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وزیر گردشگری: ۶۵۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت کرونایی به 

صنعت گردشگری پرداخت شد
وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی 
از پرداخــت ۶۵۰۰ میلیــارد ریال تســهیالت کرونایی به 

حوزه گردشگری در سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش ایلنا، علی اصغر مونســان )وزیر میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی(  در حاشیه افتتاح 
هتل کاروانسرای دودهک دلیجان در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به این هتل کاروانســرا که عالوه بر مکان اقامتی 
به فضایی جذاب برای گردشــگران تبدیل شــده است از 
پرداخت ۶۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت کرونایی به حوزه 

گردشگری در سال جاری خبر داد. 
ایــن  راهبــردی  برنامه هــای  از  یکــی  افــزود:  او 
وزارتخانه تنوع  بخشــی به محصوالت گردشــگری است. 
در همیــن راســتا گردشــگری اکوتوریســم بــه مجموعــه 
گردشــگری کشــور اضافــه شــد تــا از جاذبه هــای طبیعی 

کشور به خوبی بهره برداری شود.
در  طبیعت گــردی  این کــه  بیــان  بــا  مونســان 
ایفــای  حــال  در  تاریخــی  و  فرهنگــی  گردشــگری  کنــار 
نقــش خــاص خــود اســت، عنــوان کــرد: ایــن وزارتخانــه 
تنوع بخشــی بــه اقامتگاه هــا و جاذبه هــای گردشــگری را 
نیــز مدنظــر دارد کــه در ایــن راســتا فعال شــدن اقتصاد 
مردمــی بــرای مرمــت بناهــای تاریخی و تبدیــل آن ها به 
فضاهای اقامتی و گردشــگری، شکل گیری اقامتگاه های 
ســنتی و هتل کاروانســراها و بوتیک هتل ها مدنظر قرار 
گرفت و خوشــبختانه به میزان هتل های با ســتاره باال، 

این فضاها نیز مورد اقبال مردم قرارگرفته اند.
وزیــر میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی 
اظهار کرد: بوم گردی ها یکی از بخش های مهم در کشور 
شده اند و تقریبا در هیچ نقطه ای از کشور ضعف اماکن 
اقامتــی وجــود نــدارد درحالی کــه این امر درگذشــته یکی 
از ضعف هــای بــزرگ در حوزه گردشــگری کشــور قلمداد 
می شد، اما امروز به هر بهانه و موضوعی فضای اقامتی 

در دورترین نقاط کشور نیز ایجاد شده است.
مونســان در خصــوص ســفرهای نــوروزی نیــز اعالم 
کرد: در وهله اول از مردم درخواست می شود که در مدت 
باقی مانده تا نوروز ۱۴۰۰ به شــدت پروتکل های بهداشتی 
را رعایــت کننــد اگــر دســت بــه دســت هــم دهیــم قطعــا 
می توانیم شــرایط را به ســمت وضع سفید هدایت کنیم. 
باید از اجتماع ها دوری کرد، حتما از ماسک استفاده کنیم 

تا بتوانیم سفرهای نوروزی را داشته باشیم.
او بــا اشــاره به برگزاری جلســات با کمیتــه امنیتی 
و اجتماعــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، گفــت: بــرای 
گردشــگری نوروزی، ســه مدل امکان ســفر لحاظ شــده 
اســت که یکی از آن ها شــامل تورهای گردشــگری است 
کــه از مبــدأ تــا مقصــد و برگشــت بــه مبدأ شــرایط کامال 
مدیریت شده و تحت پروتکل های دقیق بهداشتی است 
و نگرانی برای وزارت بهداشت نخواهد داشت. در مدل 
دوم ســفرها، اقامــت مســافران در اماکن اقامتی اســت 
کــه قطعــا تحت مدیریت و کنترل خواهد بود، همچنین 
رفت وآمــد توســط نــاوگان هوایــی، زمینــی و ریلی انجام 

می شود و نگرانی کمتری در این راستا وجود دارد.

تعزیرات حکومتی شهر تهران: 
 قضات کشیک تعزیرات

در ایام عید فعال  اند
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی شــهرتهران از برپایی 
دو گروه گشــت صبح و بعد از ظهر به منظور بررســی 
مــداوم بــازار شــب عیــد خبــر داد و عنوان کــرد در ایام 

عید هم قضات کشیک ما فعال هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، محمدعلــی 
اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرتهران، گفت: 
طرح نوروزی از پانزدهم اسفند هر سال تا ۱۵ فروردین 

سال بعد است.
وی بــا اشــاره به آغاز بکار زودهنــگام طرح نظارتی 
در ســال جــاری گفــت: ایــن طرح بــا همه گیــری بیماری 
کرونا مواجه اســت و بخش زیادی از انرژی و نیروی ما 
صرف این قضیه شده است. اکثر همکاران ما دچار این 

بیماری شدند؛ چراکه از نزدیک در گیر قضایا بودند.
وضــع  تهــران  شــهر  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
بازرســی های امســال را هم مشابه ســال گذشته عنوان 
کــرد و افــزود: فــروش کاال های ســالمت محــور و احتکار 
آن زیــر نظــر ماســت. اســفنانی همچنیــن از برپایــی دو 
گروه گشت صبح و بعد از ظهر به منظور بررسی مداوم 
بازار شب عید خبر داد و گفت: در ایام عید هم قضات 

کشیک ما فعال هستند.
وی ادامــه داد: مجموعه فروشــندگانی که البســه، 
مــواد خوراکــی، پروتئینــی، میــوه و خشــکبار را عرضــه 
می کننــد، مــورد رصــد قــرار می دهیــم و مراکــز درمانی و 

اقامتی و عرضه کنندگان غذا مورد رصد ماست.
اســفنانی گفــت: تخلفــات در زمینه این اصناف در 
صورتی که از سوی مراجع ذی ربط و دانشگاه های علوم 
پزشــکی گزارش شــود، در کمترین فرصت مورد بررســی 
قــرار خواهــد گرفــت. ایــن مقــام مســئول در تعزیــرات 
حکومتــی شــکایات مردمــی را هــم از دیگــر بخش هــای 
مــورد بررســی ایــن ســازمان دانســت کــه در مــدت زمان 

کمی مورد رصد و صدور حکم قرار می گیرد.
اســفنانی افــزود: امســال کار را زودتــر از ۱۵ اســفند 
شــروع کردیــم هرچنــد رســما شــاید اعــالم شــود کــه کار 
تعزیرات از پانزدهم اســفند شــروع شــده اســت و هرچه 
بــه عید نزدیک می شــویم و خرید مردم بیشــتر می شــود، 
گزارش هــا افزایــش می یابــد و ضرورت ایجــاب می کند که 
حضــور تعزیــرات قــوت گیــرد. وی گفت: به مــردم توصیه 
می کنــم کــه مالحظــه داشــته باشــند و بداننــد کــه اوضاع 
محیطــی نامطلــوب اســت و مراعــات کننــد تــا بــه بیمــاری 
مبتال نشوند. اسفنانی اضافه کرد: اتحادیه مربوطه روغن 
اعالم کرده است کمبودی نداریم، ولی امروز هم گزارشی 

نسبت به عرضه روغن به دست ما رسیده است.
وی مشــکل را مختص توزیع دانســت و تاکید کرد 
کــه نظــارت بــر توزیــع بایــد تشــدید شــود و اگــر تخلفی 

هست، به ما گزارش شود.

اخبــــــــــــار

بــا افزایــش تــورم مــواد غذایی، ســفره های 
مردم آب رفته است ؛ به طوری که بعد از گرانی 
مــرغ و تخــم مــرغ، گوشــت به عنــوان یکی دیگر 
از محصــوالت پروتئینــی برای جانماندن از قافله 
افزایــش قیمــت بــا نوســاناتی در بــازار روبــه رو 
شــده اســت ظرف این چند روز هم خبر فروش 
گوشت قرمز قسطی در تهران با تایید و تکذیب 

رو به رو شد.
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی تهــران خبــر 
فــروش قســطی گوشــت را کــه بــه نقــل از وی در 

فضای مجازی منتشر شده است، تکذیب کرد.
به گزارش صدا و ســیما، علی اصغر ملکی، 
 رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی تهران ، اظهار 
کــرد: ایــن روزها گوشــت گران اســت و کســی آن 
را بــه صــورت قســطی در اختیــار قصابی هــا قــرار 

نمی دهــد کــه آن هــا نیــز بخواهند چنیــن اقدامی 
انجام دهند.

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی تهــران 
افــزود: ایــن خبــر کــذب اســت و در هیــچ جایــی 

گوشت به صورت اقساطی به فروش نمی رسد.
ســایت  کــه  اســت  حالــی  در  تکذیــب  ایــن 
تجــارت نیــوز، در گــزارش خــود به نقــل از همین 
مقــام نوشــته بود: ایــن روزها وضع بازار گوشــت 
خــاص اســت و شــب عید کمبــود گوشــت داریم. 
در برخــی محله هــای تهــران افــراد خیــر هســتند 
کــه ســرمایه دارنــد و گوشــت را به مردم قســطی 

می فروشند.
بررســی میدانی تهمین سایت نیز نشان می دهد 
برخــی کاســبان گــوش به گوش مــردم محله های 
جنوبــی تهــران رســانده اند کــه چنانچــه کســانی 

هستند که توانایی خرید گوشت ندارند یا »چک 
کارمنــدی بدهنــد، گوشــت را قســطی بخرند.« یا 

یک فرد معتمد محل ضمانت شان را کند.
برخــی قصاب هــا هــم بابت فروش قســطی 
گوشــت دفتر و دســتک تشــکیل دادند. هر کس 
گوشــت قســطی می خرد نامشــان را در سررسید 
می نویســند تــا ســر مــاه یا دو مــاه یک بــار بیایند 

تسویه حساب کنند.
قصاب های محل برای خرید گوشت قسطی 
به افراد غریبه یا کســانی که تازه وارد محل شــان 
شــده اند پیشــنهاد می دهنــد فرد معتمــد محل را 

معرفی کنند تا بتوانند گوشت قسطی بخرند.

 وضع تامین گوشت

در بازار بحرانی است

به گفته رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی 
بــازار آنقــدر  تهــران، شــرایط تامیــن گوشــت در 
برخــی  در  قصــاب   عــده ای  کــه  اســت  بحرانــی 
محله هــای تهــران بــا اعمال ســود جزئی، گوشــت 
ایــن  می دهنــد.  مــردم  دســت  بــه  قســطی  را 
فروشــندگان افــراد خیــری هســتند کــه ســرمایه 
دارند و بنا بر شــناختی که بر افراد دارند گوشــت 

را اقساطی به مردم می فروشند.

چرا گوشت در برخی قصابی ها 
نیست؟

در حالــی برخــی فروشــندگان گوشــت را 
اقســاطی بــه مــردم می دهنــد کــه علــی اصغــر 
ملکی معتقد است که گوشت نسبت به هفته 
گذشــته پنــج هــزار تومــان گران شــده اســت و 

در بازار فروشــندگان به زور یک گوســفند پیدا 
می کنند؛ چرا که فعال دور دور دامداران اســت 

و دامداران نرخ اعالم می کنند.
در روزهــای پایــان ســال برخــی قصاب هــا 
یــا گوشــت بــرای عرضــه ندارنــد یــا چنانچــه در 
بــا  باشــند،  داشــته  گوشــتی  ویترین هایشــان 
قیمت باال به مردم می فروشــند. علت افزایش 
قیمت گوشت چیست؟ رئیس اتحادیه گوشت 
گوســفندی تهــران بــه تجارت نیــوز پاســخ داد: 
علــت کاهــش عرضــه دام بــه بــازار ســه دلیــل 

دارد:
اولیــن دلیــل، قاچاق دام به مرزهای دیگر 

است.
دومیــن دلیــل، افزایــش نهاده هــای دامــی 
اســت. دامداران معتقدند کــه نهاده ها را گران 
خریدند، چنانچه بخواهند دام شان را با نرخی 

فعلی بفروشند، متضرر می شوند.
سومین دلیل این است که تعداد دام های 
قابــل فــروش تمــام شــده اســت و بــره جدیدی 
برای جایگزینی گوســفندها وجود ندارد. یعنی 
شرایط دام در کشور آنقدر بحرانی شده است 
کــه  افــراد برای تامین نیاز بازار دام های ماده را 
به کشــتارگاه بردند و حاال در بازار با کمبود رو 

به رو هستند.

 قیمت گوشت

بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان!
در روزهــای پایان ســال ۹۹ در حالی اوضاع 
بــازار گوشــت بــا یــک شــرایط خاص مواجه شــده 
کــه طــی این پنج ماه گذشــته علــی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی تهران نسبت 
بــه از ســرگیری قاچــاق دام هشــدار داده و گفتــه 
بود: »به ســبب گســتردگی مرزنشینی، در برخی 
دام،  قیمــت  چندبرابــری  اختــالف  گاهــی  نقــاط 
کوله بران را وسوســه می کند که یک تا ســه راس 
دام را با خود ببرند چرا که قیمت کنونی هر دام 
در کشــور مــا ۲ میلیــون تومان اســت و آن ســوی 
مرزهــا ۸ تــا ۹ میلیــون تومان پــول بابت دام های 

ایرانی می دهند«.

 آیا شب عید

 کمبود گوشت داریم؟
 ملکــی گفــت: شــب عیــد امســال کمبــود 
گوشــت داریــم. مغازه دارهــا گوشــت را ۱۳۰ هزار 
تومــان می خرنــد کــه با اعمال ســود متعــارف این 
هــزار   ۱۵۰ تــا   ۱۴۰ بــرای مصرف کننــده  گوشــت 

تومان تمام می شود.
به گفته رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی 
تهــران، فعــال وضــع دامــدران آنقــدر خــوب شــده 
است که در محل دامداری شان کارت خوان دارند 

و دام هایشان را فقط نقدی می فروشند.

و  الستیک فروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
پنچرگیــران اهــواز اعالم کرد الســتیک بــه میزان 
زیاد وجود دارد و فقط مقداری الستیک های ۱۳ 

اینچ )پراید و تیبا( با کمبود مواجه است.
اتحادیــه  رئیــس  اروجنــی،  قــدرت هللا 
الستیک فروشان و پنچرگیران اهواز، در گفت وگو 
با ایسنا در خصوص آخرین وضع الستیک خودرو 
در بــازار اهــواز اظهار کرد: وضع بازار الســتیک در 
اهواز مناســب اســت؛ تــب و تاب خرید الســتیک 
خوابیــده اســت و قیمــت الســتیک های دولتــی به 

قیمت بازار آزاد بسیار نزدیک شده است.
مــاه گذشــته الســتیک  پنــج  وی گفــت: در 
ارزان بود اما رفته رفته شرکت ها ابتدا ۳۰ درصد 
افزایــش قیمــت انجــام دادنــد و در دی مــاه نیــز 

الســتیک شامل ۵۰ درصد افزایش قیمت شد.
و  الستیک فروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
شــدن  نزدیــک  بــه  اشــاره  بــا  اهــواز  پنچرگیــران 
قیمــت الســتیک دولتــی بــه قیمــت الســتیک آزاد 
افــزود: بــا توجه به شــرایط به وجود آمده در بازار 
الســتیک، امید اســت که قیمت الســتیک کاهش 

یابد؛ نزدیک شــدن نرخ دولتی و آزاد به یکدیگر، 
نشانه خوبی است. اروجنی تصریح کرد: در بازار 
الســتیک فراوانــی رخ داده اســت و الســتیک بــه 
میــزان زیــاد وجــود دارد و تنها بازار الســتیک های 
۱۳ اینــچ )پرایــد و تیبــا( مقــداری با کمبــود مواجه 
اســت که اگــر کارخانه های تولیدکننده الســتیک، 
تولیــد خــود را افزایــش دهنــد ایــن مشــکل نیــز 
برطــرف خواهد شــد. وی بیان کــرد: اگرچه میزان 
تولید الستیک های ۱۳ اینچی افزایش یافته است 
اما با توجه به پرمصرف بودن این سایز الستیک، 

نیاز به افزایش تولید اســت زیرا اکثر خودروهای 
ایرانــی ماننــد پرایــد و تیبــا از الســتیک ۱۳ اینچــی 

استفاده می کنند.
و  الستیک فروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
مــا  خــود  از  اشــکال  گفــت:  اهــواز  پنچرگیــران 
مــردم اســت؛ بــرای مثال فــردی که الســتیک های 
ماشــین اش نــو و ســالم هســتند، به دنبــال خرید 
الســتیک  و نگهداری آن اســت و دریغ از این فکر 
که الستیک تاریخ انقضا دارد و فسادپذیر است.
اروجنــی تصریــح کرد: اگر مردم رعایت کنند 

و تنهــا افــرادی کــه بــه الســتیک نیــاز دارنــد خرید 
کنند، هیچ کمبودی وجود ندارد.

وی در خصوص وضع موجودی الستیک های 
خارجــی در بــازار نیــز گفــت: اکنون الســتیک های 
و  دارد  وجــود  بــازار  در  چیــن  کشــور  ســاخت 
الستیک های ساخت کشور کره نیز هم به صورت 
قاچاقــی و تعــداد پاییــن و هم به صورت قانونی و 
تعــداد بــاال در کشــور وجــود دارند امــا توصیه ما، 
خریــد الســتیک های ایرانــی و حمایــت از اجنــاس 

ایرانی است.

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور در 
شــصت و دومین جلســه ســتاد اطالع رســانی و 
تبلیغات اقتصادی کشــور عنوان کرد همکاری ها 
و فعالیت هایــی کــه اصنــاف در حــوزه نظارت هــا 

دارند قابل تقدیر است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در شصت و دومین 
جلســه ســتاد اطــالع رســانی و تبلیغــات اقتصادی 
کشــور کــه بــا حضــور ســعید ممبینــی رئیــس اتــاق 
اصناف ایران و ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت 
در اصناف کشور و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایــران و تهــران و دســتگاه های ذی ربــط در ســالن 
پیامبــر اعظــم)ص( در محــل وزارت کشــور برگــزار 

شــد، گفــت: در ایــن جلســه مباحــث و موضوعاتی 
که مطرح شد نشان از این است که در حوزه های 
مختلــف پیگیری هــای مناســبی انجام گرفته اســت 
گزارشــی در خصــوص عملکــرد نیــروی انتظامی در 
بحــث نظــارت و بازرســی ها بــود کــه آمــار و ارقامی 
کــه ارائه شــد نشــان از جدیــت این نیروهــا در کار 
دارد. وزیــر کشــور به گــزارش اصناف اشــاره کرد و 
افــزود: همکاری هــا و فعالیت هایــی کــه اصناف در 
حــوزه نظارت دارند و همکاری های که صنوف با ما 
داشــتند قابل تقدیر اســت و امیدواریم این روابط، 

همکاری ها و هماهنگی ها ادامه داشته باشد.
رحمانی فضلی به بحث در خصوص بررسی 

در مــورد تامیــن کاال و نظــارت بــر قیمت ها، برای 
نــوروز و مــاه رمضــان و ذخیــره ســازی اشــاره کرد 
از  کــه  گزارشــی  متولــی  دســتگاه های  افــزود:  و 
ذخیره ســازی دادنــد گــزارش بســیار خوبــی بــود 
تعییــن  مــورد  در  نداریــم؛  نگرانــی  هیچگونــه  و 
قیمت هــا و نظارت هایــی کــه انجــام مــی شــود و 
تنظیــم بــازار بخصــوص بــرای کاالهای اساســی و 
ضــروری قیمت هایــی مشــخص شــده کــه امــروز 
دقیقــا تعییــن مســئولیت و وظیفــه شــد کــه هــم 
نظــارت  و صنــوف،  اتحادیه هــا  هــم  و  تعزیــرات 
دقیقی داشــته باشــند. این مسأله به استانداران 
و فرمانــداران ابــالغ مــی شــود کــه در اســتان ها 

چنین ستادی را تشکیل دهند و کار انجام شود.
کرونــا  بــه وضــع  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
کــه  باشــد  گونــه ای  بــه  وضــع  امیــدوار هســتیم 
اســتان ها و شــهر های بیشتری بتوانند از ظرفیت 
نــوروز اســتفاده کننــد. اما تاکید بر این اســت که 
اگر وضع در اســتان ها و شهرهایی قرمز، نارنجی 
و زرد بود باید حتما محدودیت هایی اعمال شود 
کــه البتــه از نظــر گردشــگری، اقتصــادی و تجاری 
مردم آنجا را دچار اشکال می کند. یکسال است 
کــه مــردم مواجــه بــا چنیــن مســاله ای هســتند. 
تقریبــاً ســه عیــد نــوروز اســت کــه مــا مواجــه بــا 
محدودیــت هســتیم، در ســال ۹۸ بحــث ســیل 

را در ســطح وســیعی داشــتیم کــه موجــب شــد 
مســافرت های ما کم شــود. در ســال ۹۹ با بحث 
کرونــا مواجــه بودیــم و االن هــم در نــوروز ۱۴۰۰ 
جلســه  در  افــزود:  وی  داریــم.  را  کرونــا  ادامــه 
توصیــه شــد که با رعایت پروتکل هــا و با رعایت 
همــه شــرایط اعالمــی از طریــق قــرارگاه و ســتاد 
بتوانیــم ان شــاا... گردشــگری و خریــد و فروش 
مناســبی داشــته باشیم. گزارشــی که اصناف در 
ایــن زمینــه دادنــد، نمایشــگاه ها ممنــوع شــده، 
جشــنواره های فروش کاال از امروز شــروع شده 
اســت و در حوزه جهاد کشــاورزی هم قرار شــد 

چنین کارهایی انجام شود.

در زمانــی کــه همه مســئوالن و متولیان بر 
افزایش نیافتن قیمت بلیت قطار تاکید دارند و 
می گوینــد مســافران تنهــا بایــد ۲۵ درصد قیمت 
صندلــی خالــی را بپردازنــد، مقایســه نرخ هــای 
کنونــی بــا ماه های گذشــته نشــان از افزایش دو 

برابری قیمت آن دارد.
بــه گــزارش ایســنا، طــی هفته های گذشــته 
مســئله افزایــش یافتــن بلیــت قطــار در بســیاری 
از ســفرها و مســیرها مــورد اعتــراض مســافران 
قــرار گرفتــه بــود و حتــی نماینــدگان مجلــس نیز 
نســبت به آن اعتراض کردنــد. محمدرضا رضایی 
کوچی ،رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی، اعتراضش را نسبت به این مساله این 
گونــه مطــرح کــرد: مســاله قابل توجه این اســت 
کــه اگــر مــا قصــد داریم بــار مســافر را از جاده ها 
ببریم به ســمت قطار طبیعی است که باید برای 
مــردم جاذبــه ایجــاد کنیــم. در گام اول بایــد از 
نظر اقتصادی برای مردم به صرفه باشــد و مردم 

شبکه ریلی را ترجیح می دهند.
قطــار  بلیــت  قیمــت  افزایــش  افــزود:  وی 
خودش موجب دفع مســافر از این حوزه و ســوق 
دادن آنان به جاده ها می شود. کمیسیون عمران 
حتما این موضوع را دنبال کرده و از وزارت راه و 
شهرســازی و راه آهــن انتظار داریم نظارت جدی 

بر قیمت ها داشته و آن ها را کنترل کنند.
 اما مسئوالن شرکت راه آهن و متولیان حمل 
و نقــل ریلــی در ایــن بــاره معتقد بودنــد که قیمتی 
اســت  نیافتــه  افزایــش  ریــل  زمینــه ســفرهای  در 
و مســافران بایــد تنهــا ۲۵ درصــد از هزینــه بلیــت 

صندلی های خالی در کوپه شان را پرداخت کنند.
صنفــی  انجمــن  رجبــی  رئیــس  محمــد 
شــرکت های حمل ونقــل ریلــی نیــز در ایــن بــاره 
گفــت: قیمــت بلیــت قطــار افزایــش پیــدا نکــرده 
اســت و پیش از این چنین قانونی وجود داشــت 
که اگر مسافری صندلی خالی را کنارش بخواهد 
بایــد صــد درصد پــول بلیــت آن را پرداخــت کند. 

در شــرایط کنونی شــیوع ویروس کرونا دولت از 
حــوزه ریلــی خواســت تا قانــون ۵۰ درصد را برای 
پذیــرش مســافر در کوپه هــا اجــرا کننــد و در این 
راســتا بــا توجــه به اینکــه دولت هیــچ حمایتی از 
ما نکرد، درخواست دادیم تا مسافران ۵۰ درصد 

بلیت صندلی های خالی را پرداخت کنند.
فــراوان  پیگیری هــای  از  پــس  افــزود:  وی 
مصوب شد تا مردم تنها ۲۵ درصد از این هزینه 
را پرداخــت کننــد کــه البتــه تنهــا مســافرانی کــه 
ایــن هزینه هــای اضافه برایشــان اعمال می شــود 
کــه در کوپه هایــی بــا صندلــی خالــی هســتند اما 
خانواده هایــی کــه با هم ســفر می کنند می توانند 
کوپه هایی به اندازه تعداد خودشان تهیه کنند تا 

مشمول این قانون نشوند.
همچنین سعید رسولی ، مدیرعامل شرکت 
راه آهــن ، بــا بیــان اینکــه در ایــام نــوروز افزایش 
اظهــار  نداریــم،  بلیــت قطــار  قیمــت  قیمتــی در 
کــرد: تاکنــون نیــز افزایــش قیمتــی بابــت بلیــت 

قطــار نداشــته ایم امــا بــرای صندلی هــای خالــی 
توانسته ایم از ستاد ملی مقابله با کرونا مجوزی 
برای دریافت ۲۵ درصد از بهای بلیت را دریافت 
کنیم در حالی که قبل از شــیوع این ویروس اگر 
مســافری صندلــی خالــی را کنــارش می خواســت 

باید ۱۰۰ درصد پول آن را پرداخت می کرد.
مدیرعامل شــرکت راه آهــن ادامه داد: البته 
در میــان قطارهــای مســافری بلیــت قطــار پنــج 
ستاره با نرخ آزاد و در دامنه ای مشخص فروخته 
می شود اما قطارهای چهار ستاره و سه ستاره با 
کیفیت مناســب که افزایش قیمتی نداشــته اند و 
براساس مصوبه موجود بلیت های خود را عرضه 
می کننــد، امــا ممکن اســت قطارهای پنج ســتاره 
در ایام پیک با استفاده از مجوز قانونی که دارند 
تــا ســقف ۳۰ درصــد قیمت خــود را افزایش داده 
باشند. در این صورت مردم شاید تصور کنند که 
قیمــت بلیــت قطــار افزایــش پیدا کرده اســت در 

حالی که اینگونه نیست.

ایــن اظهــارات و واکنش هــا در حالی صورت 
گرفته است که به نظر می رسد شرکت های حمل 
و نقل ریلی به پیشــواز رفته اند و زودتر از موعد 
قیمــت بلیت هــای خــود را در مســیرهای مختلف 
افزایــش داده انــد چــرا کــه  مقایســه قیمت بلیت 
قطــار در ماه هــای گذشــته بــا روزهــای پیــش رو 

اثبات کننده  این مدعاست.
یکــی از شــهروندان قیمــت بلیــت قطارهای 
خریداری شــده خود را برای ایســنا ارسال کرد که 
نشان می داد در اواخر آذر با پرداخت ۱۲۴ هزار 
و ۶۰۰ تومــان بلیــت قطــار چهــار ســتاره غدیــر را 
برای مســیر تهران-مشــهد خریداری کرده اما این 
نــرخ بــرای امــروز و روزهــای آتی بــه ۲۴۵ هزار و 
۹۰۰ تومان رسیده است، چیزی حدود دو برابر!

البتــه قیمت هــای بلیت قطار در مســیرهای 
دیگر نیز همین گونه بوده و افزایش یافته است 
کــه بایــد دیــد ایــن افزایــش قیمت با کــدام مجوز 

صورت گرفته است؟

پیشوازشرکت های ریلی برای افزایش قیمت بلیت قطار

وزیر کشور: اتحادیه ها، صنوف و تعزیرات نظارت دقیقی بر قیمت ها داشته باشند
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