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آيينتشييعوتدفينسيروسگرجستاني
امروزدرقطعههنرمندانبرگزارميشود

هنوزمنتظريمکاکاحمد
بهمريوانبازگردد

 نطنز بدون وقفه 
در حال فعالیت  

کنترلکرونا
بهمردمواگذارشد!

ماندگاريگرجستاني
از»اباقطام«

تا»بهادرخان«کيفانگليسي
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عقب نشینی صهیونیست ها از اجرای بخشی از این طرح یعنی 
الحاق کرانه باختری که یکی از  مهم ترین بخش های  آن  است 
وموکول کردن آن به بعد، جلوه دیگری از تحکیم و تثبیت نقش 
نیروهای مقاومت فلسطین   وپاسخ قاطعانه آنها به صهیونیست ها 
در صورت اجرای آن بود که حتی منجر به ش��کاف در کابینه 
متزلزل رژیم صهیونیستی ش��ده است. شلیک ۲۰ موشک در 
کمتر از ۳۰ دقیقه )البته به س��مت دریا(، شامل موشک هایی 
با برد ۲5۰ کیلومتر  بود که تمامی خاک فلس��طین اشغالی را 
پوش��ش می دهد   و این پیامی واضح برای صهیونیست ها در 

صورت اجرای این طرح  بود |  صفحه2

استقالل و پرس��پولیس که وزارت ورزش عزمش را جزم کرده 
امسال آنها را به بخش خصوصي واگذار کند، کم چالش و دردسر 
نداشته اند و کمتر زماني را هواداران دو تیم به یاد دارند که این 
باشگاه ها چالش نداشته باش��ند. یکي از مهم ترین چالش ها، 
مدیریت سرخابي هاست که ثبات در آن معنایي ندارد و کمتر 
پیش مي آید که مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره اي که از وزیر 
ورزش حکم مي گیرد تا پایان حکمي که براي ش��ان زده شده، 
بمانند و پیش آمده که چند ماه یا حتي چند هفته بعد از گرفتن 

حکم، جاي شان را به مدیر دیگري داده اند | صفحه13

یادداشت سیاسی

یادداشت  ورزشی

احتضار طرح  معامله قرن

 هيئت مديره سرخابي ها 
يا محله بروبيا؟

    س��خنگوی دبیرخان��ه ش��ورای عالی امنی��ت ملی: 
بررسی های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه های 
ذی ربط، علت وقوع حادثه در مجتمع هس��ته ای شهید 
احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنج شنبه ۱۲ تیرماه 
به وقوع پیوس��ت به صورت دقیق مش��خص کرده است. 
فرضیه های مختلف در مورد علت ای��ن رخداد با واکاوی 
دقیق آثار، نحوه و میزان تخریب ایجاد شده بررسی و علت 

اصلی حادثه مشخص شده است

    به نظر مي رسد چه براي کنترل و ممانعت از برگزاري 
تجمعات غیر ضروري همچون عروس��ي و عزا و چه براي 
کنترل اوضاع حمل و نقل عمومي به عنوان کانون انتشار 
کرونا، دول��ت مي تواند ب��ا ابزارهاي نظارت��ي و مقررات 
سختگیرانه تري وارد ش��ود، اما از اظهارات رئیس جمهور 

مي توان دریافت دولت تنها به توصیه بسنده کرده  است

عباس حاجی نجاری

سعيد احمديان

پيشنيازدريافتمالياتازخانههايخالي،سامانهامالکواسكاناستکهسالگذشتهازسویوزارتراهوشهرسازيرونماييشد
دولتنيزبهرهبرداريازاينسامانهرابهسازمانامورمالياتيابالغکرد.ماهگذشتهمعاونسازمانامورمالياتيگفتکه

اطالعاتسامانهامالکدراختياراينسازمانقرارنگرفتهاست

    اقتصادی

پاسکاری مالیات برخانه های خالی 
بین دستگاه های دولتی

صفحه4

آگـهی مـزایده  فـروش ضایعـات

کمیسیون معامالت شرکت پیام آوران نشرروز

شرکت پیام آوران نشرروز در نظر دارد ضایعات ذیل را از 
طریق برگزاري مزایده به فروش رساند. 

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید 
از نمونه اقالم ضایعاتی روز شنبه مورخ 1399/4/14 
به مدت 5 روز کاري در ساعات اداري به محل شرکت 
واقع در جاده قدیم کرج، فتح 27، پالك 5 (دفتر مدیریت) 
تلفن: 66808501 و پس از رویت نسبت به اعالم کتبی 

قیمت  اقدام نمایند. 
- به پیشنهاداتی که پیش از تاریخ مقرر وصول گردد، 

ترتیب  اثر داده نخواهد شد. 
- این شرکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا 
کلیه پیشنهادهاي رسیده را دارا می باشد و دادن پیشنهاد، 
هیچگونه حقی را براي پیشنهاد دهنده  ایجاد نمی کند.

نوع ضایعاتردیف
برآورد حجم تقریبی 
تخمینی به حدود

9 تنروزنامه باطله1

5 تنپوشال صحافی2
3 تنسررول (آواریه)3
3 تنته رول (مقواي بویین وسط رول)4

500 کیلوگرمکاغذ رول پرفراژي (زیر چاپی)5

2 تنلفاف کارتن6

500 کیلوگرمکناره کاغذ سفید7

2/5 تنزینگ باطله8

300 کیلوگرمقوطی فلزي مرکب9
50 عددگالن پالستیکی 20 لیتري10

50 کیلوگرمپالستیک11

آگهي مزايده شماره 99-256  
  اجاره زمين فوتبال (چمن طبيعي و مصنوعي)

شركت تراكتورسازي ايران (سهامــي عام) در نظر دارد نسبت به واگذاري زمين چمن طبيعي و مصنوعي 
فوتبال شركت تراكتورسازي را به مدت يكسال از طريق برگزاري مزايده عمومي و عقد اجاره واگذار نمايد، 
متقاضيان واجد  شرايط مي توانند  از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت آخـر وقـــت اداري روز شنبه مورخه 
1399/4/21جهت رويت و شركت در مزايـده از ساعـت00: 9 صبح الي 00: 14 بعد از ظهر به جز روزهاي 
تعـطيل از دروازه شماره سوم مراجعه فرمايند، ضمنا با توجه به اقدامات پيشگيرانه از انتشار بيماري كرونا، 
از دريافت پيشنهاد قيمت به صورت حضوري معذوريم و فقط به پيشنهادات ارسالي از طريق پست ترتيب 

اثر داده خواهد شد. 
    WWW.ITMCO.IR   041-34296393 ،041-34246011 :شماره تماس و آدرس

آدرس:  آذربايجان شرقي، تبريز، جاده سردرود، شركت تراكتور سازي ايران، ساختمان مركزي، طبقه سوم، 
تداركات و انبارها – مزايده

ميزان سپرده شركت در مزايده:  يكصد ميليون ريال 
مدارك الزم براي ثبت نام در سايت  شركت موجود مي باشد.

محل استقرارابعادنام رديف

تراكتورسازي تبريز – دروازه سوم 117*76چمن مصنوعي 1

تراكتورسازي تبريز – دروازه سوم117*76چمن طبيعي با امكانات آب و برق2

روابط عمومي وامور بين الملل گروه صنعتي تراكتورسازي ايران

ويژه  هاي جوان  

 پارلمان اصالحات، قشنگ است ولی غیرقابل تحقق!
 نبايد دستاوردهاي دولت روحاني ناديده گرفته شود!
صفحه2

گفتوگوی»جوان«باماموستاعبدالكريمفتاحی
ازهمرزمانحاجاحمدمتوسلياندرکردستان

وزارتخارج�هدربياني�هایاع�المک�ردک�هب�ه
تالشهایخودبرایتعيينتكليفسرنوش�تچهار
ديپلماتربودهش�دهادامهمیدهدواميدواراست
کههمهاس�راوزندانياندربندرژيمصهيونيس�تی
بهخص�وصاينچه�ارنف�رب�هزودیآزادش�وند.
به گزارش فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ۱۴ تیرماه، در سی و هشتمین سالروز ربایش چهار 
دیپلمات ایرانی به دست مزدوران رژیم صهیونیستی در 

لبنان بیانیه ای صادر کرد. 
در این بیانیه آمده است:  ۳8 سال از واقعه ربوده شدن ۴ 
دیپلمات کشورمان آقایان سید محسن موسوی، احمد 

متوس��لیان، کاظم اخوان و تقی رس��تگار مقدم، توسط 
مزدوران رژیم صهیونیس��تی در نقطه ایست و بازرسی 
برباره در شمال لبنان در سال ۱۹8۲ می گذرد. همانطور 
که طی این س��ال    ها اعالم شده است، ش��واهد و قرائن 
گویای آن است که دیپلمات های ربوده شده در لبنان، به 
نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی تحویل داده شده و 
متعاقبا به سرزمین های اشغالی منتقل شده اند و اکنون 

در زندان های این رژیم نامشروع به سر می برند. 
این بیانیه می افزاید: بر همین اساس و با توجه به اشغال 
لبنان در آن زمان توسط رژیم صهیونیستی که با حمایت 
کامل امریکا ص��ورت گرفت، جمهوری اس��المی ایران 

مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش و این اقدام تروریستی 
را متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن می داند. 

در پایان این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره دیپلمات های 
ربوده شده و تأکید بر ادامه تالش های خود برای تعیین 
تکلیف سرنوشت این عزیزان، مراتب همدردی خود را با 
خانواده آنها که سختی های زیادی را در طول این سال    ها 
متحمل شده و همواره چشم به راه بازگشت آنان به میهن 
اسالمی بوده اند، اعالم می کند و امیدوار است که همه اسرا 
و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی به ویژه چهار دیپلمات 

عزیز کشورمان به زودی آزاد شوند. 

 وزارت خارجه: به تالش    ها برای تعيين تکليف 
سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايرانی ادامه می دهيم

 آماده باش فلسطینیان 
برای نبرد مسلحانه با صهیونیست ها

گروههايمقاومتفلسطيني:پاسخاجراييشدن
طرحالحاقرابانبردمسلحانهوانتفاضهخواهيمداد

صفحه15


