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خبـر تعلیق مجوز فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهان گردی در شیراز
معاون گردشگری استان فارس از تعلیق مجوز فعالیت یک شرکت 

خدمات مسافرتی و جهان گردی در شیراز خبر داد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گزارش  به 
اظهار  نژاد  محسن  مؤید  فارس،  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
بدون  دفتر  این  جابجایی  و  عمل آمده  به  بازدیدهای  اساس  بر  کرد: 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با  هماهنگی 
مسافرتی و  دفاتر خدمات  انضباطی  اجرایی  مقررات  ماده 44  فارس 

تعلیق  ماه  یک  مدت  به  شیراز  اطلس  شرکت  مجوز   جهان گردی، 
شد.

دفاتر  فعالیت  بر  نظارت  آیین نامه   44 ماده  اساس  بر  داد:  ادامه  او 
خدمات مسافرتی و جهان گردی، این دفتر باید در طول مدت تعلیق 
انجام  به  نسبت  می تواند  صرفًا  و  نبوده  فروش  و  تبلیغات  به  مجاز 
تعهدات پیشین اقدام و در صورت مشاهده فعالیت این شرکت، ضوابط 

قانونی الزم اعمال خواهد شد.

 تمدید پرداخت تسهیالت کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز خبر داد؛

نمایندگان مردم داریان در شورای شهر 
انتخاب شدند

مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز تأکید کرد؛

اعطای اسناد مالکیت در روستاها 
رونق بخش معامالت و تأمین معیشت

نوآوری و فناوری ابزارهای مهم برای ارتقای مدل کسب و کار

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای 
تجاری سازی  کمیته  گفت:  فارس  بازرگانی  اتاق  دانش بنیان  و  نوین 
ایده های نو با حضور نمایندگان فن بازار استان، پارک علم و فناوری و 

دانشگاه در این اتاق راه اندازی شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، 
امید ماهرانی در جلسه کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و 
دانش بنیان این اتاق که با حضور اعضای آن به صورت وبینار برگزار 
ارتقای  و  تغییر  برای  مهم  ابزارهای  از  فناوری  و  نوآوری  شد، گفت: 
مدل های کسب و کار هستند که توجه به این مهم نیاز امروز صنعت و 

کسب و کارهای ما در استان است.
است  ما سنتی  بنگاه های  و  افزود: رویکرد عمده کسب و کارها  وی 
در حالی که توجه به مقوله های نوآوری و فناوری در عرصه اقتصادی 
می تواند بازیگران این بخش را تغییر دهد و رونق بخش کسب و کارها 

و بنگاه ها و واحدهای تولیدی باشد.
ماهرانی اظهار داشت: اگر کسب و کارهای ما به سمت بهره گیری از 
نوآوری و فناوری های نوین حرکت کنند می توانند تا حدودی مشکالت 
ایجاد  بیشتری  ارزش افزوده  حوزه های کاری خود را برطرف کرده و 
کنند در غیر این صورت عدم استفاده از تکنولوژی های نوین می تواند 

کسب و کارها را مورد تهدید قرار دهد.
وی با بیان اینکه ایده های بسیار خوبی در حوزه نوآوری و فناوری در 
آن  از  صنعت  بخش  متأسفانه  که  دارد  وجود  دانش بنیان  شرکت های 
اطالع کافی ندارد اضافه کرد: در این زمینه و برای تقویت ارتباط میان 
بازرگانی  اتاق  نیازهای بخش صنعت، ما در  شرکت های دانش بنیان و 
حضور  با  نو  ایده های  تجاری سازی  کمیته  راه اندازی  به  اقدام  فارس 

نمایندگان فن بازار استان، پارک علم و فناوری و دانشگاه کرده است.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق 
ایده های  از  استفاده  ما  مهم  اولویت های  از  داد:  ادامه  فارس  بازرگانی 
شرکت های دانش بنیان استان در صنایع استان است زیرا این شرکت ها 
برای  محلی  و  بازار شکل گرفته  از  نیاز مشخصی  به  پاسخگویی  برای 

تبدیل ایده های جدید به محصوالت و خدمات مشتری پسند است.
ماهرانی با بیان اینکه نبود ایده پردازی های تجاری و بازاریابی مناسب 
شرکت های  داشت:  عنوان  است  خالق  صنایع  حوزه  چالش های  از 
توسعه  نوآوری،  اشتغال،  ایجاد  عوامل  مؤثرترین  جمله  از  دانش بنیان 
هر  در  دانش بنیان  اقتصاد  رشد  و  شکل گیری  و  اجتماعی  سیستم های 
کشوری هستند که با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان و نقش 
آنها در به روز بودن صنایع و تولید محصوالت متناسب با بازار روز، 
برطرف کردن حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و 

ضروری است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز خبر داد؛

نمایندگان مردم 
خانه زنیان در شورای شهر انتخاب شدند

درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
شیراز، از آغاز مجدد واکسیناسیون کرونا در استان خبر داد.

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، عبدالرسول همتی گفت: 
با اختصاص حدود 4۸ هزار دوز واکسن به دانشگاه از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دوز دوم واکسیناسیون تنها برای 

کسانی که قباًل دوز نخست آن را دریافت کرده اند، تزریق می شود.
او از آن گروه از افرادی که دوز نخست واکسن را دریافت کرده اند، 

خواست تنها پس از دریافت پیامک اعالم زمان و مکان واکسیناسیون 
به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

واکسیناسیون  مرکز  دو  همچنین  افزود:  دانشگاه  بهداشت  معاون 
بوستان کوهستانی دراک و ورزشگاه پارس واقع در  خودرویی در 
میانرود برای ارائه خدمت به سالمندانی که توانایی جسمی کافی برای 

حضور در مراکز ارائه واکسن را ندارند، در نظر گرفته شده است.
همتی ادامه داد: اطالع رسانی های الزم در زمینه واکسیناسیون کووید 
ارائه واکسن در شیراز و شهرستان ها آماده  انجام شده و مراکز   ۱۹

ارائه خدمت به مردم استان فارس هستند.
خبر  استان،  ساعته   ۱۶ مراکز  به  مراجعه  افزایش  از  همچنین  او 
دستورالعمل های  به  توجه  ضمن  کماکان  خواست  مردم  از  و  داد 
 بهداشتی، با کادر درمان در مسیر مقابله با بیماری کووید ۱۹ همراه 

باشند.
تعدادی  قرمز  به وضعیت  اشاره  با  همچنین  دانشگاه  بهداشت  معاون 
اهمیت  بر  فارس،  استان  با  مجاورت  و  کشور  جنوبی  شهرهای  از 
چرخش  از  جلوگیری  برای  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  توجه 
بیماری کووید ۱۹ در جامعه و توجه به قطع زنجیره کروناویروس 

تأکید کرد.

تمدید فروش اینترنتی
 کتاب های درسی دانش آموزان میان پایه 

در استان فارس

از اول تیرماه جاری کتابخانه های عمومی 
فارس عضو رایگان می پذیرند

در  فارس  نوجوان  و  کودک  کتاب خوانی  باشگاه های  جام  آثار   
انجمن های کتاب شهرستان های فارس بررسی شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
از  فراخوانی  در  فارس  انجمن کتاب  رئیس  فارس،  اسالمی  ارشاد  و 
و  برای کودکان  کتاب خوانی  فعالیت های گروهی  که  همه کسانی 
نوجوانان به هر سبک، شیوه و گونه ای دارند، خواست تا با فرستادن 
گزارش های خود، به جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان 

بپیوندند.
جمشید رضایی افزود: این گروه ها بایستی پس از نام نویسی در بخش 
جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان سامانه شبکه ترویج 
گزارش   ،http://bookpromotion.ir نشانی  به  کشور  کتاب خوانی 

کارکرد خود را به انجمن های کتاب شهرستان دهند.
رئیس انجمن کتاب فارس ادامه داد: داوری گام نخست این جشنواره 
از روز ۱ تیرماه تا ۱۰ تیرماه ۱4۰۰  انجمن کتاب هر شهرستان  در 
انجام خواهد شد و گروه های برتر هر شهرستان، به طور مستقیم، به 

مرحله کشوری جام باشگاه های کتاب خوانی راه خواهند یافت.
وی با اشاره به اینکه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با همکاری دستگاه ها، نهادها و سازمان های گوناگون دولتی 
و  باشگاه های کتاب خوانی کودک  پنجمین دوره جام  و غیردولتی، 
باشگاه های  جام  داشت:  بیان  می کند،  برگزار  کشور  در  را  نوجوان 
باشگاه  همچون  بخش هایی  در  نوجوان  و  کودک  کتاب خوانی 
نویسنده  و  کتاب  شناخت  موبایلی  فیلم  نویسنده،  به  نامه  برگزیده، 
برگزار خواهد  برگزیده  تسهیلگر  برگزیده و  برگزیده، مهدکودک 
این  با  برتر که  پویای  بخش کتاب فروشی های  امسال  همچنین  شد. 
شده  افزوده  جشنواره  بخش های  به  نیز  داشته اند  همکاری  جشنواره 

است.
اعضای  کتاب خوانی،  باشگاه های  جام  در  کرد:  خاطرنشان  رضایی 
باشگاه ها پس از راه اندازی و نام نویسی، هر یک از اعضا، کتاب هایی 
را که خوانده اند در فضای فیزیکی یا مجازی باشگاه، معرفی و بررسی 
خواهند کرد. این کار با دست به دست شدن کتاب ها در هر باشگاه ها 
اعضا  همه  نظر  با  بیشتری  کتاب های  ازاین رو  و  یافت  خواهد  ادامه 
کتاب های  خواندن  با  و  باشگاه ها  برپایی  طول  در  می شود.  خوانده 
پدیدآور  یا  نویسنده  یک  برای  که  می گیرند  تصمیم  اعضا  بیشتر، 
یا  بررسی،  معرفی،  برای  اعضا  همچنین  بنویسند.  نامه ای  کتاب، 
می کنند  تهیه  کوتاه  خالقانه  کلیپ  یک  کتاب،  داستان  بازآفرینی 
و اگر دوست داشتند، آن را در فضاهای شبکه های اجتماعی منتشر 

و  نوشته شده  نامه های  برگزیده  شامل  باشگاه ها  مستندات  می کنند. 
باشگاه  تسهیلگر  مکتوب  گزارش  همراه  به  ساخته شده،  کلیپ های 

درباره اقدامات باشگاه و جلسات برپا شده است.
جام  شیوه نامه  در  که  همان گونه  گفت:  فارس  کتاب  انجمن  رئیس 
دوره  این  است،  آمده  نوجوان  و  کودک  کتاب خوانی  باشگاه های 
محوریت شهرستان ها  با  و  نیمه متمرکز  به صورت  باشگاه ها  از جام 
انجام می شود. بدین معنا که باشگاه های کتاب خوانی مستندات شامل 
شهرستان  دبیرخانه  به  را  باشگاه  کلی  پرونده  و  فعالیت ها  گزارش 
ارسال کرده و دبیرخانه های محلی به ارزیابی و داوری این آثار رسیده 
می پردازند. درنهایت هر شهرستان برگزیدگان نهایی را به دبیرخانه 

مرکزی معرفی می کند.
آثار  زیر،  شیوه های  از  یکی  به  می توانند  کتاب خوانی  باشگاه های 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  در  )مستقر  شهرستان  دبیرخانه  به  را  خود 

شهرستان( تحویل نمایند:
۱.ارسال مدارک از طریق سایت شبکه ترویج کتاب خوانی به آدرس 

Www.bookpromotion.ir اینترنتی
۲. ارسال آثار از طریق لوح فشرده: آن دسته از مربیان و تسهیلگرانی 
لوح  را در یک  ندارند می توانند آثار خود  اینترنت  به  که دسترسی 
محل  اسالمی شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  دبیرخانه  به  فشرده 

سکونت خود ارسال کنند.
۳. ارسال آثار به روش پستی: آن دسته از تسهیلگران و مربیان که 
امکان ارسال آثار به دو روش باال برای آنان مقدور نباشد می توانند 
آثار و مستندات باشگاه کتاب خوانی خود را به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان محل سکونت خود تحویل دهند تا پس از بررسی 

آثار برتر به دبیرخانه مرکزی ارسال شوند.

در انجمن های کتاب شهرستان های فارس صورت گرفت؛


