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 حقوق کارگران سد سیکان 
پس از دو سال پرداخت شد

حقوق کارگران پیمانکار پروژه سد سیکان پس 
از گذشت دو سال پرداخت شد.

بنا بر گزارش ایرنا، سد مخزنی سیکان آبان ماه 
سال ۸۹ با هدف تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی 
پایین دست کلنگ زنی شد که به علت عدم تامین 

اعتبار کافی عملیات اجرایی آن تعطیل شد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
ایالم در همین زمینه گفت: حقوق کارگران ســد 
سیکان )پیمانکار جهاد نصر( پرداخت شد. شکراله 
شیرخانی گفت: ۶۱ نفر در این پروژه مشغول به کار 
هستند که از دی ماه سال ۹۶ معوقات کارگران آنها 
پرداخت نشده بود. وی افزود: عملیات اجرایی سد 
مخزنی سیکان در محدوده شهرستان دره شهر بعد از 
چند سال رکود و بن بست اجرایی به نظر می رسد که 
فرصت دوباره ای برای اجرا، گشایش و احداث یافته 
است. شیرخانی با بیان اینکه پیگیری مشکالت و 
مسائل واحدهای کارگری با تدبیر استاندار، در دستور 
کار قرار گرفت، گفت: بر همین اســاس، پرداخت 
حقوق کارگران سد سیکان پیمانکار جهاد نصر از 
روز دهم تیرماه جاری آغاز و حقوق دی ماه کارگران 
پرداخت شد. شیرخانی تاکید کرد: در روزهای آتی، 

مابقی معوقات پرداخت می شود.
    

اعتراض مهمانداران قطار 
تهران - خرمشهر به شرایط شغلی

روز دوشنبه )۱۰ تیر ماه( شماری از مهمانداران 
تهران به خرمشــهر با تجمع در محوطه ایستگاه 
اندیمشک خواســتار اصالح وضعیت شغلی  خود 
شــدند. به گزارش ایلنا، علت اعتــراض کارگران، 
تعدیل حدود ۶ نفر از مهمانــداران در اوایل خرداد 
ماه سال جاری ست. این عده، خواستار بازگشت به 
کار همکاران و مشخص شدن وضعیت شغلی شان 
هستند. این کارگران که تاکنون چندین بار پیگیر 
وضعیت شــغلی و دریافت مطالبات مزدی خود از 
کارفرما بوده اند، گفتند: متاســفانه به علت خروج 
یک رام قطار تهران به خرمشهر امنیت شغلی مان به 
خطر افتاده و تاکنون پیمانکار با ۶ نفر از مهمانداران 
و ماموران باســابقه همزمان با پایان قرارداد، قطع 
همکاری کرده اســت. پیش از این روابط عمومی 
شرکت پیمانکار مربوطه، با تاکید بر اینکه کسی با 
خروج رام قطار تهران به خرمشهر اخراج نمی شود، 
گفته بود: به مهمانداران اطمینان می دهیم برای 
تامین امنیت شغلی شان قرار است آنها را به دیگر 
قطارهای خطوط ریلی تحت نظارت این شــرکت 
انتقال دهند. به گفته یکی از معترضان، بعد از گذشت 
چندماه از خروج رام قطار تهران به خرمشهر هنوز 
وضعیت شغلی مهمانداران و ســایر کارکنان آن 
مشخص نیست. از قرار معلوم هر یک از مهمانداران 

از ۲ تا ۱۰ سال سابقه کاری دارند.
    

کارگران بیکار شده خرمشهری:
 مسئوالن به بالتکلیفی ما 

پایان دهند
۱۶۰ کارگر اندود بتن تاسیســات دریایی یارد 
خرمشهر که با سال ها سابقه کار به دنبال تعطیلی 
کارخانه از کار بیکار شده اند، در نامه ای سرگشاده 
خطاب به هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران یارد، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دفتر ریاست جمهوری، خواهان پایان 

دادن به بالتکلیفی شغلی و بازگشت به کار شدند.
در این نامه آمده است: با توجه به فعالیت ۲۰ ساله 
کارخانه اندود بتن و این واقعیت که اکثر کارگران در 
سنین جوانی در این شرکت مشغول به کار شده اند و 
هر کدام در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰سال سن دارند، 
شانسی برای استخدام در دیگر واحدهای تولیدی و 
خدماتی در منطقه را نداریم. در همین زمینه مدیر 
یارد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی 
خرمشهر گفت: کارخانه از بهمن ماه ۱۳۹۷ به دلیل 
نداشتن ســفارش کار عماًل تعطیل شده است. از 
زمان تعطیلی این کارخانه تا ۳۱خرداد امسال پایه 
حقوق ۱۴۲ کارگر این کارخانه به حساب آنها واریز 
شده است. وی تاکید کرد: این کارخانه تا زمان گرفتن 
سفارش جدید همچنان تعطیل خواهد بود. طبق 
این گزارش، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
دریایی ایران به عنوان نخستین شرکت پیمانکاری 
عمومی ساخت و نصب سازه  های فراساحلی صنعت 
نفت و گاز ایران در ســال ۱۳۷۲ تاسیس شد و در 
ســال ۱۳۷۸ با تاســیس کارخانه اندود بتن لوله، 

توسعه یافت.
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اخبار کارگری

امســال در شــرایطی که افزایش 
بارش ها و افزایــش قیمت محصوالت 
کشاورزی، کشــاورزان را امیدوار کرده 
بود، در استان های مختلف کشور شاهد 
شیوع آفت هایی بودیم که به محصوالت 
کشاورزی و باغی خســارت وارد کرد. 
این در حالی ســت که بعد از چند سال 
خشکسالی، بارش های ابتدای امسال 
باعث بهبود وضعیت ذخایر آبی شــد. 
متعاقب بارش های ماه هــای ابتدایی 
امســال، متاسفانه شــاهد اوج گرفتن 
هجوم برخی حشرات به کشور بودیم؛ از 

پروانه گرفته تا ملخ.
البته هجوم ملخ به مزارع و باغات چیز 
غریبی نیست و کشاورزان ایرانی هر از 
گاهی شاهد مهاجرت گروهی حشراتی 
هستند که قابلیت از بین بردن کشتزار ها 
را دارند. ملخ هایی که حــاال در مزارع و 
کشتزار های استان های مختلف کشور 
جوالن می دهند، از بهمن پارسال آمده اند 
اما بعد از بارندگی های ابتدای امســال 

هجوم ملخ ها اوج گرفت.
آخرین خبر ها هم حاکی از آن است 
که حداقل ۹ اســتان کشــور با ملخ ها 
درگیر بوده و در سطح وسیعی با این آفت 
مبارزه شده است. در همین زمینه ششم 
تیر ســال جاری وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: در ۷۰۰هزار هکتــار از اراضی ۹ 
استان کشور با ملخ های صحرایی مبارزه 

کرده ایم.
محمود حجتی بــا بیان اینکه بیش 
از دو هزار نفر در این استان ها به صورت 
شــبانه روزی در حال مراقبت از باغات 
و اراضی کشــاورزی و انجام امر مبارزه 
هستند، تصریح کرد: پیش بینی ما این 
است که در ســطح یک میلیون هکتار 

از اراضی کشــاورزی و باغات، مبارزه با 
ملخ های صحرایی صورت گیرد.

اظهاراتی که دربــاره ملخ ها صورت 
می گیرد حاکی از آن است که مبارزه با 
این آفت موثر افتاده و ملخ ها نتوانسته اند 
مزارع و کشــتزار ها را قلع و قمع کنند. 
قاســم ســاالری، رئیس نظام صنفی 
کشاورزی استان کرمان تایید می کند 
که مبارزه موثری با ملخ ها صورت گرفته 
اما اعتقاد دارد به هر حــال این آفت به 
محصوالت کشــاورزی زیان وارد کرده 

است.
او با بیان اینکه ممکن است با هجوم 
میلیون ها ملخ به یک مزرعه و کشتزار، 
شاهد نابودی کامل محصول نبوده ایم اما 
این آفت باعث شده محصوالت مختلفی 
از گندم و ذرت گرفته تا خرما آســیب 
ببینند، بدون اینکه کشــاورز متوجه 
شــود محصولش را چه چیزی خراب 

کرده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کرمان 
در جواب اینکه آیا برآوردی از خسارات 
ناشــی از هجوم ملخ ها صورت گرفته، 
می گوید: چنین برآوردی صورت نگرفته 

است.
وی همچنین درباره جبران خسارت 
عنوان می کند: به رغم اینکه کشاورزان 
از هجوم ملخ هــا متضرر شــده اند اما 
حرفی از جبران خسارت نیست. امسال 
به دالیلــی وضعیت کشــاورزی بهتر 
شــد. هم بارندگی ها بیشــتر بود و هم 
قیمت محصوالت مناسب تر بودند اما 
همین باعث شــده برخی با بیان اینکه 
سود کشــاورزی ۱۰ برابر شده، به فکر 

کشاورزان نباشند.
ساالری ادامه می دهد: این واقعیت 

ندارد کــه درآمد کشــاورزان ۱۰ برابر 
شده اســت. هر چند تولید بیشتر شده 
و کیفیت محصوالت هم ارتقا یافته اما 
هزینه تولید محصوالت کشاورزی هم 
بیشتر شــده و در مواردی مانند خرید 
به ویژه خرید تضمینی قیمت ها پایین 
است. نباید به این بهانه ها به زیان و ضرری 
که کشاورزان از آفت هایی مانند هجوم 

ملخ ها می بینند، بی توجه بود.
شــمس اهلل شــریعت نژاد، عضــو 
کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: 
هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارتی که 
ملخ ها وارد کرده اند، صورت نگرفته اما به 
هر حال این آفت محصوالت کشاورزی را 
خراب و کشاورزان را متضرر کرده است.

وی ادامــه می دهــد: وزارت جهاد 
کشــاورزی در عین اینکه باید با قدرت 
بیشتری مبارزه با ملخ ها را پیگیری کند، 
باید در زمینه جبران خسارت کشاورزان 

نیز اقدام کند.
این نماینده مجلس بــا بیان اینکه 
قبال ایستگاه های سمپاشی آماده و فعال 
بودند، تصریح می کند: به دلیل اینکه چند 
سالی با هجوم ملخ ها مواجه نبودیم برخی 
از این ایستگاه ها غیرفعال شده اند و این 

اتفاق مبارزه با ملخ ها را کند کرده است.
احتمال بازگشت ملخ ها

ملخ هایی که حاال کمی آرام گرفته اند 
و کمتر در مزارع و کشــتزار های کشور 
جوالن می دهند، در اصل از کشور های 
عربی به ایران آمدند. همین موضوع باعث 
شده در مواردی بحث بیوتروریسم درباره 

هجوم ملخ ها مطرح شود.
اردیبهشــت امســال علی اکبری، 
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: با 
توجه به دالیلی که وجود دارد این احتمال 

می رود که هجوم ملخ های صحرایی به 
بخش هایی از کشور، حمله ای حساب 
شــده از طرف کشــور های خارجی و 

بیوتروریسم باشد.
یک مــاه بعد رضا میر، ســخنگوی 
سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه فائو 
احتمال عمدی بــودن حمله ملخ های 
مهاجر بــه ایــران را رد کــرد، گفت: 
کشــور های عربی همســایه ازجمله 
عربستان و امارات مبازراتی برای مقابله 
با این آفت داشته اند اما این اقدامات کافی 

نبوده است.
آنچه مسلم اســت اینکه در نتیجه 
تغییر شــرایط اقلیمی، امسال ایران به 
مقصد مناســبی برای ملخ های مهاجر 
تبدیل شــده و این ملخ ها هزینه های 
گزافی روی دســت بخش کشاورزی 
گذاشــته اند. برای مقابله با ملخ ها ۳۰ 
میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی 
بودجه اختصاص یافت و این وزارتخانه 
کار مبارزه با این آفت را در سطح وسیعی 
پیش برد اما شیوه کار که شاید ناشی از 
کمبود بودجه و امکانات باشد این نگرانی 
را به وجود آورده کــه ملخ های مهاجم 

دوباره می آیند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کرمان 
می گوید: با سمپاشی ملخ هایی را که در 
دشت ها بودند نابود کردیم اما واقعیت 
این اســت که ارتفاعات محل مناسبی 
برای تخم گذاری ملخ ها هستند و وقتی 
ملخ های جدید از تخــم بیرون بیایند، 
حتما به سمت مزارع حمله می کنند و به 

کشاورزان آسیب می رسانند.
ســاالری با بیان اینکه کرمان یکی 
از کانون های هجــوم ملخ بوده، تصریح 
می کند: در کل جنوب کشــور ملخ ها 
جوالن می دهند و همان طور که عنوان 
شد در سطح وسیعی مبارزه با ملخ هم 
صورت گرفته اما الزم است پیشگیری 
کنیم و نگذاریم بار دیگر ملخ ها به مزارع و 

کشتزار ها بیایند.
رئیس نظــام صنفی کشــاورزی 
کرمان می گوید: مبارزه با ملخ هایی که 
در ارتفاعات تخم گــذاری می کنند با 
امکانات فعلی یعنی سمپاش هایی که 
حاال اســتفاده می شود ممکن نیست و 
ابزار های پیشرفته تری می خواهد و به 
نظر می رسد حتی ما نیازمند کمک های 

بین المللی در این زمینه هستیم.
او با بیان اینکه کشاورزان برای کشت 
تابستانه ذرت می کارند و ممکن است 
محصول ذرت کشاورزان کرمانی را ملخ ها 
بخورند، عنوان می کنــد: محصوالت 
کشــاورزی ماننــد ذرت محصوالت 
استراتژیک هستند و نابود شدن آنها در 
سطح ملی مخاطراتی را به وجود می آورد. 
کشاورزان نگران بازگشت ملخ ها هستند. 
نباید مبارزه با ملخ متوقف شــود و باید 
کانون های اصلی آنهــا حتی اگر بیرون 

مرز ها باشند، نابود شوند.
شــریعت نژاد، عضو کمیســیون 
کشــاورزی مجلس نیز در این زمینه 
می گوید: درســت اســت که ملخ ها از 
جاهای دیگری آمده اند و آن کشــور ها 
باید با آنها مقابله کنند امــا ما که مورد 
هجوم ملخ ها قرار گرفته ایــم نیز باید 
اقدام به سمپاشی کنیم و نگذاریم این 
آفت زمین های کشاورزی را خراب کند.

 ملخ؛ تهدیدی برای 
محصوالت استراتژیک

سیســتان و بلوچســتان، کرمان، 
بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلویه و 
بویراحمد و خراسان جنوبی از مهم ترین 
استان های درگیر با ملخ هستند. ملخ ها 
حتی به ایالم و تهران هم رســیده اند. 
بررسی اســتان هایی که ملخ ها به آنها 
هجوم آورده انــد نشــان می دهد که 
بیشترین محصوالت کشاورزی کشور 
در این اســتان ها برداشــت می شوند. 
در شرایطی که کشــاورزان امیدوارند 
با افزایش میــزان بارش ها محصوالت 
بیشتر و بهتری برداشت کنند و در حالی 

که تشدید تحریم ها ایران را بیش از پیش 
نیازمند خودکفایی در زمینه محصوالت 
اساسی کرده اســت، ملخ ها و آفت های 
دیگر می توانند روز های بــدی را برای 

بخش کشاورزی رقم بزنند.
در ماه های اخیر مدام شاهد نوسانات 
قیمتــی در محصوالت کشــاورزی 
بوده ایم. این نوسانات گاه دالیلی چون 
خراب شــدن محصوالت کشــاورزی 
به دلیل سیل داشــته و در مواردی هم 
دلیل آن جوالن دالالن و ســوداگری 
بوده اســت. آفت زدگی می تواند دلیل 
تازه ای برای نوسانات قیمتی باشد و این 
دلیل در سطحی کالن بر اقتصاد تاثیر 
می گذارد. نوسانات قیمتی محصوالت 
کشاورزی عمدتا در مورد محصوالتی 
است که خرید تضمینی ندارند. قیمت 
صیفی جات و محصوالت باغی عمدتا 
به دلیل مواردی چون سیل یا سوداگری 
باال و پایین می شــود اما مســئوالن 
ســعی می کنند وضعیت محصوالت 
استراتژیک کشاورزی را متعادل و پایدار 
نگه دارند. ملخ و آفت های دیگر که امسال 
بیــش از پیش عرض انــدام می کنند، 
ممکن است به خراب شدن محصوالت 
استراتژیک مانند گندم، ذرت، سویا و 
کلزا بیانجامند. کمبود این محصوالت 
بر گرانی کاال های مختلف از نان گرفته 
تا مــرغ و دام تاثیر می گــذارد. یکی از 
مشکالت کشــور در حوزه کشاورزی 
و دامپروری وابســتگی به محصوالت 
صادراتی است. ســویا و ذرت به عنوان 
خــوراک دام و مرغ بیشــترین حجم 
واردات را به خــود اختصاص می دهد و 
در شرایط تحریم تالش می شود تولید 
داخلی این محصــوالت افزایش یابد. 
برای رســیدن به این هدف الزم است 
مبارزه ای اساسی با آفت هایی مانند ملخ 
صورت گیرد. از طرف دیگر کشاورزان 
انتظار دارند همان طور که بحث جبران 
خسارت در مورد آسیب ناشی از سیل 
مطرح می شود، زیانی که آفت هایی مثل 
ملخ به محصوالت کشاورزی می زنند نیز 

جبران شود.

نگرانی کشاورزان از بازگشت ملخ ها

کسیخساراتآفتهاراگردننمیگیرد

خبر

نماینده مردم مهاباد در مجلس با انتقاد از اینکه دولت کولبران 
را به حال خود رها کرده، گفت: تنها یک درصد قاچاق کاال از طریق 

معابر کولبری است.
جالل محمودزاده در گفت وگو بــا خبرگزاری خانه ملت، با 
یادآوری اینکه اشتغال جایگزین در مناطق مرزی وجود ندارد و 
اغلب جوانان بیکار هستند، تصریح کرد: جوانان مناطق مرزی با 
وجود چنین شرایطی چگونه باید معیشت خود را تامین کنند؛ 

جز اینکه به کولبری و قاچاق روی بیاورند تا از گرسنگی نمیرند.
نماینده مهاباد از بی توجهی دولت نســبت به ســاماندهی 

کولبران انتقاد کرد و افزود: قرار بود شرکتی برای کولبران تاسیس 
تا واردات کاال به صورت قانونی انجام شود و درآمد آن به کولبران 
اختصاص یابد و از سویی تحت پوشــش تامین اجتماعی قرار 
گیرند اما متاسفانه تنها ۱۵هزار کولبر تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند و مابقی به فراموشی ســپرده شدند. البته پس از مدتی 

کولبران بیمه شده را هم از پوشش بیمه خارج کردند.
وی با انتقاد از اینکه دولت کولبران را به حال خود رها کرده 
اســت، تصریح کرد: کولبران به دلیل عدم حمایــت دولت، از 
مسیرهای رسمی کولبری نمی کنند بلکه از مسیرهای خطرناک 

این کار را انجام می دهند که در این مسیر کشته یا زخمی می شوند. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس ادامه داد: روزانه در مناطق کردنشــین و مرزی به طور 

متوسط ۳ تا ۴ کولبر زخمی و کشته می شوند.
محمودزاده با تاکید بر اینکه دولت باید فکری به حال کولبران 
کند، گفت: اشتغال جایگزین برای کولبران باید در دستور کار 
دولت قرار گیرد یا معابر رسمی را تعریف کند تا کولبران بتوانند از 
مسیرهای قانونی معیشت خود و خانواده هایشان را تامین کنند.

نماینده مهاباد در مجلس بــا تاکید بر اینکه تنها یک درصد 
قاچاق کاال از طریق معابر کولبری است، گفت: ۹۹درصد قاچاق 
از طریق اسکله ها، گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و تجاری به 
صورت رسمی و غیررسمی انجام می شود که در این رابطه نیاز 
است دولت به جای مبارزه با کولبران، مبارزه با قاچاق را به درستی 

مدیریت کند.

نماینده مهاباد در مجلس:

دولت کولبران را  به  حال خود  رها کرده است

یک فعــال حــوزه کار، راه اندازی ســامانه 
اشــتغال ایرانیان را در اتخاذ تصمیمات کالن و 
سیاست گذاری های بازار کار موثر خواند و گفت: 
این ســامانه از آن جهت که اطالعات مربوط به 
بیکاران و شاغالن در ســن کار را به طور شفاف 

گردآوری و ثبت می کند، حائز اهمیت است.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: هر نهادی که شکل می گیرد بازیگرانی دارد 
که در آن تاثیرگذارند و خروجی های متعددی 
دارد که هر کدام می توانــد نتایجی را رقم بزند، 

از این رو معتقدم سامانه جامع اشتغال ایرانیان 
یک کار بــزرگ و پرتالــی از زیرمجموعه های 
مختلف است و وزارت کار باید با هر هزینه ای آن 

را راه اندازی کند.
وی ادامه داد: ممکن اســت نگاه کارفرمایی 

نسبت به سامانه این باشد که برخی از اطالعات 
وارده، خسارت و زیان اســت و در آن مشارکت 
نکنند. ما باید ببینیم منافع ملی این کار چیست 
و اگر سامانه اشــتغال ایرانیان راه اندازی شود، 
چه کارایی هایــی دارد و چه اثراتی بــر بازار کار 
می گذارد؟ این کارشناس حوزه کار افزود: باید دید 
این پرتال جامع تا کجا می تواند نفوذ کند و تا چه 
حد در حوزه برنامه ریزی، دسترسی به اطالعات، 

شفافیت و توزیع منابع اعتباری راهگشاست؟
حیدری با بیــان اینکــه وزارت کار با وجود 
نقش کلیدی در حوزه روابط کار مورد بی مهری 
و کم توجهی قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر 
بازار ســرمایه، پول و کاال و خدمــات را داریم و 
اشتغال، آخرین بازار است چون محصول هر سه 
بازار دیگر در آن می نشیند و هدف گیری نهایی، 

بازار اشتغال است.

کارشناس حوزه کار:

سامانه اشتغال ایرانیان حتما  باید  راه اندازی شود

بعد از چند سال 
خشکسالی، بارش های 

ابتدای امسال باعث بهبود 
وضعیت ذخایر آبی شد. 

 متعاقب این امر،
 متاسفانه شاهد اوج 
گرفتن هجوم برخی 

 حشرات به کشور 
 بودیم؛ از پروانه گرفته 

تا ملخ

در حالی که تشدید 
تحریم ها ایران را بیش از 
پیش نیازمند خودکفایی 

در زمینه محصوالت 
اساسی کرده، ملخ ها و 

آفت های دیگر می توانند 
روز های بدی را برای بخش 

کشاورزی رقم بزنند

 شماره   280   /   چهارشنبه  12  تیر   1398  /    29  شوال 1440  /   3  ژوئیه   2019


