
شكارقوچميارزد!
سيديوسف مرادي در توئيتي نوشت: در امريكا دست زدن به پوست تخم 
پرنده مهاجر هامينگبرد تا ٢٠٠هزار دالر جريمه دارد. جريمه شكار در 
اتريش ١٨هزار دالر و در كانادا فقط جريمه غذا دادن به حيوانات وحشي 
از ١٠هزار تا ٢٥ هزار دالر است. در حالي كه جريمه شكار قوچ، كل و بز 

كوهي در ايران فقط ٤٠٠ دالر است.

غالتدرخطر
علي خدابخشي در توئيتي نوش��ت: صنايع پااليشي غالت اخيراً دچار 
مشكالت شديدي ش��ده اند. اين صنايع رو به تعطيلي هستند و تعداد 
زيادي از كارگران اين بخش بيكار و تا زمان فعال شدن اين صنايع بسيار 
متضرر و چه بسا اينكه ورشكسته شوند. برخي كارشناسان عامل اين 

معضل را ارز ٤٢٠٠ توماني )ارز جهانگيري( مي دانند!

اينگونهمسئوليتقبولميكنند
اعتدالگراها!

علي قلهكي در توئيتي نوشت: روحاني پنج عامل را براي شيوع  كرونا در 
كشور برشمرده. سفرهاي نوروزي كه با اصرار خودش در سال ١٤٠٠ 
آزاد شد و مورد اختالف جدي وزارت كش��ور با وزارت بهداشت بود را 
در رتبه آخر عوامل آورده و مورد اول هم »نقش عراق در ورود كروناي 

انگليسي«. اين گونه مسئوليت قبول مي كنند اعتدال گراها!

آتشكشيدنقيصريهبهبهانهدستمالي!
حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانش��گاه تهران، در توئيتر خود نوشت: 
»اقتصاد   دولت« از »اقتصاد ملي« متفاوت است. از رسالت هاي توسعه اي 
دولت آن اس��ت كه اقتصاد خود  را )بودجه عمومي( از مجاري شكوفا  
ش��دن اقتصاد ملي تأمين مالي نمايد. دولت هايي كه براي اداره ماليه 
خود، »اقتصاد ملي« را به فعاليت هاي غيرمولد رانده اند، براي دستمالي، 

قيصريه اي را به آتش كشيده اند.

  سیدهانی هاشمی:
درس��ت ف��ردای بازدي��د روحان��ی از 
دس��تاورد های تأسيسات هسته ای، مركز 
هس��ته ای نطنز دچار حادثه ای از جنس 
خرابكاری شده است. دست مذاكره كننده 
را از موارد هسته ای خالی تر از قبل می كنند 
تا اين بار چه چي��زی را به حراج بگذارند؟  
ای كاش به تجهيزات هس��ته ای دس��ت 

نمی زد... 
  محمود سحابی:

صالحی رئيس س��ازمان انرژی اتمی، اقدام 
عليه مركز غنی س��ازی نطنز را نشان دهنده 
ناكامی مخالفان مذاكرات اي��ران برای رفع 
تحريم های ظالمانه دانس��ت و اين حركت 
مذبوحانه را شديداً محكوم كرد! اين واكنش 
يعنی خرابكاران نگران نباش��يد چون ما در 

حال مذاكره ايم، قطعاً هيچ واكنش��ی نشان 
نمی دهيم!

  علی حدادی:
دي��روز ترور دانش��مند هس��ته ای و امروز 
حمله به كشتی ايرانی ساويز و خرابكاری 
در تأسيس��ات هس��ته ای نطنز؛ هنگامی 
كه وادادگی به نام خويش��تن داری ترجمه 
می شود دش��من صهيونيس��ت جسارت 
ضربات بيشتر را به خود می دهد. در مقابل 
سگ هار صهيونيس��ت بازدارندگی جواب 

می دهد نه خويشتنداری!
  محمدرضا رهبرپور:

وقاحت و جسارت تا جايی كه بنابر خبرها، 
رئيس ستاد ارتش اس��رائيل صراحتاً از به 
اجرا درآمدن يک عمليات نظامی س��ّری 
توسط كشورش در خاورميانه خبر می دهد؛ 

اين طور كه پيش می رود احتماالً دفعه بعد 
بايد منتظر باش��يم بالفاصله مس��ئوليت 
حمل��ه را برعهده بگيرند و ب��رای عمليات 

تالفی جويانه رجزخوانی كنند!
  محسن رضایی:

آيا وقوع مجدد آتش س��وزی در تأسيس��ات 
هسته ای نطنز، آن هم در كمتر از يک سال پس 
از انفجار قبلی، نمی تواند نشان از جدی بودن 
پديده نفوذ باش��د؟ فاعتبروا ي��ا اولی االبصار! 

كشور نياز به سالم سازی امنيتی دارد. 
  محمد پازوکی:

 مس��ئوالن نظام جمهوری اس��المی!  اگر 
اختالل در شبكه نطنز كار رژيم صهيونيستی 
است كه بايد هرچه س��ريع تر به اين حمله 
پاس��خ دهيم. اگر نيس��ت، توضيح دهيد 
كه دليل اخت��الل چه بوده و به ش��ايعات 

پايان دهيد. كاری نكنيد كه موج تخريب 
رسانه ای بيش از اصل اتفاق اثرگذار باشد! 

استراتژی سكوت اينجا بی معناست. 
  سلمان معمار:

هدف اس��رائيل نابودی رش��د هس��ته ای 
ماست. هدف امريكا )برجام( خاموشی رشد 
هسته ای ماست. و اشتباه، انتخاب بين اين 

دوگانه است. 
  جواد نیکی ملکی:

قاب��ل پيش بين��ی ب��ود؛ فاز س��وم پ��روژه 
مشترک هم ش��روع ش��د: ١- امريكا و اروپا 
مذاكره می كنند تا امتياز هس��ته ای بگيرند؛ 
٢- اس��رائيل خرابكاری هس��ته ای می كند؛ 
۳-غربگرايان در تحليلی هسته ای می گويند 
يک وقت واكنش نش��ان ندهي��م و در پازل 
اسرائيل بازی نكنيم بايد تندتر مذاكره كنيم. 
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سکوت درباره نطنز معنا ندارد
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به خرابکاری در تأسیسات هسته ای نطنز

خرابکاری در تأسیسات هسته ای نطنز آن هم درست در ایام استمرار مذاکرات برجامی 
در وین واکنش های مختلفی در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. کاربران با اطمینان 
خاطر و به خصوص با توجه به برخی موضع گیری های غیررسمی سران رژیم صهیونیستی 
و رسانه هایش�ان این خرابکاری را به صهیونیس�ت  ها نس�بت دادند و از مس�ئوالن امر 

خواس�تند به ش�کلی محکم این خرابکاری را بررس�ی کرده و در صورت قطعی ش�دن 
خرابکاری صهیونیست  ها پاسخی درخور به آنها بدهند. همچنین برخی کاربران از تیم 
مذاکره کننده ایران خواستند به این خرابکاری  ها دقت کرده و نگذارند صنعت هسته ای 
ایران متوقف به این کار ها ش�ود. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران را بخوانید. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

كاريكهدركودكاثرزياديميگذارد
آیت اهلل حائري شیرازي:

يادم هس��ت وقتي كه بچه بودم و همه به خواب مي رفتند، آخر 
شب مي آمدم خدمت پدرم. ايشان قصه هاي پيامبران را در همان 
طفوليت براي من نقل مي كرد و گاهي مثالً يک قصه چندين شب 

طول مي كشيد و همين طور مقيد بودم و گوش مي كردم.
وقتي اين برنامه قصه گويي مصادف مي ش��د با ايام محرم، پدرم 
جريان عاشورا، جريان مس��افرت حضرت، جريان بيعت گرفتن 
از امام حس��ين)ع( در مدينه را به تفصيل، ش��ب به ش��ب نقل 

مي كرد.
اين ها كارهاي مؤثري اس��ت. يعني پدر و مادر يكي از خدمات 
بزرگي كه به فرزند مي كنند همين است كه سرگذشت اينها را 
براي طفل بيان كنند. اين در وج��ود طفل از همان طفوليت اثر 
مي گذارد. در اخالقش، ك��ردارش، رفتارش، عبادتش، نمازش، 
روزه اش. در همه اش اثر مي گذارد و همه اينها را اصالح مي كند.

منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري 
شيرازي«

   سبوي دوست

عليرض��ا تقوي ني��ا، دانش��جوي دكتري 
دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي تحليلي 
بر وقايع اخير عراق داش��ت. چكيده اي از 
اين يادداشت را بخوانيد: نبرد مأرب پس 
از چند ماه درگيري شديد به عنوان نقطه 
عطف شش سال تجاوز سعودي به يمن، 
در حال نزديک شدن به پايان خود است. 
اين نبرد پس از پاكس��ازي جبهات بسيار 
مهم نِِه��م و ص��رواح و همچنين تصرف 
استان بسيار مهم جوف و مركز آن يعني 

شهر الحزم آغاز شد. 
در طي يک سال اخير ارتش و كميته هاي 
مردمي يمن توانس��ته اند به ط��ور آرام و 
تدريجي از مسير شمال غرب و غرب مأرب 
)جبهه صرواح( به مهم ترين مركز تجمع 
نيروهاي س��عودي كه به نوع��ي پايتخت 
غيررسمي دولت هادي است نزديک شوند 

و آن را در محاصره بگيرند.
از طرفي دبير كل اتحاديه عرب نيز نسبت 
به تحوالت اخير يمن ابراز نگراني كرد كه 
اهميت رخدادهاي كنوني ش��رق صنعا 
براي جهان ع��رب را نش��ان مي دهد . از 
سوي ديگر سعودي حيات خود را وابسته 
به موفقي��ت در جنگ يم��ن مي داند و 
تاكنون حاضر نشده با وجود شكست هاي 
متعدد از شروط اصلي خود در اين زمينه 

كوتاه بيايد.

اخيراً، عبدالعزيز حمد العويشيق دستيار 
دبي��ر كل در ام��ور سياس��ي و مذاكرات 
شوراي همكاري خليج فارس در يادداشتي 
هشت پيشنهاد براي پايان جنگ به دولت 
جديد امريكا داد. محوره��اي اصلي اين 
پيش��نهادها اجبار دولت نج��ات ملي به 
پذيرش آتش ب��س، جدا ك��ردن پرونده 
يمن از مذاكرات هس��ته اي ميان امريكا 
با ايران و جلوگي��ري از بهره برداري ايران 
از اي��ن پرونده به عن��وان اب��زار چانه زني 
در مذاكره ب��ا امريكا، ايج��اد يک راهكار 
بين المللي براي تأمين و تضمين امنيت 
باب المندب در برابر انصاراهلل، يک راه حل 
سياس��ي بر مبناي گفت وگوه��اي ملي 
س��ال ٢٠١٤، ايجاد تضمين بين المللي 
براي راهكار پشتيباني از راه حل سياسي، 

تقويت رون��د كمک رس��اني بين المللي، 
ت��داوم مس��اعدت هاي بين المللي براي 
بازسازي زيرساخت هاي يمن و اقدامات 
اعتمادساز سياسي به س��ان بسط توافق 
س��وئد يا  تفويض اداره بن��در الحديده به 

سازمان ملل است.
پيش��نهادهاي فوق مورد تأييد س��عودي 
نيز قرار گرفته ك��ه البته به هي��چ عنوان 
ب��ا واقعيت ه��اي ميداني تطابق ن��دارد و 
نشان دهنده عجز ائتالف متجاوز براي حل 
معضالت خود و در نتيجه دس��ت يازيدن 
آنان به دامان امريكايي ها جهت كمک براي 

خروج آبرومندانه از باتالق يمن است.
در خصوص تحوالت اي��ن روزهاي نبرد 

مأرب نيز ذكر چند نكته ضروري است:
١-  انصاراهلل با اكثر قبايل اين استان جلساتي 

را برقرار نموده و به توافق��ات مهمي با آنان 
دست يافته است و نكته مهم اينجاست كه 
اين قبايل حاضر به همكاري كامل با انصاراهلل 
شده اند و در نتيجه در صحنه نبردها در صف 
حزب اخواني اصالح و نيروهاي دولت عبدربه 

منصور هادي نخواهند بود. 
٢- ارتش و كميته ه��اي مردمي يمن بر 
ارتفاعات مسلط بر مأرب به نام جبل البلق 
القبلي سيطره يافته اند و اشراف كاملي بر 
اين ش��هر دارند و محاص��ره پايتخت اين 
استان بسيار مهم به صورت كامل و ۳۶٠ 

درجه درآمده است.
۳- در اي��ن نب��رد نيمي از ارت��ش دولت 
مس��تعفي يمن و عمده توان رزمي حزب 
اصالح حضور دارند. شكست آنان در اين 
نبرد فروپاشي قطعي دولت هادي را در پي 
خواهد داشت زيرا اين جبهه آخرين پايگاه 
مهم آنان است. به همين علت انصاراهلل نيز 
سعي دارد از تجميع اين نيروها در منطقه 
تحت محاصره حداكثر استفاده را بنمايد و 
تلفات حداكثري به قواي متجاوز وارد كند. 
در همين راستا پنج شنبه ۷ اسفند در يک 
حمله موشكي به جلسه مهم فرماندهان 
ائتالف در منطقه س��وم نظام��ي مأرب، 
توانس��ت ده ها نفر از آن��ان را به هالكت 
برساند و در نتيجه هدايت عملياتي آنان 

را با اختالل مواجه كند.

شهر مأرب، كليد فتح الفتوح يمن
   گزارش

عدمتعجيلدربازگشتايرانبهبرجام
تاراستيآزماييمعتبر

ابوذر گوه�ري در کانال تلگرامي خود 
نوشت: یکي از ارکان »سیاست قطعي« 
جمهوري اسالمي ایران در مورد برجام، 
راس�تي آزمایي از اقدامات امریکا در 
مورد رفع تمامي تحریم هاس�ت. این 
مسئله امري کاماًل اساس�ي، اصولي، 

جدي و مستمر است.
هرگونه ساده انگاري و تخفيف آن با توجه به سابقه آشكار امريكا در بدعهدي و نقض عهد مي تواند 

هزينه جبران ناپذير به منافع ملي وارد و خسارتي ديگر را وارد سازد.
هر گونه ارسال پيام عدم جديت و سطحي انگاري راستي آزمايي و بازگشت سريع ايران به برجام- 
كه متأسفانه در ادبيات ديپلمات هاي كشور ديده مي شود- مي تواند اين ركن از سياست قطعي 
كشور را تحت تأثير قرار داده و آن را در منظر رقيب، صرفاً به موضوعي جهت چانه زني و بازارگرمي 
تبديل كند .تخفيف و تنزل مسئله راس��تي آزمايي به اقدامي فوري كه صرفاً با انجام تراكنشي 
خاص آن هم احتماالً به شكل اس��تثنايي و تحت كنترل امريكا و شايد در كانال مشخص انجام 
شود يا  اجازه انتقال و فروش حجم مشخص نفت در زمان معين، به  هيچ  وجه يک  راستي آزمايي 

مطلوب از پايبندي امريكا به برجام نيست.
در مسئله راس��تي آزمايي نبايد به  هيچ  وجه به امريكا اعتماد كرد و با توجه به سابقه اين كشور 
در نقض برجام، بايد بازه موردنظر جهت اقدام متقابل ايران به اندازه كافي طوالني در نظر گرفته 
شود. به عبارت بهتر مي بايست در فرايندي مستمر، تأييد پايبندي امريكا به برجام لحاظ شود و 

بازگشت اين كشور به اين توافق، به  هيچ  وجه نبايد بدون هزينه باشد.

تلفاتكرونادرزندانهايامريكا
كانال تلگرامي »USA Today« به نقل 
از نيويورک تايم��ز: در يک س��ال اخير 
به طور متوسط روزانه بيش از هزار و ٤٠٠ 
مورد جدي��د ابتال ب��ه كرون��ا در ميان 
زندانيان امريكا به ثبت رسيده است كه 
گفته مي شود در هر روز تقريباً هفت نفر 
از اي��ن مبتاليان جان خود را از دس��ت 

داده اند.
فضاهاي كوچک و معموالً غيربهداشتي، مكان مناسبي براي تكثير و انتقال بيماري هاي واگيردار 
هستند. در زندان هاي امريكا فاصله گذاري اجتماعي رعايت نمي شود و در اوايل همه گيري انجام 
دادن آزمايش كرونا نيز در داخل زندان ها يک اولويت محسوب نمي شد .بر اساس آمار روزنامه 
نيويورک تايمز از مارس ٢٠٢٠ تاكنون بيش از ٢ هزار و ۷٠٠ زنداني بر اثر ابتال به كرونا جان خود 
را از دست داده اند .بر اساس اطالعات تايمز، عالوه بر زندانيان، بيش از ١۳٨ هزار نفر از كاركنان 

زندان ها نيز بيمار شده و ٢۶١ نفر جان خود را از دست داده اند.

نيويوركيهاوروزنامهنگاريزرد
دكتر يونس شكرخواه در كانال تلگرامي 
خود نوشت: اصطالح روزنامه نگاري زرد 
عبارتي اس��ت كه در غ��رب از آن تحت 
جورناليس��م« »يل��و    عن��وان 

)Yellow Journalism(ياد مي كنند. 
روند تولد چنين نش��رياتي، با نشريات 
شهر نيويورک در دهه ١٨۹٠ آغاز شد. 
شايد بتوان گفت اصلي ترين نشريه اي كه 
بنيان روزنامه نگاري زرد را از نظر جذب مخاطب و نه محتواي آن پايه ريزي كرد، نيويورک سان 
 )New York Sun(بود. اين نشريه در سال ١٨٨۳ متولد شد. نيويورک سان نشريه اي بود با 
قيمت يک پني كه در واقع همين ارزان بودنش سبب فروش زياد آن شد. از سوي ديگر نيويورک 
  )penny press(سان بنيانگذار دوره اي از نشريات است كه در غرب به آنها نشريات يک پني
گفته مي شود .نشريات يک پني هم مانند روزنامه نگاري زرد به ميدان وارد شدند. نشريات يک 
پني تيترهاي بسيار درشتي داشتند و اين تيترهاي درشت به اين دليل استفاده مي شد كه شايد 
در آن مقطع فكر مي كردند حتي يک پني هم براي خريد نشريات زياد است، بنابراين آنها را روي 
ديوارهاي شهر نصب مي كردند تا رهگذران بتوانند تيترها را راحت بخوانند يا  حتي اگر دليجاني 

از خيابان مي گذشت، سرنشينان آن بتوانند از موضوع روز مطلع شوند.
نشريات يک پني در واقع روزنامه هايي مردمي بودند كه خبر را براي مردم توليد مي كردند. اما در 
قرن نوزدهم چرخشي در اين پديده به وجود مي آيد و روزنامه نگاري از توليد خبر براي مردم به 

سمت توليد خبر براي بازار كشانده مي شود.
در سال ١٨۹۶ جوزف پوليترز )١۹۹١-١٨٤۷( نشريه اي را منتشر مي كرد به نام نيويورک ورلد 
 )New York World(كه با هر ش��يوه اي تالش مي كرد تا تع��داد مخاطبانش را باال برده و 
تيراژش را افزايش دهد. در همين دوران ويليام راندولف هرست )١۹٥١-١٨۶۳( هم نشريه اي 
منتش��ر مي كرد به نام نيويورک مورنينگ ژورنال )New York Morning Journal( اين 

نشريه با نشريه پوليترز به رقابت پرداخت و جنگ اين دو بر سر تيتراژ آغاز شد.
اما چرا روزنامه نگاري زرد؟ به دليل اينكه ابتدا پوليترز در نشريه خودش يک شخصيت كارتوني 
خلق كرد كه به آن اصطالحاً Yellow Kid )بچه زرد( مي گفتند. پس از ظهور اين شخصيت 
در نشريه پوليترز، هرست هم بالفاصله به يک كاريكاتوريست سفارش يک شخصيت مشابه را 
داد و در واقع به اين ترتيب بود كه پديده بچه زرد متولد و مظهر درگيري اين دو روزنامه و نماد 
روزنامه نگاري جنجالي شد. سپس رقابت آغاز ش��د و ضميمه هاي رنگي و عكس هاي بزرگ و 
تيترهاي درشت ابزار اين مبارزه شد و آرام آرام »بچه زرد« سمبل يک نوع روزنامه نگاري شد كه 

به روزنامه نگاري زرد شهرت يافت.

اين»اسمشرونيار«خطرناك!
محمد ايمان��ي، روزنامه ن��گار، در كانال 
تلگرامي خود نوشت: رفتار هاي بي پروا را 
مرتك��ب ش��دن و مس��ئوليت آنه��ا را 
نپذيرفتن يا متوجه ديگران كردن، اگر 
چه اقدامي متهّورانه اس��ت، ام��ا قطعاً 
شجاعانه نيست. متأسفانه شيوه مديريت 
آقاي روحاني هر قدر پرريسک و متهّورانه 
اس��ت، به همان ميزان، تُهي از شهامت 

مسئوليت پذيري است.
او دو هفته قبل ادعا كرد »به نظر بنده از پيک كرونا عبور كرديم« اما امروز ادعاي ديگري را مطرح 
كرده و گفته »امروز بايد به مردم بگويم متأسفانه وارد موچ چهارم شديم، اولين عامل موج چهارم 
كرونا ورود كروناي انگليسي به كشور، از عراق است. عامل دوم، تردد و تجمع فراوان در شب عيد 
است. عامل سوم، مراسم عيد نوروز است. عامل چهارم، عروسي هايي بود كه در ماه رجب و شعبان 

برگزار شد. عامل پنجم، سفرها بدون رعايت پروتكل ها بود.«
اوالً چرا بايد وارد موج خطرناک كرونا مي شديم و حال آنكه روحاني با قاطعيت، نظر كارشناسان 
و مس��ئوالن امر را وتو كرد و گفت از پيک كرونا عبور كرده ايم و بنابراين محدوديت هاي س��فر 

برداشته شد؟
ثانياً عراق چگونه مي تواند منشأ موج اخير باش��د، در حالي كه هم شيوع كرونا در عراق، شدت 
بسياري ديگر از كشورها را ندارد و هم مس��افرت به عراق، ماه هاست به شكل كاماًل سختگيرانه 
توسط دولت ممنوع شده؟ و اين در حالي اس��ت كه با نظر دولت، مسافرت به مناطق آلوده تر و 

پرابتالتر مثل تركيه و انگليس داير بوده است!
ثالثاً مس��ئول برداشتن ممنوعيت هاي س��فر، شخص آقاي روحاني اس��ت. اين بي پروايي و 
بازي با جان مردم در حالي اس��ت كه آقاي روحاني براي جان خود حرمت ويژه قائل اس��ت. 
او حتي حاضر نش��د براي تبيين اليحه بودجه يا معرفي نامزد وزارت صمت به مجلس برود. 
يا در ازاي اصرار بر فعاليت حضوري مدارس، زنگ آغاز س��ال تحصيلي را در يكي از مدارس 
بنوازد .خالف مرّوت است كه يک مدير، ابتال و تهديد جاني را براي ديگران روا بدارد، اما خود 
را محترم شمارد. بسياري از مردم وقتي لغو محدوديت ها را از ستاد كرونا شنيدند، اطمينان 
يافتند و تشويق به مسافرت ش��دند .بنابراين، عامل اول فراگيري موج اخير و سه برابر شدن 
تعداد مبتاليان و قربانيان، نه ورود كرونا از عراق، بلكه تدبير خطرناک )ضد تدبير متهورانه( 

خود آقاي روحاني است.
اما او حاال حتي به آقاي حريرچي معاون وزير بهداش��ت حمله مي كند چراكه گفت »برخي در 
ستاد ملي كرونا مانع شدند تا از فرصت طاليي عيد براي خاموشي شعله هاي كرونا استفاده كنيم! 

نمي توانم اسامي اين افراد را بگويم! خواسته ما ممنوعيت مسافرت بود.«

زهرا چخماقي در توئيتي نوشت: وزير بهداش��ت اعالم كرده رنگ روزهاي آينده احتماالً 
سياهه! و ما دوباره افتاديم رو دور باطل اينكه چرا اينجا تعطيل نيست؟ چرا بازه اونجا؟ چرا 
بسته نيست فروشگاه ها؟ كي ناظره؟ كي اجازه داده؟ بوستان ها، آرايشگاه ها، گل فروشي ها، 

 فست فودي ها، انواع مغازه ها و رفت وآمدها اغلب برقرارن به خدا...

يكي از فعاالن شبكه اجتماعي توئيتر با نام كاربري »جنلي« نوشت : كم مشكل دام و طيور داريم، 
صنايع پااليشي هم به خاطر كمبود مواد اوليه دارن تعطيل ميشن، يعني نهاده هاي دامي يخت. 
اتاق بازرگاني تهران هم گفته همين طوري پيش بره مرغ بازم گرون تر ميشه. مجلس بايد االن 

ِخر وزارت كشاورزي رو بگيره تا زودتر چاره اي كنه، اين دولت كه خودش تكوني نمي خوره.
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