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عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی خبر داد: 

پرداخت 22 هزار میلیارد تسهیالت به واحدهای دام و طیور
گروه بانک و بیمه: عضو هیئت مدیره بانک کش��اورزی گفت: 
تاکنون 18 هزار و 381 فقره به میزان ۲۲ هزار میلیارد و ۲80 
میلی��ون ریال تس��هیالت برای طرح مردم��ی یازی یارانه ها و 
س��رمایه در گردش واحدهای دام و طیور پرداخت ش��ده اس��ت. 
به گزارش تجارت به نقل از ایبنا فریدون بهبهانی عضو هیئت 
مدیره بانک کش��اورزی درخصوص تس��هیالت اعطایی بانک 
کش��اورزی در قالب دامدار کارت بیان کرد: بعد از اجرای طرح 
مردمی س��ازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی برای تامین نهاده 
ها، مقرر ش��د که از طریق بانک کش��اورزی قریب به ۲00 هزار 
میلیارد ریال منابع یارانه دار به دامداران و مرغداران تخصیص 
داده شود. وی عمده ترین اهداف این طرح را سهولت در تامین 
نهاده های دامی و جلوگیری از انحراف منابع مالی بانک برشمرد 
و گفت: دامدار کارت، یک کارت اعتباری است که از هر دستگاه 
پوزی قابل برداشت نیست و تسهیالت گیرندگان تنها می توانند 
ای��ن مبال��غ را از طری��ق پوزهای که در اختیار توزیع کننده های 
نهاده های کش��اورزی که معرفی ش��دند، این مبالغ را به منظور 
خرید نهاده ها، برداشت کنند بنابراین به این صورت از انحراف 

منابع جلوگیری می شود.
بهبهانی با بیان اینکه تس��هیالت پرداختی به دو بخش تقس��یم 
می ش��ود، افزود: دامداران کوچک روس��تایی و عش��ایری می 

توانن��د در قال��ب دامدار کارت و تا س��قف ۲00 میلیون تومان و 
واحدهای بزرگ تر می توانند بیش��تر از این میزان، تس��هیالت 

دریاف��ت کنن��د و از طریق س��امانه بازارگاه، نه��اده مورد نیاز را 
خریداری می کنند.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: در مرحله نخست، 
متقاضیان باید به سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی مراجعه و 
ثبت نام کنند سپس با مدارک موجود در شعب بانک کشاورزی 
تش��کیل پرون��ده دهند و تس��هیالت با ن��رخ 10 درصد و مدت 
بازپرداخ��ت 9 ماه��ه پرداخت خواهد ش��د. وی تصریح کرد: در 
سال گذشته بالغ بر 11 هزار و 400 میلیارد ریال تسهیالت در 
قالب دامدار کارت پرداخت ش��ده و در طرح جدیِد س��ال جاری، 
به 18 هزار و 381 فقره به میزان ۲۲ هزار میلیارد و ۲80 میلیون 
ریال تسهیالت برای طرح مردمی یازی یارانه ها و سرمایه در 
گردش واحدهای دام و طیور پرداخت شده است و تا هفته های 

آتی افراد بیشتری از این طرح، بهره مند خواهند شد.
بهبهانی در پایان با اشاره به ممنوعیت اضافه برداشت بانک ها 
بدون وثیقه گذاری بیان کرد: بانک کشاورزی با رعایت دقیق 
منابع و مصارف در کل سیستم بانک اضافه برداشتی را نداشته 
اما چون قرار اس��ت ۲00 هزار میلیارد ریال تس��هیالت در قالب 
طرح مردمی س��ازی یارانه ها و س��رمایه در گردش واحدهای 
دام و طیور از طریق بانک کش��اورزی پرداخت ش��ود، این پیش 
بینی صورت گرفته که بانک کش��اورزی با تضمین 150 هزار 
میلی��ارد ریال اوراق اس��المی بتوان��د از طریق بازار بین بانکی، 

این اعتبار را تامین کند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

افزایش سقف فردی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک ملتتحویل ۹0 کیلو طال به خزانه بانک ملی
رئیس پلیس تهران از دس��تگیری 3 متهم جدید در خصوص پرونده س��رقت از 
صندوق امانات بانک ملی خبر داد. به گزارش تجارت، س��ردار حس��ین رحیمی 
روز گذشته در دومین طرح کاشف پلیس آگاهی و پلیس امنیت اقتصادی اظهار 
کرد: دومین طرح کاش��ف در س��ال جاری توس��ط پلیس آگاهی و پلیس امنیت 
اقتصادی با موفقیت بس��یار باال به انجام رس��ید و محصول این اقدامات در حوزه 
پلی��س آگاه��ی، 34۲ نف��ر از محکومان فراری، قاتل، آدم ربا، جائالن، کالهبردار، 
سارقان اماکن عمومی و خصوصی و متهمان دیگر دستگیر شدند. وی افزود: در 

این طرح 77 نفر سارق به عنف و موبایل قاپ، 67 نفر سارق منزل، 59 نفر سارق خودرو، 89  جائل و کالهبردار، 
۲9 نفر س��ارق مس��لح قاتل و آدم ربا و  ۲7 نفر از محکومین فراری دس��تگیر ش��دند. س��ردار رحیمی درباره جزئیات 
جدید از س��رقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: در این پرونده 3 متهم جدید توس��ط کارآگاهان پلیس آگاهی 
دس��تگیر ش��دند و 3 متهم دیگر  این پرونده که در خارج از کش��ور هس��تند با اقدامات الزم بازگردانده می ش��وند. 
رئیس پلیس تهران متذکر ش��د: طال و جواهرات س��رقتی بالغ بر 90 کیلوگرم با اقدامات الزم، شناس��نامه دار ش��دند 

و تحویل خزانه بانک ملی شدند. 

بانک ملت بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سقف فردی 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج معرفی شدگان سایت ازدواج بانک مرکزی را از 
ابتدای سال 1401 افزایش داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک 
مل��ت، ب��ا توج��ه به مفاد ماده 50 قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران )افراد 
دارای پرونده ایثارگری در بنیاد ش��هید و امور ایثارگران( با الزام اس��تعالم برخط 
موجود در س��امانه ازدواج بانک مرکزی، این تس��هیالت به میزان دو برابر افراد 
عادی به این دسته از متقاضیان پرداخت خواهد شد. بر اساس این گزارش، سقف 

فردی تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج برای افراد عادی حداکثر 1.۲ میلیارد ریال، ش��رایط س��نی خاص حداکثر 
1.5 میلیارد ریال، ایثارگران حداکثر ۲.4 میلیارد ریال و ایثارگران ش��رایط س��نی خاص حداکثر س��ه میلیارد ریال با 
بازپرداخت حداکثر 1۲0 ماه تعیین شده است. بر این اساس، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 
۲5 س��ال و زوجه های زیر ۲3 س��ال واجد ش��رایط دریافت تس��هیالت ازدواج و معرفی شده از طریق سامانه ازدواج 
بانک مرکزی تا س��قف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش می یابد که در صورت  تعیین مبلغ در س��امانه 

ازدواج بانک مرکزی قابل پرداخت خواهد بود. 

 مجمع عمومی عادی ساالنه گروه 
مالی کارآفرین برگزار شد

مجمع عمومی عادی س��االنه گروه مالی کارآفرین با حضور99 
درص��د س��هامداران و با تصوی��ب صورت های مالی گروه برگزار 
شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، 
مجمع عمومی عادی ساالنه گروه مالی کارآفرین روز یک شنبه 
۲9 خردادماه و با حضور دکتر بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، 
دکتر فرش��اد محمدپور معاون مالی و امور مجامع بانک و رییس 
مجمع، مجید شمسی ناظر مجمع،حقیقی مدیرعامل گروه مالی 
و منشی مجمع دیگر اعضای هیات مدیره گروه مالی، حسابرس، 
بازرس قانونی و نمایندگان صاحبان سهام برگزار شد،صورت های 
مالی س��ال منتهی به ۲9 اس��فندماه 1400 به تصویب رس��ید. بر 
اساس این گزارش، در این جلسه پس از ارائه گزارش هیات مدیره، 
بازرس قانونی و حسابرس، همچنین برنامه های آتی شرکت توسط 

حاضران به تصویب رسید.

بانک ملی رنج بیماران را کاهش می دهد
بانک ملی ایران احداث و تجهیز دو بیمارستان بزرگ در شهرستان 
های کاشان و خرم آباد را تامین مالی کرده است. به گزارش تجارت 
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پروژه بیمارستان بقیه اهلل 
کاشان که برای بهره برداری از ظرفیته های جدید درمان به تامین 
مالی نیاز دارد، به میزان دو هزار میلیارد ریال از کمک این بانک 
بهره مند خواهد شد. این بیمارستان 360 تختخوابی در فضایی 
به مس��احت 39 هزار متر مربع در حال احداث اس��ت. بیمارس��تان 
نیایش شهرستان خرم آباد نیز که در زمینی به مساحت 107 هزار 
متر مربع در 14 بلوک متفاوت در حال س��اخت اس��ت، به میزان 
دو هزار و 7۲0 میلیارد ریال از سوی بانک ملی ایران تامین مالی 
خواهد ش��د. این بیمارس��تان 500 تختخوابی در مجتمع پردیس 

دانشگاهی کمالوند قرار گرفته است.

 اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری  در بانک ملت

بان��ک مل��ت پیرو نامه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران و 
براس��اس جزء ۲ بند )الف( تبصره 16 قانون بودجه س��ال 1401 و 
در راس��تای اجرای ماده )10("قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت" اعطای تسهیالت فرزندآوری را دردستور کار قرار داد. 
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومی بانک ملت؛ گروه 
هدف تسهیالت فرزندآوری، پدر کودکانی که از اول فروردین ماه 
1400 به بعد و در داخل ایران متولد شده اند  است که از طریق     

ve-bank.pbn.net  به بانک معرفی می شوند. 

نوبت اول : 1401/04/01
نوبت دوم :1401/04/08

 

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 
2001005255000021

 ش��هرداری س��نقر در نظر دارد مناقصه عمومی موارد جدول زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت برگ��زار نمای��د. کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه 
 گ��ران و بازگش��ایی پاک��ت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ پیمان)ریال(عنوان پروژه
571/94۲/493 ریال 11/438/849/864 ریالبهسازی معابر خیابان شهید مطهری و آیت اهلل طباطبایی 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/۲5 می باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1401/03/۲5 لغایت 1401/04/0۲ تا ساعت 1۲:00

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۲:00 تاریخ 1401/04/1۲ 
زمان بازگشایی پاکت ها: تاریخ 1401/04/13 ساعت11:00 

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتها: آدرس سنقر- بلوار سلمان فارسی جنب امامزاده احمد و تلفن 083484۲۲033

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 0۲1-41914 
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
  شهرداری سنقر

 نوبت دوم 

مفقودی - سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه )برگ سبز  ( و کارت سوخت خودرو 
سواری سیستم  سمند تیپ ال ایکس مدل 1388 به شماره پالک 1۲4 ن  81 ایران 
  NAAC91CC49F195914  34 شماره موتور 1۲488040359شماره شاسی

به نام مصیب سحابی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------------

مفقودی  - کارت خودرو سواری سیستم پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 1/8 مدل 
1388 به شماره پالک 434 ن 45  ایران 34 شماره موتور 1۲488174009شماره 
شاس��ی NAAM01CA1AK878844    به نام کریم خرمیان مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------------

مفقودی - کارت ماش��ین خودرو نیس��ان )کامیونت ون(  به رنگ نقره ای مدل 
  Z۲45۲6331Z 1388 به شماره پالک ایران 19_454 س 15 و به شماره موتور
و به ش��ماره شاس��ی NAZLX140TNM00۲۲53 به نام سعید خسروی فرزند 

علی صفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
---------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره  
14016031860300۲۲65م��ورخ ۲۲. 0۲. 1401 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبت��ي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرف��ات مالکانه بالمعارض خانم معصومه 
ثابت راس��ته کناری فرزند حس��ین به ش��ماره شناسنامه ۲490 صادره از رشت در 
 قریه ش��الکو در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مساحت
 3۲ . 199 مت��ر مرب��ع پ��الک فرعی 41473 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 
۲953 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 
مه��دی زرخی��ز طلب محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگه��ي ب��ه م��دت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 648
تاریخ انتشار نوبت اول: 01. 04. 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم: 18. 04. 1401

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
--------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده 3 و م��اده 13 آیی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی شهرستان 

بهبهان
برابر رای شماره 14016031700700393 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
شهرس��تان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای س��عید بازارنو 
نژاد فرزند حمداله به شناسنامه 358 و کدملی 1861094۲۲1 صادره از بهبهان 
نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان بمساحت 166/63 مترمربع در قسمتی 
از پالک 5667 اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک رسمی 
ابوالقاس��م و محمد باقر و بها و س��ید حجت و اقدس و نصرت ش��هر تین جعفری 

همگی ورثه س��ید محمد رضا محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات متقاضی و 
مل��ک م��ورد تقاض��ا به منظور اط��الع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید عرض حال ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف: 8/58
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/01 

احمدی – سرپرست ثبت بهبهان
----------------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده 3 و م��اده 13 آیی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای  فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی شهرستان 

بهبهان
برابر رای شماره 140160317007000376هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فرج اله باغبانی 
پور فرزند باران به شناسنامه ۲6671 و کدملی 1860۲61981 صادره از بهبهان 
نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان بمساحت 555/90 مترمربع در قسمتی 
از پالک 5080 اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک ابراهیم 
خاج��ی مح��رز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات متقاضی و مل��ک مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 
و پس از اخذ رس��ید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواس��ت خ��ود را ب��ه مرج��ع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف: 8/5۲
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/01 

احمدی – سرپرست ثبت بهبهان
-------------------------------------

آگهی موضوع ماده 10 آیین نامه قانون الحاقی
برابر رای هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مس��کن تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی محرز گردیده 
است ، که در اجرای مدلول ماده 10 آیین نامه قانون مزبور مشخصات متقاضی 
و ام��الک م��ورد تقاضا بش��رح ذیل به منظور اط��الع عموم در یک نوبت آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت بیست روز اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ، در صورت 
عدم اعتراض طبق مقررات پیگیری خواهد شد.1- آقای علی حنفی اوجالغ به 
شماره 36546 ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲09/45 مترمربع از پالک 
۲19۲ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در بخش سه اردبیل هیر مطابق با آرای شماره 
۲070 مورخه 1401/3/۲ بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم 

وصل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ اردبیل- حسنی قابل 

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

قیمت نان هیچ تغییری نخواهد داشت
گ�روه کش�اورزی: معاون وزیر جهادکش��اورزی ضمن 
تش��ریح جزئیات طرح هوشمندس��ازی ن��ان در زمینه 
نهاده های معوقه تولیدکنندگان گفت که به زودی این 
نهاده ها تحویل داده خواهد شد. محمدقربانی در نشست 
خبری که صبح روز گذشته برگزار شد در پاسخ به این 
س��وال که طرح هوشمندس��ازی نان قرار است چگونه 
اجرایی شود؟ گفت: اجرای طرح هوشمندسازی نان به 
صورت پایلوت در زنجان  آغاز شد تا آسیب ها و خالهایی 
که ممکن بود وجود داش��ته باش��د احصا و مرتفع ش��ود. 
همچنین مسئوالن مربوطه نیز بتوانند زیرساخت های 
اطالعات��ی ایج��اد کنند و با  پیوس��ت اجتماعی، توجیه 
نانوایی ه��ا و بحث ه��ای فنی کار را پیش ببرند، زیرا این 

طرح نیازمند کارتخوان هوشمند است.
وی ادامه داد: فرآیند خرید نان مانند سابق است. یعنی 
خریدار کارت می کش��د تعداد قرص نان مورد نیاز خود 
و پالستیک را انتخاب و  پرداخت از کارت بانکی انجام 
می شود.   معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه قیمت نان هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت:این 

طرح در زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، فارس 
و تهران و چند ش��هر دیگر اجرایی ش��ده اس��ت. پیش 
بین��ی می کنی��م ت��ا پای��ان تیر این طرح  کل کش��ور را 

پوشش دهد.
وی تصریح کرد: در کل کش��ور برای این طرح به 83 
هزار دس��تگاه کارتخوان نیاز اس��ت. بحث های مربوط  
به پشتیبانی از کارتخوان ها  بسیار پر اهمیت است. این 
دس��تگاه ها نیز نوع خاصی هس��تند. عمال هم اتصال در 
برخی نانوایی ش��روع ش��ده و در تهران نیز حدود 9000 
کارتخوان به نانوایی ها داده شده است. قربانی در ادامه 
گفت: خرید نان از کارت بانکی انجام می شود که به کد 
ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر نمی شود. 

تحقق سود ۲۰۱ ریالی نماد بانک تجارت در بورس
گروه بانک و بیمه: مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور 64.56 درصدی 
س��هامداران این بانک برگزار و صورت های مالی »وتجارت« به تصویب س��هامداران 
این بانک بزرگ بورسی کشور رسید. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک 
تجارت، س��هامداران بزرگ ترین بانک بورس��ی کشور، رأس ساعت یازده روز سه شنبه 
31 خرداد 1401 در س��الن غدیر س��اختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، واقع 

در خیابان طالقانی در مجمع عمومی عادی س��الیانه این بانک به ریاس��ت فرش��ید فرخ 
نژاد رئیس هیات مدیره بانک تجارت حاضر ش��دند و در این مجمع صورت های مالی 
منتهی به س��ال 1400 این بانک با تحقق ۲01 ریال س��ود برای هر س��هم وتجارت 
تصویب و گزارش عملکرد و گزارش حس��ابرس قانونی بانک قرائت ش��د. دکتر هادی 
اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت گزارش��ی مبس��وط از اقدامات این بانک در 

س��ال 1400 ارائه کرد. اخالقی در این گزارش به موفقیت ها و برنامه های این بانک 
در ح��وزه عملی��ات بانکداری و پروژه هایی همچ��ون بانکداری متمرکز، بانکداری باز، 
نئو بانک و بانکداری دیجیتال اش��اره و ابراز امیدواری کرد با اس��تفاده از ظرفیت های 
مختلفی همچون بازار سرمایه و با حمایت و همراهی سهامداران و مشتریان، گام های 

موفقیت آمیز بیشتری توسط بانک تجارت برداشته شود. 


