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چیزی نیست، قمپزی درشد 
و رفت

راضیه حسینی

ســردار هداوند، جانشــین فرمانــده انتظامی تهران 
بــزرگ: »حادثــه انفجــار در پــارک ملــت موضــوع خاصی 
یــک  در  فقــط  و  نبــود 
لحظــه صــدای انفجاری 
شــنیده شــد. بر اثر این 
حادثه هیچ ســاختمانی 
دچــار  یــا  و  تخریــب 
حریق نشــده است. کار 
رســانه های ضــد انقالب 
بایــد  اســت،  جوســازی 
بگویم کــه پس از وقوع 
ایــن حادثــه در محــل مــورد نظــر فقــط تعــدادی بــرگ و 
شــاخه درخــت بر زمین ریخته اســت و ایــن حادثه هیچ 

خسارت جانی و مالی در پی نداشت.«
همان طــور کــه دیدیــد هیــچ موضوع خاصــی اتفاق 
نیفتــاده، فقــط چنــد تــا بــرگ ریختــه اســت کــه آن هــم 
احتمــاالً بــه  خاطر درکردن یک قمپز باشــد. در زمان های 
ایرانی هــا  ترســاندن  بــرای  عثمانــی،  دولــت  قدیــم، 
توپ هایی درســت کرده بود که قدرت تخریبی نداشــت 
و فقــط صــدای انفجار از خودش در می کرد. این مرض، 
باعــث شــاد شــدن ســپاه عثمانــی و ترکیدن زهره ســپاه 
ایــران می  شــد. ولــی بعــد از مدتــی ایرانی هــا فهمیدند و 
احتماالً یکی از فرماندهان شــان گفت: »موضوع خاصی 
نیســت و فقط چند صدای انفجار بود که باعث ریختن 
تعداد کمی شاخ و برگ شده است. آدم که از قمپز در 

کردن نباید بترسد.«
حاال هم یکی قمپزی در کرده و رفته اســت. منتها 
چــون در عصــر تکنولــوژی بــه ســر می بریــم قمپزهــا هم 
به روز شده اند و می توانند به صورت نامرئی و بدون نیاز 

به توپ جنگی در شوند. 
البتــه قمپــز انــواع مختلفــی دارد کــه یکــی از آنهــا 
صــدای انفجــار اســت و نــوع دیگــر آن به صــورت کالمی 
اســت. ایــن نــوع در بیــن مســئوالن خیلــی رواج دارد. 
مثــالً: »بــه زودی بــه قطــب صــادرات واکســن کرونــا در 
آن قــدر  »بــه زودی  یــا  شــد.«  خواهیــم  تبدیــل  جهــان 
واکسن در اختیار مردم قرار می گیرد که مثل یک کاالی 

سوپرمارکتی خودشان انتخاب کنند، چی بردارند.«
اوج مصــرف قمپــز کالمــی هــم در زمــان انتخابــات 
قمپزهــا  قــدرت  بــا  چنــان  اســت.  جمهــوری  ریاســت 
و  پارک هــا  خیابان هــا،  درختــان  کل  کــه  درمی شــود 

جنگل ها با هم یک دست دچار برگ ریزی می شوند. 
بــه نظــر ما که قدرت قمپز کالمی از قمپز انفجاری 
خیلی بیشــتر اســت. ما حاضریم هر روز بیخ گوش مان 
صدای انفجار ســاختگی بشــنویم ولی از هیچ مســئولی 

قمپز در نشود، مخصوصاً در زمینه واکسن کرونا.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا 
هشدار به اینکه ویروس کرونا دلتا در کل کشور 
در حال چرخ است، از آغاز واکسیناسیون افراد 
 ۶۸ ســال بــه بــاال از روز دوشــنبه هفتــه جــاری

خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
علیرضــا رئیســی در حاشــیه جلســه ســتاد ملــی 
مقابله با کرونا گفت: در جلسه امروز)شنبه( که 
بــا ریاســت رئیــس جمهــوری و حضــور همه اعضا 
تشــکیل شــد، مــروری بــر وضــع ویــروس جهــش 
یافتــه دلتــا در ســطح دنیا داشــتیم. بیــش از ۶۵ 
کشــور هســتند که این ویروس در آنها شناسایی 
شــده اســت و همچنــان کشــورهای دیگــر را هــم 
در برمی گیــرد و ویروســی با قدرت ســرایت باالتر 
اســت و در حــال حاضــر در کل کشــور مــا نیــز در 
حــال چرخش اســت و در اســتان های مختلف رد 

پایش وجود دارد.

کرونای دلتا در ۲۵ استان کشور
وی افــزود: بیشــترین ابتال و مــرگ و میر در 
دنیا متوجه برزیل و هند است. در کشور ما هم 
۲۵ استان درگیر شده اند و تعداد شهرهای قرمز 
به ۱۴۳ شــهر رســیده است. در اســتان تهران ۱۳ 

شهرستان درگیر شده اند.
رئیســی با اشــاره بــه رنگ بنــدی کرونایی در 
کشور اظهار کرد:  در حال حاضر ۱۴۳ شهر کشور 
در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شــهر نارنجی و ۱۱۹ شــهر 
زرد قرار دارند  و بیشترین شهرهای درگیر کرونا 
در اســتانهای کرمــان ۱۶ شــهر، فــارس ۱۳ شــهر، 
تهران ۱۳ شــهر، مازندران ۱۳ شــهر، هرمزگان ۱۲ 
شــهر، سیســتان و بلوچســتان ۱۰ شــهر، بوشــهر 
هشت شهر، یزد هشت شهر، گلستان، گیالن و 
اصفهان پنج تا ۶ شهر و برخی از استانها نیز یک 

یا ۲ شهر هستند.

رعایت ۶۶ درصدی پروتکل های 
بهداشتی

نشــدن  رعایــت  از  نگرانــی  ابــراز  بــا  وی 
پروتکل های بهداشــتی در کشــور گفت: باید این 
نکتــه را مــد نظــر قــرار دهیــم یکــی از جاهایی که 
بایــد رضایــت نداشــتن خــود را اعــالم کنیم بحث 
رعایت نشدن پروتکلها است. متاسفانه با وجود 
همه هشدارهایی که داده می شود میزان رعایت 
پروتکل ها حدود ۶۶ درصد اســت که بســیار جای 
تاســف اســت و نیاز اســت کــه مراقبت بیشــتری 
انجــام دهیــم و پروتکل هــا اگــر زیــر ۸۵ درصــد 
رعایــت شــود قطعــا کارســاز نخواهــد بــود. مردم 
مــردم  شــده اند.  انگاری هــا  عــادی  متوجــه  هــم 
کمتــر ماســک می زننــد یــا تجمــع بیشــتر اســت و 
ایــن می توانــد آســیب زا باشــد. از مــردم خواهش 

می کنم اوضاع را جدی بگیرند.

تشدید کنترل مرزها
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
جلســه  در  امروز)شــنبه(  موضوعــات  از  یکــی 
ســتاد ملــی کرونــا، تجمعــات بــود. بــه طــوری که 
رستوران ها و قهوه خانه ها در فضاهای سربسته، 
تاالرهــای پذیرایــی و اســتخرهای ســر بســته، از 
جمله مکان های انتقال ویروس هســتند که باید 

نظارت بیشتری صورت بگیرد.
رئیســی بــه کنتــرل مرزها بــه ویــژه مرزهای 
شرقی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت 
اصلی ما، گذرگاه های غیر رســمی اســت. با توجه 
بــه وضــع کشــور افغانســتان، نگرانی هــای مــا از 

ترددهای غیر مجاز بیشتر شده است.

وی بــه مرزهــای آبــی اشــاره کــرد و افــزود: 
کشــتی ها و شــناورهایی بودنــد که بعــد از کنترل 
آنهــا مشــخص شــد ۶۵ نفــر کرونا مثبــت در این 

کشتی ها بوده اند.

 واکسیناسیون افراد ۶۸ سال
 به باال

واکسیناســیون  دربــاره  همچنیــن  رئیســی 
کرونــا نیــز گفــت: خبر خــوب اینکــه از این هفته 
روند واکسیناسیون در کشور بسیار بهتر خواهد 
شــد. میزان قابل توجهی واکســن دیروز)جمعه( 
و امروز)شــنبه( بــه دســت مــا رســیده و در ایــن 
هفته هم خبر خوبی هســت که واکســن دوباره 
خواهــد رســید و ســرعت واکسیناســیون باالتــر 

خواهد رفت.
از  دوشــنبه  روز  از  گفــت:  همچنیــن  وی 
گروه ۷۰ ســاله هایی که قبال برای واکسیناسیون 
فراخــوان شــده بودند، دو ســال پایین تر خواهیم 
آمــد و بــه این ترتیب واکسیناســیون گروه ســنی 

۶۸ سال به باال، از دوشنبه شروع خواهد شد.

بدون پیامک به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه نکنید

رئیســی تاکیــد کرد: البته از مــردم خواهش 
می کنیم افرادی به مراکز مراجعه کنند که پیامک 
بــرای  آنهــا ارســال شــده اســت و بــدون فراخوان 
حضــور پیــدا کننــد؛ چراکــه قاعدتــا تجمــع ایجــاد 
می شــود. مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون را زیاد 
و ظرفیــت تزریــق را بــاال برده ایــم امــا تاکیدمــان 
ایــن اســت که بــدون نوبــت دهی مراجعــه نکنند 
و اینکــه دو و ســه صبــح بروند و اســم بنویســند، 
توصیــه  را  آن  و  اســت  شــده  منســوخ  روشــی 
نمی کنیــم. مــردم بداننــد اگــر واقعــا نوبــت داده 
نشــده مراجعــه نکننــد و بــه تدریج همه افــراد را 

برای واکسیناسیون دعوت خواهیم کرد.

از کار افتادن دستگاه ها در 
بیمارستان ها در پی قطعی برق 

شایعه است
ســخنگوی ســتاد ملی کرونا در مورد قطعی 
بــرق بیمارســتان ها افــزود: قطعی برق خوشــایند 
نیســت ولی از کار افتادن دســتگاه ها و سی سی 
یــو بیمارســتان ها شــایعه اســت، چــون برق هــای 
بــرق   و  دارد  وجــود  بیمارســتان ها  در  ژنراتــور 
اضطــرار و پشــتیبان داریــم و به هیچ وجه قطعی 
برق موجب خفگی بیماران نمی شــود و همچنین 
بــه همــه مردم قول می دهیم که از زمان بارگیری 
یــک واکســن تــا اســتفاده آن در دورتریــن نقطــه 
روستایی زنجیره سرد آن حفظ می شود و قطعی 

برق موجب آسیب به واکسن ها نمی شود.

مرکز آمار اعالم کرد که نرخ تورم اجاره بها 
در چهــار فصــل منتهی به فصــل بهار ١٤٠٠ برابر 

٢٨,٨ درصد است.
بــه گزارش ایلنا، براســاس اعــالم مرکز آمار 
در فصــل بهار ١٤٠٠، شــاخص قیمــت اجاره بهای 
واحدهــای مســکونی در مناطــق شــهری، بــه عدد 
٢٢٦ رســید که نســبت به فصل قبــل ٧.٧ درصد 

اســتان  فصــل  ایــن  در  اســت.  داشــته  افزایــش 
اســتان  و  بیش تریــن  درصــد   ٨.٩ بــا  کردســتان 
لرستان با ٠.٦ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را 

در بین استان های کشور داشته اند.
درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت اجــاره بها 
در فصــل بهــار ١٤٠٠ نســبت بــه فصــل مشــابه 
ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه(، ٢٩.١ درصد 

اســت که نســبت به فصل زمستان ١٣٩٩ )٢٨.٩ 
درصد(، ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
در این فصل بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه  
بــا ٣٩.٦ درصــد مربــوط بــه اســتان کرمانشــاه و 
کمتریــن نرخ تــورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد 
مربوط به اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت. 
بــه عبارتی در فصل بهار١٤٠٠ خانوارهای اســتان 

کرمانشــاه بــه طــور متوســط ١٠.٥ واحــد درصــد 
بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان 
سیســتان و بلوچســتان بطور متوسط ١٥.٢ واحد 
درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره 

بها هزینه کرده اند.
نــرخ تــورم اجاره بهــا در چهــار فصــل منتهــی 
بــه فصــل بهار ١٤٠٠ برابر ٢٨,٨ درصد اســت. که 

اســتان همــدان بــا ٣٨.٣ درصــد بیشــترین نــرخ 
تــورم و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ١٣.٦ 

درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند.
متوســط   ١٤٠٠ بهــار  فصــل  در  همچنیــن 
افزایــش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که 
تمدیــد قــرارداد داشــته اند، برابــر بــا ٣٩,٨ درصد 

بوده است.

بــازار مســکن پایتخــت در حالــی بــه فصــل 
تابســتان بــه عنــوان فصل اوج معامالت مســکن 
ریــزش  انتظــار  در  کارشناســان  کــه  وارد شــده 
حبــاب قیمت هــا آن هــم در شــرایط رکود تورمی 

بازار هستند.
بــه گــزارش ایرنــا، بازار مســکن شــهر تهران 
فصــل بهــار را بــا رکــود تورمی کــه از اواخر پاییز و 
زمســتان ســال گذشــته آغاز کرده بود، گذراند به 
طــوری کــه در ســه ماهه نخســت امســال نه تنها 
قیمت مســکن کاهشــی نداشــت بلکــه معامالت 

ملکی نیز سیر نزولی خود را سرعت بخشید.
بــه طــوری که بر پایه آخریــن آمارهای بانک 
مرکــزی در خــرداد امســال تعــداد آپارتمان هــای 
معاملــه شــده نســبت بــه مــاه قبل )اردیبهشــت( 
۲۹.۶ درصــد و نســبت بــه خــرداد پارســال ۵۲.۷ 

درصد کاهش داشت.
این در حالیست که متوسط قیمت هر متر 
مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در همین 
ماه ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت 
بــه اردیبهشــت ســه درصــد و نســبت بــه خــرداد 

پارسال ۵۷ درصد رشد یافته است.
بــا ایــن اوصــاف در بهــار امســال بــه ترتیــب 
۲ هــزار و ۱۰۰ واحــد مســکونی در فروردین، ســه 
هــزار و ۹۰۰ واحــد در اردیبهشــت و پنــج هــزار و 
۱۰۰ واحد در خرداد در تهران معامله شده است 

و فقــط در فرودیــن امســال ۶۸.۵ درصــد نســبت 
به فروردین پارســال افزایش داشــته و مشــاوران 
امــالک پایتخــت در اردیبهشــت ۶۵.۲ درصد و در 
خــرداد ۵۲.۲ درصــد کاهــش معامــالت را شــاهد 

بوده اند.
کاهش معامالت مسکن و در عین حال روند 
افزایش قیمت ها مهر تاییدی بر تعمیق رکود تورمی 
بازار مسکن در شهر تهران است؛ موضوعی که بر 
حواشــی ایــن بــازار از جمله بــازار اجــاره آن هم در 

فصل جابجایی ها تاثیر مستقیم دارد.
کارشناسان بازار مسکن علل متعددی را در 
بــروز ایــن وضعیــت فهرســت می کنند؛ از شــرایط 
کرونایــی حاکم بر تهــران، تاثیرپذیری از بازارهای 
سیاســی  عوامــل  و  ارز  و  بــورس  چــون  مــوازی 
همچــون انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه خرداد 

برگزار شد.
امــا اینکــه آینــده ایــن بــازار بــه کــدام ســو 
می رود، پرسشی است که شاید برای بسیاری از 
شــهروندان که ســودای خرید مســکن در ماه های 

آینده را دارند، مورد توجه باشد.
در این راستا »حسام عقبایی« نایب رئیس 
اول اتحادیه مشاوران امالک تهران بر وجود رکود 
تورمــی در بــازار مســکن پایتخت صحــه می گذارد 
و بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن شــرایط از پارســال 
آغاز شــده و در ســه ماهه اول امســال نیز تداوم 

یافته است.
دوم  نیمــه  در  تورمــی  رکــود  وی می گویــد: 
پارسال در بازار مسکن تهران بروز کرد به طوری 
کــه هــم قیمت مســکن در تهران تصاعدی شــد و 

هم معامالت کاهش یافت.
ایــن شــرایط در ســه ماهــه اول امســال نیــز 
اســتمرار داشــت بــه دلیــل آنکــه در فروردیــن بــه 
دلیل شــرایط کرونایی با تعطیلی کســب و کارها 
مواجــه بودیــم و محدودیت هــای بیشــتری بــرای 

جلوگیری از شیوع کرونا وضع و اعمال شد.
مبــارک  مــاه  بــا  اردیبهشــت  از  ســه هفتــه 
رمضــان مقــارن بود که خود بــر کاهش معامالت 
تاثیــر داشــت امــا در عین حال عقبایــی می گوید: 
در اردیبهشت کشور در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری قرار گرفت و بســیاری از معامالت خود 
را بــه نتایــج این انتخابات گــره زدند تا ببینند چه 

کسی پیروز انتخابات می شود.
وی ادامــه می دهــد: در مــاه خــرداد فضــای 
سیاســی و انتخاباتی بر کشــور حاکم بود و متاثر 
از آن، درکنــار شــرایط کرونایــی، بازار مســکن باز 
هم دوره رکودی را پشــت ســر گذاشــت به طوری 
که در مجموع در ســه ماهه نخســت امسال بازار 

مسکن در رکود به سر برد.
عقبایــی دربــاره افزایــش قیمت هــا در ایــن 
بــازار بــا وجــود رکــود نیــز اظهــار کــرد: افزایــش 

قیمت هــا در ماه هــای اتفاق افتــاده و البته حالت 
متعــادل و منطقــی نــدارد بــه طــوری کــه از حــد 

متعادل باالتر است.
وی در عیــن حــال این نویــد را داد که میزان 
مراجعــه مــردم بــه بنگاه هــای ملکــی در روزهــای 
اخیــر افزایــش یافته اســت هرچند شــرایط انجام 
معامله در بازار مســکن با ســایر بازارها متفاوت 
و زمان بر است و خرید یک ملک و قطعی شدن 

آن حدود یک تا سه ماه زمان می برد.
نایــب رئیــس اول اتحادیــه مشــاوران امالک 
تهــران، خــروج بــازار مســکن از شــرایط رکــودی را 
زمانبــر دانســت و ابــزار امیدواری کرد که شــرایط 
بازار در نیمه دوم سال بهتر شده و شاهد ریزش 

قیمت ها باشیم.
عقبایــی در عیــن حــال »ریــزش قیمــت« را 
بــه معنــی »کاهــش قیمــت« ندانســت و توضیح 
داد: کاهش یعنی نرخ ها از قیمت واقعی مسکن 
پایین تر بیاید در حالی که وقتی ریزش قیمت رخ 
می دهــد، حباب هــای قیمتــی موجود در بــازار کم 
می شــود  کــه ایــن امــر یکبــاره نیســت و در طــول 

زمان رخ می دهد.
وی در پیش بینــی بــازار مســکن در ماه هــای 
پیش رو نیز گفت: باید اذعان کرد که بازار مسکن 
یکــی دو ســالی اســت کــه در رکــود مطلــق بــه ســر 

می برد هرچند که پیش از آن نیز در رکود بود.

وی ادامه داد: بسیاری از مالکان در ماه های 
اخیر توقع داشتند که بعد از انتخابات ملک خود 
را بــا قیمت هــای باالتری بفروشــند امــا دیدند که 
نقدینگــی و کشــش بازار مســکن ایــن افزایش را 

بر نمی تابد.
نایــب رئیــس اول اتحادیــه مشــاوران امالک 
تهــران اظهــار کــرد: در ایــن شــرایط مالــکان بایــد 
قیمت های خود را بشکنند و سود خود را منطقی 
کننــد کــه البتــه ایــن بــه معنای زیــان دیــدن آنان 
نیســت بلکه به این معنی اســت که نیابد دنبال 
ســودهای ۲۰۰ و یــا ۱۰۰ درصــدی باشــند کــه این 
امــر ســبب گــردش پــول و تــداوم ایــن صنعت در 

پایتخت می شود.
عقبایی بخش دیگری از آینده بازار مســکن 
بــه سیاســت های دولــت ســیزدهم در حــوزه  را 
مســکن گــره زد و گفــت: رئیس جمهوری منتخب 
بحث ســاخت ســالی یک میلیون واحد مســکونی 
را مطــرح کــرده اســت کــه حتــی بیــان آن از نظــر 
روانی بر بازار مســکن اثرگذار اســت و اگر عملی 
شــود نیــز با تقویــت عرضه می تواند بــر قیمت ها 

اثرگذار شود.
وی پیش بینــی کــرد در نیمــه دوم امســال 
شاهد ریزش قیمت ها و افزایش معامالت ملکی 
در تهــران خواهیــم بــود و تــا پایان امســال با یک 

شیب مالیم قیمت ها رشد خواهد یافت.

با وجود وخیم تر و قرمزترشــدن وضع شــیوع 
کرونــا در شــهرهای مختلــف، ســفرهای مــردم در 
هفتــه گذشــته هــم افزایش یافت و متوســط تردد 
روزانه در محورهای مواصالتی مختلف به بیش از 
یک میلیون ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه رسید و جالبتر 
اینکه ســفرهای جاده ای در سیستان و بلوچستان 

بحرانی از نظر کرونا بیشتر شده است.
کــه وضــع  در شــرایطی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کرونایی شهرهای کشور یکی پس از دیگری از زرد 
بــه نارنجــی و از نارنجــی به قرمز تبدیل می شــود و 
کرونــای دلتــا بیداد می کند، بررســی آمار ترددهای 

بیــن اســتانی نشــان می دهــد کــه مــردم همچنــان 
بدون توجه به مخاطرات این ویروس جهش یافته، 
ســفرهای خــود را در هفته گذشــته ادامــه دادند و 

تغییر چندانی در این زمینه رخ نداده اســت.
چرا که بر اســاس جدیدترین گزارش منتشــر 
شده از تحلیل وضع تردد در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ تیر 
ماه، متوســط تردد روزانه بین اســتانی یک میلیون 
و ۸۴۷ هــزار و ۸۰۷  وســیله نقلیــه بوده اســت که 
گرچــه نســبت به هفته قبــل از این آمار پنج درصد 
کاهش یافته اما در مقایســه با هفته مشــابه سال 

گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

 البته در این میان میزان تردد وســایل نقلیه 
ســبک یعنــی همــان خودروهــای شــخصی مــردم 
نســبت به هفته مشــابه پارســال ۱۰ درصد بیشــتر 
شده است و این  آمار در کنار ثبت هشت میلیون 
و ۷۸۶ هزار خودرو با پالک یکتا نشان می دهد که 
مــردم همچنــان بــه ســفرهای خــود در این شــرایط 
قرمــز کرونایی ادامــه داده اند. این خودروها عمدتاً 
متعلق به استان های تهران و البرز با سهمی بیش 
از ۲۰ درصــد و پــس از آن متعلــق بــه اســتان های 
و  مازنــدران  اصفهــان،  فــارس،  رضــوی،  خراســان 

گیالن بودند. 

البتــه مردم نســبت بــه هفته قبل از این آمار 
ســفرهای خــود را کاهــش داده انــد و تقریبــا عمده 
بــه  نســبت  ترددشــان  وضــع  کشــور  اســتان های 
دو هفتــه قبــل کاهــش یافتــه اســت امــا ترددهای 
بیــن اســتانی صــورت گرفتــه در همــه اســتان های 
کشــور نســبت به هفته مشابه ســال گذشته روند 

افزایشی داشته است.
در ایــن میــان ســمنان، اردبیــل، خوزســتان و 
خراسان شمالی به ترتیب با ۲۰ درصد، ۱۲ درصد، 
۱۲ درصــد و ۱۲ درصــد رشــد، بیشــترین افزایــش 
تــردد را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

تجربه کرده اند و تردد بین اســتانی در چهار محال 
و بختیــاری، سیســتان و بلوچســتان و آذربایجــان 
پنــج، چهــار و ســه درصــد  بــا  ترتیــب  بــه  شــرقی 
رشــد، بیشــترین میــزان افزایــش تــردد را نســبت 
بــه هفتــه مشــابه ســال گذشــته تجربــه کرده انــد. 
جالبتــر اینکــه با وجــود اعمــال ممنوعیت های تردد 
شــدید در اســتان سیســتان و بلوچســتان به دلیل 
وضعیت وخیم کرونای دلتا و بسته شدن ورودی و 
خروجی های این استان، باز هم ترددهای جاده ای 
در این استان در هفته گذشته نسبت به دو هفته 

گذشته افزایش چهار درصدی داشته است.

یارانه معیشتی تیر، امشب 
واریز می شود

براســاس اعــالم ســازمان هدفمندســازی یارانه ها 
امشب یارانه معیشتی تیر واریز می شود.

بــه گــزارش ایلنا، ســازمان هدفمندســازی یارانه ها 
بــا صــدور اطالعیــه ای زمان واریــز یارانه نقدی تیر ســال 

۱۴۰۰ را اعالم کرد.
متن اطالعیه به شرح ذیل است:

می رســاند  عزیــز  هموطنــان  اطــالع  بــه  احترامــاً 
»یکصد و بیست و پنجمین« مرحله یارانه نقدی مربوط 
به تیر سال جاری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ رأس 

ساعت ۲۴/۰۰ پرداخت خواهد شد.
یارانــه پرداختــی تیــر مــاه )۱۴۰۰( ماننــد ســنوات 
گذشــته بــه ازای هــر نفــر ۴۵,۵۰۰ تومــان بــه همــراه 
افزایــش حداقل مســتمری خانوارهــای مددجویان تحت 
ســازمان  و  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  حمایــت 
بهزیستی کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها 

واریز و قابل برداشت خواهد بود.
کرونــا  ملــی  ســتاد  مصوبــه  براســاس  همچنیــن 
مــاه  ایــن  شــده،  انجــام  قبلــی  رســانی های  اطــالع  و 
ســیزدهمین قســط از اقســاط تســهیالت قرض الحســنه 
یــک میلیــون تومانــی مرحلــه اول وام کرونــا از یارانــه 
سرپرســتان خانــواری که تســهیالت را دریافــت کرده اند 

کسر خواهد شد.

 ثبت نام نوآموزان

پیش دبستانی درسامانه 
پادا آغاز شد

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
آمــوزش و پــرورش اعــالم کــرد کــه ثبت نــام دوره پیش 
از  الکترونیکــی و  بــه صــورت  دبســتانی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ 

طریق مراجعه به سایت پادا صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، محمود حبیبی در این باره اظهار 
کــرد: ثبت نــام دوره پیــش دبســتانی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ بــه 
صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به سایت پادا به 

نشانی pada.medu.ir صورت می گیرد.
وی افــزود: جهــت ثبت نــام نوآمــوزان دوره پیــش 
دبستانی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، والدین می توانند 
پــس از تکمیــل مراحــل ســنجش ســالمت نوآمــوزان به 
pada.medu.ir ســامانه ثبت نام مدارس پادا بــه آدرس 

مراجعه کرده و ثبت نام فرزند خود را تکمیل کنند.

آغاز واکسیناسیون ۶۸ ساله ها از دوشنبه 

نرخ تورم اجاره بها در فصل بهار ۲۸.۸ درصد شد

بازار مسکن پایتخت در انتظار ریزش حباب

تکرار هجوم مردم به جاده ها با وجود افزایش شهرهای قرمز


