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برای سرمایهگذاری مردمی

روزنامهصبحايران

مالک شریعتی  -نماینده مردم تهران


اگ��ر ع��زم دول��ت ب��رای توس��عه
پتروپاالیش��گاهها جدی باش��د باید وارد
میدان ش��ده و با بورس��ی کردن شرکت
های مذک��ور ،اعتماد مردم را جلب کند،
اینگون��ه میت��وان نقدینگ��ی هنگفتی
که در جامعه س��رگردان است به سمت
پتروپاالیش��گاهها س��وق داد .فاز سوم
س��تاره خلیج فارس کامال ایرانی ساخته
ش��ده و بیش از ۷۰درص��د فناوریهای
م��ورد نی��از در صنعت پتروپاالیش��گاه
در داخل کش��ور وجود دارد ام��ا از آنجا
که مجموعه س��رمایهگذاریهای مورد
نی��از غالب��ا ریال��ی اس��ت ،میت��وان با
سرمایهگذاری ریالی تا  80درصد بودجه
مورد نیاز جهت توسعه پتروپاالیشگاه ها
را تامین کرد .پتروپاالیش��گاهها بهترین
محم��ل ب��رای س��رمایهگذاری مردمی
هس��تند و بهتر است مجموعه نقدینگی
س��رگردان در جامعه  -که هر چند وقت
یکبار به بازارهای کاذب مسکن ،خودرو،
ط�لا و ارز حمله میکند -را به س��مت
س��رمایهگذاری کالن صنعت نفت و گاز
و پتروش��یمی سوق داد.دولت میتواند با
اس��تفاده یا کس��ب مجوزهای قانونی از
مجلس ب��ا حمایتهای��ی از جانب خود
همچون انتش��ار اوراق و یا عرضه سهام
اولی��ه بورس��ی ،س��رمایههای مردمی و
نقدینگیه��ای س��رگردان در جامعه را
جذب توسعه پتروپاالیش��گاهها کرده و
با کنترل ت��ورم ،مانع از التهاب بازارهای
دیگر ش��ود ک��ه در ادامه نیز م��ردم نیز
س��ود خواهند برد.با توجه به رانتی بودن
بخشی از خوراک پتروشیمیها به نسبت
بخش صادراتی و واقعی نبودن خصوصی
س��ازی در آنه��ا ،محصوالتش��ان به
س��مت محصوالت��ی ب��ا ارزش افزوده
باال نم��یرود ،یعنی اکثر ش��رکتهای
پتروش��یمی ظاهرا خصوصی شدهاند اما
عمدتا سهامدارانشان نهادهای عمومی
یا صندوقهای بازنشس��تگی هستند لذا
به تولی��د محصول اولیه کفایت میکنند
در حالی که زنجی��ر ه ارزش محصوالت
پتروشیمی بسیار گسترده است و...
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افزایشنجومیقیمتمسکن

در حالی عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید در حوزه
ساخت و کنترل قیمت مسکن ،منجر به ایجاد شرایط
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توانست مانع افزایش شدید قیمت در...
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سعید جلیلی:

خأل برنام ه بلندمدت ایجاد اشتغال جزء ضعفهای جدی دولت و مجلس است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :خأل برنام ه
بلندمدت ایجاد اشتغال از جمله ضعفهای جدی کشور
اس��ت و باید این وظیفه برای دولت ،مجلس و سایرین
تعریف ش��ود .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعید جلیلی
در نشس��ت بررس��ی راهکارهای رفع موانع اش��تغال در
کشور با حضور کارشناسان کارگروههای اقتصادی دولت
سایه برگزار شد ،اظهار کرد :مسئله اشتغال از جنبههای
گوناگون قانونی ،عقلی و ش��رعی یک مس��ئولیت مهم
برای تمام ارکان نظام اسالمی و حتی عموم جامعه است.
اینکه رهبری فرمودند این مس��ائل موجب ش��رمندگی
است ،بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی
ایجاد امکان اشتغال برای همه ،وظیفه دولت است .وی
با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشتغال،
افزود :حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد.
اینکه گفتهشود کسی که یک ساعت در هفته به کاری
مشغول باشد نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر
ش��وخی اس��ت تا واقعیت! اگرچه ممکن است درجایی
اش��تغال اینگونه تعریف شده باشد اما واقعیت این است
که این را نمیتوان اشتغال نامید .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،به دس��ت آمدن ی��ک تعریف معقول از
اش��تغال را نخس��تین گام برای حل این مسئله خواند و
خاطرنش��ان کرد :باید یک تعریف دقیق و اس��تاندارد از
اشتغال داشته باشیم که اگر واقع ًا به کسی شاغل اطالق
شد ،این اطمینان حاصل شود که فرد مشغول کار است
و یک درآمد معقول نیز دارد .جلیلی خأل برنام ه بلندمدت
ایجاد اش��تغال را از جمله ضعفهای جدی کشور در این
حوزه خواند و خاطرنش��ان کرد :اگر فراهم کردن امکان
اشتغال طبق اصل  28قانون اساسی وظیفه دولت است،
باید برای آن برنامه داشت .یعنی اگر کشور ما  80میلیون
جمعیت دارد و از این میزان مث ً
ال  25میلیون نفر (با تعریف
استاندارد از اشتغال) باید کار داشته باشند ،باید این وظیفه
برای دولت ،مجلس و س��ایرین تعریف شود که اگر قرار
است این میزان اشتغال وجود داشته باشد ،سهم و برنامه
هر دستگاه برای تحقق این هدف چیست؟ وی با تشریح
چرایی لزوم برنامهریزی بلندمدت در حوزه اشتغال ،گفت:
طبیعت ًا ایجاد شغل به میزان مطلوب ،اقتضائاتی دارد که

براس��اس آنها و ب��ا نگاه به تجارب دنی��ا و ابداعاتی که
خود کشور میتواند داشته باشد ،میبایست مجموعهای
از مأموریت برای دس��تگاهها تعریف شود .یعنی به طور
مش��خص برای ه��ر وزارتخان��های در ای��ن زمینه باید
مأموریتهای مش��خص و قابل ارزیابی تعریف ش��ود.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،با اشاره به لزوم
محور قرار دادن مسئله اشتغال در نهادها و دستگاههای
مختلف ،اظهار داش��ت :س��ازوکارهای تخصیص بودجه
ب��رای وزارتخانهها به گونهای باش��د که آنها را در ایجاد
اش��تغال برای کش��ور س��هیم کند .برای مثال سازوکار
تشویقی برای دانشگاهها براس��اس فارغالتحصیلهای
شاغل آن ش��کل پیدا کند .آنگاه دانشگاه این مأموریت
را پی��دا میکند که آموزش را به گون��های ارائه کند که
دانشجوی آن با فارغ شدن از تحصیل ،شاغل هم بشود.
جلیلی خود ل��زوم طراحی یک فرایند بلندمدت را یادآور
ش��د و گفت :باید فرایندی طراحی شود که زمان شروع
و فرجام آن مش��خص باشد .ممکن است این فرایند در
یک بازه زمانی ده یا پانزدهس��اله محقق ش��ود اما مهم
این اس��ت که کش��ور این اطمینان را داشته باشد که در
پایان این فرایند ،با سازوکارها و سیاستهایی که دنبال

میش��ود ،ش��ما برای ایجاد اشتغال به ش��رایط مطلوب
رس��یدهاید .وی در توضیح لزوم طراحی فرایند بلندمدت
ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان کرد :اگر فرایند تعریف
نشود ،کشور همیش��ه عقب خواهد ماند .چراکه دولت و
مجل��س دائم ًا در حال تغییر اس��ت .بحث ما این اس��ت
که اگر قرار اس��ت در یک کش��ور  80میلیونی مث ً
ال 25
میلیون شغل داشته باشیم ،برنامهی ما برای اشتغال 25
میلیون نفر چیست؟ ممکن است گفته شود تحقق چنین
برنامهای  10س��ال یا فرض ًا  15س��ال طول میکشد اما
این فرایند باالخره باید ش��روع بشود .آنوقت است که
ذیل این برنامه ،پروژهها تعریف میشود و میتواند شامل
دهها ابتکار و ابداع متناسب با شرایط بومی کشور باشد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام عنوان کرد :بازه
زمانی این فرایند مث ً
ال برای ده سال آینده تعیین شود که
شما به آن نقطه مطلوب برسید .شاید چند دوره مجلس
و چند دولت بیایند و بروند تا به آن نقطه مطلوب برسید.
حتی اگر به این جمعبندی رسیدیم که با تجمیع همهی
فرصتها فقط  15میلیون ش��غل ایجاد میشود و هنوز
ده میلیون تا  25میلیون فاصله داریم ،آنوقت باید رفت
سراغ سایر تدابیر مثل تأمین اجتماعی یا بیمه بیکاری و
فکری برای این ده میلیون نفر که بیکار میمانند ،کرد.
فکر کنیم خود ما جزء همان  ۱۰میلیون نفر هستیم که
بای��د زندگی کنند .جلیلی ،قالب برنامه هفتم توس��عه را
فرصت مناسبی در اینباره دانست و تصریح کرد :ما باید
بتوانیم به یک چهارچوب و یک س��ند برسیم که هدف
آن تحقق اش��تغال برای تمام چند ده میلیون افراد واجد
ش��رایط در کشور باشد .در این سند سهم هر بخش باید
معلوم باشد؛ سهم مسکن ،سهم کشاورزی ،سهم فضای
مجازی ،سهم قوای مختلف ،سهم نیروهای مسلح ،سهم
قانونگذاری ،سهم قوه قضائیه و  ...باید مشخص شود.
اگر این فرایند طراحی ش��ود ،برای مثال برای رفع موانع
قانونی و پرکردن خألهای قانونی ،مجلس مأموریت پیدا
میکند؛ دستگاه قضا متناسب وظایف ذاتی خود مأموریت
پیدا میکند و بر همین مبنا برای وزارتخانههای مختلف
در دولت کار تعریف میشود .همه اینها میتواند در قالب
برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

یزدی زاده ،در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد:

خیز بلند ذوب آهن برای تبدیل شدن به صنعت سبز
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