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گزارش خبری
بانکمرکزیدرپیاعتراضسپردهگذاران
فرشتگانبهکاهشسودسپردهها،اعالمکرد:

اصل سپرده فرشتگان مالک
پرداخت سود است

به دنبال اعتراض برخی سپردهگذاران فرشتگان به حذف
سود سپرده های آن ها ،بانک مرکزی اعالم کرد که اصل
وجوه سپرده گذاران فرشتگان بدون هیچ کسری محاسبه
خواهد شد و در تعیین تکلیف مالک عمل قرار میگیرد .بر
این اساس از شهریور سال ۹۴به بعد سودی بهاین سپردهها
تعلق نخواهد گرفت.به گزارش ایسنا ،تعیین تکلیف سپرده
های فرشتگان درحالی آغــاز شد که با پرداخت نشدن
سود تعلق گرفته به این سپرده ها از زمان انحالل تعاونی
فرشتگان ،تجمعات و اعتراض هایی درایــن بــاره شکل
گرفت.بر اساس توضیحاتی که بانک مرکزی در این باره به
ایسنا اعالم کرده است ،سپردهگذاران میتوانند مبلغ قابل
دریافت را نزد موسسه کاسپین سپرده گذاری و در صورت
تمایلنداشتنبهمنظوردریافتآناقدامکنند.امابایدتوجه
داشت که با توجه به تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک
مرکزی،اصلسپردهسپردهگذارانبدونهیچگونهکسری،
محاسبه و در تعیین تکلیف مالک عمل قــرار می گیرد.
همچنین با توجه به نظر مراجع قضایی به انحالل و توقف
فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحل شده فرشتگان از
شهریورماه  ۱۳۹۴فعالیتی از سوی این تعاونی متصور
نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود انجام گیرد
بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابلشناسایی ،محاسبه
و قابل پرداخت به سپرده گذاران نخواهد بود.همچنین
با توجه به اعالم مراجع قضایی قرار بر این است در مرحله
پرداخت مبالغ زیر  ۱۰میلیون تومان ۹۰ ،درصد سپرده
سپرده گذاران نقدی پرداخت و  ۱۰درصــد باقی مانده
متعاقب ًا تعیین وضعیت شود .درواقع پس از اتمام شناسایی
و ارزیابی داراییهای تعاونی منحل شده فرشتگان قطع ًا از
محل مازاد اموال پرداخت  ۱۰درصد باقی مانده سپرده
سپردهگذاران انجام میشود.

اپوزیسیون ونزوئال یک هوادار «مادورو»
را به آتش کشید
ونزوئال که این روزها صحنه درگیری طرفداران و مخالفین
دولت کاراکاس است ،در حالی پنجاهمین روز از مناقشات
را به پایان رساند که به آتش کشیدن یکی از طرفداران حزب
حاکم سوسیالیست ،انتقاد شدید «نیکالس مادورو» رئیس
جمهوری این کشور را در پی داشت .مقامات ونزوئال می
گویند «اورالنــدو ژوزه فیگرا» که از سوختگی  ۸۰درصد
رنج می برد ،پیش از به آتش کشیده شدن از سوی مخالفین
دولت ،مورد ضربات چاقو قرار گرفته بود .به گفته شاهدان
عینی ،جمعیت معترض با متهم کردن فیگرا به دزدی ،به
سوزاندن وی اقدام کردند .در عین حال ،با کشته شدن
یکی از مخالفین دولت به ضرب گلوله ،شمار کشته شدگان
اعتراضات خیابانی ونزوئال در پنجاهمین روز از اغتشاشات
به  ۴۸نفر رسید .خواست معترضین که به تحریک آمریکا
و اپوزیسیون حاکم بر پارلمان ونزوئال به خیابان ها می آیند،
برکناری مادورو و برگزاری انتخابات زودهنگام است.

...

در واکنش به برخی اظهارنظرها

از میان خبرها

کدخدایی :همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند

نظر شورای نگهبان درباره شکایات تا سه شنبه هفته آینده اعالم می شود
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه باید باور داشت
که قانون حاکم است و هر آنچه قانون مقرر می دارد همان
باید اجرا شود ،گفت :همه به نتیجه انتخابات تمکین
کنند .به گزارش ایرنا عباسعلی کدخدایی روز گذشته
در کانال تلگرامی خود نوشت :انتخابات با همه شور و
حال خود وقتی تمام می شود ،تازه حرف و حدیث های
مختلف درباره اینکه چرا یکی برنده شد و دیگری بازنده
شروع می شود و طرفین هم از انبوهی از علل و عوامل و
دالیل برنده شدن و بازنده شدن سخن می گویند ،اال آنچه
باید گفته شود.
وی افــزود :در ایــن میان ،آنهایی که به هر دلیل رای
نیاوردند ،عــاوه بر ایــن نکته ،مرتب نهادهای دست
اندرکار انتخابات را خطاب قرار می دهند که چرا غفلت
کردید ،چرا کوتاهی کردید ،چرا تخلفات را رسیدگی
نکردید و دیگر چراهایی که خیلی هم دقیق نیست.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :اما انتظار مشروع
این است که اوال همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند و
ثانیا اجازه دهند مراجع نظارتی رسیدگی کنند و قبل از
رسیدگی آنها ،پیش داوری نکنند.

 13درصد از 15تا  17سالهها
مدرسه نمیروند

▪اکنون باید باور داشت که قانون حاکم است

کدخدایی اضافه کرد :اکنون باید باور داشت که قانون
حاکم است و هر آنچه قانون مقرر می دارد همان باید
اجرا شود.
کدخدایی همچنین در گفتوگو با فارس نیز با بیان این
که طبق قانون شورای نگهبان حداکثر  10روز از زمان
برگزاری انتخابات یعنی تا سهشنبه هفته آتی فرصت
دارد پس از بررسی شکایات ،نتایج را اعالم کند گفت:
نظر شــورای نگهبان دربــاره شکایات از نحوه برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری حداکثر تا سهشنبه هفته آتی
یشود.
اعالم م 
▪حــدادعــادل :اعتراضات باید از را ههـــای قانونی
بهصورت جدی پیگیری شود

به گــزارش تسنیم غالمعلی حــداد عــادل نیز با اشاره
به تخلفات ستاد انتخابات و شکایت حجتاالسالم
رئیسی ،اظهار داشت :اعتراضات باید از راههای قانونی
بـهصــورت جــدی پیگیری شــود ،ظــاهــر ًا آقــای رئیسی
اعتراضات خود را تسلیم شورای نگهبان کرده است و

با پیگیری ایشان و دیگران این کار انشاءا ...به نتیجه
برسد.
وی تأکید کرد :آقای رئیسی بهعنوان سخنگوی این
 16میلیون توانست با حضور خود در انتخابات ریاست
جمهوری آنها را همسو کند بنابراین دولت باید برای
پاسخگویی به این مطالبات کار واقعی ،عملی و جدی
کند که اگر موفق شود ما نیز خوشحال خواهیم شد اما
اگر دولت موفق نشود این مطالبات ادامه دارد.

▪ستاد رئیسی :برپایی هرگونه تجمعی شایعه است

درهمینحالبهگزارشپایگاهاطالعرسانیستادانتخاباتی
حجتاالسالموالمسلمینرئیسی،علیغالمیسخنگوی
اینستاداعالمکردکه«ستادهیچفراخوانیبرایتجمعدر
تهران و یا استان های مختلف صادر نکرده و مخالف جدی
چنین اقداماتی است ...حامیان و هواداران این کاندیدای
انتخاباتریاستجمهوریمراقببرخیاخبارساختگیو
شایعاتمنتشرشدهدرفضایمجازیباشند».

باهنر:رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تا خرداد تعیین تکلیف می شوند
رئــیــس جبهه پ ــی ــروان خــط امـــام و رهــبــری بــا بیان
ایــنــکــه شــایــد الزم بــاشــد در انــتــخــابــات آیــنــده یک
دســتــگــاه دروغ سنج بــه دســت نــامــزدهــا نصب کنیم
گــفــت :بــرخــی گــفــت و شــنــودهــا اغــــراق بـــود ،برخی
مستند و مستدل نبود و برخی ادعــاهــا تهمت بــود.
به گزارش خراسان محمد رضا باهنر در نشست مطبوعاتی
خود با بیان اینکه در برابر عظمت حضور  73درصدی
مردم برخی اشکاالت در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی
دیده شد که قابل اغماض بود گفت:شاید چاره ای نداشته
باشیم و برخی از این اشکاالت الزمه دموکراسی است.
وی با بیان اینکه اگر انضباط گفتاری و رفتاری حاکم
شود هیچ مقامی موضوع غیر واقعی را بیان نخواهد کرد
ابرازداشت :در مناظره های تبلیغاتی شاهد برخی گفته
های غیر واقعی بودیم که این موضوعات سندیتی نداشته
و این موجب تضییع ساختار جناحی خواهد شد.
بــا هــنــر خــاطــر نــشــان کــــرد :مــتــاســفــانــه اغــمــاض به
رفتار نا صحیح به صــورت یک عــرف نقش بسته است

درادامه پیام های تبریک سران
و مقامات داخلی و خارجی به
روحانی مطرح شد

روایت سعد حریری
از دیدار پدرش با
روحانی در پاریس

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان انتصاب
رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوره
جدید گفت :این دوره از مجمع تشخیص مصلحت اسفند
ماه ۹۵به اتمام رسید و برای تمدید دوره فعلی هیچ مشکل
حقوقی وجود ندارد با این حال احتما ًال رئیس و اعضای
جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه تعیین
تکلیف میشوند.

وی درباره علت استعفای علیاکبر ناطقنوری از ریاست
بازرسی دفتر رهبرمعظم انقالب گفت :ایشان از  ۲۸سال
پیش رئیس بازرسی دفتر رهبری بوده و شاید تصور کرده
که الزم است تحولی ایجاد شود و نیروی جوانتری بیاید.
باهنر بــا بــیــان اینکه نــاط ـقنــوری خـــودش را سرباز
رهبرانقالب و نظام میداند اظهارداشت :فکر می کنم
حضور طوالنی مدت و ِک َبر سنی علت اصلی کناره گیری
ناطق بوده است.

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در پاسخ به این سوال
که تفاوت رفتار نامزدهای موفق نشده انتخابات در سال
 ۹۲، ۸۸و  ۹۶ناشی از چه حقیقتی است اظهار داشت:
در فتنه 88یکسری توهمات بی جا باعث شد که رفتار
غیرقانونی و غیرعقالیی اتفاق بیفتد و عدهای فکر کنند
که میتوانند کمبود رأی را در کف خیابان جبران کنند.
وی افزود :فتنه  ۸۸هزینههای زیادی را به جامعه ،امنیت
ملی و مصالح ملی وارد کرد و از همه بیشتر ،خود سران

فتنه متضرر شدند .باهنر با بیان اینکه سران فتنه آنقدر
عقلشان نمی رسید که فکر میکردند کمبود رأی را
میتوان در خیابان جبران کرد گفت :امــروز طرفی که
موفق به کسب اکثریت آرا نشد ،یک رفتار کام ً
ال منطقی
داشت.
وی یادآورشد :البته من فکر میکنم اگر طرف مقابل
هم موفق نمیشد ،حتم ًا رفتار منطقی میکرد ،فتنه ۸۸
مسئلهاش فرق میکند و به گور رفته ،مشروح بر اینکه یاد
آن زنده بماند .باهنردر واکنش به سوالی در خصوص
علت نزدیکی اصولگرایانی چــون مــرحــوم هاشمی،
روحانی و ناطق نوری به اصالحطلبان در سالهای اخیر
گفت :این بدان معنا است که اصالح طلبان به این افراد
نزدیک شده انــد .وی افــزود :عده ای از اصال حطلبان
سال  78اصل والیــت فقیه ،نظارت شــورای نگهبان و
سپاه را قبول نداشتند ،انتخابات را تحریم می کردند و
دستور آتش زدن صندوق های رای را می دادند ولی االن
همانها هم چارچوبهای نظام را پذیرفتهاند.

بــا اعــام نتایج انتخابات دوازدهــمــیــن دوره ریاست
جمهوری و پیروزی حسن روحانی  ،چهره ها و شخصیت
های برجسته سیاسی داخلی و خارجی در پیام های
خود به ملت و رییس جمهور منتخب ایران تبریک گفتند.
درایــن میان نخست وزیر لبنان در پیام خود اشــاره ای
کوتاه به دیدار پدرش رفیق حریری با روحانی در سال
های گذشته کرد.

برای وی آرزوی توفیق کردند .به گزارش ایرنا در همین
ارتباط فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهورآلمان
در پیام تبریکی تاکیدکرد :برجام فرصت جدیدی برای
گسترش دوستی میان مردم ایران و آلمان فراهم کرده
است.
براساس این گزارش خوان اوو مورالس ،جاکوب زوما
،محمد ولد عبد العزیز و عبدالعزیز بوتفلیقه و گئورگی
مارگوالشویلی ،روســـای جمهور بولیوی ،آفریقای
جنوبی و موریتانی  ،الجزایر و گرجستان در پیا مهای
جداگانهای ،به حسن روحانی انتخاب مجدد وی را به
عنوان رئیس جمهور ایران تبریک گفتند.
افزون بر این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیام
تبریک به دکتر روحانی تاکید کرده است :این انتخاب
نشان دهنده اعتماد عمیق و حمایت مــردم ایــران از
شما اســت .نــوری المالکی نخست وزیــر عــراق  ،تمیم
بنحمد آلثانی و عبدا ...بنناصر بنخلیفه آلثانی امیر
و نخستوزیر قطرنیز در پیام های جداگانه ای پیروزی
دکتر روحانی را در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ایران شادباش گفتند.
هم چنین این درحالی است که انور قرقاش ،وزیر مشاور
امــارات در خارجه در واکنش به انتخاب دوبــاره حسن
روحانی در توییتر خود نوشت :با انتخاب دوباره حسن

روحانی به عنوان رییسجمهور امیدوارم که ایــران از
روابط پرتنش با همسایگان برگردد و این فرصت را از
دست ندهد .هم چنین جاثلیق گارگین دوم رهبر دینی
ارامنه جهان به مناسبت انتخاب مجدد حسن روحانی
به عنوان رئیس جمهوری ایران به وی شادباش گفت.

▪کبر سنی علت استعفای ناطق نوری بود

▪بیانیه رئیس مجلس خبرگان رهبری

دراین ارتباط مجلس خبرگان رهبری  ،با امضای آیت ا...
جنتی رئیس این مجلس بیانیه ای صادر کرد .به گزارش
ایلنا در بخشی از این بیانیه ضمن قدردانی از حضور
مردم و تشکر ازمجریان و ناظران برگزاری انتخابات ،و
آرزوی توفیق برای رئیس جمهور منتخب ،از وی خواسته
شده تا درچارچوب قانوناساسی و منویات مقام معظم
رهبری و پاسداشت خون شهیدان در راستای تحقق
اهــداف نظام مقد س جمهوری اسالمی و مطالبات به
حق مردم ،گام بردارد وتحت تأثیر جریان های سیاسی
قرار نگیرد .هم چنین آیت ا ...امینی و آیت ا ...اراکی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در پیام
هــای جداگانه ای به حجت االســام حسن روحانی
انتخاب مجدد وی به سمت ریاست جمهوری را تبریک و

▪تقدیر از رفتار منطقی رقیب انتخاباتی دولت

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به مشکل
نبود سامانه یکپارچه در خصوص کودکان بازمانده از
تحصیل اشاره کرد و گفت :هر نهادی سامانهای برای خود
دارد اما وجود سامانه یکپارچه برای شناسایی  3درصد
بازماندگان در دوره اول متوسطه و  8درصد در دوره دوم
متوسطهالزماست.بهگزارشخراسانبهنقلازایسنا ،علی
زرافشان در نشست علمی بازماندگی از تحصیل که در
دانشکده علوم روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد ،با
بیان اینکه در سال  2000که گزارشی از وضعیت آموزش
ایران ،در تایلند ارائه کردیم تفاوت آموزش دختران و پسران
تقریبا از بین رفته بود ،گفت :در آن زمان نرخ پوشش آموزش
و پرورش  97درصد بود که در دختران و پسران به جز در
چند استان تقریبا برابر بود .وی افزود :اکنون در شاخص
دسترسی به آموزش ،نرخ خالص ثبت نام در متوسطه اول
 94.3درصد است .یک شاخص دیگر نرخ پوشش دانش
آموزان گروه 12تا 14ساله است که در مدرسه حضور دارند
اما در دوره تحصیلی خود نیستند که دانش آموزان جهشی
نیز از این جمله اند .این نرخ  97درصد است.
▪ 87درصــد دانــش آمـــوزان  15تا  17ساله مدرسه
میروند

در انتخابات آینده باید یک دستگاه دروغ سنج به دست نامزدها نصب کنیم!

و مقام سطح بــاالی کشور به چالش هــای غیر واقعی
کشیده مــی شــود چــرا کــه مــا در بطن مــوضــوع اقــدام
پیگیرانه بــرای پایش صحت و سقم گفته ها نــداریــم .
وی ادامـــه داد  :درآیــنــده در قالب برنامه ای جامع در
محکمه هایی که راستی آزمایی گفته ها مطرح می شود
می توان نسبت به برخی موضوعاتی که ناصحیح است
پیگیری های الزم راصورت داد.
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▪حریری :انتخاب شما در مرحله حساسی اتفاق افتاد

به گزارش ایسنا ،سعد حریری نخستوزیر لبنان در پیامی
پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت .حریری در این
پیام نوشت :انتخاب شما به عنوان رئیسجمهور ایران
اتفاق خوبی برای ملتها و کشورهای اعتدا لگر بود،
کشورهایی که خواستار فعالیتهای جدید و مثبت ایران
برای ثبات منطقه و دور کردن فتنه هستند و انتخاب شما
در مرحله حساسی اتفاق افتاد ،زیرا امــروزه دو جهان
عربی و اسالمی با چالشهای زیادی رو به رو و خواستار
نقش سازنده ایران برای تحقق آزادی ،عدالت و صلح
هستند.
حریری نوشت :خالی از لطف نیست که بگویم از پدر
شهیدم رفیق حریری شنیدهام که میگفت با شما روابط
خوبی داشته و شنیدهام که میگفت در پاریس با حضور
صادق خرازی گفتوگوی سازندهای با هم داشتید.

زرافشان با بیان اینکه در دوره اول متوسطه  3درصد
بازمانده از تحصیل داریم که به هیچ وجه در مدرسه نیستند،
گفت :نرخ خالص ثبت نام در دوره دوم نیز  79.56درصد
در دختران و  84.85درصد در پسران و میانگین کشوری
 82.24درصــد اســت .پوشش دانــش آمــوزان  15تا 17
ساله  87درصد است که در مدرسه هستند .معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هدفگذاری
ما برای سال  1404تا پایان  9ساله اول تحصیل نزدیک به
 100درصد و در دوره دوم متوسطه  95درصد است گفت:
در دوره دوم در حال حاضر  8درصد افراد در سن تحصیل
در مدرسه حضور ندارند .برای این تعداد باید شناسایی
مورد به مورد انجام داد .زرافشان به وجود بیش از 3000
مدرسه شبانه روزی که حدود 400هزار دانش آموز را تحت
پوشش دارند اشاره کرد و گفت :آموزش از راه دور و مدارس
روستامرکزی عالوه بر مدارس شبانه روزی از راهکارهایی
هستند که به ماندن دانش آموزان در مدرسه و دسترسی به
آموزش کمک می کنند.
اگر فرد امکان حضور در هیچ یک از این مدارس را نداشت
میتواند به عنوان داوطلب آزاد نیز تحصیل کند .وی به
مشکل نبود سامانه یکپارچه در خصوص کودکان بازمانده
از تحصیل اشاره کرد و گفت :هر نهادی سامانهای برای
خود دارد اما وجود سامانه یکپارچه برای شناسایی 3درصد
بازماندگان در دوره اول متوسطه و  8درصد در دوره دوم
متوسطه الزم است.

دادگاه افسران بلندپایه ارتش ترکیه
به اتهام دست داشتن در کودتا آغاز شد
کحلکی -اردوغان ،هر چقدر که از پله های قدرت در ترکیه
باالتر می رود ،فشارهای او برمخالفانش بیشتر می شود؛ تا
آنجاکهپسازانتخاباردوغانبهعنوانرئیسحزبعدالت
و توسعه ،محاکمه سران اصلی کودتای نافرجام این کشور
علیه «آقای سلطان» آغاز شد 220 .تن از سردسته های
کودتا که در میان آن ها دهها ژنرال ارشد سابق ارتش ترکیه
حضور دارند ،با یک اتهام عمده روبه رو هستند؛ ارتباط با
گولن.ترکیهبارهافتحا...گولنمنتقدجدیدولتاردوغان
را عامل اصلی کودتای نظامی نافرجام سال گذشته معرفی
کرده ،ولی گولن این اتهامات را رد کرده است .گولن یکی
از نفراتی اســت که نامش در کیفرخواست آمــده است.
افراد مظنون توسط نیروهای امنیتی و مقابل دوربینهای
تلویزیونیبهدادگاهیدرداخلیکمجموعهزنداندرخارج
از شهر آنکارا منتقل شدهاند .دهها نفر از معترضان نیز با در
دست داشتن پارچهنوشتههایی خواستار مجازات مرگ
برای این افراد مظنون شدند .روزنامه حریت در این باره
نوشت :اتهامات علیه این افراد شامل استفاده از خشونت
برایسرنگونیپارلمانودولتترکیه،کشتار 250شهروند
وتالشبرایکشتن 2735شهروندغیرنظامیدیگرعنوان
شده است .در ماه فوریه نیز این دادگــاه شاهد برگزاری
محاکمه  330نفر از مظنونان این کودتا بوده است .این در
حالی است که عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعالم کرد
که ترکیه تصفیه گسترده و خودسرانهای را علیه کارکنان
بخش دولتی پس از وقوع کودتای نظامی نافرجام سال
گذشته انجام داده است.
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