نفت است.
به گفته دكتر روحانى، عملكرد وزارت نفت در ميدان هاى 
مشــترك هم قابل توجه بوه اســت، به طورى كه توانسته ايم 
در بعضــى ميدان ها، معادل و گاهى بيش از طرف مقابل نفت 

و گاز توليد كنيم.
وى مسئله محيط زيست را براى دولت بسيار حائز اهميت 
خواند و گفت: نخســتين گام ما حذف بنزين پتروشــيمى ها 
بود. زمانى بود كه چاره اى نداشــتيم، اما از آنجا كه اين اقدام 
آلودگــى زيادى ايجاد مى كــرد به تدريج آن را حذف كرديم؛ 
نفت گاز هم آلودگى زيادى داشت، اما امروز كيفيت آن بسيار 

ارتقا يافته است.
رئيس جمهــور تاكيــد كرد: رســانه ها بايــد اقدام هاى 
زيســت محيطى را كه به ســالمت و زندگى مــردم مرتبط 

مى شــود براى مردم توضيح دهند و اطالع رسانى كنند.
روحانى با بيان اينكه اكنون بنزين و گازوئيل با كيفيت هاى 

مختلف با يك قيمت عرضه مى شــود، ادامه داد: اگرچه مردم 
با نگاه كردن به هواى شهرهايشــان متوجــه بهبود محيط 
زيست مى شوند، اما بيان ارقام و آمار فعاليت هايى كه منتهى 
به ارتقاى كيفيت ســوخت در كالنشــهرها شده، بسيار مهم 

است.
به گفته وى، در مســئله گاز، بحث رفاه هم به موضوعات 
زيســت محيطى اضافه شــده و وزارت نفت كار بسيار بزرگى 
انجام داده اســت؛ اين روند ادامه دارد كه بر اساس آن ساالنه 

3 هزار روستا گازرسانى مى شوند.
رئيس جمهور يادآور شــد: امروز مى توان پااليشگاه تبريز 
را پااليشــگاه پاك معرفى كرد و ايــن موفقيت را به صنعت 

نفت، پااليشــگاه تبريز، مردم آذربايجان شرقى و مردم ايران 
تبريك مى گوييم.

بر اساس اين گزارش، تبديل استاندارد كل بنزين توليدى 
پااليشــگاه تبريز به اســتاندارد يورو 5، توليد گازوئيل يورو 
5 و توليــد روغن پايــه و روغن هاى روان ســاز از مجموعه  
طرح هايى اســت كه با حضور حســن روحانى، رئيس جمهور 

به بهره بردارى رسمى رسيدند.
واحد بنزين ســازى جديد با ظرفيت روزانه 20 هزار بشكه، 
تغييــر كاربرى واحد كاتاليســتى به واحد ايزومريزاســيون 
نفتاى سبك با ظرفيت 10 هزاربشكه در روز، تصفيه نفت گاز 
جديد با ظرفيت روزانه 30 هزار بشــكه، همچنين اختالط و 

توليد روغن هاى روان ســاز با ظرفيت ســاالنه 40 هزار تن و 
توليد روغن پايه به ظرفيت ساالنه 90 هزار تن، از پروژه هاى 
وابسته به سه طرح كلى هســتند كه به صورت رسمى افتتاح 

شد.
تبديل كل بنزين توليدى به اســتاندارد يورو 5 به ميزان 3 
ميليــون و 500 هزار ليتــر در روز، تبديل حدود يك ســوم 
نفت گاز توليدى به استاندارد يورو 5 به مقدار 2 ميليون و 500 
هزار ليتر در روز، تكميل زنجيره تامين و برندسازى و تكميل 
80 درصــدى روغن پايه گــروه 2 وارداتــى مصرفى واحد 
اختالط و توليد روغن هاى روان ســاز بــراى تكميل زنجيره 

تامين از دســتاوردهاى طرح هاى يادشده به شمار مى آيند.
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گر تيغ بارد در كوى آن ماه
گردن نهاديم الحكم هللا  

آئين تقوى ما نيز دانيم
ليكن چه چاره با بخت گمراه حافظ 
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شــهردار تبريــز گفت: 
افزايش دوربين هاى نظارتى 
و پالك خوان و ثبت ســرعت 
از اولويت هاى مهم شهردارى 
در حوزه حمل و نقل و ترافيك 

است.
 ايرج شهين باهر در حاشيه 
بازديد از ســازمان حمل ونقل 
و ترافيــك شــهردارى تبريز 
گفــت: بهــره گيــرى علم و 
تكنولــوژى روز مــى تواند در 
نظم بخشــى و كاهــش آمار 
تخلفات و حوادث ســطح شهر 

بسيار موثر باشد. 
وى در ادامه بــا بيان اينكه 
بــا هوشــمند ســازى ثبــت 
تخلفات حضور فيزيكى پليس 
راهنمايى و رانندگى در ســطح 
شــهر كاهــش يافته اســت، 
افزود: به دليــل اينكه اطالع 
رسانى اعمال قانون رانندگان 
متخلف بــا تاخيــر انجام مى 
پذيــرد تاثير گذارى آن از بين 
مــى رود يا كاهش مى يابد كه 

بايــد در اين زمينه نيز تدابيرى 
انديشيده شود.

شــهردار تبريز ابــراز كرد: 
اميدوارم با  رفع موانع و نواقص 
و اطالع رسانى بموقع پيامكى 
در كاهــش تخلفات و كاهش 
حوادث موثر باشــيم؛ هر چند 
به لحاظ آمارى و مقايســه اى 
شــهر تبريــز در جايگاه خوبى 

قراردارد.
شهين باهر بيان كرد: وقتى 
راننده مطمئن باشــد تخلف او 
ثبــت خواهد شــد، ميزان اين 
تخلفات به شــكل چشمگيرى 
كاهــش مى يابــد و در نتيجه 
رغبت به اســتفاده از خودروى 
شــخصى نيز كاهش پيدا مى 

كند.
وى در پايــان تاكيــد كرد: 
آموزش و تشــويق شهروندان 
بــه اســتفاده از حمــل ونقل 
عمومى از ضروريات و اولويت 
هاى اصلى شــهردارى تبريز 

به شمار مى رود.

افزايش دوربين هــاى نظارتى و ثبت 
سرعت، از اولويت هاى شهردارى

خبر رئيس جمهور در آيين بهره بردارى از 3 طرح پااليشى در تبريز:

پااليشگاه نفت تبريز ، پااليشگاهى پاك است
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