2

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

پنچشنبه  30شهریور شماره 242

گفتگو

قاضی پرونده کهریزک و احمدینژاد:

از نظر ما محمدرضا رحیمی
رهبر شبکه کالهبرداری بود
سیامک مدیرخراسانی نزدیک به  12سال ریاست شعبه  76دادگاه کیفری استان تهران
(شعبه  6فعلی) را بر عهده داشته است.
او در گفت و گو با تســنیم ،به ســواالتی درباره پرونده قضات کهریزک ،احمدینژاد،
محمدرضا رحیمی و اختالس از بیمه ایران پاسخ گفته است.
بخشی از این مصاحبه به شرح زیر است:
** شما نزدیک  40سال در دســتگاه قضایی بودید و حدود  12سال
مسئولیت شــعبهای را در اختیار داشــتید که به جرایم مسئوالن عالی
رتبه کشــور رســیدگی میکرد .در پروندههای شخصیتهای معروف و
دولتی ،چقدر به شما سفارش میشد؟ و چقدر از این سفارشها را قبول
میکردید؟
تقریب ًا از ناحیه قوهقضاییه ،سفارشها صفر بود .رئیس قوهقضاییه (آملی الریجانی) که
بر پروندههای شــعبه  76نظارت داشت ،راجع به هیچ کســی به من توصیه نکرد؛ هیچ
کس .درباره پرونده سوال میکرد و بحث میکردیم که چرا اینطور رأی دادهام و دلیلام
چه بوده است برای صدور برائت یا محکومیت ولی ایشان هرگز به من نگفت که فالنی
را محکوم یا آزاد کن.
** پیشنهاد رشوه هم میدادند؟
یک چیز بســیار طبیعی بود .موارد بسیاری وجود داشــت اما بیشترین پیشنهاد رشوه
مربــوط به پرونده اختالس از بیمه ایران بود ولــی هیچ وقت حتی گوش هم نمیدادم.
پیشنهادهای رشوهای که در این پرونده میشد ،به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود.
** یکی از پروندههای بســیار مهمی که در دوره ریاستتان بر شعبه
 76دادگاه کیفری اســتان رســیدگی کردید ،پرونده قضات بازداشتگاه
کهریزک بود .در این پرونده شما همکاران خودتان را محکوم کردید.
آن پرونده الیههای زیادی داشت که اساس ًا برخی از آنها را نمیشود بیان کرد .تخلفات
در این پرونده محرز بود .دادســتان یک شهر بایستی بر نیروهای زیر دست خود نظارت
داشته باشد و نبود و نمیدانم که پذیرفته نیست .در این پرونده با توجه به تحقیقاتی که
صورت گرفته بود برای دادگاه محرز شد که تخلفات صورت گرفته است.
در حکم دادگاه ،انفصال دائم از خدمات قضایی 5 ،سال انفصال از خدمات دولتی و 200
هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط  200هزار تومان را بزرگ کردند اما
ندیدند کســی که در این شهر دادستان بوده و تقریب ًا حرف اول را میزده ،محاکمه و به
انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شــده است .انفصال دائم از خدمات قضایی برای
یک قاضی مانند حکم اعدام است .هیچ کس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط
گفتند چرا به  200هزار تومان محکوم شده است.
قاضی تابع قانون است .قانون ًا آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خالف
واقع باید به  20هزار تومان محکوم میشــد و حرف دیوان عالی کشــور درست بود اما
چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است ،قانون اجازه میدهد حداکثر را در نظر بگیریم
و مــا  200هزار تومان را در نظر گرفتیــم وگرنه قانون ًا برای معاونت باید  20هزار تومان
در نظر گرفته میشد .گفتیم چون شخصیت دادستان بر مامور اجرا غالب است و درست
اســت که آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادســتان را انجام دادند 200 ،هزار تومان را
در نظر گرفتیم.
**در پرونده کهریزک یکی از مسائلی که زیاد سروصدا کرد ،موضوع
رضایت اولیاء دم مرحوم جوادیفر بود.
من شــنیدم و از جوادیفر ســوال نکردم اما احســاس خودم این بود که این رضایت
از قبل گرفته شــده بود و بعداً در جریان محاکمه ارائه شــد .این برداشــت شخصی من
اســت .جوادیفر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال میرفت و مجبور میشدیم
اورژانس خبر کنیم .از نحوه نگارش رضایت این طور دســتگیرم شد که این رضایت باید
قب ً
ال تنظیم شده باشد.
** بنابراین آقای جوادیفر از دادن رضایت پشیمان بوده است؟
پشیمان بود .احساس میکردم پشیمانی باعث میشد حالش بد شود.
** شما آقای حیدری فر را هم از معاونت در قتل تبرئه کردید.
من معتقد به معاونت در قتل بودم و در رأی هم نوشــته بودیم اما از مجموع هیئت 5
نفره قضایی ،دو به ســه شدیم .من و یکی دیگر از همکاران معتقد به معاونت در قتل و
 15ســال زندان داشتیم اما سه همکار دیگر چنین اعتقادی نداشتند که دیوان هم برائت
از معاونت در قتل را تأیید کرد.
** آقای رحیمی را هم شــما محاکمه کردید .در حکم شما برای آقای
رحیمی  15ســال حبس درنظر گرفته شــده بود ولی به  5سال کاهش
یافت.
ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کالهبرداری را بر عهده
داشــته و  15سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به
 5سال کاهش یافت.
** چرا آقای رحیمی جدا از ســایر متهمان پرونده بیمه ایران محاکمه
شد؟
من ترجیح میدادم که آقای رحیمی با  78متهم دیگر محاکمه شــود .خیلی دوســت
داشتم که همه متهمان با هم محاکمه میشدند اما اینطور نشد.
** در پرونده بیمه ایران به نظر میرســید بسیاری از متهمان اغفال
شده و از روی بی اطالعی چکهایی را نقد کرده بودند.
کســانی که یک یا دو چک را نقد کرده بودند را تبرئه کردیم و دادگاه حکم به برائت
آنهــا داد اما برخی بابت این کار درصد میگرفتنــد .یکی از تیمهایی که در پرونده بیمه
ایران وجود داشــت ،تیمی بود که چک نقد میکرد .آن تیمی که چک نقد میکرد ،رهبر
داشــت و باندی را تشکیل داده بودند که کارشان نقد کردن چکها بود .این افراد درصد
میگرفتند و نمیتواند انجام این کار بدون اطالع باشد.
** آقای رحیمی در پرونده بیمه ایران با چه کسانی ارتباط داشت؟
با داود ســرخوش شهری و جابر ابدالی ارتباط داشــت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار
جالبی داشــت .ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان به  15ســال حبس
تبدیل کرد.
** بسیاری از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریها را هم محاکمه
کردید.
همیشه در پروندههای مطبوعاتی ،رعایت حال افراد را میکردم .همین االن هم اگر از
برخی مدیران مســئول مطبوعات بپرسید ،تأسف میخورند که من رفتم .ترجیح میدادند
که من باشم.
** چند مورد حکم به توقیف نشریه دادید؟
در  10سالی که مدیران مسئول مطبوعات را محاکمه کردم ،فکر کنم یک یا دو مورد
حکــم به توقیف دادم که یک مورد مربــوط به روزنامه بهار بود .چون معتقدم مطبوعات
باید یک فضای آزادی داشــته باشند در انتقاد و نقد و نشان دادن راه حل و مطبوعات را
سالح جامعه میدانستم ،در پروندههای مطبوعاتی سختگیری نمیکردم.
** غیر از توقیف بهار ،کاوه اشتهاردی مدیر مسئول وقت روزنامه ایران
را هم به شالق محکوم کردید.
در آن پرونده حکم تعلیقی صادر کردیم .آقای اشتهاردی باید در چارچوب قانون حرکت
میکرد .روزنامه دولتی با روزنامههای دیکر مثل شــرق و بهــار و  ...فرق دارد .روزنامه
دولت که نباید به کســی توهین کند .با این حال روابطم با مطبوعات خیلی خوب بود و
سعی میکردم همیشه رعایت حالشان را بکنم.
همیشــه با هیئت منصفه مطبوعات بحث میکردم که اگر قرار باشــد بر سر منبع خبر
به مطبوعات سخت بگیریم شــاید یک روزنامه  16صفحهای ،بیشتر از  8صفحه نتواند
چاپ کند.

با انتشار توییتی:
ریچارد هاس رئیس «شورای روابط خارجی» آمریکا با انتشار توییتی کره شمالی را تلویحا به حمله نظامی تهدید کرد.
روابط
رئیس شورای
به گزارش برنا ،ریچارد هاس رئیس «شورای روابط خارجی» آمریکا نوشت :سخنرانی ترامپ در سازمان ملل تکرار «محور شرارت» (جرج دبلیو بوش) بود با این تفاوت
خارجی آمریکا زنگ خطر
که عراق کنار رفته اما ایران و کره شمالی باقی ماندهاند.
حمله به پیونگ یانک را به صدا
این سخنان «هاس» نشان میدهد دونالد ترامپ عالقه زیادی برای اقدام نظامی علیه کره شمالی دارد.
درآورد

هیات الرضا هاللی محرم عزاداری ندارد!

«عبدالرضا هاللی» در کانال خود
اطالعیهای با عنــوان «اطالعیه
مهم هیات الرضا علیه الســام
محفــل بســیجیان و رهروان
شهدا» را بازنشــر کرده که در
آن آمده ایــن هیات در ایام دهه

اول محرمالحرام  ۱۴۳۹بهدلیل
اســتمرار و تشــدید مشکالت،
برنامه اقامهی عزا برای عزاداران
حسینی نداشته است.
به گزارش انصاف نیوز ،در بخشــی از
این اطالعیه آمده اســت« :با چشمانی
اشــکبار و قلوبی محزون ضمن خضوع
و خشــوع به درگاه باریتعالــی و امید
به تمدیــد نوکریها و خطشــکنیها،
اعالم میداریم که این هیات ،در ســال
جاری و در ایام دهــه اول محرمالحرام
 ۱۴۳۹هجری قمری بهدلیل اســتمرار و
تشدید مشــکالت ،که رفع آن خارج از
اراده خادمین هیــات در این بازه زمانی

میباشد ،برنامه اقامة عزا برای عزاداران
حسینی نداشته و انشاءاهلل پرچم پرافتخار
نوکری بر دیوار نوکرخانة خادمین هیات
افراشــته خواهد گردیــد .همانطور که
مســتمعین عزیز و بزرگــوار این هیات
مطلعاند از ماه مبــارک رمضان و لیالی
قدر به بعد «هیاتالرضا (علیهالســام)
محفل بســیجیان و رهروان شــهدا» با
اعالم رســمی حاج عبدالرضا هاللی به
دلیل مشکالت عدیدة مالی و بدهی ،نبود
فضای مناســب برای برگزاری جلسات
و… متأسفانه تعطیل شد .امی ِد رفع این
موانع تا محرمالحرام وجود داشت اما نه
تنها این مشــکالت رفــع نگردید ،بلکه

موانع قبلی تشدید و مشکالت برگزاری
جلسات در ماه محرم بر مشکالت قبلی
اضافه شــد که نخســتین آن در اختیار
قرار نگرفتن ورزشــگاه شــهدای هفتم
تیر بــود .به عالوه اینکه تــوان مالی و
غیرمالی برای حل مشــکالت پیش رو
وجود نداشــت .خادمین و برادران شما
در «هیاتالرضــا (علیهالســام) محفل
بســیجیان و رهروان شــهدا» همچون
شما و ســایر عزیزان ناباورانه تلخترین
ایام خود را در این ادوار نوکری ســپری
میکنند و خدا را به شــهادت میگیرند
که از هیچ تالشــی بــرای رفع موانع و
برگزاری جلسات دریغ نکردند».

ضرر و زیان بازارها و شرکتهای آمریکایی از تحریمهای ایران
بلومبرگ :دولــت آمریکا مجوز
ارائه خدمات به استارتآپهای
ایرانی را بدهد /تحریمها تبدیل
به هدیه تبلیغاتی به دولت ایران
شده است
یک رســانه آمریکایی در گزارشی به
زیان دیدن شــرکت هــای آمریکایی از
تحریم های ایران پرداخته است.
بلومبرگ در گزارشی به پس لرزههای
ادامــه دار تحریمهای آمریکا علیه ایران
پرداختــه و نوشــته اســت؛ تکنولوژی
میتوانــد تغییرات بزرگــی را در ایران
ایجاد کند .آمریکا باید راحت بگیرد ،چه
ایران در تالش باشــد که نظام سیاسی
خود را تقویت کند چه نکند ،این موضوع
ربطی به اســتفاده ایرانیها از گوشــی

موبایل برای گرفتن تاکسی ندارد( .اشاره
به رونق استفاده از اسنپ در ایران)
با ایــن حال تحریمهای آمریکا جلوی
ارائه تکنولوژی شــرکتهای آمریکایی
بــرای موبایلهای ایران و نرم افزارها را
گرفته است که این موضوع هم به ایران
و هم بازار آمریکا ضرر میزند.
شــرکت اپل نرم افزارهای ایرانی را از
اپ اســتور خود برداشته است .به همین
ترتیــب گوگل نیــز هفته گذشــته نرم
افزارهای ایرانی را از گوشیهای همراه
اندروید حذف کرده اســت .قانون آمریکا
تجارت شرکتهای آمریکایی را با ایران
ممنوع کرده اســت .در حالی که دولت
برای منافع ملی اســتثنا قايل میشــود.
برای حمایت از طبقه متوسط در ایران،

دولت آمریکا باید استفاده از این برنامهها
را مجاز کند.
در ادامــه ایــن گزارش آمده اســت؛
تخمین زده شده که در ایران  ۴۰میلیون
نفر از گوشــیهای هوشــمند استفاده
میکنند .حدود  ۱۵درصد آنها از آیفون
استفاده میکنند در حالی که آیفون هیچ
نمایندگی در ایران ندارد.
تا همیــن چند روز پیــش ایرانیها
میتوانســتند نرمافزارهایی که توســط
شــرکتهای ایرانی ساخته میشد را در
اپ اســتور ذخیره کنند .اما ماه گذشــته
شــرایط تغییر کرد و اپل هــزاران نرم
افزار ایرانی که در اپ استور بود را حذف
کرد .نرمافزارهایی که دچار این تغییرات
شدند بیشتر نرم افزارهای حمل و نقلی

یــا دریافت غذا بودنــد .ایرانیهایی که
این نرم افزار را داشــتند میتوانند از آن
اســتفاده کنند ولی دیگر به روز رسانی
نخواهد شــد و افراد جدیدی نمیتوانند
آن را دانلود کنند.
اپــل در اطالعیه خود اعــام کرد «
به دلیل تحریمهای آمریکا ،اپ اســتور
نمیتواند با شــرکت نرمافزارهای کشور
تحت تحریم آمریکا تجارت کند».
بلومبــرگ ادامــه داده اســت؛ ایــن
حرف درســتی اســت .اما برای منفعت
شرکتهای آمریکایی و ایرانی باید این
مقررات راحتتر گرفته شود .بهترین کار
برای دولت آمریکا این است که مجوز به
شرکتهای آمریکایی برای ارائه خدمات
به استارت آپهای ایرانی بدهد.

مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی خبر داد:

واریز سود سهام عدالت تا هفته آینده
مشــاور رئیسکل ســازمان
خصوصیسازی از واریز نخستین
مرحله سود سهام عدالت تا هفته
آینده در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سید جعفر سبحانی
در برنامه «روی خط بازار» با اشــاره به
ثبت افزون بر  32میلیون شــماره شبای
حساب بانکی در سامانه سهام عدالت ،از
مشموالن سهام عدالت که تاکنون موفق
به ثبت کد شــبای خود در سامانه مزبور
نشدهاند ،خواســت هرچه سریعتر اقدام
کنند.
وی در ادامــه بــا اعــام اینکه طرح
ساماندهی سهام عدالت از جمله طرحهای
بزرگ ملــی در دولت یازدهم بود ،اظهار

داشت :هفدهم اســفند ماه سال گذشته
طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت در
کشور رونمایی و برای تمامی مشموالن
صورتحساب تولید شد .مشاور رئیسکل
سازمان خصوصیســازی گفت :امکان
مراجعه به سامانه و دریافت صورتحساب
برای مشموالن سهام عدالت از همان روز
در کشور فراهم شده است.
وی همچنین تعداد جمعیت مشــمول
ســهام عدالت در ایران را  49میلیون و
 200هزار نفر اعالم کرد و افزود :نزدیک
به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.
ســبحانی با بیان اینکه در حال حاضر
با کســر افراد متوفی  47میلیون و 200
هزار نفر مشــمول سهام عدالت هستند،

اظهار داشــت :از هفدهم اسفند ماه سال
گذشته تاکنون جمعیتی باالی  37میلیون
و  500نفر از مشــموالن برای دریافت
صورتحساب خود به سامانه سهام عدالت
مراجعه کردهاند .وی در بخش دیگری از
ســخنان خود با اعالم اینکه مرحله دوم
طرح ساماندهی ســهام عدالت از سیام
فروردین ســال جاری آغاز شــده است،
گفت :از آنجایی که سود عملکرد سال 95
شرکتهای ســرمایهپذیر باید به حساب
مشموالن واریز شود از تمامی مشموالن
سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود
را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
مشــاور رئیــسکل ســازمان
خصوصیسازی افزود :از سیام فروردین

ماه ســال جاری تا کنون بیــش از 32
میلیون نفر از مشموالن شماره شبای خود
را در سامانه مزبور ثبت کردهاند.
وی در مصاحبــه با رادیو اقتصاد تأکید
کرد :تمامی مشموالن در هر گروه سنی
باید یک شــماره شبای حساب بانکی در
سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

قطعی برق برخی مدارس به علت بدهی
شــورای آمــوزش و پرورش
زنجــان با حاشــیههایی همراه
بود کــه بدهی آموزش و پرورش
به دســتگاههای خدماترسان
و قطعی بــرق برخی مدارس در
آستانه آغاز ســال تحصیلی از
مهمترین مباحث آن بود.
به گزارش تسنیم از زنجان ،مختار
شــیرمحمدی ظهر امروز در جلســه
شورای آموزش و پرورش شهرستان
زنجان با تاکیــد بر اینکه در روزهای
بازگشــایی مــدارس حفــظ امنیت
فرزنــدان و کودکان با پلیس اســت،
اظهــار داشــت :از همه مســئوالن

مدارس تقاضــا داریم وســایلهای
گرانقیمت و ارزشمند خود را داخل
گاوصندوق نگذارند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد
سرایداران مدرســه توجیه شوند که
نگهبانی مدارس بر عهده آنان است،
خاطرنشان کرد :تامین نظم و امنیت
در شهر بر عهده نیروی انتظامی است
و پلیس همیشــه در صحنهها حضور
دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان
گفت :روزانه  700تماس با شــماره
 110گرفته میشود و پلیس به همه
ماموریتها اعزام میشود.

وی با بیــان اینکــه تامین امنیت
جشــنوارهها با پلیس اســت ،گفت:
جشنوارههای آش و روستا که اخیرا
در زنجان برگزار شــد و با اســتقبال
مردم روبهرو شد پلیس زحمات بسیار
زیادی در مورد جلوگیری از ســرقت
خودروهــا در پارکینــگ و برقراری
امنیت در محل جشنواره انجام داد.
حســن مظفری ،رئیس آموزش و
پرورش ناحیــه دو زنجان نیز در این
جلســه در مورد مراســم نخستین
روز مدرســه کالس اولیهــا اظهار
داشــت :این مراســم روز چهارشنبه
 29شــهریور با حضور رئیس سازمان

نوسازی کشور ،استاندار زنجان و امام
جمعــه زنجان در مدرســه امیراعلم
غضنفریان برگزار میشود.
وی با ابراز انتقاد نسبت به کم بودن
بودجه آمــوزش و پرورش گفت99 :
درصد بودجه آموزش و پرورش صرف
حقوق کارمنــدان و فقط یک درصد
شامل بودجه سرانه مدارس میشود.
رئیــس آموزش و پرورش ناحیه دو
زنجان با بیان اینکه آموزش و پرورش
توان مدیریت مدارس را ندارد ،عنوان
کرد :هزینههای گاز ،برق و آب بسیار
زیاد شــدهاند و توان پرداخت آن را
نداریم.

سیاسی
خبر

خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

آمارهای مربوط به جمعآوری
کودکان کار و متکدی قابل
تایید نیست
سلمان خدادادی در گفت وگو با خانه ملت با بیان
اینکه جمع آوری 300هزار کودک کار و متکدی در
پایتخت مورد تایید نیســت و نهادهای رسمی آن
را تایید نمی کنند ،گفت :اینکه گفته می شــود 70
درصد از این تعداد از اتباع بیگانه هستند نیز مورد
تایید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ســازمان
بهزیستی و مرکز آمار ایران نیست.
نماینده مردم ملکان در مجلس شــورای اســامی ،با
یادآوری اینکه کودکان کار و متکدی به یکی از معضالت
کالن شــهرهای کشــور تبدیل شــده اســت ،گفت :در
شــهرهای کوچک به ندرت با این معضل مواجه هستیم
اما در کالن شــهرها به ویژه تهران نمود بیشــتری دارد
البته تکدی گری اتباع بیگانه نیز مزید برعلت شده است.
وی با یادآوری اینکه اغلب کودکان کار بی سرپرســت
و بدسرپرســت هســتند ،تصریح کرد :اغلب این کودکان
ایرانــی و بخش اندکی از آنها خارجی هســتند که تعداد
زیــادی از آنها به صورت غیرمجاز در کشــور زندگی می
کنند که بنا به دالیل حاکمیتی نمی توان با آنها برخورد
کــرد می طلبد کــودکان کار و متکدی به صورت دائمی
ســاماندهی شــوند نه موقت و مقطعی زیرا آسیب های
جدی ناشی از آن کودکان و جامعه را تهدید می کند.
نماینــده مردم ملــکان در مجلس دهم بــا بیان اینکه
معضــل کودکان کار و متکدی باید به صورت ریشــه ای
رفع و علت های آن رفع و آسیب شناسی شود ،گفت :باید
با علت های روی آوردن کــودکان به تکدی گری مقابله
کرد و تا زمانی که علل آن رفع نشود در زمینه رفع ریشه
ای معضل کودکان متکدی و کار نمی توان موفق بود.

چکهای جدید
متحدالشکل رونمایی شد
در مراســم رونمایــی از ســامانه صیاد ،از چکهــای جدید
متحدالشکل رونمایی شد و در شعب بانک ها ارائه میشود.
به گزارش مشــرق ،در مراســم رونمایی از ســامانه صیاد ،از
چکهای جدید متحدالشــکل رونمایی شــد و از فردا در شعب
بانک ها ارائه میشود،دسته چک های موجود تا  15اردیبهشت
 97اعتبار دارد.
ناصر حکیمی در مراســم رونمایی از ســامانه صیاد ،با اشــاره
به برنامه ریزی و پیاده ســازی این ســامانه در مدت یک ســال
اظهارداشــت :طرح و رنگ چک های صیــاد گلبهی و از فردا در
شعب بانک ها ارائه وتوزیع می شود.
وی ادامه داد:چک های موجود تا  15اردیبهشت ماه  97دارای
اعتبار است و درخواست و دریافت از طریق اینترنت بانک انجام
میشــود و گیرنده چک می تواند از طریق پیامک استعالم چک
ها انجام دهد.
معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی با بیــان اینکه با راه
اندازی ســامانه صیاد که از امروز فعالیت خــود را آغاز می کند
اطمینان واعتماد به چک بیشتر شود و این ابزار به عنوان یکی از
ابزار های تامین مالی خرد و پرداخت باشــد گفت :در مورد چک
هایی که برای بعد از این تاریخ صادر شــده است این چک ها از
اعتبار ساقط نمی شود و به قوت خود باقی است.
حکیمی تصریح کرد :البته تنها تفاوت این است که از اردیبهشت
سال  97این چک ها تنها در بانکی که آن را صادر کرده قابل نقد
شدن است اما سایر چک ها صیادی قابل وصول است.
معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی ادامــه داد :محتوای
پیامک اســتعالم این است که آیا صادر کننده سابقه صدور چک
بال محــل دارد یا خیر؟ و معیار آن آییــن نامه های فعلی بانک
مرکزی در مورد صدور چک بالمحل است.
به گفته وی ســامانه صیاد زیر ســاختی است که صدور چک
الکترونیک را تسریع می کند.
وی درباره سامانه چکاوک گفت:سامانه چکاوک برای چک بین
بانکی است و همه چک های کشور را تحت پوش قرار می دهد
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد :با اســتاندارد
شدن سایز و ابعاد چک برطرف می شود و قابلیت خواندن ماشین
از طریق بارکد دو بعدی به سامانه صیاد اضافه شده است که دو
امکان در اختیار می دهد.

کمک  15میلیون دالری پادشاه

بطحایی :هزار میلیارد تومان

گستاخی مجدد ترکی

سعودی به مهاجران روهینگیایی!

به معلمان بدهکاریم

فیصل درباره ایران

ملک سلمان در حالی که کشورش با رهبری ائتالف عربی همچنان
مسبب اصلی جنگ و خشــونت در یمن است 15 ،میلیون دالر به
مهاجران روهینگیایی کمک کرد.
به گزارش افکارنیوز ،شــبکه راشــاتودی در خبری فوری اعالم کرد ملک
ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود ،پادشاه عربستان سعودی  15میلیون دالر
برای مهاجران روهینگیایی اختصاص داد.
طبق اعالم راشاتودی ،ریاض گفته اســت مسلمانان روهینگیا دچار قتل
عام تروریســتی و نسل کشی شــدهاند و از جامعه جهانی خواسته تا برای
متوقف کردن این اقدامات مداخله کند!
همچنین هیئت وزرای عربســتان در جلسه هفتگی خود به ریاست ملک
سلمان کشتار تروریســتی ،قتل عام و تجاوز وحشیانه به حقوق مسلمانان
میانمار را به شدت محکوم کرد.
این سیاست متناقض عربستان در حالی است که تجاوز و حمالت ائتالف
عربی به رهبری این کشــور در یمن باعث شده است شهروندان غیرنظامی
در این کشــور به خصوص کودکان به کمکهای بشردوســتانه فوری نیاز
پیدا کنند.

سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش
کــه «حق التدریس معــوق فرهنگیان قرار بود تا پایــان مردادماه
پرداخت شــود که این اتفاق رخ نداد ،چه زمانی امکان پرداخت این
معوقات خواهد بود؟» ،اظهار داشــت :به شــدت دنبال پرداخت این
معوقات هستیم.
وی افــزود :با نوبخت معاون رئیس جمهور تاکنون دو جلســه داشــتهایم و
ضرورتها عنوان و فهرست این معوقات آماده شده است.
بطحایی با امیدواری برای پرداخت هر چه زودتر این معوقات ،خاطرنشــان
کرد :در تالش هســتیم تا از ســوی خزانه برای پرداختی مشکلی رخ ندهد و
بتوانیم پرداختهایی را تا قبل از مهر ماه داشته باشیم.
وزیــر آموزش و پــرورش در خصوص مبلغ کلی معوقــات و همچنین حق
التدریــس معلمان ،به فــارس گفت :کل معوقات معلمــان نزدیک به 1000
میلیارد تومان اســت که حدود  200میلیارد حق التدریس به معلمان بدهکار
هستیم .وی افزود :در تالش هستیم تا بخشی از این معوقات را تا پیش از مهر
ماه پرداخت کنیم و معلمان نگرانی نداشته باشند که از سال گذشته پرداختی
نداشته باشیم.

رئیس سابق ســرویس اطالعات عربستان سعودی با
تکرار اتهامهای بیاســاس خود علیه ایران ،از جامعه
جهانی خواســت در برابر دخالتهای آشــکار تهران
بایستد.
ترکی الفیصل گفت« :دنیا باید در برابر دخالتهای آشــکار
ایران در منطقه بایستد».
وی مدعــی شــد کــه حتــی در صــورت لغــو توافــق
هســتهای ،دخالتهــای ایــران در منطقه متوقــف نخواهد
شد.
رئیس سابق اطالعات عربســتان مدعی شد که دخالتهای
ایران از زمان توافق هســتهای تهران با کشورهای غرب نبوده
بلکه ایران از ابتدای انقالب اســامی در امور ســایر کشورها
دخالت میکند.
فیصــل به بحران قطر نیز اشــاره و از اینکه قطر از «آمال و
اهداف خطرناک ایران» در منطقه حمایت میکند ،ابراز تأسف
کرد.

