قلمرورفاه

پرونده اصلی

مشارکت برای تصمیم ملی

از آنجاییکه هر سه قوه در کنار
هم کشور را اداره میکنند و یک
مدیریت مشارکتی در کشور
حاکم است ،میبایست زمانی
که یک قانون نوشته میشود
هر سه قوه همنظر باشند،
بنابراین برای اتخاذ تصمیمات
مهم ابتدا باید در تصمیم با هم
مشارکت داشته باشیم

کار و رفاه تامیناجتماعی نیست تا بر اساس سیاستگذاریهای
خودش در بین اقشــار مختلف مردم توزیع کند ،بلکه به خاطر
اینکه ما نظام اطالعاتی موجود در سازمان هدفمندی یارانهها
و مجموعه نظامهای اطالعاتی کشــور را در اختیار نداریم .این
وزارتخانه به عنوان متولی امــر رفاه و بزرگترین نهاد حاکمیتی
در حوزه اجتماعی باید بتواند از همه بانکهای اطالعاتی موجود
در کشور بهرهمند شود .ما بدین ترتیب میتوانیم یک شناسایی
صحیح و درست از مجموعه کسانی که در جامعه دارای حداقل
امکانات هستند داشته باشیم .من امروز ب ه عنوان وزیر نمیتوانم
 100درصد این اطمینان را بدهم که همه اقشار فرودست جامعه
از سبد معیشتی توزیعشده بهرهمند شدند .سبد معیشتی یکی
از مهمترین کارهایی اســت که برای برخورد با عدم تعادلهای
ایجاد شده در حوزه درآمدها برای کسانی که دارای درآمد ثابت
هستند ،کارمندان دولت تحت عنوان سیاست جبرانی حقوق و
دستمزد و برای سایر اقشار در نظر گرفتهشده است .از آنجایی
که بانک اطالعاتی موجود در اختیار ما کامل نیست این اهداف
نیز بهدرستی محقق نخواهند شد .من امیدوارم وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی بتواند همه اطالعات کافی برای تحقق این
اهداف را در اختیار بگیرد تا بازتوزیع منابع ذکرشده که یکی از
آنها میتواند منابع حاصل از پرداخت غیرهدفمند یارانه انرژی
باشد را عملی کند .اما میبایست در فصل بودجه سال  98حتما
این موارد در نظر گرفته شود.
اکنون برداشت شما از بودجه سال  98در حوزه رفاهی به
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چه شکلی است؟ چه انتظاری داشتید و االن بودجهای که
ارائ ه شده چقدر با انتظار شما مطابق است؟

متاسفانه در شرایط کنونی کشور ،همه قوا در حوزه کارشناسی
و مسائل راهبردی با یکدیگر همنظر و همگرا عمل نمیکنند و
ما نیز قدرت انتقال اطالعات و مفاهیم به مردم را به طور کامل
نداریم .اگر هر سه قوا در شناخت مســاله و پاسخ آنهمنظر
باشند و بتوانند مردم را در مورد تصمیمات گرفتهشده متقاعد
کنند آن وقت میتوانیم اصالحات مفید و ســازنده در اقتصاد
کشور انجام دهیم.
اکنون در فصل تصویب بودجه قرار داریم .آیا بین دو
قوهای که مدنظر شما است یعنی در دولت و مجلس
اختالفنظر کارشناسی وجود دارد؟

از آنجاییکه هر ســه قوه در کنار هم کشور را اداره میکنند و یک
مدیریت مشارکتی در کشور حاکم است ،میبایست زمانی که یک
قانون نوشته میشود هر سه قوه همنظر باشند ،بنابراین برای اتخاذ
تصمیمات مهم ابتدا باید در تصمیم با هم مشارکت داشته باشیم،
قدم بعدی نوشتن مفاهیم روی کاغذ است که کار بسیار سادهای
بوده و اجرای آن نیز با هماهنگی ب ه راحتی انجامپذیر است.
آیا شما در خود دولت احساس همراهی میکنید و در
مورد حمایت از اقشار محروم به نتیجهای رسیدهاید؟

در حوزه هم فکر و اندیشه صددرصد همه اعضای دولت همراه
هستند ولی در مورد روشها چون معتقد هستند که ما دارای
اطالعات کافی در مورد کلیه اقشــار نیســتیم و اعمال بعضی

