گرانفروشی،بیشترینتخلفدرماهرمضان

معاون بازرس�ی و نظارت س�ازمان صمت اس�تان تهران بیشترین
عناوین تخلف مش�اهده ش�ده در بازرس�یهای ویژه م�اه رمضان
را گرانفروش�ی ،تقلب و ع�دم صدور فاکت�ور عنوان ک�رد و گفت:
قیمت خرم�ا در س�ازمان میادین می�وه و ترهب�ار بی�ن  ۲۵هزار و
 ۵۰۰ت�ا  ۲۶ه�زار و  ۵۰۰توم�ان عرضه میش�ود ،اما ای�ن قیمت در
فروش�گاههای زنجی�رهای  ۱۰درص�د باالت�ر مصوب ش�ده اس�ت.
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گزارش یک

سعید محمدیپور در گفتوگو با ایسنا از انجام بیش از ۱۳هزار بازرسی
طی ۱۵روز اول اجرای طرح ضیافت وی��ژه ماه مبارک رمضان خبر داد و
گفت :از این تعداد بازرسی بالغ بر ۲هزار پرونده تخلف به ارزش ریالی ۸۰۷
میلیون تومان به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی همچنین بیشترین عناوین تخلف مشاهده شده را گرانفروشی ،تقلب
و عدم صدور فاکتور عنوان کرد و گفت :قیمت خرما در سازمان میادین
میوه و ترهبار بین  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومان تا  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان عرضه
میشود و این قیمت در فروشگاههای زنجیرهای  ۱۰درصد باالتر مصوب
شده است.
به گفته این مقام مس��ئول کاالهایی که در این طرح تحت بازرسی قرار
گرفتهاند شامل نان ،خرما ،زولبیا و بامیه ،میوه و سبزی و کاالهای اساسی
شامل قند ،برنج ،روغن و گوشت هستند.
محمدیپور در پایان با اش��اره به ادامه طرح ضیافت تا پایان ماه مبارک
رمضان تصریح کرد :شهروندان میتوانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف
صنفی مراتب را به سامانه  ۱۲۴گزارش دهند.

بهانه قائممقام وزیر صمت برای فرار از پاسخگویی

خبرنگاران بازار را به هم میزنند!

دبیر اتحادیه بنکداران :قیمت شکر با دالر  45هزار تومانی برای مصرفکننده محاسبه میشود

اردکانیان :هزینه خرید واکسن کرونا
از منابع ایران در عراق تأمین میشود

هزین�ه خری�د واکس�ن کرون�ا از مح�ل مناب�ع مال�ی
جمه�وری اسلامی ای�ران در ع�راق پرداخ�ت میش�ود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،رضا اردکانیان وزی��ر نیرو با ماجد
مهدی حنتوش وزیر ب��رق جمهوری عراق دیدار ک��رد .در این دیدار دو
طرف پیشنهاداتی در رابطه با همکاریهای برقی دو کشور در زمینههایی
همچون تعمیرات ترانسها و کاهش تلفات شبکه توزیع برق عراق بحث
و تبادلنظر کردند.
در ادامه این دی��دار اردکانیان یکی از مهمتری��ن تصمیمات را برگزاری
اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاریهای اقتصادی ای��ران و عراق با
مشارکت فعال سازمانهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور در تهران
در س��ال گذش��ته ارزیابی کرد و افزود :ما به دلیل ارتباط با کش��ورهای
همسایه صادرات و واردات انرژی داریم و همواره تالش کردیم که شرایط
عراق را در نظر بگیریم.
او افزود :در مقایس��ه با بخش گاز مطالبه بخش برق عدد کمتری است و
طرف عراقی بیان کرده است که به زودی این مطالبه را پرداخت میکند.
اردکانیان در خصوص صادرات انرژی در تابس��تان گفت :ما امس��ال ۵۰
درصد نسبت به سال قبل دچار کم بارشی هستیم و عالوه بر مشکل آب،
برق هم مشکلساز میشود.
متعهد به تأمین آب و برق داخل کشور هستیم
اردکانیان اضافه کرد :از مدتی قب��ل برنامهریزیهایی صورت گرفته تا با
توجه به اولویتها بتوانیم آب و برق را در داخل کشور فراهم کنیم و نسبت
به این متعهد هستیم.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران دارای منابع مالی خوبی
در خارج کشور از جمله عراق است ،افزود :وزارت بهداشت کشور با رعایت
مجموعه مالحظاتی که هست ،درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا
از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد
ش��د .اردکانیان بیان کرد :ظرفیتهای برقی نصب شده کشور  ۸۵هزار
مگاوات اس��ت ،طبق قرارداد با وزارت عراق ،صادرات ی��ک هزار و ۳۰۰
مگاوات است و این قرارداد بر اساس فرمولی است که قیمت انرژی به یورو
به شرکت توانیر باید پرداخت شود.
وزیر نیرو در مورد صادرات برق و گاز به عراق و حسابهای فیمابین گفت:
با وج��ود محدودیتهایی که در این خصوص وجود دارد؛ خوش��بختانه
وزارت برق عراق و مقامات این کشور موفق شدند بخش قابل توجهی از
مطالبات شرکت توانیر و بخشی از مطالبات شرکت ملی گاز را پرداخت
کنند .اردکانیان بیان کرد :متأس��فانه میزان تلفات برق عراق حدود ۵۰
درصد است و طبق مکاتبهای که با این کش��ور داشتهایم ،میتوانیم این
تلفات را  ۲۰درصد کاهش دهیم و ما آمادگ��ی داریم از همه توان فنی و
مهندسی استفاده کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه یک ماه پیش دس��تور تأمین ارز واکسن
از نقاط مختلف دنیا به وزارت نیرو داده ش��ده است ،گفت :در این زمینه
صحبتهایی انجام شده است ،البته برای تأمین این ارز در تماس مستقیم
با بانک تجارت عراق هستیم که باید ترتیبی داده شود که بخشی از این
مقدمات در تهران ،بخش��ی در بغداد و مابقی نیز در مسکو اتفاق بیفتد،
البته قرارداد برای این کار تنظیم شده است و انتظار ما این است که اولین
پرداختها به زودی انجام شود.
وزیر نیرو بیان کرد :قراردادهایی برای تأمین 2میلیون دوز واکسن و در
مرحله بعدی نیز  ۶۰میلیون دوز واکسن بسته شده است که البته ما باید
مس��ائل مالی را در این زمینه به موقع حل کنیم تا هیچ وقفه و اختاللی
برای برنامهریزیهای انجامشده و تأمین واکسنهای مورد تأیید وزارت
بهداشت پیش نیاید.
اردکانیان افزود :عالوه بر مسکو مسیرهای دیگری هم وجود دارد که ما
آنها را دنبال میکنیم .البته س��ختی کار برای واردات واکسن ،برداشتن
اولین قدم است که در حال حاضر مسیر باز ش��ده است و ما در گامهای
آخر هستیم .او با بیان اینکه عراقیها متعهد به پرداخت بدهیهای خود
به بخش گاز و برق ایران هستند ،گفت :ما یک و نیم میلیارد دالر هزینه
برای واردات واکسن با تأیید وزارت بهداش��ت در نظر گرفتهایم که الزم
است این مبلغ از طریق بانک مرکزی تأمین شود و در این راستا رؤسای
کمیسیون اقتصادی ایران و عراق در هر جایی که منابع مالی وجود دارد
آن را پیگیری خواهند کرد.

ساخت پارک جدید در دوبی
برای کشاورزی عمودی

دوبی در راس�تای بهب�ود امنیت غذای�ی ،پارک تج�اری جدیدی
ب�رای میزبانی ش�رکتهای کش�اورزی تخصصی خواهد س�اخت.

به گزارش ایسنا ،شیخ محمد بن راشد ،حاکم دوبی در توئیتی اعالم کرد
فاز اول این پروژه که «دره فناوری غذا» (فود تک ولی) نام دارد ،ش��امل
دفاتر مرکزی و تأسیس��ات تحقیقات و توسعه ،مرکز نوآوری ،لجستیک
غذای هوشمند و مناطقی برای کشاورزی عمودی خواهد بود.
دوبی یک شهر صحرایی اس��ت که تقریباً همه مواد غذایی مورد نیازش
را وارد میکند و به همراه سایر شیخنش��ینهای امارات متحده عربی به
دنبال تضمین امنیت غذایی اس��ت .افزایش جهانی قیمت مواد غذایی
و مختل ش��دن زنجیره تأمین بر اثر پاندمی ویروس کرونا ،این کشور را
واداشت برنامههایش را برای پرورش بیش��تر محصوالت غذایی و دامی
سرعت ببخشد .امارات متحده عربی که یک کشور نفتخیز است ،حدود
۹۰درصد از نیازهای غذایی خود را وارد میکند.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ ،حاکم دوبی که نخستوزیر امارات متحده
عربی هم است ،در این توئیت نوشت :تجارت غذایی امارات متحده عربی
س��االنه از  ۲۷میلیارد دالر فراتر میرود .کش��ور ما یک هاب لجستیک
غذایی جهانی است و تالش خواهد کرد فضای پرورشی برای شرکتهای
کشاورزی به منظور توس��عه فناوریهای زراعی جدید و تقویت امنیت
غذایی آتی فراهم کند.

رضا دهشیری| جوان

این اولین بار نیست که کاالیی در بازار نایاب
میش�ود و مس�ئوالن مربوط�ه موض�وع را
تکذیب میکنند و خ�ود را به خواب میزنند.
این روزها ش�کر با نرخ مصوب در بازار نایاب
ش�ده و برخی خردهفروش�ان نی�ز از عرضه
ش�کر حتی با نرخ آزاد خ�ودداری میکنند.
در چنین ش�رایطی قائممقام وزی�ر صمت با
انکار مس�تندات ،به فراوانی عرضه ش�کر با
نرخ مصوب در بازار تأکید میکند و میگوید:
تهیه گ�زارش خبرن�گاران در م�ورد گرانی
ش�کر مقدمهای برای بر هم زدن بازار اس�ت.

در حالی که پی��ش از آغاز ماه مب��ارک رمضان،
کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد تا  30هزار تن
شکر با قیمت مصوب  8700تومان در بستههای
یک کیلوگرمی برای تنظیم ب��ازار این محصول
در ماه مبارک رمضان توزیع ش��ود اما ش��کر در
بازار و فروش��گاههای زنجیرهای ب��ا نرخ مصوب
نایاب است.
بر ای��ن اس��اس ش��کر در واحده��ای صنفی و
خردهفروش��ی با قیم��ت حداقل ه��ر کیلوگرم
15هزار تومان عرضه میشود و برخی واحدهای
خردهفروشی نیز به علت افزایش قیمت اص ً
ال شکر
گزارش 2

عرضه نمیکنند .قاسمعلی حسنی ،دبیر اتحادیه
بنکداران مواد غذایی در مورد علت کمبود شکر
با نرخ مصوب به فارس میگوید :سوءمدیریت و
چندگانگی نرخ شکر بازار این محصول را به هم
ریخته اس��ت ،به طوری که در ح��ال حاضر نرخ
مصوب ش��کر برای عرضه به واحدهای تولیدی
 6هزار و  650تومان و نرخ مصوب هر بسته شکر
یک کیلوگرمی برای مصرفکننده  8هزار و 700
تومان است.
وی با بیان اینکه نرخ عرضه ش��کر س��همیهای
در بنکداریه��ا  11ه��زار و  500تومان اس��ت،
میافزاید :با توجه به کمبود ش��کر س��همیهای،
بنکداریها شکر را از کارخانهها با قیمت بیشتری
خریداری میکنند لذا نمیتوانند شکر را با قیمت
کمت��ر از  13ه��زار و  500توم��ان عرضه کنند
بنابراین در حال حاضر بنکداریها هر کیسه شکر
 50کیلویی را با قیمت آزاد  13هزار و  500تومان
میفروش��ند .همچنین با توجه به هزینه حمل
و میزان سود تعیین ش��ده ،خردهفروشان شکر
خریداری شده با نرخ آزاد  13هزار و  500تومان
را حداقل با قیمت هر کیلوگرم  15هزار تومان به
مصرفکننده عرضه میکنند.

حس�نی :قیمت ش�کر ب�ا دالر  45هزار
تومانی برای مصرفکننده محاسبه میشود
دبیر اتحادی��ه بنکداران موادغذای��ی در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری که ب��ا حضور قائممقام
وزیر صمت برگزار ش��د ،ضمن تأکید مجدد بر
کمبود شکر در بازار به قیمت مصوب ،میگوید:
با توجه به قیمت عرضه شکر در بازار آزاد در حال
حاضر ش��کر با قیمت دالر  45ه��زار تومانی به
دست مصرفکننده میرسد.
وی میافزاید :هر تن ش��کر به قیمت  384دالر
وارد کشور میشود .بنابراین قیمت هر کیلوگرم
شکر برای مصرفکننده با دالر  23هزار تومانی
باید  7350تومان باشد اما با توجه به قیمتهای
 16و  17هزار تومانی هر کیلوگرم شکر در بازار
آزاد این کاالی مصرفی ب��ا قیمت دالر  45هزار
تومانی به دست مصرفکننده میرسد.
وی افزود :ش��کر با قیمت ه��ر کیلوگرم کمتر
از 15ه��زار توم��ان ب��ه دس��ت مصرفکننده
نمیرسد.
بهانهجوی�ی مفت�ح ب�رای ف�رار از
پاسخگویی
پیرو صحبتهای رئیس اتحادی��ه بنکداران مواد

غذایی مبنی بر نایاب بودن شکر به قیمت مصوب
و همچنین پخش گزارش��ی خبری از واحدهای
صنفی که به صورت مس��تند نشان میداد شکر
در بازار آزاد حت��ی تا هر کیلو  20ه��زار تومان
نیز افزایش یافته اس��ت و اعالم نظ��رات مردم
مبنی بر نبود ش��کر در فروشگاههای زنجیرهای
با قیمت مصوب ،محمدص��ادق مفتح قائممقام
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در واکنشی عجیب
اعالم میکند که این گزارشها گزینش��ی تهیه
شده است.
وی همچنین نظرات مردمی را که توسط مجری
برنامه خبری در مورد نایاب بودن ش��کر عنوان
ش��د ،مالک نمیداند و میگوید :این گزارشها
مقدمه بر هم زدن بازار است .بر اساس اطالعات
و گزارشهای ما شکر با نرخ مصوب موجود است
و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بدون
هیچ محدودیتی شکر در فروشگاههای زنجیرهای
عرضه میشود.
مفتح در ادامه با رد هر نوع کمبود شکر با قیمت
مصوب ،میافزاید :ش��کر در ب��ازار چند نرخی
نیست و هر کیلو ش��کر فلهای در کارخانه برای
عرضه به واحدهای بس��تهبندی  6300تومان و
برای مصرفکننده در بستههای یک کیلوگرمی
 8700تومان است.
در حالی که مفت��ح تأکید ب��ر تکنرخی بودن
قیمت شکر داشت ،کمی بعد دو نرخ برای شکر
اعالم میکند و میگوید :قیمت هر کیلو شکر با
قیمت مصوب برای مصرفکننده  8700تومان
و هر کیلو گرم شکر با قیمت مصوب برای صنف
و صنعت نیز  11هزار و  500تومان است .بهرغم
اینکه فعاالن بازار از مش��کالت سیستم توزیع و
تخلفات چند نرخی قیمت ش��کر در بازار سخن
میگویند ،قائم مقام وزیر صمت با به خواب زدن
خود از هر گونه پاس��خگویی و ارائه راهکار برای
حل این معضل شانه خالی میکند.
عرضه ش�کر با ن�رخ آزاد پ�س از پایان
ذخایر وارداتی شکر با نرخ ارز ترجیحی
با توجه به آش��فتگی ب��ازار ش��کر در این روزها
،زمزمه افزایش قیمتها بعد از ماه رمضان نیز به
گوش میرسد .به گفته یک منبع آگاه ،با توجه
به حذف ارز ترجیحی واردات شکر ،طبیعی است
که شکر از مشمول قیمتگذاری خارج شود اما
با توجه به موجودی و ذخایر شکر وارداتی با ارز
 4200تومانی فع ً
ال عرضه شکر با قیمت مصوب
در بازار ادام��ه دارد و پس از پایان ذخایر ش��کر
وارداتی با قیمت ارز ترجیحی ،شکر با قیمت آزاد
به بازار عرضه خواهد شد.

بهرهوری نیروی کار باز هم کاهش یافت

از سال  1970تا کنون سهم بهرهوری از اقتصاد ایران حدود  7درصد بوده و ثابت مانده است
درحالی که در پاکستان رشد  ۴۲درصدی داشته است
صاحبنظ�ران معتقدن�د دالیل کاه�ش نرخ
کار مفید در ایران نبود تناس�ب در دس�تمزد
کارکنان ب�ا کار و مخ�ارج زندگ�ی ،ضعف در
مدیری�ت و نظ�ارت ،نیروهای مازاد ب�ر نیاز و
نبود شایستهس�االری منطقی است .با توجه
به آمار و اطالعات اس�تخراج شده از سازمان
ملی بهرهوری ،ش�اخص بهرهوری نیروی کار
بر اس�اس ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی
در س�ال  1398به میزان 82/3درصد اس�ت
ک�ه نس�بت ب�ه س�ال  1397روند کاهش�ی
داشته اس�ت .طی س�الهای گذش�ته هربار
مس�ئوالن وقت تصمیم به جای دادن مفهوم
به�ر هوری در قوانی�ن و مق�ررات کش�ور
داشتهاند ،ارادهای راس�خ نبود که این قوانین
را به کرسی عمل بنشاند و نتیجه آن میشود
که نرخ بهرهوری هر س�اله عقبگ�رد میکند.

وقتی سال  ۱۳۶۵را با سال  ۱۳۹۷که آخرین آمار
رس��می از وضعیت بهرهوری در آن منتشر شده
است مقایس��ه میکنیم ،میبینیم بهرهوری کل
عوامل ،س��االنه درصدی هم کاهش داشته و این
نشانگر این اس��ت که بهرغم اینکه سطح سرمایه
و فناوری ارتقا پیدا کرده اس��ت ،سطح بهرهوری
کاهش یافته و این یکی از معماهای اقتصاد ایران
است .این درحالی است که طی دو دهه گذشته
تعدادی از کش��ورهای آس��یای جنوبشرقی و
اقیانوسیه که وضعیتی مشابه وضعیت اقتصادی
ایران داش��تند ،از رش��د اقتصادی چشمگیری
برخوردار بودهاند و بررسیهای به عمل آمده نشان
میدهد این کشورها س��هم قابلتوجهی از رشد
اقتصادی خود را نه از طریق سرمایهگذاریهای
جدید ،بلکه از طریق بهبود ساختارهای مدیریتی،
نیروی انسانی ،تجهیزات و ماشینآالت (ارتقای
بهرهوری) به دست آوردهاند.
در افزایش رشد اقتصادی ایران از محل
رشد بهرهوری غفلت شده است
بهطور کلی بهرهوری امری مغفول در اقتصاد ایران
است و طی سالهای گذشته هربار مسئوالن وقت
تصمیم به جای دادن مفهوم بهرهوری در قوانین

و مقررات کشور گرفتهاند ،ارادهای راسخ نبود که
این قوانین را به کرسی عمل بنشاند و ماحصل آن
افزایش بهرهوری در اقتصاد کش��ور شود .آخرین
آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان بهرهوری
ملی نیز مؤید همی��ن نکته اس��ت .بهطوری که
مشاهده میشود در محدوده س��الهای 1384
تا  1397ش��اخص بهرهوری کار تنها  7/0درصد
افزایش داشته است و شاخص سرمایه و شاخص
کل عوامل تولید نیز ب��ه ترتیب  9/0و  3/0درصد
کاهش��ی بودهاند .برآیند این ارقام نشان میدهد
که رش��د اقتصادی ایران از نوع رشد منابعمحور
بوده و نسبت به پتانسیلهای باالی رشد اقتصادی
از محل بهرهوری ،غفلت بزرگی ش��ده است .این
موضوع زمانی دارای اهمیت اس��ت که بدانیم از
سال  1970تاکنون سهم بهرهوری از اقتصاد ایران
حدود 7درصد بوده و ثابت مانده است ،درحالی که
در پاکستان رشد  ۴۲درصدی داشته است.
حاتم شاکرمی در گفتوگو با فارس ،به مناسبت
هفته کار و کارگردر مورد نقش کارگران در تولید
و رش��د اقتصادی و میزان بهرهوری کل تولید در
ایران گفت :ش��اخص بهرهوری نی��روی کار برای

اندازهگیری بهرهوری نیروی کار در س��طح یک
فعالیت اقتصادی از نسبت شاخص ارزش افزوده
به شاخص تعداد شاغالن استفاده میشود.
به گفت��ه وی،به��رهوری نی��روی کار رایجترین
شاخصی است که در بررسی یک اقتصاد ،صنعت یا
یک واحد تولیدی به کار برده میشود .از دالیل این
امر میتوان به سهم نسبتاً زیاد هزینه نیروی کار
در ارزش بس��یاری از تولیدات و نیز موجود بودن
اطالعات مربوط به نهاده نیروی کار در مقایسه با
آمار و اطالعات مربوط ب��ه نهادههای دیگر مانند
سرمایه اشاره کرد.
شاکرمی گفت :تغییرات شاخص بهرهوری نیروی
کار به دالیل مختلفی نظیر تغییر س��طح کیفی
نیروی کار به واس��طه آموزش ،کس��ب تجربه و
تخص��ص در کار ،تغییر ش��رایط کار ،مهارت در
مدیریت ،تغییر در تکنولوژی مورد اس��تفاده رخ
میدهد .شناس��ایی علت یا علل تغییر بهرهوری
نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا از
این طریق میتوان روی شاخص بهرهوری نیروی
کار تأثیر گذاشت.
وی این نکته را هم گف��ت :در حال حاضر از موانع

رش��د بهرهوری نیروی کار ،پایین بودن انباش��ت
سرمایه انسانی کارآمد و عدم استفاده مناسب از آن
در فرآیند تولید ،فقدان ارتباط الزم بین حقوق و
دس��تمزد با بهرهوری و ناهماهنگی و عدم انطباق
بین نوع شغل و مهارت نیروی کار به شمار میرود.
به گفته معاون رواب��ط کار ،از راهکارهای رفع این
مانع ایجاد ارتباط بین توس��عه نظام آموزش��ی و
نیازهای بازار کار از نظام آموزشی کشور است.
ارتق��ای س��طح کیف��ی نی��روی کار از طری��ق
آموزشه��ای ضم��ن خدم��ت ،آموزشه��ای
فنیحرفهای الزم به منظور باال بردن سهم شاغالن
متخصص و ایجاد انگی��زه الزم در نی��روی کار از
طریق به وجود آوردن ارتباط بین سطح دستمزد
و حقوق با سطح بهرهوری ممکن میشود .تالش
بر این بوده تا س��از و کار پرداخت م��زد و حقوق
به گونهای باش��د تا زمینههای الزم برای استقرار
نظامهای کارمزدی و پ��اداش مبتنی بر بهرهوری
گسترش یابد و در این زمینه موانع قانونی کاهنده
بهرهوری کاهش یابد.
معاون رواب��ط کار تصریح کرد :با توج��ه به آمار و
اطالعات استخراج شده از سازمان ملی بهرهوری،
شاخص بهرهوری نیروی کار بر اساس ارزش افزوده
فعالیتهای اقتصادی در س��ال  1398به میزان
 3/82درصد است که نسبت به سال  1397روند
کاهشی داشته است.
وی گفت :همچنی��ن آمار و اطالع��ات مربوط به
بهرهوری نیروی کار استخراج شده از بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران نیز مؤید روند کاهشی
بهرهوری نیروی کار س��ال  1398نسبت به سال
 1397بوده است.
ش��اکرمی گف��ت 30 :درصد از رش��د  8درصدی
اقتصاد ایران در طول سالهای قانون برنامه ششم
توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور باید از
محل ارتقای بهرهوری تأمین شود ،لذا با توجه به
پایین بودن سطح بهرهوری در اقتصاد ایران نسبت
به سایر کشورهای درحال توسعه ،امکان جهش و
رشد آن تنها به واسطه وجود ظرفیتهای خالی و
استفاده از آن امکانپذیر میشود.
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