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 طرح صیانت و تیشه به ریشه 
کسب و کارهای اینترنتی

علیرضا حیدری، یک کارشناس حوزه کار

در دنیای امروز اگر کسی بخواهد در فضای 
کســب و کار نگاه بلندمدت داشــته باشــد و 
ســود بلندمدت خود را ببیند، باید به ســمت 
اعتمادسازی برود که بخشی از این اعتمادسازی 
در حــوزه مالی و بخش دیگــر خدمات پس از 
فروش اســت، لذا در بســیاری از فروش های 
آنالین و خریدهای اینترنتی، افراد تا یک هفته 
امکان مرجوع کردن کاال را دارند و این الگوی 
شــرکت های موفق توزیــع کاال و خدمات در 

کشورهای توسعه یافته است.
مهم ترین بحث درخصوص کسب و کارهای 
اینترنتی، فضایی است که در آن شکل می گیرند 
و اگر بخواهیم در بــازار فضای مجازی که یک 
فضای کامال رقابتی است حضور پیدا کنیم باید 
دو اصل کیفیت و قیمت را مدنظر قرار بدهیم. 
فضای رقابتی به معنای واقعــی کلمه فضایی 
است که در آن خریدار قیمت را با کیفیتی که 
اعالم می شود، مالحظه می کند و براساس آن 
ســفارش کاال می دهد و در صورتی که کاالی 
خریداری شده مغایرت داشــت می تواند کاال 
را مرجوع کند بدون آنکه هزینه ای کرده باشد.

وقتی وارد فضای اینترنتی می شویم ناگهان 
به فضایی دسترسی پیدا می کنیم که از مرزهای 
جغرافیایی هم ممکن اســت فراتر باشد. این 
فضا در عین رقابتی بودن، رفاه مصرف کننده را 
هم افزایش می دهد و سطح رفاه با دو شاخص 
کیفیت و قیمت کاال باال می رود. تنوع قیمت و 
کاهش وقت و زمان صرف نظر از کیفیت و قیمت 
از دیگر مزیت های کســب و کارهای اینترنتی 
از دید مصرف کننده است. تولیدکننده هم به 
نوعی از این بازار استفاده می کند و هزینه های 
توزیع را به حداقل می رساند. لذا ما امروز وارد 
عرصه جدیدی از کســب و کار شده ایم که این 
عرصه هزینه های تولیدکننده و مصرف کننده 

را کاهش می دهد.

حال با توجه به اینکه امروز این فضا به شکل 
معناداری در حال گسترش اســت باید بستر 
فضای کسب و کار را به شکل معناداری فراهم 
کنیم تا بازیگران این حــوزه بتوانند به راحتی 
وارد شوند و از این بســتر استفاده کنند. عالوه 
بر این باید بتوانیم به این بســتر نظم و انضباط 
بدهیم و آن را قانونمند کنیم. البته کســب و 
کارهای اینترنتی ضوابــط و قانونمندی های 
خودش را دارد. اگر کاالیی خریداری شــود اما 
این کاال اورجینال و اصل نباشد خریدار می تواند 

سازمان تعزیرات را در جریان امر قرار دهد.
معتقدم همان طور که بانک مرکزی از کسی 
که تاسیس بانک را به او می دهد به دلیل آنکه 
ســپرده های مردم را در اختیــار دارد ذخیره 
احتیاطی می گیرد تا در مواقع ضروری بتواند 
از این محل خســارت های احتمالی را جبران 
کند، دســتگاه های حکومتی و حاکمیتی هم 
باید تضمین های الزم را در خصوص کســب و 
کارهای اینترنتی بگیرند تا هیچ یک از بازیگران 

عرصه فضای مجازی دچار ضرر و زیان نشوند.
در کشــورهای دیگر بحث مالیــات و بیمه 
مشاغل اینترنتی ساماندهی شده و ما می توانیم 
در بحث بیمه از این ظرفیت اســتفاده کنیم. 
ســازمان تامین اجتماعی با یک سری مشاغل 
سر و کار دارد که نمی تواند آنها را رهگیری کند 
در صورتی که باید از محل درآمد خود حق بیمه 
پرداخت کنند. این رابطه هم به سود صاحبان 
مشاغل اینترنتی است که بیمه می شوند و هم 
تامین اجتماعــی که منابع درآمــدی خود را 

افزایش می دهد.
لذا طرح محدودیــت اینترنت کــه به نام 
حمایت از کاربران مطرح شــده را نقطه مقابل 
جریان کارآفرینی کســب و کارهای اینترنتی 
می دانم. هرچند کــه این طرح، زاییده مجلس 
است و متعلق به دولت نیست ولی انتظار داریم 
با توجه به آنکه این حوزه قابلیت گسترش دارد 
و بسیاری از مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
ما را برطــرف می کند، رئیــس جمهور آینده 
با فراهم کردن بســترهای الزم برای توســعه 
این کســب و کارها و تحقق اهداف اشــتغال 
 میلیونــی، از صاحبــان مشــاغل اینترنتی 

حمایت کند.
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روزهــای متوالــی ســر میــدان 
می نشیند و انتظار می کشد. چشم ها 
را به خیابان های چهار طرف میدان تا 
انتها خیره می کند و منتظر اســت که 
کارفرمایی با یک ساختمان نیمه کاره از 
راه برسد و او را برای نصف روز هم شده، 
سر کار ببرد اما دریغ که هرچه می نشیند 
و با نگرانی بسیار انتظار می کشد، باز هم 

کار نیست.
نه فقط امروز و دیروز که در بیشــتر 
روزهای هفته و مــاه، هر قدر هم انتظار 
بکشی، کار نیســت. وقتی با خودش 
حســاب می کند، می بیند در یک ماه 
گذشــته 10روز هم ســر کار نبوده و 
درآمدش نصف چیزی هم نیســت که 
بــرای زندگــی الزم دارد، پس مجبور 
است که بلند شــود و راه بیفتد. مجبور 
است که به دنبال نان هر جا که باشد سفر 
کند. وقتی در شهر و دیارت کار نباشد، 
وقتی چشم های گرسنه خانواده مدام 
به تو دوخته شده، مجبوری گیوه ها را 

وربکشی و جاده ها را زیر پا بگذاری.
آمار مشخص و دقیقی از مهاجرت 
کارگــران ســاختمانی اســتان های 
غربی کشور به عراق و به طور مشخص 
کردســتان عراق در دست نیست. این 
کارگران عموماً با ویزای تفریحی ســه 

ماهه به عراق می روند لذا به نظر اداره کار 
کردستان عراق، غیرقانونی مشغول به 
کار می شوند پس قوانین کار و حداقل 
دســتمزد و ایمنی، شــامل حال این 
کارگران مجبور و مستاصل نمی شود. 
کار این کارگران از آن نوعی اســت که 
 Cash در ادبیات اقتصادی جهان به آن
می گویند یعنی آخر هــر روز یا آخر هر 
هفته مقــداری پول نقد کف دســتت 
می گذارند و دیگر هیچ قانون و حمایتی 

وجود ندارد!
براســاس آخرین آمارهــا، حدود 
۳۵هزار کارگر ایرانــی مهاجر در عراق 
کار می کنند. بیشتر اینها از استان های 
غربی و به طور مشخص از شهر مریوان 
به عراق مهاجرت می کنند. »میکائیل 
صدیقی« رئیس انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی مریوان و استان کردستان، 
بیکاری بیش از ۵0 درصدی کارگران 
ساختمانی در استان کردستان را دلیل 
این مهاجرت انبوه می داند و می گوید: 
وقتی کار نیســت نمی تــوان از کارگر 
خواست در خانه بماند و گرسنگی بکشد! 
بعد از بحــران کرونا بیشــتر کارگران 
ساختمانی مریوان و استان کردستان 
دچار بیکاری های مقطعــی یا دائمی 
شده اند. حتی اگر کار باشد فقط برای 10 

یا 1۵ در ماه است نه بیشتر.
روزگار حدود ۳۵هزار کارگر ایرانی 

مهاجر در عراق به سختی طی می شود؛ 
کار نقدی و روزمزدی بدون هیچ مدل 
قــرارداد کار، زندگــی در اتاقک های 
کوچک کارگری بــدون امکانات اولیه 
زندگی و احتمال بــروز خطر مرگ که 
هر ثانیه بیخ گوش این کارگران نفس 
می کشد. کارگری که از اساس در لیست 
کارگران پروژه ها نیست و کارفرما هیچ 
مسئولیتی در قبال او بر گردن نمی گیرد. 
اگر بر اثر حادثــه کار دچار نقص عضو 
یا حتی مرگ شــود، ریالی خســارت 
یا غرامت بــه خانــواده اش پرداخت 

نمی شود.
»احمد« کارگر مریوانی که ســالی 
چند بار برای کار به کردســتان عراق 
می رود، زندگی در سلیمانیه و کردستان 
عراق را بسیار دردآور توصیف می کند و 
می گوید: »چاره ای ندارم. دستمزدم در 
عراق ۵ تا ۷ برابر ایران است و هزینه های 
زندگی از نصف هم کمتر است. بیشتر 
درآمــدم را پس انداز می کنــم و برای 
خانواده ام می فرستم. اگر ایران بمانم و 
برای کار به عراق نروم حتی اجاره خانه 

را نمی توانم بپردازم«.
وقتی چاره ای جز قمار جان نداری

عدم شــمول کارگران در حداقل 
دســتمزد و قرارداد کار، یک مصیبت 
اساســی اســت اما عدم رعایت اصول 
ایمنی و در خطر بــودن جان کارگران 

مهاجر، یک معضل بســیار اساسی تر 
است. صدیقی می گوید: کارگران مهاجر 
ایرانــی در عراق از حقــوق یک کارگر 
مهاجر رسمی برخوردار نیستند. قرار 
بود توافق نامه ای با سندیکای کارگری 
کردستان و اداره کار آنجا به امضا برسانیم 
و حقوق کارگران را به کرسی بنشانیم 
اما کرونا مانع شد. متاسفانه همچنان 
کارگران بدون بهره منــدی از حقوق 
حداقلی بــه کردســتان می روند، کار 
می کنند و جان خود را در معرض خطر 

هر روزه قرار می دهند.
نرخ آمار حوادث کار در کردســتان 
عراق باالســت و کارفرمایان عموماً به 
خود زحمت نمی دهنــد کوچکترین 
و ســاده ترین ابزار ایمنی کار مثل یک 
کاله ایمنی را در اختیار کارگران مهاجر 

ایرانی قرار دهنــد. نتیجه کار کردن در 
این شرایط، نرخ باالی حوادث کار برای 
کارگران ایرانی مهاجر است؛ کارگرانی 
که دست یا پای خود را از دست می دهند 
یا جان خــود را برای نــان عراقی قمار 

می کنند.
نمونه اخیر، دو کارگر از یک خانواده از 
روستای ژیوار مریوان است که جان خود 
را به دلیل سقوط از ارتفاع از دست دادند. 
این دو کارگر در اولیــن روزهای مرداد 
ماه، در شهر تویله از توابع استان حلبچه 
واقع در اقلیم کردستان، هنگام کار در 
یک مجتمع ساختمانی، بر اثر سقوط 
از ارتفاع داربست و برخورد با زمین جان 
باختند. یکی از این دو فقط 1۷ سال از 
خدا عمر گرفته بود. بعد از هزار مصیبت 
و نگهداری جنازه ها در بیمارستانی در 
عراق، این جنازه ها جمعه هشتم مرداد 
از طریق مرز رسمی باشماق وارد مریوان 
شــده و در شــهر کانی دینار به خاک 

سپرده شدند.
این سرنوشت دردناک، فقط منحصر 
به دو کارگر به نــام خانوادگی »اداک« 
نیســت. چون این کارگران مهاجر در 
کردســتان عراق غیررسمی محسوب 
می شــوند هیچ نهادی مراقب جان و 
ســالمتی آنها نیســت و خیلی راحت 
می توانند طعمه حادثه شــوند و البته 
آمار دقیقی از حوادث کار منجر به فوت 
یا نقص عضو در کردســتان عراق هم 

وجود ندارد.
از احمد می پرســم »بــا این اخبار 
دردناک باز هم به عراق می روی و آیا از 
جانت نمی ترسی« و او باز هم می گوید 
هیچ چاره ای ندارم. چه کسی اجاره خانه 
یا خرج زندگی من را می دهد؟ در مریوان 
نهایت 1۵ روز مــاه کار گیر می آورم که 
درآمدش به حدی کم اســت که حتی 

اندازه اجاره خانه نیست.
او حکایت های بسیاری از بر است، 
از کارگرانی که ســر پا و ســرحال به 
عراق رفته اند و با یک دســت یا یک پا 
برگشته اند و از کارگرانی که جان خود 
را برای یک لقمه نان قمــار کرده اند. او 
می گوید: ما کارگران ساختمانی بیکار 
در استان های غربی دو راه بیشتر نداریم یا 
برویم کولبری یا به عراق مهاجرت کنیم و 
هر دو راه نیز خطرناک است، هم سخت و 

هم خطرناک.
صدیقی هــم می گوید: تــا وقتی 

وضعیت اشــتغال در بخش ساختمان 
بهبود نیابد، کارگــران از روی ناچاری 
به هر سختی که باشد تن به مهاجرت 
می دهند. امــا کاش بتوانیــم به این 
مهاجرت و کار در عــراق وجهه قانونی 
بدهیم تا الاقل این کارگران، مشمول 

حداقل های قانون شوند.
بسترها را برای مهاجرت نکردن 

مهیا کنید
باید بسترها و زیرســاخت ها برای 
ماندن کارگران ســاختمانی در خانه 
و زندگی کم دغدغه آنها فراهم شــود. 
تالشی برای ایجاد این بسترها صورت 
نمی گیرد کــه هیچ، ســازمان تامین 
اجتماعی و مجلس نیز هیچ اهتمامی 
برای حل مشــکالت کارگران بخش 
ســاختمان ندارند. خواسته کارگران، 
اصالح قانون بیمه و افزایش سقف زمانی 
پرداخت حق بیمه به ۹ ماه اســت. این 
کارگران می گویند بیمــه حداقلی ما 
را بعداز سه ماه نپرداختن قطع نکنید 
اما تا امروز صدای رنجورشان به جایی 

نرسیده است.
کار خطرناک روی داربســت یا در 
تونل های مخوف ســاختمانی بدون 
قوانیــن حداقلی، حمایــت و ایمنی، 
سخت ترین و پرخطرترین کار ممکن 
اســت. جنازه »اداک« با اندوه بسیار به 
ایران بازگشت و کارفرمای عراقی قرار 
نیست برای این مرگ ناشی از بی توجهی، 
ریالی غرامت بردازد. این سرنوشــت 
دردناک ممکن است در انتظار بسیاری از 
کارگران ایرانی در کردستان عراق باشد.

»اداک« رفت اما برنگشت. روز جمعه 
انگار بالی آســمانی بر سر یک خانواده 
روســتایی مریوان نازل شــد. تشییع 
جنازه ای همراه با حرمــان و ناکامی؛ 
»رفته بود پول بیــاورد حاال جنازه اش 

برگشت«.

سرنوشت مرگبار ایرانیانی که در کردستان عراق فعلگی می کنند

رفته بود پول بیاورد...

خبر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری موارد مطرح 
شــده در آخرین جلسه روسای تشــکل های بازنشستگی با 

مدیرعامل تامین اجتماعی را تشریح کرد.
حسن صادقی به ایلنا گفت: با توجه به حساسیت موضوع 
پرداخت معوقه فروردین ماه بازنشســتگان تامین اجتماعی، 
موضوع را مطرح کردیم که ساالری پاسخ داد که بین یک هفته 

تا 10 روز آینده این مبلغ را به بازنشستگان پرداخت می کنیم.
وی افــزود: کل مبلغی که باید بابت معوقــه فروردین ماه 
تخصیص یابد، رقمی بین ۲ هزار تا ۲۲00 میلیارد تومان است 
که قرار بود شســتا این رقم را تامین کند که انجام نشد و حاال 

مدیرعامل سازمان وعده داده این کار را انجام می دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با طرح 
موضوع وام بازنشستگان در این جلسه گفت: راجع به وام مذاکره 
کردیم. مصوبه های قبلی در این مورد، خوب مدیریت شده اند 
و تاکنون بیش از ۴۳هزار نفر وام ۷ میلیون تومانی را دریافت 
کرده اند. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در دو مرحله 

این وام را با استفاده از سهمیه خود به اعضا پرداخت می کند.
صادقی افــزود: در مرحله اول حدود ۴۷0 نفــر این وام را 
دریافت کرده اند و در مرحله دوم هم این وام در چند مرحله به 
۳۳00 نفر دیگر پرداخت می شود تا از تمام سهمیه خود در این 
دو مرحله برای بازنشستگان عضو استفاده کنیم. بابت مرحله 
دوم تاکنون بین ۲00 تا ۳00 نفر ثبت نام شده اند اما در جریان 

وام مرحله دوم، در مرحله اول به 1۳00 نفر و در مرحله دوم به 
۲هزار نفر وام پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی توانست مسیر 
ســازمان را به گونه ای ریل گذاری کند که حرکت ان متوقف 
نشــود، گفت: برنامه های خوبی در تامیــن اجتماعی تدوین 
شده اند که در این جلسه درباره آنها صحبت کردیم. یکی از این 

برنامه ها به حوزه درمان برمی گردد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: بحث 
تکمیل بیمارستان فیاض بخش مطرح شــد و تاکید کردیم 
حتما باید این کار انجام گیرد تا این بیمارستان هم با ظرفیت 
کامل قابلیت ســرویس دهی پیدا کنــد. همچنین به بحث 

بیمارستان هدایت هم اشاره شد تا ظرفیت های آن هم مورد 
توجه قرار گیرد. در همین حال به موضوع ســطح بندی حوزه 
درمان پرداختیم. تاکید شد که سازمان باید به این مقوله بیشتر 
توجه کند تا در آینده برای ساخت و سازهای کوچک در حوزه 
درمان، منابع را مدیریت کنیم و بودجــه درمان را در خدمت 

سطح بندی قرار دهیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر داد:

پرداخت معوقه فروردین مستمری بگیران ظرف روزهای آینده

دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه کارگران باید براساس نوع مشاغل خود در اولویت دریافت واکسن کرونا 
باشند، گفت: برخی از کارگران مانند منشی مطب های خصوصی، کارگران واحدهای خدماتی و نیروهای فعال در داروخانه ها حتماً 
 باید در اولویت باشند. هادی ابوی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه سیستم واکسیناسیون کشور براساس شرط سنی 
است، مشکالتی دارد. در حال حاضر کارگرانی که در معرض خطر هستند واکسن نزده اند اما برخی از افراد که در شیوع زنجیره ویروس 
کرونا کمترین اثر را دارند، واکسینه شده اند. وی ادامه داد: منشی مطب های خصوصی، کارگران مشغول در واحدهای خدماتی و 
تولیدی، کارگران دست فروش و کارگران فعال در داروخانه ها ازجمله افرادی هستند که در معرض خطر هستند و در شیوع زنجیره 
کرونا نقش دارند. دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه کارگران باید براساس مشاغل پرخطر در اولویت دریافت 
واکسن کرونا باشند، گفت: به طور مثال منشی مطب ها در معرض خطر بسیار زیاد هستند  چرا که اولین قدم مراجعه بیماران در 
شرایطی که بیمارستان ها شلوغ هستند، مطب ها است. مطب ها ازجمله مکان هایی هستند که امکان انتشار ویروس کرونا در آن زیاد 
است اما مشاهده می کنیم که منشی مطب ها به رغم اینکه از کمترین حمایت های اجتماعی مانند بیمه تأمین اجتماعی و قرارداد 
کار محروم هستند، در لیست واکسیناسیون کادر درمان هم قرار نگرفته اند و با خطر دسته و پنجه نرم می کنند. ابوی با بیان اینکه 
تقاضای ما این است که یکی از نمایندگان کارگران در ستاد تصمیم گیری سیاست های کنترل کرونا باشد تا بتوانند دغدغه های این 

قشر را بازگو کند، گفت: با توجه به اینکه کارگران در معرض خطر بسیاری هستند.

دبیر کانون انجمن های صنفی:

کارگران مشاغل پرخطر در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار بگیرند

خواسته کارگران 
ساختمانی، اصالح قانون 

بیمه و افزایش سقف زمانی 
پرداخت حق بیمه به ۹ ماه 
است. آنها می گویند بیمه 
حداقلی ما را بعد از سه ماه 

نپرداختن قطع نکنید اما تا 
امروز صدایشان به جایی 

نرسیده است

کار کارگران مهاجر ایرانی 
در عراق از آن نوعی است که 

در ادبیات اقتصادی جهان 
به آن Cash می گویند 

یعنی آخر هر روز یا آخر هر 
هفته مقداری پول نقد کف 
دستت می گذارند و دیگر 

هیچ قانون و حمایتی وجود 
ندارد
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فرماندار شوش با اشاره به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه گفت: قرار است 
کارفرما حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه را به زودی به آنها پرداخت کند.

عدنان غزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پیگیری های الزم جهت پرداخت 
حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه، پیش و پس از اعتراضات این کارگران انجام 

شده است.
وی افزود: استاندار خوزستان پیگیری هایی از سطح مرکز انجام و همچنین با قوه 
قضاییه و کارفرما صحبت هایی انجام شده تا نسبت به حل مشکالت کارگران نیشکر 

هفت تپه اقدام شود.
فرماندار شوش گفت: براساس این پیگیری ها مقرر شده تا کارفرما حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه را به زودی به آنها 

پرداخت کند و پیگیری ها تا زمان پرداخت ادامه خواهد داشت.
غزی بیان کرد: کارگران نیشکر هفت تپه سه ماه است که حقوق نگرفته اند و باید این مطالبات معوق به آنها پرداخت شود.

وی ادامه داد: این کارگران در روزهای گذشته در شهرستان شوش تجمعاتی داشته و نسبت به عدم پرداخت مطالبات شان 
اعتراض کرده اند. این کارگران پیش از این نیز در خود کارخانه اعتراضاتی به پرداخت نشدن مطالبات شان داشته اند.

فرماندار شوش:

حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه به زودی پرداخت می شود


