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فالحت پیشه در گفت وگو با ایلنا:
 »FATF« فیفای بانک ها است 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بــا بیان ایــن کــه »FATF« فیفای 
بانک ها اســت، گفت: امروز مشاهده می کنیم 
مربیان خارجی طرف قرارداد با ایران نمی توانند 
حقوقشان را دریافت کنند که ناشی از تبعات قطع 

یا نوسان ارتباط با »FATF« است.
حشــمت اهلل فالحت پیشــه در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا امروز آنهایی که 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی موافق 
پیوستن ایران به »FATF« بودند؛ حال دیدشان 
سیاسی شده اســت و مخالفت می کنند، گفت: 
معتقدم ساختارهای تصمیم گیری در کشور به 
شدت متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی شکل 

گرفته است.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بخصوص در حوزه های 
مصلحتی اولین بار است که در مورد تصمیم گیری 
برای یک کنوانسیون تا این حد تحت تاثیر مسائل 

بیرونی قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: تحت تاثیر بــودن را در تعلل 
تصمیم گیری دوستان یا تغییر نظرات می توانیم 
مشاهده کنیم، در صورتی که اگر جایی بحث های 
مصلحتی شــکل می گیرد، باید بر اساس همان 
مصلحت تصمیمی گرفته شــود کــه به صالح 

کشور باشد.
نماینده مردم اسالم آباد غرب تأکید کرد: مزایا و 
 »FATF« معایب پیوستن و یا نپیوستن ایران به
با عدد و رقم قابل مقایســه است، بنابراین نباید 
تصمیمی بگیریم که تنها نظر یکسری افراد تامین 
شود و نظر یکسری دیگر تامین نشود بلکه باید 

تصمیمی اتخاذ  شود که منافع ملی تامین شود.
 وی خاطرنشــان کرد: موضوع پیوستن به 
»FATF« یک امر جنجالی نیســت و قواعد و 
ضررهای همکاری و عدم همکاری قابل ارزیابی 
است. امیدوارم سازوکاری وجود داشته باشد که 
هزینه پیوستن یا نپیوستن را ارزیابی کند؛ چراکه 
معتقدم با گذاشتن شروط می توانیم به این لوایح 

بپیوندیم.
وی ادامه داد: جنبــه منفی »FATF« مثل 
هر ســاز و کار بین المللی این اســت که دارای 
مجموعه ای از تبعات قدرت و ثروت در دنیای امروز 
است، یعنی کسانی که بیشترین ثروت و قدرت را 
دارند رأی شان در آنجا نافذتر است و طبیعتاً اگر 
بخواهند علیه ایران اقدام سیاسی کنند می توانند 

کارهایی را صورت دهند.

 فالحت پیشــه با بیان این که پیوســتن به 
»FATF« جنبه های مثبت نیــز دارد، گفت: 
پیوســتن به »FATF« به منزله جلوگیری از 
پولشویی بین المللی است؛ کمتر کشوری در دنیا 
داریم که مانند ما بحث خروج پول، طال و غیره در 

آن مطرح شده باشد.
وی تاکید کــرد: اگر ما ســازوکار مثبتی را با 
»FATF« ایجاد می کردیم می توانستیم جلو 
خروج خیلی از پول ها را بگیریم و یا امکان برگشت 
آن را داشته باشــیم. وی در خصوص شرط های 
ایران برای پیوستن به»FATF«، گفت: مهم ترین 
حق شــرط ها این بود که خودمــان گروه های 
تروریستی و عامالن جرم سازمان یافته را معرفی 
کنیم تا  دغدغه دوستانی که فکر می کنند هدف 
این کار ضربه زدن به منافع جمهوری اســالمی 
ایران و دوستانمان در منطقه است را برطرف کرده 
باشیم.  نماینده مردم اسالم آباد غرب در مجلس 
شورای ادامه داد: »پالرمو« در شورای نگهبان رفع 
ایراد شد اما در »FATF« ایرادات جدی وجود 
دارد. وی تاکید کرد: آن چیزی که در حال حاضر 
مهم است، رای مصلحتی است. ما باید ببینیم در 
شرایط کنونی ایجاد اختالل نظام بانکی کشور به 
صالح کشور است یا راه های دیگری وجود دارد که 

مصلحت کشور تامین شود.
وی ادامه داد: امیــدوارم کاری صورت گیرد 
که هرچه سریعتر تکلیف مشخص شود، اگر فکر 
می کنند تعلل بیش از یکسال به سود و منافع ملی 
ماست، تاکید می کنیم که اینطور نیست. این تعلل 
به حوزه های بانکی ما آسیب زده است که بیشتر 
به سود دشمنان بوده است. این نماینده مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: تعلل درباره پیوستن 
ایران به »FATF« تاکنون به سود دشمنان و به 

ضرر سیستم بانکی کشور بوده است.
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ششمین همایش ملی مدیریت 
جهادی با حضور حجت االســالم 
سید ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضاییه، عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور، امیر دریادار حبیب اهلل 
ســیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتــش، رضــا رحمانــی وزیــر 
صمت و ســردار محمد حســین 
ســپهر جانشین ســازمان بسیج 
مستضعفین شامگاه روز سه شنبه 
۲۶ آذر در مرکــز همایش هــای 
ســیما و ا صد لمللــی   بین ا

 برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط 
عمومی بانــک ایــران زمین، در 
حاشــیه این همایش عبدالمجید 
پورســعید مدیرعامل بانک ایران 
زمین، با بیــان اهمیت حمایت از 
تولید داخلی گفت: نــام گذاری 
ســال 98 به عنوان ســال »رونق 
تولیــد« توســط رهبــر معظم 
انقالب نشــان از اهمیت موضوع 
برای کشــور دارد، که جــا دارد با 
مدیریت جهــادی و ایجاد فضای 
تبــادل و همفکری میــان برنامه 
ریزان، تولیدکننــدگان و بانک ها 

بــه عنــوان تامین کننــده مالی 
 این حوزه، به ســمت رونق تولید 

قدم برداریم.
وی افزود: رویکــرد حمایتی از 
تولید به خصوص در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران که بنگاه های کوچک 
و متوسط به شدت به معضل کمبود 
منابــع مالی و مشــکالت فراوان 
تأمین اعتبار مواجه هستند، بسیار 
حائز اهمیت اســت تــا جایی که 
اگر مهم ترین مصــداق مدیریت 
جهادی را در بانــک ها تامین این 
قبیل بنگاه ها بدانیم، بیراه نرفته 

ایم. در واقع اگر حمایتهای صورت 
گرفته از کسب و کارها و بنگاههای 
کوچک و متوســط به درســتی 
صــورت گیرد، کمــک بزرگی به 
معیشــت و اقتصاد مردم شــده و 
 چرخ های تولید کشور به حرکت 

در خواهد آمد.
در این همایش کــه با حضور 
معاون عملیات بانکی، رئیس حوزه 
مدیرعامل، مدیــر روابط عمومی 
بانک ایران زمین برگزار شد، مدال 
مدیریت جهادی بــه مدیرعامل 

بانک ایران زمین اهدا شد.

تقدیر از مدیرعامل بانک ایران زمین در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی

کلیه اشخاص حقیقی ســهامدار بانک ایران زمین که 
داوطلب عضویت در هیئت مدیره این بانک هستند، می توانند 
اعالم داوطلبی خود را به دبیرخانه هیئت مدیره ارسال کنند. 
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، 
در اجرای ماده ۶1 اساسنامه بانک، بدینوسیله از کلیه اشخاص 
حقیقی ســهامدار که داوطلب عضویت در دوره آتی هیأت 

مدیره بانک هســتند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 
مدت دوماه از تاریخ انتشار این آگهی، اعالم داوطلبی خود را 
به همراه تأییدیه کتبی دارندگان حداقل 5درصد سهام بانک 
به دبیرخانه هیأت مدیره به نشانی: تهران، خیابان میرداماد، 
نبش شــمس تبریزی شــمالی، پالک 187 - کدپستی 

1919913853 طبقه چهارم ارسال کنند.

بانک ایران زمین به منظور ترغیب و تشویق و در راستای 
ایجاد شرایط مساعد و اعطای مشوق به مشتریان بدهکار، 
طرح جدید بخشودگی جرائم تاخیر تادیه را راه اندازی کرد. 

به گزارش ایلنا، بانک ایران زمین در راســتای حمایت از 
تولید داخلی و و همچنین به منظور مساعدت و همکاری در 
حل مشکل مشتریان بدهکار از ابتدای دی ماه تا ۲8 اسفند 

98 طرح جدید بخشودگی جرائم تاخیر تادیه را راه اندازی 
کرده است.

مشتریان گرامی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز 
ارتباط با مشتریان بانک با شــماره ۲4809-0۲1 تماس 

حاصل کنند.

بانک ایران زمین در نظر دارد، در جشنواره پذیرندگان این بانک بر اساس 
عملکرد پذیرندگان خود جوایزی را به قید قرعه اهداء نماید. 

به گزارش ایلنا، پذیرندگان بانک ایران زمیــن از یکم دی ماه 98 تا پایان 

فروردین 99 فرصت دارنــد عالوه بر بهره مندی از بیمــه نامه درمان و آتش 
سوزی با کســب امتیازات الزم یکی از صدها برنده جوایز نقدی در جشنواره 

این بانک باشند.

پذیرندگان کافی است در این جشنواره، رســوب سپرده و مبلغ تراکنش 
پایانه های خود را افزایش دهند تا عالوه بر دریافت خدمات بیمه ای در قرعه 

کشی هیجان انگیز بانک ایران زمین شرکت نمایند.
پذیرندگان بانک ایران زمین می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر به 
شعب این بانک در سراسر کشــور مراجعه و یا با شماره ۲4809-0۲1 مرکز 

ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین تماس حاصل فرمایند.

فراخوان اعالم آمادگی سهامداران حقیقی داوطلب 
عضویت در دوره آتی هیات مدیره بانک ایران زمین 

آغاز طرح بخشودگی و تعدیل نرخ سود تسهیالت 
مشتریان بدهکار بانک ایران زمین 

جشنواره پذیرندگان بانک ایران زمین آغاز شد
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سامانه هدایت رمز یکبار مصرف تحت عنوان »هریم« 
ابزار طراحی شده از ســوی بانک مرکزی به منظور ارتقاء 
تجربه کاربری و سهولت شهروندان برای دسترسی به رمز 

دوم پویا است.
به گزارش ایلنا بــه نقل از روابط عمومــی بانک ایران 
زمین، در این سیستم، بستر الزم جهت ورود شهروندان 
برای دریافت رمز دوم ایجاد شــده که کاربران با فشردن 
آن می توانند رمز دوم یکبــار مصرف را به صورت پیامکی 

دریافت کنند.
نحوه فعال سازی غیر حضوری رمز پویا

    نرم افزار رمز ســاز ایران زمین را از سایت دانلود، یا با 
ارســال عدد ۲5 به 3000۶905 لینک دانلود را دریافت 

کنید
    برای فعال کردن غیر حضــوری باید از اینترنت بانک 

زمین اقدام کنید
    پس از ورود به اینترنت بانک ایــران زمین به صفحه 

»خانه« بروید و روی گزینه فعال سازی »رمز دوم یک بار 
مصرف« کلیک کنید.

    گزینه بازگشت را کلیک و در قدم بعد روی گزینه فعال 
سازی برنامک رمز ساز کلیک کنید.

    با اســتفاده از نرم افزار رمز ســاز بارکد تولید شــده 
 را اســکن و ســپس رمــز ۶ رقمی مــورد نظر خــود را 

وارد کنید.
    در قدم آخر کد4 رقمی به شــماره تلفن همراه شما 
ارسال می شود که پس از وارد کردن کد 4 رقمی رمز دوم 

یکبار مصرف فعال می شود.
 نحوه فعال سازی حضوری رمز پویا 

در بانک ایران زمین
    مراجعه مشتری به شعب بانک ایران زمین

    ثبت درخواســت فعال سازی ســرویس رمز یکبار 
مصرف توسط مشتری

    انتخاب رمز ورود به نرم افزار رمز ساز

    تخصیص دسترسی و فعال ســازی سرویس مذکور 
توسط کاربر شعبه

    دانلــود نرم افزار رمزســاز ایران زمیــن نصب آن در 
شــعبه یا پیش از مراجعه حضوری و فعال سازی توسط 

کاربر شعبه

مشــتریان گرامی بانک ایرن زمین مــی توانند برای 
دریافت پیامکی رمــز پویای خود عدد 10 را به ســامانه 
پیامکی 3000۶905 ارسال کنند تا پس از تایید شماره 
همراه رمز پویا را در بانک ایــران زمین به صورت پیامکی 

دریافت کنند.

بانک ایــران زمین منظــور ایفای نقش 
خــود در حوزه مســئولیت اجتماعــی و با 
هدف توســعه فضای آموزشــی کشــور؛ 
کلنگ مدرســه فرزنــدان ایــران زمین را 
 در شهرســتان شــاوور اســتان خوزستان

 به زمین زد.
بــه گــزارش روابــط عمومی: مراســم 

کلنگ زنی مدرســه فرزندان ایران زمین در 
استان خوزســتان با حضور مدیران استانی 
بانــک ایران زمین در اســتان خوزســتان، 
مدیران اداره کل نوســازی مدارس استان، 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شاوور، 
مســئوالن محلی و دانش آموزان مدرســه 

برگزار شد.

صمد نیک پور مدیرامور شعب استانهای 
خوزســتان و لرســتان بانک ایران زمین در 
مراســم کلنگ زنی احداث مدرسه فرزندان 
ایران زمین گفت: بانک ایران زمین بر اساس 
مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی که دارد، 
نســبت به مردم ایران زمین تعهد دارد. این 
بانک در بحران های پیش آمده نظیر سیل و 

زلزله در کشور، در حد توان به مردم آن دیار 
خدمت کرده است.

نیک پور افزود: بانــک ایران زمین پس از 
وقوع حادثه دلخراش سیل، با تشکیل ستاد 
پشــتیبانی جهت برنامه ریــزی بهتر برای 
حمایت از هم میهنان سیل زده، کمک های 
خود را بــه این مناطق آغاز کــرد، این بانک 

عالوه بر سایر کمک ها، مبالغی را هم جهت 
ساخت و بازســازی مدارس در استان های 

سیل زده اختصاص داد.

با هدف دیدار از همــکاران و ایجاد انگیزه 
مضاعف، معاونت عملیات بانکــی به اتفاق 
معاونت مالی و مدیرامور اســتان ها ی بانک 

ایران زمین از شعب استان هرمزگان بازدید 
و در همایش سراســری کارکنان این استان 

حضور یافتند. 

بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از روابط 
عمومــی بانــک ایــران زمیــن، ابتــدای 
این گردهمایــی، خواجویی مدیر اســتان 
گزارشــی اجمالــی از عملکــرد شــعب 
 اســتان هرمــزگان را تــا پایان آبــان ماه 

ارائه داد.
ســپس هادی قدیمی، معــاون عملیات 
بانکی و عضو هیات عامل ضمن تقدیر از تالش 
همکاران گفت: همکاران باید در راســتای 
برآورده کردن خواســتههای مشــتریان و 

سیاست های بانک حرکت کنند.
حرکت به ســمت دانش محوری و به روز 
بودن تمامی همکاران از آمارهای شــعب و 
رهنمودهای الزم به منظــور ارتقای کیفی 
عملکرد شــعب، از دیگر سخنان عضو هیات 

عامل در این همایش بود.
در ادامه رضــی زاده معاونــت مالی در 
خصوص قیمت تمام شده پول و راهکارهای 
بهبــود آن نکاتــی را بیان و بــر نقش موثر 
همکاران در ارتقاء و جایگاه بانک تاکید کرد.

سپس حسینی کناروئی مدیر امور شعب 
اســتان ها، با مقایســه عملکرد شعب این 
منطقه و سایر شــعب بانک و سیستم بانکی 
بر تمرکز همکاران بر نقاط قوت و بهبود نقاط 
ضعف این شــعب تاکید کــرد. در پایان این 
همایش مدیران ارشد بانک، از شعب پردیس، 
بندرعباس و پزشــکان به عنوان شعب برتر 
منطقه با اهدای لوح تقدیر و مهدی تورکی را 
به عنوان معاون مدیریت استانهای کرمان و 

هرمزگان معرفی کردند.

معرفی سامانه »هریم« بانک ایران زمین

با حمایت بانک ایران زمین صورت گرفت:

ساخت و نوسازی مدارس مناطق سیل زده استان خوزستان

بازدید عضو هیات عامل و مدیران ارشد بانک 
ایران زمین از شعب استان هرمزگان 


