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برخی از قوانین کشور با مفاهیم رونق صنعت گردشگری مغایرت دارد
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی   گفت :متاسفانه برخی از قوانین
موجود در کشور با مفاهیم رونق صنعت گردشگری مغایرت دارد...

امام جمعه شیراز:

استاندارجدید ازسیاست زدگی در
فارس جلوگیری کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

الیحه  FATFهنوز در مجمع و مجلس
مطرح نشده است

ایرنا :عضو مجمع تشــخیص مصلت نظــام گفت :الیحه
گروه ویــژه اقدام مالی ( )FATFهنوز در مجلس شــورای
اسالمی   و این مجمع مطرح نشده است.
ســردار احمد وحیدی ،پنجشــنبه در آیین افتتــاح پایگاه
مقاومت بســیج حضرت احمدبن موســی (ع) در شیراز بیان
داشت :تنها الیحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مورد تصویب قرار گرفته ،اصالح قانون پولشویی است.
وی افزود :قانون پولشویی که در سال 1386مورد تصویب
قــرار گرفته بود ،اصالحاتی نیاز داشــت که این اصالحات در
قالب الیحه پیشنهادی دولت ارایه شد و پس از آن دو باره به
مجمع تشــخیص مصلت نظام ارجاع داده شد و مورد تصویب
قرار گرفت.
رئیس دانشــگاه و پژوهشگاه عالی دفاعی ملی و تحقیقات
گفت :کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم
به کنوانســون پالرمو نیز یکی از کنوانســیون هایی است که
دولت برای پیوســتن به آن پیشــنهادی مطرح کرده بود که
ایرادهایی بر آن وارد بود.
وحیدی ادامه داد :اشــکاالت موجود در الیحه یاد شده نیز
به دولت ارایه شد و پس از رفع آنها مجددا به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع داده شد و هم اینک این مجمع در حال
بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.
کنوانســیون مبارزه با جرائم ســازمان یافتــه فرا ملی که
موسوم به پالرمو است ،از معاهدههای چند جانبه مورد حمایت
سازمان ملل متحد است.
این کنوانســیون در پانزدهم نوامبر سال  2000میالدی با
قطعنامه مجمع عمومی   ســازمان ملل متحد به تصویب رسید.
این کنوانسیون دارای بخش هایی از جمله ،پروتکل پیشگیری،
ســرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان،
پروتــکل علیه قاچاق مهاجران از طریــق زمین ،دریا و هوا و
پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است.

 ۹اثر منقول استان فارس
آماده ثبت ملی است

مهر :مدیرکل میراث فرهنگی فارس از تدوین پرونده  ۹اثر
منقول استان فارس برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد.
مصیــب امیری گفت :طی برنامه ریزی های انجام شــده
تدوین پرونده های  ۹اثر منقول اســتان فارس جهت ثبت در
آثار ملی نهایی شده است.
وی ادامه داد:این آثار شــامل ؛نقوش برجسته کاخ والرین،
قرآن هفــده منی دروازه قرآن که هــم اینک در موزه پارس
نگهداری می   شود ،درپوش استودان برزین با کتیبه پهلوی و
سنگ قبر آذرشــب (نیروگاه) با کتیبه پهلوی ،سنگ قبر پناه
با کتیبه پهلوی ،پیکره گاو -مرد بیشاپور و سنگ قبر نیکداد-
برزیدک با کتیبه پهلوی از موزه مجموعه جهانی بیشاپور است.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان فارس یادآور شد :تاکنون
 ۳۳اثــر منقول فارس در فهرســت آثار ملی ثبت شــده که
همه آنها اشیای هخامنشــی متعلق به موزه مجموعه جهانی
تخت جمشید است.
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پشت نوبتی دریافت جهیزیه نداریم
مدیر کل کمیته امداد فارس اعالم کرد که در میان خانوادههای زیر پوشــش
در این استان ،کسی پشت نوبت دریافت جهیزیه ازدواج نیست...

فعالیت افزون بر  20هزار گروه جهادی بسیج در کشور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :هم اکنون  11هزار گروه جهادی در کشور
در حال فعالیت هستند که تا پایان سال  97این تعداد به بیش از  20هزار...

سردار غیب پرور در شیراز خبرداد

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

فرمان تاریخی رهبر معظم انقالب

فعالیت افزون بر  20هزار گروه جهادی
بسیج در کشور
عکس :فارس

ایرنــا :نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز با
اشــاره به انتخاب اســتاندار جدید فارس ،گفت :خوشبختانه
دولت اســتاندار بومی   برای فارس انتخاب کرد و انتظار است
وی به دور از سیاســت زدگی اســتان را به ســمت پیشرفت
هدایت کند.
آیتا ...لطفا ...دژکام در خطبه های نماز جمعه شــیراز
افزود :استاندار جدید فارس به دلیل بومی   بودن و طی کردن
مراحل مختلف دســتگاه های اجرایی فارس تجربه خوبی از
وضعیت اســتان دارد و این حســن برای وی و این اســتان
محسوب می   شــود که نیاز به گذشــت زمان برای شناخت
مسایل فارس ندارد.
نماینــده ولی فقیــه در فارس اضافه کرد :فارس اســتان
پهناوری اســت و نیاز به انجام اقدامــات زیادی دارد که باید
انجام شــود و از اســتاندار جدید درخواســت دارم با حرکات
سیاسی فرصت خدمت به مردم را از دست ندهد.
وی با اشــاره به سابقه تغییر اســتاندار فارس در سالهای
گذشــته گفت :این مسأله به فارس ضربه زده که امیدوارم در
آینده با محقق شــدن ثبات مدیریت ارشــد توام با نظارت بر
فعالیت وی ،دیگر شاهد این امر نباشیم.
آیــتا ...دژکام در ادامــه به رویدادهای اخیر در شــیراز
پیرامون مرگ کارتن خواب ها اشــاره کرد و گفت :در مواجهه
به این مساله حرکت خوبی از سوی دانشجویان صورت گرفت
که به ما مسئوالن گوشزد کرد که این مشکل در شهر وجود
دارد و البته خوشــبختانه مسئوالن امر نیز به جای لجبازی با
این مسأله خوب برخورد کردند که منجر به ایجاد گرمخانه در
شیراز برای بی خانمان ها شد.
امام جمعه شــیراز گفت :بعضی مطالــب ناامید کننده ای
که در فضــای مجازی قرار داده می   شــود و موجب نشــر
نومیدی شده گناه کبیره است؛برخی افراد با انتشار پست های
ناامید کننده در فضای مجازی دستاوردهای  40ساله انقالب
را مورد نقد قرار داده و معتقدند باید با آمریکا مذاکره کنیم که
این خیانت به جمهوری اسالمی   است.
وی اشــاره کرد :مســئوالن نبایــد به فضــای ناامیدی
در کشــور دامــن بزنند که این مســأله خیانتــی بزرگ به
جمهوری اسالمی   خواهد بود.
امام جمعه شــیراز در ادامه به روز پرســتار اشــاره کرد و
گفت :در بســیاری از موارد می   توان از بیماران در منزل بهتر
نگهداری کــرد که هم هزینه های مالی مــردم کاهش پیدا
می   کند و هم دســتاوردهای بهتری نیز خواهد داشت که این
مسأله از سوی مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قالب
ارایه طرحی در حال دنبال شدن است که در آینده جزییات آن
عمومی   خواهد شد.
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فارس

نکته اول و آخر)
رهبــر معظم انقالب در دیدار اخیر هــزاران تن از مردم قم با
ایشان ،تأکید فرمودند که "جوانان با هوشمندی ،فضای مجازی را
به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند".
نتیجهگیری اخالقی)
در کشــاکش روزها و هفتههای اخیر پیرامون محدود ساختن
فضای مجازی در کشور ،به باور این حقیر به عنوان روزنامهنگاری
که بیــش از دو دهه در عرصه رســانه و مطبوعات ملی و محلی
فعالیت دارد ،تأکید یاد شــده از ســوی مقام معظم رهبری ،با توجه به شناخت عمیق ایشان از شرایط
کنونی ایران و جهان ،فرمانی تاریخی در حوزه فضای مجازی کشور به شمار میرود.
درست است که فضای مجازی همچون تیغ دو لبه ،از یک سو "فرصت" و از سویی دیگر "تهدید"
به نظر میرســد اما تأکید و به عبارتی فرمان تاریخی رهبر معظم انقالب به جوانان مبنی بر اســتفاده
"هوشمندانه" از فضای مجازی به نوعی تایید و تأکید بر این "فرصت"است.

فعاالن صنعت فارس و انتظارات از استاندار

ایرنا :رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:
هم اکنون  11هزار گروه جهادی در کشــور در
حال فعالیت هســتند که تا پایان ســال  97این
تعداد به بیش از  20هزار گروه افزایش می   یابد.
ســردار غالمحســین غیب پرور ،پنجشــنبه
در آییــن افتتاح پایگاه مقاومت بســیج حضرت
احمدبن موســی (ع) در شــیراز افزود :بر اساس
برنامه ریزی های صورت گرفته ،هر پایگاه بسیج
باید دارای یک گروه جهادی باشد.
وی ،بیــان داشــت :یکــی از معیارهایی که
بســیجیان بر اســاس آن مــورد ارزیابــی قرار
می   گیرنــد ،خدمات رســانی به مردم اســت ،و
به همین ســبب تمــام نیروهای بســیجی در
سراســر کشــور این آمادگی را دارند که در کنار
دولــت و همســو بــا برنامه های آن بــه مردم
خدمت رسانی کنند.
غیــب پرور با اشــاره به اینکــه رهبر معظم
انقالب ،بسیج را ارزشــمند ترین سرمایه کشور
دانســتند ،گفت :یکی از برنامه هایی که بسیج به
دنبال آن اســت ،خدمت رسانی به مردم است و
اگر این نهاد می   خواهد همچنان به فعالیت های
خــود ادامه دهــد باید بــه فکــر خدمتگزاری
به مردم باشد.

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین ادامه داد:
ظرف  40ســال گذشــته کشــور همواره درگیر
مشکالت مختلفی بود اما در نتیجه تالش هایی
که صورت گرفته ،جمهوری اســامی   همواره در
تمام مسایل در قله افتخار است.
غیب پرور بیان داشــت :با توجه به این که در
آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب هستیم
باید ضمن تزریــق روحیه امید به جامعه یکی از
اصلی ترین وظایف همه دســتگاه های نظام این
باشد که دستاورد های چهل ساله انقالب را برای
مردم تبیین کنند.
حضور بســیج نوید بخش امنیت در
جامعه است
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه
شیراز هم در این آیین گفت :حضور بسیج نه تنها
نوید بخش امنیت در جامعه است بلکه حضوری
معنوی است.
آیــت ا ...لطــف ا ...دژکام افــزود :ایجــاد
پایگاه هــای مقاومت بســیج ،نوید بخش تربیت
جوانانی مذهبی ،متدیــن و پایبند به ارزش های
دینی و انقالبی است.
وی اضافه کرد :تفکر بســیج ،تفکر توســعه
و اســتمرار راه شهداســت و اگــر در تمام نقاط

جامعه پایگاه های بســیج ایجاد شــود دشــمن
ناامید می   شود.
امام جمعه شیراز ادامه داد :بخش قابل توجهی
از شهدای انقالب را بسیجیان تشکیل می   دهند
و انقالب اســامی   ایران مدیون خون های پاک
این شهداست.
آیــتا ...دژکام با اشــاره به افتتــاح پایگاه
مقاومت بسیج حضرت احمدبن موسی (ع) گفت:
این پایگاه صرفا متعلق به بســیج نیســت بلکه
به خاطر تاثیرگذاری کــه در افکار عمومی   دارد،
پایگاه قرارگاه اصلی فکری و فرهنگی مردم نیز
می   تواند باشد.
تفکر بسیج در جامعه ترویج شود
تولیت آســتان مقدس احمدی و محمدی (ع)
هم در این آیین بیان داشــت :تفکر بســیج باید
در تمام ابعاد جامعه ترویج و گسترش داده شود.
آیتا ...ســید علــی اصغر دســتغیب افزود:
بســیجی بــودن در جمهوری اســامی   ایران،
نشان دهنده انقالبی بودن مردم است.
وی اضافــه کرد :بســیج ،نگینی درخشــان
و مجموعــه ای از نیروهــای مردمی   اســت که
بایــد از ظرفیت هــای آن در خدمــت به مردم
استفاده شود.

مدیر کل کمیته امداد فارس اعالم کرد:

پشت نوبتی دریافت جهیزیه نداریم

احمد رضا سهرابی

مدیر کل کمیته امداد فــارس اعالم کرد

که در میان خانوادههای زیر پوشــش در این
اســتان ،کسی پشــت نوبت دریافت جهیزیه

ازدواج نیست.
محمد بذرافشان در حاشیه اهدای  50مورد
جهیزیــه ازدواج به خانوادههای زیر پوشــش
کمیته امداد یادآور شــد که از ابتدای ســال
 97تاکنون شــش هزار و  200مورد جهیزیه
به ارزش  18میلیارد تومــان به خانوادههای
نیازمند در استان اهدا شده است.
او در همیــن رهگذر خاطرنشــان کرد که
اهدای این تعــداد جهیزیه در مدت مشــابه
سالهای گذشته بیسابقه بوده است.
شــایان ذکر است اهدای  50مورد جهیزیه
اشــاره شــده در این خبر ،اقدامی   مشارکتی
از ســوی کمیتــه امــداد فارس و ســازمان
مردمنهــاد و خیریــه "آبشــار عاطفههــا"
بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برخی از قوانین کشور با مفاهیم رونق صنعت گردشگری مغایرت دارد

ایرنــا :عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
شــورای اســامی   گفت :متاســفانه برخــی از
قوانین موجود در کشــور با مفاهیم رونق صنعت
گردشگری مغایرت دارد که باید اصالح شوند.
رحیم زارع ،عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس و
دبیر اتحادیه صنف رستوران ها و سفره خانه های
ســنتی شــیراز افزود :رونق گردشگری یکی از
ضروری ترین مســایل کشــور است که مفهوم
واقعی آن همانا عدالت در توزیع ثروت است.
وی اظهار داشــت :یکی از محورهای اصلی
گردشــگری در هر کشور ،صنعت غذاست و هر
چقدر این صنعت تقویت شــود بــه عنوان یک
جاذبه مهم می   تواند مورد توجه گردشــگران به
ویژه گردشگران خارجی قرار گیرد.
عضــو کمیســیون تلفیق مجلس شــورای
اســامی   اضافه کرد :هنگامی   که گردشــگری
وارد یک کشور می   شــود ،عالقه مند است تا با
آســایش خاطر و با حوصلــه از تمام جاذبه های
آن کشــور دیــدن و از غذاهــای بومــی   آن
استفاده کند.
زارع ادامــه داد :در ایــن مورد مــا به عنوان
نماینــدگان مردم باید از بخــش خصوصی که
یکی از اصلی ترین متولیان صنعت غذا به شمار

می   آیند و نقش مهمی   در رشــد و شکوفایی آن
دارند ،حمایت کنیم.
نماینده مردم شهرســتان های آباده ،بوانات و
خرم بید در مجلس شــورای اسالمی   بیان کرد:
یکی از مهــم ترین مشــکالت اتحادیه صنف
رســتوران ها و ســفره خانه های سنتی ،موضوع
مالیات بر ارزش افزوده اســت که می   کوشــیم
تا واحدهای صنفی رســتوران و غذاخوری ها از
پرداخت آن معاف شوند.
زارع بیان کرد :معافیت غذا از مالیات بر ارزش
افزوده ،موجب افزایش تمایل مردم و گردشگران
برای استفاده بیشــتر از رستوران ها و واحدهای
غذاخوری می   شــود و این موضوع می   تواند در
اشتغال کشور نیز نقش مهمی   ایفا کند.
نباید بر غذا ،مالیات بر ارزش افزوده
وضع شود
رئیس اتحادیه صنف رســتوران ها و ســفره
خانه های سنتی شــیراز هم در این دیدار گفت:
غذا به عنوان یکی از سه عامل اصلی حیات بشر
همواره مورد توجه متولیــان امر بوده و در هیچ
جای دنیا بر یک عامل حیاتی مانند غذا ،مالیات
بر ارزش افزوده وضع نمی   کنند.
کوروش صالحی افزود :هم اکنون نزدیک به

ایرنا :استاندار فارس در نشست معارفه خود که در واقع نخستین جلسه رسمی   آغاز کار وی به شمار می   رود،
مهمترین اولویت های کاری خود را اعالم کرد که توجه به موارد اقتصادی هم در آن اعالم شده است.
عنایتا ...رحیمی   استاندار فارس در آیین یادشده که  18دی  97برگزار شد اعالم کرد :ایجاد زمینه مناسب
برای جذب ســرمایه گذاری ،تقویت بخش خصوصی ،تکمیل پروژه های عمرانی از جمله برنامه هایی است که
در استان فارس به دنبال آن هستیم.
وی گفت :قطعا در مســیر توســعه و پیشــرفت ،چالش ها و تنگناهایی هم وجود دارد که بر همه آنها واقف
هســتیم و با تعامل مدیران ،نمایندگان مردم فارس در مجلس شــورای اسالمی ،نماینده ولی فقیه در استان و
اعضای شورای تامین می   توان بر این چالش ها فائق آمد و در زمینه توسعه استان و تحقق اهداف دولت تدبیر
و امید گام برداشت.
برخی از فعاالن اقتصادی و متولیان صنعت فارس از دولت و نماینده عالی آن در اســتان فارس انتظارهایی
دارند که در گفت و گو با ایرنا بیان کردند .این متولیان صنعت گفتند :اگر این انتظارها برآورده شــود ســرعت
حرکت و نیل به اهداف واالتر افزایش خواهد یافت.
اقتصاد فارس با ایجاد مراکز تجاری در بازارهای هدف توسعه می   یابد
مدیر عامل شــرکت خدماتی شهرک بزرگ صنعتی شــیراز گفت :اگر استاندار جدید فارس عزمش را برای
حمایت از بخش صنعت جزم کند می   تواند اقداماتی را مخصوص استان فارس انجام دهد که نه تنها در اقتصاد
استان تاثیر بگذارد بلکه منجر به رونق تولید در فارس شود.
جــواد باصری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد:یکی از اقداماتی که می   توان انجام داد این اســت
که با اســتفاده از منابعی که در استان وجود دارد و استفاده از ظرفیت دستگاه هایی چون سازمان صنعت معدن
و تجارت و همچنین شــرکت شهرک های صنعتی فارس نســبت به ایجاد مراکز تجاری و انبار در کشورهای
همسایه که بازار هدف صادراتی تولید کنندگان استان است اقدام شود.
وی بازار کشور های عراق ،افغانســتان ،پاکستان ،عمان ،قطر و امارات را مقاصد صادراتی تولیدکنندگان
استان فارس عنوان کرد و اظهارداشت:با ایجاد دفاتر توسعه تجارت استان فارس در کشورهای هدف عالوه بر
مدیریت ،راهبری و رایزنی تجاری محصوالت این دفاتر می   توانند ترمینالی برای محصوالت تولیدی اســتان
در بازار های هدف باشند.
باصری اضافه کرد :اگر اینگونه دفاتر در کشــور های بازار هدف صادرات اســتان ایجاد شوند روند بازاریابی
محصوالت و حضور تولیدات استان در بازارهای بین المللی افزایش چشمگیری خواهد داشت هرچند در سطح
کالن سازمان توسعه تجارت و اتاق های بازرگانی اقداماتی را انجام داده اند.
مدیر عامل شــرکت خدماتی شهرک بزرگ صنعتی گفت :زیرساخت های صنعت در استان مشکالت جدی
دارد این در حالی اســت که شهرک بزرگ صنعتی شیراز به لحاظ ابعاد ،حضور سرمایه گذاران و ظرفیت تولید
سومین شهرک صنعتی بزرگ در کشور است.
او افزود :اســتاندار فارس باید برنامه ای برای تامین آب شــهرک صنعتی شیراز داشته باشد و مشکل را با
حضور دستگاه های مرتبط برطرف کند تا جذب سرمایه گذاران در شهرک بزرگ صنعتی افزایش یابد.
به گفته مدیرعامل شــرکت خدماتی شهرک بزرگ صنعتی اگر مسائلی که در پیش روی صنعتگران وجود
دارد برطرف شود قیمت کاالی تولید شده استان کاهش می   یابد.
مشکالت صنعتگران استانی نیست بلکه ملی است
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت فارس گفت :بخش بزرگی از مشــکالتی که صنعت داشــته و کاهنده
سرعت صنعتگران استان فارس بوده مشکالت ملی است و مشکالت استانی تا حد امکان برطرف شده است.
سهراب شــرفی در خصوص مشکالت صنعتگران اســتان فارس اضافه کرد:مشکالت در حوزه تامین ارز،
تامین مواد اولیه ،عدم ارتباط موثر میان بانک ها از جمله اصلی ترین مشــکالتی اســت که صنعتگران با آنها
دســت و پنجه نرم می   کنند ،این مشکالت ،مشــکالتی ملی است که تنها مدیران کالن کشور می   توانند آنها
را برطرف کنند.
وی اضافه کرد :اقتصاد ارتباط مســتقیمی   با شرایط بین الملل دارد و نمی   توان با مناسبات سیاسی اقتصاد را
تحت کنترل قرار داد از این رو اگر شــاهد بهبود مراودات بین المللی باشیم می   توان امیدوار به بهبود وضعیت
صنعتگران بود.
شرفی بیان کرد :استاندار فارس اگر به دنبال بهبود توسعه اقتصاد استان است تنها برنامه های سیاسی نباید
اولویت کاری استاندار باشد بلکه باید با نگاهی جامع به دنبال ایجاد تحرک و پویایی در چرخه اقتصاد استان از
طریق توانمند سازی بخش خصوصی باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد :اســتاندار فارس می   تواند بخشــی از مشــکالت اســتان را از طریق ارتباط
با دســتگاه های کشــوری نظیر وزارت خانه های صنعــت معدن و تجارت و اقتصــاد و دارایی مطرح کند و با
گشایش هایی که روی خواهد داد می   توان نسبت به همکاری مدیران کل این دستگاه ها در استان امیدوار بود.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت فارس با اشــاره به کارگروه رفع موانع تولید عنوان کرد:اســتاندار جدید
فارس می   تواند با انتصاب مدیران پویا نســبت به تحرک در چرخه اقتصاد تاثیر گذار باشــد البته نباید از نقش
کارگروه های رفع موانع تولید و جذب ســرمایه گذار که به ریاست اســتاندار برگزار می   شود غاقل شد زیرا در
این کارگروه با حضور نمایندگان دســتگاه های اجرایی به بررسی و حل مشکالت سرمایه گذاران و طرح های
اقتصادی اقدام می   شود.
او معتقد اســت :مشکالت قانونی و همچنین بوروکراسی اداری از جمله مشکالتی است که سرمایه گذاران
و صنعتگران با آن مواجهند و باید به صورت فراگیر در کل کشور برای این مشکل تدبیری در نظر گرفته شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور خبر داد

طراحی بستههای گردشگری مذهبی ویژه خارج از کشور

یک هزار واحد صنفی در شیراز زیر پوشش این
اتحادیه قرار دارند و بیش از  10هزار نفر در این
واحدها مشغول به کار هستند.
وی بیان داشت :همچنین تقاضا برای حدود
یک هــزار واحد صنفــی دیگر در رســته های
مختلــف این اتحادیه وجــود دارد که با معافیت
رستوران ها و ســالن های غذاخوری از پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده می   توان به ایجاد اشتغال
برای  20هزار نفر دیگر امیدوار بود.

معاون فرهنگی ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور از طراحی بستههای گردشگری مذهبی برای توزیع
در خارج از کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،غالمرضا عادل در ســفر به شیراز با حضور
در مرکز روابط بینالملل آســتان مقدس علیبن حمزه(ع) شیراز از خدمات این مجموعه برای رونقبخشی به
گردشگری مذهبی تقدیر کرد.
وی در تشریح یکی از برنامههای سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای ترویج گردشگری مذهبی اظهار
داشــت :در چند ماه اخیر پیشــنهادها و پیگیریهایی برای تهیه یک بسته فرهنگی تبلیغی که بتوان در خارج
از کشــور ارایه داد ،داشتهایم .وی افزود :بســتههای فوق ،در اختیار اماکن مذهبی مانند امامزادگان ،مساجد و
یا بعضی از موقوفات خاص که ظرفیتهای الزم را دارند قرار میگیرد.
عادل گفت :بحث گردشــگری مذهبی ،هم به عنوان یک مســأله اقتصادی و هم یک موضوع فرهنگی،
برای ما بسیار مهم است.
این مســئول ادامه داد :عالوه بر برنامههای فرهنگی که در اماکن متبرکه به گردشــگران ارایه میدهیم،
صرف حضور افراد در این آستانهای مقدس و بودن در کنار علمای بزرگ ،اثر وضعی خود را بر جان میگذارد.
معاون فرهنگی ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت :فعالیتهایی که برای ترویج گردشگری
مذهبی صورت میگیرد نیاز به هماهنگی با تورها ،آموزش راهنمایان گردشــگری و تهیه محتواهای مناسب
دارد.
وی افزود :باید از ظرفیت استانها استفاده کنیم و به متخصصان بومی   هر استان آموزشهای الزم در این
زمینه داده تا عالوه بر صرفهجویی در هزینهها ،از ظرفیتها هم استفاده شود.

