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اخبار استان

انتقاد پژمانفر از کمبود
بودجه عشایر

فارس -احمد صادقی گلمکانی ،مدیرعامل
منطقه ویـــژه اقــتــصــادی ســرخــس ،در
گفت وگویی بیان کرد :سرعت اتفاقات در
این منطقه در سالهای اخیر آنقدر شدت
گرفته است که اگر کسی در سرمایهگذاری
موردنظر خود تعلل کند ،سرمایه گذاران
دیگر فرصتها را در این منطقه میگیرند و
شروع به کار میکنند.
وی دراینباره از ثبت بیش از  ۶2درخواست
سرمایه گذاری در ایــن منطقه طی سال
گذشته خبر داد و گفت :از این تعداد ،افزون
بــر 5۷مــورد درخــواســت سرمایهگذاری
تصویب شده و  ۳۴مورد هم قراردادش بسته
شده است.

مرغداران ضرر میکنند
صبح توس -سعید سلطان محمدی ،دبیر
انجمن اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان
رضوی ،درباره افزایش قیمت گوشت مرغ
اظهار کرد :با مقایسه ای که دربــاره قیمت
نهادههای دامی انجام دادهایم ،حدود ۳۰
درصد افزایش قیمت در بخش ذرت و سویا
صورت گرفته است.
وی افزود ۸۰ :درصد هزینههای تمامشده
مرغداریها مربوط به خوراک آنها میشود
که عمدتا نیز وارداتــی است .وی افــزود :بر
همین اســاس ،قــدرت خرید مــردم پایین
آمــده اســت .لذا با همه این مــوارد گوشت
مرغ باالی  ۱۰هزار تومان تولید می شود.
سلطانمحمدی تصریح کرد :در حال حاضر،
مرغدار با وجود افزایش قیمت صورتگرفته
ضرر میکند.

مشارکت  57درصدی
در جشنواره جابر
ایرنا -ابوالحسن حقیقی ،معاون آموزش
ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان
رضــــوی ،در مــراســم پــایــانــی جــشــنــواره
جا بر بن حیا ن قطب شهید فر و مند ی
شهرستان سبزوار گفت :در سال تحصیلی
جاری  5۷درصد دانشآموزان ابتدایی این
استان در جشنواره منطقهای جابربنحیان
شرکت کــرده انــد کــه در مقایسه بــا سال
تحصیلی قبل  ۷درصد بیشتر است.
وی افـــزود :ایــن طــرح در مقطع آمــوزش
ابتدایی یکی از مهمترین رویدادهای علمی
و پژوهشی بــرای دانــشآمــوزان اســت .در
این چهارچوب دانش آموزان خراسانی به
موضوعات زیست محیطی ،کمبود آب و
پسماند پرداختند.

ایجاد  110هزار
فرصت شغلی در استان
مهر -محمد سنجری ،مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی خراسان رضوی ،در کارگروه
تخصصی اشتغال و سرمایهگذاری بجستان
اظهار کرد :طبق برنامهریزی دولت در سال
جاری باید بیش از یک میلیون و  ۳۳هزار
شغل در کشور و  ۱۱۰هــزار فرصت شغلی
در خراسان رضوی ایجاد و برنامههای سال
 ۹۶نیز پیگیری شود .وی افزود :برای آماده
کردن بستر باید اعتمادبهنفس جوانان را باال
برد و بستر کار را نیز فراهم کنیم که البته سال
گذشته در خراسان رضوی بالغ بر  ۹5درصد
و در بجستان  ۱۳۰درصد برنامه اشتغال را
پیگیری کردیم و سه هزار و  ۷۰۰نفر در استان
مشغولبهکار شدند.

قاسمی با اشاره به اهداف اقدام اخیر آمریکا تاکید کرد

موگرینی :حفظ برجام برای ما حیاتی است

ادامه همکاری های ایران  ،روسیه و ترکیه

ثبت نام  450هزار نفر
برای کولبری
میزان -شهریار حیدری ،مدیرکل امور مرزی
وزارت کشور ،با اشــاره به مصوبه کول بری
در سال  ۹۶گفت :در جریان تصویب نامه
هیئت دولت ،در  ۱۳شهرستان ۱5 ،بازارچه
مرزی ایجاد کردهایم .این شهرستانها در
استان های آذربایجان غربی ،کردستان،
کرمانشاه و سیستانوبلوچستان واقع است.
وی همچنین از ثبت نام نزدیک  ۴5۰هزار نفر
در سامانه ساماندهی کولبران خبر داد.

عکس :تسنیم

استقبال ازسرمایهگذاری
در سرخس

اخبار کوتاه

آینده توافق هسته ای تاریخی ایــران چندان
روشن نیست و نجات آن ممکن است به موفقیت
نهچندان محتمل مداخله دقیقهنودی سران اروپا
در دیدار با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
وابسته باشد.
سفرهای جداگانه امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور
فرانسه ،و آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،اواخر
ماه جاری میالدی به واشنگتن و سفر ناگهانی و
احتمالی ترزا می ،نخستوزیر انگلیس ،احتماال
آخرین سرمایهگذاری سران خارجی روی برجام
در مالقات با ترامپ پیش از ضرباالجل نیمه ماه
مه خواهد بود.
ترامپ مدعی شــده اســت در دوازدهـــم مــاه مه
از توافق هسته ای خــارج می شود مگر اینکه
مذاکرهکنندگان آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
بتوانند درباره اصالح آنچه به عقیده او نواقص
جدی برجام است به توافق برسند.
ایران نیز اعالم کرده است خروج آمریکا از برجام
و اعمال دوباره تحریمها میتواند این توافق را
نابود و طیفی از تهدیدها را مطرح کند از جمله
آغــاز دوبــاره و فــوری فعالیتهای هستهای که
در حال حاضر به واسطه توافق ممنوع شده
است.
مایک پومپئو ،رئیس سیا که به عنوان وزیر
خارجه نیز انتخاب شده است ،روز پنجشنبه
به قانون گذاران گفت :این مسئله برای سران
اروپــایــی مهم اســت و مــیدانــم زمانی که طی

عکس :ایسنا

تسنیم -حجتاالسالم پژمانفر ،سخنگوی
فــراکــســیــون عشایر مجلس ،گــفــت :در
خراسان رضــوی  ۱۳شهرستان عشایری
داریــم و در مقابل این  ۱۳شهرستان ،کل
اعتبارات سازمان عشایری ما یک میلیارد
و  ۳۰۰میلیون تومان است؛ یعنی به ازای
هر شهرستان ۱۰۰ ،میلیون تومان اعتبار
داریم .بیش از هفت هزار خانوار عشایری در
خراسان رضوی داریم و حدود  ۳۶هزار نفر
جمعیت عشایر استان است که یک میلیون
واحد دامی دارند.
وی ادامه داد :کدام طرح صنعتی با ۱۰۰
میلیون تومان نتیجه اش یک میلیون واحد
دامــی اســت؟ در استان خراسان رضوی،
هفت هزار و  5۰۰تن گوشت تولید میشود.
اگر به این عشایر رسیدگی نشود ،ممکن
است بخش مهمی از اینها به حاشیه شهرها
مهاجرت کنند.

آخرین تالشهای اروپا برای حفظ آمریکا در توافق هستهای
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روزهـــای آتــی به آمریکا سفر کنند ،امیدها و
نگرانیهای خود در این زمینه را مطرح خواهند
کرد.
با این حال ،فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا ،روز گذشته پیش از نشست
شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ
گفت :سه کشور اروپایی طرف برجام (انگلیس،
فرانسه و آلمان) سایر اعضا را از نتیجه تالشها
بهویژه در ارتباط با دولت آمریکا و همچنین ادامه
کار ما با ایران برای تداوم پایبندی به برجام آگاه
خواهند کرد.
به گزارش ایرنا ،وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران
نیز گفت :ما در زمان حاضر ،تحریم هایی علیه
ایران در ارتباط با موضوعات غیرهستهای داریم
اما امروز هیچ تصمیمی برای تحریم (جدید) ایران
نداریم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا تأکید
کرد :ما تمام تالش خود را میکنیم که با دوستان
آمریکایی خود کار کنیم و این مسئله را تضمین
کنیم که همه طرف ها به اجــرای کامل برجام
متعهد باقی بمانند.
موگرینی تصریح کــرد :کارها ادامــه دارد و ما
اعتقاد داریــم که حفظ وحــدت در ایــن زمینه
ضروری است .اروپاییها همواره بهروشنی بیان
کردهاند که برای ما حفظ برجام حیاتی است و
متضمن منافع راهبردی ماست و ما به آن پایبند
خواهیم بود.

بهرام قاسمی ،سخن گوی وزارت امور خارجه
کشورمان ،صبح روز گذشته در اولین نشست
خبری خود در سال  ۱۳۹۷با اشــاره به حمله
موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه و با بیان
اینکه به نظر می رسد یکی از اهــداف اساسی
در اقدام عجوالنه و نابخردانه آمریکا به همراه دو
متحدش در تهاجم به حاکمیت و سرزمین سوریه
ایجاد شکاف بین سه کشور ضامن آتشبس در
سوریه (ایران ،روسیه و ترکیه) بوده است بیان کرد:
روند آستانه تاکنون توانسته است به موفقیتهایی
در حل بحران سوریه دست پیدا کند و شاید آنها
از روند موفقیتآمیز آن خشنود نبودهاند و یکی
از دالیل حمله به سوریه ایجاد شکاف بین این سه
کشور بوده است .به نظر من ،این خیال خامی
است و سه کشور مانند گذشته به رغم برخی
اختالف نظرهایی که دارند همکاریهای خود را
در راستای مبارزه با تروریسم ،کمک به حاکمیت
و حفظ تمامیت ارضی سوریه ادامه میدهند و
این یک اصل الیتغیر است.به گزارش ایسنا ،وی
با تأکید بر اینکه این موضوع در دستور کار سه
کشور است ادامه داد :گرچه ممکن است اختالف
نظرها و دیدگاههایی بین سه کشور حاضر در روند
آستانه وجود داشته باشد ،این همکاریها ادامه
خواهد داشت و تبادل هیئتها به منظور کاهش
اختالفات و افزایش اشتراکات صورت میگیرد.
سخن گوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی
خود با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی در

حریرچی با اشاره به شیوع اختالالت روانپزشکی مطرح کرد

صالحی در مراسم رونمایی از کتاب خاطراتش مطرح کرد

کاهشاختالالتروانیباتوسعهفضایسبز

ایرج حریرچی ،سخنگوی وزارت بهداشت ،روز
گذشته در نشستی خبری با اشاره به اینکه 2۳/۴
درصد از جمعیت افراد بالغ در کشور دچار یک
اختالل روانپزشکی در طول سال بودهاند گفت:
به ازای هر چهار نفر در گروه سنی باالی  ۱5سال،
یک نفر از اختالل روانپزشکی ضعیف یا متوسط
رنج میبرد و بر اساس پیشبینیها احتمال وجود
یک اختالل روانپزشکی در طول عمر از  ۱۸تا ۳۶
درصد متغیر است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی افزود:
شیوع اختالالت روانپزشکی در طول یک سال
در استانهای مختلف کشور از  ۱2/۸درصد تا
 ۳۶/2درصد متغیر بوده است .در تهران ،میزان
این اختالالت در فواصل نزدیکتری اندازهگیری
شده است.سخن گوی وزارت بهداشت با بیان

اینکه بیماریهایی مثل سرطان ،دیابت و حوادث
ترافیکی تأثیر زیــادی بر بیماری های کشور و
به خصوص ســال هــای زندگی تــوأم با ناتوانی
دارند افزود :تأثیر بیماریهای روانی و اعتیاد در
کشور طی  25سال گذشته از رتبه هشتم به رتبه
دوم رسیده است و اختالالت اضطرابی دو عامل
اصلی از پنج عامل اول سال های ازدست رفته
عمر به علت ناتوانی در کشور هستند.حریرچی
ادامــه داد :سالمت روان بیش از آنکه امری
فردی باشد یک مسئله اجتماعی است و جامعه
ناسالم بیاعتمادی و بدگمانی را ایجاد میکند.
وی با اشاره به اینکه مبلمان شهری و استفاده از
رنگهای شاد در فضای شهر و توسعه فضای سبز
میتواند اختالالت روانی را کاهش دهد افزود:
لزومی ندارد فردی که دارای ایمان قوی یا اراده
است دچــار اختالالت روانــی نشود زیــرا برخی
از این آسیب ها به علت عارضههای ژنتیکی در
افراد ایجاد میشود.سخنگوی وزارت بهداشت
همچنین تأکید کرد :قیمت هیچ دارویی بعد از
عید تغییر نمیکند و هیچ دارویی نیز طی یک ماه
گذشته با تعرفههای جدید وارد کشور نشده است.
بنابر قول معاون اول رئیس جمهور ،هیچ تغییر
قیمتی در دارو ایجاد نمیشود.

ارتباط با جلسه اخیر سران اتحادیه عرب و مواضع
ضدایرانی که از سوی سران برخی از کشورها در
این جلسه مطرح شد تصریح کرد :اتحادیه عرب
براساس رویه قبلی خود متأسفانه تحت تأثیر
القائات برخی از اعضای آن بهخصوص مقامات
سعودی است .بر اساس این القائات ،اتهامات
و مسائلی کامال غلط و نادرست را به ایران نسبت
میدهند.قاسمی با بیان اینکه مقامات سعودی
فراموش کردهاند که دشمن ایران و جهان عرب
چه کسانی هستند و متأسفانه تالش می کنند
از این نشست برای وارد کردن اتهاماتی به ایران
استفاده کنند ادامه داد :در بیانیه پایانی نشست
نیز در چهار بند اتهاماتی نادرست علیه ایران
مطرح شد و در حاشیه نشست ،مقامات سعودی
طی مصاحبههایی اظهاراتی را علیه ایران مطرح
کــردنــد.وی خاطرنشان کــرد :اتحادیه عرب
متأسفانه تا حدودی به پایگاهی برای پیشبرد
امیال برخی کشورهای خاص عضو این اتحادیه
تبدیل شده است ،کشورهایی که دشمن خود را
اشتباه تشخیص دادهاند و به جای متهم کردن
دشمنان واقعی جهان عرب بهاشتباه ایران را که
در جهت صلح و ثبات منطقه حرکت میکند متهم
می کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه
داد :فکر میکنم در آینده بسیاری از این کشورها
از رفتار و کردار خود پشیمان میشوند و زمان به
آنها میآموزد که دشمن واقعی و دوست واقعی
آنها کیست.

ماجراینامهتاریخیوزارتخارجهبهرهبری
علی اکبر صالحی در مراسم رونمایی از کتابش
گفت :در این کتاب مواردی بود که درباره آنها
توصیه هایی مطرح شد .من سال اول ابتدایی
مــردود شــدم چــون مدرسه را دوســت نداشتم.
پدربزرگم وقتی من را برای ثبت نام میبرد من را
می کشید .من فراری بودم .خانه ما در نزدیکی
بــازاری در کاظمین بــود .من همیشه میدیدم
بچههای همسن من در مغازهها کار میکردند و
انعام می گرفتند .من می گفتم دلم می خواهد
انعام بگیرم.
به گــزارش ایلنا ،رئیس سازمان انــرژی اتمی
خاطرنشان کــرد :زمانی به پــدرم می گفتم من
می خواهم کار کنم .گفتم می خواهم سیگار
بفروشم .به من گفتند در کتاب «سیگار» را
ننویس .در کتاب نوشتند «جنس فروختم» .آن
موقع سیگار چیز بدی نبود .همه علما و مراجع
سیگار می کشیدند .وقتی می خواهید کتاب
خاطرات بنویسید ،با فرهنگ شرقی می گفتند
چیزهایی را ننویسید ولی اگر ننویسیم ،این کتاب
رسالتش را انجام نمیدهد.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
دوران مسئولیت خود در وزات خارجه نیز گفت:
سال  ۹۰وارد تحریمهای فلجکننده شدیم .وزارت

شهیندخت مــوالوردی ،دستیار رئیس جمهور در
امور حقوق شهروندی ،گفت :گفتوگوی ملی محدود
به حوزه سیاسی نیست .ما با کسانی گفتوگو میکنیم
که سوءتفاهمی دربــاره موضوعی باشد یا اختالف
دیدگاه و اختالف مشی داشته باشیم .گفتوگو به این
شکل معنا میدهد نه آنکه با همفکران و همسوهای
خودمان گفتوگو کنیم .وی در واکنش به اظهارات
برخی که معتقدند گفتوگوی ملی کارآمد نیست چون
اصالح طلبان و اصول گرایان دچار واگرایی نسبت
به دولت شدند بیان کرد :از طرف اصالحطلبان این
اعتقاد را نــدارم چون چنین وضعیتی را نمی بینم.
(خبرآنالین)
نعمت احــمــدی ،وکیل دادگــســتــری ،گفت :هر
محکومی یــک وثیقه یــا کفیل دارد .بــرای آقــای
مرتضوی هم قرار پنج میلیاردتومانی صادر شد که
همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران

وثیقه گذاشته شــد .بنابراین راه حــل دستگیری
آقــای مرتضوی بسیار ســاده اســت و باید وثیقه
ایشان را ضبط کــرد تا سر و کله خــودش هم پیدا
شود.
سید ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شــورای عالی
فضای مجازی ،گفت :تاریخی برای مسدود کردن
تلگرام مطرح نشده اســت امــا هر آن ممکن است
شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید .وی با بیان
اینکه از کسبوکارها و مؤسساتی که کانالهای زیادی
دارند دعوت شده است از پیامرسانهای خارجی به
پیام رسان های داخلی کوچ کنند افزود :به کسانی
که کسبوکارشان با کوچ از پیامرسانهای خارجی
به داخلی دچار اختالل میشود بیمه بیکاری تعلق
میگیرد( .جماران)
سید میثم سیدصالحی ،مدیر پیامرسان سروش ،در
پاسخ به سؤالی درباره نگرانی کاربران از شفاف نبودن

محمدجواد ابطحی ،نماینده مجلس ،با اشاره به
شایعات اخیر درباره سعید مرتصوی گفت :من واقعا
امیدوارم آقای اژهای این موضوع را بهشوخی گفته
باشد وگرنه مگر میشود ما بتوانیم عبدالمالک ریگی
را در آسمان دستگیر کنیم اما در دستگیری آقای
مرتضوی که بغل گوش ما هم بوده است قدمی نتوانیم
برداریم؟ افکار عمومی قطعا این موضوع را نه تنها
نمی پذیرد بلکه ســؤاالت بیشتری هم برایش ایجاد

ایسنا -علی زرافــشــان ،مــعــاون آمــوزش
متوسطه وزارت آمــوزش و پــرورش ،دربــاره
احتساب سهمیه سوابق تحصیلی در کنکور
سراسری گفت :امسال سهم سوابق همان
 ۳۰درصد است .باید سهم سوابق به صورت
صعودی در هرسال رشد یابد .پیشنهاد ما
همچنان در شورای پذیرش دانشجو افزایش
این سهم به  ۴۰درصد یا تأثیر قطعی در سال
 ۹۸است .وی همچنین با اشــاره به آزمون
استخدامی آتی این وزارتخانه تصریح کرد:
در مجموع ۱۷ ،هزار و  ۳۶۸نفر در آزمون
استخدامی جدید پذیرفته خواهند شد
و توزیع نیرو بر حسب نیاز مقاطع صورت
میگیرد .قرار است سه هزار و  2۰۰استادکار
و هنرآموز از طریق آزمون جذب شوند.

استادان از مراجع قانونی
پیگیری کنند
خانه ملت -فریده اوالدقباد ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،
با اشــاره به حضور وزیــر علوم در نشست
فراکسیون متبوعش اظهار کرد :وزیر علوم
در ایــن جلسه و در پاسخ به ســؤال فاطمه
سعیدی ،نماینده تهران ،مبنی بر پرداخت
نشدن حقوق و دستمزد استادان دانشگاه
آزاد توضیح داد استادان برکنارشده دانشگاه
آزاد می توانند پــرداخــت نشدن حقوق و
پاداشهای خود را از مراجع قانونی پیگیری
کنند .وی همچنین درباره پیشنهاد خود به
وزیر علوم توضیح داد :بهتر است وزارت علوم
با توجه به بیکاری چشمگیر فارغالتحصیالن
دانشگاهی بــر توسعه رشــتــه هــای فنی
و حــرفــه ای تمرکز کند تــا کــارآفــریــنــی و
اشتغالزایی صورت بگیرد.

انتقاد از دخالتهای
نظامی آمریکا
خارجه پیشاپیش اتفاق آتی را که ممکن بود
رخ دهد و کشور را در بنبست قرار دهد میدید.
نامه ای تدوین شد که بسیار تاریخی است .این
نامه به رهبری نوشته شد درباره این تحریمها .این
نامه هشدار نبود بلکه راهکار برونرفت هم داشت.
رهبری تقریر خوبی داشتند که موجب افتخار
وزارت خارجه است این نامه را اگر بخوانید ،نشان
میدهد وزارت خارجه چقدر بیدار و تیزبین بود و
چقدر درست تحلیل میکرد .همان اتفاقات رخ
داد و همان راهکارهایی که ارائه شده بود موجب
شد ما در ایام تحریم راههایی را پیدا کنیم و تحریم
را به گونهای دور بزنیم که فشار آنگونه که انتظار
داشتند نباشد .نامه در ابتدای دولت روحانی به
جهانگیری رسید و گفتند این نامه بسیار گویاست
و ما باید این را راهکار قرار دهیم.

سایه روشن

حریم شخصی در پیامرسانهای داخلی گفت :از یک
هفته پیش که با تصمیم قوه قضائیه حریم شخصی در
فضای مجازی ذیل ماده  25قانون اساسی قرار گرفت
و رهبری نیز فتوا دادند که تعرض به حریم شخصی
در فضای مجازی حرام است ،دیگر با خیال راحت به
هیچ یک از درخواست های امنیتی پاسخ نداده ایم
اما پیش از این درخواست هایی آمده بود که پاسخ
داده نشد و به دلیل پاسخ ندادن نیز تحت فشار بودیم.
(فارس)

استخدام  17هزار نیرو
در آموزش و پرورش

میشود( .ایران)
سید مصطفی هاشمیطبا ،نامزد دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری ،در پاسخ به سؤالی درباره
اینکه برخیها مطرح میکنند با توجه به شرایط کشور
یک نظامی باید رئیس جمهور آینده ایران باشد گفت:
ممکن است یک فرد شخصی بیاید که روحیه ای
محکم و بانظم داشته باشد در حالی که ممکن است
یک فرد نظامی بیاید که خوب عمل نکند .وی ادامه
داد :لباس که به افراد شخصیت نمیدهد .این فکر و
اندیشه است که آنان را متمایز میکند( .ایلنا)
محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران ،در واکنش
به طــرح شایعاتی دربــاره تقسیم استان تهران به
چهار استان تهران ،تهران جنوبی ،تهران شرقی و
تهران غربی گفت :این موضوع شایعه است و بنده
تقسیم تهران به چهار استان را در نظام اداری کشور
نشنیدهام( .باشگاه خبرنگاران جوان)

فـــارس -علی الریــجــانــی ،رئیس مجلس
شورای اسالمی ،روز گذشته در دیدار نوین
وینتیکیمآن ،رئیس مجلس ویتنام ،با بیان
اینکهمنطقهدرگیرمناقشاتتروریستیاست
افزود :در عراق و سوریه و همچنین افغانستان
در گذشته شاهد درگیری هایی تروریستی
هستیم که یکی از ریشههای آن تجاوز نظامی
آمریکا در منطقه است .وی ادامه داد :این یک
تجربه است که هرجا آمریکا دخالت نظامی
کرده است جریان های تروریستی فعالیت
خود را از آنجا آغاز کردهاند و عمال آمریکاییها
در ایجاد و گسترش تروریسم نقش دارند.

رونمایی از دستاوردهای
جدید هوانیروز
تسنیم -روز گذشته با حضور امیر سرتیپ
علی جهانشاهی ،معاون هماهنگ کننده
نزاجا ،و سرتیپ دوم خلبان قربانی ،فرمانده
هــوانــیــروز ارتـــش ،از ســه دســتــاورد بومی
هوانیروز در رمــپ و باند جدید هوانیروز
رونمایی شد .این دستاوردها شامل ،موشک
شفق ،دوربین دید در شب و تسلیح بالگردها
به راکتانداز و تیربار بود.

تمجید فرمانده سپاه
از اقتدار کشور
فارس -سردار سرلشکر محمدعلی جعفری،
فرمانده کل سپاه ،طی سخنانی در مراسم
تکریم و معارفه جانشین سازمان بسیج با بیان
اینکه نظام اسالمی مقتدرانه در خاورمیانه
توانسته است به پیروزی های ارزشمندی
دست پیدا کند افــزود :دشمن همه دنیا را
بسیج کرده بود تا سپاه اسالم علیالخصوص
نظام جمهوری اسالمی ایران را با جنگی که
به راه انداخته بود شکست دهد اما به لطف
خدا توانستیم داعش و همه سرکرده های
دشمن را در سالی که گذشت ریشهکن کنیم.

