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جدول ارزیابی اقدامات دولت در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی

یادداشت

کارنامه دولت در اقدام و عمل به  10فرمان

چرا باز هم اقتصاد ،چرا باز هم تولید؟
سید احسان خاندوزی  -در مسابقه اقتصاد جهانی ،توان تولید یک ملت است
که حرف آخر را میزند .این جمله بهمعنای کم ارج دانستن سایر ابعاد مانند علم
و فرهنگ و سیاست نیست ،زیرا قدرت تولید ،گرچه ابتدا در شمایل اقتصاد خود
را نشان میدهد ،اما بهمحض ورود بهسایر عرصهها ،آن مناسبات را نیز دگرگون
و همساز میکند .مرحوم جالل آل احمد درست تشخیص داده بود که فارق میان
غرب و سایر ممالک ،اهل تولید بودن یا مصرف کننده بودن است زیرا اقتصاد
تولیدمحور ،روحی تازه بر سایر جوارح اجتماع میدمد:
اول :اقتصاد طفیلی غرب یا شرق ،نمیتواند سیاست مستقل از غرب یا شرق
را پشتیبانی کند بلکه سیاستمدار را به زبونی و دریوزگی میکشاند .در تجارب
جهانی ،کشوری را سراغ نداریم که بدون ایستادن بر پای تولید ملی خود ،پرچم
و گردن مردمانش افراشته مانده باشد و هر چه تولیدات یک کشور ،جهان گشاتر
شدهاند،سیاستمدارانش نیز اقتداربیشتری در مذاکرات یافتهاند .بیجهتنیست
که غرب حاضر است محصول را با قیمت کمتر در اختیار ما بگذارد بدون آنکه اجازه
دستیابی به فناوری و توان تولیدش را بدهد.
دوم :در باب تولیدات مادی فرهنگی نیز کمابیش چنین است ،ملتی که در تولید و
محصوالت مصرفی خود ،احساس هویت مستقل کنند و نام کشورشان روی کاالها
با افتخار حک شود« ،ما» ی جمعی قویتر و اعتماد به نفس ملی بهتری دارند و بر هر
تولید مادی از جمله کاالی فرهنگی نیز تواناتر خواهند بود .صدور فرهنگ از طریق
سریالهای سابقا ژاپنی و اخیرا کرهای ،پیامد قدرت اقتصادی  ۴۰سال پیش ژاپن
و  ۲۰سال اخیر کره است.
سوم :از سوی دیگر چون توان تولید جز با علم و فن نمیتواند دوام داشته باشد،
ملت اهل تولید ،در بلندمدت باید اهل علم نیز باشند و تولید ،علم را نیز در پی خود
میکشاند تا با نوکردن علم و فن ،مزیتهای اقتصادیاش را از دست ندهد .اگر به
درستی فرمودهاند که علم ،سلطان است ،اقتصاد قائد سلطان است یعنی افسار در
دست اوست .در اقتصاد غیرمولدی که مانند برخی کشورهای حوز ه خلیج فارس
از صدقه سری پول نفت ،رونق هست اما توان تولید نیست ،خبری از پیشگامی در
علم هم نیست و در مقابل اقتصاد مولدی را سراغ نداریم که با گرمای علمی همراه
نباشد .توان تولید باالتر آلمان و انگلیس و فرانسه در میان سایر کشورهای اروپایی،
بهوضوح از تفاوت دمای محیطهای علمیشان قابل شناسایی است و حتی در میان
کشورهایدرحالتوسعه،قدرتعلمیدانشگاههایچینیامالزیرادرآغازجهش
اقتصادش با امروز مقایسه کنید .این گونه است که نامگذاری اقتصادی سال آن هم
بر مدار تولید ،گرچه حاوی پیامی روشن از جهت سیاستگذاری اقتصادی مسئوالن
و رفتار اقتصادی ما مردم است اما شریان آب حیات تولیدمحوری ،قلمروهای دیگر
اجتماع را نیز سرسبز خواهد ساخت.
▪ ▪نسبت اقتصاد مقاومتی و تولید

در مسابقه سروری و پیشرفت که میان ملتها درگرفته است ،میدا ندار عصر
جدید ،اقتصاد است و در مسابق ه اقتصاد ،توان تولید یک ملت حرف آخر را میزند.
توان تولید ،حتی نسبت به شاخصهای متعارف اقتصادی ،قبله نمای بهتری
محسوب میشود ،مثال نرخ رشد اقتصادی باال ،اگر به یمن قدوم سرمایههای سیال
خارجی در بازارهای بورس یا به برکت صادرات بیشتر نفت خام باشد ،از منظر
متعارف ،کامال مقبول و مایه شعف است اما با عینک توان تولید ،اگر نگوییم وجه
تهدیدی آن برجستهتر است ،دست کم قابل تمجید نیست ،زیرا این رشد ،مقاومتی
و پایدار ارزیابی نمیشود ،این رشد حاکی از ارتقای توان تولید نیست.
بدین ترتیب گونههایی از رشد اقتصاد ،مطلوب و انواع دیگری از رشد اقتصاد،
نامطلوب شمرده میشود.

ناشی از رک��ود و بیکاری را با پوست و گوشت خود
احساس می کردند ،مسئوالن اقدام شایسته ای در
راستای مقابله با این دو پدیده شوم نکرده بودند؛ دولت
دو طرح خروج از رکود ارائه کرده بود که اولی اصال
اجرا نشد و دومی با تاخیر بسیار -و بعد از فشار و نامه
نگاری 4وزیربهرئیسجمهور-باعجلهوبدونطراحی
دقیقتهیهشدودرعملشکستخوردتاآنجاکهبعدها
مجادله مسئوالن اقتصادی دولت (رئیس کل بانک
مرکزی و وزیر صنعت) بر سر شناخت مقصر شکست
این بسته رسانه ای را هم در پی داشت .کم تحرکی و
بی برنامگی دولت در مقابله با رکود از سال  92تا سال
 94چنان بود که صدای بسیاری از حامیان سیاسی
دولت هم درآمد و با عباراتی تند از حرکت دولت بر "لبه
پرتگاه" و "بی عملی و کرختی" دستگاه اجرایی انتقاد

آخرین روزه��ای س��ال گذشته ،در سلسله گ��زارش
هایی ب��ه ب��ررس��ی اق��دام��ات دول��ت در ای��ن س��ال در
راستای اقتصاد مقاومتی پرداختیم .در این شماره
ضمن بررسی علل نامگذاری سال گذشته به اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل ،به جمع بندی مباحث طرح
شده در آن گزارش ها می پردازیم و در نهایت به این
سوال پاسخ خواهیم داد که چرا نامگذاری امسال بر
موضوع اشتغال و تولید متمرکز شد.
▪ ▪ت��داوم بی عملی ها با وجود رکود کم سابقه در
سال 94

سال  95در حالی فرارسید که اقتصاد کشور عمیق
ترین رکودهای غیرنفتی 28سال اخیر خود را در سال
 94تجربه کرده بود[ .]1در حالی که مردم مشکالت
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کردند .از نحوه مقابله دولت با چرخه های اقتصادی
که بگذریم ،در راستای رشد بلندمدت[ ]2اقتصاد
هم ،با وجود آنکه  2سال از ابالغ سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی می گذشت اما تحرک قابل قبولی
مشاهده نمی شد .اقتصاد مقاومتی با 5رویکرد روشن
و 24سیاستکلی،از 29بهمنماه،1392پیشروی
مسئوالن بود تا بر اساس آن راهبردها و برنامه هایی
را برای نیل به اهداف چشم انداز کشور تهیه کنند.
اما اقدام درخوری صورت نگرفت؛ برخی برنامه های
جاری را به اسم اقتصاد مقاومتی گزارش کردند که با
انتقاد صریح مقام معظم رهبری مواجه شد و بسیاری
هم هیچ کاری نکردند تا ایشان دستور تشکیل ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سر و سامان دادن به
این شرایط را صادر کنند.

▪ ▪95؛ سالی برای عبور از بی عملی به اقدام

خالصه آن که کشور در حالی س��ال  95را شروع
می ک��رد که وضعیت اقتصادی کشور نه از لحاظ
بهبود معیشت مردم و نه از لحاظ چشم انداز کوتاه و
بلندمدت و نه از لحاظ تحرک و عمل مسئوالن قابل
قبول نبود .در این شرایط مقام معظم رهبری سال 95
را سال "اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل" نامیدند.
این تاکیدات نتیجه بخش بود چرا که دولت باالخره
اولین برنامه ه��ای عملیاتی ب��رای اج��رای اقتصاد
مقاومتی را در انتهای فروردین  95طراحی و ابالغ
کرد؛  88پروژه ذیل  12برنامه ملی تعریف و ابالغ و
به مرور بر تعداد پروژه ها افزوده شد؛ اگرچه بسیاری
از پروژه ها همان کارهای بر زمین مانده قدیمی بود،
تناسب و تجانس کافی بین برنامه ها وجود نداشت

1

شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و
زنجیرههای مزیتدار اقتصادی

2

احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی

دولت پروژه هایی در این زمینه تعریف کرد؛ مثال وزارت صنعت موظف شد با پرداخت  16هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای نیمه فعال و تعطیل ،آن ها را احیا کند .در ابتدای سال  95حدود 10
هزار واحد تولیدی ،نیمه فعال یا راکد بودند که طبق آمار ارائه شده ،نیمی از آن ها تا بهمن سال گذشته احیا شده اند .اگرچه پرداخت وام برای احیای تولید ،ساده ترین و پرتبعات ترین اقدام خروج از رکود
است اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به فرصت سوزی های گذشته ،قابل قبول است .پروژه دیگر ،رهاندن بخش مسکن از رکود بود که برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده بود اما نه تنها
چنین اتفاقی رخ نداد بلکه رکود بخش مسکن در پاییز نسبت به تابستان بیشتر شد.

3

خودداری جدی از خریدهای خارجی که
قدرت تولید داخلی را تضعیف می کند

طی سال های اخیر و البته سال  95رقم کل واردات به طور کلی کاهش یافت .عملکرد در این حوزه قابل قبول بود تا اینکه به یکباره در انتهای سال و نزدیک انتخابات ،دولت در اقدامی عجیب تعرفه واردات
چندین کاالی اساسی را از بیش از  30درصد به حدود  5درصد کاهش داد .اقدامی که براساس خبرهای غیررسمی با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی هم روبه رو شده است .در حالی که استدالل دولت
کاهش قیمت اقالم اساسی مثل گوشت و برنج بود ،اظهارات مسئوالن جهاد کشاورزی و همچنین آمار بانک مرکزی ،حکایت از آن داشت که مسئله گرانی ارتباطی به تعرفه و کمبود موجودی ندارد.

4

مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از
خارج وارد کشور میشود

منابع بلوکه شده کشور حدود  30میلیارد دالر بود که  23میلیارد دالر آن قبال به ریال تبدیل شده و در بودجه ساالنه دولت خرج شده بود؛ آنچه بلوکه شده بود منابع دالری بود که قابل استفاده در داخل
نبود .بعد از آزادشدن ،این منابع از سال  92تا  94عمدتا صرف پرداخت دالری و گشایش ال سی برای واردات دارو ،اقالم خوراکی اساسی و خودرو شد 7 .میلیارد دالر دیگر هم که قابل تبدیل به ریال بود
هنوز به طور کامل آزاد نشده است .البته دولت منابع مازادی هم از محل فروش نفت داشت که به طور عمده در بودجه جاری خود خرج کرد و از محل آن کمکی به بودجه عمرانی و خروج از رکود نشد.

5

دانشبنیان شدن بخشهای مهم
اقتصادی

دانش بنیان شدن اقتصاد هم یک هدف بلندمدت در مسیر رشد درونزا و پایدار اقتصاد است که نگاهی کالن و همه جانبه می طلبد .دولت در ابتدای امسال بیش از  100پروژه را در حوزه های مختلف
تعریف کرد که فقط  5مورد آن به دانش بنیان شدن اقتصاد اختصاص داشت .این در حالی است که این موضوع یکی از  5رویکرد اساسی اقتصاد مقاومتی بود و نیازمند توجهی شایسته تر .اگرچه معاونت
علمی ریاست جمهوری اقداماتی شایسته در این مسیر انجام داد اما برای وزارتخانه های کلیدی چون نیرو ،نفت و صنعت ،حتی پروژه ای مشخص در این حوزه تعریف نشد!

6

بهرهبرداری از بخشهایی که قب ً
ال در آن
ها سرمایهگذاری کالنی شده است مانند
پتروشیمی و ساخت نیروگاه

کشور قبال در زمینه هایی چون پتروشیمی ،نیروگاه سازی ،خودرو و  . . .سرمایه گذاری های کالنی داشته است .در حوزه ساخت هواپیمای توربوپراپ  40نفره و همچنین جت  150نفره نیز کارهای
درخوری انجام شده است .طبق توصیه مقام معظم رهبری ،تکمیل این بخش ها می تواند به تحرک اقتصاد کشور با کمترین هزینه ،کمک شایانی بکند .خوشبختانه در حوزه نیروگاه سازی کار احداث
 2500مگاوات نیروگاه جدید با سرعت قابل قبول در حال پیشرفت است اما موضوع قرارداد نیروگاه سازی با شرکت ترکیه ای ابهاماتی ایجاد کرده است .پروژه های پتروشیمی جدید هم تعریف شده و
در مسیر پیشرفت است اما حدود  20میلیون تن ظرفیت تولید متانول که قبال برنامه ریزی شده بود با اما و اگرهای بسیاری روبه روست.

7

مشروط شدن همه معامالت خارجی به
انتقال فناوری به داخل ایران

واردات بیش از  200فروند هواپیما از مهمترین قراردادهای پسابرجام بود .اگرچه گفته می شود که ضمن این قرارداد کم نظیر واردات ،بندهایی برای انتقال آموزش های مربوط به تعمیرات و نگهداری و
همچنین ساخت قطعات در نظر گرفته شده است اما شروطی صریح برای توسعه ظرفیت های پیشین در حوزه ساخت هواپیما – توربوپراپ 40نفره و جت 150نفره -در نظر گرفته نشد .قراردادهای خودرویی
نیز صرفا به ساخت مدل هایی طراحی شده در شرکت های فرانسوی با انتقال خط تولید مشروط به درصدی داخلی سازی اختصاص داشت؛ مدلی که طبق تجربه چندین ساله ،ما را خودروساز نخواهد کرد.

8

مبارز ه جدی و واقعی با فساد،
ویژهخواری و قاچاق

یکی از موفق ترین اقدامات دولت ،مبارزه با قاچاق بوده است؛ خوشبختانه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با جدیت و برنامه ریزی بیشتری وارد این حوزه شد و ضمن کشف چندین محموله کاالی قاچاق؛
با شبکه های قاچاق مقابله ای جدی تر کرد .موضوع مقابله با قاچاق در سطح عرضه نیز باالخره اجرایی شد و اگرچه با مقاومت هایی همراه بود اما به هر حال پیامی روشن به قاچاقچیان رساند .البته برخی
طرح ها مثل رجیستری موبایل برای شناسایی گوشی های قاچاق با تعلل اجرا می شود .در حوزه شناسایی و شفافیت اقتصاد هم دولت بعد از متوقف کردن طرح هایی چون ایران کد و شبنم در سال ،92
باالخره در سال  95طرحی را برای اجرای فوری معرفی کرد.

9

افزایش بهرهوری انرژی

بهره وری انرژی نیز که یکی از معضالت دیرین اقتصاد کشور است و نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد در چند حوزه مورد توجه است؛ در موضوع کاهش تلفات شبکه انتقال برق ،عملکرد وزارت نیرو
مثبت و قابل دفاع بوده است .اما وزارت نفت هنوز موفق به ایجاد مدل قراردادی مناسب برای استفاده از گازهای همراه نفت و پیشگیری از سوزاندن میلیون ها دالر گاز در چاه های نفت نشده است .در
حوزه اقتصاد کالن نیز دولت نه تنها هدفمندسازی یارانه ها را اصالح نکرد و ادامه نداد بلکه عقبگردهایی فاجعه آمیز در این حوزه داشت؛ حذف قیمت گذاری پلکانی بنزین و گاز در فصول گرم و افزایش
ندادن منطقی فاصله پلکان ها باعث شده است پرمصرف ها با خیال راحت تری نسبت به قبل ،سوخت و انرژی را با قیمت یارانه ای بسوزانند.

10

نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و
کوچک

اگرچه توجه به صنایع کوچک و متوسط در دنیا رو به افزایش است و در کشور ما نیز برای حل بحران اشتغال ،نیازی دوچندان به حمایت از این صنایع وجود دارد اما ،برنامه هایی درخور برای حمایت از این
صنایع طراحی و اجرا نشده است .مهمترین اقدام دولت در سال  95اعطای وام به این صنایع بود که می تواند بخشی از مشکالت آن ها را حل کند .اما این صنایع با توجه به بضاعت کم برای تحقیق و توسعه
و همچنین ورود به بازارهای جهانی ،نیاز به کمک های بسیار بیشتری دارند؛ از ارائه کمک های مشورتی تا راه اندازی واحدهای بازاریابی و تحقیق و توسعه عمومی برای کمک به آنها .به این منظور برنامه
بهبود رقابت پذیری واحدهای کوچک و متوسط با هدف صادرات طراحی شد اما مثل بسیاری دیگر از برنامه ها در صحنه اقدام و عمل متوقف مانده است.

▪ ▪سال 96؛ لزوم تمرکز بر مهمترین بحران ها

حال این س��وال وج��ود دارد که امسال شعار سال
به موضوعات اشتغال و تولید منحصر شده است.
اولین دلیل احتمالی ،لزوم تمرکز و هم راستاکردن
نیروها و منابع اس��ت .واقعیت آن اس��ت که کشور
با معضالت مختلفی روبه روست که حل تمام آنها
به یکباره مقدور نیست .عالوه بر آن سیاست های

کلی اقتصاد مقاومتی ،مجموعه بزرگی از سیاست
ها و برنامه ها در حوزه های مختلف است که نیاز به
اولویت بندی و انتخاب هدفمند از میان آنها وجود
دارد .انتخاب اولویت ها و تمرکز بر آنها باعث می شود
که برخی مسئوالن نتوانند هر اقدامی را به گوشه ای
از اقتصاد مقاومتی مرتبط کرده و گزارش کارهای
مختلف ب��رای خ��ود بسازند .ع�لاوه بر آن -همان

فرصت اشتغال برای نیروی کار جوان فراهم شود.
پی نوشت ]1[ :بر اساس آمار بانک مرکزی ،رشد
 -2.7درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 94
بیشترین میزان رشد منفی اقتصاد از سال 1368
به بعد بوده است.
[ ]2از یک نظرگاه ،وظایف دولت در اقتصاد کالن دو
دسته است :یکی مقابله با چرخه های کوتاه مدت

طور که قبال بارها پس از بررسی های آماری اعالم
شده است -اکنون معضل اشتغال در حال تبدیل
ش��دن به بحران اس��ت .متاسفانه رش��د اقتصادی
اندک فعلی به هیچ وجه جوابگوی جوانان جویای
کار نیست .لذا با توجه به ورود ساالنه یک میلیون
نفر نیروی ک��ار جدید به ب��ازار ک��ار ،اولویت اصلی
کشور آن است که با رونق واقعی و اشتغالزای تولید،

عمودی
 - 1آبزی دریایی با بدنی کشیده  -از حبوبات  - 2نمل
 بلند مرتبه  - 3بهشت  -از زبان های سامی  - 4حرفمحرمانه -جیره غذای روزانه  -من و شما  - 5نشانه صفت
تفضیلی  -شهری در استان زنجان  -ل��وازم منزل - 6
پوست دباغی شده  - 7شعری که مصراع های دوم همه
بیت های آن هم قافیه هستند  -نوعی بیماری روانی -8
سخت و محكم  -روشن و درخشان  - 9شغال در گویش

عرب ها  -به یکباره  - 10پول کر هجنوبی  -زیرین  -رام
نشده!  - 11وسط ،میان  -دایره ای شكل  -قدرت و تحمل
 - 12لباس اتاق عمل  -بنیانگذار  - 13فرو فرستادن-
تاوان  - 14فرار كردن  -از محالت قدیمی شمال تهران
 - 15تنها ساخته دس��ت بشر که از ک��ره م��اه قابل رویت
است  - 16فتنه ها  -خرید پسادست  -صدمه  - 17جای
پا -سنجش  -شتر عربی  - 18هر یک از بخش های مجزای
قطار  -زندگی و حیات  - 19خراشیدن  -حركت مارپیچ با
خودرو  - 20رها و آزاد  -گل حسرت.

(دوره های رکود و رونق که اقتصاد و معیشت مردم
را از وضعیت معمولی خود خارج می کند) و دوم
سیاستگذاری و ریل گذاری اقتصاد در مسیر رشد
بلندمدت .طبیعتا در مورد وظیفه دوم ابتدا باید
معضالت و بحران های مهم اقتصاد حل و سیاست
های توسعه صنعتی و برنامه های نیل به اهداف
چشم انداز تهیه شود.

جدول [شماره]6799

جدول سخت [شماره ]47

افقی
  - 1فرمانروایی  -دی��ده بان  -جاسوسی ك��ردن برای
انداختن كسی به دام دشمن  - 2سطح چیزی  -معلم
اسكندر مقدونی  -آهنگ ساز آلمانی قرن نوزدهم  -در
هم داخل شدن  - 3تنگه حیاتی خاورمیانه  -بلندپایگان
 دلگیر شدن  -سطح شیب دار  - 4ساعت دست  -ازمحالت قدیمی شمال تهران – انكار كننده  -كربوهیدرات
 - 5ماگنت  -سمبل  -کشور اروپ��ای��ی در همسایگی
لهستان  -گرداگرد ده��ان  - 6ترس و بیم -آیین ها -
مخالف  - 7دریا  -پرورش  -پرتو  -دستگاه تبدیل كننده
فركانس های ماهواره ای  - 8رنج و سختی -اسباب و
لوازم  -سوئیت فارسی  -از الفبا  - 9بازی  -مقام و منزلت
 برابر بودن  -بالنگ  - 10شهری در ایتالیا  -جوجه تیغی شهری در استان هرمزگان  -تکرار حرفی از الفبا - 11متیل اورانژ  -حامله و باردار  -پروتئین رشته ای بافت هم
بند كه بسیار مقاوم است.

و منابعی برای اجرای پروژه ها تعریف نشده بود اما
همین که باالخره چند پروژه مشخص به هر دستگاه
ابالغ شده بود ،بعد از  2سال بی برنامگی ،بارقه هایی
از امید را زنده می کرد.
مقام معظم رهبری در همان ابتدای سال  95ده
توصیه هم در مسیر اقدام و عمل در راستای اقتصاد
مقاومتی به دولت ارائه کردند.
با اتمام سال  95بررسی نحوه عمل به این توصیه ها،
این مسئله را روشن خواهد کرد که سرانجام در سال
 95اقتصاد مقاومتی وارد مرحله اقدام و عمل شد
یا این که باز هم بر همان پاشنه بی عملی چرخید؟
جدول زیر  10توصیه مقام معظم رهبری و بررسی
نحوه اق��دام و عمل در مسیر هرکدام از آن ها را در
خود دارد:

به طور کلی ،شناسایی حوزه های خاص و مزیت دار اقتصادی و تمرکز و تجهیز منابع مالی و انسانی موجود در آن ها ،اقدامی بلندمدت و در مسیر رشد اقتصادی است .کشورهای در حال توسعه به خاطر
کمبود منابع مجبورند که بر حوزه های خاص تمرکز کنند؛ چنان که کشورهایی چون کره جنوبی ،هند ،ترکیه و  . . .با چنین انتخاب هایی توانستند اقتصاد خود را به حرکت درآورند .اما دولت در یک سال
گذشته هیچ اقدامی در این مسیر انجام نداد و همچنان منابع اندک به حوزه های بی شمار و بی مزیت تعلق می گیرد .هیچ کدام از  12برنامه ملی تعریف شده و پروژه های تعریف شده ذیل آن در این مسیر
نبود.

▪ ▪و اما نقش اشتغال

در این میان ،اشتغال چه جایگاهی دارد؟ اشتغال از نقاط کلیدی و چهارراه دو
شاهراه اقتصادی – اجتماعی محسوب میشود :در منطق اجتماعی ،شیوع
بیکاری بهمعنای محدوده قرمز و به خطر افتادن کرامت فرد و خانواده ،نماگرهای
سالمت اخالقی و روانی ،ناهنجاری اجتماعی و حتی خطر در مقبولیت سیاسی
است .همچنین اشتغا لزایی از نقاط ضعف دهه اخیر عملکرد اقتصاد ایران
بهشمار میرود و به اذعان مراکز تحقیقاتی کشور ،یک چالش بالقوه مهم پیش رو
در سالهای آتی خواهد بود .به بیان دیگر رشد اقتصاد کشور ،رشدی نبوده که
متناسب با آن اشتغالزایی ایجاد کرده باشد .این چالش با یک ابتکار و چرخش
سیاستی میتواند به فرصت تبدیل شود زیرا کشور به لحاظ پتانسیلهای انسانی
معطل و پساندازهای راکد و سرمایههای غیرمولد ،دارای مزیت است .اما جدا از
تمام مالحظات فوق ،میان اشتغال با هدف تولید داخل چه پیوندی وجود دارد؟
اشتغال از جمله شاخصهای خروجی یک نظم و از جمله معیارهای ظاهری
عملکرد سیستم است .در موقعیتی که اوال رونق اقتصادی بیشتر ،ثانیا قیود بهکار
افتادن استعدادهای انسانی کمتر و محیط سهلتر و ثالثا تناسب میان نیروی کار و
نیازهای بازار وجود داشته باشد ،کمتر بیکاری را تجربه خواهد کرد .اقتصاد ایران
به لحاظ خروج از رکود احتماال وضع بهتری نسبت به سالهای گذشته در پیش
دارد ،اما درخصوص دو عامل دیگر یعنی متناسب نبودن مهارتهای نیروی کار
و قیدوبندهای کسبوکار ،ناکارآمدیم .نبود نقشآفرینی جدی مردم در اقتصاد
ایران ،تاحدی ناشی از این دو مانع است .البته رونق اقتصاد میتواند ناشی از
نیروهای برون زا باشد و مثال زمانی که شرکتهای خارجی بر اقتصاد ملی مسلط
هستند یا اقتصاد به یک اقتصاد نفتی صرفا خدماتی تبدیل شود ،ممکن است
اشتغال باالیی نیز ایجاد شود .آن هنگام که هم معیار باطنی یعنی توان تولید داخلی
و هم معیار ظاهری یعنی اشتغال ،بهبود را نشان دهند ،آن گاه میتوان از جهت
نمایی صحیح نظام اقتصادی اطمینان خاطر داشت.

طراح جدول :بیژن گورانی
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طراح جدول :امید موسوی
افقی
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-1ازن��ام های مردانه به معنی درستی و راستی – از
توابع مثلثاتی – دستور زبان خارجی  -2مکانی برای
نگهداری پول و اشیای گرانبها – مرفق – شاعر نوپرداز–
آش��وب  -3ممتاز – بر لبان دروی��ش  -درخ��ت اع��دام
– تونلی که فرانسه را به انگلیس وصل می کند – عصب
 -4آب روستایی – درود – درخت انگور – سوار – یازده
 -5عمر – ویژگی برخی درختان – بازار – جوشی که
در جوانی روی صورت پیدا می شود  -6وسط  -منزل
 پیکر – غذای بیمار  -7پارچه – مهمانی – دائم – چیز -8پایان نامه – سیاه – سگ بیمار – کج – جدید  -9برگ
برنده – ارابه – توشه – رها – گیاه پرچین  -10جذاب –
سرزمین – شهری روی آب – ترس و احتیاط  -11شهری
در استان اصفهان – تثبیت و تحکیم – از شهرهای والیت
توس در قرون پیشین
عمودی

-1ترشرویی – دستبرد – شکم بند طبی  -2نگهبان
باغ انگور– امتیازات  -3دوا – بوی رطوبت – مخفی
 -4عدسی – عنوانی در دولت عثمانی بود – از حروف
ندا  -5سودای ناله -شمشير -مظهر وفا در حیوانات
 -6از میوه های هسته دار – بخشنده -7ارفاق – بحر
 -8خیس – آموزگار– گل نومیدی  -9عدد مجهول –
مهمل – برهنه -10رهایی – رمز  -11کله – شهری در
استان کرمان  -12لحظه – چکش در خانه – قله زاگرس

-13نصف – گذشتگان – مساوی عامیانه  -14خرما
فروش– ازاعیاد باستانی  -15مخلوقات – طایفه -16
تردید – فلز گلوله – آب عرب -17از چاشنی ها – دفعه
– دوستدار -18ک��وه اروپا – اندک – باند  -19گریه
کنان – آش  -20عالمت مفعولی – رام – پسوند مکان
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