از سیاســتها مثل اصالح روند توزیع یارانه مربوط به انرژی
در کشور ممکن است با دقت اجرایی نشــود و آثار اجتماعی
نامطلوبی بر جای گــذارد ،برای اجــرای آن خیلی همراهی
نمیکنند.

جالب است که شما به عنوان وزیر رفاه از این مسائل
حمایت میکنید اما از طرفی نهادهای اقتصادی مانند
سازمان برنامه ،نگران مسائل اجتماعی هستند .آیا
این به گونهای جابجایی نقشها نیست؟

بله فکر میکنم همینطور است .البته اگر ما کار فرهنگی انجام
ندهیم و رسانهها و همه اقشار جامعه نسبت به علل و عواملی
که ما را به این تصمیمات رسانده کامال همراهی نکنند حتما
احتمال بروز هرگونه مخاطــرات اجتماعی وجود دارد ،اما هر
تصمیمی پیوســت فرهنگی و پیوست رســانهای دارد که اگر
پیوست رسانهای آن بهدرســتی انجام شود مردم صددرصد
همراه خواهند شد و به محض اجرایی شدن ،جامعه بهتدریج
آثار مثبت آن را احساس میکند و مردم نیز بیشتر از قبل همراه
خواهند بود اما این اقدامات حتما مســتلزم یک نوع فعالیت و
پیشزمینههای فرهنگی و اطالعرسانی درست به مردم است.
در واقع فکر میکنید با مســائل فرهنگــی میتوان
اختال فنظرهای سیاسی و حساسیتهای جامعه را کم
کرد؟

اگر در یک سال گذشــته در صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران طی برنامهای اجازه بحث و گفتوگو در مورد این مسائل

داده میشد و موافقان و مخالفان ،نظراتشان را بیان میکردند
و مردم از مسائل مطلع میشدند ،طبیعتا مردم با دولت همراه
میشدند و دولت نیز از این همراهی احساس قدرت میکرد و
قوه مقننه نیز برای تصمیمگیری کامال آماده میشد .بههر حال
مردم ما حقدارند که از همهچیز مطلع باشند و شفافیت رکن
مهم در حکمرانی درست و مطلوب است.
طبق گفته شــما در مورد همسا نســازی حقوق
بازنشستگان 130 ،هزار میلیارد تومان نیاز است اما
مبلغی که در بودجه در نظر گرفتهشــده برای این
موضوع مبلغ کمی است .تالشی برای حل آن صورت
ی که ما همین امسال پول بسیار زیادی
نگرفته ،در حال 
را به موسسات اعتباری مالی پرداخت کردیم .آیا این
موضوع به نظر شما منطقی است؟

به نظرم یکی از نواقصی که باید برطرف شــود این است که ما
از برخی درآمدهایی که میتوانیم به دســت بیاوریم به دلیل
ســختی کار و نیاز به هماهنگــی و همگرایی قــوا صرفنظر
میکنیم .ما میتوانیم با پیوســت رســانهای و اطالعرسانی
صحیح به مردم و آگاهی در جامعه تصمیمات درستی را گرفته
و اجرایی کنیم .ماموریت و مســئولیت اصلی ما اجرای عدالت
است و برای انجام آن میتوانیم منابع مورد نیاز را به دست آورده
و توانا شویم .اگر نظام بودجه کشور و نظام تصویب بودجه در
مجلس در جایگاه درست خود عمل کنند مشکالت به تدریج
رفع خواهند شد.
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ب ه عنوان وزیر
نمیتوانم 100
درصد این
اطمینان را بدهم
که همه اقشار
فرودست جامعه
از سبد معیشتی
توزیعشده
بهرهمند شدند
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