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اخبار کارگری

دردهای مشترک از مریوان تا سلیمانیه

کارگران ساختمانی؛ پشت مرزهای بسته

نسرین هزاره مقدم

از وقتی مرز بسته شــده ،راهی جز
خانهنشــینی و دستفروشــی ندارد.
پیشترها ،قبل از اینکه کرونا کاسه کوزه
زندگی«احمد»رابههمبریزد،یکپایش
مریوان بود و پای دیگرش در سلیمانیه
و اربیل .او استادکار ساختمانی است و
سالهاست که با ویزای گردشگری اما
با قصد کار به کردستان عراق میرود تا
بتواند آخر هر ماه با دســتمزدی که به
دینار میگیرد ،زندگی خود و خانواده
پنجنفرهاشراتامینکند.
البته این فقط مشکل احمد نیست.
کارگــران بســیاری در اســتانهای
مرزنشــین ،در این درد مشترکند .در
سالهای اخیر ،دو عامل عمده موجب
شده که کارگران ساختمانی بسیاری
از اســتانهای غربی ایران به خصوص
کردستانوکرمانشاهبرایکارروزمزدی
به کردســتان عراق بروند .عامل اول،
بیکاری گسترده کارگران ساختمانی
در ایران است که بعد از رکود گسترده
ساختوسازدرسالهاینیمهدومدهه
،۹۰همچونغولیمهیببرسرزندگی
کارگران و استادکاران ساختمانی آوار
شــده اســت .عامل دوم ،پایین آمدن
ارزش پول ملی و کاستی گرفتن قدرت
خرید کارگران اســت که آنها را بهرغم
میل باطنی مجبور میکند دســت از
خانومان خود بشویند و برای کار ساده
ساختمانی به کردســتان عراق بروند.
این در حالیست که براساس گفتههای

خبر

مکرر فعاالن صنفی ساختمان ،زندگی
کارگران ســاختمانی ایرانی در عراق با
دشواریهایبسیارهمراهاست:تحمل
ســقفهای تنگ و نمــور اتاقکهای
مشــترک کارگری ،زندگی با بدترین
سطح تغذیه و استراحت ،فقدان بیمه و
حداقل دستمزد و در نهایت ،نرخ باالی
حوادث کار که گاهی به مرگ یا ناقص
شــدن کارگر میانجامد و کارفرمای
عراقی ریالی بابت خســارت یا غرامت
حادثــه نمیپردازد .این مشــکالت و
دشواریهابهگفته«میکائیلصدیقی»
رئیس کانــون انجمنهــای صنفی
کارگرانساختمانیاستانکردستانتا
زمانیکه «ساماندهی اشتغالکارگران
ایرانی در کردستان عراق» به سرانجام
نرسد ،همچنان پابرجا خواهند بود ،اما
«احمد»استادکاریکهچندسالیاست
راه سخت مریوان  -سلیمانیه را هر ماه
طی میکند ،معتقد است بهرغم همه
کاستیها و دشواریها ،رفتن به عراق
بهترازسرکردنباحقوقزیردومیلیون
تومانی اســت« :اگر اینجا بمانم ،نهایتاً
دو میلیون تومان در ماه درآمد خواهم
داشــت البته اگر خوششانس باشم و
کار گیر بیاورم .کارگران ســاختمانی
اســتانهای غربی ایرانی گاهی از زور
بیکاری کولبری میکنند اما اگر مرزها
باز شود و به عراق بروم ،میتوانم حداقل
ماهی  ۶میلیون تومان درآمد داشــته
باشم .هرچه دالر گرانتر شود و ارزش
پول ما پایینتر بیاید ،دســتمزد ما در
عراقبیشترمیشود!».
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استادکارانیکهبهناچار،
کولبرمیشوند
کولبری کارگران ساختمانی بیکار
در استانهای غربی ایران ،یک واقعیت
تلخ اما مســلم اســت .سالهاست که
کارگران ساختمانی حتی استادکاران
ماهر ،از فرط بیکاری به دستفروشی،
مسافرکشــی و کولبری پناه آوردهاند.
نــرخ بیکاری اســتان کردســتان در
زمستان سال قبل۲۰ ،درصد اعالم شد
(یعنی دو برابر نرخ متوسط کشوری).
در همان بازه زمانی ،نــرخ بیکاری در
کرمانشاهباالی۱۷درصدبود.درچنین
شرایطی ،وقتی کار نیست و کارخانه و
واحدتولیدیوصنعتهمنیست،کارگر
ســاختمانی اگر نتواند آجر روی آجر
بگذارد یا سیمان و مالط درست کند،
مجبور میشود بار بر پشت خود بگذارد
واززوربیپولیوبیکاری،کولبریکند.
مهاجرانیکههیچحقیندارند
در چنیــن شــرایطی ،کارگران
ساختمانی استانهای غربی کشور،
کولهبار مهاجرت بر پشــت مینهند.
مشکل اینجاســت که این مهاجرت
اجباری ،قانونمند و نظامیافته نیست
تا مهاجر بینوا بتواند از حقوق قانونی
یک «کارگر مهاجر رسمی» برخوردار
باشد .از آنجا که کردستان عراق ویزای
کار بــه کارگران مهاجــر نمیدهد،
این کارگران با ویزای توریســتی یک
ماهه به عراق میرونــد و در نتیجه،
اگر حادثه کار رخ بدهد ،هیچ نهادی
از آنهــا حمایت نمیکنــد .خبری از

سالهاست کارگران
ساختمانیاستانهای
غربی کشور ،از فرط
بیکاری به دستفروشی،
مسافرکشیوکولبری
پناه آوردهاند .نرخ
بیکاریاستانکردستان
در زمستان سال قبل،
۲۰درصد و نرخ بیکاری در
کرمانشاه باالی۱۷درصد
بود

بیمه و پوشــش حداقل دستمزد هم
نیست و کار کردن تنها به ناگوارترین
و پرخطرتریــن شــیوه ممکن یعنی
روزمزدیِ بدون حمایتهای قانونی،
امکانپذیر است.
با همه این دشــواریها ،مهاجرت
کارگران ساختمانی استانهای غربی
به کردستان عراق ،یک «امکان» برای
حدود ۳۵هزار خانواده ایرانی اســت.
به گفته میکائیل صدیقی ،براســاس
آمارهای غیررســمی۳۵ ،هزار کارگر
ایرانی در کردســتان عراق روزمزدی
میکنند .فقط  ۵هزار کارگر ایرانی در
شهرسلیمانیهکارمیکنند.امامصیبت
اینجاســت که همین امکان حدقلی
برای زیســتن ،با آمدن کروناویروس
از اسفندماه سال گذشــته از کارگران
ایرانیسلبشدهاست.مرزهابستهشده
و کارگران و اســتادکاران ساختمانی

نتوانســتهاند به هیچ طریقی خود را به
سلیمانیهواربیلبرسانند.
اولینروزیکه
مرزبازشود،میروم
احمد ،از کارگرانی اســت که اجبارا ً
ماههاست خانهنشین شده است .او این
روزها دستفروشی میکند و با نگرانی
بسیار اخبار مربوط به کرونا و باز شدن
مرزها را دنبال میکنــد .او با قاطعیت
میگوید :اولین روزی که مرز باز شود،
میروم....
میکائیلصدیقیدرارتباطباتبعات
این بیــکاری گســترده میگوید« :ما
پیگیر مشکالت کارگران و استادکاران
ساختمانیکهپیشازایندرکردستان
عراق کار میکردند اما از اســفند ماه به
ناچار در خانه ماندهاند ،هســتیم .این
کارگران باید بتوانند به کردستان عراق
سر کارهای قبلی خود بروند چرا که در
اینجا کاری برای آنها نیســت .امروزه
بیشاز۵۰درصدکارگرانواستادکاران
ســاختمانی استان کردســتان بیکار
هســتند .بیکاری کارگران بازگشته از
عراقهممزیدبرعلتشدهاست».
رئیس کانــون انجمنهای صنفی
کارگران ساختمانی کردستان ،از ارائه
طرح ساماندهی کارگران ساختمانی
ایرانیبهسندیکایکارگرانساختمانی
کردستانعراقخبرمیدهدومیگوید:
ســندیکای کارگــران ســاختمانی
کردســتان عراق از طرح ما اســتقبال
کرده است و موضوع به توافق و رضایت
دوکشورمنوطشدهاست.قبلازبحران
کرونا،درهمینرابطهجلساتیبااستاندار
کردستان داشتیم و قرار شد مدیرکل
اداره کار استان کردســتان نامهای به
وزیر کار بدهــد و در آن درخواســت
همکاری کند و در نهایت ،یک نماینده
از اســتانداری کردستان ،یک نماینده
از اداره کار و یک نماینده از انجمنهای
صنفی بروند کردستان عراق و با وزارت
کار کردستان عراق جلســه بگذارند.
هدف ما ساماندهی کلیه شرایط شغلی
کارگران مهاجر ایرانی در عراق اســت،
از جمله وضع سکونت ،بیمه و دستمزد
کارگــران و همچنیــن جلوگیری از
حوادثشغلی.منتهااینهدفبهخاطر
المعطلماندهاست.
کرونافع ً
او از کارگری لیسانســهای روایت
میکند که در کردســتان عراق دچار
برقگرفتگی شد اما سه ،چهار روز طول
کشــید تا همکارانش توانستند او را به
ایران برگرداندند .این کارگر  20روز در
بیمارستانی در ایران در کما بود ،هیچ
بیمهای هم نداشت و کارفرمای عراقی،
ریالیغرامتبهاونپرداخت.
کرونامشکالترا
چندبرابرکردهاست
به گفته صدیقی ،کرونا مشــکالت
را چند برابر کرده اســت ،هــم کارگر
ساختمانیبیکارشدهاستوهمکولبر.

عالوهبربیکاری گسترده
کارگرانساختمانی
استانهایغربی،بابسته
شدن مرزهای عراق،
۳۵هزار خانواده کارگران
مهاجردچاربیکاری
و بیپولی شدهاند که
دستفروشیمیکنند
یا به مشاغل خردهریز و
غیرپایدار روی آوردهاند
با آمدن این ویروس منحوس ،معیشت
فرودستان در استان کردستان در خطر
جدیقرارگرفتهاست.
عالوه بــر بیکاری گســترده باالی
۵۰درصــدی کارگران ســاختمانی
استانهایغربی،بابستهشدنمرزهای
عراق۳۵ ،هزار خانواده کارگران مهاجر
دچاربیکاریوبیپولیشدهاند.بهگفته
صدیقی ،اینها دستفروشی میکنند
یا به مشاغل خردهریز و غیرپایدار روی
آوردهاند .از ســوی دیگر بودن اینها در
ایران ،موجب شــده که نــرخ کارهای
ساختمانیدراستانهایغربیبشکند
واستادکارانساختمانیمجبورشدهاند
با دســتمزدهای بعضاً پایینتر از قبل
کارکنند.
پذیرشیدرکارنیست
شــرایط زیســتی کارگران ایرانی
در کردســتان عراق ،ناگوار و به شدت
نامطلوب است .این کارگران در عراق،
حتی مورد پذیرش واقع نمیشــوند.
«شاباز محمود مصطفی» عضو هیأت
مدیره ســندیکای کارگران کردستان
عراق ضمــن تأیید ایــن موضوع که
کارگران ایرانی به نام کار وارد این کشور
نمیشوند ،به رســانههای ایران گفته
است« :این کارگران با نام کار و با ویزای
کاربهکردستانعراقنمیآیندوبیشتر
آنها در قالب کمپانیها و شــرکتهای
خاص و با عنوان گردشــگر میآیند و
به دلیــل اینکه مجــوز و اقامت ندارند
و با ســندیکای ما هماهنگ نیستند،
نمیتوانیمبهآنهامجوزکاربدهیم».
با این وجود ،این زیســتن دشوار،
تنهــا امکان زیســت بــرای ۳۵هزار
کارگر ایرانی است .کارگرانی که اگر به
کردستان عراق نروند و در وطن بمانند،
اگر خیلی خوششانس باشند ،شغلی
روزمزد با حقوق کمتــر از دو میلیون
تومان خواهند داشت و اگر تا این اندازه
شانس به آنها رو نکند ،باید بار بر پشت
بگذارند و کوهســتان به کوهســتان
کولبریکنند.بدیهیستکهمهاجرت
بدون پذیرش و بدون سرپناه با درآمد
حداقل پنج یا شــش میلیونی ،از بار بر
پشت گذاشتن و در دلهره مرگ مدام
به سر بردن ،آسانتر است و اضطراب
کمتری دارد!

معاون توسعه اشتغال وزارت کار خبر داد:

معاونتوسعهاشتغالوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:
دو هزار و۴۰۰میلیارد تومان کمک کرونایی برای۱۶شــرکت
هواپیمایی و تعدادی از شرکتهای خدمات فرودگاهی و مراکز
تعمیر و نگهداری هواپیما و سایر شــرکتهای مرتبط در نظر
گرفتهشدهاست.
عیســی منصوری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت:
کارگروهمقابلهباپیامدهایاقتصادیناشیازشیوعویروسکرونا،
مصوبکردباتوجهبهاتمامزمانمقرربرایاعطایتسهیالتدر
پایانخردادوعدمپیشرفتمناسببرنامه،سقفزمانیثبتنام
در سامانه کارا توسط متقاضیان تا پایان تیر ماه و مهلت اعطای
تسهیالتازسویبانکهانیزتاپایانمردادماهجاریتمدیدشود.
وی ادامه داد :مقرر شــد بانک ملی ایران و ســایر بانکها،

پرداخت تسهیالت به کارگاههای یکنفره (خویشفرما) را به
صورت عدم الزام به حضور فیزیکی متقاضی برای احراز هویت
و ارائه اســناد و تکمیل مدارک با اســتفاده از ظرفیت امضای
الکترونیک،انجامدهند.
منصوری بیان کرد :در زمینه پرداخت تسهیالت حمایتی
کرونا به شــرکتهای بزرگ حمل و نقل مسافر برونشهری،
وزارت راه و شهرســازی ملزم به تهیه فهرست مورد نیاز شده تا
آن را به وزارت کار ارســال کند و اطالعات تمامی ایرالینها و
زیربخشهایحملونقلهواییوریلیرادرسامانهکاراتکمیل
کند .وی ادامه داد :برای حمایــت از بخش حمل و نقل هوایی و
ریلی و زیربخشهای تعریف شــده آن نیز مبلغ3هزار میلیارد
تومان با نرخ سود 12درصد برای جبران بخشی از زیان ناشی از

سازمان جهانی کار گزارش داد:

افزایش 14درصدی نرخ بیکاری در جهان

ســازمان جهانی کار در گزارشی اعالم کرد:
تاثیراتبیماریمرگبارکرونابروضعیتاشتغال
در جهان بســیار فراتر از چیزی است که پیش
از این تصور میشــد و نرخ بیکاری در جهان با
رشدی ۱۴درصدی روبهرو شده است .در حال

حاضر نرخ بیکاری در ســه ماه دوم سال ۲۰۲۰
میالدی با رشد ۱۴درصدی روبهرو شده که این
رقممعادل ۴۰۰میلیونشغلتماموقتبهشمار
میآید.سازمانجهانیکارپیشازاینپیشبینی
کرده بود در بازه زمانی آوریل تا ژوئن سال جاری

میالدی ( ۷فروردین تا  ۱۰تیر ماه) نرخ بیکاری
بارشد۱۰.۷درصدی معادل ۳۰۵میلیون شغل
درجهانشود.همچنینپیشبینیشدهاستبا
بازگشتموجدومکروناواعمالمحدودیتهای
کاریدرجهان،نرخبیکاریبه۱۱.۹درصدبرسد
که معادل ۳۴۰میلیون شــغل تماموقت است.
ســازمان بینالمللی کار در گزارشی در خرداد
ماه امسال اعالمکردهبودکهدرجهان ازهر ۶نفر
جوانیکنفرپسازشروعهمهگیریکروناشغل

دولت از تعاونیهای سبز
حمایت میکند

وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :دولت
تالشمیکندتاباحمایتازتعاونیهایسبز،بهرشد
اقتصادیمستمردستیابد.محمدشریعتمداریدر
مراسم هفته تعاون گفت :روز جهانی تعاون ،روزی
برایجلبمشارکتآحاداست.عدالتطلبانهترین
راهکارها اســتفاده از تعاونیهاست .وی با اشاره به
شعارسال ۲۰۲۰روزتعاون،گفت:شعارروزجهانی
تعاون،مشارکتتعاونیهادرجلوگیریازتغییرات
اقلیمیاست.هدفایناستکهدنیایزیباتریرقم
بخورد .وزیر تعاون با اشاره به مشارکت تعاونیهای
ایران در اقتصاد سبز ،گفت :بخش قابل مالحظهای
از تعاونیهای ایران در حوزه شــیالت و کشاورزی
فعالیتمیکنند.تعاونیهایایراندرزمینهاقتصاد
سبزپیشگامهستند.شریعتمداریبااشارهبهوجود
۹۴هزار تعاونی در سطح کشور و ایجاد ۱.۷میلیون
شغلازطریقآنها،افزود ۱۰۴:تعاونیعمرانشهری
برایتوسعهمناطقمحرومدرکشوروجوددارند.

تجمع کارگران شهرداری دزفول
در اعتراض به معوقات مزدی

گروهی از کارگران شــهرداری شــهر دزفول،
صبح دیروز در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی،
دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری
تجمع کردند .به گزارش ایلنا ،این تعداد از کارگران
شهرداریدزفولکهمدعیهستنددردوماهگذشته
دستمزدوحقبیمهآنهاپرداختنشده،میگویند:
چندینسالاستمطالباتمزدیوبیمهایمعوقه
داریم .در حال حاضر نیز دســتمزد اردیبهشت و
خرداد ماه پرداخت نشده و حق بیمهها نیز چند ماه
بهتامیناجتماعیپرداختنشدهاست.اینموضوع
باعث شــده تا تامین اجتماعی از تمدید و تعویض
دفترچههای درمانی کارگران خودداری کند .این
کارگرانمیگویندکهحداقلحقوقدریافتیکفاف
زندگی خانوادگیشــان را نمیدهد و با این وجود
بسیاریازمزایایمزدیکارگرانفضایسبزهمانند
اضافهکاریهاوتعطیلکاریهاپرداختنمیشود.
کارگران شهرداری دزفول با بیان اینکه با وضعیت
موجود،نگرانابتالبهویروسکروناهستیم،تصریح
میکنند :مدیریت شهری دزفول هنوز تمهیدات
قابل قبولی برای پیشــگیری کارگــران از ابتال به
کرونا انجام نداده و لوازم بهداشتی همانند ماسک
و دســتکش در اختیار کارگران قرار نمیدهد .آنها
مدعی هستند که  ۱۵نفر از همکارانشان مبتال به
کرونا شدهاند .طبق اظهارات این کارگران ،تاخیر
در پرداخت مطالبات مزدی درحالی ادامه دارد که
از سوی مسئوالن شــهرداری و شورای شهر گفته
میشود شــهرداری به دلیل رکود در بازار مسکن
هماننداغلبشهرهایکشورباچالشجدیروبهرو
شده و منابع مالی خود را از دست داده است .با این
وجود به دنبال هیچ برنامــهای برای افزایش منابع
درآمدیشهردارینیستند.

الزام شهرداران استان ایالم به
پرداخت حق بیمه کارگران

تمدیدمهلت ثبتنام واحدهایتولیدی برای دریافت تسهیالتکرونا

شیوع ویروس کرونا از سوی ستاد مقابله با کرونا تصویب شده و
تخصیصیافتهاست.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با اشــاره به اصالحات آییننامه پرداخت تسهیالت
کرونا گفت :براساس آییننامه اولیه پرداخت تسهیالت کرونا،
کارفرمایان متعهد بودند حداقــل90درصد نیروی کار خود را
حفظ کنند .شرط دریافت تســهیالت این بود که کارفرمایان
متعهد میشدند تا پایان ســال باید نیروی کار خود را حفظ و
بیمه آنها را پرداخت کند ،در غیر این صورت مشــمول جریمه
میشدندوسودنرختسهیالتدریافتیآنهاتا24درصدافزایش
مییافت.اینموردباپیشنهادوزارتکاروموافقتکارگروهمقابله
با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اصالح شد و

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای 3ماه و تا
زمانپرداختتسهیالتاست.
وی در پایان گفت :در زمینــه کارگاههای دارای بیش از10
نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیالت در اختیار بنگاه قرار گیرد
وگواهیسازمانتامیناجتماعیمبنیبرحفظاشتغال،مالک
عملقرارگیرد.همچنینارسالپیامکبهمشموالناینبنگاهها،
موردتأکیدقرارگرفت.

خودراازدستدادهومیزاناشتغالبقیهنیزتقریبا
به یک چهارم دوران پیش از همهگیری کاهش
یافتهاست.
در جنوب شرق آســیا با جمعیتی افزون بر
 ۶۵۰میلیون نفر ،اگرچه هنــوز برآورد دقیقی
نشــده اما برخی آمارها حاکی از افزایش شدید
نرخ بیکاری در ایــن منطقه اســت .بیکاری،
یکی از تبعات اقتصادی شــیوع کرونا در جهان
اســت که بهواســطه اعمال محدودیتهای

تردد و تعطیلی کسبوکارها ،دامنگیر بخش
قابلتوجهی از نیروی کار در جهان شــده است
و ایــران نیز از این قاعده ،مســتثنی نیســت.
براساس آخرین آمار منتشر شده در ایران پس
از شــیوع بیماری کرونا ،در مجموع۸۵۱هزار و
 ۸۶۴نفردرسامانهثبتدرخواستبیمهبیکاری
وزارت تعاون ثبتنام کردند که۷۱۱هزار و۸۰۰
نفرمشمولدریافتبیمهبیکاریمربوطبهکرونا
شناختهشدند.

معاون سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی استانداری
ایالمبهالزامشهردارانبهپرداختحقبیمهکارگران
به جهت برخورداری از مزایای بیمهای اشاره کرد و
گفت :تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران توسط
شهردارانپذیرفتهنیست.بهگزارشادارهکلروابط
عمومی سازمان تامین اجتماعی ،محمد نوذری در
نشست کمیته کارگری استان ایالم اظهار داشت:
کارگرانسرمایهارزشمندتولیدوزمینهسازجهش
تولید هستند و الزم است نیازهای آنان به جد رفع
و رجوع شود .وی به تاثیرات کرونا ویروس و تبعات
این ویروس بر معیشت کارگران اشاره کرد و گفت:
یکیازدغدغههایکارگرانمبحثبیمهایاستکه
هم آینده آنان را دربرمیگیرد و هم میتواند کمکی
بسیار مهم و تاثیرگذار در سالمت آنان باشد .در این
شرایطپرداختحقبیمهکارگرانوظیفهذاتیتمام
کارگاههایکارگریخاصهشهردارانکهبیشترین
کارگرانخدماتیرادرمجموعهخوددارند،است.
نوذری یادآور شــد :الزام شهرداران به پرداخت
به موقع حق بیمه کارگران تحت پوشش ضرورت
وضعیت موجود جامعه کارگری اســت و از طرفی
این الزام برای آن اســت که خدمات تمدید اعتبار
دفترچههایدرمانیتامیناجتماعیغیرحضوری
اســت و عدم پرداخت به موقع موجب قطع اعتبار
دفترچهکارگرانبهصورتسیستمیمیشود.

