
t oseei r ani . i r
دسترنج4 4

»نجومی بگیری« یکی از نقاط تاریک 
تاریخ دولت ها پس از جنگ در ایران بوده 
است. در سال های گذشته، هر چه فاصله 
ســطح زندگی عموم مردم با خط فقر 
افزایش یافته، اقلیت متصل به نهادهای 
دولتی و حاکمیتی به ســودهای انبوه 
بیشتری دست یافته اند، به عبارتی در 
دهه های اخیر، متوسط زدایی از اقتصاد 
همــراه و هم راســتای نجومی بگیری 
خواص و نزدیکان به بلوک های قدرت، 
رشد کرده و افزایش نرخ ضریب جینی، 
خود شــاهد روشــنی برای اثبات این 

ادعاست.
ضریب جینی، شاخصی است که در 
اقتصاد برای سنجش نابرابری در توزیع 
درآمد جامعه از آن اســتفاده می شود. 
این ضریب عددی بین صفر و یک است. 
هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد 
وضعیت توزیع درآمــد در جامعه بهتر 
و هرچه به یک نزدیک باشــد نابرابری 
درآمدی در جامعه بیشتر است. ضریب 
جینی در ابتدای دولت یازدهم ۰.۳۶۵ 
بود. این رقــم در پایان ســال ۹۹ به ۴ 
رســیده و به طور کلی از سال ۹۲ تا ۹۹ 
ضریب جینی در اقتصاد و جامعه ایران 

روند صعودی داشته است.
در چنیــن چیدمانــی اســت که 
نجومی بگیری به عنوان معضلی بسیار 
برجسته می نماید؛ معضلی که تا امروز 
به جز درز اخبار پراکنده در رسانه های 
جمعی یــا اخراج های فــردی و گاه به 
گاه، هیچ اقدام درخــوری برای از میان 
برداشتن آن صورت نگرفته است. حتی 

سامانه ای که در سال های قبل برای ثبت 
دریافتی واقعی مدیران قرار بود طراحی 
شده و در دســترس عموم قرار بگیرد، 

هرگز به جایی نرسید.
البتــه نجومی بگیــری در تمــام 
بخش های اقتصاد وجود دارد اما وجود 
مدیران نجومی بگیــر در بخش دولتی 
به مراتب آزاردهنده تر است. در بخش 
خصوصی، اگر مدیری نجومی بگیر باشد، 
طبعاً دریافتی او بخشی از ارزش افزوده 
کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه 
اســت هر چند این دریافت های کالن 
مدیران خصوصی با اهداف کالن اقتصاد 
و قانون اساسی ایران تعارض دارد اما در 
بخش دولتی موضوع از اساس متفاوت 
اســت. در این بخش، نجومی بگیری 
به معنای برداشــت بی رویــه از خزانه 
بیت المــال و از اموال ملت اســت و در 
شرایطی که کشــور با کمبود و کسری 
شــدید بودجــه مواجــه و در معرض 
تحریم های غرب قرار دارد، برداشــت 
بی رویه از خزانــه بیت المال، گناهی به 

مراتب بزرگ تر از همیشه است.
اخراج سه مدیر و ممنوعیت 

گرفتن کارت هدیه و سکه
نجومی بگیــری همچنــان در 
زیرمجموعه دولت برقرار اســت. دوم 
آذرماه »معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« برکناری سه نفر از 
مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت 
کار را به علت فیش های حقوقی نجومی 
از محل کارت هدیه و سکه توییت کرد. 
احمد خانی نوذری در صفحه شخصی 
خود توییت کرد: »بخش زیادی از مبالغ 
فیش هــای نجومی در شــرکت های 

زیرمجموعــه وزارت کار از محل کارت 
هدیه و سکه بوده است. با ابالغ وزیر در 
هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای 
ســکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه 

ممنوع است«.
چند روز پیشتر، فیش های نجومی 
و غیرمتعارف چند مدیر از شرکت های 
زیرمجموعه وزارت تعــاون در فضای 
مجازی منتشــر شــد که مورد انتقاد 
بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار 
گرفــت. نجومی بگیــری در دولت آن 
هم در مجموعه وزارت کار که اساســاً 
باید حامی و مدافع منافع فرودستان و 
کارگران و بازنشستگان کم درآمد باشد، 
موضوعی اســت که موجب انتقادات 
بسیار می شــود. چرا در چنین نهادی 
باید مدیرانی باشــند که دریافتی های 
بســیار کالن دارند و چرا در شرایطی 
که بیش از 1۰میلیون خانوار کشور از 
بیمه شــدگان این وزارتخانه با حداقل 
حقوق ۴ میلیون تومانی به سختی بسیار 
روزگار می گذرانند و بــا بیماری های 
سنگین ناشــی از ســال ها اشتغال در 
مشاغل سخت و پرخطر دست و پنجه 
نرم می کنند، مدیران پشت میزنشین، 
باید حقوق هــای 1۰۰ یا ۲۰۰ میلیون 

تومانی بگیرند؟!
 مبارزه صوری

 با حقوق بگیران نجومی
رویه این ســال ها نشــان داده که 
مبارزه با نجومی بگیری تنها به اخراج 
چند نفر محدود است و هیچ حساب و 
کتابی برای این برداشت های بی رویه 
از برداشت کنندگان صورت نمی گیرد! 
این اخراج نیز بعد از انتشــار فیش های 

نجومی در فضای مجازی صورت گرفت 
و سوال این اســت که اگر این فیش ها 
دست به دست نمی چرخید و رسوایی 
به پا نمی کرد، آیا اساساً اخراجی اتفاق 

می افتاد؟
بعد از انتشار این خبر »محمدرضا 
میرتاج الدینی« نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انتشار 
فیش حقوقــی نامتعارف تعــدادی از 
مدیران زیرمجموعــه وزارت کار که با 
واکنش گسترده فعاالن فضای مجازی 
مواجه شــد، گفت:  با توجــه به محرز 
بودن تخلف، هیأت تحقیق و تفحص از 
حقوق های نجومی و دیوان محاسبات با 

جدیت به این مسأله ورود خواهد کرد.
وی با اشــاره به الزام دستگاه های 
دولتــی در عملیاتی کردن ســامانه 
ثبت حقوق کارکنــان دولتی، گفت: 
براساس یکی از مواد بودجه کل کشور، 
دستگاه های دولتی موظف اند تمامی 
اطالعات مربوط بــه پرداخت حقوق و 
مزایای کارکنان خود را در ســامانه ای 

تحت عنــوان پاکنا بارگــذاری کنند. 
در صورت اجرای دقیــق این مصوبه، 
قطعا دیگر شــاهد چنین تخلفات در 

دستگاه های دولتی نخواهیم بود.
اما مشــخص نیســت در آینده ای 
نزدیک و پس از خوابیــدن موج اخبار 
و کهنه شــدن خبر اخراج ســه مدیر 
نجومی بگیر وزات کار، آیا باز هم اهتمامی 
برای برخورد جدی وجود خواهد داشت 
و آیا واقعاً »هیــات تحقیق و تفحص از 
حقوق های نجومی و دیوان محاسبات« 
به موضوع ورود خواهنــد کرد و آیا این 
بار واقعاً سامانه ثبت حقوق کارکنان و 

مدیران دولتی به جایی می رسد؟
سال هاست که بحث الزام به استفاده 
از این ســامانه مطرح است اما در عمل 
هیچ زمان مدیران خود را موظف به ثبت 
دریافتی های خود در این سامانه یا هیچ 
جای دیگر ندیده اند. وقتی شــفافیت 
و پاســخگویی در کار نیست، آیا اخراج 
سه نفر می تواند »مشــکل« را اساسی 

حل کند؟!
لزوم مبارزه با فساد به شیوه واقعی

»حسین حبیبی« ، عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر 
کشــور در این رابطه می گوید: اینکه 
فقط اعالم  می شــود یک نجومی بگیر 
برکنار شده، یعنی اینکه نجومی بگیری 
همچنان برقــرار و محرز اســت اما آیا 
نباید یک مدیــر نجومی بگیر، مبالغی 
که  گرفته و به نــاروا به جیب زده را پس 
بدهد یا موقعی که وزیر طی بخشنامه 
1۶۰۲۵۹  ابالغ می کند خرید ســکه، 
کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه 
و سایر اشــکال مربوطه ممنوع است، 
نباید اعالم کنند چه افرادی به چنین 
فســادهایی مبادرت می ورزیده اند و 

احتماالً هنوز هم می ورزند!
حبیبی با بیان اینکه »نجومی بگیری 
و برداشت های غیرقانونی در وزارت کار 
یعنی برداشــت از اموالی که متعلق به 
کارگران است«، اضافه می کند: همین 
مدیران وقتی پای دادن حقوق کارگر 
در میان باشــد مثــال در مراجع حل 
اختالف، کارهای ســخت و زیان آور، 
اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، 
بیمه بیکاری، مستمری ازکارافتادگی و 
مستمری بازنشستگی و بیماری و درمان 
یا همسان سازی، همواره یا مخالف بودند 
یا قطره چکانی و برای ســاکت کردن 
کارگــران، حقوق قانونــی را پرداخت 
کرده انــد. بارها واویال ســر داده اند که 
دل مان با کارگران اســت امــا پولی در 

بساط نیست و خزانه خالی ست اما برای 
خودشان همیشه پول و بودجه به وفور 

هست!
به گفته وی، مبارزه واقعی  با فســاد 
یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتی 
غیرقانونی، معرفی متخلف به کارگران 
و قوه قضاییه و در نهایت، محرومیت از 

هرگونه خدمات دولتی.
این فعال کارگــری تاکید می کند: 
تا زمانی کــه شــفافیت و آزادی عمل 
تشکل های مدنی و کارگری غایب باشد، 
مبارزه واقعی و جدی با فســاد صورت 
نخواهد گرفت. یک تعداد محدودی از 
نجومی بگیران دولت، گاه و بیگاه برای 
راضی نگاه داشتن افکار عمومی اخراج 
می شوند اما یک درصدی ها همچنان 
از قبال حقوق نود و نه درصدی ها پول 
کالن به جیب می زنند. در این شرایط، 
از بخشــنامه 1۶۰۲۵۹ وزیــر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیــز کار چندانی 

برنخواهد آمد.
در مقوله فساد، مبارزه واقعی با مبارزه 
نمایشی، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. 
اولین ســوال این اســت که امثال این 
سه مدیر اخراجی، چند سال است که 
نجومی بگیر هســتند و از حقوق حقه 
کارگران، برداشت های کالن داشته اند. 
میزان دارایی ها و امالک ثبت شــده به 
نام خود و افراد فامیل و خانواده شــان 
واقعاً چقدر است و آیا قرار است پول های 
غیرقانونی را برگرداننــد یا اموال غیر را 
برای خود نگه داشــته و فقط از پشت 
صندلی مدیریت کنار می روند؟ سوال 
مهم تر اینکه واقعاً چند ده نفر یا چند صد 
نفر دیگر مثل این سه مدیر، در سیستم 
عریض و طویل دولــت وجود دارند که 
در این شرایط تحریم و بی پولی، هر ماه 
بیش از ۲۰برابر یک کارگر زحمتکش، 
پول به جیب می زننــد و خیلی راحت 

قسر درمی روند؟

صید ماهی فراوان در آب گل آلود مناسبات اداری ادامه دارد

مبارزه با نجومی بگیری یا نمایش صوری؟

خبر

یک فعال کارگری با بیان اینکه با اصالح قانون کار در جهت حمایت بیشتر از کارگران 
موافقیم، گفت: مجلس و دولت ماده ۷ قانون کار را اصالح و به بستن قراردادهای موقت 

در کارهای دائم پایان دهند.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قطعا قانونی که ۳۰ سال پیش 
نوشته شده با شــرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است پس این مسأله ثابت 
می کند نمی توان گفت که روی قانون کار اصالح انجام نشود.وی ادامه داد: ما با اصالح 
مخالف نیستیم ولی معتقدیم اصالح باید به سمت و سویی برود که حمایت از کارگر را 
بیشتر کند نه آنکه حداقل های زندگی کارگران را از بین ببرد.این فعال کارگری تصریح 
کرد: متاسفانه مواردی که مطرح می شود مثل ماده ۴1 قانون کار، ماده ۲۷ قانون کار 
یا بعضی از موارد دیگر که دنبال اصالحش هســتند به مثابه این است که شمشیر را 

برداشته اند و می خواهند گردن کارگر را بزنند در حالی که اسم این کار اصالح نیست.

پورموسی افزود: اگر منظور از اصالح قانون کار، ضرر و زیان کارگران و برچیدن مطالبات 
حداقلی آنهاست ما به اصالح نیاز نداریم و همین قانون برای کارگران خوب است. متاسفانه 
برخی از کارفرمایان و بدنه ای از دولت دنبال موارد دیگری از اصالح قانون کار هستند که 
ما این مسأله را برنمی تابیم و تحمل نمی کنیم.وی متذکر شد: اصالح قانون کار اگر برای 
بهبود وضعیت کارگر و به نفع جامعه کارگری باشد 1۰۰درصد با آن موافق هستیم ولی 
اگر بخواهد کوچک ترین خدشه ای به جامعه شریف کارگری وارد شود با آن مخالفت 

می کنیم.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه هرگونه اصالح قانون باید با مشورت و نظر همه شرکای 
اجتماعی باشد، تاکید کرد: در بحث اصالح باید نظرات همه شرکای اجتماعی در شورای 
عالی کار گرفته و حتما از نظرات استفاده شــود، بدون رعایت این مسأله اصالح مورد 

رضایت ما نیست.

پورموسی به مواد مورد اصالح قانون اشاره و تصریح کرد: برخی مواد مثل ماده ۷ قانون 
کار باید اصالح شود. در کارهای دائم بســتن قراردادهای موقت معنی ندارد. متاسفانه 
قرارداد موقت باعث سوءاستفاده و استثمار کارگران شده لذا انتظار داریم مجلس و دولت 
این ماده را اصالح کنند و به بستن قرارداد موقت در کارهای مستمر و دائم پایان دهند و 

فقط برای کارهای پروژه ای یا موقتی با نیروی کار قرارداد موقت بسته شود.

یک فعال کارگری:

اصالحقانونکارراشمشیریبرگردنکارگرانکردهاند

حبیبی: مدیران دولتی 
وقتی پای دادن حقوق 

کارگر در میان باشد بارها 
واویال سر می دهند که 

دل مان با کارگران است 
اما پولی در بساط نیست و 
خزانه خالی ست اما برای 
خودشان همیشه پول و 

بودجه به وفور هست

در بخش دولتی، 
نجومی بگیری به معنای 

برداشت بی رویه از اموال 
ملت است. در شرایطی 

که کشور با کسری شدید 
بودجه مواجه و در معرض 

تحریم های غرب قرار 
دارد، برداشت بی رویه از 

بیت المال، گناهی به مراتب 
بزرگ تر از همیشه است
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نسرین هزاره مقدم

کارگرپتروشیمیتندگویان
قربانیحادثهکارشد

روابط عمومی پتروشــیمی شهید تندگویان، 
ضمن تکذیب خبر انفجار و آتش ســوزی در این 
پتروشــیمی اعالم کرد: حادثه ای در حین تعمیر 
یک دستگاه تهویه، منجر به فوت یک کارگر واحد 

تهویه شده است.
روابط عمومی این پتروشیمی با تاکید بر اینکه 
متأسفانه بعدازظهر روز سه شــنبه )دوم آذرماه( 
به دلیل حادثه ای خارج از خطــوط تولید یکی از 
کارکنان واحد تهویه در حین تعمیر یک دستگاه 
تهویه دچار مصدومیت شدید می شود، تصریح کرد: 
به محض اطالع از مصدومیت این همکار، مصدوم به 
بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر »ممکو« 
منتقل شد ولی متأسفانه وی بر اثر جراحات وارده 

درگذشت.
    

کارگرمترویتهران،
قربانیحادثهکارشد

قائم مقــام عملیات شــرکت بهره بــرداری 
مترو تهران در مورد حادثه روز سه شــنبه یکی از 

تعمیرکاران مترو توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، رستمی گفت: روز سه شنبه در 
یکی از تجهیزات ریلی ایستگاه ارم سبز در خط چهار 
مترو مشکلی ایجاد شــد که این مشکل مربوط به 

تعویض خط قطارها می شد.
وی با بیان اینکه با توجه به نوع اختاللی که ایجاد 
شــده بود تیم نگهداری و تعمیرات با هماهنگی 
مرکز فرمان و کنترل سریعا به محل اعزام شدند و به 
داخل تونل رفتند تا بتوانند هرچه سریع تر خرابی 
را رفع کنند تا حرکت قطارها در ساعت پیک دچار 
اختالل نشود، گفت: هنگامی که تیم تعمیرات در 
حال کار بود این همکار که از پیمانکاران شرکت 
بهره برداری مترو نیز بود از گروه تعمیرات و محل 
امن جدا شده و متاسفانه در مسیر تردد قطار قرار 

می گیرد.
رستمی با بیان اینکه قطار خروجی از ایستگاه با 
این فرد برخورد می کند، اضافه کرد: با توجه به شدت 

جراحات وارده همکارمان فوت می کند.
    

کارشناس روابط کار:
دورانزندگیبا۵۰۰هزارتومان

گذشتهاست
یک کارشــناس 
حــوزه کار بــا بیان 
اینکه مزد منطقه ای 
و مزد توافقی فراتر از 
مزد حداقلی اســت 
و نمی تــوان آنهــا را 
جایگزین حداقل مزد کارگران کرد، نســبت به 
عواقب منفی این کار و رواج مهاجرت گسترده از 

روستاها به شهرها هشدار داد.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا 
درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای 
تعیین دســتمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده 
۴1 قانون کار، گفت: این طرح دارای اشکال است 
چون غیر از اینکه هزینه ها به صورت سراسری در 
همه کشور باالست نباید فکر کنیم که در روستاها 
می شود با دستمزدهای پایین تر، یک زندگی را 

اداره کرد.
وی با بیان اینکه دوره زندگی با ارقام و اعدادی 
مثل ۵۰۰هزار تومان دیگر گذشته است، ادامه داد: 
ما موافق اصالح قانون کار هستیم نه با این دیدگاه 
و رویکردی که مجلس و دولت دنبال می کنند ولی 
همین مقدار قانون کار را هم باید غنیمت بدانیم 
که اکنون در اختیار داریم چون اگر همین قانون 
هم نبود تامین خواسته های کارگران به صورت 
حداقلی و پیگیری مطالبات کارگران در کشور با 

مشکالت جدی روبه رو می شد.
این کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه مزد 
منطقه ای و مزد توافقی فراتر از مزد حداقلی است و 
نمی توان این دو را جایگزین مزد حداقلی دانست، 
تصریح کرد: اینها مانورهای اشــتباهی است که 
درباره دستمزد در حال شــکل گیری است. هر 
گونه اصالحی که حداقل های قانون کار را برای 
حقوق کارگران در کشــور تحت تاثیر قرار بدهد 
و محلی برای سوءاســتفاده افراد سودجو باشد 

به ضرر کشور، منافع ملی و کارگران خواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، طرحی که در مجلس 
برای الحاق یک تبصره به مــاده ۴1 قانون کار در 
دست انجام است به زیان نیروی کار است و اینکه 
عده ای درصدد هستند برای روستاها مزد توافقی 
در نظر گرفته شود، کار شایسته و درستی نیست و 

عواقب منفی برای کشور به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: با چنین اقدامات و طرح هایی 
زمینه گســترش مهاجرت از روستاها به شهرها 
و کالن شــهرها در کوتاه ترین زمــان به وجود 

خواهد آمد.

اخبار کارگری

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در واکنش 
به ورود نیروهای انســانی چینی برای ساخت 
مســکن در ایران، گفت: این طرح در وزارت راه 
و شهرسازی مطرح شــده و بخش خصوصی 

فعال درگیر آن نیست اما درباره موضوع ساخت 
مسکن نه تنها با کشور چین بلکه با کشور ترکیه 

هم صحبت شده است.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
مجیدرضا حریری درباره نگرانی های نیروی کار 
ایرانی در این زمینه گفت: اینکه بخواهند نیروی 
کار چینی وارد کنند، اصــال منطق اقتصادی 

ندارد. هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد 
سرمایه گذاری کند، سود می کند به دلیل اینکه 
ارزان قیمت تر از نیروی کار ایرانی وجود ندارد. 
متخصصان ما در ایران بیشــتر از ۵۰۰ دالر و 
همین طور نیروی کار ساده هم بیشتر از ۲۰۰ 
دالر حقوق نمی گیرند. پس مطمئن باشید برای 
هیچ شرکتی صرف نمی کند عمده نیروی کار 

خود را از چین بگیرد.رئیس اتاق مشترک ایران 
و چین گفت: شرکت های چینی ممکن است، 
درصدی از افراد در ســطوح باالی مهندسی و 
فناوری را با خود به ایــران بیاورند اما نیرو های 

اجرایی و ساده حتما ایرانی هستند.
حریری درباره ساخت مشارکتی مسکن با 
کشور چین توضیح داد: اینکه ساخت مسکن 

باید از شکل سنتی به شــکل مدرن و صنعتی 
تغییر پیدا کند، ایده درســتی است زیرا ما در 
فرآیند ها و فناوری ساختمان سازی از دنیا بسیار 
عقب هستیم. اگر بخواهیم یک میلیون مسکن 
در سال بسازیم، به طور متوسط بیش از دو سال 
طول خواهد کشــید و حتی تجربه تاریخی ما 
بیش از ۵ سال بوده است اما اگر همه امکانات را 
فراهم کنیم، می توانیم دو ساله تمام کنیم. برای 
اینکه فناوری ساخت مسکن را ارتقا دهیم، باید 
از کشور های پیشرفته در قالب قرارداد و پروژه 

کمک بگیریم.

نگران ورود کارگران چینی به ایران نباشید

حریری:ارزانترازنیرویکارایرانیدردنیاوجودندارد


