والیتی پیام مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را به پوتین منتقل می کند
رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش
سرزمین:

مشکل کجاست؟!
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
چهارشنبه  20تیر  27 -1397شوال  -1439سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6389تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم

شهر خالق ادبی ،همچنان
منتظر بماند

هشدارهای مدیریت آب،
گوش شنوا ندارد
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بر اساس ارزیابی «یو اس نیوز اند ورلد ریپورت»؛

ایران سیزدهمین کشور
قدرتمند جهان است
گزارش «یو اس نیوز اند ورلد ریپورت» در    باره قدرتمندترین کشورهای جهان ،ایران را در جایگاه سیزدهم قرار داده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت« ،یو اس نیوز اند ورلد ریپورت»
اقدام به لیست کردن کشورهای قدرتمند جهان بر اساس اقتصاد ،سیاست و توان نظامی آنها کرده که بر اساس این رتبه بندی ایران در جایگاهی باالتر از اغلب کشورهای اروپایی و آسیایی قرار گرفته است.
بر اســاس این رتبه بندی لیســت  ۲۵کشور قدرتمند جهان کشورهای آمریکا ،روسیه ،چین ،آلمان و انگلیس به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم هستند .ایران در رتبه  ۱۳قرار دارد و کشورهای ترکیه،
هند ،استرالیا ،سوئیس ،ایتالیا ،سوئد ،قطر ،هلند ،پاکستان ،اسپانیا ،سنگاپور و مصر نیز به ترتیب در رتبه های  ۱۴تا  ۲۵این لیست قرار دارند.
انتقاد معاون تبلیغات و ارتباطات حرم از برخی دستگاهها و ادارات فارس:

ساخت سریال حضرت شاهچراغ (ع)
پاسکاری میشود

مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در مراسم آغاز پروژه داستانی
«روزگار گذشته حکایت»:
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معاون عمرانی استانداری فارس خبر داد:

بیش از این ما را نقد کنید
برای دومین سال پیاپی؛

بهرهبرداری از راهآهن اقلید -یزد
تا پایان سال

3

مصرف روزانه 90تن نایلون و نایلکس
در شیراز

3

سپاه بقیها ...شیراز"المپیاد مهارتها"
برگزار میکند

قابل توجه شهروندان
عزیز شیرازی

3

العربی الجدید بررسی کرد؛

آغاز ساخت دیوار حائل در سینا

چرایی حمله مجدد تل آویو به «تیفور»
نبرد در جنوب سوریه با فروپاشی و تسلیم گروههای مسلح
و تروریســتی مورد حمایت رژیم صهیونیســتی جریان دارد و
خشــم تل آویو از این وضعیت به حمله ای دیگر به ســوریه
منجر شد.
خبرگزاری مهر ،گروه بیــن الملل -فرزاد فرهادی :بامداد
 ۱۸تیرماه  ۱۳۹۷رسانه های سوری از حمله رژیم صهیونیستی
به فرودگاه نظامی تی فور خبر دادند .یک منبع آگاه نظامی در
وزارت دفاع ســوریه اعالم کرد « :در حمله رژیم صهیونیستی
چند موشــک دشــمن متجاوز ســرنگون و یک جنگنده نیز
توسط ســامانه های ضدهوایی هدف قرار گرفته است .محل
احتمالی ســقوط جنگنده مذکور هنوز مشــخص نیست ،اما
سایر هواپیماهای رژیم صهیونیســتی مجبور به فرار شدند».
شــبکه االخباریه ســوریه گــزارش داد :ایــن حمله فقط
خســارت های مادی برجای گذاشته است .چهار تا  ۶موشک
به فرودگاه تی فور شــلیک شده که بیشتر آنها سرنگون شده
است.
فرودگاه نظامی ( )T۴در اســتان حمص ســوریه در غرب
شــهر تدمر و  ۱۰۰کیلومتری شرق شهر حمص قراردارد .این
فرودگاه دارای  ۵۴آشــیانه برای انواع جنگنده ها و بالگردهای
نظامی و دو باند پرواز اســت که طول یکی از آن ها به ســه
کیلومتر می رسد.
این فرودگاه در  ۲۵کیلومتری میدان گازی شاعر قرار دارد
و در نوامبر سال  ۲۰۱۴پس از اشغال میدان های نفتی و گازی
شاعر ،جحار ،جزل و المهر به محاصره گروه تروریستی داعش
درآمد ولی تروریست ها برغم اینکه با چند خودرو بمب گذاری
شــده به آن حمله کردند ولی موفق به تســلط بر آن نشدند.
این فرودگاه نظامی پیشــتر نیز مورد حمله جنگنده های رژیم
صهیونیستی قرار گرفته است.
این یورش جدید رژیم صهیونیستی در شرایطی انجام شد
که گروههای تروریستی مورد حمایت تل آویو در جنوب سوریه
در برابر ارتش سوریه یا مجبور به تسلیم شده اند یا فرار کرده
اند و درهم شکسته شده انداین یورش جدید رژیم صهیونیستی
در شــرایطی انجام شد که گروههای تروریستی مورد حمایت
تل آویو در جنوب ســوریه در برابر ارتش سوریه یا مجبور به
تســلیم شــده اند یا فرار کرده اند و درهم شکسته شده اند.
این گروهها دســت به تشــکیل جیش الجنوب زدند که به
گفته منابع وابســته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه این
به مفهوم خودکشــی نظامی است و نمی تواند معادله جنگ در
جنوب سوریه را تغییر دهد.
این درحالی اســت که ارتش ســوریه بر گروههای مسلح
زیادی مانند جیش الیرموک ،اسود السنه ،انصار الفلوجه ،عمود
حوران پیروز شــده است و انبارهای تســلیحاتی و تجهیزات
زیادی از گروههای مســلح به دســت آورده است .با توجه به
معادالت کنونــی باید کار گروههای مســلح و مورد حمایت
تل آویو و واشنگتن را در جنوب سوریه تمام شده دانست.
این شرایط سبب شد که رژیم صهیونیستی که به شدت از
شرایط حاکم نگران و وحشت زده شده است مشابه موارد قبل
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دست به تحرکاتی در حمایت از این گروههای مسلح بزند.
دیدگاه کارشناس
«کما جفا » کارشناس راهبردی امور سوریه به اسپوتنیک
در این باره گفت« :موضوع به نزاع منطقه ای بزرگ در سوریه
مربوط می شــود .اگر ما حمالت قدیمی را به فرودگاه تی فور
مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که حمله کنونی بر خالف
تجاوزهای قبلی که از ســمت لبنــان رخ می داد از جنوب رخ
داده است اما چرا جنوب؟ به نظر من اوضاع بین المللی در     باره
سوریه پیچیده شده است و روســیه بازیگر اساسی در منطقه
است .روســیه نقش بزرگی در سوریه در سرو سامان دادن به
اوضــاع و روابط بین الملل دارد .به نظر من ،ما در برابر مرحله
جدیدی پس از این حمله در تغییر شیوه حمله قرار داریم.
موضوع پیچیده و سخت اســت .پیروزی بسیار بزرگی در
جنوب سوریه به نفع ارتش سوریه رقم خورده است و اسرائیل
با این حمله قصد داشته که خودی در تحوالت جنوب سوریه
نشــان دهد .این حمله دو روز قبل از ســفر نتانیاهو به مسکو
که سومین ســفر وی ظرف مدت کوتاهی است رخ می دهد.
این حمله دو روز قبل از ســفر نتانیاهو به مســکو که سومین
سفر وی ظرف مدت کوتاهی است رخ می دهد .هدف اسرائیل
ایران و حزبا ...است .اسرائیل با تفاهمات انجام شده با اردن
کــه پوتین نقــش تعیین کننده در آن داشــته و با این ارتش
سوریه بر جنوب مسلط شود موافقت کرده و همچنین به اینک
ادوات و مزدورانش که مدت هفت ســال از آنها حمایت کرده
از بین بروند ،تن داده است.
هدف اساســی اســرائیل دور کردن ایران و حزبا ...که
همانند کابوسی برای این رژیم هستند ،از جنوب سوریه است.
تل آویو پس از ناتوانی از نابودی نظام ســوریه و فروپاشــی
محور مقاومت به بن بست رسیده است .اسرائیل می خواهد که
حزبا ...به آن نزدیک نشــود .تل آویو نمی خواهد که اوضاع
ســرانجام خوبی برای محور مقاومت پیدا کند .اســرائیل به
دنبال گرفتن تضمین از روســیه در     باره سوریه است اما دولت
ســوریه در مرحله ای قرار دارد که هیچ تضمینی به اسرائیل و
متحدانش نمی دهد و اجازه نمی دهد که احدی شــروطش را
بر دمشق تحمیل کند.
در     باره هدف قرار گرفتن یک جنگنده اســرائیلی نیز باید

گفت که در برخــی موارد در بیانیه هــای نظامی تاخیر انجام
می شــود و به محض وقوع حادثه بیانیه رســمی و مســتقیم
صادر می شــود و مورد مخفی نمی شــود .ســرنگون کردن
تعدادی از موشــکهای اســرائیلی و هدف قــرار گرفتن یکی
از جنگنده هــای آن اگر این جنگنده هــدف قرار نمی گرفت
اعالم نمی شــد .رادارهای روسی به طور مستقیم با رادارهای
ســوریه در ارتباطند .هدف قرار گرفتن جنگنده حتمی است و
اســرائیل چاره ای جز اذعان به آن ندارد و باید اعالم کند که
جنگنده اش هدف قرار گرفته است».
اما در     باره حمله اخیر اســرائیل به ســوریه؛ قدر مسلم آن
اســت که هر گاه ارتش ســوریه دســتاورد میدانی به دست
می آورد و بر مناطق جدید مسلط می شود ،رژیم صهیونیستی
که احســاس ناامیدی و سرخوردگی می کند به جنگنده هایش
دستور می دهد که دست به حمالت موشکی یا هوایی به برخی
اهداف در عمق سوریه بزنند تا به افکار عمومی صهیونیست  ها
اینگونه القا کند ،که تل آویو دســت باال را دارد و قوی است.
رســیدن ارتــش ســوریه به مرزهــای اردن و ســوریه و
پایین کشــیده شدن پرچم معارضان سوری که بر باالی معبر
نصیب نصب شــده بود و اهتزاز پرچم سوریه بر فرار آن برای
اسرائیل خیلی ُکشنده بود و این حمالت هوایی در واقع بیانگر
درد جانکاهی است که تل آویو می کشد و نشان دهنده ترس
آن از آینده اســت ایــن حمالت هوایی در واقــع بیانگر درد
جانکاهی اســت که تل آویو می کشد و نشــان دهنده ترس
آن از آینده است .همه محاسبات نظامی و سیاسی تل آویو در
سوریه به هم ریخته است.
اینکه جنگنده های اســرائیلی برای ســومین بار در کمتر
از ســه ماه به فرودگاه نظامی تی فور در استان حمص حمله
می کنند؛ نشــان دهنده ناکامی حمالت قبلــی و اینکه پدافند
ســوریه اجازه تحقق اهداف این حمالت را به صهیونیســتها
نداده است.
حمالت متعدد صهیونیســتها به ســوریه که با مدرنترین
جنگنده های ساخت آمریکا هم صورت گرفت است تاثیری بر
دمشق نداشته و نتوانسته به تضعیف دولت سوریه منجر شود و
روحیه نظامیان ارتش سوریه را از بین ببرد .ارتش سوریه وقعی
به موضع گیری های صهیونیســتها ندارد و حرکت و پیشروی
در جنوب ســوریه و نیز دســت به دامان مسکو شدن نتانیاهو
گواهی این مدعاست.
قدر مسلم آن است که آخرین حمله رژیم صهیونیستی به
فرودگاه نظامی تی فور نیز مشابه دیگر حمالت آن با شکست
روبرو شــد و پدافند هوایی سوریه بیشتر موشکها را سرنگون
کرد و یک جنگنده را نیز هدف قرار داد.
واقعیت این اســت که علــت حمله رژیم صهیونیســتی
ازســویی به ترس این رژیم از رســیدن نیروهای ســوری و
بــه عبارتی محــور مقاومت به نزدیکــی بلندی های جوالن
مربوط میشــود و از ســوی دیگر تحرکی از سوی تل آویو
برای این اســت که وانمود کند برای هــر رخدادی در آینده
آماده است.
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حمیدرضا ناصری خبر داد:

خداحافظی 20درصد تاکسیرانان شیرازی
از ناوگان حمل و نقل عمومی
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در سفر به مسکو؛

والیتی پیام مقام معظم رهبری و رئیس جمهور
را به پوتین منتقل می کند
مهز :ســخنگوی وزارت خارجه سفر امروز
والیتی به مســکو را سفری بســیار مهم خواند
و گفت :آقای والیتی حامــل پیام رهبر معظم
انقــاب و رئیس جمهور بــرای رئیس جمهور
روسیه است.
به نقــل از صداوســیما ،بهرام قاســمی با
اشاره به تشــریح دیدگاه ها و مواضع جمهوری
اســامی ایران برای ســایر کشــورها پس از
خــروج آمریکا از برجــام تصریح کــرد :پس
از خطــای راهبــردی آقای ترامــپ و خروج
از معاهــده چندجانبــه بیــن المللــی برجام،
جمهــوری اســامی ایران تصمیــم گرفت با
اعزام تعدادی از فرســتادگان ویــژه که حامل
پیام مقامات عالیرتبه جمهوری اســامی ایران
هســتند دیدگاه ها و مواضع کشــورمان را در
قبــال این رفتار خودخواهانــه و خالف موازین
بیــن المللــی امریکا برای ســایر کشــورها
تشریح کند.
وی با اشــاره به ســفر علی اکبــر والیتی،
فرســتاده ویژه رئیس جمهور به مســکو گفت:
سفر آقای والیتی نیز در همین راستا و با توجه

به ویژگی های خاص خود مطرح است.
قاســمی افزود :قرار اســت آقــای والیتی
سفرهایی به مسکو و پکن داشته باشند که سفر
وی به مســکو امروز در رأس هیأتی متشکل از
مقامات وزارت خارجه انجام می گیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه ادامه داد:
آقای والیتی حامــل پیام مقام معظم رهبری و
رئیس جمهور برای رئیس جمهور روسیه هستند
که این پیام ها در دیدار ایشان با والدیمیر پوتین در
کرملین تسلیم رئیس جمهور روسیه خواهد شد.
قاســمی با اشاره به نوع روابط ایران و روسیه
گفت :ســفر علی اکبر والیتی به مسکو بسیار

مهم اســت چرا که روســیه به عنوان یکی از
اعضای شورای امنیت در دوران مذاکرات برجام
در کنار دیگر کشــورها تالش زیادی را در این
گفتگوها انجام داد.
وی ادامه داد :مســکو و تهران به عنوان دو
همسایه با یکدیگر اشتراکات و منافع مشترکی
در عرصه هــای منطقــه ای و جهانی دارند لذا
دیدار آقای والیتــی در کاخ کرملین با پوتین و
انتقال پیام های مقامات عالیرتبه ایرانی می تواند
بسیار حایز اهمیت باشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شــد:
البته در کنار این دیدارها آقای والیتی دیدارهای
دیگری نیز در حوزه مســائل دوجانبه سیاسی و
اقتصادی و ســایر زمینه ها با مقامات روســی
خواهد داشــت و همچنیــن آخرین تحوالت و
مسائل منطقه ای و جهانی نیز در این مذاکرات
مــورد بحــث و رایزنی قــرار خواهــد گرفت.
قاسمی خاطرنشــان کــرد :موضــوع برجام
و خــروج امریــکا از این معاهده بیــن المللی
عمده ترین محــور گفتگوهای آقای والیتی و
هیأت همراه در مسکو خواهد بود.

آمادهباش بیمارستانهای خوزستان در پی انتشار دود در برخی شهرها
ایســنا :قائم مقام معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشکی جندیشــاپور اهواز از آمادهباش
بیمارســتانهای خوزســتان در پی انتشار دود
در آســمان برخی شــهرها در پی آتشسوزی
تــاالب هورالعظیم خبــر داد و گفت :تاکنون
هیچگونــه مراجعهکنندهای بهعلــت بیماری
تنفســی بر اثر انتشــار دود به بیمارستانهای

خوزستان نداشتهایم.
دکتر «خجسته حسینینژاد» در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به انتشار دود در برخی شهرهای
خوزستان بهعلت آتشسوزی تاالب هورالعظیم
در بخش عراق اظهار کرد :در پی انتشــار دود
در برخی شــهرهای خوزستان بیمارستانهای
اســتان در حالت آمادهباش قــرار گرفتهاند اما

تاکنون هیچ مراجعهای بهعلت عارضه تنفسی
بر اثر استنشاق دود به بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشــکی اهواز و دانشگاه علوم پزشکی
آبادان گزارش نشده است.
وی یادآور شــد :اورژانس بیمارســتانها
همیشه از نظر ذخیره در حال آمادهباش هستند
و در این شرایط نیز آمادگی الزم را دارند.

آگهی مزایده عمومی کتبی
فروش زمین مسکونی در روستای باغ   صفا
از توابع بخش سرچهان شهرستان بوانات
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
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همزمان با تغییر ســاعات کار ادارات شهرســتان شــیراز و جهــت رفاه حال شــهروندان عزیز از روز چهارشــنبه  20تیر ماه
ساعت شروع فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از ساعت  5:30میباشد.

اداره ارتباطات و آموزش سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

