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مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

رشد بیش از ۵ درصدی پیک بار برق 
خوزستان در مرداد ماه

اهواز- رحمان محمدی: مدیر بازار برق شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: پیک بار مرداد ماه 
سال جاری نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال 

قبل ۵.43 درصد افزایش داشته است.
فرامرز شادفر بیان کرد: کل تولید برق استان در پنج 
ماهه اول امسال ۲۱ هزار ۵۲۸ گیگاوات ساعت بوده است. 
وی افزود: سهم نیروگاه های برق آبی در این مدت برابر 
۹ هزار و ۶۸ گیگاوات ساعت )معادل ۴۲ درصد(، سهم 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی برابر ۱۲ هزار و 
۳۲۱ گیگاوات ساعت )معادل ۵۷ درصد( و سهم نیروگاه 
پراکنده ۱۳۹ گیگاوات ساعت، )حدود ۰.۷  تولید  های 

درصد( از کل انرژی تولیدی بوده است. 
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان 
تولیدی  برق  گیگاوات ساعت  و ۳۲۱  هزار  از ۱۲  کرد: 
توسط بخش  و حرارتی ۴۲ درصد  نیروگاه های گازی 
دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۵۸ درصد توسط 
بخش خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، 
اظهارداشت:  شادفر  است.  شده  تولید  فجر(  و  بهبهان 
نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور 
متوسط در هر روز حدود ۷۹ گیگاوات ساعت برق تولید و 

به شبکه تحویل داده اند. 
هزار  جاری۸  سال  ماه  مرداد  پیک  کرد:  اضافه  وی 
مدت  در  بار  پیک  به  نسبت  که  بوده  مگاوات  و ۵۱۸ 
مشابه سال قبل حدود ۵.۴۳ درصد افزایش داشته است. 
همچنین انرژی مصرفی در پنج ماهه اول سال ۹۹ برابر 
با ۱۹ هزار و ۹۱۷ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده 
حدود ۴.۰۹ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل است. بر اساس این گزارش؛ ظرفیت 
بخش  در  خوزستان  استان  برق  نیروی  تولید  منصوبه 
انتقال برابر۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات ساعت بوده که از این 
مقدار ۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات در بخش آبی و ۵ هزار و ۲۷ 
مگاوات در بخش حرارتی است. ظرفیت بخش DG )تولید 

پراکنده( نیز ۶۵ مگاوات است.

شهردار اندیشه در آیین بازگشایی مدارس شهر اندیشه :

ركن اساسی پیشرفت در تحصیل دانش 
آموزان ، تعهد و مسئولیت پذیری است

پندار: علی ملکی شهردار  فریبا میرزایی  اندیشه- 
اندیشه در آیین بازگشایی مدارس شهر اندیشه گفت: 
رکن اساسی یادگیری، پیشرفت در تحصیل دانش آموزان 
تعهد و مسئولیت پذیری معلمان، اولیا و محصالن است تا 
بتوان شاهد آینده ای درخشان در حوزه آموزش کشور 

و شهر باشیم.
علی ملکی شهردار اندیشه در آیین بازگشایی مدارس شهر 
اندیشه گفت: وی در آیین بازگشایی مدارس شهر اندیشه که 
با حضور اعضای شورای اسالمی و مدیران و دبیران آموزش و 
: شرایط  افزود  برگزار شد  اردیبهشت  پرورش در مدرسه ۱۲ 
خاص امروز نشان می دهد که باید فرزندان کشور تالش بیشتری 
برای اعتالی جایگاه انقالب اسالمی نمایند و در صحنه آموزش 
آنقدر با جدیت کار کنند تا کشورمان به واسطه متخصصان و 
کارشناسان بزرگ که از بطن همین محصالن و دانش آموزان 
متولد می شوند قله های تعالی و پیشرفت را بپیماید. ملکی 
یادآور شد : این مهم تنها با تعهد و مسئولیت پذیری همگانی 
دانش آموزان ، دبیران و خانواده ها ومسئولین بعنوان سیاست 

گذاران اصلی عملی خواهد شد.  

تجلیل از خدمات پزشکان متخصص طب 
اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم

قم - در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری ، کنترل و 
مبارزه با کروناویروس دانشگاه از پزشکان متخصص طب 

اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم تقدیر شد.
در این جلسه دکتر قدیر رئیس دانشگاه ضمن تبیین شرایط 
موجود جامعه از نظر ویروس کرونا، نقش پزشکان متخصص طب 
اورژانس را در بحران ها و ازجمله بحران کرونا بی بدیل دانست و 
با اشاره به ازخودگذشتگی و مهارت متخصصان این رشته در 
اداره بخش های اورژانس بیمارستان ها، تالش های آنان را ستود.

را  رشته  این  کلیدی  نقش  اخیر  بحران  بروز  افزود:  وی 
بیش ازپیش بر همگان نمایان کرد. دکتر پرهام معاون درمان 
دانشگاه نیز گفت: تقدیر از همه گروه های درمانی و پزشکان 
خواهد  آنان  در  انگیزه خدمت  رفتن  باال  به  منجر  متخصص 
شد. دکتر عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی استان نیز در این 
جلسه گفت : متخصصان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی 
قم از کیفیت کاری باالیی برخوردارند ما آمادگی بهره گیری از 

مشاوره های کارشناسی این گروه را در هیئت های بدوی داریم.

اخبار ایراناخبار ایران همزمان با آغاز هفته دولت؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی خبر داد؛

ساخت یک باب منزل مسکونی توسط خیرین منطقه استان 
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  - مدیر  اراک 
منطقه استان مرکزی در آغاز هفته دولت در مراسم کلنگ 
زنی ساخت یک قطعه زمین در روستای خنا دره شهرستان 
مرکزی  استان  منطقه  خیر  کارکنان  مشارکت  با  هندودر 

شرکت کرد. 
های  فراورده  پخش  ملی  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
امام  با حضور  این مراسم که  ، در  نفتی منطقه استان مرکزی 
جمعه شهرستان هندودر ،مجید مومنی مدیر کل کمیته امداد 
استان مرکزی ،رجبی فرماندار شهرستان شازند وجمشیدی مدیر 
مرکزی  استان  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
ودیگر مسئوالن شهری وروستایی کلنگ یه قطعه زمین برای 
ساخت منزل مسکونی جهت اهداء به خانواده های محروم وبی 
سرپرست بر زمین زده شد.  در ابتدای این مراسم فدایی رئیس 
کمیته امداد هندودر به عنوان میزبان ومجری طرح به گزارشی 
از وضعیت خانه سازی در شهرستان هندودر وروستا های توابع 
آن اشاره کرد وگفت ۱۸ واحد برای ساخت وساز نیازمندان وایتام 
در نظر گرفته شده است که کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده 
بر  این زمین را برای ساخت  های نفتی منطقه استان مرکزی 
عهده گرفتند. در ادامه مومنی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 

استان مرکزی از بانیان وخیران این کار در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی تشکر وقدر دانی کرد 
واز مجریان این طرح خواست ظرف حداکثر شش ماه این پروژه 

به بهره برداری برسد. سپس سعید جمشیدی مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی گفت این کار 
وتعامل  اجتماعی  مسئولیت  حس  اساس  بر  خیروخداپسندانه 

این شرکت به صورت خود جوش وبا اطالع  وهمدلی کارکنان 
رسانی پیام های متعدد واحد روابط عمومی منطقه استان مرکزی 
واستانهای  شهرها  دیگر  در  مردم  عموم  با  شرکت  این  وبسیج 
همجوار وحتی دیگر خیرین دستگاهها وشرکتها ونهادهای مردمی 
انجام وتعهد به ساخت وتحویل شده است . این مقام مسئول به 
دیگر اقدامات خود جوش کارکنان این شرکت در کمک به افراد 
تحت پوشش کمیته امداد هندودر نیز اشاره کرد وگفت از سال 
۸۹ تا کنون در این زمینه نیز بیش از ۸۰ کودک بی سرپرست 
ویا بد سرپرست تحت حمایت پرسنل خیر این منطقه قرار گرفته 
ادامه فرماندار شهرستان شازند  است که جای تشکر است. در 
پرداختند وضمن  ایراد سخن  به  وامام جمعه شهرستان شازند 
تشکر از تمامی مسئولین وتالشگران این عرصه وخیرین گرامی 
ابراز امیدواری کردند این قبیل کارهای خوب به عنوان صدقات 
جاریه بتواند در رفع مشکالت وموانع وبیماریها وسالمتی وسعادت 
جامعه موثر باشد. در پایان کلنگ این زمین برای شروع به ساخت 
وتالش برای اتمام وتحویل آن بر زمین زده شد. گفتنی است طبق 
اطالعات اولیه مدیر کل کمیته امداد استان در جلسه با کارکنان 
منطقه استان مرکزی ساخت این زمین حدود ۸۰ میلیون تومان 

هزینه در بر خواهد داشت. 

همدان - به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان همدان مديرعامل شركت 
گاز استان همدان اعالم نمود: در هفته دولت سالجاري ۵8 پروژه شامل گازرساني 
به 4 روستا و ۵4 واحد صنعتي در شهرستان هاي همدان، مالير، تويسركان، 

اسدآباد، نهاوند، بهار و كبودر اهنگ با بودجه اي بالغ بر ۵4 ميليارد و 334 ميليون 
ريال افتتاح ميگردد و همچنين عمليات اجرايي ۵9 پروژه شامل   ساختمان اداري 
منطقه دو گازرساني شهر همدان و گازرساني به ۵8 واحد صنعتي در استان  با  

بودجه اي بالغ بر 2۵7 ميليارد و 3۵0 ميليون ريال كلنگ زني و آغاز خواهد شد.
 وی با اشاره به خدمات گسترده نظام  اسالمی به ویژه تالش دولت تدبیر و امید طی 
۷ سال گذشته در عرصه نفت و گاز تصریح کرد: از ابتداي مردادماه سال ۱۳۹۲ تا ابتداي 
مردادماه سال ۱۳۹۹ ،   ۱۷۱۸ كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع  اجرا ،  ۴۰ هزار و ۵۰۰ انشعاب  
نصب ، ۱۵۶  هزار و ۹۱۴  اشتراك  شامل ۱۴۱ هزار  و ۹۳۷مشترك خانگي ،  يكهزار و ۵۹۲ 
مشترك صنعتي ،  ۱۳ هزار و ۳۸۰ مشترك عمومي و تجاري  و  ۵ جايگاه CNG پذيرش شده 
اند. عبدا... فياض اضافه كرد: طي ۷ سال خدمت دولت تدبير و اميد ، در استان همدان: ۲ شهر 
گازرساني شده و در حال حاضرتمامي ۳۱ شهر استان همدان گازدار مي باشند و همچنين  

۲۹۴ روستا طي اين مدت گازدار شده اند و تمامي روستاهاي باالي ۲۰خانوار استان از نعمت 
گاز طبيعي برخوردار هستند)تعداد روستاهاي گازدار استان در ايام هفته دولت ۱۰۳۲ روستا 
خواهد بود( و نرخ بهره مندي خانوارهاي شهري و روستايي از گاز طبيعي در استان همدان 
۹۹/۹ درصد مي باشد و در سال ۱۳۹۷،  استان همدان اولين و تنها استان سبز كشور در زمينه 
گازرساني به شهرها و روستاها معرفي گرديده است. مديرعامل شركت گاز استان همدان در 
پايان اعالم نمود: از ابتداي سالجاري تاكنون  ۴ هزار ۲۱۲ اشتراك پذيرش شده اند و تعداد 
كل مشتركين گاز طبيعي در استان  ۶۲۶ هزار و ۴۳۷ اشتراك شامل ۵۸۰ هزار و ۶۳۵ 
اشتراك خانگي، ۴۲ هزار و ۶۳۶ مشترك تجاري و عمومي و ۳ هزار ۱۱۸ اشتراك صنعتي 
و ۴۸ جايگاه CNG مي باشد. همچنين از ابتداي سالجاري تاكنون نزديك به يك ميليارد و 
۶۱ ميليون و ۸۷۰ هزار مترمكعب )خانگي:۳۷.۵% ، تجاري و عمومي: ۴% ، صنعتي و سی 

ان جی: ۵۸.۵%( گاز طبيعي در استان همدان مصرف شده است.

بهره برداری از 58 پروژه گازرسانی همزمان با هفته دولت در استان همدان

در دهه اول محرم
توزیع 25هزار عدد ماسک در پویش نذر ماسک در خمینی شهر )حسینیه ایران(

به تالش و همت مضاعف  با اشاره  مهندس کولیوند شهردار مالرد 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  راستای  در  مالرد  شهری  مدیریت  مجموعه 
با  شهروندان و توسعه زیرساخت ها و رسانه های شهری مالرد، گفت: 
تالش تمامی همکاران در مجموعه شهرداری مالرد و حمایت های شورای 
اسالمی در هفته دولت امسال 20 پروژه عمرانی و زیربنایی با اعتبار 700 
میلیارد ریال توسط شهرداری مالرد به افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

محمد صادق کولیوند شهردار مالرد گفت: امسال با توجه به شرایطی 
که ویروس منحوس کرونا ایجاد نمود، مجموعه مدیریت شهری با مساعدت و 
همراهی شورای اسالمی، تالش شبانه روزی و مضاعف خود به کار بست تا با ارائه 
خدمات با کیفیت و ارتقا سرانه های مختلف شهری، رضایت خاطر شهروندان 

عزیز را به دست آورد.
شهردار مالرد در ادامه به روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری مالرد 
اشاره کرد و بیان داشت: در هفته دولت شاهد بهره برداری و افتتاح ۲۰ پروژه 
بالغ بر هفتصد میلیارد ریال  بودیم  که  با اعتباری  عمرانی شهرداری مالرد 
برخی از پروژه های آماده بهره برداری سطح شهر هم زمان با هفته دولت با حضور 

مسئولین افتتاح شد.
مهندس کولیوند در ادامه بر افزایش سرانه های فضای سبز شهری تاکید کرد 
و گفت: احداث بوستان ویژه ورزشی با چندین زمین بازی و پارک های محله ای 
عالوه بر افزایش سرانه های فضای سبز شهری فرصت مناسبی برای شکوفایی 

مهارت های ارتباطات اجتماعی و ایجاد نشاط و سالمت در سطح محالت است.
وی ادامه داد: در همین راستا می توان به پروژهای تکمیل بوستان ورزش 
مارلیک با وسعت ۶۰ هزار متر مربع با دارا بودن سه زمین بازی و سالن روباز 
ورزشهای بومی محلی، بوستان یاس با وسعت ۶۰۰۰ مترمربع در خیابان سعدی، 
بوستان فرهنگیان با وسعت ۹۰۰۰ متر مربع در خیابان دانش و زمین ورزشی 

روباز مالرد با وسعت ۲۹۰۰ متر مربع در بلوار شهیدان شوریابی اشاره نمود که 
مجموع اعتبار آنها ۱۴۷ میلیارد ریال است.

شهردار مالرد با اشاره به لزوم ایجاد بسترهای مناسب خدماتی خاطرنشان 

کرد: احداث فضاهای اداری مناسب موجب ارائه خدمات بهتر به شهروندان و 
ایجاد روحیه و بهره وری باالتر در کارکنان می شود و در همین راستا پروژه های 
ساختمان اداری پارک مشاهیر با زیربنای ۱۸۰۰ متر در دوطبقه دارای سالن 

کنفرانس و سالن آمفی تاتر، ساختمان اداری سازمان آرامستان  با زیربنا ۲۵۶۰ 
مترمربع در ۴ طبقه، ساختمان اداری معاونت خدمات شهر با زیربنا ۱۲۰۰ متر 
مربع در ۴ طبقه در مراحل نهایی قرار داشته و قابل افتتاح هستند که اعتبارشان 

بالغ بر ۱۸۴ میلیارد ریال است.
مهندس کولیوند گفت: در راستای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری، 
پروژه بازار موبایل با زیربنا ۱۲۰۰ متر مربع در ۳ طبقه که با وجود افتتاح در 
سالهای گذشته به بهره برداری نرسیده بود که با تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار 
تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد. وی ادامه داد: امسال شهرداری 
مالرد ۱۲ پروژه قابل بهره برداری در سطح شهر و حوزه حریم نیز دارد که مجموع 
اعتبارشان بالغ بر۳۳۸ میلیارد ریال است که بدین شرح میباشد. شهردار مالرد 
 SMA اضافه کرد: پروژه روکش آسفالت معابر سراسیاب مارلیک و مالرد، آسفالت
بلوار رسول اکرم )ص(، زیرسازی و آسفالت الین کندرو بلوار شهید سلیمانی، 
تابلو های راهنمای مسیر سطح شهر، دیوار ارامستان مالرد، جابجایی تیرهای برق 
بلوار رسول اکرم )ص(، جابجایی تیرهای برق مزاحم سطح شهر، اصالح هندسی 
معابر، جدولگذاری معابر سراسیاب مارلیک و مالرد، کفپوش معابر سراسیاب 
مارلیک ومالرد، ایجاد روشنایی محور مهر آذین۱۲  و  فاز اول پایش تصویری از 

جمله این پروژه های زیرساختی است.
مهندس کولیوند تصریح کرد: از جمله شاخص ترین پروژه قابل بهره برداری 
شهرداری مالرد ۴۰۰ هزار متر مربع روکش آسفالت در شهر مالرد و حوزه حریم 
است که با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال انجام گرفته است. شهردار مالرد در 
خاتمه با اشاره به تالش شهرداری مالرد در جهت توسعه پایدار شهر مالرد تصریح 
کرد: مدیریت شهری مالرد در ادامه سال ۹۹ نیز تمام همت و تالش خود را برای 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و توسعه سرانه های شهری به کار خواهد بست 

تا شاهد رضایتمندی شهروندان و توسعه شهر مالرد باشیم.

به همت شهرداری صورت گرفت:

افتتاح و بهره برداری 20 پروژه عمرانی شهرداری مالرد در هفته دولت
ویژه

اصفهان – یحیی مرادیان: با توجه به اینکه امسال ویروس 
منحوس کرونا در کشور ریشه دواند و بسیاری از استانها را به 
وضعیت قرمز رساند، شهرستان خمینی شهر واقع در استان 
اصفهان نیز از وجود این بیماری مستثنی نبود و به دلیل 
تراکم جمعیتی باال، وضعیت قرمز را سپری     می کرد،  که 
جوانان مومن و والیت مدار این شهرستان، در قالب پویشی 
توزیع  و  تولید  برای  نذورات  به جمع آوری  نسبت  مجازی 
ماسک اقدام، وبه همت مسئول پیج اینستاگرام خمینی شهر 

و عکاس خبری شهرستان،آقای سعید بیگی وبا همکاری 
جمعی از خیرین و مسئوالن شهرستان، حدود 2۵هزار عدد 

ماسک را در هیئات مذهبی و بین عزاداران توزیع کردند .
امسال با وجود بیماری کرونا، ما محرمی متفاوت تر از سالهای 
قبل را تجربه کردیم ،خوشبختانه بر طبق اصول و ضوابط ستاد 
مبارزه با کرونا در کشور و استان اصفهان و با وجود تدابیر انجام 
عبداهلل  ابا  و ساالر شهیدان حضرت  برای سرور  عزا  اقامه  شده، 
حسین علیه السالم در مساجد،هیات و تکایا با رعایت اصول و 

پروتکل های بهداشتی در حال انجام است . 
سعید بیگی با تاکید بر حفط سالمتی مردم در ایام عزاداری 
سرور و ساالر شهیدان گفت  : برای حفظ سالمتی مردم و شرکت 
در عزاداری ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( بر آن شدم تا با راه 
اندازی پویش ماسک نذری در شهرستان قدمی در جهت سالمتی 
شرکت کنندگان در مراسم سیدالشهداء و پیشگیری این بیماری 
منحوس برداشته باشم . به گفته این فعال مجازی و رسانه ای 
شهرستان، در روز هشتم محرم که نمایش نمادین کاروان هشتم 

محرم در خمینی شهر برگزار می گردد حدود ده هزار ماسک بین 
عزاداران حسینی تقسیم شد . الزم به ذکر است که ماسکهای نذری 

بین بیش از ۵۰ هیات مذهبی تقسیم شده است . 

۱۴


