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چهارشنبه  7خرداد 1399

کرونــا در کشــورمان همچنــان قربانــی میگیــرد .در فاصلــه یــک هفتـهای
یعنی از چهارشــنبه گذشــته  31اردیبهشــت تا امــروز  7خــرداد14.642 ،
نفــر بــه کرونــا مبتــا شــدند .همچنیــن در یــک هفتــه گذشــته  381نفــر
بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری در کشــور جــان خــود را از دســت دادنــد.
همچنیــن در ایــن فاصلــه  12.368نفــر از مبتالیــان بهبــود یافتند.

300

درصد افزایش
قیمت مسکن
در تهران

در طــول  ۲ســال قیمــت مســکن در تهــران در  ۲ماهــه اول امســال نســبت بــه
دوره مشــابه در ســال  ۱۳۹۷افزایــش  ۳۰۰درصــدی داشــته اســت .گــزارش بانــک
مرکــزی نشــان میدهــد کــه متوســط قیمــت هــر مترمربــع واحــد مســکونی در دو
ماهــه اول ســال  ۹۷پنــج میلیــون و  ۷۵۳هــزار و  ۴۰۰تومــان بــوده کــه در دو ســال
بیــش از ســه برابــر رشــد را تجربــه کــرده اســت.

300

عضو کادر درمان
کرونایی شدند

ایــن روزهــا مــرگ و میــر بیمــاران بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا رونــد نزولــی گرفته
اســت و ایــن امــر مدیــون تالشهــا و زحمــات کادر درمــان بیمارســتانهای
کشــور اســت .بـ ه گفتــه رئیــس بیمارســتان شــهدای تجریــش تــا امــروز 300
عضــو کادر درمــان کشــور بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــدند و  110نفــر از آنان
نیــز جــان خــود را از دســت دادنــد.

86

روز صدرنشینی
در گرد و غبار

ســال گذشــته  29اســتان کشــور شــاهد وقــوع پدیــده گــرد و غبــار
بــود امــا بهگفتــه مدیــرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان ایــن
اســتان بــا  86روز پدیــده خاکــدار کاهنــده دیــد افقــی بــه زیــر 5
هــزار متــر ،پرگــرد و غبارتریــن اســتان ایــران بــود .بادهــای  120روزه
یکــی عوامــل بــروز گــرد و غبــار اســت.

8

نماینده دیگر
با مدرک قالبی

بعــد از آنکــه مــدرک تحصیلــی ســینا کمالخانــی نماینــده مــردم تفــرش تقلبــی از آب در
آمــد و باعــث شــد تــا او از رفتــن بــه مجلــس بازبمانــد اکنــون تقلبــی بــودن مــدارک
تحصیلــی دانشــگاهی و حــوزوی  8نماینده دیگر نیز مطرح شــده اســت .اســداهلل عباســی،
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس دهــم بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :منتخبیــن اســتان
اصفهــان و اســتانهای جنوبــی جــزو نمایندگانــی هســتند کــه مدارکشــان ایــراد دارد.

20

درصد چکها
برگشت خورد

بانــک مرکــزی در تازهتریــن گــزارش خــود اعــام کــرد  20درصــد چکهــا بهدلیــل
کرونــا برگشــت خــورد .بــر اســاس ایــن گــزارش در فروردیــن مــاه  ،۱۳۹۹در کل
کشور بالغ بر  ۱۱۳۱هزار فقـــره چـــک بـــه ارزشـــی حـــدود  ۱۳۱هـــزار میلیارد
ریــال برگشــت داده شــده اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد ۷.۴
درصـــد افزایــش و از نظــر مبلــغ  ۲۶درصــد کاهــش نشــان میدهـــد.

394

هزار فوتی
در سال 98

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور آمــار مــرگ و میــر در ســال
گذشــته را اعــام کــرد .بــر ایــن اســاس ســال گذشــته ۳۹۳هــزار و ۹۸۲
نفــر فــوت کردنــد کــه  ۲۲۳هــزار و  ۱۸۳نفــر مــرد و  ۱۷۰هــزار و ۷۹۹
نفــر زن بودنــد .مقایســه ایــن آمــار بــا ســال  97نشــان از افزایــش 18
هــزار و  366نفــری مــرگ و میــر دارد.

