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 بازداشت عامالن  قتل مسلحانه 
مرد جوان  در رباط کریم

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان رب��اط کریم از 
دس��تگیری قاتل فراری که توس��ط سالح گرم 
مرتکب قتل مرد 47 س��اله شده بود، خبر داد.به 
گزارش رکنا، سرهنگ "علی زنگنه" گفت: در پی 
وقوع یک فقره قتل مرد 47 ساله در حوزه کالنتری 
16 وهن آباد، که طی درگیری با شلیک توسط 
سالح گرم به قتل رسیده بود، بررسی موضوع در 
دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود: مأموران 
اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان پس 
از بررس��ی های تخصصی و یک س��ری کارهای 
اطالعاتی موفق به شناس��ایی قات��ل در یکی از 
استان های غربی کشور شدند.این مقام انتظامی 
ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضاِئی و در 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را به همراه 2 
نفر از همدس��تانش که در نزاع و درگیری منجر 
به قتل شرکت داشتند در عملیات هایی جداگانه 
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.سرهنگ 
زنگنه در پایان با اشاره به اینکه قاتل انگیزه خود را 
از این جنایت انجام سرقت بیان داشته خاطرنشان 
کرد: متهمان دستگیر شده در پلیس آگاهی طی 
بازجویی های پلیسی جرم خود را قبول داشته و 
به بزه ارتکابی اعتراف کردند که پس از تش��کیل 
پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضائی شدند.

جزییات  سرقت مسلحانه مرگبار
 از طالفروشی محله مرتضی گرد

سارقان مس��لح طالفروش��ی در محله مرتضی 
گرد با ش��لیک مرگبار دس��ت به سرقت طالها 
زدن��د و گریختند.به گزارش رکن��ا، حدود 10 
روز از س��رقت مس��لحانه مغازه طالفروشی در 
محله »مرتضی گرد« گذشته و اهالی و خانواده 
مقتول چشم انتظار دستگیری دزدان و مجازات 
آنها هستند. به گفته اهالی، جمع شدن کیوسک 
پلیس در آن محله باعث جرات بیش��تر دزدان 
شده بود.شامگاه پنجشنبه 11 اسفند امسال 3 
مرد مس��لح به طالفروشی میالد نور در خیابان 
خلیج ف��ارس مرتضی گ��رد در جن��وب ته��ران 
حمله ور ش��دند. طالفروش را با شلیک 2 گلوله 
به قتل رس��اندند، برادر او و یک مرد دیگر را هم 
زخم��ی کردند و با گونی پر از طال فرار کردند.با 
گذش��ت حدود 10روز از این سرقت در خیابان 
خلیج ف��ارس  مرتضی گ��رد اهالی درب��اره قتل 
طالفروش و س��رقت از آنجا صحبت می کنند. 
کرکره مغازه طالفروش��ی پایین است و بنرهای 
تس��لیت روی آن خودنمای��ی می کن��د. برخی 
مغازه داران با ترس و وحش��ت مغازه های شان را 
باز کرده اند. یکی از این مغازه داران که از شاهدان 
ماجراس��ت در این ب��اره به خبرن��گار ما گفت: 
مقت��ول به نام فردین حدود 40س��ال داش��ت. 
س��اعت 7 ش��ب بود که صدایی مثل ترقه آمد. 
تصور ک��ردم بچه های محله ترقه بازی می کنند 
اما یک دقیقه بعد صداها بیش��تر شد. از مغازه 
که بیرون زدم دیدم افراد مسلح به مغازه فردین 
حمله کرده اند. برادرش را دیدم که زخمی کف 
خیاب��ان افتاده اس��ت. افراد مس��لح همین طور 
تیراندازی می کردند و بعد س��وار موتور ش��دند. 
فردین، ب��رادرش و یک نفر هم در مغازه مجاور 
هدف قرار گرفته بودند. آنها به بیمارستان منتقل 
شدند که فردین فوت شد. سارقان موتورشان را 
در انتهای زمین های خاکی جا گذاش��ته و سوار 
پژویی شدند که منتظرشان بود و رفتند. موتور 
نیز س��رقتی از آب درآمده است. امیدوارم قاتل 
و همدس��تانش زودتر بازداشت شوند و به سزای 
عمل خود برس��ند. چندی قب��ل در محله مان 
ی��ک کانکس پلیس بود ک��ه همین قوت قلب 
مغازه داران بود و سارقان جرات نمی کردند برای 
س��رقت اقدام کنند اما با جمع ش��دن کانکس 
جرات دزدان بیشتر شده است. مرد دوم شاهدی 
دیگر است که مغازه امالکی اش آن سوی خیابان 
و رو به روی مغازه طالفروش��ی است . سارقان دو 
تیر به مغازه اش ش��لیک کرده اند که رد یکی از 
آنها روی شیشه مانده است.او درباره این سرقت 
گفت : س��ارقان س��ه نفر بودند. چهره های شان 
را پوش��انده و قد و قامتی معمولی داشتند . دو 
نفرش��ان با پتک به شیشه ویترین طال فروشی 
زدند و آن را شکس��تند و طاله��ا را از ویترین 
برمی داش��تند . هم��راه چند مغ��ازه دار دیگر از 
مغازه های مان بیرون آمدیم تا مانع سرقت شویم 
که س��ارقان شروع به تیراندازی کردند. سارقان 
مس��لح طالها را در گونی س��فید ریخته و فرار 
کردن��د. حدود 1۵ تا 20 گلوله فقط در خیابان 
ش��لیک کردند.خواه��رزاده مقت��ول نیز گفت : 
دایی هایم چندس��الی می شد این مغازه را اداره 
می کردند. هنوز باورمان نمی شود که یکی از آنها 
قربانی س��رقت ش��ده و به قتل رسیده است . از 
طریق همسایه ها متوجه سرقت شدیم .سارقان 
که مس��لح بودند بعد از خروج آخرین مشتری 
به س��مت مغازه آم��ده و طبق گفت��ه اهالی با 
خودشان تخته چوبی آورده بودند و با آن جلوی 
بسته شدن در مغازه را گرفته تا در بسته نشود 
و کرکره پایین نیاید. س��ارقان حدود سه کیلو 
طال سرقت کردند. از دایی ام سه دختر ۹ ساله، 
دو و نیم ساله و سه ماهه به یادگار مانده است. 
سارقان با این اقدام بی رحمانه بچه ها را در شب 
عید بدون پدر کردند و داغ سنگینی بردل مان 

گذاشتند.

 حوادث 

 محیط زیست

 آخرین وضعیت درنای بلژیکی
مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران 
گفت: »رویا« همس��فر بلژیکی و جامانده از 
تک درنای س��یبری در صحت و سالمت به 
س��ر می برد و تمامی واکنش های این پرنده 
طبیعی اس��ت.مدیرکل حفاظ��ت از محیط 
زیست مازندران در گفتگو با ایرنا گفت: عصر 
روز ش��نبه از سوی اهالی منطقه عباس آباد 
به واحد محیط زیس��ت گزارش هایی مبنی 
بر مش��اهده پرنده ای در شالیزارهای عباس 
آباد اعالم ش��د.عطاء اهلل کاویان ادامه داد: با 
توج��ه به اینکه پی��ش از این و در زمان آغاز 
پرواز مهاجرت "امید "و "رویا " به سیبری از 
مردم تقاضا شد در صورت مشاهده پرنده ای 
با مشخصات درنا به نزدیکترین واحد محیط 
زیس��ت و محیط بانی ارائه شود خوشبختانه 
این همکاری از س��وی م��ردم صورت گرفته 
اس��ت.وی تصریح ک��رد: پس از اع��الم این 
گزارش مردمی، تیمی از کارشناسان این اداره 
کل برای بررسی به محل مشاهده این پرنده 
اعزام شد که پس از انجام بررسی ها مشخص 
شد درنا فرود آمده در شالیزارهای عباس آباد 
" رویا" همسفر تک درنای سیبری است.وی 
اضاف��ه کرد: رویا پ��س از طی 1۵0 کیلومتر 
از مس��یر پروازش در ای��ن منطقه فرود آمد 
و در حال حاضر در صحت و س��المت کامل 
و دارای واکنش های طبیعی است.کاویان در 
خصوص برنامه ها واقدامات بعدی در خصوص 
این پرنده گفت: براس��اس برنامه ریزی های 
قبلی طی مکاتبات با بنی��اد بین المللی درنا 
و مرکز تکثی��ر حفاظت درناها در بلژیک که 
محل پ��رورش رویا اس��ت برنامه های بعدی 
اعالم و انجام خواهد ش��د.مدیرکل حفاظت 
از محیط زیس��ت مازندران با اشاره به اینکه 
مطابق پیش بینی ها و سناریوهایی که متصور 
ش��د ای��ن وضعیت ب��رای رویا اتف��اق افتاد، 
خاطرنشان کرد: در مصاحبه های قبلی چهار 
س��ناریو برای این پ��روژه بین المللی متصور 
کردی��م یک س��ناریو ک��ه وقوع آن بیش��تر 
احتمال داده می شد دو پرنده مهاجرت خود 
را با ه��م آغاز می کنند و در طول مس��یر با 
توجه به اینکه رویا یک درنای پرورشی است 
و توان الزم برای مسیر پرواز طوالنی را ندارد 
و بخش��ی ا زمس��یر را طی می کند و ا زدرنا 

امید جا می ماند.
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 قوه قضاییه 

 کیفرخواست زورگیران 
خشن تهران صادر شد

در راستای دس��تور رئیس قوه قضائیه مبنی 
بر رس��یدگی خارج از نوبت و برخورد قاطع 
و قانون��ی ب��ا مرتکبین جرایم وس��رقت های 
خشن، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 
دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن 
س��الح س��رد صادر ش��د.به گزارش فارس، 
دادستان تهران گفت: این افراد شکات زیادی 
داش��تند که متأسفانه در مالء عام با استفاده 
از قمه از ش��هروندان به ویژه زنان زورگیری 
می کردن��د و فیلم بعضی از سرقت هایش��ان 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده است.

علی صالحی ادامه داد: این دو نفر بیش��تر در 
شمال غربی ش��هر تهران، طی چندین فقره 
زورگیری و با ایجاد جراحت های ش��دید به 
خانم ها در حین س��رقت دس��ت ب��ه اعمال 
مجرمانه می زدند.دادس��تان تهران با اش��اره 
به صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای 
مته��م اصلی گف��ت: این فرد با اس��تفاده از 
شمش��یر و قمه و ایجاد رعب و وحش��ت در 
می��ان مردم، دربازه های زمانی متعدد، ۹ نفر 
را به یک سبک و جلوی جمعیت مورد ارعاب 
و تهدید و ضرب و جرح ش��دید قرار می داد 
و گوش��ی موبایل و سایر وسایل آنها را با زور 
س��رقت می کرد.وی همچنین گفت: نفر دوم 
به عنوان راننده موتورس��یکلت در بعضی از 
سرقت ها همدستی می کرده و اتهام وی نیز 
معاونت در محاربه است.دادس��تان تهران در 
پایان با تأکید بر انج��ام اقدامات حفاظتی و 
امنیتی ش��هروندان در ایام نوروز گفت: الزم 
اس��ت خانواده ها برای پیش��گیری س��رقت 
از من��ازل، تدابیر حفاظت��ی را انجام دهند و 

جلوی خسارت های احتمالی را بگیرند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: قرار شده  ساختمان های ناایمنی که تا پایان سال اقدامات  
الزم را ب�ا وجود اخطارها انجام ندا ده اند، پلمپ ش�وند.به گ�زارش ایلنا، مهدی چمران در 
حاش�یه یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای اس�المی شهر تهران در جمع خبرنگاران 
 درب�اره نرخ گ�ذاری گفت: نرخ گ�ذاری پس از برنام�ه بودجه انجام می ش�ود، امروز طرح
 یک فوریتی برای فروش یک ملک بررس�ی می شود و در صورت تصویب یک فوریت در 

جلسات آینده مصوب خواهد شد.

 پلمب ساختمان های ناایمنی که به اخطارها بی توجه بودند

آفتاب یزد _ یگانه شوق الش�عراء: روز گذشته اعضای شورای شهر 
تهران با افزایش2۵ درص��دی قیمت بلیت مترو موافقت کردند.اعضای 
شورای شهر تهران در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورا، بررسی الیحه 
نرخ بهای خدمات در سال 1402 در بخش حمل ونقل عمومی را روی میز 
بررسی قرار دادند.در نهایت و پس از بررسی های متعدد،با رأی اکثر اعضای 
ش��ورای شهر تهران بهای بلیت مترو برای سال آینده2۵ درصد افزایش 
یافت. اس��تفاده از حمل و نقل عمومی یکی از مواردی است که دولت ها 
در کالنشهرها بر آن تاکید دارند. به عبارتی دیگر به علت مشکالت شدید 
محیط زیستی در شهری مانند تهران استفاده از حمل و نقل عمومی از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا در جهان برای حوزه حمل 
و نقل عمومی برنامه ریزی های گسترده ای انجام می شود و مردم به استفاده 
از آن تشویق می شوند. در خصوص افزایش قیمت بلیت مترو برخی بر این 
اعتقاد هستند که این موضوع می تواند برای قشر ضعیف جامعه مشکل 
ایجاد کند و به آنها فشار وارد شود. بسیاری از افرادی که از مترو استفاده 
می کنند قشر ضعیف جامعه هستند لذا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه 
باید با درنظر گرفتن این قشر از جامعه باشد. از سوی دیگر افزایش قیمت 
بلیت وسائل حمل و نقل عمومی این نگرانی را ایجاد می کند که میزان 
استفاده از این سیستم کاهش یابد و این مورد مشکالت متعددی را برای 
جامعه ایجاد کند. ترافیک تهران و آلودگی هوا از مش��کالت اساسی این 
کالنشهر است و استفاده گسترده از حمل و نقل عمومی می تواند کمکی 

به حل این مشکالت باشد.

<عدم همخوانی مصارف و منابع
 هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت:

» واقعیت این است که اگر منابع و مصارف در جامعه یا یکدیگر همخوانی 
نداش��ته باشند منجر به افزایش فقر می شود. به خصوص این موضوع 
بر دهک های کم درآمد جامعه تاثیرگذار است. بر اساس اطالعات در 
دسترس میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد است و در 
خصوص میانگین افزایش دس��تمزد کارگران کشور هنوز رقمی اعالم 
نشده است. اما واقعیت این است که اگر هزینه هایی مانند بلیت مترو، 
آب، ب��رق، گاز و... بیش از دس��تمزد ها افزایش پیدا کند برای جامعه 
مشکل ایجاد می شود. به نظر می رسد افزایش 2۵ درصدی بلیت مترو 
بیش از افزایش دس��تمزد کارکنان دولت اس��ت. از سوی دیگر سایر 
هزینه های زندگی بیش از 2۵ درصد در کش��ورما افزایش پیدا کرده 
اس��ت. لذا طبیعی است که این موارد منجر به این می شود که فاصله 
و ش��کاف بین منابع و مصارف دهک های کم درآمدی افزایش یابد. از 
طرف دیگر ما مردم را تش��ویق می کنیم که از وس��یله نقلیه شخصی 
استفاده نکنند و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. بخشی از جامعه 
باالجبار از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کند؛ آنهایی که به 
هر دلیلی خودروی شخصی ندارند یا در مسیرهایی رفت و آمد دارند 
که باید از مترو استفاده کنند. به نظر می رسد هر چقدر هزینه حمل و 
نقل عمومی مثل مترو کاهش پیدا کند در کالن به نفع اقتصاد خواهد 
بود. یعنی به جای اینکه دولت ها بیایند به بنزین یارانه بدهند بهتر این 
است که برای حمل و نقل عمومی یارانه در نظر بگیرند. لذا این افزایش 
2۵ درصدی بلیت مترو با توجه به شرایط اقتصادی کشور می تواند به 
قشر ضعیف جامعه فشار وارد سازد. همه باید مشوق استفاده از حمل 
و نقل عمومی در کشور باشند لذا مقداری تامل در این باره نیاز است.«

<نرخ معقول
آلبرت بغزیان از دیگر کارشناسان اقتصادی در این خصوص به آفتاب 
یزد گفت:» مس��لما هزینه تورمی که به بخش مترو و خدمت رسانی 

در ای��ن حوزه وارد ش��ده بیش از 2۵ درصد اس��ت. ب��رای تامین 
هزینه های قبلی که امکان ارائه خدمات فراهم شود مسلما افزایش 
2۵ درصدی کار معقولی است. اما دولت باید این موضوع را بپذیرد 
که هر تورمی که ایجاد می ش��ود به س��فره مردم و س��فره خودش 
لطمه می زند. مس��لما تبعات افزایش قیمت بلیت مترو این خواهد 
بود که اس��تفاده از سایر وسایل حمل و نقل شهری نیز گران شود. 

اما نرخ 2۵ درصد افزایش قیمت مترو معقول است.

<مصرف و استفاده بهینه
ناصر یارمحمدیان کارش��ناس ش��هری نیز در این باره در گفتگو با 
آفتاب یزد تصریح کرد:»حمل و نقل عمومی جزو زیرس��اخت هایی 
است که به آن یارانه پرداخت می شود. بخشی از آن یارانه از طرف 
دولت به ش��هرداری ها داده می ش��ود و بخش��ی از آن توسط خود 
ش��هرداری ها توسط توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی و 
کاهش ترافیک پرداخت می ش��ود. از ط��رف دیگر هم قیمت بلیت 
کمت��ر از قیمت اصلی در نظر گرفته می ش��ود. اما مس��ئله ای که 
پایین بودن قیمت حمل و نقل عمومی ایجاد می کند ازدحام بیش 
از حد در ناوگان حمل و نقل اس��ت. این مس��ئله باعث می ش��ود 
کس��انی که از این سیس��تم اس��تفاده می کنند اذیت ش��وند زیرا 
تقاض��ای بیش از حد ایجاد می ش��ود. وضعیتی که در تهران وجود 
دارد این اس��ت که تقاضا نس��بت به ظرفیت موجود به شدت باال 
است و بخشی از آن تقاضا می تواند در صورت افزایش قیمت حذف 
ش��ود. در واقع برخی از سفرهای غیر ضروری در این حالت حذف 
می ش��ود. افزایش قیمت بلیت مترو تا س��قف 2۵ درصد می تواند 
در ای��ن حوزه کمک کننده باش��د تا س��فرهای غی��ر ضروری کم 
ش��ود. از س��وی دیگر افزایش قیمت بلیت ها نباید در حدی باشد 
که میزان س��فرها از مترو به س��ایر شیوه های س��فر سرریز شود. 
2۵ درصد نس��بت به ت��ورم نزدیک به 46 درصدی که بر اس��اس 
آمار بهمن ماه اعالم ش��ده، نس��بتا کم اس��ت. بنابراین به نظر من 
 افزایش قیمت باعث مصرف و اس��تفاده بهینه تر از زیرساخت مترو

 خواهد شد.«

<افزایش قیمت در این حوزه معنایی ندارد
در آخ��ر محمد علی پورنیا کارش��ناس حوزه ش��هری در گفتگو با 
آفت��اب یزد گفت:» در این باره چند نکته وجود دارد که باید مورد 
توج��ه قرار بگی��رد؛ از نظر من افزایش قیمت بای��د در ازای کاری 
ص��ورت بگیرد. افزایش قیمت در صورت��ی مورد قبول واقع خواهد 
ش��د که کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد. آی��ا افزایش قیمت در 
این حوزه برای افزایش کیفیت خدمات اس��ت و یا گرانی های سایر 
حوزه ها به این حوزه سرریز شده است؟  زمانی گفته می شود تعداد 
واگن های مترو افزایش پیدا کرده است، خدمات بهتری به مردم ارائه 
می شود و... در نتیجه باید افزایش قیمت به وجود بیاید. به نظر من 
هر دو حالتی که به آن اشاره شد اشتباه است؛ به این دلیل که االن 
هزینه ای که ما برای اس��تفاده از مترو پرداخت می کنیم با توجه به 
خدماتی که دریافت می کنیم ش��اید باال باشد. قشر مرفه معموال از 
مترو اس��تفاده نمی کند اما قشر متوسط جامعه که از مترو استفاده 
می کند شاید افزایش 10 درصدی قیمت بلیت مترو را بپذیرد. ولی 
در عین حال، قشر ضعیف جامعه اصال نمی تواند افزایش قیمت مترو 
را ت��اب بیاورد. در نتیجه قش��ر ضعیف جامعه که از مترو اس��تفاده 
می کند االن یا این افزایش قیمت متحمل فش��ار می شود. در نتیجه 
ب��رای حمل و نق��ل عمومی ما نمی توانیم به این ش��کل فکر کنیم. 
ارگان های مختلف کشور باید به این حوزه کمک کنند زیرا حمل و 
نقل عمومی موضوع بس��یار مهمی است. اگر قرار بود مردم تفریحی 
از این سیستم استفاده کنند افزایش قیمت قابل قبول بود ولی مترو 
یک وس��یله حمل و نقلی است که همه اقشار جامعه از آن استفاده 
می کنن��د. لذا به نظر من افزایش قیمت در این حوزه به هر روش��ی 
 معنایی ندارد و باید این مابه التفاوت را شهرداری ها به روش های دیگر 

کنترل کنند.«

<فشار به قشر ضعیف جامعه
وی ادام��ه داد:» االن ش��هرداری تهران در واگن ه��ا تبلیغات دارد 
می توان��د 2۵ درص��د هزینه ای��ن تبلیغات را افزای��ش دهد تا این 
هزینه جبران ش��ود. در حوزه مدیریتی نیز اساس��ا ش��هرداری ما 
تامین س��رمایه و بودجه پایدار ندارد. در صورتی که در حوزه های 
مختلف��ی امکان درآمدزایی دارد. حمل و نقل عمومی اگر درآمدی 
دارد باید خرج خودش ش��ود. از سوی دیگر کال افزایش قیمت ها با 
س��ایر رقم ها تناس��ب ندارد و این به اقشار مختلف جامعه خصوصا 
قشر ضعیف فش��ار وارد می کند. یک زمانی ما کشوری مانند ژاپن 
هستیم که سطح درآمد اقشار جامعه به شکلی است که فقیر، غنی 
و متوسط می توانند از یک امکاناتی استفاده کنند. در آنجا افزایش 
قیمت حمل و نقل عمومی معنا دار می شود اما در کشور ما اقتصاد 
ضعیف اس��ت و فش��ار اقتصادی بر مردم بسیار زیاد شده است. در 
این مواقع افزایش قیمت به نظر من بیش��تر دامن زدن به فش��ار و 

نارضایتی های مردم است.

  مدیران شهری تهران قیمت بلیت مترو را 25 درصد افزایش دادند 

فشار بیشتر به قشر ضعیف جامعه

=هادی حق ش�ناس: واقعیت این اس�ت که اگر 

مناب�ع و مصارف در جامعه ی�ا یکدیگر همخوانی 
نداش�ته باش�ند منجر به افزایش فقر می شود. 
به خص�وص این موضوع بر دهک های کم درآمد 

جامعه تاثیرگذار است

=آلبرت بغزیان: برای تامین هزینه های قبلی که 
امکان ارائه خدمات فراهم ش�ود مسلما افزایش 
25 درصدی کار معقولی است. اما دولت باید این 
موضوع را بپذیرد که هر تورمی که ایجاد می شود 

به سفره مردم و سفره خودش لطمه می زند

=ناصر یارمحمدیان: وضعیتی که در تهران وجود 
دارد این است که تقاضا نسبت به ظرفیت موجود 
به شدت باال است و بخشی از آن تقاضا می تواند 
در ص�ورت افزایش قیمت حذف ش�ود. در واقع 
برخی از سفرهای غیر ضروری در این حالت حذف 
می ش�ود. افزایش قیمت بلیت مترو تا سقف 25 
درصد می تواند در این حوزه کمک کننده باشد تا 

سفرهای غیر ضروری کم شود

=محمدعلی پورنیا: اگر ق�رار بود مردم تفریحی 
از این سیستم استفاده کنند افزایش قیمت قابل 
قبول بود ولی مترو یک وسیله حمل و نقلی است 
که همه اقشار جامعه از آن استفاده می کنند. لذا 
به نظر م�ن افزایش قیمت در ای�ن حوزه به هر 
روش�ی معنایی ندارد و باید این ماب�ه التفاوت را 

شهرداری ها به روش های دیگر کنترل کنند

نوبت اولآگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره  01-01/1/4 ) بصورت الكترونيكي(

روابط عمومی و امور بين الملل شرکت توانير م.الف :4974شناسه آگهی :1468920

شــركت توانيــر در نظــر دارد 10 دســتگاه خــودروی اســقاط مســتقر در انبارهــاي مركــزي خــود واقــع در تهرانســر را بصــورت  مزايــده عمومــي يــك مرحلــه اي ) بصــورت 
الكترونيكــي( و از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت – بخــش مزايــده بــا توجــه بــه مــوارد ذيــل بــه فــروش برســاند:

1-مهلت و  محل دريافت ) نمايش ( اسناد مزايده : از تاريخ درج آگهي لغايت ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 1401/12/28 از طريق سايت
 www.setadiran.ir )سامانه تداركات الكترونيكي دولت- بخش مزايده(

تذكر: شماره مزايده مندرج در سايت فوق الذكر  1001001007000001مي باشد.
2-ميــزان تضميــن شــركت در مزايــده : ميــزان تضميــن شــركت در مزايــده بــرای خودروهــای منــدرج در جــدول ذيــل بــه صــورت مقطــوع مبلــغ 43/551/220 ) چهــل 

و ســه ميليــون و پانصــد و پنجــاه و يــك هــزار و دويســت و بيســت( ريــال مــي باشــد كــه نحــوه تهيــه و ارائــه آن در شــرايط مزايــده اعــام شــده اســت. 

وزن )كيلوگرم( وضعيت فروش نوع كاربری تيپ نوع سيستم مدل پالک اتومبيل رديف

1050 فروش اوراقی سواری 21 رنو 1991 تهران 27456-52 1

1150 فروش اوراقی سواری جی ال ايكس 405 پژو 1377 ايران11-217الف19 2

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-221الف19 3

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-852الف22 4

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-825الف19 5

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-853الف22 6

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-851الف22 7

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-282الف18 8

830 فروش اوراقی سواری صبا )جی.تی.ايكس( پرايد 1380 ايران11-329الف18 9

1150 فروش اوراقی سواری دولوكس پيكان 1367 تهران51- 77294 10

- مهلــت ارائــه  پيشــنهادات : حداكثــر تــا ســاعت 08:00 مــورخ  1402/01/14 از طريــــق سامانــــه فــــوق الذكــر مــي باشــد. ضمنــاً تاريخ گشــايش پيشــنهادات بر روي 
ســامانه يــاد شــده، ســاعت 10:00 مــورخ 1402/01/15 مــي باشــد.

4-ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج در سامانه مورد نظر مي باشد.
5-فقط شركتهای مجاز اسقاط كه مورد تاييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و پليس راهور ناجا می باشند ميتوانند در اين مزايده شركت نمايند.

تذكــر: متقاضيانــي مــي تواننــد نســبت بــه ارائــه پيشــنهاد در خصــوص مزايــده فــوق الذكــر اقــدام نماينــد كــه شــرايط شــركت در مزايــده هــاي الكترونيكــي منــدرج در 
ســامانه فــوق الذكــر را رعايــت نمــوده باشــند.

ــا شــماره تلفــن   ــرای بازديــد ب ــه ســايت www.Tavanir.org.ir مراجعــه و هماهنگــی ب ــراي كســب اطالعــات بيشــتر مــي تواننــد ب * متقاضيــان ب
ــد .  ــل نماين ــاس حاص 27935711-021 و 27935721-021 تم

رئیس کمیس�یون عمران و حمل و نقل ش�ورای اسالمی شهر تهران گفت: افزایش نرخ کرایه پس از ماه مبارک رمضان اعمال 
خواهد شد.به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی در جریان بررسی لوایح بهای خدمات در سال 1402 شامل تعیین نرخ 
بلیت و کرایه وس�ایل حمل و نقل عمومی گفت: افزایش نرخ کرایه پس از ماه مبارک رمضان اعمال خواهد ش�د، اما پیشنهاد 
شهرداری برای افزایش نرخ کرایه مترو، پیش بینی ورودی و مبلغی برای پیمایش کیلومتر در مترو است و در ساعات اوج و غیر 
اوج مبالغ متفاوت خواهد بود.وی ادامه داد: برای کسانی که به صورت الکترونیک بلیت خریداری می کنند و کسانی که به صورت 
حضوری بلیت می خرند، تفاوت قیمت وجود خواهد شد. همچنین در ساعات غیر پیک کرایه ها 15 درصد ارزان تر خواهد بود.
تشکری هاشمی صریح کرد: عدد پایه دو هزار و 295 تومان به صورت الکترونیک در ساعت غیر پیک و دو هزار و 700 تومان 
در ساعات پیک است، یادآور شد: نرخ بلیت به صورت حضوری در گیشه دو هزار و 550 تومان در ساعت غیر پیک است و در 
ساعت پیک به صورت خرید حضوری سه هزار تومان خواهد بود.تشکری هاشمی تصریح کرد: مبلغ ورودیه مترو از حداقل 
 دو ه�زار و 295 تومان تا حداکثر س�ه هزار تومان پیش بینی ش�ده و برای پیمایش پ�س از دو کیلومتر به ازای هر کیلومتر
 200 ری�ال به س�ر جمع هزینه ها افزوده خواهد شد.تش�کری هاش�می با تأکید ب�ر اینکه برای خط پنج مت�رو نیز حداقل 
مبلغ ورودیه سه هزار و 213 تومان خواهد بود که در صورت خرید حضوری در ساعات اوج سفرهای شهری تا حداکثر چهار 
هزار و 200 تومان افزایش خواهد یافت، گفت: حداکثر پیمایش برای34 کیلومتر در نظر گرفته شده است؛ درحالی که کسانی 
که از گلش�هر وارد تهران می شوند ممکن است بیش از 80 کیلومتر مسافت را طی کنند.رئیس کمیسیون عمران و حمل و 
نقل ش�ورای اسالمی شهر تهران خاطرنش�ان کرد: از 6 هزار و 273 تومان تا حداکثر هشت هزار و 200 تومان هزینه خرید 
بلیت حضوری از هش�تگرد است که در این مسیر، مسافران بیش از 150 کیلومتر پیمایش خواهند کرد.برای کاهش رغبت 
 خرید بلیت های تک سفره و کاغذی، هزینه هر بلیت برای شهر تهران چهار هزار تومان، کرج پنج هزار تومان و فرودگاه امام

 15 هزار تومان خواهد بود.

| افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی پس از ماه مبارک رمضان

یک کارشناس محیط زیست:

رهاسازی آب سدها
 به "دریاچه ارومیه" باید قبل از 

کشت بهاره انجام شود
یک کارشناس محیط زیست گفت: رهاسازی آب 
از س��دها، باید در همین نیمه دوم اسفند و نیمه 
اول فروردین ماه انجام شود، چرا که با فرارسیدن 
بهار و آغاز کشت بهاره در حوضه دریاچه رهاسازی 
بیهوده است و آب به مصرف کشاورزان می رسد.

محسن موسوی خوانساری در گفت وگو با تسنیم 
در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار 
کرد: رئیس جمهور در تاریخ ۵ اسفندماه تونل زاب 
را افتتاح کردند و مقرر شد تا ساالنه بیش از 600 
میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه برسد. در 
همان روز استاندار آذربایجان غربی نیز اعالم کرد 
که رهاس��ازی آب از سد بوکان به سمت دریاچه 
ارومیه آغاز می شود.وی افزود: پیرو این مسئله در 
هفته های اخیر و هفته جاری بارش های خوبی را 
در حوضه آبریز ارومیه داش��ته و خواهیم داشت. 
در دو روز گذش��ته نیز به دنبال همین بارش ها 
رودخانه س��یمینه رود، رود سقز و سایر رودهای 
منتهی به دریاچه ارومیه سیالب های خیلی خوبی 
داشتند؛ لذا شرایط مناسب برای رهاسازی آب از 
سدهای منتهی به دریاچه ارومیه مساعد است و 
با توجه به اینکه میزان برف در ارتفاعات حوضه 
آبریز این سدها بسیار خوب است، این مهم باید 
انجام ش��ود.یک کارشناس محیط زیست گفت: 
مسئولین و کارگروه محترم احیای دریاچه باید 
توجه کنند که رهاس��ازی آب از سدها به عنوان 
یکی از 24 راهکار احیای دریاچه ارومیه، باید در 
همین نیمه دوم اسفند و نیمه اول فروردین ماه 
انجام شود چرا که با فرارسیدن بهار و آغاز کشته 
بهاره در حوضه دریاچه رهاسازی بیهوده است و 

آب به مصرف کشاورزان می رسد.
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