باید مسیر شفافیت را هموار کنیم .هیچ
باکی از مخالفتهای مخالفان شفافیت
نداریم و با اصالح نواقص کار مسیر ایجاد
شفافیت در این وزارتخانه با قاطعیت
ادامه خواهد یافت .هر کسی در این مسیر
همراه نیست کنار برود و هیچ چیزی برای
پنهان کردن از مردم نداریم .در گامهای
بعدی معامالت و حقوق و دستمزدها نیز
شفافسازی میشود .وقتی در معامالت
اشکالی وجود نداشته باشد نباید از شفاف
کردن آنها ابایی داشته باشیم.

شفافیت و مبارزه با فساد یکی از
موضوعاتی است که مدیران کل اجرایی
در استانها میبایست به آن توجه
کنند .مساله شفافیت و مبارزه با فساد
در عملکرد وزارتخانه میبایست در تمام
سطوح مورد توجه قرار گیرد .پرهیز از
توپاش یکی از رویکردهایی
هرگونه ریخ 
است که مدیران کل اجرایی باید برآن
اهتمام الزم را داشته باشند.
 21آبان

 20آبان

 21آبان

نشست اصالح نظام
بنگاهداری

آیین تکریم و معارفه
وزرای کار و رفاه
اجتماعی

مجلس نیز باید در جایگاه نظارتی
خود برای معلوالن عمل کند و افراد
بدون پارتیبازی و در کمال شفافیت
از امکانات و منابع سازمان بهزیستی
کشور استفاده کنند .باید برای
تخصیص بودجه به معلوالن در سال
 98نیز فعالیتهای خود را انجام
دهیم.
 12آذر
در جشن روز جهانی
افراد دارای معلولیت

به سرمایههای اجتماعی لطمه وارد شده و امروز وجود
این احساس کمرنگ شده است .قدم اول شفافیت است.
در کدال سازمان بورس اسامی اعضای هیاتمدیره
شرکتهای شستا و تامیناجتماعی قابل مشاهده
است که  80درصد سرمایه آنها در بورس است .این یک
مطالبه اجتماعی و عمومی بود که به آن پاسخ دادیم.
ما امانتدار مردم هستیم .مردم بلندگویی جز ما ندارند
و افتخار میکنیم که بلندگوی فقرا و اولین گوش شنوا
برای شنیدن دردها و آالم باشیم.
 11آذر
نشست با فراکسیون
نمایندگان والیی
مجلس

شفافسازی راهبرد ما در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
است و ادامه خواهد داشت .کلیه اطالعات الزم در اختیار
شهروندان و مردم قرار خواهد گرفت و تاکنون در مسیر
شفافسازی نتایج خیلی خوبی به دست آوردهایم،
همچنین کلیه معامالت را طی  3ماه آینده علنی میکنیم
زیرا اصل بر شفافیت است.

اولین نشست با
مدیران کل اجرایی
استانها

در صندوق بازنشستگی باید داراییهای
بازنشستگان به شیوهای شفاف اداره شود.
اگر شفاف عمل کردیم ،شایستگان بر سر
کار میآیند ،پشت میز مینشینند و بازده
سرمایههای شما بازده واقعی میشود .من به
دنبال شفافیت هستم و در مسیری میروم
که منافع اصلی شما در آن است .دارایی
اصلی شما بازنشستگان در صندوق است و
باید بازده آن باال برود و همه داراییها باید
تبدیل به سود معقول شود.

 5آذر
در نشست با
بازنشستگان کشوری

 10آذر
آیین تکریم و
معارفه معاونان و
مدیران کل وزارت
تعاون
هیچ قلمی را که پنهان روی کاغذ بنویسد تحمل
نمیکنیم .در زمینه شفافیت با کسی شوخی نداریم.
هیچ موضوع غیرشفافی در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی وجود ندارد و همه بودجهها و عملکردها باید
شفاف به عموم مردم اعالم شود .شفافیت به وزیرتسلط
بر امور را میبخشد .شایستهساالری ،جوانگرایی و توجه
به توانایی بانوان و شایسته و انتخاب از درون وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اصل همه انتخابهاست.

مخالفان شفافیت
جایی در وزارتخانه ندارند
سخنان وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره
شفافیت از پیش از وزارت تا امروز

