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مدیر کل بهزیستی فارس خبر داد؛

درآمد روزانه  100هزار تومانی تا 750

صدور پروانه بهرهبرداری از یک اقامتگاه بومگردی در شیراز
معاون گردشگری استان فارس از صدور پروانه بهرهبرداری از یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان فارس ،سید مؤید محسن
نژاد اظهار کرد :اقامتگاه بومگردی ستاره بَمو در زمینی به مساحت  260مترمربع و با تعداد سه اتاق و ظرفیت اقامتی  12نفر با حجم
سرمایهگذاری  500میلیون ریال و با اشتغال دو نفر بهصورت مستقیم به بهرهبرداری رسید.
او ادامه داد :این اقامتگاه در شهرستان شیراز ،روستای باجگاه در محور شیراز به مرودشت واقعشده است که با بهرهبرداری از این اقامتگاه
بومگردی ،تعداد اقامتگاههای بومگردی استان فارس به  158اقامتگاه رسید.

به زودی صورت میگیرد؛

لزوم مشارکت بیشتر خیرین

و مؤسسات خیریه در زمینه ساماندهی
کودکان خیابانی و کار

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و
کارهای وابسته اتاق بازرگانی فارس گفت :به زودی کارگروه احیای
گردشگری ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس
برای پیگیری تخصصی مسائل مربوط به صنعت گردشگری استان در
استانداری فارس راهاندازی خواهد شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان
فارس سهراب شرفی در جلسه کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای
وابسته اتاق بازرگانی فارس که با حضور برخی از فعاالن اقتصادی در
این اتاق برگزار شد ،بیان کرد :این کارگروه با محوریت احیای طرح
گردشگری مثلث طالیی راهاندازی خواهد شد.
وی افزود :فعال شدن و احیای طرح گردشگری مثلث طالیی با مشارکت
استانهای اصفهان و یزد در دستور کار این سه استان قرار گرفته و
جلساتی در این زمینه برگزار شده است که دبیرخانه این طرح در
استانداری استان فارس مستقر و فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرفی با بیان اینکه اهتمام هر سه استان بر احیای این طرح است اظهار
داشت :بنا بر تصمیمات اتخاذ شده مقرر شده این طرح به صورت
تخصصی و در قالب کارگروه احیای گردشگری ذیل شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی هر سه استان تشکیل و مسائل آن را دنبال کند.
وی اضافه کرد :در این کارگروه نخبگان ،خبرگان و فعاالن هر سه
استان در حوزه گردشگری حضور خواهند داشت و عملکرد و رویه این
کارگروه مشابه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد بود و مصوبات
و راهکارهای برون رفت از مشکالت به منزله مصوبه شورای گفتگو
الزماالجراست.
شرفی ادامه داد :ما در فارس باید زیرساختهای صنعت گردشگری
خود را تقویت و به روز کنیم و در این زمینه نیاز استان فارس و شهر
شیراز انجام پروژههای کالن در حوزههای مختلف گردشگری از جمله
سالمت است.
وی با بیان اینکه ما در استان در مباحث زیرساختی و آموزشی صنوف
گردشگری در استان با کاستیهایی روبرو هستیم عنوان داشت :ما در
حوزه گردشگری استان به دنبال ایجاد ساختار و سند راهبردی هستیم
تا از اعمال سلیقه و رفتارهای جزیرهای جلوگیری و این صنعت استان
متناسب با جایگاه آن رشد کند.
شرفی تصریح کرد :صنعت گردشگری از مزیتهای اصلی استان فارس
است و فارس باید طالیه دار حرکتهای خالقانه و مؤثر در این حوزه
در کشور باشد و این در حالی است که صنعت گردشگری و توریسم
بر روی سایر بخشها نیز تأثیر مثبت دارد که امیدواریم مصوبات این
کارگروه راهگشایی برای حوزه گردشگری داخلی و استانها باشد.
در ادامه این جلسه علی عوض پور دبیر کل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن

و کشاورزی استان فارس نیز گفت :در پی ایجاد شرایط جدید در دنیا،
کشور ما و استان فارس نیز باید اقدام به پذیرش گردشگر و به حرکت
درآمدن صنعت گردشگری کند و متناسب با شرایط موجود و رعایت
پروتکلهای بهداشتی فعالیتهای خود این حوزه را برنامهریزی کند.
وی با بیان اینکه رونق صنعت گردشگری یکی از اولویتهای ما در
اتاق بازرگانی فارس است افزود :بخش خصوصی باید چرخ صنعت
گردشگری استان را به حرکت در آورد و هر صنف گردشگری ما
باید اقدام به تهیه پروتکلهای خاص کند تا مردم بتوانند از این صنعت
استفاده کنند.
همچنین در ادامه جلسه علیرضا دژبد مشاور عالی کمیسیون گردشگری
اتاق ایران هم گفت :طرح گردشگری مثلث طالیی از سالهای پیش با
پیشنهاد استان فارس در سه استان اصفهان ،یزد و فارس مطرح و مورد
استقبال قرار گرفت اما در اجرای آن موفق عمل نشد.
وی اظهار داشت :استقرار دبیرخانه دائمی این طرح در فارس و پیگیری
این طرح توسط بخش خصوصی از نقاط قوت رویکرد جدید عملیاتی
کردن این طرح است که نکته حائز اهمیت این طرح این است که هر
سه استان باید شرایط متقابل و برابر را ارائه و اجرا کنند.
دژبد اضافه کرد :صنعت گردشگری یکی از بخشهای اصلی استان
فارس است لذا برای رونق و توسعه این بخش همه بخشهای استان باید
همت و مشارکت کنند زیرا منافع استان است.
وی ادامه داد :فارس در بسیاری از بخشهای گردشگری در کشور
پیشگام بوده است لذا فعالیت در این حوزه باید متناسب با شرایط روز
پیش رود.
در این جلسه سایر اعضا به بیان دیدگاههای خود در خصوص رونق
صنعت گردشگری استان در شرایط موجود و راهکارهای احیای طرح
گردشگری مثلث طالیی پرداختند.
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در اداره کشور موفق عمل کرده است

هزار تومانی کودکان کار در شیراز

شهروندان کمک مستقیم به کودکان کار نداشته باشند
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سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیراز گفت:
در راستای تحقق اهداف سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور  ۱۰هزار و  ۴۱۲هکتار از اراضی ملی
شهرستان شیراز با اخذ سند تک برگ تحت مالکیت
دولت قرار گرفت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری فارس منصور رضایی با اعالم
این خبر با اشاره به یکپارچه سازی اراضی ملی و اجرای
طرح کاداستر در اراضی ملی این شهرستان گفت :این
میزان سند در محدوده پالک  ۱۶بن رود شهرستان شیراز
و در ده قطعه صادر شده است.
وی افزود :اجرای طرح کاداستر گامی مهم برای پیشگیری
از وقوع پدیده زمینخواری بشمار میرود و دسترسی به
اطالعات زمینهای ملی و مستثنیات را آسان میکند.
وی با اشاره به تحقق اهداف و سیاستهای ابالغی سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور درجهت سنددار شدن اراضی ملی گفت:
اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری اراضی عالوه بر مشخص نمودن مرز
بین اراضی دولتی و مستثنیات ،از بسیاری از تخلفات و جرائم در این
عرصهها جلوگیری خواهد کرد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیراز صدور سند تک
برگی را بستر توسعه اقتصادی ،اجتماعی عنوان کرد و افزود :با

داشتن اطالعات دقیق از مالکیت اراضی ضمن تسریع در پاسخگویی
به استعالمات ،اقدامی مؤثر در تأمین امنیت فکری افراد جامعه ایجاد
خواهد شد.
رضایی در پایان با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر اراضی ملی
و صدور اسناد مالکیت تک برگی گفت :با اخذ اسناد مالکیت اراضی
ملی بنام دولت ضمن جلوگیری از تعرض افراد سودجو و فرصت طلب
به این اراضی ،حفاظت و پاسداری از این عرصهها نیز به بهتر از قبل
انجام خواهد شد.

استقبال خبرنگاران و عکاسان خبری  17استان کشور از جشنواره ملی رسانه شهر
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شیراز از شرکت  102خبرنگار و عکاس خبری در جشنواره ملی رسانه
شهر و انتخاب داوران این جشنواره خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،مرتضی جعفری گفت :با پایان
مهلت فراخوان جشنواره ملی رسانه شهر با محوریت روزنامهنگاری
شهری ،بیش از  400اثر از  102خبرنگار و عکاس خبری کشور به
دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی با بیان اینکه آثار از رسانههای  17استان دریافت شده است افزود:
اهالی رسانه استانهای تهران ،خراسان رضوی ،بوشهر ،فارس ،اصفهان،
کرمانشاه ،قم ،آذربایجان شرقی ،گیالن ،مازندران ،کردستان ،قزوین،
چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،لرستان ،خوزستان و کرمان در
جشنواره ملی رسانه شهر رقابت میکنند.
وی ادامه داد :این جشنواره با موضوعات «فضاهای تعاملی و انسانمحور،
بافت تاریخی ،باغها و فضای سبز شهری ،مبلمان و زیباسازی شهری،
اقتصاد شهری ،بازیافت و مدیریت پسماند ،آسیبهای اجتماعی ،توسعه
گردشگری ،سبک زندگی ،اخالق و فرهنگ شهروندی ،حمل و نقل

عمومی ،کاهش آلودگی هوا ،بازآفرینی شهری» برگزار میشود که
شرکتکنندگان آثار خود را در قالب مصاحبه ،گزارش و عکس خبری
به دبیرخانه ارسال کردهاند.
جعفری با بیان اینکه روزنامهنگاران سرشناس و برجستهای داوری این
جشنواره را بر عهده دارند خاطرنشان کرد :دکتر علی اکبر قاضیزاده
بخش گزارش ،دکتر علیرضا کتابدار در بخش مصاحبه و استاد اسماعیل
عباسی در بخش عکس داوری نهایی جشنواره ملی رسانه شهر را انجام
میدهند.
وی افزود :نیمه دوم بهمن ماه کارگاه روزنامهنگاری شهری با سخنرانی
رئیس هیئت داوران جشنواره دکتر علیرضا کتابدار در بستر فضای
مجازی برگزار میشود که عالقهمندان میتوانند در این کارگاه شرکت
کنند.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان
اینکه خبرنگاران روزنامه همشهری ،خبرگزاری ایرنا و روزنامه شهر
زیبا بیشترین استقبال را از جشنواره به عمل آوردهاند ،گفت :برگزیدگان
جشنواره ملی رسانه شهر در اسفندماه سال جاری در آیین اختتامیه مجازی
معرفی میشوند.

