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تریبون
با بررسی تراکنشهای بانکی صورت گرفت:

اعتراض صاحبان "حسابهای اجارهای" در
غربالگری یارانهبگیران

اعت��راض به ح��ذف یارانهها و به دنبال آن بررس��ی تراکنشهای بانکی
موجب آش��کار ش��دن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی افراد ش��ده است؛ این
روزها صاحبان "حسابهای اجارهای" در غربالگری یارانهبگیران لو میروند.
به گزارش ایس��نا ،حذف ش��دگان از یارانه نقدی میتوانند با مراجعه به
دفات��ر پیش��خوان دولت اعتراض خ��ود را اعالم کنند و بررس��ی مجدد تنها
مشروط به دریافت مجوز برای چک حسابهای بانکی است.
از زمان واریز یارانه شهریور ماه که حدود  ۱۶۳هزار خانوار حذف شدند
تا کن��ون حدود  ۶.۳درصد برای اعتراض مراجعه کردهاند و آن بخش��ی که
تن به بررس��ی حس��ابهای بانکی دادهاند آمار و اطالعات قابل توجهی را از
خود بر جای گذاش��ته اند.طبق آنچه که میرزایی-س��خنگوی س��تاد اجرای
تبصره( )۱۴قانون بودجه  -۱۳۹۸اعالم کرده است ۴۸ ،درصد افراد معترضی
که حسابهای بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است ،زیر بار تراکنشهای
مالی خود نرفتهاند؛ به طوری که مدعی هس��تند تراکنشهای حس��ابهای
آنها ش��خصی نیست و مثال برای ش��رکت و سازمانی که در آن کار میکنند
انجام میش��ود؛ به گونهای که آبدارچی ،حس��ابدار و یا کارپرداز هس��تند و
گردش حساب برای خودشان نیست.اما میرزایی به موردی اشاره داشت که
مس��تقیما به حسابهای اجارهای برمیگردد ،وی گفت که برخی معترضان
بعد از اعالم نتیجه تراکنش بانکی میگویند تراکنش انجام ش��ده در حساب
بانکی متعلق به ش��خص دیگری اس��ت که کارت و حساب خود را در اختیار
وی قرار دادهاند! حس��ابهای اجارهای مدتهاس��ت مطرح شده و در دست
بررس��ی قرار دارد ،این در حالی است که برخی افراد حسابهای بانکی خود
را در مقابل پرداخت مبلغی به طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد
یا گروهی اجاره میدهند.
پلیس فتا بارها نسبت به این جریان هشدار داده و اعالم کرده است که
برخی اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکی خود به افراد کالهبردار بدون
اطالع از نیت مجرمانه آنها میکنند در حالی که تبعات قضایی و مس��ئولیت
بخشی از اقدامات آنها متوجه صاحبان حسابهای اجارهای خواهد شد.
همچنی��ن از س��ال گذش��ته بان��ک مرک��زی بخش��نامهای در رابطه با
محدودیته��ای تراکنشهای بانکی صادر ک��رد که در کنار دالیلی که برای
این محدودیت وجود داشت ،میتوانست تا حدی مانع از سو استفاده افراد یا
ش��رکتها و سازمانها از حسابهای افراد باشد ولی در هر صورت این نظام
بانکی است که قدرت باالیی در شناسایی این قبیل حسابها دارد.
حس��ابهای اجارهای در کن��ار اینکه محلی برای پولش��ویی و یا انجام
اقدامات غیرقانونی هستند راهی برای فرار از مالیات محسوب میشوند ،این
در حالی است که پیشاز این سازمان امور مالیاتی درباره راهکار خود برخورد
با حسابهای اجارهای اعالم کرده بود که قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی
دارد ک��ه هر گونه فعالی��ت و خرید و فروش باالی پنج میلیون تومان باید از
طریق سیس��تم بانکی انجام ش��ود؛ بنابراین بانکها با توجه به سامانه قوی
اطالعاتی که دارند باید نس��بت به شناس��ایی دقیق سپرده گذاران و کسانی
که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام کنند ،طبیعتا در موضوع حسابهای
اجاره ای نیز باید با کمک مراکز پولش��ویی بانکها نس��بت به شناسایی این
افراد اقدام شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد:

خودروهای غیراستاندارد از دوشنبه آینده
متوقف میشوند

رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که از دوشنبه هفته آینده ،این
س��ازمان تکلیف خودروها را مش��خص میکند تا آنهایی که همچنان امکان
تولید دارند ،به کارشان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان متوقف شود،
دیگر تولید نشوند.
ب��ه گ��زارش ایرنا  ،نیره پیروزبخت در مراس��م جهانی اس��تاندارد اعالم
کرد که این س��ازمان آخرین وضعیت گزارش رعایت استانداردهای  ۸۵گانه
صنعت خودرو را به روزرسانی کرده و هرچند در این زمینه تغییر جدی رخ
نداده است ولی در فرآیندها تغییراتی بهوجود آمده که میتواند شرایط تولید
برخی خودروها را تغییر دهد.
به گفته وی ،از اس��فند سال گذشته در یک تصمیم گیری مقرر شد که
گزارشهای مربوط به خودروهای غیراستاندارد از سوی این سازمان دریافت
ش��ود و در نهایت با نهایی شدن بررسیها جمع بندی الزم در رابطه با آنها
صورت گیرد.رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ادامه داد :ظرف روزهای آینده،
ش��ورای عالی اس��تاندارد تشکیل جلس��ه میدهد که در این شورا مسووالن
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و انجمنهای خودروس��ازی حضور دارند .در
صورتی که در این جلسه مشخص شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است
ش��رایط الزم برای تایید اس��تاندارد خودروهایش��ان را به دست بیاورند ،این
سازمان توقف تولید این خودروها را اعالم میکند.

آخرین نرخ انواع نان در تهران و شهرستانها

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بازرسی
از واحده��ای آرد و ن��ان گفت :در ش��ش ماهه س��ال  8260 ،97مورد و در
شش ماهه سال  8386 ، 98مورد بازرسی صورت گرفته است تا واحدها در
خصوص قیمت و کیفیت تخلف نداشته باشند.
به گزارش ایلنا ،صادقی در خصوص عملکرد  6ماهه این س��ازمان گفت:
خوش��بختانه زمان صدور مجوز تاسیس صنایع با کمتر از یک هفته کاهش
یافته اس��ت و در این راس��تا تنها از سازمان محیط زیس��ت استعالم گرفته
میشود.
وی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب آرد یارانهای  665تومان در
تهران گف��ت :نان بربری با وزن چانه  510گرم  1000تومان ،نان س��نگک
ب��ا وزن چانه  560گرم  1200تومان ،نان تافت��ون با وزن چانه  230گرم با
قیم��ت  550تومان ،نان لواش با وزن چان��ه  140گرم با قیمت  300تومان
به فروش میرسد.
صادق��ی در خصوص آخری��ن نرخ نان ب��ا احتس��اب آرد نمیهیارانهای
 900توم��ان در ته��ران گف��ت :ن��ان برب��ری ب��ا وزن چان��ه  580گ��رم
 1500تومان ،نان سنگک با وزن چانه  650گرم  1800تومان ،نان تافتون
با وزن چانه  280گرم با قیمت  850تومان ،نان لواش با وزن چانه  170گرم
با قیمت  450تومان به فروش میرسد در صورت افزودن کنجد و سبزیجات
بر ای��ن مبلغ  500تومان اضافه میش��ود.رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارت اس��تان تهران در خصوص آخرین نرخ نان با احتس��اب آرد یارانهای
 665توم��ان در شهرس��تانها گف��ت :نان برب��ری با وزن چان��ه  550گرم
 1000تومان،نانسنگکباوزنچانه 560گرم 1100تومان،نانتافتونباوزنچانه
 230گ��رم ب��ا قیمت  500تومان ،نان لواش با وزن چانه  150گرم با قیمت
 300تومان به فروش میرسد.صادقی در خصوص آخرین نرخ نان با احتساب
آرد یاران��های  900توم��ان در شهرس��تانها گفت :نان برب��ری با وزن چانه
 580گرم  1300تومان ،نان س��نگک با وزن چانه  650گرم  1600تومان،
نان تافتون با وزن چانه  280گرم با قیمت  800تومان ،نان لواش با وزن چانه
 170گرم با قیمت  400تومان به فروش میرسد در صورت افزودن کنجد و
سبزیجات بر این مبلغ  500تومان اضافه میشود.
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رشد  ۱۵درصدی حقوق و دستمزد در سال ۹۹

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ،با بیان اینکه سال
آین��ده حداقل  ۱۲ه��زار میلیارد تومان ب��رای پاداش
بازنشستگان دس��تگاههای اجرایی باید پرداخت کنیم،
گف��ت :میانگین افزایش حقوق و دس��تمزد  ۱۵درصد
خواهد بود.
به گ��زارش مهر  ،محمدباق��ر نوبخت در خصوص
تامین منابع طرحهای عمرانی ،اظهار داش��ت :بر اساس
توافق��ات صورت گرفته ،برای س��ال  ۱۳۹۹هر آنچه از
مح��ل واگذاری داراییهای س��رمایهای حاصل ش��ود،
اعم از فروش نفت و س��ایر اموالی که در این س��رفصل
دس��ته بندی میکنی��م ،همه برای طرحه��ای عمرانی
اختصاص داده شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به اینکه
باید در یازدهمین جلسه ستاد بودجه درباره دو موضوع
بس��یار مهم در الیحه بودجه س��ال  ۹۹تصمیم گیری
میش��ود ،افزود :سیاس��تهایی که قب�لا اعالم کردیم
مبنی بر اینکه حتی ریالی از منابع نفتی در سال آینده
برای اعتبارات ج��اری و هزینهای اس��تفاده نکنیم ،به
تصویب و تایید رس��ید تا س��ال آینده هم��ه این منابع
ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای به تملک دارایی
س��رمایهای اختصاص پیدا کند که عینا از سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت :موضوع دوم جلس��ه این بود که منابعی
که از محل داراییهای سرمایهای به دست میآوریم ،به
چه ترتیبی برای طرحهای عمرانی استفاده کنیم.
 ۳منبع جایگزین نفت
وی افزود :س��ه منبع برای جایگزینی فروش نفت
و منابع حاص��ل از واگذاری دارایی س��رمایهای تعیین
کردیم ،یکی یارانههای پنهان انرژی است و بخش دیگر
هم هنوز تصمیم گیریهای شورای عالی اقتصادی روی
آن متمرکز نش��ده تا در بودجه ب��رای جایگزینی نفت
استفاده کنیم.

رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت :منبع دیگر
مالیات است که برای واحدهای تولیدی تصمیم گیری
ش��د تا حتما درصدی از تعرفهها را کاهش دهیم و در
سایر درآمدها پایههای جدیدی تعریف کنیم تا کاهش
منابع نفت��ی را که نمیخواهی��م در هزینههای جاری
استفاده کنیم برای هزینههای ضروری استفاده شود.
نوبخت افزود :بخ��ش دیگر از درآمدهای جایگزین
نفت نیز از محل مولدسازی به دست میآید که آن نیز
به تصویب رسید.
پرداخ�ت  ۱۲ه�زار میلیارد توم�ان برای
پاداش بازنشستگان
وی گفت :موضوع دیگ��ر مورد بحث امروز افزایش
حقوق و دس��تمزد در س��ال آین��ده و پرداخت پاداش
بازنشستگی بود که در زمینه بازنشستگی پیشنهادهای
مختلفی مطرح شد تا برای آن سقف بگذاریم و محدود
کنیم ،اما س��ال آینده حداقل  ۱۲ه��زار میلیارد تومان
ب��رای پاداش بازنشس��تگان دس��تگاههای اجرایی باید
پرداخت کنیم.رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور

ادامه داد :میانگین افزایش حقوق و دستمزد  ۱۵درصد
در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق
کمتر میگیرند ،بیش از  ۲۰درصد خواهد ش��د که این
موضوع منوط به مباحث دیگری است که طی روزهای
بعداطالع رسانی میشود.
وی گفت :همه پیش��نهادهای ستاد بودجه باید در
دولت به تصویب برس��د ،تا در الیحه گنجانده ش��ود و
مجلس ش��ورای اس�لامی نیز اظهار نظر کند؛ بنابراین
مصوب��ات س��تاد بودجه قطعی نیس��ت و ام��کان دارد
دول��ت و مجلس نظرات دیگری بدهن��د ،اما چون کار
کارشناس��ی صورت گرفته اس��ت ،ما باید همه اعداد و
ارقامها را با واقعیتهایی که قدرت اجرای آن را داریم و
در چارچوب بودجه تعیین میشود ،مشخص کنیم.
نوبخت اف��زود :بنابراین همه ویژگیها برای بودجه
متفاوت س��ال  ۹۹وجود دارد ب��ا این تفاوت که بودجه
س��ال آینده در دو بخ��ش به مجلس م��یرود ،بودجه
ش��رکتها و بانکه��ا  ۱۵آب��ان و بودج��ه عمومی در
 ۱۵آذر به مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور:

حمله ملخهای صحرایی در دور دوم شدیدتر است

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور
با بیان اینکه براساس پیش بینی ها حمله
ملخ های صحرایی در دور دوم شدیدتر
اس��ت ،گفت :در این دوره نیاز به ۹۰۰
هزار تا یک میلیون هکتار مبارزه داریم.
محمدرض��ا میر در گفتگ��و با مهر
با بیان اینک��ه دور دوم حمله ملخ های
صحرای��ی به کش��ور از دی یا بهمن ماه
آغاز می ش��ود ،گفت :حمل��ه ای که در
سه ماه پایانی س��ال منتظر آن هستیم
براس��اس پیش بینی های فائو و نظرات
کارشناسان ما احتماال شدیدتر از حمله
دوره اول اس��ت که تابس��تان امسال به
پایان رس��ید.وی با اش��اره ب��ه اینکه در
حمله دور اول سطح مبارزه حدود ۷۵۰
هزارهکتار بود ،گفت :پیش بینی ما برای
حمل��ه دور دوم مبارزه در س��طح ۹۰۰
هزار تا یک میلیون هکتار است.
س��خنگوی س��ازمان حفظ نباتات
کش��ور با بیان اینکه این حمله احتماال
ت��ا ماه تی��ر یا م��رداد س��ال  ۹۹ادامه
خواهد داش��ت ،درباره اینکه در این دور
کش��ورهای عربی اقدامات الزم را برای
مقابل��ه با این آفت انجام داده اند ،افزود:
کش��ورهای عرب��ی از جمله عربس��تان
کانون اصلی این آفت هستند و اقدامات
الزم را در ای��ن زمین��ه انج��ام داده اند
ضمن اینکه در عربس��تان مبارزه با این
آفت هم اکنون ادامه دارد.
حمله از هند و پاکستان نیز
انجام می شود
میر اضافه کرد :در دوره قبل موجی

از این ملخ ها به هند و پاکس��تان رفتند
بنابراین در دوره دوم ما هم از سمت این
کش��ورها و هم از سمت عربستان مورد
حمله آفت ملخ قرار می گیریم.
وی با اش��اره به اینکه سال گذشته
 ۲۰میلی��ارد تومان اعتب��ار برای مبارزه
با این آف��ت تخصیص یافت ،گفت:برای
دوره دوم نی��ز وزیر جهاد کش��اورزی با
ارس��ال نام��ه ای به مع��اون اول رئیس
جمهور خواستار تخصیص اعتبارات الزم
و ایجاد آمادگی کامل برای مقابله با این
آفت ش��ده است ضمن اینکه معاون اول
رئیس جمهور نیز پی نوش��ت کرده و به
وزیر کش��ور و رئیس س��ازمان برنامه و
بودج��ه به ترتیب ب��رای ایجاد آمادگی
از نظر تجهیزات و نیروی انس��انی و نیز

تامین اعتبارات مناس��ب دستورات الزم
را داده است.
این مقام مس��ئول ادامه داد :ما نیز
منتظر هس��تیم ک��ه ای��ن مقامات چه
تصمیماتی را اتخاذ می کنند همچنین
ب��رآورد دقیق و نهایی می��زان اعتبارات
الزم در حال حاضر امکان پذیر نیس��ت
و وقتی به زمان حمله نزدیک تر ش��ویم
این برآورد انجام خواهد شد.
می��ر با بیان اینکه س��ال گذش��ته
ملخ ه��ای صحرایی خس��ارت جدی به
تولیدات کشاورزی کشور وارد نکردند و
در مراتع نیز این آفت کنترل شد ،اضافه
کرد :امیدوار هس��تیم در موج جدید نیز
همین اتفاق بیفتد.
استانهای سیس��تان و بلوچستان و

جنوب کرمان در دوره دوم قطعا درگیر
ملخ صحرایی خواهند شد
وی با اشاره به اینکه پیش بینی های
الزم برای مقابله ب��ا ملخ های صحرایی
در دوره دوم در س��ازمان حف��ظ نباتات
انج��ام ش��ده اس��ت ،اف��زود :دوره های
آموزش��ی الزم برای همکاران ما در حال
برگزاری است ضمن اینکه هفته گذشته
جلس��ه ای ب��ا مس��ئوالن  ۱۰اس��تان
درگیر در س��ازمان حفظ نباتات برگزار
ش��د که در این جلس��ه برنام��ه ریزی و
تصمیم گیری های الزم را انجام دادیم.
میر با بیان اینکه برنامه ریزی برای
مب��ارزه کامل ب��ه دقت در ح��ال انجام
اس��ت ،گفت :در دوره اول  ۱۰اس��تان
درگی��ر این آفت ش��دند و امیدواریم در
دوره دوم تع��داد آنها کاه��ش یابد این
بس��تگی به میزان مبارزه م��ا نیز دارد.
هر چ��ه قوی تر مب��ارزه کنی��م امکان
سرایت آفت به دیگر استانها کمتر است
همچنین به این مساله نیز بستگی دارد
ک��ه هجوم ملخ ها به کش��ور ما از کدام
سمت اتفاق بیفتد.
س��خنگوی س��ازمان حفظ نباتات
کش��ور ادامه داد:اس��تان های سیستان
و بلوچس��تان و جنوب کرم��ان به طور
قطع درگیر این آفت خواهند بود ضمن
اینک��ه در دوره اول ع�لاوه ب��ر این دو
استان ،هرمزگان ،بوش��هر ،کهگیلویه و
بویر احمد ،خوزستان ،خراسان جنوبی،
فارس ،ایالم و ش��مال کرمان نیز درگیر
بودند.

ایران در تولید برنج خودکفا شد

مع��اون برنامهری��زی و اقتص��ادی وزارت جه��اد
کش��اورزی از افزایش  ۴۲درصدی تولید برنج در کشور
خبر داد و اعالم کرد ایران برای نخس��تین بار در تولید
برنج خودکفا شد.
عبدالمه��دی بخش��نده در گفت و گو ب��ا ایرنا نیاز
کش��ور به برنج را س��ه میلیون تن ذکر ک��رد و افزود:
امس��ال تولی��د برنج با توج��ه به ش��رایط آب و هوایی
مناس��ب ب��ه  ۲.۹تا  ۳میلی��ون تن خواهد رس��ید که
ب��ه ای��ن ترتی��ب ،تولید داخل��ی نیاز کش��ور را تامین
میکند.
وی ادامه داد :در  ۶ماهه امسال میزان واردات برنج
سفید  ۹۶۰هزارتن به ارزش  ۱.۱میلیارد دالر بود که با
تامین بازار توسط تولید داخلی ،دیگر نیازی به واردات
برنج نخواهیم داشت.
معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت :خودکفایی
تولی��د برنج ،موجب صرفه جوی��ی بیش از  ۱.۱میلیارد
دالری خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت :میانگین سطح
زیرکشت برنج کش��ور در سه سال گذشته حدود ۶۰۰
هزار هکتار بود که امس��ال با  ۲۳۰هزار هکتار افزایش،
به  ۸۳۰هزار هکتار رسیده است.
به گفته وی ،تولید ش��لتوک کشور از سه میلیون و
 ۱۰۰هزار تن به  ۴.۴میلیون رسیده که منجر به  ۲.۹تا
 ۳میلیون تن تولید برنج سفید میشود.
بخشنده اضافه کرد :برداش��ت برنج در استانهای

ش��مالی که عمده تولید کشور را برعهده دارند به اتمام
رس��یده و کیفیت و کمیت برنج برداش��ت شده بسیار
مطلوب است.
وی اظهار داش��ت :برداش��ت برنج در اس��تان های
جنوبی کش��ور از جمله خوزس��تان از پانزدهم آبان ماه
ش��روع خواهد ش��د که حداکثر ظرف مدت یک ماه به
اتمام می رسد.
به گفته وی ،بخشی از برنج وارداتی امسال باید به
عنوان ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مع��اون برنام��ه ری��زی و اقتص��ادی وزارت جهاد
کش��اورزی تصری��ح کرد :ب��ا توجه به ش��رایط تحریم
افزایش یک میلیون تنی برنج در س��الجاری در مقایسه
با سالهای گذشته از خروج بیش از  ۱.۱میلیارد دالر ارز
جلوگیری خواهد کرد.
بخشنده گفت :براس��اس گزارش مرکز آمار ایران،
مصرف سرانه برای هر ایرانی  ۳۵کیلوگرم محاسبه شده
که با توج��ه به جمعیت  ۸۳میلیون نفری نیاز مصرفی
برنج کشور  ۲.۹تا سه میلیون تن است.
وی ب��ا بیان اینکه واردات برن��ج به وزارت صنعت،
معدن و تجارت محول ش��ده اس��ت ادام��ه داد :بخش
عم��ده واردات برن��ج ب��ه می��زان  ۹۶۰ه��زار ت��ن در
 ۶ماهه اول سال توسط بخش خصوصی صورت گرفته
است.
به گفته بخشنده ،بخشی از برنج وارداتی نیز مربوط
ب��ه ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اس��ت که به منظور

تامین ذخایر راهبردی انجام شده است.
وی اظهار داش��ت :تولید برنج یک��ی از پروژه های
اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت که
مصوب��ه آن را با جدیت دنبال کردیم به طوری که عدم
نیاز ما به واردات برنج در س��الجاری دس��تاورد بزرگی
برای کشور است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت :س��ال گذشته
بی��ش از  ۲.۱میلیون تن برنج س��فید از محل داخلی و
بیش از یک میلیون و  ۶۸۰هزارتن برنج از محل واردات
تامین شده بود.
وی بخشی از رشد تولید برنج را مربوط به افزایش
کش��ت برنج در اس��تان ه��ای جنوبی کش��ور از جمله
خوزس��تان دانست و افزود :امسال سطح زیرکشت برنج
در استان خوزستان به  ۲۰۵هزار هکتار رسید درحالی
که سطح زیرکش��ت برنج در استان های شمالی کشور
با کش��ت اول ،پرورش راتون و کش��ت مجدد در استان
گیالن  ۳۰۰هزار هکتار و اس��ان مازن��دران  ۳۱۴هزار
هکتار است.
وی ادام��ه داد :امس��ال از  ۴۲درصد رش��د تولید
برنج در کش��وربیش از  ۱۰درصد مربوط به استان های
شمالی کشور و نزدیک  ۳۰درصد مربوط به تولد استان
های جنوبی کشور است.
به گفته وی ،برنج تولید داخل به ویژه برنج تولیدی
اس��تان هی ش��مالی کش��ور به لحاظ کیفیت و کمیت
بسیار مطلوب است.

نهادهای مالی
ارائه خدمات خودپردازهای بانک تجارت
در مسیر مسافران کربال

بانک تجارت  -رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت از ارائه خدمات
 23دستگاه خودپرداز این بانک به زوار امام حسین (ع) در مسیر پیاده روی
مس��افران کربال در ش��هرهای منتهی به پایانه های مرزی ش��لمچه ،چذابه،
خسروی و مهران خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،محمد احمدی آذر رییس اداره
روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت با اشاره به برنامه های این بانک برای
خدمت رس��انی به زوار حس��ینی گفت :همزمان با پویش پیاده روی اربعین
حسینی و با اتخاذ تمهیدات الزم ،نیاز هموطنان را به خدمات بانکی از طریق
 23دستگاه خودپرداز در مسیر پیاده روی مرتفع می کنیم .
وی اف��زود :بان��ک تج��ارت در بازه زمان��ی نیمه دوم مهر ماه برداش��ت
وج��ه از این دس��تگاه ها را صرف��ا برای دارندگان تجارت کارت تا س��قف 5
میلیون ریال افزایش داده است.
رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت با اش��اره به اینکه دستگاه های
خودپ��رداز منتخب کامال در مس��یر ت��ردد زائرین قرار دارند یاد آور ش��د:
دس��تگاه های خودپرداز مستقر در شعب بانک تجارت استانهای خوزستان ،
کرمانشاه و ایالم در ش��هرهای منتهی به پایانه های مرزی شامل خرمشهر،
آبادان  ،هویزه ،اندیمش��ک ،سوس��نگرد ،حمیدیه ،کنگاور ،اسالم آباد ،قصر
ش��یرین ،کرند غرب ،صحنه ،ایالم  ،ایوان ،چوار  ،دهلران و مهران در تمامی
روزه��ای هفته به صورت  24س��اعته نیاز زوار کربال را به وجه نقد و س��ایر
خدمات بانکی مرتفع خواهند کرد.

اعطای بیش از  ۶۸۰۰کد بورسی در  ۵۱شعبه
بانک صادرات

بان�ک صادرات  -مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران اعالم کرد
که در  ۱۳ماه گذشته و از طریق پیشخوانهای بورسی در  ۵۱شعبه منتخب
بانک صادرات ایران ،بیش از  ۶هزار و  ۸۰۰نفر کد بورسی دریافت کردهاند.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،مهدی کباری در گفتوگو
با خبرنگار ایبِنا با اعالم این خبر افزود :طرح اعطای کد بورسی به متقاضیان
در شعب بانک صادرات ایران از  ۱۷شهریورماه سال گذشته آغاز شد و تا روز
 ۱۵مهرماه امس��ال ،بیش از  ۶هزار و  ۸۰۰نفر کد بورس��ی خود را از طریق
شعب این بانک دریافت کردهاند.
وی ب��ا بیان اینکه در یک س��ال گذش��ته طرح اعطای کد بورس��ی به
مشتریان در  ۵۱ش��عبه منتخب بانک صادرات ایران انجام شده است ،ادامه
داد :از بین  ۶هزار و  ۸۰۰نفری که کد بورسی خود را از شعب بانک صادرات
دریافت کردهاند ۴ ،هزار و  ۵۰۰نفر به سامانه بر خط معامالتی وصل شده و
معامالت خود را به طور برخط انجام میدهند.
مدیرعام��ل کارگزاری بانک صادرات ایران همچنین حجم کل معامالت
انجام ش��ده مش��تریانی که از شعب این بانک کد بورس��ی دریافت کردهاند
را بی��ش از  ۴ه��زار میلیارد ری��ال اعالم ک��رد .کب��اری مهمترین خدمات
پیش��خوانهای بورسی در شعب بانک صادرات را اخذ کد بورسی ،صدور کد
کاربری برخط ،معامالت آفالین ،تغییر کارگزار ناظر و گواهی س��پرده سکه
طالی بانک صادرات اعالم کرد و از طرحی برای احراز هویت س��امانه سجام
دارندگان کد بورسی در آینده نزدیک خبر داد.

افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازهای
بانک شهر در ایام اربعین

ک شهر در
بانک شهر  -سقف برداشت نقدی روزانه خودپردازهای بان 
استانهای کرمانشاه ،ایالم و خوزستان به  500هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر  ،با توجه به اعالم
بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و بهمنظور رفاه ح��ال زائران اربعین
حس��ینی  ،تا پایان مهرماه سالجاری سقف برداش��ت از خودپردازهای بانک
ش��هر در مس��یر راهپیمایی زوار اربعین در اس��تانهای کرمانش��اه ،ایالم و
خوزستان به روزانه  5میلیون ریال افزایش یافت.
همچنی��ن همزمان با عزیمت زائران به کربالی حس��ینی به مناس��بت
اربعین  ،خودپردازهای سیار بانک شهر در پایانه های مرزی چذابه  ،شلمچه،
خس��روی ،قصر شیرین و مهران مستقر ش��ده است و به ارائه خدمات بانکی
می پردازد.

دریافت ارز ازطریق اپلیکیشن های تاپ
و آی گپ در شعب بانک پارسیان

بانک پارس�یان  -ام��کان دریاف��ت ارز زیارتی ازطری��ق ثبت نام در
اپلیکیشن تاپ و آی گپ برای زائران اربعین حسینی فراهم شده است.
ط عمومی بانک پارسیان؛ منصورتفضلی ،معاون بینالملل
به گزارش رواب 
بانک پارس��یان با اعالم این خبر گفت :در پی کس��ب مجوز از بانک مرکزی
ایران و برای ارتقای س��طح خدمات به زائران اربعین حس��ینی ،با تمهیدات
در نظ��ر گرفته ش��ده ،زائ��ران اربعین حس��ینی م��ی توانند با اس��تفاده از
اپلیکیش��ن های تاپ و آی گپ وارد بخش ثبت نام خرید ارز اربعین شده و
پس از انتخاب ش��عبه مورد نظر و تاریخ مراجعه ب��رای دریافت ارز ثبت نام
کنند و سپس با ارایه کد ملی و اصل گذرنامه معتبر در شعب منتخب بانک
پارسیان ارز خود را در داخل کشور دریافت کنند.
تفضل��ی ،افزود  :ثب��ت نام در اپلیکیش��ن های مذکور از روز یکش��نبه
 7مهرآغاز و تا روز س��ه شنبه  23مهر ادامه دارد و عملیات فروش و تحویل
ارز زیارتی نیز درش��عب برگزیده بانک پارس��یان از روز سه شنبه  9مهر ماه
آغاز شده و لغایت سه شنبه  25مهرماه ادامه خواهد داشت.
زائرین گرامی توجه داشته باشند که ارز درخواست شده صرفاً در شعب
منتخب بانک پارسیان در تهران و شهرستان ها قابل پرداخت می باشد.
زائرین عزیز برای اطالع از اسامی شعب برگزیده می توانند اینجا کلیک
کنند.

شرایط فروش ارز به زائران اربعین در بانک سپه
اعالم شد

بانک س�په  -بهمنظور تسهیل ش��رایط عزیمت هموطنان به عتبات
عالی��ات در ای��ام اربعین حس��ینی (ع) س��ال ج��اری ،اداره کل عملیات و
خزانهداری ارزی بانک س��په با صدور اطالعیهای شرایط فروش ارز به زائران
در شعب منتخب این بانک را اعالم کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��په  ،فروش ارز به زائرین حداکثر به
مبلغ  100یورو صرفاً از طریق ش��عب منتخب بانک س��په مجاز اس��ت و در
صورت تأمین س��ایر ارزها از بانک مرکزی و فراهم ش��دن امکان پرداخت به
سایر ارزها ،مراتب متعاقباً اطالعرسانی میشود.
شعب منتخب بانک س��په از سیزدهم تا حداکثر بیست و پنجم مهرماه
س��ال ج��اری آماده فروش ارز ب��ه زائران با ارائه گذرنامه هس��تند و با توجه
بهضرورت ثبت اطالعات فروش ارز در س��امانه نظارت ارز (س��نا) ،نیازی به
درج مهر فروش ارز در گذرنامه افراد نیست.

