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محاسبه و اخذ سود مرکب توسط بانک ها ممنوع است
رئیس کل بانک مرکزی از محاسبه و اخذ سود مرکب را توسط بانک ها ممنوع دانست .به گزارش خانه ملت ،ولیاهلل سیف درباره وضعیت محاسبه نرخ سود بانکی گفت :دستورالعمل بانک مرکزی
در خصوص محاسبه نرخ سود وام کامال شفاف بوده است و بانک ها ملزم به اجرای آن هستند .رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :محاسبه و اخذ سود مرکب توسط بانک ها ممنوع است و
براساس مکانیزم تعریف شده باید مولفه های نرخ سود و مدت در تسویه وام های بانکی مالک باشند .سیف درباره وضعیت ارزی کشور افزود :کمیته تخصصی در بانک مرکزی در حال بررسی
مسائل و مشکالت نظام ارزی است و تصمیمات این کمیته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«ابتکار» نقش «حباب» درافزایش قیمت ها را بررسی کرد
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تشنج روزهای اخیر بازارها و افزایش قیمتها که از صعود
چشمگیر طال و رسیدن قیمت سکه به  2میلیون و پانصد
هزار تومان تا افزایش های چندین میلیون تومانی قیمت
طال را در بر می گرفت ،باعث شد که بار دیگر واژه حباب
قیمتی وارد ادبیات اقتصادی مسئوالن شود و از حباب
داشتن بازارها صحبت کنند.
حبابیبودنیانبودنقیمتهادرگروادامهمسیرصادرات
توگو با
مسعود گلشیرازی ،عضو اتاق بازرگانی ایران در گف 
«ابتکار» در خصوص گزاره مطرح شده حبابدار بودن بازارهای
ارز  ،طال و خودرو گفت :ابتدا باید مشخص شود که منظور از
حباب چیست .اگر دولت موفق میشد ارز  4200تومانی را
جامع و کامل اجرا کند و به همه متقاضیان ارز بدهد ،اکنون
میتوانستیم بگوییم که در بازار حباب وجود دارد .اما با توجه به
این که دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان سازی
نرخ ارز با دستاندازهای زیادی مواجه بودند و تاکنون موفق به
جا انداختن ارز  4200تومانی نشدند ،نمیتوان تشخیص داد که
اکنون قیمت ها دارای حباب هستند یا نه!
وی افزود :موضوع دیگر این است که دولت از ابتدا اعالم
کرد که به همه کاالها ارز  4200تومانی میدهد .این موضوع
باعث شد که بخش زیادی از ثبت سفارشها منوط به کاالهای
لوکس و غیرضروری شود .وارد کنندگان این کاالها نیز از فرصت
ایجاد شده حداکثر استفاده را کردند ،بنابراین بهتر است دولت
عوارضی افزون بر عوارض فعلی برای واردات این کاالها بگذارد
تا مابهالتفاوت ارز دولتی و ارز آزادی که این کاالها باید استفاده
میکردند ،جبران شود .به طور کلی میتوان گفت که ماهیت
ش ها به منظور
این کار باعث ایجاد تقاضای کاذب در ثبت سفار 
دریافت ارز دولتی شد.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود :بسته شدن سیستم صرافیها
نیز باعث شد که ارز حاصل از صادرات نتواند به کشور باز گردد.
بنابراین صادرکنندگان برای تامین منابع خود در داخل کشور با
مشکل مواجه شدند .اکنون که در سامانه نیما ،ساز و کار بازگشت
ارز نیز در نظر گرفته شدهاست ،چنانچه واقعا اجرایی شود و کارایی
الزم را داشتهباشد ،میتوانیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک
وضعیت با بهبود مواجه شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران به دیگر عاملی که موجب گرانی
بیش از حد کاالها در روزهای اخیر شدهاست ،اشاره کرد و گفت:
در حال حاضر برخی کاالها همچون فلزات اساسی که در دسته
بندی مواد اولیه تولید محسوب میشوند ،به دلیل این که درآمد

صادراتی خوبی دارند ،در بازار داخل هم عرضه کاال را با همان
قیمتها انجام میدهند که این موضوع باعث گرانی کاالها شده
است .بنابراین اگر دولت به صورت جدی بر قیمتگذاری آنها
نظارت داشت ه باشد ،میتوانیم بگوییم قیمتهای فعلی حباب
ن صورت
هستند و امکان تعدیل آنها وجود دارد ،در غیر ای 
قیمتها تعدیل نخواهند شد و سیستم اقتصادی باید به صورت
قیمت واقعی آنها را بپذیرد.
حباب در اقتصاد به چه معناست؟
حباب در یک بازار مشخص به چرخهای از اقتصاد گفته میشود
که آن بازار ،نرخ رشد بسیار باالیی را تجربه میکند و پس از آن
نیز دچار رکود شدیدی میشود .در واقع حباب به طور کلی فاصله

نمازگزاران عید سعید فطر تحت پوشش بیمه آسیا
بین قیمت واقعی یک محصول و قیمت فراتر از قیمت واقعی است
که در بازار معامله می شود.
یکی از مهمترین دالیلی که باعث ایجاد حباب می شود ،افزایش
نقدینگی در جامعه است .در واقع تئوری های علمی اقتصادی
بیان می کند که حجم باالی نقدینگی در اقتصاد یک کشور
میتواند موجب بروز حباب در بازارهای مختلف شود .بررسیهای
تاریخی گواهی است بر این مطلب که سیاستهای نادرست پولی،
اعطای بیش از حد تسهیالت و مواردی از این دست موجب شده
است که حجم باالیی از نقدینگی در اختیار سرمایهگذاران قرار
گیرد در حالی که گزینههای سرمایهگذاری محدود و مشخصاند.
پس از ایجاد حباب اولیه در یک بازار ،افراد عالقه زیادی
به حرکت در مسیر بازار پیدا می کنند .به این صورت که اگر
سرمایهگذاری در امالک و مستغالت به کسب بازده باال منجر
شود و هر روز اخبار مختلفی از رکوردزنی آن به گوش برسد،
طیف زیادی از مردم به سرمایهگذاری در این بازار روی میآورند
و از آنجا که تسلط زیادی به این بازار ندارند معموالً افزایش قیمت
قابل توجه در این بازار را ایجاد میکنند .در چنین بازاری عدم
پیروی از عامه مردم و مسیر بازار کاری مشکل خواهد بود .این
حالت باعث ایجاد یک رفتار گروهی شده و پس از مدتی به ایجاد
حباب در یک بازار منجر میشود.
یک تئوری اقتصادی که در کتابهای اقتصادی بسیار رایج بوده
اما به صورت علمی ثابت نشده ،تئوری احمق بزرگتر است .در این
تئوری بسیاری افراد با اینکه میدانند قیمت فعلی بیش از حد
واقعی است ،به دلیل آن که احتمال زیاد میدهند که فرد دیگری
را پیدا خواهند کرد که او کاالی مورد نظر را با قیمت بیشتر
خریداری کند (احمق بزرگتر) اقدام به سرمایهگذاری میکنند.
در این تئوری حبابها تا وقتی ادامه پیدا میکنند که احمقهایی
وجود داشتهباشند که حاضر باشند کاالی مورد نظر را با قیمت
بیش از حد واقعی خریداری کنند.
یک دلیل دیگر شکلگیری حباب بررسی قیمتها به صورت
تاریخی و پیشبینی حفظ رویه فعلی است .به دلیل اینکه در
تعیین قیمتها عوامل بسیار زیادی نقش دارند پیشبینی آینده
قیمتها بسیار دشوار است.

احتمال حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی برای واردات موبایل
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن اخباری مبنی بر «توقف
تخصیص دالر  ۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشی موبایل» خبر داد و گفت:
اکنون موجودی بازار بسیار کم شده و بر همین اساس قیمتها باال رفته است
اما هیچ یک از مسئوالن توجهی به این موضوع ندارند.
مهدی محبی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سوال که شنیده شده قرار است
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به تلفن همراه قطع شود ،با بیان اینکه در ماههای گذشته
به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و کندیهایی که در واردات پیش میآید ،تامین
نیاز بازار با دشواریهایی همراه شده است ،اعالم کرد :در این مدت شاید گوشیهای
تلفن همراه  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش قیمت داشتهاند چرا که به واسطه کاهش واردات
موجودی بازار کاهش یافته است.
افزایش  ۲میلیون تومانی برای یک گوشی!
محبی افزود :حال اینکه ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات موبایل اختصاص پیدا کند یا خیر
یک موضوع است و بحث اینکه چه زمانی این رقم اختصاص داده شود ،موضوع دیگری
محسوب میشود .اکنون مدتها است بسیاری از اعضای ما موفق به دریافت ارز با این
نرخ نشدهاند و بر همین اساس یک گوشی هشت میلیون تومانی تا حدود  ۱۰میلیون
تومان افزایش قیمت پیدا کرده است .بر همین اساس واحدهای ما در معرض تعطیلی

قرار داشته و کار آنها با رکود جدی مواجه شده است.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت :حتی اگر نرخ ارز اختصاص یافته برای موبایل
بالغ بر  ۶۰۰۰تومان هم باشد ،در صورتی که ثبات وجود داشته باشد و مجوز ورود کاال
به راحتی صادر شود ،حداقل نیاز بازار تامین میشود و مردم هم برای خرید بر اساس
قدرت خود اقدام میکنند اما اینکه یک روز واردات انجام شود و روز دیگر نباشد ،جرأت
فعالیت را از بخشهای مختلف میگیرد.
کاال در گمرک ،بازار در کمبود
این فعال اقتصادی همچنین اظهار کرد :اکنون روند ثبت سفارش و تامین کاال امری
زمانبر شده است در صورتی که الزم بود اگر چنین تصمیماتی گرفته میشود ،از چند
ماه قبل اطالعرسانی شده و برای آنها پیشبینیهای الزم صورت بگیرد .اکنون در موارد
متعدد شاهدیم که کاالها به دلیل آنکه پیش از ورود ثبت سفارش نشدهاند ،در گمرکات
کشور باقی ماندهاند اما در همین شرایط در بازار با کمبود کاال مواجه هستیم.
وی افزود :البته برای واردات گوشیهای تلفن همراه چنین مشکلی وجود نداشته و
ترخیص آنها انجام میشود .اصال تا زمانی که انتقال ارز صورت نگرفته باشد ،واردات
گوشی انجام نمیشود اما در زمینه تجهیزات و لوازم یدکی موبایل به دلیل این موضوع
مشکالت متعددی ایجاد شده است.

شورای اقتصاد با تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح
جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و
برون شهری ،سقف اعتبار اجرای این طرح را  10میلیارد و
 666میلیون دالر تعیین کرد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ،اعضای این شورا در
جلسه اخیر خود طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل
درونشهری و برونشهری را به استناد ماده ( )۱۲قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشو ر بررسی و سقف تعهد
دولت ،زمانبندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینههای
سرمایهگذاری طرح را تصویب کردند.
بر این اساس ،منابع حاصل از صرف ه جویی سوخت به
سرمایهگذاران عامل صرفهجویی ناوگان فرسوده در صورت برابر
یا بیشتر بودن تعداد و مجموع ظرفیت کامیونتها ،کامیونها و
کشندههای اسقاط شده با تعداد و مجموع ظرفیت خودروهای
جایگزین شده جدید (برای هر قرارداد منعقده) مشروط به آنکه
خودروهای فرسوده فوق با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای ،حداقل یک سال قبل از نوسازی در شبکه حمل و نقل
عمومی فعال بوده باشند ،طبق جدول طراحی شده قابل پرداخت

بنگاهها

بانک ملت چراغ خانه چندین زندانی را دوباره روشن کرد
همزمان با شب های معنوی قدر و در راستای اقدامات انساندوستانه ،بانک
ی زندانیان ناشی از جرایم
ملت پنج میلیارد ریال کمک نقدی برای آزاد 
غیرعمد ،به سازمان زندانها پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،چک این کمک خیرخواهانه از سوی علی اکبر
صابریان مدیرکل روابط عمومى این بانک به نمایندگی از محمد بیگدلی مدیرعامل
بانک ملت به اصغرجهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور تقدیم شد.
بر اساس این گزارش ،اقدام خیرخواهانه بانک ملت مورد توجه برنامه تلویزیونی ماه
عسل قرار گرفت و این برنامه پرمخاطب با پخش ویدئویی از دیدار مدیرکل روابط
عمومی بانک ملت و رئیس سازمان زندان ها و تصویر چک صادره این بانک ،به تجلیل
از این اقدام پرداخت.
مدیر روابط عمومی بانک ملت در این باره اظهار داشت :این بانک به نمایندگی از
مشتریان وفادار و همکاران مهربان خود این افتخار را دارد که در ادامه مسیر ایفای
مسوولیتهای اجتماعی ،در راه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ،قدم کوچکی بردارد
تا ان شاهلل آنان در ماه میهمانی خدا ،به آغوش خانوادههای خود بازگردند.

پرداخت  ۷۶هزار میلیارد ریال تسهیالت
قرضالحسنه اشتغال در سال ۹۶
بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال  ۹۶با هدف تامین مالی برای ایجاد و
بهره برداری از موقعیت و فرصت های خود اشتغالی ،کارآفرینی و معیشت
بالغ بر  ۷۶هزار میلیارد ریال از منابع خود را به این بخش اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،بسیاری از مشکالت
اجتماعی کشورها از جمله آموزش ،تامین اشتغال های کوچک ،ازدواج جوانان،
گسترش روستاها ،توسعه بهداشت و  ...از طریق اعتبارات خرد قابل رفع خواهد بود.

سفیر بلغارستان در بازدید از موزه بانک ملی ایران ضمن ابراز عالقه مندی
به فعالیت های مشترک نمایشگاهی ،ابراز امیدواری کرد نخستین نمایشگاه
مشترک اسکناس به مناسبت نخستین سالگرد تاسیس این موزه برگزار
شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،کریستو پولنداکف ضمن بازدید از موزه
بانک ملی ایران و اشیای قیمتی و آثار نفیس موجود در آن ،از نزدیک با تاریخ تاسیس
بانک ملی ایران و سیر تحول بانک و پول در ایران آشنا شد.

بودجه کشور بفرستند .محاسبات میزان صرف ه جویی در این
مصوبه براساس قیمت نفت خام هر بشکه  60دالر صورت گرفته
است .هزینههای عمومی پایش و صحهگذاری (مدیریت طرح و
ی شود
سامانه) به میزان حداکثر نیم درصد سرمایهگذاری تامین م 
و تامین هزین ه اختصاصی پایش و صحهگذاری (ارتقای فناوری
و پژوهش ،اندازهگیری و صحهگذاری صرفهجویی) هر طرح به
عهده سرمایهگذار عامل صرفهجویی است که در سرمایهگذاری
محاسبه خواهد شد .بازپرداخت سرمایهگذاری انجام شده توسط
ی شود .سرمایهگذار عامل صرفهجویی موظف
دولت تضمین م 
است در قبال شمارهگذاری هر دستگاه خودرو جدید حداقل یک
دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند.
بازپرداخت سرمایهگذاری در طر ح که به منظور اصالح الگوی
مصرف حاملهای انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی فقط از
محل صرفهجویی در مصرف سوخت پرداخت می شود ،بهعنوان
پرداخت بالعوض دولت بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه
صرفهجویی حاملهای انرژی محسوب شده و لذا از شمول قانون
مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض
ماده ( )14قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

بانک توسعه تعاون تسهیالت اشتغال روستایی با میانگین نرخ  6درصد پرداخت میکند

عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت تسهیالت با نرخ میانگین 6
درصد در قالب طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی خبر داد.
به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان

با کمک  ۵میلیارد ریالی در شب های قدر

بانک ملی ایران در قاب ای ِبنا

کرده و به حساب بدهکار دولت منظور کند و بر این اساس با
خزانهداری کل کشور تسویه حساب کند .سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای شهرداریها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند
که معاینه فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و
مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانههای نفت ،راه و
شهرسازی و کشور اعالم کنند .آخرین سال پرداخت منابع سال
 1406و میزان تجمعی این منابع طی سالهای  1406ـ 1397
و سقف تعهد دولت حداکثر  10میلیارد و ششصد و شصت و
شش میلیون دالر و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعالمی
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .همچنین
براساس این تصویب نامه ناوگان جدید باید دارای فناوری روز
بوده و به تایید وزارت نفت برسد .شرکتهای تامینکننده ناوگان
موظفند براساس قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو ،نسبت
به ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات اقدام کنند .انتقال
بازپرداخت هر سال به سال بعد به دالیل عملیاتی بالمانع است،
مشروط به آنکه از سال  1406فراتر نرود .وزارت نفت و سازمان
ی و شهرداریها موظفند گزارش
راهداری و حمل و نقل جادها 
عملکرد طرح را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و

شرقی ،امیر هوشنگ عصار زاده در نشست مشترک مدیران شعب بانک توسعه تعاون
استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل با موضوع بررسی روند اجرایی
طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی افزود :یکی از مهمترین طرحهای حمایت از
اشتغال در کشور طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی است که میتواند به رفع
معضل بیکاری و توسعه پایدار روستاهای کشور منتهی شود.
وی با اشاره به تاریخچه تصویب و اجرای این طرح اذعان داشت :این طرح پس
از تصویب و تبدیل به قانون؛ در نیمه دوم سال  96با تدوین و تصویب آئیننامهها به
مرحله اجرا درآمد.
عصار زاده افزود :بر اساس این طرح بالغبر  120هزار میلیارد ریال تسهیالت از
محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک توسعه تعاون ،بانک کشاورزی،
پستبانک و صندوق کارآفرینی و امید برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و
عشایریتخصیصیافتهاست.
وی ادامه داد :بر اساس تخصیصهای صورت گرفته بانک توسعه تعاون  20هزار
میلیارد ریال تسهیالت با نرخ چهارتا  10درصد در بخشهای مختلف و در مسیر ایجاد
فرصتهای جدید شغلی روستایی و عشایری پرداخت میکند.
این عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای طرح

بیمه آسیا نماز گزاران عید سعید فطر را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی
قرار داد.
روابط عمومی بیمه آسیا بنابر اعالم مدیریت بیمه های عمر و حوادث در اطالعیهای
با تبریک عید سعید فطر و تاکید بر خط مشی بیمه آسیا مبنی بر همگامی و همراهی
در اعتالی شعائر اسالمی اعالم کرد:نمازگزاران عید سعید فطر درطول مدت زمان
برگزاری نمازدر مصالی تهران و خیابان های اطراف در مقابل خطرات فوت بر اثر
حادثه تا مبلغ150میلیون ریال،نقص عضو ناشی از حادثه تا مبلغ150میلیون ریال و
هزینه های پزشکی بر اثر حادثه تامبلغ 6میلیون ریال تحت پوشش بیمه نامه حوادث
گروهی بیمه آسیا قرار دارند.

رایزنی موزه بانک ملی وسفیر بلغارستان
برای برگزاری نمایشگاه اسکناس

ناوگان حمل و نقل با اعتبار  10/6میلیارد دالری نوسازی می شود
است .بر پایه بررسی جدول ارائه شده در این مصوبه ،در مجموع
 19هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با پایه گازسوز 9 ،هزار
اتوبوس دیزلی برون شهری 11 ،هزار کامیون با ظرفیت  10تا 18
تن 75 ،هزار کامیون به ظرفیت  19تا  26تن 34 ،هزار کشنده،
 6هزار کامیونت و  48هزار و  500مینی بوس نوسازی می شوند.
مدت بازپرداخت تسهیالت ،هفت سال است ضمن آنکه منابع
حاصل از صرفهجویی سوخت به سرمایهگذاران عامل صرفهجویی
ناوگان فرسوده اتوبوس و مینیبوس با تایید سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای ،شهرداریهای ذیربط پرداخت خواهد شد.
مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفهجویی سوخت پس
از تحویل کامیون یا خودرو به خریدار ،شرکت ملی نفت ایران
مکلف است در مقاطع  6ماهه پس از آن ،بسته به نوع خودرو،
در سررسیدهای بازپرداخت ،مبالغ ذکر شده در جدول پیوست
را (معادل صرفهجویی سوخت حاصله) تا سقف کل مبلغ جدول
مذکور ،پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور ،از محل
سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآوردههای نفتی
(نفت گاز) یا کاهش واردات فرآوردههای نفتی ،از طریق بانک
مرکزی به حساب اعالمی از سوی خزانهداری کل کشور واریز
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حمایت از اشتغال پایدار روستایی اولویت نخست بانک توسعه تعاون در سال جاری
است اظهار داشت :بانک توسعه تعاون با توجه به اهداف و مأموریتهای ذاتی خود با
تمام توان در مسیر توسعه بخش گام برمیدارد.
وی ادامه داد :پرداخت تسهیالت در قالب طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی
فرصتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری است که بانک
توسعه تعاون تالش دارد با ارائه عملکردی مناسب از خود نهایت بهرهمندی از فرصت
ایجاد اشتغال در شرکتهای تعاونی روستایی و عشایر را فراهم کند.
وی ادامه داد :منابع مناسب این طرح فرصتی مغتنمی را برای توانمندسازی
شرکتهای تعاونی پیش روی بخش تعاون قرار داده است.
وی اضافه کرد :رویکرد تعاون یک رویکرد جهانی است و در دنیای امروز بسیاری
از صاحبنظران معتقدند قرن پیش روی بشر قرن تعاونیها است .این صاحبنظران
حل بسیاری از چالشهای جهان را در سایه الگوی اقتصادی اجتماعی تعاون جستجو
کنند.
این گزارش حاکی است ،نشست مشترک مدیران شعب بانک توسعه تعاون
استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل با حضور عضو هیئتمدیره بانک
و برخی مدیران ستاد در تبریز برگزار شد.

بانک تجارت به مسافران
کشورهای مختلف ارز مسافرتی میدهد
مسافران کشورهای مختلف از جمله مسافران جام جهانی روسیه میتوانند
با مراجعه به شعب بانک تجارت و تکمیل مدارک خود از طریق بانک تجارت
ارز مسافرتی دریافت کنند.
با تغییراتی که در نحوه تامین ارز مسافرتی برای کشورهایی که به ویزا نیاز ندارند،
اعمال شده است ،مسافران رویداد بزرگ جام جهانی فوتبال نیز می توانند با در دست
داشتن  FAN IDخود به جای ویزا ،از طریق واحدهای ارزی ،شعب ارزی – ریالی
و شعب منتخب بانک تجارت تا سقف  500یورو ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

