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تأثیر رأی جدید دیوان عدالت در رســیدگی بــه پروندههای مرخصی
زایمان
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری درباره تأثیر ایجاد ...
یادداشت

سرمقاله

محمد عسلی

چرا مدیرعامل مخابرات فارس
در روز ارتباطات سکوت کرد؟

چیزها دیدی در روی زمین .به قول ســهراب :پسری را
دیدی ماه را بو میکرد.
اما امروز به مدد تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ،ماه را
حس میکنی ،میبینی ،خاکش را تجزیه میکنی و روی
آن راه میروی و شــاید که نه حتم ًا در فردا و فرداها به
ماوراء میروی ،آنجا که احســاس میکنی آب و هوایش
با زمین فرق میکند و این آرزویی دست نیافتنی نیست.
و اما بعد.
دیــروز را در تقویم روز ارتباطــات و روابط
عمومی نامیدنــد .انتظار میرفت متولیان امور،
به ویژه مدیرعامل مخابرات فارس در اهمیت
مخابرات که وســیلهای برای ارتباطات است
در جمع خبرنگاران ســخن میگفت و حداقل
درد دلی میکرد و یــا اینکه راهکارهایی ارائه
میداد که مردم چگونه در ارتباطات و تعامالت
با یکدیگر جانب ادب و نزاکت را رعایت کنند و
قانونمندیها را پاس دارند.
اما چنین نشد .نقل کردند که گفته است « ،ولش کنید».
جناب مدیرعامل چه چیزی را باید رها کنند .آیا موضوعیت
شغل جنابعالی را میشود در جامعه امروز ولش کرد .شاید
بعد از چاپ این مطلب عنوان شــود ،چنین سخنی گفته
نشده و نشر اکاذیب است .اما اینکه جنابعالی از کنار این
روز بیتفاوت گذشتید ،قابل نقد است.
زیرا تقریب ًا اکثریت مردم در هر نقطه از این خاک عزیز که
باشــند و یا هر نقطهای دور و نزدیک در جهان به نوعی
با وسایل مخابراتی ارتباط دارند و این ارتباط بیشک اما
و اگرهایی دارد که هم نفع و ســود به انسانها میرساند
و هم میتواند وســیلهای برای ضــرر و زیان و ارتکاب
جرم باشد.
معمول چنین اســت که مناســبتها فرصت خوبی برای
ارتباطات هستند و مجموعه مخابرات و متولیان امور بهتر
اســت از این فرصتها که با موضوعیت کارشان ارتباط
مستقیم دارد به نفع مردم و مخاطبانشان استفاده کنند.
خبرنگاری نزد من آمد و گفت :چیزی بنویسید،
شاید برای ســالهای آتی مؤثر باشد که چرا
مخابرات فارس به این روز اهمیتی نداده است
و بنده هم یادآور شدم ،امید که حداقل به این نوشتار
اهمیتی داده شود و سخنی در این باره گفته شود.
و اما بعدتر.
امروز هر بچه دبستانی هم یک گوشی تلفن همراه دارد،
این گوشــی فقط یک وســیله ارتباطی با خانه و مدرسه
نیســت .بلکه جهانی در آن پنهان است و هر زمان اراده
کنیم به طرفهالعینی مقابل ماست .یک صفحه جادویی با
عکس و فیلم و نوشته ،گویی هر کس یک جام جهانبین
همراه دارد ،وقتی عکسی ،مطلبی یا فیلمی برای دیگری
یا دیگرانی ارســال میکنیم بــا مبلغ ناچیزی که ما را به
اینترنت وصل میکنــد ،این اتصال در فضای مجازی از
دوســتیابی گرفته تا غرق شــدن در نوشتهها و تصاویر
آدمی را به دنیای دیگری میبرد .دنیایی که مســخکننده
اســت و نسیانآور .دنیایی که تو را از کنار خانواده و خانه
و مدرســه و کالس و درس میبرد بــه ماورای دنیاها و
آبها ،در این سیر و ســفر چه بسیار خطرات مستقیم و
غیرمســتقیم روح و روان آدمی را تهدید میکنند و یا به
نوعی دانش روز را تغذیه میکنند .راست و دروغ میبافند
و به هر ترفند دلواپســی ایجاد میکنند .حال ما هر چقدر
وعظ و خطابه و نصیحت و پند و اندرز دهیم و مسلمانان
را به صالح و رســتگاری بخوانیم همانند گذشته آثاری
قــوی و بردی ســریع ندارد .اغراق نیســت اگر بگوییم،
واعظان و منبریها هم باید به شــبکههای مجازی ورود
کنند و حرفشان را آنجا هم بزنند.
هر چند هنوز مســاجد و حسینیهها برای مردم مقدسند و
مورد احترام ،اما فرصتها برای جوانان کم است و سطح
توقعات و دلمشغولیها زیاد.
اخالق حسنه زمانی در جامعه نهادینه میشود که در رفتار
و اعمال مردم و در ارتباطات آنان مشاهده کنیم .رعایت
قوانین و عرف و سنت تا چه میزان قابل مشاهدهاند؟ ادب
و احترام و تکریم بزرگان در چه سطحی قابل باور است؟
آیا جز این اســت که زندگی ما در گرو ارتباطات است و
بازده و نتایج برخوردها را باید در پروندههای دادگستری
جســتجو کرد و اعتالی آن را در دانشــگاهها و مجامع
علمی؟
پس یادمان باشــد که این وســایل همانند تیغه چاقویی
هســتند که اگر اســتفاده نامطلوب از آنان شود ،نه فقط
دست را که گاهی گلوی آدم را میبرند.
این سخن آدم را به یاد شعر معروف ناصرخسرو میاندازد
که گفت:
«این تیغ نه از بهر ستمکاری کردند
انگور نه از بهر نبید است به چرخشت»...
ناگفته پیداست که روز ارتباطات نه هر روز که هر لحظه
و زمان اســت و متولیان امور ارتباطات از جمله مخابرات
میباید حساستر و باتدبیرتر عمل کنند.
والسالم

ایســنا  :معــاون اول قــوه قضائیــه ،محاکمــه
مفســدان اقتصــادی را یکــی از مهمتریــن
اولویتهــای ایــن قــوه عنــوان کــرد و گفــت:
بــدون تعــارف هــر مفســدی را محاکمــه
می کنیم.
ن شــرقی ،حجتاالســام
منطقــه آذربایجــا 
غالمحســین محســنیاژهای در آییــن تودیــع و
معارفــه رییــس دادگســتری آذربایجــان شــرقی
بــا اشــاره بــه نیرنــگ هــای منافقیــن در زمــان
پیغمبــر اســام (ص) گفــت :انقــاب اســامی
مــردم ایــران نشــات گرفتــه از بعثــت رســول
مکــرم اســام(ص) اســت.
وی افــزود :امــام خمینــی (ره) در شــرایطی
ایــن انقــاب اســامی را بــه پیــروزی رســاند
کــه دنیــا بــه دو قطــب شــرق و غــرب تقســیم
شــده بــود و یــک عــده تحــت ســلطه شــوروی
ســابق و عــدهای دیگــر از کشــورها تحــت
ســلطه آمریــکا بودنــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه
عــدهای فکــر میکننــد خوشــبختی ایــن
کشــور در گــرو ارتبــاط بــا غــرب اســت ،افــزود:
جــای تاســف دارد کــه ایــن افــراد باتجربــه 36
ســالهای کــه پشــت ســر خــود دارنــد بــاز هــم
بــر ارتبــاط بــا آمریــکا مصرنــد.
محســنیاژهای گفــت :همــه مــی دانیــم کــه
هــر کجــا مــا ســر ســوزنی کوتــاه آمــده ایــم
 10قــدم مــی آینــد بــا اینکــه ایــن تجربــه
 36ســاله را پشــت ســر داریــم و بــا اینکــه
ایســنا  :نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
شــورای اســامی گفــت :اگــر آزادی مطبوعــات
نباشــد فســادها پنهــان باقــی خواهــد مانــد و
ماننــد دملهــای چرکیــن ســر بــاز میکنــد.
احمــد توکلــی پــس از پایــان نخســتین جلســه
رســیدگی بــه اتهاماتــش بــه عنــوان مدیــر
ســایت الــف بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران،
اظهــار کــرد :خــدا را شــکر میکنــم کــه ایــن
دادگاه بــا حضــور اعضــای هیــات منصفــه
مطبوعــات و هیــات قضایــی برگــزار شــد و
بــه نصــف دفاعیــات هــم در ایــن دادگاه توجــه
کردنــد ،البتــه گفتههــای زیــادی باقــی مانــده
کــه در جلســه ســوم خــرداد آنهــا را بازگــو
خواهــم کــرد.
وی ادامــه داد :در ایــن پرونــده ســه شــاکی
اعــام رضایــت کردنــد و عمــده شــکایت از
ســوی دادســتان تهــران بــه دلیــل انتشــار
کامنتهــای مــردم در ســایت الــف اســت کــه
آن را تبلیــغ علیــه نظــام دانســتند.
مدیــر ســایت الــف دربــار ه اخــذ رضایــت از
صالحیامیــری دیگــر شــاکی ایــن پرونــده
گفــت :آقــای صالحــی امیــری برداشــتی اشــتباه
از بنــدی از نامــه مــن داشــتند کــه گفتــم نیمــی
از مبلــغ را مرکــز تحقیقــات گرفتــه اســت و
ایشــان تصــور کردنــد کــه مــن میگویــم
نیمــی از قــرارداد را وی دریافــت کــرده اســت،
ایســنا  :رئیــس پیشــین قــوه قضائیــه بــا تأکیــد
بــر اینکــه آمریــکا بایــد راســتی آزمایــی در لغــو
تحریــم هــا داشــته باشــد ،گفــت :چــرا مــا فقــط
بایــد راســتی آزمایــی کنیــم؟ چــرا خــود آنــان در
لغــو تحریــم هــا راســتی آزمایــی نمــی کننــد؟
مــا چــه زمانــی دروغ گفتــه ایــم؟ مــا چــه
زمانــی دســت بــه ایــن تجــاوزات وحشــیانه زده
ایــم؟ شــما دروغگــو هســتید؛ پــس شــما بایــد
راستی آزمایی کنید.
آیــت اهلل ســید محمــود هاشــمی شــاهرودی
صبــح دیــروز در درس خــارج فقــه در مســجد
محمدیــه بــا اشــاره بــه آتــش افکنــی هــای
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بدون آزادی مطبوعات فسادها پنهان می ماند
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی گفــت :اگــر آزادی مطبوعــات
نباشــد فســادها پنهــان باقــی خواهــد مانــد و ماننــد دملهــای ...

محسنیاژهای :

بدون تعارف هر مفسدی را
محاکمه میکنیم

بعضــی مســئوالن دیدنــد معجــزات ایســتادگی
و مقاومــت را ،بــا اینکــه دیدنــد اعتمــاد بــه
داخــل و ملــت را ،بــا ایــن وجــود هنــوز هــم
بــه ســازش بــا غــرب مصرنــد .حــرف هایــی
مــی زننــد و جالــب تــر اینکــه از زبــان افــرادی
ایــن حــرف هــا زده مــی شــود کــه انســان بــاور
نمــی کنــد.
ســخنگوی قــوه فضاییــه گفــت :تــا شــیطان،
شــیطان اســت و شــیطانی کــه عــدو مبیــن

هســت و خــدا بــه مــا دســتور داده کــه شــیطان
بــرای شــما دشــمنی آشــکار اســت مگــر مــی
توانیــم بــه وی دســت دوســتی دراز کنیــم؟
مگــر آمریــکا شــیطان بــزرگ و شــیطان
مجســم نیســت؟ نمــی گوییــم بــا آمریــکا
جنــگ کنیــم ،ولــی مــی گوییــم ارتباطــی بــا
آمریــکا نداشــته باشــیم.
وی خطــاب بــه مــردم جمهــوری اســامی
ایــران گفــت :مــردم فهیــم و همیشــه در صحنه

توکلی :

بدون آزادی مطبوعات فسادها
پنهان می ماند

در حالــی کــه در نامــه مــن جملــه بــه صراحــت
بیــان شــده کــه مرکــز بــرای تحقیــق نیمــی از
مبلــغ قراردادهــا را خــود گرفتــه و نیمــی دیگــر
را بــه محقــق یــا پژوهشــگر میدهــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــه چــه
دلیلــی کامنتهــا را منتشــر کردیــد؟ گفــت:
اگــر میخواهیــم آزادی مــردم را تامیــن کنیــم
بایــد اجــازه دهیــم کــه اظهارنظــر کننــد ،البتــه

اظهــار نظرهــا همیشــه درســت نیســت ،امــا
اگــر آزادی مطبوعــات نباشــد فســادها پنهــان
باقــی میمانــد و چــون دملهــای چرکیــن
ســرباز میکنــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای
اســامی دربــار ه پیــش بینــی خــود نســبت بــه
اظهارنظــر اعضــای هیــات منصفــه مطبوعــات
و رای دادگاه گفــت :از تمامــی اتهامــات تبرئــه

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری:

چهره آل سعود تا ابد سیاه و پلید
خواهد ماند

دشــمنان در منطقــه ،اظهــار داشــت :امــروز
اســتکبار جهانــی بــه دنبــال فتنــه بــوده و بــه
جنــگ هــای نیابتــی دســت زده اســت.
رئیــس پیشــین قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه
ادعــای حقــوق بشــر دشــمنان ،ابــراز داشــت:
یکــی از کارهــای آنــان ،راه انــدازی گــروه
هــای تکفیــری از جملــه داعــش اســت کــه

نکتــه جالــب اینجاســت کــه جهانیــان را فریــب
داده و در ظاهــر بــه مقابلــه بــا ایــن گــروه
مــی پردازنــد؛ امــا در عمل بــه آنان ســاح داده و
همــکاری دارنــد .نایــب رئیــس مجلــس خبــرگان
رهبــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مکــر ،حیلــه
و تزویــر در جاهلیــت امــروز بــی نظیــر اســت،
خاطرنشــان ســاخت :امــروز اســتکبار جهانــی

سقوط یک فروند اف 18-نیروی دریایی آمریکا در خلیجفارس
ک فرونــد جنگنــده اف 18-نیــروی دریایــی آمریــکا لحظاتــی پــس از برخاســتن از روی عرشــه
نــاو تئــودور روزولــت در آبهــای خلیجفــارس ســقوط کــرد ...
جمهــوری اســامی ایــران ،بــا یکپارچگــی
و هوشــیاری و بــا حرکــت پشــت ســر ولــی
امــر تــا بــه امــروز همــه ایــن مشــکالت را
البتــه بــا ســختی ،البتــه بــا هزینــه دادن ،بــا
شــهید دادن بــا جانبــاز دادن و بــا اســارت،
پشــت ســر گذاشــتهاند.
وی ادامــه داد :امــروز مــردم ایــران بــرای
همیشــه تاریــخ ســربلند هســتند کــه ثابــت
کردنــد مــی شــود یــک ملــت بــا اتــکا بــه خــدا
و بــا ایســتادگی و بــا بصیــرت و بــا وحــدت در
مقابــل همــه اســتکبار بایســتد و پیــروز شــود.
معــاون اول قــوه قضاییــه ادامــه داد :قــوه
قضاییــه هــم در ایــن مســیر از اول انقــاب
تــا بــه امــروز ســعی کــرده اســت و مــی کنــد
نقــش خــود را ایفــا کنــد و بــا کمــک مــردم
و بــا کمــک نیروهــای امنیتــی ،نظامــی و
انتظامــی ســر هــر دشــمنی را بــه ســنگ
بکوبــد.
وی تصریــح کــرد :امــروز قــوه قضاییــه بــا
وجــود مشــکالت بســیاری همچــون کمبــود
قاضــی ،کمبــود اعتبــار و مــواردی از ایــن
دســت در مقابــل هــر فتنــه گــر ،تجاوزکننــده و
مفســد اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و  ..مــی
ایســتد .وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود
گفــت :نمــی گوییــم رســیدگی هــای قضایــی
بــه حــد مطلــوب و بــه انتظــار اســت ولــی مــی
گوییــم کــه نهایــت تــاش خــود را کــرده ایــم
و خواهیــم کــرد.
خواهــم شــد؛ زیــرا کار خالفــی انجــام نــدادهام.
توکلــی تصریــح کــرد :مــن فقــط بــه عنــوان
نماینــده مجلــس بــه نظــرات مــردم احتــرام
میگــذارم .اگــر میخواهیــم کشــور را اداره
کنیــم حتمــا بایــد آزادی را قــدر بدانیــم و آزادی
مطبوعــات را تقویــت کنیــم و اجــازه دهیــم
رســانهها حــرف بیشــتری بزننــد و مســئولین
در معــرض اظهــار نظــر مــردم قــرار گیرنــد.
مدیــر ســایت الــف در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه نظرتــان دربــاره حضــور نماینــدگان
مجلــس در ایــن جلســه دادگاه چیســت؟ اظهــار
کــرد :آنهــا نیــز ماننــد مــردم میداننــد کــه
مــن علیــه نظــام اقدامــی انجــام نمیدهــم.
وی در رابطــه بــا اعــام رضایــت بقایــی،
مشــایی و جوانفکــر گفــت :جوانفکــر مــن را
بــه دادگاه عــدل الهــی ســپرده اســت .مشــایی
و بقایــی نیــز بــه علــت طوالنــی شــدن زمــان
رســیدگی و اینکــه گفتنــد امیــدی نداریــم،
رضایــت دادنــد .بــر اســاس ایــن گــزارش چنــد
تــن از نماینــدگان مجلــس از جملــه قاضیپــور،
تاجگــردون ،فوالدگــر ،الیــاس نــادران ،مقیمــی،
دهدشــتی ،امیرآبــادی و جعفــززاده همــراه احمــد
توکلــی بودنــد .همچنیــن صــادق زیبــاکالم کــه
در مقابــل ســاختمان دادگاه کیفــری حضــور
داشــت هنــگام خــروج احمــد توکلــی از دادگاه
بــا وی مواجــه شــد.
در ممالــک اســامی ایجــاد اغتشــاش و فتنــه
کــرده؛ ســپس آن حکومــت را ناالیــق دانســته و
حکــم بــه برکنــاری رئیــس جمهــور مــی دهنــد.
ایــن اســتاد درس خــارج حــوزه ادامــه داد:
دشــمنان اســام و انقــاب همچنیــن حمایــت
از مــردم مظلــوم فلســطین و لبنــان را حمایــت
از فتنــه دانســته و حــزب اهلل لبنــان را تروریســت
مــی داننــد کــه ایــن مواضــع غلــط ،واقعــا مایــه
شرمســاری آنــان اســت .هاشــمی شــاهرودی
تصریــح کــرد :تخریــب زیرســاخت هــا ،میــراث
فرهنگــی ،فــرودگاه هــا و  ...از جملــه اعمــال
تروریســتی آنــان در کشــورهای منطقــه اســت.

آگهی مناقصه عمومی
94-125

شــهرداری منطقه هفت در نظر دارد نســبت به اجرای بهسازی معابر کوشکک فاز  4و ســطح منطقه با برآورد اولیه
 5/681/058/729ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران تشخیص صالحیت
شده و دارای رتبه  5در رشته راه و باند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید
جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1394/2/28تا  1394/3/17به آدرس :بلوار فرصت شیرازی ،خیابان شهرداری ،شهرداری منطقه
هفت ،امور مالی منطقه مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  37242774آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار  5ماه می باشد.
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  285/000/000ریال است.
*ارائه ســپرده ای که از  5درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل  3ماه یا واریز وجه به
حساب سپرده  700793545123بانک شهر شعبه کاراندیش به نام شهرداری منطقه هفت.
*قرارداد شامل تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح نمی شود.
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
*قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ  1394/3/17می باشد.
*زمان تشکیل کمیسیون مناقصه ،جهت بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ  1394/3/19ساعت  15در محل معاونت اداری و مالی
شهرداری واقع در بلوار شهید چمران خواهد بود.
*بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
*شهرداری ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین قیمت نیست.
نوبت اول 94/2/21 :خبر جنوب
نوبت دوم 94/2/28 :عصرمردم
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اعالم منابع آزمون استخدامی
آموزش و پرورش تا هفته آینده

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش
و پــرورش گفــت :ضوابــط و منابــع آزمــون اســتخدامی
آمــوزش و پــرورش تــا هفتــه آینــده اعــام میشــود.
بــه گــزارش "آمــوزش و پــرورش" ایســنا ،ســید محمــد
بطحایــی در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان
آزادشــهر ،در خصــوص برنامههــای وزارت آمــوزش و
پــرورش بــرای پیــش دبســتانیها گفــت :پیــش دبســتانی
بــه عنــوان یــک دورهی مؤثــر آموزشــی در دوره ابتدایــی
و دورههــای بعــد ،مــورد توجــه آمــوزش و پــرورش اســت و
بــه دنبــال آن هســتیم کــه هــم از حیــث کمــی و هــم از
حیــث کیفــی دورهی پیــش دبســتانی را توســعه دهیــم.
وی افــزود :از آنجایــی کــه دورهی پیــش دبســتانی جــزو
دوره آمــوزش عمومــی بــه شــمار نمیآیــد مجبوریــم ایــن
دوره را بــا مشــارکت والدیــن دانــش آمــوزان برگــزار کنیــم.
وی در زمینــه بیمــه طالیــی فرهنگیــان گفــت :در دوره
جدیــد بیمــه طالیــی کــه از خردادمــاه ســال جــاری آغــاز
خواهــد شــد بــه دنبــال آن هســتیم کــه کیفیــت بیمــه
طالیــی را ارتقــا دهیــم کمــا اینکــه هزینــه آن نســبت بــه
آنچــه کــه اجــرا میشــد افزایــش زیــادی نداشــته باشــد.
بطحایــی بــه برگــزاری آزمــون اســتخدام آمــوزش و
پــرورش در نیمــه نخســت ســال جــاری اشــاره کــرد و
گفــت :براســاس مجــوز ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
فارغالتحصیــان ســایر دانشــگاهها بــا مــدرک لیســانس و
باالتــر ایــن فرصــت را پیــدا میکننــد از طریــق آزمــون وارد
دانشــگاه شــده و دورهی یکســاله آمــوزش را طــی خواهنــد
کــرد و در صــورت موفقیــت از مهرمــاه  1395بــه صــورت
اســتخدام پیمانــی در آمــوزش و پــرورش بــه کار گرفتــه
خواهنــد شــد.

ساندی تایمز:

عربستان تصمیم دارد از پاکستان
سالح هستهای بخرد

ایســنا  :روزنامــه ســاندی تایمــز گــزارش داد کــه عربســتان
ســعودی "تصمیــم اســتراتژیکی" را مبنــی بــر خریــد ســاح
هســتهای از پاکســتان گرفتــه اســت کــه ایــن امــر هشــدار
رقابــت تســلیحاتی جدیــدی در خاورمیانــه را میدهــد.
ســاندی تایمــز نوشــت ،ایــن تصمیــم عربســتان کــه
میــزان زیــادی از برنامههــای هســتهای اســام آبــاد را در
ســه دهــه گذشــته حمایــت مالــی کــرده اســت در میــان
توافــق آمریــکا و ایــران بــر ســر توانمنــدی هســتهای تهــران
صــورت میگیــرد.
ایــن روزنامــه در ادامــه آورد :نگرانیهایــی مبنــی بــر ایــن
امــر وجــود دارد کــه ورود عربســتان بــه باشــگاه هســتهای
مصــر و ترکیــه را تحریــک کنــد کــه در همیــن مســیر قــدم
بردارنــد.
ســاندی تایمــز گــزارش داد :بــه وزیــران دفــاع عربســتان
ظــرف دهههــای گذشــته اجــازه داده شــد تــا بــه صــورت
محرمانــه وارد تاسیســات هســتهای پاکســتان شــوند .در
مقابــل نیــز عربســتان بــه پاکســتان نفــت سوبســیدی داد
کــه ارزش آن بــه میلیاردهــا دالر میرســد.

سقوط یک فروند اف 18-نیروی
دریایی آمریکا در خلیجفارس

یــک فرونــد جنگنــده اف 18-نیــروی دریایــی آمریــکا
لحظاتــی پــس از برخاســتن از روی عرشــه نــاو تئــودور
روزولــت در آبهــای خلیجفــارس ســقوط کــرد .بــه
گــزارش گــروه بینالملــل خبرگــزاری فــارس ،یــک فرونــد
جنگنــده اف 18-نیــروی دریایــی آمریــکا لحظاتــی پــس از
برخاســتن از روی عرشــه نــاو تئــودور روزولــت در آبهــای
خلیجفــارس ســقوط کــرد.
بــر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری یدیعــوت آحارونــوت ،هــر
دو خلبــان ایــن پرنــده نظامــی پیــش از برخــورد پرنــده بــا
ســطح آب ،از کابیــن بیــرون پریدهانــد و توســط تیمهــای
جســتجو و نجــات نــاو روزولــت از آب گرفتــه شــدهاند؛ هــر
دو خلبــان در ســامت بــه ســر میبرنــد.
نــاو روزولــت و جنگندههــای مســتقر بــر روی عرشــه آن
در حملــه بــه اهــداف داعــش در عــراق و ســوریه شــرکت
دارنــد.

اطالعیه

بدینوســیله به اطالع کلیه تاکسی داران
دارای پروانــه بهرهبــرداری (مالــک
بهرهبرداران) ناوگان تاکسیرانی شیراز
میرساند این ســازمان بر اساس ماده
 15آییننامه قانون الحاقی یک تبصره به
ماده واحده راجع به تمرکز امور مربوط
به تاکســیرانی در نظر دارد نسبت به
برگزاری انتخابــات نمایندگی رانندگان
بر اساس شــرایط مندرج در آییننامه
مورد اشاره فوق اقدام نماید ،آن دسته
از رانندگانی که تمایل به شــرکت در
این امر دارند تقاضا میگردد حداکثر تا

تاریخ  94/2/31تقاضای کتبی خود
را به بخش فنی سازمان ارائه نمایند.
بدیهی است ثبت نام اولیه هیچگونه حقی
برای متقاضیان ایجاد نمینماید.

