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زمان تسویه انتقال وجه بین بانکی مشتریان ساعت  ۱۴شد
به گزارش تسنیم ،بر اساس اعالم مرکز تسویه ساتنای بانک مرکزی ،دستور پرداخت و
انتقال وجه بین بانکی مشتریان به حساب های دیگر در ســایر بانک ها صرف نظر از زمان
دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء ،تا ساعت  14روزهای اداری صورت می گیرد.ساتنا
سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت
ها را انجام می دهد.بانک مرکزی قبال اعالم کرده بود :به منظور اعمال کنترل دقیق تر بر
مبادالت پولی بین بانکی ،فراهم آوردن زمان و امکانات الزم برای رهگیری تراکنشها ،جلوگیری از انجام
انتقاالت مشکوک به کالهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوءاستفاده از زیرساختهای پرداخت
و تسویه برای فعالیتهای سوداگرانه ،تغییراتی در سامانههای بین بانکی اعمال شده است.

بررسی موضوع هدفمندی یارانهها در بودجه سال  97به روزهای آتی موکول شد
بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه سال  97به روزهای آینده
موکول شد.به گزارش فارس ،محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه سال  97کل کشور ،در صحن علنی دیروز پارلمان
اظهار کرد :بنابر پیشنهاد غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ،با توجه به این
که تبصره ( 14که مربوط به هدفمندی یارانه هاست) در کمیسیون همچنان در حال بررسی
است ،بررسی آن در صحن علنی به روزهای آتی موکول شود.

ارجاع موضوع واردات تراریختهها به کمیسیون تلفیق
نمایندگان موضوع واردات محصوالت تراریخته را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق
ارجــاع دادند.به گــزارش صداوسیما ،نمایندگان در نشست علنی دیــروز مجلس شورای
اسالمی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره الیحه بودجه سال
 97با ارجاع بند الحاقی ( )4تبصره  11این الیحه با  188رأی موافق 8 ،رأی مخالف و 4
رأی ممتنع از مجموع  220نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در بخش درآمدی بند
الحاقی ( )4تبصره  11آمده است که دولت موظف است عالوه بر حقوق ورودی سال  ،1396حقوق ورودی
واردات محصوالت تراریخته مجاز را  10درصد افزایش دهد و درآمد حاصل شده را به حساب درآمد عمومی
موضوع ردیف  110401جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ایران به نقش سازنده خود برای کمک به بازسازی عراق ادامه میدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه از حضور محمد جواد ظریف در کنفرانس بازسازی عراق
خبرداد و گفت :جمهوری اسالمی ایــران به نقش حمایتی و سازنده خود برای کمک به
بازسازی و توسعه اقتصادی عراق ادامه خواهد داد.بــه گزارش ایرنا ،قاسمی با اشاره به
اهمیت عراق به عنوان یک کشور دوست و همسایه ایران گفت :وزیر امور خارجه کشورمان در
کنفرانس بین المللی بازسازی عراق به میزبانی کویت شرکت خواهد کرد.

مصرف "هروئین" و "شیشه" در حال افزایش است
معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت گفت :مصرف هروئین و شیشه درحال افزایش است که
بسیار جای نگرانی دارد.محمدهادی ایازی ،در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش آمار
اعتیاد و رسیدن این آمار به بیش از  5/2میلیون نفر گفت :درباره اعتیاد کاری که باید به
صورت جدی و اساسی صورت بگیرد ،اقدامات پیشگیرانه است و دستگاههای فرهنگی مثل
صدا وسیما ،وزارت ارشاد و بقیه دستگاههایی که در حوزه فرهنگی کار میکنند ،نقش
بهسزایی در این حوزه دارند.

تعرفه های جدید واردات خودرو تغییر نمی کند
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو
با رأی شعب دیوان عدالت اداری تغییر نمی کند.به گزارش صداوسیما ،محمد شریعتمداری
افــزود :نظام تعرفه با توجه به بازخورد عمومی که دارد فقط با رأی هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری قابل تغییر اســت.وی اضافه کرد :دربــاره توقف افزایش تعرفه خودروهای
وارداتی ،هنوز حکمی از طرف دیوان عدالت اداری به ما ابالغ نشده و ما فقط از طریق رسانه
ها مطلع شدیم ضمن این که تغییر تعرفه واردات خودرو که مصوب هیئت وزیران است ،به رأی هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری نیاز دارد.
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والیتی:

برجام به هیچ وجه قابل
بازبینینیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
برجام به هیچ وجــه قابل بازبینی نیست و
جمهوری اسالمی ایــران زیر بار هیچ شرط
دیــگــری بــه عــنــوان عــامــل فــشــار غــربــی ها
مانند مــوضــوع دفــاعــی و مسائل مــربــوط به
حضور منطقه ای ایران نمی رود .علی اکبر
والیتی در حاشیه نشست شــورای مشورتی
اج ــاس جهانی محبان اهــل بــیــت(ع) در
جمع خبرنگاران ،این مطلب را در پاسخ به
ســوال خبرنگار ایرنا در مــورد رویکرد ایران
درصــورت هرگونه نقض طرف مقابل نسبت
به تعهدات خود در برجام با توجه به اظهارات
اخیر رئیس جمهور فرانسه بیان کرد .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد:
مسلم این است که ایران به همراه طرف های
دیگر برجام را امضا کرده و به آن پایبند است.
والیتی یادآور شد :ایران به تعهدات خود در
برجام عمل کرده است .عضو مجمع تشخیص

مصلحت نظام گفت :جمهوری اسالمی ایران
برجام را امضا کرده و با وجود برخی مشکالتی
که داشته آن را پذیرفته و تا آن جایی که

مربوط به این کشور می شود ما به تعهدات
خــود عمل کــرده ایــم .وی خاطرنشان کرد:
برجام عین ًا همان است که به صورت مکتوب
به امضای ایران و طرف های دیگر رسیده و نه
یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال
که گفته می شود مقامات آلمانی و فرانسوی
به درخــواســت رژیــم صهیونیستی به رئیس
جمهوری اسالمی ایــران و مشاوران وی در
مورد ثبات حضور در سوریه هشدار داده اند،
گفت :منطقه ،منطقه ماست و ما کشور مهم
غرب آسیا هستیم و در منطقه خودمان حق
داریم که به ندای ملت های دیگر که دوست
ما هستند و در منطقه و عضو محور مقاومت
هستند یا با ما دوستی دارنــد ،پاسخ دهیم و
در صورت دعوت برای مشورت یا هر کمک
دیگری که محور مقاومت را تقویت می کند
پاسخ مثبت می دهیم.

از میان خبرها
کشف و متالشی شدن یک گروه داعشی در الجزایر

بانکمرکزی:اسامیخریدارانارزرابهسازمانمالیاتیدادیم

ایرنا :پایگاه خبری «الشروق» دوشنبه اعــام کــرد :نیروهای مبارزه با
تروریسمالجزایردراستان«تلمسان»واقعدر500کیلومتریغربپایتخت
این کشور موفق شدند یک گروه تندرو را که اقدام به جذب نیرو برای
داعش می کرد ،کشف و متالشی کنند.الشروق افزود :نیروهای امنیتی
الجزایر با دستگیری سرکرده این گروه ،تحقیقات را برای یافتن سرنخ های
دیگر ادامه دادند و در نهایت موفق شدند مانع پیوستن دو جوان به داعش
در سوریه شوند.

تسنیم :بانک مرکزی اسامی خریداران ارز به همراه میزان ارز معامله شده
از ابتدا تا  ۱۷دی امسال را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

آغاز طرح نوروزی پلیس از  24اسفند
ایسنا :سردار تقی مهر،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعالم
کرد که طرح نوروزی پلیس راهور در جادههای کشور از  24اسفندماه
آغاز می شود و تا  17فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

حج سال آینده گران می شود

مهلت تعویض کارت هوشمند ملی تمدید نمیشود

معاون توسعه مدیریت ،منابع و پشتیبانی سازمان حج و زیارت گفت :حج
سال آینده با افزایش قیمت مواجه می شود.به گزارش میزان ،محمد آزاد
افزود :براساس توافق با عربستان برای حج واجب سال آینده با افزایش
تعداد حجاج 90 ،هزار حاجی ایرانی به مکه و مدینه اعزام می شوند .از
این تعداد ،تنها  3درصد نیروهای خدماتی هستند و سعی شده است تعداد
زائران بیشتر باشد .وی به موضوع گران شدن هزینه حج سال آینده اشاره
کرد و گفت :با توجه به افزایش  5درصدی مالیات بر ارزش افزوده و قیمت
کاالها ،قیمت حج سال آینده گران می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تاریخ اعتبار کارتهای
ملی گفت :مهلت تعویض کارت هوشمند ملی تمدید نخواهد شد.به
گزارش مهر ،سیفا ...ابوترابی گفت :کارتهای هوشمند ملی که
بیست و نهم اسفند مهلت پایان اعتبار آن هاست از ابتدای فروردین
 ۹۷هیچ اعتباری نخواهند داشت و قابل استفاده نخواهندبود.وی
توصی ه کرد  :شهروندان حداقل تا قبل از  ۲۹اسفند پیش ثبتنام و با
توجه به زمانبندی ها به مراکز مراجعه کنند تا بتوانند بدون مشکل از
خدمات مدنظرشان مثل استعالمهای مختلف استفاده کنند.
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اخبار

روی خط سیاست
گزارش سیانان از زخمی شدن سرکرده داعش
تسنیم :س ـیانان در گزارشی به نقل از چندین مقام مسئول
آمریکایی اعــام کــرد که ابوبکر البغدادی ،سرکرده گروهک
تروریستی داعش در حمالت هوایی ماه می سال گذشته میالدی
زخمی شده و کنترل این گروهک تروریستی را به مدت  5ماه
واگذار کرده است.
به نوشته سیانان ،نهادهای اطالعاتی آمریکا با اطمینان باالیی
به این ارزیابی رسیدهاند که در هنگام اصابت موشک (حمله
هوایی) ،ابوبکر البغدادی در نزدیکی رقه حضور داشته است.

پیکر دریانوردان ایرانی چهارشنبه به تهران می رسد
ایرنا :علیرضا ایروش سرکنسول ایران در شانگهای اعالم کرد:
پیکر سه دریانورد ایرانی چهارشنبه صبح با پرواز ماهان به تهران
می رسد.
 16دی یک کشتی فله بر چینی حامل  64هزار تن گندم در 200
مایلی شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از 130
هزار تن میعانات گازی بود ،برخورد کرد.

از گوشه و کنار
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان مشخص شد
باشگاه خبرنگاران جوان :تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین
اجتماعی از پرداخت عیدی بازنشستگان تا  15اسفندماه خبر
داد.

جشنبه واریز میشود
یارانه بهمن پن 
صدا وسیما :سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد :هشتاد و
چهارمین مرحله یارانه نقدی ساعت  24پنج شنبه  26بهمن به
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
یارانه بهمن از بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد بود.مبلغ
یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند
ماههای گذشته  45500تومان است.

دالر از مرز  ۴۸۰۰تومان گذشت
مهر :در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران ،قیمت هر دالر
آمریکا با  ۸۵تومان افزایش از مرز  ۴۸۰۰تومان عبور کرد و به
 ۴۸۱۲تومان رسید.
همچنین هر یورو  ۶۱۰۴تومان شد که  ۴۰تومان افزایش را
نشان می دهد ،این در حالی است که قیمت هر پوند ۶۸۷۳
تومان ،درهم امارات  ۱۳۴۹تومان و لیر ترکیه  ۱۳۲۶تومان
است.

دریافت هزینه از مشتریان برای دریافت اطالعات از
ثبت احوال ممنوع است
ایرنا :بانک مرکزی اعالم کرد :دریافت کارمزد استعالم اطالعات
مربوط به مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور توسط بانک ها و
موسسه های اعتباری ممنوع است و این اقدام با بخشنامه های
پیشین مغایرت دارد.

