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بانک

بانک آینده  260شعبهای شد

با افتتاح  3ش��عبه جدید ،شمار شعب فعال
بانک آینده در سراسر کشور به  260شعبه رسید.
بانک آین��ده در راس��تای ارزشآفرینی هر چه
بیشتر برای مشتریان و برقراری تعامل دوسویه با
مخاطبان با تحقق پروژه گسترش و توسعه نقاط
دسترسی آنها در سراسر کشور ،نسبت به افتتاح
شعب جدید اقدام میکند .بر همین اساس ،روز
چهارش��نبه  19دیماه سالجاری شعب جدید
«آرژانتین -شهید احمدیان» در تهران« ،مشهد-
بلوار پیروزی» و «قشم -ولیعصر(عج)» با حضور
مدیران ارشد بانک آینده افتتاح شد .بدینترتیب
با افتتاح این شعب ،مجموع کل شعب بانک آینده
به  260شعبه رسید .گفتنی است تکمیل شبکه
شعب در بانک آینده با هدف ایجاد ظرفیتهای
جدید برای انجام امور مختلف ،بویژه تسهیل امر
خدمترسانی بهتر و مؤثرتر به مردم و مشتریان
عزیز انجام میشود تا بدینترتیب دسترسی به
خدمات بانکی برای هموطنان و مشتریان گرامی،
سریعتر و ارزانتر میسر شود.
خبر

برگزاری مسابقات قرآنی
در سطح وزارت نفت

رئیس دارالقرآنالکری��م وزارت نفت از تداوم
برگزاری فعالیتهای قرآنی و برگزاری مسابقات
قرآنی در سطح وزارتخانه و شرکت ملی گاز ایران
خبرداد .حسین ربیعیان با اعالم این خبر افزود:
فعالیتهای قرآنی از بعد آموزش��ی یک فعالیت
فرهنگی تلقی شده اس��ت ،بنابراین در حد 50
درصد هزینههای سال گذش��ته ادامه دارد .وی
تصریح کرد :در گذشته همه فعالیتهای فرهنگی
جز برگزاری مس��ابقات طبق نامه ابالغی وزارت
نفت جاری بوده و متوقف نبوده است اما با پیگیری
حوزه فعالیتهای قرآنی و موافقت وزیر محترم
نفت در س��قف هزینه متعارف تعیین میشود
که برگزاری مسابقات دوباره احیا شود .این مقام
مسؤول بیان داش��ت :بزودی دستورالعملها در
ب آییننامه به ش��رکتهای تابعه ابالغ
چارچ��و 
خواهد ش��د .ربیعیان همچنین از تدوین و ابالغ
سند توسعه فعالیتهای قرآنی خبر داد و گفت:
این سند توس��عه از طریق وزارتخانه به مدیران
عامل ش��رکتها ابالغ ش��ده اس��ت و در آینده
نزدیک جلس��ات هماهنگی پیرامون نحوه اجرا
برگزار خواهد شد.

 توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سیستان و بلوچستان انجام شد

اجرای ۲۲۶۰طرحمحرومیتزدایی

مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان گفت:
تاکنون توسط بنیاد برکت در سیستانوبلوچستان
 ۲ه��زار و  ۲۶۰طرح با اعتبار  ۲۱۰میلیارد تومان
اجرا شده است .به گزارش تسنیم ،امیرحسین مدنی
در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه که در سالن
جمعیت هاللاحمر سیستان و بلوچستان تشکیل
شد ،اظهار داشت :آتشس��وزی در پیشدبستانی
اس��وه حس��نه و فوت چن��د دانشآم��وز در این
آتشس��وزی قلب همه را در کشور جریحهدار کرد
و با توجه به اینکه قرار ش��د هاللاحمر کار تامین
وسایل گرمایشی اس��تاندارد در مدارس سیستان
و بلوچس��تان را در این منطقه دنبال کند ،س��تاد
اجرایی فرمان حضرت امام برای کمکرس��انی به
این مجموعه وارد ش��د .مدیرعامل بنیاد اجتماعی
برکت احسان ادامه داد :ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام و بنیاد برکت تاکنون برای محرومیتزدایی از
سیستان و بلوچستان اقدامات گستردهای در قالب
 2هزار و  260ط��رح با ارزش  210میلیارد تومان
در  3حوزه امور توانمندسازی اقتصادی ،زیربنایی و
فرهنگی و سالمت و سایر خدمات حوزه اجتماعی
انجام داده است .وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی
فرمان امام تاکنون در سیستان و بلوچستان 134
پروژه مدرسه را شروع کرده است ،تصریح کرد :این
مدارس  641کالس دارند که تاکنون  90مدرسه به
آموزشوپرورش و نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
تحویل داده شده و  40مدرسه نیز در دست ساخت
مع��اون مهندس��ی و س��اخت اداره کل راه و
شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به انجام
مطالعات س��اخت آزادراه لردگان ب��ه ایذه ،گفت:
س��اخت ای��ن آزادراه به دلیل ترافی��ک باال صرفه
اقتصادی دارد .حس��ینعلی مقصودی در گفتوگو
با فارس ،با اشاره به اینکه مطالعات ساخت آزادراه
لردگان به ایذه توسط کارشناسان وزارتخانه راه در
حال انجام اس��ت ،گفت :پ��س از انجام این مرحله
با انتخاب س��رمایهگذار عملیات احداث این پروژه
عمرانی آغاز میشود .معاون مهندسی و ساخت اداره
کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان
اینکه در کش��ور آزادراهها توسط بخش خصوصی
احداث میشود ،افزود :هزینه ساخت این محورها
با گرفتن عوارض مس��تهلک میشود .وی با اشاره

اس��ت .وی خاطرنشان کرد :مدارسی که تاکنون از
سوی ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده مجهز به
سیستم گرمایشی روز است که با توجه به ظرفیت
این منطقه و عدم وجود گاز در آن ،سیس��تمهایی
طراحی شده که بتواند پاسخگوی این موضوع باشد.
مدنی عنوان کرد :ستاد اجرایی فرمان امام 55
پروژه مسجدسازی داشته که  50مسجد را تحویل
و در اختی��ار مردم قرار داده ،همچنین  5مس��جد
دیگر را در دس��ت احداث دارد .وی ساخت هزار و

نس��خهای از  SPVمادام ک��ه ایران عدم پایبندی
اروپا و آمریکا به تعهداتش��ان را هزینهمند نکند،
کار نخواهد کرد و این هزینه هم تنها وقتی تولید
خواهد ش��د که دولت کمی به خود جرأت دهد و
نگذارد اروپاییها و آمریکاییها با دستگاه دیپلماسی
ایران پینگپنگ کنند .اگر دولت از همان روز اول
متوقف میکرد،

بخشهایی از تعهدات برجامی را
یا حتی فروتر از آن ،بخشهایی از برنامه هستهای
را که طرف مقابل حساس��یت فراوان روی آن دارد
آغاز میکرد،
ولی در برجام محدود نشده ،با جدیت 
اکنون به ج��ای هروله میان پاریس و بروکس��ل،
میتوانست در تهران بنشیند و تصمیم بگیرد که
میخواهد تلفنهای اروپاییه��ا را جواب بدهد یا
نه؟ در آن صورت ،تحریم و فش��اری هم اگر اعمال
میشد ،بیشک بیش از این چیزی نبود که اکنون
اعمال ش��ده اس��ت .مفروض گرفتن اینکه ترامپ
انتخاب��ات  2020را خواهد باخت ،یعنی گره زدن
سیاست خارجی ایران به سیاست داخلی آمریکا؛
و این ،هم فرصتهای گرانبهایی را خواهد سوزاند،
هم نتیجه تضمینشده نخواهد بود و هم حتی اگر
ترامپ انتخابات را ببازد معلوم نیس��ت آنها که به
جای او میآیند ،رفتار بهتری با ایران داشته باشند؛
همچنان که تا همین جا هم ترامپ نتوانس��ته در
دش��منی با ایران از اوباما سبقت بگیرد .مهمتر از
خیال میکند دولتی هست و
همه اینها ،ملتی که 
مشغول برنامهریزی برای حل مشکالت آنهاست ،تا
در شبکههای اجتماعی

@vatanemrooz

 920واحد مس��کونی برای محرومان ،احداث 88
مرکز بهداشت ،خدمات بیمهای به  19هزار و 600
یتیم ،توزیع  400جهیزیه ،توزیع  11هزار بس��ته
لوازمتحریر و  10میلیارد تومان وام قرضالحس��نه
ب��رای نیازمندان را ازجمله اقدامات س��تاد اجرایی
فرمان امام در سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

■■سیستان و بلوچستان 5هزار مدرسه تخریبی دارد

مدیرکل نوس��ازی ،توس��عه و تجهیز مدارس
سیستان و بلوچستان گفت ۵ :هزار و  ۱۸۹مدرسه

افتتاح آزادراه چهارخطه شهرکرد -لردگان در سال آینده
به اینکه ترافیک خودروها از اصفهان به خوزستان
از ورودیهای شرقی استان هدایت میشود ،اضافه
ک��رد :ای��ن ترافیک به بروجن منتقل و س��پس از
لردگان به س��مت ایذه خارج میشود .مقصودی با
بیان اینکه محورهای مواصالتی از اصفهان تا لردگان
تقریباً چهارخطه هس��تند ،ادامه داد :به طور مثال
جادههای سفیددشت-زرینشهر ،بروجن -مبارکه،
بروجن-دهاقان و اصفهان به شهرکرد چهارخطه و
دیگر مسیرها نیز در حال چهارخطه شدن هستند
ولی محور لردگان به کارون  3و  4دوخطه است.
مع��اون مهندس��ی و س��اخت اداره کل راه و

ورود به آستانه «بیدولتی»
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...ی��ا آیا آنه��ا بودند که
تضمین میدانس��تند ،یا آنها متن

امضای کری را
برجام را چنان نوشتند که اکنون حتی یک سطر
آن هم قابل استناد نیست ،و از این مهمتر ،آیا این
رقبا بودند که با س��خن گفتن از برجامهای  2و3
ک��ه میتواند امتیاز
دش��من را به طمع انداختند 
تعهدات برجامی خود را گروگان بگیرد و امتیازهای
بیش��تر از ایران مطالبه کند؟ و ب��از آیا این رقبا و
منتقدان بودند که یک روز کشور را به امید برجام
نشاندند ،روز دیگر ،به امید هیالری کلینتون ،بعد به
امید پی��روزی دموکراتها در کنگره ،حاال به امید
اروپا و بعد هم البد -از اروپا که آبی گرم نش��د -به
امید باختن ترام��پ در انتخابات 2020؟ تا زمانی
که چنین نگاهی به سرچشمه مشکالت در دولت
جمهور نمیتواند خود را از

فراگیر اس��ت و رئیس
دست این «دگمهای اعتدالی» خالص کند ،امید
به تغییر ،وضع طلب روزی ننهاده کردن است.
سوم -کامال روشن است اروپا قصد ندارد -و اساسا
نمیتواند -راهی برای ایستادن در مقابل تحریمهای
آمریکا پیدا کند .دولت نیز آشکارا فاقد یک راهبرد
برای پایبند کردن طرفهای مقابل به تعهداتشان
حدس میزنم در هفتههای آینده

است .من البته
برای بستن دهان منتقدان هم که شده ،نسخهای
شکستهبس��ته از  SPVرا اعالم خواهند کرد ،ولی
ای��ن از چاله درآمدن و در چاه افتادن اس��ت .هیچ
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سال  2020چه باید بکند؟ بنشیند که معلوم شود
دعوای دموکراتها و جمهوریخواهان در واشنگتن
کجا میرسد؟!
به 
چهارم -دولت نیازمند گرفتن تصمیمهای بزرگ
است .با وضع فعلی ،منطقیترین حدس این است
ک��ه جایی در میان��ه س��ال  ،1398زمانی که کار
دولتداری بسیار س��خت و عرصه بر آقایان تنگ
شود ،در مقابل آمریکا اعالم پیروزی خواهند کرد
و خواهند گفت با  ،SPVآمریکا در جهان منزوی
ش��ده ،توطئه ضدایرانی آمریکا شکست خورده و
حاال میتوان از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کرد!

این یعنی دوباره پس از این همه تجربه پرهزینه به
خانه اول بازخواهیم گش��ت و در آستانه انتخابات
مجلس ،مجددا دوقطبی سازش -مقاومت ،اینبار
درباره برنامه منطقهای ایران ب��ه راه خواهد افتاد.
ما میگوید برنامه
شواهد متعددی هس��ت که به 
کموبیش همین اس��ت که گفته شد و کسانی در
بیرون ایران هم منتظر نشستهاند «ساعت صفر»
یعنی زمانی که ناآرامیهای داخلی با دوقطبیسازی
گ��ره میخورد
می��ان اقتص��اد و برنامه منطقهای 
فرا برس��د .این وضعیت حامل این پیام اس��ت که
ل مسأله در گرو یک تغییر ریخت
ش��اید اساسا ح 
اساسی در محیط سیاست داخلی ایران است و اال
با دوره تناوب چندساله ،همان داستان برجام قرار
است به دست عوامل داخلی -و البته هر بار بدتر از
بار قبل -در کشور تکرار شود.

شهرس��ازی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به
اینک��ه روزانه بالغ ب��ر  30تا  35ه��زار خودرو از
این محور عبور میکنند ،گفت :ترافیک این مسیر
روزان��ه در حال افزایش اس��ت و با این تردد صرفه
اقتصادی برای احداث آزادراه دارد .وی با اش��اره به
اینکه عملیات احداث آزادراه چهارخطه شهرکرد-
بروجن -لردگان در س��الهای گذش��ته آغاز شده
اس��ت ،افزود :طول این مسیر  150کیلومتر است
که  100کیلومتر از بروجن به لردگان و  50کیلومتر
از شهرکرد به بروجن است .مقصودی با بیان اینکه
از عملیات باند دوم شهرکرد به بروجن  12کیلومتر

در سیس��تان و بلوچس��تان تخریب��ی و نیازمند
بازسازی اس��ت .علیرضا راش��کی در گفتوگو با
تس��نیم ،اظهار داش��ت :در حال حاضر  8هزار و
 905کالس درس اس��تان ک��ه  46درص��د را در
برمیگیرد مس��تحکم اس��ت ،همچنین  5هزار و
 189مدرس��ه در سیستان و بلوچستان تخریبی
و نیازمند بازسازی است .مدیرکل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس سیس��تان و بلوچس��تان گفت:
در مجموع در کل کش��ور  62درصد کالسهای
مدارس نیازمند تخریب ،بازس��ازی و مقاومسازی
است که در سیستان و بلوچستان این رقم معادل
 54درص��د اس��ت .وی ادامه داد :درباره وس��ایل
گرمایش��ی م��دارس از س��ال  1392تقریب��ا 11
هزار و 100کالس ناایمن در اس��تان شناسایی و
برنامه استانداردس��ازی سیس��تمهای سرمایشی
و گرمایش��ی آنها راهاندازی شده است که در این
مدت  708بخاری تابشی و یکهزار و  631سیستم
حرارت مرکزی از نوع پکیج گازوئیلی در مدارس
نصب شده است .راشکی با بیان اینکه در مجموع
 2هزار و  339کالس ،شرایط ایمن دارند ،تصریح
کرد 8 :هزار و  680کالس شرایط خوبی ندارد که
تجهیز این مدارس بر عهده اس��تانداری ،سازمان
نوس��ازی ،توس��عه و تجهیز مدارس و هاللاحمر
ن قدم هاللاحمر با طرح
قرار گرفته و در نخستی 
ققنوس  520بخاری تابش��ی در م��دارس نصب
خواهد کرد.
باقی مانده است ،اضافه کرد :از عملیات ساخت باند
دوم محور بروجن به لردگان نیز  80کیلومتر احداث
ش��ده است .معاون مهندسی و س��اخت اداره کل
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ،آزادسازی
اراضی ش��خصی و انتخاب پیمانکار در برخی نقاط
را از جمل��ه مراحل پایانی ای��ن پروژه عنوان کرد و
ادام��ه داد :تاکنون  120میلیارد تومان در عملیات
س��اخت این پروژه هزینه ش��ده و برای تکمیل به
 250میلیارد تومان نی��از دارد .وی گفت :احداث
دو تونل بزرگ در گردنه کرهبس و ساخت پل روی
رودخانه این منطقه از جمله عملیات پرهزینه این
محور هستند .مقصودی افزود :بر اساس قراردادهای
موجود عملیات س��اخت این محور در سال  98به
پایان میرسد.

همدان

گاز جايگاههای سوخت
فاقد معاینه فنی قطع میشود

معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری همدان
گف��ت :بای��د اخط��ار استانداردس��ازی به 8
جای��گاه س��وخت گاز طبیعی در اس��تان که
اقدام به ثبتنام ب��رای معاینه فنی نکردهاند،
داده ش��ود در غیر این ص��ورت گاز آنها قطع
خواهد ش��د .به گزارش ف��ارس ،محمودرضا
عراق��ی درب��اره استانداردس��ازی جایگاههای
سوخت گاز در استان نیز گفت :این جایگاهها
نباید به مکانهای دولتی داده ش��ود و باید به
جایگاههای بخش خصوصی برای ارائه خدمات
واگ��ذار ش��ود .علی حس��ینی ،مع��اون فنی
عملیات ش��رکت نفت همدان نیز در این باره
بیان کرد :از  44جایگاه س��وخت گاز طبیعی
فع��ال در هم��دان برای  15جایگاه س��وخت
استانداردس��ازی ش��ده و  8جایگاه نیز هنوز
اقدام به استانداردسازی نکردهاند.
خراسان رضوی

آستان قدس رضوی آماده همکاری
با دولت در حل مشکالت است

تولیت آس��تان قدس رضوی گفت :آستان
ق��دس رضوی در قبال حل مش��کالت مردم
حاضر به هر نوع همکاری با بخشهای مختلف
کشور از جمله دولت و مدیریت استان بوده و
خواهد بود .به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم
والمسلمین سیدابراهیم رئیس��ی در دیدار با
استاندار جدید خراسان رضوی اظهار داشت:
مشهد مقدس س��االنه حدود  30میلیون نفر
جمعیت متغی��ر دارد که در کش��ور بینظیر
است و نیازمند اقتضائات خاصی است .رئیسی
اف��زود :وظیفه داریم در جه��ت خیر و صالح
مردم و تس��هیل امر زی��ارت هرچه میتوانیم
بهدستگاههای مختلف کمک و در این راستا
تالش کنیم.
وی ادام��ه داد :در مش��هد مق��دس رابطه
شهروند و گردشگر نیس��ت ،بلکه مفهوم زائر
و مج��اور وج��ود دارد و بههمی��ن دلیل همه
مس��ؤوالن در ای��ن ش��هر و اس��تان خادمان
حضرت رضا(ع) هس��تند .رئیسی خاطرنشان
ک��رد :آس��تان قدس رض��وی در قب��ال حل
مش��کالت مردم حاضر به هر نوع همکاری با
بخشه��ای مختلف کش��ور از جمله دولت و
مدیریت استان بوده و خواهد بود.

