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خبـر مسئول بسیج دانشجویی فارس خبر داد؛
برگزاری رویداد ملی نوروز تبیین ۲ در فارس

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس از برگزاری رویداد ملی نوروز تبیین ۲ 
در این استان خبر داد.

دانشجویی  بسیج  ناحیه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نوروز  ملی  "رویداد  تبیینی  نشست های  داشت:  اظهار  یوسفی  سعید  فارس، 
سیاست  مدیریت  همت  به   ۱۴۰۲ سال  فروردین  دهم  تا  ششم  از   "۲ تبیین 
فارس )مکتب(  دانشجویی  بسیج  ناحیه  مدرسه رشد و کادرسازی  ورزی و 

برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام برای دوره نوروز تبیین ۲ تا سوم فروردین 
سال ۱۴۰۲ است افزود: عالقه مندان برای ثبت نام و اطالعات بیشتر به شماره 

۰۹۱۶۴۵۰۴۵۷۶ در پیام رسان ایتا پیام ارسال کنند.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه به نفرات برتر رویداد 
جوایز ارزنده ای اهدا می شود اضافه کرد: پیک تبیین به عنوان بخشی دیگر 
از رویداد نوروز تبیین ۲ شامل خوانش و خالصه نویسی کتاب "دولت جوان 

انقالبی " در ۱۵ صفحه از تاریخ ۱۱ تا ۲۵ فروردین ماه است.

در هفتمین جشنواره جهش عمرانی فاز نخست محور گردشگری و فضای 
شهری حاج عزت اهلل فهندژ سعدی در منطقه سه شهرداری شیراز افتتاح 

شد.
حوزه  در  مؤثر  اقدامی  سعدی  فهندژ  اهلل  عزت  گردشگری  محور 

گردشگری است
افتتاح  و  مراسم  در  فارس  استاندار  غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
محور گردشگری عزت اهلل فهندژ سعدی در منطقه سه از عزم جدی برای 

محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار خبر داد.
مدار  فرهنگ  مردم  به  نو  سال  فرارسیدن  تبریک  با  ایمانیه  محمدهادی 
فارس و زائران سومین حرم اهل بیت گفت: منطقه سعدی دارای مردمانی 
اصیل، معتقد و شرافتمندی است که وفاداری آنها به شهر شیراز و ایران 

بارها اثبات شده است.
او در همین رابطه بیان داشت: اهالی این منطقه نسبت به برپایی آیین های 
مذهبی و ملی نگاه ویژه ای دارند و این در حالی است که جامعه مدیران 

نتوانسته اند رسالت های خود را نسبت به این مردم غیور به جا آورند.
اقدامی مؤثر در حوزه گردشگری  به عنوان  این طرح  از  استاندار فارس 
و تقویت نشاط اجتماعی یاد کرد و افزود: قیمت روز اجرای این پروژه 
با  بالغ بر هزار میلیارد تومان می شود. به همین دلیل تالش داریم  مبلغی 
در  تأثیرگذاری  اقدامات  شیراز  شهرداری  و  شهرسازی  و  راه  همکاری 

حوزه زیباسازی و احیای بافت فرسوده برداریم.
استاندار فارس از سعدی به نام شاعر پرآوازه جهان اسالم و جهان بشریت 
یاد کرد و افزود: اشعار این شاعر گرانمایه در معتبرترین مجامع بین المللی 
خودنمایی می کند و این بیانگر اصالت فرهنگ اصیل فارس و ایران است.
ساماندهی محور سعدی از رسالت های اصلی است که باید نسبت به آن 
ایرانیان و جهانگردان  همت گذاشت و چشم انداز مناسبی را پیش روی 

بین المللی قرار داد.
محله سعدی جز مهم ترین نقطه گردشگری شهر شیراز است

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز در این آیین هفتمین جشنواره جهش 
عمرانی و افتتاح محور گردشگری عزت اهلل فهندژ سعدی در منطقه سه 
گفت: این پروژه از نظر ریالی و حجم عمرانی هر چند ارزشمند است اما 
با توانایی باالی اجرایی شهرداری انتظار است این پروژه هر چه سریعتر 

تکمیل شود.
او با بیان اینکه حق مردم و شهروندان بیشترین خدمات است تصریح کرد: 

هر کاری برای مردم انجام دهیم کمترین خدمت است.
جزء  سعدی  محله  اینکه  به  اشاره  با  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
ضرورت  کرد:  خاطرنشان  شیرازاست،  شهر  گردشگری  نقطه  مهم ترین 

اهمیت این منطقه می طلبد که از این منطقه رفع محرومیت شود.
 چهره کاماًل گردشگری با افتتاح فاز نخست گذر گردشگری ۲۰ متری 

حاج عزت اهلل فهندژ سعدی
فاز یک، گذر گردشگری ۲۰  افتتاح  شهردار کالن شهر شیراز در آیین 
متری حاج عزت اهلل فهندژ سعدی در گام هفتم جشنواره جهش عمرانی که 
با حضور استاندار فارس، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده مردم شیراز در 
مجلس و اعضای شورای شهری و مدیران شهری و حضور پرشور مردم 
محله برگزار شد نیز گفت: این پروژه به طول یک کیلومتر و با اعتبار 

8/۴۱ میلیارد تومان در جوار محور گردشگری آرامگاه سعدی در فاز یک 
به بهره برداری رسید که با تالش شبانه روزی فازهای بعدی آن به زودی 
وارد مرحله بهره برداری قرار می گیرد تا شاهد چهره کاماًل گردشگری در 

همسایگی آرامگاه سعدی باشیم.
محمد حسن اسدی با بیان اینکه کارمندان شهرداری شیراز در ایام آخر 
سال به صورت شبانه روزی در حال تالش و خدمات رسانی هستند، افزود: 

اجرای چنین پروژه های در بهره بردن از ظرفیت گردشگری بسیار مثمر 
ثمر است.

کلنگ زنی اولین مجموعه فرهنگی ای تعزیه ایران در شیراز
سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز و ناظر شورا در شهرداری منطقه سه 
در آیین افتتاح محور گردشگری حاج عزت اهلل فهندژ در ادامه جشنواره 
عمرانی در سطح منطقه سه نیز گفت: یکی از اقدامات شورای ششم رفع 
مشکالت پیش روی ایجاد طرح گردشگری و فضای شهری حاج عزت اهلل 

فهندژ بود که با همت شورای انقالب این اقدام صورت گرفت.
 محمدرضا هاجری با اشاره به حجم عملیاتی برای این محور گردشگری 
قرار گرفتن محور  بهره برداری رسید، تصریح کرد:  به  فاز یک آن  که 
گردشگری حاج عزت ا.. فهندژ در همسایگی آرامگاه سعدی ضرورت 
بهره برداری فاز دوم این طرح در ۶ ماه اول سال آینده را دوچندان می کند.
ناظر شورا در شهرداری منطقه سه با اشاره به اینکه جداره های این محوره 

گردشگری همانند محورهای گردشگری دیگر در شهر شیراز خواهد شد 
و تنها یک معبر سنگ فروش شده نیست، عنوان کرد: حدود ۲۰۰ ملک 

برای احداث این محور تملک شده است.
 هاجری همچنین از کلنگ زنی اولین مجموعه فرهنگی ای تعزیه ایران 
نیروهای  برای  ماندگار  اقدامات  فضاهای  ایجاد چنین  داد و گفت:  خبر 

خدوم انقالبی در شورا و شهرداری خواهد بود.
عزم راسخ برای محرومیت زدایی در منطقه سه شهرداری شیراز

شهردار منطقه 3 شیراز از عزم راسخ برای محرومیت زدایی در این منطقه 
خبر داد.

در  گفت:  عمرانی  طرح  این  از  جزییاتی  تشریح  با  شهرداری  غالمرضا 
فاز اول این پروژه، یک کوچه شش متری به محور سی تا پنجاه متری 
تعریض شده است و شهرداری شیراز در یک بازه زمانی شش ساله نسبت 

به تملک و اجرای پروژه همت گماشت.
او در ادامه بیان داشت: فاز نهایی این پروژه تا شهریورماه سال آینده با 
تالش  و  شهر  اسالمی  شورای  حمایت  و  شیراز  کالنشهر  شهردار  تدبیر 

کارکنان منطقه 3 به بهره برداری خواهد رسید.
شهریاری از تملک ۱8۰ واحد مسکونی در راستای اجرای این پروژه خبر 
داد و افزود: در سال آینده جهش عمرانی در منطقه سعدی با 3۰۰ میلیارد 
ساخت  بر  مشتمل  که  است  شده  تعریف  محرومیت زدایی  پروژه  تومان 
اولین مجموعه ورزشی بانوان، اولین پارک خانواده، پیاده راه سازی و سایر 

پروژه های عمرانی است.
با قدردانی از تالش های شهردار پیشین منطقه 3 شیراز اظهار داشت:  او 
پروژه های  به  اعتبار  تومان  میلیارد   8۰۰ معادل  اعتباری  آینده  سال   در 
منطقه 3 اختصاص یافته است که شامل شهرک های رکن آباد، زیباشهر و 

سایر مناطق می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

شیراز به وضعیت زرد کرونایی درآمد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد؛

 افزایش شش برابری ظرفیت پارکینگ ها
 در نوروز ۱۴۰۲

رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛

به پرونده  اتمام رسیدگی  با  رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: 
عاملین حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( و در مهلت قانونی، 
احکام مجازات متهمین این پرونده در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 

شیراز صادر شد.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل دادگستری استان فارس 
کاظم موسوی با اعالم این مطلب از محکومیت دو تن از متهمان اصلی 
متهم  دو  این  اتهام  گفت:  و  داد  خبر  مألعام  در  اعدام  به  پرونده  این 

معاونت در افساد فی االرض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور بود.
وی با تأکید بر اینکه دو متهم اصلی پرونده در مسلح سازی، تدارکات، 
پشتیبانی و هدایت عامل اصلی حمله تروریستی به شکل مستقیم دخالت 
در  که  دارد  نام  رشیدی  رامز  محمد  عوامل  این  از  یکی  داشتند گفت: 
جهت  ترور  اصلی  عامل  با  همراهی  اسلحه،  تحویل  به  خود  اعترافات 
شناسایی کامل محیطی حرم شاهچراغ )ع( پیش از حمله و همچنین در 
شب حادثه، اسکان وی و ارتباط مکرر و اخذ دستور از سرکرده داعش 
به  محکوم  نقش  به  فارس  دادگستری  کل  رئیس  است.  کرده  اعتراف 
اعدام دیگر این پرونده اشاره کرد و بیان داشت: این متهم نیز که سید 
نعیم هاشم قتالی نام دارد در دادگاه به تحویل گرفتن عامل اصلی ترور 
بعد از ورود به ایران و همچنین اسکان وی و سایر اعضای داعش در 
تهران و جابجایی آنان در خانه های امن و سایر تدارکات و حتی تهیه 
با  است.وی  کرده  اعتراف  ترور  اصلی  عامل  برای  شیراز  به  سفر  بلیط 
اشاره به اینکه اقدامات متهمین در شیراز و تهران و همچنین ارتباطات 
برون مرزی آنان مستقیمًا زمینه ساز حمله ناجوانمردانه تروریستی به حرم 

مطهر شاهچراغ )ع( و شهادت ۱3 نفر از خادمان و زائران و مجروحیت 
دادگاه  جلسه  اولین  در  پرونده  شکات  است گفت:  شده  دیگر  تن   3۰

خواستار اشد مجازات متهمین بودند.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه به محکومیت 3 تن دیگر از 
متهمین به مجازات های سنگین حبس اشاره کرد و در تشریح آن بیان 
داشت: متهم دیگر این پرونده محمد رحمانی که از سر پل های گروه های 
داعش در تهران بود به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان امانی متهم دیگر 
پرونده به دلیل عضویت و حمایت از گروه تروریستی داعش به ۱۵ سال 
و یک روز و حمید اله کابلی دیگر عضو دستگیر شده گروه داعش نیز 

به ۵ سال حبس محکوم شدند.
این مقام ارشد قضایی استان به تعیین صالحیت دادگاه انقالب شیراز در 
رسیدگی به اتهامات چند تن دیگر از عوامل داعش مرتبط با این پرونده 
بازپرسی  ویژه  شعبه  در  متهمین  این  پرونده  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
دادسرای انقالب اسالمی شیراز در حال تکمیل تحقیقات است که پس 
از صدور قرار نهایی و کیفرخواست جهت صدور رأی به دادگاه ارسال 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آراء صادره درخصوص ۵ متهم این پرونده مطابق 

آئین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
گفتنی است عامل اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( که 
سبحان  و  بدخشان  حامد  ابوعایشه،  جمله  از  متعددی  مستعار  نام های  با 
معروف بود در شامگاه ۴ آبان ماه در جریان درگیری با نیروهای انتظامی 

کشته شد.

رئیس اداره فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش فارس، خبر داد؛

فنی حرفه ای و کاردانش، گفت: در سال تحصیلی جاری  اداره  رئیس 
فنی  هنرستان های  در  هنرجویان  تحصیل  گرفته  صورت  تالش های  با 

حرفه ای استان فارس حدود ۲ درصد اضافه شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
توسعه  پور در جلسه کمیته  علیرضا  یحیی  فارس،  پرورش  و  آموزش 
کیفیت  راستای  در  کرد:  اظهار  فارس،  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
و  آموزان  دانش  برای  متوسطه  آموزش  حوزه  در  برنامه هایی  بخشی 

هنرجویان هنرستان ها در ایام تعطیالت نوروزی پیش بینی شده است.
و  فنی  آموزش های  توسعه  اهمیت  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
یکی  اشتغال  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تربیت  مهارتی،  و  حرفه ای 

اقتصادی  حوزه  در  ویژه  به  توسعه  اصلی  محورهای  مهمترین   از 
است.

رئیس اداره فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش فارس 
خاطرنشان کرد: توسعه هنرستان های وابسته، جوار صنعت، غیردولتی، 
ایجاد هنرستان های جدید، تبدیل فضاهای موجود به هنرستان، افزایش 
تراکم کالسی، ایجاد نوبت دوم هنرستان و ... از جمله برنامه های این 

اداره در سال تحصیلی جاری است.
با تالش های صورت  تحصیلی جاری  سال  در  اضافه کرد:  علیرضاپور 
گرفته حدود ۲ درصد به سهم آموزش های فنی حرفه ای از دوره متوسطه 

اضافه شده است.


