بخشــی از آنها از طریق عملیات یکپارچهســازی فعالیتها
جدا میشوند ،بهاینترتیب سهم دولت کاهش پیدا میکند.
با ذکر مثالی بیشــتر توضیح میدهم .به طــور مثال در مورد
پتروشــیمیها ،ما اکنون پتروشــیمی جم ،امیرکبیر و چند
پتروشــیمی دیگر را در اختیار داریم که هر کدام به طور جدا
سهمی در پتروشیمی ایران دارند و دولت آنها را به طور 100
درصد به صورت مســتقل و جداگانه در شســتا و در سازمان
بازنشستگی کشوری اداره میکند .حال اگر ما با تفاهم بعضی
از شرکا در حوزه پتروشیمی ،یک شــرکت بزرگ پتروشیمی
تحت یک کمپانی جدید تاسیس کنیم که در آن خلیجفارس
و برخی از شرکتهای ما مشارکت کنند ،در این صورت سهم
ما ،سهم غیرمدیریتی خواهد شد و مدیریتاش عمال در اختیار
ما نخواهد بود .در واقع ما بــدون اینکه مداخلهای در مدیریت
دستگاهی داشته باشیم از منافع آن به عنوان صاحبان امانتدار
سهم بیمهگذاران در این صندوقها صیانت کردیم .این فرایند
عملیات واگذاری نبــوده و همه این داراییهــا در قالب یک
کمپانی جدید که ســهم ما در آن کمتر از  50درصد اســت،
حفظ میشود.
از آنجایی که ذینفعان بســیاری در این حوزه وجود
دارند ،فکر میکنم که این مســاله باید با شفافیت
بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد تا منجر به نگرانی
عمومی جامعه نشود .نظر شما چیست؟

برای توجیه نمایندگان رسمی و قانونی کانونها و شورا ،جلسات
متعددی برگزار و ب ه عنوان صاحبان مال به آنها توضیحات الزم
ارائه شده اســت .در درازمدت نیز آنها با شرکت در جلسات
راهبــردی و حضور در هیاتامنــای تامیناجتماعی که عمال
هیاتامنای همه شــرکتهای صندوقهای بازنشستگی هم
محسوب میشــود ،در جریان همه راهبردها قرار میگیرند و
هر کدام از راهبردها که موردپسندشان نبود را تایید نمیکنند.
مسیری که ما پیشنهاد میکنیم دارای حواشی و حساسیتهای
کمتری اســت و حتی اگر در جایی مجبور به فروش واحدی
شــدیم ،بر اســاس اصول و روشهای قانونی با نظارت خود
نمایندگان کارفرما و کارگرکامال شفاف عمل خواهیم کرد.
موضوع دیگری که میخواستم در مورد آن صحبت
کنیم ،بحث حمایت از اقشار ضعیف جامعه بخصوص
در وضعیت تحریم اســت .از آنجاییکه وزارت رفاه
مهمترین متولی اقشار پایین جامعه است برنامههای
شــما در این خصوص چه خواهد بود؟ در مورد این
موضوع نیز توضیح دهید که بــا وجود اینکه بخش
هدفمندی یارانهها هنوز به ایــن وزارتخانه ارتباط
داده نشده ،آیا وزارت رفاه منابعی برای مدیریت رفاه
کشور دارد؟

قبال تحت عنــوان وزارت کار و امور اجتماعــی وزارتخانهای
داشتیم که مســئولیت امور اجتماعی کشور را بر عهده داشت
و تنظیمکننده روابط کار و کارگــری و فعالیتهای اجتماعی
بود .در ضمن ،فعالیت سیاسی و اجتماعی بین وزارت کشور و
کار تفکیک شده بود .افرادی که در شرایط خاص به دلیل بروز
برخی از حوادث دچار معلولیت شدند ،معلول به دنیا آمدند و یا
به دلیل آسیبهای اجتماعی و فقر خانواده دچار اعتیاد شدند
تحت تکلف و حمایت این وزارتخانه بودند .در وضعیت کنونی
کشور به بخش امور اجتماعی به طور جدی پرداخته نمیشود
و وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی به طور کامل دارای همه

اختیارات و مسئولیتها در این عرصه نیست.

اســتراتژی وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در
این مورد چگونه خواهد بــود؟ آیا به دنبال واگذاری
مسئولیتها است یا میخواهد تعامل کند؟

با توجه به اینکه بخــش اعظمی از مســئولیتها متوجه این
دستگاه است ،ما در تالش هستیم که تمام اختیارات متناسب با
مسئولیتهایی که ما بر عهده داریم به این وزارتخانه برگردانده
شود و با مشــارکت عامه مردم در امر خیر با فقر مبارزه کنیم.
با توجه به قانون تاسیس وزارت رفاه ،سازمان برنامه و بودجه
کشــور به دو قسمت تقســیم میشود )1 :ســازمان برنامه و
بودجهای کــه برای فعالیت و توســعه کشــور تصمیمگیری
میکند و  )2سازمان برنامه و بودجهای که تحت عنوان وزارت
رفاه برای امــور رفاهی و حل مشــکالت اجتماعی جامعه در
تالش اســت .امروز وزارت رفاه در جایگاهی نیست که بتواند
جلوی تولید فقر و آسیبهای اجتماعی را بگیرد و ما در تالش
هستیم ب ه جای سوق دادن وزارتخانه به سمت عملیات اجرایی،
مسئولیتهایی را که بر دوش آن قرار دارد ،عملی کنیم .ما باید
در جایگاه مشوق ،ناظر و تسهیلگر باشیم و امور را به شرکای
اجتماعی خودمان واگذار کنیم .خیلــی از مردم عالقهمند به
مشارکت هستند ولی ضوابط و مقررات دولتی مانع از فعالیت
آنها میشود.
ب ه طور مشخص بر اساس این استراتژی که بیان کردید
برای حوزه رفاهی در دوره تحریم ،چه برنامههایی را
در نظر دارید؟

تحریم یک امر تحمیلی است که در کشور ما توسط نظام سلطه
سالهاست اعمال میشود در حالیکه هیچکدام از علتهایی
که در ادبیات تحریم آمده و در دنیا به خاطر عدم اجرای مقررات
بینالمللی تحریم وضع میشود ،شامل حال ما نیست .چیزی
که در بین تمام کشورهایی که مورد اعمال تحریم واقع شدند
مشاهده میشود این است که اولین قشــر آسیبپذیر در اثر
اجرای تحریمها ،کودکان ،زنان ،افراد با درآمدهای ثابت ،فقرا
و افراد نیازمند به استفاده از برخی فناوریها جهت ادامه یک
زندگی طبیعی ،هســتند .آنها عمدتا هدفهای اولیه تحریم
هستند و در شرایط اعمال تحریم بیشترین آسیب را میبینند.
بقیه مردم داراییهایشــان ارزشمند میشــود و جامعه نیز
بهتدریج با قیمتهای باال خود را تطبیــق میدهد .لذا طبق
فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه رفع آسیبهای اجتماعی
ما باید عائلهمحور نگاه کنیم تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم.
در این صورت باید در طول تصویب بودجه سال  98در دولت و
مجلس این مسائل در نظر گرفته و منابع مورد نیاز این بخشها
پوشش داده شود .بین  105تا  135میلیون لیتر در روز مصرف
بنزین داریم و بخش قابلمالحظهای از فقرا و مردم فرودست از
میزان یارانه فراوانی که در حوزه توزیع بنزین در کشور پخش
میشود هیچ بهرهای نمیبرند و این موضوع قطعا ناعادالنه بوده
و بههیچوجه با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

آنچه بیشتر
مدنظر
ریاستجمهوری
قرار دارد این
است وزارتخانهای
که بزرگترین
مسئول حکومتی
در حوزه
فعالیتهای
اجتماعی است
و بزرگترین
نهاد اجتماعی-
حاکمیتی
محسوب میشود
گرفتار اداره
بنگاهها نشود

اگر در مورد یارانه تصمیمگیری شود ،آیا وزارتخانه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایــن امکان و آمادگی را
دارد که یارانهای که متعلق به همه است را بین فقرای
جامعه بازتوزیع کند؟

پاســخ به این سوال در شــرایط فعلی منفی اســت .چون این
وزارتخانه هنوز در جایگاه خودش نیســت ،آنهم نه به دلیل
اینکه منابع ناشی از هدفمندی یارانهها در اختیار وزارت تعاون،
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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