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شهادت تیمسار ستاری در سال73

شهید منصور ستاری ،فرمانده نیروی هوایی
کشورمان از بهمن  ۱۳۶۵تا دی  ۱۳۷۳بود .وی طرحها
و ابتکارات زیادی در تجهیز سیستمهای راداری و
پدافندی به اجرا درآورد که قسمتی از آن در فیلم
سینمایی منصور به نمایش درآمده است .تیمسار
ستاری در 15دی ۱۳۷۳در سانحه سقوط هواپیما در
نزدیکی فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان ،به
همراه افسران بلندپایه نیروی هوایی به شهادت رسید.
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حمله به پایگاه عیناالسد با پهپادهای انتحاری همزمان با سقوط بالگرد صهیونیستی

برنامهای برای
کشتن غنی
نداشتیم

معاون نخستوزیر
طالبان در واکنش
به اظهارات اشرف
غنی مبنی بر فرار
وی از افغانستان به
دلیل ترس از کشته
شدن ،گفت :طالبان
برنامهای برای
کشتن اشرف غنی
و هیچکس نداشته
است .مال عبدالغنی
برادر افزود :دیگر
مقامات دولت پیشین
که در افغانستان
باقی ماندهاند با
آنها دیدار میکنند و
برای خارجیها نیز
تاکنون مشکلی پیش
نیامده است.

جهان

علوی ای ــن روزه ــا
پایگاهها و تجهیزات
نـیــروهــای اشغالگر
آمــری ـکــا در عـ ــراق و
سوریه آماج حمالت
گــرو ههــای مقاومت
قرار گرفته است .پس از آنکه روز دوشنبه
پایگاه ویکتوری متعلق به ایاالت متحده
در بـغــداد هــدف حمالت پهپادی قــرار
گــرفــت ،منابع خبری از حمله دوب ــاره
پهپادی بــه پایگاه عـیـناالســد استان
االنبار در غرب این کشور خبر دادند .به
گزارش فارس ،این پایگاه زمانی خبرساز
شد که در قسمتی از برنامه انتقام خون
سردار سلیمانی ،هدف حمله13موشک
بالستیک کـشــورمــان ق ــرار گــرفــت .هر
چند یک مقام ائتالف آمریکایی نیز در
گفتوگو با خبرگزاری فرانسه مدعی
شد نیروهای پدافندی مستقر در این
پایگاه توانستهاند دو پهپاد مهاجم
به عیناالسد را ساقط کنند ،اما گفته
میشود این حمله به وسیله چهار پهپاد
انتحاریصورتگرفتهوخوابگاهنیروهای
آمریکایی و انـبــار موشکها از جمله
اهداف اصلی پهپادها بودهاند .همزمان

بیانیه کمسابقه پنج قدرت هستهای جهان در رد جنگ هستهای

ادعا بدون عمل

صهیونیستها ادامه دارد .در همین
راستا ،شبکه خبری الجزیره گزارش داد
بر اثر سقوط یک بالگرد نیروی دریایی
رژیم صهیونیستی در نزدیکی سواحل
بندر حیفا ســه سرنشین آن زخمی
شدهاند ،اما ساعاتی بعدتر رسانههای
صهیونیستی از مــرگ دو سرنشین
این بالگرد خبر داده و اعالم کردند یک
سرنشین دیگر به بیمارستان منتقل
شده است .برخی منابع خبری به نقل
ازرسانههایعبریگزارشدادند:نفتالی
بنت ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
در بحبوحه گــزارشهــایــی از سقوط
ایــن بالگرد ،جلسهاش را ناتمام رها
کــرده اســت .رسانههای عبریزبان در
ساعات اولیه وقــوع این اتفاق تصریح
کــردنــد ارت ــش رژی ــم صهیونیستی با
صــدور دستورالعملی ،رسانهها را از
اطالعرسانی درباره سقوط یک بالگرد
در نزدیکی ســواحــل حیفا منع کــرده
است .برخی از ناظران خبر دادند یکی
از کسانی که در این حادثه مشکوک
به هالکت رسیده ،ارز شخینی معاون
پایگاه هوایی رامات دیوید ،از مهمترین
پایگاههای هوایی رژیم اسرائیل است.

اگــرچــه ه ــرروز تسلیحات جدید توسط قــدرتهــای برتر ساخته و
آزمایش میشود ،اما پنج قدرت هستهای جهان با صدور بیانیهای
مشترک خواستار جلوگیری از وقوع جنگ اتمی میان کشورهای دارنده
سالحهای اتمی شدند.
بــه گ ــزارش مــهــر ،پنج کــشــور هــســتـهای عضو دائ ــم ش ــورای امنیت
شامل چین ،روسیه ،انگلیس ،آمریکا و فرانسه با صــدور بیانیهای
مشترک اعالم کردند جنگ اتمی برندهای نــدارد و نباید هیچگاه به
راه بیفتد .در بیانیه صــادره از ســوی کــاخ کرملین دربــاره ایــن بیانیه
آمده است :روسیه ،چین ،ایــاالت متحده ،انگلیس و فرانسه قصد
دارنــد به دنبال رویکردهای دیپلماتیک بــرای اجتناب از رویارویی
نظامی باشند .قــدرتهــای هستهای در ایــن بیانیه مدعی شدهاند
جلوگیری از جنگ میان پنج کشور دارن ــده ســاحهــای هستهای و
کاهش مخاطرات راهــبــردی را جــزو «اصلیترین مسئولیتهای»
خود میدانند.
در این بیانیه آمده است« :ما تأکید میکنیم جنگ هستهای قابل
بردن نیست و هرگز نباید وارد آن شد .از آنجا که استفاده از سالحهای
هستهای پیامدهای گستردهای دارد ما تصریح میکنیم سالحهای
هستهای -تا زمانی که وجود داشته باشند -باید در خدمت مقاصد
دفاعی باشند ،مانع ستیزهجویی شده و از جنگ جلوگیری کنند .ما قویا ً
باور داریم باید از گسترش بیشتر چنین سالحهایی جلوگیری کرد».
این کشورها در بخش دیگری از این بیانیه بر تمایل خود به همکاری با
همه کشورها برای ایجاد فضایی بهمنظور پیشروی به سوی خلع سالح
اتمی تأکید کردهاند .آمریکا تنها کشور جهان است که تاکنون از بمب
اتمی استفاده کرده است .روز ششم آگوست  ،۱۹۴۵آمریکا نخستین
بمب اتمی جهان را بر فراز شهر هیروشیما پرتاب کرد و ضمن نابودی
این شهر۱۴۰ ،هزار نفر را به کام مرگ کشاند .ایاالت متحده تنها سه
روز بعد ،بمب دوم را روی شهر ناگازاکی پرتاب کرد که در آن ۷۰هزار نفر
دیگر به خاک و خون کشیده شدند.
ب اتمی که در شهر هیروشیما منفجر شد معادل ۱۵هزار تن
قدرت بم 
و قدرت بمبی که روی ناگازاکی انداخته شد معادل ۲۱هزار تن تیانتی
بود .دمای زمین در لحظه انفجار بمب به ۴هزار درجه رسید و باران
رادیواکتیوی بر دو شهر هیروشیما و ناگازاکی فرود آمد .نجاتیافتگان
از بمباران اتمی این دو شهر نیز سرانجام خوشایندی نداشتند و اغلب
با سرطانهای تیروئید ،سینه و دیگر انواع سرطانها روبهرو شدند.
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خبر
فراخوان روز خشم در فلسطین

در ادامه تعلل رژیم صهیونیستی در آزادی هشام
ابوهواش ،اسیر فلسطینی که 141روز است دست
به اعتصاب غذا زده ،گروههای فلسطینی خواستار
نامگذاری روز جمعه به عنوان روز خشم برای اعالم
همبستگی با ایــن اسیر شدند .به گــزارش فــارس،
«اسماعیل رض ــوان» ،از اعضای ارشــد حماس به
نمایندگی از گروههای فلسطینی گفت :مسئله اسرا
در رأس اولویتهای مقاومت قرار دارد و گروههای
فلسطینی دائم درباره اسیر ابوهواش و تصمیمگیری
در خصوص این مسئله در شور هستند.

عملیات سربازان ملکه علیه تزار

دولت انگلیس میلیونها دالر برای ایجاد شبکهای
بــا هــدف مداخله و ا ثــرگــذاری در جامعه مدنی
روسیه هزینه کرده است .به گزارش فارس ،ماریا
زاخـ ــارووا تصریح کــرد :لندن بــه دنـبــال افزایش
تنش و ایجاد دوقطبی در جامعه روسیه است.
راشا تودی به نقل از گروه تحقیقاتی «آندرساید»
کــه ایــن اسـنــاد را منتشر ک ــرده ،نــوشــت :وزارت
خارجه انگلیس برای اثرگذاری بر جامعه روسیه
در سالهای  2020تا  2023افــزون بر 17میلیون
دالر هــز ی ـنــه اخ ـت ـصــاص داده ا سـ ــت .بــر پــا یــه
ا یــن ا س ـنــاد ،دو ل ــت انگلیس بــه تبلیغ فرهنگ
همجنسگرایی در روسیه و استفاده از عبارت
«ملت همجنسهراس» برای روسها تمرکز دارد.
در همین زمینه ،والدیمیر پوتین رئیس جمهور
روسیه خــرداد امسال به «ر یـچــارد مــور» رئیس
سازمان جاسوسی خارجی انگلیس ( )MI6توصیه
کرد« :سرت به زندگی خودت باشد».

مناقصه عمومی یک مرحلهای – نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی -نوبت اول

1409775

1409504

اداره کل راه و شهرس����ازی اس����تان خراس����ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی «پروژه جامع
مشاوره و ارتقا سطح امنیت سایبری و مقاومسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی»
و تجدی����د مناقص����ه «اح����داث محور بش����رویه – امامزاده علی به ط����ول  9کیلومتر» را از طریق س����امانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irبرگزار نماید.
مناقصهگران محترم میتوانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی  -اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

گزارش

ضربه مالیم مغزی 2

با این حمله پهپادی ،کاروان لجستیکی
ائتالف آمریکایی در جنوب بغداد نیز
هــدف انفجار بمب کنار ج ــادهای قرار
گرفت .سه روز پیش هم پایگاه العمر
آمریکا در سوریه هدف حمالت راکتی و
خمپارهای قرار گرفته بود.
گــروههــای مقاومت عراقی بارها اعالم
ک ــردهان ــد هیچگونه حـضــور نیروهای
آمریکایی در خاک عراق به هیچ بهانهای
را نخواهند پــذیــرفــت و تـفــاوتــی میان
نیروهای عملیاتی و مستشاری وجود
ن ــدارد .در ایــن راسـتــا قیس الخزعلی،
دبیرکل عصائب اهلالحق روز یکشنبه
در تجمع بغداد خطاب به آمریکاییها
گـفــت« :ف ــرزن ــدان مقاومت آمــادهانــد
درسهـ ــای بیشتری بــه شما بدهند.
اشغالگرانآمریکاییبایددرکمیکردند
این مردم بزرگ نمیتوانند این اشغال
را بپذیرند .اشغالگر آمریکایی باید
پ ـیــا مهــای مـقــاومــت اســامــی را درک
م ـیکــرد؛ امــا هـنــوز ایــن را درک نکرده
است».
از س ــوی دیــگــر ،هــمــزمــان بــا افــزایــش
تــن ـشهــا عــلــیــه اشــغــالــگ ـران ایـ ــاالت
متحده ،حوادث مشکوک امنیتی علیه
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دهیاری روس��تای کش��ف از توابع بخش مرکزی شهرستان مش��هد بر اساس مصوبه شورای
اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری  ،زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر
روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد ش��رایط دارای حداقل پایه  5صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند  10,112,811,312 : 1400ریال مدت زمان اجرای کار  4 :ماه
مهلت خرید اسناد :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/10/22
مبلغ خرید اسناد  :مبلغ  1,000,000ریال به حساب جاری شماره  396751319نزد بانک کشاورزی ایران شعبه حافظ بنام دهیاری کشف
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 506,000,000 :ریال (پانصد و شش میلیون ریال)
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات  :مشهد  ،بلوار توس  ،توس  ، 33روستای کشف  ،بین شقایق 2و ، 4دفتر دهیاری و شورای اسالمی روستای کشف
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیس��ت .
.
باش��د
می
مناقصه
برنده
عهده
به
آگهی
دهیاری در رد یا قبول پیش��نهادها مختار اس��ت  .هزینه انتش��ار
دهیاری کشف

آگهـی خـط انتقـال بـرق
(نوبت دوم)

نظر باینكه شركت برق منطقه ای فارس درصدد
احداث خط  66كیلوولت چهارمداره خرامه
(دومدار مجزا) به پست جدیداالحداث 400
كیلوولتخرامهمیباشد.

آگهی مفقودی

,1409786ح

لذابمنظوراطالعصاحباناراضیوامالكواقعدرمسیروحریمخطآتیاالحداث
فوقالذكركهبرروینقشهترسیمیپیوستمشخصگردیدهاستطبقمقررات
جهت اطالع عموم آگهی نموده و حریم خط مذكور بدین شرح اعالم می گردد.
حریم خط فوق الذكر بمیزان  8متر از تصویر قائم سیم های كناری در طرفین
آن بر روی زمین می باشد كه در مسیر و حریم خط مذكور هر گونه عملیات
ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی ،مسكونی ،مخازن سوخت،
انبارداری و تاسیسات دامداری یا باغ یا درختكاری در مسیر و حریم زمینی و
هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل
زراعت فصلی و سطحی ،حفظ یا كاشت درختان كم ارتفاع ،حفر چاه و قنوات
125CDI
سیکلت تیزتک
دكل حفاری ،راه سازی و احداث شبكه آبیاری مشروط بر اینكه
استفاده از
برگ سبز و کارت موتوربدون
مدل  1394رن���گ قرمز به ش���ماره انتظام���ی
دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شركت برق منطقه ای
مانعی برای
 61232 / 773ش���ماره موتور  167742و شماره
عرفانیو سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط برق نگردد،
ننماید
مالکی���تایجاد
شاس���ی  9429098به فارس
معصومه
ن���گاری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
س���اقطاین خصوص بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود
باشد .در
بالمانع می
میباشد.
خسارت مالی باید اصول حفاظتی رعایت شود و در مورد حفر چاه و قنات و
راهسازی قب ً
ال از شركت برق منطقه ای فارس استعالم و اجازه كتبی اخذ گردد.
این آگهی در دو نوبت به اطالع عموم خواهد رسید .چنانچه سازمانها ،شركتها،
موسسات ،ادارات ،ارگانها ،نهادها و سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در
مسیر خط مورد نظر طرحهایی جهت اجراء دارند حداكثر تا بیست روز پس از
درج آگهی نوبت دوم بمنظور اقدامات الزم به آدرس شیراز ،خیابان زند ،نبش
خیابانفلسطین،شركتبرقمنطقهایفارسمراجعهنمایند.
بدیهی است پس از انقضاء مهلت اعالم شده ،عملیات احداث خط فوق الذكر
شروع می گردد و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
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