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آغاز طرح ضربتی پرداخت تسهیالت ازدواج در بانک ملی

طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در بانک ملی ایران آغاز شد .شبکه بانکی کشور در
این طرح ،پنج هزار میلیارد تومان تسهیالت ازدواج از منابع قرضالحسنه خود میپردازد که سهم بانک
ملی ایران از این میزان بیش از  ۹۰۰میلیارد تومان است .بانک ملی اعطای  ۹۰هزار فقره از تسهیالت ازدواج
را بر عهده دارد که حدود  ۲۰درصد کل تسهیالت را شامل میشود.

منتظر نقدهای شما مخاطبین محترممیباشیم
ی بانکها در پرداخت وام ازدواج
ابالغ سهمیهبند 
طرح ضربتی اعطای وام ازدواج توســط بانک
مرکزی با همکاری  ۱۱بانک با هدف کاهش
صــف دریافتکننــدگان وام ازدواج از اول
مرداد آغاز شــد و تا پایان شــهریورماه ادامه
دارد .بانک مرکزی در این طرح میکوشــد با
کمک بانکهای ملی ایران ،صــادرات ایران،
تجارت ،ملت ،سپه ،رفاه کارگران ،کشاورزی،
مســکن ،توســعه تعاون ،قرضالحسنه مهر
ایران و صندوق قرضالحســنه پارســیان و با
ابالغ ســهمیههای مربوط به هر بانک ،صف
دریافتکنندگان تســهیالت قرضالحســنه
ازدواج را به کمتر از  ۵۰هزار نفر برســاند .در
این طرح بانکها به دو دسته تقسیم میشوند؛
بانکهای عامل مشــارکتکننده در طرح که
برای این بانکها سهمیهای بیش از  ۵۰۰هزار
فقره تعیین شده است .دسته دیگر بانکهای
خصوصی و تخصصی دولتی هستند که بانک
مرکزی به این بانکها ابالغ کرده حداقل وام
پرداختــی آنها در طول دو مــاه اجرای طرح
باید دو برابر حداکثر پرداختی آنها در ماههای
اخیر باشــد .در واقع این تعداد نیز به سهمیه
۵۰۰هزار تایی اضافه میشود.
بر این اساس برخی از بانکها میزان سهمیههای
خود را در این طرح اعالم کردهاند؛ به طوریکه
بانک سپه اعالم کرد :برای اجرای طرح ضربتی
وام ازدواج بانک مرکزی شش هزار میلیارد ریال
اختصاص داده است .محمدکاظم چقازردی،
مدیرعامــل بانک ســپه در این بــاره گفت:
هماهنگیهای الزم با تمام شــعب بانک سپه
برای ارائه وام ازدواج با شرایط ارائه شده از سوی
بانک مرکزی انجام شده است .وی زمان اجرای
این طرح را از ابتدای مرداد ماه و مقارن با هفته
کرامت و والدت حضرت فاطمه معصومه (س)
عنوان کرد و افزود :بانک سپه منابع الزم برای
پرداخت این وام را اختصاص داده اســت .در
این زمینه این بانک تمام امکانات و تواناییهای
خود را بسیج کرده تا نیاز متقاضیان را پاسخگو
باشد .پرداخت وام ازدواج در طرح ضربتی بانک
مرکزی تنها از طریق سامانه مربوطه و رعایت
اولویتهای تعیین شده استانی و مدت زمان
انتظار در صف دریافت وام قرضالحسنه صورت
خواهد گرفت.
همچنیــن بانک ملــی ایران نیز قرار اســت
اعطــای ۹۰هزار فقره از این تســهیالت را بر
عهده بگیرد که تقریبا  ۲۰درصد کل تسهیالت
اعالم شــده اســت .در این زمینه محمدرضا
حسین زاده ،مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره
به برنامهریزی برای اجرای طرح ضربتی اعطای
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج گفت :این طرح
با منابع قرضالحسنه پسانداز بانکها به میزان
بیش از پنج هزار میلیارد تومان انجام میشود.
بانــک کشــاورزی نیز اعالم کرده اســت که
طی چهار ســال دوران فعالیت دولت تدبیر و
امید ،بالغ بر  ۱۸هزار میلیارد ریال تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت
کرده است .از ســال  ۱۳۹۲تاکنون بیش از
 ۳۵۴هزار زوج از تســهیالت قرضالحســنه
ازدواج بانک کشاورزی استفاده کردهاند.
با توجه به طرح ضربتی بانک مرکزی مبنی بر
تسهیل در روند پرداخت تسهیالت ازدواج که
از ابتدای مرداد هم زمان با دهه کرامت آغاز و تا
پایان شهریور ادامه خواهد داشت ،تمام شعب
بانک کشــاورزی در سراســر کشور پرداخت
این تسهیالت را در اولویت اقدامات خود قرار
دادهاند .بر اساس این طرح ،استانهای محروم
و کمتــر برخوردار و متقاضیانی که از قبل در
نوبت دریافت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
قرار داشتهاند در اولویت هستند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران که یکی دیگر از
بانکهای مشمول اجرای این طرح است ،اعالم
کرد :با اجرای این طرح تعداد افراد درصف از
 ۵۵۰هزار نفر به زیر  ۱۰۰هزار نفر میرســد.
این بانک در ســال  ۹۵قریب به  ۱۹هزار فقره
تسهیالت ازدواج یکصد میلیون ریالی اعطا و
از ابتدای ســال ۹۶تا کنون نیز بالغ بر  ۷هزار
و  ۶۰۰فقره تســهیالت ازدواج پرداخت کرده
اســت .بر این اســاس ،بانک مرکزی تالش
میکند تمام متقاضیان وام ازدواج که قبل از
سال  ۱۳۹۵در ســامانه قرضالحسنه ازدواج
ثبت نام کردهاند بتواننــد وام خود را دریافت
کنند.
بانک صــادرات ایران نیز  ٧٠هــزار فقره وام
قرضالحســنه ازدواج و جهیزیــه پرداخــت
میکند .طبق تفاهم بین بانک صادرات ایران

و بانک مرکزی طی  ٦٠روز کاری مقرر شده،
 ٧٠هزار فقره وام ازدواج و جهیزیه به زوجهای
جوان پرداخت میشــود .بر اساس تازهترین
تفاهمهــای انجام شــده ،پرداخــت وامهای
ازدواج و جهیزیــه مذکــور در بانک صادرات
با اولویت مناطــق محروم و به ترتیب اولویت
زوجهای ثبت نام کننده در سامانه تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی در دستور
کار قرار گرفته است .سید علی اصغر میرمحمد
صادقی ،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این
باره بــا تاکید بر اجرای قطعی تفاهمنامه بین
بانک مرکزی و بانکهــای عامل این طرح و
تسهیل در امر پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج گفــت :بانکهای عامل این طرح برای
هر فقــره وام ازدواج صرفا باید یک نفر ضامن
معتبر اخذ کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان
کرد :در حــال حاضر صف نیم میلیونی برای
دریافت وام ازدواج داریم و بانک مرکزی از یک
ماه گذشته بررسی کارشناسی را برای از بین
بردن این صف آغاز کرده است .ماهیانه بین ۷۰
تا  ۱۰۰هزار نفر در سامانه قرضالحسنه ازدواج
ثبت نام میکنند و تعــداد وامهای پرداختی
بانکها بین  ۷۰تا  ۸۰هزار فقره در ماه است.
مدیرکل اعتبــارات بانک مرکزی درباره زمان
اجرای طرح گفت :این طرح به مدت  ۹هفته
ادامــه دارد و همچنین برای اجرای این طرح
نظــارت عالیه در نظر گرفته شــده و بانکها
باید ابالغیه خود را به قید فوریت به واحدهای
اجرایی ذیربط ارســال کنند .بر اساس این
گزارش ،از ابتدای ســال جاری تا تیرماه بیش
از  ۳۱۰هزار فقره وام ازدواج اعطا شــده است،
متقاضیان دریافت وام ازدواج از زمان عقد تا دو
سال فرصت دارند برای این موضوع اقدام کنند.
همچنین زمان مطلــوب ثبت نام تا پرداخت
وام ازدواج از نظر بانک مرکزی حدود یک ماه
است.
همچنیــن از زمــان آغــاز به کار ســامانه
قرضالحسنه ازدواج از سال  ۱۳۸۷تا ۲۵تیرماه
ســال جاری هشــت میلیــون و ۹۳۱هزار
و ۶۰۰نفــر ،موفق بــه دریافــت  ۳۳هزار و
۶۰۰میلیارد تومان وام ازدواج شــدند .در این
میان ،بیشترین تعداد دریافتکنندگان در سال
 ۱۳۹۰با بیش از یک میلیون و  ۳۴۸هزار نفر
و بیشترین رقم مربوط به سال  ۱۳۹۵با حدود
 ۹هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان است .این طرح
با منابع قرضالحسنه پسانداز و جاری بانکها
به میزان بیش از پنج هزار میلیارد تومان انجام
میشود و ریالی از منابع بانک مرکزی تزریق
نمیشود .برای اجرای طرح ،بانکهایی انتخاب
شدند که عالوه بر اینکه اضافه برداشت ندارند
بلکه مازاد منابع دارنــد .بانکهای عامل ،در
طول اجرای طــرح ،باید آمار عملکرد خود را
در پایان هر هفته برای بررسی به بانک مرکزی
ارسال کنند.
در عین حال ،بانک مرکــزی مواردی را برای
شرایط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج و قبل از
ثبت نام در سایت و سامانه مربوطه اعالم کرده
اســت که بر اساس آن ثبت نام و تکمیل فرم
مربوطه از طریق سایت برای هر یک از زوجین
به صورت جداگانه انجام میشود .دریافت کد
رهگیری  ۱۰رقمی الزامی است و مراجعه به
سایت پس از تعیین شــعبه ،جهت اطالع از
شعبه عامل اعطای وام ازدواج صورت میگیرد.
مدت زمانی تعیین شــعبه از سوی بانکها با
توجه به میزان منابع قرضالحسنه قابل اعطای
بانک ،مــورد اقدام قرار خواهد گرفت .مراجعه
به شــعبه معرفی شــده نیز ظــرف حداکثر
۱۲روز کاری ،بــا به همراه داشــتن مدارک
الزم خواهد بود .همچنین در صورت مراجعه
نکردن به شعبه مربوطه در مدت زمان تعیین
شــده ،اطالعات ثبت نامی حذف خواهد شد.
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از
زوجین مبلغ  ۱۰میلیون تومان است.
به گزارش ایبِنا ،حســب مصوبات بیســت و
پنجمینصورتجلسهکمیسیوناعتباریمقرر
شده اســت که متقاضیان دریافت تسهیالت
قرضالحســنه ازدواج ،پس از پذیرش توسط
شعب بانک ها ،حداکثر ظرف یک ماه نسبت به
تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کند و در صورت
تکمیل نکردن مدارک ،نام متقاضی از سامانه
مربوطه حذف میشــود تا امکان بهرهمندی
سایر متقاضیان در صف از تسهیالت مذکور و
شفافیت عملکرد بانکها به عمل آید.

مدرک کارشناسی اینجانب شــهناز حسیبی،فرزند غالمحسن ،شماره شناسنامه
 ،4731صادره از تهران ،در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی صادره از
واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی
تهران ،خیابان کریمخانزند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،نبش آذر شهر،پالک  209و یا
کد پستی  1584715414ارسال نماید.

برگ ســبز خودرو نیســان انژکتوری مــدل  1389به شــماره پالک
ایران  384 _ 66د  69به نام ســهام الدين آرداغانى غفارى به شماره موتور
 555274و شماره شاســی  NAZPL140TIN262146مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سه برابر شدن حجم متوسط روزانه معامالت سهام بانک ملت

اخالقی ،مدیرعامل بانک ملت از شناسایی سه هزار و  ۹۸۳میلیارد ریال سود خالص در این بانک برای سال
مالی  ۱۳۹۵خبر داد و گفت :در سال گذشته بابت هر سهم بانک ملت  ۸۰ریال سود محقق شده و نرخ بازده
حقوق صاحبان سهام این بانک از  ۰.۶درصد در سال  ۹۴به  ۶.۳درصد در سال  ۹۵افزایش یافته است .همچنین
حجم متوسط روزانه معامالت سهام بانک ملت در سال گذشته نسبت به سال  ،۹۴سه برابر شده است.

افتتاح شرکت یکتا الیاف شرق با تسهیالت بانک صنعت و معدن

شركت يكتا الياف شرق با بهرهمندي از تسهيالت بانك صنعت و معدن در استان خراسان رضوي (مشهد
مقدس) به بهرهبرداري رسيد .اين شركت كه الياف پلي استر از مواد نو توليد مي كند ،از طرح هاي ايجادي
بوده و از سه ميليارد تومان تسهيالت بانك صنعت و معدن استفاده كرده است .با بهرهبرداري از این شركت
براي  60نفر شغل مستقيم ايجاد شده است.

تأمین مالی پروژههای اشتغالزا در دستورکار بانک سامان

بانک ســامان با بهرهگیری از الگوی بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی ،تأمین مالی پروژههای صنعتی و
توســعهای را در دستورکار خود قرار داد .تأمین مالی پروژهها در قالب جدیدی که دردستورکار بانک قرار
گرفته است ،زمینهساز ایجاد شرایط مناسب برای دریافتکنندگان تسهیالت و مدیریت مناسب بر طرحها
با هماهنگی کامل بانک سامان است.

آخرین اخبار از مجامع بانکها:

مجمع عمومی سالیانه هشت بانک برگزار شد
مجامع عمومی عادی سالیانه هشت بانک همزمان با
پایان تیرماه و فصل مجامع برگزار شد و سهامداران
 ۲۲بانک دیگر در انتظار برگزاری مجمع هســتند.
در حالی که در روزهای گذشــته مجامع برخی از
بانکها تشــکیل شــده ،اما مجامع برخی دیگر به
دلیل آماده نبودن صورتهای مالی حسابرسی شده
منتهی به ســال مالی  ۹۵و همچنین به حدنصاب
نرسیدن اعضا لغو شده است.
از دو سال گذشــته و با اجرایی شدن برجام و لغو
تحریمهــای بینالمللی با توجه بــه ورود بانکها
بــه عرصه بینالملل ،یکی از پیششــرطهای این
موضوع انطباق صورتهای مالی بانکهای ایرانی با
اســتانداردهای  IFRSبود و در این راستا در اواخر
ســال  ۱۳۹۴بانک مرکزی طی نامهای به بانکها
از آنها خواســت تا صورتهای مالی خود را با این
اســتانداردها منطبق کنند ،اما بــا توجه به اینکه
این مهم از ســوی برخی از بانکها محقق نشد و
برخی اختالفنظرها بین بانک مرکزی و ســازمان
حسابرســی وجود داشت ،در سال  ۱۳۹۵برگزاری
مجامع بسیاری از بانکها لغو و به تعویق افتاد.
اما در ســال جاری با توجه به فرا رســیدن زمان
ک مرکزی طی نامهای
برگزاری مجامع بانکها ،بان 
بــه مدیران بانکــی بر پیششــرطهای الزم برای
برگزاری مجامــع تاکید و حتی اعالم کرده که اگر
شرایط تعیین شده رعایت نشود ،مجامع لغو خواهد
شد .بانک مرکزی در نامه ارسالی به بانکها یادآور
شد که بر اساس بخشنامههای قبلی که این بانک
صادر کــرده ،صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی
بانکهــا و موسســات اعتباری منــوط به رعایت
الزاماتی و همچنین برگزاری جلســه مشــترک با
ناظران بانکی ذیربــط در مدیریت کل نظارت بر
بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.
در این نامه سه شرط برای بانکها تعیین شده است؛
اول ارســال پیشنویس صورتهای مالی بانکها و
موسسات اعتباری با نمونه صورتهای مالی بانک
مرکــزی حداقل یک ماه قبــل از برگزاری مجمع.
از ســویی دیگر ارســال پیشنویس نهایی گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و موسسه
اعتباری حداقل یک ماه قبــل از برگزاری مجمع
شــرط دیگر بانک مرکزی بوده اســت .همچنین
بانک مرکزی از بانکها خواســته تا گزارش موارد
عدم انطباق عملکرد بانکها و موسسات اعتباری با
قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه بانک
مرکزی را حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به
بانک مرکزی ارسال کنند.
شناسایی  ۳.۹۸۳میلیارد ریال سود در بانک ملت

مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک ملت با حضور
حدود  ۸۰درصد ســهامداران برگزار و صورتهای
مالی این بانک برای سال مالی منتهی به  ۳۰اسفند
 ۹۵تصویب شــد .بانک ملت در سال مالی ۱۳۹۵
موفق به شناسایی  ۳.۹۸۳میلیارد ریال سود خالص
شده و در اغلب شــاخص ها ،رشد قابل توجهی را
تجربه کرده است.
در عین حال ،مجمع عمومــی عادی به طور فوق
العاده بانک ملت نیز که قــرار بود در همین روز و
با دســتور کار انتخاب اعضای هیئتمدیره ،برگزار
شود به تاریخ دیگری موکول شد که پس از تعیین
تاریــخ دقیق ،از طریق روزنامههای کثیراالنتشــار
مجمع ،سایت کدال و ســایت اینترنتی این بانک
اطالعرسانی خواهد شد.
برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک تجارت

با برگــزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک
تجارت ،صورتهــای مالی بانک تجارت منتهی به

 ۳۰اسفند  ۱۳۹۵به تصویب رسید .در این جلسه
که عصر روز شــنبه  ۳۱تیرماه بــا حضور بیش از
۸۱درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها و
نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس
و بازرس قانونی و به ریاســت هیبت اله ســمیع،
رئیس هیئتمدیره این بانک برگزار شد ،سهامداران
صورتهای مالی منتهی به پایان اســفند  ۱۳۹۵را
تصویب کردند.
امیرمسعود رزازان ،معاون مدیرعامل بانک تجارت
در امــور مالی و پشــتیبانی گزارشــی از وضعیت
عملکــرد این بانک را به مجمــع ارائه کرد .وی در
این گزارش با اشاره به اینکه تشدید رقابت در بازار
پول عمدتا هزینه جذب منابع در بانکهای کشور را
افزایش داده است ،گفت :با وجود این رقابت شدید،
بانک تجارت موفق شد در سالی که گذشت منابع
ریالی خود را  ۲۳درصد افزایش دهد.
رزازان با بیــان موفقیت بانک تجارت در تطبیق با
اســتانداردهای حسابداری مورد نظر بانک مرکزی
و سیستمهای حســابداری بینالمللی گفت :بانک
تجارت از جمله اولین بانکهای کشــور بود که با
تشــکیل یک کارگروه ویژه ارتقــای فرآیند تهیه
صورتهای مالی خود را مطابق با اســتانداردهای
بینالمللی گزارشدهی مالی ( )IFRSآغاز کرد.
گفتنی اســت ،بانک تجارت از جملــه بنگاههای
اقتصادی مشــمول قانون سیاستهای کلی اصل
 ۴۴قانون اساسی است که در تاریخ  ۲۸اردیبهشت
ماه  ۱۳۸۸برای اولین بار ســهام آن در بازار بورس
عرضه شد .ســرمایه فعلی بانک بالغ بر  ۴۵هزار و
 ۷۰۰میلیارد ریال اســت و هماینک  ۸۳درصد آن
در مالکیت سهامداران غیردولتی قرار دارد.
تصویب عملکرد سال  ۱۳۹۵بانک خاورمیانه

مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک خاورمیانه روز
شنبه  ۳۱تیر  ۱۳۹۶در سالن همایش اتاق بازرگانی
ایران برگزار شــد .این مجمع بــا حضور اکثریت
صاحبان ســهام ،بازرس قانونی و نماینده سازمان
بورس رســمیت یافت .در ادامه جلسه کاندیداهای
هیئت رئیســه مجمع معرفی و با تصویب حاضران
ترکیب هیئت رئیسه تکمیل شد.
در این سال سود خالص بانک بیش از دوهزارمیلیارد
ریال بوده که نسبت به سال گذشته  ۴۹درصد رشد
داشته است .افزایش ســرمایه بانک به میزان یک
هزار میلیارد ریال که بــه تصویب مجمع عمومی
بانک رســیده بود ،به ثبت رســید .این افزایش از
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

تامین شد تا امکان افزایش توان ارائه تسهیالت به
بنگاههای موفق اقتصادی کشور فراهم میشود.
مجمــع عمومــی عــادی و فوقالعــاده بانــک
قرضالحسنه مهر ایران

مجمع عادی ساالنه بانک قرضالحسنه مهر ایران
با حضور نمایندگان صاحبان ســهام برای تصویب
صورتهای مالی ســال منتهی به تاریخ  30اسفند
 1395برگزار و صورتهای مالی ســال  ۱۳۹۵به
تایید مجمع رسید.
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک آینده برگزار شد

در اجرای مفاد آگهی دعوت از ســهامداران بانک
آینده برای شــرکت در جلســه مجمــع عمومی
عادی ساالنه بانک ،جلســه مجمع عمومی عادی
ساالنه صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی
عام) ،روز شــنبه مورخ  ۳۱تیرماه  ،۱۳۹۶با حضور
دارنــدگان  ۸۱/۱۹درصد از ســهام بانک ،اعضای
هیئتمدیــره و مدیرعامل بانــک آینده و نماینده
ســازمان بورس و اوراق بهادار ،تشــکیل و پس از
قرائــت گزارش فعالیت هیئتمدیــره و همچنین
قرائت گزارش حســابرس مستقل و بازرس قانونی
بانک ،صورتهای مالی ســال  ۱۳۹۵بانک آینده و
عملکرد هیئتمدیره برای سال مالی مذکور تصویب
شده و با توجه به سود هر سهم سال  ۱۳۹۵به مبلغ
 ۱۵۷ریال ،تقسیم مبلغ  ۱۱۰ریال به ازای هر سهم
نیز تصویب شد.
تقسیم سود  ۱۵تومانی برای هر سهم بانک انصار

همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار
روز گذشته در ســالن همایشهای رایزن برگزار و
برای هر سهم  ۱۵تومان تقسیم سود شد.
ســرمایه ثبتــی چهار هــزار میلیــارد ریالــی حکمت
ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک حکمت ایرانیان
با سرمایه ثبت شــده به میزان چهار هزار میلیارد
ریال روز  ۳۱تیر ماه  ۹۶برگزار شد.

مجمع بانک دی با حضور  ۵۸درصد سهامداران

مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک دی با حضور
۵۸درصدی ســهامداران در مرکــز همایشهای
کتابخانــه ملی ایران برگزار شــد .بر اســاس این
گزارش ،این مجمع با هیئت رئیســهای متشــکل
از ســید محمد رضا آیت اللهــی (به عنوان رئیس

مجمع) ،احمد نصیری و مصطفی ســنگ سفیدی
(به عنــوان ناظرین) و علی ملکوتیــان (به عنوان
منشی) و عباس هوشی به عنوان حسابرس اصلی و
بازرس قانونی تشکیل شد.
گفتنی است ،با توافق و رأی سهامداران و تصویب
هیئت رئیســه مجمع ،مقرر شــد بانک دی ظرف
حداکثر دو ماه آینده نســبت به بررســی ،تایید و
تصویب صورتهای مالی و همچنین نهاییســازی
آن اقدام و مجددا مجمع عمومی عادی ســالیانه را
برگزار کند.
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه بانک پاســارگاد به
تعویق افتاد

هر چند قرار بود مجمع عمومی عادی سالیانه سال
مالی منتهی به سیام اسفند ماه  ۹۵بانک پاسارگاد
(سهامی عام) رأس ساعت  ۱۵روز شنبه  ۳۱تیرماه
 ۹۶در محل تاالر بزرگ کشور تشکیل شود ،اما این
مجمع به دلیل به حدنصاب رسیدن به تنفس خورد.
بانک پاسارگاد بنابر اعالم قبلی ،از سهامداران ،وکال
یا نمایندگان قانونی آنها دعوت کرده بود به منظور
اخذ برگ ورود به جلســه در روزهای سهشنبه ۲۷
تیر ماه  ۹۶و چهارشنبه  ۲۸تیر ماه  ۹۶از ساعت ۸
صبح تا  ۱۷با در دست داشتن کارت ملی ،وکالتنامه
یا برگ نمایندگی معتبر ،به امور سهام بانک واقع در
تهران ،بلوار نلسون ماندال (آفریقا) ،باالتر از تقاطع
میرداماد ،نبش کوچه تابان شرقی مراجعه کنند.
موکول مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک شهر به
زمان دیگر

جلســه مجمــع عمومی عــادی ســاالنه بانک
شهر(ســهامی عام) رأس ساعت  ۱۴روز شنبه ۳۱
تیرماه در سالن اجتماعات بانک شهر تشکیل شد
که با توجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران در
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک شهر ،این جلسه
رســمیت نیافت و برگزاری این مجمع ،به استناد
ماده  ۵۲اساســنامه بانک به زمان دیگری موکول
شــد .بر این اساس ،برگزاری مجمع عمومی عادی
ســاالنه بانک شــهر متعاقبا از طریــق آگهی در
روزنامههای همشــهری و دنیای اقتصاد به اطالع
سهامداران خواهد رسید.
مجمــع عمومی بانکهای صــادرات و ایران زمین
لغو شد

مجمع عمومی بانکهای صــادرات و ایران زمین
که پیشــتر اعالم شده بود در روز شنبه  ۳۱تیرماه
برگزار خواهد شد ،لغو شده است .براساس اطالعیه
منتشر شده در سایت کدال بورس ،مجمع عمومی
عادی ســالیانه بانکهای صــادرات و ایران زمین
برگزار نمیشــود .براین اســاس تصمیمگیری در
خصوص دســتور جلســات مجمع عمومی این دو
بانک به مجامع بعــدی که تاریخ آن متعاقبا اعالم
میشــود ،موکول شده است .دستور جلسه مجمع
عمومی عادی ســالیانه بانکهای صادرات و ایران
زمین ،استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی،
تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به  ۳۰اسفند
 ،۱۳۹۵انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ،تعیین
حق حضور اعضای غیر موظف هیئتمدیره و ...بوده
است.
به گــزارش ایبِنــا ،همچنین مجامــع بانکهای
سامان ،کارآفرین ،پارسیان ،قوامین ،اقتصاد نوین،
سپه ،توســعه تعاون ،رفاه کارگران ،سرمایه ،سینا،
بانک توسعه صادرات ،کشــاورزی ،ملی ،صنعت و
معدن ،مسکن ،بانک قرضالحسنه رسالت ،موسسه
اعتباری ملل و کوثر به دلیل به حد نصاب نرسیدن
یا برخی مشکالت دیگر تاکنون برگزار نشده است.

