ورزش

لقب جدید برای حسن یزدانی:
شیرشاه!

پژمان درستکار ،سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران ،قبل ازعزیمت کاروان ایران
به این رقابتها برای هریک از ملیپوشــان با قلم حماسی خود نوشته است؛ تو
هیچوقت تنها قدم نخواهی زد وقتی که درست وسط قلب مردم سکونت داری....
4
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ترکیه صاحب ظرفیت  ۱.۷میلیارد دالری شیالت در بازار روسیه و اوکراین شد؛

واگذاری یک بازار دیگر به همسایه

3

فرهنگ

سید حسن خمینی در مراسم سی و چهارمین سالگرد
تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س):

همههویت
جمهوری اسالمی
وابسته به امام است

5
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جوانی میانگین سنی زنان سرپرست خانوار درمرز هشدار است!

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی؛

 20تا  40سالهها در صدر

یلدا توکلی  /گروه جامعه

tavakoli.yalda11@gmail.com

امروزه پدیــده خانوارهــای دارای سرپرســت زن بهدالیل
مختلــف در ایــران رو بــه افزایــش اســت .در واقــع در
خانوادههــای ایرانــی ،معمــوالً مــرد سرپرســت خانــواده
محســوب میشــود .امــا تحــت شــرایطی ،چنیــن
مســوولیتی بــر عهــده زنــان قــرار میگیــرد .اغلــب
ایــن خانوارهــا دارای مشــکالت عدیــدهای هســتند،
بهگونهایکــه اخیــرا ً افزایــش زنــان سرپرســت خانــوار
بــه صــورت معضلــی اجتماعــی مطــرح میشــود.
محدودیــت منابــع مالــی از مهمتریــن
مشکالت زنان سرپرست خانوار
زنــان سرپرســت خانــوار اغلــب بــا عوامــل آســیبزایی
همچــون تبعیضــات فرهنگــی ،ضعــف دسترســی بــه
فرصتهــای شــغلی ،بیســوادی یــا کمســوادی،
نداشــتن درآمــد مســتمر و مشــکالت روحــی و روانــی
مواجهنــد کــه در صــورت فقــدان حمایتهــای
همهجانبــه ،هزینههــای آســیبزایی را بــه جامعــه
تحمیــل خواهنــد کــرد .همچنیــن نارســایی در برخــی

قوانیــن ،ناهماهنگــی بیــن دســتگاههای مرتبــط بــا
زنــان سرپرســت خانــوار و محدودیــت منابــع مالــی
بــه عنــوان مهمتریــن مشــکالت ایــن دســته از زنــان
بــه شــمار میرونــد .در تمــام برنامهریزیهــا بــرای
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار ،بایــد بــه
ســطح اقتصــادی خانوارهــای دارای سرپرســت زن
توجــه شــود .زنــان خودسرپرســت نیــز زیرمجموعـهای
از زنــان سرپرســت خانــوار هســتند کــه تحــت
عنــوان خانوارهــای تکنفــره بــا سرپرســت زن در
سرشــماریها لحــاظ میشــوند .ایــن گــروه ،زنــان
بیــوه ،مطلقــه یــا همســران مــردان مهاجــر ،متــواری،
زندانــی ،مفقوداالثــر و نیــز دخترانــی کــه هرگــز ازدواج
نکردهانــد را در بــر میگیــرد کــه برخــی شــاغل بــوده
یــا در اثــر فــوت والدیــن از مســتمری آنهــا اســتفاده
میکننــد .
البتــه تعــدادی از دختــران و زنــان هســتند کــه از نظــر
اقتصــادی مخــارج خــود را تأمیــن میکننــد ولــی
چــون نــزد والدیــن یــا اقــوام خــود زندگــی میکننــد،
امــا آنچــه کــه آمــار نشــان میدهــد در مجمــوع ایــن
اســت کــه آمــار زنــان سرپرســت خانــوار رو بــه افزایــش
اســت.

مردم نگران نابودی کامل دریاچه ارومیه هستند
6

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران:

بنا نیست راه آهن در استان مسدود شود

مهوش نوری زاده  /گروه استانها حجتاالسالموالمسلمین امیرقلی جعفری نماینده مردم استان در مجلس
شورای اسالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان ،اظهار
news@ naslefarda.net
داشــت :پرچالشترین مشکل در کشــور ،خصوصاً در استان چهارمحال و
بختیاری و فالت مرکزی مبحث آب است .در واقع یکی از دالیل محرومیت مردم استان...

6

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان:

دسترسی  ۱۵۰۷خانوار روستایی اصفهان به
اینترنت پر سرعت فراهم شد
8

ادامه در صفحه 7

آگهی تجدیدمزایدهعمومی فروشامالکومستغالت شماره 1401/ 2669

موضوع مزایده :مزایده فروش ویالی شماره  34زون  33واقع در دهکده زاینده رودسازمان عمران زاینده رود درنظر امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده  ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت setadiranبا شماره مزایده 1401/ 2669به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
ردیف
1

شماره زمین
33-34

متراژ زمین
1117

زیربنای موجود
170

 5000تومان

منبع :جماران

2

قیمت پایه کارشناسی (ریال)
134/903/850/000

توضیحات

فروش به صورت نقدی می باشد

زمانانتشاردر سایت1401/6/20 :
مهلتدریافتاسناد مزایده :ساعت  19مورخ 1401/7/2
تاریخ بازدید :از تاریخ انتشار تا ساعت  14/30مورخ 1401/7/02
آخرینمهلتارسال پیشنهاد قیمت :تا ساعت  19مورخ 1401/7/12
زمان بازگشایی :ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/7/14
زماناعالم به برنده :تا مورخ 1401/7/21
ضمنارعایتموارد ذیلالزامیمیباشد:
-1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت
تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه)  ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم این طریق امکان پذیر می باشد.
-2کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده  ،قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب می باشد.
 -3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانیوراهبری سامانه021 – 41943:و شماره 1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه  “ setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل مزایده گر” موجود است.
 -4در صورت بروز هر گونه اشکالی و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام  ،متقاضیان می توانند با شماره  1456مرکز پاسخگویی ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماسوآدرسدستگاه:
آدرس سایت سازمان www.ioz.ir
ایمیل سازمان info@ioz.ir
تلفن سازمان32673010 -32673080 :

مسعود منتظری نجفآبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

رمق

س

پژمان درستکار برای شاگردانش دست به قلم شد؛

اله

چرخش روابط تهران -لندن بر مدار قبلی!

ایران و انگلستان در
دوران پساملکه
پنج شنبه شب بود که کاخ
مریم عمادی  /گروه سیاست
باکینگهام از مرگ الیزابت
news@ naslefarda.net
دوم ،ملکه انگلستان خبر
داد اما نکته جالب توجه این خبر واکنشهای کشورهای جهان بود.
با اعالم خبر مرگ ملکه انگلیس ،رسانههای حامی خانواده سلطنتی
تالش کردند وی را نمادی از لطف معرفی کنند بسیاری از مقامات
آمریکایی و اروپایی هم پیامهای تسلیت خود را فرستادند .حتی در
شرایطی که به دلیل تیرگی روابط انگلیس و روسیه ناشی از جنگ
اوکراین ،کمتر کسی انتظار پیام تسلیت از کرملین و شخص پوتین
را داشت با اینحال رئیس جمهوری روسیه پیام تسلیتی برای مرگ
ملکه انگلستان منتشر کرد .اما برای بسیاری از مردم خاورمیانه
ازجمله برای ایرانیان در واقعیت «الیزابت دوم» نماد زشتیها و
پلیدیها بود و به محض انتشار خبر فوت وی ،فضای رسانههای
آنالین کشورهای آنها از توییتهای اعالم انزجار از وی و انگلیس پر
شده بود .مقامات جمهوری اسالمی حتی در سطح سخنگوی وزارت
اله
خارجه ،درگذشت ملکه بریتانیا را تسلیت نگفتهاند این واکنشها
مق
س ر از دردی واقعی ناشی میشوند که عامل اصلی آن دولت انگلیس و
شخص ملکه بود.
ایرانیـان و طعـم تلـخ سیاسـتهای اسـتعماری
انگلیس
در تاریخ دنیا نـام انگلیس با اسـتعمارگری ،اشـغالگری و حمله به
اسـتقالل دیگر ملتها عجین شـده اسـت .بـرای مردم ایـران نیز
در طول  220سـال گذشـته ،بارها طعم سیاسـتهای استعماری
و ضدبشـری آنگلوساکسـونها را چشـیدهاند .صفحـه بـه صفحه
کتاب تاریخ معاصر ایـران پر اسـت از اقدامـات ضدایرانی انگلیس
و به ویژه شـخص ملکـه کـه گاه در حـوزه سیاسـی انجام شـده و
گاه نیـز با هـدف نسلکشـی مردم ایـران به وقوع پیوسـته اسـت.
در انگلیـس ادعا میشـود که سـلطنت نهادی تشـریفاتی اسـت و
پادشـاه یا ملکه در امور سیاسـی دخالت ندارند .اما درسـت دو ماه
بعد از تاجگذاری ملکه انگلیـس ،در ایران کودتایی به سـرکردگی
«فضلاهلل زاهـدی» ،دولت دکتر مصدق را سـرنگون کرد .شـواهد
تاریخـی نشـانگر نقش مسـتقیم سـرویس مخفـی انگلیـس در
ایـن کودتـا هسـتند .جدایـی بحریـن از ایـران گزینه بعـدی بود
سـال  ۱۹۷۱بود که رژیم آل خلیفـه با حمایت مسـتقیم انگلیس
از ایران جدا شـد .انگلیس ابتدا اعلام کرد نیروهای خـود را از این
سـرزمین خـارج میکند امـا اندکـی بعد بحـث اسـتقالل بحرین
مطـرح شـد و دولـت ایـران نتوانسـت در برابـر ایـن اقـدام کاری
پیـش ببـرد و در نهایت به پـس گرفتـن جزایـر سـهگانه رضایت
داد .پس از پیـروزی انقالب اسلامی ،هـم روابط ایـران و انگلیس
شـاهد تنگناهای منحصر بـه فردی بـوده که دلیل عمـده آن عدم
پذیرش واقعیات جدید بعد از انقالب توسـط انگلیسـی بوده است.
در تحلیل ایـن موضوع میتوان بـه دیدگاههای تقابلی این کشـور
در ارتبـاط بـا ایـران اشـاره نمـود .از آنجایی کـه ظهـور جمهوری
اسلامی ایـران در منطقه و سـطح بیـن المللـی مبتنی بـر منافع
بریتانیا نبود و ایران از ظرفیـت تأثیرگذاری بر زیـاده خواهی های
انگلسـتان در منطقه برخـودار بوده اسـت این کشـور اهتمام خود
را برای تضعیف کشـورمان با تشدید فشـارها بر ایران به کار بست.
که از جملـه ان میتوان به حمایـت از عراق در جریـان جنگ علیه
ایـران ،سـرنوگنی هواپیمای مسـافربری ایـران در خلیـج فارس،
ماجرای سـلمان رشـدی ،بیانیه اتحادیـه اروپا و پیشـگامی دولت
انگلیس و امریکا در اقدامات ضد ایرانی در شـورای امنیت سازمان
ملل و سـنگ اندازی در تحقق حقوق مشـروع و قانونی ملت ایران
نسـبت به دسـتیابی فن آوری صلح آمیز هسـتهای اشـاره داشت.
در این میان میزبانی انگلستان از شـبکههای رادیویی و تلویزیونی
معاند جمهوری اسلامی را شـاید یکـی از مهمترین موانع بر سـر
راه تقویت روابط دو جانبه ایران با انگلسـتان طـی چهار دهه اخیر
تلقی کرد .امروزه رسـانه سـلطنتی بیبیسی فارسـی که مشخصاً
وابسـته به ملکـه و در خدمـت سیاسـتهای انگلیس اسـت ،علیه
مـردم ایـران فعالیـت میکنـد .ایـن شـبکههای فارسـی زبـان از
زمان تأسـیس خـود تـا بـه امـروز در مقاطـع مختلف نشـان داده
اسـت که هدفی جز ایجـاد آشـوب و حملـه بـه روان مـردم ایران
نـدارد .فعالیـت ایـن شـبکهها در روزهـای فتنـه  88و همچنیـن
غرضورزی آن در پوشـش اخبـار مربوط بـه ایـران بیانگر خباثت
بخش فارسـی رسـانه ملکه تـازه از دنیـا رفته انگلیس اسـت.
ادامه در صفحه 2

آگهی تجدیدمزایدهعمومی شماره ( 1401/ 2668شمارهمرجعمزایده )

موضوع مزایده :مزایده اجاره غرفه های مرغ و ماهی ولوازم ورزشی و مشاور امالک و سایت فست فود واقع در دهکده زاینده رودسازمان عمران زاینده رود درنظر دارد نســبت به اجاره واحدهای تجاری خود به صورت یکساله به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده  setadiran.ir 1401/ 2668به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمانانتشاردر سایت1401/06/20 :
مهلتدریافتاسناد مزایده :ساعت  19مورخ 1401/07/02
تاریخ بازدید :از تاریخ انتشار تا ساعت  14/30مورخ 1401/07/02
آخرینمهلتارسال پیشنهاد قیمت :تا ساعت  19مورخ 1401/07/12
زمان بازگشایی :ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/07/14
زماناعالم به برنده :تا مورخ 1401/07/21
ضمنارعایتموارد ذیلالزامیمیباشد:
-1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود
هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه)  ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریز وجه مزایده و تحویل در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
-2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عملآورید.
 -3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانیوراهبری سامانه021 – 41943:و شماره 021-1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه  “setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل مزایده گر” موجود است.
 -4در صورت بروز هر گونه اشکالی و یا ســوال از فرایند انجام ثبت نام  ،متقاضیان می توانند با شــماره  1456مرکز پاسخگویی ستاد معامالت الکترونیک
دولت تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماسوآدرسدستگاه:
آدرس سایت سازمان www.ioz.ir
ایمیل سازمان info@ioz.ir
تلفن سازمان32673010 -32673080 :

مسعود منتظری نجفآبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

