
مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی
فرج اهلل رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح چالش های 
وزارت تعاون گفت: » عدم ادغام صندوق های 
بازنشستگی برای کارگران حیاتی است و نمی تواند 
این  از چالش های  ادغام شود. برخی  در هم 
وزارتخانه، فراوزارتخانه ای است و باید با کمک هیات دولت حل شود. 
بیکاری مسئله اصلی کشور است. بیکاری را نمی شود فقط از وزارت تعاون 
خواست چون پارامترهای غیرقابل کنترل آن از وزارتخانه تعاون فراتر است. 
نمی دانم چرا شما خودتان را برنامه ریز برای این مسئله می دانید. بخش تعاون 
برای جلوگیری از هر گونه زیاده خوابی و انباشت و تکاثر سرمایه ها باید در 
اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. ۲۶ سال است با مسائل تعاونی ها آشنا هستم. 
بنده در حوزه ساختمان یکی دو تعاونی سراغ دارم که جان سالم به در بردند. 
مشکالت این بخش باید از طریق اعمال حاکمیت حل شود. اعمال حاکمیت 
در چیست؟ تعاونی های نابسامان و ناتوان خودشان به بخش اقتصاد آویزان 
باید  یا  باید تعطیل شوند  یا  باید ادغام شوند  یا  این تعاونی ها  شده اند. 

توانمندی های شان اضافه شود.«
رجبی صندوق های بازنشستگی را از معضالت کشور دانست و ادامه داد: 
»چرا دولت دعوای بین وزارتخانه های بهداشت و تعاون در زمینه تداخل منافع 
و مسئولیت ها را رها کرد و به مجلس واگذار کرد. عدم ادغام صندوق های 

بازنشستگی برای کارگران حیاتی است و نمی تواند در هم ادغام شود.«
ربیعی در پاسخ به این سوال رجبی نماینده مجلس که چه برنامه ای برای گرفتن 
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت دارید، گفت: »قانون بازنشستگی 
پیش از موعد باید اصالح شود. بازنشستگان با حقوق پایین تر حق جوانان 
را در بازارکار اشغال می کنند. ۵۰۰ هزار مهندس در کشور حضور دارند 
که سالی ۲۰ درصد اعضای آنان اضافه می شود، چه برنامه ای برای بیمه 

کردن آنان دارید؟«

محمدصادق حسنی، نماینده مردم رشت در 
وزیر  با  موافقت  در  اسالمی  مجلس شورای 
پیشنهادی کار با بیان اینکه آرامش در عین رکود 
گسترده برقرار است، گفت : »دیگر خبری از 
اعتصابات کارگری نیست. دولت قبل از هدفمندی 
فرار کرد اما وزارت رفاه دولت تدبیر و امید یارانه 
چهار میلیون نفر را حذف کرد البته ما انتظار داشتیم تعداد یارانه بیشتری را 
حذف کنند ولی آیا باید به آن نمره قبولی داد یا خیر؟ حداقل دستمزد کارگران 
بیش از تورم یا کمتر از آن افزایش یافته است. آیا به این نمره قبولی می دهید 

یا مردودی؟«
او با بیان اینکه اشتغال پایدار در ارتباط نزدیک با رشد اقتصادی ادامه داد: 
»در دوره های نهم و دهم منابع درآمدی باالی کشور به جای سرمایه گذاری 
به هزینه های جاری اختصاص یافت. در آن دوره ۸۰ درصد درآمد دولت 
صرف هزینه های جاری شد و از سویی تاثیر اشتغالی سرمایه گذاری قدری 
زمان بر است. در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر بود که در سال ۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافت و امسال 
به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. آقای ربیعی برای چهار سال 
آینده برنامه کاملی ارائه کرده و در این برنامه اشتغال فراگیر و مشارکت همه 

دستگاه ها را پیش بینی کرده است.«

سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در موافقت با وزیر پیشنهادی 
کار ارتقای شفافیت را از دستاوردهای دوران 
مسئولیت ربیعی در دوران وزارت رفاه دانست 
و گفت: »او ۳۰ دستور العمل و بخشنامه مبارزه 
با فساد داشته است. همگان می دانند که پیش از 
دولت یازدهم چه وضعیت اسفباری حاکم بود امروز ارتقای شفافیت که از 
مهمترین اقدامات برای مبارزه با فساد است مورد توجه قرار گرفته و در 
راستای ایجاد شفافیت اطالعات به روز قابل دستیابی است. ربیعی در دوره 
مسئولیت خود ۳۰ دستور العمل و بخشنامه مبارزه با فساد صادر کرده است. 
ایشان ممنوعیت دو شغله بودن را پیگیری کرد، کمیته صیانت از سرمایه ها 
در شستا برای جلوگیری از هرگونه فساد، فعال کرد و در چهار سال آینده 
طرح های حسابرسی و حسابرسان داخلی در کلیه شرکت ها اجرا شد و 
وزارت تعاون و مدیرانش بیش از هر کس مدعی برگرداندن اموال تاراج 
شده هستند. اگر مجددا به تیم آقای ربیعی اعتماد کنیم حسب برنامه های 

صورت گرفته دستاوردهای حاصله برای ملت ملموس تر خواهد بود.«

امیر خجسته، نماینده اصولگرای مجلس به عنوان 
مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید برنامه 
اثرگذار برای بازنشستگان داشته باشند، گفت: 
»در حال حاضر صندوق های بازنشستگی شرایط 
بسیار بدی دارند و بازنشستگان بعد از بازنشستگی 
با مشکالت بسیار زیادی روبرو می شود.  سوال ما این است که برنامه شما 
برای اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان چیست؟ بازنشستگانی که بعد از 
فراغت از کار با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و دغدغه 

معیشت دارند. آن ها به جای تفریح تنها در مشکالت غرق می شوند.«
او با طرح این پرسش که برنامه ربیعی برای کارگران چیست؟ ادامه داد: 
»اکنون صندوق های بازنشستگی شرایط بسیار بدی دارند به طوری که یکی 
از هشت ابرچالش ما در آینده وضعیت این صندوق هاست، شما قرار است 

برای بهبود و کارآمدی این صندوق ها چه کاری انجام دهید.«
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که وزیر کار برای استمرار طرح 
تحول سالمت چه برنامه ای دارد؟ گفت: « ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش 

نظام تحول سالمت هستند که انتظار می رود این وزارت خانه نیز حمایت 
الزم را انجام دهد.«

خجسته با انتقاد از حضور غیرقانونی اتباع خارجی و استفاده از آن ها در 
کارخانه ها و واحدهای صنفی گفت:  »این اقدام در حالی رخ می دهد که 
کشور به نیروی جوان برای کار نیاز دارد چه توجیهی برای استفاده از اتباع 

خارجی و عدم استفاده از جوانان دارید؟«

محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهریار 
در مجلس در موافقت وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عملکرد موفق 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  »ثبات 
در مدیریت تامین اجتماعی از اقدامات موفق 
ربیعی در وزارت تعاون و کار بوده است . وزارت 
کار یکی از مهمترین وزارت خانه های دولت است و مسائل مربوط به 
بازنشستگان، مقابله با آسیب های اجتماعی، مهارت جویندگان کار و ... همه 
در حوزه مسئولیت این وزارت خانه قرار می گیرد.  بی شک مسئولیت 
پذیری ربیعی و دلسوزی و حضور او در سنگرهای انقالب بر کسی پوشیده 
نیست. اقدام ربیعی در بودجه ۹۶ در مورد سه برابری مستمری مددجویان 
و اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به این بخش جای تقدیر دارد. همچنین 
صدور شناسنامه اقتصادی و الکترونیکی بسیار مسئله مهمی است.  شاید 
آقای ربیعی راضی نیستند که این را بگویم اما باید عرض کنم که در طول 
این ۴ سال،  ۵۰۰ میلیون تومان حقوقی که حق جلسات و مزایا بوده را به 

حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردند.«

غالمعلی جعفرزاده  ایمن آبادی، نماینده مردم 
رشت در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت کار 
و امور اجتماعی گفت: »ما قرار است درباره 
وزارت خانه ای صحبت کنیم که حقوق کارگران 
و درمان آنها و مقابله با آسیب های اجتماعی در 

حوزه وظایف آن است.«
او با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره عملکرد شستا و ارتباط دادن عملکرد 
این بخش به وزیر کار گفت: »عملکرد شستا که پنج تا ده درصد وظیفه 
این وزارت خانه است مطرح شده در حالی که خود وزیر بارها گفتند من 
عالقه ای به کار اقتصادی ندارم و هرچه زودتر تکلیف شستا را روشن کنید.  
وظیفه این وزارتخانه سازماندهی کودکان کار و آسیب های اجتماعی است. 
کسی که وظیفه اش این است که در بطن جامعه به این اقشار خدمت کند 
باید از خود اینها باشد. ما نمی توانیم یک وزیر اتو کشیده را بگذاریم. دکتر 
ربیعی کسی است که کارنامه نسبتا موفقی دارد. من خواهش می کنم از ایشان 
که با آقای پور ابراهیمی همکار بنده ) که به عنوان مخالف صحبت کرد( 
بنشیند و ابهامات را بر طرف کند. ولی آقای ربیعی کارنامه قابل قبولی دارد.«
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: »ما از سال ۹۳ تفاوت های فاحشی در حوزه 
وزارت کار داریم. جمعیت فعال کشور از ۲۳ به ۲۵ میلیون رسید؛ نرخ 
مشارکت با این تغییر از ۳۷ درصد در سال ۹۳ به ۳۷.۴ در سال گذشته 
رسید. روند نزولی نرخ مشارکت زنان متوقف شده و تصمیم برای پیدا 
کردن شغل در این قشر از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.  در حوزه 
توسعه کار آفرینی به عنوان دغدغه کشور فعالیت های خوبی در وزارت کار 
شده است. طرح کارورزی دانشجویان و طرح توسعه اشتغال روستایی و 
طرح تکاپو از جمله این اقدامات مثبت است. در حوزه بهبود رفاه اجتماعی 
یکی از اقدامات تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان برای تجمیع آمار مورد نیاز 
برای هدفمندسازی یارانه ها بوده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوان 
بی سرپرست و بد سرپرست در دوران ایشان بوده؛ توسعه خدمات بهزیستی 
از اقدامات این وزارتخانه بوده که برای خدمات رسانی به معلومین در نظر 
گرفته شده است.  در دوران ایشان رشد ۵۲ درصدی پایگاه های خدمات 
اجتماعی و رشد ۷۳ درصدی در میزان کمک های اجتماعی در حاشیه ها را 
شاهد بودیم. همکاری با نهادهای مدنی و تشکل های کارگری و نظارت 
بر مراکز بهداشتی از اولویت های این وزارت خانه بوده است. رشد ۵۷ 
درصدی تشکل های کارگری و گسترش پیشگیری از حوادث ناشی از کار 

نیز در دستور کار او قرار داشت.«
این نماینده مجلس با بیان اینکه اولین ویژگی برنامه ایشان جامع نگری در 
برنامه است، ادامه داد: »ویژگی دوم، داشتن رویکرد اجتماعی است. این 
برنامه با هدف  توانمندسازی آسیب دیدگان است و به تسلط علمی و 
عملی ربیعی به این موضوعات علوم اجتماعی هم تحسین برانگیز است.«

او با بیان اینکه وزارت کار تاکید بر سرمایه انسانی در بخش کارگری و 
تولیدی داشته است، گفت: »ضمن احترام به نظر مخالفان از جمله استاد 
پورابراهیمی خواهش دارم در فضایی آرام طرح ها را اجرا کنید. چون ما 
نمی توانیم هر دقیقه وزیر را عوض کنیم. در چنین وزارت خانه ای چهار سال 
طول می کشد تا با وزارت خانه آشنا شوند و طبیعی است در این دستگاه 
اشکال هم باشد؛ اما بزرگترین اشکال ما که مورد تاکید رهبری هم هست 
مساله نظام جامع تامین اجتماعی است . من مطمئن هستم همه دوستان به 
آقای ربیعی رای می دهند و خواهش می کنم اگر ایشان رای آورد، نظام جامع 
تامین اجتماعی را در این کشور اجرا کند. می دانم بسترهای آن قبال توسط 

ایشان ایجاد شده است.«

سخنان وزیر پیشنهادی 
علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی و در جریان رسیدگی به صالحیت وزرای پیشنهادی 
با  گرامی داشت یاد و خاطره امام و شهدا به ویژه شهدای کارگر و بهزیستی 
گفت: »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تعامل را با اقشار مختلف 
جامعه دارد و طبیعی است بیش از هر وزارتخانه دیگری به چشم بیاید و 

مورد نقد قرار بگیرد.«
او با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لبه تعامل و ارتباط با 
مردم است و بهبود روابط دولت و ملت به نوع فعالیت و کار این وزارتخانه 

بستگی دارد، ادامه داد: »در نطق رئیس جمهور، معاول اول رئیس جمهور و 
پیش از آن در سخنان رهبری در مراسم تنفیذ، موضوعات مختلفی را شنیدیم 
که در این سخنان چهار موضوع اصلی از هفت موضوع مرتبط با ماست.«

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحران فقر مطلق، بحران آسیب های 
اجتماعی، بحران صندوق ها و بحران بیکاری را از موضوعات اصلی کشور 
دانست و گفت: »این چند موضوع، هم مورد توجه هیات دولت و هم مجلس 
و هم قوه قضاییه است که به طور کلی موضوع مورد توجه حاکمیت است 
و در این حوزه، کانون حل آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.«

ربیعی به اظهارت رجبی نماینده شیراز که در مخالفت با او سخن گفته بود، 
پاسخ داد :» آقای رجبی گفتند چرا مسئولیت امری را می پذیری که همه 

اختیارات آن در حیطه شما نیست.«
او در تشریح سیاست های اجرا شده برای مبارزه با بحران فقر ابراز داشت 
که می توان سیاست های فقرزدایی را به سه دسته تقسیم کرد؛ سیاست های 
جبرانی، سیاست صدقه ای و سیاست هدفمندی. ما در این سال ها در این 
حوزه پول هزینه  کرده ایم اما با پول پاشی بحران فقر و اشتغال حل نمی شود. 

این فرایند امروز نیز ادامه پیدا کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه این وزارتخانه صاحب نظریه 
و ایده است، گفت: »نظریه بخشی از کار و تالش برای نیل به هدف است. 
وقتی هم در دانشگاه قرار می گیریم، به فصل دوم که می رسیم، می گوییم برو 
جلو و توجهی به فصل دو نداریم در حالی که سیاست های رفاهی نظریه 
دارد و هر سیاست توسعه ای بدون برنامه توسعه شکست می خورد. برنامه 
ملی فقرزدایی و برنامه جامع حمایت از محرومین با تکیه بر آسیب های 
اجتماعی و برنامه حمایت از مناطق محروم با تکیه بر منطقه گرایی از جمله 
برنامه های ماست.  توانمندسازی و مهارت سازی و توسعه مهارت انسانی و 
صیانت از منابع مادی و حفظ کارگاه های اجتماعی و توسعه تعاون ، فرهنگ 
و تامین اجتماعی چند الیه جزو برنامه های ما بود که با تمام این ها قصد 
امحای فقر مطلق را داشته ام که این موضوع مورد تاکید رهبری نیز بود . 
نظام تامین اجتماعی چند الیه ، بیمه، صندوق های بازنشستگی حتی برنامه 
اشتغال که بعدا راجع به آن صحبت می کنم موثرترین کارهای ماست که 
می توانیم با برنامه ریزی و کمی سرمایه گذاری آن ها را انجام دهیم و فقر 

مطلق را امحاء کنیم.«
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: »من مسئول فقر غذایی،  
فقر حرکتی، فقر عاطفی و اشتغال هستم باید به توانمندسازی در موضوع های 
مختلف توجه کرد مخصوصا در فقر سالمت حمایت از معلول یعنی مقابله با 
فقر حرکتی، حمایت از فرزند و زن بی سرپرست یعنی مقابله با فقر عاطفی، 
امحای فقر، آرمان انقالب است که آرزوی رهبر و امام راحل و رییس جمهور 
می باشد . من در همین جا از آقای الریجانی تقاضا می کنم با توجه به اینکه ما 
آمادگی انجام این کارها را داریم، کارگروه مشترکی برای مساله فقر تشکیل 
شود که سرافرازانه بگوییم نتیجه آن از بین بردن مساله فقر شده است. من در 
این مدت اطلس مسائل اجتماعی را در سطح محلی تولید کرده ام، خیریه ها 
و نهادهای مدنی دو برابر شده است من با شناختی که از مقوله امنیت دارم، 
امنیت اجتماعی را همسطح امنیت ملی می دانم. مسائل مربوط به ساحت 
فرهنگ در ساحت اجتماعی حل می شود نه در ساحت امنیتی مطالبات اقوام 
و قومیت ها باید مورد توجه قرار گیرد برنامه هایی برای فقر هم پوشان در 
مناطق مرزی خواهم داشت . در این مدت اشکال مختلف فقر را شناسایی 
کرده ام. ۴ سال است که نرخ افزایش مزد بر تورم پیشی گرفته است و ۶۷ 
درصد بین مزد و تورم فاصله است. توسعه اقتصادی بازنشستگان و کارگران 
صورت گرفته قدرت خرید آنها فرو افتاده من برای این کار گفتمان سازی 

کردم یازده میلیون حاشیه نشین را بیمه کردیم .«
ربیعی تاکید کرد که امروز دفترچه بیمه در حکم دفترچه هویت اشخاص 
است حتی در خانه یکی از هموطنان بلوچ خود دیدیم که این فرد دفترچه 
بیمه را به روی شناسنامه خود گذاشته است که در حکم دفترچه هویتی 
به آن نگاه می کند. در این مدت حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم. ۱۷۰ 
هزار کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی کردیم که با همکاری آقای فانی 

این مساله را پیگیری می کنیم.
او ادامه داد: »یک روز یک نفر تعریف می کرد که از دولت به من زنگ زدند 
و گفتند که در رابطه با فرزندت با تو کار داریم اول ترسیدم اما از وقتی 
که شنیدم از وزارت رفاه است آرام گرفتم. البته این فرد آدم مرفهی بود که 
کودکش به علت معلولیت از تحصیلش بازمانده بود و تعریف می کرد که 
وقتی شنیدم که کسی از دولت زنگ زده که چرا فرزند تو به مدرسه نمی رود 
خوشحال شدم که این گونه به فکر هستند . مهمترین برنامه من در حوزه فقر 
کاهش انواع فقر است. با همه توان طرح سالمت را اجرا می کنم و نمی گذارم 
هیچ گاه زمین بماند. این اشکاالت مربوط به کمبود امکانات است. هیچ 
ساختاری بدون اشکال نیست شاید ما به دلیل تشنگی که در این زمینه ها 
داشتیم سریع عمل کردیم. طرح تکاپو بر وضعیت منطقه ای طرحی است 
که دولت آن را مصوب کرده و در اقتصاد می تواند گام های موثری باشد.«

وزیر پیشنهادی کار  خطاب به نمایندگان گفت: »عزیزان شاید ۳ سال پیش 

را یادتان بیاید که در یک جلسه غیرعلنی صحبت کردم و گفتم ما با رشد 
اشتغال منفی روبرو هستیم. با رشد اشتغال کالسیک نمی توان ساالنه ۴۰۰ 
هزار شغل ایجاد کرد ما باید از الگوی رشد فراگیر استفاده کنیم که ۹۷۵ هزار 
شغل باقی مانده ایجاد شود. برای عرضه و تقاضا برنامه های ده گانه اشتغال 
را داریم. نمایندگان انتقاد کردند که طرح کارورزی درست نیست. اتفاقا 
باید بگویم این یک مدل جهانی است من از همه کارشناسان دانشگاه های 
معتبر دعوت کردم از ۵۲ کارشناس خارج از کشور نیز برنامه خواستم تا 

این طرح آماده شد.«
او خطاب به رئیس مجلس گفت: »آقای الریجانی یک خواهش از مجلس 
دارم اگر خدا توفیق داد و در خدمت شما بودم یک کمیته مشترک اشتغال 
تشکیل دهیم تا بتوانیم در این زمینه کارها را دنبال کنیم. در وزارتخانه تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که ریزش نیروهای آن اتفاق افتاد سال گذشته کمترین 

میزان چالش را داشتیم.«
ربیعی با اشاره به تجمعات کارگری و مطالبات آنان گفت: »سال ۱۳۵۴ من 
نیز جلوی وزارت کار تحصن کردم. همواره در این خیابان دوران اتحاد را 
پشت سر گذاشتیم. امروز کمترین دوران چالش میان کارگر و کارفرماست. 
اتحاد بخشی از سرمایه اجتماعی کشور است. ۵۷ درصد هماهنگی در کار 
و ۳۳ و نیم درصد حوادث کار از سال ۹۲ به ۹۵ بیست و هفت درصد 
کاهش یافته است. وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید جایی باشد 
که به رفاه مطلوب برسیم. سوال می کنند که چرا به رشد ۲۵ درصدی در 
رفاه نرسیده ایم؟ آیا اقتصاد ما بزرگ شده که رفاه ما هم بزرگ شود؟ ما 
دوران رکود را پشت سر گذاشتیم. اگر توفیق خدمت پیدا کنم برای تعاونی ها 
برنامه دارم و قصد افزایش آنها را دارم. در بخش تعاون روزنه های جدیدی 
ایجاد خواهیم کرد. مخصوصاً تعاون روستایی. تعاون را به سمتی می بریم 
که زمینه رشد آن به وجود آید. اقای رجبی گفتند تعاونی ها مرده ما هم این 

را قبول داریم ما برای آنها و احیای  آنها برنامه ریختیم.«
ربیعی با اشاره به رایزنی های خود با وزرای کار چند کشور ادامه داد: »من 
با وزیر کار چند کشور صحبت کردم. آنها گفتند ما اول مهارت را افزایش 
دادیم. ما در این زمینه مشکل داریم. در کشور ما فقط ۱/۴ یا چهار دهم 
درصد را در حوزه فنی و حرفه ای خرج می کنیم. باید با کمک شما طرح 
هر ایرانی یک مهارت و هر روستایی یک مهارت را دنبال کنیم. ما با ستاد 
کل برای سربازخانه صحبت کردیم و به دنبال آن رفتیم تا مهارت را به 
دستگاه ها ببریم. اگر می خواهیم کشور توسعه یابد، باید به مهارت بپردازیم. 

مهارت راه بی بدیل توسعه کشور است.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحران صندوق ها گفت: »من 
در این باره زیاد نمی خواهم حرف بزنم. من از آقای الریحانی می خواهم 
جلسه ای را در این باره بگذاریم و مسائلی را ارائه کنم. البته در مجلس در 
این باره توضیحاتی را داده ام. من اولین کسی بودم که برای نخستین بار آژیر 
هشدار را در دولت و در مجلس دادم.  ۱۸ صندوق موجود وضعیتشان ناپایدار 
بوده است. نسبت شش به یک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود 
دارد. ما به اصالحات نیاز داریم. ما باید اصالحات ساختاری کنیم و به دنبال 
منابع و مصارف صندوق ها باشیم. این مساله غیرواقعی و برای خنده نیست. 
کسی به خواستگاری رفت، به داماد گفتند چکاره ای؟ گفت بازنشسته. ما 
آنقدر در امور این صندوق ها دخالت کرده ایم که در چهار سال گذشته یک 

میلیون نفر به بازنشسته ها اضافه شده اند.«
او با بیان اینکه سیاست های حمایتی باید جایگاه حمایتی داشته باشند، ادامه 
داد: »با صندوق های بیمه ای نمی توان جایگاه جماعتی را دید و فراهم کرد. 
ما مطالعات عمیقی کردیم و از سازمان هان بین المللی مانند آی ال او و افراد 

تحصیل کرده کمک گرفته ایم.«
ربیعی با بیان اینکه راه نجات صندوق ها و حفظ تامین اجتماعی امروز 
استخراج شده است، عنوان کرد که حل مسائلی مانند اشتغال و صندوق ها 
اجماع ملی می خواهد. ما باید برای حل این مسائل یک حرف را بزنیم. ما 
در مورد چند مسئله نیازمند اجماع هستیم و باید گفت وگوی ملی کنیم. ما 
پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد برای پرداخت مستمری ها وام گرفتیم ولی االن وام ها 

برای توسعه بنگاه ها است. هم اینک نسبت ها برهم خورده است.
او با بیان اینکه پرارزترین شرکت ها به بورس رفته است، یادآور شد که 
ما به سمت شفافیت رفته ایم. ما دی آی و کنترل صندوق را حتی در دفتر 
ریاست جمهوری نصب کرده ایم. همه کمیسیون های مجلس می توانند در 
دفتر ما حاضر شده و گزارش ها مطالعه شود و گزارش ها هم ارائه شود. ما 

هیچ چیز پنهانی نداریم. ما شفافیت را دنبال می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از استراتژی های 
من خروج از بنگاه داری صندوق هاست، گفت: »همه باید کمک کنیم تا 
بتوانیم از بنگاه داری خارج شویم. وظیفه من مقابله با فقر و فقرزدایی 
است اما این بنگاه ها دست و پای ما را بسته است. طرح خروج از آن 
شرایط آماده شده و از مجلس می خواهیم ما را از این زنجیرها آزاد 
کنند.ذ دو پرسش از من شده است که الزم دیدم آن را پاسخ دهم؛ اما 
ابتدا می گویم که باید در بعضی موارد تجدید نظر کنم. مثال در تیمی 
که قرار است بچینم این کار را انجام می دهم. همچنین ضعف هایی در 
تعامل با مجلس داشته ایم که باید آن را تقویت کنیم . در بخشی دیگر در 
توزیع عادالنه شستا باید یادآور شوم که آن شرکت ها تنها به ما واگذار 
شده است. در عین حال به تمام تذکرات توجه می کنم چرا که مخالفان 

من امروز راهگشا شدند .«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس سپاسگذاری کرد و ادامه داد: »از ارشادات برادر عزیزم آقای پورابراهیمی 
و تذکرات ایشان که نوبت به صحبت او نرسید هم تشکر می کنم. تمام تالش 
من این بود که حافظ اموال مردم باشم و خطاها را کمتر کنم و ساختارها را 
کارآمد. کتاب زنده باد فساد را در همین راستا نوشته ام. من افتخار می کنم 
که چنین کتابی را نوشته ام و فساد را در آن طبقه بندی و تحلیل نموده ام. 
فساد ساختاری سازمان یافته و مبتنی بر عاملیت است و این چنین فسادی 

باید ریشه کن شود .«
ربیعی در پایان با تشکر از اعتماد رییس جمهور گفت: »از اعتماد همکارانم هم 

سپاسگذاری می کنم و در این راستا هرچه پیش آید را به فال نیک می گیرم.«

وزارت رفاه لبه تماس نظام سیاسی و دولت با مردم است
علی ربیعی در  جلسه بررسی وزرای  پیشنهادی دولت  دوازدهم
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