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پلمب ۱۱۰فروشگاه قاچاق پوشاک
تا روز دوشنبه

ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفت:طی  ۳روز
آینــده یعنــی تــا انتهــای روز دوشــنبه اول بهمــن مــاههمه
تک خبر کاالهای ۱۱۰فروشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد،جمع
ی و تابلــوی آنهــا پایین کشــیده میشــود .بهگــزارش خبرگزاری صداوســیما،
آور 
حمیدرضا دهقانی نیا گفت :استانداری مصوبهای درباره طرح جلوگیری از عرضه
پوشــاک قاچاق داشــت که برداشــتهای متفاوتی از آن صورت گرفتــه بود و این
برداشتها از دید بیرونی این طور به نظر میرسید که مانع تراشی صورت گرفته
اســت .ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز تأکید کرد :بــا محوریت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین اتحادیه مربوط ظرف سه روز آینده یعنی تا
انتهای روز دوشــنبه اول بهمن ماه همه کاالهای  ۱۱۰فروشگاه پوشاک احصا شده
توسط ستاد ،جمعآوری و تابلوی آنها پایین کشیده شود.

بیمههایاعتبارصادراتیجایگزین
اعتباراتاسنادیبانکیمیشود

مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات در ســیزدهمین
همایش ساالنه اتحادیه فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی با
بنـــگاه تأکید بر اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در رشد اقتصادی،
توسعه اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی کشور خصوصاً در شرایط سخت تحریم
برنامههای صندوق مذکور برای تســهیل ،توســعه و پوشش ریسکهای صادراتی
را تشــریح کرد .بهگزارش روابــط عمومی صندوق ضمانت صــادرات ایران؛ افروز
بهرامــی با اشــاره به اینکه تجــارت ،روابط کارگزاری و ارتباطــات بانکی تحت تأثیر
تحریمهــای ظالمانــه امریــکا علیه مــردم ایران قــرار گرفته اســت؛ افــزود :وجود
ریســکهای سیاســی و تجاری در حوزه صــادرات منجر به عــدم وصول مطالبات
صادرکنندگان شــده و صندوق با حمایتهای دولت و با ارائه پوششهای الزم در
ایــن خصوص میتواند امنیت صادرکننــدگان را فراهم آورد .مدیر عامل صندوق
ضمانت صادرات تصریح کرد :به منظور جلوگیری از تمرکز ریسک ،تنوع بخشی
در بازارهای هدف بهصورت جدی باید مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد صندوق در
این زمینه میتواند با اعتبار سنجی از خریداران خارجی جدید در بازارهای هدف،
امکان توسعه بازار را برای صادرکنندگان فراهم نماید .بهرامی یادآورشد  :پوشش
های بیمه ای صندوق به مثابه جایگزین اعتبار اسنادی برای تجار وصادرکنندگان
اســت و با هزینه ای اندک ،ابزار بســیار مناســبی برای مدیریت و کنترل ریســکهای
صادراتی قلمداد می شود.
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی ضمــن بازدید از طرح پتروشــیمی
هنگام در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت .به گزارش روابط
عمومی پتروشیمی هنگام ،بهزاد محمدی روزپنجشنبه به همراه هیأتی از مدیران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،از این طرح بازدید کرد .در این بازدید که مدیران
پتروشیمی هنگام نیز حضور داشتند ،میزان پیشرفت فیزیکی طرح در بخشهای
مختلف مورد بحث و بررســی قرار گرفت .در این بازدید ،جمشــیدی ،مدیرعامل
طرح هنگام با تشــریح سوابق و جزئیات اقدامات انجام شده در خصوص تأمین
مالی طرح از صندوق توسعه ملی و با فرض عملیاتی شدن آن ،افتتاح بزرگترین
طرح اوره و آمونیاک کشور را پایان سال آینده اعالم کرد.

میلیون تن
سنگ آهن در  9ماه تولید شد

آمار تولید  9ماهه سنگ آهن که از سوی سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) منتشر شده حاکی از دستیابی به رقم بیش
از  27میلیون تن است .میزان استخراج سنگ آهن
خام بالغ بر  48میلیون و  759هزار و  986تن بود.
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میلیارد مترمکعب آب برای
تهرانیها تولید میشود

25

درصد رشد سبد نفتی اوپک در
سال ۲۰۱۸

سبد نفتی اوپک در سال  ۲۰۱۸برای دومین سال
متوالی افزایش یافت .ارزش سبد نفتی اوپک به طور
میانگین در سال  ۲۰۱۸به  ۶۹.۷۸دالر در هر بشکه
رسید که  ۱۷.۳۵دالر در هر بشکه یا معادل ۳۳.۱
درصد در مقایسه با سال  ۲۰۱۷افزایش داشت.

حدود یک میلیارد و  ۳۵۰هزار مترمکعب
آب ،برای جمعیت حدود  ۱۴میلیون نفری
استان تهران ،تولید میشود که از این میزان،
بیش از  ۷۰درصد از منابع سطحی و سدها و
بقیه از منابع زیرزمینی بهدست میآید

درصد
رشد هزینه انشعاب برق ابالغ شد

مسعود عزیزی ،معاون خدمات مشترکین
شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه افزایش
هزینه تأمین برق از سوی وزارت نیرو ابالغ شده
است ،گفت :هزینه انشعاب برق در تهران 25.8
درصد افزایش یافته است.

«ایران» از آخرین وضعیت فروش کاال در بازار مولوی گزار ش می دهد

کیلو؛ گرم شد

مردم در گذشته وقتی به مولوی میآمدند حداقل بین  3تا  5مرغ میخریدند ولی االن سه قطعه ران میگیرند
این عدد برای خیلی از مردم گران اســت و خیلی
از خانوادههــا مصــرف رب را در زندگیشــان کــم
کردند .روغن هم مانند رب ســه هفتهای است که
تغییری نداشته و اکنون  5/1لیتر آن  10هزار و 800
تومان اســت .تــن ماهی هــم در آخریــن افزایش
قیمت خود به قوطی  8هزار تومان رسیده است.
ëëقند و شکر قرار است گران شود
مغــازه دار خیابــان مولــوی ،از زمزمــه افزایــش
قیمــت قند و شــکر صحبــت کرد و گفــت :بزودی
قیمــت این محصوالت بین هزار تــا  2هزار تومان
گرانتــر خواهــد شــد از اینرو صبــر کردهایــم که با
قیمــت جدید قند و شــکر را بفروشــیم .ماکارونی
 700گرمــی هــم در ایــن خیابان بین  3هــزار تا 3
هزار و  100تومان است.
ëëکاهش فروش روزانه  40گوسفند
ســعید میرزایــی هــم از قدیمیهای بــازار مولوی
اســت .او طــی ایــن ســالها بــرای آنکــه بــا خیال
راحت گوشت را به دســت مردم برساند گوسفند
زنده خریداری میکند .ماههای گذشته که قیمت
گوسفند زنده ارزانتر بود ،روزی  50تا  60گوسفند
ذبح میکرد و روزانه  300کیلو گوشت میفروخت
اما اکنون گوســفند زنده را کیلویی  38هزار تومان
میخــرد و خوشــبینانه روزی  15تــا  20گوســفند
ذبــح میکنــد .خــودش میگوید :اولین بار اســت
که گوشــت کشتار روز برای روز بعد باقی میماند.
میرزایــی ادامه داد :خرید گوشــت باالی یک کیلو
طی ماههای اخیر برای ما آرزو شده است.
ëëقیمت کله و پاچه 80هزار تومان
قیمــت کله هم در مغــازه وی  80هزار تومان بود
و کمی باالتــر کله پاچهای بود که میگفت هر کله
را  120هــزار تومان میخرد و بــرای خریداران کله
پاچــه هر دســت  160هــزار تومان تمام میشــود.
میرزایــی میگویــد :برخیها انصــاف ندارند و هر
قیمتــی کــه میخواهنــد کاالهــای خــود را عرضه
میکنند.
ëëاز فروش  500کیلویی به  150کیلو رسیدیم
ســجاد شــرفی از قدیمیهــای بازار مولوی اســت
و از زمانیکــه وارد بازار کار شــده مــرغ فروش بوده
است .میگوید :اگر مغازه اجارهای بود دیگر دخل
و خــرج بهــم نمیخــورد و مــن هم مجبــور بودم
این حرفــه را کنار بگذارم .ماههــای پیش و قبل از
گرانیها ،روزانه  500کیلو مرغ میخریدیم و همه
آنها تا شــب فروش میرفت ولی اکنون که روزانه
 150کیلو مرغ میخریم تا شب بخشی از آن روی
دستمان میماند.
مــردم در گذشــته وقتــی بــه مولــوی میآمدنــد
حداقل بین  3تا  5مرغ میخریدند ولی االن ســه
قطعــه ران میگیرند یا میگویند به اندازه  10هزار
تومان مرغ میخواهیم.
ëëمرغ را  13هزار تومان میفروشیم
وی ادامه داد :ســود مرغ فروشــی بسیار کم است
و ما هم ســعی کردیم نســبت به مناطق مختلف
و فروشــگاهها بــا قیمــت کمتری مرغ بفروشــیم.
قیمتــی که اتحادیــه چند روز پیش اعــام کرد 13
هــزار و  900تومــان بــود اما ما که مــرغ را  12هزار و

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

«اولیــن بــار اســت کــه بــازار مولــوی را اینگونــه
دیدهایم» جمله مشترک بازاریان بود .افرادی که
ســابقه کاریشان در این خیابان شلوغ از  30سال
هم عبور کرده اســت .همه آنها منتظر مشتریانی
هستند که بتوانند خرید یک کیلویی داشته باشند
نــه آنکه  100گرم و  200گرم خرید کنند .همه آنها
از کاهــش قدرت خرید مــردم صحبت میکنند و
میگوینــد امیدواریم قیمتها ارزان شــود تا بازار
ما هم رونق بگیرد .با آنکه فروششان  50درصد
کم شــده اســت اما باز هــم دنبال این هســتند که
دولــت بــرای آنهــا چــارهای داشــته باشــد و کاری
کنــد که مردم ســبد خریدشــان خالــی نماند.آنها
از تولیدکنندگان ،واردکننــدگان و هم صنفیها ی
خــود میخواهنــد سودشــان را کــم کنند تــا مردم
دســت خالــی بــازار را تــرک نکنند.بارهــا از بــازار
مولوی و شــرایطی کــه بر آن حاکم اســت گزارش
تهیــه کردهایــم امــا این بار هــم برای ما ایــن بازار
فرق میکرد .دیگر مثل گذشــته پیاده روها شلوغ
نبــود و خبری از ماشــین پلیس که هر گونه توقفی
را جریمــه کنــد ،نبــود .مغــازه داران هــم حــال و
حوصلــه گذشــته را نداشــتند و خیلی هاشــان در
برابر سؤالهایی که میکردیم سر تکان میدادند
و حرف ما را بیجواب میگذاشتند .گونی و ظروف
کاالها پر بود و شــاگردان فروشــندگان با ســرتاس
منتظــر ســفارشهای کم مــردم بودنــد .در ادامه
مشاهدات عینی ما از بازار مولوی میآید:
ëëتخم مرغ هفته گذشته گران شد
محمدحســین احمدونــد در مغــازه ایســتاده و
بــه قول خودش چشــم انتظار مشــتری اســت .از
اینکه تعداد مشــتریهایش کم شــده ،گالیه دارد
و میگوید معلوم نیســت تا چه زمان فروشندگان
میتواننــد دوام بیاورنــد ،چــرا که اکثــر ماها بیش
از  50درصــد از فروشمــان کــم شــده اســت .وی
تخــم مــرغ ،رب ،ماکارونــی ،قنــد و شــکر ،انــواع
روغــن ،حبــوب و برنــج میفروشــد .وقتــی از وی
پرســیدیم قیمتهــا چگونه اســت؟ گفــت :هفته
گذشــته تخم مرغ از کارتنی  90هزار تومان به 100
هــزار تومان رســید و مردم بســرعت این موضوع
را در فروشــگاههای مصــرف خواهند دید .قیمت
هر عــدد تخم مــرغ بین  100تــا  200تومــان گران
میشود.
ëëحبوباتثابتماند
احمدونــد اظهــار داشــت :تنهــا کاالیی کــه خیلی
نوســان قیمــت نداشــته ،حبوبــات اســت .در یک
مرحلــه قیمــت آن گــران شــد امــا حبــوب مانند
ســایر کاالهای اساســی گران نشــد .اگر بــه این کاال
ارز دولتــی تخصیص پیدا نکند حداقل  40درصد
افزایــش قیمــت در هــر کیلــو حبوبــات را شــاهد
خواهیم بود.
وی افــزود :رب هــم چنــد هفتهای اســت که گران
نشده است .در حال حاضر رب قوطی  800گرمی
 17هزار تومان شده است.

معافیتهایتحریمنفتیایران
به شکل محدود تمدید میشود
یــک رســانه غربــی از احتمــال تمدیــد
معافیتهــای تحریــم نفــت ایران توســط
امریکا بهصورت محدود خبر داد.
بهگــزارش مهــر بهنقــل از رویتــرز ،دوره
معافیتهایــی کــه دولــت امریــکا بــرای
برخی کشــورها از خرید نفــت ایران در نظر
گرفته در ماه مه به پایان میرســد و به نظر
میرســد کــه واشــنگتن ایــن معافیتهــا را
برای برخی کشــورها تمدید کنــد .رویترز به
نقل از کارشناســان نفتی و سیاســی گزارش
داد کــه بــا پایــان یافتن معافیــت از تحریم
نفتــی ایــران در مــاه مــه ،احتمــال مــیرود
که دولــت امریکا بــه هدف جلــب رضایت
برخــی از کشــورها و جلوگیــری از افزایــش
ناگهانــی بهــای نفت ،بــا تمدیــد معافیت
چند کشــور موافقــت کند هر چنــد احتمال
دارد بــر کاهــش میــزان خریــد توســط ایــن
کشورها تأکید ورزد .با اجرایی شدن مرحله
دوم تحریم امریکا علیه جمهوری اسالمی
در اوایــل مــاه نوامبــر ،دولــت امریــکا در
اقدامی غیرمترقبه هشت کشور را از تحریم

نفتی ایران معاف کرد .این کشورها عبارتند
از چیــن ،هنــد ،کــره جنوبــی ،ژاپــن ،ترکیه،
تایوان ،یونان و ایتالیا .مهلت این معافیت
شــش ماه تعییــن شــده و در اوایــل ماه مه
منقضی خواهد شد.
بهگفتــه کارشناســان ،تمدیــد معافیــت از
تحریــم نفتــی ایــران احتماالً شــامل چین،
هنــد ،کرهجنوبــی ،ترکیــه و ژاپــن خواهــد
شــد هرچند مشــخص نیســت که آیا میزان
واردات معاف نیــز ثابت خواهد ماند یا نه.
در صــورت اعطای ایــن معافیتها و بدون
تغییر در میزان خرید ،صادرات نفت ایران
حداکثر به اندکی بیش از یک میلیون بشکه
در روز محدود خواهد شد.

امیرحسام زرافشان/ایران

بازدید معاون وزیر نفت از طرح پتروشیمی هنگام

editorial@iran-newspaper.com

قیمت های جدول مربوط به بازار مولوی و به تومان است

انواعحبوبات

عدس
لوبیا سفید
نخود دستچین
لوبیا قرمز
لوبیا چیتی
لپه
گردو خارجی
پسته
کشمش پلویی

10هزار
 13هزار
 10هزار
 10هزار
 14هزار
 8هزار
 130هزار
 200هزار
 25هزار

 400تومــان میخریــم با قیمــت  13هــزار تومان
میفروشیم.
ëëچای فقط  10درصد ارزان شد
فروشــنده چای اولین جملهای که به ما گفت این
بــود که «قیمت چای ارازنتر شــد ،البته قیمتها
 40درصد گران شــد و اکنون  10درصد ارزان شــده
اســت ،تصور میکنــم کاهش دوبــاره قیمتها را
حداقل در حوزه چای نخواهیم دید».
احمدرضــا ســنجابی گفت :چــای وارداتــی که در
بــازار بیشــترین فــروش را دارد بین  40تــا  60هزار
تومان اســت .چای با قیمتهای کمتر هم وجود
دارد ولی مشــتری آنها بســیار کمتر است .از  4ماه
پیش نه تنها قیمت چای وارداتی گران شد ،بلکه
قیمت چای داخلی هم بدون دلیل خاصی بیش
از  30درصد در بازار بیشتر شد.
وی ادامــه داد :در گذشــته خیلــی از مردم ســراغ
چــای باز میرفتند و ترجیــح میدادند که چای با
کیفیت تری خریــداری کنند اما با افزایش قیمت
چــای مــردم ســراغ چــای بســتهبندی آن هم در
سایزهای کوچک میروند.
ëëکاهش فروش 7میلیون تومانی
مرتضــی هاشــمی یکــی از بنکــداران بــزرگ
خیابــان مولوی اســت .همه او را به ارزان فروشــی
میشناسند و سعی میکنند محصوالت خود را از
بنکداری وی بخرند .سن و سالی ندارد اما کار پدر
را ادامه داده و مثل پدرش با انصاف است.
او درباره وضعیت این روزهای بازار میگوید :سال

جزئیاتثبتنام
ششمین آزمون استخدامی

ثبتنــام ششــمین آزمــون اســتخدامی فراگیر
دســتگاههای اجرایی کشــور در سال  97یکشنبه
 30دیماه از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون
جهاد دانشــگاهی به نشــانی  www.hrtc.irآغاز
میشــود .بهگــزارش ایرنــا ،ثبتنام ششــمین
امتحان مشــترک فراگیــر دســتگاههای اجرایی
کشــور برای جذب در  20دستگاه اجرایی خواهد
بود .این دســتگاهها شامل «سازمان امور اراضی
کشــور ،بانــک ملــی ایــران ،بنیــاد شــهید و امور
ایثارگران ،دیوان عدالت اداری ،روزنامه رســمی
کشــور ،ســازمانهای امــور مالیاتی ،بهزیســتی،
تعزیــرات حکومتــی ،ثبــت اســناد و امــاک
کشــور ،جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،حفاظت
محیط زیســت ،خبرگــزاری جمهوری اســامی
ایران(ایرنا) ،شــیالت ،هدفمندســازی یارانهها،
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور(مادر
تخصصی)،مرکزاورژانستهران،وزارتخانههای
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،صنعت ،معدن
و تجــارت ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ورزش و
جوانان» است.براساس این گزارش ،زمان اعالم
شده برای ثبتنام ،قابل تمدید نیست و پس از
اتماممهلت،غیرفعالخواهدشد.

کله گوسفند

گوشت

ران گوساله

 80هزار

 63هزار
 70هزار

برنج دودی هاشمی

شقه گوسفندی
سردست بره نر

 73هزار

سردست گوسفند با دنبه
مرغ کامل

برنج هاشمی جواهری
برنج عطری دم سیاه

 64هزار

ران گوسفند

انواع برنج

 60هزار

 13هزار

گذشــته روزانه  10میلیون تومان فروش داشتیم و
اکنون با خواهش و تمنا و فروش شــرایطی به زور
به  3میلیون تومان میرسد.
ëëرونق فروش برنج هندی و اروگوئه
وی ادامه داد :طی  4ماه گذشــته در بنکداریهای
قیمــت حبوبــات بیــن  25تــا  30درصــد و برنــج
ایرانی  20درصد گران شــده اســت .ما وقتی برنج
ایرانی(هاشــمی) را کیلویی  15هــزار و  500تومان
به فروش میرسانیم در سطح شهر این قیمت به
 19الــی  20هزار تومان میرســد .این روزها فروش
برنــج هندی و اروگوئه هــم رونق خوبی پیدا کرده
اســت .برنــج اروگوئه در خــرده فروشــیها 6500
تومان است.
ëëمالیات 40میلیونتومانی 130میلیونتومانشد
هاشــمی با بیان اینکه سیاستگذاران به جای آنکه
در شــرایط فعلــی بــه فکــر مــردم باشــند و اجازه
ندهند قیمتها گران شــود ،مرتب دستورالعمل
و قوانینــی صــادر میکننــد کــه باعــث میشــود
فروشــندگان بر قیمتهای خود بیافزایند .بهطور
مثــال مالیــات  40میلیــون تومانــی مــا در ســال
گذشــته با کاهش فــروش  50درصدی امســال به
 130میلیون تومان میرســد یا شهرداری عوارض
پســماند را که ســال گذشــته  400هزار تومان به 4
میلیون تومان رسانده است.
ëëحبوباتدرحالسراریزشدنبهکشورهایمنطقه
نکتــه دیگــری که ایــن بنکــدار بــه آن اشــاره کرد،
خروج حبوبات از مرزهای کشــور است .وی گفت:

برنج سر الشه طارم
برنج پاکستانی
برنج شیرودی

برنج امریکایی(اروگوئه)

سایرکاالها

رب  800گرمی
روغن مایع  1/5لیتری
ماکارونی  700گرمی
چای خارجی

 17هزار

 13هزار

 12هزار

 16هزار

 11هزار و 500
 11هزار
 7هزار

 17هزار
 10هزار و 800
 3هزار
 40هزار

لوبیا ســفید  12هزار تومان است .در کشوری مثل
عــراق کیلویــی  23هــزار تومــان اســت .از ایــنرو
خیلیهــا تمایــل دارند کــه حبوبــات را خریداری
کنند و به کشورهای همسایه ببرند البته هنوز این
معضــل به تهران نرســیده و در شــهرهای مرزی
است .آنگونه که مطلع شدم حجم قابل توجهی
نخود در حال خروج از مرز کرمانشاه است.
 ëëتا نسخه دکتر نباشد کسی پسته نمیخرد
قدیمیتریــن کاســب بــازار مولــوی هســتم .از 12
سالگی با پدرم به مردم آجیل فروختیم اما هیچ
ســالی مانند امســال شــرایط بد نبود .میخواهم
مغازه را بفروشــم و بروم .روزانــه  100هزار تومان
فروش هم نداریم .ســرمازدگی درخت گردو را از
بین برد ،کم آبی ما را بیپسته گذاشت و افزایش
قیمت ارز هم حجت را بر بازار خشکبار تمام کرد.
مــا اکنون  10درصد پســته و گــردو ایرانــی در بازار
نداریم و اکثرخشکباری که در بازار دیده میشود،
وارداتی اســت .حســن مرادی میگوید :تا نسخه
دکتر نباشــد کســی ســراغ پســته و گردو نمیآید و
ما نمیدانیم در این روزها که قدرت خرید مردم
کاهــش یافتــه و خشــکبار مرتــب در حــال گرانی
است چگونه فروش داشته باشیم.

راهاندازی سامانه صدور حواله الکترونیک

سامان هصدورحوال هالکترونیکازآبانماهسالجاری
برای دستگاههای اجرایی راهاندازی شد ،این سامانه
جایگزین صدور چک شــده و از این پس انتقال وجه
دســتگاه اجرایی بهصــورت مکانیزه جابهجا شــده و
پس از تأیید نهایی ،بدون نیاز به مراجع ه حضوری به
شعبه بانک ،انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع
وقت انجام میشود .بهگزارش بانک مرکزی ،بانک
مرکزی طبق ماد ه ( )۱۲قانون پولی و بانکی ،بهعنوان
بانکدار دولت شــناخته شــده و موظف به نگاهداری
حســابهای دولتــی و انجــام تمام عملیــات بانکی
داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز
اینبانک و فقدان شعب ه و واحد عملیاتی در سراسر
ایــران از دهههــای قبــل منجر به آن شــد که وظایف

آخرین خبرها از کارت سوخت
عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه هیچ
تصمیمی درباره افزایش یا دو نرخی شدن بنزین
در دولت و مجلس اتخاذ نشده است ،گفت :دولت
فعــاً تصمیم گرفته که ســاماندهی ســوخت را از
طریق احیای کارت سوخت که زیر ساختهای آن
فراهم اســت ،انجــام دهد .بهگــزارش خانه ملت،
محمــد خالدیسردشــتی بــا بیــان این مطلــب از
فراهم شدن سازوکارهای بهکارگیری مجدد «کارت

عمد ه شعب ه های مربوط به ایفای تکالیف بانکداری
دولــت و بویژه نگهداری حســابهای دولتی به طور
موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود .بهگفته
مســعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی
در ســامانه صدور حوال ه الکترونیک کــه از مردادماه
ســال  ۱۳۹۵بــرای خزانــهداری کل کشــور و در ادامه،
برای خزانه معین اســتانها به بهرهبرداری رسیده،
جایگزین صدور چک شده و به گونهای طراحی شده
که حواله صادره بهصورت کامالً مکانیزه بین عوامل
ذینفع در فرآیند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابهجا
شــده و پــس از تأییــد نهایی ،بــدون نیــاز بهمراجعه
حضــوری به شــعب ه بانک ،انتقــال وجه به حســاب
مقصد در اسرع وقت صورت میگیرد.
هوشــمند ســوخت» در دولــت خبــر داد و گفت :با
توجهبهتهدیداتدشمنانواعمالتحریمهاعلیه
جمهوری اسالمی ایران ،چارهای جز سهمیهبندی
بنزیــن وجــود نــدارد .وی با تأکیــد بر اینکــه میزان
مصــرف ســوخت و بخصــوص بنزین در کشــور ما
بسیار باالست ،اظهار داشــت :باید سازوکاری برای
مهار میزان مصرف بنزین از سوی دولت و مجلس
فراهمشود.

