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پرداخت بخشی از معوقات 
مزدی کارگران شهرداری منجیل

مابه التفــاوت حقــوق ماه هــای فروردین و 
اردیبهشت سال ۹۸ کارگران شهرداری منجیل 

پرداخت شد.
به گــزارش ایلنــا، کارگران شــهرداری 
منجیــل گفتند: باالخره شــهرداری منجیل 
مابه التفاوت حقوق مربوط به ماه های فروردین 
و اردیبهشت ماه سال ۹۸ کارگران خدماتی و 
فضای سبز شــهرداری را بعد از سه ماه تاخیر 

پرداخت کرد.
به گفته این کارگران، در حال حاضر آنها غیر 
از دوماه مزد پرداخت نشده ماه های خرداد و تیر، 
بابت عیدی سال ۹۷ و اضافه کاری های سال ۹۸ 
هنوز از کارفرما طلبکارند. در عین حال از حدود 
یک ســال پیش حق ســنوات به کارگران داده 

نشده است.
کارگران شهرداری منجیل در ادامه تصریح 
کردند: ماهیت کار کارگران شاغل در شهرداری 
منجیل قراردادی است و هر یک الی دو ماه ماه یک 
بار تمدید می شــود به همین دلیل فاقد امنیت 

شغلی هستیم.
به ادعای این کارگران، به دنبال تجمع اخیر 
)۲۲ تیر ماه( کارگران مقابل ساختمان اداره کار، 
یکی از همکاران خدماتی از کار معلق شــد که با 
وساطت کارگران بعد از یک هفته بالتکلیفی به 

کارش سابق خود بازگشت.
    

کارگران کنتورسازی خواستار 
رسیدگی به مشکالت خود شدند

جمعــی از کارگران شــرکت کنتورســازی 
روز شــنبه با حضور مقابل اســتانداری قزوین 
خواستار توجه مسئوالن و پرداخت دستمزدهای 

عقب افتاده خود شدند.
مرتضی ســلیمی راد، کارگر ۴۳ساله شرکت 
کنتورســازی در این باره به ایرنا گفت: متاسفانه 
بی توجهی به پرداخت دســتمزدهای کارگران 
سبب شده که ۲۵ ماه حقوق عقب افتاده داشته 

باشیم.
وی تعــداد کارگــران کنونــی شــرکت 
کنتورســازی را ۱۶۰ نفر اعالم کــرد و گفت: 
این کارگران که قبال تعداد آنهــا به ۳۵۰ نفر 
می رسید، در حال حاضر با مشکالتی از قبیل 
بیکاری و نبود پوشــش بیمه تامین اجتماعی 

روبه رو هستند.
سلیمی با بیان اینکه شرکت در حال حاضر 
فعالیتی ندارد و تعطیل است، گفت: کارگران 
کنتورســازی نزدیک به یک دهه است که با 
مشکالت تولید و معیشــت مواجه هستند و 
هنوز هم با سابقه نزدیک به ۲۰ سال باید پشت 

درب های بسته شرکت بمانند.
    

شریعتمداری:
آیین نامه حذف دهک های 
باالی درآمدی ابالغ می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
آیین نامه اجرایی حذف دهک های باالی درآمدی 
به پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه در دولت 

تصویب شده و به زودی ابالغ و اجرا می شود.
محمــد شــریعتمداری در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری خانه ملت بــا بیان اینکه کارگروهی 
بــرای حــذف دهک های بــاالی درآمــدی با 
مســئولیت ســازمان برنامه و بودجه تشکیل 
شده، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند که با 
همکاری سازمان و وزارتخانه ها، آیین نامه اجرایی 
می شود. وی درباره حذف یارانه برخی افراد در 
تیرماه، تصریح کرد: ایــن موضوع هیچ ارتباطی 
به آیین نامه حذف دهک هــای باالی درآمدی 
ندارد و باید از ســازمان هدفمندی یارانه ها در 
این باره سوال شود چراکه ممکن است ایراد فنی 

رخ داده باشد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

در حاشیه میدان بزرگ »سلیمانیه« 
نشســته اند، مقابل مســجد جامع، با 
لباس های کردی، فارسی و جورواجور. 
چهره ها درهم رفته است، ابروها چین 
خورده و دســت ها را روی گرده زانوها 
قــالب کرده اند. چشــم ها بــه زمین 
دوخته شده و »کالم« به سادگی از الی 
دندان های فشــرده، از خالل لب های 
آماسیده به بیرون درز نمی کند، کالم 
کارگر مهاجر همیشه با یک »آه« آغاز 
می شود، با حســرت دوری از خانواده و 
درد زندگی در اتاقک های کارگری در 

ساختمان های نیمه کاره...
اینها کارگران ایرانی مهاجر هستند و 
اینجا، سلیمانیه عراق است. میدان بزرگ 
سلیمانیه هر روز صبح زود، دسته بزرگی 
از کارگران ایرانی، هندی و ترکی به همراه 
کردهای عراقی را به دور خودش جمع 
می کند و انتظار، کــش می آید؛ انتظار 

»کار«، انتظار »نان«.
کارگران ایرانی اغلب از استان های 
غربی کشور برای کار به کردستان عراق 
می رفته اند. حداقل می شــود گفت در 
۱۰-۱۵ سال اخیر که اوضاع سیاسی و 
اقتصادی اقلیم کردستان رو به بهبود 
رفته، این مهاجرت کاری وجود داشته 
اما در یک ســال و چند ماه گذشته که 
ارزش پول ملی سقوط کرده، این موج، 
انبوه تر شده است. کارگران ایرانی، فوج  
فوج راهی اقلیم کردستان می شوند و 
بیشتر از اســتان های غربی کشور. اگر 
نگوییم همه، بیشــتر مهاجران ایرانی 
در بخش ســاختمان مشــغول به کار 
می شوند؛ از کارگر روزمزد ساده گرفته 

تا استادکار متخصص و بنای بامهارت.
طی یک ســال اخیر تب مهاجرت 

کاری در ایــران همزمان با افزایش نرخ 
ارزهای خارجی و به تبع آن کاهش ارز 
ریال بسیار داغ شــده و اکثر کسانی که 
قصد رفتن دارند، اروپا، استرالیا و کانادا را 
به عنوان مقاصد ایده آل خود نام می برند، 
در حالی که به تازگی مهاجرینی قد علم 
کرده اند که به اندازه گروه قبل، توانمندی 
و پتانسیل مهاجرت ندارند و الجرم برای 
یافتن کار به کشورهای همسایه ازجمله 
کردســتان عراق و قطر سفر می کنند 
کــه در این بین، اولیــن مقصد، همان 
کردستان عراق است. کارگران ایرانی 
با ویزای یک ماهه توریستی از مرزهای 
ایران خارج شده و وارد کردستان عراق 
می شوند و پس از ۲۸ روز برای استراحت 
به خانه بازمی گردند و پس از یک هفته 
استراحت، این چرخه همچنان تکرار 

می شود.
آمار روشنی وجود ندارد

آماری از تعداد کارگران مهاجر ایرانی 
در دست نیســت. مقامات منطقه ای 
کردستان در شمال عراق آمار کارگران 
ایرانی را ندارند و اصوالً هیچ آمار روشن 
و قطعی در این زمینه وجود ندارد. شاید 
مهم ترین دلیل این فقــدان اطالعات 
آماری، جنس مهاجرت کارگران است 
که با ویزای توریستی به عراق می روند لذا 
هرگز مشخص نخواهد شد که چه تعداد 
از توریست های ایرانی در عراق، در واقع 
کارگر هستند اما هرچه هست، این موج 
آن قدر بلند و گسترده بوده که در روزهای 
گذشته، خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
به ماهیت زندگی کارگران مهاجر ایرانی 

در کردستان عراق پرداخته است.
در ایــن گــزارش می خوانیــم: 
»دســتمزد روزانه هر کارگر در اربیل 
بین ۲۵ تا ۳۰هزار دینار عراقی )حدود 
۲۵ دالر و تقریبا ۳۰۰هــزار تومان( و 

سه برابر دستمزدشان در ایران است. در 
میان کارگران ایرانی، دانش آموختگان 
دانشگاه ها نیز حضور دارند که به سبب 
ناامیــدی از یافتن کار، در کردســتان 
عراق کارگری می کنند. اتاق های محل 
ســکونت این کارگران ۹متری است و 
چهار کارگر در هر اتاق ساکن می شوند و 
هر یک برای آب، برق و تخت، شبی سه 

دالر می پردازند«.
اما شرایط زندگی و اشتغال کارگران 
ایرانی در کردستان عراق چگونه است و 
مهاجران در سلیمانیه و اربیل، چگونه 

روزگار می گذرانند؟
»میکائیــل صدیقــی« رئیــس 
انجمن صنفی کارگران ســاختمانی 
اســتان کردســتان از نزدیک شاهد 
رفت وبرگشــت های متعدد کارگران 
ساختمانی به آن سوی مرز بوده است. 
او دغدغه ها و نگرانی های بســیاری 
بابت سرنوشت کارگران مهاجر دارد: 
»ما هر روز شــاهد مهاجرت کارگران 
و اســتادکاران ایرانی به کردســتان 
عراق هستیم. شــهر مریوان که من 
زندگی می کنم، فقــط ۱۵ کیلومتر 
تا مرز ســلیمانیه فاصله دارد. شاید 
بشــود با جرات گفت ۷۰-۸۰ درصد 
کارگران و اســتادکاران ســاختمان 
که به عــراق مهاجــرت می کنند، از 
استان کردستان هستند. در شهرهای 
مریوان و ســروآباد، حداقل ۵۰-۴۰ 
درصــد اســتادکاران در عــراق کار 
می کننــد. از زمانی کــه ارزش پول 
پایین آمده و ساخت وســاز کم شده، 
موج مهاجرت گسترده تر شده است. 
در یک ســال و چند ماه گذشته، در 
ایران قیمت همه اقالم ســاختمان از 
ســیمان گرفته تا تیرآهن، باال رفته 
اما نرخ نیروی کار ثابت مانده و کارگر 

و استادکار ســاختمان با نرخ ۴ سال 
پیش مشغول به کار هســتند. اما در 
عراق، دستمزدها خیلی باالتر است. 
مثاًل اگــر در ایران، دســتمزد برای 
نمای ســنگ کاری، متری ۴۰هزار 
تومان اســت، در عــراق همین کار، 
متری ۱۰هزار دینار است که می شود 
حدود ۱۰۰هزار تومان. آنجا کارگران 
روزمزد هــم روزی ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار 
تومان درآمد دارند. استادکار، روزی 
۴۵۰هــزار تومان درآمــد دارد. پول 
خوبی ست برای کارگری که در ایران 
باید شش ماه سال بیکار باشد و شش 
ماه بعد را با دســتمزد ۴ ســال قبل 

بسازد، خیلی می صرفد...«.
اما این مهاجرت فقط به پول خوب و 
دستمزد باالتر محدود نیست. مسائلی 
در حاشیه این مهاجرت اجباری وجود 

دارد که چه بسا از متن مهم تر باشد.
چند روز پیش، یک کارگر مریوانی 
به نام »بهنام تارین« اهل روستای »وله 
ژیر« مریوان بر اثر برق گرفتگی هنگام 
کار در سلیمانیه جانش را از دست داد. 
پیکر بی جان او را بعد چند روز به مریوان 
آوردند و به خاک ســپردند. این مرگ 

ناگهانی بر اثر برق گرفتگی، مشــمول 
هیچ حمایتی نمی شــود. کارفرمای 
عراقی نه قرار است غرامت بپردازد و نه 

جریمه می شود.
کار بی قاعده و بی قانون

صدیقــی در این رابطــه می گوید: 
»در کردســتان عراق ایمنی کار به آن 
صورت مطرح نیست. نه اداره کار آنجا 
بر کارگاه ها نظارت دارد و نه بازرسی کار 
به آن مفهوم وجود دارد. کارگران مهاجر 
ایرانی آنجا نه سندیکا دارند و نه انجمن 
صنفی و کسی نیست که از حقوق این 
کارگران دفاع کند. اگــر دچار حادثه 
شوند، چه فوت شوند و چه ازکارافتاده، 
بحث مستمری و غرامت در کار نیست. 
در کل، در کردستان عراق شرایط کار 
و قرارداد، تابع استاندارد خاصی نیست 
و بیشتر کارفرمایان، به راحتی کارگران 
را مورد اســتثمار قرار می دهند. بارها 
دستمزد کارگران از طرف کارفرمایان 
پرداخت نشــده و کارگران نیز قادر به 
اعتراض نبوده اند. پس انداز کردن برای 
کارگران مهاجر یعنی اینکه شــرایط 
زندگی بســیار بدتری را تحمل کنی تا 
قادر به کنار گذاشتن اندکی پول برای 
مخارج خانواده ای باشــی که منتظر 
کمک هستند. بیشتر کارگران ایرانی 
چون در ساختمان های نیمه کاره شب را 
می گذرانند که از هر لحاظ بدون امکانات 
زندگی اســت، در معــرض خطرات و 

بیماری های بسیار هستند«.
اما چگونه می شــود اوضاع را کمی 
بهبود بخشید؟ صدیقی در این رابطه از 
پیشنهاداتی می گوید که انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی استان کردستان در 
دستور کار دارد: »ما از طریق استانداری 
و اداره کار پیگیر هســتیم که هیاتی به 
کردستان عراق اعزام شــود و بر اوضاع 
شغلی و زندگی کارگران ایرانی نظارت 
کند. باید با رایزنی بــا مقامات عراقی یا 
حتی شــرکت های بزرگ، شــرایط را 
برای کارگران مهاجر بهبود بخشــید. 
االن ســندیکاهای کارگری ترکیه با 
شــرکت های عراقی قرارداد بسته اند و 
خود سندیکاها، کارگران و استادکاران 
را برای کار به عراق می فرســتند و روی 
دستمزد و شرایط کار آنها نظارت دارند. 
اگر استانداری کردســتان و اداره کار، 
همکاری کنند، ســاماندهی کارگران 

مهاجر غیرممکن نیست«.
نظارت واجب است

به گفته وی، با رایزنی با اداره کار عراق 
باید کارگزاری هــای تامین اجتماعی 
ایران در صورت امکان در کردســتان 
عراق فعال شود تا اگر کارگری در ایران 
حق بیمه می دهد، در عــراق بتواند از 
خدمات حمایتی مانند غرامت حادثه 
برخوردار شــود. باید در ایــن رایزنی، 
تمهیداتی اندیشیده شود که کارت های 

مهارت فنی و حرفه ای که کارگران در 
ایران گرفته اند، آنجا به کارشان بیاید و 
براساس مهارت و تخصص شان دستمزد 
بگیرند و نظارت دقیق، کارگران مهاجر را 

از بالتکلیفی و بی قانونی نجات دهد.
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیم، 
ســلیمانیه عــراق این روزهــا مقصد 
کارگران مهاجر ایرانی ســت. آنها هر 
روز صبح، دور میدان بزرگ، روبه روی 
مسجد جامع سلیمانیه می نشینند و با 
شکستن بندهای انگشتان، دردهایشان 
را می شــمارند؛ کارگرانی که شــاید 
روزگاری در مخیله شــان نمی گنجید 
که زمانی این گونه برای کار روزمزدی، 

آواره شوند.
بهتر است سخن آخر را درباره علت 
برخاستن این موج سنگین مهاجرت، 
از زبان یک تحلیل گر اقتصاد بشنویم. 
حســین راغفر می گوید: »این مسأله 
ازجمله پیامدهای مخربی اســت که 
نوسانات شــدید نرخ ارز به دنبال خود 
دارد و باید منتظر گســترش این روند 
باشیم. مهاجرت کارگر ســاده ایرانی 
به کشورهایی که در گذشته کارگران 
افغانی و هندی در آنجا کار می کردند، 
نشان دهنده این اســت که نیروی کار 
ایرانی بسیار ارزان شــده و با این وضع 
مهاجرت نیــروی کار چــه ماهر و چه 
غیرماهر تشدید خواهد شد. این به خاطر 
شرایطی است که دولت و مجلس در به 
وجود آمدن آن دخیل هستند. بیش از 
صدها میلیارد تومان سود برای عده ای، 
ناشی از رانت ارزی و فاصله قیمت دالر 
دولتی با نرخ در بازار آزاد ایجاد شد و آنها 
حتی یک ریال مالیات نپرداختند تا این 
مالیات صرف بهبود وضعیت معیشتی 
و زندگی افراد کم درآمد و فقیر جامعه 
شود. با این حســاب، به جایی رسیدیم 
که امروز نیروی کار ساده ایرانی بسیار 
ارزان  اســت و به همین خاطر است که 
کارگران افغــان بعــد از مدت ها کار و 
زندگی در ایران، کشــورمان را به دلیل 
کاهش بی سابقه ارزش پول ملی ترک 

کردند...«.

افول ریال، نیروی کار کشور را ارزان کرد

کوچ کارگران ایرانی به کردستان عراق

خبر

یک کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم 
در چند سال گذشــته باید حمایت های غیرنقدی همچون بن 
کاالهای اساسی و ودیعه مســکن کارگران در شورای عالی کار 

مدنظر قرار گیرد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: نرخ 
تورم و افزایش قیمت کاالها در کشور بیش از هر گروهی، کارگران 
را رنج می دهد و با وجود اینکه سال گذشه رقم دستمزد رشد قابل 

توجهی داشت اما با افزایش قیمت ها و تورم متناسب نبود.
وی افزود: همواره نرخ تورم در کشور رشد صعودی داشت و 
این یکی از اشکاالت اساسی است که به شرایط اقتصادی کشور 
بازمی گردد و این معضل اساسی کشور است و باید اقتصاددانان 

برای این بیماری چاره جدی بیاندیشند.
این کارشــناس حوزه کار گفت: تورم های ۴۰ یا ۵۰ درصد 
کشور را بسیار آســیب پذیر کرده و عالوه بر اینکه مانع اساسی 
برای توسعه کشور است، گروه های جمعیتی و دهک های پایین 
را دچار مشکل می کند و اساس خانواده و نیروی انسانی در کشور 

آسیب می بیند.
وی افزود: تورم سایه سیاه و سنگینی بر عرصه اقتصادی ایجاد 

می کند و آسیب های خود را در حوزه های مختلف اقتصادی به 
جا می گذارد. باید نخبگان و دست  اندرکاران راه کارهای مناسبی 
برای آن ارائه دهند. حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که چرا باید 
اجازه دهیم با وجود تجربه طوالنی گروه های کارگری و دهک های 
پایین از تورم آسیب ببینند؟ گفت: با وجود آنکه می دانیم هر ساله 
رشد تورم در کشور را داریم اما راهکارهای منطقی در شورای عالی 
کار برای کارگران اتخاذ نمی شود و بیشتر راه حل ها نقدی است که 
روش مناسبی نیست و باید این شیوه تغییر کند. وی تاکید کرد: 
باید در کنار افزایش دستمزد، حمایت های غیرنقدی کارگران 
نیز مدنظر قرار گیرد که یکی از آنها تخصیص بن کاالهای اساسی 
است و باید به عنوان مبحث جدی که نه تنها کارگران، بلکه دولت 
به عنوان نماینده حاکمیت برای اینکه گروه های کارگری آسیب 
نبینند آن را جزو مسائل اساسی قرار دهد و برای آن مصوبه بگیرد.
این کارشناس حوزه کار گفت: دولت باید یک راهکار منطقی  
و دقیقی تعریف کنند تا ماهانه با تخصیص کاالهای اساسی به 
کارگران به صورت غیرنقدی از آنهــا حمایت کنیم کاری که از 

آن غفلت می شود.
وی افزود: افزایش بهای کاالهای اساسی معضل بسیار جدی 

است. همواره تاکید داشتم که این کاالها به صورت کوپنی باشد اما 
متاسفانه اقدامی انجام نشده و گفته می شود به اندازه کافی کاالی 
اساسی داریم که این کافی نیست و باید کاالها را به قیمت مناسب 

در اختیارشان قرار دهیم.
این کارشناس بازار کار همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه 
در ماه های گذشته ودیعه اجاره مسکن در کشور افزایش یافته این 
امر مشکالتی را برای گروه های کارگری ایجاد کرده است که باید 

حمایت های جداگانه ای در این بخش داشته باشیم.
وی افزود: معتقدم که حمایت برای ودیعه مسکن کارگران 
باید جزو اولویت های مورد بحث در شــورای عالی کار باشــد و 

حمایت جداگانه ای در این بخش داشته باشیم.
حاج اســماعیلی تصریح کرد: غفلت از این مسائل نه تنها به 
کشور آسیب می زند بلکه نارضایتی ایجاد می کند. چالش های 

اجتماعی برای کشور دارد و اصل خانواده آسیب جدی می بیند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اهمیت بهداشت و درمان 
کارگران گفت: هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار مساله 
جدی است که هزینه های خاص خود را دارد و با وجود اینکه در 
قانون اساسی به بهداشت و درمان رایگان و آسان تاکید شده اما 

راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: دفترچه های تامین اجتماعی کارآمدی الزم 
را ندارد. بیمارستان های طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی 
محدود و کم اســت و گروه های کارگری که از این دفترچه ها 

استفاده می کنند دسترسی راحت ندارند.
این کارشــناس توضیح داد: ما جزو کشورهایی هستیم که 
دستمزد نیروی کار، جزو پایین ترین دستمزدهاست. کمتر از 
یک دالر در ساعت پرداخت می کنیم در صورتی که کشورهای 
توسعه یافته ۹ دالر در ساعت برای کارگران دستمزد می پردازند. 
این فاصله زیادی اســت و دولت باید توجه جدی به نیروی کار 

کشور داشته باشد.

کارشناس بازار کار:

تامین کاالهای اساسی کارگران باید مورد توجه قرار گیرد

دستمزد کارگر ساده در 
سلیمانیه، روزانه ۳۰۰هزار 

تومان است و استادکار 
ماهر تا روزی ۴۵۰هزار 

تومان هم عایدی دارد اما 
کار در عراق، وجوه دیگری 
هم دارد: عدم برخورداری 

از خدمات حمایتی، 
نداشتن حق اعتراض، 

فقدان تشکل و زندگی 
سخت در اتاقک های 

کارگری

مهاجرت کارگر ساده 
ایرانی به کشورهایی 

که در گذشته کارگران 
افغانی و هندی در آنجا کار 

می کردند، نشان دهنده 
این است که نیروی کار 

ایرانی بسیار ارزان شده و با 
این وضع مهاجرت نیروی 

کار چه ماهر و چه غیرماهر 
تشدید خواهد شد

 شماره   307   /     یکشنبه  13 مرداد   1398  /    2 ذی الحجه 1440  /   4  اوت   2019


