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شترسواری دوالدوال
باارز 4200
خبرهاحاکیازایناستکهشورایهماهنگی
اقتصادی قوا قرار است در جلسات آینده خود
درباره ارز  4200تومانی تصمیم گیری کند.
براساس گفته باقری ،عضو این شورا دغدغه
رئیس جمهور ،کماکان حفظ ارز 4200
تومانی البته با مقداری تنگ تر شدن دامنه
شمولکاالهایآناست.
در شرایطی که قاطبه کارشناسان ،بر بالاثر
بودنسیاستارز 4200تومانیاذعاندارند،
طرح دغدغه تصمیم گیران دولت برای حفظ
حتی بخشی از این سیاست هاچندان شفاف
نیست.درمذمتوآسیبشناسیاینسیاست
ارزیهمینبسکهتاکنونگزارشهایزیادی
منتشرشدهاست؛امابرایاستحضارمسئوالن
پایتخت نشین باید عرض کنیم که در ماه های
گذشته،هنگامیکهاظهارات مسئوالنمحترم
وزارتی و دولتی برای توزیع کاالها به نرخ یارانه
ایرسانههاراپرکردهبود،ماشهرستانیهاکه
چنداناثرزیادیازاینکاالهاندیدیم.
گوشت 40هزارتومانی،شکر 4500تومانی،
مرغ زیر  10هزار تومانی (در زمانی که قیمت
بازار به بیش از  15هزار تومان هم رسیده بود)
و  ...مصادیقی از این دست هستند که هنوز
همکههنوزاستبرایخیلیهادستنیافتنی
است یا با مشقت های عجیب و غریبی مثل نام
نویسی دستی در برخی فروشگاه ها انجام می
شود .بنابراین نمی گوییم نیست ،هست ،اما
مثل«آبهست،اماکماست»هست!شایداگر
نظرسنجی شود ،تعداد کمی از مردم بگویند
که دستشان به آن رسیده است .شاهد ما هم
نظرسنجیفروردینبرنامهپایشاستکهطبق
آن اعالم شد 88درصد مردم گوشت یارانهای
دریافتنکردهاند.تازهبماندکهچگونگیتوزیع
آندرشهرها،اینکهآیادرمناطقمجاوربااقشار
آسیب پذیر بود یا نه هم بحثی است که فهم و
ارزیابی آن اص ً
ال با تهران نشینی و همه مردم را
بهچوبیک سیاستراندن،قابلدرکنیست
وجوردرنمیآید.
درد آدم آن جایی بیشتر می شود که بعضی
خبرهای مشکوک به رانت ارز  4200تومانی
را می شنود .به استناد تازه ترین بررسی های
اتــاق بازرگانی تهران ،میزان واردات کره از
ابتدای امسال تا  18خرداد به میزان  35هزار
تن یعنی بیش از کل واردات کره در سال قبل
بوده و گمانه ها حاکی از این است که احتما ًال
برخیبااستفادهازرانتهایاطالعاتی،زمزمه
های حذف ارز یارانه ای این کاال را شنیده و
اقدام به واردات این حجم از کره کرده اند تا با
آزادسازی قیمت ها ،کلی پول به جیب بزنند.
ایــن ها مصادیق دیگری اســت که نشان می
دهد دولت باید فکر جدی تری در قبال یارانه
منابع ارزی بکند.از این رو اگر حداقل بخشی
ازدغدغهمسئوالنمحترمتورمزاییآزادسازی
این ارزهاست ،باید عرض کنیم که این موضوع
قابل حلاست.چراکههمانگونهکهگفتهشد،
همیناالنبیشترنیازهایمامردمشهرستانی
از کاالهای اساسی با نرخ ارز آزاد تامین می
شــود.از سوی دیگر مطالعات قابل اشــاره ای
همچونگزارشمرکزپژوهشهایمجلسدر
بهمنسالگذشته،نشانمیدهدباحذفارز
ترجیحیوارداتکاالهایاساسیبرایاقالمی
همچون برنج ،گوشت دام ،گوشت مرغ ،تخم
مرغ ،روغن نباتی ،حبوبات ،قند و شکر و حتی
دارو،اثرتورمیمازادتحمیلشدهبرجامعهزیر4
درصداست.ضمناینکهسیاستارزترجیحی
نتوانسته آن چنان سپر مناسبی برای اصابت
نکردن تورم به اقشار کم درآمد پدید آورد و در
مقابلتورم 85درصدیکاالهایغیرمشمول
ارز ترجیحی ،کاالهای مشمول این سیاست،
 53درصد رشد داشته اند .آن هم با صرف14
میلیارد دالر منابع ارزی.و در خاتمه باید گفت
ادامهارز 4200تومانی،مسئولیتدولتبرای
بازآرایینظامیارانههادراقتصادایرانازطرقی
مانند کاالبرگ الکترونیکی را ساقط نخواهد
کرد .ضمن این که با حذف این ارز منابع قابل
توجهیدرحدود 90هزارمیلیاردتومانحاصل
شده است که تخصیص آشکار و هدفمند آن به
مردم می تواند بخش قابل توجهی از رسالت
دولــت در حــوزه رفاهی جامعه را به سرمنزل
مقصود برساند .امسال براساس گزارش مرکز
پژوهشهایمجلسپیشبینیمیشودحدود
 23تا 40درصدمردمبهزیرخطفقرفروبرونداز
اینرو تکرارسیاستهایاشتباهپیشین،دردی
ازاینمردمرادوانخواهدکرد.

اژهایازعزمدستگاهقضابرایتشدیدبرخوردباتخلفاتداخلیاینقوهخبرداد

انفصال 60قاضیمتخلفطی 45روز

هادی محمدی – معاون اول دستگاه قضا که روز
گذشتهدرآستانههفتهقوهقضاییهباخبرنگارانگفت
و گو می کرد ،با اشاره به «تشدید برخورد با قضات
و کارکنان متخلف» این قوه در دوره ریاست جدید
آن ،از انفصال از خدمت « 60قاضی متخلف» طی
یک ماه و نیم اخیر خبرداد« :از اواسط اردیبهشت تا
همینروزهایاخیر ۶۰قاضیدرردههایمختلفاز
دستگاهقضاییمنفصلشدند».بهگزارشخراسان،
حجت االســام محسنی اژه ای رئیس ستاد هفته
قوه قضاییه که برای تشریح برنامه های این هفته به
جمعخبرنگارانآمدهبود،همچنینبهنیمهپرلیوان
نیز توجه داشت و در این زمینه گفت که  4000نفر
از قضات دادگاه ها هم مورد تشویق قرار گرفته اند.
ویدربارهقضاتمتخلفگفتکهبرایبرخیازاین
قضات متخلف «عالوه بر انفصال و سلب صالحیت
قضایی ،پرونده تشکیل شده و دادســرا و دادگــاه به
اتهامآنهارسیدگیمیکند...یعنیعالوهبرموضوع
انفصالازدستگاهقضاییموضوعکیفرینیزدرجای

خود بررسی میشود که این هم در جهت صیانت از
قوهقضاییهاستواینکهتنبیهوتشویقتوامانانجام
شود ».اژه ای در این نشست خبری به آمار جالبی
اشارهکردوگفت،ازاواخرمردادماهگذشتهکهدادگاه
های ویژه مبارزه با اخاللگران اقتصادی با اذن رهبر
معظم انقالب شکل گرفته تا آخر اردیبهشت98
(حدود  9ماه) پرونده  825نفر به دادگاه رفته که از
مجموع این تعداد برای ۲۴۱نفر حکم قطعی صادر
شده همچنین هفت نفر تبرئه شدند و بقیه نیز در
مرحلهدادگاهبهسرمیبرند.رئیسستادبزرگداشت
هفته قوه قضاییه همچنین در ادامه نشست خبری
خودبهبرنامههایقوهدراینبارهپرداختوبابیاناین
کهامسالاقداممتفاوتیشدهوقراراستیکهمایش
کاربردی برگزار شود ،افزود  :قرار شد این همایش با
کمترین هزینه مادی برگزار شود و وقت دیگران بی
جهتگرفتهنشود.قرارشدجلساتکاربردیبادولت
و مجلس برگزار شود و همایش قوه قضاییه نیز فقط
یکهمایشداخلیباشد.

باپیگیریدفتررهبرانقالب

بیمارستانامدادیجنوبازکماخارجشد
 25میلیارد تومان از سوی دفتر رهبر انقالب برای
ادامــه اجــرای پــروژه بیمارستان امــدادی جنوب
مشهد اختصاص یافت .این خبری است که دکتر
محمدرضا دارابــی رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد به «خراسان» اعالم می کند و می گوید25:
میلیارد تومان از سوی دفتر مقام معظم رهبری به
شکل اوراق خزانه برای بیمارستان امدادی جنوب
مشهد اختصاص پیدا کرده و پروژه در حال انجام
است.پیش از این نیز در مهرماه سال گذشته دکتر
بدیعی،معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهد

اعالم کرده بود که عملیات ساخت این بیمارستان
به زودی آغــاز میشود و امیدواریم بیمارستان
امدادی جنوب سال آینده به مرحله افتتاح برسد.
هرچند آن طــور که مشخص اســت وعــده معاون
درمان دانشگاه برای افتتاح بیمارستان امدادی
جنوب مشهد فعال در هاله ای از ابهام است اما با
خبری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعالم می
کند ،حاال این پروژه که حدود  19سال بالتکلیف
بوده ،با اختصاص اعتبار  25میلیاردی روی ریل
افتاده و در حال انجام است.

نمایشگاهی از زیبایی گل و سنگینی ترافیک
استقبال زیاد و پر شور شهروندان از نمایشگاه گل
و گیاه که شب گذشته در نمایشگاه بین المللی
مشهد به کار خود پایان داد ،باعث شد که دو روز
گذشتهمحورهایمنتهیبهنمایشگاهوبهخصوص
میدان نمایشگاه با ترافیک سنگین و سرسام آوری
مواجه شود؛ ترافیکی که صدای مردمی را هم
که برای بازدید به نمایشگاه رفته بودند درآورد.
برخی شهروندان در تماس با تحریریه خراسان از
نبود برنامه ریزی و درنظرگرفتن زیرساخت های
الزم توسط شهرداری متناسب با استقبال مردم از
نمایشگاه گالیه کردند.
در همین ح ــال کــایــی ،شــهــردار مشهد در

شورای اداری شهرداری در خصوص نمایشگاه
بینالمللی گل و گیاه مشهد نیز اظهار کرد :از
نمایشگاه گل و گیاه امسال رضایت دارم چرا
که نمایشگاه به صورت رایگان به روی مردم باز
بود و سطح گسترد های از خدمات ارائــه شد و
خوشحالی و احساس خوب مردم قابل مشاهده
بود .احمدرضا سالمی رئیس سازمان پارک ها
و فضای سبز شهرداری مشهد نیز در این جلسه
در خصوص هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه
مشهد گفت :نمایشگاه بینالمللی گل شهرداری
مشهد در کشور از لحاظ کمی و کیفی بزرگترین
نمایشگاه گل کشور است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• امیدوارم کسـانی که باعث گرانی هسـتند هر
چـه پـول از ایجـاد تـورم بـه دسـت آورده انـد و می
آورند خرج بیمـاری و بدبختی شـان بشـود.
•• رفتـم بانـک ملـت وام ازدواج بگیـرم میگـه
دوتاضامـن بیـار .میگـم اخبارگفته یکـی کافیه.
میگه برو ازاخبار بگیر .رفتم چک نقد کنم میگه
کارت ملـی جدیـد بیـار .میگـم چرا؟میگـه چون
اخبـار اعلام کـرده! مـن چـی بهـش بگـم؟!
•• آیـا اراده ای بـرای کنتـرل گرانی وجـوددارد؟
قیمـت یـک موتورسـیکلت پنـج برابرشـده .چـرا
پـدر را شـرمنده فرزنـدش مـی کنید؟
•• سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد دولـت را
مکلـف کنـد کـه بـرای همسـان سـازی حقـوق
بازنشسـتگان پیگیـر باشـد .مگـر چه فرقـی بین
بازنشستگان کشوری ،لشکری و بازنشستگان
تأمین اجتماعی اسـت؟ مگـر گرانی وتـورم فقط
بـرای بازنشسـتگان کشـوری و لشـکری اسـت؟
چـرا دولـت تبعیـض قائـل مـی شـود؟
••دولـت تبلیـغ مـی کنـد مـردم در طـرح تنظیـم
فشـار خـون شـرکت کننـد ولـی مـن فشـار خون
دارم و مشـکل قلبی و چند بار آنژیو قلبـی کردم.
امـا بـه هـر داروخانـه ای در بجنـورد رفتـم قـرص
فشـار ندادنـد و گفتنـد تحریـم هسـتیم .اگـر هم
باشد گران اسـت .ما که قرص فشـار مصرف می
کنیـم چـه کار کنیم؟
••لطفایکگزارشازکرمانموتورتهیهفرمایید.
واقعادارنبهمردمزورمیگن.ماشینیروکهباید
اردیبهشـت تحویـل مـی دادن دعوت نامـه صادر
کـردن بـا قیمـت افزایشـی خردادمـاه ،بـه هیـچ
کسـی هـم جـواب گـو نیسـتن .پـول مـا 10ماهه
دستشـونه االن هـم میگن همینی که هسـت!
•• در حالی که با کاهش قیمت ارز در هفته های
گذشـته ،شـاهد کاهـش قیمـت در سـایر بازارها
مانند مسـکن ،خودرو و سـکه بودیـم ازتاریخ23
خـرداد بانـک مرکـزی بـدون دخالـت موثـردر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بـازارارز دوبـاره بـه دالالن دربازارهـای مختلـف
امـکان سوءاسـتفاده را داده اسـت  .بازارسـاز
اصلـی ،بانـک مرکـزی اسـت کـه اگـر بخواهـد با
کمتریـن هزینـه و در بهتریـن زمـان ممکـن مـی
توانـد بـازار ارز را کنتـرل کنـد.
•• تـا کـی بایـد شـاهد وقـوع تخلفـات گسـترده
صنفی افراد سـودجو در حـوزه لـوازم الکتریکی
و برقـی باشـیم؟ چـرا کوچـک تریـن نظـارت و
برخـوردی با ایـن متخلفان صـورت نمـی گیرد؟
•• چـرا قبـض بـرق بـی حسـاب و کتـاب پیامکـی
شـده ،مـا از کجـا بدونیـم ریز قبـض چیـه؟ چقدر
بدهـی داریـم؟
••رئیـس محتـرم سـازمان هدفمنـدی یارانـه ها
گفته اند ساالنه یک میلیون نفر به یارانه بگیران
افـزوده مـی شـوند .پـس چطـور اسـت کـه مـن و
بسـیاری دیگر بعد از پنج سـال پیگیری،حتی از
طریق دفاتـر نمایندگان مجلس هـم نمی توانیم
یارانه به ناحق قطع شـده خود را بگیریم؟ دولت
محتـرم نمـی دانـد مدیـون بـودن یعنـی چـه؟ بـا
تدبیر ،امیـد مـا را ناامیـد کردند.
•• آقـای نعمـت بخـش فرمودنـد قطعـه نداریـم و
تولید به صرفه نیست .خدا را شکر! کارخانجات
سـایپا و ایـران خـودرو را تعطیـل کنید .فایـده آن
بیشـتر از سـودش بـرای ملت اسـت.
•• بـا اعتبار۱۰سـاله گذرنامـه هـای جدیـد
متأسـفانه اثبـات مـی شـود کـه گذرنامـه هـای با
اعتبار پنـج سـاله بـرای درآمدزایی بیشـتر جیب
دولـت بـوده اسـت.
•• بنـده فاکتـور دارم ،دو میلیون هزینه ماشـینم
شـد و درسـتش کـردم .اگـه خواسـتید براتـون
ارسال می کنم .اون وقت بیمه به ما یک میلیون
پول داد .اعتـراض کردم بیمه گفت بیشـتر نمی
دیم .چطـور حـق مـردم را ضایـع مـی کنند؟یک
سـر بزنید به بیمـه ایـران واحـد خسـارت الماس
شـرق  .طـرف اصلا نمـی دونـه چقـدر خـرج

نمابر05137009129 :

ماشـینته .یـه عـدد الکـی مـی زنـه .وقتـی هـم
شـکایت داری میگـه همینـی کـه هسـت!
••تو پیامک خیلی خالصه و مختصر فقط بدهی
روزده.حتیدورهمصرفیهماعالمنشده.شاید
اشتباهکردهباشند.آنوقتتکلیفچیست؟
••در صفحـه تاریـخ دربـاره مطلـب ژانـدارک
نوشـتید کـه او را « ۲اسـفندماه  »۸۱۰محاکمـه
کردنـد بعـد نوشـتید « ۸خردادمـاه  »۸۱۰در
آتـش سـوزاندند .چـه جـوری بعـد سـوزاندنش
محاکمـه شـده؟
•• کسـانی که حقوق شـان باالی دو میلیـون بود
 600تومـان اضافه شـده و تامیـن اجتماعی زیر
یـک میلیـون و  300فقـط  400تومـان اضافـه
شـده .این یعنـی عدالـت تامیـن اجتماعی!
یروحانی
ب بـود سـفرهایاخیـر آقـا 
••چـ ه خـو 
ش از مشـهد
ی میانهآغاز 
رئیسجمهـور بهآسـیا 
بـود نـهپایانشاز مشـهد!
••وقتـی بـا تلفـن  ۱۳۷و ۳۷۶۸۰۰۴۰
شـهرداری (سـتاد مزاحمـت های سـاختمانی)
تمـاس گرفتم و گفتـم که ماشـین بتن ریـز بنایی
چهارتـا کوچـه پاییـن تـر دقیقـا جلـوی خونـه
مـا از صبـح پـارک کـرده و دود غلیـظ گازوئیـل
میاد تـو سـاختمان و نفـس کشـیدن و سـر و صدا
آزاردهنـده اسـت ،بـا لبخنـد جـواب دادنـد کـه
خوب چه کار کنـه بیچاره؟ کجـا بره پـارک کنه؟
زنـگ بزنیـد بـه  ۱۱۰و وقتـی بـا  ۱۱۰تمـاس
گرفتـم و اصلا پیگیـری نکردنـد ،بـه ایـن نتیجـه
رسـیدم هیـچ قانـون و سـازمانی از حـق مـا دفـاع
نمـی کنـد .
••در میـان کشـورهای جهـان بیشـترین شـبکه
فارسی زبان را جزیره انگلیس دارد و منفورترین
کشـور از دیـدگاه ایرانیـان ،انگلیـس اسـت .چرا
رسـانه ملی وروزنامه هـا دروغ هـا و خطـر آن را به
مـردم گوشـزد نمی کننـد؟ بررسـی شـبکه های
معانـد را دوبـاره راه انـدازی کنید.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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لرزشهایبانویآهنین وتظاهراتحمایتاز  پروفسور!






اناهلل و انا الیه راجعون.

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مولمه
خادمبااخالص«حضرتعلیبنموسیالرضاعلیهالسالم»

حجتاالسالموالمسلمین
آقایحاجسیدمحمدحجتیان(ازغدی)

رابهاطالععلما،روحانیتمحترم،وکلیهدوستانوآشنایانمیرسانیم.
مراسمتشییع:روزپنجشنبه ۳۰خردادماهازساعت 8:30صبحازمحلمسجدابولفضلیهای
سرابواقعدرخیابانامامخمینی ۹بهسمتحرممطهربرگزارمیگردد.

خانواده مرحوم

بازگشت همه به سوی اوست

با اندوه فراوان درگذشت مادرگرامیمان مرحومه مغفوره

حاجیهخانمصدیقهخوئیشرق
(ذوالجناحی)

2.3 M views

پس لرزه های جدایی برانکو
«تظاهرات هــواداران پرسپولیس در پی جدایی
برانکو از سرخ ها» این خبری است که دیروز شبکه
های اجتماعی را ترکاند .بعد از چند روزی که صحبت
جدایی برانکو از تیم قهرمان لیگ برتر مطرح بود ،دو
روز پیش برانکو رسما جدایی اش از این تیم را تایید
و در مصاحبه ای اعالم کرد« :ماجرای من و پرسپولیس
تمام شد ».بعد از این خبر بود که هواداران دوآتشه
قرمزپوشان در تهران تجمع کردند و به ناتوانی
مدیران باشگاه پرسپولیس در نگه داشتن مربی
موفق تیم محبوب شان اعتراض کردند .کاربری در
این باره نوشت« :چرا ساختار تیم داری در کشور
مادرست نمی شه ؟ ساختار تیمی که سه سال قهرمان
شده به چشم بر هم زدنی به هم می ریزه».

3.7 M views

جدالپلیسو رانندهکامیون
«جدال پلیس با راننده کامیون در جاده اندیمشک!»
ویدئویی با این کپشن دیروز حسابی خبرساز شد.
در این ویدئو مشاهده می شود که پلیس به راننده
کامیون اجازه سبقت نمی دهد و راننده کامیون که
عصبانی می شود مامور پلیس را زیر می گیرد! البته
تا لحظه ای که این مطلب را نوشتیم پلیس واکنشی
در این خصوص نشان نداده است .کاربری نوشته:
«با توجه به تصویر ماشین پلیس به نظر می رسه این
ویدئو اصال مربوط به ایران نیست .احتماال این یکی
دیگه از فیک نیوزهای فضای مجازی باشه»

2.4 M views

درگیری مسلحانه برای شکار موش!
« درگیری مسلحانه نیروهای عملیاتی شهرداری با
گروهک های تروریستی در شیراز» ویدئویی با این
کپشن منتشر شده که حسابی بامزه است .در این
ویدئو مشاهده می شود که تعداد زیادی از ماموران
شهرداری هرکدام با یک نوع سالح مثل بیل و جارو
و ...به دنبال چند موش افتاده اند تا آن ها را شکار
کنند .کاربری نوشته« :چنان نوشته شده درگیری
مسلحانه آدم فکر می کنه چه خبره!» کاربر دیگری
هم نوشته« :جالبه هرکاری میکنن حتی نمی تونن
یکی از موش ها رو بگیرن».







رابهاطالعاقواموآشنایانمیرساند.

مجالسترحیم:پنجشنبه 98.3.30ساعت 9:30الی 11:30صبحوجمعه

 98.3.31ساعت 17الی 19درمسجدالمهدینبشفلسطین 14برگزارمیگردد.

خانواده های :سرهنگ ذوالجناحی -میربلوکی -پوراحمدی

3.7 M views

2.8 M views
3.4 M views

کماندوی عشق!
تا حاال از کماندوهای عشق در هند چیزی شنیدید؟
دیروز پستی در شبکه های اجتماعی و در همین
زمینه منتشر شد که جالب بــود .ظاهرا در هند
گروهی از مــردان یک سازمان غیردولتی به نام
کماندوی عشق راه انداخته اند تا به جوانانی که
خانواد ههایشان با ازدوا ج آن ها مخالفند ،کمک
کند .این گروه به افراد کمک میکند(احتماال با زور
و ترساندن طرف مخالف) تا جوانان به فرد مورد
عالقه شان برسند.کاربری نوشت«:هند واقعا کشور
عجیبی است در حالی که شما فکر می کنید هندی
ها انسان های آرامی هستند اما یکی از باالترین
آمارهای تجاوز در این کشور ثبت شده »!

لرزش بانوی آهنین !
«لــرزش ناگهانی بدن آنگال مرکل ،صدر اعظم
آلمان در یک دیدار رسمی» دیروز رئیس جمهور
اوکراین با آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان و معروف
به بانوی آهنین دیدار کرد اما آن چیزی که در
این دیدار بیشتر از همه جلب توجه کرد لرزش
های خانم صدر اعظم بودکه برخی منابع آن را
ناشی ازاسترس مرکل برای قرارداد مهمی که در
مذاکرات داشته ،دانستند  .البته کمی بعد خود
آنگال مرکل اعالم کرد که حالش خوب است و احتماال
به اندازه کافی آب نخورده است .کاربری نوشته:
«جالب بود حتی در این سطح هم مسئوالن دچار
استرس می شن و جالب تر این که هیچ کسی نرفت
جلو تا بپرسه چی شده؟!»

ق مدیران برای خودشان!
شفافیت حقو 
یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز چند سال اخیر
مسئله شفافیت حقوق مسئوالن و مدیران بوده
اســت .بر اســاس مــاده  29قانون ششم توسعه،
دولت مکلف بوده سامانهای راهاندازی کند که کلیه
دریافتیهای مدیران و مقامات به وسیله آن در
دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد .در
همین باره یک خبرنگار در توئیترش نوشته« :نوشته
بودم وزارت اقتصاد بهرغم تاکید قانون حاضر نیست
اعالم کند دستمزد مدیرانش چقدر است» .سپس
وزارت تکذیبیه داده است« :دستمزدها را منظم در
سامانه امور استخدامی منتشر میکنیم» .اما نکته
جالبی که در این مسئله وجود دارد این است که فقط
معاونت رئیس جمهوری و مسئوالن وزارت به سامانه
مذکور دسترسی دارند!» کاربری نوشته« :شفافیت
یعنی همه اطالعات در دسترس مردم باشه تا اون ها
عملکردمون رو قضاوت کنن».

