
 سپیدان صاحب نخستین سینمای کودک
 و نوجوان شد

 در مراسمی و با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی نخستین سینمای کودک و نوجوان در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپیدان افتتاح شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان فارس، نخستین سالن سینمای تخصصی کودک و نوجوان شهرستان سپیدان با حضور مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران اداره های 

شهرستان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.
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روزنامه

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

از  ره  ردی  کالمییادداشت روز
در  انسان ها  عمر  سال های  بهترین 
قرار  پرورش  و  آموزش  اختیار 
در  دانش آموزان  می گیرد، چراکه 
دورانی از زندگی به سر می برند که 
قدرت فراگیری بسیار باالیی دارند 
آموختن  برای  کافی  انرژی  از  و 

برخوردارند. 
این دوران طالیی و برگشت ناپذیر 
و  اصلی ترین  صرف  باید 
شود  آموزش هایی  ضروری ترین 
ضروریات  از  آن ها  دانستن  که 
به  و  می شود  محسوب  زندگی 
نوجوانان  کودکان،  سرنوشت 
است.  خورده  گره  جوانان  و 
دانش آموز  مثال  به طور  این که 
و  گلبرگ  چند  ختمی  گل  بداند 
نیست،  بد  دارد  کاسه برگ  چند 
او  زندگی  از  را  گره ای  هیچ  اما 
دانش آموزان  کرد.  نخواهد  باز 
بیش از هر چیزی باید مهارت های 
زندگی را فراگیرند و برای تشکیل 
آینده  در  پویا  و  سالم  خانواده ای 

آماده شوند. 
و  تردد  و  رانندگی  فرهنگ  باید 
در  تا  بدانند  به خوبی  را  آمدوشد 
مخوف  غول  اسیر  بعد  سال های 
آن  متعدد  عوارض  و  ترافیک 

نشوند  مرگ بار  تصادفات  از جمله 
تلخ  را  جامعه  و  خود  زندگی  و 
نکنند.  تصور  غیرقابل تحمل  و 
جوانی که مجهز به فرهنگ کار و 
تالش نباشد در واقع به خودرویی 
به  قادر  که  می ماند  بدون سوخت 
کوچک ترین حرکتی نخواهد بود. 
نحوه مقابله با دشواری ها و سرد و 
باید در نظام  نیز  گرم های زندگی 
باشد  داشته  جایگاه  ما  آموزشی 
واالی  همت  مهم،  این  تحقق  و 
را  دلسوزی  و  ارزشمند  معلمان 
معلمی  شریف  حرفه  که  می طلبد 
با  و  باشند  شده  پذیرا  عشق  با  را 
مهارت و استادی خود انگیزه های 
دانش آموزان  وجود  در  را  مثبت 

خلق و تولید کنند. 
اتمام  از  پس  دانش آموز  چنانچه 
دبیرستان  و  دبستان  دوره های 
فّرار  تئوری های  از  انبوهی  جز 
حافظه،  و  ذهن  در  غیرماندگار  و 
زندگی  ضروری  مهارت های  به 
تسلط نیافته باشد، درواقع بهترین و 
طالیی ترین و غیرقابل  جبران ترین 
سال های عمر خود را پوچ و باطل 
سپری کرده و به شمار سربارهای 

جامعه خواهد پیوست.     

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
فارس  گردشگری  و  صنایع دستی 
خانه های  از  بخش هایی  کرد:  اعالم 
واقع  آموزگار  و  توجه  تاریخی 
شیراز  فرهنگی   - تاریخی  دربافت 
 متعلق به دوره قاجار درحال مرمت و 
بازسازی هستند. به گزارش روزنامه 
روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع 
میراث فرهنگی،  اداره کل 
فارس  گردشگری  و  صنایع دستی 
خانه  داشت:  اظهار  امیری  مصیب 
آموزگار دارای سقف چوبی نقاشی 
تاقچه های  روی  مقرنس کاری  شده، 
بخاری  یک  و  رف ها  و  تاالر 
هنر  یادآور  که  است  شده  گچبری 
این  است.  زندیه  و  صفویه  دوران 
مقام مسئول ادامه داد: از ویژگی های 
شاخص خانه تاریخی توجه می توان 
با  که  خانه  این  ستون دار  ایوان  به 
شده اند،  کار  آجروکاشی  از  تلفیقی 
درک های ارسی و ازاره های سنگی، 
ویژگی های هنری از جمله تزئینات 
سر  بر  گیاهی  نقوش  با  گچبری 

ستون ها  مابین  طاق های  لبه  و  درها 
قاجار  دوره  مردمان  یادآورزندگی 
فرهنگی  میراث  مدیر کل  است. 
فارس بیان کرد: مرمت این دو خانه 
ثبتی، با عملیات خاکبرداری، مرمت 
در کف سازی و کف فرش حیاط، 
مورد  تأسیساتی  زیرساخت  انجام 
حیاط،  ازاره های  مرمت  و  بنا  نیاز 
با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال 
تاریخی  خانه  اجراست.  دست  در 
قاجار  دوره  به  متعلق  آموزگار 
و   80 ماه  دی  در   4678 شماره  به 
دوره  به  متعلق  توجه  تاریخی  خانه 
قاجار به شماره 31124 در شهریور 
ماه 93 در فهرست آثار ملی کشور 
آمارهایی  براساس  رسیدند.  ثبت  به 
که پیشتر اعالم شده بود تعداد کل 
در  شده  شناسایی  تاریخی  خانه های 
استان فارس و شهر شیراز به ترتیب 
این  از  است که  مورد   350 و   700
و  فارس  استان  در  خانه   310 تعداد 
281 خانه در شهر شیراز ثبت شده 

است.

هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 
سراسر  در  استثنایی  دانش آموزان 
بهار  نیز  فارس  استان  و  كشور 

تحصیل را جشن گرفتند. 
فارس،  منطقه ی  ایسنا  گزارش  به 
فارس  استان  استثنایی  دانش آموزان 
دانش آموزان،  سایر  با  هم زمان  نیز 
بهار آموزش را به شكل نمادین در 
مدارس خود جشن گرفتند و مراسمی 
متمركز نیز در آموزشگاه امام حسن 

مجتبی)ع( شیراز برگزار شد. 
مدرسه   162 تعداد  فارس  استان  در 
استثنایی پذیرای دانش آموزانی است 
در  تحصیل  امكان  دالیلی  به  كه 
مدارس عادی را ندارند؛ از این تعداد 

مابقی  و  دولتی  مدرسه   150 حدود 
و  آموزش  رییس  است.  غیردولتی 
استان فارس پیش  استثنایی  پرورش 
از این گفته بود كه تعداد 3 مدرسه 
یك  اوتیسمی،  دانش آموزان  ویژه 
 42 و  معلولیتی  چند  مستقل  مدرسه 
مدرسه مشكالت یادگیری در فارس 

فعال است. 
اینكه  بایادآوری  اكبرزاده  رستم 
كودكان  پیش دبستانی های  تعداد 
استثنایی در استان فارس پاسخگوی 
یک  بود  گفته  نیست،  موجود  نیاز 
مدرسه نابینایان و 4 مدرسه ناشنوایان 
بخش  این  در  ابتدایی  مدرسه   50 و 

فعال است.

گفت:  پروش  و  آموزش  وزیر 
اصلی  کانون  عنوان  به  مدرسه 
و  بایسته  جایگاه  از  هنوز  تربیت 

واقعی خود فاصله دارد.
به گزارش ایسنا، سید محمد بطحایی 
در آیین بازگشایی مدارس و آغاز 
سال تحصیلی 96-97 در هنرستان 
شهید مدرس منطقه 5 تهران اظهار 
عنوان  به  مدرسه  متأسفانه  کرد: 
کانون اصلی تعلیم و تربیت هنوز از 
جایگاه بایسته و واقعی خود فاصله 
نهادهای آموزشی همچنان  دارد و 
نهادهای  از  دستورالعمل  منتظر 
آموزشی  مدیریت  هستند؛  باالتر 
را  تصمیم گیری  مسیر  نتوانسته 
شدید  تمرکز  و  بشناسد  درست 
آموزشی  نظام  ساختاری  و  اداری 
و  کرده  حفظ  را  خود  سیطره 

بهره وری را کاهش داده است.
روش ها  اصالح  داد:  ادامه  وی 
گام  آموزشی  نظام  مدیریت  و 
شود  برداشته  باید  که  است  اولی 
ظرفیت های  از  باید  آن  برای  و 
برای  مجازی  فضای  و  جدید 
شایسته  مدیران  آموزش کاربردی 
در  تحول  کنیم.  استفاده  مدارس 
با  ویژه  به  مدرسه ای  آموزش های 
تغییرات سریع و پیچیده امروز یکی 
ما  پرورش  و  آموزش  نیازهای  از 
است. بطحایی همچنین افزود: آنچه 
در  دفعات  به  رهبری  معظم  مقام 
مناسبت ها به عنوان سبک زندگی 
ایرانی-اسالمی برشمردند و نکاتی 
که رییس جمهور در زمینه ایجاد و 

و  برای کسب  آمادگی  و  تقویت 
کار و مهارت ها مورد تأکید قرار 
تأکید  ضرورت ها  براین  داده اند، 
نشان  خاطر  ادامه  در  وی  دارد. 
وجود  با  یازدهم  دولت  در  کرد: 
زیادی  تالش  اعتبارات  محدودیت 
به  معلمان  انگیزه  تقویت  برای 
فرهنگیان  جامعه  اما  گرفتیم،  کار 
همچنان امیدوار است که گام های 
مشکالت  رفع  برای  جدی تری 

معیشتی فرهنگیان برداشته شود.
وزیر آموزش و پرورش در پایان 
سال  آغاز  تقارن  گرامیداشت  با 
تحصیلی و ماه محرم گفت: امروز 
در  دانش آموز  میلیون   13 از  بیش 
بیش از 106 هزار مدرسه با دنیایی 
آغاز  را  تحصیلی  سال  امید  از 
را  پرفروغ  آینده ای  و  می کنند 
نوید  اسالمی  جمهوری  نظام  برای 

می دهند.

امور  معاون  اظهارات  بنابر 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، 
کار  کودکان  درصد   ۷۰ از  بیش 
هستند  غیرایرانی   تهران  خیابان  و 
این در حالی ست که 4 تا 5 درصد 
همکاری  باندها  با  کار  کودکان 

دارند.
در  فرید  مسعودی  حبیب اهلل 
خصوص  در  ایسنا،  با  گفت وگو 
گفت:  خیابان  و  کار  کودکان 
کار  کودکان  درصد   ۷۰ از  بیش 
هستند  غیرایرانی  تهران  خیابان  و 
سؤال  امر،  این  به  توجه  با  لذا 
دنیا  کجای  در  که  است  آن  من 
آزادانه  این چنین  اتباع  می بینیم 
معابر  سطح  در  غیرقانونی  کار  به 
این  فرید،  گفته  به  کنند؟  اقدام 
پنج  تا  چهار  که  حالی ست  در 
باندها  با  کودکان  این  درصد 

امور  معاون  دارند.  همکاری 
بهزیستی کشور  اجتماعی سازمان 
بهزیستی  سازمان  رویکرد  افزود: 
کودکان  این  ساماندهی  زمینه  در 
ما  و  است  روزانه  خدمات  ارائه 
مراکز  ماندگاری آن ها در  موافق 
نیستیم به همین دلیل تعداد مراکز 
روزانه را توسعه داده و هم اکنون 
کار  کودکان  روزانه  مرکز   ۵۰
هستند.  فعال  کشور  در  خیابان  و 
که  است  نیاز  داد:  ادامه  فرید 
و  پاکستان  سفارتخانه های  با 
افغانستان رایزنی هایی داشته باشیم 
و  کار  کودکان  خصوص  در  تا 
خیابان این کشورها که در ایران 
کار  به  اقدام  پایتخت  ویژه  به  و 
تصمیم گیری  می کنند  غیرقانونی 
آنها  مرز  رد  به  نسبت  و  کرده 

اقدام کنیم.

به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزیر 
جهت  انجام  دست  در  اقدامات 
در  اورژانس  ناوگان  تقویت 
و  شهرها  صعب العبور،  مناطق 
زمان  کاهش  همچنین  و  جاده ها 
گفت:  بیماران،  بالین  بر  رسیدن 
که  است  سازمانی  اورژانس 
و  دارد  سنگینی  بسیار  مسئولیت 
استرس زا آن  کار  حال  عین   در 

است.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن 
هاشمی در مراسم سالگرد تأسیس 
اورژانس  امروز  گفت:  اورژانس 
ارائه  را  زیادی  خدمات  کشور 
حضور  نیست  تردیدی  و  می دهد 
به  کمک  برای  شما  شبانه روزی 

مردم است.
که  است  سازمانی  اورژانس 
مسئولیت بسیار سنگینی دارد و در 
عین حال کار آن استرس زا است. 
در طی چهار سال اخیر و دهه های 
اورژانس  زمینه  در  گذشته 

کارهای خوبی انجام شده است.
است  بد  خیلی  کرد:  اضافه  وی 
همه  این  اسالمی  کشوری  در 

بی توجهی وجود داشته باشد.
مسائل  این  تمام  اینکه  ضمن 
کار  و  بازمی گردد  فرهنگ  به 
فرهنگی کردن هم فقط روضه و 
عزاداری نیست. بلکه در این راستا 
از  دیگر  زیربنایی  مفاهیم  به  باید 
جمله هدف اباعبداهلل توجه کنیم؛ 
دومین  شرایط  این  در  باید  چرا 
عملیات  میر  و  مرگ  عامل 

اورژانس های کشور، نزاع باشد.

وزیر آموزش و پرورش: 
مدیریت نظام آموزشی نیازمند اصالح است

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
 5 درصد کودکان کار با باندها 

همکاری دارند
برخی دالل آسیب های اجتماعی هستند

وزیر بهداشت اعالم کرد
نزاع، علت دوم مرگ در عملیات  اورژانسی

خانه های قاجاری »توجه« و »آموزگار« واقع 
در بافت تاریخی شیراز در دست مرمت

 آغاز سال تحصیلي در مدارس 
استثنایي فارس

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
از  گفت:  فارس  استان  تجارت 
هزار  یک  تاکنون   96 سال  ابتدای 
سامانه  در  تولیدی  واحد   56 و 
 447 و  کرده  ثبت نام  بهین یاب 
به  تسهیالت  دریافت  برای  واحد 

بانک های عامل معرفی شده است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  از 
معدن و تجارت فارس، علی همتی 
و  تولیدی  واحدهای  از  بازدید  در 
صنعتی شهرستان زرقان، حمایت از 
واحدهای تولیدی را از اولویت های 
اضافه  و  عنوان  دوازدهم  دولت 
برای  تولیدی  واحدهای  این  کرد: 

دریافت 5 هزار و 439 میلیارد ریال  
به بانک های عامل معرفی شده اند.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
اینکه  بیان  با  فارس  استان  تجارت 

تولید  رونق  طرح  نهایی  هدف 
و  رشد  اشتغال،  حفظ  به  کمک 
کرد  تأکید  است،  اقتصادی  توسعه 
که استان فارس به لحاظ عملکردی 

تولید  رونق  تسهیالت  پرداخت  در 
جزو استان های برتر قرار دارد.

گذشته  سال  گفت:  همچنین  همتی 
در  تولیدی  واحد   482 تعداد  به 
تومان  میلیارد   633 مبلغ  فارس 
تسهیالت رونق تولید پرداخت شده 
است و آمار امسال نشان می دهد که 
امسال رشد  مبلغ تسهیالت  تعداد و 
مناسبی دارد. رییس سازمان صنعت 
با  گفت:  همچنین  فارس  استان 
برگزاری 155 جلسه کارگروه رفع 
واحد   995 مشکالت  تولید،  موانع 
موانع  رفع  برای  و  بررسی  تولیدی 
 525 و  هزار  از  بیش  واحدها  این 

مصوبه به تصویب رسیده است.

و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام  پرورش، 
را نیازمند یک تحول بنیادین دانست 
و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، 
اخیر  سال های  در  مهم  این  تحقق 
و  آموزش  مجموعه  کار  دستور  در 

پرورش قرار گرفته است. 
به گزارش ایرنا مهدی نوید ادهم، در 
مناسبت  به  مهر  زنگ  نواختن  آیین 
شیراز  در  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
خروجی  گذشته  سال های  در  افزود: 
آموزش و پرورش به دلیل گستردگی 
فراوانی  کوشش های  وجود  با  آن، 
نیازهای جامعه  با  که صورت گرفت 
برای  رو  این  از  داشت  بسیار  فاصله 
این  به روز رسانی  و  کردن  کار آمدتر 
بنیادین  تحول  سند  طرح  مجموعه، 
داد:  ادامه  وی  رسید.  تصویب  به 
امیدواریم که با همکاری همه نهادها 
و مجموعه ها و به ویژه معلمان، بتوانیم 

سرنوشت ساز  و  جدی  تحول  این 
شدن  فراهم  و  کشور  آینده  برای  را 
زمینه تربیت پذیری دانش آموزان رقم 
یک  از  پرورش  و  آموزش  تا  بزنیم 
نظام آموزشی به یک نهاد فرهنگی - 

تربیتی تبدیل شود.
در  دانش آموزان  نقش  ادهم،  نوید 
تحقق این برنامه را مهم توصیف کرد 
تا  داریم  بنا  سبب  همین  به  افزود:  و 

با تحولی سازنده در رویکرد آموزش 
معلمان  آموزشی  نقش  پرورش،  و 
تربیتی  نقش  یک  به  را  مدارس  در 
عالی  شورای  کل  دبیر  کنیم.  تبدیل 
عنصر  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان  تحول،  این  در  اصلی 
چندان  دو  کوشش  با  که  هستند 
تربیت پذیری  فرآیند  می توانیم  آن ها 
کنیم.  آسان تر  درس  کالس  در  را 

شوق  باید  معلمان  کرد:  اضافه  او 
ایجاد  دانش آموزان  در  یادگیری 
دانش آموزان  خود  این  اما  کنند؛ 
میدان  صحنه گردان  باید  که  هستند 
بخش  اثر  و حضوری  بوده  یادگیری 
وی،  باشند.  داشته  درس  کالس  در 
سند،  این  بر اساس  را  دانش آموز 
و  دانست  یادگیری  اصلی  عنصر 
اظهار داشت: در این تحول می خواهیم 
و  گرفتن  یاد  به  را  دادن  یاد  چرخه 
شدن  تربیت  به  را  کردن  تربیت 
این  که  است  الزم  و  کنیم  تبدیل 
 مهم به مطالبه دانش آموزان و والدین 

تبدیل شود. 
و  آموزش  عالی  شورای  دبیر کل 
تحصیلی  سال  در  افزود:  پرورش 
جدید در کل کشور 13 و نیم میلیون 
مدرسه  هزار   106 در  دانش آموز 
هزار  از 960  بیش  و  می یابند  حضور 

معلم پذیرای آن ها هستند.

وکیل مدافع علی مطهری از صدور 
به  حمله  آمران  محکومیت  حکم 
علی مطهری در دادگاه نظامی شیراز 

خبر داد.
در  همدانی  ترک  مصطفی 
پایان  با  گفت:  ایسنا  با  گفت وگو 
یافتن جلسه محاکمه متهمان پرونده 
آمران حمله به علی مطهری که در 
دادگاه  یک  شعبه  در  شهریور   11
نظامی یک سازمان قضایی نیروهای 
شد،  برگزار  فارس  استان  مسلح 
خود  رأی  قانونی  موعد  در  دادگاه 

را صادر کرد.
وی افزود: این رأی اجمااًل مبنی بر 
شهریور   16 در  و  بوده  محکومیت 
اما  شده،  اعالم  من  به  و  صادر  ماه 
حکم صادره به طرفین پرونده ابالغ 
نشد و با پیگیری انجام شده، به نظر 
می رسد این پرونده به تهران ارسال 
صحت،  صورت  در  که  باشد  شده 
دادرسی  فرآیند  از  خارج  اقدامی 

هست.
کرد:  خاطرنشان  همدانی  ترک 

و  عمومی  دادستان  مؤثر  اقدامات 
یزدانیان(  )آقای  شیراز  انقالب 
)آقای  شیراز  نظامی  دادستان  و 
دادگاه های  قضات  و  کریمی( 
فرهادپور  آقای  نظامی  و  عمومی 
و آقای صفری نقش مؤثری در به 
سامان یافتن این پرونده و شناسایی 
ناپسند  رخداد  این  اصلی  مسئول 

داشت.
مصطفی  گزارش،  این  بر اساس 
علی  مدافع  وکیل  همدانی  ترک 
از  شهریورماه   11 در  مطهری 
آمران  محاکمه  جلسه  برگزاری 
دادگاه  در  مطهری  علی  به  حمله 

نظامی شیراز خبر داد.
 6 دادگاه  جلسه  اینکه  بیان  با  وی 
ساعت به طول انجامید، گفت:  این 
دادگاه  یک  شعبه  در  که  جلسه 
نظامی یک شیراز به ریاست قاضی 
و  تحقیق  با  شد،  برگزار  صفری 
بررسی و اخذ آخرین دفاع متهمان 
آمرین اخالل در نظم از طریق حمله 
به علی مطهری در تاریخ 18 اسفند 

پایان  به  شیراز  فرودگاه  در   93
رسید.

عنوان  مطهری  علی  مدافع  وکیل 
کرد:  در این جلسه متهمین در دفاع 
فراخوان  در  اصلی  آمر  خود،  از 
فرودگاه  در  تجمع  برای  نیروها 

شیراز را معرفی کردند.
افزود:  موکل شخصًا در جلسه  وی 
طی  اما  نیافت،  حضور  دادگاه 
را  خود  مشروط  رضایت  نامه ای 
دانست  منوط  اصلی  آمر  معرفی  به 
مختومه  شرایط  می رسد،  نظر  به  و 

هر  مهیاست،  پرونده  این  شدن 
با توجه به عمومی بودن جرم  چند 
ارتکابی توسط متهمان نظر ریاست 
است  دعوی  قاطع  دادگاه  محترم 
شدن  شناخته  مجرم  صورت  در  و 
تخفیف  در  مؤثر  می تواند   متهمان 

مجازات باشد.
دادگاه  این  گفت:   همدان  ترک 
ایجاد  به دلیل اخاللی که حاشیه ای 
درایت  با  که  شد  طوالنی  کرد، 
قاضی محترم دادگاه به خوبی اداره 

شد و به پایان رسید.

رییس سازمان صنعت فارس اعالم کرد؛
معرفی 447 واحد تولیدی فارس برای دریافت تسهیالت

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در شیراز:

نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند تحول بنیادین است

فارس  استان  آهن  راه  مدیرکل 
بین المللی  گردشگری  قطار  گفت: 
گردشگر   59 با  شب  یک  و  هزار 
اروپایی پنجشنبه ششم مهر96 وارد 
استان فارس و شهر شیراز می شود. 
با  گفت و گو  در  ولدی  غالمحسین 
گروه  این  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
از  بازدید  برای  گردشگران  از 
و  تاریخی  مذهبی،  جاذبه های 
شیراز  و  فارس  به  استان  فرهنگی 
قطار  افزود:  وی  کنند.  می  سفر 
از  شب  یک  و  هزار  گردشگری 
طریق مرز ریلی سرخس وارد کشور 
مشهد،  از  سرنشینانش  و  می شود 
یزد، اصفهان دیدن می کنند و پس 
رهسپار  فارس  استان  از  بازدید  از 
اظهارداشت:  تهران می شوند. ولدی 
جمعه   18 ساعت  گردشگران  این 
راه  ایستگاه  طریق  از  مهرماه  هفتم 

مقصد  به  فارس  شهر  سعادت  آهن 
تهران حرکت می کنند و سفر خود 
اضافه  او  می رسانند.  پایان  به  را 
از  یکی  گردشگری  امروزه  کرد: 
پردرآمدترین صنعت ها به شمار می 
اسالمی  جمهوری  آهن  راه  و  رود 

باجذب  است  تالش  در  نیز  ایران 
صنعت  این  مزایای  از  گردشگران 
برای  نیز  قطار  این  کندکه  استفاده 
ویژه  به  ریلی  گردشگری  توسعه 
فارس  وارد  المللی  بین  عرصه  در 

می شود.

از سال 93 سفرهای  ادامه داد:  وی 
ایران  در  قطار گردشگری خارجی 
شرکت   2 امروز  تا  و  یافت  رونق 
خصوصی اروپایی با نام های عقاب 
مجوز  شب  یک  و  هزار  و  طالیی 
دریافت  را  ایران  به  قطار  ورود 
استان  آهن  راه  مدیرکل  کرده اند. 
ابتدای  از  داشت:  عنوان  فارس 
 13 گذشته ،  سال  پایان  تا   93 سال 
با  رام قطار)هر رام قطار 10واگن( 
ایران  داخل  کامل  ایمنی  و  امنیت 
قطار  گفت:  ولدی  کرده اند.  سیر 
قطار  سومین  شب  یک  و  هزار 
وارد  امسال  که  است  گردشگری 
در  افزود:  او  است.  شده  کشور 
مجموع از سال 93 تاکنون، 16 رام 
و  هزار  یک  بر  افزون  حامل  قطار 
ایران  به  خارجی  گردشگر  یکصد 

سفر کرده اند.

قطار هزار و یک شب با 59 گردشگر خارجی در راه فارس

ترک همدانی خبر داد

محکومیت آمران حمله به علی مطهری در دادگاه نظامی شیراز

وزیر آموزش و پرورش: 

مدیریت نظام آموزشی نیازمند اصالح است


