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 لزوم پیش بینی سبد کاال 
در کنار افزایش حداقل مزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

امروز احتماال آخرین جلســه تعیین دستمزد 
کارگران خواهد بود. با توجه به اعالم وزیر کار مبنی بر 
اینکه دستمزد تا پایان امسال نهایی می شود، انتظار 
می رود جلسه امروز، نشست نهایی تعیین حداقل 
مزد سال ۹۸ خواهد بود و امیدواریم مزدی منطقی و 

قابل قبول برای جامعه کارگری تعیین شود.
واضح است که دولت نقش تعیین کننده ای در 
تعیین مزد دارد. دولت به عنوان ســومین شریک 
اجتماعی، برای متقاعد کــردن دو گروه کارگری 
و کارفرمایی ابزار کافی در اختیــار دارد و لذا انتظار 
می رود در تعیین دستمزد برای کارگران تالش کافی 
صورت دهد، چون اگر دستمزد در حد کفایت نباشد 
گروه های حداقل بگیر به شدت آسیب می بینند و 
افکار عمومی دولت را مسئول افزایش یا کاهش مزد 

کارگران می دانند.
در همین زمینه باید به افزایش ۴۰۰هزار تومانی 
حقوق کارمندان در سال آینده اشاره کرد. معتقدم 
در بودجه دولت اتفاق خوبی برای کارمندان افتاده 
است و اگر میانگین افزایش مزد را برای کارمندان 
حداقل بگیر حساب کنیم ســال آینده بیش از ۴۰ 
درصد افزایش مزد خواهند داشــت که رقم قابل 
قبولی است ولی در مورد حداقل بگیران کارگری هم 
باید این نسبت را رعایت کنیم چرا که آنها هم در این 
جامعه زندگی می کنند و از نوسانات نرخ ارز و افزایش 
قیمت ها حتی بیش از کارمندان لطمه دیدند. ما باید 
از گروه های آســیب پذیر و حداقل بگیرها به دلیل 
جمعیت گسترده ای که دارند حمایت کنیم و تاکید 
دارم که در کنار افزایش حداقل مزد باید حمایت های 
جانبی نظیر اختصاص دوازده نوبت ســبد کاال به 
کارگران را برای سال آینده حتماً ببینیم. اگر توزیع 
بسته های حمایتی به کارگران صورت گیرد فشار بر 
گروه های کارفرمایی کمتر خواهد شد و کارگران 
نیز در کنار افزایش نقدی مزد از حمایت های جانبی 

بهره مند می شوند.
شــورای عالی کار می تواند همچون سال های 
گذشته برای ســایر ســطوح مزدی هم ترکیبی 
تصمیم گیری کند یعنی یک مبلغ ثابت به اضافه 
درصدی، ولی باید حداقل بگیران را هم پوشش دهد.
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این هفته شــهرداری برازجان 
مراســمی برای تقدیــر از کارگران 
و پاکبانــان ایــن شــهر در حوزه 
خدمات شهری برگزار کرد اما آنچه 
این مراســم را به ترند شــبکه های 
اجتماعــی طی روزهای گذشــته 
بدل کرد، اقــدام تعجب آور مدیران 

برگزارکننده این مراسم است. 
تصاویر منتشــره از این مراسم 
گویاســت و ماجرا از این قرار است 
کــه برگزارکننــدگان در اقدامی 
توهین آمیــز، کارگــران خدمات 
شهری را روی زمین نشــانده اند و 
باقی حاضران کــه لباس پاکبانی بر 
تن ندارنــد، روی میزها و صندلی ها 

جلوس کرده اند. این تصاویر خیلی 
زود در شبکه اجتماعی توییتر دست 
به دست شــد و عمده واکنش ها به 

این اقدام تند و منفی بود. 
یکی از کابران شــبکه اجتماعی 
توییتــر درباره این تصویر نوشــت: 
»اقدام تاســف برانگیز و تحقیرآمیز 
یک شــهرداری کــه واکنش های 
زیادی از طرف کاربــران در فضای 
مجازی داشــته اســت. در مراسم 
تجلیل از شهردار برازجان، پاکبانان 
را روی زمیــن و جلــوی پای کت 
و شــلواری ها نشــاندند. پاکبانان 
نیازی به تجلیل با این شــیوه زشت 

و تحقیرآمیز ندارند«.

یکی دیگــر از کاربــران در این 
باره نوشــت: »مردم برازجان خیلی 
خونگــرم و مهرباننــد، دل نازک و 
نرمی دارند، برعکس چهره شان که 
رنج دیده و سختی کشــیده  است، 
درست مانند این خبر که به رنج های 
برازجــان افزود، #برازجــان آنقدر 
محروم اســت که هنوز بعــد از ۴۰ 
ســال برای تنبیه و تبعیــد، گزینه 
قاضی است، کاش حداقل خودشان 
با خودشــان چنیــن نمی کردند، 

کاش...«.
کاربری هم به تاثیر این اقدام بر 
خانواده های پاکبانان اشــاره کرد و 
نوشت: »با خودتون فکر نمی کنید 

شاید، خدایی نکرده اونا هم خانواده 
داشته باشــن؟؟؟؟ اگر بچه یکی از 
این انسان های شــریف ببینه چی 

میشه؟؟؟؟«.
نکتــه دیگر حضــور یکــی از 
مسئوالن روحانی شهر در این جلسه 
اســت و یکی از کاربران در این باره 
نوشــت: »از تفکر سرمایه ساالری 
هیچ انتظاری نیســت، چون اساسا 
با تحقیر کارگــر و #پاکبان قدرت 
گرفتن، ولی اسالم که شرافت انسان 
رو ســرلوحه همه اصول انســانی 
قــرار داده و اون روحانــی حاضر تو 
جلسه شهرداری #برازجان »مثال« 
نماینده اونــه، توقع نداشــتیم«. 

کاربری هم با نام سید علی صالحون 
نوشت: »به گمانم #انسان بودن داره 
کم کم می ره به سمت شمردن تعداد 
صفرهای فیش حقوقی. هر چی صفر 
بیشتر داشــت طرف واسه خودش 
شان و منزلت بیشتری متصور میشه 
پ.ن: دی شیخ با چراغ همی گشت 
گرد شهر کز دیو و دد ملولم و #انسانم 

آرزوست«.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی 
توییتر هم با پست کردن شعری به 
این تصویر این گونه واکنش نشــان 
داد: »با دیدن ایــن تصویر فقط این 
شــعر به ذهنم اومــد: دود اگر باال 
نشیند کســر شأن شــعله نیست/ 
جای چشم ابرو نگیرد گرچه او باالتر 
است/ ناکسی گر از کسی باال نشیند 
عیب نیســت/ روی دریــا، #خس 

نشیند قعر دریا #گوهر است...«.
واکنش فعاالن کارگری و 

عذرخواهی شهردار
بــه گــزارش خبرآنالیــن، اما 
واکنش هــا بــه همیــن جــا هم 
محدود نشــد. فعــاالن کارگری به 
این تمایزگــذاری ناعادالنه انتقاد 
کرده اند و آن را مصداق بی احترامی 
به کارگران زحمتکش شــهرداری 

دانسته اند. 
ئیــل  میکا  ، نــه نمو ی  ا بــر
صدیقــی، رئیس انجمــن صنفی 
کارگــران ســاختمانی مریوان در 
ایــن رابطــه می گوید: ایــن اقدام 
تاسف برانگیز اســت. چرا کارگران 
 را جلوی پای کارمندان روی زمین

 نشانده اند؟!
 این اقدام به نوعی توهین به همه 
کارگران زحمتکش اســت و نشان 

می دهد که در نهادهــای عمومی، 
شــهروند درجــه یــک و درجه دو 

وجود دارد.
همزمان محمدحسن محمدی، 
شــهردار برازجان با انتشار پستی 
در استوری اینســتاگرامش نسبت 
به این برخــورد تحقیرآمیز واکنش 
نشــان داد. وی در استوری صفحه 
اینســتاگرام خود نوشت: »با توجه 
به اینکه در مراســم غافلگیرکننده 
امروز بنده یک مهمــان بودم، بابت 
اتفاق ناخواسته پیش آمده، از همه 

عزیزان عذرخواهی می کنم. 
امــروز کارمنــدان و کارگران و 
پاکبانــان عزیــز و زحمتکــش 
شــهرداری، میزبان این مراســم 
بودند و قطعا خود آنها شایسته این 
تقدیر و تشکر بودند. من دست این 
عزیزان را می بوســم و هرگز و هرگز 
در ذهنم برای خودم جایگاهی باالتر 
از این زحمت کشان متصور نبوده و 

نیستم«.

گسترش اعتراض ها به مراسم تبعیض آمیز شهرداری برازجان

کارگرانرویزمین،مسئوالنلمدادهرویصندلیها
اقدام تاسف برانگیز و 

تحقیرآمیز یک شهرداری 
واکنش های زیادی از طرف 

کاربران در فضای مجازی 
داشته است. در مراسم 

تجلیل از شهردار برازجان، 
پاکبانان را روی زمین و 

جلوی پای کت و شلواری ها 
نشاندند. پاکبانان نیازی به 
تجلیل با این شیوه زشت و 

تحقیرآمیز ندارند
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