
 یکشنبه| 21 دی 99 |  26 جمادی االول Jan 2021 |  1۴۴2 10 | سال هشتم | شماره 2162 |  8 صفحه

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

4

6

مثل یک مادر برای 
47 کروموزومی ها
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خبر

 در پسا کرونا
چه اتفاقی می افتد؟

 اصغر فرهادی
در فهرست آتش افروزان 

سال ۲۰۲۱!

تازه

تخفیف ۱۰۰ درصدی برق برای چه تعداد مشترک اعمال شده است؟

رایگان شدن برق ۵ میلیون مشترک در کشور
دبیر انجمن متخصصان عفونی ایران تاکید کرد

نگران کرونای آفریقایی هستیم نه انگلیسی
تعداد  امید،  برق  طرح  اجرای  پی  در 
که  کاهش یافته و آنطور  مشترکان پرمصرف 
توانیر  شرکت  برق  توزیع  هماهنگی  معاون 
صددرصدی  تخفیف  کنون  تا کرده  اعالم 
طرح برق امید در صورتحساب پنج میلیون 

مشترک اعمال شده است
ابتدای  از  آن  اجرای  که  امید  برق  طرح 
راهی  شده،  آغاز  کشور  در  امسال  ماه  آبان 
برای مدیریت انرژی برق و پرداخت تخفیف 
صددرصدی به صورتحساب مشترکانی بوده 
که سهم غیرمتعارفی از مصرف برق را مطالبه 
دو  در  می دهد  نشان  بررسی ها  نمی کنند. 
ماه گذشته هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک 
که  کشور شناسایی شده  کم مصرف برق در 
کاهش  در واقع مشترکان پرمصرف ۹ درصد 

داشته است.
معاون  رخشانی مهر،  غالمعلی  که  آنطور 
گفته  توانیر  شرکت  برق  توزیع  هماهنگی 
تعداد  به  درصد  چهار  مدت  همین  در 
کم مصرف، ۵.۸ درصد به تعداد  مشترکان 
و  شده  اضافه  خوش مصرف  مشترکان 
پرمصرف  مشترکان  تعداد  از  درصد   ۹.۸

شرایط  کنون  هم ا است.  شده  کاسته 
اطالع مشترکان از وضعیت مصرف و نحوه 
شده  اعمال  تخفیف  از  آنان  بهره مندی 
و  ایران  برق  سامانه  در  برق  قبوض  در 

اپلیکیشن برق من فراهم شده است.
کردند  طبق آنچه پیش تر مسئوالن اعالم 
در حال حاضر ۳۰ میلیون مشترک خانگی در 
که در دو دسته »زیرالگو« و  کشور وجود دارد 
»بیش ازالگو« تقسیم بندی شده اند که برای 
است.  شده  تعریف  خاصی  تعرفه  هرکدام 
زیرالگو  مشترکان  از  درصد  بین ۸۵  این  در 
برق مصرف می کنند و تنها ۱۵ درصد باالتر از 
الگوهای تعیین شده مصرف دارند، در طرح 
برق امید، مشترکان زیرالگو هم به دو دسته 
تقسیم بندی  کم مصرف  و  خوش مصرف 

می شوند.
از  امید  برق  میلیون مشترک در طرح   ۳۰
بهره مند  برق  بهای  صددرصدی  تخفیف 
که حدود هشت ونیم میلیون  خواهند شد 
مشترک در این محدوده هستند و تا زمانی 
تخفیف  از  بمانند،  باقی  کم مصرف  که 

صددرصدی بهره مند خواهند شد. 

ویروس کرونا در طی یک سالی که از ووهان 
کرده  چین پیدا شد، جهش های متفاوتی 
کسن آن کشف شده  که وا است اما در زمانی 
کرونا در امان  که از دست  و همه امید دارند 
کرونا در انگلیس  بمانند، دو سویه جدید از 
پزشکی  جامعه  به  را  نگرانی  دوباره  آفریقا  و 
سال  از  روزی  چند  هنوز  است.  بارگردانده 
مانند  خبری  که  بود  نگذشته  میالدی  نو 
کرد. خبر این  بمب مردم انگلیس را نگران 
کرونا جهش یافته و سرایت آن  بود ویروس 
کرده است؛ جشن ها، میهمانی ها  را بیشتر 
نو  سال  مناسبت  به  که  دورهمی هایی  و 
میالدی در این کشور برگزار شد، عاملی برای 
جهش این ویروس به شمار آمد و انگلیس 
به همه  این ویروس  آنکه  برای  مجبور شد 
درهای  نکند،  پیدا  سرایت  جهان  جای 

کشورش را به روی همه مردم دنیا ببندد.
تحقیقات  گروه  مدیر  رمضانی،  آمیتیس 
با  گفت وگو  در  پاستور  انستیتو  بالینی 
که در  »شهروند« به این نکته اشاره می کند 
مورد ویروس کرونا باید این موضوع را بدانیم 
که دایم در حال جهش و تغییر ژنتیکی بوده و 

که این ویروس آمده، جهش های  از موقعی 
زیادی داشته است.

کنون یک نفر به ویروس  کید بر اینکه تا  او با تأ
انگلیس بیماری مبتال شده و آزمایش ها این 
موضوع را نشان داده، ادامه می دهد: »نباید 
به این امید بود که ترددها به انگلیس کم شده 
و این ویروس جدید انتشار پیدا نمی کند. این 
ویروس آمده و قطعا هم در دنیا پخش شده 
ویروس های  با  ویروس  این  تفاوت  و  است 
که  آنتی ژن هایی  که  می دهد  نشان  دیگر 
و  اتصال  دارد،  وجود  ویروس  این  روی 

چسبندگی اش افزایش پیدا می کند.«
بیماران  از  حمایت  انجمن  نایب رئیس 
کرونای  ویروس  »از  کرد:  کید  تأ کشور  عفونی 
انگلیسی نمی ترسیم اما آنچه ما را می ترساند، 
نمونه  است.  آفریقایی  جهش یافته  ویروس 
و  شده  دیده  آفریقا  و  برزیل  در  ویروس  این 
برابر  در  ویروس  این  که  این است  آن  مشکل 
که در دنیا وجود دارد، مقاومت  کرونا  کسن  وا
وجود  آن  کشنده بودن  امکان  و  دارد  باالیی 
گفته ها در حد فرضیه است و  دارد اما همه این 
باید تحقیقات بیشتری روی آن انجام شود.«

 قصه مهربانی مادری که  
مدیر کارگاه های آموزشی نوجوانان و جوانان 

مبتال به سندرم داون است

بررسی شــرایط چهره هایی که برای ریاست فدراســیون فوتبال کاندیدا شده اند

جنگ پنج گانه برای صندلی شماره یک فوتبال

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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طی شیوع کرونا ۲۰۰ پزشک جان 
باخته اند

  مهاجرت ۳ هزار پزشک
 از ایران در ۱۰ ماه گذشته 
در  پزشکی  نظام  کاربری  حساب 
گذشته از  توییتر نوشت: در طی ده ماه 
کرونا ۲۰۰ پزشک جانباخته اند و  شیوع 

۳۰۰۰ پزشک مهاجرت کرده اند!
در این مطلب آمده طی بیش از ۱۰ ماه 
 ۲۰۰ از  بیش  کرونا  همه گیری  شیوع  از 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  پزشک 
هم  این  اما  است،  ک  دردنا شده اند، 
که در این ۱۰ ماه شاید  ک است  دردنا
کشور مهاجرت  بیش از ۳هزار پزشک از 

کرده اند. 

 حذف محدودیت تردد بین شهری 

کسن ایرانی کرونا به ۷  تزریق وا
داوطلب دیگر

تحریم رفع نشود، 
بازرسان آژانس اخراج 

می شوند 

چطور از آلودگی هوا و 
ریزگردها جان سالم 

به درببریم؟

آغاز ارایه آموزش های 
بین المللی 

امدادونجات به 
امدادگران

 روحانی: 
مردم ایران وسیله 

کسن های  آزمایش وا
خارجی قرار نمی گیرند

تصویب 
وضعیت 
جدید آبی
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گزارش »شهروند« از اتفاقی که برای داوطلبان کنکور در شهرستان قروه افتاد 7

دسیسه عجیب برای نابودی 7 کنکوری 

منع تردد شبانه 
همچنان 

در شهرهای زرد و آبی 
برقرار است

کسن های ایرانی  وا
کنون در چه  کرونا  ا

فازی هستند؟

عضو هیأت رئیسه پارلمان:

ح کردند متخصصان   مطر

3

کجا لخت شویم بهتر است؟
هر ایرانی یک مصاحبه با م.الف

از واکسن تا واکسعن

در شهروند آنالین
 

ببینید


