گزارش
شعله ور شدن آتش اپیدمی«کرونا»
در چهارشنبه سوری

بهارستان
لزوم تدبیر برای جلوگیری از ابتالی مصدومان شیمیایی به کرونا

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای پیشــگیری از ابتالی مصدومان شــیمیایی به ویروس کرونا تاکید کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت ،رسول خضری پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و گفت :مصدومان شیمیایی در معرض ابتال به کرونا هستند بنابراین
نیاز است تدابیر ویژهای برای پیشگیری از ابتالی آنها به این ویروس اتخاذ شود.عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بیان اینکه با توجه به
تعداد باالی مصدومان شیمیایی در سردشت و پیرانشهر زمینه برای ابتالی آنها به کرونا فراهم است ،افزود :برای مقابله با کرونا در سردشت و پیرانشهر از
مسئوالن مربوطه درخواست کردیم تمهیدات مناسب اتخاذ شــود.وی ادامه داد :بر این اساس مکاتباتی را با مسئوالن وزارت بهداشت برای توجه ویژه به
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه داشتیم و مقرر شد اقدمات و تمهیدات مناسبی برای پیشگیری از ابتالی مصدومان شیمیایی به کرونا انجام شود.

روزهای سخت قرنطینه برای مردم در «اقتصادسرآمد»

تمام حرف و حدیث چهارشنبه سوری امسال به رفتارهای پر خطر آن
تمام نمیشود ،امسال ویروسی مهمان ناخوانده تمام دنیا است که پیر
و جوان ،مردم عادی ،پزشک و مسئول ،ایرانی و غیر ایرانی نمیشناسد
اگر به جان کسی بیفتد به راحتی رهایش نمیکند تا جایی که به تازگی
پای پلیس را هم به میان کشیده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،فرهنگ دورهمی ایرانیان را در بسیاری از
آداب و رسوم آنها میتوانیم ببینیم؛ از چهارشنبه سوری و دید و بازدید
نوروز گرفته تا شــب یلدا همه به نوعی در کنار هم بودن و باهم بودن
خالصه میشود .بسیاری از این رسوم و رسومات ایرانی در طول تاریخ
به دست فراموشی سپرده شده و برخی از آنها در گذر زمان دستخوش
تغییرات اساسی قرار گرفته است اما خصلت خوب دورهمی خود را از
دست ندادهاند.
چهارشنبه سوری یکی از جشنهای ایران باستان محسوب میشود که
متاسفانه امروز بیشتر رسوم زیبای این شب به یاد ماندنی جای خود را
به صداهای مهیب و وحشتناک داده است .صدای ترقه و نارنجکهای
دستساز که گاهی به قیمت جان سازنده آن تمام میشود کافی است
فقط یک دما بیشتر از حد مجازش گرمتر شود ســاختمانی را ویران
میکند و جانهایی را بیجان! تمام حرف و حدیث چهارشنبه سوری
امسال به رفتارهای پر خطر آن تمام نمیشود ،امسال ویروسی مهمان
ناخوانده تمام دنیا است که پیر و جوان ،پزشک و مسئول ،ایرانی و غیر
ایرانی نمیشناسد.
سرهنگ "نادر مرادی" معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
پایتخت در جلسهای با اشاره به لزوم آمادگی و تعامل هرچه بیشتر پلیس
و اصناف ،میگوید :کوچکترین غفلت باعث بروز بزرگترین حوادث تلخ و
جبران ناپذیر در چهارشنبه آخرسال خواهد شد؛ متأسفانه در سالهای
اخیر عدهای فرصت طلب و ناآگاه ،همین جشنها را با آتش افروزیهای
مخرب و انفجار ترقههای خطرناک به یک رویداد پر مخاطره و دلهره
آور تبدیل کردهاند.
در همین راســتا ســرهنگ دوم "علی محمد رجبــی" رئیس مرکز
تشخیص و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا نسبت به تجمع
شهروندان برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اماکن عمومی
با توجه به انتشــار ویروس کوئیــد  ۱۹هشــدار داد و تاکید میکند:
انتشــاردهندگان تجمعات و گردهمایی برای برگزاری این مراسم که
در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی فعال هستند باید به این
موضوع توجه کنند که این امر با توجه به شرایط موجود فقط دردسرساز
برای شهروندان و دست اندرکاران درمان است.
تمام هشدارها تذکرات به اولتیماتم پلیس ختم نشد تا جایی که جامعه
پزشکی هم امروز تذکرات خود را آغاز کردند و از مردم درخواست کرده
از حضور در تجمعات و انتشار بیماری خودداری کنند؛ "علیرضا زالی"
فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر لزوم
کاهش فعالیت ادارات و سایر مراکز در هفته پایانی سال ،تاکید میکند:
مراسم چهارشنبهسوری امســال نباید برگزار شود .آیا برگزار نشدن
چهارشنبه سوری ضربه ای به فرهنگ و رسوم ایرانی می زند؟
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیســیون فرهنگی مجلس در مورد
اجرای رسم و رسوم فرهنگ چهارشنبه ســوری میگوید :متاسفانه
امسال با شرایط خاصی در کشور روبرو هســتیم ،نمیتوانیم مراسم
چهارشنبه پایان سال را برگزار کنیم؛ باید با کمک کردن به یکدیگر این
روزهای سخت را پشت سر بگذاریم تا روزهای پایانی سال شاهد اتفاقات
ناگوار نباشیم یکی از اقداماتی که مردم میتوانند در این روزها داشته
باشند حضور کمتر در مجامع عمومی است ،امسال باید محدودیتهایی
در مراسم سنتی و فرهنگی خود داشته باشیم از چهارشنبه سوری تا
پایان نوروز دید و بازدیدها را کمتر کرده تا بتوانیم در بازه زمانی کوتاه
مدت جلوی شیوع این بیماری را گرفته تا شاهد شکست این بیماری
در کشور باشیم.
چهارشنبهسوری ،ترکیبی است از «چهارشنبه» که پنجمین روز هفته
است و «سوری» که برای زبانشناسان مفهوم فراوانی دارد و بیشتر آن
را به معنای جشن و ســرور تعریف میشود.جشن چهارشنبه سوری
پیش درآمدی برای جشن نوروز است که ریشه در باورهای بسیار کهن
آریاییهای کوچ کرده به ایران زمین دارد ،اولین چهارشنبهسوری در
زمان منصور بن نوح سامانی و در ماه شوال سال  350هجری قمری در
محله مرلیان بخارا برگزار شد و از آن پس همچنان ادامه یافت و نسل به
نسل این فرهنگ در گذر زمان با تغییراتی منتقل شد.
یک اعتقاد قدیمی درباره جشن چهارشنبهسوری است که مختار ثقفی
قرار گذاشته بود که روز پنجشنبه آخر صفر انقالبش را شروع کند؛ اما
چون دشمنانش از این موضوع باخبر شدند ،شروع قیام را یک روز جلو
انداخت و برای آگاهی هوادارانش دستور داد که سهشنبه شب ،بر بام
خانهها آتش بیفروزند؛ بعدها افروختن آتش که نشانه پیروزی روشنایی
بر تباهی ،بیماری و نکبت بود؛ ایرانیان باســتان نیز نور را مظهر ایزد
میدانســتند ،از آن زمان که آتش شناخته شــد و برای روشن کردن
شبهای تار آمد ،همواره سمبل گرما و نور و رونقبخش اجاق خانهها
بود.سعیدی نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اسکو در مجلس شورای
اسالمی رسومات سنتی چهارشنبه سوری اینچنین تعریف میکند :از
قدیماالیام ایرانیان رسم و رسومات خاصی برای چهارشنبه پایان سال
داشتند که نشــان از فرهنگ غنی ایرانی است ،چهارشنبه پایان سال
یکی از آثار فرهنگی و تاریخی ناملموس ایرانی همچون شب یلدا است
که هریک از شهرهای ایران به روشهای متفاوتی آن را برگزار میکند
و یکی از شــادترین روزهای ایرانی در طول یکسال است که در جهان
شهره بسیاری پیدا کرده است؛ با نزدیکی به نوروز باستانی و روزهای
پایانی سال هر شــهری با توجه به فرهنگ خاص خود از جمله پریدن
روی آب و آتش تا بردن تحفه به منزل تازه عروسان آخرین چهارشنبه
سال را جشن میگیرند.
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فقطچندگیگاینترنتمجانی؟

گروه مجلس -حضــور ویروس
کرونا در کشورمان دارد به یکماه
نزدیک می شود و مسئوالن دستگاه های
اجرایــی بر اســاس نظر پزشــکان به این
نتیجه رســیده اند که اگر مــردم تنها ۱۴
روز در خانه بمانند و خود را قرنطینه کنند
چرخه انتقال ویروس کرونا شکسته شده
و قرنطینه خانگی کمــک بزرگی به کادر
پزشکی و درمانی برای کنترل این ویروس
خطرناک اســت اما مردم نیز حرف هایی
برای گفتن دارند و از برخی بی تدبیری ها
در این خصوص گله دارند و خواهان فراهم
سازی زیرســاخت های الزم برای در خانه
ماندن هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،وزیر بهداشت و
درمان و آموزش پزشــکی در مصاحبه ای
اعالم کرد که کلیه مدارس و دانشگاه ها تا
پایان امسال تعطیل است و تاکید کرد که
مردم از این تعطیلی برای مسافرت استفاده
نکنند تا کادر پزشــکی بتوانند با کمترین
دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
معصومه آقاپورعلیشاهی که به تازگی خود
از قرنطینه خارج شده درباره راجعه مردم
به بازار و میادین شهرمی گوید :در شرایط
پیش آمده نمیتوانیم با فرهنگ و رســوم
مردم مبارزه کنیم و امکان تغییر شــرایط
شــب وجود ندارد ،با هشدارهایی
در یک
ِ
که وزارت بهداشــت میدهد باز هم شاهد
مراجعه مردم به بازارها برای خرید شب عید
هستیم  ،هریک از آنها هم معتقد هستند
که نکات بهداشتی را رعایت میکنند ،این

سیاست پیش گرفته شده در خانه بمانید تا
کرونا را نابود کنید برای مدت کوتاهی پاسخ
میدهد بعــد از مدتی مــردم خود جوش
در مجامع عمومی حضــور پیدا میکنند.
نماینده مردم شبســتر در مجلس شورای
اســامی افزود :با توجه به نزدیکی ســال
نو باید مســئوالن مربوطه در خودپردازها
پولنو قرار دهند و مردم را تشویق به خرید
کردن با کارت کنند تا پول در گردش دست
مردم به صورت الکترونیکی منتقل شود؛
در نظر داشته باشــیم امکان تنظیف پول
در هیچ جای دنیا وجود ندارد و بهترین و
ایمنترین راه برای خرید در شرایط کنونی
استفاده از کارتخوان است.

اختصاصیکماهازتعطیالتتابستانی
بهآموزشامکانپذیرنیست
عضو کمیســیون
آمــوزش مجلــس
گفــت :اختصاص یــک ماه
از تعطیــات تابســتانی به
آمــوزش با در نظــر گرفتن
تمامی جوانب شاید امکانپذیر
باشــد اما بهتر است آموزش
و پرورش بــر روی آموزش
مجازی تمرکز کند.
به گــزارش اقتصادســرآمد
به نقل از خانــه ملت ،فرهاد
فالحتــی در واکنــش بــه
اظهارات علیرضــا کمرئی،
معــاون آموزش متوســطه
وزیرآموزش و پرورش مبنی
بر احتمــال اختصاص یک
ماه از تعطیالت تابســتانی
به آموزش ،گفت :کشــور در
شــرایط خاصی قرار دارد و جلوگیری و مقابله با ویروس کرونا شرایط عادی زندگی را
تغییر داده بنابراین طبیعی است که در بحث آموزش هم تدابیر ویژهای اتخاذ شود تا
باعث افزایش سنوات تحصیلی نشود.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی افزود :ایران دارای
اقلیمهای مختلفی است و همچنین فصل تابســتان و ماه مبارک رمضان را در پیش
رو و در برخی مناطق گرما و در برخی دیگر ســرمای زودرس را داریم بنابراین تمامی
این موارد باید در مورد اختصاص یک ماه از تعطیالت تابستانی به آموزش لحاظ شود.
وی ادامه داد :به نظر می رسد نمی توان این سیاست را برای تمامی مقاطع تحصیلی
لحاظ کرد و با توجه به گرمای طاقت فرســا در برخی مناطق کشور اجرای آن سخت
باشد.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اســامی ،با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و
پرورش باید موضوع اختصاص یک ماه از تعطیالت تابســتانی به آموزش را با رعایت
تمامی جوانب بررسی کند  ،گفت :به عنوان مثال برای مقطع پایه دوازدهم که کنکور را
در پیش دارد و از سویی پایه اول ابتدایی که نیاز به آموزشهای بیشتر دارد باید زمان
بیشتری پیشبینی شود اما آیا برای سایر مقاطع تحصیلی هم باید به این شیوه عمل
کرد.فالحتی یادآور شد :عملیاتی کردن این سیاست مســتلزم اقناع معلمان ،اولیا و
دانش آموزان است و اگر نظر آنها جلب نشود به نتیجه نخواهد رسید زیرا اغلب خانواده
ها در شــرایط بحرانی فعلی روزهای زیادی را در منازل و در قرنطنیه به سر می برند و
از تعطیالت عید بهره ای نمی برند بنابراین انتظار می رود مسئوالن آموزش و پرورش
هر گونه تغییر در برنامههای درســی دانشآموزان را با در نظر گرفتن تمامی جوانب
اعمال کنند.این نماینده مردم در مجلس دهم ،یادآور شد :شاید اختصاص یک ماه از
تعطیالت تابستانی به آموزش با در نظر گرفتن تمامی جوانب شدنی و امکانپذیر باشد
اما بهتر است آموزش و پرورش بر روی اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی و آموزش
مجازی تمرکز کند.

وی ادامه داد :تاکسی ،اتوبوس و مترو باید
به دستگاههای کارت شارژ مجهز باشند و تا
جای ممکن از دست به دست شدن پول نقد
در جامعه جلوگیری شود؛ حتی این شرایط
ایجاد شــده میتواند فرصتی باشــد برای
جمع آوری پولهــای کاغذی در جامعه و
عاملی بر ترویج فرهنگ استفاده از کارت
پول الکترونیکی در کشور است.
نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد:
مردم تا زمانی نیاز نداشته باشند به بازارها
و میادین شــهر رجوع نمیکنند اگر قرار
به قرنطینه خانگی اســت باید به نیازهای
مردم هم توجه شــود ،خوراک و پوشاک
جزو اصلیترین نیازهای هر فردی اســت؛

در شــرایط کنونی که مردم نیاز به وسایل
بهداشــتی دارند آیا این اقــام تاکنون به
صورت مجانی در اختیار و دسترس مردم
قرار داده شده است؟!
آقاپورعلیشــاهی گفت :امکانات تفریحی
مــردم را در چند گیــگ اینترنت مجانی
تعریف نکنید آن هم با شرط و شروط ،در
چند روز تعطیلی صدا و سیما چه برنامهای
برای اوقات فراغــت خانوادهها به نمایش
گذاشته شده است؛ غیر از برنامه و فیلمهای
تکراری که در چند ســال اخیر تنها از این
کانال به کانال دیگر انتقال داده شده ،امروز
در این شرایط بحرانی ما فقط از مردم انتظار
داریم که در خانه بمانند که به بیماری کرونا
مبتال نشوند ،اما نه به فکر تامین نیازهای
اولیه آنها هستیم نه فکر اوقات فراغت؛ هر
از چند گاهی هم با برنامههای تکراری آنها
را به استقبال بهار و نوروز دعوت میکنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری
کرد :متاســفانه بیماری کرونا تلنگری به
عملکرد مسئوالن است از بخش فرهنگی
گرفته تا اقتصادی ،همیشه مردم در کنار
مسئوالن بودند و امروز مردم انتظار دارند
در شرایط بحرانی مســئوالن در کنار آنها
باشند.
وی در پایان خاطر نشان کرد :قرنطینه در
خانه برای شکست دادن کرونا ،با شرایطی
باید تعریف شــود در غیر اینصورت مردم
فقط در خانه زندانی هستند ،باید این روش
قرنطینه تغییر کند تا مــردم قطع کننده
زنجیره انتقال کرونا در کشور باشند/.

هشدار تهدید سونامی اختالالت روانی
به دنبال اپیدمی کرونا
دبیر علمی کارگروه
آسیبهای اجتماعی
مجلس ،بابیاناینکه اضطراب
ایجادشده در پی شیوع کرونا
میتواند زمینهســاز سونامی
ابتــا بــه اختــاالت روانی
در جامعــه باشــد ،حضــور
کارشناسان سالمت روان در
بیمارستانها و ستاد مقابله با
کرونا را نقطه پایان این مشکل
دانست.
به گزارش اقتصاد ســرآمد به
نقل از خانه ملت ،محمدرضا
نجــارزادگان گفت :شــیوع
بیماری کرونا یک همهگیری
جهانی اســت که مشابه آن
آخرین بار صد سال قبل در پی
اپیدمی آنفوالنزای اسپانیایی
ایجاد شده و باعث مرگ و میر میلیونها نفر در سراسر جهان شده بود.
دبیر و مشاور علمی کارگروه آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،در بیان تبعات
اغراق در بیان آمار فوتشدگان ناشی از ابتال به بیماری کرونا ،ادامه داد :اعالم آمار مبتالیان
و فوتشدگان در پی شیوع بیماری کرونا اقدامی در جهت شفافیت و گردش آزاد اطالعات
است ،اما انتشار اخباری که این آمار را کذب دانسته و سعی در بزرگنمایی در این بخش را
دارند باعث میشود که تعدادی از افراد که از زمینه ابتال به بیماریهای اضطرابی و اختالالت
روانی برخوردار هســتند به عالئم شدید اضطراب دچار شــوند ،کما اینکه در هفتههای
گذشته به ویژه در استانهای شمالی شاهد مراجعه افرادی به مراکز درمانی بودیم که به
دلیل شوک ناشی از شنیدن خبر مرگ نزدیکانشان ناشی از بیماری کرونا و ترس از ابتال به
این بیماری دچار اختالالت روانی شده بودند.وی تصریح کرد :اقدامی که در چین برای رفع
بحران بروز اختالالت روانی ناشی از شیوع بیماری کرونا انجام شد ،این بود که کارشناسان
سالمت روان اعم از روانپزشکان ،روانشناسان ،مددکاران اجتماعی و مشاوران در تیم کادر
درمانی مســتقر در بخشهای درمان کرونا حضور داشتند و این میتواند الگوی مناسبی
برای مراکز درمانی کشور باشــد که از این طریق هم به بیماران مبتال به این بیماری و هم
کادر درمانی که به دلیل دوری از خانواده و استرس ناشی از کار در محیط آلوده به ویروس
کرونا دچار افسردگی شدهاند ،خدمات روانشناختی و مشاورهای ارائه دهند.
این متخصص اعصاب و روان یادآور شد :یکی از موارد مغفول مانده در درمان بیماری کرونا
این است که بعد از اتمام دوره همهگیری ویروس کرونا تا ماهها باید شاهد مراجعه افرادی
با اختالالت روانی ناشی از مشکالت و استرس مرتبط با این دوره باشیم که شایعترین آن
اپیدمی وسواس و افسردگی خواهد بود.نجارزادگان افزود :تهیه داروهایی با عنوان درمان
کرونا که در فضای مجازی تبلیغ شــده یا مصرف الکل برای از بین بردن ویروس کرونا که
ریشه علمی ندارد هم ناشی از اختالالت روانی و ترس از احتمال ابتال به این بیماری است
که افراد بدان دچار میشوند که در روزهای اخیر باعث شد تعداد زیادی به دلیل استفاده از
این نسخههای غیرعلمی راهی بیمارستانها شده یا جان خود را از دست دادند.
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خانه ملت
تعویق سه ماهه بازپرداخت
تسهیالت مسکن
ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس گفت:
پرداخت اقســاط تسهیالت مســکن در شرایط
کنونی که تمام کشــور با بیمــاری کرونا درگیر
هســتند ،تنهــا خانوارهای ضعیف و متوســط
جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد.به گزارش
اقتصادســرآمد به نقــل از خانه ملــت ،صدیف
بدری ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس ،
مستثنی شدن تسهیالت خرید مسکن از مصوبه
جدید دولت مبنی بر تعویق  ۳ماهه بازپرداخت
تسهیالت را نامطلوب و غیرعادالنه توصیف کرد و
گفت :به طور حتم نمی توان عده ای از تسهیالت
گیرندگان را از پرداخت اقساط وام معاف کرد ،آن
وقت وام گیرندگان مسکن را موظف به پرداخت
اقساط تسهیالت کرد.نماینده مردم اردبیل ،نیر و
نمین درمجلس شورای اسالمی ادامه داد :درست
است که در شرایط کنونی که شیوع بیماری کرونا
به فعاالن اقتصادی آسیب وارده کرده ،باید از آن
ها حمایت کرد ،اما باید به این مســئله نیز توجه
داشت که بخش اعظمی از تسهیالت گیرندگان
مسکن نیز جزء اقشــار متوسط و ضعیف جامعه
هســتند که برای تقویت قدرت مالــی خود وام
گرفته انــد.وی تصریح کرد :در شــرایط کنونی
درآمد تمام فعاالن اقتصادی و کارگران به دلیل
شیوع کرونا کاهش محسوسی پیدا کرده ،از این
رو دولت ما نیز مانند دیگر کشورها باید با ارائه راه
کارهایی از آن ها حمایــت کند ،تا تمام اصناف و
کسبه بتوانند این وضعیت بحرانی را با خیالی آرام
تر طی کنند.
ضرورت حمایت از کسب و کارهای کوچک
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس می گوید
الیحه حمایت از سهامداران خُ رد باید در مجلس
چکش کاری شــود زیرا الیحه مذکــور تنها به
صدور مجوزها خالصه شــده اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت ،معصومه آقاپور
علیشــاهی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس
درباره تقدیم الیحه حمایت از ســهامداران خُ رد
به مجلس ،گفت :این الیحه نواقص بسیاری دارد
به طور مثــال یکی از مشــکالت الیحه حمایت
از ســهامداران خُ رد ،محدود بودن آن به صدور
مجوزها است در واقع در الیحه مذکور به مسائل
دیگری که کســب و کارها با آن درگیر هستند،
توجهی نشــده اســت.نماینده مردم شبستر در
مجلس شورای اســامی افزود :الیحه حمایت از
ســهامداران خُ رد باید در مجلس چکش کاری
شود تا با تصویب آن مشکالت پیش روی کسب و
کارها کوچک رفع شده و رتبه ایران در رده بندی
فضای کسب و کار جهان بهبود یابد.وی با اشاره
به مشکالت کســب و کارهای موجود در فضای
مجازی ،اظهار کرد :اســتفاده از ظرفیت دولت
الکترونیک یکی از موارد مهمی است که در کشور
باید هرچه ســریعتر اجرایی شود به این معنا که
زمینه اتصال ســایر وزارتخانه ها و دستگاه ها به
این شبکه فراهم شود.
دریافت خسارت کنسلی از بلیطهای
نوروزی خالف قانون است
نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس گفت:
متأســفانه اخباری به گوش می رسد که برخی از
دفاتر فروش بلیــط ،چندین درصد از هزینه بلیط
را به عنوان خسارت کنســلی برداشته اند که این
مسئله خالف قانون است.به گزارش اقتصادسرآمد
به نقل از خانه ملت ،سیداحسن علوی نایب رئیس
کمیســیون عمران مجلس  ،دستورالعمل جدید
وزیر راه و شهرســازی درباره الــزام ایرالین ها و
شرکت های حمل و نقل ریلی برای عودت هزینه
بلیط به مسافران را مثبت ارزیابی کرد و گفت :این
اقدام قطعا موجب افزایش اعتماد مسافران به حوزه
حمل و نقل کشور می شود ،در سال های اخیر به
دلیل افزایش حمل و نقل هوایی و ریلی ،مردم برای
مســافرت و تهیه بلیط مناســب با مشکل مواجه
شده اند.وی گفت :به طور حتم اگر بلیط هواپیما
یا قطار به وسیله خود مسافر لغو می شد ،آن فرد
باید خسارت کنسلی پرداخت می کرد ،اما زمانی
که دولت به صورت کالن دســتور لغو پروازهای
هوایی و حمل و نقل ریلی را صادر کرد ،خود دولت
یا وزارتخانه باید هزینه ها را جبران کند.نماینده
مردم ســنندج ،دیواندره و کامیــاران در مجلس
شورای اســامی ادامه داد :در هفته اخیر دولت
با توجه به شــیوع بیماری کرونــا و ضرورت قطع
زنجیره انتقال این بیماری ،انجام سفرهای نوروزی
را ممنوع کرد که این مسئله عمال موجب لغو بلیط
پروازهای هوایی و حمل و نقل ریلی شده است.

