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در آغوش برادر

خاطرهپرایدیامام جمعهودرآمدزاییشهرداریازقطعدرختان!
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سالبرادرشهیدشرادرآغوشگرفتهبازتابزیادی
درفضایمجازیداشت

خاطرهپرایدیامامجمعه
خاطره آیت ا ...عاملی از سایپا در دیدار با وزیر صمت با
واکنش های شوخ طبعانه کاربران همراه شد .او گفت:
«به تازگی در بازدید از یکی فامیل ها هنگام برگشت
سوار پراید خودم شدم اما بعد از گذشت چند لحظه
متوجه شدم که پراید شخص دیگری را باز کرده و
سوار آن شده ام .عنایت خداوندی با من همراه بود که
متوجه تغایر شد و به سرعت پیاده شدم وگرنه افتضاح
بزرگی برای خودم و مخصوصا ًبرای عنوان امامت جمعه
و نمایندگی مقام معظم رهبری درست می شد و شایعه و
تهمت همه جا را فرا می گرفت که امام جمعه اردبیل در
هنگام سرقت خودرو دستگیر شد .با این حادثه آتش
حسرت وجودم را فرا گرفت که سازنده این خودرو می
توانست به سادگی با تعبیه یک کد امنیت خودرو را حفظ
کند اما در سایه نبود رقابت و وجود انحصار ،غرور ملی
ملت ما تماما ًشکسته شده است».

شهرداریبهدنبالدرآمدازقطعدرختان!
گزارشی از بودجه  ۱۴۰۰شهرداری تهران در فضای
مجازی منتشر شد که یکی از بندهای درآمدی شهرداری
توجه کاربران را به خود جلب کــرد .در این گزارش
شهرداری به دنبال کسب درآمد از جریمه قطع درختان
است و برای این منظور پیش بینی درآمد  300میلیاردی
هم کرده است .جالب این جاست که این ردیف بودجه
در سال  ۱۳۹۹صفر در نظر گرفته شده بود ،اما در سال
 ۱۴۰۰شهرداری تهران از محل قطع درختان پایتخت باید
درآمد  ۳۰۰میلیارد تومانی کسب کند .کاربری نوشت:
«شهرداری به جای این که بودجه ای برای کاشت درخت در
نظر بگیره به دنبال درآمدزایی از قطع کردن درختاست؟!»
کاربر دیگری نوشت« :شهردار تهران در حالی به دنبال
درآمد از قطع درخت هاست که قبلترها گفته بود دعا
کنید باد بیاد تا آلودگی هوا نداشته باشیم!»





3.9 M views

اعتراضدامدارانفرانسویباکودگاوی!
ویدئویی از اعتراض دامــداران کشور فرانسه که در
مقابل تاالر شهر کلرمون فران کود گاو و پشم احشام
ریختند ،بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .این عده
از دامداران در اعتراض به سیاستهای ناعادالنه شرکت
های گلوبالیست علیه دامداران این حرکت را انجام داده
اند .اما قبل از مرور واکنش کاربران بد نیست بدانید
گلوبالیستهاآرزومندسیستمیهستندکهدرآنکنترل
کامل را بر تمام جنبه های زندگی داشته باشند و بیشتر از
هر چیزی خواهان سلطه و مدیریت تک تک جزئیات تمدن
و مهندسی اجتماعی بشر بر اساس تصویری هستند که
خود می پسندند .کاربری نوشت« :فکر می کردم این نوع
اعتراض که کود گاوی بریزی جلوی اداره ای مال کشور
ماستوبرایکشورهایدیگهقفله».کاربردیگرینوشت:
«باز این گلوبالیست چه کوفتیه و از کجا پیداش شده؟!»

3.4 M views

حادثهخبرنمیکند
هنوز حادثه تلخ برق گرفتگی نوجوان  14ساله تهرانی در
پارک الله که جانش را در مرداد امسال گرفت ،فراموش
نکرده ایم که تصاویری از وضعیت بد سیم کشی ستون
برقی که ادعا شده متعلق به اردبیل است در شبکه های
اجتماعی بازنشر شد .همان طور که در تصویر می بینید،
سیم های این تیر چراغ برق در حالی بدون محافظ هستند
که برف سنگینی باریده و می تواند خدایی نکرده خطرات
جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .کاربری نوشت:
«چرا منتظریم حادثه ای رخ بده بعد دنبال مقصر بگردیم و
مشکل رو رفع کنیم؟» کاربر دیگری نوشت« :قبل از این
که اتفاق بدی رخ بده باید شرکت برق این جور نواقص
رو که با کمترین هزینه می شه درست کرد ،اصالح کنه تا
خدایی نکرده شاهد به خطر افتادن جون کسی نباشیم».





2.8 M views

2.1 M views

دردسرهایعملزیباییدرکشوردیگر

میوهدانهایشد!

خیلی ها فکر می کنند مهد عمل های زیبایی ایران است،
این در حالی است که این گونه نیست و هر سال کلی از
شهروندان کشورهای مختلف برای عمل زیبایی به کره
جنوبی سفر می کنند ،چون عمل زیبایی در کره جنوبی
نسبتبهبسیاریازکشورهاارزانتراست.گفتهمیشود
چینیها پرطرفدارترین گردشگران عمل زیبایی در کره
هستند و به تازگی هم تصاویری از توانایی های پزشکان
زیبایی کره ای که چهره چینی ها را از این رو به آن رو می
کنند ،در فضای مجازی دست به دست می شود .اما نکته
بامزه داستان این جاست که چون عکس گذرنامه چینیها
با قیافه بعد از عمل که بسیار تغییر کرده مطابقت ندارد،
برای برگشت به کشورشان مشکالت زیادی را باید تحمل
کنند .کاربری نوشت« :پس تنها مردم کشور ما به عمل
زیبایی عالقه ندارن و چینی ها هم دنبالشن!»

گرانی های اخیر روز به روز سفره مردم را کوچک تر
کرده و هر روز دهک های متوسط و پایین برای این که
بتوانند تا پایان ماه شکم شان را سیر کنند ،چیزی را از
سفره معیشتی شان کم می کنند .یک روز گوشت ،یک
روز مرغ ،یک روز لبنیات و حاال هم میوه و سبزی .یک
گزارش تصویری در فضای مجازی منتشر شد که در آن
مردم از خرید دانه ای میوه آن هم برای بچه هایشان می
گفتند .این ویدئو واکنش های زیادی را به همراه داشت.
کاربری نوشت« :مسئولی که میگی ما کاری کردیم مردم
مشکالت معیشتی رو حس نکنن بیا این ویدئو رو ببین
بعد نظرت رو بگو ».کاربر دیگری نوشت« :این روزها
هیچ چیز نمی چرخه جز بر مدار گرونی ».کاربری هم
نوشت« :یه زمانی فکر می کردیم میوه دونه ای خریدن
خیلی خارجی طوره االن فهمیدم اشتباه می کردم».

عکس :شهاب الدین قیومی

2.4 M views

3.1 M views

چند روز پیش بود که خبر پیدا شدن پیکر مطهر خلبان
شهید دفاع مقدس ،شهید بیرجند بیک محمدی پس از
گذشت  32سال از شهادتش اعالم شد .مراسم تشییعی
برای او در پایگاه شکاری دزفول و پایگاه هوایی شهید نوژه
همدان برگزار شد .سپس پیکر مطهر او در حرم رضوی
توسط خدام امام رضا(ع) تشییع و گرد ضریح مطهر طواف
داده شد اما در این میان تصویر تاثیرگذاری از بهرام بیک
محمدی برادر شهید که در آمبوالنس در کنار پیکر برادرش
دراز کشیده و او را در آغوش گرفته بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت .امروز درباره این شهید که بعد از  32سال در
آغوش برادر آرام گرفته بیشتر نوشته ایم.
▪آخرین پرواز
شهید بیرجند بیک محمدی خلبان نیروی هوایی ارتش
ایران 6 ،خرداد  ،۶۷چند ماه مانده تا پایان جنگ ،در یک
ماموریت ،باالی کانال ماهی ،آن طرف شلمچه هواپیمایش
توسط دشمن هدف قرار گرفت و دیگر خبری از او نشد تا این
که چند روز پیش در تفحصی که در خاک عراق در حال انجام
است ،پیکر مطهر این شهید به همراه لباس خون آلودش
تفحص شد و به آغوش کشور بازگشت .سردار باقرزاده،
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای
مسلح درباره نحوه پیدا شدن پیکر خلبان شهید بیرجند
بیک محمدی گفته« :بعد از شناسایی اولیه محل مفقود
شدنپیکر،درمرحلهدومتفحص،منطقهدقیقمشخصودو
دستگاه بیل مکانیکی به محل اعزام شد .در روز چهارشنبه
ششم اسفند 99در آستانه روز پدر ،چتر دم هواپیما و سپس
پیکر شهید در عمق چهار متری زمین پیدا شد .بخشی از
استخوانهایپیکراینشهیددفاعمقدسبههمراهپیراهن
خونی او و اجزایی از لباس خلبانی اش پیدا شد».
▪شهید بیک محمدی که بود
خلبان شهید بیرجند بیک محمدی در  15اسفند سال
 1326در تهران متولد شد .او پس از گذراندن تحصیالت
ابتدایی ،متوسطه و گرفتن دیپلم طبیعی در تهران در
اول آبان  1348به استخدام آموزشگاه همافری نیروی
هوایی درآمد .دوره های تخصصی وسایل زمینی هواپیمای
اف  4را در ایران و آمریکا گذراند و از آن جا که عالقه وافری
به خلبانی داشــت ،تغییر رشته داد و پس از موفقیت در
آزمون های مربوط ،به استخدام دانشکده خلبانی نیروی
هوایی درآمد .آموزش مقدماتی پرواز را در ایران گذراند و
برای تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزام شد و پس از 350
ساعت پرواز با هواپیمای اف ،33تی ،41تی 37و تی 38به
ایران بازگشت و به جمع خلبانان هواپیمای اف  5در پایگاه
چهارم شکاری پیوست.
▪برگرفته از صفحه اینستاگرام مصطفی مسجدی
* من بــرادر نــدارم ولی میفهمم یک روز دلتنگی چطور
بختک میشود و راه نفست را میبندد .درک می کنم
این برادر چطور بعد از  32سال دلتنگ برادر است .ببین
مادرش در این  32سال چه حالی داشته!
* آقای بیرجند بیک محمدی! اگر کسی بگوید «االن انکسر
ظهری» یعنی شبیه برادر شما میشود؟ اگر کسی برادرش
را در بغل بگیرد و بگوید «بیچاره» شدم ،یعنی شبیه برادر
شما شده است؟ آقای بیرجند بیک محمدی! اگر کسی پیکر
برادرش را بردارد و بیاورد و بگذارد توی خیمهها و بعد عمود
خیمه برادر را بندازد ،شبیه برادر شما میشود؟
* قهرمان وطن .خوش آمدی خلبان بــزرگ .خدا به دل
برادرت صبر بدهد .به دل دختر و پسرت و به دل زنی که
 ۳۲سال عاشقانهترین آهنگ برایش «گلی گم کرد هام»
بوده است.

اقبالجهاینبهدسمتزدمنطقهای
کشورهای مختلف همچونچین،ژاپن،اندونزی،انگلیسوآمریکاچگونهدستمزدکارگرانشانرا
تعیینمیکنندوچهالگوییپرطرفدارتراست؟

رعیتنواز-یکیازاهدافمهماقتصادی-اجتماعیدولتهاحمایتوپشتیبانیازنیرویکاربرایحفظوارتقایقدرتخریدو
رفاهزندگیوتامینامنیتشغلیآنانودرنهایتایجادمحیطیمناسببراینیروهایفعالجامعهاست.بههمیندلیلهرسالدر
ماههایپایانیسال،شورایعالیکارجلساتیرابرایتعیینحداقلحقوقودستمزدکارگرانباحضورنمایندهکارگران،نماینده
کارفرمایانونمایندهدولتتشکیلمیدهدتاحداقلحقوقکارگرهارابرایسالآیندهتعیینکند.اتفاقیکههرسالبهیکیاز
چالشهای مهم کشور تبدیل میشود و در بیشتر موارد هم در حالی حداقل دستمزد تعیین می شود که هیچ کدام از دو طرف از
آن رضایت ندارند .اما نگاهی به شیوه دیگر کشورها در تعیین حداقل دستمزد نشان می دهد که شیوه سنتی که در کشور ما در
حالاجراستنسبتبهکشورهایدیگرنقصهاییدارد.هرچندامسالموضوعمنطقهایشدندستمزددرکشورمانبهنتیجه
نرسیداماامیدواریمدرسالآیندهبهاینموضوعتوجهشود .امروزضمنبررسیتاریخچهتعیینحقوقودستمزدبهتجربهدیگر
کشورهابرایتعیینحداقلحقوقودستمزدکارگرانپرداختهایم.
▪تاریخچهحداقلدستمزد

از قرن ها پیش حداقل دستمزد مورد توجه بوده است .ماهنامه
کار و جامعه مدعی است از  2000سال قبل از میالد مسیح
موضوع حداقل دستمزد در قوانین حمورابی دیده شده .در آن
سال ها مزد کارگران این گونه تعیین می شده که هر کارگر باید
ساالنه 8گوسفند مزد بگیرد یا بر اساس لوح های به دست آمده
از تخت جمشید مشخص است که مزد کارگران در آن سال ها
عمدتا به صورت کاال پرداخت می شده و پایه اصلی محاسبه آن
«جو»بودهاست.درعصرنوهمزالندنودرسال ،1894استرالیا
در سال  ،1902انگلستان در سال  ،1909فرانسه در سال
 ،1915اتریش در سال  ،1918اسپانیا در سال  1926و
بلژیک در سال 1934قوانینی را در خصوص حداقل دستمزد
به اجرا گذاشتند .در ادامه برخی کشورهای آفریقایی بعد از
جنگجهانیاولقوانینیرابهمنظورجلوگیریازسوءاستفادهاز
استخدامکارگرانبومیتصویبکردند.درایرانموضوعحداقل
دستمزدبهصورتقانونیدرتبصرهیکماده 14اولینقانونکار
مصوب  1325دیده شده است .به موجب ماده  41قانون کار
 1365شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل
دستمزد کارگر را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با
توجهبهمعیارهایتعریفشدهتعیینکند.
▪نحوهتعیینحداقلدستمزددرکشورها

با نگاهی اجمالی به نحوه تعیین حقوق و دستمزد در دیگر
کشورها می بینیم که در بیشتر کشورها حداقل دستمزد به
صورتمنطقهایتعیینمیشود.ایندرحالیاستکهایناتفاق
در کشور ما به صورت ملی رخ می دهد .البته در سال 1353در
کشور ما هم دستمزد به صورت منطقه ای و بر اساس نوع شغل
تعیینمیشدهبهطوریکهمزدکارگرانکارخانههایالستیک
سازی با دستمزد کارگران تلویزیون سازی متفاوت بوده است.
درادامهبهتجربهچندکشوردرنحوهتعیینمزداشارهکردهایم.
انگلستان حداقلحقوقبراساسسن
بعضی از کشورها در کنار تعیین حقوق بر اساس منطقه برای
سنین متفاوت هم حداقل حقوق متفاوتی را در نظر میگیرند.
انگلستان یکی از همین کشورهاست که براساس سن حداقل
دستمزد را تغییر می دهد .حداقل حقوق برای شاغالن با سن
باالی  ۲۵سال  8.72یورو ،برای سنین  ۲۱تا  ۲۴سال 8.2
یورو،برایسنین ۱۸تا ۲۰سال 6.45وبرایافرادزیر ۱۸سال
حداقل حقوق  4.15یورو است .در بسیاری از کشورها افراد
با سنین پایین نیز برای آموزش مهارتهای الزم وارد بازار کار
میشوند و به این دلیل که افراد کم سن عموما تنها افراد شاغل
درخانوادهنیستندالزمنیستکهآنهانیزحداقلحقوقباالیی
داشته باشند .البته شاغل بودن افراد با سن زیر  ۱۸سال در
کشورهایپیشرفتهمتفاوتازمفهومکودکانکاردرکشورهای
توسعهنیافتهاستونبایدایندوراباهماشتباهگرفت.
آمریکا حداقلحقوقایالتی
درآمریکاهمحداقلحقوقدرایالتهایمختلفباتوجهبهنوع
جمعیتشاغلوهزینههایزندگیمتفاوتاست.البتهدنیای
اقتصاددرگزارشینوشت«:دولتبایدنوحزبدموکراتدر
برنامهای که پیش از انتخابات ارائه دادهاند ،پیشنهاد افزایش
دوبرابری حداقل حقوق فدرال را مطرح کردهاند .براساس
اینبرنامهسیاستی،دولتفدرالقراراستدرمدتزمانچهار
سالبهتدریجحداقلحقوقفدرالرادرمناطقمختلفیکسان
و به عدد  ۱۵دالر برساند ».این سیاست موافقان و مخالفان
بسیاری را در محافل آکادمیک داشته و در این باره نظرات
موافقومخالفبسیاراست.برخیازصاحبنظرانمعتقدند
افزایش ناگهانی حداقل حقوق،
بر بیکاری تاثیر زیادی دارد و باعث
می شــود شغل هــای غیررسمی
زیادیایجادشود.

چین حداقل حقوق بر اساس منطقه
بر اساس گزارش ها ،در چین تمامی سطوح دستمزدی به
صورت منطقه ای تعیین می شود .استانداردهای مجزایی
در سطوح استانی ،منطقه ای و شهری توسط دولت های
محلی در نظر گرفته و برای تایید به شورای دولت فرستاده
می شــود .معیارهای مــورد استفاده در تنظیم حداقل
دستمزد عبارتند از -1 :حداقل هزینه زندگی برای برآورده
کــردن نیازها و هزینه های اساسی کارگران و خانواده
هایشان  -2میانگین سطح دستمزد کل جامعه  -3بهره
وری  -4شرایط اشتغال در کشور  -5تفاوت میان مناطق در
زمینه توسعه اقتصادی  -6مزایای تامین اجتماعی .تمامی
این موارد در فرمول خاصی جای داده شده است و دستمزد
نهایی تعیین می شود .حداقل دستمزد در چین حداقل هر
دو سال یک بارو با مشورت دولت ،نمایندگان کارگران و
کارفرمایان تعیین می شود.
اندونزی توافق از سال دوم به بعد
تعیین حداقل دستمزد در اندونزی هم به صورت غیرمتمرکز
انجام می گیرد و مسئوالن دولتی هر استان نرخ حداقل
دستمزد را برای استان ،شهر و بخش تعیین می کنند .همه
کارگران مشمول قانون حداقل دستمزد می شوند .البته
کارآموزان ،نوجوانان و افراد ناتوان مشمول حداقل دستمزد
نمی شوند ولی حداقل دستمزد تنها برای کارگرانی که در
سال اول خدمت خود هستند ،معتبر است و پس از آن ،نرخ
دستمزد بنابر توافق کارگر یا مجمع کارگران و بنگاه مدنظر
تنظیم می شود.
ژاپن حداقل حقوق براساس حرفه
در ژاپن سه نوع مختلف حداقل دستمزد وجود دارد .یکی
حداقل دستمزد منطقه ای است بــدون توجه به صنعت یا
حرفه ،یک نوع حداقل دستمزد بر اساس مشاغل مختلف و یک
نوع حداقل دستمزد هم برای کارگرانی است که در صنایع
خاص و ملی مشغول کار هستند اما در تعیین حداقل دستمزد
در ژاپن سه معیار کلی وجود دارد -1 .هزینه امرار معاش
کارگران  -2دستمزد کارگران با شرایط مشابه  -3ظرفیت
پرداخت کارفرمایان.
▪ضرورتی به نام «دستمزد منطقه ای»

تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد تعیین حداقل
دستمزد در سطح ملی شاید کمی به دور از انصاف باشد و باید
حداقل حقوق تابع شاخص ها در مناطق مختلف تعیین شود.
منظور از حقوق منطقه این است که دستمزد تابع شرایط
اقتصادی منطقه ای است که کارگر در آن زندگی می کند و
سه مولفه بهرهوری کارگاههای منطقه ،هزینههای زندگی
در آن مناطق و توان پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی
آن منطقه برتعیین حداقل حقوق کارگران اثرگذار است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این الگوی تعیین دستمزد
عالوه بر این که منطقی تر است ،باعث انتقال سرمایه و طرح
های اقتصادی و صنعتی به مناطق کم برخوردار می شود که
طبعا مزد کمتری برای نیروی کار در آن پرداخت می شود
و عمال توسعه این مناطق را هم در پی خواهد داشت .با این
حال ،برخی از کارشناسان هم از خطراتی گفته اند که ممکن
است افزایش بیش از حد حقوق بــرای کارگران به همراه
داشته باشد .آن ها معتقدند که افزایش بیش از حد حداقل
حقوق باعث می شود کارفرماها دست به اخراج نیروی کار
رسمی بزنند و از کارگران غیررسمی استفاده کنند .براساس
برخی از تخمین ها در کشورمان  50درصد از نیروی کار را
کارگران غیررسمی تشکیل می دهند .کارگر غیررسمی به
این معناست که افراد قرارداد رسمی کاری ندارند و با حقوق
توافقی که رقمی پایین تر از حداقل حقوق تعیین شده است
برای کارفرمایان کار می کنند.

