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 رونق تولید و اشتغال در شهرها 
با حمایت بانک شهر از جوانان

کمیس��یون  رئی��س 
ش��وراها و ام��ور داخلی 
مجلس با تاکید بر اینکه 
حمایت های بانک شهر 
باع��ث رون��ق تولید و اش��تغال جوانان در 
ش��هرهای مختلف کش��ور و به ویژه کالن 
شهرها شده است، گفت: خوشبختانه طی 
چند سال گذشته منابع مالی این بانک در 
اختیار فضاي تولید و اش��تغال قرار داش��ته 
اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، محمدجواد کولیوند با 
اش��اره به اینکه برای داش��تن ش��هری با 
اقتص��ادی پوی��ا باید زیرس��اخت های آن 
تأمین ش��ود، افزود: بانک ش��هر توانسته با 
کمک ش��هروندان، سرمایه های آنان را در 
حمای��ت از پروژه های عمرانی و فرهنگی 
ش��هرهای خود سرمایه گذاری کند. وی با 
بی��ان اینک��ه امروز، س��پرده های مردم در 
بانک ه��ا در ح��وزه زمین و مس��کن خرج 
می شود که این موضوع کشور را با مشکل 
مواجه کرده اس��ت، افزود: در این ش��رایط، 
بانک شهر ریل سپرده گذاري را به سمت 
تولید برده اس��ت و توس��عه کشور را دنبال 
مي کند که جای قدردانی دارد. کولیوند در 
ادام��ه ب��ا اش��اره به نیاز مدیریت ش��هری 
کشور به یک بانک تخصصی گفت: بانک 
شهر اکنون توانسته با کمک حمایت های 
ش��هروندان و توان نیروهای جوان، متعهد 
و متخص��ص خ��ود به عنوان پش��توانه ای 
محکم برای مدیریت ش��هرهای مختلف 

کشور باشد.

افتتاح شرکت پلی رزین با 
تسهیالت بانک صنعت و معدن

همزم��ان ب��ا دهه فجر 
انقالب اس��المي ایران 
ش��رکت پل��ی رزین در 
اس��تان الب��رز ب��ا بهره 
مندي از تس��هیالت بانک صنعت و معدن 
ب��ه به��ره برداري می رس��د. ب��ه گزارش 
پای��گاه اط��الع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن، شرکت یاد شده از جمله طرح های 
بانک صنعت و معدن است که با ۵ میلیون 
یورو تس��هیالت ارزی تأمین مالي ش��ده 
اس��ت. ش��رکت پلی رزین ب��ه تولید انواع 
رزین ه��ای پودری جامد و مایع می پردازد 
و ب��ا به��ره ب��رداري از آن ب��راي 117 نفر 
شغل مستقیم ایجاد می شود. گفتني است 
صنای��ع کوچک و متوس��ط اس��تان البرز 
تاکن��ون ح��دود 9۶ میلیارد تومان در قالب 
ط��رح رون��ق تولید از بانک صنعت و معدن 

تسهیالت دریافت کرده اند.

بخشودگی و تخفیف ویژه برای 
بدهکاران بانک ایران زمین

بان��ک ای��ران زمی��ن با 
اجرای سه طرح »طرح 
تع��اون، ت��الش یک و 
دو« در راستای حمایت 
از تولی��د و اقتص��اد مقاومت��ی، ب��ا رویکرد 
تعاملی به منظور تس��هیل در باز پرداخت 
دیون، فرصت ویژه ای را برای مش��تریان 
بانک و موسس��ه س��اماندهی ش��ده مولی 
الموحدین، فراهم کرده اس��ت. به گزارش 
روابط عمومی بانک ایران زمین، براساس 
ط��رح »تع��اون« مش��تریان موسس��ه 
س��اماندهی ش��ده مول��ی الموحدی��ن که 
بده��ی آنها به بانک ای��ران زمین، منتقل 
ش��ده است، می توانند با تسویه بدهی خود 
ضم��ن بخش��ودگی ۶% خس��ارت تأخیر 
تأدی��ه تس��هیالت، از تخفی��ف ویژه این 
طرح تا پایان سال 139۶ استفاده کنند. در 
طرح »تالش یک« مش��تریانی که سقف 
تس��هیالت دریافت��ی آنه��ا ت��ا مبلغ ۵00 
میلیون ریال اس��ت، که در س��رفصلهای 
مطالب��ات غی��ر جاری بانک ق��رار گرفته 
است، می توانند با تسویه کامل و مختومه 
ش��دن پرونده از تخفیف و بخش��ودگی تا 
س��قف ۶% خسارت تأخیر تأدیه تسهیالت 
می توانن��د تا پایان س��ال 139۶ اس��تفاده 

کنند.

اخبار

دکت��ر مرتض��ی اکب��ری، مدیرعام��ل بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در نشس��ت خبري 
که به مناسبت سي و نهمین سالگرد پیروزي 
ش��کوهمند انقالب اسالمي ایران، گفت: این 
بانک توانسته با هم افزایي مردم و خیرین در 
10 ماهه گذش��ته، بالغ بر ۶۵.48 درصد رش��د 
منابع قرض الحس��نه داشته باشد. به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
دکتر مرتضی اکبری در این نشس��ت خبري 
ضمن تش��ریح عملکرد 10 س��اله بانک بیان 
داشت: با توجه به شرایط کنوني اقتصاد کشور 
و مشکالت موجود براي تجمیع و جذب منابع 
قرض الحس��نه، این بانک در 10 ماهه س��ال 
جاري با ۶۵.48 درصد رشد، مبلغ 39.۵ هزار 
میلیارد ریال افزایش منابع داش��ته و در حال 
حاض��ر منابع بانک به 100 هزار میلیارد ریال 
رسیده است. وی افزود: بانک قرض الحسنه 
مه��ر ای��ران بیش از 90 در ص��د این منابع به 
می��زان 90 ه��زار میلیارد ریال را تس��هیالت 
قرض الحس��نه با کارمزد 4 درصد و کمتر از 

آن پرداخت کرده است.
اکبری پایین بودن میزان مطالبات غیرجاري 
ای��ن بان��ک را یکي از امتیازات منحصر به فرد 
آن دانست و خاطرنشان ساخت: نسبت طالبات 
غیرج��اري به مصارف بانک از ابتداي فعالیت 
تاکنون حدوداً یک درصد بوده که نشان دهنده 
عملکرد مطلوب آن در سیس��تم بانکي کشور 
اس��ت. وی تصریح کرد: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در 10 س��ال فعالیت خود، با جذب 
۵ میلیون نفر س��پرده گذار به س��ه میلیون نفر 
تسهیالت قرض الحسنه با مبلغ دویست هزار 
میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت. مدیرعامل 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران ادامه داد: از 
ای��ن می��زان تعداد ۵93 هزار فق��ره با مبلغي 
بال��غ ب��ر ۶4 ه��زار میلیارد ری��ال در 10 ماهه 
س��ال 9۶ اعطا شده اس��ت. از کل تسهیالت 
اعطایي بانک از ابتداي تأس��یس تا پایان دي 
ماه سال جاري، تعداد 2۵9 هزار فقره با مبلغ 
11 ه��زار میلی��ارد ریال به تس��هیالت قرض 

الحسنه ازدواج اختصاص یافته است.
دکتر مرتضی اکبری با اشاره به اقدامات مثبت 
و مؤث��ر بانک در ح��وزه ازدواج جوانان گفت: 
این بانک طی 10 ماهه سال جاري تعداد 29 
هزار و 710 فقره تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج ب��ا مبل��غ کل 3 هزار و 9۵ میلیارد ریال 
به مش��تریان خود اعطا کرده که نس��بت به 
سال قبل بالغ بر ۶0 درصد رشد داشته است. 
وی ضمن تاکید بر پوش��ش هزینه ها از محل 
کارم��زد عملیاتي بانک اعالم کرد: این بانک 
توانسته است بیشتر هزینه های خود را از محل 
کارمزد وام های پرداختي پوشش دهد و عالوه 
ب��ر آن مبل��غ 2700 میلیارد ریال نیز از طریق 

کارمزد سایر خدمات بانکي جذب کند.

طراح�ی س�بد محص�والت جدی�د برای  ���
رضایت مندي 

مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهرایران 
طرح های تسهیالتي و سبد محصوالت بانک 
را متناسب با مسئولیت های اجتماعي برشمرد 
و گفت: 90 درصد منابع این بانک به پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه در حوزه معیشت، 

اش��تغالزایي و کارآفرین��ي، ازدواج جوان��ان و 
بهداش��ت و درمان اختصاص یافته است. وی 
از اجرای 2 طرح تس��هیالتی جدید )اندوخته 
خان��واده مه��ر ای��ران( و )اندوخته بانوان مهر 
ایران( خبر داد و بیان داش��ت: این دو طرح با 
هدف ایفاي مسئولیت های اجتماعي در ترویج 
سنت قرض الحسنه بین آحاد جامعه و به منظور 
حمای��ت از بنی��ان مالي خانواده ها و همچنین 
رضای��ت  مندي و ارزش آفریني بیش��تر براي 
بانوان کش��ور در ش��عب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اجرایي ش��ده اس��ت. دکتر مرتضی 
اکبری ضمن تشریح طرح پیوند مهر ایران نیز 
اظهارداش��ت: این طرح با هدف افزایش روح 
تعاون و همکاري در میان خانواده ها و ترغیب 
آنان به آینده نگري و همچنین مشارکت آحاد 
جامع��ه در تأمین هزینه ه��ای ازدواج جوانان 

ارائه شده است.

ت�داوم و انگی�زش مهر، طرحی برای هم  ���
افزایي

مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
طرح های تداوم و انگیزش مهر را راهي براي 

تقویت همکاری های دوجانبه با مردم و خیرین 
دانست و گفت: طرح تداوم مهر براي آن دسته 
از افرادي که تمایل به اس��تفاده از تس��هیالت 
این بانک براي اولین بار یا تس��هیالت مجدد 
را داش��ته باش��ند، این امکان فراهم می کند تا 
بتوانند از طریق افزایش گردش حس��اب خود 
و کس��ب امتیاز، بالفاصله از تسهیالت بعدي 
بهره مند شوند. وی همچنین افزود: در طرح 
انگی��زش مهر نیز مش��تریان پس از دریافت 
تس��هیالت می توانن��د همزمان ب��ا پرداخت 
اقس��اط مس��تمر ماهیان��ه، از طریق افزایش 
گ��ردش حس��اب خود، از مزایاي اس��تفاده از 
تسهیالت مجدد بانک، برخوردار شوند. دکتر 
مرتضی اکبری بر توسعه زمینه های بانکداري 
اجتماع��ي به عنوان یکي از برنامه های اصلي 
بانک تاکید کرد و اظهارداشت: در این طرح، 
مش��تریان براس��اس نیاز خود اقدام به سپرده 
گ��ذاري در گروه ه��ای متناس��ب ب��ا عناوین 
معیش��ت، اش��تغال و کارآفریني و پیوند مهر 
ای��ران نموده و بانک با مدیریت منابع حاصل 
و هم افزایي ایجاد ش��ده، اقدام به تخصیص 
منابع در آن گروه می کند سپس منابع حاصل 

ب��ه منظور ارتقاء ش��رایط اجتماعي در اختیار 
مشتریان قرار می گیرد.

عملک�رد در حوزه ه�ای مس�ئولیت های  ���
اجتماعي

اکبری افزایش معیشت و بهبود رفاه اجتماعی 
را در دس��تور کار این بانک برش��مرد و گفت: 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران در این راس��تا 
تفاهمنامه هاي زیادي را با نهادهاي مربوطه 
از جمله س��ازمان بس��یج مس��تضعفین و بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المي به منظور اعطاي 
تس��هیالت ق��رض الحس��نه ب��راي ازدواج، 
درمان، رونق کس��ب و کار و بهبود معیش��ت 
 کشاورزان و دامداران در روستاها منعقد نموده 

است. 
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
تفاهمنامه ای با بنیاد مسکن انقالب اسالمي 
براي س��اخت بیش از 9 هزار واحد روس��تایي 
با اعتبار بالغ بر 4۵0 میلیارد ریال تس��هیالت 
قرض الحس��نه پرداخت می کند. مدیرعامل 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران اش��تغالزایی، 
کارآفرین��ي و تحق��ق اقتص��اد مقاومتي را از 
برنامه های اصلي این بانک دانس��ت و گفت: 
بیش از 70 درصد منابع قرض الحسنه بانک به 
پرداخت تسهیالت براي حمایت از کارآفریني 
و اشتغال اختصاص یافته است. این تسهیالت 
ب��ا هدف ایجاد رونق اقتصادي، بهبود فضاي 
کسب و کار، افزایش نرخ اشتغالزایي و مبارزه 
ب��ا بیکاري، افزایش س��هم تولید از بازارهاي 
داخل��ي و التیام مش��کالت مالي کارگران به 
عنوان عوامل اصلي و مؤثر در توسعه صنعتي 
پرداخت شده است. دکتر مرتضی اکبری توجه 
ب��ه تأمی��ن مالی براي تش��کیل خانواده میان 
جوان��ان را از مح��ور اصلي فعالیت های بانک 
قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد و گفت: 
در فعالیت 10 ساله این بانک بالغ بر 2۵9 هزار 
فقره وام ازدواج به جوانان پرداخت شده است 
که بیش از 30 هزار فقره آن مربوط به 10 ماه 

سال 9۶ می باشد.

عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای بهبود معیشت مردم

مدیرعامل بانک اقتصادنوین شفافیت 
اطالعاتي الزمه حفظ خوشنامي بانک 
اس��ت مدیرعامل بان��ک اقتصادنوین 
در جمع کارکنان سرپرس��تي و ش��عب 
منطق��ه هف��ت اس��تان هاي این بانک 
در اه��واز، ضم��ن تاکید ب��ر لزوم حفظ 
خوش��نامي بان��ک اقتصادنوین در بازار 
پولي کش��ور، گف��ت: مهم ترین الگوي 
حف��ظ خوش��نامي بان��ک س��المت و 
ش��فافیت اطالعاتي است که باید مورد 
توج��ه ق��رار بگیرد. به گ��زارش روابط 
عموم��ي بان��ک اقتصادنوین، علیرضا 
بلگوري مدیرعامل این بانک، در جمع 
مسئوالن و کارکنان این سرپرستي، با 
اش��اره به اینکه این موضوع در اولویت 
محوري اصلي بانک قرار گرفته اس��ت، 
اف��زود: در کن��ار ای��ن موض��وع برخي 
م��وارد دیگر نیز به عن��وان برنامه هاي 
محوري بانک تبیین و اعالم ش��ده که 
تجهیز منابع پایدار و خرد، سودآوري و 
مشارکت بیشتر شرکت هاي تابعه بانک 
در ارائه سبد خدمات مورد نیاز مشتریان 
از آن جمله اس��ت. وي اظهار داش��ت: 
بان��ک اقتصادنوین ب��ر ارائه خدمات بر 
آح��اد م��ردم جامعه تاکی��د دارد که بر 
ای��ن اس��اس برنامه ریزي ها به طوري 
ص��ورت گرفته که همه م��ردم بتوانند 
از خدم��ات ای��ن بانک اس��تقاده کنند. 
مدیرعام��ل بانک اقتصادنوین توجه به 
تأمین منافع ذي نفعان را از برنامه هاي 

مه��م و تعیین کننده بانک اقتصادنوین 
برشمرد و گفت: تأمین منافع ذي نفعان 
در گرو تحقق اهداف بانک و در نهایت 
سودآوري عملیات بانکي است. بلگوري 
گفت: براي آگاهي همکاران ش��عب از 
وضعیت سود و زیان هر شعبه به عنوان 
یک واحد کسب و کار، داشبورد مدیران 
بان��ک طراحي و اجرا ش��ده اس��ت که 
روس��اي شعب مي توانند با استفاده این 
سامانه به آخرین اطالعات شعب تحت 
نظارت خود دسترسي داشته باشند. وي 
به نقش تعیین کننده همکاران در ارائه 
ایده ه��اي جدید و کارآمد اش��اره کرد و 
گفت: واحدهاي مرتبط س��تاد بانک از 
ارائه طرح و ایده توسط همکاران استقبال 
مي کنند. مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
ضم��ن اش��اره ب��ه گس��ترش خدمات 
بانک��داري الکترونیک��ي در این بانک، 

گفت: با توس��عه زیرساخت ها و خدمات 
بانکداري الکترونیکي امکان ارائه انواع 
خدمات مورد نیاز مشتریان بدون احتیاج 
به مراجعه به شعب بانک فراهم شده است 
و امروز بخش عمده اي از خدمات مورد 
نیاز مش��تریان به صورت غیرحضوري 
و الکترونیک��ي ارائ��ه مي ش��ود. وي در 
ادام��ه ضمن تاکید دوب��اره بر پایبندي 
بانک اقتصادنوین بر دس��تورالعمل ها و 
آیین نامه هاي بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران در خصوص لزوم رعایت 
نرخ سود سپرده ها، گفت: اولویت بانک 
اقتصادنوی��ن در ج��ذب منابع توجه به 
س��پرده هاي خرد با ماندگاري باالست 
که در این راه بانک اقتصادنوین هیچگاه 
براي ترغیب س��پرده گذاران از نرخ هاي 
خ��ارج از چهارچ��وب اس��تفاده نکرده 

است.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین مطرح کرد؛

 شفافیت اطالعاتي الزمه حفظ خوشنامي بانک است

رییس بانک صادرات ش��عبه عش��ق آباد )ترکمنستان( از اجرای 
طرح��ی ب��رای حل برخی مش��کالت بازرگانان ایرانی در زمینه 
مبادالت مالی خبر داد و اعالم کرد: صدور ضمانت نامه بانکی از 
حدود یک ماه پیش در این شعبه آغاز شده است. سروش حسنی 
در گفتگ��و ب��ا ایرنا یادآوری ک��رد، بانک صادرات ایران و بانک 
ملی پاکس��تان به عنوان تنها بانک های خارجی اجازه فعالیت 

در ترکمنستان را دارند. وی اعالم کرد: از حدود یک ماه پیش 
طرحی برای صدور ضمانت نامه بانکی در این شعبه آغاز شده 
اس��ت. حس��نی با یادآوری اینکه »ترکمنستان ضمانتنامه های 
صادر شده در این شعبه را در کنار بانک های گروه آ قبول دارد«، 
توضیح داد: فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران می توانند برای 
صدور ضمانتنامه در ازای شرکت در مناقصه ها یا حسن انجام 

کار، وثیقه مورد نظر را در شعبه مرکزی بانک صادرات در تهران 
بگذارند. حس��نی یادآوری کرد، موضوع افتتاح حساب مشترک 
بین بانک ها در چندماه اخیر در دس��ت بررس��ی بود و قرار اس��ت 
در کمیس��یون مش��ترکی پیش از سفر رییس جمهوری اسالمی 

ایران به عشق آباد نهایی شود.

آغاز صدور ضمانت نامه بانکی در ترکمنستان برای تجار ایرانی

ثبت  شماره  به  اصول  آرمان  مديريت  خدمات  و  حسابرسى  موسسه  تغييرات  آگهى 
26066 و شناسه ملى 10320323100 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1396,06,25 و تاييديه شماره 96,189021 مورخ 1396,7,12 جامعه 
حسابداران رسمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتى تهران 
به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-جمالزاده-خيابان 
100-ساختمان  )-پالك  (شباهنگ  شهيدغالمرضاطوسى  شمالى-خيابان  اسكندرى 
پاسارگاد-طبقه چهارم-واحد 9 كد پستى 1419753661 تغيير يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139770)

آگهى تغييرات شركت راه پويان كندو با مسئوليت محدود به شماره ثبت 271770 و 
شناسه ملى 10103096752 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,01,05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس 
الهيه -  نماد  آفريقا - پالك -33-پاساژ  بلوار  غربى-  مريم  خيابان  الهيه-   - تهران 
طبقه پنجم - واحد 508 - كدپستى: 1964918518 تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139771)

آگهى تغييرات شركت سيم اذر مفتول با مسئوليت محدود به شماره ثبت 101761 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10101457082 ملى  شناسه  و 
1396,10,11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس 
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-مشيريه-ميدان ثامن 
الحجج-خيابان شهيد برادارن مزينانى (صالحى )-پالك 466-طبقه همكف- كدپستى 

1854956398 تغيير يافت 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139772)

آگهى تغييرات مؤسسه اتحاديه صنف آهنگران و درب و پنجره سازان آهنى شهرستان 
بهارستان به شماره ثبت 300 و شناسه ملى 14003670071 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394,08,25 و مجوز شماره 20,4037 مورخ 
1395,12,15 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقايان على ميرزائى به شماره ملى 1602803234 و سهراب بدلى به شماره 
ملى 0058566821 و على رحيمى به شماره ملى 0071824790 و حسين صفرى به 
شماره ملى 6369709131 و نصير همتى كرده مهينى به شماره ملى 1650592205 
يوسف  آقاى  گرديدند.  انتخاب  سال  چهار  مدت  براى  مديره  هيأت  اعضاى  عنوان  به 
حسن پور به شماره ملى 0077085892 به عنوان بازرس اصلى براى مدت يك سال 
انتخاب گرديد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجارى 

شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(139773) كريم  رباط  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 


