خبر ویژه

بهره برداری از  31پروژه شرکت توزیع نیروی برق

خرید دستگاه عیبیاب اس اف ایکس  40توسط توزیع برق

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانشرقیاعالمکرد:همزمانباآغازهفتهدولت 31پروژهبرقرسانیشرکتتوزیعبرقاستانآذربایجان
شرقی با اعتباری بالغ بر 110میلیارد ریال به بهره برداری می رسد .اکبر فرج نیا با اعالم این خبر افزود :این پروژه ها حاصل تالش جمعی یکایک
مدیران و کارکنان مجموعه شرکت است .وی برق رسانی به روستای صعب العبور اردشیر با 27خانوار و بهره برداری و کلنگ زنی چندین پروژه
برق رسانی به مجتمع ها و شهرک ها و پروژه های مسکن مهر در هفت شهرستان استان و همچنین افزایش قدرت انرژی برق محالت مختلف در
شهرها و تعداد زیادی از روستاها ،بازسازی ،نوسازی و احداث شبکه خطوط هوایی ،احداث و نصب چندین دستگاه ترانسفورماتور زمینی و هوایی،
ها
افزایش ضریب اطمینان شبکه و تعدادی از شهرک ها و واحدهای صنعتی را با هزینه ای بالغ بر یکصد و ده میلیارد ریال از جمله این پروژه 
برشمرد.

تبریز -مهناز پاشایی :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از خرید یک دستگاه عیب یاب اس اف ایکس 40پیشرفته توسط این شرکت
خبر داد و گفت :این دستگاه ورژن جدید نمونه قبلی است که با دو هزار ژول ،دو برابر دستگاه قبلی قدرت دارد.عادل کاظمی با بیان اینکه هرچقدر این
دستگاههاپیشرفتهباشد،عیبیابیسریعتراتفاقمیافتد،افزود:بدینترتیبمدتزمانخاموشیناشیازاتصالکابلدرشبکهکاهشیافتهوباعث
کاهشانرژیتوزیعنشدهمیشود.ویبااشارهبهتفاوتویژگیهایایندستگاهبانمونههایقبلی،تصریحکرد:دستگاهجدیدخریداریشدهقابلیت
مسیریابی و کابل سوزی را دارد که دستگاه قبلی این ویژگی را نداشته است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در خصوص موارد استفاده از
دستگاه عیب یاب اس اف ایکس 40گفت :این دستگاه در مواقعی که اتصالی در شبکه کابلی فشار ضعیف و 20کیلو ولت پیش میآید ،جهت پیدا
کردن محل نقطه اتصال مورد استفاده قرار می گیرد.
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عملیات در تعمیر خطوط انتقال گاز

آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

لزوم نهادینه سازی فرهنگ پایداری،
مقاومت و آزادگی در جامعه
تبریز – ماهان فالح:

tabrizborna@gmail.com

آذربایجان
شرقی

naslefardanews
naslfarda

فرماندار تبریز:

افتتاح  90پروژه شرکت برق تبریز به مناسبت هفته دولت
تبریز -اســد فالح  :مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق تبریز اعالم کرد :همزمان با
هفته دولت و با حضور فرماندار تبریز و هیئت
همراه 90 ،پروژه برق رســانی این شرکت با
اعتبار بالغ بر 260میلیارد ریال به بهرهبرداری
رســید .عادل کاظمی گفت :همچنین 42
دستگاه پست هوایی در شهرتبریز به منظور
تعدیلبارترانسفورماتورهایپربارباحمایتو
پشتیبانیفرمانداریتبریزومسئولیناستان
نصب شده اســت .وی افزود 90 :پروژه یاد
شده در بخشهای توسعه و احداث ،اصالح
و ساماندهی ،کاهش تلفات ،روشنایی معابر
و ایجاد قدرت مانور اجرا شده است .وی در
تشریح پروژههای ذکر شده گفت :از مجموع
پروژههای افتتاح شــده 41 ،پروژه در حوزه
توسعه و احداث با اعتبار  162میلیارد ریال،
 20پروژه در حوزه اصالح و ســاماندهی با
هزینه  40میلیارد ریال 10 ،پروژه روشنایی
معابر با هزینه  25میلیارد ریال 6 ،پروژه در
بخش ایجاد قدرت مانور با اعتبار  13میلیارد

ریال و  42پروژه ضربتی با اعتبار  42میلیارد
ریال به بهره برداری رسیده است .وی با اشاره
به یکی از مهمترین پروژههای افتتاح شده در
شهر تبریز اذعان داشت :این پروژه با تبدیل
شبکه هوایی به زمینی در محل دروازه تهران
از مقابل شــهرداری منطقه  5تا هتل مرمر
و تعویض پایههای فرسوده روشنایی معابر
و شبکه جدید همراه بوده است .وی گفت:
شرکتبرقتبریزحدودیکمیلیونمشترک
دارد و  38درصد مصــارف انرژی در بخش
صنعتی صرف میشود .وی خاطرنشان کرد:
همکاران شــرکت توزیع نیروی برق تبریز
در سال گذشــته  870میلیارد ریال پروژه
سرمایهگذاریدرزمینهتوسعهزیرساختمانی
توزیع ،اجرا و جمعی از پروژههای باقی مانده
ازســنوات گذشــته را مختومه کردند .وی
گفت :شرکت توزیع نیروی برق تبریزیکی
از بزرگترین شــرکتهای توزیع مستقر
درکالنشهرهاســت که عالوه بر شهرستان
تبریز ،دو شهرستان اسکو و آذرشهر 8 ،شهر
و  146روستا در حوزه عملیاتی این شرکت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

احداث  42دستگاه پست هوایی
برق در تبریز

تبریز – ماهان فالح:مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق تبریز از احداث 42دستگاه پست هوایی برق خبر داد.
عادلکاظمیبااعالمخبرفوقافزود:ظرفیتهریکازاین

قرار دارند؛ این در حالی اســت که در سایر
کالنشهرها ،شرکتهای توزیع فقط در مرکز
شهرفعالیتمیکنند.
برق در زندگی مدرن شــهری
جایگزینیندارد

پست ها بین 100تا 400کیلوولت آمپر است که مجموع
ظرفیت منصوبه 15هزار و 300کیلوولت آمپر است .وی
در تشریح هدف از احداث پستهای هوایی جدید ،اظهار
داشت :در تابستان امسال و در زمان اوج بار ،ظرفیت اغلب
پست های موجود زمینی به دلیل رشد بی سابقه بار ،به
حد اشباع رسیده .وی افزود :عالوه بر خاموشی های ناشی
از مدیریت اضطراری بار ،در زمان وصل فیدر ،در برخی

علیار راستگو ،فرماندار شهرستان تبریز نیز
در این جلســه گفت :هفت ه دولت بهانهای
اســت برای دولت مــردان کــه عملکرد و
تالشهای خود را به اطالع مردم برســانند.
وی در خصوص احداث پســتهای هوایی
برق تبریز گفت :به دلیل افزایش بار مصرفی

از پست ها به دلیل عبور جریان اولیه بیش از حد تحمل
عناصرحفاظتی،قطعیهایناخواستهایبهشبکهتحمیل
شده و موجب طوالنی تر شدن مدت زمان خاموشیها
میشد .وی گفت :در طول سال پست های هوایی با هدف
پیشگیری از به وجود آمدن حوادث و اتفاقات در شبکه،
رفع ضعیفی ولتاژ ،کاهش تلفات و ...احداث خواهند شد.
وی ادامه داد :پست های هوایی که اخیرا به منظور تعدیل

و خاموشیهای طوالنی مدت 42 ،دستگاه
ترانسفورماتور در تبریز با هدف تامین رفاه و
رضایتمندی شهروندان عزیز احداث شد .وی
با اشاره به نقش برق در زندگی گفت :شرایط
اجتماعی و زندگی مدرن شهری بدون وجود
جریان برق ،ناممکن است

بارپستهایمجاوربرنامهریزیشدهبود،درفازاولشامل
 42دستگاهبودهکهتقریبابهاتمامرسیدهوتنهادرمواردی
نیاز به تکمیل آن پروژه وجود دارد .وی افزود :کل هزینه
صرف شده برای احداث  42دستگاه پست هوایی چهار
میلیارد و 200میلیون تومان شده است که 32دستگاه از
آن ،صد در صد اتمام یافته و 10دستگاه باقی مانده نیز50
درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست.

انرژی

پرســنل منطقه  8عملیات انتقــال گاز با
تعویض بهموقع وســریع قســمتی از خط
لولــه  16اینچ اردبیل -پــارس آباد رکورد
جدیدی را در تعویض و تعمیر خطوط انتقال
گاز ثبت کردند .مدیــر منطقه  8عملیات
انتقال گاز با اعالم این خبر گفت :با استناد به
اطالعات دریافت شده از پیگرانی هوشمند
و اطمینان از معیوب بودن قسمتی از خط
لوله  16اینچ اردبیل -پارس آباد که ضرورتا
باید در پروسه تعویض قرار گیرد برآن شدیم
پیش از شروع فصل ســرما نسبت به رفع
مشــکل اقدام و از بروز هرگونــه بحران در
قطعی گاز شهروندان جلوگیری کنیم .یداله
بایبوردی افزود :پیــش از انجام عملیات،
تمهیدات و تجهیزات الزم ،همچنین کمیته
بحران با حضــور عوامل فنــی ،امنیتی و
امدادی در شرکت گاز استان اردبیل تشکیل
و ضمن مرور ضرورت انجام عملیات تعویض
لوله ،پیــش بینیهای الزم نیــز در جهت
اطالع رسانی و به حداقل رساندن مشکالت
پیش رو مورد بررســی قــرار گرفت .مدیر
منطقــه  8عملیات انتقال گاز با اشــاره به
تعهد و تخصص نیروهــای عملیاتی اظهار
داشــت :با برنامه ریزیهای بهعمل آمده،
حفاریهای الزم قبل از عملیات بدون قطعی
گاز انجام و پرسنل عملیاتی اعزامی از تبریز
به منطقه پارس آباد ،بهصورت شــبانه در
حداقل زمان ممکن عملیات برشــکاری،
جوشــکاری و رادیوگرافــی محل معیوب
خطوط مورد اشــاره را انجــام و همگام با
شروع کار روزانه ســازمانها ،کارخانجات
و صنایع ،نســبت بــه تزریــق گاز اقدام
کردند.
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان
آذربایجان شرقی به صورت سرزده از آزادگان
سرافراز منطقه  8عملیات انتقال گاز دیدار کرد.
قاسم صمدیان در این دیدار ،ضمن گرامیداشت
ســالروز ورود افتخارآمیز آزادگان  8سال دفاع
مقدس به میهن اســامی گفــت :جانبازان،
آزادگان و ایثارگران هویت ملی و تاریخ انقالب
اسالمی ایران را حفاظت و پاسداری میکنند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان
آذربایجان شرقی عزت و آبروی نظام و انقالب
را مرهون صبر ،مقاومت و ایستادگی آزادگان
دانست و افزود :این ســرافرازان با ایمان راسخ
و عقیدهای استوار ســختترین شکنجههای
رژیم را تحمل کــرده و حقانیت نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران را به جهانیان نشان
دادند .صمدیان بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ
پایداری ،مقاومت و آزادگــی در جامعه تاکید
کرد و اظهار داشــت :آزادگان نماد پایبندی به
ارزشهای انقالبی هســتند و وظیفه همه ما
رسیدگی به مشــکالت خانوادههای شاهد و
ایثارگر اســت .وی خدمات ارائه شده در حوزه
درمان را با روند رو به رشــد ارزیابی و تصریح
کرد :سیاست اصلی بنیاد در حوزه درمان ارتقای
خدمات و افزایش سطح رضایتمندی ایثارگران
است که خوشــبختانه بنیاد در ارائه خدمات
درمانی هیچ مشکلی نداشته و همه ایثارگران
از ظرفیتهای درمانی بنیاد بهرهمند هستند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان
آذربایجان شرقی عمدهترین دغدغه این اداره
کل را در زمینه اشــتغال فرزندان ایثارگران و
جانبازان هشت ســال دفاع مقدس دانست و
اظهار امیدواری کرد که انشاءاهلل با یاری سایر
سازمانها بتوانیم مشکالت حوزه اشتغال را حل
کرده و یاریگر فرزندان این عزیزان باشیم .وی در
این دیدار ،از محل کار آزادگان سرافراز شاغل
در منطقه  8عملیات انتقال گاز ایران نیز بازدید
و ضمن شنیدن مشــکالت و نقطه نظرات این
عزیزان ،راهکار و راهنماییهای مناسب جهت
خدمت رسانی بهتر به خانوادههای معظم شاهد،
جانبازان ،ایثارگران و آزادگان را ارائه و به ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

آگهی فروش امالك بصورت مزايده سازمان اموال و امالك ستاد
برگزاري هشتادوپنجمین مزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان

اموال و امالك ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جداول ذيل اعالم

مي گردد؛ لذا متقاضيان محترم خريد امالك مي توانند از روز دوشنبه مورخ

 97/05/29تا پايان روز شــنبه مورخ 97/06/10همه روزه بجز ايام
مالحظات:

 -1اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در
مزايده و اصل يك فقره چك تضميني در وجه متقاضي
به ميزان  %5قيمت پايه ملك در روزهاي دوشنبه مورخ
 97/05/29الي شــنبه مورخ  97/06/10و در ساعات
تعيين شده صورت مي پذيرد؛ شــايان ذكر است اخذ
درخواستهاي پيشنهادي در روز یکشنبه مورخ97/06/11
از ساعت  8الي  11صرف ًا در محل بازگشايي پاكتها صورت

تعطيل از ساعت 8صبح الي 17و روز یکشنبه مورخ 97/06/11از ساعت
 8الي10/45صبح(صرف ًادرمحلبازگشاييپاكتهابهشرحتوضيحاتذيل)

شرايط پرداخت (گروه)

جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده به محلهاي ذيل و نیز
(وب سایت به نشانی()www.ssa-s.irمراجعه نمايند.

مي پذيرد.
-2نحوه دريافت ثمن معامله و شــرايط اقساط ( بدون
كارمزد) جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول روبرو
مي باشد:
تبصره :1در خصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم
مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند و يا امالك و اراضي كه
مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالكانه و تحويل ملك
به عهده خريدار است ،هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ

 %10زمان تحويل ملك به حصه نقدي (پيش پرداخت)
اضافه خواهد شد.
تبصره:2پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غير نقدي)
به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه به مدت سه ماه
(سررسيد اولين قســط) موجب برخورداري از تخفيف
پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو مي گردد.
-3مطالعه و رعايت دقیق مفاد فرم شركت در مزايده و
نمونه فرم مبایعه نامه الزامي مي باشد.

حصه نقدي (پيش پرداخت)

زمان تحويل ملك

حصه غير نقدي(باقيمانده در اقساط )....
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 % 50در اقساط  21ماهه

%14

ج

30

%

10

%

 % 60دراقساط  27ماهه

%16

د

%20

%70در اقساط 30ماهه

%17

-4پيشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مبهم و مشروط از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
-5شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثناء
مواردي كه سهم عرضه شــده در ستون مالحظات قيد
گرديده ششدانگ مي باشــد (.متراژ مندرج در ستون
عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
-6بازگشايي پاكتهاي ارائه شده در روز یک شنبه مورخ
 97/06/11رأس ساعت 11در دفتر فروش اداره کل اصفهان

%10

واقع در خیابان حکیم نظامی –خیابان حسین آباد –پالک
 ، 40به طورهمزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد.
 -1كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش
مي رسند و بازديد از ملك مورد درخواست الزامي است.
 -2شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق شركت درمزايده
صرف ًا تا ساعت 10/45صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/11
درمحلهاي تعيين شده مي باشد.
 -3اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و

تخفيف پرداخت نقدي
%

امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده
الزامی است .بدیهی است هر گونه ادعایی مبنی بر عدم
اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم
ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.
-4وديعه شــركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن
در اولين روز اداري پس از اعالم نتايج (دو شــنبه مورخ
 )97/06/12در محلهاي تعيين شده با در دست داشتن
اصل رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.

مهلت شركت در مزايده از روز دوشنبه مورخ 97/05/29تا ساعت 11روز یکشنبه مورخ  97/06/11می باشدليست امالك ( به شرح ذيل )

ردیف روزنامه

آدرس

شماره پرونده

نوع ملک

کاربری

متراژ عرصه
(ششدانگ)

متراژ اعیان
(ششدانگ)

مبلغ پایه (ریال)

شرایط پرداخت

توضیحاتتوضیحات

1

شاهين شهر -بلوار طالقاني -فرعي  - 12جنب
پالک 58

1210

زمین

مسکونی

750

-

7/500/000/000

د

ميزان  75متر مربع ملک در مسير مي باشد و عبور يک رشته قنات در ظهر سند
گواهي گرديده است و اخذ استعالمات الزم و رفع موانع آن و توافق با شهرداري ،اصالح
سند و پرداخت هزينه هاي خدمات بر عهده خريدار است .ضمن ًا دارای دستور تهیه
نقشه به تاریخ  97/05/27با اعتبار  6ماهه می باشد.

2

اصفهان  -خيابان نشاط -ابتداي كوچه شيرواني

551

مغازه

جهانگردی – تفریحی –
پذیرائی

28/10

28/10

2/000/000/000

د

مورد واگذاري ششدانگ ملکيت و سرقفلي  ،داراي کاربري تفريحي  ،گردشگري
پذيرايي و ملک داراي عقب نشيني و با اعياني مخروبه مي باشد که هرگونه توافق با
شهرداري به عهده خريدار ميباشد.

3

اصفهان  -فلکه دانشگاه صنعتي ـ جاده امين آباد
ـ روبروي کارخانه آرد اطلس  -قطعه 4

518

زمین

کشاورزی

4028.90

-

1/531/000/000

ج

ملک در حريم شهر ،فاقد گذر بندي و تامين آب بر عهده خريدار مي باشد .

4

اصفهان  -فلکه دانشگاه صنعتي ـ جاده امين آباد
ـ روبروي کارخانه آرد اطلس  -قطعه 5

511

زمین

کشاورزی

4151.30

-

1/500/000/000

ج

ملک در حريم شهر ،فاقد گذر بندي و تامين آب بر عهده خريدار مي باشد .

5

اصفهان  -فلکه دانشگاه صنعتي ـ جاده امين آباد
ـ روبروي کارخانه آرد اطلس  -قطعه 3

510

زمین

کشاورزی

3905.90

-

1/500/000/000

ج

ملک در حريم شهر ،فاقد گذر بندي و تامين آب بر عهده خريدار مي باشد .

6

اصفهان  -فلکه دانشگاه صنعتي ـ جاده امين آباد
ـ روبروي کارخانه آرد اطلس  -قطعه 1

513

زمین

کشاورزی

3658

-

1/465/000/000

ج

ملک در حريم شهر ،فاقد گذر بندي و تامين آب بر عهده خريدار مي باشد .

7

اصفهان  -فلکه دانشگاه صنعتي ـ جاده امين آباد
ـ روبروي کارخانه آرد اطلس  -قطعه 2

512

زمین

کشاورزی

3782.30

-

1/440/000/000

ج

ملک در حريم شهر ،فاقد گذر بندي و تامين آب بر عهده خريدار مي باشد .

8

اصفهان  -اتوبان اصفهان شيراز-بعد از روستاي
مرغ-کوچه نويد-قطعه دو

1493

زمین

باغ

441

-

1/100/000/000

د

داراي کاربري باغ ويال پهنه  c1در حريم شهر مي باشد که اخذ کليه مجوزات از ادارات
ورعايت عقب نشيني و توافق با شهرداري و تامين آب بر عهده خريدار
می باشد.

روزنامه

سراسری
استانی

دو شنبه :مورخ  1397/05/29روزنامه جام جم سه شنبه مورخ  1397/05/30روزنامه ایران شنبه مورخ  1397/06/03روزنامه جام جم
دوشنبه مورخ  1397/06/5روزنامه ایران
پنج شنبه :مورخ  1397/06/01نصف جهان

یکشنبه  :مورخ  97/06/04روزنامه اصفهان امروز

چهارشنبه  97/06/07روزنامه نسل فردا

دفتر فروش

اصفهان –خیابان حکیم نظامی –خیابان حسین آباد – پالک  40تلفن  3-36283540:نمابر 36283544:

