آینده شســتا ،حمایــت از اقشــار نیازمند
در دوره تحریــم و ایجــاد اشــتغال همه
موضوعاتی هســتند که متولیای جز وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی ندارند.محمد
شــریعتمداری در گفتگویی که میخوانید
رویکرد خود برای حل مسایل فوق را شرح
میدهد .محمدشــریعتمداری معتقد است
سیاستهای دولت آنقدر موجه هستند که
اگرکار به خود ذینفعان سپرده شود ،آنها
همان راه را خواهند رفت .به همین دلیل ،او
یکی از مدافعان اصلی سپردن مدیریتها به
مردم و ذینفعان است.

سازمان برنامه برایتوسعه اقتصادیکشور
بـرنامهریزی میکند وما برای رفـاه

متین غفاریان
سردبیر

به عنوان اولین سوال آقای شریعتمداری فکر میکنید
در آینده ،از شما با تغییرات در وزارت رفاه یاد خواهد
شد یا تغییرات در شستا؟

امیدوارم که جز اندک خدمات خالصانه برای مردم شریف هیچ
نامی از من نماند .نامی که باید در جامعه ایران زنده بماند ،نام
آنهایی است که در حفظ و اعتالی اهداف این کشور پهناور در
نظام ایدئولوژیک ،جان خود را تقدیم و ایثارگری کردند .ما فقط
موظف به ایفای نقشی هستیم که بر عهده ماست.
از زمانی که شما ســمت وزارت را قبول کردید ،نام
شســتا با بسامد بیشــتری به گوش میرسد .حتی
آقای رییسجمهور در زمان تحویل بودجه به مجلس
وعده دادند که شرکتهای شستا خصوصی خواهند
شد .همچنین آقای آشــنا ،مشاور رییسجمهور نیز
در مصاحبهای قید کردند ماموریت شــما تعیین و
تکلیف وضعیت شستا است .اهمیت این موضوع به
چه شکلی است؟

گفتوگو با محمد شریعتمداری
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

موضوعی که به آن اشــاره کردیــد از اهمیت بســیار زیادی
برخوردار است ،منتها حوزه مدیریت وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بر اساس قانون تشکیل این وزارت ،تقریبا شامل تمام
صندوقها در کشور میشود .البته ب ه تدریج بعضی از صندوقها
مانند صندوق نیروهای مسلح یا برخی صندوقهای خاص از آن
مستثنا شدند اما حوزه کار ما فقط به شرکتهای سرمایهگذاری
تامیناجتماعی محدود نمیشود .سازمان بازنشستگی کشوری
بهعنوان یــک مرکز مهمی کــه در طی ســالها همه منابع
کارکنان دولت ،ســهم کارمندان و ســهم دولت در آن جمع
شده ،سازمان بازنشستگی فوالد ،صندوقهایی مانند صندوق
عشایری و روستایی که صندوقهای جوانی هستند ،شرایطی
مشابه شستا دارند ،بنابراین شــاید کلمه خصوصیسازی در
مورد این صندوقها کلمه کامل و شــفافی نباشد ،زیرا اصوال
موارد ذکرشــده خصوصی و متعلق به مردم هســتند .به طور
مثال بــههیچوجه نمیتــوان منابع موجود در شــرکتهای
سرمایهگذاری سازمان تامیناجتماعی را منابع دولتی دانست
که دولت بخواهد آنها را خصوصی کند .آنچه بیشــتر مدنظر
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