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نماینده بندرعباس:
سهام آلومنیوم المهدی و هرمزال 

باید به کارگران واگذار شوند
نماینده بندرعباس در مجلس گفت: مجتمع 
آلومینیوم المهدی و هرمزال بــه خانواده بزرگ 
آلومینیوم کشــور واگذار و کارگران سهامدار آن 

شوند.
احمد مرادی با اشاره به فسخ قرارداد آلومینیوم 
المهدی و هرمزال گفت: سازمان خصوصی سازی 
با فشار دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس 
مجبور شد بپذیرد که خریدار آلومینیوم المهدی 
و هرمزال تخلفاتی داشته و حق و حقوق دولت را 

پرداخت نکرده و قرارداد را فسخ کرد.
وی در گفت وگو با خانه ملت، بــا بیان اینکه 
آخرین اخبار بیانگر این اســت که دو نفر از سوی 
سازمان خصوصی ســازی در مجتمع آلومینیوم 
المهدی مستقر شده اند، افزود: به رغم این موضوع 
متاسفانه هنوز شــبانه شــمش از کشور خارج 
می شود که این کار غیرقانونی بوده و باید مانع آن 
شد، لذا سازمان خصوصی سازی باید ۲۴ ساعته 
روی مجتمع نظارت داشته باشد و دستورات الزم 

را صادر کند.
مرادی افزود: مقرر شــده مجمع نمایندگان 
استان هرمزگان جلسه ای با وزیر امور اقتصادی 
و دارایی درباره شــرایط خاص دو مجتمع برگزار 

کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکــه اتفاقات تلخی در ســال ۹۳ برای 
مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمــزال رخ داد، 
اظهار داشــت: مجتمع آلومینیــوم المهدی و 
هرمزال عمال زیر قیمت کارشناسی واگذار شدند 
که این اتفاق نباید دوباره تکرار شــود و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی باید دســتورات الزم را در این 

زمینه صادر کند.
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: پیشنهاد اولیه این است که مجتمع 
آلومینیوم المهدی و هرمزال بــه خانواده بزرگ 
آلومینیوم کشور واگذار کند و کارگران سهامدار 
آن شــوند و عمال با توجه به اینکــه چرخه تولید 
آلومینیوم به دست کارگران می چرخد، آنها باید 

صاحب اصلی آن شوند.
نماینده بندرعبــاس در پایان عنــوان کرد 
که خبرهــا حاکی از این اســت کــه در جریان 
واگــذاری شــرکت های آلومینیــوم المهدی و 
هرمزال، برگزاری شــتاب زده مزایده های نوبت 
اول،  دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به یک 
 معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی 

بوده است.
    

یک نماینده مجلس خبر داد:
 دریافت بسته حمایتی 

تا پایان سال
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلس می گوید دولت نمی توانســت بســته 
حمایتی همه نیازمندان را در یک نوبت پرداخت 
کند اما تالش دارد این بســته را تا پایان سال به 
همه کسانی که حقوق کمتر از ۳ میلیون دارند 

پرداخت کند.
عــزت اهلل یوســفیان مــال در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، با اشــاره به اینکه بسته 
حمایتی به کارگران داده شــده اما این بســته 
شــامل حال کارگران بخش خصوصی نشده، 
اظهار داشــت: از آنجایی که بســته حمایتی 
شامل حال تعداد زیادی از افراد جامعه می شد، 
امکان این نبود تا یک جا بســته بین تمام اقشار 
نیازمند توزیع شــود. دولت به دنبال این است 
برنامه ریزی داشته باشد تا این بسته ها به دست 
کارگران بخش خصوصی، نیازمندان و افرادی 

که درآمدهای پایین دارند، برسد.
نماینده آمل در مجلس درباره نحوه شناسایی 
افراد نیازمند جامعه، گفت: به هر حال افرادی 
که یارانــه دریافت می کنند قابل شناســایی 
هستند. این افراد پرونده دارند و میزان حقوق 
دریافتی شان مشخص است. از سوی دیگر وزارت 
کار و ســازمان تامین اجتماعی نیز درآمدهای 
پایین را شناســایی کرده اند و بــا این مکانیزم 
می توان بسته حمایتی را به تمام اقشار نیازمند 

رساند.
وی با بیان اینکه بســته حمایتی کارمندان 
در مرحله بعدی پرداخت می شود، عنوان کرد: 
قرار است به استانداری ها این اختیار داده شود تا 
یارانه نقدی ثروتمندان را حذف کنند. با صدور 
این مجوز، اعتبار الزم برای تهیه بسته حمایتی 

فراهم می شود و توزیع آن ادامه خواهد داشت.
یوســفیان مال بیان داشــت: زمان مرحله 
دوم توزیع بســته حمایتی مشخص نیست اما 
دولت اصرار دارد تا پایان ســال بسته حمایتی 
بــه کارمنــدان، کارگران بخــش خصوصی و 

نیازمندان پرداخت می شود.

اخبار کارگری

داستان گروه ملی فوالد مستقر 
در استان خوزستان شاید با تمامی 
واحدهای مشابه که درگیر مسائل و 
مشکالت کارگری هستند، متفاوت 
باشــد، متفاوت از ایــن نظر که این 
واحد نه به دلیل خصوصی ســازی 
بلکــه بــه خاطــر مشــکالت 
 قضایــی، درگیــر بحرانــی بزرگ 

شده است. 
داستان به سال هایی بازمی گردد 
که صاحب اصلی این شرکت یعنی 
گروه آریا به دلیل اختالس، درگیر 
پرونده ای شد که به اعدام مه آفرید، 
فرد شماره یک این گروه منتج شد. 
این شرکت که در زمان کارفرمایی 
گروه آریا، رکوردهــای تولید خود 
را یکی پس از دیگری می شکست، 

پس از مصادره این شــرکت توسط 
قــوه قضاییه و ســپردن اداره آن به 
دادستانی، دچار مشکالتی شد که 
در نهایت، به کاهش شــدید تولید 
منجر شد. پس از آن شرکت به بانک 
ملی واگذار شــد و نه تنها مشکالت 
حل نشد، بلکه ظرفیت های تولیدی 
باز هــم کمتر و کمتر شــد تا اینکه 
نهایتا کارگرانــی را که مدعی بودند 
چندین ماه حقوق معوقه از کارفرما 
طلبکارنــد، به خیابان های شــهر 
اهواز کشــاند. با این حال، بازداشت 
کارگــران معتــرض گــروه ملی 
فوالد از ســوی نهادهای انتظامی و 
امنیتی، نه تنها مشکلی را حل نکرد، 
 بلکه گره مشــکالت این شــرکت 

را کورتر کرد.

پیگیر آزادی کارگران 
بازداشتی فوالد اهواز هستیم

در همین زمینه، وزیــر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می گوید: پیگیر 
آزادی کارگــران بازداشــتی فوالد 

اهواز هستم.
ر  د ری  یعتمدا محمــد شــر
ارتباط با بازداشــت بیش از ۲0 نفر 
از کارگران گروه ملــی فوالد ایران 
گفت: از لحظه ای که از بازداشــت 
کارگران فوالد اهواز باخبر شدم، با 
همه نهادهای مرتبط تماس گرفتم 
و پیگیر موضوع شدم. وقتی از طریق 
رسانه ها متوجه شــدم که کارگران 
را بازداشــت کرده اند با همه نهادها 
ازجمله بانک ملی )مدیریت مجتمع( 
و استاندار خوزستان تماس گرفتم. 

وی با بیان اینکه قرار است با غالمرضا 
شــریعت، اســتاندار خوزستان در 
رابطه با بازداشــت کارگــران اهواز 
در تهــران دیدار داشــته باشــم، 

گفت: مطمئن باشید پیگیر آزادی 
کارگران بازداشتی هستم.

شــریعتمداری افزود: مشخص 
اســت وقتی کارگاهی به مشــکل 
تولیدی برمی خورد و حقوق کارگران 
عقب می افتد، کارگری که هیچ راهی 
برای تامین معاش ندارد، به اعتراض 
روی می آورد. بعضی اوقات کارگری 
که چند ماه حقوق نگرفته، چاره ای 
به جز اعتراض نــدارد، لذا موضوع 
اعتراضات صنفــی کارگران باید در 
حیطه اجتماعی و اقتصادی بررسی  
و حل شود ولی متاســفانه مساله را 
امنیتی می کنند و با برخورد امنیتی 
به جــای اقتصــادی، می خواهند 

موضوع را حل کنند.
وزیر کار تاکید کــرد: برای حل 
مشــکالت کارگران بایــد عوامل 
مشکل ساز مرتفع شــود و نیازی به 

برخورد امنیتی نیست.
شریعتمداری اضافه کرد: وزارت 
کار با جدیــت موضوع بازداشــت 
کارگران فوالد را دنبــال می کند و 
امیدواریم بــه زودی همه کارگران 

بازداشتی آزاد شوند.
بررسی اوضاع بازداشتی های 

گروه ملی فوالد
در همیــن زمینه، صبــح دیروز 
)سه شنبه ۲۷ آذرماه(، شورای تأمین 
استان خوزستان به ریاست غالمرضا 
شریعت در گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران در محل این کارخانه در اهواز 

برگزار شد.
غالمرضا شــریعت، اســتاندار 
خوزســتان در نشســت شــورای 
تامین استان خوزستان که در سالن 
جلسات شــرکت گروه ملی فوالد 
برگزار شــد، گفت: هیاتی متشکل 
از نماینــدگان کارگــران گــروه 
ملی و شــورای تأمین بــا تفویض 
اختیــار به دادســتان خوزســتان 
 تشــکیل و هر آنچه مصوب شــد، 

الزم االجراست.
نماینده عالی دولت در اســتان 
خوزســتان خاطرنشان کرد: انتظار 
و خواسته ما آغاز تولید و راه اندازی 
چرخ کارخانه در خطوط آماده شده 

است.
در این جلســه، حســینی پویا، 
دادستان اهواز نیز خطاب به کارگران 

گفت: ما همه اعضــای یک خانواده 
هســتیم. به رغم امتیــازات خوبی 
که اســتاندار برای گروه ملی گرفته 
است، معیشت شما با سختی مواجه 

است و ما این را می دانیم.
وی افزود: مشــکالت گروه ملی 
یک  شــبه حــل نمی شــود. خوب 
می دانیم که زندگی کارگران بدون 
دریافت حقوق با این شــرایط تورم 
چگونه می گــذرد. ما جدا از شــما 
نیســتیم ولی نمی توانیم مشکالت 
 کارگــران را در کــف خیابــان 

حل کنیم.
حســینی پویا تصریح کرد: هیچ 
انســانی از دربند بودن انسان دیگر 
خوشحال نمی شــود. ما در اینجا از 
شما به خاطر تجمعات مسالمت آمیز 

تشکر می کنیم. 
عدم آسیب رســانی بــه اموال 
عمومی و همکاری با مســئولین در 
طول این مدت نشان دهنده این است 
که شما فقط می خواهید صدایتان 
شنیده شود، اما اجازه بدهید و به ما 
اعتماد کنید تا مشکالت را پیگیری 

کنیم.
وی اضافه کرد: شما نمایندگانی 
معرفی کنید تا با هم به گفت وگو در 
مورد کارگران بازداشتی بنشینیم و 
خواسته ها را بررسی کنیم. بین شما 
و مســئولین هیچ فاصله ای نیست. 

شرکت باید تولید داشته باشد. 
خواسته ما این اســت که چرخ 
کارخانه را بچرخانیــد و ما را ملزم 

بکنید که پیگیر مشکالت باشیم.

معضلی به نام برخورد امنیتی با مسائل اقتصادی

کسی از بازداشت کارگران خوشحال نیست

گزارش

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات کارگران فوالد اهواز، هنوز پاسخ روشنی به مطالبات آنها داده نشده 
است. کارگران فوالد اهواز و بسیاری از کارگران صنایع بزرگ و کوچک در کشور، مدت هاست خواسته های صنفی 
خود را به صورت صلح آمیز مطرح می کنند. یکی از شعارهایی که در این مدت از سوی آنها سر داده می شود، »مرگ 
بر کارگر، درود بر ستمگر« است که کنایه ای به حمایت نشدن از سوی دولت هاست. حاال پرسش این است که جای 

قانون در حمایت از کارگر کجاست؟

محمد جندقی

تازه تریــن گزارش هــا از ۱۳۵۶ بنــگاه  
مشکل دار کشــور منتهی به شــهریور ۹۷ 
نشان می دهد، »کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش« بیشترین عوامل بروز بنگاه های 
مشکل دار هســتند که دو بنگاه مشکل دار 
شرکت کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه و 
گروه ملی فوالد اهواز در زمــره این بنگاه ها 

قرار دارند.
یکی از ترکش هــای معضالت بنگاه های 
مشکل دار، تاثیر آن بر فرصت های شغلی و به 
تبع آن کاهش انگیزه برای ایجاد کسب و کار 
است. براساس این گزارش، اطالعات مربوط 
به توزیع نسبی شاغالن کشــور به تفکیک 
وضعیت شــغلی مربوط به سال های ۱۳۸۷ 
الی ۱۳۹۶ نیز حاکی از آن است که در این بازه 
زمانی روند سهم شــاغلین کارفرمای بخش 
خصوصی کاهش یافته و از ۴.۹درصد از کل 
شاغالن در ســال ۱۳۸۷ به ۳.۲درصد از کل 
شاغالن در سال ۱۳۹۶ رسیده است که این 
کاهش، پدیده مطلوبی در بازار کار محسوب 
نمی  شود چرا که سهم بزرگی از فرصت های 
شغلی، توســط کارفرمایان بخش خصوصی 

ایجاد می  شود.
با توجه به بررســی های صــورت گرفته 
به ازای هــر کارفرما در ســال۱۳۹۶ معادل 

۱۲.۳ نفر فرصت شــغلی در بخــش مزد و 
حقوق بگیری وجود داشته است. از این رو با 
توجه به روند کاهشی سهم کارفرمایان بخش 
خصوصی می  توان نتیجه گرفت، قســمت 
اعظم کاهش فرصت های شــغلی در بخش 
خصوصی ناشی از کاهش سهم کارفرمایان 
بخش خصوصی از کل شــاغلین بوده است 
در حالی که این ظرفیت برای خود اشــتغال 

وجود ندارد.
این موضوع در طول زمان باعث می شود 
روحیه انزوای اقتصادی در بخش خصوصی 
تقویت شــده و بسیاری از شــاغالن ترجیح 
 دهند که بــه تنهایی به فعالیــت اقتصادی 
بپردازند کــه این نوع گرایــش ضمن اینکه 
نشــانه بی ثباتی اقتصادی )افزایش اشتغال 
بخش غیررسمی( است، با ایجاد فرصت های 
شغلی بیشتر نیز مغایر است. بنابراین به نظر 
می رســد باید روی دو گروه »کارفرمایان« و 
»مزد و حقوق بگیــران« در بخش خصوصی 
تمرکز زیادی شــود و با اتخاذ سیاست های 
مناســب راه تشــکیل بنگاه های جدید در 
فعالیت های گوناگون اقتصادی هموار شود 
تا از این طریق ظرفیت ایجاد اشتغال در بازار 

کار کشور فراهم شود.
تعطیلی ۳۹۰۰ بنگاه مشکل دار 

طی هشت
اما بنگاه های مشــکل دار پاشــنه آشیل 

دولت هســتند، طوری که اخیرا معاون اول 
رئیس جمهور زنگ خطر رکود بنگاه ها را به 
صدا درآورد. جهانگیری در نشســت معارفه 
وزیر جدید کار، با اعالم این هشــدار که اگر 
از اشــتغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی 
که از دســت برود، راه انــدازی مجدد همان 
شغل بســیار پرهزینه تر خواهد بود، گفت: 
»در ارتباط با مســأله اشــتغال که به عنوان 
اصلی ترین مسأله باید به آن بپردازیم، اگر از 
بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، 
ریزش نیروی کار می تواند بیکاری را تشدید 
کند و یکی از مهمتریــن عوارض تحریم این 
است که بنگاه های تولیدی و اقتصادی ممکن 

است با رکود مواجه شوند«.
جهانگیری اما تاکید کرد که اولین اولویت 
دولت این است که نگذارد در دوران تحریم 
بنگاه هــای اقتصادی دچار رکود شــوند. او 
همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را 
مامور کرد تا فعال تر از گذشته موانع بنگاه ها 

را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
اما آمار رســمی از وضعیــت بنگاه های 
صنعتی به اســتناد مرکز آمار ایران نشــان 
می دهد، تعداد کارگاه هــای صنعتی باالی 
۱0 نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال 

۱۳۹۴ به طور مستمر کاهش یافته است.
این آمار نشان می دهد، تعداد کارگاه های 
صنعتی کشــور که در ســال ۱۳۸۷ معادل 

۱۷هزار و ۶۴ واحد بود، در ســال ۱۳۹۴ به 
۱۳هزار و ۱۲۳ تقلیل پیدا کرده است یعنی 
در بازه زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار 
و ۹۴۱ کارگاه صنعتــی از چرخــه فعالیت 

اقتصادی خارج شده است.
در شرایط فعلی نیز براساس آمار منتهی 
به شهریورماه ســال جاری، در ۱۳۵۶ بنگاه 
مشــکل دار در کشــور بالغ بر ۱۴۵هزار نفر 

نیروی کار، شاغل هستند. تعداد بنگاه های 
مشــکل دار در کل کشــور »به تفکیک نوع 
مالکیت« نشــان می دهد، از مجموع بالغ بر 
۱۳۵0 بنگاه مشکل دار در کشور، ۸۷درصد 
معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه های خصوصی، 
۹درصد معادل ۱۲0 بنگاه از شــرکت های 
تعاونی و ۴درصد مابقی از بنگاه های دولتی و 

سایر نهادها هستند.

اقتصاد در چنبره دولت و خصولتی ها

ریزش ۱.۷درصدی کارفرمایان بخش خصوصی در کشور

شریعتمداری: وقتی 
کارگاهی به مشکل 

برمی خورد و حقوق کارگران 
عقب می افتد، کارگری که 

راهی برای تامین معاش 
ندارد، به اعتراض روی 

می آورد. اعتراضات صنفی 
کارگران باید در حیطه 

اجتماعی و اقتصادی 
بررسی و حل شود ولی 

متاسفانه مساله را امنیتی 
می کنند

دادستان اهواز: مشکالت 
گروه ملی یک  شبه حل 

نمی شود. خوب می دانیم 
که زندگی کارگران بدون 

دریافت حقوق با این شرایط 
تورم چگونه می گذرد. ما 
جدا از شما نیستیم ولی 

نمی توانیم مشکالت 
کارگران را در کف خیابان 

حل کنیم
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