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زنبیل
قیمت انواع محصوالت پروتیینی 

فارس| طی روزهای گذشــته قیمت مرغ که به 
بیش از 15 هزار تومان در هر کیلو رســیده بود، با 
افزایش عرضه در بازار بــه کیلویی 13 هزار و 800 
تومان کاهش یافته اســت. قیمت گوشت گوساله 
هم روی 86 هــزار تومان در کیلــو تقریبا تثبیت 
شــده و اتحادیه هــای تولیدکننــدگان معتقدند 
انباشت دام به اندازه ای است که می تواند قیمت را 
بشدت پایین بیاورد. آنها تولید دام سنگین کشور 
را مناســب عنوان کرده و قول کاهــش تا کیلویی 
65 هزار تومان را نیز داده اند. روز گذشــته نیز در 
بازار تهران قیمت ران مرغ کیلویی 13 هزار و 800 
تومان، ســینه مرغ 14 هزار و 800 تومان، ســینه 
کبابی 21 هــزار و 400 تومان، فیله مرغ 25 هزار و 
500 تومــان و کتف و بال 12 هــزار و 500 تومان 
بود. همچنین قیمت گوشــت منجمــد 52 هزار و 
800 تومان، گوشــت مخلوط گوســاله 83 هزار 
تومــان و چرخکرده گوســاله 70 هــزار تومان به 

فروش می رود.

فروش بلیت هواپیما با نرخ آذر۹۷ 

ایســنا| مدیــرکل 
نظــارت بــر خدمــات 
حمایــت  ســازمان 
و  مصرف کننــدگان 
تولیدکنــدگان گفــت: 
»فروش بلیــت هواپیما 
به قیمت باالتر از نرخ های آذرماه ۹۷ تخلف اســت و باید 
شرکت های هواپیمایی نرخ آذرماه ۹۷ را مالک عمل قرار 
دهند.« ســیدجواد احمدی در این باره گفت: »درتیرماه 
 سال جاری نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی توسط 
شرکت های هواپیمایی با هماهنگی سازمان هواپیمایی 
کشوری و بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار، افزایش 
یافته و نرخ های جدید به اجرا گذاشــته شده است. مقرر 
شد تا تعیین تکلیف نهایی، نرخ بلیت هواپیما بر مبنای 
آذرماه  سال گذشته محاسبه و فروخته شود و فروش بلیت 
با نرخ باالتر تخلف محسوب شود. این موضوع مورد تأیید 
وزیر راه وشهرسازی نیز قرار گرفته و توسط وی در رسانه ها 
تأکید و تأیید شده است. بر همین اساس طی بازرسی به 
عمل آمده از چهار شرکت هواپیمایی در هفته های اخیر 
به علت اضافه دریافتی، ضمن تشکیل پرونده مراتب به 
تعزیرات حکومتی ارجاع شده و وضع سایر شرکت ها نیز در 

دست بررسی است.«

هندوانه ها روی دست کشاورزان مانده اند

مهر| رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان این که قیمت 
موز در حدود یک هفته اخیــر نزدیک به ۵هزارتومان 
کاهش یافته است، گفت: »قیمت هندوانه به کیلویی 
۳۰۰ تومان رسیده است.« مصطفی دارایی نژاد درباره 
آخرین وضع بازار میوه گفت: »همه اقالم به وفور وجود 
دارد و عرضه میوه و صیفی جات در بازار کافی اســت. 
نسبت به حدود یک هفته قبل قیمت موز نزدیک به 
۵هزارتومــان افت کرده و به کیلویــی ۱۰هزارتومان 
رسیده که دلیل این مســأله نیز عرضه زیاد و کاهش 
تقاضاســت. به دلیل ایام محرم، تقاضا برای این میوه 
کاهش یافته اما پیش بینی می شــود از روز شــنبه 
۵۰۰ تومان به قیمت آن افزوده شود. این روزها تقاضا 
برای سیب زمینی و پیاز افزایش یافته اما مشکلی در 
عرضه این محصوالت وجود ندارد و هم اکنون قیمت 
هرکیلوگرم سیب زمینی بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان و 
پیاز بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است و هیچ کدام از این 

محصوالت افزایش قیمت نداشته اند.«

فاطمه صفری| قطار تقریبا گزینه فراموش شده مسافرت 
در ایران است و شــرکت های ریلی از ریزش  ساالنه حدود 10 
تا 20 درصدی مسافران شــان می گویند. حاال شــمار سفر با 
خودروی شخصی در جاده های ایران آن قدر باالست که ایران 
را تبدیل به یکی از رکوردداران تصادفــات جاده ای در جهان 
کرده است  و البته اگر کمی از وضع ایمن ترین روش حمل ونقل 
یعنی قطارهای ایرانی بدانید، مطمئنا متوجه  می شــوید که 
مسافران ایرانی گزینه های بهتری در بازار حمل ونقل ندارند. 
جالب اســت که بدانید در  حالی که ســرعت قطار  در برخی 
کشورهای همسایه ایران تا 300 کیلومتر بر ساعت می رسد و 
قطارهای  پیشرفته جهان با سرعتی نزدیک به هواپیما مرحله 
آزمایشی خود را می گذرانند، متوسط سرعت قطار  در ایران به 
70 کیلومتر بر ساعت می رسد و پرسرعت ترین قطارهای ایرانی 
حداکثر با 160 کیلومتر  بر ساعت تردد می کنند اما این تمام 

ماجرا نیست و کیفیت امکانات   قطارها بسیار نازل است.  
سرعت قطار در ایران و سایر کشورها

استفاده از قطار جزو سیاست بسیاری از کشورهای پیشرفته 
جهان است. زیرا ضریب تلفات انسانی در  قطار بسیار پایین است 
و گاهی آمار کشــته ها با قطار نزدیک به صفر می رسد. به جز 
ایمنی قطار یک  مدل حمل ونقل دوستدار محیط زیست است 
و به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای جهان تالش 
 می کنند قطارهایی با سرعت و کیفیت باال طراحی کنند و در 
اختیار شهروندان قرار دهند، اما در  ایران وضع به گونه ای دیگر 

است و مسافران قطار  سال به سال کمتر و کمتر می شوند.  
  جالب است که بدانید سرعت قطار در کشورهای پیشرفته 
و حتی همسایگان ایران مانند ترکیه 300 کیلومتر بر ساعت 
اســت، اما قطار در ایران  و تنها در چند مورد به حداکثر 160 
کیلومتر  بر ساعت  رسیده و سال هاست در همین نقطه در جا 
می زند. این موضوع درحالی رخ می دهــد که در  حال حاضر 
قطارهای پیشرفته جهان درحال رقابت با هواپیما هستند و 
در چین قطارهایی با سرعت   600 کیلومتر بر ساعت درحال 
گذراندن مراحل آزمایشی خود هستند تا بعد از آن وارد پروسه 

تولید  تجاری شوند.  
و جالب تر این که میانگین سرعت 
قطار در ایران حــدود 70 کیلومتر بر 
ساعت اســت و این یعنی این که  اگر 
فردی بــا خودروی شــخصی اش در 
جاده های ایــران همانند خیابان های 
پرترافیک شــهر برانــد، همزمان  با 

قطارهای ایران به مقصد می رسد. 
قطار سریع السیر به مقصد نرسید

البته در برهــه ای از زمــان بحث 
قطار های  برقی سریع الســیر تهران-

مشــهد  و تهران- اصفهــان  به  میان 
آمد، اما با گذشــت سال های طوالنی 
همچنــان از ایــن قطارهــا خبری 

نیســت. طرحی که  قرار بود  پروژه آن ظرف چهار سال به اجرا 
برسد و زمان طی شدن  مســیر تهران –مشهد را به 6 ساعت 
کاهش دهد. بنا به  اخباری که آن روزها منتشر می شد قرار بود 
قطارهای برقی سرعت حمل ونقل مسافران ایرانی را به   220 تا 

250 کیلومتر بر ساعت برسانند، اما این اتفاق هرگز رخ نداد.   
محمد نبی جوانمردی، کارشــناس صنعت حمل ونقل در 
رابطه با این موضوع به »شهروند« می گوید: » قطار های سرعت 
باال در ریل های عادی امکان تردد برایشان وجود ندارد و تنها 
مســیر های کوتاه را  طی می کنند. اگرچه قطار های با سرعت 

600-500کیلومتر وجود دارد، اما  در ایران  نمی  توانند صرفه 
اقتصادی داشته باشند. زیرا هزینه ایجاد این قطارها با توان مالی 
مسافرها همخوانی  ندارد.« او در ادامه توضیح می دهد:  »توان 
مالی  یکی از  عمده ترین دالیلی  است  که درحال حاضر  قطار 
سریع السیر در کشور ما وجود ندارد، البته تحریم ها مزید بر علت 
شده تا ما از تکنولوژی تولید  برخوردار نباشیم و امکان دستیابی 
به  این قطار ها را نداشته باشیم.« جوانمردی با اشاره به این که 
برای خط  قطار سریع السیری که  از دســتور کار خارج شده 
سرعتی باالی 250 کیلومتر در نظر گرفته شده  بود،  توضیح 
داد: »اگر برای سفر به اصفهان از قطار 
معمولی استفاده کنید 8-6 ساعت در 
 راه هستید، در صورتی که  اگر  این قطار 
سریع الســیر راه اندازی می شد 2.5 تا 
3 ساعت بیشتر  به  زمان نیاز ندارد. در 
گذشته هم پروژه های مشابه آن وجود 
داشــت  که به دلیل وجود تکنولوژی 
خاصی  که داشت برای ساخت و تعمیر 
آن  باید به فرانســه فرستاده می شد 
به همین جهت آن پــروژه هم ناتمام 

 ماند.« 
عمر برخی قطارهای ایرانی به 70  

سال می رسد
البته کیفیت قطارهای ایرانی هــم تعریف چندانی ندارد و 
میانگین عمر قطارهای ایرانی به حدود 30  سال  می رسد. این 
در حالی است که مطابق اعالم مدیران وزارت راه وشهرسازی 
برخی قطارهای فعال در  ناوگان ایران عمرشان تا 70  سال هم 

می رسد.  
محمد نبی جوانمردی، کارشــناس حمل ونقل، در رابطه 
با وضع کیفیت قطارهــای ایرانی به »شــهروند«  می گوید: 
»وضع حمل ونقل ریلی کشور ما از متوسط رو به پایین است 
و متاسفانه سال هاست که برای  این موضوع پیشرفتی حاصل 

نشده است؛ به جز این بسیاری از لوکوموتیو هایی که در حال  
استفاده  هستند، بسیار قدیمی هستند به  طوری که حتی به 
قبل از انقالب برمی گردند. « او ادامه می دهد: »قدمت واگن های 
مورد استفاده مربوط به 30 تا 40  ســال گذشته است. البته 
راه آهن  طرحی مبنی بر خروج واگن های قدیمی را در دستور 
کار خود قرار داده است  اما با وجود شرایط  اقتصادی موجود به 

نظر نمی رسد که تغییری در این موضوع حاصل شود.«  
اکنون ســوالی که وجود دارد آن  است که آیا این واگن های 
قدیمی خطر ساز نیســتند؟ جوانمردی با اشاره به این که  این 
واگن ها  نوسازی می شــوند و مورد استفاده قرار می گیرند در 
این زمینه توضیح داد: »برای اســتفاده   از واگن های قدیمی، 
ابتدا  آنها  نوسازی شده و مورد استفاده قرار می گیرند. به همین 
جهت جای  نگرانی وجود ندارد؛ زیرا زمانی که واگنی بازسازی 

می شود، به  عبارتی همان واگن نو است.« 
قطارهای پنج ستاره و چالش قیمت بلیت

در ایران تعداد معدودی از قطارهای پنج ستاره هم راه اندازی 
شده اند؛ اما قطارهای پنج ستاره در ایران قدمت  چندانی ندارند 
و در  سال 94 اولین قطار پنج ستاره ایرانی با عنوان قطار زندگی 
روی ریل رفــت. قطاری  که از تهران به مشــهد می رفت. این 
قطارها در مقایسه با سایر قطارها تمیزتر و دارای امکانات رفاهی 
 بیشتری هستند. اندازه تخت ها در قطارهای پنج ستاره بزرگتر 
اســت و فضای داخلی کوپه بزرگتر و  جادارتر به نظر می رسد. 
این قطارها عایق صوتی دارند  و سروصدا در کابین آن بسیار کم 
است. در این  قطارها امکان استفاده از تلویزیون و لوازم صوتی، 
اینترنت و کتابخانه را دارید. ضمن این که قطار  رستورانی مجهز 

با امکان سرو انواع غذاهای ایرانی و خارجی دارد.  
با این حال قطارهای پنج ســتاره ایران که تعدادشــان به 
انگشت های دست هم نمی رسد و بیشــتر در مسیر  تهران و 
کالنشهرها راه اندازی شده اند، چند ایراد عمده دارند؛ اول این که 
این قطارها در تمام روزها و  ساعات هفته در دسترس نیستند 
و معموال در روزهای خاصی بلیت می فروشند. دوم این که این 

قطارها  هم مانند بســیاری از هم قطاران شان! سرعت پایینی 
دارند و حداکثر تا 160 کیلومتر بر ساعت حرکت  می کنند و 
ایراد ســوم این که قیمت بلیت این قطارها بسیار گران است و 

گاهی با هواپیما رقابت می کند.  
جالب است که بدانید بهای بلیت قطارهای پنج ستاره فدک 
در مسیر تهران- مشهد تا 380 هزار تومان هم  می رسد. این در 
حالی است که بهای بلیت هواپیما در این مسیر تقریبا همین 
رقم است؛ به  عنوان مثال  گران ترین قطار  تهران -مشهد  پنج 
ستاره نور کوپه 4نفره  329 هزار تومان قیمت دارد؛ در صورتی 
که  برای خرید بلیت قطار های  چهار ســتاره باید مبلغی بین 
120 تا 200 هزار تومان هزینه کنید و 10 ســاعت  برای طی 
این مســافت وقت بگذارید؛ در صورتی که  اگر همین سفر را 
بخواهید با شــرکت هواپیمایی  ماهان  انجام دهید، بین 274  
تا 470 هزار تومان قیمــت دارد. البته این قیمت ها تنها برای 
پرواز های اکونومی است چرا که بیزنس کالس همین شرکت 
هواپیمایی معادل 781 هزار تومان قیمت  دارد که در صورت 
انتخاب هواپیما به زمان یک تا دو ســاعته بیشتر نیاز ندارید؛ 
البته در صورتی که  با تأخیر مواجه نشــوید. اگر بخواهید این 
ســفر را با اتوبوس تجربه کنید، برای تهیه بلیت اتوبوس  تنها 
95 هزار تومــان باید هزینه کرد و باید 14 ســاعت برای  طی 
این مسیر زمان گذاشت.  البته شرکت های ریلی می گویند که 
برای قطارهای لوکس و گرانقیمت شان به اندازه کافی تقاضا 
وجود  دارد؛ زیرا برخی مسافران  حاضر نیستند زیر بار ریسک 
زیاد سفرهای هوایی بروند و یا این که دیدن  مناظر  زیبا برای 

مسافران زیادی هنوز جاذبه دارد.  
کیفیت قطارهای چهار ستاره به پایین اما تعریف چندانی 
ندارد؛ واگن های فرسوده و صندلی هایی با روکش  های کهنه، 
کوپه های کوچک و البته کیفیت غذای نامطلوب و.... قیمت 
بلیت قطارهای چهار ستاره و پایین تر  در مسیری مانند تهران- 

مشهد بین 70 تا 150 هزار تومان است.  

کارمزد جایگاه داران را مردم خواهند داد؟
شــهروند| بنزین احتماال بین 100 تــا 150 تومان گران 
می شــود. این موضوع را هوشــنگ عطاپور، رئیــس اتحادیه 
جایگاهداران ســوخت گفتــه و توضیح داده اســت: »تکلیف 
قانونی اســت که جایگاهــدار حق الزحمه را از مــردم بگیرد و 
جایگاهداران لیتری 200تومان حق الزحمه را پیشــنهاد کرده 
بودند و درحال حاضر مســئوالن متقاعد شــده اند که 150 تا 

100 تومان بابت هر لیتر از مصرف کننده دریافت شود.«
 البتــه این تنها خبر بنزینی نبود و شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی که تا پیش از ایــن اجازه داده بود هر راننده 
با کارت ســوخت جایگاهداران در هربــار 30 لیتر بنزین بزند، 
اعالم کرده که این میزان ســهمیه را نصف کــرده و به 15 لیتر 
رسانده است. این درحالی اســت که چیزی حدود یک میلیون 

و 300 کارت ســوخت در باجه های پســتی معطل مانده است 
و متولیان می گویند همچنان فقط حــدود 10 درصد از کارت 

سوخت شخصی شان استفاده می کنند. 
هنوز افزایش قیمت قطعی نیست

عطاپور گفته اســت: »طبــق تبصره 14 قانــون بودجه 98 
کارمزد جایگاهدار باید از مشــتری گرفته شود، این کارمزد در 
جایگاه های بین شــهری 15 درصد، جایگاه های دورتر و حومه 
20 درصــد و در جایگاه های پرفروش و داخل شــهر 10 درصد 
است.  ناصر رئیســی فر، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه های 
ســوخت در رابطه با این موضوع به »شــهروند« می گوید: »در 
ابتدا باید گفت صحت و ســقم این  خبر همچنان مشــخص و 
معلوم نیســت که این موضوع تصویب نهایی شود. البته باید در 

 نگاهی به خطوط ریلی در ایران و مسافرانی که  کمتر می شوند

قطاره به مقصد نرسید!
قطارهای 5 ستاره ای که قیمت بلیت شان مشابه هواپیماست، به تعداد انگشتان دست نمی رسند
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امکان ارتقای کیفیت قطعات خودرو در شــرایط فعلی وجود ندارد. امیرحسین قناتی، کارشناس سازمان دخل و خرج

گسترش صنایع با اعالم این موضوع به ایلنا توضیح داده است: »تأمین کنندگان قطعات اعم از داخلی و خارجی 
به راحتی می توانند قطعات را با همان کیفیت قبل از تحریم ها به خودروسازها تحویل دهند اما درخصوص 
ارتقای برخی قطعات، نیاز به مجهزشدن به آخرین تکنولوژی روز است که آن هم درشرایط فعلی امکان پذیر 
نیست.« او همچنین گفته است: »جدا از خودروهای قدیمی که دیگر عمال امکان ارتقا ندارند، در خودروهای 

جدید می توانیم با استفاده از ظرفیت های داخلی حداقل کیفیت موجود را حفظ کنیم.«

نمی توانیم کیفیت 
خودروی ایرانی را 
باال ببریم

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

سرعت قطار در کشورهای 
همسایه به 300 کیلومتر بر ساعت 
می رسد اما سرعت قطار در ایران 

به زحمت با خودروی شخصی 
رقابت می کند

 
عمر قطارهای ایرانی تا 70 سال 

می رسد 


