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شهروند|  بازار داغ ســفرهای نوروزی اين روزها به ابزاری برای سودجويی برخی 
از افراد تبديل شده است از مراكز امدادی غيرقانونی گرفته تا خودروهای حمل بدون 
مجوز. مراكزی كه با تكيه بر تبليغات نادرست نه تنها هزينه های سنگينی را به مشتريان 
خود تحميل می كنند بلكه بعضا به دليل استفاده از قطعات بی كيفيت و نبود تخصص 
آسيب هايی را هم به خودرو مسافرين ايام نوروز وارد می سازند. اين درحالی است كه 
هموطنان عزيز می توانند با ارسال شماره پالك خودروی امدادی را به سامانه 6421-

021 پيامك كنند، شركت های مجاز و غيرقانونی خودرويی را از يكديگر تمييز دهند. 
عالوه براين، خودروهای عضو انجمن دارای برچسب انجمن هستند و مردم با ديدن اين 

برچسب ها می توانند با خيالی آسوده از تيم امداد خودرويی كمك بگيرند.
بی ترديد برای جلوگيری ازمشــكالتی از اين دست مســافرين نوروزی بهتر است 
كه تنها با مراكز امدادی مجاز تماس حاصل كنند. براســاس اعالم مديرعامل شركت 
ايســاكو، هموطنان می توانند درصورت بروزموارد فنی برای خودروهايشان با شماره 
096440 تماس گرفته و اطمينان داشته باشند كه امدادگران و نمايندگان كشيك 
درطول مسير ياری رسان آنها خواهد بود. ضمنا مردم می توانند براي اطالع از ليست 
نمايندگي ها و فروشگاه ها به سايت www.isaco.ir و ربات تلگرام اطالع رسانی 

irankhodro_robot مراجعه كنند. 
همچنين درگروه خودروسازی سايپا، برای دريافت خدمات امدادی، بيان نظرها و 

پيشنهادهای خود می توانند درتمام ساعات شبانه روز با شماره 096550 و 84444-
021 و همچنين درحوزه های فروش، خدمات پس ازفروش و... با مركز امور مشتريان 
گروه خودروسازی سايپا به شماره تماس 096770 تماس بگيرند يا به پرتال اينترنتی 
شركت به نشانی www.emdadsaipa.ir مراجعه كنند. اما نگرانی ديگر 
اين روزهای امداد های خــودروی افزايش قيمت يا افت كيفيت خدمات ارايه شــده 
ازسوی نمايندگی های مجاز اســت. نگرانی قرار است با نظارت 11 دفتر منطقه ای بر 
نحوه امدادرسانی حل وفصل شود. آنگونه كه اعالم شده، اين دفاتر بر نحوه امدادرسانی 
اكيپ های امدادی نظارت خواهند داشت. همچنين درمسيرهای پرترددی همچون 
اتوبان قم، فيروزكوه، چالوس و هراز پايگاه های امدادی صحرايی به  صورت شبانه روزی 
طراحی و ايجاد شده اســت كه اين پايگاه ها با حضور نيروهای مجرب تعميرگاه های 

ايران خودرو و قطعات مناسب تجهيز و راه اندازی شده اند.
ناگفته نماند كه لباس ها و خودروهای تيم های امدادی متحدالشــكل شده است، 
بنابراين اگر لباس پرسنل امداد خودروها دارای سردوشی باشد، يعنی آن فرد مكانيك 
اســت و می تواند بســياری از عيوب خودرو را درمحل تعمير كند، اما درصورتی كه 
سردوشی نداشته باشد، آن همكار راننده يدك كش است و فقط می تواند خودرو را حمل 
كند. گفتنی است؛ طرح نوروزی پليس و دستگاه های امدادی و خدماتی درجاده های 

كشور از امروز آغاز شده و تا 14 فروردين ادامه خواهد داشت.

راه تشخیص امداد خودروهای غیرقانونی درجاده ها 

شهروند | تصمیم به سفر کردن که بگیرید  هزار و یک اما و اگر جلوی پایتان قرار 
دارد. این که به چقدر پول نیاز دارید یا شب را کجا بمانید، این که با تور بروید یا از 
خودروی شخصی خود استفاده کنید همه و همه اما و اگرهایی است که ممکن است 

روی تصمیم نهایی تان تأثیر بگذارد. 
تورهای مسافرتی انتخاب های شما را محدودتر می کند اما هزینه هایتان را گاهی تا 
نصف کاهش می دهد. با یک تور مسافرتی نوروزی می توانید هزینه سفر به جزیره 
کیش در تعطیالت را تا یک میلیون تومان کاهش دهید. برای سفرهای زمینی و 
مسافت های کوتاه اما استفاده از قطار یا حتی خودروی شخصی می تواند هزینه 

سفر شما را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.  شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و 
جزیره های کیش و قشم هم پر هزینه هستند هم پرطرفدار. اما شهرهایی مثل یزد، 

کاشان، زنجان، اراک و روستاهای تابع آنها برای سفر هم بکرترند هم کم هزینه تر. 
از طرفی فرهنگ »به تهران« سفر کردن، فرهنگی است که آن طور که باید و شاید 
در بین مردم جایگاهی ندارد. تهران در تعطیالت نوروزی تا جایی خلوت می شود که 
فرخ مهر رئیس اتحادیه هتلداران به »شهروند« می گوید: تهران پذیرای میهمان از 
سراسر ایران است. همه هتل ها در تهران 40 درصد تخفیف دارد و جشنواره های 

مختلفی در آنها برگزار می شود که از همیشه قیمت کمتری دارد. 

از تهران چه خبر؟
اگر بخواهيم به تهران ســفر كنيم اما دست مان حسابی باز است. خلوتی تهران 
تخفيف 40 درصدی هتل ها و جشنواره های مختلف را برای مسافران نوروزی به 
تهران رقم زده است. هتل اسپيناس، فارغ از تخفيف های نوروزی اتاق هايی دارد 
كه دو ميليون و 800 هزار تومان برای يك شــب قيمت دارند! در كنار اين هتل 
اشرافی اما  اتاق های 451 هزار تومانی هم دارد، هتل استقالل با شبی 416 هزار 
تومان و هتل های سه ستاره ای مثل ايرانشهر بين شبی 250 تا 413 هزار تومان 
قيمت دارند. تحقيقات »شــهروند« نشان می دهند مســافرخانه های ميدان 
راه آهن بين شبی 40 تا 70 هزار تومان و هتل های 2 و 3 ستاره بين شبی 100 تا 
 270 هزار تومان قيمت دارند. البته ظرفيت هتل های ارزان قيمت تهران از امروز 

پر شده است. 

سفرهای اشرافی
برنامه سفر به قشــم را اگر برای تعطيالت نوروزی در سر داريد، ممكن است 
حســابی خرج روی دســت  خودتان بگذاريد. تورهايی كه از تهران به سمت 
قشم حركت می كنند، اگر جزو تورهای لوكس محسوب شود، نفری بين 2 تا 
3 ميليون تومان از شــما طلب می كنند. هتل های 5 ستاره در اين جزيره بين 
شبی يك تا 2 ميليون تومان قيمت گذاری شده اند. سفر به اصفهان هم می تواند 
يكی از سفرهای گرانقيمت به حساب بيايد. هتل عباسی اصفهان به اشرافی ترين 
هتل اين شهر معروف است. ســايت های رزرو هتل قيمت اتاق های وی آی پی 
هتل عباسی را شبی يك ميليون و 670 هزار تومان قيمت گذاشته اند. اگر اهل 
ماندن در اين اتاق باشيد قطعا بايد چيزی بين 180 تا 250 هزار تومان هم برای 
بليت هواپيمای هر نفر كنار بگذاريد. سفر به شيراز هم می تواند يك سفر تمام 
اشرافی باشد. بليت قطار به شــيراز بين 80 تا 200 هزار تومان قيمت دارد. در 
شيراز هتل های اشرافی بين شبی 600 تا يك ميليون و 700 هزار تومان قيمت 
دارند. مشهد هم می تواند يكی از انتخاب های اشرافی شما باشد. حتی تورهای 
مشــهد هم در تعطيالت نوروز از 700 هزار تومان شروع می شوند. هتل های 

اشرافی در مشهد بين شبی يك ميليون و 500 تا 2 ميليون تومان هزينه دارند. 

سفرهای اقتصادی 
همه مســيرها در تعطيالت به شمال ختم می شود. شــمال ايران يكی از 
انتخاب های اقتصادی ســفر اســت كه خيلی هم خرج روی دســت مان 
نمی گذارد. حال می خواهد تعطيالت تابســتانی باشد با هوای شرجی كنار 
دريا، يا زمستان باشد با احتمال بارش های مكرر. فرقی هم ندارد تعداد روزهای 
تعطيالت چقدر باشد. دو سه روز تعطيلی كافی اســت تا مسافران آن را به 
تعطيالت آخر هفته وصل كنند و يك هفته ای بروند شمال كنار دريا. اگر هم 
نوروز باشــد با هوای بهاری و تعطيالت 13 روزه، شمال حتماً اولين مقصد 
سفرهای نوروزی می شود. اين را آمارهای سازمان ميراث فرهنگی و سازمان 
گردشــگری هم تأييد می كند. براســاس آماری كه رئيس سازمان ميراث 
فرهنگی و گردشگری در  سال گذشته اعالم كرده مازندران و گيالن به ترتيب 
دارای بيشترين تعداد مسافر نوروزی بوده اند. به گفته سلطانی فر در كل ايام 
نوروز 94، در 31 اســتان و هفت منطقه آزاد 60 ميليون و 84 هزار نفر اقامت 
در شب ثبت شده اســت با توجه به اين كه هر شخص چهار شب اقامت را به 
 صورت ميانگين در طول سفر خود تجربه می كند. با تقسيم اين آمار بر عدد 
4 معادل 15 ميليون نفر مسافر در اين بازه زمانی عنوان شده است. آماری كه 
سهم دو استان شمالی گيالن و مازندران در آن قابل مالحظه است. براساس 
آماری كه محمدعلی نجفی استاندار گيالن اعالم كرده در تعطيالت نوروز 
94، شش ميليون گردشگر در گيالن اقامت داشته اند. اگر اين آمار را با آمار 
15 ميليون نفر مسافر مقايسه كنيم 40 درصد تعداد مسافرانی كه در نوروز 
سفر كرده اند، مسافر استان گيالن بوده اند. آمار مازندران هم قابل توجه است. 
معاون گردشــگری اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری 
مازندران هم از اقامت 9 ميليون نفر شــب در استان مازندران خبر داده است 
كه اگر آن را با آمار 60 ميليونی رئيس سازمان ميراث فرهنگی قياس كنيم، 
15 درصد مسافران نوروزی به مازندران رفته اند.در بسياری از اين موارد، سفر 
به شهرهای شمالی، بدون نياز به پرداخت هزينه اقامت در هتل يا اقامتگاه های 
خاص است. در مواردی افراد از خانه های محلی استفاده می كنند اما می توانند 

وســايل مورد نياز خود اعــم از مواد 
غذايی را همراه خــود ببرند و نيازی 
به خريد مواد غذايی يا اســتفاده از 
خدمات رســتوران ها هم نداشــته 
باشند. بر اين اساس در نگاه اول سفر 
به شمال برای افراد ســفری ارزان و 
مقرون به صرفه تلقی می شــود. اما 
در ايام تعطيالت افــراد بايد بالغ بر 
20 الی 40 درصد بيش از زمان های 
عادی برای دريافــت خدمات مورد 
نظر خــود هزينــه پرداخت كنند 
اما نكته اين اســت كــه نمی توانند 
خدمات مطلوبــی را دريافت كنند. 
درحال حاضر برای يك سفر 3 روزه 
به نمك آبــرود به همــراه تورهای 

مسافرتی حداقل 550 هزار تومان آب می خورد . البته اگر به همراه خانواده 
و با استفاده از وسيله شخصی به تنهايی قصد مسافرت به شهرهای شمالی 
را داشته باشيد، داستان كمی فرق می كند. درحال حاضر درحالی برای اجاره 
يك خانه 60متری در رامسر شبی حداقل 300 هزار تومان بايد هزينه كنيد 
كه در هفته گذشته واحدهايی با اين شرايط در بهترين شرايط شبی 50 هزار 
تومان اجاره داده می شد. البته كسانی كه قصد اقامت در يك هتل 5 ستاره 
در يكی از شهرهای اســتان مازندران را داشته باشند برای اجاره يك اتاق دو 
تخته رو به جنگل روزانه 622 هزار تومان بايد هزينه كنی و اقامت دو روزه در 
اين هتل يك ميليون و 200 هزار تومان آب می خورد. اين درحالی است كه 
هزينه اقامت در يك اتاق دو تخته رو به جنگل - بال غربی )Vip( در روزهای 
نخست تعطيالت حداقل 718 هزار تومان تمام می شود. گفتنی است بسياری 
از اتاق های رو به دريای هتل های شهرهای شمالی برای روزهای نخست از 
هم اكنون رزرو شــده و جای خالی ندارد. اما يزد از ديگر مقاصد محبوب در 
سفرهای نوروزی است. بدون شك شب های ســرد كوير در مقابل روزهای 
گرمش برای بسياری از هموطنان ايرانی از جذابيت بسيار بااليی برخوردار 
است. همين مسأله قيمت تورهای مسافرتی به اين استان را به شدت افزايش 
داده است. قيمت تمام شده مسافرت 2 شبه و 3 روزه و اقامت در يك هتل 5 
ستاره با تور 845 هزار تومان است. استقبال و بدرقه فرودگاهی )يا ترمينال( به 
همراه بيمه مسئوليت مدنی )200 ميليون تومان ديه، 6 ميليون تومان هزينه 
درمان پزشــكی و ليدر مجرب محلی . گشت يك روزه )آتشكده زرتشتيان، 
دخمه »برج سكوت«، ميرچخماق، موزه آب، باغ دولت آباد، بازار سنتی يزد( 
ازجمله خدمات ارايه شده در اين ســفر نوروزی خواهد بود. درحال حاضر 
قيمت هر شب اقامت در يك هتل 4 ســتاره در يزد روزانه 450 هزار تومان 
است. البته اگر قصد اقامت در يك اتاق 3 تخته را داريد بايد 695 هزار تومان 
بپردازيد. البته قيمت اجاره يك سوييت دو نفره در هتل 4 ستاره 800 هزار 

تومان است.

سفرهای ارزان قیمت 
اگر دل تان يك كيش ارزان قيمت و كم سروصدا می خواهد، هنوز وقت 
داريد. تورهای مسافرتی كيش تا قبل از عيد قيمت های وسوسه كننده ای 
دارند. يكی از آژانس های مسافرتی به »شهروند« می گويد تورهای دقيقه 
آخری كيش كه شامل دوشب اقامت در يك هتل 3 يا 4 ستاره می شود، 
در اين يك هفته باقی مانده حتی به 350 هزار تومان هم می رسد اما اگر 
دست نجنبانيد و امروز و فرداهايتان ادامه پيدا كند بايد برای همين بسته 

تفريحی بيش از يك ميليون تومان هزينه كنيد.
قشم هم گزينه نوروزی خوش آب و هوای ديگری است كه راهنمايان 
گردشــگری در مصاحبه با شــهروند می گويند اگر قبل از نوروز برای 
سياحت آن اقدام كنيد، يك انتخاب اقتصادی كرديد. يكی از آژانس های 
مسافرتی به »شــهروند« می گويد: برای يك اقامت دو روز و سه شب 
در جزيره قشم بايد نفری 600 هزار تومان پرداخت كنيد. هتلی كه در 
اختيار شــما قرار می دهند هم يكی از هتل های سه ستاره اين جزيره 

است.
البته اگر واقعا رويای يك سفر كم خرج  را در سر داريد، شايد بهتر باشد 
در تعطيالت عيد فكر كيش و قشم را از سر خود بيرون كنيد. نقاط بكری 
در كشور وجود دارند كه شايد تورها برای شان برنامه ريزی نكرده باشند 
اما در تعطيالت نوروز هم خلوت اند هــم كم هزينه. در 50 كيلومتری 
جنوب غرب تبريز روســتايی صخره ای وجود دارد. كندوان روستايی 
منحصربه فرد در آذربايجان است كه شايد تورهای داخلی كمتر آن را 
تحت پوشش بگيرند اما خودتان اگر دست به كار شويد، ضرر نكرده ايد. 
بليت قطار تا تبريز بين 50 تا 60 هزار تومان است و خود هتل كندوان 
هم برای يك شب در تعطيالت نوروز از شما بين حدود 400 هزار تومان 

درخواســت می كند. ســفرهای 
ارزان قيمت بيشــتری هم جلوی 
پای تان هست. كاشان شايد يكی 
از ارزان ترين گزينه هاست كه جای 
ديدنی هم كم ندارد. بليت قطار از 
تهران تا كاشــان به طرز عجيبی 
برايتــان ارزان تمام می شــود. در 
تعطيالت نوروز، اگــر جای خالی 
باقی مانده باشد، می توانيد با كمتر 
از 20 هزار تومان به كاشان برسيد. 
كاشان هتل های ارزان قيمت زياد 
دارد و می توانيد با شبی 130 هزار 
تومان در يك هتل سه ستاره اقامت 

داشته باشيد. 
هتل های جنوب كشور مثل خود 
شهرها هميشه مهجورترند. بيشتر 
هتل ها در آبــادان بين 150 هزار تا 

285 هزار تومان برای يك شب از شما درخواست می كنند و كمتر هتلی 
در جنوب ايران را می بينيد كه قيمت های نجومی داشته باشد. دزفول، 
آبادان، شوشتر شهرهايی هستند كه هم در تعطيالت عيد آب و هوای 
خوبی دارند هم ديدنی اند هــم ارزان قيمت. اگر زيگورات چغازنبيل را 
هنوز نديده ايد برای گرفتن يك بليت 60 هزار تومانی قطار تا اهواز اقدام 
كنيد. فصل فصل جنوب رفتن است!بوشــهر، شهری كه ديدنی های 
بســياری دارد، از آن جمله می توان به مــوزه رئيس علی دلواری، قلعه 
نصوری، رافائل، ســحانتير، گنبد نمكی جا شــكف، موزه دريانوردی 
خليج فارس و ری شهر اشاره كرد. برای بوشهر بايد با اتوبوس يا خودروی 

شخصی سفر كنيد و اين شايد خرج تان را كمی باال ببرد.
 بليت اتوبوس از تهران تا بوشــهر بين 65 تا 85 هزار تومان قيمت دارد 
و هتل های اين شــهر زيبای جنوبی قيمت های مناسبی دارند. مسير 
سفر بم تا چابهار هم يكي از بهترين مسيرهاي گردشگري است از اين 
لحاظ كه كمتر شناخته شده است. در اين مسير حتما بايد از خودروی 
شخصی خود استفاده كنيد و همين خرج سفر شــما را تا حد زيادی 
كاهش می دهد. فراموش نكنيد كه در اين مسير مي توانيد استان هاي 
كرمان و سيستان وبلوچستان را ببينيد. يك قطار شش تخته 87 هزار 
تومانی گزينه  ارزان قيمت و نسبتا راحتی است كه شما را به اين مسير 
متصل می كند. در زاهدان در يك هتل 2 يا 3 ســتاره اقامت مي كنيد 
و اين طور كه به نظر می رســد حدود قيمت های اين هتل ها، برای يك 
مسافرت كم خرج بين شــبی 90 تا 210 هزار تومان است. در ادامه اين 
مسير می توانيد به چابهار برويد و سرانجام دوباره با يك قطار راهي كرمان 

شده و بم را ببينيد. 


