جامعه

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6454شنبه  21اسفند 1395

حسین قاآنی

عکس :امیرحسام زرافشان/ایران

بیش از ســـه ســـال و نیم اســـت که علی ربیعی وزیـــر تعـــاون،کار و رفاه
اجتماعی ســـکانداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد؛
وزارتخانهای که به اعتقاد کارشناســـان نقش مهمـــی در عرصههای مهم
حیات اجتماعی و اقتصـــادی دارد و در حوزههای متعددی نظیر خدمات
بیمـــهای ،صندوقهای ســـرمایهگذاری ،آســـیبهای اجتماعـــی ،نظام
آمـــوزش فنی و حرفهای ،تنظیم بازار کار ،صیانـــت از نیروی کار ،تقویت
کمی و کیفـــی بخش تعـــاون و عرصههای مهم دیگـــری فعالیت دارد به
عبارتی میتوان گفت به علت گســـتره مأموریتهـــا ،تقریباً همه آحاد
جامعـــه یعنی  80میلیون ایرانی به طور مســـتقیم و غیر مســـتقیم تحت
تأثیر سیاســـتها ،برنامهها و اقدامات این وزارتخانـــه قرار دارند.ربیعی
با ارائه گزارشـــی از عملکرد ســـه و نیم ســـاله خود ایجاد اشـــتغال ،ایجاد
رفاه اجتماعـــی و فقرزدایی را ازمهمترین اهـــداف دولت تدبیر و امید در
ســـالهای اخیر میداند و می گوید که سیاســـت صدقهای مبارزه با فقر را
بهعنوان خیانـــت به جامعه میدانم و اعتقاد دارم کـــه جامعه را باید به
طور عقالیی با ایجاد شـــغل و درآمد توانمند کرد و زندگی با کرامت را به
مردمی که حق شان است ،هدیه داد.با دکتر علی ربیعی وزیرتعاون ،کار و
توگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
رفاه اجتماعی گف 

وزیر رفاه ،کار و تعاون اجتماعی درگفت و گو با « ایران» اعالم کرد

میکنـــم و در واقـــع خیرجمعـــی داروی
بیبدیل محو فقر است.
از طرفـــی از آنجایی کـــه تنهایی بخش
عظیمـــی از خصلـــت نســـل جدید شـــده
اســـت برای برونرفت از این شـــرایط باید
ســـرمایههای اجتماعـــی باالیـــی داشـــته
باشـــیم؛ لـــذا بازگرداندن مســـاعدتهای
اجتماعی در قالب خیر جمعی به جامعه
میتواندبسیارتأثیرگذارباشد.
ëëاشـ ــتغالزایی و کارآفرینـ ــی از
مهمتریـ ــن مأموریتهـ ــای وزارتخانـ ــه
شماست؛حوزهای که البته منتقدان زیادی
دارد و همیشـ ــه هم نارضایتـ ــی درآن موج
میزند.برای کاهش تعـ ــداد ناراضیان این
حوزه چه اقداماتی انجام شـ ــده اسـ ــت ،به
نظر شما جهتگیری این حوزه در آخرین
سالدولتبهکدامسوخواهدبود؟
یکـــی از کارهای انجام شـــده انســـجام
ســـه حوزه بود که ما توانســـتیم شعار «کار
ایجاد کنیم تا به رفاه برســـیم» را عملیاتی
کنیـــم و توانســـتیم نظریههـــای مبتنی بر
توانمندســـازی را تعریـــف و بـــه مرحلـــه
اجرا برســـانیم ،به عنـــوان مثال تعاونیها
را بـــه اشـــتغال نزدیک کردیـــم ،در زمینه
اشتغال به جرأت میتوانم بگویم که برای
نخســـتین بار نظریه اشـــتغال را مبتنی بر
نظریات جهانـــی و موقعیت ملی مطرح
کردیم ،بـــرای نخســـتین بار درباره رشـــد
بدون اشـــتغال صحبـــت کردیم.با توجه
به بســـترهای موجود هر استان بستههایی
برای اشتغال ایجاد کردیم زیرا به باور من
اشـــتغالهای محلی را نباید رها کرد بلکه
باید به یکدیگر اتصال داد و حتی باید آنها
را بـــه بازارهای جهانی متصـــل کرد .برای
نخستین بار در دولت هزار میلیارد تومان
بودجه برای اشـــتغال در نظر گرفته شده،
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اتفاقاتی افتاد و به چه شرایطی رسیدیم.
اما به هرحال در طول سه سال گذشته
بـــا وجود همه محدودیتهـــا و تنگناها در
زمینه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال
برای متقاضیـــان جویـــای کار برنامههای
زیادی در بخشهای اقتصادی ،صنعتی،
کشـــاورزی و خدماتی انجام شده است اما
آنچه درباره اشتغال باید توجه داشت این
است که اشـــتغال محصول یک سیاست
نیســـت .یعنـــی نمیتـــوان تنها بـــا اتخاذ
یک سیاســـت گفـــت میخواهیم شـــغل
ایجاد کنیم ،مســـأله بیکاری را حل کرده و
ناپایداریهـــای موجـــود در طرف عرضه و
تقاضا را هـــم رفع کنیم .موضـــوع مهم و
قابل اهمیت این اســـت که اشتغال امری
پیچیده ،چند وجهی ،فرادستگاهی و حتی
فرا قوهای اســـت .به این ترتیـــب ،حل آن
نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای
مرتبط و قوای ســـه گانه است .برای بهبود
وضعیت اشتغال باید به نوع همکاری دو
گروه مهم کارگـــزاران اقتصادی و بازیگران
اجتماعی توجه داشـــت .وقتی صحبت از
کارگزاران اقتصادی میشـــود ،باید دولت
(البته به معنای وسیع آن یعنی حکومت)،
بنگاهها،تمامفعاالناقتصادی،خانوارهاو
نحوه تعاملشـــان با دنیای خارج را در نظر
داشـــت .بازیگران اجتماعـــی که در بحث
اشتغال بســـیار مهم هســـتند ،عبارتند از:
احزاب ،مطبوعـــات ،رســـانهها ،نهادهای
مدنی ،تشکلهای علمی و صنفی و همه
آن چیزی که به عنوان سازمانهای مردم
نهـــاد گفته میشـــود .تمام ایـــن گروهها و
سازمانها در مسأله اشتغال در چارچوب
یـــک نظام اقتصـــادی و اجتماعـــی با هم
همـــکاری میکنند و مؤثر هســـتند .به این
ترتیب ،ماحصل فعالیت آنها ،اشـــتغال

ایجاد نظام یکپارچه رفاهی برای  80میلیون ایرانی

ëëکم کـ ــم وارد آخرین ماههـ ــای فعالیت
دولت یازدهم میشویم و بیش از سه سال
است که شما سـ ــکاندار وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی هسـ ــتید .طی این مدت چه
فراز و فرودهایی داشتید و ارزیابی خودتان
از وزارتخانهای که تحویل گرفتید و تحویل
میدهیدچیست؟
قطعـــاً در راه رســـیدن بـــه اهـــداف و
برنامههایی که برای این وزارتخانه داشتم
محدودیتهـــا و متغیرهـــای غیرقابـــل
کنترلی وجود داشتند و برعملکرد مجموع
وزارتخانـــه هـــم تأثیرگـــذار بودنـــد ولـــی
میتوانم با جرأت بگویم که به رغم تمام
ایـــن محدودیتها کارهـــای بزرگی انجام
شده است.
به عنوان مثال درحوزه سالمت ،طرح
تحول بیمه سالمت را داشتیم که تا قبل از
آن بســـیاری از افراد جامعه برای دریافت
خدمات بیمـــه دچار مشـــکالت عدیده و
وحشـــتناکی بودند .به این ترتیب افزایش
بیمه شدگان به بیش از یک میلیون و 400
هزار نفر را داشتهایم.
حقوق بازنشســـتهها تا قبـــل از دولت
یازدهم  30درصد کمتر از تورم موجود بود
اما اکنون  14درصد رشد داشته و به باالتر از
میزان تورم رسیده است.سود صندوقهای
بازنشســـتگی طی این چند سال تقریباً دو
برابر شده است و از  800میلیارد تومان به
بیش از  1500میلیارد تومان رسیده است.
درسال  1392زمانی که دولت را تحویل
گرفتیـــم  50هـــزار نفر وام قرضالحســـنه
گرفته بودند اما تا پایان سال  250، 94هزار
نفر از ایـــن وام بهرهمند شـــدند.پرداخت
مســـتقیم حقوق بازنشســـتگان تا پیش از
دولت یازدهم در  5استان بود اما اکنون به
 28استان رسیده است.
در امور اجتماعی تشکیل شورای عالی
ســـاماندهی کـــودکان خیابانـــی ،کمک به
بهبود تغذیه و آموزش کودکان زیر  6سال
و واگذاری  37/3336واحد مســـکونی به
جامعه هدف و پیگیـــری احداث 49/390
واحد مسکونی را داشتیم.
در حوزه توانبخشی ارائه الیحه حمایت
از حقوق افراد دارای معلولیت را داشتیم.
همچنیـــن تمامـــی معلوالن روســـتایی و
مناطق دورافتـــاده در برنامه توانبخشـــی
مبتنـــی برجامعـــه  CBRتحـــت پوشـــش
قرار گرفتند و در راســـتای تأکیدات رئیس
جمهـــوری محتـــرم تمامی معلـــوالن از
وسایل و تجهیزات و مواد اولیه مخصوص
به صورت رایگان بهرهمند شدند.
اجبـــاری شـــدن مشـــاوره ژنتیـــک و
تحت پوشـــش بیمه قـــرار گرفتن تمامی
آزمایشهای ژنتیک پیـــش از ازدواج هم
از دیگـــر مواردی بود که تا قبل از ســـال 92
اجرایی نبوده و طی این سه سال و اندی به
حالت اجرا درآمده است.
سود خالص شســـتا طی  8سال قبل از
دولت یازدهم چیزی در حـــدود 17/346
میلیـــارد ریال بود کـــه طی ایـــن مدت به

 31/387میلیـــارد ریـــال رســـیده اســـت.
همچنین تعداد افراد تحت پوشش تأمین
اجتماعی از  37میلیون و  574هزار و 508
نفر بـــه  41میلیون و  380هـــزار و  799نفر
رسیده است.
همچنین طرح پرداخت متمرکز بیمه
بیکاری ،طرح محاسبه و پرداخت متمرکز
مســـتمریها ،طرح پرونـــده الکترونیک و
طرح تخصیص شـــماره تأمین اجتماعی
بـــه بیمه شـــدگان را در تأمیـــن اجتماعی
داشت هایم.
در حـــوزه فنـــی و حرفـــهای اجـــرای
طـــرح توانمندســـازی و آمـــوزش مهارتی
روستاییان،عشایروساکنانمناطقمحروم
و مـــرزی با رویکرد اشـــتغال پایـــدار ،ارائه
تسهیالت به آموزشگاههای فنی و حرفهای
آزاد جهت احداث و خرید فضای آموزشی
مـــورد نیـــاز و ارائـــه آموزشهـــای مهارتی
بـــه بیـــش از  4میلیـــون و  500هـــزار نفر را
داشت هایم.
در حـــوزه تعاونیهـــا هـــم در دولـــت
یازدهم بیـــش از  450هزار واحد مســـکن
مهـــر تحویـــل اعضـــای تعاونیهـــا شـــد.
تعـــداد تعاونیهای ما تا ســـال  91چیزی
در حدود  82408بـــود اما اکنون در حدود
 97631واحد تعاونـــی داریم و  7میلیون
کارت الکترونیکی برای مرزنشینان صادر
کردهایم.
ضمن اینکه راهبردهـــای هفتگانهای
برای تحـــول بخـــش تعاونیهـــا مد نظر
داشتهایم و آنها را اجرایی کردهایم.مواردی
مانند توســـعه مدیریت و توانمندســـازی
منابع انسانی تعاونیها ،تحکیم تعامالت
شـــبکهای ،تقویـــت همکاریهـــای بیـــن
دســـتگاهی ،تعمیم نظارت برتعاونیها،
توســـعه بـــازار تعاونیهـــا و تقویـــت برند
تعاونی و تأمین مشوقها و منابع مالی.
در حـــوزه روابط کارهم شـــاهد کاهش
 23درصدی حوادث ناشی از کار بودهایم،
بـــا حمایتی کـــه از بیش از  6هـــزار کارگاه و
واحد تولیدی داشتیم توانستیم از اشتغال
نزدیک به دو میلیون کارگر حمایت کنیم و
مانع بیکاری آنها شویم.
ëëحوزه رفـ ــاه اجتماعی همـ ــواره از ابتدای
وزارت مـ ــد نظر شـ ــما بوده اسـ ــت ،به نظر
خودتان مهمترین اقـ ــدام در این حوزه چه
مواردیبودهاست؟
همان طور که بارها گفتهام در گذشـــته
حوزه رفاه فاقد نظریه منسجم بود ولی ما
بـــرای آن نظریهپردازی کردیم و حتی فقر
را گونه شناســـی کردیم ،اما میتوان گفت
مهمترین کاری که انجام دادیم تهیه بانک
اطالعـــات رفاهی ایرانیان بود که باالی 70
درصد اطالعات رفاهی مردم در آن ثبت
شـــده اســـت ،همچنین برنامهریزی برای
از بین بردن ســـوءتغذیه ،مسکن حمایتی
از خانوادههـــای معلولیـــن انجام شـــده و
به یقین میتوانم بگویم که در ســـه ماهه
اول ســـال  96دیگر هیچ خانواده دارای دو
معلـــول بدون خانه نخواهـــد ماند.همان

ëëمهمترین چالش در حوزه رفاهی فقر درمان بود ،بویژه فقرای شـــهری که حتی وضعیتی بدتر از
فقرای روستایی دارند که ما  10میلیون نفر از افراد حاشیه شهر را بیمه سالمت کردیم.
ëëتوزیع هدفمند و مؤثر ســـبد حمایت غذایی موضوعی اســـت که بعـــد از روی کارآمدن دولت
یازدهم ،در حوزه وزارت رفاه به طور منظم دنبال شده است.

نیمنگاه

ëëپاشیدن پول اشـــتغال ایجاد نمیکند .ولی پول نیاز اســـت البته نه به آن گونه که تنها وامهای
بزرگ دهیم و وامها را تکرار کنیم .اتفاقاً باید با سیاست قطره چکانی به موارد خاص کمک کرد.
ëëبرخی نقل قولهای رســـمی به تعداد باالی افراد تحت پوشش بیمه سالمت اشاره داشت اما
حاال خودشـــان خواهند دید ۶۳درصد از ۹میلیون بیمه شـــده درآمد صفر تا  ۷۰۰هزار و ۳۷درصد
آنان درآمد زیر یک میلیون دارند.

گونه که در ســـؤال اول هم اشاره کردم فنی
حرفهای را به روســـتاها بردیـــم و آموزش
فنی حرفهای برای کم توانان ایجاد کردیم
و اقدامـــات متعدد دیگر کـــه دراین مقال
نمیگنجد.
وزارت کار در حـــوزه رفاهـــی بـــا
دستگاههای دیگر هم پوشـــانی دارد که با
آنهـــا وارد تعامل شـــدیم .مثالً مهمترین
چالش در حوزه رفاهی فقر درمان بود ،به
ویژه فقرای شهری که حتی وضعیتی بدتر
از فقرای روســـتایی دارند که ما  10میلیون
نفر از افراد حاشـــیه شـــهر را بیمه سالمت
کردیم و حتماً با صبر و حوصله و با کمک
طـــرح تحـــول میتوانیم به نظـــام رفاهی
برسیم .در طول این ســـه سال ،بیمه زنان
سرپرســـت خانواده را ایجاد کردیم و اجازه
ندادیم نظام رفاه یکپارچه شکســـته شود.
زیرا بـــاور داریم خوشـــبختی و کاهش فقر
جامعه نیازمند این است که نظام رفاهی
یکپارچه ادامه پیدا کند.
ëëازگونهشناسی نوعفقرسخنگفتیدبرای
مقابلهبافقروکاهشاینمعضلاجتماعی
در کشور تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته
است؟
میدانید که شورای عالی رفاه به عنوان
نهاد مقابله با فقر ایجاد شـــده و بنده دبیر
آن هســـتم؛ برهمین اســـاس هم ما برای
کاهـــش فقر در کشـــور چند موضـــوع را در
ســـه ســـال اخیر دنبـــال کردیم.اولین آنها
ایجاد تمهیدات ســـاختاری و نهادی برای
شنیدن صدای فقرا بود.زیرا در جامعهای
که صدای فقرا شـــنیده نشـــود فقـــر روز به
روز بیشـــتر میشـــود .معمـــوالً در جامعه
مجالی برای شـــنیدن صدای فقرا نیست،
تریبونها آماده شنیدن صدای آنها نیستند
و رســـانهها شـــیوه انتقـــال صدای فقـــرا را
بدرستینمیدانند.
امـــا گام دوم بـــرای کاهـــش فقـــر
سیاستگذاریهایمربوطبهفقربود.بهباور
من امروز تغییر و دستکاری سیاستهای
توسعه به مفهوم ارتقای زندگی فقرا مورد
نیاز است و نیازمند توسعه به مثابه ایجاد

فرصتهای برابر برای همگان هســـتیم.
در واقع ما به عنوان گام دوم ،برنامهریزی
و سیاستگذاری معطوف به فقرا را مدنظر
قرار دادیم.
و سومین اقدام ما تقویت جامعه مدنی
بوده است .بخشی از جامعه مدنی را فقرا
تشـــکیل میدهند .بخشـــی را روشنفکران
و بخشـــی را نهادهـــای اجتماعـــی .پـــس
حتماً بایـــد انجمنهای خیریه را تقویت و
فعالیتشانراتسهیلکنیم.
اقدام دیگـــری که انجـــام دادیم ایجاد
پنجـــره واحد و پایـــگاه اطالعاتـــی بود ،که
ایجاد این پایگاه اطالعاتی به دنبال کردن
برنامههای ناهمپوشان و غیرموازی کمک
میکند .ضمن اینکه کنترل شاخصهای
اقتصادی نظیر تورم را هم در این سه سال
و انـــدی مد نظر داشـــتهایم زیـــرا در کوتاه
مدت بر قدرت زندگی مردم تأثیر گذاشته
است.
مـــا انـــواع فقـــر را شناســـایی کردیـــم و
برهمین مبنا هم فقر درمـــان را به عنوان
مهمترینفقردرنظرگرفتیم.قبالًاگرکسی
به سرطان مبتال میشد به راحتی دو دهک
ســـقوط میکرد .دولت همه مردم را بیمه
کـــرد و اگر امروز طرح تحول مشـــکل دارد،
ناشی از عملکرد بیمهها نیست.
بـــه ایـــن ترتیـــب هـــم تمرکز بـــر فقر
آمـــوزش و فقر مســـکن را دنبـــال کردیم و
امروز هیچ خانواده دومعلول به باال دیگر
بدون مسکن نیست و ما همچنان مسکن
حمایتـــی را به صـــورت جهـــتدار دنبال
یکنیم.
م 
فقـــر امنیـــت دومیـــن فقـــری بـــود که
شناسایی شد و برای جلوگیری از این فقر و
ترس از آینده که وجود دارد نظام چندالیه
تأمین اجتماعـــی و بیمه فراگیـــر را دنبال
کردهایم.
ëëبـــه اعتقـــاد کارشناســـان یکـــی از
خطرناکتریـــن گونههای فقـــر مربوط
به فقر غذایی اســـت کـــه جامعه ما هم
گرفتار آن اســـت ،در این زمینه تاکنون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای

حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند
طی چنـــد مرحله طرح حمایت غذایی
را در کشـــور اجرا کرده است ،این طرح
چه نتایجی را به دنبال داشته است؟
توزیـــع هدفمند و مؤثر ســـبد حمایت
غذایـــی موضوعی اســـت که بعـــد از روی
کارآمدن دولت یازدهـــم ،در حوزه وزارت
رفـــاه به طـــور منظم دنبال شـــده اســـت.
مرحله دیگری از این بسته حمایت غذایی
نیز در آســـتانه نوروز در حال انجام اســـت.
همکاران ما در معاونت رفاهی بر اســـاس
پایشهای دقیق ،ســـه میلیـــون و هفتصد
هزار خانـــواده نیازمند پوشـــش این طرح
را شناســـایی کردهاند .مکانیـــزم حمایتی
نیز هر روز ،در حال تکامل اســـت چون در
گذشـــته ،توجهی به بانـــک اطالعاتی این
بخش نشـــده بود.اما درابتـــدای کار دولت
یازدهم مصوبهای با عنوان حمایت غذایی
تصویب شـــد .طرحی که به شـــدت مورد
تأکید رئیس جمهوری اســـت اما به دلیل
روحیات خاص دکتر روحانی ،تأکید دارند
این فعالیتها باید به عنوان وظیفه ذاتی
دولت تلقی شـــود و بدون آسیب رساندن
به عزت نفس مـــردم ،با جدیت به نتیجه
برســـد.به همین منظور بـــرای کاهش فقر
غذایی به  170هزار کودک هرروز یک وعده
غذای گرم میدهیم .همچنین سال آینده
با تخصیص بودجـــه ،همچنان  11میلیون
جمعیت هدف طرح را پوشش میدهیم.
ëëبحثخیرجمعیهمازدیگرموضوعاتی
استکهدرچندسالاخیربسیاربرآنتأکید
کردیدوگویادرکمکبهکاهشفقرهممؤثر
بودهاست.بهنظرشماترویجاینگفتمانتا
چهحدمیتواندمساعدتهایاجتماعیرا
بهجامعهبازگرداند؟
ترویج گفتمـــان خیر جمعی به عنوان
یک استراتژی در برنامههای وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی وجود داشـــته اســـت.
برمبنای این نگاه ایجاد انگارهای بزرگ در
جامعه که بر مبنای آن همه باید برای محو
فقر تالش کنیم را مدنظر قرار دادیم .خیر
جمعی را برای جوامع مشابه خود توصیه

 1.5میلیارد تومـــان هم از صندوق ذخیره
برای اشتغال در نظر گرفته شده است.فنی
حرفهای را به روســـتاها بردیـــم و آموزش
فنی حرفهای برای کم توانان ایجاد کردیم.
اجـــرای طـــرح تکاپـــو هـــم از دیگـــر
سیاستهای اشـــتغالزایی بود و این طرح
در ســـطح استانها ،شهرســـتانها و روستا
نیازهای اشتغال را بررسی کرد .همچنین
بر اساس این طرح ســـازمان آموزش فنی
وحرفهای ،مطابق نیاز اشـــتغال در سطح
روستاوشهربرنامهریزیهایآموزشیخود
را انجام داد.
از ســـوی دیگـــر کلینیکهایـــی را برای
حفظ اشـــتغال موجود طراحـــی کردیم و
تفاهمنامههایی با وزارت صنعت ،معدن
و تجـــارت و بانـــک مرکزی امضـــا کردیم
بهطـــوری که 243هزار شـــغل در معرض
ریزش مورد حمایت قرار گرفت .در همین
رابطه کارشناســـان کلینیکها میروند در
سطح کارگاهها مطالعه میکنند ،هرچند
بحث جرایم بیمهای و مالیات در برخی از
بنگاههای دارای مشکل وجود دارد.
در حـــوزه تولید هم بـــا تصویب الیحه
حمایت از تولید توســـط مجلس و شورای
محتـــرم نگهبـــان و تبدیـــل آن بـــه قانون
خوشـــبختانه گام بســـیار بزرگی در جهت
اشـــتغالزایی و حمایت از شـــرایط تولید و
کارآفرینان در کشور صورت گرفت ،ضمن
اینکـــه در خصـــوص اســـتمهال وامها نیز
مذاکراتی صورت گرفت و خوشـــبختانه با
تفاهمی که بـــا بانک مرکـــزی کردیم قرار
شده  50تا  60درصد تسهیالت پرداختی به
بخش صنعت بهعنوان سرمایه در گردش
مورد استفاده قرار گیرد .همان طور که بارها
و بارها گفتهام گفتمان «اشـــتغال بزرگ،
بنگاه کوچک» سیاستی است که کنار سایر
بســـتههای سیاستی بهمنظور اســـتفاده از
ظرفیـــت قانونـــی و توســـعه کارآفرینی در
دستور کار بوده و هست .اخیراً نیز دوستان
جشـــنواره نیکوکارآفرینی را برگزار کردند و
طبق آمار دقیق ،دکتر میـــدری اعالم کرد
فقـــط در تهران 29 ،هزار بنـــگاه با افزایش
شغل در سال جاری ،فعالیتهای خود را
گسترشداد هاند.
ëëبا توجه به انجـ ــام این طرحها و برنامهها
چرا باز هم شـ ــاهد اعتـ ــراض و نارضایتی از
روندمنفیاشتغالدرکشورهستیم؟
علـــت اینکـــه اشـــتغال رونـــد مثبتـــی
نداشـــت رکود ســـنگینی بود که بر اقتصاد
حاکم بود .وقتی شـــما رکود طوالنی دارید
و ســـرمایهگذاری صـــورت نمیگیرد بیش
از  80درصـــد بودجـــه صرف امـــور جاری
میشود.ضمن اینکه سرمایه گذاریها در
بخشهایی صورتگرفت که اشتغال ایجاد
نکـــرد و جـــواب نـــداد .معمـــوالً دورههای
تاریخـــی اقتصـــاد تا دو الی ســـه ســـال در
دورههـــای بعدی خـــود تأثیر میگـــذارد.
برهمین اساس هم از سال  84تا  87هنوز
منحنی اشـــتغال وضع بدی ندارد و رو به
باال اســـت .اما بعـــد از آن میدانیم که چه

علتاینکهاشتغال
روندمثبتینداشت
رکودسنگینیبودکهبر
اقتصادحاکمبود.وقتی
شمارکودطوالنیدارید
وسرمایهگذاریصورت
نمیگیردبیشاز80
درصد بودجه صرف امور
جاریمیشود.ضمناین
کهسرمایهگذاریهادر
بخشهاییصورت گرفت
کهاشتغالایجادنکردو
جوابنداد

ایجاد میکند .پس باید بدانیم که اشتغال
محصول یک نظام اجتماعی و اقتصادی
در چارچـــوب هماهنگیهـــا و تعامـــات
بازیگران اجتماعـــی و کارگزاران اقتصادی
اســـت .در طـــی این ســـالها تـــاش تیم
اقتصـــادی دولـــت در جهـــت کاهش نرخ
تـــورم و حمایـــت از تولیـــد و بهبود فضای
کســـب و کار بـــوده اســـت ،خوشـــبختانه
آمارها و گزارشها در این خصوص نشـــان
میدهد کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی
پیشـــرفت خوبـــی داشـــته و امیدوارکننده
اســـت و با کاهش تورم زمینه اشتغالزایی
در کشـــور ایجـــاد شـــده و در این خصوص
برخی از دســـتگاههای دولتی با مشـــارکت
بخش خصوصـــی طرحهـــا و برنامههای
خوبی بـــرای ایجاد اشـــتغال در کشـــور به
اجرا درآوردهاند کـــه گروههای مختلفی از
جویندگان کار در جامعه را در برمیگیرد.
ëëبرای سـ ــال بعد چه پیشبینی دارید و آیا
اشتغالسرانجامخوبیخواهدداشت؟
من امسال را سال پایه و سال صفر برای
دولت تعریـــف میکنم ،در واقع امســـال
سال شـــکوفایی دولت بوده اســـت و سال
آینده را سال جهش میدانم.
خصلت رشـــد این اســـت که آثار کوتاه
مدت ندارد و این واقعیتی اســـت که هیچ
برنامـــ ه رشـــدی بالفاصله بخصـــوص در
اشـــتغال آثار خود را در کوتاه مدت نشـــان
نمیدهد .وقتی تئوری رشد بدون اشتغال
را تعریـــف کردیم که برخی از کشـــورهای
اروپایـــی از این صحبت کـــرده بودند برای
خیلیها ایـــن بحث غریـــب بود.اما آقای
رئیس جمهوری با فراست این را پسندید
و گروه مشاوران رئیس جمهوری به اتفاق
ایـــن نظریه اشـــتغال را پذیرفتند ،مصوبه
اقتصاد مقاومتی هم شد .امسال هم برای
نخستین بار هزار میلیارد تومان در بودجه
برای اشتغال کنار گذاشتیم.
ëëآیـ ــا با ایـ ــن مصوبـ ــه اتفـ ــاق خاصی رخ
میدهدووضعاشتغالبهبودپیدامیکند؟
البته من معتقدم پاشیدن پول اشتغال
ایجاد نمیکند .ولی پول نیاز است البته نه
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بـــه آن گونه که تنها وامهای بزرگ دهیم و
وامها را تکرار کنیم .اتفاقاً باید با سیاســـت
قطره چکانی به موارد خاص کمک کرد.
بنابراین در مجمـــوع میتوانم بگویم
دولت نهادهای مناســـبی بـــرای کار ایجاد
کرده و میتوان گفت امسال سال شکوفایی
دولت در بحث اشتغال است و حتماً سال
آینده ســـال بهتـــری خواهد بـــود ،اما دلم
میخواست کارهای بیشتر انجام دهم.
ëëدرباره طرح تحول سالمت ،مسائلی
همـــواره مطرح میشـــود .بـــا توجه به
اینکه این طرح ،از جمله دســـتاوردهای
دولت یازدهم اســـت ،چه رویکردی به
آن در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت
رفاه وجود دارد؟
دولـــت یازدهـــم افتخـــار طـــرح تحول
سالمت و بیمه کردن  10میلیون نفر از فقرا
را دارد که این از دستاوردهای سیاستهای
رفـــاه اجتماعـــی رئیـــس جمهـــوری و
همکارانشـــان اســـت.اختالفی ناچیـــز
کارشناسیمیاندستگاهها،برایبهترشدن
امور کشـــور اســـت .ســـه هدف بزرگ طرح
تحول ،پوشش همگانی بیمه ،حفاظت از
دخل و خرج مردم و ارائه خدمات بیشـــتر
اســـت .میدانیم هـــر پـــروژهای ،ذینفعان
متعـــددی دارد و ما به عنـــوان وزارت رفاه
و در راســـتای هماهنگـــی و تعامـــل بهتر،
بیشترین جلســـات شـــورای عالی بیمه را
در دولـــت یازدهم برگزار کردهایم .مســـأله
در اینجاســـت که منابع و مصـــارف در این
طرح دچار اختالف اســـت بـــه طوری که بر
صندوقهای بیمهای فشار وارد شده است.
مصارف باال و منابع پایین اســـت و از سوی
دیگر همه میدانند دولـــت یازدهم با چه
تنگناهـــای مالی رو به روســـت .برخی نقل
قولهای رسمی به تعداد باالی افراد تحت

پوشـــش بیمه ســـامت اشـــاره داشت اما
حاال خودشـــان خواهند دید ۶۳درصد از۹
میلیون بیمه شده درآمد صفر تا  ۷۰۰هزار
و ۳۷درصـــد آنان درآمـــد زیر یک میلیون
دارند .آیا ما در وزارت رفاه نباید این افراد را
بیمه میکردیم؟ به هر حال هر طرحی در
مســـیر اجرا ،نیازمند اصالحات است و این
اصالحات نه با فضاسازی رسانهای و سهم
خواهیبیشترکهباهمفکری،کارکارشناسی
و حفاظـــت از آبـــروی رئیس جمهـــوری و
دولت باید انجام شـــود .من این استراتژی
را برای خـــود و همکارانم ترســـیم کردهام
و گفتـــهام حتی بـــه قیمت آســـیب دیدن
مجموعه،واردجدلهایبیحاصلنشوند.
به طور مداوم هم خدمت رئیس جمهوری
گزارش میدهم و ایشان در جریان مسائل
هســـتند .در بررســـی مفاد برنامه ششم در
مجلس ،چه در کمیســـیون تلفیق و چه در
صحن ،دکتـــر نوبخت به عنـــوان نماینده
دولت ،دیدگاههای کارشناســـی وزارت رفاه
را به عنـــوان دیدگاه دولت مطـــرح کردند.
مسأله اینجاست که نباید به دلیل بخشی
نگری یا برای سرپوش گذاشتن روی برخی
اشـــتباهات مدیریتی ،به گونهای رفتار شود
که نوعی گرا دادن به مخالفان دولت و امید
مردم تلقی شود .این وظیفه همه همکاران
من در دولت و هر فرد دلســـوز برای نظام و
ایران است .رهبر معظم انقالب فرمودهاند
نبایـــد فردی کـــه بیمار میشـــود بجز رنج
بیماری ،رنج دیگری داشـــته باشـــد .ما به
دنبال آن هســـتیم که بخش درمان خود را
به یـــک هلدینگ اقتصـــادی تبدیل کنیم.
این قـــدر از طرح تحول ســـامت صیانت
کردهایـــم کـــه بـــرای پرداخـــت مطالبات
بیمارســـتانهای تأمیـــن اجتماعـــی هـــم
با مشـــکل مواجه شـــدیم .حقوق پرســـنل
بیمارستانها مانند همه جای دیگر سر ماه
پرداخت میشود ولی بحث کارانه آنها به
موقع پرداخت نمیشود .به هر حال تالش
ما این است که سال  ۹۶منابع و مصارف را
یکســـان کنیم و تالش خواهیم کرد دیگر با
این پدیده روبهرو نشویم.
ëëو سـ ــؤال آخر ،با توجه به اینکه در ماههای
پایانی عمر دولت به سر میبریم تجربه کار
بادکترروحانیراچطوردیدید؟
اتفاقاًمن از جمله اعضای دولت هستم
که سابقه سالها همکاری با ایشان از دوران
دفـــاع مقدس تا امـــروز را دارم .در شـــورای
عالی امنیت ملی ،سالهای بسیار دشواری
را گذراندیم که با روحیه کارشناس مداری،
تعامل و مـــدارا و نگـــرش فراجناحی دکتر
روحانیوجانفشانیهمهنیروهاینظامی،
امنیتی و سیاســـی کشـــور ،آن را بـــا حداقل
آســـیب پشت ســـر گذاشتیم .ســـال  84در
پایان مأموریت در دبیرخانه شـــورای عالی
امنیت ملی تأکید کردم چه شـــبهایی که
نخوابیدیم تا عزت نظـــام ،رهبری و مردم
حفظ شـــود .در دولت یازدهـــم هم دقیقاً
همین روحیه رئیس جمهوری باعث شده
بتوانیمکارهاراپیشببریم.

