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کتاب  نمایشگاه  هفدهمین 
اســتان فارس، بــا حضور 
ارشــاد،  وزارت  معــاون 
اســتانداری  سرپرســت 
فرهنگ  مدیــرکل  فارس، 
و ارشاد اســالمی فارس و 
جمعی از مسئوالن، ناشران، 
نویسندگان و عالقه مندان به 

کتاب، آغاز به کار کرد.
منطقه  ایســنا  گزارش  به 
نمایشگاه  هفدهمین  فارس، 
کتــاب فــارس،  در محل 
بین  نمایشــگاه های  دائمی 
المللی اســتان فــارس در 
شــیراز آغاز به کار خواهد 
کــرد و تا یک هفته پذیرای 
و  کتــاب  عالقه منــدان 

کتابخوانی خواهد بود. 
مدیریت  توســعه  معاون 
و منابــع وزارت فرهنگ و 
مراسم  در  اســالمی  ارشاد 
نمایشــگاه  این  گشــایش 
عوامل  اینکه  به  اشــاره  با 
حرکت  کندکننده  خارجی، 
کشــور در مســیر توسعه 
اســت، گفت: نگاه مادی به 
توســعه در داخل نیز چنین 
نقشــی ایفا می کند، چراکه 
وقتی از ســرانه مطالعه در 
کشور می شــنویم انقدر که 
نــرخ ارز ملتهبمان می کند 
بر  اثری  کتاب  سرانه  میزان 

ما ندارد .

اینکه  بیان  با  الدن حیدری 
عوامــل  اساســی ترین  از 
وحدت، تمســک به کتاب 
الهی است، خاطرنشان کرد: 
جامعه ای  مردمــان  بین  در 
که اهل کتاب هســتند چند 

دستگی دیده نمی شود . 
با  ارشــاد  وزارت  معاون 
بیان اینکــه هرجا از کتاب 
بگوییم گام در مسیر توسعه 
نهاده ایم، خاطرنشــان کرد: 
کشــور ما برای رسیدن به 
توســعه راه زیادی در پیش 
نهادینه  بــرای  باید  و  دارد 
شدن فرهنگ کتابخوانی در 

جامعه بیشتر تالش شود . 
وی بــا بیان اینکــه ژاپن 
امروزه ابرقدرتی اســت که 
سهمی از منابع طبیعی ندارد 
و در مقابل ســهم زیادی از 
عنوان  دارد،  طبیعی  بالیای 
کــرد: دانــش، خالقیت و 
آگاهی مردم ژاپن در توسعه 
آن کشــور ســهم بسزایی 
دارد و مسئوالنش با تدوین 
را  ژاپن  هدفمند  برنامه های 
بــه ابرقدرتی در دنیا تبدیل 

کردند . 
معاون وزارت ارشاد با بیان 
اینکه کتابخوانی نقش مهمی 
در توسعه کشــورها دارد، 
اضافه کــرد: در جامعه ما 
تجمل گرایی در حوزه کتاب 

نحوی که  بــه  دارد  وجود 
تعداد کتاب جمع آوری شده 
و بزرگی کتابخانه از عوامل 
فرهیختگی بشمار می رود و 
تا این فرهنگ کمرنگ نشده 
توسعه  به  باید  آن  ترویج  با 

کشور کمک کرد . 
حیدري بــا انتقاد از اینکه 
فرهنگ در کشور ما در ذیل 
بودجه  اقتصاد و  و  سیاست 
اظهار  اســت،  ناچیــز  آن 
تخصیص  زمــان  در  کرد: 
فرهنگ  حــوزه  به  بودجه 
در  کتاب  همچون  مواردی 
زمــره کاالهای لوکس قرار 

می گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان 
مراســم  این  در  نیز  فارس 
گفــت: در آســتانه میالد 
پیامبری قرار داریم که آغاز 

رسالتش با کتاب است . 
دژکام،  لطــف اهلل  آیت اهلل 
افــزود: جای جــای کالم 

الهی که بر پیامبر نازل شده 
از کتاب ســخن گفته شده 

است . 
اشاره  با  شیراز  جمعه  امام 
پژمان ضیاییان  از  تجلیل  به 
در این مراســم بــه عنوان 
چهره برتــر فرهنگي فارس 
بیان کرد: بــا آقای ضیائیان 
عکس هــای  طریــق  از 
شدم.  آشنا  وی  هنرمندانه ی 
شیراز  از  زیبایی  عکس های 
در جــای جای کشــور به 
به  که  گذاشــته اند  نمایش 
اهل  حرم  ســومین  معرفی 
بیــت)ع( کمک بســزایی 

می کند . 
همزمان  ایسنا،  گزارش  به 
هفدهمین  کار  بــه  آغاز  با 
نمایشــگاه کتــاب فارس 
از پژمــان ضیائیــان، فعال 
عنوان  به  عکاســی،  رشته 
چهــره ی فرهنگی در حوزه 

شیرازشناسی تجلیل شد.

 مدیــر کل منابــع طبیعی 
استان فارس از اجرای طرح 
بیولوژیک بخش آبخیزداری 

در این استان خبرداد.
گفتگو  در  بوستانی  مهرزاد 
با خبرنگار مهــر از اجرای 
بخش  بیولوژیــک  طــرح 
این اســتان  آبخیزداری در 
خبــرداد و گفت: این طرح 

در دو هزار و 500 هکتار به 
با  استان  سازی  غنی  منظور 
کاشت بذر گونه های بومی 

انجام می شود.
وی ادامه داد: اجرای طرح 
آبخیزداری  بیولوژیک  های 
کنترل  در  مهمــی  نقــش 

سیالب دارد.
مدیــر کل منابــع طبیعی 
اســتان فارس از رسوب و 
فرسایش خاک به عنوان یک 
تهدید جدی برای سدها نام 
برد و افزود: در این راســتا 
با اجرای طــرح بیولوژیک 

آبخیزداری در استان فارس 
و با کاشــت بذر گونه های 
کوهی  بادام  جمله  از  بومی 
مــی تــوان گام مهمی در 
جلوگیری از فرسایش خاک 

برداشت.
عملیــات  افــزود:  وی 
علمی  روشــی  بیولوژیکی 
ســاده و کم هزینه است که 
برای  روســتاییان  و  عشایر 
افزایــش درآمــد، ایمنی و 
مقابله با آثار نامطلوب سیل 
و فرسایش می توانند در اجرا 

و توسعه آن مشارکت کنند.

بوســتانی با اشاره به اینکه 
ایــن طــرح در 12 حوزه 
می  اجرا  اســتان  آبخیزدار 
شــود، تاکید کــرد: طرح 
تا  آبخیــزداری  بیولوژیک 
پایان آذرماه در استان فارس 

دنبال می شود.
وی تاکیــد کــرد: بخش 
با  طــرح  این  از  زیــادی 
بهره  و  مــردم  همــکاری 
برداران انجام می شــوذ به 
گونــه ای که با قرق مناطق 
نســبت به بــذکاری اقدام 

خواهد شد.

اســتانداری  سرپرســت 
فــارس گفــت: امنیتی که 
می  آن  به  کشورمان  امروز 
بالــد و زیربنــای هرگونه 
توسعه و پیشرفتی محسوب 
می شــود مرهــون حضور 
نیروهای مردمی بســیج در 
موجب  که  اســت  جامعه 
و  بدخواهــان  می شــود 
دشــمنان ایران عزیز هرگز 
نتواننــد به اهــداف خود 

دست پیدا کنند.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
اســتانداری  اطالع رسانی 
یداهلل  مهنــدس  فــارس، 
طالیه  همایش  در  رحمانی 
کل  ادارات  بســبج  داران 
استان، ضمن گرامی داشت 
فرارســیدن هفته بسیج که 
مقارن شــده است با اعیاد 
ماه ربیع االول و میالد یگانه 
خلقــت، حضــرت خاتم 
مصطفی)ص(  محمد  االنبیا 
ابراز  صــادق)ع(،  امام  و 
امیــدواری کرد: این تقارن  
پرمعنا، الهام بخش موفقیت 
بســیجیان  بیشــتر  هرچه 
انجــام رســالت های  در 
خود شــود تا روز به روز 
شکوفاتر و پویاتر در مسیر 
مورد نظر امــام راحل)ره( 
اسالمی  بنیانگذار جمهوری 
ایران که مبدع و پایه گذار 
بسیج مســتضعفین بود قدم 

بردارند.
که  این  بــر  تاکید  با  وی 
بی  وحدت  و  اتحاد  بسیج، 
مختلف  اقشــار  از  نظیری 
مردم در راستای رسیدن به 
ملت  و  نظام  واالی  اهداف 

همیشه سر افراز ایران است، 
افزود: امــام خمینی)ره( به 
خوبی ایــن قابلیت و توان 
بالقــوه را شناســایی کرد 
و با اعتقاد راســخ به اراده 
و عــزم ملت ایــران برای 
انجــام فعالیت های بزرگ 
سترگ  رویدادهای  خلق  و 
به  خود  اعتماد  تاریخی،  و 
سازمان  تشکیل  با  را  مردم 
بسیج مستضعفین نشان داد.

اســتانداری  سرپرســت 
نظام  کــرد:  عنوان  فارس 
از  اســالمی  جمهــوری 
تا  تشکیل  سالهای  آغازین 
کنــون در همه عرصه های 
سخت و حســاس که نیاز 
مبرم به فداکاری انسان های 
از خود گذشته داشته است، 

مدیون بسیج است.
بیان  با  مهندس رحمانــی 
حضور  با  بسیجیان  که  این 
مخلصانه در جنگ تحمیلی 
و دفاع از کشــور عزیزمان 
صفحات  ترین  درخشــان 
رقم  را  سرزمین  این  تاریخ 
زدنــد، خاطرنشــان کرد: 
هجــوم رژیم بعث عراق به 
کشــورمان نه تنها به قصد 
تصرف خاک بلکه با هدف 
حق  ندای  کردن  ســاکت 
طلبی و آرمان خواهی ملت 
ملت  همه  ترساندن  و  ایران 
های آزاده و حق طلب جهان 
صورت گرفت، اما دفع شر 
رژیم بعث عراق، حماســه 
با مجاهدت  که  بود  بزرگی 
همه  خودگذشــتگی  از  و 
ملت ایران و نیروهای مسلح 
نیز  بسیج  و  گرفت  صورت 

برآمده  نیرویــی  عنوان  به 
از متــن مردم شــهیدپرور 
و فداکار ایــران، زیباترین 
صحنه های عروج انســانی 
را در این عرصه به تصویر 

کشیدند.
خون  رحمانی  مهنــدس 
سرخ شــهدای بســیج را 
ایران  بــزرگ  ملت  آبروی 
قطعا  یادآور شد:  و  دانست 
و  مرز  این  آینده  های  نسل 
بوم با ســرافرازی و افتخار 
مقاومت  و  ها  جانفشانی  از 
در  بســیجیان  پیروزمندانه 
برابــر مهاجمان تــا دندان 
مســلح که از طــرف همه 
ابرقدرت های دنیا پشتیبانی 
می شــدند، سخن خواهند 

گفت.
که  این  به  اشــاره  با  وی 
دفــاع  دوران  در  بســیج 
مقدس از همه ظرفیت های 
مردمی و اقشــار گوناگون 
کرد:  اظهــار  بــرد،  بهره 
پزشکان، مهندسان، معلمان، 
کارگــران،  دانشــجویان، 
اصناف و دانش آموزان در 
گذشتند  خود  از  مسیر  این 
اسالمی  بلند  های  آرمان  تا 
دفاع  از  و پس  محقق شود 
مقــدس نیز در عرصه های 
مختلف و خطیری که ملت 
ایــران نیازمند فــداکاری 
بوده  خود  بسیجی  فرزندان 
اســت، ســازمان بسیج به 
میدان آمده و اتفاقات مهمی 

را رقم زده است.
اســتانداری  سرپرســت 
کارکرد  تبیین  گفت:  فارس 
بسیج در جمهوری اسالمی 

ایران از ایــن حیث داری 
ارزش و اهمیت اســت که 
دارای رویکــردی نوین و 
اختصاصی است و در واقع 
این رویکرد جدید  برخالف 
نظریه جامعه شناختی است 
برای  را  مردمی  که حرکت 
انقالب ضــروری می داند 
نهادهای  از تشکیل  اما پس 
را  بســیج عمومی  قانونی، 
الزم نمی دانند و جلوی هر 
مردمی  و  اجتماعی  حرکت 

را می گیرند.
اســتانداری  سرپرســت 
که  این  بیــان  بــا  فارس 
جمهوری  نویــن  رویکرد 
اســالمی به بسیج، موجب 
مردمی،  نیروهــای  گردید 
پس از انقالب، منفعل نشده 
بلکــه در جهت حفاظت و 
راه  به  انقالب،  از  حراست 
خود ادامه دهند، تاکید کرد: 
کشورمان  امروز  که  امنیتی 
به آن می بالــد و زیربنای 
پیشرفتی  و  توسعه  هرگونه 
مرهون  محسوب می شــود 
مردمی  نیروهــای  حضور 
بســیج در جامعه است که 
بدخواهان  می شود  موجب 
و دشمنان ایران عزیز هرگز 
نتواننــد به اهــداف خود 

دست پیدا کنند .
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اعتقــاد داریم که  همچنان 
تــداوم حرکت موفق و رو 
به رشد ملت ایران در همه 
زمینه های علمی، اقتصادی، 
نیازمند  فرهنگی  و  سیاسی 
حضور پررنگ بسیج و زنده 
ماندن یاد و نام بسیج است.

لوازم خانگی روزهای  بازار 
عجیبــی را می گذرانــد؛ از 
تا  دالر  قیمــت  باالرفتــن 
ماجرایی  واردات؛  ممنوعیت 
که باعث شــده قیمت لوازم 
خانگی به نســبت پارســال 
چندبرابــر شــود؛ جالــب 
اینجاست که کسبه این بازار 
می گویند افزایش قیمت لوازم 
بیشتر  بمراتب  ایرانی  خانگی 

از خارجی هاست.
ماه  اتفاقاتی کــه در چند   
گذشــته در اقتصاد ایران رخ 
داد باعث شد تا نه تنها بازار 
دچار تکانــه و افت و خیز 
شــود، بلکه اتفاقاتی را رقم 
زد که بــرای خیلی ها چندان 
منطقی به نظر نمی رسد؛ یکی 
از این اتفاقات در بازار لوازم 
خانگی افتــاد؛ آنجایی که به 
گفته برخی از فروشــندگان 
بــازار،  در  خانگی  لــوازم 
خانگی  لوازم  قیمتی  رشــد 
ایرانی کــه قطعًا تاثیر ارز در 
قیمت گــذاری آن به مراتب 
کمتر از لوازم خانگی خارجی 
وارداتی است، بیشتر از قیمت 

لوازم خانگی خارجی است.
ایرانــی  شــرکت های 
خانگی  لوازم  تولیدکننده 
باال  را  قیمت هــا  هر هفته 

می برند
پایین  از  نشانه ای  اصال هیچ 
نیست؛  بازار  در  قیمت  آمدن 
حتی در ایــن چند وقت که 
قیمت دالر پایین آمده، لوازم 
عمل  برعکس  ایرانی  خانگی 
قیمت  افزایش  و  انــد  کرده 
داشته اند و شــاید در همین 
چند هفتــه 10 تا 15 درصد 
قیمت لــوازم خانگی ایرانی 

گران تر شد. 
وضعیت بــازار به قدری بد 
اســت و فروش به اندازه ای 
به جای  مــا  آمده که  پایین 
سود 10 درصدی که مصوب 
اتحادیــه اســت، مجبوریم 
اجناســمان را با سود 2 تا 3 
درصدی بفروشــیم چون در 
این شرایط، بازار کشش سود 

بیشــتر را ندارد و مشتری ها 
همین مقــدار هم توان خرید 

ندارند.
من به عنوان کاســب جزء 
این بازار ســال پیش حداقل 
در هفته 20 قلم جنس فاکتور 
می کردم ولی االن در ماه 10 

قلم فروش هم نداریم.
یکــی دیگــر از ایرانــی 
فروش هــای بــازار امیــن 
حضــور کــه دل پــری از 
تولیدکننــده  شــرکت های 
نوسان  می گوید:  دارد  ایرانی 
به  داخلی  شرکت های  قیمت 
قدری زیاد اســت که اصال 
نیســت؛ در  بینی  قابل پیش 
تولید  شرکت های  مدت  این 
هفته  هر  تقریبًا  لوازم خانگی 
و  داشــته اند  قیمت  افزایش 
این در حالی اســت که ما و 
فروشــنده های لوازم خانگی 
فروش  بــرای  بارها  داخلی 
یکباره  به  قیمتش  که  جنسی 
و بــدون اطالع بــاال رفته، 
ضرر کرده ایم و هیچ کس هم 

جوابگو نیست.
ایرانی  ترفند شرکت های 

برای سود بیشتر
او می گویــد: دو هفته پیش 
ایرانی  معروف  برندهای  همه 
تا 20 درصد  قیمتشان را 15 
افزایش دادند؛ حاال نگاه کنید 
من و امثال من که جنس را با 
و حاال  فروختیم  قبلی  قیمت 
مجبوریم بــرای خرید همان 
جنس 20 درصد پول بیشــتر 
بدهیم چقــدر ضرر می کنیم. 
جالــب این اســت که هیچ 
نظارتی بر شرکت های داخلی 
وجود ندارد و در برخی لوازم 
خانگی بزرگ مثل لباسشویی، 
توان قیمــت جنس ایرانی و 
خارجی تنها 200 هزار تومان 
مشتری  وقتی  خب  اســت؛ 
می بیند لباسشــویی ایرانی 5 
مشابه کره ای  و  است  میلیون 
آن 5 میلیــون و 200 هــزار 
تومان، چرا باید جنس ایرانی 
بخرد؟ خب معلوم است این 

قیمت ها اصال معقول نیست.

عضو هیئت مدیــره انجمن 
داروســازان ایران نســبت به 
خرید دارو از بازار ناصرخسرو 
به مردم هشــدار داد و گفت: 
سوداگران ناصرخسرو بی شرمی 
را به حدی رسانده اند که تاریخ 
به صورت  را  داروها  مصرف 
کامال آشــکار تغییر می دهند 
و در مواجهــه بــا اعتراض 
بیماران، توجیــه می کنند که 
تاریخ مصــرف داروها تا یک 
دکتر  است.  تمدید  قابل  سال 
رهبرمژدهی آذر، ضمن هشدار 
نســبت به تهیه دارو از ناصر 
متاسفانه گاهی  خسرو، گفت: 
اوقات شاهد هستیم که مردم 
مجبور می شوند داروهای مورد 
نیاز خود را از ناصرخســرو و 
سایت های مجازی غیر رسمی 
تهیه کنند. در این زمینه مردم 
باید بدانند که سالمت بیماران 
خود را در معرض خطری بیش 
از بیماری اولیــه قرار داده اند. 
متاسفانه بحث تحریم ها و برخی 
کمبودهای دارویی، سبب رونق 
بازار ناصر خسرو شده و این 
موضوع نگرانی های زیادی را 
در جامعه داروسازی کشورمان 
افزود:  وی  است.  کرده  ایجاد 
بی  ناصرخسرو  ســوداگران 
رسانده اند  حدی  به  را  شرمی 
کــه تاریخ مصــرف داروها 

را به صورت کامال آشــکار 
تغییر می دهنــد و در مواجهه 
توجیه  بیمــاران،  اعتراض  با 
مصرف  تاریخ  کــه  می کنند 
داروها تا یک سال قابل تمدید 
اســت. این درحالی است که 
و کذب  دروغ  ادعایی،  چنین 
محض است. مژدهی آذر تاکید 
کرد: هیچ شخصی حق ندارد 
تاریخ مصرف یــک دارو را 
تغییر دهد و چنین حرف هایی 
هم که از ســوی فروشندگان 
دارو در ناصرخســرو مطرح 
می شــود، خالف واقع است. 
مردم باید بدانند که آنها هدفی 
جز فریب مــردم و پر کردن 
دنبال  دارو،  قاچاقچیان  جیب 
نمی کند. عضــو هیات مدیره 
انجمن داروسازان ایران افزود: 
متاســفانه در شرایط فعلی به 
نظر می رسد عالوه بر داروهای 
هم  ایرانی  داروهای  خارجی، 
در ناصرخسرو عرضه می شود 
و در ایــن خصــوص باید 
اطالع رســانی دقیقی به مردم 
انجام شود تا از خرید دارو جز 
از داروخانه های رسمی کشور 
پرهیز کنند. وی در پایان تاکید 
کرد: حتی داروخانه های رسمی 
نیز مجاز به تغییر تاریخ انقضای 
داروها نیستند و این کار تخلف 

محسوب می شود. 

2اخبار

مدیر کل منابع طبیعی فارس به مهر خبرداد:

اجرای طرح بیولوژیک بخش آبخیزداری در استان فارس

سرپرست استانداری فارس در همایش طالیه داران بسیج ادارات استان؛

امنیت و پیشرفت کشور مرهون نیروهای 
مردمی بسیج است

در هفدهمین نمایشگاه کتاب فارس عنوان شد؛

از تغییرات ارز ملتهب هستیم،اما از سرانه کتاب نه!

»فرضعلی ساالری سردری
علی محمودی«

 شــهرها و روســتاها به عنوان کانون 
زندگی بشــری در عصر جدید همواره 
در حال تغییر و تحــول اند. این تحول 
از  دو بُعد سخت افزاری و نرم افزاری 
میباشد. از بُعد سخت افزاری جمعیت و 
بناهای مسکونی، تجاری و صنعتی دائما 
در حال تغییر و گسترش-اند. شهرداری 
ها و دهیاری ها به عنوان نهادهای متولی 
مدیریت، یکی از عاملین اصلی تغییرات 
ســخت افزاری در شــهرها و روستاها 
هســتند . محیط های شهری و روستایی 
هســتند  پویایی  و  دینامیک  های  محیط 
و هر نوع تغییری در بخشــی از شهر یا 
روستا بر سایر بخش ها تاثیر می گذارد. 
به این ترتیب هر نوع کنشــی که منجر 
به ایجاد تغییر در ساختار شهر و روستا 
شــود داری پیامدهای مختلف فرهنگی، 
اجتماعــی،  اقتصــادی، امنیتی و حتی 
سیاسی خواهد بود و همچنین هر پروژه 
اجتماعی  و  فرهنگی  الزامــات  باید  ای 

خاص خود را در نظر داشته باشد. 
بررســي جایگاه و نقش دولت در نظام  
اقتصاد شــهری به ویژه اثرات یارانه و 
جایــگاه آن در اقتصاد شــهری و آثار 
اقتصــادي پرداخت یارانه بر توســعه 
برنامه  در  اساســی  ضرورتی  شــهری 
توســعه  راهبردهای  و  مدیریت  ریزی، 
شــهرها می باشد. هدف از این پژوهش 
ها  یارانه  هدفمندســازی  تاثیر  بررسی 
بر عملکرد مالی شــهرداری ها )مطالعه 
استان  جنوب  هاي  شــهرداری  موردی 
فارس(در سال 94 است. پژوهش حاضر 
از بُعد هدف کاربردی و از نوع پیمایشی 
می باشــد. جامعه آماري مورد بررسي 
)یازده  ها  شــهرداري  پژوهش،  این  در 
شهرداری/ شهرداري هاي جنوب استان 
فارس شامل شهرداري هاي: المرد، مهر، 
اشکنان، اهل، عالمرودشت، وراوی، گله 
دار، بیرم، گراش، الر و خنج( می باشند.
در مطالعة حاضر با برررســی عوارض 
چهارگانه ســاختمانی، نوسازی، مالیات 
بــر ارزش افزوده و عــوارض متمرکز 
با  پرسشنامه  از  آمده  بدســت  داده هاي 
استفاده از نرم افـزارهای SPSS در دو 
تجزیه  مورد  استنباطی  و  توصیفی  سطح 
و تحلیل قرار گرفته شــده اســت و در 
سطح اول با اســتفاده از روشهای آمار 
توصیفی )فراوانــی، میانگین و انحراف 
دموگرافیک  های  داده  تحلیل  به  معیار(، 
شــامل عوارض ســاختمانی، عوارض 
نوســازی، عوارض مالیــات بر ارزش 
های  هزینه  متمرکــز،  عوارض  افزوده، 
پرداخته  عمرانی  هــای  هزینه  و  جاری 
ناپارامتری  آزمــون  طریق  از  و  شــده 
فرض  اســمیرنوف   – کولموگــروف 
آمده  داده هادســت  توزیع  بودن  نرمال 
تحلیل  و  تجزیه  پرسشنامه  سؤال هاي  از 
شــده اســت. همچنین در سطح دوم با 
استنباطي  آمـــار  روش هاي  از  استفاده 
آزمون t تک نمونه ای، تحلیل واریانس 
چند راهه و فریدمن تاثیر هدفمند سازی 
یارانه ها بــر عملکرد مالی، درآمد های 
های  هزینه  متمرکز،  های  درآمد  مستمر، 
جاری و عمرانی شهرداری های جنوب 
فارس مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته 

شده است.
نشــان  حاضر  پژوهش  تفصیلی  نتایج 
مــی دهد کــه درآمدهای شــهرداری 
های جنوب فــارس از طریق عوارض 
ســاختمانی )16/6 درصــد(، زیر یک 
یک  بین  درصــد(،  ریال)36/7  میلیارد 
تا دو میلیــارد ریال، )36/7 درصد( بین 
دو تا ســه میلیارد ریال و )10 درصد(، 
باالتر از ســه میلیارد ریال می باشــند. 
نتایج جدول2 نشان می دهد که عوارض 
نوســازی )60 درصد(، زیر یک میلیارد 
ریال و )40 درصد( بین یک تا دو میلیارد 
ریال می باشــند. و عوارض مالیات بر 
ارزش افــزوده )13 درصــد(، زیر یک 
میلیارد ریــال، )10 درصد( بین یک تا 
دو میلیارد ریال، )70 درصد( بین دو تا 
ســه میلیارد  ریال و )7 درصد(، باالتر 
از ســه میلیارد ریال می باشند. همچنین 
عوارض متمرکز )30 درصد( بین یک تا 
دو میلیارد ریال، )44 درصد( بین دو تا 
ســه میلیارد ریال  و )26 درصد(، باالتر 

از سه میلیارد ریال می باشند. 
استفاده  با  پژوهش  های  فرضیه  بررسی 
از آزمون t تــک نمونه ای میتوان نتیجه 
ها  یارانه  ســازی  هدفمند  کــه  گرفت 
بــر عملکرد مالی، درآمدهای مســتمر، 
درآمدهای متمرکــز، هزینه های جاری 
های  شــهرداری  عمرانی  های  هزینه  و 
جنوب اســتان فارس شــهرداری های 
معنی  و  مثبت  تاثیر  فارس  استان  جنوب 

داری داشته اســت. آزمون سوال تاثیر 
هدفمند ســازی یارانه ها بر هزینه های 
عمرانی  شــهرداری های جنوب استان 
فارس با اســتفاده از آزمون t تک نمونه 
ای بدیــن گونه می باشــد:از آنجا که 
مقدار ســطح معنی داری کمتر از 0.05 
بدست آمده است، فرض صفر را رد می 
کنیم. بنابراین میتــوان نتیجه گرفت که. 
اجرای طرح هدفمندســازی یارانه ها بر 
قیمت تمام شــده و بحث جاری هزینه 
های شــهرداری ها تاثیر گذار است و 
در هزینه های مستمر و نگهداشت شهر، 
کند.  می  تر  ســنگین  را  شهرداری  کار 
اختصاص  باعث  هــا  یارانه  هدفمندی 
دادن بودجــه کمتر بــرای هزینه های 
جاری شــهرداری می شود و این باعث 
سنگین شدن کار شهرداری و در نهایت 
موجب ناتمام یا دســت نخورده ماندن 
ها  شهرداری  های  فعالیت  از  بســیاری 

می شود.
نتایج حاصل از تحقیق نشــان می دهد 
هدفمندســازي  مســتقیم  تاثیراث  که 
یارانــه ها بــر هزینه های جــاری  به 
ویژه هزینه انــرژي مصرفی قابل توجه 
جنوب  مناطق  های  شــهرداري  و  بوده 
اســتان فارس نتوانســته ایــن تاثیر را 
کنترل کند. ایــن موضوع بیانگر اهمیت 
توجه به رعایــت الگوي مصرف انرژي 
در شــهرداري ها می باشد. همچنین در 
بخش درآمدها نیــز افزایش قابل توجه 
درآمد ناشــی از مالیات ارزش افزوده، 
حاصل شده است. اما در بخش تاثیرات 
غیــر مســتقیم و در بخــش درآمدها، 
شــهرداري دچار نوسانات شدید ماهانه 
درآمدي شده است. بخشی از این نوسان 
ناشــی از عدم اطمینان در بازار مسکن 
و تغییــرات بازارهــاي مالی در دوران 

هدفمندی یارانه ها بوده است.
توسعه صنعتی نیاز به اجرای طرح های 
صنعتی دارد. افزایش طرح های عمرانی 
در دست ساخت موجب افزایش مصرف 
مــواد اولیه مثل مواد معدنی ، مواد نفتی 
مواد  فلــزات،  ســاختمانی،  مصالح   ،
شیمیایی و...  شده که این موضوع نیز به 
نوبه خود موجب افزایش قیمت ها شده 
اســت و به دنبال آن تورم افزایش یافته 
است. همچنین برای راه اندازی هر طرح 
بزرگ صنعتی به طور طبیعی مقادیر قابل 
توجهی پول هزینه شــده و وارد جامعه 
می شود که این نیز از جمله عوامل مهم 
ایجاد تورم است، لذا برای جبران تورم 
ناشی از توسعه صنعتی باید یارانه نقدی 
در اختیار عموم قــرار گیرد. از این رو 
هدفمندسازی یارانه ها در شهرداری ها 
تاثیر باالیی در ساخت و ساز و تولید و 

اجرای پروژه های عمرانی داشته است.
هدفمند  تاثیر  واریانــس  تحلیل  نتایج 
ســازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری 
 F های جنوب اســتان فارس با توجه به
و p-value آزمــون مربوطه از طریق 
بررســی عوارض چهارگانه ساختمانی، 
نوســازی، مالیات بــر ارزش افزوده و 
عوارض نتیجه گیری می شود که عوامل 
هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد مالی، 
متمرکز،  درآمدهای  مستمر،  درآمدهای 
هزینه های جاری و هزینه های عمرانی 
شــهرداری های جنوب اســتان فارس 
شهرداری های جنوب استان فارس تاثیر 

مثبت و معنی داری داشته است.
نتایج آزمون مقایســه میانگین رتبه ی 
متغیرها با اســتفاده آزمــون فریدمن از 
آنجا که مقدار p-value  کمتر از 0.05 
بدست آمده اســت، فرض صفر را رد 
می کنیم. بنابراین مي توان نتیجه گرفت 
عملکرد  ابعاد  هاي  رتبه  میانگین  بین  که 
مالی شهرداری ها تاثیر معناداری وجود 
دارد. با توجه به خروجی آزمون فریدمن 
متمرکز  های  درآمد  که  گیریم  می  نتیجه 
از رتبه بیشــتر و باالتــری قرار دارد و 
پس از آن به ترتیب درآمد های مستمر، 
هزینه های عمرانــی و در نهایت هزینه 

های جاری قرار دارد. 
در ایــن پژوهش با توجــه به نتایج به 
دســت آمده، در رابطه با اجراي قانون 
هزینه  افزایش  به  توجه  با  هدفمندسازي 
های جاری و عمرانی شــهرداری ها و  
افزایش قیمت عوامــل مختلف فعالیت 
های عمرانــی و خدماتی و عدم تعادل 
خدمات  های  هزینــه  با  قیمت  افزایش 
رســانی و تخصیص و منابــع اعتباری 
و  حمایت  بــرای  سیاســتهایي  اعمال 
تخصیص منابــع اقتصادی و مالی برای 
شــهرداری ها و  برنامه ریزی اقتصادی 
توســعه  با  مرتبط  گذاری  سیاســت  و 
شهرهای کشور از طریق تعریف کدهاي 
درآمدي و تسهیم اعتبارات و حمایت و 
معافیت های مالیاتی ضروری می باشد.

اتفاقات عجیب در بازار لوازم خانگی

قیمت لوازم خارجی 2 برابر و 
ایرانی ۳ برابر شد

انجمن داروسازان هشدار داد:

تغییر تاریخ  مصرف داروها در 
ناصرخسرو 

بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر عملکرد 
مالی شهرداری ها )مطالعه موردی شهرداری 

هاي جنوب استان فارس(
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