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محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

لزوم نگرش ویژه به ظرفیت
زاینده شوراها
بیست و یک ســال از تولد نظام شــورایــی در
شهرها و روستاهای کشور می گذرد؛ دو دهه
ای که پارلمان های محلی توانستند بسیاری
از مفاهیم و مولفه های مدیریتی را از پایتخت تا
کوچک ترین شهرها و روستاهای ایران اسالمی
دستخوش تغییرات کنند و نقشی نو بر پیکره
تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح محلی
بیندازند .نهال بیست و اندی ساله نظام شورایی
که البته سابقهای چهاردهه ای در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران دارد ،حاال به درختی
جوان و تنومند تبدیل شده است که هم حکم
سایه ساری مطبوع برای مردم این سرزمین را
دارد و هم از ثمره های بی شمارش تمام ایرانیان
متنعم می شوند .رکــن رکین تصمیم گیری
محلی حتی آن قدر قدرت و نفوذ دارد که بتواند
همپای دولــت ،با طرح و تهیه لوایح شهری و
روستایی دل به خانه سبز ملت بزند و چونان قوه
چهارم ،بهارستان نشینان را برای پیشبرد امور
خود متقاعد سازد.اما مسیر خانواده شورایی

کشور کم از سنگ و سنگالخ نیست و به قول
حضرت حافظ هرچند عشق این راه پر پیچ و خم
آسان می نمود ،مشکالت زیادی در مسیر گام
نهادن این نهاد مردمی رخ نمایی می کند .بی
توجهی به ظرفیت زاینده شوراها در چند سال
اخیر شاید بزرگ ترین ظلم و جفا از سوی پایتخت
نشینان و تصمیم گیران کشوری به پارلمان های
محلی به ویژه در شهرهای بزرگ و کالن شهرها
باشد .از طرفی رشد شهرها و الزاماتی که برای
اداره این مجموعه های مدنی وجود دارد و از
سوی دیگر نقش شوراهای شهر در مدیریت این
ابرسازمان ها ،گواه این امر است که باید بیش
از این ها دست پارلمان های تصمیم گیر محلی
را برای اتخاذ تدابیر الزم و مفید باز گذاشت .از
طرفی احترام به تصمیم این مجموعه ها از سوی
دولت و همدلی و همراهی الزم برای عملیاتی
شدن مصوبات و قوانین شوراها که با عینکی
موشکافانه تر و منطقی تر ،مشکالت و مسائل
محیط پیرامونی خود را رصد می کنند ،می تواند
اتفاقات بسیار مبارکی را در حوزه های مختلف
رقم بزند که در نهایت سودش نه تنها عاید شهر
و شهروندان ،بلکه در بخشی کالن تر نصیب
دولت شود .شهرها باید استقالل مالی خود را
برای رتق و فتق امور جاری شهر و شهروندان
حفظ کنند چراکه تجربه شهرداری های صرفا
دولتی ســال هــای پیش از نظام شورایی این
موضوع را به اثبات می رساند که دولتی شدن
ایــن مجموعه ها نه تنها شهرها را ســال ها به
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عقب بازمی گرداند بلکه به فربه شدگی دولت
و مشکالت عــدیــده اقتصادی و درجــا زدن و
استهالک مدیریت های شهری منجر می شود.
سال گذشته بود که وقت و انرژی بخش زیادی
از مجموعه شوراهای شهر در کشور به موضوع
الیحه درآمــدهــای شهری و زیربنای مهم آن
یعنی درآمدهای پایدار برای شهرها اختصاص
پیدا کرد .موضوعی که واکنش های زیادی را
از سوی این خانواده به همراه داشت و اعضای
شورای شهر مشهد نیز بر این عقیده بودند که
جایگزینی مالیات به جای عوارض در قانون،
می تواند عمال شوراها و مدیریت های شهری
را به نهادهای فلج و محتاج بودجه های قطره
چکانی دولتی تبدیل کند .نگاهی که هرچند
خوشبختانه با تغییرات زیادی مواجه شد و تبیین
بسیار خوبی برای رفع آن از سوی شورای عالی
استان ها صورت گرفت ،اما همچنان شهرهای
بزرگی مانند مشهد را تهدید می کند .بودجه
عمرانی شهری چون مشهد به هیچ وجه قابل
قیاس با استانی چون خراسان رضوی نیست و
الیحه بودجه  12هزار میلیاردی شهرداری این
شهر خود گویای آن است که نظام شورایی تا چه
میزان در شهر امام رضا(ع) کارآمد و موثر واقع
شده است .به هر روی با تبریک فرارسیدن هفته
شوراها به مردم مشهد و تمامی خانواده بزرگ
شورایی کشور امیدوارم با تغییر نگرش ها به این
مجموعه اثرگذار ،شاهد پیشرفت و آبادانی بیش
از پیش ایران باشیم.

اظهارات داغ زاهدی ،بازگشت تیام و تاج!
* «مــن به او [شهید قاسم سلیمانی] افتخار
میکردم ،افتخار میکنم و افتخار خواهم کرد،
کسی که جان خودش را در راه مملکت اش فدا
کرد نه کسانی که خودشان را به پول فروختهاند»،
«آمریکا و شرکایش مانند اسرائیل و سعودی
در برابر ایــران به زانــو درآمــدنــد»« ،ایــران بیدی
نیست که با این بادها بلرزد»« ،امروز ایران
خودش هواپیما و زیردریایی میسازد،
من به آنها افتخار میکنم» و و ...گفت
و گوی اردشیر زاهــدی ،وزیر خارجه
رژیم پهلوی با مجری شبکه بیبیسی
فارسی خیلی ها را شوکه کرد.
حــرف هــای جنجالی او در
انتقاد از کسانی کــه پول
مـــردم ایـــران را از کشور
خــارج می کنند و امــروز
بــه دنــبــال تحریم ایــران
هستند ،تجلیل از حاج
قاسم سلیمانی و ...با
واکنش کاربران فضای
مجازی همراه شــد .این
اظهارات در حالی بود که مجری بی بی
سی فارسی چند بار سعی کرد حرفهای
خودش را در دهان او بگذارد اما در این کار

موفق نبود و در نهایت به استفاده از تیتر «اردشیر
زاهدی :مخالفت من با تحریمها به معنی حمایت
از جمهوری اسالمی ایرانی نیست» بسنده کرد.
بخش های جالب و مهم گفت وگوی وزیر خارجه
پهلوی را در صفحه سیاسی ( )12آورده ایم.
* یکی از بهترین خریدهای خارجی تیم استقالل
در همه سال های گذشته بدون اغراق مامه تیام،
مهاجمتوانمندیبودکهگرچهدورانحضورش
در این تیم کوتاه بود ،اما همین مدت زمان
کوتاه کافی بــود تا او عنوان بهترین گلزن
خارجی تاریخ این باشگاه را از آن خود کند و
بدل به یکی از محبوب ترین های
این تیم نزد ه ــواداران شود.
گرچه شیخ دیاباته مهاجم
بلند قامتی کــه در این
فصل در پیشانی خط
حمله آبــی پوشان
خــوش درخشید
تــوانــســت تــا حد
زیــــــــادی جـــای
خــالــی تــیــام را پر
کند،اماحتیباادامه
حضور شیخ گلزن ،باز هم
بازگشت تیام می تواند خبر

بسیار خوبی برای آبی پوشان باشد .این خبر خوب
برای استقاللی ها با یک استوری معنادار شروع
شد .آن جایی که تیام در استوری اینستاگرامش،
تصویریباپیراهناستقاللگذاشتوجورسانهای
درباره بازگشت او شروع شد .مشروح این خبر را در
خراسان ورزشی بخوانید.
* بعد از آن که در هشتم دیماه  ۹۸مهدی تاج
به دلیل بیماری قلبی از سمت خود در ریاست
فدراسیون فوتبال استعفا کــرد ،در هفتههای
پایانی سال گذشته به آلمان سفر کرد تا به مداوای
بیمار یاش بــپــردازد .او که پس از انجام عمل
جراحی قلب ،در آلمان مبتال به کرونا شد و مدتی
در یکی از بیمارستانهای فرانکفورت بستری بود،
روز دوشنبه دو هفته قبل از بیمارستان مرخص
شد و دوران نقاهت را پشت سر گذاشت .رئیس
سابق فدراسیون فوتبال بعد از سپری کردن دوران
قرنطینه در آلمان ،روز گذشته به تهران بازگشت تا
به شایعات درباره بازنگشتن به ایران پایان دهد.
پیش از این شایعه شده بود که مهدی تاج به خاطر
اتفاقاتی که در دوران ریاستاش در فدراسیون
فوتبال به وجود آمده و پاسخ گو نبودن به ایران
نمیآید ،اما وی با پشت سر گذاشتن بیماریاش
بهتهرانبازگشت.خبرتکمیلیمربوطبهبازگشت
تاج را در خراسان ورزشی بخوانید.

دادستان تهران ۲۶:نفرازبانک مرکزی در پرونده تخلفات ارزی تحت تعقیب هستند

رئیسی :دیوان محاسبات براتقان گزارش تفریغ بودجه  97تاکیدکرده است
روز گذشته سرنوشت مبهم  4.8میلیارد دالر ارز
 4200که طی روزهــای قبل در گزارش دیوان
محاسبات ذکر شده بود ،موضوع صحبت دو مقام
قضایی قرار گرفت .رئیس قوه قضاییه گفت که
دیــوان محاسبات بر اتقان گــزارش خود تاکید
کرده است .این در حالی است که رئیس جمهور
دو روز قبل اعالم کرده بود ،دستگاهی که درباره
ارز  4200گزارش داده ،به اشتباه خود اعتراف
کرده است .همزمان دادستان تهران از بررسی
پرونده  26نفر از مدیران و کارکنان بانک مرکزی
در ماجرای ارز  4200خبر داد.به گزارش مرکز
ت ا ...سید ابراهیم رئیسی در
رسانه قوه قضاییه ،آی 
جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه در واکنش
به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات
ارزی در سال  97و واکنشهای متفاوت به این

پرونده ،تأکید کرد :گزارش دیوان محاسبات همه
ساله برای قوه قضاییه ارسال میشود که مورد
رسیدگی قرار میگیرد و گزارش اخیر هم بعد از
دریافت ،برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد
و هیچ گزارشی تا امــروز از دیــوان محاسبات که
حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه
سال ۹۷باشد دریافت نشده بلکه بر اتقان گزارش
تاکید هم شده است.همچنین در این جلسه،
علی القاصی ،دادستان تهران با ارائه گزارشی
از نحوه رسیدگی به پــرونــده تخلفات ارزی بر
مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد :در
سال  98و اواخر سال  97بر اساس گزارش های
موجود ،پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز
دولتی برای کاالهای اساسی گرفتند و در بازار
آزاد فروختند ،به حبس طویل المدت و استرداد

کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله
اجرای حکم هستند و از جمله این افراد ،قربانعلی
فرخزاد خریدار ماشین سازی تبریز و امید اسد
بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با
فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه
ها کرده بودند.دادستان تهران با بیان این که
دیگر پروندههای مربوط در این زمینه نیز در دست
رسیدگی است ،اظهار کرد :بانک مرکزی مدعی
شد که بخشی از ارز  4200صرف حوزه خدمات
شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده
اســت .برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در
فرایندتأمینوتخصیصارزمرتکبتخلفشدندکه
 26نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای
عامل تحت تعقیب قرار گرفتند که پرونده آن ها در
دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.

روحانی درتماس تلفنی رئیس جمهور چین:

امیدواریم با تالشکشورهایی چون چین ،شاهد جهانی بدون تحریم باشیم

روسای جمهور ایران و چین روز دوشنبه در گفت
وگــوی تلفنی با ابــراز هــمــدردی و همبستگی
ملت ها و دولــت های دو کشور در غم از دست
دادن تعدادی از شهروندان به علت بیماری
کرونا و آرزوی موفقیت برای مهار این بیماری ،بر
همکاریهایبهداشتیتهران–پکنبرایمقابله
با کرونا و انتقال تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی
متخصصان دو کشور تاکید کردند.دکتر حسن
روحانی در این مکالمه تلفنی باتقدیر از مواضع
دولت چین در برابر تحریم های ظالمانه و غیر
قانونی آمریکا گفت :امروز جهان در شرایطی
قــرار گرفته که همه نیازمند کمک به یکدیگر
هستند نه آن که برخی در رفتاری غیر انسانی به
تحریم های غیر قانونی و ضد بشری خود ادامه
دهند .امیدوارم با تالش و مقابله کشورهایی
چون چین با این تحریم ها ،شاهد جهانی بدون
تحریم باشیم .روسای جمهور ایران و چین در
ادامــه ،همکاری بیشتر دو طرف در چارچوب

طرح چند جانبه جاده ابریشم را خواستار شدند
و بر انجام پروژه های مشترک در قالب این طرح
در غرب آسیا تاکید کردند .همچنین روسای
جمهور ایران و کرواسی در گفت و گوی تلفنی بر
ضرورت همراهی و یاری همه کشورهای جهان
در شرایط سخت امــروز و مقابله با رفتارهای
یک جانبه گرایانه برخی کشورها تاکید کردند.
دکترروحانی ،با اشــاره به رفتار غیرقانونی،
غیرمنطقی و غیر انسانی آمریکا در خروج از برجام
و وضع تحریم ها و فشار حداکثری علیه ملت ایران
گفت :تداوم این رفتار اقدامی ضد بشری است و
ایران انتظار دارد کشورهای اروپایی با این گونه
رفتارها مقابله و مواضع جدی اتخاذ کنند.
روحانی در گفت و گوی دیگری با رئیس جمهور
اندونزی خاطر نشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران در زمینه علمی و فناوری و تامین و ساخت
نــیــازمــنــدی هــا مــانــنــد کــیــت ه ــای تشخیص،
ونتیالتور ،دستگاه ســی تــی اسکن و ماسک

 ،N95موفقیت های خوبی به دست آورده و آماده
همکاری و تعامل با اندونزی در این زمینه است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• پدرم بازنشسته تامین اجتماعی است .با
 60سال سن و کلی بیماری به خاطر خرج
خانه مجبوره سرکار بره و پول در بیاره .مگر با
این حقوق ناچیز بازنشستگی میشه زندگی
کرد؟ امیدوارم به جای همه پدرهای پیری
که در خطر ابتال به کرونا هستند ،مسئوالن
بیلیاقت کرونا بگیرند.
•• ما اصنافی که در ایــن چند مــاه به دلیل
بیماری کرونا بیشترین ضربه را خوردیم
دولت چه فکری برای مان کرده؟ رستوران
ها و آرایشگاه ها به دلیل تجمع ،مشاورین
ام ــاک ،پاساژها و ...بــه خــدا بــرای خرج
زندگی مان گیریم .اگر دولتمردان سه ماه
حقوق نگیرند ،توان زندگی دارند؟
••این قدر گفتند اصناف باید کد بهداشتی
بگیرند .خب همه گرفتند ،چی شــد؟ کی
رعایت می کنه؟ بــاور کنید از وقتی کرونا
اومده حتی یک بار از اداره بهداشت نیامدند
که ببینند ما توی مغازه چه کار می کنیم؟
خدا خودش به مردم رحم کنه .این برنامه ها و
پروتکل های بهداشتی و ...فقط حرفه.
••کرونا آمده بود بخشی از زورگویی ها تمام
شده بود .دیگه الیت نبود که برای کنار خیابون
پارک کردن از مردم پول بگیره .کرونا که رفت
ماموران الیت هم دوباره آمدند .خدایا ما آدم
ها به هم رحم نمی کنیم ،تو خودت رحم کن.
••اون روزی کــه مـــرغ کــیــلــویــی18، 17
هــزارتــومــان بــود کسی صدایش در نیامد.
مرغدار راضــی بــود که مــردم بیچاره برای
هرکیلو مرغ هورمونی این قدر پول بدهند.
حــاال که به کمک کرونا ،قیمت مــرغ پایین
اومده همه فریاد می زنند .یک روز ویدئوی
زنده به گور کردن جوجه ها ،حاال هم صحبت
دربــاره زنــده به گور کــردن مرغ های آمــاده.
یعنی این مسئوالن رو باید دادگاهی کرد که
چرا با مردم چنین برخوردی می کنند؟
•• متاسفم برای شمایی که فقط دهنتون رو باز
می کنین و بی تفکر حرف می زنید .ما معلم
ها تو این شرایط شب و روز نداریم و مشغول
تدریس توی فضای مجازی هستیم .اون وقت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شما دم از استراحت و لذت می زنید!؟
•• پولدارها فکر می کنند پایین شهر هیچ کس
نکات بهداشتی رو رعایت نمی کنه .خودشان
را غرق در الکل می کنند ،یکسره ژل های
گــران به دست شان می زنند ،خودشان را
قرنطینه می کنند و ...ما پایین شهری ها
البته جان سخت تشریف داریــم! بــرای یک
لقمه نــان باید روز و شب بدویم چــون درد
گرسنگی از کرونا بــدتــره! بــرای همین در
قرنطینه نمیمانیم .کاش کرونا آدم شناس
بود و به احوال پرسی پولدارها می رفت!
••ای کاش هیچ وقت معلمت به تو خواندن
و نوشتن یاد نمی داد تا این همه بی ادبانه از
آن استفاده کنی ،با تو هستم آقا یا خانمی که
چنین پیامی نوشته ای.
••کاش وزارت علوم دلش برای ما دانشجویان
دانشگاه آزاد ،پیام نــور ،موسسات آموزش
عالی و ...بــســوزه .چــرا باید بــرای یک ترم
تعطیل این همه پول بدیم؟ واقعا انصافه؟
•• رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفته
غ ها چون خریدار نداره رو دستمون مونده
مر 
و با ایــن وضعیت مــر غهــارو هم مثل جوجه
ها زنــده به گور می کنیم! اول این که غلط
میکنید ،دوم این که صادر کنید ،سوم این
که چرا با قیمت کمتر در این شرایط به مردم
نمیفروشید؟ چهارم این که چرا به فقرا کمک
نمی کنید؟ و پنجم این که دولت کجاست؟
••کرونا با وجود همه بدی هایش یک خوبی
بزرگ هم داشت وآن این که سروته مراسم
ختم مرحومان را که پدر صاحبان مصیبت را
درآورده بود جمع کرد .کرونا به ما آموزش داد
که اعمال میت به دردش می خورد نه ناهار و
شام دادن به مردم و بعد سر ارث و میراث دعوا
کردن وما از این بابت ازکرونا متشکریم.
••من دانشجوی ترم آخرم و این ترم سنوات
تحصیلی ام تمام میشه و باید برم سربازی .ترم
آخر همه درس ها تخصصی است و احتمال
پــاس نشدنش خیلی زیــاده.بــه خصوص با
این اوضــاع کرونایی که استادها یک جزوه
میگذارند و به تعطیالت شان می رسند.

نمابر05137009129 :

سازمان وظیفه عمومی باید به همه دانشجوها
یک ترم وقت اضافه بدهد.
••واقعا متاسفم بــرای شما با این اراجیفی
که در روزنامه تون منتشر می کنید .من یک
معلمم و کارم رو خوب بلدم اما شما به هیچ
وجه از کارخودتون چیزی نمی دانید .واقعا
خجالت و انصاف هم چیز خوبی است.
•• لطفا وضعیت آب و هوای فردای روزی را که
روزنامه چاپ می شود بنویسید .شما وضعیت
آب و هوای همان روز را می نویسید که تاثیری
نداره و خودمان از آن خبر داریم.
••دخـــل و خــــرج ،چــقــدر کــوچ ـک شــدی؟
امیدوار مدخلوخر ج ما ایرانیا ن به ترتیب
کوچک وبزرگ نشود!
••درجواب اون عزیزی که از آقای روحانی به
خاطر پیامک تبریک عید وهمچنین دریافت
هدیه یک میلیونی تشکر کردند باید عرض
کنم اوال که اون یک میلیون رو باید پس بدی و
این اسمش دیگه هدیه نیست و ثانیا مثل این
که شما توی این مملکت زندگی نمی کنی!
لطفا فقط کمی واقع بین باشین.
••مــســئــول وام ازدواج چــنــدشــب پیش
درتلویزیون ظاهرشد واعالم کرد برای وام
ثبت نام کنید و در ضمن گفت ثبت نام ازهفته
پیش شروع شده وقتی خواستیم دربانکی
که حساب داریــم ثبت نام کنیم ظرفیت آن
پرشده بود!
••حضور محترم رئیس جمهور عزیز و هیئت
دولت پرتالش ،این جانب هیچ گونه حقوق
یا دریافتی از هیچ جایی ندارم نه ملکی دارم
ونه هیچ گونه خــودرو یاموتورسیکلت ولی
متاسفانه مانند آن سه میلیون خانوار هیچ
سبد حمایتی یاکمک معیشتی هم به من
کارگر تعلق نگرفت .نمی دانم چرا؟
••کانال هــای تلویزیون ما هم مانند خارج
ازکــشــورشــده پخش آگــهــی هــای طوالنی
وبیخود مانند انواع کرم دست وصورت ،انواع
سس که برای بدن مضره و درآموزش آشپزی
هم قابلمه و تابه تبلیغ می کنند که اعصاب
خرد کنه.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش تعداد مبتالیان کرونا طی  24ساعت منتهی به ظهر دوشنبه:

وضعیت مشهد سفید نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :هنوز
وضعیتمشهدسفیدنشدهودر ۲۴ساعتگذشته
تعداد مبتالیان به ویــروس کرونا افزایش یافته
اســت .به گــزارش تسنیم ،بحرینی با اشــاره به
وضعیتابتالبهویروسکرونادرمشهداظهارکرد:
کرونا تا آینده نامعلوم با ما هست و تنها راه کاهش
خسارات رعایت موازین بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعیاست،پیشگیرینیزدرراسبرنامههای
ماست .وی گفت :درخانه ماندن و پیشگیری
از تجمعات حرف اول را در کاستن تعداد تلفات

ویروسکرونامیزند؛مقررشددرشهرستانهایی
کهوضعیتآنهاازنظرابتالبهویروسکروناسفید
اعالم میشود ،اماکن مذهبی و زیارتی به تدریج و
با رعایت موازین بهداشتی بازگشایی شود .وی
افزود :حرف نهایی بنده این است که نترسیم اما
در برابر ابتال به ویروس کرونا آگاهانه عمل و برای
بدترینشرایطخودراآمادهکنیمتابهترینشرایط
را بتوانیم رقم بزنیم .وی تاکید کرد :هنوز وضعیت
مشهد سفید نشده و در  24ساعت گذشته تعداد
مبتالیان به ویروس کرونا افزایش یافته است .باید

بررسی شود که علت آن چیست و آیا تداوم دارد
یا این که صرفا یک جهش یک روزه بوده و متوقف
شده است .افزایش تعداد مبتالیان در حالی است
که در خیابانها مرزی میان مشاغل کمخطر و
پرخطر کشیده نشده است .مردم در مغازهها و
فروشگاهها در رفتوآمدند و با وجود هشدارهای
فــراوان و با اینکه آمــار ابتال همچنان باالست.
صورت بسیاری از عابران و راننده تاکسیها و
مغازههاباماسکپوشیدهنشدهوبرخیمالحظات
بهداشتی را رعایت نمی کنند.

سرگردانی ۴ماهه  ۴۰۰میلیارد پول مسافران تورها
رنجبر -رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مدعی شد
که ۴۰۰میلیارد تومان پول مردم چهار ماه است
که سرگردان در دست ایرالینها و هتلهاست.
به گزارش خراسان ،حرمت ا ...رفیعی دیروز در
گفت گوی تلفنی با شبکه خبر درباره سرنوشت
استرداد وجوه پرداختی توسط مسافران برای
تــورهــای مسافرتی که به دلیل شیوع کرونا
ویروس لغو شده بود ،افزود :واقعیت این است
کهمافروشندهمحصوالتدیگرانهستیموپول

مردم مستقیم در اختیار ایرالین ها و هتل ها قرار
دارد.وی ادامه داد :بر اساس مطالعات میدانی،
حدود  400میلیارد تومان پول مردم در اختیار
ایرالین ها و هتل هاست و مردم هم نمی توانند
پولشان را مسترد کنند .دفاتر ما هم توان بازپس
گیری این مبالغ را ندارند.رئیس انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
ایران تصریح کرد :به کرات از مسئوالن نظارتی
و قضایی درخواست کردم که به این موضوع
ورود کنند؛ زیرا ظاهرا این امر از حوزه اختیارات

سازمان های مربوط خــارج اســت.وی افــزود:
حدود چهار ماه پول مردم سرگردان و در حساب
ایرالین ها و هتل ها قرار دارد و با پول مردم بازی
و کاسبی می کنند.برای پیگیری این موضوع
با اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکت های
هواپیماییونیزیاسررایگانیسخنگویسازمان
تعزیرات حکومتی تماس گرفتیم که موفق به
گفت و گو با آنــان نشدیم .حمزه زاده رئیس
جامعه هتل داران ایران نیز پاسخ گویی به سوال
خبرنگار خراسان را به امروز موکول کرد.

