مروری بر کارنامه پربار اسطوره فوتبال
ایران و آسیا :علی دایی

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم
خطاب به مسئوالن:

از بازی در تاکسیرانی
تا عضویت در
کمیته فنی فیفا

باید از اشرافیگری
پرهیز و به معیشت
مردم توجه کنید
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 613 :سال سوم ۱۲صفحه تکشماره 3000 :تومان

نسخه استادان دانشگاه برای توسعه فارس

سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

سرنوشت شیراز
شاید سرنوشــت ترافیکی پایتخت در انتظار
اهالی شهر راز باشد .بســیاری از خیابانهای
ی شهر شیراز ،دیگر مجالی برای گسترش ندارند
اصلی و قدیم 
و تناسب چندانی میان اتومبیلهای ورودی به چرخه حمل و
نقل و گسترش بزرگراهها و خیابانها دیده نمیشود.
در ســاعات اوج رفت و آمــد ،ازدحام اتومبیلها به اوج خود
رسیده و بحران شــلوغی تا حدود زیادی تداعیگر وضعیت
تهران با همه مشکالت روزافزونش است.
از آنجــا کــه گرههای ترافیکی شــهر به صــورت خزنده و
زیرپوستی گســترش مییابند ،بسیاری از شهروندان متوجه
بارقههای منفی آن نشده و رفتهرفته به ازدحام اتومبیلهای
شــخصی در مرکز شهر و گذراندن ساعات طوالنی در پیچ و
خمهای متروپلیس عادت میکنند...
ادامه در صفحه ۲
نماینده خبرگان:

انسان خادم
در بحثهای
سیاسی محصور
نمیشود
صفحه 2

قومی مدیریت شود

منازعات

مشکل 2020
حل شد

جایگاه اقتصادی فارس در کشور برجسته نشده است ،بدون صنایع تبدیلی خامفروشی میکنیم
صفحه 4

شهردار شیراز در مراسم بزرگداشت خواجوی کرمانی:

شیراز را باید به مرکز
رویدادهای ملی و
بینالمللی تبدیل کرد

مدیر مخابرات منطقه فارس:

یکپارچهسازی سامانه علت مشکل
اتصال به اینترنت بود
صفحه 4
استاندار فارس:

از توسعه مراکز
بینالمللی
دانشگاه پیام نور
حمایت میکنیم

صفحه 5

صفحه 3

شیراز آماده
استقبال از
نوروز میشود

مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

فرهنگسازی
منشأ حل
مشکالت است

در مراسم بزرگداشت خواجوی کرمانی مطرح شد:

تقویت روابط فرهنگی شیراز و کرمان
حسین مرعشی :ادیبان جای خالی حکام مغرور و ندانمکار را پر کردند

صفحه 3

رئیس کمیسیون گردشگری:

غرفههای صنایع دستی مقابل
حافظیه ایام نوروز
دایر نمیشود

صفحه 4

در چهارمین همایش ملی توسعه اقتصادی با موضوع توسعه ،فقر و رفاه اجتماعی مطرح شد

برنامهریزی برای مدیریت تغییر

مردوخی اقتصاددان :امروز در کشور  54فرودگاه وجود دارد که فقط  2فرودگاه اقتصادی است و 52فرودگاه زیانده هستند
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس
گفــت :تولید و صادرات پایدار به ایجاد اشــتغال پایدار
میانجامد و ما باید در این مسیر حرکت کنیم.
به گزارش شــیراز نوین به نقل از ایرنــا ،جمال رازقی
در چهارمین همایش ملی توســعه اقتصادی با موضوع
توســعه ،فقر و رفــاه اجتماعی در شــیراز افزود :وقتی
میگوییم کشوری توسعه یافته است یعنی آن کشور در
همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی رشد
یافته باشد و شهروندان آن از بیمه ،تحصیالت رایگان،
رفاه اجتماعی ،امنیت روانی و بهداشت و درمان مناسب
برخوردار باشند.
وی ادامــه داد :بر اســاس آمــار ارائه شــده ،در پایان
اسفندماه سال گذشته حدود  60درصد جمعیت کشور
زیر خط فقر قرار گرفتند که قطعا با توجه به تحوالت و
اتفاقاتی که در ماههای نخست امسال در اقتصاد کشور
روی داد بر تعداد این افراد نیز افزوده شده است.
او اظهار داشت :بحث این است که چرا با وجود امکانات
فــراوان ،معادن ،نیــروی تحصیل کــرده و درآمدهای
نفتی ،شــرایط در کشور اینگونه است؟ آیا استراتژیها،
سیاست گذاریها و بودجه کشور به سمت حذف فقر در
کشور پیش میرود؟ رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود:
تحریمها فرصت مناســبی بود تا بتوان اقتصاد کشور را
از محوریت نفــت خارج کرد و به کاری که بتواند برای
کشــور تولید ثروت کند پرداخت اما این اتفاق نیفتاد
و علت هم این اســت که دولتمردان ما فکر کردند که
توزیع ثروت به جای اینکه دست بخش خصوصی باشد
توسط خودشان انجام شــود .او اضافه کرد :چرا حاضر
نمیشــویم به رقم تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقالب
به تولید ثروت در کشور بپردازیم ،چرا سیاست گذاران
و دولت و مجلس به این سمت نمیروند؟ رازقی گفت:
به رغم همه مسائل و مشکالت نباید از وضعیت موجود
ناامید شویم چرا که این کشور متعلق به همه ماست و
باید همه برای پیشرفت و بهبود شرایط آن بکوشیم.
برنامههای پنجساله و سند توسعه
در ایــن همایش بایزیــد مردوخی اقتصــاددان گفت:
شــاخصهای عملکرد در طــول پنج برنامه توســعه
پنجساله نشان میدهد که با صرف هزینهها و یک ربع
قرن زمان ،دســتاوردها و عملکرد اقتصادی و اجتماعی
برنامههای پنج ســاله توسعه کشور در حد انتظار سند
چشــم انداز نبوده است .او ادامه داد :این در حالی است
که سیاستها به تصویب قانونگذار میرسد که دست کم
این قانون برنامه برای بخش دولتی باید الزام آور باشد و
پیش بینیهایی که صورت گرفته در آنجا باید رخ دهد.
وی ،ضمــن تأکید بر لزوم برنامهریــزی برای مدیریت
تغییر گفت :یکی از مشــکالت اساســی ما نظام تدبیر
به معنای مجموعه قوانین حاکم در کشــور و مجموعه
آییننامهها ،بخشــنامهها و تغییراتی است که طی این
سالها در ساختار دولتها داشتهایم.
مردوخی افزود :شایســتگی نظام تدبیر این اســت که
تعیین کننده است ،منظور حاکمیت قانون و قانونمندی

و کیفیت قوانین و مقرراتی که وضع میشود و همچنین
شــفافیت و مبارزه با فســاد و حفظ حقوق آیندگان و
محیط زیست است.
او اظهار داشت :در کشور ما  160دستگاه و مرجع ایجاد
قانون و مقررات وجود دارد که رقم بسیار باالیی است.
مردوخــی اضافه کرد :گفته میشــود کــه یک هزارو
700مجوز در یک ســامانه در وزارت دارایی ثبت شده
که اگر کار و فعالیتی بنا است شکل گیرد باید بخشی از
این مجوزها را اخذ کند که بســیار زمانبر خواهد بود و
ممکن است فرد از ادامه کار منصرف شود.
این اقتصاددان ادامه داد :همچنین در کشــور از صدر
مشروطیت تاکنون  11هزار عنوان قانون داریم در حالی
که فرانسه با  200سال قانونگذاری تنها  2هزار و 800
قانون دارد .وی ضمن تأکید بــر لزوم تهیه یک برنامه
بلند مدت آینده پژوهی افزود :ما االن نمیتوانیم تصور
این را داشته باشیم که پنج سال آینده اوضاع اقتصادی
کشــور چگونه خواهد بود و چگونه باید باشد ،بنابراین
الزم اســت که به برنامه ریزی برای مدیریت تغییر رأی
دهیم که در نهایت به نفع کشور باشد.
مردوخی گفت :باید راهی پیدا کنیم که اگر زمانی صرف
میشود و یک دولت چهار سال تالش میکند در طول
آن چهار سال دستاوردهای مطلوبی داشته باشیم.
او افزود :امروز در کشــور  54فــرودگاه وجود دارد که
ظاهراً فقط  2فرودگاه اقتصادی است و بقیه برای مردم
و دولت هزینهبر است.
بدون عرضه دالر و ســکه دولتی هم میتوان
تورم و فقر را کاهش داد
اقتصاددان و محقق حــوزه فقرزدایی هم گفت :تجربه
دیگر کشــورها نشــان میدهد که بدون دالر و ســکه
دولتی هم میتوان در بســیاری از شاخصها از جمله
تورم ،فقر و بیکاری به میانگین جهانی نزدیک شــد و
آنها را کاهش داد.
میثمهاشم خانی افزود :دولت اخیراً  160هزار میلیارد
تومــان یارانــه در قالب دالر دولتی بــه وارد کنندگان
پرداخت کرد ،در بهار و تابستان امسال  9هزار میلیارد
تومان یارانه به مســافران خارجــی اختصاص داد که
این عــدد در حقیقت یک وام بالعوض به کشــورهای
توریســتپذیر از جمله مالــزی و ترکیه بود و  12هزار
میلیارد تومان یارانه نیز با هدف کنترل قیمت سکه به
خریداران سکه داده شد.
وی ادامه داد :براساس آمار پیمایش بودجه خانوار سال
 96مرکــز آمار ایران ،در  52درصــد فقیرترین دهک
درآمدی جامعه (هشــت میلیون نفر) هیچ فرد شاغلی
در خانوار وجــود ندارد ،در  32درصد خانوار این دهک
هیچ فردی باسوادی نیســت و میانگین هزینه ماهانه
هریک از این خانوارها برای آموزش فرزندانشــان ســه
هزار تومان است .او افزود :بنابراین میبینیم که پرداخت
این یارانهها که از آنها میتوان به عنوان یارانه ســیاه و
فقرســاز یاد کرد نه تنها کمکــی به کاهش تورم و فقر
نکرد بلکه آنها را تشــدید هم کرد .هاشم خانی اضافه

کرد :یارانهای که به دالر بــرای کنترل قیمت آن داده
میشود یارانه سیاهی است که جز رفتن پول در جیب
عــدهای نتیجه دیگری ندارد و در بودجه و محل تأمین
آن هیچ شفافیتی وجود ندارد.
این اقتصاددان و محقق حوزه فقرزدایی اظهار داشــت:
به جز دالر دولتی ،از دیگر مصادق یارانه سیاه میتوان
به انــرژی ارزان ،وام بدون بهره ،مواد اولیه ارزان ،زمین
رایگان ،معافیتهای مالیاتی قانونی و غیر قانونی و بیش
استخدامیادارات اشاره کرد.
وی افزود :در مقابل یارانه ســیاه ،یارانه ســپید وجود
دارد که میتــوان به اختصاص به جا و مناســب آنها،
کاهش فقر را رقم زد .هاشــم خانی ،در خصوص برنامه
ملــی (فقرزدایی با بودجه صفر) هــم گفت :این برنامه
به مجموعه سیاســتگذاریهایی گفته میشود که بار
بودجهای آن برای دولت بسیار ناچیز است اما تأثیر آن
در فقرزدایی بسیار زیاد است.
بــرای کاهش نابرابریهــای اقتصادی باید
اقدام جدی شود
ی دانشگاه عالمه طباطبایی هم ،ضمن
عضو هیئت علم 
تأکید بر لزوم توزیع عادالنه منابع در کشور گفت :ایجاد
نابرابری زیاد در کشور ما قابل تحمل نیست و باید برای
کاهش این بابرابریهــا فکری کرد و اقدام جدی انجام
داد .علی سرزعیم افزود :امروز مردم ما ناراحت و ناراضی
هســتند و امید آنها کم است و علتش وجود مشکالت
بسیاری است که باعث کاهش رفاه و گسترش فقر شده
اســت .وی ادامه داد :امروز فقر به یک پدیده جدی در
کشور به ویژه استانهای مرزی تبدیل شده و قابل انکار
هم نیست .او اظهار داشت :مردم از نابرابریها به شدت
شــاکی هســتند و این نارضایتی حتی در آن دسته از
افرادی هم که از رفاه نسبی برخوردار هستند وجود دارد
و وقتی که از آنها سؤال میشود که چرا نارضایتی دارید
به طبقات بســیار مرفه اشاره میکنند که فاصله بسیار
زیادی از نظر برخورداری از امکانات با ســایر گروهها و
طبقات اجتماعی دارند.
ســرزعیم گفت :بنابرایــن بیکاری ،فســاد و تبعیض
مهمترین مشکالتی هستند که نارضایتی توده مردم را
شکل میدهند .وی اضافه کرد :میانگین رشد اقتصادی
از ابتــدای انقالب تاکنون کمتر از ســه درصد بوده در
حالی که در دهه  40بیش از  10درصد رشد اقتصادی
در کشــور داشــته ایم .وی گفت :جامعه ما ظرفیت و
تحمل نابرابری زیاد را ندارد و باید در جهت گســترش
عدالت در جامعه گام برداشــت .این عضو هیئت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی بیان کرد :هماینک در کشور
با رشــد پایین در اقتصاد مواجه هستیم و روند توسعه
آنگونه که باید نیست که علت آن را میتوان در غیرمولد
بودن سرمایهگذاریهای انجام شده چه در بخش دولتی
و چه در بخش خصوصی جست و جو کرد.
چهارمین همایش ملی توســعه اقتصــادی با موضوع
توســعه ،فقر و رفاه اجتماعی را اتاق بازرگانی ،صنایع و
معدن و کشاورزی فارس برگزار کرد.

رمحوهم حاجیه خانم بلغاری

با نهایت تأسف و تأثر فراوان درگذشت
(مادر سیدمحمدحسین شفاعتیان)

را بــه اطــاع کلیــه دوســتان و همشــهریان میرســاند ،مراســم تشــییع و
تدفیــن پیکــر آن زنــده یــاد امــروز پنــج شــنبه  97/10/20ســاعت  9صبــح
در دارالرحمــه شــیراز برگــزار میگــردد و همچنیــن مراســم ترحیــم آن
عزیــز از دســت رفتــه روز جمعــه  97/10/21ســاعت  10:30صبــح در هتــل
بــزرگ چمــران واقــع در بلــوار چمــران برگــزار میگــردد.
حضــور شــما ســروران گرامــیدر ایــن مجلــس و قرائــت فاتحــه موجــب
شــادی روح آن مرحومــه و تســلی خاطــر بازمانــدگان خواهــد شــد.

خانوادههای :شفاعتیان ـ بلغاری

ِ
ُّ ْ
َ
واالکرام
ذوالجالل
یبقی َو ْج ُه َر َّبک
کل َمــن َعلیها َفان و َ
ِ

س مح حس
ی
عت
ش
جناب آاقی ید مد ن فا یان
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فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین کرد؛
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای
جناب عالی و خانواده محترم را از پروردگار متعال خواهانیم.
مدیریت و کارکنان روزنامه شیرازنوین

