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عادت خطرناک سرمایه گذار ایرانی
این روزها روند صعودی بورس ،با شتاب شگفت
آوری ادامه دارد و شاخص کل وارد کانال 700
هزار واحدی شده است .به این ترتیب بازدهی
بورس طی یک سال اخیر بیش از  3برابر بوده
است .یعنی قیمت هر سهم به طور میانگین بیش
از  3برابر شده است.
به همین نسبت نیز در یک سال اخیر ،ماه های
اخیر و به ویژه روزهای اخیر صف های طوالنی
در برابر دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت نام در
سامانه سجام و دریافت کد بورسی برای ورود به
بورس شکل گرفته است و طیف وسیعی از مردم
با سرمایه های خرد و کالن و حتی در مواردی
با فروش دارایــی های خود از منزل تا خودرو،
روانه بورس شده اند تا از این سفره بسیار رنگین
و سود سرشار بی بهره نمانند .واضح است که
بازار سرمایه ،بهترین بازار برای جذب سرمایه
های مردم است .بورس با توجه به تنوع ابزارهای
مالی ،تعدد شرکت ها و بــازارهــای مختلف از
تابلوی اصلی بورس تا تابلوهای فرعی فرابورس،
می تواند پذیرای سرمایه های مردم باشد .برای
شرکت ها نیز اتکا به تامین مالی بورس بسیار
بهتر از دریافت تسهیالت بانکی است.از منظر
اقتصاد کالن نیز کاهش وابستگی تامین مالی
به نظام بانکی ،فرصت بهتری برای اصالح نظام
بانکی و مدیریت جریان نقدینگی در کشور فراهم
می آورد .عالوه بر این در شرایط سخت مالی
امسال با تــداوم روند صــادرات حداقلی نفت و
افت شدید قیمت طالی سیاه که این روزها به

محدوده  10دالر هم رسیده است ،اتکای دولت
به فروش سهام خود در شرکتهای دولتی در این
شرایط بازار می تواند بخش مهمی از مشکالت
بودجه ای دولت را نیز رفع کند اما این سودآوری
کالن بــرای عموم مــردم حاضر شده در بورس
تا کجا ادامه دارد؟در این فرصت نمی خواهیم
وارد تحلیل کالن بورس شویم و بررسی کنیم که
شاخصکلتاکجاپیشمیرود.چراکهاساسادر
این شرایط با هجوم نقدینگی از یک سو و عرضه
گسترده سهام دولت و شبه دولتی هایی نظیر
شستا و افزایش سرمایه خود شرکت ها از طریق
عرضه اولیه سهام ،تحلیل درباره روند حرکتی
بورس به راحتی ممکن نیست.
صد البته نه می توان خطر سقوط شاخص کل
را خیلی جدی گرفت (که البته در جای خود
احتمال توقف روند صعودی و حتی بازگشت
نسبی شــاخــص کــل در مــاه هــای آیــنــده ،دور
از ذهــن نیست) و نه می تــوان به تحلیل های
غیرکارشناسی که شاخص کل چند میلیونی را
برای ماه های آینده پیش بینی می کنند ،اعتنا
کرد .چرا که فعال با ورود سنگین نقدینگی ،بازار
روند غیرقابل پیش بینی به خود گرفته است .با
این حال یک واقعیت مسلم وجود دارد و آن هم
این که روند صعودی بورس با این شدت نمی
تواند برای طوالنی مدت ادامه یابد و به تدریج
شیب این روند صعودی کند می شود .در چنین
شرایطی با روند هیجانی ورود سرمایه گذاران
به بــورس و حضور گسترده تــوده مــردم در این
بازار ،این مسئله نگران کننده است .دقت کنید،
درباره فرضیه بدبینانه نزولی شدن بازار و سقوط
شاخص کل صحبت نمی کنیم بلکه بحث بر سر
انتظارات جاافتاده برای سرمایه گذاران تازه وارد
است .سرمایه گذاران قدیمی تر بازار که دارای
سواد مالی و اقتصادی نسبی هستند می دانند
که اقتضای سرمایه گذاری در بورس ،پذیرش
ریسک و احتمال کاهش قیمت سهام و زیان
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است .اگرچه در نگاه بلندمدت ،این بازار همواره
بازدهی بیشتری از بــازارهــای مــوازی داشته
اســت امــا سرمایه گــذار احساسی تــازه واردی
که سواد مالی چندانی ندارد و این روزهای پر
بازده بازار چشم او را گرفته است ،با انتظار سود
 100درصــدی و بلکه بیشتر طی کمتر از یک
سال وارد بازار شده است .این انتظارات بسیار
خوش بینانه با شرایط واقعی احتمالی بازار
در ماه های آتی در تناقض قرار می گیرد و این
خطر وجــود دارد که سرمایه گــذار احساسی و
تازه وارد به محض کند شدن روند صعودی بازار،
دچار هراس شود .این هراس می تواند مقدمه
سقوط بازار باشد .سقوطی که باید از آن ترسید.
ماجرای موسسات غیرمجاز و هجوم مردم برای
سپرده گذاری و دستیابی به سود سپرده باالی
 30درصد و سپس ناتوانی این موسسات نشان
داد که چگونه سرمایه گــذاری به امید سودی
حبابی ،سرمایه های مردم را با خطر مواجه می
کند .این خطر وجود دارد که مجموعه سیاست
های اقتصادی سال های اخیر ،دارد سرمایه
گــذاران را به سودهای کالن عــادت میدهد.
عادت به سود کالن در شرایطی که اقتصاد ایران
در عالم واقع با رکود ناشی از کرونا و تداوم تحریم
ها مواجه است ،یک عادت خطرناک است .عادت
خطرناکی که با سرخوردگی ناشی از تغییر جهت
احتمالی بازار ،می تواند مشکل ایجاد و هجوم
احساسی امــروز به بــازار سرمایه را به هراس
احتمالی از ریــزش بــازار منجر کند .آن هم در
شرایطی که رئیس قبلی سازمان بورس اصرار
داشت تا روند احساسی حرکت شاخص بورس،
مدیریت شود ولی با مخالفت برخی مسئوالن
دولتی مواجه و مجبور به استعفا شد .اکنون به
نظر می رسد ،بازار به یک ثبات نسبی و حرکت
شاخص کل به مسیری معقول تر نیاز دارد و باید
تالش کرد هیجان بازار به عقالنیت و اتکای به
تحلیل های کارشناسی تغییر جهت دهد.

گفت وگوی تلفنی روحانی با سران3کشور
رئیس جمهوردرتماس تلفنی با نخست وزیر ایتالیا :در این مقطع حساس ،سرنوشت جامعه جهانی به یگدیگر وابسته است
رئیس جمهور در گفت و گو های جداگانه تلفنی
با سران سه کشور ایتالیا ،کویت و آذربایجان
با اشــاره به شرایط سخت حاکم بر جهان به
خاطر شیوع ویــروس کرونا ،برهمکاری همه
کشورهای جهان بــرای مقابله با ایــن ویــروس
تاکید کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
ریاست جمهوری ،دکتر روحانی شب گذشته
در تماس تلفنی با نخست وزیــر ایتالیا با بیان
این که کشورها به تنهایی و بدون کمک یکدیگر
قادر به عبور از این بحران سخت نخواهند بود،
افــزود :با همکاری یکدیگر و اشتراک و انتقال
تجربیات خود می توانیم این ویــروس را مهار
کنیم .رئیس جمهور با بیان این که تحریم های
غیر قانونی آمریکا علیه ایــران در این شرایط
سخت هم ادامــه دارد ،به مخالفت آمریکا با
پرداخت وام از سوی صندوق بین المللی پول به
ایران اشاره کرد و افزود :انتظار داریم کشورهای
اروپایی به ویژه ایتالیا در برابر این نقض مقررات
در این شرایط سخت ،اقدامات الزم را انجام
دهند .دکتر روحانی در ادامه با اشاره به مواضع
ایتالیا درخصوص برجام و حمایت از این توافق
بینالمللی  ،تاکید کرد :ما آماده هستیم به تعهد
کامل خود در برجام عمل کنیم درصورتی که
طرف مقابل هم به همه تعهدات خود عمل کند و
دست از تهدید بردارد .وی افزود :ایتالیا همواره

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••آقایان مسئول شرمنده خانواده ام شدم من
در رستوران کار می کردم بیمه هم نبودم این
که میگن خیران کمک می کنند پس چی شد؟
•• بانک به برادرم پیام داده چراقسط وام تان
راپرداخت نمی کنید؟ ایشان رفته بانک بهش با
حالت خنده و تمسخر گفتند آقا این حرفایی که
دولت به شما گفته ،واقعیت نداره! بعدش هم
اگه چنین چیزی باشه تا بیان به ما ابالغ کنند
یک سال طول می کشه بیا اقساطت رو بده.
اینم ازدولت مردمی ما!
••مسئولی که نمی تواند گرانی را مهار کند
استعفا کند و برود مشغول نظافت معابر شود.
پس آن هم برنمیآید.
به نظرم از ِ
••یک جوان سی ساله ام .از بیست و دو سالگی
رو پای خودم بودم .هم درس خواندم و هم شبانه
روز کار کــردم .حاال فکر می کنید چی دارم؟
هیچی .باز هم باید صبح تا شب سرکار بروم تا
بتوانم خرج و مخارج روزانه ام را تامین کنم .می
گویند ازدواج کن ،همه چیز درست می شود.
وقتی نمی توانم به خودم برسم ،یک سفر بروم
و ...چگونه می خواهم به زندگی و همسرم
برسم؟ این آقایان چه آوردنــد بر سرجوانها؟
هیچ وقت از هیچ کدامشان نمی گذرم.
••گوسفند زنده را تریلی تریلی به کشورهای
حاشیه خلیج فارس و عراق و  ...می فرستند
و بعد میزان عرضه و تقاضا را به هم می زنند و
گوشت گران می شود .بعد دولت را وادار به
وارد کردن گوشت و  ...از کشورهای دیگر می
کنند  .چرا از این مافیا گزارش تهیه نمی کنید؟
•• تماشای الیو کلی از حجم اینترنتمون کم
میکنه اما بیشتر اینهایی که الیو میذارن ،نه
وقت مردم براشون مهمه و نه پول شون.
•• ایــن چه عدالت وانصافیه؟ حقوق کارگر
امسال درواقع اضافه نشده بلکه ۲۰درصد کم
شــده...روزی ده هزارتومن افزایش نسبت به
پارسال!! کارمندان دومرحله افزایش داشتند.
بیشتر آن ها یک خط در میان سرکار می روند.
••مدام از بازرس و ناظر صحبت می کنند .کدوم
نظارت؟ کدوم پلمب؟ تمامی اصناف پر خطر با
اجازه خود ،آزادانه مغازه ها را باز کردند .تمامی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

یا اکثر اصناف پر خطر باز هستند و دریــغ از
نظارت و جریمه و پلمب .با این بی توجهی مردم
تمام اشیا هم آلوده به کرونا می شود .دریغ از
نظارت وسخت گیری.
•• آقای رئیس جمهور! مردم و جان ما را فدای
نان نکنید .هشت سال در دفــاع مقدس این
مــردم جان ومالشان را بــرای کشورشان فدا
کردند و افتخار می کنند .حال کشور باید جان
و مالش را فدای مردمش بکند .آن هم نه هشت
سال ،بلکه دو ماه.
•• به آن بنده خدایی که هر روز از نازکردن
کارگرها می نویسه ،بگویید که شما خیلی
کاردرستی .لطفا دستمزد کارگرهایت رو
بیشترکنوکمتربهجیببزن.پارسالکارگرها
روزی صد و پنجاه تومان می گرفتند .با این همه
خرج و مخارج انتظار داریــد بــرای صدتومان
بیایند و کارگری کنند؟!
•• یک میلیون تومان وامــی که می خواهند
بدهند فقط همان افزایش قیمت مواد غذایی
در فروردین  99از جمله گرانی برنج خارجی،
حبوبات ،مایع ظرف شویی ،لبنیات و ...را
کفاف می دهد!
•• کار هست آدم اهل کارنیست فقط بلدیم ناله
کنیم از زمین و زمان.
••حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دیر
که واریزکردند ،بماند که افزایش حقوق شان
را هم ندادند.
•• جمعه جاده طرقبه و شاندیز رو دیدین؟ چقدر
ترافیک بود .این مال قبل از بازشدن پاساژها
بود .حاال تصور کنید که این مکان ها هم باز
شود .خدا به دادمان برسد.
••قیمتها به قدری فضایی شده که خرید نون
خالی شده رویا! داریم به کجا میریم؟ تلفن منو
به یه مبتال به ویــروس منحوس بدید خالص
شم از این دنیا.حداقل این جور مردن نیاز به
مراسم و پرداخت هزینه های کفن ودفن هم
نداره! خودم دیسک کمر دارم همسرم سکته
مغزی کرده پسرم نیاز به جراحی چشم داره دوتا
دخترم برای تامین جهیزیه حدود دو ساله نمی
تونن برن سر خونه و زندگی شون! این زندگی

نمابر05137009129 :

نکبت بار تا کی ادامه داره؟
••مردی در مطلب صفحه خانواده درباره آراسته
بودن گفته بود که مردها را چه به این سوسول
بازیها؟ با کمک مشاور ،جواب خوبی بهش
دادی ــد .اگــر زنــش تو خونه به خــودش نرسه،
ناراحت نمیشه و ممکن نیست در دام خیانت،
بیفته و گرفتار بشه؟
•• نوسانات متعدد اقتصادی ،تورم و اشتغال
ناپایدار باعث شده تمام مدت دچار اضطراب
و نگرانی بابت آینده باشیم .پس کی دوران
آرامش و ثبات به مملکت و زندگی مردم باز می
گردد .دیگه واقعا خسته شدیم.
••قبال اداره کــار یا تامین اجتماعی بــازرس
داشت و گاهی به کارگاه ها سر می زد.مجتمع
تـــجـــاری الـــمـــاس شــــرق تــمــامــی پــرســنــل
خدمات(حدود 30نفر) نظافتی را با بیش
از 14ســال سابقه اخــراج کرده تا بروند بیمه
بیکاری بگیرند و پرسنل انتظاماتش هم االن
پس ازیک ماه کار هنوز هیچ قراردادی ندارند
و می خواهند زحمات و سنوات چندین ساله
شان را صفر کنند تا دوبــاره با حداقل حقوق
باایشان ق ــرارداد ببندند! چــرا کسی به داد
کارگران نمی رسد؟!
•• تماشای الیوهای بشیر حسینی ،حوصله
میخواد واقعا .من یک بار چند دقیقهای ازش
رو دیدم ،نصف کلماتش رو نفهمیدم .همه اش
اصطالحات فرهیختگانی بود.
••یعنی فقط باشگاه ها عامل اصلی کرونا
هستند که همه جا باز شده و فقط باشگاههای
ورزشی بسته هستند؟ یک سرگرمی داشتیم
جلوی اون رو هم گرفتید!
••دانشگاه پیام نــور مشهد بــا وجــود ایــن که
ترم تحصیلی برگزار نشده وهیچ خدماتی به
دانشجویانش نــداده از همه می خواهد که
شهریه کامل را بدهند! در این شرایط مالی
مردم ،این عین بی عدالتی است.
••لطفا بــه وزیــر آمـــوزش وپـــرورش بفرمایید
بچه های ما دو ماهه سرکالس درس نبودند
چطورمی خواهند کنکور را برگزار کنند؟ کمی
انصاف هم خوب چیزی است .

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات:

وضعیت همه دالرهای پرداختی باید شفاف شود
در سیاست خارجی ما از جایگاه مهمی برخوردار
بوده است و امیدوارم اتحادیه اروپا را به اجرای
کامل برجام دعوت کند .دکتر روحانی تصریح
کرد :ساز و کار مالی طراحی شده از سوی اروپا
(اینستکس) متاسفانه هنوز نتوانسته اقدام قابل
توجه و موثری باشد و نقشی را ایفا کند .
▪جزئیات گفت و گوی روحانی با امیر کویت

حجت االســـام و المسلمین روحــانــی روز
دوشنبه در تماس تلفنی با امیر کویت ضمن
تاکید بر همکاری کشورهای منطقه برای
مقابله بــا وی ــروس کــرونــا ،خاطرنشان کــرد:
امیدواریم این شرایط سخت برخی را متنبه
کند تا درخصوص اشتباهات خود تجدید نظر

کنند و روابط انسانی را مبنای عملکرد خود
قرار دهند.دکتر روحانی با قدردانی از تالش
های امیر کویت برای شرایط با ثبات در منطقه
گفت :تاکید می کنم که برای تامین امنیت و
ثبات منطقه هیچ راهی جز همکاری و دوستی
بین کشورهای خود منطقه وجود نــدارد.وی
همچنین در گفت و گوی تلفنی با «الهام علی
اف» رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به روابط
دوستانه و خوب دو کشور به گفت و گو های
مقامات دو کشور بــرای فراهم کــردن زمینه
اجرایی شدن توافقات و توسعه همکاری ها
اشاره کرد و افزود :امیدوارم همه توافقات دو
کشور از جمله احداث راه آهن رشت – آستارا به
خوبی پیش برود و اجرایی شود.

همتی :اسامی بنگاه هاییکه وام اشتغال کرونایی میگیرند اعالم می شود
رئیس کل بانک مرکزی نوشت :برای شفافیت
بیشتراسامیواحدهاومبلغواحدهایاقتصادی
کوچک و متوسط وام گیرنده در سایت بانک
مرکزی اعــام خواهد شد .به گــزارش فــارس،
عبدالناصرهمتیدریکیادداشتاینستاگرامی
در واکنش به ابراز نگرانی در خصوص سرنوشت
وام  75هزار میلیارد تومانی نوشت« :ثلث این
مبلغ مستقیما به حساب خانوارهای یارانه بگیر
خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به
خرید بوده و فروشندگان کاال و خدمات نیازمند
به فروش هستند کمکی خواهد بود برای به راه
افتادن چرخه اقتصاد .لذا نگرانی از انحراف
آن ،بیمورد اســت .بقیه مبلغ وام تخصیصی

حرف مردم

عمدتا به واحدهای کوچک و متوسط تولید کاال و
خدمات با اشتغال زیر  50نفر که نیروی کار خود
را به تشخیص وزارت کار حفظ کردهاند پرداخت
خواهد شد ».وی افــزود :برای شفافیت بیشتر
اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وامها در
سایت بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
▪شرط شفاف سازی بانک مرکزی چیست؟

اگرچهتالشرئیسکلبانکمرکزیبرایشفاف
سازی در این زمینه ارزشمند است ولی باید توجه
داشت که شفاف سازی در خصوص شرکت های
کوچک شاید چندان موثر نباشد .با توجه به این
که وام کرونایی به شرکت های کوچک و متوسط

پرداخت می شود و عموم این شرکتها گمنام
هستند و مبلغ وام دریافتی کمتر از یک میلیارد
تومان است ،جست وجوی مــوردی دربــاره این
شرکت ها چندان محل توجه نخواهد بود ولی
در هر صورت برای این که رسانه ها بخواهند به
صــورت نمونه مــواردی را پیگیری و فرجام وام
پرداختشدهرابررسیکنند،حتمابایداطالعات
منتشرشدهباجزئیاتازجملهشمارهثبتشرکت
ها باشد .پیش از این اطالعات منتشر شده درباره
شرکت های دریافت کننده ارز  ،4200محدود
بود و امکان بررسی نداشت که پس از مدتی بانک
مرکزی با پذیرش انتقادها در این باره ،فهرست را
با اطالعات دقیق تر و جزئی تر منتشر کرد.

رئیس قوه قضاییه در خصوص گــزارش دیوان
مــحــاســبــات گــفــت :وضــعــیــت هــمــه دالرهـــای
پرداختی باید شفاف شود ،اعالم فساد برای
مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم
گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را
داد.حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در

خصوص گزارش دیوان محاسبات گفت :همه
باید از «نظارت» و «شفافیت» استقبال کنند؛
نظارت گریزی امر ناپسندی است.وی با بیان
این که وضعیت همه دالرهــای پرداختی باید
شفاف شــود ،اضافه کــرد :اعــام فساد برای
مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم
گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را

داد.رئیس دستگاه قضا اظهار کرد :پروندههای
برخی از دریافت کنندگان دالرهــای ۴۲۰۰
تومانی در دادســرا در حال رسیدگی است و
برخی دیگر منجربه صدور حکم شده و درحال
اجــرای حکم اســت.وی افــزود :بارها گفته ایم
که دولــت باید اقــدام به اصــاح ساختارهای
فسادزا کند.

ربیعی در پاسخ به خراسان تشریح کرد:

جزئیات هزینه کرد یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا

هــادی محمدی – سخنگوی دولــت در پاسخ
به سوال خراسان مبنی بر نحوه هزینه کرد یک
میلیارد دالری که با موافقت رهبری از صندوق
توسعه ملی برای مقابله با کرونا اختصاص یافته
با بیان این که معادل ریالی این ارز به قیمت
نیمایی حدود 12هــزار میلیارد تومان خواهد
شد ،افزود :یکی از مصارف این پول برای تقویت و
سامان دهی تولید دارو یا در صورت لزوم واردات
دارو ،تجهیز تخت های بیمارستانی و افزایش آی
سی یو ها به وزارت بهداشت پرداخت می شود و
مصرف دیگر نیز برای تقویت شرکت های
دانش بنیان که در حوزه مقابله با کرونا
فعالیت می کنند  ،با نظارت وزارت
بهداشت هزینه خواهد شد .هر چقدر
از این پول مابه التفاوت این یک میلیارد
دالر به نیمایی باقی بماند نیز برای
حمایت از کارگرانی که شغل
خود را به خاطر آسیب کرونا
از دست داده اند در اختیار

صندوق بیمه بیکاری قرار می گیرد .هم صندوق
بیمه بیکاری و هــم وزارت بهداشت موظف
هستند به صورت شفاف نحوه استفاده از این
مبالغ را منتشر کنند.
▪واکــنــش سخنگوی دولــت بــه نامه دیــوان
محاسبات

سخنگوی دولت همچنین در ادامه این نشست
خبری در پاسخ به این سوال که رئیس دیوان
مــحــاســبــات مــدعــی ش ــده رئــیــس جــمــهــور در
اسفندماه از گــزارش دیــوان دربــاره تفریغ
بــودجــه  ۹۷بــه مجلس ش ــورای اسالمی
مطلع شــده بــود  ،اظــهــار کــرد :ایــن نامه
در همان زمــان به دســت رئیس جمهور
رسید و رئیس جمهور به محض رویت
گــــزارش ،دســتــور الزم بــرای
بررسی را صادر کــرد.وی با
بیان این که دولت کنونی از
نظار تپذیرترین دولت ها

بوده خاطرنشان کرد :نمیخواهم بگویم بسیار
عالی هستیم اما در کدام دوران سراغ دارید که
فضای مجازی دولت را این گونه نقد کرده باشد؟
ربیعی گفت :ضمن احترام عمیق به کارکنان
و رئیس دیــوان محاسبات ،بحث ما این بود که
نوع مواجهه باعث ایجاد فضایی علیه کشور شده
است؛ بله ننوشتند «پول گم شده» اما هر کسی
آن را میخواند به همین نتیجه می رسید در
حالی که همان زمان رئیسجمهور دستور الزم
را صادر کردند.
▪اوایل تابستان اولین تحویل مسکن ملی

سخنگوی دولت درخصوص مسکن ملی و این
که آیا دولت میتواند مسکن ملی را واگذار کند؟
نیز اظهار کرد :در واگذاری زمینهای دولتی به
مسکن ملی مقاومت هایی می شود اما تا پایان
دولت 400 ،هزار طرح مسکن ملی قابل بهره
بــرداری خواهد بود و اولین این واحدها اوایل
تابستان امسال به بهره برداری میرسد.

دستور رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی:

متخلفان درموضوع جوجه ها به مراجع قضایی معرفی شوند
رئــیــس جمهور درپـــی گـــزارش از بین بــردن
جوجههای یک روزه به وزیــر جهاد کشاورزی
دستور داد در اسرع وقت وبا نهایت حساسیت،
موضوع بررسی ،متخلفان به مراجع قضایی
معرفی و موضوع برای افکار عمومی تبیین شود.
بهگزارش مهر،حجتاالسالمروحانیدرپینوشت
گزارش مذکورخطاببه خاوازی تاکید کردهاست:
با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اصالح
رویهها و دستورالعملهای مرتبط با این موضوع
و جلوگیری از اقدامات مشابه تسریع و نتیجه را
گــزارش کنید.رئیس جمهور در جلسه عصر یک
شنبه هیئت دولت نیز به وزیر اطالعات دستور داده

بود به ماجرای غیرقانونی و غیر اخالقی از بین بردن
جوجههای یک روزه به سرعت رسیدگی شود و
عامالن آن تحت تعقیب قرار گیرند.

جناب آقای سعید ابتهاج پور
درگذشت شادروان

کامبیز شوکت فدایی

جناب آقای کوروش شوکت فدایی
خانواده محترم شوکت فدایی
درگذشت شادروان

کامبیز شوکت فدایی

را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض می نمایم ،ما را در
غم خود شریک بدانید.

را تسلیت عرض نموده ما را
در غم خود شریک بدانید.

امیرشگفتی

امیر شگفتی

