
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سوال : 

 میو مستق یفشار اصلکنند. ای هستیم که مشکالت اقتصادی زیادی برای کشور بوجود آمده و برخی این سوال را مطرح میدر دوره

-یم کایها و آمرمیدر برابر تحر یستادگیا و شعار مقاومت نیو مستضعف هست و مسول فیطبقه ضع ژهیها بر دوش مردم بویگران

 ایکارمند  کیو... و  یاردیلیو خانه چند صد م ینجوم حقوق با یمسول گریها چطور قابل جمع هستند؟ به عبارت د نیدهند ا

 .اند ستادهیو مقاومت ا یستادگیا یکجا نی... مسئولنیمسئول ایهست مردم  مقاومت در حال یکارگر مستاجر و چند بچه ... چه کس

 پاسخ:

بطن آن موضوع تبعیض نهفته است. اینکه چرا حقوق یک مسئول یا مدیر این قدر زیاد است و یک کارگر  در واکاوی این سوال و در

در واقع نمود همان احساس تبعیض  که شوندمسئوالن خودرو شاسی بلند سوار می چرا خیلی کم یا اینکه وقتی مردم ماشین ندارند

 ای تا چه حد با واقعیات موجود تطابق دارد؟ناشی از جو رسانه تبعیض احساس این شود کهدر اینجا سوال دیگری مطرح می است.

یک میلیون و  حداقل حقوق 8931جواب آن است که به حقوق ها نگاهی بیندازیم و ببینیم که وضعیت چگونه است. در سال 

 33هزار تومان. اما در سال  391میلیون و  81توانست باشد یعنی برابر آن می 7حقوق که حداکثر هشتصد هزارتومان بود و سقف 

 8میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یافته است یعنی شخصی که حقوقش  2وضعیت بسیار متفاوت است و حداقل حقوق به 

% به حقوقش اضافه شده. شاید برخی فکر کنند خوب به حقوق مدیران هم این قدر اضافه 93میلیون و هشتصد هزارتومان بوده 

% خواهد 83ها اینگونه نیست و فقط گیرند. خطا همین جاست که افزایش حقوق آنمیلیون حقوق می 2.1برابر شده است و هفت 

 هزارتومان خواهد بود.  311میلیون و  82بود یعنی حداکثر حقوق مدیران 

. یعنی بیشتر مدیران شونداین است که این ها حداقل و حداکثر اند و تعداد بسیار کمی شامل این حقوق ها می در اینجا نکته 

کنند. این بدان معناست که فاصله میلیون حقوق دریافت می 2.1میلیون حقوق و بسیاری از کارمندان هم بیشتر از  82کمتر از 

نشسته برای مثال حقوق یک بازو . از مهر ماه حقوق بازنشستگان هم افزایش داشته است  پایین ترین و باالترین حقوق کاهش یافته

گیرند و مزایایی میلیون حقوق می 9و  9االن بیشتر کارمندان باالی  افزایش یافته است. تومان میلیون 6به  9پرورش از  آموزش و

 شود.ون حق سنوات، حق اوالد و... هم به دریافتی ها اضافه میچ

 اجازه استفاده شخصی ندارند وها مختص ادارات و محل کار آن هاست و های مسئوالن باید گفت که بسیاری از آندرباره خودرو 

 اگر کسی استفاده شخصی از آن خودروها داشته باشد باید با وی برخورد شود.  بعد از دوره مسولیت باید تحویل داده شوند

این موج های رسانه ای  ،ای شد. در این شرایط سختهای رسانهدر کل وضعیت کشور سخت است اما نباید درگیر جو سازی و موج

کنند تا نا امیدی و تداوم مشکالت را همیشگی نمایش دهند. گرفتن احساسات و سوار شدن بر جریان احساسی تالش میبا هدف 

گیرند ما باور میلیون حقوق می 21در این زمان باید واقع نگر بود و همه جانبه نگاه کرد. نه اینکه هر کسی بگوید همه مسئوالن 

 گیرند. باید بررسی کرد و واقع نگر بود. حقوق میکنیم و یا بگویند کارگران یک میلیون 

 


