
رقابت بین مربیان سابق 
معروف، غفور و موسوی
31سال زندان و 100 میلیارد 
 تومان  جزای نقدی 
برای اکبر طبری

 تداوم حمایت های 
 هالل از محرومان 

یم هدیه رفقامون  مردم:   منتظر
یم! برسه باهاش آووکادو بخر

  آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم  ملی والیبال

سفر رئیس جمعیت هالل احمر به سیستان وبلوچستان

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت: 
مردم به جای کره، آووکادو، روغن زیتون، 
آجیل و ماهی های چرب مصرف کنند
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کشــور بــه آینــده جوانــان توجــه دارد 
رئیس جمهوری درجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:  

  تأثیر تعیین سقف و وام اجاره بها 
بر بازار مسکن

خروج مسئوالنه نیروهای خارجی  پیش نیاز مذاکرات بین االفغانی 

در آرزوی صلح

 آرامش و گشایش
 در بازار اجاره بها

]شهروند[  پس از گذشت ۱۹ سال از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان 
شنبه  سپتامبر،  یازده  تروریستی  حمله  سالگرد  نوزدهمین  در  و 
با  طالبان  با  افغانستان  دولت  صلح  گفت وگوهای  دور  نخستین 
حضور مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا، مقام های قطری و نمایندگان 
)آنالین(  حضوری  صورت  به  جهانی  سازمان های  و  کشور   ۳۰ حدود 
آغاز شد. وزارت امور خارجه با بیان اینکه حل مشکالت افغانستان 
راه حل نظامی ندارد، خاطرنشان کرد: »تمامی مسائل و معضالت در 
افغانستان تنها از طریق گفت وگو و مذاکره قابل حل و فصل هستند 
برای  اجتناب ناپذیری  پیش  نیاز  خارجی  نیروهای  مسئوالنه  خروج  و 
رسیدن به صلح و امنیت در آن کشور است.« دستگاه دیپلماسی 
در بیانیه ای درباره شروع مذاکرات بین االفغانی در دوحه تصریح کرد: 
»جمهوری اسالمی ایران از شروع گفت وگوهای بین االفغانی بین دولت 
افغانستان، گروه های سیاسی و طالبان استقبال می کند و امیدوار 
است این گفت وگوها بدون مداخله خارجی و در یک تفاهم جامع میان 
افغانستانی ها به نتایج مطلوب خود برای استقرار صلح و ثبات دائمی 
در افغانستان و امنیت در منطقه منجر شود.« وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره تأکید کرده است که حل 
مشکالت در افغانستان راه حل نظامی نداشته و ادامه حضور نیروهای 
خارجی یکی از علل اصلی تداوم جنگ در افغانستان است، خاطرنشان 
کرد: »تمامی مسائل و معضالت در افغانستان تنها از طریق گفت وگو 
و مذاکره قابل حل و فصل هستند و خروج مسئوالنه نیروهای خارجی 
پیش نیاز  اجتناب ناپذیری برای رسیدن به صلح و امنیت در آن کشور 

امیدوار  ایران  آمده است: »جمهوری اسالمی  بیانیه  این  است.« در 
است دولت، گروه های سیاسی و طالبان بتوانند با حفظ دستاوردهای 
ساختارهای  اساسی،  قانون  جمله  از  افغانستان  مردم  ارزشمند 
،  حقوق و کرامت زنان،  حقوق  مردم ساالرانه، مشارکت سیاسی فراگیر
اقلیت های قومی و مذهبی به توافقی پایدار دست یابند که متضمن 
صلح، آرامش، رفاه و سعادتمندی مردم افغانستان باشد و به نوبه 
خود باعث شود مهاجرین افغانستانی به کشور خود بازگشته و سهم 
خود را در بازسازی، رشد و ترقی افغانستان ایفا کنند. در پایان این 
آمادگی  بیانیه تصریح شده است: »جمهوری اسالمی ایران با اعالم 
مجدد برای آنکه همچون گذشته به پیشبرد روند صلح در افغانستان 
کمک کرده و امکانات و توانمندی های خود را بدین منظور در اختیار 
فرصت طلبی  گونه  هر  دهد،  قرار  افغانستانی  خواهران  و  برادران 
آمریکا  دولت  استفاده  ویژه  به  کاسب کارانه،  سودجویی  و  سیاسی 
برای بهره برداری های انتخاباتی از گفت وگوهای بین االفغانی را به شدت 
محکوم کرده و آن را مخل این گفت وگوها می داند.« عبدااهلل عبداهلل 
امور  وزارت  سرپرست  اتمر  حنیف  ملی،  آشتی  عالی  شورای  رئیس 
خارجه و سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، هیأت ۲۱ نفری 
دولت افغانستان را به دوحه همراهی می کنند. عبداهلل عبداهلل هنگام 
سفر به دوحه در فرودگاه گفت که امیدوار است آغاز مذاکرات میان 
افغانستانی ها تحول بزرگ و تاریخی باشد. او افزود: »نمی خواهم به این 

مذاکرات بدبین باشم اما چالش ها را هم نباید نادیده گرفت.«
ادامه در صفحه 3

خبر خوش معاونت امور زنان:  

حمایت شهرداری تهران از 
آزادسازی زنان زندانی

خبر خبر

حمایت  خبر  اعالم  با  ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
شهرداری تهران از پویش ارمغان ۵ )آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد( در 
تالش است تا با جلب حمایت مردم از طریق واریز کمک های آنها به ستاد دیه 
کشور امکان آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد که توان مالی رهایی از زندان را 

ندارند، فراهم کند.
به گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، شهرداری 
تهران برای آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد پای کار آمده است و از پویش 

ارمغان ۵ با اطالع رسانی به مردم حمایت می کند.  
پویش ارمغان با شعار »زندان جای مادران نیست« در تالش است با جلب 
حمایت مردم از طریق واریز کمک های آنها به ستاد دیه کشور امکان آزادی 
زنان زندانی جرایم غیرعمد که توان مالی رهایی از زندان را ندارند، فراهم کند.

با همین انگیزه معاونت امور زنان و خانواده پنجمین دور این پویش را 
که زمان آن از عاشورا تا اربعین تعیین شده، اعالم کرده است.

به منظور اطالع رسانی عمومی و جذب کمک های مردمی برای کمک به 
 ، آزادی تعداد ۱۹۷ نفر از زندانیان زن واجد شرایط در سطح زندان های کشور

هموطنان می توانند از طریق زیر اقدام کنند:  
۱- شماره حساب جاری ۰۱۰۵۷۳۸۶۸۱۰۰۰ بانک ملی ایران شعبه خیابان 

طالقانی به نام ستاد دیه کشور
۲- شماره کارت ۹۳۴۵-۹۹۰۳-۹۹۷۵-۶۰۳۷ به منظور واریز کمک های مردمی

۳- کد دستوری #۱۰۱*۷۸۰* برای دریافت کمک های مردمی از طریق تلفن 
همراه

  خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص اصرار داشتند
ح کردند   وکالی آرمان بحث احتمال زنده بودن غزاله را در دادگاه مطر
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 انکار قتل غزاله
 در مقابل قاضی جنایی
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