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بانک

آخرین مهلت افتتاح حسابهای
قرضالحسنه پسانداز بانک آینده

سیویکم شهریـورماه س��ال جاری آخریـن
فرصت ب��رای افتتاح حـس��اب قرضالحـس��نه
پسانداز و ش��رکـت در قرعهکش��ی این دوره از
جشنواره قرضالحسنه بانک آینده است .در این
دوره از جشنواره میلیاردها ریال جوایز ارزشمند و
نفیس برای دهها هزار نفر از دارندگان حسابهای
قرضالحسنه پسانداز بانک آینده در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .این طرح از ابتدای خردادماه سال
جاری آغاز ش��ده و تا س��یویکم ش��هریور سال
ج��اری ادامه دارد .ضمناً دوره امتیازدهی نیز یک
س��اله و از تاریخ  96/7/1تا  97/6/31بوده که به
ازای ه��ر  100هزار ری��ال ،در هر روز یک امتیاز
به صاحب حس��اب تعلق خواهد گرفت .حداقل
موجودی برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی،
مبلغ یک میلیون ریال و افزایش احتمال موفقیت
سپردهگذاران در قرعهکشی ،منوط به ماندگاری
وجوه طی دوره اس��ت .جوایز اصلی این دوره 20
کمکهزین��ه خرید واحد مس��کونی هر کدام به
ارزش یک میلیارد ریال 150 ،دس��تگاه خودروی
س��واری پژو پارس و همچنین  200کمکهزینه
خرید صنایع دستی در نظر گرفته شده است.
هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه
پشت «میز خدمت»

قاسم عسکرینس��ب با بیان این مطلب که
«می��ز خدمت» به عنوان یک حرکت شایس��ته
و ارزش��مند برای خدمتگزاری به م��ردم ایران و
رعایت حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی
محس��وب میش��ود با حضور در می��ز خدمت،
مستقیماً پاس��خگو و پیگیر مسائل و مشکالت
مراجعان شد .قاسم عسکرینسب در اینباره بیان
داشت :یکی از هدفهای اصلی هر سازمان ،جلب
رضایت مراجعان و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب
و دسترسی سریع به مسؤوالن است و برپایی میز
خدمت از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید در جهت
اکرام هرچه بیشتر مراجعهکنندگان و تسهیل در
انجام خدمات بوده است .وی گفت :متصدی میز
خدمت در این اداره با راهنمایی خدمت مورد نظر
به مراجعهکنندگان و راهنماییهای الزم ،مراجعه
به واحده��ای تخصص��ی را برای ارب��اب رجوع
آسانتر و از س��ردرگمی و اتالف وقت مراجعان
جلوگیریمیکند.

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
تعبیه «مکانیس��م ماش��ه»
در برجام دس��تپخت دموکراتهایی بود که امروز
نیز متاسفانه برخی مس��ؤوالن ما آرزوی بازگشت
آنها به کاخ س��فید و کنگ��ره را دارند(!) اوباما پس
از آنکه به همه اه��داف اعالمی و غیراعالمی خود
در برجام دس��ت یاف��ت ،ادامه حیات همین توافق
ضعیف و بازدارنده را نیز منوط به امضای  120روز
یکبار رئیسجمهور آمریکا کرد! پس از اینکه دونالد
ترامپ بر سر کار آمد ،با استناد به ظرفیتهایی که
دموکراتها در اختیار وی قرار داده بودند ،از توافق
هستهای با ایران خارج شد!

«سازندگی» هدیه خادمان امام رضا(ع) به محرومان است

محرومیتزدایی از روستاهای کمبرخوردار

یکی از مهمترین رهاوردهای حضور آستان قدس
رضوی در مناطق و روس��تاهای محروم ،س��ازندگی
و عمران اس��ت .به گزارش تس��نیم از مشهدمقدس،
روس��تای «چاهبک» از توابع شهرستان نهبندان در
خراس��ان جنوبی ،در جنوبیترین نقطه اس��تان واقع
ف این منطقه روستاهای مخروبهای
شده است .در اطرا 
دیده میشود که دیگر سکنهای ندارند .منطقهای که
ی دس��ت به گریبان بوده و حاال
س��الها با خشکسال 
اکثر روس��تاها بهعلت کمآبی و نبود اشتغال در حال
متروکهشدن هستند .وارد چاهبک که میشوید ،دست
کمی از روستاهای مخروبه ندارد ،روستایی که در میان
کوهها محصور شده و شاید همین حصار روستانشینان
را از امکانات رفاهی و معیشتی حداقلی دور نگه داشته
اس��ت .مردمانی که با وجود نب��ود امکانات ،خود را با
ش��رایط سخت و دشوار منطقه وفق دادهاند .روستای
چاهبک دارای  72خانوار و  400نفر جمعیت اس��ت
که به واسطه خشکسالیهای پیاپی و جبر جغرافیایی
از ابتداییتری��ن امکانات زندگی محروم مانده اس��ت.
کمبود آب و بحران شدید خشکسالی ،نفس زندگی
را در این روستا به شماره انداخته است .خانوادهها غالبا
در این روس��تا  5تا  9نفره هس��تند و به مدد وامهای
بالعوض و اش��تغالزایی کمیته امداد و یارانه ،امورات
زندگی را میگذرانند .فقدان امکانات اولیه بهداشتی
و زیرس��اختهای الزم همچون سرویس بهداشتی،
حمام ،آب شرب و ...از جمله مواردی است که سالمت
و بهداش��ت آنان را تهدی��د میکند .م��ردان ،زنان و
کودکان برای رفع نیازهای روزمره مش��قت زیادی را
تحمل میکنند و به دلیل نبود آب و س��رویسهای
بهداش��تی تمیز و مطل��وب دچار ان��واع بیماریها و

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت
جهاد کش��اورزی در آیین رونمایی از پوس��تر دومین
نمایشگاه بینالمللی کش��اورزی تهران «اتماک -آی
فارم» ،با اشاره به اینکه برگزاری چنین نمایشگاهی جزو
اولویتهای وزارت جهاد کش��اورزی است ،اظهار کرد:
تمام تولیدکنندگان کشور میتوانند بدون محدودیت
کاالهای خود را با تسهیالت بانکی به فروش برسانند.
کامبیز عباس��ی گفت :مکانیزاس��یون و ماشینآالت
مؤلفههایی بس��یار اثرگذار در تولی��د و پایداری تولید
و کاهش تقاضای آب اس��ت .وی اف��زود :برگزاری این

ی اکثر مردم
عفونتها میشوند .سرویسهای بهداشت 
گلی و بدون س��قف است .حمام آنها نیز دست کمی
از سرویسهای بهداشتی ندارد ،اتاقک گلی تاریک و
چند دبه آب که برای گرمکردن آن از یک دیگ بزرگ
اس��تفاده میکنند« .خیرالنسا» خانمی سالخورده از
افراد این روس��تا میگوید :همراه فرزند و نوههایم به
س��ختی در این خانه زندگی میکنیم ،نه کشاورزی
و ن��ه آب آش��امیدنی ،زندگی به س��ختی میگذرد.
پیرزن با دس��ت اشاره به حمام خانهاش که قبال آغل
گوسفندان بوده میکند و میگوید :تابستانهای گرم
و زمستانهای سرد ،با چند دبه آب و یک دیگ روی
پیک نی��ک آب گرم میکردیم و تقریبا همه خانواده
اینجا استحمام میکردیم .اما چند وقت پیش گروهی
از س��وی آس��تان قدس رضوی به منطقه ما آمدند و

نمایشگاهها باعث میش��ود فرآیند توسعه صنعتی و
توسعه مکانیزاسیون تسریع شود .عباسی گفت :در کنار
برگزاری این نمایشگاه ،یک روز به عنوان روز مزرعه در
نظر گرفته شده اس��ت .محوریت برنامهها در این روز
بهکارگیری ماشینهای نوین و انجام عملیات توسط
ماشینهای کشاورزی نوین است .در این نمایشگاه ،از
شرکتهای خارجی نظیر ایتالیا ،آلمان و ...نیز دعوت

پردهبرداری از چهره شیطان
 -4هماکن��ون دونالد ترامپ دقیقا همین فرمول و
روش را در قبال کرهش��مالی ادامه میدهد .مایک
پمپئو ،وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا از یک سو
درخواست«خلعسالحهستهایمطلقپیونگیانگ»
را مطرح میکند و از سوی دیگر ،وعدههای مبهمی
نظیر «کمک به توسعه کرهشمالی» را به این کشور
میده��د! نکته جالب توجه اینک��ه ترامپ موضوع
«خروج نیروهای آمریکایی از ش��بهجزیره کره» را
که ریشه در «نگاه خاص اقتصادی» وی دارد و در
راستای کاهش هزینههای بینالمللی آمریکاست،
به عنوان یک «امتیاز مهم» در مذاکره با کرهایها
قالب کرده و روی آن مانور ویژهای میدهد! واقعیت

فهیم و پرانگیزه و بهرهگیری از اندیش��هها و روشها
و ابزارهای کارآمد و مؤثر توصیه مینمایم .الزم است
مسؤوالن کشور و نهادهای مختلف این سازمان را در
انجام هر چه بهتر مسؤولیتهای مهم خود یاری کنند.

سیدعلی خامنهای ۲۸ /مرداد ۱۳۹۷

به لطف حضرت رضا(ع) مشکل چندین ساله ما حل
شد« .ابراهیم مردانی» که همراه خانواده  5نفره خود
زندگی میکند و درآمدی جز مستمری کمیته امداد
و یارانه ندارد نیز از تالش جهادگران رضوی و ساخت
حمام و سرویس بهداش��تی در کمترین زمان تشکر
میکند و میگوید :نخس��تین بار است که مسؤوالن
پس از بازدید از وضعیت زندگی مردم این روس��تا به
سرعت وارد عمل شدند و برای تمام خانوادهها حمام
و س��رویس بهداش��تی احداث کردند .موسی مرادی،
عضو شورای اسالمی روستا نیز میگوید :تاکنون توجه
خاصی به این منطقه و مردم مس��تضعف ساکن این
روستا نشده و باید تأکید کرد رفع محرومیت در این
روستا نیازمند اقدامی جهادی از سوی مسؤوالن است،
زیرا ساکنان این روستا حتی از حداقل امکانات زندگی

خریداران ماشینآالت کشاورزی تسهیالت میگیرند

امر این است که واژگانی نظیر «تضمین» و حتی
«تعهد» در میان مقامات آمریکایی محلی از اعراب
ن��دارد .میان فرمولی که «ج��ان کری» در جریان
مذاکرات هستهای با ایران پیاده کرد و فرمولی که
امروز «مایک پمپئو» در مذاکره با پیونگیانگ پیاده
میکند اساس��ا تفاوتی وجود ندارد ،هر چند نقابی
ک��ه این دو پای میز مذاک��ره بر صورت میزنند با
یکدیگر متفاوت است! بدیهی است با پردهبرداری
از چهره ش��یطان بزرگ ،دیگ��ر جایی برای تزلزل
مسؤوالن ما در برابر پیشنهادات هدفمند و موذیانه
مقامات آمریکایی مبنی بر گفتوگو با ایران باقی
نمانده است.

یک نسل سومی رئیس جدید سازمان تبلیغات اسالمی
ادامه از صفحه اول
خبر
در ای��ن مس��یر نورانی و
بالنده ،توفیق ش��ما را از درگاه حضرت احدیت (جل
و عال) خواستارم و شما را به تقوای الهی و سعهصدر،
اس��تفاده از ظرفیتهای موج��ود و جذب همکاران
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حجتاالس�لام قمی متولد  1358اس��ت و در
سوابق وی مسؤولیت مرکز مطالعات و پژوهشهای
اسالمی شریف ،مدیریت حوزه دانشجویی شریف
و مش��اورت مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان
کشور دیده میشود.

www.vatanemrooz.ir

بهعمل آمده است .عباسی افزود :این نمایشگاهها جایی
برای عرضه کاالهای داخلی است که در راستای اقتصاد
مقاومتی باید به این خودباوری برس��یم .خوشبختانه
در بخش ماش��ینآالت کش��اورزی به خوداتکایی 95
درصدی رس��یدهایم و ما عموما در زمینه ماشینهای
زراعتی ،باغبانی و دام و طیور نیازمند تامین از مبادی
واردات هستیم که امیدواریم دولت تدبیری اندیشیده

محرومند و نیازمند رسیدگی جدی مسؤوالن هستند.
وی میافزاید :در بازدیدی که نمایندگان آستان قدس
رضوی از این منطقه داشتند با دیدن شرایط سخت و
دشوار مردم این روستا برای استفاده از توالت و حمام،
با همکاری کمیته امداد ام��ام خمینی(ره) به کمک
اهالی این روستا شتافتند و تعداد  72واحد سرویس
بهداشتی و حمام برای مردم این روستا احداث کردند،
ضم��ن اینکه از بیمارانی که در بس��تر بیماری بودند
نیز عیادت کردن��د .مرادی میگوید :خدمت صادقانه
و بیمنت یکی از اصولی اس��ت که تمام مس��ؤوالن
باید به آن توجه داشته باش��ند و آن را سرلوحه امور
خود قرار دهند .مس��ؤوالن باید نگاه و توجه بیشتری
به محروم��ان و پابرهنگان داش��ته باش��ند و باید از
فرمایش ام��ام خمینی(ره) که فرمودن��د «انقالب ما
انقالب پابرهنگان است» تبعیت کنند .قائممقام تولیت
آس��تان قدس رضوی درباره این ط��رح خیرخواهانه
میگوید :کمیسیون امداد مستضعفان آستان قدس
رضوی چهارش��نبه هر هفته جلس��های ب��ه منظور
محرومیتزدایی و ایجاد اش��تغال پایدار برای اقش��ار
محروم و مستضعف جامعه تشکیل میدهد که احداث
حمام و س��رویس بهداش��تی در این روستا از جمله
مصوبات این کمیس��یون بود .سیدمرتضی بختیاری
ادامه میدهد :در بازدیدی که نمایندگان آستان قدس
رضوی از این منطقه محروم داشتند و با دیدن شرایط
سخت و دشوار مردم این روستا برای استفاده از توالت
و حمام ،طی همکاری ب��ا کمیته امداد امام خمینی
(ره) تفاهمی با اعتب��اری بالغ بر  216میلیون تومان
شکل گرفت و طی آن توافق بنا شد  72واحد سرویس
بهداشتی و حمام برای مردم این روستا احداث شود.
و ب��رای س��رمایهگذاری در این بخش تس��هیالتی را
در نظ��ر بگیرد .عباس��ی افزود :تم��ام تولیدکنندگان
کش��ور میتوانند بدون محدودی��ت ،کاالی خود را با
تسهیالت بانکی به فروش برسانند و  80درصد قیمت
کاالهایشان توسط دولت تسهیالت بانکی با کارمزد
15درصد داده میشود .همچنین کشاورزان میتوانند
ب��ا مراجعه به بانکه��ای کش��اورزی از تولیدات این
کارخانجات و تولیدکنندگان بدون محدودیت خرید
کنند .این نمایشگاه از  ۲۱تا  ۲۴شهریورماه سال جاری
در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار میشود.

آذربایجانشرقی

لزوم افزایش سهمیه آذربایجانشرقی
درکمیتههای تخصصی خانه مطبوعات

رئیس خانه مطبوعات آذربایجانشرقی برنامه
ابالغی برای تعیین و معرفی اعضای کمیتههای
تخصصی خانه مطبوعات کشور را گامی مهم و
ارزنده برای پیگیری مطالبات صنفی فعاالن حوزه
مطبوعات و رسانه توصیف و ابراز امیدواری کرد
خانه مطبوعات آذربایجانشرقی در کمیتههای
تخصصی ،سهمیه و جایگاهی متناسب با پیشینه
و ظرفیت رس��انهای کنونی خود داش��ته باشد.
اس��د فالح ،تخصصیتر ش��دن برنامهریزیها و
فعالیته��ای رس��انهای را در قالب کمیتههای
متشکله الزامی دانست و خاطرنشان کرد :با تدابیر
اندیشیده شده توسط هیأتمدیره خانه مطبوعات
آذربایجانشرقی ،میتوان افق و چشمانداز روشن
و ش��فافی پیشروی اصحاب رس��انه عضو این
تشکل رسانهای متصور شد .وی افزود :طی دوره
نخست فعالیت هیأتمدیره فعلی ،شاهد استقبال
فعاالن مطبوعاتی و اصحاب رس��انه استان برای
عضویت در خانه مطبوعات بودیم به طوری که
تعداد اعضا طی بازه زمانی یک ساله از  ۱۰۹نفر
به  ۱۷۳نفر افزایش یافته است.
مازندران

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مازندران با مدیرکل صداوسیما

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران با
حضور در اداره کل صداوسیمای مرکز مازندران
ب��ا مدیرکل و خبرنگاران این رس��انه دیدار کرد.
دکتر سیدعباس موسوی در دیدار با علیصادق
مقدس��ی ،مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران
با اشاره به گستره فعالیت دانشگاه علوم پزشکی
مازندران در اس��تان به عنوان متولی س�لامت
جامعه افزود :عدم آگاهی مردم در سطح جامعه
باعث ایجاد مشکالت عدیده میشود که جبران
آن هزينههاي زيادي را به دولت و مردم تحميل
ميکن��د لذا بايد با همکاري و تعامل يکديگر در
حوزه س�لامت در جهت ارتقاي س�لامت مردم
گام برداش��ت .دکتر موسوی گفت :الزمه ارتقای
فرهنگ بهداش��تی و تغییر سبک زندگی مردم
جامعه ،آگاهیبخش��ی و افزایش س��واد جامعه
درباره رفتارهای پرخطر مردم در راستای کاهش
ی صادق مقدس��ی ،مدیرکل
بیماریهاس��ت .عل 
دیدار از
مازندران نیز در این 

صداوس��یمای مرکز
تعامل و همکاری این دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

