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چرا نذر امام حسین(ع)؟!
اگر پرچم عزت طلبی و آزادگــی هنوز در دست
برخی در اهتزاز است ،اگر خون غیرت و مروت و
جوانمردی دررگهایانسانهایغیور وآزاده در
جریان است ،اگر روحیه ایثار و فداکاری همچنان
جزء وجود حق بــاوران حق یاور است ،اگر فریاد
ظلم ستیزی و مبارزه با ظالمان هنوز طنین انداز
است،اگرشرفوتنبهذلتندادنهمچناناصلی
ترین نشانه انسانیت است ،اگر دین و ایمان و آیین
اسالم ناب محمدی از پس قرن ها فراز و فرود هنوز
ملجأ امید و آمال خداباوران حق طلب است ،اگر
چراغ هدایت بشر به سوی سعادت و کمال واقعی
هنوز روشــن و کشتی نجات انسان در اقیانوس
پرتالطم و مواج جهان همچنان در حال حرکت به
سوی ساحل امن و رضایت الهی است ،بی تردید
و بی گمان نقش امام حسین(ع) و یاران اندک اما
به غایت خداباور و به یقین رسیده اش در روشنایی
و تشخیص حق از باطل و پیمایش طریق عزت و
سعادتانسانهمچنانبیبدیلوبینظیراستو
چونامامحسین(ع)،اینبزرگقافلهساالرعشق
و ایمان ،این احیاگر اکمل ادیان ،این اسوه ،الگو و
اسطورهواقعیآزادگیوعزتدینداری،اینتجلی
غیرت الهی در پیش چشم جهانیان ،این فرزند
پیغمبر آخر الزمان ،این دردانه هستی و پور گران
قدر علی مرتضی و زهــرای مرضیه ،تمام هستی
خود ،فرزندان ،برادران و یارانش را نثار مانایی و
جاودانگیدینحقوسنتوآیینمحمدیواحیای
آزادگی و نجات انسانیت از ذلت کرد .بر ماست که
هرچه در توان داریم در همچنان زنده نگاه داشتن
«نهضت بیداری» حسین(ع) بکوشیم .هر وجدان
بیداروانسانعزتطلبیکهبهحقیقتحسین(ع)
و خدای حسین(ع) باور دارد ،با ندایی که از عمق
جانوفطرتپاکبهگوشجانشمیرسد،دوست
می دارد و بلکه بر خود فرض می داند که به اندازه
وسعوتوانوظرفیتوقابلیتخودگامیدرجهت
زندهنگاهداشتننهضتحسینی،آنقیامخداییو
سراسرایمانواخالصوآزادگیبرداردبرایقیامی
الهی،سرنوشتسازوتاریخیوبیمثلومانندکه
تداومرسالتانبیاووالیتوامامتراتاظهورمنجی
عالم وجود ،برای هدایت و سعادت انسان رقم زد
و چون به فرمایش رسول اعظم ،حسین(ع) چراغ
هدایتاستوکشتینجات،ونهاینچراغخاموش
شدنی است و نه این کشتی شکستنی ،پس هر
طالب فیضی ،هر حق طلبی ،هر عزت مداری ،هر
عاشق وصالی و هر آرزومند چنگ زدن به ریسمان
الهی و سوار شدن بر کشتی نجاتی که ناخدایش
حسین(ع)ومقصدشعرشورضوانالهیاست،
میکوشدکاریکندتادرزمرهتالشگراندرمسیر
زنده نگاه داشتن نام حسین(ع) و نهضت بیداری
آن بزرگوار باشد .عده ای قلم متبرک می کنند به
نامحسین(ع)ومینویسندازحسینوقیامخدایی
اش ،عده ای گفت و زبان و دهان معطر می کنند
به نام و یاد فرزند رسول خدا ،آن سبط اصغری که
پیامبر درباره اش فرموده« :حسین منی و انا من
حسین» ،عده ای شعر و مرثیه می سرایند و می
خوانند برای حضرت سیدالشهدا ،عده ای برای
اینیکیازپنجتنآلعباویکیازخمسهباریافتهبه
«کساء» هر چه دارند در طبق اخالص می گذارند،
ازعشقووفاواظهارارادتپسازهرصالة،عدهای
با عشق حسین(ع) ،عزیزانشان را به وقت نیاز گاه
به میدان دفاع از کیان دین و میهن و گاه به میدان
دفاع از حرم اهل بیت(ع) می فرستند و کیست که
نداندعزتواستقاللامروزوطنمدیونجانفشانی
های فرزندان رشید ایران محب اهل بیت است و
کیست که نداند در این زمان کور شدن چشم فتنه
وداعشیانخونخواربهدستموالیانومحباناهل
بیترقمخوردهاست.
آری،عدهاینیزخیمهعزابهپامیکنندومردماندر
آنجاازخداورسولوقرآنواهلبیتوقیامکربالمی
شنوند ،از حق ،از باطل ،از تشخیص حق از باطل ،از
ایثار،جوانمردی،آزادگی،حقطلبیوامربهمعروف
ونهیازمنکرو...دراینخیمهها،مساجد،حسینیه
هاوتکایانهفقطازشمرویزیدوابنزیادو...سال61
،بلکهبایدازشمرویزیداینعصروزمانهنقاببرداری
شودچراکه«کلیومعاشوراوکلارضکربال»و...
پسنذربرایحسین(ع)،نذربرایزندهنگاهداشتن
عزت و آزادگــی و حق طلبی و انسانیت انسان و به
سعادت رساندن نوع بشر اســت ،نــذری که حتما
دستگیریازمستمندان،گرهگشاییازکارمردمان،
خیرخواهیومدد رسانی،عاطفهومهربانی،انسان
دوستی و رعایت حقوق دیگران ،ایثار و فداکاری،
وفــای به عهد و امانتداری و البته اخــاص الزمــه و
ضرورتیانکارناپذیراست.
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حذفسودمرکبدرایستگاهنهایی

با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی ،پرونده حذف سود مرکب از نظام
بانکیبهمجمعتشخیصمصلحترفت
نمایندگان مجلس ش ــورای اســامــی طرح
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند،
طــرحــی کــه مــوجــب ح ــذف س ــود مــرکــب از
قراردادهای بانکی پنج سال اخیر می شود.
بــــه گـــــزارش مـــــهـــــر ،در جــلــســه عــلــنــی
دیروز مجلس شورای اسالمی طرح دو فوریتی
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی
کشوربه مجمع مصلحت نظام ارجاعشد.پیش
از این شورای نگهبان به طرح اشکاالتی وارد
کرده بود .این اشکاالت عمدتا مربوط به آثار
بودجهایاینمصوبهبربودجهبانکهایدولتی
است.شایان ذکــر اســت ،ایــن طــرح در صحن

علنی مجلس شورای اسالمی بررسی و سپس
به شورای نگهبان ارسال شده بوداما پس از
ایرادات شوراینگهبان بهاینطرح،کمیسیون
برنظرخوداصرارکردو درنهایت وکالی ملت با
 ۱۵۰رایموافق 3،رای مخالفو ۵رایممتنع
از مجموع  ۲۱۱نماینده حاضر در جلسه این
طرحرابهمجمعتشخیصمصلحت نظام ارجاع
دادن ــد.ش ــورای پــول و اعتبار  15م ــرداد ماه
امسال نیز مصوبه ای داشــت که براساس آن
«دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات
موسسات اعــتــبــاری» را تصویب کــرده بــود.
مصوبه ای که طی آن الزامات فقهی از جمله
حذفسودمرکبگنجاندهشدهاست.

چینعلیهتعرفههایواشنگتنبهسازمانتجارت
جهانیشکایتکرد

وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعالم کرد
پکن پــرونــد های علیه واشنگتن در سازمان
تجارت جهانی () WTOدربــاره تعرفههای
واردات ــی آمریکا بــاز کــرده است.به گــزارش
فــارس ،وزارت بازرگانی چین در بیانیهای
اعالم کرد پکن پروند های علیه واشنگتن در
سازمان تجارت جهانی ( )WTOدرخصوص
تعرفههای وارداتی آمریکا باز کرده است.به
گفته این وزارتخانه ،دور جدید تعرفههای

آمریکا ،توافقی را که رؤسای جمهور آمریکا و
چین در نشست اوساکا امضا کردند ،نقض
میکند.
چین با عزم راسخ از حقوق قانونی خود مطابق
با قوانین  WTOحفاظت میکند.آمریکا
اول سپتامبر بر  15کــاالی چینی از جمله
کفش ،ساعتهای هوشمند و تلویزیونهای
مسطح تعرفه اعمال کرد و چین نیز تعرفههای
جدیدی بر نفت خام آمریکا وضع کرد.

واردات ۵۴۰خودروی مدل باال با کارت بازرگانی
یکروستایی!
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اعالم
واردات غیرقانونی  ۵۴۰خودروی مدل باال
با استفاده از کــارت بازرگانی یک روستایی
گفت :امسال رشد  ۳۷درصدی درآمدهای
مالیاتی استان بدون فشار بر مؤدیان و از راه
مقابله جدی با فرار مالیاتی و وصول معوقات
ص ــورت گــرفــت .بــه گـــزارش تسنیم ،حسن
کوماسی اظهار کــرد :ظرفیتهای قانونی
بسیاری از جمله مــواد  161و  181قانون
مالیا تهای مستقیم و امکان قانونی رصد و
بررسی تراکنشهای بانکی برای شناسایی و
مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد که باید از آن
بیش از گذشته بهره گرفت.
وی تصریح کـــرد :هــمــکــاری دستگا ههای
نظارتی ،قضایی و انتظامی آذربایجان غربی
برای تسهیل وصول مالیات و مسدود ساختن

راههــای فــرار مالیاتی باید در اولویت باشد.
کوماسی افزود :پرونده واردات  540دستگاه
خودروی مدل باال که از طریق کارت بازرگانی
یک روستایی در ارومیه صورت گرفته یکی از
پروندههای قابل توجه فرار مالیاتی است که
بدهیمالیاتی 500میلیاردریالیرارویدست
دستگاهمالیاتیآذربایجانغربیگذاشتهاست.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره
به صــدور بی رویــه کــار تهــای بازرگانی در
مناطق مرزی استان افزود :موضوع دریافت
مالیات بر ارزش افــزوده و علی الحساب به
ماخذ ارز دولتی از وارد کنندگانی که از کارت
دیــگــران استفاده میکنند ،باعث تشدید
دالل ـیهــا وبــه تبع آن افــزایــش معوقههای
مالیاتی در این حوزه برای آذربایجان غربی
خواهد شد.

آمادهسازیهزارهکتارزمیندولتیبرایطرحملیمسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی از فراخوان ساخت
مسکن در هزار هکتار زمین آمادهسازی شده
دولتی خبر داد و شرایط ثبت نام در طرح ملی
مسکن را اعالم کرد.به گــزارش ایسنا ،علی
نبیان در نشست خبری اظهار کرد :مقدمات
ساخت  400هزار واحد در سطح کشور فراهم
شده که سهم شهرهای جدید  200هزار واحد
اســت که زمین آن را شرکت عمران تامین
خواهد کرد 100 .هزار واحد برعهده شرکت

بازآفرینی و  100هزار واحد نیز بر عهده بنیاد
مسکن است .وظیفه سازمان ملی زمین این
اســت که زمین مــورد نیاز بــرای ساخت این
 200هــزار واحــد بــرای شرکت بازآفرینی و
بنیاد مسکن تامین شود.وی افزود :هم اکنون
در حال فراهم کردن مقدمات ثبت نام هستیم.
کسانی که به عنوان متقاضی می خواهند ثبت
نام کنند نباید قبال از مسکن دولتی استفاده
کرده باشند و فرم «ج» آن ها باید سبز باشد.

خودسوزییکخانممقابلیکیازواحدهای
قضاییتهران

یک خانم در مقابل یکی از واحدهای قضایی
تهرانبابنزینیکهازقبلتهیهکردهبود،مبادرت
به خودسوزی کرد .به گزارش میزان ،یک مقام
آگاهدردادگستریتهرانبااشارهبهخودسوزی
یکخانممراجعهکنندهمقابلیکیازواحدهای
قضایی تهران درباره سابقه پرونده فرد مذکور
گفت :این فرد در اسفند سال  ۹۷و در حالی
که پوشش نامناسب داشته است ،با ماموران
نیرویانتظامیدرگیرمیشودوبهآنهاتوهین
میکند که مستندات الزم در همین خصوص از
ناحیه ماموران تهیه و به دادسرای تهران تحویل
میشود.برهمیناساسبرایمتهممورداشاره
باعنوانجریحهدارکردنعفتعمومیوتوهین
بهمامورانپروندهقضاییتشکیلشدهاستکه

نامبردهازهمانزمانتاکنونباصدورقرارتامین
آزادبودهوامروزبهدادگاهمراجعهمیکند.
این مقام آگاه افزود :امروز و در هنگام مراجعه
فرد مورد اشاره ،رئیس دادگاه به واسطه فوت
یکی از بستگانش در مرخصی به سر میبرده و
برای این فرد هیچ اقدام قضایی به عمل نیامده
است و مقرر میشود در وقت دیگری به مرجع
قضایی مراجعه کند که نامبرده پس از خروج از
واحدقضاییبابنزینیکهازقبلتهیهکردهاست،
مبادرت به خودسوزی می کند .وی بالفاصله
به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون تحت
مراقبت پزشکی است .گفتنی است که تاکنون
برای این فرد دادگاهی برگزار نشده و او حکم
محکومیتندارد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دولت محترم! می دانید دست درازکــرد
ن برای پول قرض گرفتن یعنی چه؟ این را
حقوق بگیران کارگر و بازنشستگان تامین
اجتماعی و ...خوب می دانند! متاسفم شرم
باد برآن کسانی که این گرانی را برما تحمیل
وما را شرمنده خانواده و مردم کردند.
••شهریور به نیمه رسید ولی از پرداخت حق
التدریس سال قبل خبری نشد  .خستگی یک
سال کار به تن مان ماند.
••درصــدا وسیما از بزرگی شنیدیم ما در
سال220 ،هزارتن ماهی قزل آال تولید می
کنیم .اگرآمارصحیح است چرا باید ماهی
این قدر گران به دست مردم برسد؟! مردم
به علت گران بودن گوشت قرمز به پروتئین
ماهی نیاز دارنــد .بــرای این که تــورم پایین
بیایدباید به قیمت کیلویی  15هزار تومان
برسد نه35تا 40هزار تومان .
••جالب است که آقای روحانی باید با دزدی
ها مقابله کند برعکس با قو ه قضاییه مقا بله
می کند!
••لطفا ازایجاد جو روانی برای صف نانوایی
خــودداری کنید.خوداین گــزارش ها باعث
تشویش وهجوم بیشتر مــردم به نانوایی ها
خواهدشد.برای عمل به رسالت خبری خود
لطفاگزارشهارابرایمسئوالنارسالکنید.
••قوه قضاییه دالالن دارو را به اشد مجازات
برساند آنان باجان ومال بیماران بازی می
کنند.
••همه می دانند اروپــا به طور مستقل نمی
تواند به تعهد خود در برجام اقدام کند پس
تهدید راهگشا نیست اقدام عملی انجام شود.
••دوستی که می فرمایید باید راه دوستی با
مسکو و پکن را در پیش بگیریم؛ اوال این دو
کشور همان هایی هستند که در دهه ۸۰
می توانستند قطعنامه های شورای امنیت
سازمان ملل علیه ایران را وتو کنند و نکردند؛
ثانیا قطعا این کشورها هم فقط دنبال منافع
خود و ارتزاق از منابع خدادادی دیگر کشورها
هستند!
••بازداشت مداحاناسرائیلیباعث تقدیر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

است و باید مداحا ن سامان دهیشوند تا
خرافات و داستان های خیالی به مردمتحویل
ندهند وکمی هم از کلما ت پندآموز اهل
بیتبه جوانانبگویند .ضمناباید از آن ها
که درآمد میلیونی دارند و گروهیبا هواپیما
ی دعـــوتمـــی شــونــد،
بــهمــراســمالکــچــر 
مالیاتحسابیگرفتهشود.
••متاسفانه کمیته امــداد شهرستان خواف
از توابع استان خراسان رضــوی از پذیرش
مددجو طفره میره و به رغم این که مورد ما به
علت فوت همسر هست و باید در اولویت این
نهاد حمایتی باشه پاسخی که به ما میدن،
میگن بودجه نداریم و فقط ثبت نام می کنیم
و پذیرش منوط به تخصیص اعتباره و از دست
ما خــارجــه...حــاال واقعا ایــن ســوال مطرح
میشه این خانواده چهار نفره که یک خانم
خانه دار و سه فرزند محصل هستند و دو
ماهه بدون سرپرست شدن تکلیفشون چی
میشه؟! آیا دولت و کمیته امداد نباید جواب
گو باشن؟ این خانواده با  ۱۸۰تومان یارانه
چطور زندگی کنه؟
••به جای این که سرتاسر شهر از نوشته های
قیصر امین پور راجع به محرم مطلب انتخاب
و استفاده شده .از سخنان امام حسین علیه
الــســام وام ــام سجاد علیه الــســام مطلب
می زدند .سخنان آقای قیصر امین پور برای
خیلی ها نامفهومه.
••آقــــای رئــیــســی بــه ف ــری ــادم بــــرس .ســال
۹۷خودروی ساینا ثبت نام کردم قیمت بازار
۳۹تومن بود و سایپا۱۵میلیون نقدی گرفت
و الباقی آن ماند .اما امروز باید ۴۳میلیون
دیگر بدهم .من بازنشسته چه کنم و از کجا
بیاورم؟
••قیمتدالراومدپایینچراپسقیمتماشین
چینی مثل MVMپایین نمیاد؟ هنوز روز
به روز باالتر هم میره .کسی هست که بر اینا
نظارت کنه؟ وقتی خــود دولــت وکارکنان
دولــت سهام دارنــد معلومه ازگ ــرون شدن
خوشحال هم میشن.
••یادداشت آقای حسن زاده دربــاره بورس

نمابر05137009129 :

خیلی عالی بــود خــواهــش مــی کنم مــردم
رابــابــورس بیشترآگاه کنید هزینه کالس
بورس با بودجه ما همخوانی ندارد.
••بــه اون آق ــا یــا خــانــمــی کــه مــی گــویــد به
دستاوردهای برجام توجه کنید باید عرض
کنم شما اتفاقا باید توجه تون رو باال ببرید در
جایی که خود وزیر نفت میگه فروش نفت قبل
از برجام بیشتر و راحت تر از بعد برجام بود
دیگه چه انتظاری دارید؟
••چراتأمین اجتماعی ۱۵درصد پروانه را از
مالک می گیردولی هیچ کارگری را بیمه نمی
کند؟ این واقعا ظلمه.
••تابلوهایی که به تازگی شهرداری برای ایام
ماه محرم کار کرده خیلی جالبه و نسل جوان
رو با مضامین عاشورا آشنا می کند.
••چــرا بــرخــی شــرکــت هــای پــخــش ،دارو و
واکسن های دامی رو احتکار می کنن؟
••پدیده زشت و کثیف زباله گردی برای امرار
معاش کم کم دارد نهادینه می شود .اوال با
تصویب قانون در مجلس این پدیده جرم تلقی
شود ثانیا با حمایت از رونق تولید مردم از این
پدیده زشت دست بردارند.
••یکی بــه شــهــرام شکیبا بگه اصالمجری
مناسبی برای شبکه کودک نیست و این قدر
ژست نگیره.
••بــه رغــم اعــام رسمی و رســانــه ای قبلی
مبنی بر ارزان شدن گوشت قرمز،متأسفانه
این وعده سرانجام تحقق نیافت .این خلف
وعده آن هم بااطالع رسانی عمومی تأثیرات
نامطلوبی دارد.امیدواریم منتشرکنندگان
این خبر از این پس تازمان حصول اطمینان
کــامــل ،خبری را رســانــه ای نکنند یــا این
کــه باتوضیحات منطقی ومستدل دالیــل
اجرانشدن آن را اعالم کنند.
••سریال بوی باران همان بهتر که تمام شد
چون بد آموزی و خشونت حتی در زنان زیاد
داشت که متاسفانه قسمت آخردربیمارستان
نشان دادن خشونت یک زن چندان خوشایند
نبود ،چــرا خشونت را در جامعه رواج می
دهند؟

افزایش تا  100درصدی کرایه اسنپ و تپ سی

سرگردنه بگیری تاکسیهای اینترنتی
پیامهاوگزارشهایمتعددمردمیدرخصوص
افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های
اینترنتی فعال در مشهد ،سبب شد بررسی
دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم
و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط
متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم .پس
از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات
را طــی ســه م ــاه گــذشــتــه اســتــخــراج کــردیــم
و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی
های اینترنتی ،آژانس ها و تاکسی های شهری
مشخص شده ،مورد ارزیابی قرار دادیم که این
ارزیــابــی نکات مهمی را در خصوص تاکسی
های اینترنتی به ما نشان می دهد.به گزارش
خــراســان ،آن چه طی چند ســال اخیر باعث
افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی
های اینترنتی شده بود ،تفاوت قابل توجه نرخ
کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی
بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد
برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی
فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود اما به
نظرمیرسدپسازجذبمشتریوآسودهشدن
خیال مدیران این شرکت ،حاال دیگر حفظ این
مزیتچنداناهمیتیبرایشاننداردتاجاییکه
طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی
در برخی مسیرهای بررسی شده ،بین  70تا
 100درصد افزایش یافته است .این افزایش
بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت
ها را درآورده است ،چرا که اگرچه تورم حاکم بر
کشور ،قیمت بسیاری از کاال را افزایش داده اما
این سطح از تغییر قیمت کرایه ها آن هم فقط
طی کمتر از شش ماه ،تقریبا نمونه مشابه دارد.
▪بررسی مصداقی افزایش قیمت ها

بــرای پیگیری دقیق ایــن موضوع ،نــرخ کرایه
تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را
بررسی کردیم .طبق اطالعات حاصل شده از
این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده
است،نرخکرایهتاکسیهایاینترنتیدوشرکت
اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از
تاکسیهایتلفنیوتاکسیهایشهری(کرایه
دربستی)نیستبلکهدرمواردیگرانترازآنها
نیزمحاسبهمیشود.بررسیکرایهتاکسیهای
اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا
کنون نیز نتایج جالبی دارد .طبق اطالعات
استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین
دریافت اطالعات از تعدادی از شهروندان که در

مسیرهایثابتیازتاکسیهایاینترنتیاستفاده
می کنند ،نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های
اخیرافزایشچشمگیریداشتهاست.
▪مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت
و تعزیرات

عالوهبربررسیمیدانی،همراهباقاضی«جلیلی»
رئیسشعبهسیارتعزیراتو«اصولی»کارشناس
نظارتوبازرسیسازمانصمتخراسان رضوی
بهدفتردوشرکتتپسیواسنپسریمیزنیم
تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را
بشنویم .در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با
ارائهتوضیحاتیدرخصوصاحتمالتخلفدرنرخ
گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی
میپرسد«:ایننرخگذاریهابهچهصورتبوده
و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه
مصوبیافزایشیاکاهشمییابد؟واینکهتغییر
قیمتناگهانیدرسهماهگذشتهدراسنپوجود
داشتهاستیاخیر؟»
▪کرایه هــای گــران تر از تاکسی تلفنی و
تاکسی های شهری

«اصــولــی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت
سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می
گوید  :طبق بررسی های انجام شده ،اسنپ در
برخی از مسیرها و ساعات ،قیمت هایی باالتر از
نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد .شما به
عنوان باالترین مقام اسنپ در استان خراسان از
شرایطومنطقنرخگذاریدرشرکتتاناطالع
مقایسه قیمت یک مسیر ثابت
در  3بازه زمانی
اسنپ
تاریخ

ساعت

مبلغ

 ۲۳فروردین

۱۰:۰۰

۶۵۰۰

 ۵تیر

۱۰:۲۰

۸۰۰۰

 ۳شهریور

۹:۵۵

۱۰۵۰۰

تپ سی
تاریخ

ساعت

مبلغ

 ۲۱فروردین

۱۰:۱۵

۵۵۰۰

 ۱۱تیر

۱۰:۰۰

۸۵۰۰

 ۴شهریور

۱۰:۴۵

۱۱۰۰۰

دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید :ما در مشهد
هیچاطالعاتیدراینخصوصنداریمومواردیرا
کهموردنیازاستازتهراناستعالممیگیریمتادر
اختیارمانقراردادهشود،مشکلیباارائهمدارک
واطالعاتنداریماماارائهآنزمانبراست.
«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره
افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می
گوید :به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر
قیمت لوازم یدکی ،استهالک خودرو و دیگر
هزینه ها ،قیمت ها به طور میانگین نسبت به
سال قبل افزایش نسبی داشته است .سیستم
قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان
عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر
به عواملی مثل مسافت ،شرایط جوی ،ترافیک،
ساعت درخواست ،میزان دسترسی و همچنین
عرضه و تقاضا بستگی دارد .در این بازدید پس
از شنیدن ایــن توضیحات ،بــرای اعــام نرخ
مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره،
توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
▪موضوع در دست بررسی

در ادامه به شرکت تپ سی ،دیگر شرکت بزرگ
تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم« .بزرگ
نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضــوی با ارائه
توضیحاتیمشابهدرخصوص شیوهنرخگذاری
می گوید  :نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص
است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر،
عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد
حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد.
او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره
بازرسیسازمانصمتاعالممیکندامابهدلیل
محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت ،درخواست
می شود نرخ ها در روزنامه خراسان رضوی
منتشر نشود .وی می افزاید :تا کنون این نرخ
ها از نرخ تاکسیرانی باالتر نرفته و قطعا آن روزی
که این اتفاق بیفتد ،روز مرگ کسب و کار ما
خواهدبود.بعدازانجاماینبازرسیهاوپیگیری
سرانجام کار« ،رضا شجاعی» معاون بازرسی و
نظارت صمت خراسان رضوی می گوید :پرونده
ایــن دو شرکت در حــال بررسی کارشناسان
این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل،
در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها
برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
مشروح ایــن گــزارش را در روزنــامــه خراسان
رضوی یا در سایت Khorasan news. com
بخوانید.

