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اتهام مدیر بازداشتی بخش ارزی مربوط به اوایل
سال  ۹۷است

به دنبال انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی ،به آگاهی
میرســاند ،حدود یک ماه پیش یکی از مدیران ســابق ادارات بخش ارزی
توســط مرجع قضایی و با موضوع اتهامی مرتبط با اوایل سال  ،۹۷احضار
و بازداشــت شــده اســت .تأکید میشــود این بانک اطالع دقیقی از مورد یا
مــوارد اتهامی ندارد و ضمن همــکاری کامل با قوه قضائیه ،هرگونه اظهار
نظر نسبت به این موضوع را منوط به صدور رأی یا تصمیم مرجع قضایی
میداند /.روابط عمومی بانک مرکزی

بلیت قطار برای عید گران نمیشود
سهیال یادگاری
خبرنگار

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش فروش
اینترنتی بلیت قطار از پنجم اســفند گفت :قیمت
بلیــت قطــار بــرای نــوروز  1400افزایــش نمییابد.
ســعید رســولی برنامههای شــرکت راهآهــن برای
ســفرهای نــوروزی را تشــریح کــرد ،هرچنــد ســتاد
ملــی مقابله بــا کرونا هنــوز در مــورد ممنوعیت یا
محدودیت سفرهای نوروزی تصمیمگیری نکرده
ل و نقل آمادگی
است اما بخشهای مختلف حم 
خود را برای انجام ســفرها اعالم کردهاند؛ با شــیوع
ل و نقل ریلی از
کرونا از اســفند ســال گذشــته ،حم 
حوزههایــی بــود که بهخاطــر لغو ســفرها و کاهش
مســافرت ،متضــرر شــد و ســفرها در ایــن بخــش
همچنــان به روال عادی بازنگشــته اســت .با اینکه
در نــوروز امســال هم کاهش مســافرت پیشبینی
میشــود امــا مدیرعامــل راهآهن از شــروع فروش
بلیت قطارهای نوروزی از 5اسفند خبر داد .رسولی
با اشــاره بــه اینکــه طــرح ســفرهای نــوروزی از ۲۵
اسفند  ۹۹آغاز میشود و تا  ۱۵فروردین  1400ادامه
دارد ،اظهار داشــت :از ماه گذشــته ســتاد سفرهای
نوروزی تشــکیل شــده اســت .بهگفته رسولی پیش
فــروش بلیت قطار بهصورت اینترنتی از روز پنجم
اسفندماه آغاز میشود و برای ایام نوروز روزانه ۲۳۰
قطار پیشبینی شده اســت .همچنین برای  ۲۱روز
سفرنوروزی ۴۷۲۷،قطارخدمترسانیمیکنند.
رسولی پیشبینی کرد در ایام نوروز روزانه بیش از
 ۱۰۳هزار نفر مسافر توسط شبکه ریلی جابهجا شود.
او همچنین پیشبینی کرد که در نوروز 1400جمعاً 2
میلیون و  176هزار نفر ظرفیت قطار ایجاد شود .وی
افزود 95:درصد قطارهای ما چهار ستاره و سه ستاره
باکیفیت هستند و فقط  5درصد قطارها پنج ستاره
هستند که نرخ قطارهای پنجستاره براساس مصوبه
شــورای عالــی ترابــری آزاد و طبــق عرضــه و تقاضا
است؛نرخ مصوب برای بلیت قطارها ،شورای عالی
ترابری ابالغ کرده است در طول سال به شرکتهای
ریلی اجازه داده میشــود هــر میزان در نرخ مصوب
تخفیف دهند و در ایام پیک سفر هم اجازه دارند تا
 30درصد به نرخ مصوب طبق مصوبه شورای عالی
ترابری اضافه کنند .وی ادامه داد :اگر مســافران نرخ
با تخفیف ایام کمســفر را با نرخ ایام پیک مقایســه

نکته

رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران ،در جلسهای که به درخواست
ســفارت کرهجنوبی برگزار شد ،در خصوص نحوه جابهجایی و مصرف بخشی از
منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند .در این جلســه ،توافقهای الزم در
خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی در
خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف کرهای اعالم شد.
ســفیر کرهجنوبی در ایران اعالم کرد که کشورش آماده انجام کلیه اقدامات الزم
برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص
هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد .رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن استقبال
از تغییر رویکرد کرهجنوبی گفت :اگرچه جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد
کشورها و افزایش همکاریها استقبال میکند ،اما پیگیریهای حقوقی این بانک
بهمنظور مطالبه خســارات ناشی از عدم همکاری بانکهای کرهای در سالهای
اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کرهای باید تالش زیادی انجام دهد تا
این سابقه منفی از بین برود /.روابط عمومی بانک مرکزی
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توافق ایران و کرهجنوبی در خصوص انتقال
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مدیرعامل راهآهن اعالم کرد

قانون خروج از پروتکل الحاقی از  5اسفند
قابل اجرا است

وقتــی مجلس ،قانونی را تصویب میکند آن قانون الزماالجراســت و رئیس دفتر
رئیس جمهوری با اشاره به این موضوع میگوید :هیچ بهانهای را برای طرفهای
مقابل برجام نگذاشتیم که از ما بخواهند قانون را اجرا نکنیم و قانون باید از پنجم
اســفند اجرا شــود .زیرا برمبنای دموکراســی این موضوع روشــن میسازد که وقتی
مجلس ،قانون را تصویب میکند ،آن قانون باید اجرا شود .به گزارش ایرنا؛ محمود
واعظی در حاشــیه مراسم افتتاح ســه طرح بانک صنعت و معدن به خبرنگاران
گفــت :ایران بــه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرده اســت که در جمهوری
اســامی ،دولت و مســئوالن یک نظر واحد دارند و آن اینکه قانون باید اجرا شــود.
واعظــی تصریــح کــرد :برپایــه ارتباطی کــه در گذشــته و قبــل از برجــام و پذیرش
داوطلبانــه پروتکل الحاقی در ارتبــاط با پادمان و آژانــس بینالمللی انرژی اتمی
ایران داشــت و بهعنوان عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاریهایی برای
نظارت به عمل آورد که اعالم شد به آنها پایبند هستیم ،زیرا فعالیتهای هستهای
ما صلحآمیز اســت و موضع رســمی کشــور اســت که به هیچ وجه بهدنبال ســاح
هســتهای نیســتیم و نظارتهایی که در چارچوب پادمان باشد میپذیریم .رئیس
دفتررئیسجمهوریخاطرنشانکرد:سفرمدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
به تهران با مذاکرات بســیار موفقی همراه بود و با توافقی که انجام شــد به فرمولی
رسیدیم که هم قانون مجلس شورای اسالمی محترم شمرده شود و اجرا ،از طرف
دیگر نظارتهای آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه بر اساس پادمان و روابط
ایران و آژانس برقرار باشد.
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ëëفــروش اینترنتــی بلیت قطارهای مســافری برای  ۲۵اســفند  ۹۹تا ۱۵
فروردین سال  ۱۴۰۰از امروز آغاز میشود و بهصورت اینترنتی خواهد بود
ëëفروش اینترنتی همه مســیرها به غیر از مســیرهای منتهی به شهر
مشــهد مقــدس و بالعکس از ســاعت 7صبــح پنجم اســفند آغاز
میشود
ëëفروش اینترنتی همه مســیرهای منتهی به مشــهد مقدس به غیر
از تهــران  -مشــهد و بالعکــس از ســاعت  ۱۲روز پنجم اســفند آغاز

کنند ،تصور نشــود کــه افزایش قیمت اعمال شــده
است ،بلکه نرخ مصوب در ایام کمسفر کاهش یافته
اســت ،اما در ایام پرسفر تا  30درصد اجازه افزایش
نرخ مصوب طبق مصوبه شورای عالی ترابری برای
شــرکتها وجــود دارد و در ایام نــوروز هیچ افزایش
قیمــت نداریــم .وی تأکید کرد :موضــوع فروش 50
درصــد ظرفیــت هر کوپــه نیــز در ایام نــوروز رعایت
میشود و فقط خانوادهها طبق مصوبه ستاد مقابله
با کرونا میتوانند در یک کوپه باشند.
ëëپرداخــت  133میلیــارد تومــان پــول بلیــت
کنسلشدهبهمردم
مدیرعامــل شــرکت راهآهــن اظهــار داشــت :در
دورانشیوعکرونایکمیلیونو 483صندلیمسترد

میشود
ëëفروش اینترنتی همه قطارهای مســیر تهران-مشهد و بالعکس و
همچنین مسیرهای تهران-طبس ،تهران-خواف ،تهران-سمنان
و بالعکس از ساعت  ۱۷روز پنجم اسفندماه آغازمی شود
ëëهمچنین فروش بلیت قطارهای نوروزی از طریق مراکز فروش،
از ســاعت  ۸صبح چهارشــنبه ششــم اسفند ،در همه مســیرها آغاز
خواهد شد.

شد که مربوط به نوروز 1399بود که بدین ترتیب133
میلیارد تومان وجوه اســتردادی به خریداران عودت
یافــت .رســولی افــزود :در این مدت 19میلیون ســفر
کاهش یافت که با احتساب متوسط قیمت هر بلیت
 100هزار تومان 1988 ،میلیارد تومان خسارت ناشی
از فــروش بلیت بود و  29هزار و  841قطار نســبت به
مدت مشابه سال قبل کاهش داشتیم.
ëëاســتعالمکــدملیبــرایشناســاییمســافران
کرونایی
مدیرعامــل راهآهــن در خصــوص برنامههــای
این شرکت برای جلوگیری از شیوع کرونا در قطارها
گفــت :در ســه مرحله اســتعالم کد ملی مســافران
در ســامانه وزارت بهداشــت انجام میشود که ابتدا

در زمــان خرید بلیت اســت .همچنین در روز ســفر
استعالمصورتمیگیردواگرمثبتباشد،بهمسافر
اطالعرسانی میشــود که از حضور مسافر با احترام
جلوگیــری میشــود .وی افــزود :همچنیــن در زمان
مسافرگیری ،رؤسای قطار مجدداً استعالم کد ملی
را دارند که اگر مسافر وارد قطار شده باشد شناسایی
میشــود .وی گفت :در مرحله غربالگری مســافران
بــرای فــروش بلیــت 1500 ،نفــر در زمان اســتعالم
تست آنها مثبت بود که بلیت برای آنها صادر نشد.
 120نفر هم زمان ســوار شــدن قطار مورد اســتعالم
قرار گرفتند که تســت آنها مثبت بود و اجازه سفر به
آنها داده نشد .جمعاً1600نفر در مرحله غربالگری
شناساییوپیشگیریازسفرشدند.

ëëپرداخت15درصدوامهایحمایتی
معاون وزیر راه و شهرســازی در بخش دیگری از
ســخنان خود در مورد پرداخت تســهیالت حمایتی
ل ونقل ریلی مسافری گفت :قرار
به شرکتهای حم 
بود 940میلیارد تومان وام برای حمایت از شرکتها
در ایام کرونا پرداخت شود که  141میلیارد تومان آن
پرداختشد؛برایاینکهتسهیالتبهموقعپرداخت
شود حتی ما پذیرفتیم که ضامن شرکتهای ریلی
شــویم .رســولی افزود :بــرای تســهیالت کرونــا ما از
مســئوالن بانکی خواهش کردیم سهلگیرانه عمل
کنند و امیدواریم بزودی با توافقهای صورت گرفته
مشــکالت و موانــع پرداخت تســهیالت کرونایی به
شــرکتهای حملونقل ریلی حل شود و تسهیالت
تا پایان سال به شرکتها پرداخت شود.
ëëرشد 3درصدیدرتناژ
رســولی همچنین بــا ارائه آمــاری در خصوص
جابهجایی بار از شــبکه ریلی کشــور اظهار داشــت:
امســال نسبت به ســال قبل با رشــد  3درصدی در
تناژ بار حمل شده و رشد  5درصدی در تنکیلومتر
مبــدأ  -مقصــد در حمل بــار از طریق ریــل مواجه
بودیم .همچنین در تناژ تخلیه با رشــد  8درصدی
و در بهــرهوری لکوموتیــو باری با رشــد  15درصدی
مواجه بودیم .رســولی اظهار داشت :از ابتدای سال
تا 30بهمن 99در بندر امام خمینی(ره) با رشد34
درصدی در تنکیلومتر و 48درصدی در تناژ مواجه
بودیم؛ در بندر شــهید رجایی رشد  110درصدی در
تنکیلومتر و  112درصدی در تناژ و در بندر امیرآباد
رشد 402درصدی در تنکیلومتر و 186درصدی در
تناژ در این ایام محقق شد.
ëëساخت ایســتگاههای راهآهن در شــرق و غرب
تهران
مدیرعامــل شــرکت راهآهــن بــا اشــاره بــه
برنامهریــزی بــرای انجــام ســفر بــا قطــار گفــت:
ایستگاههای راهآهن برای رساندن مسافر به داخل
شهرهااستنهحاشیهشهرها،چراایستگاهراهآهن
در خارج شــهرها ســاخته میشــود تا مســافر سفر
دیگری الزم داشته باشد؟ رسولی با بیان اینکه برای
کالنشــهرها باید ایستگاههای بیشــتری پیشبینی
کنیم ،گفت :باید حتماً ایســتگاهی در غرب و شرق
تهرانداشتهباشیمومسافرسفریکپارچهودرببه
درب داشته باشد.

