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 دختران ۳۰ درصد کمتر
 از  پسران »آرزو« می کنند
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خبر

 نامه محسن هاشمی
به خواهرش فائزه  

 هنرمندان دوباره
 در خط انتقاد و اعتراض

تازه

وزیر نیرو

مصرف گاز خانگی کم نشود خاموشی خواهیم داشت
جلسه  حاشیه  در  اردکانیان  رضا 
بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
ویژه  به  خانگی  مصرف  بخش  در  اینکه 
مالحظه ای  قابل  افزایش  ایام،  این  در 
گفت: »از ابتدای آذر تا دهم دی  داریم، 
مدت  با  مقایسه  در  روز،   ۴۰ مدت  در  و 
مشابه سال گذشته، افزایش ۱۵درصدی 
گاز خانگی در استان تهران  را در مصرف 

شاهد هستیم.«
او افزود: »از این میزان افزایش مصرف، 
انشعابات  افزایش  به  مربوط  ۲درصد 

جدید بوده است.«
اردکانیان درباره تدابیر اتخاذشده برای 
از  استفاده  و  نیروگاه ها  در  برق  مشکل 
برق  مصرف  بگوییم  گر  »ا گفت:  مازوت 
باالست، حرف درستی است، اما اینکه 
این گونه  باشد،  باال  برق  مصرف  فقط 

نیست.«
کید بر رعایت بیشتر مردم  وزیر نیرو با تأ
مصرف  گر  »ا کرد:  اضافه  گاز  مصرف  در 
کاهش نیابد، به طور طبیعی  گاز خانگی 
نیروگاه ها  جمله  از  بخش ها  بقیه  سهم 

را  خود  اثر  کم شدن  این  و  می شود  کم 
هم  و  می گذارد  مایع  سوخت  روی  هم 
مایع،  سوخت  محدودبودن  علت  به 

ممکن است خاموشی داشته باشیم.«
که  گفت: »درخواست ما این است  او 
مردم در مصرف گاز رعایت الزم را کنند.«

توسعه نیافتن  درباره  اردکانیان 
نیروگاه ها به اندازه کافی به علت تعهداتی 
که در کنوانسیون پاریس داشتیم، افزود: 
می کنیم  ارقام  و  آمار  به  نگاه  ما  »وقتی 
کار این  که قبل از شروع به  و می بینیم 
طور  به  آن  از  قبل  سال   ۳۵ در  دولت، 
ظرفیت  مگاوات   ۱۷۷۵ سالی  متوسط 
دوران  در  و  شده  وارده  مدار  به  جدید 
این دولت )در طول هشت سال(، سالی 
مدار  وارد  جدید  ظرفیت  مگاوات   ۲۵۰۰
و  کندی  نه تنها  طبیعتا  است،  شده 
نیروگاه ها نداشتیم،  کاهشی در احداث 

بلکه عملکرد، عملکرد خوبی است.«
ایجاد  مسیر  »یک  گفت:  نیرو  وزیر 
ظرفیت برای تولید برق از طریق احداث 
نیروگاه و مسیر دیگر، به وسیله مدیریت 

اوج بار است، تا انرژی را افزایش دهیم، 
که دو سال است در فصل تابستان  کاری 
مختلف  بخش های  در  مردم  کمک  با 

انجام می شود.«
اردکانیان با بیان اینکه در دو سال اخیر 
داده ایم،  کاهش  را  بار  اوج  تابستان  در 
افزود: »صرفه جویی قابل مالحظه ای از 
این حیث کردیم، اما در بقیه مواقع سال 
انرژی بیشتری را به بخش های مختلف 
که سال جهش  تولیدی به ویژه امسال 

تولید است، توانسته ایم عرضه کنیم.«
با  ایران  آبی  مشکالت  درباره  او 
به  رو  مشکالت  »این  گفت:  افغانستان 

حل شدن است.«

 چرا برخی نوجوانان
 هیچ تعریف و تصویر ذهنی از آرزو ندارند؟

آمار خوب دفاعی استقالل و پرســپولیس نشــان می دهد امکان رقم خوردن یک دربی بدون گل   باالست

دربیاولیهاواردمیشوند!

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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 در کمیسیون آموزش تصویب شد:

  طرح رایگان شدن اینترنت

 برای دانش آموزان، معلمان و مدارس
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از تصویب کلیات 
جلسه  در  مدارس  و  معلمان  دانش آموزان،  برای  اینترنت  رایگان شدن  ح  طر

دیروز این کمیسیون خبر داد.
علیرضا منادی در توضیح جلسه دیروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و  گفت: »در این جلسه طر

ح رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار کمیسیون قرار داشت.« مدارس و طر
معلمان  دانش آموزان،  برای  اینترنت  رایگان شدن  ح  طر »کلیات  افزود:  او 
بررسی  بعدی  جلسه  در  آن  جزئیات  و  شد  تصویب  کمیسیون  در  مدارس  و 
ح دولت موظف خواهد شد در طول سال  می شود. با تصویب نهایی این طر
شبکه  از  مدارس  و  معلمان  دانش آموزان،  استفاده   ۱۳99  -  ۱۴۰۰ تحصیلی 

آموزش شاد را رایگان کند.«
منادی توضیح داد: »همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز موظف 
سال  مهرماه  پایان  تا  کثر  حدا سال جاری،  بودجه  منابع  به  توجه  با  می شود 
۱۳99 تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی به صورت رایگان توسط 
و  حمایتی  دستگاه های  پوشش  تحت  دانش آموزان  به  آموزشی  واحدهای 

مناطق محروم و حاشیه شهرها بدهد.«
ح  طر بررسی  به  اشاره  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
کمیته  به  بیشتر  بررسی  برای  ح  طر این  که  گفت  فرهنگیان  رتبه بندی 
ح دولت مکلف شده در مدت  آموزش وپرورش کمیسیون ارجاع شد. در این طر

۶ ماه آینده الیحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارایه کند.

خ بیکاری تک رقمی   نر
۱۷ استان در پاییز ۹۹

 شهروندان ایرانی
 در رتبه اول خرید 

ملک در ترکیه

 بی گدار
 به کوه  نزنید

خ بیکاری کمترین و بیشترین نر
 مربوط به کدام استان هاست؟

خرید ۶ هزار و ۴۲۵ ملک در ۱۱ ماه 
گذشته توسط ایرانی ها

 چگونه صعود ایمن 
در همه فصول  سال داشته باشید   

چرا دهه شصتی ها رکورددار تجرد 
قطعی شده اند؟
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کجا لخت شویم بهتر است؟
هر ایرانی یک مصاحبه با م.الف

از واکسن تا واکسعن

در شهروند آنالین
 

ببینید

پایان تلخ ۶3 روز 
 چشم انتظاری

برای دانیال

 تشریح جزئیات جذب نجاتگران 
با درجه ایثار و برگزاری آزمون استخدامی 

معیار استخدام؛ کارآمدی
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 سرنوشت ۵ میلیون 
مجرد در ایران
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فکری:دنبالفتحدربیهستیم
نهخلقنماد

گلمحمدی:کریخوانی
نتیجهدربیراعوضنمیکند


