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مهدی چمران رئیس

خــبرویـژه

با رأی اعضای شورای شهر تهران مهدی چمران امروز در صحن شورا به عنوان رئیس مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی انتخاب شد .به گزارش فارس ،در آغاز چهل و یکمین جلسه صحن
ش��ورای ش��هر تهران س��ید جعفرتشکریهاش��می در خصوص انتخاب اعضای آن افزود :طبق اساس��نامه ش��رکت اتوبوس��رانی تهران تشکیل مجمع این شرکت بر عهده شورای شهر یا انجمن
ش��هر ذکر ش��ده اس��ت .عضو ش��ورای ش��هر تهران افزود :بر اس��اس ماده  12اساس��نامه مجمع ش��رکت واحد اتوبوسرانی یک نفر باید به عنوان رئیس و یک نفر منشی و دو نفر ناظر انتخاب شوند
که من پیشنهاد میکنم مهدی چمران رئیس این مجمع انتخاب شود.

جامعه

مجمع شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران شد

یک مقام مسئول تاکید کرد؛

حوادث

« ُامیکرون» در کمین  ۷میلیون واکسننزده

کشف داروی قاچاق از سقف کاذب و
گاوصندوقداروخانه

بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،از کشف اقالم دارویی و فرآورده های
آرایشی قاچاق از دو داروخانه در شمال شرق تهران
خبر دادند .به گزارش خبرگزاری مهر ،کارشناسان
واح��د فن��ی و نظارت بر امور داروی��ی معاونت غذا
و داروی دانش��گاه دربازرس��یهای نامحسوس از
داروخانههای تحت پوش��ش دانشگاه اقالم مذکور
را کش��ف کردند .کارشناس��ان معاونت غذا و دارو
در این بازرس��ی موفق به کش��ف اقالم دارویی و
فرآوردههای آرایش��ی قاچاق از س��قف کاذب ،گاو
صن��دوق و انب��ار دو داروخان��ه واقع در منطقه چهار
تهران ش��دند .بر اس��اس این گزارش ،اقالم کشف
شده شامل  ۲۲قلم دارو و فرآورده آرایشی قاچاق به
ارزش تقریبی  ۲۳۰میلیون ریال بود که توقیف و به
معاونت غذا و داروی دانشگاه منتقل شد .همچنین،
پرونده تخلف هر دو داروخانه برای بررس��ی بیش��تر
به مراجع قضائی ارسال شد.

پاسخپلیسراهوربهدبیرانجمن
خودروسازانایران:بهفکرمردمباشید

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی
و رانندگ��ی فرمانده��ی انتظامی ب��ه اظهارات دبیر
انجمن خودروس��ازان ایران پاس��خ داد .به گزارش
پلیس راهور ،س��رهنگ عین اهلل جهانی در پاس��خ
ب��ه اظه��ارات دبیر انجم��ن خودروس��ازان گفت:
کارشناس��ان پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی
انتظام��ی ج.ا.ا در تصادف��ات زنجی��رهای حدود ۶۰
خودرو در محور بهبهان به رامهرمز ،ضمن بررسی
صحنه تصادف مواردی را جهت تنویر افکار عمومی
اعالم کردند .وی افزود :در این گزارش اوال غالب
خودروها دارای مدل باالی سال  ۱۳۹۱بوده اند.

گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی :عضو کمیته علمی
کش��وری مقابله با کرونا با اش��اره به وضعیت
فعلی شیوع کرونا در کشور ،از احتمال افزایش
موارد بیماری ظرف هفتههای آتی خبر داد و
گفت :متاسفانه حدود  ۷میلیون نفر در کشور
هن��وز هیچ نوع واکس��نی تزریق نکردهاند و
امیکرون میتواند برای این افراد یک تهدید
بزرگ باش��د .به گزارش اسکناس ،دکتر پیام
طبرسی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت
کرونا در کشور ،گفت :اکنون روند کلی بیماری
در مرگومیر و بس��تری رو به کاهش اس��ت؛
ول��ی با توجه به س��ویه امیک��رون این خطر
وجود دارد که تا حدود  ۳هفته آینده افزایشی
در موارد داشته باشیم .این روند در دنیا اتفاق
افتاده است و برای ما هم دور از انتظار نیست.
ما از کل دنیا مس��تثنی نیستیم ،یک افزایشی
در موارد خواهیم داش��ت اما چیزی که مهم
اس��ت این اس��ت که این افزایش تبدیل به
پیک و یا معضل بهداش��تی نش��ود .او با تاکید
ب��ر این که ارائه اطالع��ات تکمیلی پیرامون

مس��ائلی مانند پیشبینی وقوع پیک شش��م
کرونا تنها باید از سوی سخنگوی ستاد ملی
مدیری��ت کرونا مطرح ش��ود ،بی��ان کرد :در
همی��ن زمینه برای بازگش��ت محدودیتها،
بازگش��ایی حضوری مدارس و دانش��گاهها
و ...خود س��تاد ملی بای��د توصیههایی انجام
دهد و رس��ما اعالم کند .طبرسی درباره روند
واکسیناس��یون کرونا در کش��ور ،اظهار کرد:

ح��دود  ۶۰میلی��ون نف��ر دز یک و  ۵۳میلیون
نفر دز دوم را تزریق کردند .متاسفانه حدود ۷
میلیون نفر هیچ نوع واکسنی تزریق نکردهاند
که چون این گروه هیچ ایمنی ندارند ،ممکن
اس��ت به س��ویه دلتا هم مبتال ش��وند و شاید
یک��ی از عل��ل طوالنی ش��دن گردش دلتا در
کشور همین افراد واکسن نزده باشند .اکنون
هم خطر امیکرون و هم خطر دلتا وجود دارد

و کس��انی که واکس��ینه نشدهاند خطر اصلی
برای حمله هر دو س��ویه کرونا هس��تند .وی
درب��اره احتمال تصمیمگی��ری کمیته علمی
کشوری مقابله با کرونا برای تزریق دز چهارم
واکس��ن ،بیان کرد :هن��وز اظهار نظر در این
زمینه زود اس��ت چون فعال حدود  ۱۲میلیون
نفر دز سوم واکسن را تزریق کردهاند از طرفی
بای��د اطالعات در این زمینه تکمیل ش��ود تا
درص��ورت نی��از اقدامات بعدی صورت گیرد.
او درباره وضعیت مراجعات بیمارستانی کرونا
نیز گفت :مراجعات س��رپایی به بیمارس��تان
مس��یح دانشوری که بیمارستان مرجع است
نسبت به دو تا سه هفته قبل حدود  ۱۰درصد
افزایش یافته اس��ت؛ اما بس��تری و مرگ و
میر زیاد نش��ده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه
عم��ده اف��رادی که به س��ویه امیکرون مبتال
میشوند ،عالئم خفیفتری دارند ،اظهار کرد:
اما نمیتوان دچار س��اده انگاری ش��د زیرا در
بسیاری از کشورهای دیگر با گذر زمان شرایط
فرق کرده است.

سخنگویشورایشهرتهرانخبرداد؛

گروه اقتصاد اجتماعی :س��خنگوی شورای شهر
تهران با اش��اره به توجه مدیریت ش��هری برای
افزای��ش ظرفی��ت گرمخانهها در پایتخت گفت:
شهرداری تعهد داده است که برای  5هزار معتاد
متجاهر س��رپناه ایجاد کند .به گزارش اسکناس

تگرمخانههادرپایتخت
افزایشظرفی 

و به نقل از فارس ،علیرضا نادعلی درباره موضوع
اتوبوسخوابی در تهران ،گفت :در بحث کاهش
آس��یبهای اجتماعی در کل کش��ور و مخصوص ًا
ته��ران ب��ه جهت توس��عه نامت��وازن آن در ادوار
مختلف و به خاطر انباشت جمعیت ،بیشتر با این

مشکل مواجه هستیم .وی با اشاره به اهمیت جدا
کردن پدیدههای مختلف اجتماعی بیان کرد :به
جهت اینکه بتوانیم به تدریج از مش��کالت عبور
کنیم و به وضعیت مناس��بی دس��ت بیابیم معتقد
هس��تم تمامی موارد را باید از هم جدا کرد یعنی

راه حل این اس��ت که همه را با هم جمع نکنیم
مثال بحث کارتنخوابی که از جنس بیس��رپناه
بودن اس��ت با بحث معت��ادان متجاهر که پدیده
پیچیدهتری اس��ت چرا که یک دوره بازگش��ت به
خانواده و جامعه باید داشته باشند.

رانندگان تاکسیهای شهری واکسن
کرونا نزنند ،تعلیق می شوند

رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی مدیریت
بیم��اری کرون��ا گفت :مقرر ش��ده هم��ه رانندگان
تاکس��یهای ش��هری واکسن کرونا تزریق نمایند.
باش��گاه خبرنگاران جوان  -سید مجید میراحمدی
گفت برای تداوم روند موفق مدیریت بیماری کرونا
نیازمن��د رعایت کامل اصول بهداش��تی هس��تیم.
مع��اون امنیتی وزارت کش��ور ک��ه در نود و دومین
نشست کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی مدیریت
بیماری کرونا س��خن می گفت بیان کرد بر اس��اس
آخرین گزارش ارائه شده حدود  ۹۵درصد کارکنان
دولت واکس��ینه ش��دهاند و باید س��ازمان اداری و
اس��تخدامی کش��ور به عنوان متولی نظارت بر این
طرح باید نظارت و پیگیری دقیق درخصوص افراد
واکس��ینه نش��ده به دستگاههای اداری داشته باشد
و مرت��ب از دس��تگاههای مختل��ف گزارش اجرای
ط��رح را بگی��رد .میراحمدی تاکید کرد مرحله دیگر
ط��رح هوشمندس��ازی محدودیته��ا حمل و نقل
درونش��هری اس��ت و در این زمینه هم مقرر ش��ده
که همه رانندگان تاکس��یهای ش��هری واکس��ن
تزری��ق ک��رده و در صورت ع��دم رعایت این اصل
و مش��خص نبودن وضعیت بیماریش��ان ،پروانه
فعالیتش��ان تعلیق میشود .طرح محدودیت های
هوش��مند کرونایی در پنج مرحله از روز  ۲۱آذرماه
آغاز شد.

پیشرفت  70درصدی عملیات احداث
بزرگراه شهید بروجردی

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران،
از پیش��رفت  70درص��دی عملیات احداث بزرگراه
شهید بروجردی خبر داد .به گزارش فارس ،مسعود
حق لطفی مدیرعامل س��ازمان مهندس��ی و عمران
ش��هر تهران که در تش��ریح آخرین وضعیت اجرایی
پروژه احداث بزرگراه ش��هید بروجردی س��خن می
گفت ،ضمن اعالم اجرای عملیات روکش آسفالت
مس��یر تندروی شمالی بزرگراه در بخش حدفاصل
خیاب��ان مخت��اری ت��ا  45متری کن ،از پیش��رفت
اقدامات مربوط به احداث دیواره های حائل و نصب
قطعات نمای جداره ها در بخش های مختلف پروژه
خبر داد و گفت :پیشرفت عملیات اجرایی پروژه به
مرز  70درصد رسیده است.

زیربنایی
آمارها نشان می دهد؛

تمرکز بازار مسکن بر خانههای ارزان قیمت

گروه زیربنایی :نتایج بررسی  ۲۱۹محله از بین  ۳۷۰محله شهر تهران نشان میدهد
قیمت پیش��نهادی مس��کن فقط در ۱۱.۸درصد از محلهها باالتر از متوس��ط و در سایر
محالت پایینتر از متوسط شهر تهران است .قیمت پیشنهادی مسکن در  ۶۴درصد
از محلههای شهر تهران پایینتر از متری  ۳۰میلیون تومان است .به گزارش اسکناس
و به نقل از ایس��نا ،طبق آخرین آماری که از آگهیهای یک س��امانه ملکی در  ۲۶روز
ابتدای دی ماه  ۱۴۰۰به دست آمده متوسط قیمتهای پیشنهادی در شهر تهران ۵۱.۷
میلیون تومان در هر متر مربع است .از بین  ۲۱۹محله مورد بررسی ،میانگین قیمتهای
پیشنهادی در  ۲۷محله بین  ۵۱تا  ۸۸میلیون تومان در هر متر مربع است که عمده این
محلهها در منطقه یک قرار دارند .منطقه یک در حال حاضر رتبه دهم را از نظر تعداد
معامالتمسکنشهرتهرانبهخوداختصاصمیدهد.فرمانیهبامیانگین۸۸.۴میلیون
تومان در هر متر مربع ،نیاوران  ۷۶میلیون ،قیطریه  ۷۳میلیون ،اختیاریه  ۶۷میلیون،
دارآباد  ۵۹میلیون ،دربند  ۵۷میلیون در هر متر مربع از جمله این محلهها هس��تند .از
طرف دیگر متوسط قیمت مسکن در  ۵۲محله بین  ۳۱تا  ۵۰میلیون تومان است که

ÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»ÖÆ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYY
]½Â¿Z«ÂÂ»¹Á{ µÁYcZÌÅ  wÂ//»ÃZ¼//ÕY]Y
ÃÂuÖf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e
Ä]|¼v»|¿§ÖËYÁÁkËYÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e®ËÄÌuZ¿ÃZ¿Z»¯®¸»d^i
®ËºÆÃ{ZËYºÆÁ{{ÃZ¿Z»¯YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀÃZ¼//
]YÖ§YÖ§ÔaÖYYÃ{Á|v»{]»f» duZ»Ä]½Z¼fyZ[Z
§ÄqÂ¯d·Y|ÃZ´fËY¾°» {MÄ]ÃZ¿Z»¯Ä»Âu®Ëz]{«YÁÖ¸YYÖ
¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~·d//YÃ|Ë{³v»ÖËZ¬·kËYÕZ«MÖ¼//®·Z»YÕY|ËyÕÂË|y
»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä][Â¿Á{{\eY
»YfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z
dYÂy{Y{YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì~yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Y{Ây
µÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{d//YÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«mY»Ä]Y{Ây
 ||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfY
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
»Ô»YÁ{ZÀYd^iÌW ÖZ^|¼v
ÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»ÖÆ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYY
]½Â¿Z«ÂÂ»¹Á{ µÁYcZÌÅ  wÂ»ÃZ¼//ÕY]Y
d^iÃÂuÖf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e
»¸®¯»|¼v»|¿§ÖËYÁÁZ|¼v»ÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e®ËÄÌuZ¿ÃZ¿Z
]®ËºÆÃ{ZËYºÆÁ{{ÃZ¿Z»¯YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä
]YÖ§YÖ§ÔaÖYYÃ{Á|v»{]»f» duZ»Ä]½Z¼fyZ[Z
§ÄqÂ¯d·Y|ÃZ´fËY¾°» {MÄ]ÃZ¿Z»¯Ä»Âu®Ëz]{«YÁÖ¸YYÖ
¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~·d//YÃ|Ë{³v»ÖËZ¬·kËYÕZ«MÖ¼//®·Z»YÕY|ËyÕÂË|y
»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä][Â¿Á{{\eY
»YfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z

تا حدودی با سطح توان اقشار متوسط همخوانی دارد .بررسیها نشان میدهد که اغلب
این محلهها جزو محالت پرفروش هستند .از بین محلههای این محدوده قیمتی که
رتبه مناسبی از نظر تعداد معامالت دارند میتوان به نارمک با متوسط قیمت پیشنهادی
هر متر مربع  ۳۳.۴میلیون تومان ،تهرانپارس غربی  ۳۵.۵میلیون ،شهران شمالی ۳۹.۴
میلیون ،شمسآباد  ۴۲میلیون ،باغ فیض  ۴۲.۳میلیون ،صادقیه  ۴۲.۴میلیون ،هفت
حوض  ۴۳.۷میلیون ،جنت آباد جنوبی  ۴۴.۲میلیون ،پونک جنوبی  ۴۴.۴میلیون ،جنت
آباد مرکزی  ۴۵میلیون و مرزداران ش��رقی با متوس��ط قیمت هر متر مربع ۵۰میلیون
اشاره کرد .اکثر این محلهها در منطقه  ۵قرار دارند که رتبه اول را از نظر تعداد معامالت
مسکن شهر تهران دارد .نکته جالب این بررسی به سهم باالی محلههای ارزان قیمت
از معامالت شهر تهران برمیگردد .با توجه به آمار مذکور متوسط قیمت پیشنهادی
در  ۱۴۰محله از شهر تهران پایینتر از متری  ۳۰میلیون تومان است؛ به طوری که از
 ۲۱۹محله مورد برررسی در  ۱۳۹محله از شهر تهران متوسط قیمت پیشنهادی هر
متر خانه  ۱۴.۵تا  ۳۰میلیون تومان است .از محلههای پرمعامله این محدوده قیمتی

میتوان به بریانک با میانگین  ۱۹.۴میلیون تومان در هر متر مربع ،سرآسیاب دوالب
 ۲۰.۳میلیون ،افس��ریه ش��مالی  ۲۱.۵میلیون ،نظام آباد  ۲۲.۳میلیون ،زنجان جنوبی
 ۲۲.۸میلیون ،سلسبیل جنوبی  ۲۲.۹میلیون ،شکوفه  ۲۳.۶میلیون ،اسکندری ۲۴.۲
میلیون ،کارون شمالی  ۲۴.۵میلیون ،پیروزی  ۲۴.۵میلیون ،استاد معین  ۲۵.۴میلیون،
تهرانپارس شرقی  ۲۵.۷میلیون و جنت آباد شمالی با  ۲۷.۷میلیون تومان در هر متر
مربع اشاره کرد .مطابق شاخصی که از قیمت پیشنهادی آگهیهای سامانه مذکور در
بازه زمانی  ۱تا  ۲۶دی ماه  ۱۴۰۰به دست آمده  ۳۰محله گران قیمت شهر تهران به
ترتیبفرمانیه،زعفرانیه،دروس،نیاوران،قیطریه،درختی،سعادتآباد،امانیه،اختیاریه،
آسمان ،شهرک غرب ،ضرابخانه ،داوودیه ،ونک ،آراج ،یوسف آباد ،دارآباد ،حسین آباد،
دربند ،کوی نصر ،دزاشیب ،قلهک ،سوهانک ،ازگل ،نیلوفر ،شاهین ،مرزداران شرقی،
شهید محالتی ،سیدخندان و اباذر است .در این لیست فرمانیه با  ۸۸.۴میلیون تومان
در هر متر مربع گرانترین و اباذر با متری  ۴۷.۸میلیون تومان ارزانترین محله هستند.
همچنین بر اساس نرخ پیشنهادی آگهیهای یکم تا بیست و ششم دی ماه امسال
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 ۳۰محله ارزان قیمت در بازار مسکن شهر تهران به ترتیب دولت خواه شمالی ،زمزم،
اتابک ،شوش ،شادآباد ،هاشم آباد ،مطهری ،رضویه ،تقی آباد ،مینابی ،وصنارد ،یافت
آباد ،اندیشه ،زهتابی ،مقدم ،هرندی ،خلیج فارس ،هفده شهریور ،امامزاده حسن ،آذری،
جوانمردقصاب،مسعودیه،مختاری،جلیلی،بروجردی،یاخچیآباد،جوادیه،طیب،ابوذر
شرقی و نفرآباد است که در این لیست دولت خواه شمالی با متری  ۱۴.۵میلیون تومان
ارزان ترین و نفرآباد با متری  ۱۷.۷میلیون تومان گرانترین محله هستند.
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