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  خالصه مدیریتی

ــا   ● انتشــار حقوق هــای نجومــی در چهــار ســال گذشــته بازتاب هــای گســترده اجتماعــی و سیاســی داشــته اســت. ت
کــه ایــن مســئله خاتمــه یافتــه اســت. ایــن  قبــل از انتشــار حقــوق مدیــران صندوق هــای بازنشســتگی تصــور می شــد 
کنــش مســئولین نظــام و نهادهــای رســمی کشــور ارائــه  ع حقوق هــای نجومــی و وا گــزارش تحلیلــی از ایــن موضــو

می دهــد. 
کلیــه   ● کــه   نظــام اداری ایــران فاقــد ســازوکار روشــنی بــرای جلوگیــری از حقوق هــای نجومــی اســت و تــا زمانــی 

کلیــه  کشــور صــورت نگیــرد و یــا خزانــه داری بــر  کل  پرداخت هــا مطابــق بــا اصــل ۵۳ قانــون اساســی از خزانــه 
حســاب های بانکــی موسســات مشــمول مــاده ۲۹ قانــون برنامــه ششــم توســعه نظــارت نکنــد جلوگیــری از حقوق های 

نجومــی بــه طــور نظام یافتــه نخواهــد بــود و تجربــه تلــخ حقوق هــای نجومــی تکــرار خواهــد شــد. 
فراینــد افشــای حقوق هــا از تاریــخ شــانزدهم اردیبهشــت مــاه 1۳۹۵ آغــاز شــد و تــا چنــد مــاه در صــدر اخبــار ایــران   ●

ــار  ــد انتش ــور غیرنظام من ــه ط ــان ب ــی همچن ــد، ول ــته ش ــری آن کاس ــب خب ــته از ت ــور آهس ــه ط ــد ب ــت. هرچن ــرار داش ق
فیش هــای حقوقــی ادامــه یافــت تــا در تاریــخ چهــارم تیرمــاه 1۳۹8 انتشــار فیش هــای حقوقــی مدیــران صندوق هــای 

کــرد.  بازنشســتگی دوبــاره مســئله حقوق هــای نجومــی را برجســته 
بــا اســتناد بــه ســخنان متولیــان امــر اجــرا و نظــارت در نهادهــای مختلــف ســه قــوه، خالهــای قانونــی متعــددی در   ●

کــه از ســال های گذشــته مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.  مجموعــه قوانیــن مربــوط بــه دســتمزد مدیــران وجــود دارد 
ــدوق   ● ــزی، صن ــه مرک ــازمان بیم ــامل: س ــده ش ــن پرون ــف در ای ــای متخل ــوان نهاده ــه عن ــی ب ــازمان های عموم س

ــن از  ــت. همچنی ــان اس ــر ایرانی ــدوق مه ــارت و صن ــران، تج ــاه کارگ ــاورزی، رف ــت، کش ــای مل ــی، بانک ه ــعه مل توس
کــه عمومــًا به انــدازه ســازمان های بــاال مــورد توجــه قــرار نگرفتــه  وزارت خانه هــا و نهادهایــی نیــز نــام بــرده می شــود 

ــت.  اس
پرونــده مذکــور بــه دلیــل نقــض ارزش هــای محــوری جمهــوری اســالمی مــورد توجــه تمــام ســطوح مقامــات کشــور   ●

کــه اظهارنظرهــای مقــام معظــم رهبــری و ســران ســه قــوه از جملــه مهم تریــن آن هــا اســت.  اســت 
گری های غیرنظام منــد در خصــوص حقوق هــای نجومــی تنهــا فضاهــای رســانه ای را متاثــر و اعتمــاد   ● افشــا

عمومــی را خدشــه دار می کنــد و بــرای پاســخ بــه مطالبــه عمومــی اجــرای عدالــت بایــد بــه دنبــال راه حل هــای 
سیســتماتیک از جملــه خزانــه داری واحــد بــود. 
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  مقدمه 

گری های مالــی بــه خصــوص بــرای مدیــران ســازمان های دولتــی، امــر جدیــدی نیســت. در مقاطــع مختلفــی از تاریــخ،  افشــا
گری های مالــی بــا مخاطــب قــرار دادن افــکار عمومــی بــه ســرعت بــه مســئله ای سیاســی بــدل شــده اســت، امــا بــه نــدرت راهــکار  افشــا

کارشناســی بــرای حــل خاســتگاه و ریشــه های ایــن مســائل تعبیــه شــده اســت. 
کــه بــه پرونــده  گری های مالــی مربــوط بــه انتشــار حقوق هــای مدیــران در ســال 1۳۹۵ بــود  یکــی از برهه هــای تاریخــی ایــران در افشــا
ــبکه ها و  ــه ش ــردم ب ــت م کثری ــی ا ــود دسترس ــا وج گری ب ــا ــابقه از افش ــوج بی س ــن م ــکل گیری ای ــد. ش ــروف ش ــی« مع ــای نجوم »حقوق ه
ح شــده و رونــد تاریخــی آن نشــان می دهــد کــه چگونــه حقوق هــای  فضــای مجــازی بیــش از پیــش بــه عنــوان دغدغــه افــکار عمومــی مطــر
مدیــران بــه مســئله اجتماعــی تبدیــل شــد. چنانکــه در پــی آن، مقــام معظــم رهبــری، ســران ســه قــوه و مســئوالن ارشــد نظــام در مقــام 

پاســخگویی بــه افــکار عمومــی و حــل ایــن مســئله برآمدنــد تــا بنــا بــه اصطــالح مرســوم، بــا هــر »نجومی بگیــری« برخــورد جــدی شــود. 
ــا پیش زمینــه ای از احســاس  افشــای حقوق هــای نجومــی هرچنــد حامــل درجاتــی از برخــورد سیاســی جناح هــای رقیــب بــود، امــا ب
ح بــوده و ســبب شــد جامعــه ایــران یک قــدم در راســتای اســتحکام حکمرانی  تبعیــض و نابرابــری، بــه عنــوان مطالبــه ای عمومــی نیــز مطــر

خــوب و شــفافیت بــردارد. 
 از ســوی دیگــر، وضعیــت نابســامان اقتصــادی کشــوری شــرایطی را پدیــد آورد تــا افــکار عمومــی بیشــتر بــه پرونــده حقوق هــای نجومــی 
حســاس شــد؛ چنانکــه نهادهــای مدنــی، خبرنــگاران و عمــوم مــردم بــا پرسشــگری و رصــد اخبــار دغدغــه انتشــار نظــام یافتــه حقوق هــای 

مدیــران، اصــالح ســاختار موجــود و اجــرای عدالــت را خواهــان شــدند. 
چنیــن شــرایطی باعــث شــد، ایــن پرونــده همچنــان بعــد از ســه ســال از اولیــن مــوج رســانه ای خــود، بــا فــراز و نشــیب ادامــه پیــدا کنــد 
و نهادهایــی همچــون صنــدوق بازنشســتگی در تیرمــاه ســال جــاری بــه انتشــار حقــوق و مزایــای مدیــران صنــدوق و هلدینگ هــا دســت 

بزننــد. 
ع »حقوق هــای نجومــی« در ایــران دارای ســابقه اســت، امــا بدیــن شــکل  افشــای فیش هــای حقوقــی مدیــران پیــش از موضــو
تبدیــل بــه مطالبــه عمومــی نشــدند. بــه عنــوان نمونــه، خبرنــگاری فیــش حقوقــی یکــی از نماینــدگان مجلــس هفتــم و میــزان پــاداش 
کــه بــا اعتــراض نماینــدگان مبنــی بــر ســرقت اســناد محرمانــه و...، منجــر بــه اخــراج خبرنــگار شــد. همچنیــن، یکــی از  کــرد  وی را منتشــر 

کــرد.  نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در ســال 1۳8۷ وزیــر راه و ترابــری را متهــم بــه دریافــت حقــوق غیــر قانونــی 
گــزارش بــه ســیر تاریخــی حقوق هــای نجومــی از اردیبهشــت 1۳۹۵ تــا تیــر مــاه ســال جــاری، معرفــی بازیگــران اصلــی  در ادامــه ایــن 
کنش هــای مشــخص بــه آن و ســپس قوانیــن مربــوط و خالهــای حقوقــی آن پرداختــه شــده اســت. در انتهــا نیــز راهــکار  ایــن وقایــع و وا

خزانــه داری واحــد بــه عنــوان راهــکاری کارشناســی بــرای مقابلــه بــا حقوق هــای نجومــی تشــریح شــده اســت. 
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کنون    فصل اول: فرایند انتشار فیش های حقوقی نجومی، از ابتدا تا ا

اولیــن فیــش حقوقــی مدیــران در شــبکه های اجتماعــی از شــانزدهم اردیبهشــت مــاه 1۳۹۵ دســت بــه دســت چرخیــد و تــا پایــان 
تابســتان همــان ســال، اخبــار حقوق هــای نجومــی در صــدر اخبــار ایــران قــرار داشــت. اولیــن خبــر، مربــوط بــه فیش هــای حقوقــی ســه 
کــه تنهــا ســه مدیــر ارشــد بیمــه مرکــزی 18۰ میلیــون  تــن از معاونیــن ســازمان بیمــه مرکــزی بــود. ایــن فیش هــای حقوقــی بیانگــر ایــن بــود 
تومــان حقــوق می گیرنــد. در برگــه منتشــر شــده تحــت عنــوان فیــش حقوقــی اســفند مــاه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بیمــه مرکــزی، 
عــالوه بــر دریافــت وجوهــی چنــد صــد میلیــون تومانــی بــه عنــوان وام، 8۷ میلیــون تومــان نیــز دریافتــی خالــص ذکــر شــده بــود. میــزان 
کنــش خبــری آن در صفحــات شــخصی و کانال هــای  کــه وا کــرد  انتشــار و اهمیــت ایــن خبــر چنــان دولــت و جامعــه را بــه خــود درگیــر 
گــزارش مربــوط بــه  عمومــی در شــبکه های اجتماعــی مجــازی تــا مدت هــا تــداوم یافــت. صــدا و ســیما نیــز پــس از یــک روز بــا پخــش 

کنــش رســمی نشــان داد.  فیش هــای حقوقــی، وا
افزایــش فشــارهای رســانه ای ســبب شــد »محمــد ابراهیــم امیــن« ریاســت کل ســازمان بیمــه کشــوری در نامــه ای خطــاب بــه وزیــر 
کــرد )1( . همچنیــن پــس از اعــالم ایــن خبــر، خبرگزاری هــا از برکنــاری معاونیــن ایــن ســازمان  اقتصــاد و دارایــی اســتعفای خــود را تقدیــم 

بــا دســتور مســتقیم »علــی طیــب نیــا« وزیــر وقــت اقتصــاد و دارایــی خبــر دادنــد. 
حــدودا یــک مــاه بعــد، انتشــار فیــش حقوقــی »علــی صدقــی« مدیرعامل بانــک رفــاه کارگــران در نوزدهــم خــرداد جریــان ســاز شــد. 
کــه ایــن مبلغ هــا بــه عنــوان معوقــات ســالیانه در یــک  وی بــا تکذیــب خبرهــای منتشــر شــده در مصاحبــه بــا خبرگــزاری ایســنا مدعــی شــد 
کــه وزیــر رفــاه نیــز قــدرت عــزل او را نــدارد و بانــک  کــرد. همچنیــن مدعــی شــد  فیــش آمــده اســت و مخالفــان را بــه غــرض ورزی متهــم 
کــه قوانیــن مدیریــت خدمــات کشــوری شــامل حــال آن نمی شــود. چنــد روزی از مصاحبــه او  کــرد  رفــاه را مجموعــه ای خصوصــی معرفــی 

کــرد  )۲( .  کار و رفــاه اجتماعــی، حکــم عــزل او را صــادر  کــه »علــی ربیعــی« وزیــر تعــاون،  نگذشــت 
گران حقوق هــای نجومــی بــه دنبــال جهت دهــی بــه افــکار عمومــی  ح می شــد و افشــا مســئله حقــوق مدیــران روز بــه روز بیشــتر مطــر
کنــش بــه اخبــار منتشــره، طــی نامــه ای در بیســت و ســوم خردادمــاه 1۳۹۵  علیــه دولــت بودنــد. »حســن روحانــی« رئیــس جمهــور، نیــز در وا
ــا متخلفــان در تمــام رده هــا و اســترداد امــوال  بــه معــاون اول خــود »اســحاق جهانگیــری« خواســتار برخــورد جــدی و بــدون مســامحه ب

مــردم بــه بیــت المــال شــد  )۳( . 
کــه خبــر از صنــدوق توســعه ملــی رســید. انتشــار فیــش حقوقــی »ســید صفــدر  چنــد روزی از ماجــرای بانــک رفــاه نگذشــته بــود 
حســینی« ریاســت صنــدوق توســعه ملــی در بیســت و هفتــم خــرداد مــاه خبرســاز شــد. دولــت در آســتانه انتخابــات موضع گیری هــای بعضــا 
متناقــض از خــود نشــان مــی داد. چنانچــه در ابتــدا »محمدباقــر نوبخــت« ســخنگوی وقــت دولــت، در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران دربــاره 
کــرد و تغییــری هــم  ع، گزارشــی منتشــر  ع گفــت: »وزیــر امــور اقتصــادی بعــد از رســیدگی بــه ایــن موضــو حقوق هــای مدیــران بــا انــکار موضو
گــر فیــش حقوقــی  کــه در یــک مــاه خــاص پرداخــت شــد و ا کــه منتشــر شــد، مطالبــات معوقــی بــود  صــورت گرفــت؛ فیش هــای حقوقــی 

ماه هــای گذشــته افــراد را ببینیــد، درحــد حقوق هــای متعــارف اســت« . 
ــه معــاون اول خــود، ســخنگوی دولــت اظهــارات جدیــدی را نســبت بــه صحبت هــای پیشــین خــود  پــس از نامــه رئیــس جمهــور ب
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بیــان کــرد و ضمــن عذرخواهــی از مــردم، از اصــالح قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و بســتن روزنه هــای قانونــی خبــر داد کــه بــه موجــب 
آن دریافــت پاداش هــای چنــد ده میلیونــی توســط مدیــران بانکــی و بیمــه ای میســر نخواهــد شــد )۴( . 

گانــی« مدیــر بانــک   در نیمــه اول تیرمــاه انتشــار فیــش حقوقــی مدیــران چهــار بانــک روز بــه روز خبرســاز می شــد. »اســماعیل هلل 
ــر بانــک ملــت، »ســیامک دولتــی« مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه مهــر ایرانیــان و »ابراهیــم مقــدم«  ــی رســتگار« مدی صــادرات، »عل
کــه همگــی بــا احــکام برکنــاری مواجــه شــدند )فیش هــای حقوقــی ایــن مدیــران  مدیرعامــل بانــک تجــارت از جملــه ایــن مدیــران بودنــد 
بانک هــای دولتــی در اینترنــت موجــود اســت( . همچنیــن رئیــس جمهــور بــا حضــور در جلســه فوق العــاده صنــدوق توســعه ملــی بــا حضــور 

وزیــر اقتصــاد و نماینــده دادگســتری حکــم عــزل صفــدر حســینی را داد و دســتور برخــورد جــدی بــا متخلفــان را صــادر نمــود )۵( . 
حســن روحانــی بــرای نشــان دادن عــزم جــدی خــود در برخــورد بــا متخلفــان خطــاب بــه مــردم بیانیــه ای در چهاردهــم تیرمــاه 1۳۹۵ 
کــرد. ایشــان در ایــن بیانیــه حساســیت مــردم را در زمینــه حقوق هــای نجومــی ســتود و آن را مقدمــه ای بــرای برنامه ریــزی و  منتشــر 
ــات  ــه اطالع ــار آزادان ــی و انتش ــون دسترس ــرای قان ــریع در اج ــی و تس ــارف عموم ــع و مص ــات« در مناب ــفافیت اطالع ــام ش ــاماندهی »نظ س

کــرد  )6( .  ــر اجــرای آن  دانســت و دولــت بــه خصــوص معــاون اول را مســئول پیگیــری و نظــارت ب
ــت  ــر متعــارف در دول ــه مــوارد مشــابه از حقوق هــای غی ک ــرد  ک ــت ســعی  ــوان ارگان رســمی دول ــه عن ــران ب از ســوی دیگــر، روزنامــه ای
کنــد. چنانکــه ایــن روزنامــه در شــماره تاریــخ هشــتم تیرمــاه 1۳۹۵ »مهــرداد بذرپــاش« مدیرعامــل شــرکت ســایپا از  گذشــته را عنــوان 
ــاش  ــرد. بذرپ ک ــرای هیــات مدیــره ســایپا متهــم  ــی ب ــاداش چنــد صــد میلیون ــه در نظــر گرفتــن پ ــت قبــل را ب ــه دول چهره هــای نزدیــک ب
کــرد  )۷(. همچنیــن چهره هــای فعــال طرفــدار دولــت نیــز مســئله  نیــز طــی چنــد نامــه سرگشــاده بــه ایــن اتهــام پاســخ داد و تکذیــب 

حقوق هــای نجومــی را پــروژه انتخاباتــی اصولگراهــا دانســتند. 
رئیــس جمهــور در دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری در ســوم شــهریورماه 1۳۹۵ در بخــش بیــان اقدامــات دولــت بــه بحــث حقوق هــای 
گــزارش اقــدام  کــه از ایــن قضیــه آســان عبــور نکنیــد، بــه مــردم  کــرد  کــرد و رهبــری نیــز خطــاب بــه آقــای روحانــی عنــوان  نجومــی اشــاره 
دهیــد... »نشــان بدهیــد کــه عــزم راســخ داریــد کــه بــا ایــن قضّیــه برخــورد کنیــد و جلویــش را بگیریــد و اجــازه ندهیــد؛ ایــن را نشــان بدهیــد 
بــه مــردم. بــه هــر حــال ایــن نکتــه ی ]مهّمــی[ اســت. بــه نظــر مــن بــرای متخّلــف اصــاًل نبایــد عــذر تراشــید؛ برخــورد هــم بایســتی قاطــع 

باشــد؛ مخصــوص قــّوه ی مجرّیــه هــم نیســت«  )8(. 
ک نجومــی را بــرای پرونــده  در ابتــدای شــهریور مــاه همــان ســال، ســایت معمــار نیــوز بــه مدیــر مســئولی »یاشــار ســلطانی« مســئله امــال
ــده  ــار پرون کن ــود را در  ــای خ ــز ج ــده نی ــن پرون ــرد. ای ک ــته  ــاال برجس ــران رده ب ــه مدی ــران ب ــهرداری ته ــای ش ــذاری زمین ه گ ــف و وا تخفی
کــه  ع مهمــی اســت  کــرد. تشــابه اســمی ایــن دو پرونــده و ترتیــب رســانه ای شــدن آن موضــو ــاز  حقوق هــای نجومــی در افــکار عمومــی ب
گیــرد تــا معنــای روشــن تری یابــد. بــا شــکایت شــهرداری تهــران یاشــار ســلطانی  بایــد در بســتر زمــان و بافــت اجتماعــی ســال 1۳۹۵ قــرار 

بازداشــت امــا پــس از چنــد مــاه آزاد شــد و در انتخابــات شــورا شــهر تهــران نیــز نامــزد شــد. 

مسئله فیش های نجومی از منظر حقوقی
ح شــد   همزمــان بــا انتشــار مکــرر اخبــار مربــوط بــه حقوق هــای نجومــی در رســانه های عمومــی بحــث دیگــری بــه شــکل مــوازی مطــر
کــه بازیگــران مختلــف بــه آن پاســخ های متفاوتــی دادنــد  کــه پرســش هایی از جنــس علت یابــی ایــن تخلفــات بــود. ســوال بســیار مهمــی 
و آن ســوال ایــن اســت کــه آیــا حقوق هــای نجومــی قانونــی اســت؟ شــاید اولیــن کســانی کــه بــه ایــن پرســش پاســخی مثبــت دادنــد افــرادی 
کــه بــه عنــوان متخلــف مــورد هجمــه قــرار داشــتند امــا بــه دلیــل جایــگاه خــاص آن هــا ادعــای مطروحــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت.  بودنــد 
از ســوی دیگــر، وقتــی کــه در ادعــای قانونــی بــودن یــا نبــودن حقوق هــا از ســوی مســئوالن دولتــی صــدای تردیــد شــنیده شــد، ایــن مســئله 

تامــل برانگیزتــر شــد. 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــای قانون ــر مجوزه ــیما ب ــبکه دوم س ــری ش ــژه خب ــوی وی ــت، در گفت وگ ــخنگوی دول ــت س ــه نوبخ چنانک
کــرد )۹(. ســایر  کــه دولــت بــا همــکاری مجلــس ایــن قانــون را اصــالح خواهــد  کــرد  بــرای پاداش هــای غیرمتعــارف اشــاره داشــت و بیــان 

اعضــای دولــت بــه خصــوص وزیــر اقتصــاد و دارایــی نیــز موضــع نســبتا مشــابه داشــتند. 
همچنیــن در گزارشــی کــه بــه درخواســت ریاســت مجلــس شــورای اســالمی در کمیســیون اصــل ۹۰ و در کارگــروه ویــژه ای پیگیــری شــد 
و مرکــز پژوهش هــای مجلــس در انتشــار آن مشــارکت داشــت، مهم تریــن دلیــل فیش هــای نجومــی را »تخلــف از اجــرای قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری و وجــود برخــی قوانیــن و مقــررات خــاص کــه زمینــه را بــرای ایــن گونــه پرداخت هــا در معــدودی از دســتگاه های اجرایــی 

فراهــم کــرده اســت، خالصــه نمــود.« )1۰(. 
کنش هــا از ســوی مخالفــان دولــت تلویحــا بــه عنــوان دفــاع از حقوق هــای نجومــی تلقــی شــد امــا بــه دور از نگاه هــای سیاســی،  ایــن وا
کــی از وجــود خالهــای حقوقــی اساســی در قوانیــن و ابالغیه هــای دولــت اســت. بــرای بررســی ایــن چالــش  چنیــن حقوق هــای نجومــی حا
بایــد بــه ســراغ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مصوبــات و الیحه هــای تابــع آن رفــت و مدعــای بازیگــران مختلــف را بــه بوتــه آزمایــش 

گذاشــت. 
کثــر حقــوق و مزایــای مســتمر  در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال 1۳86 در مــاده ۷6 آمــده اســت کــه: »حداقــل و حدا
ــای  ــی و صندوق ه ــتگاه های اجرائ ــران دس ــوق بگی ــایر حق ــون و س ــن قان ــمول ای ــران مش ــه بگی ــتگان و وظیف ــوق بازنشس ــاغلین، حق ش
بازنشســتگی وابســته بــه دســتگاه های اجرائــی هــر ســال بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب هیــات وزیــران می رســد.« در ضمــن بــه عنــوان 
کــه: »ســقف حقــوق ثابــت و فوق العــاده مســتمر نبایــد از ۷ برابــر حداقــل حقــوق ثابــت و  تبصــره در ذیــل همیــن بنــد ذکــر شــده اســت 
ــا  ــز باره ــت نی ــخنگوی دول ــود دارد. س ــتمزدها وج ــرای دس ــه ب ک ــت  ــی اس ــن قانون ــن اصلی تری ــد« . ای ــاوز کن ــتمر تج ــای مس فوق العاده ه
کــه حقوق هــای مدیــران پایین تــر از 1۰ میلیــون تومــان در ســال 1۳۹۵ بــوده اســت امــا  کــرده و بــه اســتناد آن مدعــی اســت  بــه آن اشــاره 
در همیــن قانــون در مــاده ی 11۷ برخــی از دســتگاه ها اســتثنا شــده اند. در مــاده 11۷ چنیــن آمــده اســت: »کلیــه دســتگاه های اجرائــی 
کــه زیرنظــر مســتقیم رهبــری اداره می شــوند، وزارت اطالعــات، نهادهــای  ــه اســتثنا نهادهــا، موسســات و تشــکیالت و ســازمان هایی  ب
عمومــی غیردولتــی کــه بــا تعریــف مذکــور در مــاده ۳ تطبیــق دارنــد اعضــای هیــات علمــی و قضــات، هیــات مستشــاری دیــوان محاســبات، 
شــورای نگهبــان، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مجلــس خبــرگان رهبــری مشــمول مقــررات ایــن قانــون می شــوند و در خصــوص 

نیروهــای نظامــی و انتظامــی مطابــق نظــر مقــام معظــم رهبــری عمــل می شــود« . 
کــرده بــود. همچنیــن، او از ســوء اســتفاده  نوبخــت صراحتــا در مصاحبــه تلویزیونــی خــود بــه مــاده 11۷ و دســتگاه های اســتثنا اشــاره 
کــه اســتفاده از آن از نظــر ســازمان برنامــه و  برخــی نهادهــا از بنــد 1۰ مــاده 68 همیــن قانــون تحــت عنــوان »فوق العــاده ویــژه« نــام بــرد1 

بودجــه غیــر قانونــی تلقــی شــده اســت. 
کننــده حقــوق نجومــی ذیــل همــان  بــه نظــر می رســد، مــاده 11۷ همــان خــال قانونــی اســت زیــرا ســازمان های مدیــران دریافــت 
کــه مدیــران آن هــا متهــم بــه تخطــی از قانــون بودنــد  دســتگاه های اســتثنا قلمــداد می شــوند. بــه عبــارت دیگــر، عمــوم بانک هایــی 
کــه در تعریــف نهــاد غیــر دولتــی بــه مــاده ۳ ارجــاع  بــا اســتناد بــه همیــن مــاده 11۷ خــود را جــز نهادهــای غیــر دولتــی محســوب کرده انــد 
کــه دارای اســتقالل حقوقــی و بــا  داده انــد. در ایــن مــاده قانــون تعریــف نهــاد عمومــی غیردولتــی آمــده اســت: »واحــد ســازمانی مشــخصی 
گــردد  تصویــب مجلــس شــورا اســالمی ایجــاد شــده یــا می شــود و بیــش از ۵۰ درصــد بودجــه ســالیانه آن از محــل منابــع غیــر دولتــی تامیــن 

کــه جنبــه عمومــی دارد« .  و عهــده دار وظایــف و خدماتــی اســت 

کار و ... فوق العاده  کارمندان به جز حقوق ثابت از دو جز تشکیل می شود: فوق العاده مستمر و غیر مستمر؛ فوق العاده مستمر مثل شرایط بد آب و هوا یا سختی  1- . وجوه دریافتی 
گر مواردی نظیر صرفه جویی یا اصالح ساختاری انجام شود  که ا کارکنان. اما بند 10 ماده 68 و ماده 69 از فوق العاده ویژه نیز سخن می گوید  کارانه پرداختی به  غیر مستمر مانند میزان 

کارکنان آن بخش اختصاص دهند.  می توانند تا 25 درصد آن مبلغ را به مدیران و 
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ج دانســته  مدیــر عامــل معــزول بانــک رفــاه کارگــران بــا اســتناد بــه همیــن قانــون ایــن بانــک را از شــمول قوانیــن بخــش دولتــی خــار
کــه بانک هــا از دولــت بودجــه نمی گیرنــد  کــرد  و حتــی معتقــد بــود ربیعــی حقــی بــرای عــزل او نداشــت. وی در مصاحبــه بــا ایســنا عنــوان 
بلکــه از محــل ایجــاد درآمــد، هزینه هــای خــود را پوشــش می دهنــد. از طرفــی مدیــر عامــل بانــک صــادرات بــا اســتناد بــه همیــن قوانیــن 

کــرد در صــورت برکنــاری بــه بانــک جهانــی شــکایت می کنــد  )11( .  ادعــا 
گــزارش دیــوان محاســبات بــه مجلــس شــورای اســالمی نیــز بیشــتر شــد. »فیــاض شــجاعی« دادســتان دیــوان  ابهــام پرونــده بــا 
ــًا کســی مرتکــب تخلــف  ــی دارد، قطع ــه ایــن پرداخت هــا مبنــای قانون ک ــه ایــن رســیدیم  ــر ب گ محاســبات در مصاحبــه خبــری گفــت: »ا
گیــرد« و وی پــس  کــه ایــن پرداختی هــا متناســب بــا عــرف جامعــه صــورت  نشــده بلکــه قانــون را اینجــا بایــد یــک بازنگــری داشــته باشــیم 

از آن خالهــای قانونــی موجــود را نــام می بــرد. 
بــر اســاس قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، دولــت موظــف بــوده تــا مدتــی پــس از تصویــب قانــون، دســتورالعمل مربوطــه بــرای 
ــا ســال 1۳۹۰ هیــچ دســتورالعملی از ســوی دولــت صــادر  ــود ت کــه زمــان اجــرای ایــن قانــون ب کنــد امــا از ســال 1۳8۷  دســتگاه ها را ابــالغ 

نشــده اســت. 
در ســال 1۳۹۰ همزمــان بــا اجرایــی شــدن برنامــه پنجــم توســعه در بنــد »ح« مــاده ۵۰ قانــون برنامــه پنجــم، مجــوز جدیــدی ایجــاد 
کــه متشــکل از رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی  کارگروهــی  شــده اســت: »در مــورد بانک هــا، بیمه هــا و شــرکت های دولتــی 
و باالتریــن مقــام آن دســتگاه اجرایــی بــه اســتناد ایــن بنــد می تواننــد بــه موجــب دســتورالعملی، فوق العــاده خاصــی بــرای بانک هــا، 

کننــد.«  بیمه هــا و شــرکت های دولتــی ایجــاد 
کــه طبــق آن مجــوزی را  در اواخــر دولــت دوم احمدی نــژاد، پنجــم اردیبهشــت مــاه 1۳۹۲ مصوبــه ای در دولــت بــه تصویــب رســید 
کــرده بــود بــه تمــام بانک هــا تســری داد. طبــق گفته هــای شــجاعی  کــه وزارت صنایــع و معــادن بــرای بانــک صنعــت و معــدن تصویــب 
ماجــرای مجــوز بانــک صنعــت و معــدن از ایــن قــرار بــوده اســت کــه در ســال 1۳8۲ وزیــر صنایــع و معــادن، حقــوق و مزایــای کارکنــان بانــک 
ع حقــوق بــر  صنعــت و معــدن را بــا حقــوق و مزایــای ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع مطابقــت داد. ســازمان گســترش نیــز در موضــو
ــون مدیریــت  ــه تمــام بانک هــا، آن هــا از شــمول قان ــا تســری ایــن مجــوز ب ــه ایــن ترتیــب ب ــرد ب ــی خــود عمــل می ک اســاس قوانیــن داخل

ج شــدند.  خدمــات کشــوری خــار
دولــت روحانــی نیــز در شــانزدهم مهرمــاه 1۳۹۲ ایــن قانــون را بــه بیمه هــا تســری داد. ایــن دو مصوبــه یعنــی تســری قانــون بــه 
بانک هــا و بیمه هــا بــا نظــرات دیــوان محاســبات و بــه دســتور مجلــس شــورای اســالمی لغــو شــده اســت امــا دســتورالعمل حقــوق مدیــران 

ــد  )1۲(.  ــرا گردی ــاص اج ــاده خ ــوان فوق الع ــت عن تح
در جمع بنــدی گفته هــای دو مســئول یعنــی ســخنگوی دولــت و دادســتان دیــوان محاســبات ایــن تناقــض یافــت شــد کــه ســخنگوی 
کیــد دارد بانک هــا براســاس مــاده 11۷ خــود را از جملــه دســتگاه های مســتثنی از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری می داننــد، در  دولــت تا
صورتــی کــه دادســتان دیــوان محاســبات بــر ایــن نظــر اســت کــه بیمه هــا و بانــک ذیــل شــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند 

و مشــکل مربــوط بــه جــای دیگــری اســت. 
کــه تعــدد برداشــت از قانــون و ابهــام در یافتــن مصادیــق قوانیــن و اســتثناهای آن توســط مســئوالن مربوطــه  بــه همیــن میــزان 
کــه  گــر بــا شــائبه شــبه خصوصــی بــودن بخش هایــی  کافــی اســت تــا ابهــام در قانــون اثبــات شــود. ایــن ابهامــات را ا مشــخص شــد، 
کــه از اســاس ایــن شــرکت ها را تحــت شــمول قانــون تجــارت قــرار  مدیــران نجومی بگیــر داشــتند، ترکیــب کنیــم و مدعــای افــرادی را 

کالف ســردرگم ایــن مســئله نیــز، بــه هــم پیچیده تــر می شــود.  می دهنــد، قــدری جــدی بگیریــم، 
کــه عملکــرد ایــن نهادهــا تــا  عــدم وجــود قواعــد نظام یافتــه حقوقــی و مالــی بــرای بخش هــای دولتــی و عمومــی ســبب شــده اســت 
حــدی غیــر شــفاف باقــی بمانــد. ســردرگمی در نظــارت بــر منابــع درآمــدی ایــن بخش هــا، وضعیــت حسابرســی آن هــا را بــا چالــش بزرگــی رو 
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کــه قابــل تامــل اســت. بنابرایــن عــدم وجــود نظــام حقوقــی و مالــی شــفاف و متعیــن یکــی از علــل ایجــاد مســئله فیش هــای  کــرده  بــه رو 
حقوقــی نجومــی اســت. 

 پرونده فیش های نجومی و سازمان های متخلف
در ادامــه پانــزده پرونــده فیش هــای نجومــی در نســبت بــا ســازمان ها و شــخص متخلــف بــا ذکــر منبــع و تاریــخ انتشــار خبــر فهرســت 
کــه  گری ها باشــد  کندگــی مــوج افشــا ــد بیانگــر پرا ــا ســال جــاری می توان شــده اســت. ایــن فهرســت فیش هــای نجومــی از ســال 1۳۹۵ ت
کمتــر منجــر بــه برخــورد نظام یافتــه و پیگیــری اصالحــات قانونــی شــده اســت. چنانکــه محتــوای جــدول نشــان می دهــد پانــزده مــورد 

گری در ســال 1۳۹۵ صــورت گرفتــه اســت و یــک مــورد آن مربــوط بــه ســال جــاری اســت.  افشــا

جدول 1- روند انتشار حقوق های نجومی بر اساس دستگاه های مربوطه

تاریخ انتشارمنبعتوضیحاتنام سازمانردیف

سازمان بیمه مرکزی 1

مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی
اولین فیش حقوقی منتشر شده در اسفند 1394 با رقم 87 میلیون تومان دریافتی+ چند صد 

میلیون وام
برکناری از سمت با حکم وزیر اقتصاد و دارایی

کانال های تلگرامی و 
9۵/02/16رسانه های مجازی

بانک رفاه کارگران 2

علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران
با فیش حقوقی بالغ بر 200 میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه ها 
+ دریافتی بالغ بر 230 میلیون تومان در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94 + دریافتی بالغ بر 

180 میلیون تومان بابت حقوق مهر ماه 94 

9۵/03/19تسنیم

برکناری با پیگیری وزیر کار یا استعفا
9۵/04/03ایسناادعای بازگشت مبلغ 240 میلیون تومان به خزانه 

بانک تجارت3

محمدابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک تجارت
فیش سه صفحه ای جمع درآمد ریالی از اردیبهشت 93 تا آذر ماه سال ١٣٩٤، رقم ٩٢٧ 

میلیون و 800 هزار تومان یعنی میانگین حقوق ایشان ماهی 44 میلیون تومان منتشر شد. 
مبلغ مالیات بر مبلغ واریزی وی به حساب خزانه فقط ١٧٢ میلیون و 800 هزار تومان در این 

مدت بوده است. یعنی خالص دریافتی 21 ماهه اش پس از کم شدن کسورات، ٧١٠ میلیون 
تومان بوده است. 

ادعای روابط عمومی بانک تجارت: تکذیب، حقوق »بابت تطبیق و یکپارچه سازی حقوق 
دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد« پرداخت شده است. 

9۵/03/30انصاف نیوز

خ سودها و  انتشار دریافت وام هایی در طی 9 ماه به مبلغ ۵77 میلیون تومان با نام ها، نر
96/04/13تابناکدوره های بازپرداخت متفاوت

وام های وی، به وام های نجومی معروف شد. 
با وجود حاشیه ها، یکسال بعد از انتشار حقوق نجومی، »مسعود کرباسیان« وزیر اقتصاد وی 

را برکنار کرد. 
96/10/08تابناک

اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل بانک صادراتبانک صادرات4
دریافتی در زمان تصدی گری بر بانک صادرات ماهانه ۵7 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک. 

عزل با حکم وزیر اقتصاد 
9۵/04/13تسنیم

تهدید به شکایت به بانک جهانی 
9۵/04/12روزنامه آرمانجالب است بدانید که للـه گانی ماهانه 6۵ میلیون تومان حقوق می گرفت

بانک ملت۵

علی رستگار سرخه، مدیرعامل بانک ملت
تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ 12۵هزار دالر و 200 هزار پوند پاداش 

گرفته که بالغ بر یک میلیارد و 400میلیون تومان می شود. 
روابط کاری نزدیک با حسین فریدون، برادر رئیس جمهور 

9۵/0۵/12تسنیم

9۵/04/10فارساستعفای رستگار مدیرعامل بانک ملت 

9۵/0۵/12تسنیمدر تاریخ 4 مرداد 9۵ به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت انتخاب شد. 
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تاریخ انتشارمنبعتوضیحاتنام سازمانردیف

بانک قرض الحسنه 6
مهر ایران

سیامک دولتی، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
قای دولتی یکی از چند مدیر بانکی بوده که در میان جنجال فیش های حقوقی تغییر کرده  آ

ح کردند که حقوق باال می گرفته ولی برخی گفتند  است. برخی رسانه ها این ادعا را علیه او مطر
تغییر او به دلیل رسیدن موعد بازنشستگی اش بود. 

در هر صورت، سرانجام، خداحافظی از بانک قرض الحسنه مهر ایران

صندوق توسعه ملی7

صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران
دریافتی از فروردین تا اسفند سال 94 به طور میانگین، ۵7 میلیون و 400 هزار تومان بابت 

حقوق یا اینکه در سال گذشته جمعا حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق 
توسعه ملی گرفته است، هرچند برخی رسانه های حامی دولت، این رقم را ماهانه کمتر از 20 

میلیون اعالم کرده اند. 

9۵/04/08تسنیم

ج بحران  دریافت مجوز تاسیس یک صرافی برای داماد و دخترش در سال های 91 و 92 که او
خ ارز به موضوع مرتبط نیست 9۵/04/13تسنیمو تالطمات نر

96/11/18مهربازگشت700 میلیون تومان از حقوق نجومی صفدرحسینی به بیت المال

استعفا از ریاست صندوق توسعه ملی و انتخاب به عنوان مشاور دانشگاه پردیس کشاورزی 
ج  در کر

96/07/22فارس

سپاه پاسداران8

سرتیپ رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران
قای شریف و چند فرمانده  در شبکه های اجتماعی ادعای حقوق ماهانه 40 میلیون تومانی آ

ح شد.  دیگر سپاه مطر
گر معذوریت های حفاظتی نبود، حتمًا فیش حقوقی خودم را  کنش: وی با رد خبر گفت: »ا وا

منتشر می کردم تا رقم واقعی را ببینید.« 

9۵/04/06شرق

9
مدیر عامل سابق سایپا 
و رئیس سابق سازمان 

ملی

مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس، مدیر عامل سابق سایپا و رئیس سابق سازمان ملی 
جوانان 

خ تورم  600 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره سایپا درسال های87 و 88 که با احتساب نر
به مقدار کنونی معادل یک میلیارد و 600 میلیون تومان برآورد می شود. 

کنش: انتشار تکذیبه وا

9۵/04/08روزنامه ایران

مجلس شورا اسالمی 10

علیرضا منادی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس و نماینده رئیس دانشگاه آزاد در استان 
آذربایجان شرقی

دریافتی حدود 1۵0 میلیون تومان
کنش: تکذیب  وا

گر اشتباه نکنم  منادی گفته بود حقوق من در بیش از دو سال مسئولیتم در دانشگاه آزاد که ا
60 میلیون تومان یا کمی بیشتر از آن می شد را یکجا به حساب قرض الحسنه دانشجویی 

دادم. 

9۵/02/1۵میزان

استانداری تهران11

حسین هاشمی، استاندار تهران
ح کرد که تحت عنوان مامور از شرکت  قای هاشمی مطر حمید رسایی این ادعا را علیه آ

آسکوتک )شرکت تابعه ایمیدرو مستقر در آلمان( ماهیانه معادل 6۵ میلیون تومان حقوق 
قای هاشمی ماهانه 17 میلیون تومان حقوق می گیرد.  می گیرد. استانداری تهران گفت آ

9۵/04/24پایگاه خبری حامیان والیت

بیمه ایران12
عباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران

به ادعای سایت دانا، دریافتی وام 600 میلیون تومانی با بهره پایین
بازگشت این مبلغ به خزانه دولت و مسدودیت حساب بانکی عباس حسینی عباس حسینی

کنش: تکذیب و سپس استعفا وا

9۵/04/0۵تابناک

محسن پورکیانی، مدیرعامل جدید بیمه ایران
ح کرد که محسن پورکیانی پیش از انتصابش به مدیرعاملی  خبرگزاری فارس این ادعا را مطر

١٧ میلیون تومان حقوق ماهانه می گرفته است و یک وام 3۵0 میلیون تومانی هم با بهره 
پایین دریافت کرده است. بر اساس مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته، جمع حقوق 
و مزایای وی نیز در اردیبهشت ماه البته با مسئولیت عضو هیأت مدیره نزدیک به 17 میلیون 

تومان بوده است. 

غالمعلی فروزش، مشاور وزیر اقتصاد و عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران
به ادعای سایت، دریافتی 47۵ میلیون تومان وام با بهره پایین 



حقوق های نجومی  و ارائه ی راهکاری کارشناسی برای مقابله با آن

13

ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

تاریخ انتشارمنبعتوضیحاتنام سازمانردیف

وزارت نفت13

پنجاه مدیر نفتی
 پنجاه نفر از مدیران صنعت نفت براساس »خود اظهاری« میانگین حقوقی بیش از ۵0 

میلیون تومان دریافت می کنند. در بین فهرست مدیران نفتی سه تن از مدیران یک شرکت 
توسعه دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری »م. ج« ، »ح. م« و »م. ج« به ترتیب ۵۵9 

میلیون تومان، ۵89 میلیون تومان و ۵17 میلیون درآمد و دریافتی ساالنه داشته اند. 
مدیرعامل سابق شرکت تامین مالی نفت نیز 684 میلیون تومان عایدی ساالنه داشته 

است. درآمد »ع. د« از مدیران شرکت ملی نفت نیر ۵۵2 میلیون تومان در سال بوده و رئیس 
یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت ۵۵۵ میلیون دریافتی ساالنه داشته است. این 

رئیس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به دلیل غیرهمسو 
بودن کاهش داد. 

9۵/04/08الف

وزارت بهداشت14

وزارت بهداشت و پزشکان
احمد توکلی از دریافتی های باالی پزشکان و مدیران وزارت بهداشت انتقاد کرده اند. آن ها 

می گویند درآمد پزشکان در دوره حسن روحانی بیش ازاندازه باال رفته است. 
امین حسین رحیمی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفتگوی زنده تلویزیونی اعالم 

کرد: میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 20 میلیون تومان 
و بیشترین دریافتی آن ها نیز 70 میلیون تومان بوده است. یکی از معاونین وزارت بهداشت 

40 میلیون تومان حقوق و 30 میلیون کارانه دریافت کرده است که کارانه مصوبه دولت 
است. 

اما در مصاحبه های مسئوالن وزارت بهداشت آمده است: در حوزه سالمت هیچ موردی از 
گر قانون ایراد دارد باید اصالح شود.  غیرقانونی بودن نداریم ا

9۵/04/28سالمت نیوز

صندوق بازنشستگی 1۵
کشوری

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار فیش حقوقی مدیران این صندوق در پیامی 
توئیتری اعالم کرد: طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی، دریافتی خالص سال 
97 مدیران عامل دو هلدینگ، علی رغم ضعیف و پرحاشیه، ماهانه بیش از 30 میلیون تومان 

بوده است. 

98/04/03شبکه خبر
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کشور کنش و مواضع مسئوالن    فصل دوم: وا

مقام معظم رهبری
آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار رمضانــی رئیس جمهــور و اعضــای هیــأت دولــت )چهارشــنبه ۹۵/۰۴/۰۲( موضــوع حقوق هــای نجومــی 
را هجــوم بــه ارزش ها دانســتند و خاطــر نشــان کردنــد: »براســاس اطالعاتــی کــه بــه مــن رســیده اســت، میــزان دریافتــی مدیــران در بیشــتر 
دســتگاه ها، در حــد معقــول اســت و دریافتی هــای کالن، مربــوط بــه تعــداد اندکــی از مدیــران اســت کــه بایــد بــا همیــن مــوارد اندک هــم برخورد 
قاطعانــه انجــام شــود. ایــن موضــوع نبایــد شــامل مــرور زمــان شــود، بلکــه بایــد حتمــًا بــه صــورت جــدی پیگیــری، و نتیجــه ی آن بــه اطــالع 

مــردم رســانده شــود ». 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در تاریــخ دوازدهــم تیرمــاه 1۳۹۵ بــه نامــه معــاون اول رئیــس جمهور درباره حقــوق هاینجومی پاســخ دادند. 
در آیــن نامــه آمــده: »کلیــه دســتگاه ها موظفنــد نســبت بــه پرداخت هــای غیرمتعــارف حساســیت نشــان دهنــد و قاطعانــه بــا مــوارد تخلــف 

برخــورد کننــد. دفتــر هــم موظــف اســت ضوابــط مصــوب دولــت را در مجموعه هــای وابســته بــه خــود مــورد توجــه و امعــان نظــر قــرار دهــد« 
آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار ســاالنه بــا هیــات وزیــران در هفتــه دولــت در تاریــخ ســوم شــهریورماه 1۳۹۵ در پایــان ســخنان خــود فرمودنــد: 
»مــن خواهــش میکنــم از ایــن قضّیــه آســان عبــور نکنیــد. بلــه، دامــن زدِن بــه این قضّیه بــه آن معنا -که به قول ایشــان مــدام بازخوانی کردن 
و آمــاردادن [... ] شــاید کار خیلــی مثبتــی نیســت؛ اّمــا از آن طــرف، اقدامــی کــه شــما در مقابــل می کنیــد، خیلــی مهــم اســت؛ یعنــی بــه مــردم 
بگوییــد کــه چــه کار کردیــد. در ایــن قضّیــه، مــردم اعتمادشــان ضربــه خــورده [... ] ایــن اعتمــاد مــردم را -کــه بدرســتی آقــای روحانــی گفتنــد 
کــه مایــه ی اصلــی مــا، اعتمــاد مــردم و امیــد مــردم اســت- بــا ایــن کارهــا نبایــد ضایــع کــرد [... ] نشــان بدهیــد کــه عــزم راســخ داریــد کــه بــا ایــن 
قضّیــه برخــورد کنیــد و جلویــش را بگیریــد و اجــازه ندهیــد؛ ایــن را نشــان بدهیــد بــه مــردم. بــه هــر حــال ایــن نکتــه ی ]مهّمــی[ اســت. بــه نظــر 

مــن بــرای متخّلــف اصــاًل نبایــد عــذر تراشــید؛ برخــورد هــم بایســتی قاطــع باشــد؛ مخصــوص قــّوه ی مجرّیــه هــم نیســت« . 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تاریــخ ۷ آذر مــاه 1۳۹۵ در دیــدار فرماندهــان و مســئوالن نیــروی دریایــی ارتــش، بر لــزوم پیگیری برنامه ها 
کیــد و خاطرنشــان کردنــد: ناتمــام ماندن کارها، ســؤال و اشــکال ایجــاد می کند...  و کارهــا تــا حصــول نتیجــه و بــه ســرانجام رســاندن آن هــا تأ
از جملــه ایــن مســائل موضــوع حقوقهــای نجومــی اســت و ایــن موضــوع از مســائل مهمــی اســت کــه نتیجــه رســیدگی بــه آن برای مردم روشــن 

نشــد و ســؤاالت در ذهــن مــردم باقــی ماند. 

قوه مجریه
ع وقــت همــه مــوارد تخلــف و هرگونــه  در تاریــخ ۲۳ خــرداد ۹۵ رییــس جمهــوری طــی دســتوری از معــاون اول خــود خواســت تــا در اســر
ســوء اســتفاده در خصــوص حقــوق و پاداش هــای پرداختــی بــه مدیــران در دســتگاه های اجرایــی را شناســایی نمــوده، و وجوهــی کــه بــه 
ناحــق پرداخــت شــده بــه بیــت المــال مســترد و مدیــران متخلــف عــزل شــوند. از بندهــای مهــم ایــن نامــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد. 

1ـ بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛ 
۲ـ انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛ 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

۳ـ تنظیم تصمیمات الزم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛ 
۴ـ تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. 

معــاون اول رئیــس جمهــوری در تاریــخ ۲۴ خــرداد ۹۵ طــی نامــه ای خطــاب بــه اعضــای هیــات دولــت، دســتور داد بــا فوریــت فهرســتی 
کثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه تــا ســی و یکــم خــرداد ارســال  از مجموعــه دریافتــی متوســط یکســال اخیــر مدیــران ارشــد دســتگاه ها را حدا

کننــد. 
در یکــم تیــر همــان ســال، دنبــال ارســال فهرســت مجموعــه حقوق هــای دریافتــی متوســط یکســال اخیــر مدیــران ارشــد دســتگاه های 
اجرایــی از ســوی اعضــای هیــأت دولــت بــه دفتــر معــاون اول رئیــس جمهــوری، اســحاق جهانگیــری دســتور تشــکیل کمیتــه ای ســه نفــره 
ــور  ــرد. اســحاق جهانگیــری همچنیــن از کمیتــه مذک ک ــر اســاس قوانیــن و مقــررات را صــادر  ــرای رســیدگی و تطبیــق ایــن دریافتی هــا ب ب
ع وقــت بــا بررســی دقیــق فهرســت های دریافــت شــده از دســتگاه ها، مــوارد تخلــف در پرداخت هــای صــورت گرفتــه  خواســته اســت در اســر

گــزارش کننــد.  را بــرای اقدامــات بعــدی بــه وی 
همچنیــن »ســیدمحمود علــوی« وزیــر اطالعــات در حاشــیه نشســت علنــی روز سه شــنبه یکــم تیرمــاه ۹۵ مجلــس شــورای اســالمی 
ع  ــو ــن موض ــه ای ــت ب ــر دول گ ــن ا ــش از ای ــا پی ــرد ت ک ــوان  ــد عن ــاز ش ــی ب ــای نجوم ــا حقوق ه ــورد ب ــرای برخ ــت ب ــت دول ــان اینکه دس ــا بی ب
کشــیده و وارد مســائل شــخصی افــراد شــده اســت. ریاســت  کــه دولــت در حســاب های شــخصی ســرک  می پرداخــت عنــوان می شــد 
کــه بــه یــاری  کنــون در ایــن زمینــه برگــزار شــده اســت  محتــرم جمهــور نیــز دســتور قاطعــی را بــه معــاون اول داده انــد و جلســاتی نیــز تا
ــی،  ــارد تومان ــزار میلی ــای ۳ ه ــا اختالس ه ــت ب ــن دول ــه در ای ک ــور  ــم. همانط ــورد می کنی ــدی برخ ــورت ج ــه ص ــئله ب ــن مس ــا ای ــروردگار ب پ
ــا ایــن حقوق هــای بیــش از ۲۰ میلیونــی هــم برخــورد می کنیــم و ایــن را  8 هــزار میلیــارد تومانــی و امثــال بابــک زنجانــی برخــورد شــده ب
کــه بنــده وزیــر اطالعــات یــک ســوم ایــن مبالــغ را هــم حقــوق نمی گیــرم. از طریــق معــاون اول ریاســت جمهــوری گزارشــی در مــورد  بدانیــد 

کالن ارائــه می شــود.  حقوق هــای 
حســام الدین آشــنا مشــاور رئیــس جمهــوری، ضمــن تحلیــل زوایــای »مســئله فیش هــای حقوقــی« پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه شــفافیت 

براســاس اصــل 1۲۷ قانــون اساســی را بــه رئیس جمهــور ارائــه کــرد. )نســیم انالیــن، ۵ تیــر 1۳۹۵( 
روز دوشــنبه چهاردهــم تیــر 1۳۹۵ خبرگــزاری دولتــی ایرنــا گــزارش داد، حســن روحانــی وعــده داد کــه دولــت »بــه فوریــت« ، الیحــه ای 
کــرد. آقــای روحانــی، »حساســیت افــکار  را بــا هــدف »اعمــال یکپارچگــی در نظــام حقوقــی پرداخت هــا« تهیــه و بــه مجلــس ارائــه خواهــد 
عمومــی« دربــاره »پرداخت هــای غیرمتعــارف« را »ســرمایه گرانقــدر« خوانــد و در هشــت بنــد گزارشــی از »اقدامــات فــوری« دولــت بــرای 
کلیــه  کــه همــه دســتگاه ها موظفنــد »تمــام حقــوق و مزایــای دریافتــی  کــرد  کــرد. وی اعــالم  جلوگیــری از پرداخــت ایــن حقوق هــا اعــالم 
کثــر دســتمزد و پرداختــی ماهانــه« در ســایت خــود و همچنیــن در ســایت ســازمان  مقامــات کشــوری و لشــکری را بــه صــورت حداقــل و حدا
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور منتشــر کننــد. آقــای روحانــی روز قبــل گفتــه بــود کــه پرداخــت حقوق هــای »نامتعــارف« مشــکلی »همگانــی 

اســت« و تنهــا »مربــوط بــه یــک قــوه و دســتگاه خاصــی نیســت. 
گــزارش کمیتــه ویــژه ای کــه بعــد از ابــالغ رئیــس جمهــوری و بــه دســتور جهانگیــری بــه منظــور بررســی همــه جانبــه مســئله فیش هــای 
کــه بــرای  گــزارش کمیتــه ویــژه  حقوقــی، زمینه هــا، ابعــاد و مــوارد مختلــف آن تشــکیل شــده بــود، در ۲۰ تیــر مــاه ۹۵ منتشــر شــد. در 
اســتحضار رئیــس جمهــوری، پاســخگویی مناســب بــه مطالبــه اجتماعــی و ســامان دهــی نظــام پرداخت هــا در همــه دســتگاه های دولتــی 
کوتــاه و بلنــد مــدت و دســتورالعمل هایی را بــه منظــور  ع، تصمیمــات، راهکارهــای  و عمومــی تهیــه شــده، ضمــن ریشــه یابی موضــو
کــرده اســت.  مســدود شــدن همــه منافــذ شــکل گیری پرداخت هــای غیرمتعــارف در همــه دســتگاه های دولتــی و غیــر دولتــی، ارائــه 
ــا پرداخت هــای غیــر متعــارف در سه شــنبه گذشــته بــر  انتشــار و صــدور بیانیــه مهــم ۹ مــاده ای رئیــس جمهــوری در خصــوص برخــورد ب

گــزارش معــاون اول بــود.  اســاس ایــن 
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کــرد. در 1۳ مــرداد مــاه همــان  شــورای حقــوق و دســتمزد در 11 مــرداد ۹۵ در مصوبــه ای، ســقف پرداختی هــای مدیــران را مشــخص 
ســال بــا دســتور رئیس جمهــور، ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور تشــکیل شــد و طــی آن مدیریــت نظــام پرداخــت شــکل گرفــت. 

افشــای فیش هــای حقوقــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری توســط مدیرعامــل جدیــد آن، ســبب ایجــاد مــوج دیگــری از نظــرات در 
خصــوص مســئله حقوق هــای نجومــی شــد. در همیــن راســتا ســخنگوی دولــت بــا بیــان اطــالع از خبــر اینکــه حقوق هــا در ســطح مصــوب 
ج از نظــارت مبالغــی را دریافــت کننــد.  کــرد: »بــر اثــر نظــارت برخــی از افــراد ممکــن اســت چنــد ماهــی بتواننــد خــار ابــالغ شــده، خاطرنشــان 
کــرده بودنــد.« )ســایت دولــت، چهارشــنبه  البتــه آن لیســت را مــن دیــدم و بجــز یکــی دو مــورد، بقیــه در باالتریــن ســطح مصــوب دریافــت 

۵ تیــر 1۳۹8( 
کنــون بعــد از گذشــت ســه ســال از افشــای حقوق هــای نجومــی و پــس از اینکــه مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از انتشــار  ا
لیســت حقــوق و مزایــای مدیــران عامــل و هیــات مدیــره صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و شــرکت های تابعــه بــرای نخســتین بــار خبــر داد، 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی ســوال از برخــی وزرا دربــاره پرداخــت حقوق هــای نجومــی را در دســتور کار قــرار داده انــد. 
ــزده تیرمــاه  مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در گردهمایــی بــزرگ روســای کانون هــای بازنشســتگی سراســر کشــور در پان
ســال جــاری بــا بیــان اینکــه بحــث انتشــار اطالعــات حقــوق و دســتمزد و همچنیــن مــدارک تحصیلــی، تنهــا بخــش کوچکــی از اتــاق 
کــه بــه  شیشــه ای صنــدوق بازنشســتگی اســت و ایــن شــفافیت در بحــث پروژه هــای تحمیــل شــده بــه صنــدوق و هزینه هــا و زیان هایــی 
صنــدوق وارد کــرده اســت، گفــت کــه ایــن اعــداد بزرگتــری را در بــر می گیــرد کــه قطعــًا در مراحــل بعــدی اطالعــات آن در اختیــار عمــوم قــرار 

خواهــد گرفــت. 

لوایح و طرح های پیشنهادی دولت 
ح شــده اســت. چنانکــه در مــاده ۲۹ آن بــا عطــف بــه  ع شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد در نظــام اداری مطــر در برنامــه ششــم توســعه موضــو
ع حقوق هــای نجومــی، دولــت مکلــف بــه راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا شــده اســت. براســاس ایــن مــاده و ســه تبصــره  موضــو
آن، دولــت مکلــف شــده اســت ظــرف چهارمــاه پــس از تبدیــل شــدن برنامــه ششــم بــه قانــون، نســبت بــه راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق 
و مزایــا اقــدام کنــد. راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا پیشــنهادی بــود کــه حســن روحانــی رئیس جمهــور کشــورمان در بیانیــه ای کــه 
دربــاره حقوق هــای نجومــی صــادر کــرد بــه آن اشــاره کــرد امــا وزارتخانــه و دســتگاه ها زیربــار اجــرای آن نرفته انــد. روحانــی در بیانیــه خــود 
کــه در ســطح وزارتخانه هــا و  کــه 1۵مــرداد مــاه ســال ۹۵ منتشــر شــد، آورده بــود: »از هیــأت دولــت و وزرا خواســته ام تــا عــالوه بــر مــواردی 
کثــر ظــرف یک مــاه بررســی،  کلیــه دســتگاه های اجرایــی را حدا بانک هــا بــه فوریــت بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت، مــوارد مشــابه دیگــر در 

اصــالح و اجــرا کننــد.« 
از آن تاریــخ بــه بعــد تمامــی دســتگاه ها موظفنــد تمــام حقــوق و مزایــای دریافتــی کلیــه مقامــات کشــوری و لشــکری را به صــورت حداقل 
کثــر دســتمزد و پرداختــی ماهانــه در ســایت وزارتخانــه یــا ســازمان ذیربــط و همچنیــن در ســایت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی  و حدا
ج کننــد؛ هرگونــه پرداختــی ورای ایــن مبالــغ تخلــف بــه شــمار آمــده و تخلــف اداری محســوب خواهــد شــد.«  گاهــی عمــوم در کشــور بــرای آ
کثــر دســتمزد و پرداختــی ماهانــه مدیــران را در ســایت  براســاس ایــن بیانیــه از تاریــخ 1۵شــهریورماه وزارتخانه هــا بایــد حداقــل و حدا
وزارتخانــه یــا ســایت ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی قــرار می دادنــد. بــا ایــن حــال در الیحــه برنامــه ششــم راه انــدازی ایــن ســایت مــورد 

کیــد قــرار گرفتــه اســت.  تأ
کشــور بــرای نظــارت مــداوم بــر حقوق هــای  کشــور و ســازمان بازرســی کل  در ایــن الیحــه تعهداتــی نیــز بــرای دیــوان محاســبات 
ــی  ــف قانون ــب وظای ــور حس ــی کل کش ــازمان بازرس ــور و س ــبات کش ــوان محاس ــاس دی ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــاد ش ــران ایج ــی مدی دریافت
کــه بیــش از مبنــای اعــالم شــده در  کلیــه پرداخت هــای غیرعادالنــه  خــود مکلفنــد ظــرف ســه مــاه از زمــان تصویــب برنامــه ششــم توســعه، 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مــاده8۴ قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب اســفند۹۳ بــوده اســت را بــه دســتگاه 
قضایــی اعــالم و بــرای اســترداد مبالــغ مذکــور اقــدام کننــد. 

ح  کلیــات طــر  »جمشــید انصــاری« رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور در خــرداد مــاه ســال گذشــته، در جریــان بررســی 
ســاماندهی حقــوق و دســتمزد مدیــران و مقامــات کشــور از راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا راه انــدازی خبــر دادکــه بــر اســاس آن 

ــه ثبــت اطالعــات خــود در ایــن ســامانه شــده اند.  دســتگاه ها مکلــف ب

جدول 2 - اقدامات حقوقی دولت برای مقابله با حقوق های نجومی

توضیحاتعنوانطرح/ الیحه

ماده 29 قانون برنامه ششم 
سامانه ثبت حقوق و مزایاتوسعه

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام 
کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه را 

فراهم نماید، قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطالعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم 
ترین مقام مجاز و ذی حسابان دستگاه اجرایی )یا مدیران  فراهم شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده باال

مالی و عناوین مشابه( می باشد. این بخشنامه در تاریخ 2 مهر 1397 ابالغ شده است. 

الیحه بودجه سال 98 کل کشور 
)جزء 6 تبصره 2 این الیحه( 

شفافیت پرداختی ها در 
شرکت های دولتی

کثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابالغ این قانون نسبت به تعیین، ابالغ و اعالم حقوق و  دولت مکلف است حدا
مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی 

در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از 
ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت نماید. 

قوه مقننه
ــاه 1۳۹۵،  ــبات در تیرم ــوان محاس ــس دی ــی و ریی ــازمان بازرس ــس س ــی« ، ریی ــم جالل ــا »کاظ ــترک ب ــه مش ــی« در جلس ــی الریجان  »عل
ع  کــرد. در ایــن جلســه موضــو گــزارش نهایــی راهکارهــای قانونــی برخــورد بــا حقوق هــای نجومــی  مرکــز پژوهش هــا را مکلــف بــه تدویــن 

حقوق هــای غیرمتعــارف و خالءهــای قانونــی و اجرایــی بــرای مقابلــه و برخــورد بــا ایــن پدیــده مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ــت:  ــس، گف ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــت کمیس ــریح نشس ــاه 1۳۹۵ در تش ــر م ــینی« در تی ــوی حس ــین نق  »سیدحس
گیــرد و ســپس دریافت هــای غیرقانونــی بــه بیــت  کــه اوال بــا متخلفــان برخــورد قاطــع صــورت  کیــد کردنــد  اعضــای کمیســیون امنیــت تأ

کــه در آینــده امــکان چنیــن تخلفاتــی بــه وجــود نیایــد.  گیــرد  المــال برگشــته و ســاماندهی طــوری صــورت 
 »الهیــار ملکشــاهی« ، رئیــس کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس در تیرمــاه 1۳۹۵ از بررســی فیش هــای حقوقــی نجومــی در ایــن 
کــرد: از رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور درخواســت شــد  کمیســیون و در حضــور رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور خبــر داد وتصریــح 
ــر اصــالح راه گریزهــا در مقــررات و آییــن  کــه بــه صــورت قانونــی برداشــت شــده اقــدام کننــد، همچنیــن ب ــی  ــا نســبت بــه اســترداد اموال ت

کیــد شــد.  ــا مشــکالت در برخــی از قوانیــن تا ــا احیان نامه هــای داخلــی ی
 »حســن نــوروزی« ســخنگوی کمیســیون حقوقــی قضائــی مجلــس شــورای اســالمی در مــرداد همــان ســال از دعــوت کمیســیون 
حقوقــی و قضائــی مجلــس از رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور خبــر داد تــا بــا توجــه بــه ابعــادی کــه پرونــده فیش هــای حقوقــی در جامعــه 
گــزارش جامعــی را در ایــن بــاره در کمیســیون حقوقــی قضائــی ارائــه دهــد. وی بــر پیگیــری تخلفــات انجــام شــده در پرداخــت  داشــته، 

کــرد.  کیــد  حقــوق هاینجومــی تا
پیــش از ایــن، »امین حســین رحیمــی« رئیــس ســابق دیــوان محاســبات در بررســی پرونــده ۹۵۰نفــره صاحبــان حقوق هــای نجومــی 
گفتــه بــود در ایــن بررســی ها هنــوز نهادهــای عمومــی غیردولتــی و مؤسســات وابســته بــه آن هــا همچــون تأمیــن اجتماعــی و شســتا مــورد 
بررســی قــرار نگرفته انــد. براســاس قانــون، فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، هــالل احمــر، بنیــاد مســکن، ســازمان تأمیــن 
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اجتماعــی و مؤسســات وابســته بــه آن هــا جــزو نهادهــای عمومــی غیردولتــی محســوب می شــوند. چنانکــه، علــی ربیعــی وزیــر کار، در 
مجلــس گفتــه بــود حقــوق مدیــران شســتا 1۳میلیــون تومــان درمــاه اســت. 

 »محمدعلــی پورمختــار« نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ دربــاره تعلــل در بحــث برخــورد بــا فیش هــای حقوقــی نجومــی گفــت: 
دولــت تالشــی بــرای برخــورد بــا دریافتی هــای غیرمتعــارف انجــام نــداده اســت ولــی بررســی حقوق هاینجومــی تاریــخ انقضــا نــدارد. 

ح 11 مــاده ای »ســاماندهی حقــوق و مزایــای مقامــات و مدیــران  رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس، در شــهریور مــاه ۹۵، ، از ارائــه طــر
ح کــف و ســقف حقــوق مدیــران بــه طــور جزئــی تعییــن شــده، حتــی بــرای  عالــی« بــه صحــن مجلــس تــا اوایــل مهــر خبــرداد. در ایــن طــر

ناظریــن و ذی حســابان نیــز در صــورت کوتاهــی در زمینــه نظــارت بــر پرداخت هــا، پیگردهــای قانونــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
گــزارش ســازمان دیــوان محاســبات کشــور دربــاره حقوق هــا   »عــادل آذر« در نشســت علنــی 11 مهرمــاه ۹۵ مجلــس شــورای اســالمی، 

کــرد.  و پرداختی هاینجومــی در جلســه علنــی صبــح امــروز مجلــس شــورای اســالمی قرائــت 
 »بهرام پارســایی« ســخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ در جلســه علنی 1۳ مهرماه ۹۵ مجلس گزارش این کمیســیون درباره بررســی های 
گــزارش آمــده اســت:  کــرد. در بخشــی از ایــن  انجــام شــده در مــورد حقوق هــای غیرقانونــی برخــی از مقامــات و مدیــران کشــور را قرائــت 
کان در مســئولیت های کلیــدی اشــتغال  ]... برخــی مدیــران بــا وجــود ســپری شــدن دوران خدمــت بــدون داشــتن توانمنــدی الزم، کمــا
کــه گویــی دایــره ورود بــه ایــن عرصــه  کــه افــراد محــدود در پســت های مهــم و بی ارتبــاط بــا یکدیگــر جابــه جــا می شــوند  دارنــد بــه نحــوی 
مســدود اســت و تنهــا در انحصــار افــراد خــاص و معینــی قــرار دارد... [ ]... دریافــت حقــوق و مزایــای غیرقانونــی بــا ســوء اســتفاده از قوانیــن 
و مقــررات بــوده و بایســتی وجــوه اضافــی مســترد شــود و پــس از عــزل دریافــت کننــدگان، نســبت بــه معرفــی آنــان بــه هیات هــای تخلفــات 

اداری و عندالــزوم مراجــع قضایــی اقــدام شــود... [
ح یــک فوریتــی ســاماندهی دریافتــی مقامــات و  گــزارش؛ طــر کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس دارای ۲۲بنــد اســت. در ایــن  گــزارش 

کشــور و لــزوم اســترداد دریافتی هــای مــازاد در 1۰ مــاده بــه هیــات رییســه مجلــس شــورای اســالمی پیشــنهاد شــد.  مدیــران 
ح شــفافیت دریافتــی مدیــران کشــور و اســترداد دریافتی هــای  کلیــات طــر در جلســه یکشــنبه ۲۳ آبــان 1۳۹۵ مجلــس نماینــدگان بــا 
ح در جلســه علنــی ۲۷ تیرمــاه ۹۵ مجلس بــه تصویــب رســید، امــا در جلســه یکشــنبه مجلــس  مــازاد مخالفــت کردنــد. یــک فوریــت ایــن طــر
ح موافقــت کردنــد و ۹۴ نفــر بــه آن رأی مخالــف دادنــد و بــر اســاس  کلیــات ایــن طــر ع ۲۴۰ نفــر نماینــده حاضــر، تنهــا 1۰۷ نفــر بــا  از مجمــو
ح شــفافیت دریافتــی مدیــران کشــور و  کلیــات طــر ح بــه تصویــب مجلــس نرســید. در جریــان بررســی  کلیــات ایــن طــر آیین نامــه مجلــس 
کــرد و تعــدادی از نماینــدگان نیــز بــه نحــوه بررســی آن در کمیســیون اصــل ۹۰  ح مخالفــت  اســترداد دریافتی هــا مــازاد، دولــت بــا ایــن طــر

انتقــاد داشــتند. 
در ادامــه نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت نیــز بعــد از گذشــت حــدود شــش مــاه از بحــث حقوق هــای نجومــی در ادامــه پیگیــری 
ح  مطالبــه مــردم و رهبــری در خصــوص حقوق هــای نجومــی و غیــر متعــارف، در جلســه علنــی یکشــنبه ۲1 آذر مــاه ۹۵ بــا یــک فوریــت طــر

حقــوق و دســتمزد مدیــران و مقامــات کشــور، موافقــت کردنــد. 
رییــس دیــوان محاســبات کشــور در 1۲ بهمــن 1۳۹۵ از عــودت تمامــی حقوق هــای نجومــی بــه خزانــه خبــر داد و گفــت: ۳۹۷ نفــر کــه 
۲۳ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان حقــوق غیرمتعــارف بــه آن هــا پرداختــه شــده بــود تمــام مبلــغ ۲۳ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان را بــه 
کــه حقــوق نجومــی  کــرد: دیــوان محاســبات بیــن دریافت کننــده حقوق هــای غیرمتعــارف و مدیــری  خزانــه عــودت دادنــد. وی تصریــح 

کــرده اســت.  کــرده تفکیــک قائــل شــده و در واقــع تصمیم گیرنــده بــرای پرداخــت حقــوق غیرمتعــارف تخلــف  پرداخــت 
عــادل آذر در جلســه فروردیــن مــاه 1۳۹6 کمیســیون برنامــه و بودجــه در آخریــن گــزارش خــود از پرونــده حقوق های نجومی نتوانســته 
بــود نظــر نماینــدگان حاضــر در جلســه را جلــب کنــد. »حســینعلی حاجی دلیگانــی« ، عضــو کمیســیون بــا بیــان اینکــه گــزارش رئیــس دیــوان 
گــزارش دیــوان محاســبات در مــورد تصمیم گیــران و عامــالن  محاســبات دربــاره حقوق هــای نجومــی قانع کننــده نبــود تصریــح داشــت: 
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ــه گفتــه حاجی دلیگانــی ایــن  ــه حسابرســی و دادسراســت و تعیین تکلیــف نشــده اســت. ب پرداخــت حقوق هــای نجومــی هنــوز در مرحل
ــای  ــار رؤس ــز در اختی ــس آن را نی ــس مجل ــه رئی ک ــود  ــده ب ــه ش ــس ارائ ــس مجل ــه رئی ــخه ای از آن ب ــته و نس ــه داش ــه محرمان ــزارش جنب گ

کمیســیون ها قــرار داده اســت. 
گــو بــا خبرنگار خبرگــزاری خانــه ملــت، در خصــوص حکــم دیــوان محاســبات مبنــی بــر تبرئــه آن دســته از  امیــر خجســته در گفــت و 
ــد، ضمــن غیــر شــفاف خوانــدن حکــم دیــوان محاســبات گفــت مقــرر شــده، عــادل  ــه از حقوق هــای نجومــی برخــوردار بودن ک مدیــران 
کســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی توضیحاتــی بــه  آذر رئیــس دیــوان محاســبات بــا حضــور در جلســه آتــی فرا

نماینــدگان در خصــوص رســیدگی بــه مســائل حقوق هــای نجومــی، ارائــه کنــد. 
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس شــورای اســالمی درباره رســیدگی بــه پرونده هــا در شــهریور 1۳۹6 گفــت: دســتگاه های 
ــده آغــاز  ــب ٨٨ پرون ع را در قال ــه ایــن موضــو ــد و رســیدگی ب ــراد متخلــف را ٤٠٠ نفــر معرفــی کردن ــی تعــداد اف ــی در آن برهــه ی زمان نظارت
کمــه و تعییــن تکلیــف متخلفــان اســت و دســتگاه های نظارتــی موظــف  کنــون بعــد از گذشــت مــدت زمــان کافــی نوبــت بــه محا کردنــد و ا
ح ایجــاد ســامانه ی حقــوق و دســتمزد را  بــه اجــرای ایــن امــر هســتند؛ مجلــس شــورای اســالمی نیــز در قالــب برنامــه ی ششــم توســعه طــر

ح از طــرف دولــت اجرایــی نشــده اســت.  کــه متاســفانه فعــال ایــن طــر کــرده  پیشــنهاد و تصویــب 
ــد، از  ــش ش ــیما پخ ــک س ــبکه ی ــه از ش ک ــک،  ــگاه ی ــه ن ــاه ۹8 در برنام ــنبه 1۵ تیرم ــامگاه ش ــبات ش ــوان محاس ــس دی ــادل آذر، رئی ع
گــزارش اولیــن  کــه طبــق ایــن  گــزارش فنــی در خصــوص پرونــده حقوق هــای نجومــی بــه مجلــس و ســران ســه قــوه ارائــه داد  ارائــه ســه 
کــه بــه مجلــس  گــزارش محرمانــه ای بــود  گــزارش دوم  گــزارش مهرمــاه در صحــن علنــی مجلــس ارائــه شــد )کــه پیش تــر ذکــر شــده بــود( ؛ 
ع-  کــه در آن دســتگاه- موضــو گــزارش خیلــی محرمانــه ای بــود  گــزارش ســوم هــم  و کمیســیون های مرتبــط و ســران ســه قــوه ارائــه شــد و 
گــزارش دوم و ســوم، ۵۷ میلیــارد تومــان بابــت حقوقهاینجومی پــول بــه خزانه دولــت بازگرداندیــم.  فــرد بررســی شــده بــود. مجموعــا از 
در ارتبــاط بــه حقوق هــای نجومــی ۷۰ دســتگاه پرونــده بابــت حقوق هــای غیرقانونــی بــه دســتگاه قضــا ارســال شــد و بــا آن هــا برخــورد 

کــه بــا آن هــا برخــود، برکنــار شــده و حتــی به زندان رفتنــد.  کــه تعــدادی از حقــوق بگیــران نجومــی بودنــد  صــورت گرفتــه اســت 
همچنیــن اللهیــار ملکشــاهی، رئیــس کمیســیون قضایــی مجلــس بــا اشــاره بــه قانــون »اصــالح مــاده ۲۲1 قانــون تجــارت« مصوبــه 

ــدن پول هــا راهگشــا باشــد.  ــد در بازگردان ــز می توان ــون نی اردیبهشــت 1۳۹۵گفــت: ایــن قان

جدول 3- اقدامات مجلس شورای اسالمی در مقابله با حقوق های نجومی

توضیحاتنتیجهطرح

ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران 
عالی

برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با توجه به قانون برنامه 
ششم توسعه ضرورتی برای تصویب قانون جدید در حوزه ساماندهی حقوق و دستمزد 

مدیران و مقامات کشور وجود ندارد. 97/03/29

مرکز پژوهش های مجلس

کثر و حداقل  الیحه قانونی مربوط به حدا
حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و 

آماده به خدمت

ح الزام دولت به در حال اجرا یک فوریت طر
اجرای عادالنه نظام پرداخت ها

قانون عدم عضویت در بیش از یک هیات مدیره؛ این قانون از تاریخ 9 خرداد ماه سال قانون اصالح ماده 221 قانون تجارت
جاری از سوی رئیس جمهور جهت اجرا ابالغ شده است. 

9۵/02/20 در کمیسیون قضایی 
تصویب شد

قوه قضاییه
ــا حضــور در برنامــه گفتگــو ویــژه خبــری در تیرمــاه  ع حقوق هــای نجومــی، معــاون اول دســتگاه قضــا ب ح شــدن موضــو پــس از مطــر
1۳۹۵ بــا توجــه بــه گزارش هــای ســازمان بازرســی دربــاره حقوق هــای غیــر متعــارف گفــت: فهرســت ۵۰ نفــره ای از یکــی از وزارت خانه هــا 
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کــه پنجــاه نفــر از مدیــران بــاالی ۴۰ میلیــون تومــان حقــوق می گیرنــد.  ارائــه شــده اســت 
ناصــر ســراج رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور، در اواخــر تیرمــاه 1۳۹۵ در خصــوص آخریــن وضعیــت پیگیــری قضایــی فیش هــای 
ــر ایــن قضیــه هســتیم.  ــان پیگی ــا همچن ــوا ارســال شــد و م ــه ســران ق ــه ب ــزارش در ایــن رابطــه در ایــن هفت گ نجومــی گفــت: چهارمیــن 
گفتــه برخــی از مقامــات و طبــق قانــون بســیاری از ایــن تخلفــات جنبــه قانونــی داشــتند و مــا امیدواریــم بتوانیــم  متاســفانه بنــا بــه 

سرچشــمه ها را بســته و ایــن معضــل را از ریشــه حــل کنیــم. 
ــا مدیــران بانک هــای  ــای یکــی از مدیــران بانکــی در مقایســه ب ــرد: رقابــت پایاپ ک ــاره ریشــه های ایــن معضــل چنیــن اشــاره  وی درب

ــا حقــوق ۲۳۰میلیــون تومانــی در پایــان ســال ۹۴ بگیــرد.  ملــت و تجــارت باعــث آن بــوده ت
هفتــم شــهریور غالمحســین محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه تــا ایــن لحظــه یــک مــورد هــم از مدیــران نجومــی 
گــر دســتگاه قضایــی کســی را احضــار کــرد گلــه نکنیــد. وی اذعــان کــرده  از ســوی دولــت بــه دســتگاه قضــا معرفــی نشــده اســت، گفتــه بــود ا
کــه بایــد انجــام می شــده صــورت  کــه بایــد داشــته باشــد نداشــته و کار ویــژه ای  ع شــتابی را  بــود بــه نظــر مــن قــوه قضاییــه در ایــن موضــو

نگرفتــه اســت. 
ــود:  ــه ب ــی گفت ــای نجوم ع حقوق ه ــو ــه موض ــاره ب ــا اش ــی ب ــئوالن قضای ــه مس ــهریورماه 1۳۹۵ در جلس ــه در 1۵ ش ــوه قضایی ــس ق رئی
کــه عــده ای بــا سوءاســتفاده از محمل هــای نادرســت قانونــی، حقوق هــای کالن دریافــت می کردنــد بســیار  ع حقوق هــای نجومــی  موضــو
ع اســت، چــه آنکــه سوءاســتفاده عظیمــی کــه در جهــت تخریــب اعتمــاد مــردم صــورت  بــد بــود و قطعــًا قــوه قضاییــه نیــز پیگیــر ایــن موضــو

گرفتــه و هنــوز هــم ادامــه دارد، قابــل چشم پوشــی نیســت. 
ناصــر ســراج ۴ مهرمــاه ۹۵ از بازگشــت شــش میلیــارد و ۲1۰میلیــون تومــان از پول هــای ایــن پرونــده بــه بیت المــال خبــر داد. براســاس 
نتایــج ایــن پیگیری هــا بیــش از شــش میلیــارد تومــان از ایــن حقوق هــای نجومــی شــامل مــواردی از قبیــل، روســای بانک هــا، بیمه هــا و 

شــرکت های تابعــه آن هــا، دریافــت و بــه بیت المــال بازگردانــده شــده اســت. 
حجت االســالم غالمحســین محســنی اژه ای، معــاون اول قــوه قضائیــه در جمــع دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در 
کــه بخشــی از حقوق هــای نجومــی مربــوط بــه ســال های اخیــر نیســت و از اقدامــات احمــدی نــژاد  اردیبهشــت مــاه 1۳۹6 بــا بیــان ایــن 
کــرد: متاســفانه پرداخت هــا در ســال های اخیــر و در ایــن دولــت اوج گرفــت. در دوره آقــای احمدی نــژاد در صنــدوق  شــروع شــده، اظهــار 
کــه بنــده و یــک نفــر از  کــرد تــا کل اختیــارات هیــات امنــا را بــه مدیرعامــل بدهــد؛ در حالــی  گیــری  توســعه ملــی ایشــان یــک روز رای 
نماینــدگان مجلــس مخالــف ایــن کار بودیــم، امــا ســایر افــراد تحــت تاثیــر احمدی نــژاد بــه ایــن مصوبــه رای دادنــد و آن را تصویــب کردنــد 
کــه آقــای  کار را  کــه براســاس آن اختیــارات حقوق هــا در آن بــه وجــود آمــد، ایــن  کــه بــه مدیــر عامــل و هیــات مدیــره اختیاراتــی داد 

ــود.  ــط ب ــه غل ــون و از پای ــد خــالف قان ــژاد کردن احمدی ن
گــزارش دیــوان  کــه در  براســاس اظهــارات غالمحســین محســنی اژه ای رقــم واقعــی حقوق هــای نجومــی ۲تــا ۳ برابــر آن چیــزی اســت 
ــا بیــان اینکــه حقوق هــای نجومــی در ســال های ۹۳، ۹۴  محاســبات آمــده بــود. آقــای اژه ای در نشســت خبــری 1۰ اردیبهشــت خــود ب
کیــد داشــت: اصــاًل یــک مــورد هــم در  و اواخــر ۹۵ رشــدی فوق العــاده داشــته اســت و حقوق هــای نجومــی واقعــًا سرســام آور بــوده، تأ
کــه در یــک وزارتخانــه مدیــرش متوســط دریافــت ماهانــه اش 1۰۰یــا  دولت هــای قبــل مثــل دولــت دهــم، نهــم و قبــل از آن نداشــته ایم 

1۵۰میلیــون تومــان باشــد. 
کــرده بــود  کــه دیــوان محاســبات در بررســی حقــوق بیــش از ۹۳هــزار نفــر از مقامــات و مدیــران کشــور اعــالم  ایــن در حالــی اســت 
ــده  ــت می ش ــادرات پرداخ ــک ص ــابق بان ــل س ــی، مدیرعام ــماعیل هلل گان ــه اس ــاه در وج ــان درم ــون توم ــا 6۲میلی ــوق ب ــم حق ــن رق باالتری
گــزارش دیــوان محاســبات می گفــت: صفــدر حســینی، رئیــس هیــأت عامــل صنــدوق توســعه ملــی بــا ۵۵میلیــون تومــان  اســت. همیــن 

درمــاه در جایــگاه دوم حقوق هــای نجومــی ایســتاده بــود. 
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 »عبــاس پوریانــی« رئیــس کل دادگاه هــای عمومــی و انقــالب تهــران در ارتبــاط بــا آخریــن وضعیــت پرونــده حقوق هــای نجومــی در 
کــه از  کــرد: تــا االن ۴۲ پرونــده بــا صــدور کیفرخواســت بــه مجمتــع قضایــی کارکنــان دولــت ارســال شــده اســت  خردادمــاه 1۳۹۷ تصریــح 
ایــن تعــداد پرونــده ۲1 فقــره منجــر بــه صــدور رأی شــده کــه 1۵ نفــر محکــوم و بــرای 6 نفــر حکــم برائــت صــادر شــده اســت کــه برخــی از ایــن 

افــراد محکــوم بــه رد مــال، مجــازات حبــس و جــزای نقــدی شــده انــد. 
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  خزانه واحد: راهکار سیستماتیک مقابله با حقوق های نجومی 

عــدم پرداخــت متمرکــز حقــوق و دســتمزد و پاداش هــای تعییــن شــده بــر اســاس ضوابــط مصــوب، بســتر بوجــود آمــدن پدیــده ای بــه 
کــه نظــام مالــی مــا فاقــد یــک سیســتم یکپارجــه پرداخــت اســت، هــراز  نــام حقوق هــای نجومــی را فراهــم آورده اســت. در واقــع از آنجــا 
گری در زمینــه حقوق هاینجومــی بــه ســرمایه های اجتماعــی کشــور یــورش می بــرد و اعتمــاد عمومــی را خدشــه دار  چنــد گاهــی یــک افشــا

می کنــد. راهــکار در ایــن عبــارت خالصــه می شــود: اســتقرار حســاب واحــد خزانــه و پرداخــت متمرکــز از طریــق ایــن حســاب. 
ــان  ــتمر کارکن ــای مس ــوق و مزای ــر حق ــال حاض ــزی در ح ــک مرک ــور و بان ــه داری کل کش ــط خزان ــده توس ــر ش ــات منتش ــق اطالع ــر طب ب
ــا توســط  ــا اســتفاده از ســامانه پای ــر یــک میلیــون و پانصــد هــزار نفــر هســتند، بــه صــورت مســتقیم ب ــغ ب کــه بال رســمی و پیمانــی دولــت، 
ــر در  ــزار نف ــدود ۹۰۰ ه ــه ح ک ــرورش  ــوزش و پ ــمی آم ــان رس ــوق کارکن ــه حق ــود. از جمل ــت می ش ــور پرداخ ــه کل کش ــزی از خزان ــک مرک بان
سراســر کشــور هســتند بــه صــورت همزمــان و یکجــا بــا ایــن ســاز و کار پرداخــت می شــود کــه بــه تازگــی ایــن امــر بــه پرداخــت حقــوق معلمــان 
کــه ایــن پرداخــت مســتقیم شــامل مزایــای غیــر مســتمری ماننــد  کــرده اســت. امــا مســئله اینجــا اســت  حق التدریســی هــم تســری پیــدا 
پــاداش و اضافــه کاری و... کــه در برخــی مــوارد بخــش مهمــی از حقــوق کارکنــان و مدیــران دولتــی را تشــکیل می دهــد نمی شــود. در واقــع 
کــه هــر  پرداخــت مســتقیم صــورت گرفتــه توســط خزانــه در مــورد همــه دریافتی هــای یــک نفــر از دولــت اتفــاق نمی افتــد و اطالعــات آن 
یــک از کارکنــان دولــت دقیقــا در هــر مــاه چقــدر دریافتــی دارد بــرای یــک متولــی مشــخص در کشــور قابــل حصــول نیســت. بــه ایــن ترتیــب 

کــه انتشــار فیش هــای حقــوق برخــی مدیــران در رســانه ها شــگفتی و غافلگیــری می آفرینــد.  اســت 
در واقــع بــا وجــود اســتانداردهای تعییــن شــده در مــورد نحــوه پرداخــت حقــوق و مزایــای کارکنــان دولــت و حتــی در صورتــی کــه طبــق 
بنــد ط جــز 6 تبصــره ۲ قانــون بودجــه 1۳۹8 کشــور دولــت نســبت بــه تعییــن، ابــالغ و اعــالم حقــوق و مزایــای مدیــران عامــل و اعضــای 
هیــأت مدیــره موظــف و غیرموظــف شــرکت های دولتــی و وابســته بــه نهادهــای عمومــی در ســه ســطح کوچــک، متوســط و بــزرگ اقــدام 
کلیــه شــرکت های مشــمول حقــوق و مزایــای مصــوب را از ابتــدای ســال 1۳۹8 مطابــق آن پرداخــت کننــد، بــاز هــم ابــزار قابــل  کنــد و 
کــه ایــن پرداخت هــا بــه صــورت  اطمینانــی بــرای رصــد آنکــه ایــن ضوابــط در پرداخت هــا رعایــت شــود وجــود نخواهــد داشــت. چــرا 

کنــده بــوده و رصــد بــه موقــع آن هــا مشــکل اســت.  متمرکــز صــورت نمی گیــرد و اطالعــات نحــوه پرداخت هــا بســیار پرا
ــا دولــت کار می کننــد و حقــوق آن هــا از بودجــه عمومــی پرداخــت می شــود بــرای دولــت قابــل  کــه ب کــه همــه کســانی  ــر ایــن  عــالوه ب
گرچــه طبــق تبصــره ۲ قانــون بودجــه 1۳۹8  احصــا نیســتند و بنابرایــن حقــوق آن هــا از طریــق خزانــه بــه طــور مســتقیم صــورت نمی گیــرد. ا
ــی و  ــمی، پیمان ــان رس ــتمر کارکن ــتمر و غیرمس ــای مس ــوق، فوق العاده ه ــه حق ــوط ب ــات مرب ــام اطالع ــد تم ــی مکلفن ــتگاههای اجرائ »دس
قــراردادی خــود را در اختیــار ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار 
ج در حکــم کارگزینــی و قراردادهــای  دهنــد و واحدهــای مجــری موظفنــد حقــوق و مزایــای کارکنــان رســمی، پیمانــی و قــراردادی منــدر
کارآیــی آن هــا  منعقــده را برابــر قوانیــن و مقــررات مربــوط و ســایر پرداخت هــای غیرمســتمر مربــوط بــه کارکنــان را معطــوف بــه عملکــرد و 
گــردآوری نشــده اســت تــا همــه مــوارد برشــمرده در ایــن قانــون را  محاســبه و پرداخــت کننــد.« امــا تــا کنــون ایــن اطالعــات بــه طــور کامــل 

کــرد.  بتــوان بــه صــورت مســتقیم توســط خزانــه پرداخــت 
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کــه بــا وجــود بزرگــی ابعــاد و پیچیدگــی فعلــی  در صــورت اجــرای قوانیــن فوق الذکــر و بکارگیــری فنــاوری نویــن می تــوان امیــدوار بــود 
کــه در قوانیــن گذشــته نیــز  کــرد. قاعــده ای  پرداخت هــا بــه کارکنــان و مدیــران دولتــی، بــه ســمت شــفافیت و پرداخــت متمرکــز حرکــت 
رعایــت می شــده و بــه دلیــل حجــم کوچک تــر دولــت و پیچیدگی هــای کمتــر آن قابــل حصــول بــوده و بــا بــزرگ شــدن و پیچیــده شــدن 

مســئله دچــار تغییــر شــده اســت. 
ــه ایــن  ــز انجــام می شــد. ب ــه صــورت متمرک ــون محاســبات عمومــی پیشــین مصــوب 1۳۴۹/1۰/1۵ پرداخت هــا ب در حقیقــت در قان
کــه هــر یــک از دســتگاه های اجرایــی، مســتقر در مرکــز و یــا در اســتان، بــه صــورت مجــزا و بــا ارائــه درخواســت وجــه مســتقیمًا  ترتیــب 
ع بــا تصویــب قانــون محاســبات عمومــی فعلــی مصــوب  وجــوه مــورد نیــاز خــود را از خزانــه داری کل کشــور دریافــت می کــرد. ایــن موضــو
1۳66/6/1 و بــر اســاس آییــن نامــه اجرایــی مــاده )۷۴( ایــن قانــون دچــار تغییــر شــد و پرداخت هــا از حالــت متمرکــز بــه غیــر متمرکــز تغییــر 
ماهیــت داد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن پیشــینه در پرداخــت متمرکــز و تجربــه موفــق کنونــی پرداخــت متمرکــز حقــوق و مزایــای مســتمر 
غ از نواقــص آن- توســط خزانــه می تــوان بــا بســط ایــن شــیوه در مــورد همــه کارکنــان دولــت و همــه اجــزای  کارکنــان رســمی و پیمانــی - فــار
ج از ضوابــط تعییــن شــده توســط دولــت نیــز جلوگیــری  ج از عــرف و خــار پرداختــی بــه کارکنــان دولــت، از پرداخــت حقــوق و مزایــای خــار
کــرد. عــالوه بــر ایــن کــه از ایــن طریــق در جهــت ارتقــای ســطح مدیریــت نقدینگــی وجــوه حاصــل از درآمدهــای کشــور، جلوگیــری از رســوب 
نقدینگــی در حســاب های بانکــی دســتگاه های اجرایــی متمرکــز و اســتانی و ایجــاد نظــم و انضبــاط مالــی در سیســتم پرداخت هــا حرکــت 

می کنیــم. 
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  پیوست: روزشمار رخدادهای مربوط به پرونده حقوق های نجومی

1۳۹۵/۲/1۵- تکذیب علیرضا منادی نماینده مجلس از دریافتی 1۵۰ میلیون تومان در ماه  ●
1۳۹۵/۲/16 - انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی  ●
1۳۹۵/۲/1۷- پوشش خبری فیش های حقوقی در صدا و سیما  ●
1۳۹۵/۲/1۹ -انتشار تصاویر فیش های حقوقی معاونان بیمه مرکزی  ●
1۳۹۵/۲/۲۲ - استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی  ●
1۳۹۵/۳/۵ - وزیر اقتصاد فیش های نجومی حقوق مدیرانش را میراث دولت قبل خواند.   ●
1۳۹۵/۳/1۹ - انتشار فیش حقوقی علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران  ●
1۳۹۵/۳/۲۲ - دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به پرداخت غیرمتعارف مدیران بانکی  ●
ــال   ● ــت الم ــه بی ــوه را ب ــایی و وج ــف را شناس ــوارد تخل ــه م ــت هم ع وق ــر ــا اس ــه ت ک ــاون اول  ــه مع ــور ب ــس جمه ــه رئی 1۳۹۵/۳/۲۳- نام

بازگردانــد. 
ع حقوق های نجومی  ● 1۳۹۵/۳/۲۴ - آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه، دستور ورود سازمان بازرسی به موضو
1۳۹۵/۳/۲۴ - نوبخت، سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری، حقوق ها قانونی بوده است اما از مردم عذرخواهی کرد.   ●
1۳۹۵/۳/۲۵ - دیوان محاسبات پرداخت حقوق نجومی به برخی مدیران دولتی را تایید کرد.   ●
1۳۹۵/۳/۲۷ - انتشار فیش حقوقی »سید صفدر حسینی« ریاست صندوق توسعه ملی  ●
1۳۹۵/۳/۳۰- انتشار فیش حقوقی محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک تجارت  ●
1۳۹۵/۳/۳1-مدیرعامل بیمه ایران با حکم وزیر اقتصاد برکنار شد بخاطر دریافت وام 6۰۰ میلیونی  ●
1۳۹۵/۴/1 - ارســال فهرســت مجموعــه حقوق هــای دریافتــی متوســط یکســال مدیــران ارشــد دســتگاه های اجرایــی بــه دفتــر معــاون   ●

اول رئیــس جمهــوری و صــدور دســتور تشــکیل کمیتــه ای ســه نفــره بــرای رســیدگی و تطبیــق دریافتی هــا بــا قوانیــن
1۳۹۵/۴/1 - حضور وزیر اطالعات در مجلس شورای اسالمی و اعالم ورود جدی و برخورد با حقوق بگیران نجومی  ●
کید ایشان بر برخورد قاطعانه  ● 1۳۹۵/۴/۲ - دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت با مقام معظم رهبری و تا
1۳۹۵/۴/۳- برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران با دستور وزیر کار  ●
1۳۹۵/۴/۳- تکذیب روابط عمومی استانداری تهران درباره حقوق سیدحسین هاشمی استاندار تهران  ●
کــه بــاالی ۴۰ میلیــون   ● 1۳۹۵/۴/۳ - محســنی اژه ای در گفتگــو ویــژه خبــری از فهرســت ۵۰ نفــره مدیــران یکــی از وزارتخانه هــا گفــت 

حقــوق دارد. 
1۳۹۵/۴/۵- پیشنهاد حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور برای تشکیل کمیته شفافیت براساس اصل 1۲۷ قانون اساسی  ●
1۳۹۵/۴/6- علی الریجانی مرکز پژوهش ها را مامور تهیه گزارش راهکارهای قانونی برخورد با حقوق های غیرمتعارف کرد.   ●
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1۳۹۵/۴/6- تکذیب سرتیپ رمضان شریف از حقوق ۴۰ میلیونی خود  ●
ح کرد.   ● 1۳۹۵/۴/8 - روزنامه ایران موارد مشابه از حقوق های غیرمتعارف در دولت قبلی مثل مورد مهرداد بذرپاش را مطر
1۳۹۵/۴/8- پنجاه مدیر نفتی بیش از ۵۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند.   ●
1۳۹۵/۴/1۰- عزل مدیر عامل بانک ملت پس از رسانه ای شدن فیش ها حقوقی  ●
1۳۹۵/۴/1۲- پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رئیس جمهور   ●
1۳۹۵/۴/1۳- انتشار وام های مدیر عامل بانک تجارت  ●
1۳۹۵/۴/1۳- انتشار دریافتی های مدیرعامل بانک صادرات  ●
1۳۹۵/۴/1۴ - بیانیــه حســن روحانــی خطــاب بــه مــردم و اعــالم وعــده برنامه ریــزی و ســاماندهی »نظــام شــفافیت اطالعــات« در   ●

ــی ــارف عموم ــع و مص مناب
1۳۹۵/۴/18 - انتقاد از حقوق های نجومی از تربیون نماز جمعه  ●
ــدور   ● ــی و ص ــای حقوق ــئله فیش ه ــه مس ــه جانب ــی هم ــرای بررس ــور ب ــس جمه ــه رئی ــژه ای ب ــه وی ــزارش کمیت گ ــار  1۳۹۵/۴/۲۰ - انتش

بیانیــه ۹ مــاده ای رئیــس جمهــوری
ح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی مازاد در مجلس شورای اسالمی  ● 1۳۹۵/۴/۲۷ - تصویب یک فوریتی طر
1۳۹۵/۴/۲8 -رئیس سازمان بازرسی از ارسال چهارمین گزارش به سران قوه درباره فیش های حقوقی خبر داد.   ●
1۳۹۵/۴/۲۹- انتشار خبر بازداشت مدیرعامل بانک ملت  ●
1۳۹۵/۵/۴- انتخاب مدیرعامل معزول بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت  ●
1۳۹۵/۵/11 - شورای حقوق و دستمزد، در مصوبه ای سقف پرداختی های مدیران را مشخص کرد.   ●
1۳۹۵/۵/1۳ - با دستور رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی تشکیل شد و مدیریت نظام پرداخت شکل گرفت.   ●
کید بر اینکه راه مبارزه با فساد شفافیت است.   ● 1۳۹۵/۵/1۵- حضور رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی و تا
کید رهبری در پاسخگویی به مردم  ● 1۳۹۵/6/۳ - دیدار هیات وزیران در هفته دولت با مقام معظم رهبری و تا
1۳۹۵/6/۳- انتشار مطلب »۲هزارمیلیارد تخفیف و تقسیط خاص« درباره شهرداری در روزنامه شرق  ●
1۳۹۵/6/۷- انتشار مطلب »خانه های نجومی« در روزنامه شهروند  ●
کار ویــژه ای و شــتابی بــرای   ● 1۳۹۵/6/۷- غالمحســین اژه ای از احتمــال احضــار مدیــران دولتــی خبــر دارد. و اینکــه دســتگاه قضــا 

کارهــا نداشــته اســت. 
کنش روزنامه کیهان با تیتر »دست درازی به بیت المال خیانت است چه در شهرداری چه در دولت«   ● 1۳۹۵/6/8 - وا
1۳۹۵/6/۹- انتشــار تصویری از یک نامه در ســازمان بازرســی کشــور که در آن شــهرداری تهران به »ارتشــاء، اختالس و کالهبردادی«   ●

و »تضییــع امــوال عمومــی« بــه مبلــغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان توســط ســایت معماری نیوز
1۳۹۵/6/1۲- دستور پیگیری عبدالرضا رحمانی فضلی برای تخلفات منسوب به شهرداری  ●
1۳۹۵/6/1۲- موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران تنها به مسئله فیش های حقوقی نجومی پرداخت.   ●
ع از سوی قوه قضاییه  ● کنش رئیس قوه قضاییه به حقوق های نجومی و دستور پیگیری این موضو 1۳۹۵/6/1۵- وا
1۳۹۵/۷/۴- رئیس سازمان بازرسی از بازگشت 6 میلیارد و ۲1۰ میلیون تومان از حقوق های نجومی به بیت المال خبر داد.   ●
ح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استراد دریافتی های مازاد  ● 1۳۹۵/8/۲۳- مخالفت نمایندگان مجلس با کلیات طر
ع حقوق هــای   ● کــه موضــو کیــد بــر ایــن  1۳۹۵/۹/۷- دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا فرماندهــان و مســئوالن نیــروی دریایــی ارتــش و تا

نجومــی را ناتمــام نگذاریــد. 
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ح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کرد.   ● 1۳۹۵/۹/۲1- مجلس شورای اسالمی با یک فوریتی طر
1۳۹۵/11/1۲- رئیــس دیــوان محاســبات از بازگشــت ۲۳ میلیــاردی و ۳۰۰ میلیــون تومانــی از حقوق هــای غیرمتعــارف بــه خزانــه خبــر   ●

داد. 
1۳۹6/1/1۵- رئیــس دیــوان محاســبات در جلســه کمیســیون برنامــه و بودجــه در آخریــن گــزارش خــود از پرونــده حقوق هــای نجومــی   ●

نتوانســت نظــر نماینــدگان را جلــب کند. 
کــرد بخشــی از   ● 1۳۹6/۲/۷- حجت االســالم غالمحســین محســنی اژه ای، معــاون اول قــوه قضائیــه در جمــع دانشــجویان بیــان 

حقوق هــای نجومــی مربــوط بــه ســال های اخیــر نیســت و از تصمیم هــای احمــدی نــژاد شــروع شــده اســت. 
1۳۹6/۲/۲۹- برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  ●
1۳۹6/۴/1۳- انتشار جمع وام های دریافتی محمد ابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک تجارت  ●
1۳۹6/1۰/۰8- برکناری محمد ابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک تجارت بخاطر فیش حقوقی و وام های نجومی  ●
1۳۹6/11/18- بازگشت ۷۰۰ میلون تومان از سوی صفدرحسینی، صندوق توسعه ملی  ●
کــرد تــا االن ۴۲ پرونــده بــا صــدور کیفرخواســت بــه مجمتــع   ● 1۳۹۷/۳/۴- رئیــس کل دادگاه هــای عمومــی و انقــالب تهــران بیــان 

ــال شــده اســت.  ــت ارس ــان دول قضایــی کارکن
1۳۹۷/۷/18- انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک دی، با مبلغ ماهیانه ۴8 میلیون تومان  ●
1۳۹8/۴/۳- انتشار لیست حقوق و مزایا مدیران عامل و هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه   ●
1۳۹8/۴/1۵ - مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در مــورد شــفافیت و انتشــار اطالعــات حقــوق و دســتمزد و مــدارک تحصیلــی   ●

اعضــای صنــدوق بازنشســتگی موضع گیــری کــرد. 
1۳۹8/۴/1۵- رئیــس دیــوان محاســیات در شــبکه یــک ســیما از ارســال گزارشــات محرمانــه گفــت و همچنیــن بیــان کــرد ۵۷ میلیــارد   ●

تومــان از حقوق هاینجومــی بــه خزانــه داری بازگردانــه شــد. 
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  فهرست منابع

رئیس کل بیمه مرکزی استعفا کرد، خبرگزاری فارس، 1۲: ۴۰ - ۲۲/۲/1۳۹۵  ●
مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد، روزنامه اعتماد، شماره ۳۵6۲ به تاریخ، 1۳۹۵/۴/8 صفحه ۳   ●
کــه به ناحــق پرداخــت شــده بــه بیت المــال مســترد شــود،   ● دســتور روحانــی بــه جهانگیــری دربــاره حقــوق نجومــی مدیــران: وجوهــی 

خبــر آنالیــن: ۲۳ خــرداد 1۳۹۵ - ۰8: ۰۷
ک، ۲۴ خرداد 1۳۹۵ - 16: ۲۰  ● کنش متناقض به ماجرای فیش های حقوقی ده ها میلیونی، تابنا دو وا
مدیر معزول افشای فیش های نجومی حقوق/ موج برکناری ها به صندوق توسعه ملی می رسد، خبرگزاری فارس، 1۳۹۵/۴/11   ●
ک، 1۴تیر 1۳۹۵   ● بیانیه رئیس جمهور دربارۀ حقوق های نجومی، سایت خبری تابنا
6۰۰ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره سایپا درسال های8۷ و 88، روزنامه ایران، 8 تیر 1۳۹۵   ●
 بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیات دولت، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای، 1۳۹۵/6/۳  ●
 حقوق های نجومی مجوز قانونی داشت/ از مردم عذرخواهی می کنیم، خبرگزاری تسنیم، 1۳۹۵/۳/۲۴  ●
 متن کامل گزارش ویژه مرکز پژوهشهای مجلس درباره حقوقهای نجومی، سایت خبری راز پول، 1۳۹۵/۴/1۵  ●
صدقــی: وزیــر نمی توانــد مــن را برکنــار کنــد/ بــه چــه دلیــل بایــد فــرار کنــم؛ مگــر جرمــی مرتکــب شــده ام؟ ، ســایت خبــری مشــرق نیــوز،   ●

1۳۹۵/۴/۵
گــوش نکردنــد/ حقوق هــای پرداختــی غیرقانونــی خیلــی راحــت بــه خزانــه   ● پیــش از افشــای فیش هــا بــه بیمه هــا تذکــر دادیــم 

 1۳۹۵/۳/۳1 تســنیم،  خبرگــزاری  بازمی گــردد، 
 انتقــاد از حقوق هــای نجومــی از تریبــون نمازجمعــه تهــران: ۹۵۰ مدیــر غارتگــری کردنــد /فکــر می کننــد ایــن زرنگــی اســت، ســایت   ●

خبــری خبرآنالیــن، 18 تیــر 1۳۹۵ 
حســام الدیــن آشــنا: دولــت تهدیــد فیش هــای حقوقــی را تبدیــل بــه فرصــت کنــد/ تــا پایــان ســال منتظــر رو شــدن فیش هــای بیشــتری   ●

باشــیم، ســایت ایــران آنالیــن، 1۳۹۵/۴/۴
عبد اهلل ناصری، روزنامه وقایع اتفاقیه، 1۳۹۵/۴/۹  ●
حقوق نجومی؛ از میراث دولت قبل تا حق قانونی مدیران +جدول، سایت خبری مشرق نیوز، 1۳۹۵/۴/1۴  ●
مشروح گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی+ متن کامل، خبرگزاری مجلس شورا اسالمی، 1۳۹۵/۷/11  ●
حقوق های نجومی قانونی شد، سایت خبری صراط، 1۳۹۵/1۲/11  ●
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