 5نکته درباره سخنان روحانی در سازمان ملل:

آغاز گفت و گو

این جمله روحانی که ایران بهترین دوست جهان است ،نتیجه فرایند گفت و
گوهای مبتنی بر حقوق متقابل را نوید می دهد.
عصر ایران؛ جعفر محمدی  -سخنان رئیس جمهور روحانی در سازمان ملل،
یک نکته مهم و راهبردی داشت :توپ به زمین آمریکا فرستاده شد؛ آن هم بعد

از ان که ترامپ کوشید ایران را ضد صلح و ضد گفت و گو معرفی کند.
به سخنان روحانی توجه کنید  :
 برای گفت و گو نیازی به عکس های دو نفره نیست می توان همین جان درمجمع بنی المللی سخت گفت.

من گفت و گو را از همین جا آغاز می کنم.
 از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید. به میز مذاکرهای که خودتان برهم زدید ،بازگردید.صفحه 7

معاون اقتصادی رییس جمهوری:

آیت اهلل جنتی:

سخنانرییسجمهوریدرسازمانملل
عزتمندانه و از موضع قدرت بود
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صفحه 2

Etehademelat

ساز و کار ویژه اروپا برای پرداختهای
ایران گامی روبه جلو است
صفحه 2

قیمت هر بشکه نفت ممکن است
به  ۱۲۰دالر یا بیشتر صعود کند

سرنوشت نفت ایران چه میشود؟
صفحه 4

افزایش قیمت اجناس نو باعث شده تمایل مردم به فروش کاالهای
دست دو م کاهش یابد

جنس دست دوم نداریم که بفروشیم!
صفحه 5

مصباحیمقدم :نمازهای جمعه را نباید برای مسائل جناحیهزینه کرد

مردم در انتخابات بعدی چشم و گوش
بسته عمل نکنند

صفحه 2

در آستانه دربی تهران ناکامان بزرگ تاریخ دربی
بررسی شد

سقوط شهریاران در تهران
صفحه 8

توضیح وزیر بهداشت درباره یک شوخی:

به بهانه تصویب الیحه الزامی شدن استفاده
از صندلی کودک در خودرو

ی آن استفاده کردم
به جای واژه ماساژ از معادل فارس 

اما و اگرهای استفاده از صندلی کودک
در خودرو

صفحه 3

صفحه 3

سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

فراخوان ثبت نام برای دریافت مجوز شکار
سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری صندوق ملی محیط زیست،
آماده ثبت نام متقاضیان ایرانی واجد شرایط جهت دریافت مجوز شکار
برای گونههای کل ،قوچ ،آهو و گراز است.
به گزارش ایسنا سازمان حفاظت محیط زیست با صدور فراخوانی آورده است:
«سازمان در نظر دارد با همکاری صندوق ملی محیط زیست نسبت به ثبت نام
متقاضیان داخلی واجد شرایط جهت دریافت مجوز شکار برای گونههای کل ،قوچ،
آهو و گراز در استانهای البرز ،کرمان ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،یزد ،گیالن
و خوزستان با رعایت ممنوعیت های فصل شکار اقدام کند.
متقاضیان ایرانی واجد شرایط (شکارچیان) میوانند حداکثر تا پایان وقت اداری
روز شنبه ( ۷مهر ماه ) سال جاری درخواست خود را با تعیین استان ،منطقه و گونه
مورد نظر به انضمام مدارک الزم  ،به نشانی تهران ،سعادت آباد ،خیابان  ۳۵غربی،

پالک  ۳۶طبقه سوم تحویل یا از طریق پست پیشتاز ارسال کنند».
در ادامه این فراخوان برای دریافت مجوز شکار،مدارک الزم «تصویر دفترچه
شناسایی معتبر شکارچی(گلوله زنی)» «،تصویر جواز حمل سالح شکارچی» و
«تصویر کارت ملی شکارچی» ذکر شده و آمده است« :متقاضیان می توانند جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰تماس حاصل کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،در پایان فراخوان
سازمان حفاظت محیط زیست تاکید شده است که مجوز شکار گراز فقط برای
اقلیتهای مذهبی در استانهای گیالن و خوزستان صادر می شود ،ارسال و یا ارایه
درخواست هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و صندوق در قبول یا رد
درخواست و انتخاب افراد متقاضی مختار است و تاریخ اعتبار درخواست زمان وصول
مدارک از طریق پست پیشتاز و یا تحویل به محل آدرس مذکور است».

روحانی در دیدار نخست وزیر انگلیس:

قدرت نظامی ایران برای دفاع از کشور و مقابله با تروریسم است
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه قدرت نظامی
جمهوری اسالمی برای دفاع از کشور و مقابله با
تروریسم است ،گفت :رویکرد ما کاهش تنش در
منطقه و جهان است که باید مورد توجه همگان
قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم حسن روحانی شامگاه
سه شنبه به وقت نیویورک در دیدار خانم «ترزا می»
نخست وزیر انگلیس ،با اشاره به خروج غیر قانونی آمریکا
از توافق بین المللی برجام ،این اقدام را موجب تعجب و
مخالفت جامعه جهانی دانست و اظهار داشت :باید تالش
کنیم با توسعه همکاریها و رایزنیها به چارچوب عملی
مناسب برای حفظ و اجرای کامل این توافق بویژه در
بخش های اقتصادی دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران
بر اساس گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی به
تمامی تعهدات خود در برجام پایبند بوده و به آنها عمل
کرده است ،اظهار داشت :در توافقات چند جانبه باید عمل
به تعهدات از سوی طرفین تعادل و توازن داشته باشد.
روحانی با تقدیر از ابراز همدردی و تسلیت دولت و
ملت انگلیس با مردم ایران در حادثه تروریستی اهواز و
انتقاد از حمایت تبلیغاتی از اقدام تروریستی اهواز توسط
برخی رسانههای غربی از جمله در انگلیس ،خاطرنشان
کرد :امروز همگان باید در برابر تروریسم مواضع قاطع
و یکسانی داشته و در راستای مبارزه جدی با تروریسم
همکاریها را گسترش دهیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قدرت نظامی جمهوری
اسالمی برای دفاع از کشور و مقابله با تروریسم است،
افزود :رویکرد ما کاهش تنش در منطقه و جهان است که

باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
روحانی با بیان اینکه بحران یمن راه حلی جز پایان
جنگ و برقراری مذاکرات یمنی-یمنی ندارد ،گفت :باید
همه کشورها در راستای توقف خونریزی و بمباران در
یمن و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مردم بی گناه
این کشور تالش کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران
عالقه مند به توسعه روابط و همکاری های دو جانبه
با انگلیس در بخشهای مختلف است ،تصریح کرد:
گسترش همکاریهای بانکی دو کشور می تواند موجب
توسعه روابط اقتصادی ،تجاری و سرمایه گذاری فی مابین
باشد.
«ترزا می» نخست وزیر انگلیس نیز در این دیدار با

تسلیت حادثه تروریستی اهواز ،گفت :انگلیس تروریسم
را در تمامی ابعاد آن محکوم کرده و مبارزه با آن را حائز
اهمیت می داند.
نخست وزیر انگلیس با اشاره به ضرورت حفظ برجام در
تمامی ابعاد آن بر ادامه تالش ها و همکاریهای تهران-
لندن در این راستا تاکید کرد.
وی با بیان اینکه حل بحران یمن تنها از طریق راه
حلهای سیاسی امکان پذیر است ،افزود :همه باید در
راستای کمک های انسان دوستانه برای مردم بحران زده
یمن نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
ترزا می همچنین خاطرنشان کرد که انگلیس از توسعه
روابط و همکاری ها با ایران در بخش های مختلف از
جمله اقتصادی و انرژی استقبال میکند.

فراهانی خبر داد

پیشنهاد تدوین بودجه ساالنه شهرداری به روش جدید
رئیس کمیته بودجه شورای شهر از ارائه طرح یک فوریت رویه رسیدگی
و بررسی برنامههای پنج ساله و بودجه ساالنه شهرداری در شورای شهر
تهران با  ۲۰امضاء خبر داد.
مجید فراهانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره فوریت این طرح گفت :بررسی
برنامههای پنج ساله و بودجه ساالنه یکی از مهم ترین وظایف شورای اسالمی شهر
و کمیسیون برنامه و بودجه است اما فقدان رویه مشخص قانونی در قانون شوراها،
آئین نامهها و دستورالعمل های این قانون سبب شده است تا ما شاهد حاکم شدن
سلیقه به جای یک رویه واحد و منحرف شدن نظام برنامه ریزی و بودجه صحیح
به علت بخشی نگریها باشیم.
فراهانی ادامه داد :با تصویب این طرح به منظور فراهم کردن یک رویه مشخص
و مورد اجماع اعضاء شورا  ،تقسیم کار و بررسی کلیه جوانب در چارچوب یک روال
و زمانبندی معین با بهرهگیری از تجربه مجلس شورای اسالمی و آئین نامه داخلی
این نهاد که در آن رویه و فرآیند بررسی و رسیدگی برنامه های توسعه و بودجه
ساالنه کشور به روشنی تبیین شده است ،انجام میگیرد و بر همین اساس نیز یک
فوریت رویه رسیدگی و بررسی برنامه های پنج ساله و بودجه ساالنه شهرداری

تقدیم شورا شد.
رئیس بودجه و نظارت شورای شهر تهران بیان کرد :این طرح به عنوان پیشنهاد
کمیته بودجه و نظارت جهت بررسی تهیه و ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم تا
پیش از رسیدن الیحه بودجه  98آن را به تصویب برسانیم.

