
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سياست 2

نشست سران روند آستانه
 در ایران برگزار می شود؛

پوتين و اردوغان 
هفته آینده در تهران

بنگاه ها 4

مدیر متالورژی و روش های تولید 
شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد؛   

توليد محصول باکيفيت،
 اولویت شرکت فوالد مبارکه 
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خاندوزی: توفان تورم در ماه های آتی فروکش می کند 

تزریق امید واهی
 به اقتصاد متورِم از نفس افتاده

چرتکه 3

سياست 2

آمریکا، ایران را متهم به حمایت نظامی از روسیه
در جنگ اوکراین کرد

پهپادها کالمی  جنگ 
»پهپــاد« در جنگ های گوناگــون در نقاط 
مختلف جهان اهمیت فزاینده ای یافته اســت و 
بسیاری براین باورند که سالح نمادین جنگ های 
مدرن و جدید را بایــد پهپاد دانســت. زیرا این 
جنگ افزارهای هوایی بی سرنشین، ماهیت نبرد 

را تغییر داده اند.
برای ایران در ســال های اخیر هواپیماهای 
بدون سرنشین یک مولفه مهم و جدی در میدان 
و دیپلماسی بوده و بار دیگر به منازعه کالمی میان 

مقامات آمریکایی و ایرانی تبدیل شده است.
مقام های کاخ ســفید گفته اند که به اعتقاد 
آنها ایران قصــد دارد هواپیماهای جنگی بدون 
سرنشــین به روسیه بفروشــد تا در جنگ علیه 

اوکراین به کار گرفته شود.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در دیدار بــا خبرنگاران گفت که بــه اعتقاد آنها 
روسیه خواستار دریافت »صدها« پهپاد ازجمله 
پهپادهای مسلح برای استفاده در جنگ اوکراین، 

از ایران شده است.
به گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، 
جیک سالیوان گفته که هنوز معلوم نیست ایران 
پهپادی در اختیار روسیه گذاشته یا نه، اما آمریکا 
»اطالعاتی« دارد که نشــان می دهد ایران برای 
آموزش نیروهای روســیه برای اســتفاده از این 
هواپیماها احتماال در ماه جاری آماده می شــود. 
»اطالعات ما حاکیست که دولت ایران برای ارائه 
چند صد یو اِی وی )هواپیماهای بدون سرنشین( 

بر اساس جدول زمانی فوری آماده می شود.«
سفر پر سر و صدای بایدن به عربستان و اسرائیل آغاز شد؛   

شروع فصل تازه ای از ائتالف
بیخ گوش تهران!

جهان 6

دبیر کانون  بانک های خصوصی:  

 مشتریان قید بانکی را که
تذکر حجاب دهد، می زنند

در رأس هیات پارلمانی؛

قالیباف به ازبکستان سفر کرد

کارگران بخش فروش بلیط مترو:

 پیمانکار 
توجهی به قانون ندارد

شاهکاری به نام کمیته فنی در فوتبال ایران 

صمدآقا بهتر از کی روش!

مدافعان سالمت هم به جمع حامیان طرح 
ساماندهی نیروهای پیمانی پیوستند 

پرستاران شرکتی؛ 
خسته از وعده های بی پشتوانه

وکیل مصطفی تاجزاده:

می گویند در حال حاضر 
نیازی به حضور وکیل نیست
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چرتکه 3

فهرست تسهیالت و تعهدات کالن جاری و غیرجاری 
شبکه بانکی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده 
است، نشان می دهد »بانک ایران زمین« فاقد تسهیالت 

کالن غیر جاری است.
به گزارش ایلنا و به نقــل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را موظف 
کرده است که جزییات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن 
و همچنین تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی 
توسط هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به 

صورت دوره ای منتشر کند. انتشار این جزییات از آن جهت 
اهمیت دارد که ابتدا ذینفعان و سپس عموم مردم جامعه 
نسبت به تعهدات کالن هر بانک آگاه شده و می توانند درباره 
آینده ســرمایه گذاری خود در آن تصمیم گیری کنند. 
مطالبات غیرجاری بانک ها این روزها به یکی از معضالت 
جدی در نظام بانکی تبدیل شــده و برخی از بانک ها را با 

چالش مواجه کرده است.
بر اساس تعریف ارائه شده، در صورتی که مجموع خالص 
تسهیالت و تعهدات غیرجاری مربوط به هر ذینفع واحد و 

یا اشخاص مرتبط با آن حداقل معادل یک هزار میلیارد 
ریال باشد، مشمول قانون انتشار شده و بانک مرکزی آن را 
افشا خواهد کرد. اکنون بر اساس فهرست تازه به روز شده، 
مشخص شده است که فهرســت مربوط به بانک »ایران 
زمین« در این بخش، »سفید« است و به عبارت دیگر، این 
بانک مطابق تعریف ارائه شده، تسهیالت و تعهدات کالن 

غیرجاری ندارد.
اطالعات موجود نشان می دهد بانک »ایران زمین« 
بیشتر تسهیالت کالن خود را به تولیدکنندگان بخش 
خصوصی پرداخت کــرده و روند دریافت اقســاط این 
تســهیالت نیز ادامه دارد، به طوری که متناسب با وثایق 
دریافتی، این تســهیالت به مطالبات غیرجاری تبدیل 

نشده    است.

به منظور افزایش مسئولیت پذیری کارکنان در بانک 
ایران زمین، شورای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک 
ایران زمین هدف از تشکیل شورای امر به معروف و نهی 
از منکر را ایجاد احســاس مسئولیت همکاران نسبت به 
سازمان خود بیان کرد و گفت: همکاران باید استفاده بهینه 
از همه ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارند، در جهت رشد 
و تعالی بانک کوشا باشند. پورسعید افزود: اولین گام در این 
راه آموزش و فرهنگ سازی صحیح به همکاران است و اداره 
آموزش باید با تدوین برنامه ای جامع در حوزه امر به معروف و 

نهی از منکر، همکاران را در این جهت یاری کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین روابط عمومی را مهمترین 

ابزار در این راه دانســت و خاطر نشان کرد: اطالع رسانی و 
آگاهی از نحوه عملکرد کارکنان توســط مدیریت روابط 
عمومی انجام می شــود و این مدیریت باید بــا درایت و 

شکیبایی آموزش های الزم را به همکاران منتقل کند.
وی یادآور شد: همکاران باید با وجود گرمای هوا در این 

فصل، دمای محیط کار خود را در حد استاندارد قرار دهند 
تا در کاهش مصرف برق و به تبع آن مصرف آب و گاز سهیم 

باشند. این عمل خود یک امر به معروف است.
در اولین جلسه شــورای امر به معروف و نهی از منکر 
مدیرعامل بانک ایران زمین به عنوان رئیس شورا، مدیر امور 
توسعه سرمایه انسانی به عنوان قائم مقام شورا و مدیران امور 
شعب استان ها، مدیر امور روابط عمومی، مدیر امور حراست، 
رئیس اداره داده کاوی و هوش تجاری، کارشــناس اداره 
آموزش، کارشناسان مدیریت امور حراست حاضر در جلسه 
به عنوان اعضای شورا و کارشناس امور پرسنلی مدیریت 
امور توسعه سرمایه انسانی به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند 
و احکام آنان توسط مدیرعامل بانک به نامبردگان داده شد.

اخبار ویژه 

وضعیت »سفید« بانک »ایران زمین«
در فهرست تسهیالت و تعهدات غیرجاری 

شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک ایران زمین برگزار شد

دوره بازآموزی ســرویس هــا و خدمات بانکداری مجــازی با حضور 
همکاران شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری 

برگزار شد. 
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومــی بانک ایران زمین،  وحید علیزاده 
مدیر شعب استان های اصفهان، قم ، مرکزی و چهار محال و بختیاری برگزاری 
این دوره آموزشی را یکی از مناســب ترین دوره ها با بازدهی باال عنوان کرد و 
گفت: فراگیری مهــارت های تخصصی در حوزه بانکی برای پاســخگویی به 
 نیازهای متنوع مشتریان، از طریق شرکت در دوره های آموزشی بسیار مهم و 

ضروری است. 
خاطر نشان می کند در دوره بازآموزی بانکداری مجازی ارائه تعاریف و تشریح 
دقیق خدمات اینترنت بانک، افتتاح حساب غیر حضوری فراز ، کارپوشه و ثبت 
چک صیادی، تعریف شناسه شیوا، سامانه بوم ۳، سامانه پل، از جمله مهم ترین 

سرفصل های این دوره آموزشی بوده است.

به منظور آشنایی با فعالیت 
بانک و خدمات بانکی، کودکان 
مهد کودک رســالت از شعبه 
اکباتان بانک ایران زمین بازدید 
کردند. به گزارش ایلنا و به نقل از 
روابط عمومی بانک ایران زمین،  
با هماهنگی منصور معصومی 
رئیس شعبه اکباتان با مدیر مهد 

کودک رسالت، کودکان خردسال این مهد کودک از شعبه اکباتان بانک ایران زمین، 
دیدن کردند. معصومی در این خصوص گفت: فرهنگ سازی و آموزش راه های استفاده 
از سرویس های بانکی از دوران کودکی نه تنها برای این سنین جذاب و قابل توجه است، 
بلکه برای آنها باعث ایجاد انگیزه در جهت نحوه پس انداز و مدیریت سرمایه خود در 

سنین باالتر خواهد شد.

دوره بازآموزی خدمات بانکداری 
مجازی در بانک ایران زمین

کودکان از شعبه بانک ایران زمین 
بازدید کردند


