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پاسخ شهرداری درباره فعالیت های عمرانی در انتهای بولوار نماز

مجوز ساخت هستند ،پروژه آسمان شامل چندین
بلوک است که مانند پروژه های آبادگران و زکریا از
سالهای قبل مجوز و پروانه ســاخت را اخذ کرده
است« .فریدی» ادامه داد :بعد از دستور دادستانی
مشهد و نصب تابلوی ممنوع بودن ساخت و ساز در
این محدوده ،در صورت مشاهده با هر گونه فعالیت
عمرانــی بــدون مجــوز و پروانه ســاخت بهشــدت
برخورد و اعمال قانون میشود.

 5طرحاوقافبرایحاشیهشهرمشهد
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه یک مشــهد
از اجرای پنج طرح ویژه برای حاشــیه شــهر مشهد
خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف
و امور خیریه مشهد ،حجت االسالم محمد صفرپور
در تشریح اقدامات سه ماهه اداره ناحیه یک مشهد
تصریح کــرد  :طــرح حیات وحــی ،ویــژه حمایت از
مجموعه هــای قرآنــی تربیــت محور ،طــرح صوت
داوودی ویــژه ائمه جماعات مســاجد ،طرح رویش
ویژه حمایت از تشــکل های هیئتــی تربیت محور،
طرح مهر تحصیلــی ویژه دانش آمــوزان و طرح مهر
تندرستی ویژه بیماران نیازمند است که به صورت
ویژه برای مردم حاشیه شهر برگزار می شود .حجت
االسالم صفر پور همچنین مهلت ثبت نام مسابقات

قرآن اوقاف را تا  26خرداد اعــام کرد و گفت :این
مسابقات طی روزهای 29تا 31خرداد در دو بخش
خواهران و برادران برگزار می شود و تاکنون 522
نفر در هشــت رشــته حفظ 10 ،5و  20جزء و کل و
دعاخوانی ،تحقیق و ترتیل شرکت کرده اند.
• ۵طرح سرمایه گذاری

وی همچنین با اشاره به پنج طرح سرمایه گذاری
ایــن اداره طــی امســال اظهار کــرد  :پــروژه های
مسکونی مراد علی ،دهباشیان ،شعرباف و ثابتی
مســکونی و پــروژه تجــاری و اقامتــی پیمــان  3با
حدود  12میلیارد تومان سرمایه گذاری از ابتدای
امسال اجرایی شده است.

عیادتمدیرکلارشادازاستادامیربرزگر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
از استاد «امیر برزگر» پیش کســوت شعر خراسان
عیادت کــرد .به گــزارش روابــط عمومی ارشــاد،
«جعفر مروارید» در این دیدار شــاعران خراســانی
به ویژه پیش کســوتان هنر قدســی شــعر را ذخایر
معنــوی این اســتان خواند و بــر لزوم توجــه هرچه
بیشــتر به آنهــا تأکید کــرد .وی در ادامــه به یکی
از اشــعار عرفانــی امیر برزگر اشــاره کــرد و گفت:
شاعران ،به مثابه سالکان راه حق ،کسانی هستند
کــه راهســخت عرفــان را ازطریــق حــس باطنی و
شــاعرانه خویش به خوبــی و شــفاف و زالل همراه
بــا حســی عاطفــی و پرداختشــده و شــاعرانه در
اختیار مخاطــب میگذارنــد« .افشــین تحفهگر»
معــاون فرهنگــی و مطبوعاتی ارشــاد نیــز از امیر
برزگر خراســانی به عنــوان یکی از چنــدبازمانده
نســل پیشکســوت و قدرتمند شعر خراســان نام

بهرهبرداری از100دستگاه مینی بوسجدید درمشهد

آیین بهره بــرداری از  100دســتگاه مینی
بوس با اعتباری حــدود  14میلیارد و 200
میلیون تومان که  70دســتگاه از این تعداد
با استاندارد آالیندگی یورو  4و  30دستگاه
با اســتاندارد آالیندگی یورو  5مجهز شــده
اند و ظرفیت جا به جایی  360هزارمســافر
را بــه صــورت روزانه دارنــد ،روز گذشــته با
حضور شهردار مشــهد ،مدیرعامل سازمان
اتوبوسرانی و جمعی از اعضای شورای شهر
مشهد در بازار خودروی مجیدیه برگزار شد.
•وعده جبران عقب ماندگی ناوگان
حمل و نقل تا پایان سال

به گزارش «خراسان رضوی» ،در این مراسم،
شهردار مشهد با بیان این که عقب ماندگی
ناوگان حمل و نقــل عمومــی را جبران می
کنیم ،گفــت :به مســئوالن مختلــف تاکید
کردیم کــه در حوزه نــاوگان حمــل و نقل با
توجه به تقاضایی که در بازار وجود دارد عمل
کنند تا روند تکمیل ناوگان را تا پایان سال به
جایی برســانیم که حداقل عقب ماندگی را
جبران کرده باشیم.
محمدرضا کالیــی اظهار کــرد :معتقدیم با
توجه به مجموعه فعالیتهایی که در شــهر
مشهد انجام میشود با کمک امام رضا(ع)
و همدلی مسئوالن ،دســتگاههای مختلف
و مــردم ،شــاهد رونق مناســبی در مشــهد
هستیم؛ اشتغال و رونق تولید برای داشتن
شهری در شأن امام رضا(ع) ،تمام مسئوالن
ارشد و کالن استان را در کنار هم قرار داده
است .شهردار مشهد تصریح کرد :استاندار
با درک و فهم باال و دید مناســب به مســائل
اصلــی و اولویــت دار پیش مــی رود و همان
طور که مقــام معظــم رهبری بر اشــتغال و
معیشــت مردم تاکیــد کردنــد ،نــگاه آقای
استاندار و معاونانش بر همین مسئله است.
همچنینعلماوامامجمعهبزرگوارنیزبراین
موضوع تاکید دارند.وی یادآور شــد :بدون
اغراق مشــهد در پروژه های سرمایه گذاری
و زیر ساختی از همه شهرهای کشور جلوتر
است و فعالیت پروژه های سرمایه گذاری و

زیرساختی و خدمت رسانی در شهر مشهد
نسبت به بقیه شهرها بی نظیر است که این
متعلق به همین نگاه است .مجموعه فعاالن
اقتصادی با عشــق امام رضا (ع) جلو آمدند
که قطعا اثر خودش را در اشــتغال گذاشــته
است .کالیی افزود :در عین حال در برخی
مــوارد بوروکراســیهایی وجــود دارد کــه
برخی زیرمجموعهها بــدون در نظر گرفتن
مسئله اصلی چوب الی چرخ میگذارند که
من فکر میکنــم میتوانم از ســوی مدیران
ارشد اســتان بگویم که آن ها موافق اجرای
پروژههــای اقتصــادی و تولیــد اشــتغال با
حفــظ هویــت و شــأن مشــهد هســتند ،به
ســرمایهگذاران اطمینــان میدهیــم کــه
مسئوالن استان دغدغه شهر مشهد را دارند
و چون گفــت وگو میکنیم ،مشــکالت حل
خواهد شــد و قطار خدمت به مــردم و رونق
همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد.
در ادامــه این مراســم ،مدیرعامل ســازمان
اتوبوســرانی شــهرداری مشــهد آمــاری از
وضعیت این سازمان ارائه داد و گفت :هزار
و  ۷۰۰دســتگاه اتوبــوس و مینــی بوس در
مشــهد حدود یــک میلیون مســافر جابه جا
می کننــد ،همچنیــن عمر ناوگان هشــت و
یک دهم سال است که رو به فرسودگی می
رود و باید برای اصالح ناوگان تالش کنیم.
ســید مهدی حســینی پویا افزود :بازسازی

 ۳۰۰دســتگاه اتوبــوس از چنــدی پیــش
در دســتور کار قــرار گرفته و چند دســتگاه
آماده شده اســت و تا شــهریور ماه به مرحله
بهــره بــرداری می رســیم که بــا ایــن اقدام
برای اولین بار در کشــور توانستیم روی این
اتوبوس هــا کولر نصــب کنیــم .وی تصریح
کرد :برای هر سفر درون شهری چهار هزار
تومــان هزینــه می شــود کــه  ۸۱درصــد را
شهرداری و  ۱۶درصد را مردم و  2.5درصد
را دولت پرداخت می کند ،البته قرار بود یک
سوم را شهرداری ،یک ســوم را دولت و یک
ســوم را مردم پرداخت کنند که شــهرداری
مشهد با ســرمایه گذاری ،پرداختی را برای
مردم کاهش داده است.
•بازسازی اتوبوس ها با اعتباری حدود
 15میلیارد تومان

همچنین رئیس کمیسیون ترافیک و حمل
و نقل شــورای شــهر مشــهد در این مراســم
با اشــاره به این که از ابتدای شــورای پنجم
رویکردحمایتیازبخشخصوصیرامدنظر
قرار دادیم ،گفت :هم اکنون شــرکت های
بخش خصوصی کمترین مشــکل را دارند.
مجتبی بهارونــد افــزود :در شــورای پنجم
حــدود  15میلیــارد تومان برای بازســازی
اتوبوس ها در نظر گرفته ایم و دولت هم قرار
است  25میلیارد تومان بپردازد.

سامانهجامعصدورمجوزالکترونیککتابدراستانفعالشد

برد که همواره این هنر خراســانی را سرآمد و مایه
فخر و مباهات این ســرزمین کردهانــد .او دیدار با
هنرمندان این سرزمین را مایه دلگرمی و همدلی
و در نهایت ارتقای سطح توجه و پیشرفت دانست.
در این دیدار جمعی از پیش کسوتان همچون سید
محسن مصطفیزاده ،محمد نیک ،ناصر عرفانیان
و هاشم رضازاده حضور داشتند.

فراخوان «خانه بهار » 99در تابستان
فراخوان«سومینجشنوارههنرهایشهریخانهبهار»۹۹اوایلتیرماه
منتشرمیشود.بهگزارشدبیرخانهدایمیجشنوارهخانهبهار،دراین
خصوص تا کنون جلســات متعددی با هدف آسیب شناسی ،بررسی
نواقصدورههایگذشتهواستفادهازایدههاوبرنامههایجدیدبرگزار
شده تا تمامی سلیقه ها و نظرات نخبگان و متخصصان در فراخوان
جشنوارههنرهایشهریدرسال 99لحاظشود.

«عصرانهداستاننویسانرضوی»بهایستگاه 61رسید
شــصت و یکمین محفل ادبــی «عصرانه داســتان
نویســان رضوی» با حضور جمعی از نویســندگان،
در فروشگاه مرکزی بهنشر برگزار شد.
به گزارش آستاننیوز ،در این محفل زهرا اسحاقی،
علی خراســانی ،فرزانه توابکی و آسیه عزیز صحرا
داســتانهای رضوی خود را با عنوانهای«آغوش
خدا»« ،چــه خــوب شــد زنــگ زدی»« ،آســتانه» و
«بیقســم» خواندند و این آثار مــورد داوری و نقد و
بررسی قرار گرفت .دبیر عصرانه داستان نویسان

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

رضوی در این نشســت گفت :سلسله نشستهای
«عصرانه داســتان نویســان رضــوی» بــا محوریت
نــگارش متــون بــا موضــوع امــام رضــا(ع) ،زائر و
زیارت ،داســتانخوانی ،آمــوزش و نقد و بررســی
آثار نویسندگان نوقلم به صورت متمرکز سه شنبه
هر هفته در فروشــگاه مرکزی کتــاب و محصوالت
فرهنگــی رضوی برگزار میشــود کــه در کنار این
موضــوع به داســتان خوانی درباره مناســبتهای
تقویمی نیز پرداخته میشود.
«ســعید تشــکری» ادامــه داد :عصرانــه داســتان
نویســان رضوی از ســال  ۹۶بــا حضــور جمعی از
نویسندگان پیش کسوت و نوقلمان آغاز شد ،برخی
از نویســندگان نو قلم در این محفل ادبی به خوبی
رشد و داستانهای رضوی خوبی را نگارش کردند
که در کتاب «به صرف عصرانه» آثــار آنها به چاپ
رســید ،امیدواریم در ســومین ســال برگزاری این
نشســت نیز نویســندگان با حضور فعال خود ،آثار
خوبی را خلق کنند.

گامی برای رونق نشر خراسان
مریــم ترســول – با آغــاز فعالیت سیســتم
جامــع صــدور مجــوز الکترونیــک کتــاب
در اســتان ،از این پس ناشــران مــی توانند
درخواست خود برای دریافت مجوز انتشار
کتــاب را به صــورت الکترونیکــی ارائه و در
مدت زمان کوتاه پاسخ آن را دریافت کنند.
بر این اساس ناشران باید از سامانه ketab.
 samandehi.irبــرای ثبــت درخواســت
های خود اســتفاده کنند و از  10روز آینده
درخواســت های ســنتی ثبت و رســیدگی
نخواهد شــد .به گزارش خراســان رضوی،
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
صبح دیروز در نشســت خبــری معرفی این
سامانه گفت :در حوزه نشر کتاب ،خراسان
رضوی بعد از تهران و قم باالترین رتبه را در
کشور دارد و آسیبی در زمینه نظارت و صدور
مجوز کتاب ها از قدیم وجود داشــت و گاها
روند ارزیابی کتاب ها نیز طوالنی می شــد،
همچنینبهدلیلمیزانباالیتقاضایچاپ
کتاب ،نیازمند ســامان دهــی الکترونیکی
بودیم که خوشبختانه محقق شد.
«جعفــر مروارید» افــزود :مهم ترین حســن
این ســامانه که زیــر نظر دفتر توســعه کتاب
و کتــاب خوانــی وزارت ارشــاد فعالیت می
کنــد ،افزایش ســطح کیفی و کمــی صدور
مجوزهاســت و همچنین میزان شفافیت را
که در وزارت ارشاد در دوران دکتر صالحی
مورد تاکید اســت ،افزایش می دهد .وی با
یــادآوری این که فرایند پاســخ گویــی اولیه
به ناشــر در روش ســنتی تا یک مــاه به طول
می انجامید ،گفت :با توجه به الکترونیکی
شدن این روند ،انتظار داریم از این پس ظرف
مدت  ۱۰روز بتوانیم پاسخ ناشر را بدهیم.
•ثبت درخواست و استعالم هیچ
هزینه ای برای ناشر ندارد

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت« ،ناصر

پیدا و پنهان اقتصاد
و آسیب هایی که در کمین هستند

عکس:شهرداری

شهرداری مشهد در پاســخ به انجام برخی فعالیت
های عمرانی در انتهای بولوار نماز توضیحاتی ارائه
کرد .شهردار منطقه  8مشــهد در پاسخ به گزارش
فارس درباره مشاهده جرثقیل در انتهای خیابان
نماز  ،27اظهار کرد  :براساس پیگیری که از گشت
نظارت شهرداری صورت گرفت ،اعالم شد یک بیل
مکانیکی بوده که در محل گــودی انتهای خیابان
نمــاز  27حضــور داشــته ،ایــن بیــل مکانیکی در
محل پروژه آفتاب در نزدیکی این خیابان مشغول
جمعآوری سنگ همه کاره بوده که نیروهای گشت
نظارت شهرداری با مشــاهده آن ،بیل مکانیکی را
متوقف کردنــد و جلــوی کارش را گرفتنــد« .علی
شیرازی» افزود :از قدیم نیز در کنار کوه کندهکاری
بوده و ماشین ها و افراد مختلف برای جمع کردن
ســنگ بــه ایــن قســمت میرفتند.مســئول اداره
نظارت شهرداری منطقه  8مشهد نیز در خصوص
ساخت و ســاز در برجهای آســمان در انتهای نماز
 27گفت :این برجها از سال های  84و  85دارای

باحضورشهردارومدیرانشهریانجامشد

افشارپور» مسئول سامانه جامع صدور مجوز
الکترونیکی کتاب وزارت ارشــاد گفت :در
این رونــد هیچ هزینــه ای برای ثبــت کتاب
از ناشــر چه بــرای درخواســت مجــوز و چه
برای استعالم و بررسی دریافت نمی شود و
ناشر تنها برای اعالم وصول کتاب به اداره
مراجعه می کند.
«افشــین تحفــه گــر» معــاون فرهنگــی و
مطبوعاتی ارشــاد اســتان نیــز در خصوص
ســامانه صــدور الکترونیکــی مجــوز کتاب
گفــت :از ۱۰روز آینــده هیــچ گونــه کتابی
را بــه صــورت فیزیکــی پذیــرش نخواهیــم
کــرد و همه ناشــران بایــد از طریق ســامانه
 ketab.samandehi.irاقــدام کننــد.
تحفه گر در پاســخ به ســوال خبرنگاران در
خصوص گرانی و مشکالت تامین کاغذ نیز
گفت :خوشبختانه وزارت ارشاد در کارگروه
کاغذ توانسته حساســیت را در دولت ایجاد
کند تا امــروز بتوانیــم کاغذ مورد نیاز نشــر
و مطبوعــات را از طریــق ســامانه کاغــذ در
اختیار قرار بدهیم .رئیس اتحادیه ناشــران
خراســان رضوی هم در این نشست گفت:
فعال شدن سامانه الکترونیکی صدور مجوز
چاپ و نشر ،از آرزوهای ناشران بود که شکر
خدا محقق شد« .مهدی نصیرزاده» در پاسخ
به ســوالی درباره چگونگی مدیریت مسئله
کمبود کاغــذ در اســتان ،گفت :بــا توجه به
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جایگاه ویژه خراســان در نشــر کشــور ،ما از
همه ظرفیت ها اســتفاده کردیــم و تا جایی
که توانسته ایم نگذاشــتیم ناشری به خاطر
مســئله کاغذ ،نتواند کتابش را چاپ کند و
کمتر ناشری هســت که کتابش چاپ نشده
باشــد .وی همچنیــن در پاســخ به ســوالی
درباره نحوه نظارت اتحادیه برای جلوگیری
از فروش کاغذ در بازار آزاد ،گفت :این طور
نیســت که ناشــر کاغــذ را بگیــرد و در بازار
آزاد بفروشــد امــا ممکن اســت کاغــذ را به
لحــاظ اولویت بنــدی خــود جا به جــا کند.
کارشناسان ما نظارت دارند که تعداد نسخه
های کتاب متناسب با کاغذ دریافتی ،چاپ
داشته باشد .وی افزود :سال گذشته ۲۸۰
هزار تن کاغذ با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شد
که کمتر از  ۱۰درصد را به خراسان رضوی
دادنــد و در بین ۱۷هزار ناشــر توزیع شــد.
ممکن اســت  ۱۵درصد این کاغــذ در بازار
فروخته شده باشــد که در همه کارها چنین
مــواردی اتفاق مــی افتــد اما بایــد پیگیری
شــود که  85درصدی کــه گرفته انــد و باید
به ناشران و مطبوعات می دادند ،کجا رفته
است .البته بعد از این موضوع ،کارگروه های
کاغذ و کتاب تشــکیل شــده و در این راستا
افرادی که کاغذ وارد می کنند باید به ارشاد
تعهد محضری بدهند و کاغذهای وارداتی را
برای توزیع به کارگروه تحویل بدهند.

برای اقتصاد پنهان تعریفهای گوناگونی ارائه شده
اســت .ولی شــاید از میان همــه تعاریف ،ایــن مورد،
تصویرملموستریراارائهکند«:پدیدهاقتصادپنهان
به بخشــی از فعالیتهای اقتصادی گفته میشــود
که به علتی پنهان نگاه داشــته میشود .بیشتر علت
پنهان داشــتن آن ،غیر قانونی بودن خــود فعالیت یا
کارهایی است که در حاشــیه آن یا در ضمن آن انجام
میشود».اینپدیدهدرهمهکشورها،اعمازپیشرفته
و در حــال توســعه وجــود داردو اقتصاد کشــور ما نیز
مستثنانیست.عواملمختلفیدرایرانوجودداردکه
موجب گسترش بیشتر اقتصاد پنهان شده است .در
ایران افزون بر عوامل اقتصادی و اجتماعی عمومی،
هماکنونوضعیتنابهساماناقتصادیازدوجهتبر
گسترش این پدیده دامن زده است ،نخست آن که به
علتآشفتگیاقتصادی،دولت،قوهقضاییهومجلس
تمرکز خود را بر مقابله با این فشــارها گذاشــتهاند و
در نتیجه ممکن اســت از بخشهای اقتصادی دیگر
غافل شــوند که ایــن مســئله موجب تقویــت اقتصاد
پنهانمیشود.دومآنکهتشدیدتحریمهابراقتصاد
ما موجب شده است تا عده ای آب را گل آلود ببینند و
برای کسب منافع بیشــتر ،پنهان کاریها را افزایش
دهند.ناگفته نمانــد با افزایــش ناامنــی اقتصادی،
عدهای به دنبال فرار از وضعیت موجود هستند که به
تبع آن ممکن اســت اقدامات متخلفانه انجام دهند
و فعالیتهای اقتصــاد پنهان افزایش یابــد .از جمله
مصادیــق آن می توان به خــروج پنهانی ســرمایه ها،
اعالمنکردنرسمیحجمصادراتوواردات،افزایش
قاچاقوماننداینهااشارهکرد.افزونبراین،فشاربر
بنگاههای تولیدی در وضعیت نابه سامان اقتصادی
نیزبرگسترشاقتصادپنهانتاثیرگذاراست.بهبیان
دیگرمشکالتفعالیتهایرسمیاقتصادیآنقدر
زیاد اســت و مراحل بوروکراســی برای شکل گیری
یکفعالیترسمیآنقدرپیچیده،پرهزینهوزمانبر
استکهشماریازفعاالناقتصادیترجیحمیدهند
خارج از سیستم رســمی فعالیت کنند و این موضوع
بسترساز رشد اقتصاد پنهان می شــود .از این رو می
توان با اصالح فضای نامساعد تحمیلی به بنگاههای
اقتصادی در چارچوب اصالح و بهبود فضای کســب
وکار،موجباتتداومفعالیتهایاقتصادیدربخش
قانونــی را فراهم کــرد .در حقیقــت فــرار از پرداخت
مالیات،استخدامکارگرانغیرمجازو رعایتنکردن
اســتانداردهای الزم برای انجام یافتن فعالیتهای
تولیــدی بازتابی از اشــتباهاتی اســت کــه در فضای
سیاستگذاریهایاقتصادیصورتگرفتهاست.به
طورکلیفعالیتهاییماننددرآمدهایگزارشنشده
حاصلازتولیدومبادلهکاالهاوخدماتباهدففرار
از قانون نیز بخشــی از پدیده اقتصاد پنهان محسوب
می شــود .در واقــع تمام تولیــدات و تجــارت قانونی
کاالها و خدمات مبتنی بر بازار که به صورت عمده با
هدففرارازپرداختمالیاتواستانداردهایایمنی
یارهاییازمراحلپیچیدهاداریمانندکاغذبازی،به
طورپنهانودورازنظارتهایدولتیانجاممیشود،
در بخش اقتصاد پنهان قرار میگیرند .لذا این پدیده
رامیتوانبسترسازشرایطنامناسبحاکمبرفضای
کسب و کار برای بنگاههای اقتصادی دانست.نکته
قابل تامل آن اســت کــه اقتصــاد پنهان تنهــا نتیجه
قصور مسئوالن و سیاســت گذاران ذی ربط نیست،
بلکه عواملی همچون فشــار اقتصــادی ،تحریمها و
ناامنیها نیز میتواند این پدیده را گسترش دهد که
طبیعتا مقابله با این وضعیت نیازمند سامان بخشی
جامعی به زیرســاخت های اقتصادی اســت .با این
حال روشن است که پدیده اقتصاد پنهان و گسترش
آن متوجه تمامی نهادها ،بخشهای سیاست گذار
و دستگاههای اجرایی و نظارتی است .به بیان دیگر
عملکرد قوای سه گانه در شــکل گیری و وسعت این
پدیده اثرگذاراست.درمجموعبرایمقابله با چنین
پدیده ای باید یک عزم ملــی و همگرایی همه جانبه
میان قوای مختلف شــکل بگیرد.گسترش اقتصاد
پنهانوتداومفعالیتهایعمدهدراینبخش،جامعه
را با مشــکالت جدی مواجه و به نقش دولت و ارکان
اقتصادی رســمی در بخش خصوصی ،آســیب وارد
میکند.درپیآن،قدرتبرنامهریزیوپیشبینیرا
از جامعه میگیرد و با بسط محدودیت بر بخشهای
مختلف ،رشد اقتصادی کشور را محدود می سازد.
قطعــا در چنیــن فضایی ،فســاد اقتصادی نیــز رو به
گسترشمیگذاردوزیرساختهایاقتصادیکشور
رابهچالشمیکشاند.لذاآثارگسترشاقتصادپنهان
بسیارمتنوعومخرباست.احصایقوانینومقرراتی
که اصالح آن هــا نقش عمــدهای در کاهش اقتصاد
پنهاندارد،میتواندمسیربرنامهریزیوارتقایرویه
ها را تسریع ببخشد و به بازنگری در زیرساخت های
غلط موجود برای سیاســت گــذاران ،برنامهریزان و
قانونگذارانمنجرشود.

