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توسعه  شبكه  برق رسانى، در گروى 
سرمايه گذارى و پرداخت 

قبوض برق

خودروهاى غيربومى در مبادى ورودى 
آذربايجان شرقى كنترل مى شوند

 سرپرست پليس راه آذربايجان شرقى گفت: در راستاى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا، اتوبوس ها و خودروهاى 
غيربومى با همكارى ماموران پليس راه پس از توقف در مبادى ورودى استان از سوى كارشناسان بهداشت و درمان كنترل 

مى شوند.
به گزارش ايرنا،سرهنگ رضا كريمى نژاد، افزود: هم اكنون 4 تيم از ماموران پليس راه با استقرار در مسيرهاى آذرشهر - 
تبريز، تهران - تبريز(آزادراه)، مشكين شهر - اهر و سراب - تبريز در كنترل اتوبوس ها و خودروهاى غيربومى ورودى به 

استان با كارشناسان بهداشت و درمان همكارى مى كنند...

تاريخ جانفشانى 
مدافعان سالمت 

را فراموش نخواهد كرد
4

4
4

42

3

شرقى
جان 

آذرباي
       

محدوديت تردد در پايانه هاى مرزى آذربايجان شرقىمحدوديت تردد در پايانه هاى مرزى آذربايجان شرقى
 به دنبال شيوع  كرونا   به دنبال شيوع  كرونا  

شهردار منطقه 5 خبر داد؛
آغاز كاشت يك درخت براى هر شهروند 

و توسعه سرانه  فضاى سبز

شهردارى تبريز تا ريشه كن شدن كرونا در كنار همشهريان مى ماند 
كرونا را شكست مى دهيم اگر شهروندان در 
خانه بمانند و نكات بهداشــتى را رعايت كنند و 
مسئولين ضدعفونى اماكن عمومى و مكانهاى 
پرتردد را جــدى گرفته و تا آخرين روز اين مهم 

را ادامه دهند.
اينهــا تعــدادى از تاكيــدات اغلب اعضاى 
شوراى اسالمى كالنشــهر تبريز در مصاحبه با 
خبرنگار جام جم آذربايجان شرقى از شهروندان 

و هم استانى هاى خود درخواست كرده اند. 
كرونا ويروس مهمــان ناخوانده اى كه اين 
روزهــا تقريبا اقصى نقاط جهــان را درگير خود 
كــرده حدود دو ســه ماه پيش از شــهر ووهان 
چين متولد شــد و در كمترين زمان ممكن اغلب 
كشــورهاى جهان بخصوص كشورما را درگير 

خود كرده است.
ايــن ويــروس از طريق تماس مســتقيم با 
قطره هاى تنفســى فرد آلوده (ازطريق ســرفه 
و عطســه) و تماس با ســطوح آلوده به ويروس 

منتقل مى شود. 
عالئم اين ويروس شامل تب، سرفه و تنگى 
نفس اســت. در موارد حادتــر عفونت مى تواند 
منجر به ســينه پهلو يا مشــكالت تنفسى گردد 

و در موارد شديدتر اين بيمارى كشنده است.
هرچند كشــور ايران و اغلب اســتانهاى آن 
از جملــه قم، اصفهان، گيالن، تهران، شــيراز، 
البــرز و .... خيلى با اين قضيه درگيرهســتند اما 
استان آذربايجان شرقى براساس آمارهاى ارائه 
شــده از سوى وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكى وضعيت نســبتا مطلوبى دارد و در بين 
ديگر استانهاى كشور از نظر شيوع بيمارى كرونا 

رتبه چهاردهم را داراست.
قطعا رســيدن بــه چنين آمارى در ســايه 
تالشــهاى شبانه روزى پزشــكان و پرستاران 
و كادر درمانــى و مشــاركت شــهروندان و در 
خانه ماندن آنها و نيز ارائه خدمات پيشــگيرانه 
نهادهايى چون شــهردارى تبريــز كه وظيفه 
ضدعفونى و گندزدايى اماكن عمومى را برعهده 

دارند ميسر شده است.
در اين راســتا از اول اسفند و به دنبال اعالم 
رسمى شيوع كرونا در كشور به دستور شهردارى 
تبريز ســتاد ويژه اى تشــكيل يافت و اداره كل 
ســالمت و امور اجتماعى شــهردارى تبريز به 
عنوان ســتاد پيشــگيرى از بيمــارى كرونا در 

مجموعه شهردارى تبريز معرفى شد.

براســاس شــواهد موجود اين ستاد در وهله 
اول ســعى كرد با ضدعفونى كردن همكاران و 
خانواده آنها از سالمت كادر مجموعه شهردارى 

تبريز اطمينان حاصل كند.
همچنيــن ارائه خدماتى چــون ضدعفونى 
كردن اماكن عمومى نهادهايى مثل اتوبوسرانى 
– تاكســيرانى- قطــار شــهرى - پايانه ها- 
ترمينال ها- كلينيك هاى مجموعه شهردارى 
و ... براى خدمت رسانى به شهروندان از روزهاى 
اول اسفند آغاز شــده و به گفته متوليان امر اين 
خدمات همچنان تا آخرين روزهاى جوالن اين 

بيمارى در سطح شهر ادامه خواهد داشت.
براساس مصوبه ســتاد پيشگيرى از بيمارى 
كرونا در شــهردارى تبريز تمامــى برنامه ها، 
همايــش هــا و گردهمايى ها مگــر در موارد 
ضــرورى آنهم بــا تعداد كم در ايــن مجموعه 
متوقف شــده و بانصــب بيلبوردهايى با عاليم 
هشــدار آنهم به صورت انبوه در ســطح شــهر 
اين بيمارى و نحوه رعايت نكات بهداشــتى آن 

اطالع رسانى مى شود. 
همچنيــن مــواردى در قالب بروشــورها و 
پيام هاى آموزشى در خصوص آشنايى با بيمارى 
كرونا از ســوى اداره كل ارتباطــات و امور بين 
الملل شــهردارى و اداره كل سالمت شهردارى 
تهيــه و در بين مناطق و ســازمان ها توزيع مى 

شود.
بــه گــزارش روابــط عمومى شــهردارى 
كالنشــهر تبريــز، مبــادى ورودى و خروجى 
شــهر، ايســتگاههاى اتوبوس و تاكسى، قطار 
شــهرى تبريز، كمپ هــاى مبارزه بــا اعتياد، 
خانه ســالمندان، گرمخانه ها، مراكز ماده 16 و 
مــاده 15، مراكز امدادى و ســرپناه هاى اقامت 
آســيب ديدگان اجتماعى، ميــدان ميوه و تره 
بار- اماكن پرتردد شــهر مثل بازار - تربيت و ... 
از جمله مراكزى هســتند كه به صورت مستمر 
در پيشــگيرى از ويروس كرونا ضدعفونى مى 

شوند.
آنطــور كــه شــواهد نشــان مــى دهد در 
ضدعفونى معابر شــهرى نهادهايى چون سپاه 
- لشــكر عاشورا- لشــكر 21 حمزه- ارتش - 
پايــگاه هوايــى -پدافند هوايــى و يگان ويژه 
فرمانــده نيــروى انتظامــى - نيروهاى آتش 
نشانى و خدمات شهرى با ادوات تخصصى خود 
به كمك شــهردارى تبريز آمــده اند و خدمات 

رسانى مى كنند.
به گزارش رئيس ستاد پيشگيرى از ويروس 
كرونا در شهردارى تبريز تامين اقالم بهداشتى 
چــون مواد ضدعفونى كننده - ماســك و ... در 
ابتدا خيلى ســخت بود اما خوشــبختانه اكنون 
تاحدودى مشــكل تامين اين مواد مرتفع شده 
و تنها مشكل ما مايع ضدعفونى دست است كه 
اميدواريم به زودى اين مشكل نيز مرتفع شود.

تامين مواد مورد نيــاز پاركبانان و همكاران 
خدمات شــهرى كه خط شــكنان سالمت اين 
مجموعه هســتند از اولويت هاى شــهردارى 
اســت. هرچند در اين خصوص مقدارى لباس 
و ماســك و دســتكش تهيه شــده ولى كافى 
نيست و برخى از كاركنان و پاركبانان بدون اين 

تجهيزات خدمات ارائه مى دهند.
ضدعفونى باكس هاى زباله و ماشــين هاى 
حمــل زباله به صورت روزانه و نيز زباله گاه مادر 
از ديگر مراكزى اســت كه روزانه با هيپركلريد 
كلســيمى كه ازشــركت كلرپارس تهيه شده 

ضدعفونى مى شوند.
بابايى اقدام عضو شوراى اسالمى كالنشهر 
تبريــز در خصــوص نحــوه خدمات رســانى 
شــهردارى تبريز در اين روزهاى بحرانى گفت: 
اين نهاد از همان روزهاى آغازين شيوع ويروس 
كرونا در تبريز همراه و همگام با دســتگاههاى 
ديگر درگير در اين قضيه به شهروندان تبريزى 
خدمــات ارايــه داده و با ضدعفونــى كردن و 
گندزدايــى معابر و اماكن عمومى شــهر كمك 
قابل توجهى در زمينه پيشــگيرى و پاكســازى 

اين اماكن به شهروندان كرده است.
وى افــزود: اين نهــاد برعكس ديگر ادارات 
كه ســاعات كارى خــود را كاهــش دادند به 
صورت ســه شــيفته و شــبانه روز به خدمات 
رسانى به شــهروندان خود پرداخت و همانطور 
كه محســوس اســت اين خدمات همچنان به 

صورت مستمر ادامه دارد.
اما شــكور اكبرنــژاد ديگر عضو شــوراى 
اسالمى كالنشــهر تبريز نظر ديگرى دارد. وى 
معتقد اســت هرچند وظيفه مبــارزه با كرونا بر 
عهده شــهردارى نيســت اما در شوراى تامين 
ســالمت يكســرى وظايف برعهده شهردارى 

گذاشته شده كه بايد به آنها عمل كند. 
در شــرايطى كه مردم خودشان متوجه عمق 
قضيه نباشــند و درك درستى از رعايت مسائل 
بهداشــتى نداشته باشند و به ازدحام و ترددهاى 
بى مورد خود ادامه دهند به نظر مى رسد اقدامات 

پيشگيرانه شهردارى به تنهايى كافى نيست.
وى افــزود: در ايــن صورت نــه تنها قادر 
نخواهيم شــد ويروس كرونا را شكست بدهيم 
بلكه با سمپاشــى ها و گندزدايى هاى شــهرى 
ضررهاى جبران ناپذيرى به محيط زيست خود 

وارد خواهيم زد.
ســعيد نيكوخصلــت ديگر عضو شــوراى 
اســالمى كالنشهر تبريز با مثبت ارزيابى كردن 
اقدامات شهردارى تبريز افزود: اين نهاد عالوه 
بــر اينكه وظيفه خطير ضدعفونى معابر و اماكن 
شــهرى را به صورت مستمر و روزانه انجام مى 
دهد، اقدامات ديگرى چون دو مرحله اى كردن 

صدور پروانه و عوارضى را در دستور كار خود قرار 
داده و با اجراى اين دستورالعمل شهروندان مى 
تواننــد هزينه صدور پروانه و عوارض را ســال 
جــارى و بقيه مراحل ادارى آن را در ســال 99 

انجام دهند. 
اين عضو شورا خاطرنشــان كرد: همچنين 
تدابيرى انديشــيده تا هرگونه جلسات و نشست 

هاى دسته جمعى تعطيل شوند.
وى افــزود: با اجراى اين دو طرح عمال تردد 

شهروندان در شهر تبريز كاهش يافته است.
محمدباقر بهشــتى عضو شــوراى اسالمى 
كالنشــهر تبريز در اين رابطه گفت: هرچند در 
ابتدا خطر شــيوع سريع اين ويروس در كشور و 
به تبع آن در استان آذربايجان شرقى زياد جدى 
گرفته نشــد اما اكنون باتمام توان سعى مى شود 
اين ويــروس از جامعه برچيده شــود و يكى از 
نهادهايى كه وظيفه پيشــگيرى و مبارزه با آن را 

برعهده گرفته شهردارى تبريز است. 
وى افزود: در ابتدا اين نهاد هم مثل نهادهاى 
ديگر درگير ويروس كرونا اين مســاله را سهل 
گرفتــه بود اما االن اقدامــات مثمرثمرى چون 
ضدعفونــى كردن اماكن عمومــى،  خيابانها و 

ساختمانهاى شهر را انجام مى دهد.
ســونيا انديش ديگر عضو شــوراى اسالمى 
كالنشــهر تبريز در اين رابطه گفت: به نظر مى 
رسد شــهردارى تبريز در اجراى وظيفه محوله 
خود در خصوص ضدعفونى كردن اماكن  و معابر 
عمومى خوب عمل كرده اما يكى ديگر از وظايف 
شهردارى خريد و توزيع اقالم ضدعفونى كننده 

ماســك دستكش و ... بين كاركنان خود و ديگر 
شهروندان است كه بايد شــهردارى و شورا در 
اين رابطه نيــز ورود كند و با تبادل نظر اعضاى 
شــورا و راى مثبت آنها اين اقدام مهم نيز انجام 

پذيرد.
انديــش باتاكيد بر همگرايى دســتگاههاى 
اجرايــى مبنى بر محدود كــردن ترددهاى بين 
شهرى و برون شهرى از شهروندان درخواست 
كرد با جدى گرفتن هشدارهاى وزارت بهداشت 
و عدم ترددهــاى غيرضرورى و در خانه ماندن 
هاى خود اين مهمــان ناخوانده را هرچه زودتر 

نابود كرده و از شــهر و ديار خود خارج كنند. 
آجودان زاده ديگر عضو شــوراى اســالمى 
كالنشــهر تبريــز نيز به زحمات شــبانه روزى 
خدمات شــهردارى تبريز در اين شرايط بحرانى 
اشــاره كرد و گفت: از زمان شيوع كرونا در شهر 
تبريز شــهردارى اين كالنشــهر با مشــاركت 
دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز مواد ضدعفونى 
كننده را از مراكز و كارخانه هاى توليدى اســتان 
خريدارى مى كرد و با تركيب آن با مواد ديگرى 
از دانشــگاه علوم پزشــكى اقدام به ضدعفونى 
كردن معابر پرتردد و اماكن عمومى شــهر مى 
كند و اميدوارم بــا ادامه اين روند تا پايان اعالم 
شــيوع كرونا در شــهر به نوعى در پيشگيرى از 

شيوع اين ويروس در شهر تاثيرگذار باشد.
وى از شــهروندان درخواست كرد از رفتن به 
بــازار و مراكز پرتردد در اين ايام خوددارى كنند 
و با ماندن در خانه ســالمتى خود و خانواده خود 

را تضمين كنند.
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بانك ملى ايران در نظر دارد، قسمتى از امالك مازاد خود را از طريق مزايده كتبى بر مبناى قيمت پايه مزايده 
، در وضعيت موجود و به صورت نقدى، نقد و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند . متقاضيان 
در  شركت  شرايط  برگه هاى   ) مزايده  اسناد  دريافت  امالك،  از  بازديد  بيشتر،  اطالعات  كسب  براى  توانند  مى 
الكترونيكى  تداركات  سامانه  در  شنبه 1398/12/24  روز  ساعت 14:30  تا  خود  پيشنهادات  تسليم  و  مزايده ) 
دولت ( ستاد ) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 35234089 و 35265999  با پيش شماره 041تماس حاصل نمايند .
توضيحات : 

1-بانك ملى ايران در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
2-پيشنهادات فاقد سپرده يا داراى سپرده كمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط ، مردود است .

3-رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاى مزايده الزامى است .
4-ســپرده ( وديعه ) شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده است كه متقاضيان بايد طى يك فقره 
چك تضمينى اداره امور شعب بانك ملى استان آذربايجانشرقى به همراه پاكت حاوى برگه شرايط شركت در 

مزايده تحويل دهند.
مورخ  98/12/25  يكشنبه  روز  صبح   10 ساعت  در  امالك  خريد  متقاضيان  پيشنهادات  حاوى  پاكات  5-كليه 
درمحل ساختمان اداره امور شعب بانك ملى استان آذربايجان شرقى طبقه سوم – سالن كنفرانس بازگشـــايى 
خواهد شد ، لذا متقاضيان مى توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايى در جلســـــه مذكور شركت 

نمايند. 

مأخوذه  استعالمات  اخذ  به  مربوط  هاى  هزينه  كليه  تقبل  و  بالعزل  وكالت  صورت  به  متصرف  داراى  6-امالك 
در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مى گردد ( هزينه تنظيم وكالتنامه بالمناصفه 

خواهد بود ) 
7-براى كليه امالك ، بازديد الزامى اســت و در وضعيت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصـرف دار ، 

وفق شرايط مندرج در برگ مزايده ، تخليه ملك برعهده خريدار است. 
عهده  بر  كاربرى  تغيير  لزوم  صورت  در  و  شـغل  تغيير  جهت  مالك  رضايت  جلب  هزينه  سرقفلى  امالك   -8

خريدار است.
9- امالكى كه به صورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليك ميباشد 

10 -هزينه آگهى و كارشناسى برعهده خريدار است و مشاراليه مى بايست اين هزينه را براســـاس اعالم نظر 
بانك قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانك واريز نمايد.

سامانه  طريق  از  مزايده  اسناد  خريد  بابت  000ر250ريال  مبلغ  بايست  مى  مزايده   در  شركت  11-متقاضيان   
تداركات الكترونيكى دولت به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند .

به  مزايده (كه  در  شركت  شرايط  هاى  برگه  در  مى بايست  اقساط  و  نقد  صورت  به  امالك  خريد   12-متقاضيان 
صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مى گيرد) صراحتًا اشاره به مدت و ســود نرخ مورد نظر براســاس 

جدول ذيل نمايند . 
13- در صورتيكه مبالغ پيشنهادى خريداران، به طور مساوى باشد، اولويت فروش با شرايط نقدى است

14 -نحوه فروش امالك مازاد بانك به شرح ذيل اعالم مى گردد.
ش
نحوه فرو

 با شرايط نقد
شرح شرايطرديف

در صورت خريد نقدى 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد (به استثناء موارد ذكر شده در توضيحات ).1

امالك متصرف دار به صورت نقدى و يا اقساط (به روش اجاره به شرط تمليك ) با ارائه وكالت نامه به فروش مى رسد .2

ش با شرايط 
نحوه فرو

نقد و اقساط

شرايط اقساطمدتكاربرىرديف
1

دو ساله (24 ماهه)تجارى،  مسكونى ، ادارى 
%50 نقد + 50 % اقساط ماهيانه بدون سود

30 % نقد + 70 % اقساط ماهيانه با سود 20 %
30 % نقد + 70 % اقساط ماهيانه بدون سود دوساله (24 ماهه)صنعتى ، كشاورزى ، دامدارى وخدماتى 2

شعبه تمليك رديف
متراژكاربرىآدرسكننده

عرصه 
متراژ
پالك ثبتىقيمت پايه مزايده اعيانى

وضعيت
 ملك 

توضيحات(فروش با وضع موجود) 

212 متر همكف و 212 متر مربع زير زمينخالى2294  فرعى تفكيكى از 2  اصلى44641452,746,000,000تجارىتبريز- خيابان فلسطين - محل سابق بانك ملى شعبه فلسطينملكى بانك1

سرقفلى- يك باب مغازه دو دهانه خالىپالك ثبتى 2263 بخش 5 تبريز012716,800,000,000تجارىتبريز - خيابان صائب - روبروى شعبه بانك ملىملكى بانك2

پنجاه و هشت سهم مشاع از نودو شش سهممتصرفدار فرعى از   1107 اصلى 2002588,120,000,000/9002مسكونىتبريز - منظريه آخر سليمان خاطر كوى شهيد جهانگير زاده پالك 172شعبه تبريز3

62سهم مشاع از 96 سهم (آپارتمان)عرصه و اعيان متصرفدار342فرعى از 4923 اصلى 0943,059,700,000مسكونىتبريز- خيابان آذربايجان نرسيده به فلكه بهار كوچه شهيد صادقى پالك 151شعبه شهرك امام4

سرقفلى 84- متر مربع همكف و 29 متر بالكنخالىيك فرعى 1473 اصلى01139,975,000,000تجارىمراغه- جنب هتل درياشعبه مراغه5

 ساختمان كلنگى و غير قابل سكونت مى باشدخالى22فرعى از 1602101,344,000,000863مسكونىمراغه - خيابان خيام كوچه سيد آباد سمت راست پالك 5شعبه مراغه6

7
پايانه گوگان - روبروى روستاى فيروز ساالر پايانه مسافربرى گوگانگوگان

مسافربرى
پالك ثبتى1749 فرعى تفكيكى از دو مجزى شده 5940146825,582,620,000

از دو اصلى مفروزى مجزا شده از 535 قطعه يك 
بخش 38 تبريز

460متر مربع سالن مسافربرى و 158 متر مربع خالى 
نگهبانى و سرويس 19- باب كارگاه و يك باب كارواش 

به مساحت 650متر مربع و داراى امتياز برق و گاز و 
آب(ششدانگ  )

ششدانگمتصرفدار1245 اصلى از بخش 10 تبريز2002043,360,000,000مسكونى  سردرود-  محله القنديس دربند زمزم كاشى 118شعبه تبريز8

 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار1291فرعى از 49  اصلى بخش 15 تبريز2272953,472,000,000مسكونىمرند-  خ طالقانى روبروى جهاد تقاطع خيابان طالقانى و عنايت ملكىشعبه مرند9

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبريز13880751,000,000مسكونىمرند- روستاى اربطان شعبه مرند10

ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى متصرفدار1406  فرعى از 34  اصلى بخش 15 تبريز  3451662,352,000,000مسكونىمرند - كشكسراى خ امام محله قزل آباد كوچه عالمه طباطبايى پالك 9شعبه مرند11

  يك دانگ مشاعى از ششدانگ متصرفدار1605/55/56بخش 15تبريز3253462,240,000,000مسكونىمرند - خ بهشتى نرسيده به مدرسه پيش ساخته شعبه مرند12

ششدانگ شامل يك ساختمان مسكونى دو طبقه به متصرفدار447اصلى بخش 15 تبريز1802424,256,000,000مسكونىمرند - خ قيام- مابين پل المهدى و پل قيام - كوچه شهيد اردبيلچى شعبه مرند13
مساحت 242 متر مربع 

ششدانگمتصرفدارپالك ثبتى 673   فرعى از 28  اصلى بخش 15تبريز83290821,000,000مسكونى مرند- روستاى گله بان بخش 15 تبريزشعبه مرند14

دو پالك ثبتى بطور همزمان بفروش ميرسد متصرفدار4/121و2722301,680,000,0004/2272مسكونى مرند - ديزج عليا كوچه شهيد حاجى پورشعبه مرند15

سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار58 فرعى از 3345 اصلى 2002403,920,000,000مسكونى مرند- خيابان جلفا روبروى اداره دارايى ده مترى آزادگان 2 پالك 55شعبه مرند16

هشترود - خيابان شهيد قدوسى كوچه بهار -كوچه شرقى پارك اول فرعى شعبه هشترود17
غربى

ششدانگمتصرفدار2188 فرعى از 161  اصلى بخش48 تبريز115102840,000,000مسكونى

18
27  فرعى از 137 اصلى مفروزى 3 قطعه 12 20805043,889,000,000صنعتى هشترود- شهرك صنعتى چپنى مجتمع صنعتى فجرشعبه هشترود

بخش 48
داراى سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نيمه خالى

تمام بدون درب و پنجره و فاقد نازك كارى به ارتفاع 8 
متر و بمساحت 504 متر مربع

19
هشترود- خيابان شهيد رجائى روبروى مسجد حضرت وليعصرنرسيده به شعبه هشترود

كوچه وليعصر كوچه 4 مترى واحد چهارم از راست
1726 فرعى از161  اصلى مفروزى از 69 بخش 2642302,860,000,000مسكونى

48تبريز
ششدانگ همكف به مساحت 186 متر مربع و زير زمين متصرفدار

به مساحت 44 متر مربع

20
هشترود - خيابان امام خمينى روبروى بانك سپه كوچه مينو پشت دبستان شعبه هشترود

سابق سميه
ششدانگمتصرفدار1418فرعى از 161اصلى2151642,352,000,000مسكونى

21
37ا فرعى از 137  اصلى  مفروز و مجزى شده از سه 143610886,004,264,000صنعتى هشترود- كيلومتر 10 جاده هشترود -مراغه شهرك صنعتى فجرشعبه هشترود

فرعى از اصلى مذكور قطعه 15 تفكيكى واقع در 
بخش 48 تبريز

 داراى ماشين آالت صنعتى توليد آلومينيومخالى
 فاقد كنتور برق و آب

16  فرعى از 3  فرعى از سنگ 137  اصلى بخش 48 7864182,173,000,000صنعتى هشترود-  شهرك صنعتى چپنى شعبه هشترود22
تبريز

شامل 5932872 سهم از 10552200 سهم متصرفدار

بانك ملى ايران  اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى

ادامه در صفحه 3

    نوبت  دوم    نوبت  دومآگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران ( آذربايجانشرقى )  آگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران ( آذربايجانشرقى )  55 / /9898

پنجشنبه  22    اسفند  1398     شماره5621

شــهردار منطقه پنج تبريز از شروع كاشــت درخت از اسفندماه با هدف يك درخت براى 2
هر شــهروند خبر داد و گفت : باهدف توسعه فضاى سبز يك درخت براى هر شهروند ساكن 

اين منطقه كاشته مى شود. 
به گزارش امورارتباطات منطقه اين مطلب را مير على اصغر نســاج در مراســم غرس و 
كاشــت درخت كه به مناســبت هفته منابع طبيعى با حضور دكتر ســعيد نيكو خصلت عضو 

شــوراى اســالمى كالنشــهر تبريز ترتيب يافته بود  اعالم كرد و افزود :كاشت 100 هزار 
درخت در سطح حوزه شروع شده است. وى در ادامه با بيان اينكه اين منطقه نگهدارى 555 
هكتار فضاى سبز را انجام مى دهد اظهار داشت : سال آينده با احداث 12 هكتار فضاى سبز 
به ميزان  يك متر مربع بر ســرانه فضاى سبز شــهردارى منطقه پنج افزوده مى شود. نساج 
همچنين گفت : در حوزه اســتحفاظى منطقه پنج 120 هزار نفر شــهروند ساكن هستند و با 

توجه به افزايش ســاخت وساز در اين منطقه توسعه فضاى سبز ضرورى است. وى به هدف 
گذارى شــعار توسعه فضاى سبز در سال آينده در شهردارى تبريز اشاره نمود و دراين رابطه 
گفت : از اســفندماه كاشــت 120 هزار درخت با شــعار  يك درخت براى هر شهروند شروع 
شــده اســت . به گفته وى در حال حاضر 350 هزار اصله درخت درفضاهاى سبز اين منطقه 
وجوددارد كه با كاشــت نهال هاى جديد تعداد درخت ها به 470 هزار اصله افزايش مى يابد.

شهردار منطقه 5 تبريز خبر داد؛ آغاز كاشت يك درخت براى هر شهروند و توسعه سرانه  فضاى سبز ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى



*توضيحات :براى امالك واقع در شهرك هاى صنعتى خريدار مستلزم قبول شرايط ذيل مى باشد: امالك صنعتى واقع در شهرك هاى صنعتى كه 
بصورت جانشينى مى باشد :موضوع مزايده عبارتست ازحق استفاده از اعيانى احداثى و تأسيسات و مستحدثات در عرصه قطعه زمين بشماره 
پالك ثبتى .....واقع در بخش ..............واقع در شــهرك صنعتى ……………...................كه موضوع قرارداد / دفترچه واگذارى شماره 

.............مورخ ................كه بانك در محل مزبور جانشين شده است .
2-  در مورد محل هاى داراى متصرف  بانك هيچگونه مســئوليتى در خصــوص رفع تصرف و خلع يد و تخليه و تحويل محل ندارد و موارد مذكور 

مباشرتا"بعهده برنده مزايده است (دراين مورد بانك به برنده مزايده وكالت خواهدداد).
3- بانك بمدت 30 سال ازتاريخ واگذارى حق فسخ واگذارى( در هر قالبى كه واگذارگردد باشد)  داراست.

4-  برنده مزايده تحت هيچ عنوان حق واگذارى آنرا مورد مزايده را به شــخص ديگر ندارد و اســتفاده از محل صرفاً بايد مباشرتا"توسط برنده 
مزايده صورت گيرد.

5-  واگذارى در قالب عقد اجاره بشرط تمليك خواهد بود كه شرائط شكلى و ماهوى آنرا بانك تعيين              مى نمايدو برنده مزايده حق درخواست 

تغيير مفاد و مندرجات آنرا ندارد .
6-  واگذارى محل به برنده مزايده منوط به توافق كتبى شركت شهركهاى صنعتى استان آذربايجانشرقى بوده و در صورتيكه شركت شهركهاى 
صنعتى با واگذارى محل به برنده مزايده موافق نباشد ، واگذارى منتفى بوده و برنده مزايده حق هرگونه ادعايى عليه بانك اعم از كيفرى ، حقوقى 

، مطالبه خسارت ، مطالبه وجوه پرداختى بابت خريد اسناد مزايده و .....را از خود سلب و اسقاط نمود .
7-  بانك هيچگونه تعهد و تكليفى در واگذارى عرصه و اعيانى و تأسيسات مورد مزايده و نيز جانشينى برنده مزايده قبل از تسويه حساب با بانك 
ندارد، بلكه فقط در صورت عمل به تعهدات از سوى برنده مزايده براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك ، بانك نامبرده را جهت جانشينى(بصورت 

عادى) به شركت شهركهاى صنعتى معرفى خواهد نمود كه قبول آن هم منوط به موافقت شركت شهركهاى صنعتى است.
8-  چنانچه شــركت شهركهاى صنعتى با جانشينى برنده مزايده موافقت ننمايد يا بانك از حق فسخ خود استفاده نمايد يا به هر دليلى واگذارى 
محل به برنده مزايده متعذر و غير ممكن گردد ، بانك هيچگونه مسئوليت و تعهدى در اين موارد نداشته و برنده مزايده حق طرح هرگونه ادعايى 

عليه بانك اعم از كيفرى ، حقوقى ، مطالبه خسارت و ...را از خود سلب واسقاط نمود

پمپ بنزين نيمه كاره- كاربرى زمين مزروعى - 200 متر متصرفدار262 فرعى از 166 اصلى167842008,401,000,000مزروعىسراب- اراضى قريه خاكىشعبه سراب23
مربع ساختمان ادارى و 270متر مربع فونداسيون و سازه 

فوالدى نيمه كاره سى و پنج مميز چهل و دو  سهم مشاع از 
96 سهم عرصه و اعيان

5/5   دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار2659 فرعى از 127  اصلى0851,530,000,000مسكونىاهر-  شهرك شيخ شهاب الدين فاز 2طبقه چهارم شرقىشعبه اهر24

25
يك سهم مشاع از چهار سهم عرصه و اعيان  شامل 60متر متصرفدار4 فرعى از 5254 اصلى2252091,176,000,000مسكونىاهر- جاده ورزقان كوچه پرديس 8شعبه اهر

مربع زيرزمين و 137 متر مربع همكف و خرپشته

3227فرعى از 24 اصلى مفروزى از 868 فرعى 2462103,752,000,000مسكونىكليبر-  ورودى جاده اهر كليبر - محله يعثوبىكليبر26
بخش 31 تبريز

ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسكونى دو نبش با متصرفدار
ورودى هاى مجزا براى هر طبقه 

ششدانگمتصرفدار100 فرعى از 940 اصلى مفروز و مجزى از 80701,232,000,00013مسكونىاهر-  چلب ورودى آخر كوچه  رضوان- رضوان  3 فرعى يك پالك 31شعبه اهر27

ششدانگ عرصه و امالكمتصرفدار2726  فرعى از 24  اصلى5642577,230,000,000مسكونى كليبر- خيابان معلم كوچه هتل آرازشعبه كليبر28

ششدانگمتصرفدار16886  فرعى از يك اصلى2593275,940,000,000مسكونىبناب - خيابان فرهنگ روبروى ساختمان سابق كميته امداد شعبه بناب29

ششدانگ- اعيانى كلنگى و غير قابل استفاده  مى باشد.متصرفدار7871574,540,000,0001/813مسكونى بناب - (نور كريستال -اكبر آجودانى)شعبه بناب30

سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار2001421,634,000,00010/757مسكونى بناب - كوى ايثارگران - ايثار 2شعبه بناب31

32
پالك ثبتى 2458 فرعى از 41 اصلى مفروز و 2782503,458,000,000مسكونىملكان-  چاى كنار جنب مسجد قازانلو شماره 4شعبه ملكان

مجزى از 1112 بخش 5 ثبتى
134 سهم مشاع از 278 سهم عرصه و اعيانمتصرفدار

خسروشاه -دهستان تازه كند روستاى بارانلومحله بازار يولى كوچه توت   ديبى شعبه دكتر چمران33
كوچه اول

پالك ثبتى 671فرعى از2052اصلى واقع در 5812311,400,000,000مسكونى
بارانلو بخش 10 تبريز

2/5  دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار

بدون محوطه سازى و كف محوطه خاكى- كارخانه سنگ متصرفدارقطعه 4 از بلوك 20304325,208,000,00035صنعتى اهر - شهرك صنعتى اهر قطعه 4 از بلوك 35 شهركشعبه اهر34
سابى 

بانك ملى اداره امور شــعب استان آذربايجان شرقى در نظر دارد نسبت به برگزارى مزايده هاى عمومى به 
شرح جدول ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايد .

متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر و شركت در مزايده به 
سايت اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند .

زمان انتشار آگهى در سامانه :  1398/12/13
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : 98/12/24 ساعت 14:30

زمان بازگشائى و اعالم برنده : 1398/12/25
نكات قابل توجه 

1- برگزارى مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 
فوق الذكر مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت وديعه ، 

شركت در مزايده ، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايى پاكت ها ، اعالم برنده 
، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بستر سامانه مذكور همزمان به صورت 

فيزيكى انجام مى پذيرد.
2- متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت 

  www.setadiran.ir  گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) به آدرس اينترنتى
مراجعه نمايند. 

3- قبل از ارائه ى پيشنهاد قيمت از كاالهاى مورد مزايده بازديد نموده و 
شرايط شركت در مزايده را مطالعه فرمايند. 

4- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 35231362 - 
35265999 - 041 ( كارپردازى – رضا  طاهرى ) تماس حاصل نمائيد.

بانك ملى ايران اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى  

شماره مزايده رديف
مرجع

شماره ثبت در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت

جمع قيمت پايه به ريالشرح كاال

8/000/000/000ريالفروش ماشين آالت و تاسيسات خط كامل توليد چيپس198/31097001325000004

نوبت دومنوبت دومآگهى مزايدهآگهى مزايده

 فرماندار تبريز گفت: مسئوالن نانوايى ها با نصب صندوق يا كارتخوان، از دريافت هرگونه پول 
كاغذى و فلزى خوددارى و محل كار خود را روزانه ضدعفونى كنند.

بهروز مهدوى  در جلســه كارگروه آرد و نان تبريز با بيان اين  كه بازرســى ها از نانوايى ها بايد 
مســتمر و روزانه باشــند، گفت: مراكز پخت و پخش نان از محل هاى تجمع مردم هستند كه در 

شرايط فعلى بايد نانوايان و خود مردم براى تهيه نان موارد بهداشتى را رعايت كنند.
وى اســتفاده از بازرسان افتخارى شبكه بهداشت و سازمان صنعت و معدن در محالت براى 
نانوايان را ضرورى دانست و افزود: همشهريان مى توانند موارد اعتراضى خود را با شماره تلفن هايى 

كه شبكه بهداشت و اتحاديه نانوايى ها در درب نانوايى ها نصب خواهند كرد، در ميان بگذارند.

فرماندار تبريز  از مردم خواست براساس نظر كارشناسان بهداشت، براى تهيه نان از نانوايى ها، 
پارچه يا سفره همراه خود داشته باشند.

بنا بر آمار رســمى، در آذربايجان شــرقى پنج هزار نانوايى فعال است كه از اين تعداد حدود سه 
هزار باب در تبريز خدمات مى دهند.

3نانوايى ها پول نقد دريافت نكنند ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى
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ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

دانى كه چيست دولت ديدار يار ديدن
در كوى او گدايى بر خسروى گزيدن
از جان طمع بريدن آسان بود وليكن
حافظاز دوستان جانى مشكل توان بريدن

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  وحيده حاجى محمديارى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  
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اين اســتاندارد مختص كشورهاى اسالمى و مســلمانان جهان است. از نام اين 
اســتاندارد مشخص است كه بيشــترين كاربرد آن براى موادغذايى است و نشان 
مى دهد كه مســلمانان مى توانند ماده غذايى را كه از چنين استانداردى برخوردار 
است، مصرف كنند. در سال2004 استاندارد غذاى حالل تدوين و در سال2006 
بنگاه توســعه صنعت حالل (HDC)براى هماهنگى و يكپارچه شــدن توسعه 

صنعت حالل در مالزى تأسيس شد.
البته در كشــورهاى اســالمى به دليل آن كه اكثريت جمعيت را مسلمانان تشكيل 
مى دهند، طبيعى اســت كه اين محصوالت غذايى بر طبق شريعت اسالمى حالل 
باشــند، اما براى بسيارى از مســلمانان ساكن كشــورهاى غيرمسلمان داشتن 

چنين اســتانداردى بر روى موادغذايى الزم است.
بايد به اين نكته مهم توجه داشــت كه بر اســاس چارچوب هاى وضع شده غذاى 
حــالل نــه تنها بايد از هرگونــه تركيب حرام بلكه از هر ناپاكى عارى باشــد. در 
نتيجــه ايــن موضوع مى تواند فراتر از خط توليد بلكه تا مرحله بســته بندى و انبار 

و... هم  پيش برود.
متولى صدور اين نشــان در ايران فقط ســازمان ملى استاندارد ايران مى باشد.

روابط عمومى  اداره كل استاندارد آذربايجان شرقى

اين استاندارد در مورد مايع و ژل ظرفشويى مخصوص مصرف با دستكش كاربرد دارد و 
در مورد پاك كننده هاى مورد مصرف در ماشين هاى ظرفشويى، مايع ظرفشويى آنتى 

باكتريال و مايع ظرفشويى سازگار با پوست دست كاربرد ندارد.
ويژگى هاى عمومى:

1-  شــكل ظاهرى: مايع و ژل ظرفشــويى بايد همگن و يكنواخت بوده و عارى از 
ذرات خارجى باشد.

2 -  رنگ و اســانس: نوع و غلظت رنگ ها و اســانس هاى مصرفى نبايد اثر زيان 
آورى در سالمتى مصرف كننده داشته باشد و بايد در زمره رنگ ها و اسانس هاى مجاز 

مورد مصرف در فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى مورد تائيد باشد.
3 -  حالليت: مايع و ژل ظرفشويى با رقت توصيه شده توسط توليدكننده بايد كامال 

در آب حل شود.

روابط عمومى  اداره كل استاندارد آذربايجان شرقى

انواع استاندارد حالل

ضرورت شماره استاندارد اجبارى228 
براى مايع و ژل ظرفشويى

اطالعيه خبر

استاندارد آبگرمكن مخزن دارگازسوز
آبگرمكن مخزن دارگازســوز بايد در فضاى خارج از فضاى مسكونى يا در 

اتاقى مجزا از فضاى مســكونى نصب شود.
قبل از نصب وســايل گازسوز دســتورالعمل هاى فنى مربوطه را مطالعه 

نماييد.
مســير تخليه محصوالت بايد قبل از نصب بررسى شود كه مسدود نباشد.

به نوع كاربرى (گاز طبيعى يا مايع) دقت شــود.
 بعــد از نصب وســيله با اســتفاده از كف صابون  از عدم نشــت اطمينان 

حاصل نماييد.

روابط عمومى  اداره كل اســتاندارد آذربايجان شرقى

 سرپرســت پليس راه آذربايجان شرقى 
گفت: در راستاى پيشــگيرى از شيوع 
ويروس كرونا، اتوبوس ها و خودروهاى 
غيربومى با همكارى ماموران پليس راه 
پس از توقف در مبادى ورودى اســتان 
از ســوى كارشناسان بهداشت و درمان 

كنترل مى شوند.
به گزارش ايرنا، ســرهنگ رضا كريمى 
نــژاد، افزود: هم اكنون 4 تيم از ماموران 
پليس راه با استقرار در مسيرهاى آذرشهر 
- تبريز، تهران - تبريز(آزادراه)، مشكين 
شهر - اهر و ســراب - تبريز در كنترل 
اتوبوس هــا و خودروهــاى غيربومى 
ورودى به استان با كارشناسان بهداشت 

و درمان همكارى مى كنند.
وى اظهار داشت: كارشناسان بهداشت 
و درمــان پس از توقــف اتوبوس ها و 
خودروهاى غيربومى ورودى به استان، 

با استفاده از دستگاه تب سنج مسافران را 
از نظر بيمارى كرونا بررسى و در صورت 
مشكوك شدن وضعيت مسافر ، آنان را 

به بيمارستان منتقل مى كنند.
سرپرست پليس راه آذربايجان شرقى با 
اعالم آمادگى براى همكارى با نهادهاى 
ذيربط براى پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرنا، گفت: ايمن سازى مبادى ورودى 
استان و تبريز از سوى ماموران پليس راه 

تا زمان عادى شدن شرايط ادامه دارد.
سرهنگ كريمى نژاد، از مردم خواست 
توصيه هاى كارشناســان بهداشــت و 
درمــان را رعايت كــرده و در صورت 
نداشــتن ضرورت از ســفرهاى خارج 
اســتانى پرهيــز كرده و بــراى كنترل 
بيمارى كرونا با كارشناسان بهداشت و 
درمان و نهادهاى ذيربط همكارى كنند.

مديرعامل شــركت توزيــع نيروى برق 
تبريز تاكيد كرد: خدمات رســانى بهينه و 
توسعه ى شبكه ى برق رسانى در گروى 
سرمايه گذارى و پرداخت به موقع قبوض 

برق توسط مشتركين است.
به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع 
نيروى برق تبريــز، عادل كاظمى گفت: 
تالش براى خدمات رسانى در بخش هاى 
مختلف توســعه ى شبكه، سازماندهى و 
سيستم هاى برق رسانى، بدون پرداخت 
به موقع قبوض برق توســط مشتركين و 

سرمايه گذارى ممكن نيست.
كاظمــى از عموم مشــتركان محترم 
درخواســت كرد در خصــوص پرداخت 
صورتحساب هاى قبوض برق مصرفى 

جديت به خرج داده و شركت توزيع نيروى 
بــرق تبريز را براى اجــراى هر چه بهتر 
برنامه هاى در نظر گرفته شده در خصوص 

توسعه و خدمات رسانى يارى كنند.
وى ابــراز اميــدوارى كرد: در ســايه ى 
همكارى  هاى كليه ى مشــتركين، هيچ 
روز و فصلى از ســال شــاهد خاموشى و 

قطعى برق نباشيم.
وى يادآور شــد: با توجه به رشد فزاينده ى 
مصرف برق در كشــور، عمــوم مردم و 
مشــتركين در صرفه جويــى و مصرف 
بهينــه ى برق مصرفى و پيشــگيرى از 
اسراف و اتالف بيهوده در مصرف انرژى 
تالش كنند تا ســالى بدون خاموشى را 

شاهد باشيم.

خودروهــاى غيربومــى در مبــادى ورودى 
آذربايجان شرقى كنترل مى شوند

توسعه شبكه  برق رسانى، در گروى سرمايه گذارى 
و پرداخت قبوض برق

محدوديت تردد در پايانه هاى مرزى آذربايجان 
شرقى به دنبال شيوع كرونا 

مديــر كل راهدارى و حمــل و نقل جاده 
اى اســتان آذربايجان شــرقى درمصاحبه 
با خبرنــگار جام جم آذربايجان شــرقى  در 
خصــوص  اقدامــات پيشــگيرانه اداره كل 
راهــدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان 
آذربايجان شــرقى در مرزهاى نوردوز و جلفا 

كه شامل موارد ذيل ميگرددگفت: 
1- تشــكيل كميته مرزى اضطرارى در 

راستاى موضوع  
2- برگزارى كالس آموزشــى با عوامل 

قرنطينه با حضور كليه عوامل مرزى  
3- ضد عفونــى فضاى درونى ســالنها 
اعم از ( ســرويس هاى بهداشتى - ستونها-

دربهاى ســرويس ها- صندلى سالنها و...) 
در 16  نوبت  

4- بازديــد منظم توســط خــود پايانه و 
مسئولين شهرســتانى ، استانى و كشورى از 

جمله مدير كل پدافند غير عامل  
5-  ضد عفونى كاميونهاى خروجى از مرز 

با همكارى شهردارى  
6- تهيــه و پخــش اقالم ( دســتكش- 

ماسك - محلول ضد عفونى ) 
7- اطالع رسانى از طريق تابلوهاى روان 
و تراكت و بنرهاى هشدار دهنده به سه زبان  

فارسى - آذرى - انگليسى  
8- برگزارى كالس هاى آموزشى  

9- همكارى تنگاتنگ با عوامل قرنطينه 
و عوامل مرزى  

اورجعلى عليزاده گفــت: در پايانه مرزى 
نوردوزكشور ارمنســتان تردد مسافر به اين 
كشور را از ششم اسفند و تردد كاميون و كاال 
را از ســيزدهم لغايت چهارم فروردين ممنوع  

اعالم نموده است. 
وى افزود: كليه مسافران ايرانى در كشور 
ارمنســتان و همچنين اتباع ارمنى در داخل 
ايران ميتوانند به كشــور خــود بازگردند ، در 
حــوزه كاميون و كاال نيــز وضعيت به همين 
منوال ميباشد.  عليزاده گفت: در پايانه مرزى 
جلفــا تردد ناوگان بارى  فى مابين جمهورى 
اســالمى ايــران و جمهــورى خودمختار 
نخجوان مطابق روال گذشــته  صورت مى 
پذيــرد.و در بخش مســافرى نيــز از تاريخ  
يازدهم اســفند 1398 مطابق پيام رســمى 
دولت آذربايجان تردد مســافر و وسايط نقليه 

مسافرى ممنوع اعالم شده است.

تاريخ جانفشانى مدافعان سالمت را فراموش نخواهد  كرد
گزارش تصويرى از كاركنان بخشهاى مختلف مركز آموزشى و درمانى امام رضا  (ع) تبريز در مبارزه با كرونا ويروس، 

اينها همان مدافعان سالمت ما هستند.

گزارش تصويرى
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