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نظارت بر نرخ سود  ۱۵درصدی در شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی گفت  :از یازده شهریور بانکها ملزم به رعایت نرخ سود  ۱۵درصدی
شدند و همکاران ما در شعب بانکی هر روز حضور مییابند و نظارت میکنند.به گزارش صدا
و سیما ،سیف افزود :عمومیتی در اجرای دقیق این دستورالعمل وجود دارد و در موارد خیلی
نادر ،تخلف کوچکی بوده که منجر به عزل رئیس شعبه شده است.وی تصریح کرد :در آینده
ای نزدیک برای سود تسهیالت هم محدودیت هایی ایجاد و اعالم میکنیم.

نتانیاهو :توافق هستهای با ایران را لغو کنید
به گزارش مهر به نقل از «اسپوتنیک»« ،بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به
آمریکای جنوبی سفر کرده است خواستار لغو توافق هسته ای با ایران شد.وی در آغاز سفرش به
آمریکای جنوبی و در آرژانتین تأکید کرد که بگذارید رو راست به شما بگویم این توافق (توافق هسته
ای) توافق بدی است می توان آن را لغو یا در آن بازنگری کرد ،موضع اسرائیل این است.

اتحادیه اروپا با قوت از برجام حمایت میکند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر پشتیبانی کشورهای اروپایی را از توافق
هستهای با ایران اعالم کرد و آن را نمونهای از صبر ،پشتکار و دیپلماسی کشورها برای منع
اشاعه هستهای دانست.به گزارش میزان ،فدریکا موگرینی گفت :توافق هستهای با ایران به
کشورهای جهان نشان داد که با صبر ،استقامت ،دیپلماسی و خواست سیاسی منع اشاعه
هستهای در جهان دستیافتنی است.وی همچنین تأکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان با قوت از برجام حمایت
میکند و به اجرای کامل این توافق ادامه خواهد داد.

هیچ بازدید هستهای نمیتواند بهانهای برای اطالعیافتن از اسرار کشور باشد
وزیــر امــور خارجه کشور گفت :هیچیک از بازدیدهای آژانــس نمیتواند بهانهای برای
اطالعیافتن از اسرار کشور باشد.به گزارش تسنیم ،ظریف در بدو ورود به روسیه در جمع
خبرنگاران گفت :در موضوع برجام با توجه به سیاستهای اخیر آمریکا در این خصوص نیاز به
هماهنگی بین ایران و روسیه است .در این باره هماهنگیهای خوبی هم در گذشته وجود
داشته و دو کشور از مواضع یکدیگر در سازمانهای بینالمللی حمایت کردهاند و روسیه نیز حمایت خوبی از
ایران در بحث برجام داشته است.

فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت وجود فضای امن و آرام در استانها و کشور را مورد تأکید
قرار داد و گفت :فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به معنای
فرار سرمایه ،فرار مغزها و عدم پیشرفت است.
حجت االسالم روحانی افزود :برای پیشرفت و توسعه باید فضای جامعه متعادل و آرام باشد.
باید توجه داشت که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمیشود ،بلکه در این زمینه باید واقعیتهای
فرهنگی را به مردم معرفی کرد.

پارلمان اروپا طرح ممنوعیت صادرات سالح به عربستان را تصویب کرد
پارلمان اروپا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن ممنوعیت صادرات سالح به عربستان
از کشورهای عضو درخواست شده است.به گزارش مهر ،الجزیره در خبری فوری اعالم کرد
که پارلمان اروپــا طرحی را به تصویب رسانده است که بر اســاس آن خواستار ممنوعیت
صادرات سالح به عربستان از سوی کشورهای عضو شده است.پارلمان اروپا دلیل تصویب
این طرح را نقض مقررات بین المللی از سوی عربستان در یمن اعالم کرده است.

نجفی :تحرکات اخیر آمریکا در تضاد با توافق تاریخی هسته ای است
رضا نجفی نماینده جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست
شورای حکام این نهاد با اشاره به برجام به عنوان توافقی تاریخی که به بحرانی غیر ضروری
پایان داده و تاکید شورای امنیت بر ایجاد تغییری بنیادین در رهیافت شورا و ایجاد روابطی نو
با ایران ،گفت ،متاسفانه تحرکات اخیر دولت آمریکا در تضاد با این توافق قرار دارد.به گزارش
ایرنا ،موضوع اجرای برجام نیز در جریان نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از تاریخ
دوشنبه  20شهریورماه در وین آغاز شد ،مورد بررسی قرار گرفت.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمع باید انقالبی ،فکر و عمل کند
و انقالبی باقی بماند

حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح چهارشنبه در دیــدار رئیس و
اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار
خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد
یعنی «تشخیص مصلحت»« ،مشاورت در تعیین
سیاستهای کلی» و «ارائه راهحل در معضالت
کشور» تأکید کردند :مجمع باید صد در صد
انقالبی ،فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای با یادآوری
مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در
«تشخیص و اِعمال مصلحت» افزودند :مجمع
در مواقعی که مصلحتی مهم وجــود دارد و
نظر مجلس شــورای اسالمی را بر تشخیص
شــورای نگهبان ترجیح مـیدهــد ،باید توجه
کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است،
طبع ًا باید بسیار مهم ،مسجل و واضح باشد و با
نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع ،آنهم
برای مدتی معین و موقت اعمال شود.ایشان
افزودند :اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت
و نه روزمـــره ،صــورت پذیرد و بــرای تشخیص
آن ،بحثهای دقیق ،کامل و مستدل با حضور
فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان
انجام شود.حضرت آیت ا ...خامنهای ،تحقق
دومین وظیفه مجمع یعنی «مشورت دادن به
رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام» را
نیازمند بررسیهای دقیق و همهجانبه خواندند
و گفتند :سیاستهای کلی ،هندسه نظام را در
مسائلمختلفتعیینمیکندوبسیارمهماست.
رهبر انقالب اسالمی ،تفکیک سیاستهای
کلی در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات
مقطعی را ضـــروری خواندند و خاطرنشان

کردند :ممکن است برخی از سیاستهای کلی
نیازمند بازنگری و به روز شدن باشد و برخی هم
ک ً
ال زمانش سپری شده باشد.ایشان ،مجمع را
به «اِتقان» و «استحکام» در تدوین سیاستهای
کلی همراه با بحثهای عالمانه ،مستدل،
مجتهدانه و دقیق ،توصیه کردند و افزودند:
بهگونهای عمل کنید که سیاستهای کلی،
«قوی ،دقیق و با عبارات گویا و مفید» باشد تا
پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر
نشود«.صراحت»« ،قابل تأویل نبودن» و «پرهیز
از ورود بــه چگونگی اجـــرا» ،از دیگر نکاتی
بــود که حضرت آیــت ا ...خامنهای در مقوله
سیاستهای کلی نظام ،مورد تأکید قرار دادند.
ایشان ،تبلور سیاستهای کلی نظام در قوانین،
سیاستها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا
و دستگاه های مسئول را بسیار مهم برشمردند
و گفتند :سیاستهای کلی ،چارچوب همه
اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص
میکند و دولــت و مجلس و همه دستگاه ها

باید کام ً
ال منطبق با این سیاستها عمل کنند.
حضرت آیت ا ...خامنهای در پایان سخنانشان
خاطرنشان کردند :مجمع تشخیص مصلحت،
یادآور امام بزرگوار و فراورد ه انقالب است و در
فرایند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار
مهمی است ،بنابراین باید تفکرات امام و انقالب
بر آن کام ً
ال حاکم باشد ،انقالبی فکر و عمل کند
و هیچ مصوبه ،موضعگیری یا اقدامی متفاوت
با مبانی اصلی انقالب و میراث گران قدر امام
از آن مشاهده نشود.رهبر انقالب اسالمی با
تمجید از وجــوه مختلف شخصیتی آیــت ا...
هاشمی شــاهــرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،از زحمات اعضای فعال مجمع
تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این
نهاد را خونی جدید ،نیرویی فزاینده و موجب
امیدواری بیشتر خواندند.ایشان همچنین یاد
شخصیتهای برجسته و فقید مجمع در دوره
قبل به ویژه آقای هاشمیرفسنجانی و آقایان
واعظطبسی ،عسگراوالدی و حبیبی را گرامی
داشتند و افزودند :آقــای هاشمیرفسنجانی
در سال های متمادی ریاست مجمع با توانایی
و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل میکرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتا...
هاشمی شــاهــرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،گفت :مجمع تشخیص مصلحت
نظام با هوشمندی و جامعنگری امــام راحل
شکل گرفت و در دورههای مختلف نقش مهمی
در خدمت به نظام و حل مشکالت کشور و تدوین
سیاستهای کــان ایفا کــرده اســت.آی ـتا...
هاشمی شاهرودی ،مجمع را بازوی رهبری در
تعیین سیاستهای کلی خواند و انجام دقیق
مسئولیتهای خطیر مجمع را نیازمند همکاری
همه قوا و ارکان نظام دانست.
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اخبار

روی خط سیاست
اگر آمریکا از برجام خارج شود یک بازآرایی جدید
خواهیم کرد
ایرنا :نوبخت ،سخنگوی دولت گفت :یک طرف برجام ایران است
و طرف دیگر شش کشور که یکی از آنها آمریکاست .اگر آمریکا از
برجام خارج شود قطعا باید بازآرایی کنیم.

هفت استاندار جدید انتخاب شدند
ایرنا :اعضای هیئت دولت در جلسه چهارشنبه خود استانداران
هرمزگان ،قزوین ،لرستان ،خراسان جنوبی ،فارس ،کهگیلویه
و بویراحمد و البرز را انتخاب کردند.در این جلسه که به ریاست
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی ،رئیس جمهور تشکیل
شــد ،فــریــدون همتی ،عبدالمحمد زاهـــدی ،موسی خادمی،
محمد مهدی مروج الشریعه ،اسماعیل تبادار ،محمد احمدی
و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان استانداران استان های
هرمزگان ،قزوین ،لرستان ،خراسان جنوبی ،فارس ،کهگیلویه
و بویراحمد و البرز رای اعتماد گرفتند.هیئت دولت همچنین از
زحمات استانداران قبلی تشکر کرد.

جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی درباره کشتار
مسلمانان میانمار
صدا وسیما :جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی برای بررسی موضوع نسل کشی
مسلمانان در میانمار برگزارشد.در این نشست که معاون آسیا و
اقیانوسیه و برخی دیگر از مسئوالن وزارت امور خارجه حضور
داشتند ،بروجردی رئیس کمیسیون این اقدامات جنایتکارانه
را محکوم کــرد.وی بر برداشتن گامهای عملی ازجمله ارسال
کمکهای انسان دوستانه و اعمال فشارهای سیاسی ازجانب
کشورهای اسالمی تاکید کرد و خواستار برگزاری اجالس فوق
العاده وزرای کشورهای اسالمی بــرای بررسی و پیگیری این
فاجعه انسانی شد.این جلسه با ارائه گزارش معاون وزیر خارجه
درباره اقدامات این وزارتخانه ادامه یافت.

درخواست سازمان ملل برای کمک های فوری به
مسلمانان روهینگیا
میزان :سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیهای ضمن درخواست
از کــشــورهــای جهان بــرای کمک هــای فــوری بــه پناهندگان
روهینگیا در بنگالدش اعالم کرد :نیاز به کمک به پناهندگان
همزمان با ورود آنها به بنگالدش روبه افزایش است.در این بیانیه
آمده است که تمامی گزینهها از جمله انتقال پناهندگان روهینگیا
به جزیرهای در بنگالدش مطرح است.

از گوشه و کنار

از میان خبرها
یونیسف ۳۸۰ :هزار کودک یمنی با سوء تغذیه شدید مواجه هستند
مهر :صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف» در حساب کاربری خود در توئیتر هشدار داد که  ۳۸۰هزار کودک یمنی زیر  ۵سال در معرض سوء
تغذیه شدید قرار دارند و با خطر مرگ مواجه هستند.بر اساس این گزارش ،شمار کودکانی که در یمن با سوء تغذیه مواجه هستند ،در حال افزایش
است .طبق آمارهای سال  ۲۰۱۴قبل از آغاز تهاجم عربستان به یمن ،دراین کشور  ۱۶۰هزار کودک دچار سوء تغذیه بودند و در سال  ۲۰۱۵این
تعداد به  ۲۱۰هزار و در سال  ۲۰۱۶به  ۳۶۰هزار نفر رسیده بود.

نتایج کنکور  ۹۶شنبه اعالم میشود
تسنیم :حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
اظهار کرد :بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده فهرست اسامی
پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری  96دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی صبح شنبه 25 ،شهریور ماه  96روی سایت سازمان
یگیرد.
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