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استان

زهرامطهری-تماشا
در ســال هــای اخیر اخــذ مالیــات از خانــه و خودروهای 
کــه  اســت  شــده  کشــور  مالیاتــی  نظــام  وارد  لوکــس 
براســاس قانــون بودجــه، خانــه هــای بــاالی ۱۰ میلیــارد 
تومان و خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشمول 

مالیات شدند.
از زمــان تصویــب ایــن ارقــام بــرای اخــذ مالیــات از ایــن 
خانــه ها و خودروها تاکنون، همواره یکی از موضوعات 
ح می شود،  انتقادی مهمی که از ســوی کارشناس مطر
خ های تعیین شــده برای این خانه ها و  پایین بودن نر
خ ها  خودروهاســت کــه به اعتقاد کارشناســان، ایــن نر

همه لوکس نشین ها را در تور مالیات قرار نمی دهد.
امــا به این نکته کارشناســی توجه نشــده بــود تا اینکه 
ارقــام ثبــت شــده از مالیــات هــای اخــذ از ایــن دو پایــه 
مالیاتــی نشــان داد که مالیــات قابل توجهــی تاکنون از 

خانه و خودروهای لوکس دریافت نشده است.
آن و  بــا تصویــب اساســنامه  صنــدوق ملــی مســکن 
تأیید شــورای نگهبان شــروع به کار کــرده و بنا به گفته 

رئیــس هیأت عامل این صنــدوق تا کنون ۶۶۰۰ میلیارد 
تومــان عمدتــا از خزانه دولت در آن جمع شــده اســت؛ 
این در حالی اســت که تا کنــون مالیات خانه های خالی 
۲۲ میلیــارد تومان و مالیــات واحدهای لوکس فقط ۲۷ 

میلیون تومان بوده است؛ یعنی تقریبا هیچ!
از ابتدا مهم ترین منبع پیش بینی شــده برای صندوق 
ملی مســکن، مالیات های بخش مسکن و ساختمان 
عنوان شــد حــاال اما جــای خالی مالیات در آن مشــهود 
است. گفته می شود وزارت راه و شهرسازی مسئولیت 
شناســایی واحدهــای خالــی و لوکس را بــه منظور اخذ 
مالیات بر عهده دارد که ۵۲۰ هزار خانه خالی را شناسایی 
کــرده امــا ظاهــرا هنــوز لیســتی درخصــوص خانه هــای 
لوکس ارایه نشــده است. اواســط خرداد امسال، سید 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از عدم اراده دولت قبل 
بــرای اجرای قانون مالیات بر خانه های لوکس صحبت 
کــرد.  بنا به گفته خاندوزی، آذرماه ســال ۱۴۰۰ آیین نامه 
خانه هــای لوکــس بــه تصویــب هیــأت وزیــران رســیده 
است. حاال اما کارشناسان می گویند مالیات واحدهای 

گران قیمت و لوکس ابزار اجرایی ندارد.
مالیــات خانــه های لوکس وســاختمان هــای خالی قرار 
اســت به صندوق ملی مســکن تزریق شــود و به نوعی 
مهمتریــن منبــع مالی بــرای آن در نظر گرفته شــده بود 
بــه نظر می رســد طــی ۱۵ ماه گذشــته مالیــات چندانی از 
محــل منابع بخــش مســکن وارد این صندوق نشــده 

اســت، زیرا آنچه عمال از مالیــات خانه های خالی آن هم 
پس از دو سال از تصویب قانون آن به دست آمده ۲۲ 
میلیارد تومان است و رقم دریافتی از مالیات خانه های 
بــا قیمــت بیــش از ۱۰ میلیارد تومــان فقــط ۲۷ میلیون 

تومان بوده است.
 در شرایطی که روند کند اخذ مالیات از لوکس نشین ها 

بــه خصوص صاحبــان خانه هــای گران قیمــت، صدای 
بســیاری از مســئوالن و مجلســی هــا را بلند کــرده بود، 
وزیــر اقتصــاد نیــز از نبــود ضمانــت اجرایــی بــرای اخــذ 
مالیــات از خانــه های لوکس گله کرد و خواســتار کمک 
مجلــس بــه منظور تعییــن ضمانــت اجرایی بــرای اخذ 
ایــن مالیــات شــد. طبق گفتــه خانــدوزی، وزیــر اقتصاد 
تــا زمانی که صاحب خانه لوکســی که شناســایی شــده 
اســت، قصد خرید و فروش نداشــته و ناگزیر از گرفتن 
برگــه مفاصــا حســاب مالیاتی نباشــد، نمی تــوان از وی 
مالیــات گرفت، یعنی اگــر فردی قصد فروش خانه خود 

را نداشته باشد، ابزاری برای وصول آن وجود ندارد.
ایــن اظهــارات خانــدوزی در حالــی اســت که بر اســاس 
فرآیندهــای  تحلیــل  و  طراحــی  دفتــر  مدیــرکل  اعــالم 
مالیاتــی، در راســتای اخذ مالیــات از خانه های لوکس و 
مطالبه حق دولت، کســانی که نسبت به پرداخت این 
مالیــات اقــدام نکننــد، طبــق مقــررات مــاده ۲۱۸ قانون 
مالیات های مســتقیم اموالشــان برای وصول مالیات 

با رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف خواهد شد.

بررســی ها از بــازار لوازم خانگــی پایتخــت حاکــی از وفــور 
انواع کاالها و در مقابل رکود کامل در خرید و فروش ها 
کــه کارخانجــات و  اســت. ایــن رکــود تــا حــدی اســت 
فروشــندگان برای کسب مشتری دست به تخفیفات 

گسترده زده اند. 
بــه گزارش ایرنــا، فعاالن بازار لوازم خانگــی می گویند: در 
سال جاری افزایش قیمت های تولید همراه با کاهش 
قــدرت خریــد مــردم منجــر بــه رکــود ســنگین در بــازار 

لوازم خانگی شده است.

و  فروشــندگان  تــا  شــده  ســبب  مســئله  همیــن 
کارخانجــات تولیــدی، کاالهــای خــود را با تخفیــف ارائه 

کنند.
یکی از فروشــندگان در این زمینه گفت: از شهریورماه 
یکی از برندهای بزرگ کشور که به صورت فرانچایز با آن 
کار مــی کنیم، از قیمــت مصرف کننده محصوالت خود 
۸.۶ درصد به ما تخفیف می دهد و ما نیز کاالها را با یک 
تــا ۱.۵ درصــد ســود به فروش می رســانیم، بــا این حال 

خریداری برای این کاالها نیست.

فرنچایز یا حق امتیاز گونه ای از کسب و کار است که بر 
پایه آن به یک شرکت اختیار داده می شود که تولیدات 
یــا فراورده هــای شــرکت دیگــر را بفروشــد و در برابر آن 
مبلغــی دریافــت کنــد که بــه این مبلــغ، مبلغ فرانشــیز 

می گویند.
وی بیان داشت: در حالی که به قول معروف »قید برخی 
کاالها را زده ایم« و زیر قیمت به فروش می رسانیم، اما 

همچنان خریداران استقبالی نمی کنند.
ایــن فعــال بــازار بــه قیمــت یــک مــدل تلویزیــون در 
کــه روز گذشــته ۱۵.۳ میلیــون  کــرد  دیجــی کاال اشــاره 
تومــان قیمت گذاری شــده بود، اما امــروز آن را به ۱۳.۵ 
میلیون تومان کاهش داده اند؛ موضوعی که رکود بازار 
و کاهش شدید خرید اجناس از سوی مردم مهمترین 

دلیل آن است.
وی افــزود: حتــی کارشناســان وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت که هر چنــد هفته یک بار قیمت هــا را برای به 
ج در سایت و استفاده در جداول آماری  روز رسانی و در

بــا مــا چــک می کننــد، چنیــن افــت قیمت هایــی را باور 
نمی کنند.

ایــن فروشــنده، همچنین به دو مــدل دیگر تلویزیون 
خانگــی دو برنــد اصلــی کشــور اشــاره کــرد کــه اولــی در 
چنــد روز اخیر با پنــج میلیون تومان کاهــش و دیگری 
با حدود ۲۰ درصد تخفیف ارائه می شــود و تأکید کرد:  با 

این حال همچنان خریداران استقبال نمی کنند.
رکوداینروزهایبازار *اغتشاشات،عاملدیگر

، یکــی از دالیل  فروشــنده دیگــری در بــازار امین حضــور
رکــود بــازار را اغتشاشــات و نــا آرامی هــا به ویــژه در مرکز 
شهر و بازار عنوان کرد که سبب شده تا افراد و به ویژه 
خانوارهــا تــا زمــان آرام شــدن اوضــاع از حضــور در ایــن 

مناطق صرف نظر کنند.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی، اقدامــات این شــرکت ها 
در ارائــه تخفیفــات ســبب شــده تــا دیگــر شــرکت ها و 
کارخانجــات نیــز از غافله عقب نمانند و هر یک ســعی 
کنند با ارائه برنامه های متنوع و جذاب، اندک خریداران 

ایــن روزها را به ســمت و ســوی خــود جلب کننــد و اگر 
اغراق نکنیم جنگی بین آنان بر سر مشتریان در گرفته 

است.
اخیــر  ماهــه  پنــج  چهــار-  حــدود  در  تصریح کــرد:  وی 
بــازار بســیار  بــه  از ســوی شــرکت ها  عرضــه تولیــدات 
ح هــای مختلفی از جملــه تحویل  زیــاد شــده و حتی طر
مشــتریان  بــرای  روزه   ۶۰ و  روزه   ۳۰ تحویــل  فیزیکــی، 
 برقرار اســت و دســت مشتری را برای خرید باز گذاشته 

است.
گذشــته  ماه هــای  در  شــد:  یــادآور  فروشــنده  ایــن 
ایامــی را بــه یــاد می آوریــم کــه جنــس در بــازار کــم بود و 
وقتــی تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی محصــوالت خــود 
 را بــه صــورت نقــد یــا اقســاط چنــد ماهــه پیش فروش 
مــی کردند، خلف وعده کرده و کاال را با تأخیر چند ماهه 
تحویل مشتری می دادند، اما این روزها آن قدر جنس 
فراوان اســت که خبری از این خلف وعده ها نیســت و 

حتی زودتر از موعد تحویل می دهند.

مهدیاسالمی-تماشا
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: از 
تأمیــن پایــدار آب و بــرق به عنــوان  دو اولویت اصلی  در 
شــهرک صنعتی ارســنجان خبــر داد و گفت: بــا رفع این 
موارد، این شــهرک صنعتی مســیر توسعه صنعتی این 

شهرستان هموار می شود.
بــه گــزارش روزنامــه »تماشــا«، به نقــل از روابــط عمومی 
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فــارس مهنــدس ســید 
مصطفی هاشمی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
شــهرک صنعتی ارســنجان که در فرمانداری شهرستان 
برگــزار شــد از تعامــل خوب دســتگاه های اجرایــی برای 
 رفع این مشــکالت تقدیر کرد و گفت: بر اســاس برنامه 
زمــان بندی تا یک ماه آینده مشــکل آب و برق شــهرک 

صنعتی رفع می شود.
وی  با بیان اینکه زیرساخت مناسبی در شهرک صنعتی 
ارســنجان برای ایجاد واحدهــای جدید صنعتی و جذب 
ســرمایه گــذاران فراهم شــده اســت، گفت: در شــهرک 
صنعتــی ارســنجان ظرفیــت ایجــاد و اســتقرار ۱۶۴واحد 
صنعتــی بــا پیــش بینــی ۸۵۰ نفــر اشــتغال و نیــز جذب 

سرمایه گذاران فراهم شده است.
وی گفــت: همه زیرســاخت ها بــرای اســتقرار واحد های 

صنعتی در این شــهرک صنعتی فراهم شــده و شــهرک 
دارای  مســاحت  هکتــار   ۶۶ بــا  ارســنجان  صنعتــی 
 امکانات زیربنایی نظیر آب، برق، گاز، شــبکه فاضالب و 

تصفیه خانه فاضالب است.
طریقخــطعبوریبرق *درخصــوصبــرقهماکنوناز

تأمینشدهاست موردنیاز
وی بــا بیــان اینکــه در خصوص برق هم اکنــون از طریق 
خــط عبــوری برق مورد نیاز تأمین شــده اســت در ادامه 
ســخنانش اظهار داشــت: بــا پیگیری های انجام شــده  
، کار  اصــالح  توســط ایــن شــرکت و انتخــاب پیمانــکار
ح شــرکت  خــط  انتقــال شــهرک صنعتــی بــر اســاس طر
بــرق در حال انجام اســت کــه با به مدار آمــدن این خط، 
بســتر تأمیــن بــرق پایــدار از خــط اختصاصــی از پســت 
بــرق ارســنجان فراهــم و بــا توجــه بــه خریــد تجهیــزات 
 کلیــد ایســتگاه در گذشــته، در تعامــل بــا شــرکت بــرق 
منطقــه ای فارس ایــن خط اختصاصــی را در کوتاه ترین 

زمان راه اندازی می کنیم.
هاشــمی همچنیــن بــا اشــاره تأمیــن آب از طریــق آبفا و 
مشــکالت ناشــی از قطعی آب در تابســتان برای صنایع 
آبفــا شهرســتان   زودی  بــه  گفــت: مقــرر شــد  موجــود 
انشــعاب جدیــد از محــل خط جدید به شــهرک صنعتی 

متصــل کنــد  کــه این موضوع نیــز در مرحلــه نهایی قرار 
دارد. مدیــر عامل شــرکت شــهرک های صنعتــی فارس 
افــزود: هــم اکنــون 9۲ قــرارداد بــا ســرمایه گــذاران بــرای 
ایجــاد واحد هــای تولیــدی و صنعتی منعقد شــده که از 
 ایــن تعــداد ۵ واحــد با اشــتغال زایــی ۳۵ نفــر در مرحله 

بهره برداری است.
*ســرمایهگذارانبــاتوجــهبــهظرفیتهــایموجــوددر
شهرســتانارســنجانووضعیتمناســبزیرساختی

برایایجادواحدهایتولیدیاقدامکنند
بــه  توجــه  بــا  خواســت  گــذاران  ســرمایه  از  هاشــمی 
و  ارســنجان  شهرســتان  در  موجــود  ظرفیت هــای 
وضعیت مناســب زیرســاختی در این شــهرک صنعتی، 
از ایــن فرصت برای ایجاد واحد های تولیدی و اشــتغال 

پایدار صنعتی در این شهرستان استفاده کنند.
وی تصریــح کــرد: واحدهــای تولیــدی در ایــن شــهرک 
صنعتــی که بــه بهره برداری برســند  تا ۱۳ســال معاف از 

مالیات هستند.
فــارس  صنعتــی  هــای  شــهرک  شــرکت  عامــل  مدیــر 
و  زیرســازی  عملیــات  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
آســفالت بخشــی از خیابان هــا با اعتبار ۷۰میلیــارد ریال 
ح نیز توسط پیمانکار در حال انجام است  گفت: این طر

و تا دوماه آینده به بهره برداری می رسد.
فــارس  صنعتــی  هــای  شــهرک  شــرکت  عامــل  مدیــر 
همچنین بر رفع مشــکل صدور اسناد جاده دسترسی 
شــهرک صنعتی تأکید کــرد و گفت: چنانچه اســناد این 
ح آســفالت کامل و  جــاده ســریع تــر صادر شــود مــا  طــر

شبکه روشنایی را در دستور کار قرار می دهیم.
مناطقمحروماستکه *شهرکصنعتیارسنجاندر

مابهآنتوجهویژهداریم
هاشــمی بــا بیــان اینکــه شــهرک صنعتــی ارســنجان در 
مناطــق محــروم اســت که مــا بــه آن توجــه ویــژه داریم، 
گفت: تالش می کنیم شــرایط را به گونه ای فراهم کنیم 
که توسعه صنعتی در آن هرچه سریع تر محقق و شاهد 

اشتغال پایدار باشیم.
در این برنامه مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
فارس با همراهی فرماندار شهرستان از شهرک صنعتی 
و زیرســاخت هــای موجــود در آن و نیــز ۶ واحد صنعتی 
بازدیــد و بــه بررســی مســائل و مشــکالت ایــن واحدها 

پرداخت.
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی فــارس در 
ایــن بازدیدهــا بــر تســریع در ســاخت و ســاز واحدهــا 
بــا هــدف رســیدن بــه تولیــد و اشــتغال پایــدار تأکیــد 
واحدهــا  از  بــرداری  بهــره  بــا  امیدواریــم  گفــت:  و  کــرد 
 شهرســتان ارسنجان به ســمت توسعه صنعتی پیش 

رود.  

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیفارسبهشهرستانارسنجانانجامشد؛ سفر در

شهرکصنعتی تأمینآبوبرقپایدار
ارسنجان

پراید بازرسیاز توقیفوانتپیکانوکشف145کیلوتریاکوکشف90کیلوگرمحشیشدر فرمانــده انتظامــی فــارس از کشــف ۱۴۵ کیلوگــرم 
تریاک در بازرســی از یک دســتگاه وانت پیکان در 

محور مواصالتی هرمزگان-شیراز خبر داد.
کــرد: کارکنــان  ســردار رهام بخــش حبیبــی بیــان 
انتظامــی الرســتان بــا همــکاری مأمــوران پلیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان بــا اقدامــات فنی و 
تخصصــی مطلــع شــدند فــردی بــا یــک دســتگاه 

وانت پیکان در محور مواصالتی هرمزگان-شیراز 
در حال انتقال یک محموله مواد مخدر است که 
موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار 

دادند.
وی افــزود: مأمــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجع 

قضائــی بــه محــل مورد نظــر اعــزام و بــا برپایی تور 
ایســت و بازرســی موقــت، موفــق شــدند وانــت 
پیــکان حامــل مواد مخــدر را شناســایی و پس از 

طی مسافتی تعقیب و گریز آن را توقیف کنند.
فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه در این 

خصــوص یــک قاچاقچی حرفه ای دســتگیر شــد، 
گفــت: متهــم بــرای ســیر مراحــل قانونــی روانــه 

دادسرا شد.
فــارس  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین  همچنیــن 
کیلوگــرم  پرایــد 9۰  از ســواری  بازرســی  در  گفــت: 

حشیش کشف و راننده نیز دستگیر شد.
کــرد: در اجــرای  ســردار یوســف ملــک زاده بیــان 
ح برخــورد بــا قاچاقچیــان و ســوداگران مــرگ،  طــر
روز گذشــته مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
فسا حین گشــت زنی در محور مواصالتی داراب-

شــیراز به یک ســواری پراید حامل بار مشکوک و 
با اقدامات فنی و تخصصی آن را توقیف کردند.

وی خاطر نشــان کرد: در بازرســی از این خودرو 9۰ 
کیلوگــرم حشــیش کشــف و راننده نیز دســتگیر 

شد.

لوازمخانگیباوجودکاهشقیمتها بازار رکوددر
مقاومت مردم در برابر گرانی ها نتیجه داد؛

یک عضو کمیسیون اقتصادی:

بادستفرمونفعلیمسئوالن
وعدههایدولتبرایساختمسکن

زمینمیماند بر
یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 
گفت: متأسفانه مســئوالن اجرایی در وزارت راه و شهرسازی 
 عملکــرد قابــل قبولــی در ســاخت مســکن و اخــذ مالیــات از 

خانه های خالی ندارند. 
اصغــر ســلیمی در گفــت وگــو بــا ایســنا دربــاره وضعیــت بازار 
مسکن، بیان کرد: رئیس جمهور در ابتدای دولت این وعده 
را دادند که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که در قانون 
جهش تولید مســکن پیش بینی شده اســت می سازد و در 
اختیار مردم قرار می دهد اما به نظر می رسد با دست فرمانی 
کــه مجریانــی این حــوزه در حال حرکت هســتند ســاده ترین 
راه پــاک کردن صورت مســئله اســت، بــا ادامه رونــد فعلی در 
ساخت مسکن باید مجریان این قانون دو صفر از ۴ میلیون 
واحــدی کــه قول ســاخت آن را بــرای ۴ ســال داده بودند، کم 

کنند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
خانههایخالیاخذنشدهاست *مالیاتقابلتوجهیاز

این عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس در ادامه اظهار کرد: 
از ســوی دیگر مجلس قانون اخذ مالیــات از خانه های خالی 
را نیز مصوب کرده اســت اما تاکنون اقدام قابل توجهی برای 

گرفتن مالیات از خانه های خالی انجام نشده است.
شــهرهایگراندنیاباالتر کالنشــهرهااز *قیمتمســکندر

رفتهاست
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلس شــورای اســالمی بــا بیان 
اینکــه بــه جرأت مــی توانم بگویم تا بــه امروز حتــی یک واحد 
مســکونی در منطقــه ما ســاخته نشــده اســت، تصریــح کرد: 
بــا روند فعلی که دوســتان در وزارت راه و شهرســازی در حال 
فعالیــت هســتند، انتظــار نمی رود که شــعار دولــت در حوزه 

مسکن محقق شود.
وی ادامــه داد: امــروز مــا شــاهد رکــود بــی ســابقه ای در بــازار 
از  برخــی  و  تهــران  در  مســکن  قیمــت  هســتیم.  مســکن 
کالنشــهر هــا از برخــی شــهرهایی که در ســطح دنیــا در بحث 

گرانی مسکن پیشرو بوده اند، باالتر رفته است.
ســلیمی در پایان تأکید کرد: ما از یک طرف می گوییم نزدیک 
به ۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما از سوی دیگر آنها 
را ساماندهی نکرده ایم. اگر تا به امروز حداقل ۵۰۰ هزار واحد 
مســکونی خالی از این رقم ۲ میلیونی را وارد بازار کرده بودیم 
خیلی از چالش های بازار حل می شد. در ساخت مسکن نیز 
اگر حداقل ۱ میلیون از این ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته 

می شد امروز بخشی از مشکالت حل شده بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس:

فارسنیازمندبرندمشخصومعینی
زمینهگردشگریسالمتاست در

عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی اســتان فارس گفت: شــرکت گردشــگری سالمت 
در  اســتان  ایــن  فعــال  بیمارســتان  پنــج  حضــور  بــا  فــارس 

گردشگری سالمت، در کشور عمان تاسیس می شود. 
ســهراب شرفی در جلسه تخصصی کمیســیون گردشگری و 
کســب و کارهای وابســته اتــاق بازرگانی فارس کــه با موضوع 
گردشــگری سالمت برگزار شد، بیان کرد: در سفر اخیر سفیر 
عمــان به اتاق بازرگانــی فارس، موضــوع نگرانی های مقامات 
ایــن کشــور از مرگ و میرهای اخیر چنــد تن از بیماران عمانی 
آنهــا رفــع  از درخواســت های  ح شــد و یکــی  در فــارس مطــر
مشــکالت حوزه گردشگری ســالمت برای مردم کشور عمان 

بود که در این زمینه راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفت.
او افــزود: همــکاری و تقویت بیشــتر مراودات اســتان فارس 
در حوزه گردشــگری ســالمت یکــی از بخش های مــورد تأکید 
کشــور عمان اســت لذا در این زمینه باید راهکار مناســب و 

کاربردی در استان اجرایی شود.
پنــج  بــا ســهامداری  بــا پیشــنهاد تشــکیل شــرکتی  شــرفی 
بیمارســتان دارای گواهینامــه IPD اســتان فــارس در کشــور 
عمــان بــرای پذیرش بیماران از کشــور عمان بــه فارس اظهار 
کرد: این شرکت بیماران را از کشور عمان پذیرش و خدمات 

خود را در استان فارس ارائه می دهد.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق 
بازرگانــی فــارس اضافــه کــرد: در حــال حاضــر درصــد زیــادی از 
متقاضیان گردشگری سالمت فارس از کشور عمان هستند 
ح می توانیــم میزبــان بیمــاران  کــه در صــورت اجــرای ایــن طــر
بیشــتری از کشــورهای دیگر حوزه خلیج فارس از جمله قطر 

و کویت نیز باشیم.
او بــا تأکیــد بر اهمیــت بهــره بــرداری از پتانســیل های فارس 
در خصــوص گردشــگری ســالمت ادامــه داد: اســتان فــارس 
نیازمند برند مشخص و معینی در زمینه گردشگری سالمت 
اســت کــه بــه واســطه آن بتــوان در راســتای جذب توریســت 
درمان اقدام کرد و این برند به صورت درگاهی امن و تسهیل 
ارائــه خدمــت باکیفیــت پزشــکی در  کننــده، بتوانــد مســیر 
بخش هــای عمومــی، تخصصی و فــوق تخصصی بــه بیماران 
متقاضــی درمــان در اســتان را از ســایر کشــورها بــه خصوص 

کشورهای حوزه خلیج فارس روان سازد.
شرفی با دعوت از فعاالن این عرصه برای ارائه نظرات راهبردی 
و کارشناسی برای راهگشایی در این خصوص عنوان کرد: به 
دنبــال تبیین برنامه جامع و اجرای اصولــی، عمیق و کاربردی 
برای حل مشکالت و تقویت زیرساخت های حوزه گردشگری 
ســالمت در اســتان هســتیم، لذا از فعاالن بخش خصوصی 
در ایــن حــوزه در اســتان انتظــار داریــم نظــرات تخصصــی و 
کارشناســی خود در خصوص راه اندازی شــرکت های توســعه 
گردشــگری ســالمت در کشــورهای هدف را به این اتاق ارائه 

کنند.

توسعهوتولید مدار *شهرکصنعتیارسنجانبر
*انعقاد92قراردادسرمایهگذاریدرشهرکصنعتیارسنجان

خانههایخالیولوکستقریباخالیاست! مالیاتستانیدولتاز تور

سیدهناهیدتقویان-تماشا
مؤسســه آمــوزش عالــی زند شــیراز مفتخر بــه دریافت 
مقام نخست در بخش فیلم در دهمین جشنواره ملی 
رویش شــد. به گزارش »تماشا«، سید ابراهیم حسینی 
بــا اعالم خبر کســب رتبه اول در بخش فیلم داســتانی 
در آییــن اختتامیه دهمین جشــنواره ملی رویش ویژه 
دســتاوردهای فرهنگی و هنری دانشجویان کل کشور 
گفت: امروزه شاهد رشد روزافزون فعالیت های فردی 
و گروهــی، در زمینــه هــای فرهنگــی، هنــری، اجتماعی و 
دینــی هســتیم. به شــکلی کــه اســتعدادهای شــگرفی 
در جای جای کشــور رشــد یافته و شــکوفا شــده اند. از 
این رو در جهت شــناخت و رشــد ظرفیــت های بالقوه 

جامعه، جشنواره ملی رویش راه اندازی شده است.
افــزود:  شــیراز  زنــد  عالــی  آمــوزش  مؤسســه  رئیــس 

هــدف از ایــن جشــنواره، بــروز توانمنــدی هــای افــراد و 
دســتاوردهای کانــون های مختلــف می باشــد. در این 

گردهمایــی ســالیانه، دانشــجویان و کانــون هــا، آثــار و 
توانمندی های هنری و فرهنگی خود را بر طبق شــرایط 

و ضوابط مربوط به جشنواره آماده و ارسال می نمایند. 
جشــنواره ملــی رویــش بــه صــورت ســالیانه با دســتور 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با همکاری 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاهی، در ســطح 
دانشــگاه های کشــور برگــزار می شــود. این جشــنواره 
، در جهت  بــا مشــارکت دانشــگاه های سراســر کشــور
شــکوفایی اســتعدادهای ارزشــمند فرهنگــی، هنری و 
دینــی، افــراد مســتعد را شناســایی و مــورد تقدیــر قــرار 
می دهد. حســینی در ادامه تشریح کرد: بر این اساس 
عالقــه منــدان به شــرکت در ایــن رویداد فرهنگــی، آثار 
خــود را کــه مــی توانــد شــامل فیلمنامــه، نمایشــنامه، 
در  و  آمــاده  شــود  غیــره  و  موســیقی  ادبــی،  قطعــات 
 زمــان اعالم فراخــوان به مرکز ارزیابی جشــنواره ارســال 
می نمایند. هدف از این جشنواره دانشگاهی، نهادینه 

سازی هویت کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها 
مــی باشــد. از طرفــی در این رویــداد ملی ســالیانه، افراد 
مستعد و توانمند شناسایی شده و برای فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی معرفی می شوند. هدف دیگر این 
جشــنواره ترغیب جامعه دانشــگاهی به فعالیت های 
فرهنگــی و هنــری، و همچنیــن ترویــج فعالیــت هــای 

گروهی در دانشگاه ها می باشد.
در پایان نیز ریاســت محترم مؤسسه آموزش عالی زند 
شــیراز، موفقیت و کســب مقام اول در جشــنواره ملی 
رویــش توســط ســید ســینا ولدبیگــی دانشــجو رشــته 
مدیریــت بانکــی مؤسســه آموزش عالــی زند شــیراز در 
بخش فیلم کوتاه داســتانی را به این دانشجوی گرامی 
و خانــواده بــزرگ زنــد تبریک گفت و توفیــق روزافزون را 

برای وی از خداوند خواستار شدند.
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