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انرژی
تحویل بیش از چهار میلیارد لیتر فرآورده
های نفتی از خطوط لوله منطقه مرکزی

بیش از چهل و یک میلیون بشکه نفت خام
و چهار میلیارد و  790میلیون لیتر فرآورده های
نفتی در شش ماهه نخست سال جاری با پاالیشگاه
امام خمینی شازند و نواحی پنج گانه پخش تحویل
شده است.
به گزارش امتیاز ،معاون عملیاتی این منطقه
گفت :اين منطقه وظیفه اداره خطوط لوله نفت خام
و فرآورده های نفتی را در محدوده استان های
لرستان ،مرکزی  ،همدان  ،قم و اصفهان بر عهده
دارد .مجموع خطوط لوله تحت مدیریت این منطقه
به  1600کیلومتر می رسد  .علی اکبر فضلی خانی
افزود :در شش ماهه نخست سالجاری نیز حدود 41
میلیون بشکه نفت خام ،یک میلیارد و  610میلیون
لیتر نفت گاز 210،میلیون لیتر نفت سفید800،
میلیون لیتر بنزین بدون سرب،دو میلیارد و 70
میلیون لیتر بنزین یورو30 ،4میلیون لیتر بنزین
سوپر و  85میلیون لیتر نفت جت توسط تأسیسات
 5گانه این منطقه با رعایت تمامی استانداردها به
مبادی مختلف از جمله پاالیشگاه شازند،پخش
شازند،ازنا،همدان،قم،مالیر ،تحویل داده شده است.

انتقال بیش از یک میلیارد و 190میلیون
لیتر نفت خام و فرآوده از خطوط لوله
منطقه غرب

سرپرست معاونت عملیات منطقه غرب اعالم
کرد :از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 651
میلیون و  804هزار و  499لیتر نفت خام و 538
میلیون و  383هزار و  214لیتر فرآورده با مجموع
یک میلیارد و  190میلیون و  187هزار و 713
لیتر ،از طریق خطوط لوله  10 ،8و  16اینچ دریافت
و به شرکت های مقصد ارسال شده است.
به گزارش امتیاز ،سید مسلم مسلمی
گفت :در مدت یاد شده  54میلیون و  477هزار و
 591لیتر نفت خام از طریق خط لوله  8اینچ نفت
شهر -کرمانشاه دریافت و به شرکت پاالیش نفت
کرمانشاه تحویل و ارسال شده است.
وی عنوان داشت :همچنین میزان 538
میلیون و  383هزار و  214لیتر انواع فرآورده از
طریق خط لوله  16اینچ انتقال نفت خام و فرآورده
افرینه -کرمانشاه دریافت شده است.مسلمی ادامه
داد :طی مدت یاد شده  313میلیون و  475هزار
و  618لیتر انواع فرآورده شامل نفت گاز ،بنزین
و نفت سفید به شرکت پخش فرآورده های نفتی
منطقه کرمانشاه تحویل شده است .وی میزان نفت
سفید ارسال شده به شرکت  L.A.Bپتروشیمی
بیستون را  16میلیون و  842هزار و  778لیتر
اعالم کرد.سرپرست عملیات منطقه غرب گفت:
همچنین  200میلیون و  469هزار و  821لیتر
انواع فرآورده از طریق خط لوله  10اینچ انتقال
فرآورده کرمانشاه-سنندج به تاسیسات انتهایی این
شهر ارسال شده است.مسلمی افزود :در مدت یاد
شده  7میلیون و  595هزار لیتر نفت گاز به نیروگاه
سیکل ترکیبی سنندج ارسال شد.
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معاون اول رئیس جمهور;

سهم درآمد نفت در بودجه  ۹۸بیشتر از  ۲۵درصد نیست

معاون اول رئیس جمهور گفت :بعید است
سهم درآمد نفت در بودجه سال آینده بیش از ۲۵
درصد باشد.
معاون اول رئیس جمهور دیروز در همایش
بیمه و توسعه گفت :صنعت بیمه باید به سمتی
برود که بتواند خدمات بیشتر و با سرعت باالتر و
تسهیالت بهتر در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه امروز فشارهای دشمن
اقتصاد کشور را هدف قرار داده تا سایر زیرساختها
نیز آسیب ببینند؛ گفت :ابتدا باید اقتصاد مقتدری
را رقم بزنیم که در آن رشد مناسب سرمایه گذاری
و استفاده از این منابع خارجی انجام شود.
وی افزود :در منطقه پرآشوب خاورمیانه
اقتدار ایران حیاتی است و اگر امروز اقتدار ایران
به چالش کشیده شود و با مشکالتی مواجه شود
منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دچار آشوبها و
بحرانهایی میشود که دنیا به سادگی نمی تواند
از کناراش بگذرد.
جهانگیری تاکید کرد :حضور ایران مقتدر در
منطقه و خلیج فارس می تواند به ثبات منطقه
کمک بزرگی کند.
وی یکی از چالشهای کشور را بحث بیکاری
به ویژه در بین تحصیلکردگان دانست و گفت:
برای تعداد زیادی از جوانانی که در سن اشتغال
و ایجاد ثروت هستند ،نتوانستیم کار ایجاد کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ثبات
اقتصادی پیش نیاز توسعه است گفت :برای ایجاد
ثبات صنعت بیمه ،بورس و بانک سه محور اصلی
هستند که میتوانند دولت را در انجام و اجرای
سیاست هایش کمک کنند.
وی با اشاره به دشمنی آمریکا با ایران گفت:
این بار آمریکایی ها دست به حرکت عجیبی زدند
که آبروی آنها را در سطح بینالمللی دچار مشکل
کرد.
وی افزود :آمریکا که مدعی پیگیری قوانین
بین المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل

است برخالف مصوبات شورای امنیت از برجام
خارج شده و ایران را تحریم ظالمانه کرده است.
وی با بیان اینکه آمریکا جنگ اقتصادی روانی
و رسانه ای علیه ایران آغاز کرده گفت :تاکنون از
نظر اخالقی و سیاسی ملت ایران برنده این شرایط
بوده و غیر از رژیم صهیونیستی و یکی دو دولت
غیر مردمی در منطقه کسی نیست که بگوید ایران
تخلف کرده است.
وی با بیان اینکه امروز چالش اصلی کشور
مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا و اداره زندگی
مردم در این شرایط است گفت :آمریکا به تنهایی
در برابر جامعه جهانی ایستاده و یکجانبه گرایی
ترسناکی را آغاز کرده است که اگر جلوی این
اقدام آمریکا گرفته نشود میتواند به استقالل همه
کشورهای جهان آسیب بزند.
وی گفت :تحریم ها بیشترین تاثیر را بر
بیماران ،سالمندان ،کودکان و اقشار ضعیف دارد
و هر حرفی غیر از این دروغ است.
وی انسجام در کشور را پیش نیاز مقابله با
تحریمها دانست و گفت :مدیران و فعاالن اقتصادی

باید در دوره فشارهای تحریمی به صورت تمام
وقت و با برنامهریزی در صحنه باشند و مدیری که
مدیر کم انگیزه است و فعال اقتصادی منفعت طلب
نمی تواند عنصر تاثیرگذاری برای کشورش باشد.
وی با بیان اینکه ظرفیت هایی در کشور برای
عبور از بحران وجود دارد گفت :در سیاستهای
اصلی ما کاهش اتکا به نفت در برنامه ها در دستور
کار بوده است ،و در بودجه  98نیز دولت سعی کرد
در موقع مقرر الیحه را به مجلس بفرستد که این
پیامی به داخل و خارج بود که ما میتوانیم بودجه
را با درآمدی مطمئن تنظیم کنیم.
وی گفت :ایران کشوری نیست که بشود آن
را محاصره کرد زیرا با  15کشور همسایه سواحل
دریای و اتصال ریلی از چین تا اروپا دارد و ارتباط
جاده ای گسترده ای برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه
برخی از شرکت ها به خاطر تحریم ایران را ترک
کرده اند گفت :یکی از وظایف اصلی صنعت بیمه
این است که طوری عمل کند تا هیچ بخشی از
کمبود بیمه آسیب نبیند.

وی در خصوص بیمههای اتکایی برای
کشتیها و نفتکشها افزود :ما به صنعت بیمه
اطمینان میدهیم که دولت در کنار شماست و
برای دولت اختصاص چند میلیارد دالر برای کمک
به یک مجموعه کار دشواری نیست.
وی گفت :در گذشته نیز صنعت بیمه در این
زمینه تجربه خوبی دارد و هم اکنون نیز انتظار
این است که در بحث حمل و نقل مشکلی نداشته
باشیم.
وی به اهمیت بحث فناوریهای اطالعات و
صنعت دانش بنیان در حوزه های مختلف از جمله
صنعت بیمه اشاره کرد و گفت :فناوری اطالعات
میتواند در این صنعت تحول بزرگی ایجاد کند.
وی با اشاره به فعالیت استارتاپ ها به عنوان
یک واقعیت قابل توجه در کشور افزود :این حوزه
در بیمه هم می تواند به یکی از بازیگران اصلی این
صنعت تبدیل می شود.
جهانگیری گفت :یکی از انتظارات جدی از
صنعت بیمه این است که از بزرگترین سرمایه اش
که اعتماد مردم است حفاظت و حراست کند و با
فرهنگ سازی به مردم این اطمینان را بدهد که
بیمه مهمترین پشتوانه آنها است.
وی افزود :در خصوص بازار سرمایه نیز بیمه
میتواند با پوشش ریسک به ویژه برای کسانی که
با سرمایه های خود وارد این بازار میشوند به بازار
سرمایه کمک کند.
وی گفت :همچنین کسانی که با ارزهای
خارجی سر و کار دارند می توانند تحت پوشش
بیمه قرار گیرند و یا در خصوص بحث های
کشاورزی که با مشکالتی مثل سیل ،خشکسالی
و آفت مواجه هستند ،صندوق بیمه فعالیت های
کشاورزی می تواند به آنها کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور در مورد الیحه
بودجه  98گفت :بعید است سهم درآمد نفت در
بودجه سال آینده بیش از  25درصد باشد.

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش؛  ۵.۵میلیون نفر ثبت نام کردند

 ۲هزار کارت سوخت مهاجر ابطال شد

سخنگوی شرکت ملی پاالیش وپخش
فرآوردههای نفتی ایران از ابطال  ۲هزار کارت
سوخت مهاجر و مراجعه  ۵.۵میلیون نفر به سامانه
ت درخواست
ملی خدمات دولت همراه برای ثب 
کارت هوشمند سوخت المثنی خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نفت،
زیبا اسماعیلی گفت :تا ساعت  ۲۰شامگاه دوشنبه
( ۱۲آذرماه) ،حدود  ۵.۵میلیون نفر از طریق سامانه
تلفن همراه ،اپلیکیشن و کد دستوری  *۴#برای
ثبتنام کارت هوشمند سوخت المثنی به سامانه
دولت همراه ( )www.mob.gov.irمراجعه

کردهاند که از این میان ،حدود یک میلیون مراجعه
در نوبت تعیین شده (جدول زمانبندیشده برپایه
رقم سمت راست تلفن همراه) بوده است.
وی آمار نهایی ثبتنامکنندگان کارت سوخت
المثنی را  ۴۰۰هزار نفر اعالم کرد و افزود۱۵۰ :
هزار نفر نیز به صورت مراجعه حضوری نسبت
به ثبت درخواست کارت سوخت المثنی اقدام
کردهاند.
ابطال  ۲هزار کارت سوخت مهاجر در
هفته گذشته
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش

فرآوردههای نفتی ایران همچنین از ابطال ۲
هزار کارت سوخت مهاجر در هفته گذشته خبر
داد و افزود :هفته گذشته و همزمان با آغاز فرآیند
ثبتنام کارت هوشمند سوخت المثنی ،بیش از
 ۲هزار کارت سوخت از سوی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی باطل شد که بیشتر این کارتها
از سایر استانها به یکی از استانهای مرزی منتقل
شده بودند.
اسماعیلی با هشدار درباره سرازیر شدن
غیرقانونی کارت هوشمند سوخت به نقاط مرزی
تاکید کرد :با توجه به درج اطالعات شخصی و
مشخصات خودرو روی کارت سوخت ،الزم است
دارندگان کارت سوخت از انتقال کارت سوخت
خود به افراد ناشناس خودداری کنند ،در غیر این
صورت مسئولیت و تبعات آن برعهده خود افراد
است.
وی تصریح کرد :این کارتها هماکنون مسدود
شدهاند و اجازه درخواست المثنی به دارندگان این
کارتها داده نمیشود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰۰
هزار کارت سوخت در شرکت ملی پست ایران
باقیمانده است ،گفت :بیشتر این کارتها مربوط
به خودروهای نوشماره سالهای  ۹۴به بعد است
و مالکان این دسته از خودروها نیازی به ثبتنام
حضوری مجدد ندارند و تصمیمهای مربوط به
مراجعه به پست طی چند روز آینده اعالم عمومی
خواهد شد.
بازیابی رمز کارت سوخت با مراجعه
حضوری به نواحی شرکت پخش
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران گفت :افرادی که رمز
کارت سوختشان را فراموش کردهاند ،میتوانند
از طریق مراجعه حضوری به نواحی سیوهفتگانه
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت

به بازیابی رمزشان اقدام کنند.
اسماعیلی افزود :این افراد میتوانند با ارائه
مدارک خود از جمله سند سبز خودرو ،کارت ملی،
کارت سوخت ،کارت خودرو و در صورت داشتن
سند بنچاق به صورت حضوری به این نواحی
مراجعه و رمز جدید خود را بازیابی کنند.
وی تاکید کرد :دارندگان کارت سوخت
خودرو در شهر تهران نیز میتوانند با مراجعه به
چهار ناحیه مرکزی در میدان آرژانتین ،شمال در
خیابان شهید عراقی ،شرق در خیابان دردشت
و جنوب در میدان راهآهن و شهرری به صورت
حضوری درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود
را ارائه دهند .هماکنون  ۳هزار و  ۶۰۰جایگاه فعال
عرضه سوخت در کشور فعالیت دارند که همه این
جایگاهها به سامانه هوشمند سوخت متصلاند و
این سامانه همچنان فعال است.
این مقام مسوول با اشاره به فعالیت  ۲هزار و
 ۴۰۰جایگاه فعال عرضهکننده نفتگاز در کشور
گفت :هماکنون سامانه برای عرضه سوخت در
این جایگاهها نیز فعال است و رانندگان بخش
حملونقل کشور که مصرفکننده نفتگاز
هستند ،میتوانند از طریق کارت سوخت شخصی
سوختگیری انجام دهند.
اسماعیلی تاکید کرد :هیچ تغییری در سامانه
تاکنون انجام نشده است و ثبتنام کارت سوخت
المثنی از طریق تلفن همراه صرفا مربوط به
عرضه بنزین است و پس از اتمام مراحل ثبتنام
و تصیمگیری مراجع ذیربط درباره زمان الزام
استفاده از کارت سوخت خودروها اطالعرسانی
خواهد شد.
وی تاکید کرد :هرگونه اطالعرسانی درباره
جزئیات و روند ثبتنام کارت سوخت هوشمند
المثنی از طریق اطالعیههای شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی اطالعرسانی خواهد شد.

دیدار معاون وزیر نفت با کارکنان منطقه خلیج فارس
علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت با مدیر،
معاونین و روسای منطقه خلیج فارس دیدار و
گفتگو نمود.
به گزارش امتیاز ،مدیر منطقه خلیج فارس
گفت  :در این دیدار مسائل و مشکالت اساسی و
دغدغه های منطقه در خصوص حفظ و حراست و
تعمیرات و نگهداری بهتر کلیه خطوط انتقال نفت،
به ويژه هشت رشته خط لوله الحاقی شرکت پخش
که مسئولیت تعمیرات و نگهداری از آن به منطقه
خلیج فارس سپرده شده است پرداخت.
علیرضا عطار افزود  :در این نشست مسائل
و مشکالت منطقه مورد بررسی قرار گرفت و
راهکارهای الزم توسط معاون وزیر نفت در جهت
تعامل بیشتر شرکت پخش فراورده های نفتی

منطقه هرمزگان و شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت منطقه خلیج فارس ارائه شد .الزم به ذکر است
؛ این نشست با حضورعلیرضاصادق آبادی معاون
وزیر نفت  ،ناصربابایی معاون شرکت پاالیش و
پخش فرآورده های نفتی ،محمد علی دادور مدیر
عامل نفت ستاره خلیج فارس برگزار شد .

شیب ارزانی طال کندتر شده اما همچنان ادامه دارد

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و
جواهر تهران با اشاره به ادامه روند کاهشی قیمت
طال و سکه در بازار دیروز ،اعالم کرد شیب این
روند کاهشی در بازار دیروز کندتر شده اما آرامش
همچنان حکمفرماست و قیمتها در آینده نیز
پایینتر خواهد آمد.
ابراهیم محمدولی ،اظهار کرد :همچنان روند
نزولی قیمتها در بازار طال ادامه دارد و با وجود
برخی اقدامات انجام شده از سوی برخی دستگاهها
که باعث کندتر شدن آهنگ کاهش قیمت طال و
سکه شده است ،وضعیت بازار گویای روند نزولی
قیمتها بوده و پیشبینی میشود در آینده نیز این
روند ادامه داشته باشد.

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال
و جواهر تهران افزود :امروز قیمت هر عدد سکه
طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۶۸۰
هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز
سه میلیون و  ۵۵۰هزار تومان است .همچنین نیم
سکه یک میلیون و  ۹۰۰هزار تومان ،ربع سکه یک
میلیون و  ۱۰۰هزار تومان و سکه گرمی  ۶۵۰هزار
تومان معامله میشود.
وی ادامه داد :هر مثقال طالی  ۱۷عیار یک
میلیون و  ۴۷۰هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸
عیار ۳۳۹ ،هزار و  ۴۰۰تومان فروخته میشود و
قیمت هر اونس طال در بازار جهانی نیز  ۱۲۳۹دالر
است.

بانك
اطالعیه بانک ملی ایران در خصوص
عوارض خروج از کشور

سامانه پرداخت الکترونیک عوارض خروج
از کشور با همکاری نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور
عملیاتی شد.
به گزارش امتیاز؛ به منظور تحقق اهداف
دولت الکترونیک و سهولت در انجام امور بانکی
و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و با
توجه به فعال شدن سامانه پرداخت الکترونیک
عوارض خروج از کشور ،از فردا مورخ  14آذر ماه
در شعب غیر مرزی بانک ملی ایران عوارض به
صورت نقدی دریافت نخواهد شد .در فاز اول این
طرح تمامی شعب غیرمرزی کشور از دریافت
وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی خودداری
نموده و مراجعان محترم می توانند به منظور
پرداخت وجوه عوارض خروج از کشور از طریق
درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک اقدام
نمایند .درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک
بانک ملی ایران به شرح ذیل می باشد:
 -1درگاه پرداخت اینترنتی سازمان امور
مالیاتی کشور
 -2دستگاه های POS
 -3دستگاه های CASHLESS
 -4دستگاه های کیوسک
 -5اپلیکیشن موبایلی بله
 -6اپلیکیشن موبایلی ایوا
رحیمی انارکی:

تسهیالت مسکن ویژه اقشار متوسط و
کم درآمد است

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ،اعالم
کرد :گروه هدف این بانک برای تامین مالی
کمک هزینه خرید مسکن ،اقشار متوسط و کم
درآمد است .ابوالقاسم رحیمیانارکی با بیان
اینکه صندوق پس انداز مسکن از سال ۶۹
در این بانک تاسیس و استقبال شد ،با اشاره
به اجرای طرح مسکن مهر و حجم سنگین
مسئولیت تامین مالی این طرح از اواسط دهه
 ۸۰توسط بانک عامل بخش مسکن ،افزود :این
طرح در فعالیت های عادی بانک ،گسست جدی
ایجاد کرد و حجم سنگین مسئولیت تامین مالی
این طرح ،سایر فعالیت های توسعه ای بانک را
تحت تاثیر قرار داد .رحیمی انارکی با بیان اینکه
بانک برای ساخت  ۲میلیون و  ۳۷۰هزار واحد
مسکونی مهر تسهیالت پرداخت کرده است
گفت :از سال  ۸۴تا  ۹۲به دلیل آنکه همه توان
بانک صرف تامین مالی طرح مسکن مهر شد،
هیچ افزایشی در سقف انواع تسهیالت صورت
نگرفت و عمده فعالیت های بانک به تامین مالی
مسکن مهر منحصر شد .مدیر عامل بانک عامل
بخش مسکن افزود :تا االن ،پرونده مربوط به یک
میلیون و  ۹۳۰هزار واحد مسکونی مهر تعیین
تکلیف شده اما ساخت  ۴۶۰هزار واحد از این
طرح باقی مانده به این معنا که از نظر بانک،
پرونده مالی آنها هنوز به سرانجام مشخصی
نرسیده است بنابراین الزم است برای این موضوع
تدبیر اساسی در دولت و مجلس صورت بگیرد.
وی ادامه داد :این بانک از سال  ۹۲تا کنون
موفق شد با طراحی سبدی از انواع تسهیالت
ساخت و خرید مسکن ،سقف تسهیالت را تا ۸
برابر افزایش دهد و در عین حال ،ارزان ترین
تسهیالت در شبکه بانکی را به متقاضیان مسکن
ارایه کند.رحیمی انارکی همچنین راه اندازی
صندوق های زمین و ساختمان ،ایجاد شرکت
تأمین سرمایه مسکن و سایر ابزارها و نهادهای
نوین تامین مالی مسکن را ریل گذاری جدید
بانک مذکور طی سال های گذشته از دولت
یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.وی افزود :گروه
هدف بانک برای تامین مالی ،اقشار متوسط و
کم درآمد هستند و محصوالت بانک متناسب
با شرایط اقتصادی این گروه ،تعریف و عرضه
می شود.
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن سپس
از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
خواست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور،
رکود حاکم بر بخش مسکن و تعهدات بانک در
برابر تسهیالتی که باید به این بخش ارایه کند،
سیاست ها و برنامه های مؤثر برای افزایش توان
مالی بانک را به تصویب برسانند.
رحیمی انارکی در این باره تصریح کرد :بانک
عامل بخش مسکن بلندمدت ترین تسهیالت را
در بین سایر بانک ها پرداخت می کند که شامل
تسهیالت خرید مسکن با طول بازپرداخت  ۱۲تا
۲۰سال است .از طرفی بانک ،طی سال گذشته
موفق شد قیمت تمام شده منابع خود را ۴
درصد کاهش دهد و در این مسیر وارد رقابت
مخرب با برخی بانک ها در پرداخت نرخ سود
باال به سپرده های بانکی نشد .این در حالی است
که ارزان ترین تسهیالت بانکی در حال حاضر
توسط این بانک و از طریق صندوق پس انداز
مسکن یکم ارایه می شود.

تسهیالت جدید بانک سامان برای
آژانسهای مسافرتی

بانک سامان در راستای تقویت زیرساختهای
گردشگری و بهبود فضای کسبوکار آژانسهای
مسافرتی ،صدور ضمانتنامه ُحسن اجرای تعهد
به نفع شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی
را تسهیل کرد.
تمام آژانسهای مسافرتی دارای حداقل ۵
سال سابقهکار و دارای مجوز (بند الف) از سازمان
هواپیمایی کشوری که در یک سال گذشته فعال
بودهاند ،میتوانند از این خدمت جدید بانک
سامان بهرهمند شوند.
براساس این گزارش ،آژانسهای مسافرتی
برای استفاده از این خدمت نیازی به اینکه از قبل
مشتری بانک سامان باشند ندارند و میتوانند با
مراجعه به شعب بانک سامان و افتتاح حساب
در صورت برخورداری ازشرایط الزم از این
خدمت استفاده کنند .البته آژانسهایی که
در بانک سامان حساب فعال دارند ،بر اساس
ضوابط مربوطه مشمول تخفیف در کارمزد صدور
ضمانتنامه میشوند.

