صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)
نمابر دبیرخانه051-37624395 :
سرپرستىاستان خراسان جنوبى:بیرجند،خىابان مدرس،خىابانباهنر غربى،شماره43
تحریریه056- 32448050 :
تلفن سرپرست 056 - 32443939:
صندوق پستی97175 -514 :
واحد آگهی و اشتراک 056 - 32448052:

مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
صندوق پستی91735-511 :
پیامك2000999 :

email:birjand@khorasannews.com

گوناگون
• • 40سالگی ،پرشکوه تر از هر سال

شبکه خبر -مردم غیور و همیشه ایران اسالمی در
سالروز  40سالگی انقالب بار دیگر با حضور گسترده
و باشکوه در خیابان ها وفاداری خود را به نمایش
گذاشتند و بارش برف و باران هم نتوانست در عزم و
وفاداری مردم نسبت به حمایت از انقالب خدشه ای
وارد کند و میلیون ها ایرانی در جای جای ایران اسالمی
به خیابان ها آمدند تا پاسخ محکمی به یاوه گویی
سردمداران آمریکا بدهند.

• •عیدی بازنشستگان واریز شد

شبکه خبر« -تقی زاده» مدیر عامل صندوق
بازنشستگی کشوری با اشاره به این که عیدی امسال
بازنشستگان زودتر از پرداخت حقوق بهمن ماه،
یکشنبه شب به حساب بازنشستگان زیرپوشش این
صندوق واریز شد ،گفت :مبلغ عیدی بازنشستگان
کشوری بر اساس تصمیم هیئت دولت ،حدود یک
میلیون تومان خواهد بود.

• •پنج شنبه؛ واریز یارانه نقدی بهمن

صدا و سیما -بر اساس اعالم سازمان هدفمندی
یارانهها ،نود و ششمین مرحله پرداخت یارانه
نقدی ساعت  ۲۴پنج شنبه  ۲۵بهمن ماه به حساب
سرپرستان خانوارها و به ازای هر نفر  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان واریز میشود.

• •آنفلوآنزای خوکی تکذیب شد

مهر -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ادعای
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
مبنی بر مشاهده مواردی از ابتال به آنفلوآنزای خوکی
در کشور را تکذیب کرد.

• •ثبات نسبی قیمت سکه

صداوسیما«-کشتیآرای»رئیسکمیسیونتخصصی
طال و جواهر از ثبات نسبی قیمت سکه و طال با کاهش
تقاضا در بازار خبر داد و گفت :روز گذشته هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی چهار میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و سکه
یک گرمی  ۷۵۵هزار تومان عرضه شد.

• •طرح کاهش آسیب های اجتماعی تدوین
می شود

ایرنا« -رستم وندی» رئیس شورای اجتماعی
کشور گفت :از دو سال پیش تیم های تحقیقاتی و
کارشناسی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب
های اجتماعی مشغول به کار هستند و تا پایان امسال
این طرح تدوین خواهد شد.
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رئیسجمهورمطرحکرد:

برایساختموشکهایمانازکسیاجازهنمیگیریم

رئیس جمهور روز گذشته در اجتماع
راهپیمایان تهرانی با اشاره به این که ۲۲
بهمن امسال ویژگی های خاص خود را
داردچراکهازیکطرفهمزمانباچهلمین
سالگرد انقالب اسالمی ایران است و از
طرفدیگرایامدههفجرعطروبویفاطمی
دارد ،گفت :از طرف دیگر امسال در
شرایطی جشن  ۲۲بهمن را برگزار می
کنیمکهآمریکاوصهیونیسممردمرادرفشار
ومنگنهتحریمقراردادهاندبنابراینحضور
مردمدرخیابانهایایراناسالمیوتهران،
به این معناست که نقشههای یک ساله
دشمن نقش برآب شده است .به گزارش
شبکه خبر ،حجتاالسالم والمسلمین
«روحانی»باتاکیدبراینکهامروزدنیابداند
قدرت جمهوری اسالمی ایران به مراتب از
روزهای رزم و جنگ بیشتر است ،گفت :ما
برای ساختن انواع موشکهای ضد زره،

پرداخت
حقوقکارکنان
تا ۲۰اسفند

پدافند هوایی ،زمین به دریا و دریا به دریا و
انواع موشک های زمین به زمین از کسی
اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت .وی با
تاکید بر این که اگر در این 40سال در برابر
توطئهها پیروز شدیم ،به دلیل اسالمیت و
جمهوریتبود،ادامهداد:آنچهباعثشده
است روز به روز مردم ما با وجود فشارهای
دشمن با نشاط بیشتر ،مسیر خود و آرمان
خود را ادامه دهند ،آن است که هر دو سال

یکبارپایصندوقآرامیروندوافرادمورد
نظر خود را انتخاب می کنند .وی تصریح
کرد :تنها کشوری هستیم که بدون سر
فرودآوردندربرابردشمنان،ازفصلهفت
سازمان ملل متحد خارج شدیم که این
قدرتملتایرانوقدرتدیپلماسیماست.
ماتنهاکشوریهستیمکهحقهستهایما
درسازمانمللوشورایامنیتتثبیتشده
است .وی با اشاره به نقش مهم ایران در

حقوقکارکنانتا ۲۰اسفندماهپرداختمیشودتادرپایانسالمشکلی
از این بابت نداشته باشیم .معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور در سفر به اردبیل گفت :با وزیر امور اقتصادی و دارایی و
خزانهداریهماهنگیهایالزمانجامشدهتاعیدیکارکناننیزروزهای
اخیر پرداخت شود که بخشی از این مبالغ پرداخت شد و با درخواست
وزیرانودرخواستوجهازخزانهطیامروزاینپرداختیهاادامهخواهد
داشت.بهگزارشایسنا«،نوبخت»بااشارهبهکاستیهادرجنگاقتصادی
واظهارشرمندگیازمردمدربروزبرخیکمبودهاومشکالتاقتصادی

منطقههمگفت:ایرانتنهاکشوریاستکه
میتواندبهکمکملتهایمنطقهبشتابد.
بدونایرانهیچطرحیدراینمنطقهقابل
اجرا نخواهد بود .وی ادامه داد :به زودی
مردم شاهد خواهند بود که رفاه فراوانی را
دولتالکترونیکبرایآنهاایجادمیکند.
همچنینبحرانآبومحیطزیستراکنترل
ونهادهایمالیوبانکهاراتنظیممیکنیم.
ویتاکیدکرد:اگردرسالهایاولانقالب
توانستیمتروروشورشرامهارکنیمبهدلیل
این بود که ملت و دولت پشت سر امام (ره)
قرار داشتند .در تحریمها نیز با ایستادگی،
همکاری ،همراهی و تعاون در برابر آمریکا
پیروز خواهیم شد .ما نمیگذاریم آمریکا
پیروزشود.ویادامهداد:مردممامشکالتی
دارند اما با کمک هم این مشکالت را پشت
سرخواهیمگذاشت.وضعآمریکابهمراتب
بدترازآناستکهخودشانفکرمیکردند.

ادامه داد :امروز با میزان زیادی از طرحها و پروژههای زیربنایی رو به رو
هستیم که اجرای آنها بخش بزرگی از منابع کشور را درگیر خود کرده
است و نباید برخی نارساییهای کوچک در توزیع اقالم ضروری مردم،
حالوت و شیرینی کارهای بزرگ و طرحهای عظیم را به نوعی زیر سوال
ببرد .وی با بیان این که در شاخصهای توسعه یافتگی در این ۴۰سال،
کارهایبزرگوگاهبهتآوریانجامشدهاست،افزود:گاهیاحساسما
بهرخدادهامتفاوتترازواقعیتاستکهالبتهدشمناننیزبیکارننشستند
وبابرجستهکردنکاستیهاسعیدارندریشهامیدواعتمادرابخشکانند.

جزئیاتعیدیکارگران

سیبوپرتقالبهاستانهاحملشد

راه اندازی سامانه گوشت وارداتی

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار دو
میلیون و  ۲۲۲هزار و  ۵۳۸تومان است و در صورتی که
کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشند۱۸۵ ،
هزار و  ۲۱۱تومان عیدی دریافت می کنند .به گزارش
تسنیم ،بر اساس قانون کار ،کارگاه های مشمول قانون
کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال
کار معادل 60روز آخرین مزد ،به عنوان عیدی و پاداش
بپردازند.مبلغپرداختیازاینبابتبههریکازکارکنان
نباید از معادل  90روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز
کند.براساساینگزارش،حداکثرعیدیمصوبامسال
حدودسهمیلیونو 333هزارو 807تومانخواهدبود.

صدا و سیما -مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران از تدارک مناسب و با کیفیت میوه شب
عید مورد نیاز استانها خبر داد و گفت :تاکنون حمل
سیب مورد نیاز به میزان  ۲۳هزار و  ۷۶۰تن پایان یافته
و حدود شش هزار تن ذخیره احتیاطی سیب درختی
نیز با تالش اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران تأمین
شده است .به گفته «شیرزاد» ،از مجموع  ۲۸هزار و
 ۵۵۰تن پرتقال تامسون مورد درخواست کمیتههای
راهبردی استانی  ۱۴هزار و  ۳۰۰تن از مازندران به
مراکز ذخیرهسازی استانها حمل شد و بقیه بر اساس
برنامه تنظیمی در مرحله انجام است.

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به
افزایش  ۱۴۶درصدی واردات گوشت گوسفندی ،از
راه اندازی سامانه جامع گوشت قرمز وارداتی خبر داد
و گفت :چند روز قبل این سامانه در کارگروه تنظیم بازار
معرفی و قرار شد صفر تا  100عملیات واردات و توزیع
گوشت قرمز وارداتی به وسیله این سامانه ثبت شود .به
گزارش مهر« ،بصیری» هدف از راه اندازی این سامانه
را جلوگیری از خروج گوشت یارانه ای از شبکه توزیع و
واسطه هایی ها اعالم و اضافه کرد :مقرر شد این سامانه
به طور رسمی فعالیت خود را از  ۲۵بهمن ماه آغاز کند
اما باید منتظر ابالغیه کارگروه تنظیم بازار بود.
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سیاسی و بین الملل

بازتاب حضور ملت در رسانه های بیگانه
حضور پرشکوه و دشمن شکن ملت ایران در راهپیمایی حماسی  22بهمن بازتاب گسترده ای
در رسانه های خارجی داشت .به گزارش شبکه خبر 300 ،خبرنگار خارجی از  125رسانه بین
المللی راهپیمایی شکوهمند ملت ایران را در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی به تصویر
کشیدند .شبکه های الجزیره ،المیادین ،المنار ،دویچه وله ،بی بی سی ،فرانس  ،24رویترز و
آسوشیتد پرس با قطع برنامه های عادی خود ،بخش هایی از حضور میلیونی روز گذشته ملت
ایران را به طور زنده پخش کردند .شبکه فرانس  24با پخش صحنه هایی از راهپیمایی میلیونی
مردم در تهران اعالم کرد :سقوط نظام شاهنشاهی و استقرار انقالب اسالمی برای بسیاری غیر
منتظره بود .شبکه المیادین هم در گزارشی از تهران گفت :مردم ایران جواب تحریمهای ترامپ
وسیاستمدارانآمریکاییراباشعار«مرگبرآمریکا»میدهند.خبرنگارالمناردرتهرانهماعالم
کرد :تظاهرات امسال  22بهمن در ایران پررنگ تر و پرشورتر از سال های گذشته بود .شبکه
سی ان ان هم از تهران گزارش داد :ایران نشان داده است در برابر آمریکا و فشارهای بین المللی
تسلیمنمیشود.شبکهبیبیسی(انگلیسی)درخبریبهبرگزاریراهپیمایی 22بهمنچهلم
در ایران و تهران پرداخت و افزود :انقالب اسالمی آغاز شکل گیری یک قدرت منطقه ای بود.

دیدار ظریف با همتای لبنانی

تسنیم« -ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان که در لبنان به سر میبرد ،با همتای لبنانی خود
«میشل عون» دیدار و بر روابط و همکاریهای سیاسی ،تجاری و اقتصادی بین ایران و لبنان،
آمادگی شرکت های ایرانی برای مشارکت در پروژه های این کشور و مسائل منطقهای به ویژه
موضوع سوریه و آوارگان آن کشور در لبنان تاکید و گفت و گو کرد.

روابط اقتصادی ایران و ژاپن توسعه مییابد

مهر« -الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی قبل از سفر به ژاپن با اشاره به اهمیت گسترش
روابط ایران و ژاپن بر افزایش تعامالت و روابط اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد و گفت :سفر به
این کشور برای توسعه همکاریهای دو جانبه میان ایران و توکیو انجام می شود.

مقابله با ایران به نفع عربستان است

ایسنا -وزیر مشاور عربستان در امور خارجه با ادعای این که جنگ یمن چیزی نبوده است که
سعودیهاخواهانآنباشند،مدعیشد:مقابلهعربستانباایراندریمن،بهنفععربستانوجهان
است« .عادل الجبیر» با بیان این که نفروختن سالح به عربستان تنها به تقویت ایران و نیروهای
تروریستیموردحمایتشدرمنطقهمیانجامد،افزود:مابهدعوتدولتیمنواردجنگشدهایم.این
جنگچیزینبودکهماانتخابکردهباشیم،امااجازهنمیدهیمحزبا...وایرانآنراهدایتکنند.

ادعای پمپئو درباره حضور فرزندان مقامات ایران در آمریکا

ایسنا-وزیرامورخارجهآمریکاباطرحادعاهاییبیاساسعلیهمقاماتکشورمانگفت:واشنگتندر
حالبررسیموضوعحضورفرزندانبرخیمقاماتایرانیدرآمریکاستزیراآنهاباپولمردمایران،
فرزندانخودرابرایزندگیبهخارجازکشورمیفرستند«.پمپئو»درادامهادعاهایشافزود:اینموضوع
کهآنها(مقاماتایران)اعضایخانوادهشانرابهخارجمیفرستند،برایماهمنگرانکنندهاست.

جهانگیری :هدف تحریمها ،ملت است نه نظام

شبکهخبر-معاوناولرئیسجمهوردرجمعراهپیمایان۲۲بهمنباتصریحاینکههدفتحریمها،ملت
ایراناستنهنظاماسالمی،گفت:سردمدارانآمریکادروغمیگویند،آنهادرکتابهنرتحریم،نوشتهاند
کهبایداجازهتأمیننیازهایاصلیمردمراندادتاملتعلیهحکومتشورشکنند.بهگفته«جهانگیری»،
حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی سالروز  40سالگی انقالب اسالمی این پیام را برای آمریکا
وآمریکاییانداشتکهملتودولتدرکنارهمایستادهاندتاتحریمهایشمارابهشکستبکشانند.

