
 

 

 

 

 چگونه با گوشی گردش حساب بگیریم؟ آیا می دانید گردش حساب چیست و چه فایده ای دارد؟ یا

پس از گرفتن گردش حساب می توانیم از جزئیات حساب خود مانند موجودی، مقادیر برداشت شده و واریز شده به حساب پی ببریم. 

در گذشته گرفتن گردش حساب تنها از طریق مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک دارای حساب ممکن بود اما امروزه با پیشرفت 

 .خدمات غیر حضوری در زندگی روزمره خود هستیمروز افزون فناوری شاهد حضور پرنگ 

یکی از این خدمات غیر حضوری که انجام امور بانکی را برای ما راحت تر کرده است استفاده از گوشی تلفن همراه می باشد که از 

یم؟ ما در این طریق آن می توان به آسانی گردش حساب گرفت. از این رو برای اینکه بدانید چگونه با گوشی گردش حساب بگیر

 .مقاله نحوه انجام این کار را همراه با راهنمای تصویری آن بیان می کنیم

 گردش حساب چیست؟

وقتی از یک حساب، گردش بانکی گرفته می شود یعنی به یک لیست از مبالغ برداشت یا واریز شده به آن حساب در دوره زمانی 

 .معینی دسترسی پیدا می کنیم

دالیل مختلفی انجام شود اما هر بار که گردش حساب دریافت می کنیم عالوه بر مبالغ برداشت یا واریز شده  این کار ممکن است به

 .می توانیم از تاریخ یا زمان تراکنش های بانکی نیز آگاه شویم



 

 

 

 .بر لینک آبی رنگ کلیک کنید اینترنت بانک مهر ایران برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 چگونه می توان گردش حساب گرفت؟

همه کارها از جمله گرفتن  همانطور که پیش تر نیز گفتیم تا قبل از روی کارآمدن خدمات غیرحضوری و الکترونیک برای انجام

 .گردش حساب بانکی الزم بود به یکی از شعبه هایی که در آن حساب داشتیم مراجعه کنیم

در حال حاضر اما گرفتن گردش حساب از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک، خودپرداز بانک ها و اینترنت بانک و موبایل بانک 

 .ممکن می باشد

 

 

 

https://mashwerat.com/ib-qmb-ir/


 

 

 

 

چگونه با گوشی گردش حساب  حساب استفاده از گوشی همراه است که در ادامه بررسی می کنیم راحت ترین روش استعالم گردش

  بگیریم؟

  چگونه به صورت حضوری گردش حساب بگیریم؟

برای گرفتن گردش حساب به صورت حضوری باید به یکی از شعب بانکی که در آن حساب داریم برویم. پس از آن با ارائه کارت ملی، 

 .گردش حساب را پر کنیم و به باجه مربوطه تحویل دهیم فرم درخواست

نکته قابل توجه اینکه گردش حساب در این روش تنها به شخص دارنده حساب داده خواهد شد و افراد دیگر نمی توانند با ارائه  ��

 .کارت ملی صاحب حساب از گردش مالی و تراکنش های وی اطالع پیدا کنند

 



 

 

 

 

 

 .بر لینک آبی رنگ کلیک کنید ثبت نام اینترنت بانک کشاورزی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 چگونه با دستگاه خودپرداز گردش حساب بگیریم؟

 :برای گرفتن گردش حساب از دستگاه خود پرداز مراحل زیر باید طی شوند

 ی از شعب صادر کننده کارتمراجعه به خودپرداز یک �🁈�

  وارد کردن کارت بانکی در ورودی کارتخوان �🁈�

 انتخاب زبان مورد نظر )فارسی یا انگلیسی( �🁈�

 به زبان انتخابی شما“ لطفاً رمز کارت خود را وارد نمایید”وارد کردن رمز کارت پس از مشاهده پیغام  �🁈�

 های موجود در صفحهانتخاب گزینه صورت حساب از میان گزینه  �🁈�

 تراکنش آخر حساب مرتبط با کارت و چاپ آن در صورت تمایل 10مشاهده  

نکته مهم اینکه در این روش هر فردی که از شماره رمز کارت مربوط به حساب اطالع داشته باشد می تواند با در دست داشتن  ��

 .کند کارت به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و گردش آن حساب را مشاهده

 �� اطالعیه ��

تراکنش آخر حساب نمایش داده می شود. برای دریافت تعداد تراکنش های بیشتر الزم است به صورت  10در این روش تنها 

 .حضوری به شعب بانک مربوطه مراجعه کنید

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/


 

 

 

 ه با گوشی گردش حساب بگیریم؟چگون

 .حال که با دو روش قبل آشنا شدید نوبت می رسد تا با پاسخ این سوال که چگونه با گوشی گردش حساب بگیریم؟ نیز آشنا شوید

ی برای گرفتن گردش حساب با گوشی ابتدا الزم است تلفن بانک، همراه بانک و یا سایر نرم افزارهای بانکی مانند سکه و... را رو

 .گوشی خود به صورت نصب شده داشته باشید و به آن وارد شده باشید

 �� اطالعیه ��

شرط اصلی برای ورود و انجام امور بانکی به صورت اینترنتی داشتن نام کاربری و کلمه عبوراست. نام کاربری و کلمه عبور را الزم 

 .است پس از مراجعه حضوری به شعب بانک بدست آورید

 

 



 

 

 

 

 .موبایل بانک الزم است در قسمت موجودی گزینه مربوط به مشاهده گردش حساب را لمس کنید پس از ورود به

  .نمایید مشخص را خود نظر مورد زمانی بازه یا ها تراکنش تعداد خود، حساب شماره انتخاب با  سپس

 .کنید با انجام این کارها می توانید گردش حساب خود را بر اساس فیلتری که تعیین نمودید مشاهده

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که در هنگام استفاده از اپلیکیشن های مختلف ممکن است دسترسی به گزینه  ��

  .گردش حساب کمی متفاوت باشد

 

 



 

 

 

 

 

 .بر لینک آبی رنگ کلیک کنید انتقال وجه بانک صادرات از طریق طریق موبایل برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 راهنما تصویری گرفتن گردش حساب با تلفن همراه

در قسمت فوق مراحل گرفتن گردش حساب با تلفن همراه را ذکر کردیم. حال در این قسمت برای اینکه متوجه شوید چگونه با 

 .یریم؟ راهنمای تصویری این کار را برای شما عزیزان قرار داده ایمگوشی گردش حساب بگ

  .در این قسمت قصد داریم نحوه گرفتن گردش حساب از موبایل بانک ملت را به شما آموزش دهیم

 .شوید موبایل بانک ملت برای این کار الزم است ابتدا با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد

https://mashwerat.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/
https://mobile.bankmellat.ir/mobile/
https://mobile.bankmellat.ir/mobile/


 

 

 

 .سپس الزم است تا گردش حساب از صفحه اصلی این اپلیکیشن را انتخاب نمایید



 

 

 

در مرحله بعد الزم است فیلتر مورد نظر خود را اعمال کنید برای این کار الزم تعداد یا تاریخ مورد نظر خود را در قسمت مربوطه 

 .وارد نمایید و گزینه ارسال را بفشارید



 

 

 

 .حال می توانید گردش حساب خود را بر اساس فیلتری که اعمال کرده اید مشاهده کنید



 

 

 

 اخبار پیرامون گردش حساب بانکی

 1401سقف مالیات گردش حساب بانکی سال  ✅

میلیارد تومان داشته باشد به عنوان حسابی مشکوک  5بر اساس بخشنامه مالیات گردش بانکی چنانچه یک حساب گردشی باالتر از 

 برای محکمی دالیل نتواند فرد اگر کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این صورتشناخته می شود و از طریق سازمان مالیاتی 

 .گردد می حساب گردش بر مالیات مشمول دهد ارائه مالیاتی سازمان به خود مالی گردش

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مبلغ کارمزد دریافت گردش حساب ✅

تومان  ۱۲۰تومان می باشد. همچنین مبلغ  ۲۴۰گردش آخر حساب از طریق دستگاه های خودپرداز  10نرخ جدید کارمزد دریافت 

 .جهت اعالم هزینه مانده کارت به وسیله دستگاه خودپرداز از حساب اشخاص کسر خواهد شد

تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک  ۳۰همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطالع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل 

 .سالیانه است

 �� خالصه مطلب

در این نوشته بررسی کردیم گرفتن گردش حساب به چه روش هایی ممکن است و گفتیم راحت ترین روش برای گرفتن گردش 

را نیز بیان کردیم و راهنمای  چگونه با گوشی گردش حساب بگیریم؟ حساب استفاده از گوشی تلفن همراه است. به همین دلیل اینکه

 .زان در متن مقاله قرار دادیمتصویری آن را برای مشاهده بهتر شما عزی

امیدواریم مطالعه مقاله فوق برای شما همراهان گرامی مفید واقع شده باشد. چنانچه در مورد گرفتن گردش حساب با گوشی دچار 

 )بدون پیش شماره( تماس بگیرید. الزم 9099075307مشکل شدید و نیاز به راهنمایی داشتید می توانید از تلفن ثابت با شماره 

 .ساعته حتی در ایام تعطیل نیز آماده راهنمایی و مشاوره شما عزیزان هستید 24به ذکر است مشاوران سامانه مشورت به صورت 

همچنین این امکان وجود دارد تا در انتهای این مطلب سوال خود را برای ما به صورت کامنت بنویسید تا کارشناسان مشورت در 

 .سخ دهندکوتاهترین زمان ممکن به شما پا

  

 .برای دریافت فایل پی دی اف مقاله چگونه با گوشی گردش حساب بگیریم؟ بر لینک آبی رنگ کلیک کنید

  

  

 


