محمد شــریعتمداری از روزی که به
عنوان وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی
انتخاب شد موضوع شــفافیت را در
رویه های سیاست گذاری و اجرایی این
وزارتخانه جدی گرفت و در مناســبت
های مختلف تالش کــرد اهمیت این
موضوع را برای افزایش کارآیی عملکرد
وزارت رفاه شرح دهد

شفافیت و تشریک
مســاعی را بایــد با
آمــوزش از کودکی
میان مردم نهادینه
کرد.
13آبان

 5آبان

در بازدید از
خبرگزاری ایرنا

رای اعتماد در مجلس
تنها با شفافیت میتوان با فساد روبهرو شد .اگر در
دستگاه اجرایی فسادی رخ دهد و آن دستگاه بتواند با
فساد برخورد کند ،باید مورد تقدیر قرار گیرد تا روحیه
مبارزه با فساد در سازمانها تقویت شود.
فعالیتهایمان را باید به اتاق شیشهای منتقل کنیم و اقدامات و اعتباراتی
که تخصیص میدهیم باید به طور مشخص اطالع دهیم .فعالیت سازمان
بهزیستی باید در اتاق شیشهای انجام شود .با شفافسازی در مورد منابع و
فعالیتها میتوان از منابع محدود هم به درستی استفاده کرد .هیچ بهانهای
برای عدم شفافیت در وزارت رفاه پذیرفته نیست و این مساله شامل حال
بهزیستی نیز میشود.
 8دی
آیین معارفه رییس
سازمان بهزیستی

مسیر ایجاد شفافیت در وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به فضل الهی
برگشتناپذیر است .آقازاده ،خانمزاده
یک ریال ،یک دالر ،یک میلیارد دالر
نمیشناسد .البته عدهای ناراحت
میشوند و به نقایص کار خرده
میگیرند ولی هیچ باکی نیست .کار
آغاز شده هر روز بینقصتر ادامه
خواهد داشت.
 24آذر

 5دی

مراسم تجلیل،
تکریم و معارفه
مدیرعامل شستا

مراسممعارفهسرپرست
سازمانتامیناجتماعی

مبتنی بر مقوله شفافیت و در چارچوب ضوابط جاری ،اطالع
و اقناع ذینفعان از شیوههای عمل و اجرای آن نیز بایستی
 12دی
در اولویت قرار گیرد .یعنی شفافسازی فرایند گزینش و
درپیامیبهمناسبتسالروز آگاهسازی داوطلبان از حقوق خود بر اساس ضوابط مربوطه
تاسیسگزینش
با هدف تنویر افکار عمومی و تغییر نگرشهای گاها منفی
جامعه نسبت به امر گزینش ،به نحو مقتضی مورد بازخوانی
قرار گیرد.

الزم است تمام امور وزارتخانه در اتاقهای شیشهای انجام
شوند و شفافیت ،خطمشی اصلی مدیران وزارتخانه باشد.
در این راستا از مدیران پیشگام در شفافیت تجلیل میشود و
به سایر مدیران نیز دستورالعملهای شفافیت ،ابالغ خواهد
شد .کار در اتاق شیشهای و شفافیت در کارها ضروری است.
هر کاری که میخواهیم انجام دهیم در همه حوزهها اعم از
اقتصادی ،بازنشستگی ،درمان و ....باید شفاف باشد.

 18دی

 24بهمن

در نشست با کانون
بازنشستگان آموزش و
پرورش

درگفتوگویخبری

اگر مدیر شرکت الیقی داریم و حقوق و پاداش
خوبی به او میدهیم باید بازنشستگان در جریان
باشند و باید از حقوق شما پاسداری کنیم .شفافیت
در بخشهای اقتصادی ،انضباط مالی ،پیشگیری از
فساد در دستور کار ماست و عهد اخوتی با هیچکس
نبستیم و اگر کسی تخلف کند دستش را کوتاه
میکنیم .اموال بازنشستهها را امانتداری میکنیم.

 15آبان
توییت

در راستای شفافیت ،قدم برداشته شده اما قدم
اولیه بوده است .اسامی افراد چندشغله و بازنشسته
و امثال آن اعالم شده است .باید توجه کرد که با
مدیرپروازی نمیتوان شرکتی را اداره کرد .پای
تغییرات ایستادهایم و به دنبال کاهش هزینههای
غیرضروری و صیانت از امانتی هستیم که به ما
سپرده شده است.

هر کس با شفافیت مخالف است
جایی در وزارتخانه ندارد.

