اختالفات بایدن با قانونگذاران آمریکایی باال گرفت؛

منازعاتبیپایانبرسربرجام

مریم عمادی /گروه سیاست کشمکشها میان جو بایدن رییس جمهوری آمریکا و جمهوری خواهان کنگره آمریکا بر سر بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریمهای ایران همچنان ادامه دارد شامگاه پنجشنبه (۳۰
 Maryam.Emadi@yahoo.comدیماه ۲۰ /ژانویه) «کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان» که بزرگترین فراکسیون راست گرایان در کنگره آمریکا است اعالم کرد« :بیش از  ۱۲نامه برای دولت بایدن ارسال کرده و
خواستار توضیح درباره عدم اجرای تحریمها علیه ایران شدهایم».
کمیته مطالعاتی؛ بازوی توانمند جمهوری خواهان
کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان به عنوان بزرگترین فراکسیون حزب جمهوریخواه در کنگره از ماهها پیش تحقیقات درباره دیپلماسی دولت بایدن با ایران را شروع کرده در تدوین طرحهای ضد ایرانی و برجام نقش داشته
است .مث ً
ال این نهاد در یکی از طرحهای...
ادامه در صفحه2
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افزایش مبادالت اقتصادی ایران و روسیه بیش از هر زمان است؛

دلیل حمایت از دور چینیها در وین چیست؟

سهم پیدا و پنهان پکن از برجام

2

اصالح اقتصادی منجر به ریزش سرمایه اجتماعی نشود؛

حذف ارزترجیحی ،یک باید در نبایدترین زمان و مکان!

احتمالرونق؛سوغاتمسافرمسکو
3

چند ماهی از اســتقرار دولت جدید میگذرد که در این مدت بحث وایده های
محمود آقادوستی  /گروه اقتصاد
اقتصادی بسیار وباید ونبایدهای متفاوت ومتنوعی از سوی تیم اقتصادی دولت
news@ naslefarda.net
جدید به گوش میرسد که صدای ناکوک این ساز تأثیر خواسته یا ناخواسته خود
را چه به صورت مثبت و منفی به نمایش میگذارد ،آنچه که به وضوح قابل لمس است .مصاحبههای غیر تخصصی بدون استناد
به آمار و ارقام و گاها متضاد با آنچه مردم از بازار مشاهده میکنند ،نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه روز به روز باعث کاهش اعتماد
مخاطبان به متولیان امر بخصوص در حوزه اقتصاد خواهد شد...

با وجود تالشها موج سرمای فزاینده
کشوررا دچاردردسرکرده است؛

سردوسیاهبا
برفسفید!
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سخنی با سپاهانیها ،هواداران ،فعاالن مجازی و آنها که میدانند؛

به تنها دلخوشی اصفهانیها سنگ نزنید!

4

گفت و گو با عوامل نمایش کمدی «گربه شور»؛

مریم محسنی  /گروه جامعه

news@ naslefarda.net

بازگوکردن یک درد روی صحنه
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آغاز «جریان خدمت» در شهرداری نجف آباد
رازها و تقلبهای همسرداری برای آقایان:

6

چگونه شوهر خوبی باشیم؟

خیلی وقتها زوجهایی را میبینیم که بعد از ازدواج ،سرگرمیها ،خاطرات و عالقهمندیهای
پریسا جمدی  /گروه ترجمه
خودشان را رها کردهاند چون تماماً در طرف مقابلشان ذوب شدهاند .در عرض چند ماه یا
news@ naslefarda.net
چند سال ،این رابطه به انتها خواهد رسید یا دچار آشوب و ناآرامی خواهد شد زیرا از همدیگر
خسته و دلزده شدهاند .آنها فردیتشان را از دست دادهاند .در آیین بودا نقل قولی است که میگوید« :اگر شما زمان زیادی را با
کسی سپری کنید ،فقط ایرادهای او را خواهید دید .حتی اگر با خود بودا هم باشید ،چیزی در او پیدا خواهید کرد که آن را دوست
ندارید ».وقتی در یک رابطه زناشویی ،فردیت خود را رها کرده و جوری زندگی میکنید که انگار یک نفر هستید ،این اتفاق در
رابطهتان روی میدهد .یادتان میآید؟ وقتی برای اولین بار همدیگر را مالقات کرده بودید ،مشغولیتهای دیگری داشتید :مطالعه،
ورزش ،موسیقی ،شعر و شاعری ،دوستان و رفقا …،و تقریباً همین چیزها بود که شما را جذب یکدیگر کرد .پس چرا ترکشان
کردید؟ گاهی حفظ تفریحات و سرگرمیهای گذشته کار سختی است چون کار و مشغله بسیار زیادی دارید و به سختی میتوانید
همدیگر را ببینید اما باید سعیتان را بکنید .شما باید تالش هماهنگ داشته باشید تا هر هفته ،زمانی را جدا از هم بگذرانید و برای
خودتان کاری بکنید .اگر چنین شیوهای در پیش بگیرید ،بسیار شادتر خواهید بود.
 - 4هرگز با همسرتان برخورد فیزیکی نکنید ،ناسزا نگویید و سرش فریاد نکشید :برای بعضی از افراد ،این نکتهای بدیهی است اما
ظاهرا ً بعضیها این نکته را فراموش کردهاند .برخورد فیزیکی ،فحش دادن یا فریاد زدن هرگز درست نیست .اگر به جایی رسیدید
که دیدید فریاد زدن ،تنها جواب است پس بدانید جایی در این مسیر دچار اشتباه شدهاید و الزم است به عقب برگردید و اصالحش
کنید .گاهی وقتها شاید با دوستانتان در مورد همسرانتان گفتوگو کنید .حتماً همیشه یکی هست که موضوع جنگ و مرافعه
با همسر را پیش بکشد و در این مورد حرف بزند که :گاهی واقعاً الزم است بر سرِ همسرتان داد بکشید تا قدرتتان را اعالم کنید.
شاید واکنش درونیتان به این عقیده این است« :نه ،تو نباید این کارو بکنی» .او ،همسر توست ،شریک زندگیات ،بهترین دوستت
و معشوقهات .کتک زدن ،فحش دادن و فریاد زدن ،انواعی از فرومایگی و تنزل هستند و مناسب این شخص نیستند.
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این روزها با وجود تالشها موج ســرمای فزاینده
کشوررا دچاردردسرکرده است .این در حالی است
که راهداریها و امدادگران  24ساعته مشغول کارند
و اخبار امیدوارکنندهای در برخی خبرگزاریها درج
میشود ولی انگار این مائده سفید حال و روزسرد
این روزها را سیاه کرده است .رئیس سازمان امداد و
نجات هالل احمر از انجام  ۱۰۷۸مأموریت توسط
امدادگران برای امدادرسانی به  ۹۲هزار و  ۵۴۰نفر
در  ۳۰استان خبر داد...

منبع :ایرنا

یلدا توکلی  /گروه فرهنگ و هنر اجرای نمایش کمدی گربه شوربه نویسندگی و کارگردانی امید نیاز و تهیه کنندگی
tavakoli.yalda11@gmail.comعلی ربیعی در تاالر فرشچیان آغازو تا سیام بهمن ماه ادامه دارد ،نمایشی که واقعیت
تلخی را در قالب کمدی به اجرا درآورده و به سراغ شغلی رفته که شاید خیلی از مردم
جامعه از آن بیزارهستند ،اما حاال پیرامون مشکالت این شغل یعنی مرده شوری و در قالب یک نمایش بسیاری از تلخیها نمودار
میشود .این نمایش از مهرماه سال  ۹۸کلید خورد که متأسفانه به علت شیوع کرونا ،سه مرتبه تا قراداد با سالن و بازبینی و تبلیغات
پیش رفت ،اما اجازه اجرا نگرفت..

پروژه فرهنگی ،مشارکتی خانه کتاب افتتاح شد؛

 3000تومان
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بهرام؛ دیدی که چگونه کرونا افزایش گرفت؟!

بازگشایی مدارس ،ضروری اماغلط

بهرام عین اللهی ،وزیر بهداشت اعالم کرده است «تا کنون
دریا وفایی /گروه پارلمانی
 daryavafaei2009@gmil.comبیــش از دو هزار بیمــار مبتال به اُمیکرون در کشــور
شناسایی شده و به شدت نگران عادی انگاریها توسط
مردم و افزایش چشمگیر این سویه در کشورهستیم».
شاید بد نباشد به جناب وزیر یکی دونکته یادآوری شود که تقریباً یکماه قبل از شروع مدارس که زمزمه
حضوری شدن فعالیتها اعم از ادارات و مدارس ،از سمت استانداری تهران و وزارت آموزش و پرورش به
روز
هره
چ

پ

پخش فیلمهای
کمدی مجید
صالحی از
تلویزیون
نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش  2پالک ویالیی واقع
در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی و در ساعات
اداری جهت بازدید از پالکهای مزایده به واحد فنی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود واقع در دو کیلو متری شهر چادگان مراجعه نمایند.
بدینوسیله از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
-1موضوع مزایده عبارت است از فروش  2پالک ویالیی طبق شرح زیر:
ردیف

شماره زمین

متراژ زمین

زیربنای موجود

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

1

33-33

960/16

160

92/623/120/000

2

33-34

1117

160

105/173/760/000

توضیحات

-2محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور قراردادهای سازمان :اصفهان ،خیابان  22بهمن ،مجموعه اداری امیرکبیر ،ساختمان اداری است.
 -3زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی در روزنامه تا ساعت  12روز سه شنبه مورخ  1400/11/19است.
 -3-1پیشنهاد دهندگان برای دریافت اسناد ،نقشه و مشخصات مبلغ  2/000/000ریال به حساب شماره  0105526752002نزد بانک ملی شعبه غدیر اصفهان واریز
و فیش مربوطه را به امور مالی سازمان ارائه و اسناد مربوطه را از واحد امور قراردادها تحویل نمایند.
-4تسلیم پیشنهادها :پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 1400/11/19به آدرس :اصفهان ،خیابان 22بهمن ،مجموعه
اداری امیرکبیر ،ساختمان اداری سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
 -5تاریخ گشایش پیشنهادها :کمیسیون عالی معامالت درساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1400/11/20جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل
سازمان تشکیل می شود.
 -6مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده های مذکور معادل  %5درصد قیمت کل پایه کارشناسی مزایده مربوطه می باشد که باید به حساب شماره 0108615001000
نزد بانک ملی شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
 -7به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کم تر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
آدرس سایت سازمانwww.sozi.ir :
 -9سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
ایمیل سازمانinfo@sozi.ir :
 -10هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
تلفن سازمان 031-32673080:و031-32673010
-11این آگهی تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1337می باشد.
 -12برندگان این مزایده می بایست وجه مورد مزایده را به صورت نقدی ظرف مدت یک هفته پس از اعالم به حساب سازمان عمران زاینده رود واریز نمایند.
مسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
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آگهـی مزایـده

گوشتان رسید و شما هم اظهار نظر قاطعی ارائه ندادید و توپ را به زمین ستاد کرونایی ها پاس دادید و
نهایتاً لغو غیرحضوری ها اعالم شد خاطرتان هست؟ همان روزها که سویه جدید کرونا یعنی «اُمیکرون»
هم داشت کم کم در کشورمان شــرف حضور پیدا میکرد و اتفاقاً بعضی از اعضا ستاد کرونا دست و پا
شکسته خبر ورودش را گوشزد میکردند.
حتماً آن اعتراضات خانوادهها نسبت به بازگشایی مدارس و هشدارهای گاه و بی گاه برخی همکارانتان
در مراکز بهداشتی و مطبها و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی فراموشتان نشده که بندگان
خدا با ترس و لرز از اینکه به جرم تشویش اذهان مورد عتاب و سرزنش قرار نگیرند ،فقط تیترداستان را
مطرح میکردند و میخواستند بدون ذکر نامشان ،خودمان (رسانهها) پیش بینی این روزها را به سمع
و نظر متولیان امر برسانیم.

سینمایی «پوست» را ببینید« .پوست»
که فیلمی عاشقانه و تا حدودی ترسناک
است ،برای اولین بار در دو بخش نگاه نو
و سودای سیمر ِغ سی و هشتمین دوره
جشنواره فیلم فجر به روی پرده نقرهای
رفت .این فیلم در «فیلیمو» اکران شده
است.
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