ورزش

ﻓﺮﻫﻨﮓ

وﮐﯿﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ:
رﺳﺎﻧﻪاىﺷﺪن ﻧﺎم اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ
ﮐﻪ ﻗﺮارداد »وﯾﻠﻤﻮﺗﺲ« را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮔﺰارﺷﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ازﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎى
ﺑﺎزار ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﻣﺠﻮز دﻫﻪ1370

وﮐﯿــﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪراﺳــﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧــﺎم اﻋﻀﺎى
ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴــﻪ را ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻗــﺮارداد
»ﻣﺎركوﯾﻠﻤﻮﺗــﺲ« رأى ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ» .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎرﻓﯿﻌﻰ«...
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ﻣﻮج دوم ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ »ﭘﺎپ« در دﻫﻪ 70رﻗﻢ
ﺧﻮرد .در اﯾﻦ دﻫﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎى ﺟﻮاﻧﻰ
ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﻰﭘﺎپ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﺎر
ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ...
5

ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
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30007232

در ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد

ﺑﺮﮔﺰارى دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻫﻨﺮى ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺸﻮر

درﺧﺸﺎنﻫﺎى
ﻣﯿﺮا و ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر!

naslfarda

اﺳﺘﺎنﻫﺎ

دﺑﯿــﺮ دوﻣﯿــﻦ ﺟﺸــﻨﻮاره ﻣﻨﻄﻘﻪاى
»ﺷــﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﺮان ﺷــﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮ از دﯾﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻗﺪام ﺑﻪ
6
ﺑﺮﮔﺰارى دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ...
naslefardanews

WWW. NASLEFARDA.NET

وزﯾﺮﮐﺸﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﻨﺠﺎهوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺟﺰﺋﯿﺎت 2ﻃﺮح ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺘﻰ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻫﺰادهﻫﺎى ﻧﺴﻞﺟﺪﯾﺪ
ﻋﺮب را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺳﺎزد

ﺟﻮان
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ِ
ﺟﺎهﻃﻠﺐ و ﺟﻮﯾﺎىﻧﺎم

وزﯾﺮﻧﻔﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎش ﮐﺮد:

رازﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎىوﻧﺰوﺋﻼ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
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ﻋﮑﺲﺗﺰﯾﯿﻨﻰاﺳﺖ

ﺷﺎﻫﺰادهﻫﺎى ﺟﻮان و ﻣﯿﺎنﺳﺎل از
ﭘﺎنﻋﺮﺑﯿﺴــﻢ »ﺟﻤﺎلﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ«
وﺣﺪت ﻋﺮﺑــﻰ و دﯾﮕﺮ اﯾﺴــﻢ ﻫﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن و آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدى
آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ .از اﯾــﻦ زاوﯾــﻪ ،ﺑﺎ
ﻧﺴﻞﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺗﻔﺎوت ﻫــﺎى ﺟﺪى اﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﻰ
دارﻧــﺪ .رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫــﺎى ﺟﺪﯾــﺪ
ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺧﺎرﺟﻰ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻘﻰﻫﺎى
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪارﻫﺎى آن ﻫﺎ ازﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻏﺮب ،آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳــﻰ-اﻗﺘﺼﺎدىِ
ﻧﻈــﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ
ﻗــﺪرت ﻣﻠﻰ و ﺷﺒﮑﻪﺳــﺎزىﻫﺎى
ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﺗﺤــﻮل رﯾﺸــﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑــﻰ دارد؛ زﯾﺮا
ﻃﻰ 72ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ آﻣﺎده ﺑﻮده ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
دور و ﻧﺰدﯾــﮏ ﺧﻮد ﺑــﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﻋﺎدىﺳﺎزى دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﺤــﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ اى
ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺎرات
واﮐﺎوى ﺷﻮد ).(Deconstruction
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎى
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺎرات ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد و آﯾﻨﺪهاش ،اﺟﻤﺎع ﺗﺌﻮرﯾﮏ
دارد :ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﮑﻢراﻧﻰ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﻰداﻧــﺪ .ﺑﺮاى ﺗﺪاو ِم
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت اﻣﺎرات ،ﯾﮏ
دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ ﻻزم اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻋﺎدىﺳــﺎزى ﺑﺎ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ در
ﭼﺎرﭼﻮب آن دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻰ رﺳﺪ
ارزﯾﺎﺑﻰ از آﯾﻨﺪه ﺳﻪ ﮐﺸﻮر و ارﺗﺒﺎط
اﻣﺎرات ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
آن را ﺑﻪﺳــﻮى ﻋﺎدىﺳــﺎزى ﺑــﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮق داده اﺳﺖ.
 .1آﻣﺮﯾــﮑﺎ )30درﺻــد( .آﻣﺮﯾــﮑﺎ
ﮐﺸــﻮرى اﺳــﺖ ﺗﺤﺖ ﺳــﯿﻄﺮه
ﮔﺮوهﻫــﺎى ﻻﺑﻰ .ﺣــﺪود6000
ﮔﺮو ِه ﻻﺑــﻰ در ﻃﯿﻒ وﺳــﯿﻌﻰ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ،دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳــﺎزى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿــﺮى
آﻣﺮﯾــﮑﺎ را ﺗﻐﺬﯾــﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺗﺤــﻮل ﭼﺸــﻢ ﮔﯿﺮ در ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳــﻪ
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ در ﮐﺎﻧﻮن
اﯾــﻦ ﻻﺑﻰﻫــﺎ ﻗﺮارﻣﻰﮔﯿــﺮد :ﻫﺮ
ﮔﺮوﻫﻰ از اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﺎﻟﻰ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و از ﻫﻤﻪ...
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى »ﻧﺴﻞﻓﺮدا« ﺑﺮاى روزﻫﺎى ﮐﺮوﻧﺎﯾﻰ

»ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺗﯿﻤﯿﻮس«

»ﺳــﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺗﯿﻤﯿﻮس« را از » « hod hod .comﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ» .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن اﺳﺘﺮود« ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ،در ﺳﺎل  1970در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او در داﻧﺸﮕﺎه ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ ﺧﻮاﻧﺪ وﺳﭙﺲ در اﻧﺘﺸﺎرات واﮐﺮ ﻟﻨﺪن
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺷﺪ.
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺗﯿﻤﯿﻮس او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﭘﺮﻓﺮوش ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺗﯿﻤﯿﻮس
را »ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺼﺎح« ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﺎم آﺷﻨﺎى آﺛﺎر ﻓﺎﻧﺘﺰى ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ اول ﻃﻠﺴﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺟﻠﺪ دوم  .ﭼﺸﻢ ﮔﻮﻟﻢ
و ﺟﻠﺪ ﺳﻮم .دروازه ﭘﺘﻮﻟﻤﻰ ﻧﺎم دارد.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 2

آگهـی انتخـاب پیمانـکار حمـل
شرکـت نیروکلـر در نظر دارد

نوبت دوم

خدمات حمل و نقل ماهیانه حدود 4500تن از مواد اولیه مورد نیاز خود را از شهرستان آران
و بیدگل به مقصد اصفهان از طریق استعالم به پیمانکار واجد شرایط که دارای سوابق اجرایی
مفید و مرتبط باشد واگذار نماید.
لذا از پیمانکاران ذیصالح دعوت میگردد از تاریخ  99/06/10لغایت  99/06/12در اوقات اداری
جهت دریافت مدارک مربوطه به نشانی :اصفهان ،کیلومتر  25اتوبان ذوبآهن ،جاده سیمان
سپاهان ،کیلومتر 5/5جوار شهرک صنعتی اشترجان ،شرکت نیروکلر مراجعه و یا از طریق
وبسایت شرکت به آدرس ( )www.nirouchlor.comمنوی مزایدهها و مناقصهها
مراجعه نمایند .بارگیری و تخلیه در تمام مدت سال ،به صورت شبانهروزی و نوع وسیله نقلیه
کمپرسی میباشد .آخرین فرصت ارائه پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/06/16می باشد.
* لذا شرکت کنندگان میبایست تا قبل از موعد تعیین شده نسبت به ارائه پیشنهادات خود
طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه ،اقدام نمایند.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 031-37100داخلی 153تماس حاصل فرمایید.

ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮدى
Economic Suggestion

ﺗﺰرﯾﻖﻧﻔﺖدررگ ﺑﻮرس

 2000ﺗﻮﻣﺎن

