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توئیتر ترامپ و مسلسل کراسیوس!
تیرانـدازی ال پاسـوی تگـزاس ،نخسـتین تیرانـدازی
کـور در آمریـکا نیسـت و در عیـن حـال  ،مسـلما آخریـن
هـم نخواهـد بـود .بـا ایـن حـال ،مـرگ حـدود 20
تـن در پـی تیرانـدازی پاتریـک کراسـیوس  21سـاله
اهـل داالس بـر آتـش منازعـه نـژادی در آمریـکا شـدت
خواهـد بخشـید .تـا چنـد سـال پیـش بـه نظـر می رسـید
موفقیـت هـای جنبـش حقـوق مدنـی در دهـه هـای
 ۵۰و  ۶۰قـرن بیسـتم  ،غـول نژادپرسـتی در آمریـکا را
بـه داخـل چـراغ جـادو بازگردانـده اسـت .بـا ایـن حـال،
تحوالت چند سـال اخیر ،به ویژه در پـی راهیابی دونالد
ترامـپ بـه کاخ سـفید ،جامعـه آمریـکا بـار دیگـر و آن هم
در آسـتانه ورود بـه دهـه سـوم قـرن بیسـت و یکـم دچـار
درگیـری هـای نـژادی شـده اسـت.
جدیدتریـن نمونـه از درگیـری هـای خونیـن نـژادی در
شـهری نزدیک مرز مکزیک رخ داده اسـت .کراسـیوس
پیش از اقدام به تیراندازی کور در فروشـگاه وال مارت،
طـی بیانیـه ای در فضـای مجـازی ،اقـدام خـود را تالش
برای مقابله با سـیل مهاجـران غیر قانونـی و پناهجویان
از مرز جنوبی آمریـکا ،به ویژه از مکزیـک اعالم کرد .وی
همچنین در این بیانیه ،اقدام تروریسـتی سـال گذشته
یک اسـترالیایی در کشتار  50مسـلمان در شهر کریس
چرچ نیوزیلند را سـتایش کرد  .بدین ترتیب ،تروریسـت
سـفید پوسـت ال پاسـو ،بیگانه سـتیزی ضد مکزیکی را
به اسلام سـتیزی پیوند زد.
نژادپرسـتان سـفیدبرترپندار در آمریکا ،قویـا با اختالط
نـژادی ،تنـوع مذهبـی و ورود مهاجـران و پناهجویـان
خارجی بـه آمریکا مخالف هسـتند و سیاسـت های چند
نژادی را عامـل از بین رفتن هویت انگلوساکسـونی این
کشـور در سـال های آینـده قلمـداد مـی کننـد ،برخی از
برآوردهای آماری حکایت از آن دارد که تا سـال 2050
 ،تعداد سفیدپوستان برای نخستین بار در تاریخ آمریکا
به زیـر  50درصـد کاهش مـی یابد.
ایـن موضـوع موجب شـده اسـت تـا طیـف های وسـیعی
از هویـت گرایـان از رئیـس جمهـوری کـه در کاخ سـفید
واشـنگتن زندگی مـی کند تـا جوان  21سـاله داالسـی
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دسـت بـه کار شـوند و بـا رشـد «دیگـران» مقابلـه کننـد.
در ایـن میـان  ،دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری آمریـکا
بـه توئیتـر متوسـل شـده اسـت و پاتریـک کراسـیوس بـه
مسلسـل .بـا ایـن حـال ،نتیجـه یکـی اسـت و آن ایـن کـه
جامعـه چندنـژادی و چنـد فرهنگـی هرچـه بیشـتر بـه
سـوی سـقوط بـه پرتـگاه جنـگ هـای نـژادی نزدیـک
شود .در دو سـال اخیر ،دونالد ترامپ برای حفظ پایگاه
رای خـود و جلب رضایـت محافظـه کاران هویـت گرا در
آمریکا ،هر روز بیش از گذشته بر آتش اختالفات نژادی
دمیده است .وی نخستین نطق انتخاباتی خود را برای
ورود بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  2016بـا
حمله به مکزیکی ها شـروع کرد و آنان را بیماران روانی
و متجـاوزان جنسـی لقـب داد .ترامـپ در طـول رقابـت
هـای انتخاباتـی در سـال هـای  2015و  2016وعـده
داد در صـورت راهیابـی بـه کاخ سـفید ،در مـرز جنوبـی
دیوار احداث و ورود مسـلمانان به آمریکا را ممنوع کند.
وی در هفته نخسـت تصـدی ریاسـت جمهـوری آمریکا،
فرمانـی را امضـا و ورود اتبـاع چنـد کشـور مسـلمان بـه
آمریـکا را ممنـوع کرد.همچنیـن بـرای تامیـن بودجـه
دیـوار مـرزی ،فعالیـت هـای دولـت فـدرال را بـرای سـه
هفتـه بـه تعطیلـی کشـاند .رئیـس جمهـوری آمریـکا در
آسـتانه انتخابات میان دوره ای کنگـره ،حمالت لفظی
خـود را بـه مهاجـران و پناهجویان شـدت بخشـید و آنان
را مشـتی دزد و خالفـکار نامیـد کـه قصـد دارنـد جـان و
مال و ناموس شـهروندان آمریکایی را بربایند .سرانجام
ایـن کـه ترامپ ایـن اواخـر ،جـدال نـژادی بی سـابقه ای
را علیـه تعدادی از سیاسـتمداران رنگین پوسـت آمریکا
بـه راه انداخـت تـا جایـی کـه بـه چهـار زن ترقـی خـواه
مجلـس نماینـدگان توصیـه کـرد بـه کشـورهای شـان
برگردنـد .همچنیـن در ایـن مـدت ترامـپ از اسـتفاده
عباراتی همچـون چاه توالت برای کشـورهای آفریقایی
و آمریکای التین دریغ نکرد و در نهایت ،بالتیمور ،شـهر
الیجـاه کامینگر ،عضو سـیاه پوسـت کنگـره آمریـکا را به
زبالـه دانـی از مـوش تشـبیه کرد.
در چنیـن فضـای متشـنجی ،در نهایـت تعـدادی
نژادپرسـت دسـت بـه اسـلحه مـی برنـد و جنایـات
هولناکـی را در گوشـه و کنـار آمریـکا رقـم مـی زننـد.
بـا توجـه بـه آزادی حمـل سلاح در آمریـکا و فرهنـگ
دیرپای خشـونت در این کشـور ،تروریسـم نژادپرسـتانه
سـفیدبرترپنداران بـه معضـل عمیـق امنیتـی در آمریکا
بدل شـده اسـت کـه اگـر ایـن بیمـاری علاج نشـود ،این
کشـور را تا پـای جنگ هـای نژادی و کشـتار شـهروندان
پیـش خواهـد بـرد.

یادداشت
محمد علیزاده

international@khorasannews.com

کجای کارید جناب فرماندار!؟
ماجرای زندگی های فوق اشرافی در شهرک «باستی
هیلز» لواسان تهران که این روزها در فضای مجازی دست
به دست می شود و بستری برای اظهارنظرهای گوناگون
شده است ،موضوع اصلی این نوشتار نیست .هرچند
می توان اشــاره کرد که با پول هریک از این ویالها می
توانستیم مثال  10هزار دختر دم بخت را به خانه بخت
بفرستیم یا برای صدها جوان بیکار و تحصیل کرده شغلی
ایجاد کنیم .حتی می توانستیم هزاران سقف لرزان خانه
های کوچک در مناطق زلزله خیز را ایمنی ببخشیم و آب
شرببهداشتیبرایجمعیتساکندرچندروستافراهم
آوریم و  . ...آن چه ذهن نگارنده را به شدت مشغول کرده،
اظهارات فرماندار محترم شمیرانات درباره این شهرک
است .جمالت جناب سیاوش شهریور را با دقت بخوانید :
«ارقامی که در خصوص قیمت ویالهای این شهرک گفته
می شود ،درست نیست .یک ویالی  1500متری در این
شهرک قیمت تمام شده ای معادل  250میلیارد تومان
دارد درحالی که دور تا دور شمال تهران ویالهای 700
میلیارد تومانی وجود دارد» .نقطه نگران کننده ماجرا
دقیقا همین جاست که قیمت  250میلیارد تومانی یک
ویال در تهران از نظر جناب فرماندار محترم کامال طبیعی
و غیرتعجب آور اســت .گمان نمی کنم حقوق دو سال
جناب فرماندار شمیرانات حتی به یک ده هزارم این مبلغ
هم برسد و طبیعی است که بپذیریم فرماندار محترم جز
فرمانداری شغل دیگری نداشته باشد و اگر درآمد مشروع
دیگری هم داشته باشد ،باز هم آن قدر نباشد که قیمت
 250میلیارد تومانی یک ویال در نظر او عادی و طبیعی
جلوهکند.نقطهخطرونگرانیهمینجاست،یعنیجایی
که مسئوالن ،اختالف و بلکه شکاف عمیق طبقاتی را از
نظر ذهنی پذیرفته باشند و این اختالف غیرقابل قبول
طبقاتیدرنظرشانکامالطبیعیجلوهکند.اینذهنیت،
دشمنیاستکهدردرونماوجودداردوهمهدلبستگان
به انقالب و نظام مقدس اسالمی باید نگران این دشمن
درونی باشند .آیا پذیرش این شکاف طبقاتی و اختالف
حیرت انگیز سطح زندگی بخشی از افــراد با روزگــار
تنگدستی اکثریت مردم جای نگرانی ندارد؟

توقیف یک شناور خارجی
با  ۷۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق
توسط سپاه پاسداران
روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه
اعــام کــرد :یک فروند کشتی خارجی حامل
سوخت قــاچــاق در اط ــراف جــزیــره فــارســی به
وسیله رزمندگان سپاه توقیف شد .به گزارش
مــشــرق ،روز گذاشته رواب ــط عمومی منطقه
دوم نــیــروی دریــایــی ســپــاه اعـــام کـــرد :طی
عملیات رصد و کنترل ترددهای شناوری در
خلیج فارس به منظور کشف و مقابله با قاچاق
سازمان یافته ،گشتهای شناوری منطقه دوم
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با اشراف
اطالعاتی عملیاتی و اطمینان از قاچاق سوخت
به وسیله یکی از کشتیهای خارجی ،در اقدامی
غافلگیرکننده این کشتی را که حامل  ۷۰۰هزار
لیتر سوخت قاچاق بود ،پس از هماهنگی و حکم
مراجع قضایی در اطراف جزیره فارسی توقیف
کردند .شناور حامل سوخت قاچاق توقیف
شده به بوشهر انتقال یافت و سوخت قاچاق
این شناور نیز با هماهنگی مسئوالن قضایی به
شرکت ملی پخش فــراورد ههــای نفتی استان
بوشهر تحویل شد.
به گفته سردار سرتیپدومپاسدار رمضان زیراهی
فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه ،این شناور
خارجی که از کشتیهای دیگر سوخت دریافت
می کرد و درحال انتقال آن به کشورهای عربی
حــوزه خلیج فــارس بــود ،با هماهنگی مراجع
قضایی در حوالی جزیره فارسی توقیف شد.
بر اساس فیلمی که از لحظه توقیف کشتی در
اختیار ایرنا قرار گرفته است ،این شناور عراقی و
حامل سوخت گازوئیل است.

تولیت آستان قدس با تاکید بر ضرورت تالش برای حضور و
مشارکتقشرهایمختلفدرراهپیماییهایمهمونمادین
گفت :باید مراقب بود دچار تعدد راهپیماییها نشویم تا در
این میان راهپیماییهای مهم و نمادین که مایه وحدت ملی
هستند ،گم یا کمرنگ نشوند.حجت االسالم والمسلمین
«احمد مروی» در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی که در تاالر والیت برگزار شد ،گفت:
شورایهماهنگیتبلیغاتاسالمینهادیانقالبیاستکهاز
ابتدایتأسیستاکنونکارهایبزرگیانجامدادهوهموارهدر
صراطمستقیمانقالبمقدساسالمیبودهاست.
تولیتآستانقدسباتأکیدبراینکهدربرگزاریمراسمبزرگ
ملیودینیبایدبهموضوععمقبخشیومعرفتافزاییجامعه
نیز توجه داشت ،گفت :توجه به موضوع تعمیق بخشی و باال
بردن تحلیل مردم از وقایع و قضایا از موضوعات مهمی است
که باید مورد توجه قرار بگیرد .وی افزود :باید بکوشیم مراسم
بزرگملیهرسالباشکوهترازسالگذشتهباحضورقشرهای
مختلف مردم برگزار شود و بتوانیم قشر خاکستری جامعه
را به این مراسم بزرگ بیاوریم .حجت االسالم والمسلمین
مرویتصریحکرد:برگزاریباشکوهمراسمملیحائزاهمیت
است چرا که در امنیت ملی ما نقش دارد و در دل دشمن
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روستاهایطرقبهوشاندیزپولیمیشوند
خراسان رضوی

صفحه7

هراس میاندازد ،باید با روشنگری ،باال بردن قدرت تحلیل،
اطالعرسانی بهجا و صحیح و آگاهسازی مردم جامعه به ویژه
جوانان ازحــوادث پیش از انقالب و جریان های پس از آن و
توطئههای دیروز و امروز دشمنان علیه وطنمان ،تالش کنیم
قشرهای مختلف در مراسم ملی به میدان بیایند .وی متذکر
شد :باید مراقب بود دچار تعدد راهپیماییها نشویم تا در
این میان راهپیماییهای مهم و نمادین که مایه وحدت ملی
هستند،گمیاکمرنگنشوند.تولیتآستانقدسگفت:معیار
ما در برگزاری مراسم ملی و مذهبی باید منویات مقام معظم
رهبریوسیاستهایکالننظاممقدساسالمیباشد.
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تولیتآستانقدسباتاکیدبرلزومتوجهبهراهپیماییهایمهمونمادین:

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره حکم صادر
شده یکی از شعب ،مبنی بر الزام پلیس به صدور گواهی نامه
رانندگی موتورسیکلت برای زنان توضیح داد .به گزارش
تسنیم ،تصویر حکم یکی از شعب دیــوان عدالت اداری
مبنی بر الــزام نیروی انتظامی به تشکیل پرونده به منظور
صدورگواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان ،در
فضای مجازی در حــال انتشار است.حسن قائمینسب

حرف مردم

مدیرکل حــوزه ریاست دیــوان عدالت اداری با تأیید حکم
منتشرشده اظهار کرد :حکم صادر شده ،رأی هیئت عمومی
نیستبلکهرأیصادرشدهتوسطیکیازشعبباشکایتیکی
از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است .درخور یادآوری
است  ،آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه
دستگاه ها الزم االتباع است در حالی که رای شعب فقط در
خصوصهمانشکایت خاصالزماالجراست.

تلفن05137009111:

پیامك2000999:

ایتا،

•• منیکمشاورامالکموچندروزپیشیکخانهایاستیجاری
راماهیانهیکمیلیونفیزدمولیهمکارمچندمغازهباالترازآن
رایک میلیون و 300فی زدو جالب اینه که همکارم دوتاخونه
دارهوازدردمستاجریخبرنداره.همکارانعزیزلطفادرقیمت
زدن انصاف رارعایت کنید که همه ما در یک کشتی زندگی
میکنیموسوراخشدنآنبههمهماآسیبمیرسونه.
••چرا صدا و سیما سریالی مثل گاندو را پخش می کند و به
افرادی که مانند ظریف که مسئولین آمریکایی را به ستوه
آوردهاندآشکاراتوهینمیکند؟
•• چراجلویداللبازیبعضیازافرادگرفتهنمیشودکهسیب
زمینی را از کشاورز به قیمت زیر 3000تومان می خرند و با
احتکاروکمبوددربازارو...بهقیمتباالمیفروشند؟
•• آقای امیرحسین یزدان پناه! ازکجامی دانی که درایران
جنابظریفمحبوبیتدارد؟نکنهشماهمدرتیمایشانبوده
ای!آقاییادداشتنویستیمظریفوشخصظریفمملکترا
بهدستورروحانیبهباددادومردمرادرماندهکرد.
•• این تخلفاتاپراتورهمراهاولرابهکجا بگوییم؟ پنج شنبه
شب ۳۰۰۰تومان شارژگرفتمتاصبح شنبه۱۸ثانیهتماس
نکس رکرده.یاللعجب!
ویکپیا مکوتا ه۱۴۰۰توما 
••حادثههتلآسمانشیرازبرایصدمینبارثابتکرددرکشور
مدیریت بحران چندانی وجود ندارد.شاهدش این که ارتش
وسپاهاگردرسیلنوروزنبودنداوضاعفاجعهبارترمیشد.
•• ترافیک هوشمند الیت درست نمیگوید.به دفعات زیر نیم
ساعت کنار خیابان پارک کردم اما توقف را  ۳۱و  ۳۲دقیقه
اعالمو ۱۶۰۰تومانهمازکارتمکممیکند.
•• درچندوقت اخیردانشگاه علوم پزشکی مشهدمیزبان وزیر
ورؤسای دانشگاه های کشوربود که حق میزبانی روحقیقتا
اداکردنداماظاهراکسریبودجهباعثشدهحقوقمنکارمند
ونه استادان تاکنون به تاخیربیفته .به خداگرونی واجاره
ومخارج سرسام آوره و حقوق مون هم که دیربشه وحشتناکه
دیگه.
••می گویند ازدواج آسان ! یک ازدواج آسان حداقل خرید
جهیزیهومجلسحدود50میلیونهزینهدارد.یکبازنشسته
با حقوق دومیلیون و  400هزارتومان این هزینه ها را از کجا
بیاورد؟ باتوجه به هزینه باالی زندگی حتی وام هم نمی تواند
بگیرد.
••با حذف 4صفرازپول ملی که یک شبه تصمیم به این کار
گرفتنوضعتورموگرانیبرایقشرضعیفبدترخواهدشد.
••چرا هیچ نظارتی بر مدارس در هنگام ثبت نام نیست؟ مدیر
یک دبستان هیئت امنایی برای ثبت نام پایه سوم مبلغ دو
میلیون و  500هزار تومان درخواست کرده .با چه منطقی
نمیفهمم!
••صفحه جدید با عنوان «همشهری سالم» چه شباهتی به
آن صفحه قبلی داردوکدام یک از مطالب آن را درخودجای
داده است؟ واقعاچراآن صفحه پرطرفدار را تکه تکه
کردیدوهرقسمتشرادرگوشهایگذاشتیدوبعضیبخشهارا
همحذفکردید؟
•• درباره موسسه کاسپین خواهشمندم درخواست بنده رابه
مقاماتباالگزارشکنید.سپردهایکهدراینموسسهداشتم
قراربودتقریبادوسال پیش به صورت کامل برگردانده شود.
اما تا امسال هنوز نصف سپرده را کم کم پس گرفتیم ونصف
دیگرآن بالتکلیف است .با بانک مرکزی تهران تماس گرفتم
میگنبایدمنتظرباشیدتاداراییهاوامالکموسسهبرآوردشود
وحتی گفتن که امیدی به برگرداندن بقیه آن نیست ومعلوم
نیستتکلیفماچیه؟باپولهایمردماینهمهداراییوامالک

آیگپ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129:

گرفتندحاالچرابهفکرپسدادنشنیستند؟
•• دمای هوا را از کدام منبع می آورید که با شما ارزان حساب
می کنند؟ روزی که دمای هوا  41درجه بود شما اعالم کرده
بودید 33درجه!
•• یکی از دوستانم چند روز قبل به دندان پزشکی رفته بود که
آقای دکتر مبلغ یک میلیون و  200هزار تومان هزینه رو به
صورت٣٠٠در پوز مطب و٩٠٠بقیه رو گفتند از عابربانک به
حسابیکخانمبریزند،خانممهمبهمطبیهپزشکعمومی
مراجعه کردند که منشی وی ٢٠هزارتومان نقد و باقی مانده
رو کارت کشیدند! باید دولت فکر جدی برای فرار مالیاتی
بکنه .خدارو خوش میاد من کارمند قبل از دریافت حقوق،
مالیاتم رو بدم ولی پزشکان با مالیات امثال من درس بخونن
واز آسفالت ،پارک ها و مزایای شهری و عمومی استفاده کنن
وهیچمالیاتیهمندن.
•• ثانیه شمارها در تقاطع ها مضرات بسیار دارد ،کدام مردم
خواستاربازگشتآنهاشدهاند؟!پلیسراهورخوبمیداند
کهاینثانیهشمارهابرشتاب،توقعبیجایراننده،سدکردن
راه و اخالل در ترافیک و تشدید و افزایش تصادفات اضافه می
کند.
••خیلی جالبه،بازیکن هایی را که کشورهای عربی و حتی
باشگاه های تایلند نخواسته اند باشگاه های ما دارند جذب
میکنند و فقط به افتخارات گذشته آن ها اشاره می کنند.
سرعتپسرفتفوتبالماندارهبیشترمیشه.
•• صفحهمرحومهمشهریسالمرادوبارهبرگردانید.میگید
صفحه آخر خراسان رضوی است  .اما من کل روزنامه را گشتم
ولیصفحههمشهریسالمراندیدم.صفحهخراسانرضوی
صفحهچنده؟
پاسخ:مخاطبگرامیضمنتشکرازتوجهشما،مستحضر
باشید که هموطنان گرامی در استان خراسان رضوی می
توانند صفحه همشهری سالم را در آخرین صفحه روزنامه
خراسان رضوی مطالعه کنند .مخاطبان خارج از استان
هم می توانند این مطالب را در سایت روزنامه خراسان
بخوانند.
••سایتدیوارروتعطیلکنید.تمامنابسامانیقیمتهایاجاره
مسکنمربوطبهاینسایته.اطالعاتروببریدزیرنظراتحادیه
تاحقوناحقمشخصبشهواسنادمالیخانههایاستیجاری
روبشه.ازاینخانههابایدمالیاتبگیرنتابتوننباآنبرایبی
خانههاخانهبسازن.
•• منیککاسبمکه25سالباصداقتکارکردم.امروزبهدلیل
اوضاعکاسبیواقتصادیخراببهبیماریهایروحیوروانی
مبتال شدم .ازدست بانک ها وجرایم وام استرس گرفتم که
باالخرهچیبهسرخودموزنوبچهاممیاد.پسکیبخشودگی
جرایمسودمرکباجراییمیشه؟
•• منبااینکهفردیعادیهستمواقعاازخواندنودیدنپیام
های مردمی که نشان دهنده مشکالت مردم سرزمینم است
احساسشرمندگیوناراحتیدارم.ازاونبیشترازاینکهمی
بینمهیچکسبهفکراینمردمنیستعذابمیکشم.خوش
به حال مسئوالن محترم چقدر آسایش خیال دارند ،چطوری
دقنمیکنند؟

•• همساننبودننرخویزیتدرمطبپزشکانیکتخلفو
سوءاستفادهبزرگوعلنیازشغلمقدسپزشکیاست.
وقتی بیماران این وضعیت نابرابری ازبرخی پزشکان با
یکتخصصرامیبینندناخواستهاعتمادودیدگاهشان
بهایندستهازپزشکانکممیشود.لطفاوزارتبهداشت
بااینچالشبرخوردجدیداشتهباشد.

با گذشت  18ماه از موعد اجرایی شدن ماده  29قانون برنامه ششم درباره سامانه افشای
حقوق و تعلل های فراوان ،بار دیگر صادر شد

ابالغیهمجددبرایافشایحقوقمدیران
زمانی راه اندازی سامانه افشای
با گذشت یک سال و نیم از مهلت
ِ
حقوقمدیران،همچناناینسامانهبهصورتعمومیدردسترس
نیست .ضمن آن که بسیاری از دستگاه های دولتی ( و عمومی
غیردولتی) تاکنون اطالعات مربوط به حقوق خود را به سامانه
مذکور ارائه ندادهاند .به همین دلیل ،به تازگی در ابالغیه ای تمام
دستگاه ها موظف به ارائه این اطالعات در پایان هر ماه شده اند.
به گزارش خراسان ،در ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد
اجرایی به اعضای اقتصادی دولت ،به آن ها تاکید شده است،
تمام دستگاه های اجرایی مکلف اند اطالعات مربوط به پرداخت
حقوق ،فوق العاده های مستمر و غیرمستمر همه کارکنان خود
اعمازرسمی،پیمانیوقراردادیرادرپایانهرماهازطریقسامانه
حقوق و مزایای مقامات که در اردیبهشت سال قبل ابالغ شده،
در اختیار وزارت اقتصاد ،سازمان اداری و استخدامی و سازمان

برنامه و بودجه قرار دهند .اما بعد از راه اندازی با تاخیر این سامانه
توسط سازمان اداری و استخدامی ،تفسیرهای جدیدی از قانون
در دولت مطرح شد .از جمله این که انتشار حقوق ها توسط این
سازمان ،الزم نیست عمومی باشد بلکه خود دستگاه ها باید کار
انتشار عمومی را انجام دهند! همچنین بسیاری از دستگاه ها و
حتی زیرمجموعه های دولت هم اطالعات خود را به این سامانه
ارائه نکردند .تا این که در جریان بودجه  ،98تصمیم مجلس بر
این شد که مدیریت این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود .در
این زمینه نیز ظاهرا مشکالتی وجود دارد .رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور به تازگی گفته است که ما طی نامهای به وزارت
امور اقتصادی و دارایــی ،آمادگی خود را برای تحویل سامانه
حقوق و مزایای مدیران اعالم کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این
وزارتخانه صورت نگرفته است.

