
 

 ثروتی که
 به دریا می ریزد 
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 »توافق موقت« 
در دستور کار ایران 

نیست

 خرید
 خدمت  سربازی؛ 

شاید وقتی دیگر

 8 ساعت
 نفسگیر

کرات    حاشیه سازی در مذا
با کلید واژه جعلی  رسانه های آمریکایی 

 مهمترین تصمیمات 
 کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱  

 نجات جان کوهنوردی محلی 
، امدادگر در اشنویه به روایت رضا مسافر

2

3

9

 ترانه سرایی 
شبیه بازیگری است

 3 سال دیگر باید 
در فینال جام 
جهانی باشیم

 گفت وگوی »شهروند« 
 با   شمس لنگرودی درباره شعر
ترانه و انتشار موزیک ویدیوها

گفت وگوی »شهروند« با وحید 
شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال

8

11

داده نما3

 حذف 
یارانه مشرتکان 
پرمرصف برق 

 مصرف زیر 200 کیلووات برق در زمستان در تعرفه های جدید کمتر از20 هزار تومان هزینه دارد
 الگوی تعیین شده برای این فصل:200 کیلووات در ساعت برای همه مشترکان

 نیروگاه ها باید به سمت سوخت دوم یعنی گازوئیل بروند
، تا 2 برابر     تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر
      مصارف بیش از 2 برابر به ترتیب با ضریب )۱.۵(، )2.۵( و )۳.۵( برابر هزینه تأمین برق   

محاسبه و دریافت می شود.      
      تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه   

سال ۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین می شود.       

سهم بخش خانگی از مصرف انرژی در جهان

سهم بخش صنعت از مصرف انرژی در ایران

مصرف برق انرژی کشور توسط این 2۵ درصد مصرف می شود   

دیگر سهم ۷۵ درصد مشترکان است

خانوارهای ایرانی باالتر از الگو مصرف دارند

سهم بخش خانگی از مصرف انرژی در ایران
%27%25 %35%33%5۰%5۰
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میالد حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و روز مادر گرامی باد

w w w. s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

 صفحات ویژه »شهروند« 
به احترام و در ستایش مادران ایران زمین

 ماجرای مامایی که با همراهی هالل احمر،
 تولد بیش از 30 نوزاد را در کارنامه اش دارد

نام مادر در  »شیرخوارگاه رفیده« با عشق گره خورده است

صفحات 5،۴ و 6 را بخوانید

روایت »شهروند« از زنانی که سال هاست  کودکان شان ناپدید شده است 

 من »ونوس«
مادر 30 فرزندم

میم مثل مهر مثل مادریار

قصه پر درد مادران چشم انتظار

 ورود دوباره 
به خانه سیل زده

یک راهنمای کاربردی برای 
روزهای سخت و بحرانی
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