
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وند لوح وقلم    "                   هب انم خدا
گار وجود                                                                                                                            " وعدم حقیقت ن

 1397سال  اتبستان / 2خبرانهم شماره 

وزارت نیرو در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی به عنوان دستگاه منتخب سطح ملی در 

های عمومی و اختصاصی انتخاب شد و توسط رئیس جمهوری از وزیر نیرو و مجموع شاخص

 رق تقدیر به عمل آمد.مجموعه صنعت آب و ب

رسانی وزارت نیرو )پاون(، در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی که با گزارش پایگاه اطالعبه

عنوان برتر نصیب مجموعه آب و برق شد  3جمهور در سالن اجالس سران برگزار شد، حضور رئیس

وابسته به  توانیر به عنوان دستگاهو عالوه بر انتخاب وزارت نیرو به عنوان دستگاه برتر ملی، شرکت 

 های عمومی و اختصاصی مورد تقدیر قرار گرفت.ها در مجموع شاخصوزارتخانه

های عمومی به عنوان همچنین در این مراسم شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در بعد شاخص

 د.دیگر برگزیده جشنواره چهاردهم لوح و جوایز خود را از رئیس جمهور دریافت کر

االسالم و المسلمین حسن روحانی در این مراسم با تأکید بر اینکه بار سنگینی بر دوش حجت

خواهم با توجه به شرایط امروز دولتیان، قرار دارد، گفت: از سازمان امور اداری و استخدامی می

تعداد کشور، معیارهای جدیدی مثل مصرف آب، برق و گاز و یا چابکسازی و ارایه خدمات بیشتر با 

های برتر در جشنواره شهید رجایی سال کارکنان کمتر را به عنوان معیار انتخاب مدیران و سازمان

 بگنجانند. آینده

روحانی در ادامه تقویت دولت الکترونیک را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت الکترونیک شفافیت 

بخشی از آن بخاطر فشار آمریکا و خارجی کند، امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد که ایجاد می

کنم که بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد. یعنی است اما به عنوان رئیس دولت اعالم می

 ساعته 48صادرکننده دولتی و خصولتی، ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهد با تأخیر 

  انجتم می دهد و این کار خیانت به کشور است.

رسانی به مردم کوتاه و دقیق شود، گفت: نباید مهر و امضایی که ی با بیان اینکه باید زمان خدمتو

نمایی و فخرفروشی تبدیل شود و نباید بر سر مردم در دست مسئولی قرار دارد به ابزاری برای قدرت

ند و باید نعمت و آقای ما هستدهید، منتی بگذارید، چرا که مردم ولیبرای کاری که انجام می

 احساس کنند که ما خادم و خدمتگزار آنها هستیم.
 

 وزارت نیرو به عنوان دستگاه منتخب ملی انتخاب شد

 رکورد جدید برای مصرف برق کشور؛

 56پیک مصرف برق به رقم هشداردهنده 

 مگاوات رسید 532هزار و 

هزار  56پیک مصرف برق در روز گذشته به باالی 

 532هزار و  56مگاوات رسید و رقم هشداردهنده 

 ثبت شد.مگاوات در زمان اوج مصرف برق 

رسانی وزارت نیرو )پاون(، بر گزارش پایگاه اطالعبه

اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با 

ادامه موج گرما در کشور، پیک مصرف برق در روز 

 532هزار و  56تیرماه( به میزان  11دوشنبه )

مگاوات گزارش شد که این رقم در مقایسه با روز 

مگاوات بود، افزایش  432هزار و  55گذشته که 

 مگاواتی را درپی داشت. 100یک هزار و 

 561میزان مبادالت برق نیز در روز گذشته برابر با 

مگاوات ثبت شد که سهم صادرات از این میزان 

 مگاوات بود. 405مگاوات و واردات برق نیز  156

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته 

ه در مقایسه با روز مگاوات بوده ک 582سه هزار و 

مگاوات ثبت  530یکشنبه که میزان آن سه هزار و 

شده، مصرف برق این بخش قدری افزایش داشته 

 است.

برخالف رکوردهای عمومی و ورزشی، ثبت رکورد 

جدید برای پیک مصرف برق یک شاخص منفی به 

آید و هشداری برای رسیدن شبکه و حساب می

ان قابل استفاده های کشور به حداکثر تونیروگاه

 است.

های با توجه به گرم شدن دمای هوا در اکثر استان

کشور، ضروری است که مشترکان در مصرف برق 

جویی را به عمل آورده بخش خانگی حداکثر صرفه

کارگیری لوازم برقی و در ساعات پیک از به

ویژه در وطنان بهپرمصرف اجتناب کرده تا هم

ز نعمت برق مناطق گرم جنوب کشور نیز ا

 برخوردار باشند.


