
ویترین آخر

سیاسی  فضای  در  روزها  این  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
ایران، همه دوست دارند رییس جمهور شوند. شوق برخی برای 
یاد کودکانی می اندازد که شوق  را  آدمی  این پست،  به  رسیدن 

رسیدن به آب نبات های رنگی را داشتند.
این تالش برای رسیدن به ریاست قوه مجریه را زمانی می بینی 
دست  به  واقعا  است.  درشت  و  ریز  مشکالت  درگیر  کشور  که 
عجیبی  شجاعت  زده،  طوفان  کشتی  این  هدایت  سکان  گرفتن 
می خواهد اما گویا پسر شجاع در سپهر سیاست ایران زیاد یافت 

می شود.
برنامه مشخصی  نامزدها  این  از  هیچکدام  که  است  این  جالب 
هم برای اداره کشور ندارند و با یک سری حرف های کلی سروته 
ماجرا را هم می آورند.  در این میان برخی مدعی هستند  که 10 

هزار صفحه برنامه برای اداره کشور دارند.
در این مدت از یکی از این خیل عظیم داوطلب ها برنامه ای در 
مورد برجام دیده یا شنیده اید؟ کدام یک از آنها گفته اند که در 
برنامه  اصال  کرد؟  خواهند  اجرا  را  سیاستی  چه  پیروزی  صورت 
آنها برای اقتصاد کشور و تکرار نشدن صف مرغ و روغن چیست؟

فیلتر  آنها  دولت  در  اینترنت  کرد؟  خواهند  چه  تحریم ها  با 
با  بودن فضای مجازی هستند؟  باز  به  آنها معتقد  یا  خواهد شد 

مسئله حجاب و گشت ارشاد چه می کنند؟
وقت  به  نکردن  عمل  و  بیرون  از  زدن ها  این حرف  بارز  نمونه 
در  دید.  یازدهم  را می شود در مجلس  به کرسی قدرت  رسیدن 
دیگر  ماه  یک  تا  گویی  که  می زدند  کار، حرف هایی  آغاز  ابتدای 

آنها کشور را زیر و زبر می کنند اما ...
برای  تالش  بودند،  مردم داری  مدعی  که  آنهایی  اولین حرکت 
که  درحالی  بود.  صحنه  از  رقبا  حذف  و  انتخابات  قانون  تنظیم 
وضع  اقتصادی  مشکالت  رفع  برای  قانونی  داشتند  انتظار  مردم 

شود!
سودای  که  افراد  این  از  خیلی  که  است  آن  جالب تر  نکته 
آنها  حضور  با  ایران  می کنند  تصور  و  دارند  جمهوری  ریاست 
گلستان خواهد شد، بدترین عملکردها را در عرصه مدیریت یک 

وزارت خانه یا سازمان را دارند.
به نظر می رسد آنها امیدشان به معجزه ای مثل عصای موسی 

نبی است تا برنامه و سیاست مشخص برای ادراه کشور.
انتخابات  در  می خواهند  که  آنهایی  است،  رسیده  آن  زمان 
شرکت کنند، فقط به کسی رای بدهند که برای تمام مشکالت 
کشور برنامه دارد. برنامه ای که به صورت شفاف در آن در مورد 
آش  باشد  این  غیر  باشد.  شده  زده  حرف  برجام  مانند  مسائلی 

همان آش است و کاسه همان کاسه.

درپی حمله به تاسیسات نطنز و نگرانی از پاسخ احتمالی ایران، رسانه های 
صهیونیستی اعالم کردند که این رژیم سطح آماده باش خود را باال برده است. به 
گزارش ایسنا به نقل از ارم نیوز، روعی شارون، تحلیلگر شبکه عبری کان در این 
باره گفت که سطح آماده باش در داخل و خارج اسرائیل از ترس حمالت ایران باال 

رفته است.

       گوناگون

افزایش سطح آماده باش در سرزمین های اشغالی
 از بیم واکنش ایران به حمله نطنز

ظریف: ایران امیدوار است واکسن بیشتری از روسیه دریافت کند

اساسی  قانون  در  نیوز:  آفتاب 
بارها تاکید شده که همه شهروندان 
باید زندگی شایسته وتوام با منزلت 
به  وقتی  اما  باشند  داشته  انسانی 
قانون عمل نمی شود هر روز و هر 
از سطح  کاسته شدن  سال شاهد 
از  هستیم؛  مردم  زندگی  کیفی 
سطح منزلت دهک های کم درآمد 
تا جایی کاسته شده که مجبورند 
مرغ،  پوست  با  را  سفره  خالءهای 
ماده ای پر از هورمون و بی کیفیت، 

پر کنند!
در اسفندماه تصویری در رسانه ها منتشر 
شد که پروتئین فروشی های پایین شهر، 
به  تومان  هزار   ۶ کیلویی  را  مرغ  پوست 
مردم می فروشند؛ این قیمت البته مربوط 
به اسفندماه سال قبل است و اخبار نشان 
می دهد که در فروردین ماه پوست مرغ در 
حاشیه های شهر تهران ازجمله شهریار و 
اسالمشهر کیلویی هشت یا حتی ۹ هزار 

تومان به فروش می رسد.
و  درآمد  کم  گروه های  که  شرایطی  در 
بازنشستگان حداقل بگیر بیش  کارگران و 
قرمز  گوشت  تقریباً  که  است  سال  دو  از 
را کامل از سفره های خود حذف کرده اند 
تنها گزینه روی میز برای تامین نیازهای 
پروتئینی خانوارها، گوشت مرغ بود که آنهم 
به مدِد افزایش سرسام آور قیمت ها و ناتوانی 
می رسد  نظر  به  درآمدها  کم  روزافزون 
دهک های  خرید  سبد  از  کامل  طور  به 
فرودست حذف شده است. چرا که قیمت 
مرغ باالتر از ۳0 هزار تومان است و برای 
باید  مردم  مصوب  نرخ  با  مرغ  دریافت 

ساعت ها در میادین میوه و تره بار در صف 
بایستند.

همان  را  مردم  دسترس  در  قیمت  اگر 
۳0 هزار تومان در نظر بگیریم خیلی دور 
از انتظار نیست که دهک های کم درآمد به 
ناچار خرید مرغ را کنار بگذارند. مسیر افول 
سطح تغذیه نگران کننده است. در حاشیه 
تهران و کالنشهرها که معموالً محل سکنای 
کارگران غیررسمی و زنان سرپرست خانوار 
است دیگر تقاضا از پای مرغ به پوست مرغ 
رسیده است و در همین روزهایی که در آن 
به سر می بریم در شهریار مردم برای پوست 
مرغ کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان می پردازند 
تا بتوانند با این پوست پر از هورمون که 
بدون تردید منشا بیماری های گوارشی و 
عروقی بسیار است برای فرزندان خود سوپ 
درست کنند و کمی پروتئین چاشنی نان 

خالی سفره ها نمایند.
و  اوج  مسیر  در  که  باشد  یادمان  باید 
بیش  و  کرونا هستیم  موج چهارم  شتاب 
از هر زمان دیگر مردم نیاز به تغذیه سالم 
دارند تا بتوانند خود را از احتمال ابتال به 
آیا  اما  دهند  نجات  مرگبار  ویروس  این 

تغذیه با پوست مرغ می تواند ایمنی 
و سالمت بدن را تامین کند؟!

مطابق  که  حالی ست  در  این 
ارتباط  در  قوه  سه  اساسی  قانون 
با تامین معیشت مردم مسئولیت 
دارند و باید به میدان بیایند. قانون 
باید  مردم  همه  می گوید  اساسی 
باشند؛  داشته  متناسب  مسکن 
همه باید درمان و آموزش رایگان 
داشته باشد؛ اینها که فراهم نشده 
به  روز  مردم هم  هیچ، سفره های 
روز بیشتر قیچی می شود تا جایی که کم 

درآمدها امروز پای مرغ می خورند!
همه به عینه شاهد بوده ایم که مدتهاست 
میوه باکیفیت از سبد خرید کم درآمدها 
حذف شده و گروه هایی از مردم به خرید 
گاهی  که  سبزیجات  و  میوه  ضایعات 
گندیدگی هم دارند، روی آورده اند؛ عصر ها 
در میوه فروشی ها ضایعات را ارزان تر عرضه 
در  بازهم  دارد.  خریدار  کلی  و  می کنند 
بیشتر  خرید  نوع  این  شهر  حاشیه های 
قبل ۵۲  بهار سال  منجمد  است. گوشت 
هزار تومان بود االن 110 هزار تومان است 
پس  تومان.  هزار   11۷0 گرم  گوشت  و 
گوشت خیلی وقت است که دیگر در سبد 
خانوار نیست و حاال مرغ هم با این افزایش 
قیمت کنار رفته و از پای مرغ به پوست 

مرغ رسیده ایم!
آنچه اتفاق افتاده و عکس هایی که منتشر 
در  است؛  ناراحت کننده  غایت  به  می شود 
آستانه ماه رمضان و در اوج بحران کرونا، 
تامین  برای  عملی  راهکار  هیچ  دولت  آیا 

حداقل های سفره های مردم دارد؟ 
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تماشای مسابقه فوتبال از پشت دیوار

با  ایران روز سه شنبه  به گزارش اسپوتنیک، محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
سرگی الوروف وزیر خارجه روسیه در تهران دیدار داشت. ظریف در این دیدار خاطر 
نشان کرد: »من می خواهم از روسیه به خاطر ارسال واکسن تشکر کنم و امیدوارم 
که به واسطه همکاری بین کشورهایمان بتوانیم تولید واکسن اسپوتنیک وی را در 

کشورمان ایران داشته باشیم و بتوانیم دوز بیشتری از واکسن دریافت کنیم.«

زوم

از وعده ژاپن اسالمی تا صف مرغ و پای مرغ!
به گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف روز دوشنبه ۲۳ ام فروردین ماه 1۴00 
وارد جمهوری اسالمی ایران شد. وزیر امور خارجه روسیه دیدارهایی را با وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران رئیس جمهور ایران و مجلس شورای اسالمی ایران 
خواهد داشت. بر اساس اعالم  وزارت امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران یکی 
از مهمترین اهداف این سفر تمدید، توسعه و ارتقای  معاهده اساس روابط متقابل و 

اصول همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه است.

آغاز گفتگوهای ظریف و الوروف در تهران

پسران شجاع در مسیر 
انتخابات ریاست جمهوری

امضای موافقتنامه تاسیس و فعالیت مراکز فرهنگی
 بین ایران و روسیه 

به گزارش اسپوتنیک، موافقتنامه تاسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه از سوی وزرای امور خارجه ایران و فدراسیون 
روسیه امضا شد. سرگی الوروف بیان داشت: »امروز توافق بین دولتی در خصوص تاسیس و 
شرایط فعالیت مراکز فرهنگی و اطالعاتی روسیه و ایران امضاء شد. کشور ما خوشحال خواهد 

شد که فرصتی برای شناخت فرهنگ متمایز و باستانی ایران پیدا کند.«
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کارشناسان رؤیت هالل، پیش بینی کرده اند هالل ماه رمضان در غروب روز دوشنبه 
در کشور قابل رؤیت نیست. به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای براساس گزارش گروه های 
رصدی ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری در سراسر کشور هالل ماه رمضان 
در غروب روز دوشنبه رؤیت نشد بنابراین ماه شعبان ۳0 روزه بوده و چهارشنبه 

۲۵فروردین1۴00 اولین روز از ماه مبارک رمضان خواهد بود.

ستاد استهالل: چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان است


