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اخبار استان

افزایشتولیدچغندرقنددراستان

وضعیت آزادراه مشهد -قوچان

اصالحقوانینبرایحفظحقوقزنان

نشست دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه
حقوق بشر روز گذشته با حضور معصومه ابتکار ،معاون
زنان و خانواده رئیس جمهور ،شهیندخت موالوردی،
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی،
سیدعلیرضا آوایــی ،وزیــر دادگستری و جمعی از
سفیران کشورهای مختلف در مرکز مطالعات بین
الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار ،معاون رئیسجمهور
در امــور زنــان و خانواده در این نشست و در تشریح
دســتــاوردهــای جمهوری اسالمی ایــران در حوزه
توانمندسازی زنــان ،تصریح کرد :متأسفانه در این
سا لها شاهد فعالیتهای کمپینهایی دربــاره
ایــرا نهــراســی در عرصه بینالملل بــود هایــم و این
اقدامات مانع از این شده که چهره درستی از ایران در
عرصه زنان و حقوق بشر به جامعه بینالمللی ارائه شود.
این عضو دولت دوازدهم در بخشی از صحبتهای خود
با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در کشورمان در
حوزه سالمت و افزایش طول عمر ایرانیان ،افزود :در پی
بهبود شاخصهای سالمت در ایران شاهد این هستیم
که طول عمر ایرانیان از جمله زنان افزایش پیدا کرده و
این خود یک دستاورد بزرگی است.

افزایش حقوق زنان در دانشگاهها

صبح توس -هادی شوشتری ،نماینده مردم
قوچان در مجلس ،دربــاره آخرین وضعیت
آزادراه مشهد -قوچان گفت :آزادراه مشهد-
چناران -قوچان در بودجه سال آینده کشور
دارای ردیف بوده و باتوجه به آغاز اجرای فاز
اول این پروژه از مشهد تا چناران ،در سال
آینده شاهد آغاز فاز دوم این آزادراه از چناران
تا قوچان خواهیم بود .وی ادامه داد :اجرای
قطعه دوم آزادراه مشهد -قوچان به اعتباری
بالغ بر شش هــزار میلیارد ریــال نیاز دارد.
وی درباره آخرین وضعیت راه آهن مشهد-
قوچان  -گرگان نیز بیان کــرد :با پیگیری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی راه آهن
مشهد -گرگان که از شهرهایی همچون
قوچان و بجنورد عبور خواهد کرد ،در بودجه
سال آینده کشور دارای ردیف بودجه شد و
فاینانس بسیار قابل توجهی برای این منظور
پیش بینی شده است.

نیازمند کمک خیران هستیم
ایسنا -رئیس مجمع خیران مدرسهساز
خراسان رضــوی ،از انعقاد سالیانه حدود
 200تفاهمنامه با خیران در این استان خبر
داد .غالمعلی رأفتی در حاشیه سفر خود به
کاشمر ،با اشاره به اینکه از ابتدای تشکیل
مجمع خیران تاکنون  35درصد مدارس توسط
خیران احداث شده است ،بیان کرد :این آمار
بین 5تا 10درصــد بیش از آمار خیران دیگر
نقاط کشور است .وی با اعالم اینکه مجمع
خیران مدرسهساز خراسان رضوی همیشه در
رتبههای برتر کشور قرار دارد ،گفت :به طور
میانگین ساالنه حدود  80میلیارد تومان از
سوی خیران به آموزش و پرورش استان برای
مدرسهسازی ،تکمیل و تجهیز مدارس کمک
میشود .رأفتی با بیان اینکه مدارس تخریبی
در شهرستا نها ،روستاها و حتی مراکز
استانها وجود دارد ،اظهار کرد :پروژههای
تخریبی بسیاری در مشهد داریــم که برای
تخریب و بــازســازی نیازمند کمک دولــت و
مشارکت خیران هستیم.

گازرسانی به  20روستای گناباد
استانداری -با حضور فرماندار ،بخشدار و
جمعی از مسئوالن ادارات و نهادهای شهرستان
گناباد و مردم روستای گیسور ،از پروژههای آب
و فاضالب روستایی گناباد به طور همزمان بهره
بــرداری شد .محمدعلی نبی پــور ،فرماندار
گناباد ،در این مراسم ،به گازرسانی۵۷۰۰
روستا به طور همزمان در کل کشور اشاره کرد
و گفت :تا پایان سال در شهرستان گناباد نیز
 ۲۰روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
وی همچنین یکی از اولویتهای دولــت در
حوزه ارتباطات را شبکه های تلفن و ارتباطات
اینترنتی روستایی دانست و تصریح کرد:
ضریب نفوذ تلفن در شهرستان گناباد باالترین
ضریب را در استان داراست.

خشکسالی بی سابقه در تایباد
فــــارس -محمد زمــانــی ،رئــیــس اداره
هواشناسی تایباد ،در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :از اول سال زراعی تا  23بهمن
امــســال بــه مــیــزان  1.9میلیمتر بــارش
داشتهایم که نسبت به میانگین دوره آماری
 97درصد و نسبت به سال گذشته  98درصد
کاهش یافته اســت .وی افــزود :از ابتدای
بهمنماه سال گذشته تا  23بهمنماه سال
جاری  52.6میلیمتر بارندگی داشتهایم.
وی ادامه داد :وضعیت بارشی تایباد در سال
جاری بیسابقهترین وضعیت خشکسالی
خود را در تاریخ دوره آماری سپری میکند.

وی همچنین بــه دســتــاوردهــای ایـــران در زمینه
سوادآموزی و فراهم کردن زمینه برای تحصیل زنان
در طول  40سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد :همین
موضوع باعث افزایش حقوق زنان در دانشگا هها و
مقاطع تحصیالت تکمیلی شده است.
ابتکار با بیان اینکه هماکنون  4.5میلیون دانشجو در
ایران مشغول به تحصیل هستند ،ادامه داد :علیرغم
این رشد کمی ،درباره کیفیت آموزش و فرهنگ زندگی
خوب  ،با چالشهایی مواجه هستیم که با برنامهریزی
در راستای رفع این چالشها ،به رغم چالشهای
موجود ،آینده روشنی را برای جامعه ایــران متصور
هستیم.وی همچنین به افزایش تعداد نمایندگان زن
در مجلس شورای اسالمی و همچنین افزایش حضور
زنان در شوراهای اسالمی شهر و روستا اشاره و ابراز
امیدواری کرد که در انتخابات پیشرو شاهد افزایش
حضور بیشتر زنان در این عرصهها باشیم.

جامعه ما همچنان مردساالر است

معاون رئیسجمهور همچنین در بخش دیگری

عکس :ایرنا

فــارس -مجتبی مزروعی ،رئیس سازمان
جــهــاد کــشــاورزی خــراســان رضـــوی ،در
هشتمین کارگروه بانوان و خانواده استان
اظــهــار کـــرد :سطح زیــرکــشــت محصول
چغندرقند از  64هــزار هکتار به  21هزار
هکتار کاهش یافته است در حالی که میزان
تولید چغندر قند در استان به یک میلیون و
 800هزار تن افزایش یافتهاست که موفقیت
خوبی میتواند باشد .وی با تأکید بر اینکه
میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی در
خراسان رضــوی  19درصــد اســت ،افــزود:
 23.4درصــد اشتغال خراسان رضــوی در
بخش کــشــاورزی اســت .مــزروعــی ضمن
اشاره به اینکه میانگین ارزش افزوده بخش
کشاورزی در کشور  9.2درصد است ،یادآور
شد :خراسان رضوی تنها پنج درصد منابع
آبی کشور را نیز دارا بوده است و  20درصد
کسری مخازن کشور را دارد.

معصومه ابتکار در نشست دستاوردهای ایران در حوزه حقوق بشر مطرح کرد

از صحبتهای خــود بــه مــوضــوع اشتغال زنــان و
چالشهایی که در این زمینه وجود دارد اشارهکرد و
ادامه داد :در سطح نخبگان زنان کمی حضور دارند.
جامعه ما همچنان مردساالر است و همچنین به سختی
میتواند حضور زنان در بازار کار را بپذیرد و ما چنین
موضوعی را در زمینه شغلهای دولتی و خصوصی
مشاهده میکنیم.
ابتکار ،به بخشی از اقدامات دولت درباره فراهم کردن
زمینه حضور بیشتر زنان در عرصه اشتغال اشاره و اظهار
کرد :ما تالش کردهایم که از زنان کارآفرین حمایت
کنیم و اکنون با تعداد قابل توجهی از زنان کارآفرین در
جامعه مواجه هستیم.

رایزنی برای جلوگیری از ازدواج کودکان

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه
برای بهبود قوانین کنونی و جاری در چارچوب شریعت
و قوانین اسالمی اقداماتی صورت گرفته و در همین
چارچوب برخی از مفاد قانونی اصالح شده است،
گفت :شاهد اصــاح برخی از قوانین در راستای
حفظ حقوق زنان هستیم البته پیشبرد این موضوع
نیازمند انجام گفتوگوهای زیادی است .هماکنون در
حوزههای علمیه ،گفتوگو در مورد مباحث حقوقی و
قانونی در این زمینه وجود دارد و تالش است تا موانعی
که در راستای بهبود قوانین وجود دارد برطرف شود و
تالش کردهایم که گفتوگوهای سازندهای را با مراجع
دینی و حوزهها داشته باشیم.
ابتکار همچنین به روند بررسی الیحه منع خشونت علیه

وزیر نیرو اعالم کرد

استقبالازهمکاری سپاهدربارورسازیابرها

رضا اردکانیان ،وزیر نیرو ،در جمع خبرنگاران
دربــاره موضوعات چالشی انتقال آب استانها
گفت :متصدی همه طر حهای تأمین و عرضه آب
وزارت نیرواست و در مصرف آب سایر دستگاهها
مسئولیت مشترک دارنــد .اعتقاد ما این است
طر حهای انتقال آب به تنهایی رافع مشکالت

استانهای دریافت کننده نیست.
به گــزارش تسنیم،وی با تأکید براینکه نحوه
مصرف آب در کشوری ما بسیار مهم است ،بیان
کرد :باید از این فرصت کمآبی برای مصرف درست
آ بهــای موجود بهره گیریم.وزیر نیرو دربــاره
وضعیت طرح بارورسازی ابرها نیز گفت :طرح
باروری ابرها  20سال است که در دستور کار است
ازاین رو طرح جدیدی نیست .مرکز ملی باروری
ابرها در کشور وجود دارد که دارای تجهیزاتی است
اما برخی از تجهیزات آن کمی مستعمل شده که
نیاز به تجدید دارد و درصدد هستیم این تجهیزات
را به روز کنیم.اردکانیان درباره اعالم آمادگی سپاه
برای باروری ابرها نیز گفت :هر دستگاهی که این
امکان را داشته باشد از جمله سپاه با استقبال
وزارت نیرو روبهرو میشود.

زنان و همچنین حفظ امنیت اجتماعی زنان و کودکان
در مجلس ایران اشاره کرد و گفت :این دو الیحه در
اختیار مجلس است و روند نهایی شدن و جمعبندی
خود را طی میکند.
وی به موضوع اقلیتهای دینی و توجه به حقوق آنها
نیز اشاره کرد و گفت :ما گفتوگوهایی با علمای اهل
تسنن در استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان
داشتهایم و تالش داریم که از طریق این گفتوگوها در
ارتباط با ارتقای وضعیت زنان ،کودکان و جلوگیری از
ازدواج کودکان اقداماتی انجام دهیم و همانطور که
اشاره کردم در این زمینه بحثها و رایزنیهایی صورت
گرفته است.

گام های عملی برای تحقق حقوق شهروندی

شهیندخت موالوردی ،دستیار رئیسجمهور در امور
حقوق شهروندی ،نیز در این نشست یادآور شد :بیش
از یکسال از رونمایی و ابالغ منشور حقوق شهروندی
میگذرد ،حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر
فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و مرتب خواستار
تحقق آن بودهاند و تا به امروز بهای سنگینی را در این
راه پرداختهاند.
دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی تصریح
کرد :هر چند هدف اصلی این منشور آگاهیبخشی به
شهروندان در زمینه حقوق و آزادیهای اساسیشان
به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است ،اما آنچنان
که در بیانیه منضم به منشور که جزءالینفک آن است
آمده ،در کنار گفتمانسازی و جریانسازی با محوریت

حقوق شهروندی ،دولت درصدد خواهد بود گامهای
عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود .این
مهم بدون شک تنها با همکاری سایر قوا ،نهادها و سایر
ارکان حاکمیتی امکان پذیر است.
مــوالوردی با بیان اینکه راهکارهای اجرایی کردن
منشور حقوق شهروندی بــدون شــک ،در گــام اول
بر شناسایی موانع و چالشهای پیش رو استوار
است ،ادامــه داد :از زمان طرح پیشنویس منشور
و همچنین در یک سال گذشته (پس از رونمایی)
اصلیترین چالش «نبود ضمانت اجرا» و یا «خواست
واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شده است .این
نگاه یک سویه به حقوق شهروندی  ،اما در یک دید
کالن ،خود اصلیترین آسیب پیش رو است .دولت
هرچند بازیگر اصلی در شناسایی ،آموزش ،ترویج،
تضمین و حمایت از حقوق شهروندی است ،اما فعال
مایشأ نیست .در صحبت از چالشهای پیشرو،
میتوان از چالشهای فــرا روی دولــت(بــه معنای
عام) ،چالشهای فرهنگی و تاریخی و چالشهای
جهانی سخن گفت .در این نگاه ،دستهای از چالش
ها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره
کننده آن جامعه دارند و دستهای دیگر ،چالشهایی
است که مربوط به همه جوامع به رغم تفاوتهای میان
آنهاست.

مشکالت و خدمات در کنار هم دیده شود

وانمود میکنند گرچه باید "وجــود مشکالت"
همواره در مقابل چشمان مسئوالن باشد و به آنان
گوشزد شود.آیت ا ...آملی الریجانی با بیان اینکه
نباید واقعیات را بپوشانیم ،بر لزوم قضاو تهای
منصفانه تأکید کرد و گفت :نه ادعای وضع ایدهآل
و نه ادعای نفی خدمات،هیچکدام صحیح نیست.
این شیوه قضاوت منصفانه نیست .مشکالت و
خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شوند و از سوی
دیگر ضمن مبارزه منطقی با فساد باید در مقابل
تالش برای ایجاد جو بی اعتمادی از سوی دشمن
ایستادگی کرد .مبارزه با فساد نیز وظیفه همه قوا
و دستگاههاست و نباید اجازه داد که فساد شکل
بگیرد.

سایه روشن

ســردار سعید منتظر المهدی ،سخنگوی ناجا،
دربــاره اینکه درآمــد حاصل از جریمههای رانندگی
صرف چه چیزی میشود؟ گفت 60 :درصد جریمهها
به حساب شهرداری و راهــداری واریــز میشود20 .
درصد به صندوق دیهها 15 ،درصد راهور و پنج درصد
نیز برای فرهنگسازی هزینه میشود که باید تمام این
بودجهها در همان بخش هزینه شود( .ایسنا)
عباس جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران ،گفت:
مردم با یکدیگر قهر نیستند و با هم هیچ مشکلی ندارند.
ریشه طرح گفتوگوی ملی را نمیدانم اما مردم نفس
گفتوگو را میپسندند و در این بین عدهای مصادره
به مطلوب میکنند .وی در پایان اضافه کرد :طراحان
گفتوگوی ملی این گفتوگو را باید با مردم انجام
دهند ،اگر طالب آن هستند( .برنا)
محمدعلی نجفی ،شــهــردار تــهــران ،با اشــاره به
استعفایش از شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

اخبار کوتاه

  حج گران میشود
میزان -محمد آزاد ،معاون توسعه مدیریت،
منابع و پشتیبانی سازمان حج و زیارت ،در
مورد آخرین وضعیت حج  97گفت :براساس
توافق با عربستان برای حج واجب سال آینده
با افزایش تعداد حجاج 90 ،هــزار حاجی
ایرانی به مکه و مدینه اعزام میشوند .از این
تعداد ،تنها سه درصــد نیروهای خدماتی
بوده و سعی شده است تعداد زائران بیشتر
باشد .وی افـــزود :اعــزام حجاج از اوایــل
مردادماه سال آینده آغاز شدهاست و زائران
بیت ا ...الحرام بین  28تا  38روز آنجا مستقر
هستند .آزاد به موضوع گران شدن هزینه حج
آینده اشاره کرد و گفت :با توجه به افزایش
 5درصدی مالیات بر ارزش افزوده و قیمت
کاالها ،قیمت حج سال آینده گران میشود.
البته موضوع دیگر نوسانات ارز در داخل
است که باعث افزایش هزینه خواهد شد.

تا پایان بررسیها صبر کنید

تشریح وضعیت حقوق کودکان در ایران

همچنین در بخش دیگری از این نشست نیز ،سید
علیرضا آقایی ،وزیر دادگستری ،ضمن ارائه گزارش
جامعی از وضعیت حقوق کــودکــان در جمهوری
اسالمی ایران اظهار کرد :در جمهوری اسالمی ایران
نیز همانند سایر کشورها ،علی رغم تالشهای متعدد
در حوزههای تقنینی ،قضایی و اجرایی در سالهای
اخیر و حضور تأثیرگذار سازمانهای غیردولتی و نیز
ایجاد نهاد مرجع ملی متأسفانه هنوز چالشهای
جدی در حــوزه کــودک دارد که البته سمت و سوی
سیاستگذار یها و نگاه نظام جمهوری اسالمی
بر کاهش ایــن آالم بــوده و اقــدامــات ارزنـــدهای در
سطح کشورها انجام شده است .امروز شاخصهای
آموزشی ،بهداشتی ،درمانی رشد چشمگیری داشته و
برخی از حقوق کودکان نظیر حق سالمت و حق آموزش
ارتقای محسوس داشته است ،البته در برخی موارد
مهم هم شاخصها رضایت بخش نیست ولی جهت
گیریها به سمت تحقق اهداف است.

آملیالریجانیباتأکیدبرقضاوتمنصفانه:

آیــت ا ...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی ،با اشاره به تالش برای ایجاد جو
بیاعتمادی در کشور از سوی دشمنان تصریح
کرد :ما نباید در اینباره به دشمن کمک کنیم.
دشمن سالهاست در پی این است که بگوید فساد
گسترده در کشور وجود دارد .ما برای مقابله با
چنین توطئهای ،به دور از هرگونه افراط و تفریط
باید برخورد جزمی مؤثر با فساد داشته باشیم و
بدانیم که برخورد با فساد نیازمند عمل است.
به گزارش میزان ،رئیس قوه قضائیه ادامه داد :از
سویدیگربایدخدماتانقالببهمردمتبیینشود.
در طول سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی،
دولتهایی با گرایشهای گوناگون و اشتباهات
مختلف سکان اجرایی کشور را در دست داشتهاند
که با وجود انتقاداتی که به سیاستها یا عملکرد
هرکدام از آنهــا وجــود داشته است اما خدمات
عظیمی هم داشتهاند.رئیس قوه قضائیه با بیان
اینکه برخی تبعیضها همچنان در خدماترسانی
به مردم کشور وجود دارد ،خاطرنشانکرد :ما وجود
فساد یا مشکالت معیشتی را انکار نمیکنیم اما
قیاس منصفانه با بسیاری از کشورها نشان میدهد
که وضــع کشور ما آنچنان نیست که دشمنان

شماره 2484

اظهار کــرد :از حــدود  ۱۰سال پیش به دلیل ایجاد
مشغلههای مختلف ،احساس کردم حضورم در تیم
کارگزاران و شورای مرکزی نمیتواند چندان مفید
باشد .اما چند روز پیش به طور رسمی استعفایم را
تقدیم کردم .وی افزود :از دوستانم در حزب کارگزاران
خواستم با استعفایم موافقت کنند؛ البته ارتباطم را با
کارگزاران و همچنین دیگر احزاب قطع نخواهم کرد.
(مهر)
غالمحسین کرباسچی ،دبیر کل حزب کارگزاران
سازندگی ،با اشاره به تعبیر اخیر رئیس جمهور مبنی
بر اینکه میتوانستیم برخی را از قطار انقالب پیاده
نکنیم ،گفت :اگر دولت مایل است که توصیه کند تا
سازمانهاو نهادهای مختلف افراد را از قطار انقالب
پیاده نکنند و مردم را مشارکت دهند ،اول خودش این
کار را انجام دهد .به نظر میرسد خوب است که عده
زیــادی از مدیرانی که سن و سالی از آنها گذشته و
نــوآوری ندارند ،از قطار دولت پیاده کند و مدیرانی
توانمند و باجرئت را به کار بگیرد( .نامه نیوز)

ایلنا -حجتاالسالم غالمحسین محسنی
اژ های ،سخنگوی دستگاه قضا ،دربــاره
بازداشت تعدادی از فعاالن محیط زیست و
ادعای خودکشی سید کاووس سیدامامی،
استاد دانشگاه و فعال محیط زیست ،گفت:
افرادی به اتهام دادن اطالعات طبقهبندی
شــده و از مراکز حساس به سرویسهای
اطالعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی
و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر شدهاند
و بعضی از آ نها در بازداشت هستند .وی
ادامــه داد :فرد مــورد نظر شما جزو همان
بازداشتشدگان بوده است اما اینکه برای
چه کسانی و به چه میزانی اتهامشان اثبات
میشود باید تا پایان بررسیها و دادگــاه
صبر کرد .معاون اول قوه قضائیه در پاسخ
به این سؤال که علت درگذشت سیدکاووس
سیدامامی چه بوده است؟ اظهارکرد :من
هم شنیدهام ایشان خودکشی کردهاند اما
هنوز از جزئیات آن اطالع ندارم.

  ضرورت حل مشکالت اقتصادی

فـــارس -علی الریــجــانــی ،رئیس مجلس
شــورای اسالمی ،در نطق پیش از دستور
خود در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به
حضور پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن
امسال ،گفت :حضور حماسی ملت در این
روز دستوراتی را برای مسئوالن صادر کرده
است که وقت خود را به نحو مطلوب صرف حل
مشکالت اقتصادی کشور کنند که آسیب
اصلی کشور در این حوزه است و از امور فرعی
بگذرند و از فرصتها برای خدمت صادقانه
بهره جویند .استراتژی درست در این شرایط
گذشت از امور جانبی و نگاه مسئله محور
است که باید همه قوا در این راستا فعاالنه
مشارکت کنند و نیز سرعت در حل مسائل
ضرورت حال کشور است و واگذاری این امور
به آینده و یا رفتار گذر عادی در زمان غفلت از
دریافت درست پیام حرکت ملی مردم ماست.

  مردم خیالشان راحت باشد

علیرضا رفــیــعــی پـــور ،رئــیــس ســازمــان
دامپزشکی ،با بیان اینکه در سا لجاری
در پی شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان بیش از  ۵۰۰واحــد آلــوده شدند،
گفت :ایــن  ۵۰۰واحــد از  ۲۴هــزار واحد
مر غداری بوده است ،که بالفاصله شناسایی
و معدوم سازی شده است؛ مردم خیالشان
راحت باشد ،هرجا که بیماری گزارش شود
حتیاگرروستاباشد،ماکلمرغهایروستارا
میخریم و معدوم میکنیم تا مردم درباره مرغ
ها و تخممر غهای سالمی که از آن روستا یا
روستاهای همجوار آن به دستشان میرسد،
نگران نباشد و این شبهه برایشان به وجود
نیاید که آن مرغ ها و تخممر غها نیز آلوده
هستند .وی افزود :چرا که اگر مرغ آلوده شود
تخم مرغ آن نیز آلوده میشود و باید معدوم
شود .بنابراین ما مرغ و تخم مر غهای آلوده را
معدوم میکنیم که مردم نگران مصرف مرغ
و تخم مر غهای لیبلداری که در بازار عرضه
میشود ،نباشند.

  زیاده خواهیها تأثیری ندارد
ایرنا -علی اکبر والیتی ،عضو هیئت نظارت
بر برجام ،اظهار کرد :برجام نه قابل مذاکره
و نه بازنگری و نه اصالح و یا کم کردن بعضی
از شرایط آن است و باید همانطور که مورد
توافق طرفین بوده است ،بند به بند اجرا شود.
وی ادامه داد :زیاده خواهیهای آمریکا هیچ
تأثیری در مقاومت جمهوری اسالمی ایران
در رابطه با برجام و مطالبات ایران ندارد.

