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شاخص سهولت کسب و کار 
ایران بدتر شد

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعالم 
کرد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار تنزل 

یافته است.
بازوی پژوهشــی قوه مقننه با اشاره به پژوهش 
جهانی سال ۲۱۰۹ بانک جهانی، در گزارش خود 
آورده ایران سال گذشته در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ 
کشور قرار گرفته بود اما امسال ۴ رتبه تنزل داشته و 

در پله ۱۳۲ ایستاده است.
طبق این گــزارش، از ســال ۲۰۱۵ روند رو به 
بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار 
آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال 
۲۰۱۴ به ۱۱۸ در ســال ۲۰۱۶ رسید ولی از سال 
۲۰۱۷ مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده 
که عمده ترین دلیــل آن کندی اصالحات محیط 

حقوقی و اداری کسب وکار در ایران است.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در مجموعه 
گزارش هــای »راهکارهای بهبود رتبــه ایران در 
گزارش انجام کســب وکار بانک جهانــی« که در 
ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تدویــن شــد بیش از 
۱۵۰ مورد از اقدامات الزم بــرای بهبود رتبه ایران 
در گزارش انجام کســب وکار به تفکیک نهادها و 
دستگاه های اجرایی مســئول را پیشنهاد داد و در 
ســال ۱۳۹۶ پس از به روزرسانی، نسخه جدیدی 
از راهکارهای پیشــنهادی ارائه کرد ولی تاکنون 
اغلب پیشــنهادها و راهکارهای مذکور عملیاتی 

نشده است.
    

افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق، 
شکاف طبقاتی را کاهش می دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق گروه های مختلف 
حقوق بگیر، شــکاف طبقاتی را کاهش می دهد، 
گفت: تنها مرجعی که می تواند درباره اجرا نشدن 

قانون مجلس اظهارنظر کند، شورای نگهبان است.
رســول خضری در گفت و گو بــا خبرگزاری 
خانه ملت با اشــاره به مصوبه مجلس برای افزایش 
۴۰۰هزار تومانی حقوق گروه  های حقوق بگیر به 
عالوه افزایش ۱۰درصدی حقوق به صورت پلکانی و 
براساس اختیار دولت، اظهار کرد: قوه مجریه مکلف 
به اجرای قانون مصوب مجلس است و این نهاد قانونی 
به هیچ عنوان نمی  تواند نسبت به اجرا نکردن قانون 

اظهارنظر کند.
نماینده سردشت و پیرانشــهر در مجلس، این 
مصوبه را به مراتب بیشتر در جهت عدالت برشمرد 
و گفت: این مصوبه در قیاس با پیشنهادی که دولت 
در الیحه بودجه درباره افزایش ۲۰درصدی حقوق 
کارکنان آورده بود به سود گروه های ضعیف و پایین 

جامعه است.
    

تجمع دو روزه کارگران 
بلبرینگ سازی خاتمه یافت

روز یکشــنبه )۱۲ اســفند مــاه( کارگــران 
بلبرینگ سازی تبریز، دومین روز از اجتماع صنفی 
خود را با دریافت بخشی از معوقات مزدی و عیدی 

به پایان بردند.
به گزارش ایلنا، طی روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند 
ماه حدود ۱۸۰ کارگر کارخانه بلبرینگ ســازی 
تبریز برای وصول مطالبــات معوقه خود مقابل 
ساختمان فرمانداری شهرستان تبریز دست به 
اعتراض صنفی زده بودند و این تجمع با پرداخت 
بخشــی از معوقات مزدی پایان یافت. کارگران 
که نگران وضعیــت فعلی محل کار و اشــتغال 
خود هســتند، می گویند: بابت ۷ ماه دســتمزد 
از کارفرمای خــود طلبکاریم که روز یکشــنبه 
مســئوالن اســتانی با تامین منابــع مالی، یک 
ماه حقوق مهر ماه کارگــران را به همراه عیدی 
پرداخت کردند. یکی دیگر از دالیل شکل گیری 
اعتراضات کارگری در این واحد تولیدی کمبود 
۵ میلیارد از مجموع ۱۵ میلیــارد تومان اعتبار 
تخصیص یافته دولت بــرای پرداخت مطالبات 
مزدی کارگران این کارخانه بوده که مســئوالن 
وعده کردند بــه زودی این طلــب کارخانه را به 

حساب آنها واریز کنند.
به گفته کارگران، سال گذشته با پیگیری سازمان 
صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی، کارخانه 
بلبرینگ سازی از بخش خصوصی به هیات حمایت 

از صنایع برگردانده شد.
کارگران افزودند: پیشــتر این واحد صنعتی به 
بخش خصوصی واگذار شد و در نتیجه اجرای غلط 
قانون خصوصی سازی با مشکل کمبود نقدینگی 
مواجه شدیم و کارخانه تا مرحله ورشکستگی کامل 

پیش رفت.
کارگران مدعی اند جدا از مزد معوقه، مشکالت 
دیگری در زمینه امنیت شــغلی، پرداخت نشدن 
سنوات بازنشستگی و بیمه تکمیلی وجود دارد که 

امیدواریم به زودی مرتفع شود.
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اخبار کارگری

مریم وحیدیان

»زمستان هر سال برای یافتن کار 
از آق دره ســفر می کنیم. یکی می ره 
بوشــهر، یکی تهران، یکــی هم می ره 
اصفهان. کارگر فصلی که باشــی باید 
زمین را زیر پا بگــذاری برای نان، حتی 
اگر زیر زمین مملو از طال باشه. یکی کار 
ساختمانی می کنه، یکی دستفروشی 
و یکی مسافرکشــی. بیمه بیکاری هم 
نداریم. فقط تعداد کمی از کارگران اینجا 
بیمه بیکاری دارند و امثال ما اصاًل بیمه 
بیکاری نداریم چون به صورت ثابت کار 
نکرده ایم که بیمه بیکاری داشته باشیم«. 
اینها روایــت حال و روز ایــن روزهای 
آق دره ای ها از زبان یکی از کارگرانی است 
که آبان ماه بیکار شده است. بیکاری برای 
کارگران فصلی آق دره دردی آشناست، 
ولی بازنشســتگی دورترین آرزوست. 
کارگران فصلی هر ساله با آمدن فصل 

سرما بیکار می شوند.
این کارگر می گویــد: این همه طال 
اینجاست اما ما بی نصیبیم. االن سرپل 
ذهاب به عنــوان کارگر ســاختمانی 

مشغول به کار هستم.
کارگــران می گوینــد: امســال از 
روســتای آق دره علیا از ۱۱۵ نفری که 
در معدن طال کار می کردند، شاید ۲۰ 
نفر در زمســتان هم کار می کردند. از 
اهالی چند روســتا هستیم که با آمدن 
زمستان نمی توانیم ســر کار بمانیم. از 
روستای آق دره وســط ۶۰ و از آق دره 
سفلی ۳۰ نفر را بیرون کرده اند، کالً ۳۲۰ 
نفر از ۵۳۰ کارگر فصلی بیکار شده اند که 

بیشترشان اهل آق دره هستند.
یکی دیگــر از کارگــران می گوید: 
۷ سال است اینجا کار می کنم اما یک 

زمستان هم ســر کار نمانده ام. حتی 
امسال اعتراض کردم ولی گفتند باید 
بروم. گاهی نمی توانم کار پیدا کنم و باید 
برای این روزها پس انداز داشــته باشم. 
ترس از بی پولی باعث شده حقوقم را با 

خیال راحت نتوانم خرج کنم.
همیشــه یک آینــده مبهم پیش 
رویشان اســت. از چند سال پیش که 
اعتراضــات کارگــران آق دره در راس 
اخبار قرار گرفت، شرایط بدتر هم شده 
اســت. طبق اظهارات کارگران، قباًل 
قراردادشان سه ماهه بسته می شد اما 
اکنون قراردادها هم یک ماهه شــده 

است.
کارفرما: لنگ کارگر نیستیم

روایت کارفرمای آق دره اما متفاوت 
اســت. می گوید کارگران با شــرایط 
خوبی در معدن کار می کنند و دستمزد 
باالیی دریافت می کنند. احمدی نیری، 
مدیرعامل شرکت پویا زرکان و پیمانکار 
معــدن آق دره، ضمن تاییــد بیکاری 
تعــدادی از کارگران معــدن آق دره، 
علــت افزایش تعدیل نیروی امســال 
معدن آق دره را چنین تشریح می کند: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان 
بهره برداری در پروانه شرکت پویا زرکان 
برای استخراج از معدن طالی آق دره را 

نصف کرده است.
بــه گفته او، میــزان اســتخراج از 
۷۰۰هزار تن به نصف این مقدار کاهش 
پیدا کرده است و همین امر سبب شده 

تعداد بیشتری از کارگران بیکار شوند.
نیــری، البته تعدیــل ۳۲۰ کارگر 
معدن را را تکذیب کــرده و می گوید: 
امسال با آمدن زمســتان ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
کارگر تعدیل شدند که اغلب آنها بیمه 

بیکاری دریافت می کنند.

کارفرمای معدن آق دره می گوید: ما 
اینجا به مردمان یک روستا کار دادیم و 
زندگی یک روستا را تأمین می کنیم اما 
رسانه ها فقط حرف از مشکالت کارگر 
می زنند. اصال می دانید کارگران چقدر 
اینجا تخلف می کنند و برایمان دردسر 
درست می کنند؟ کارگر صفر ما اینجا 

باالی ۳ میلیون تومان حقوق می گیرد.
او البته شکایت دارد که چرا رسانه ها 
و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
جانب کارگران را می گیرند در حالی که 
گاهی حق بــه جانب کارفرماســت. 
احمدی نیــری معتقد اســت »اگر 
کارفرما نباشد، کارگران می خواهند 
چه کار کنند؟«. وقتی می گوییم »اگر 
کارفرما نباشد، کارگران لنگ نمی مانند 
اما اگر کارگر نباشــد کارفرما به پول 
نمی رســد«، جواب می دهد: »ما االن 
لنگ کارگر نیستیم. آنقدر تکنولوژی 
پیش رفته اســت که بدون کارگر هم 

می توان پیش رفت«.
سهم معدنکاران فالکت است

انفجارهــای ممتد معــدن امان 
روستاییان را بریده است. نگاه سودمحور 
ســبب شــده تا به گفته اهالی محل، 
معدن داران تعداد انفجارها را به بیش از 
استاندارد در نظر گرفته شده که ماهیانه 
۴ انفجار است، برسانند. به گفته کارگران، 
این اســتاندارد تنها در حضور بازرسان 
رعایت می شود. همین است که برخی از 
خانه های آق دره دچار تخریب می شود 
و حتی خانواده ها نمی توانند جواز الزم 

برای نوسازی خانه هایشان را بگیرند.
کارگــران می گویند: اگــر معدن 
طال نداشــتیم، الاقل به کشــاورزی و 
دامپروری ادامه می دادیم. در معدن هم 

که نمی توانیم کار کنیم.

آالینده های معدن همچون جیوه 
و سیانور سبب شده زمین های آق دره 

خراب شود و دامپروری آسیب ببیند.
کارفرمــای معــدن آق دره درباره 
خسارات وارد شده به دلیل انفجار معدن 
بر منازل اهالی روســتاهای همجوار، 
می گوید: در ماه حدود ۱۵ تا ۲۰ انفجار 
کم حجــم اتفاق می افتد که آســیبی 
به منــازل روســتاییان وارد نمی کند 
چرا که فاصله زیادی با روســتا دارد. او 
همچنین می گوید میزان انفجارها به 

تایید کارشناس رسیده است.
 دور زدن قانون اساسی

 با حربه پیمانکاری
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی معادن را 
نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد. 
مطابق این اصــل، مالکیت بخش های 
بزرگ اقتصادی مانند ســدها و معادن 
در اختیار دولت است و نمی توان آن را 
به بخش خصوصی واگــذار کرد. با این 
حال مدت هاست از پیمانکاران بخش 
خصوصی برای بهره بــرداری از معادن 
استفاده می شــود. الغرسازی صنایع 
به مدد ســپردن بخش های مختلف 
صنایع به پیمانکاران و الیه الیه کردن 

بخش های بزرگ اقتصادی در دســت 
شرکت های پیمانکاری باعث کاهش 
هزینه های تولید و در مورد معادن باعث 
کاهش هزینه های بهره برداری می شود 
اما ایــن کاهش هزینه بــه مدد هرچه 
ناامن تر کردن شــغل کارگران توسط 
قراردادهــای کاری کوتاه مدت برای 
تامین نیروی کار موقــت و بی حقوق 

صورت می گیرد.
در عین حال شیوه  تولید مبتنی بر 
توسعه شرکت های پیمانکاری سبب 
می شود تا نیروی کاری که چه به لحاظ 
قــرارداد کاری و چه به لحــاظ میزان 
دستمزد، آماده برای بهره کشی است، 
نتواند برای طــرح مطالباتش متحد و 
منسجم شود؛ چه از این زاویه که ترس 
از اخراج و از دست دادن آب باریکه باعث 
سکوت در برابر شرایط کاری شود و چه از 
این منظر که مشکالت مزدی و بیمه ای، 
کارگران را تبدیل به جزیره های جداگانه 

با ویژگی های متفاوت می کند.
 خصوصی      سازی ناصحیح 

را اصالح کنیم
در واکنش به ایــن وضعیت عقاید 
مختلفی وجود دارد امــا در این بین دو 
عقیده رایج وجود دارد: دسته ای پایان 
خصوصی ســازی را راهکار می دانند و 
عده ای دیگر قائل به واگــذاری به افراد 
دارای اهلیت و بخش خصوصی کارآمد 
هستند. از بین این دو راه در بین راه های 
متعدد موجود البته یک نقطه اشتراک 
وجود دارد کــه از چهره های کارگری تا 
دولتی آن را تاییــد می کنند و آن اینکه 
روند کنونی خصوصی ســازی معیوب 
اســت. فرامرز توفیقی، عضو کارگری 
شــورای عالی کار معتقد است ریشه 
وضعیت اسفبار کارگران آق دره را باید 
در خصوصی ســازی بدانیم. این فعال 
کارگری روند ناصحیــح و غیراصولی 
واگذاری هــا را از مشــکالت عمده در 
مشــکالت امــروز کارگران شــامل 
دســتمزدهای معوقــه و بیمه هــای 
عقب افتاده می داند و مشکل تشکل یابی 
کارگران در ایــران را برگرفته از همین 

موضوع می داند.
توفیقی می گوید: بیشــتر از اینکه 
دغدغه تشــکل یابی را داشــته باشیم 
باید نگران واگذاری ها باشــیم. باید در 
تالش بــرای حفظ، صیانــت و پایش 
اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی 
باشیم. اگر واگذاری ها با دقت و با مداقه 
صورت بگیرد، بسیاری از این مشکالت 
حل خواهد شد. اگر شتاب زده و عجوالنه 
به دنبال واگذاری واحدهای صنعتی و 
تولیدی نباشیم و حیاط خلوت و حاشیه 
امنی برای سوءاستفاده صاحبان سرمایه 
ایجاد نکنیم، شرایط کارگران بسیار بهتر 

خواهد شد.

وی افزود: اگر ما نتوانیم این فرایند 
خصوصی سازی را ترمیم کنیم، هر نوع 
تشکل یابی برای کارگران ناصواب است 
چرا که نمی توان هیچ یک از سه تشکل 
رســمی کارگری را در آنجــا معنا داد. 
واگذاری از اساس غلط است و به تبع آن 
قانون شکنی و عدم اجرای قانون در آنجا  

باب می شود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه 
همه قراردادها موقت یا فصلی اســت و 
نیروی کار رســمی به ندرت مشاهده 
می شود، اظهار داشــت: اگر کارگری 
حرفی بزند که به مذاق کارفرما خوش 
نیاید، بالفاصله اخراج یا تعلیق می شود. 
کارگر بــرای اینکــه حداقل حقوقش 
را داشــته باشــد، دســت از تشکل و 

تشکل یابی برمی دارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه 
یک بازنگری صحیح از اصل ۴۴ قانون 
اساســی باید داشته باشــیم، گفت: 
فصلی بــودن معــادن در انگلیس هم 
مشاهده می شود. اعتصابات کارگری 
معدنچیان در سال های ۱۹۸۵-۱۹۸۴ 
بسیار اهمیت داشت اما در آنجا صنف 
و ســندیکاهایی تشــکیل می شود تا 
مطالبات کارگران را پیگیری کند اما این 
معادن به صورت قانونمند واگذار شده 
است و حق و حقوقی برای کارگران در 

نظر گرفته می شود.
وی افزود: وقتی قانون به درســتی 
اجرا نشود، تشکل یابی نیز سخت شده 
و جایی برای تشــکل یابی کارگر باقی 
نمی ماند. وقتی حق داشتن تشکل به 
رسمیت شناخته شــود، کارگر فصلی 
و معدن بتواند تشکل داشته باشد، آن 
زمان می توان به سمت جلو حرکت کرد. 
در این مرحله می توان در نوع تشــکل، 
وابستگی یا عدم وابستگی آن به کارفرما 
و منافع کارفرمایی و انواع این مســائل 

صحبت کرد.
توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: 
وقتی هنــوز خیلــی از فعالیت های 
کارگری به رسمیت شناخته نمی شود 
و با کارگران بابت طرح مطالباتشــان 
برخــورد می شــود، کارگــر فصلی 
 کاری بــه مراتب ســخت تر پیش رو 

خواهد داشت.

مروری بر روزگار تلخ معدنچیان آق دره

طالییکهکفافنانسفرهراهمنمیدهد

خبر

یک نماینده ســابق مجلس گفت: پوری 
حســینی صالحیتی برای ماندن در سمت 
ریاست سازمان خصوصی سازی ندارد و باید 
در برابر خیانت هایی که به منابع ملی شــده، 

پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت، احمد 
توکلی گفت: از زمان نخستین خصوصی سازی 
و پیش از اجرای برنامه ســوم توســعه، عدم 

شفافیت در خصوصی سازی پدیدار شد.
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت 
گفت: در زمان دولت آقای احمدی نژاد ۱۱۹هزار 
میلیارد تومان بنگاه فروختــه و این مبلغ را به 
بودجه تبدیل کردنــد. در زمان دولت روحانی 
هم از طریق فروش بنگاه ها به دنبال کسب منبع 
جدیدی بودند تا کسری بودجه را جبران کنند، 
لذا هر دو وظیفه ایجاد کارایــی و عدالت روی 
زمین مانده که این خطایی بزرگ بوده و نتیجه 
این می شــود که بنگاه های زیادی فروخته و با 

واریز به خزانه تبدیل به بودجه شده اند.

وی با اشــاره به اعتراض ها نسبت به نحوه 
قیمت گــذاری و انعقــاد قــرارداد واگذاری 
آلومینیوم المهدی و هرمزال، اظهار داشت: از 
زمان واگذاری آلومینیوم المهدی به سازمان 
خصوصی سازی شکایت شد اما پس گرفتن آن 
به نتیجه نرسیده و نتیجه این شد که مجتمع 
آلومینیوم المهدی و هرمزال به دست فردی 

نااهل افتاد.
ایــن نماینده پیشــین مجلس بــا بیان 
اینکه فعالیت خریــدار آلومینیوم المهدی 
و هرمزال این بــوده کارخانه هــای دولتی 
را به ثمن بخــس خریداری کرده، ســپس 
زمین و محصــول را به فروش رســانده و از 
طریق این منابع پشــت ســرهم بنگاه ها را 
یکی پس از دیگری می خریــد، ادامه داد: با 
توجه به وجود فســاد در خصوصی ســازی، 
نه تنهــا عدالــت و کارایی محقق نشــده، 
 بلکــه منابــع ملــی اتــالف و بیت المــال 

به هدر رفته است.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با 
تاکید بر اینکه هپکو اراک، دشت مغان و سایر 
خصوصی ســازی ها نیز وضعیت مشابهی با 
آلومینیوم المهدی دارند، افزود: متاسفانه برای 
فروش بنگاه ها ابتدا بنگاه ها را زیان ده کرده و 
ســپس عنوان می کنند اگر این بنگاه رایگان 

ارائه شــود ضرر آن ها از نگهداری شــان 
کمتر اســت. این نگاه غیرعاقالنه و 
خیانت کارانه بوده و ســبب شده 
بنگاه ها به ثمــن بخس به فروش 

برسد.
وی با بیان اینکه نتوانستیم 

مانع واگــذاری آلومینیوم 
المهدی و هرمزال شویم، 

ادامــه داد: خریــدار 
آلومینیــوم المهدی، 
شــمش ها و امــوال 

کارخانه را فروخته است، 
لذا بر این اساس علیه رئیس 

سازمان خصوصی سازی اعالم جرم شد، چرا 
که برخالف مصالح سازمانی و به نفع متصرفان 
عمل کرده؛ در این اعالم جرم مشــخص شد 
قرارداد اجرا نشده و باید آلومینیوم المهدی 

را از خریدار پس گرفته و قرارداد را فسخ کنند. 
توکلی با تاکید بر اینکه به شــکل مشکوک و 
تعجــب آوری آلومینیوم المهــدی را در بازه 
زمانی بســیار کوتاهی واگــذار کردند، ادامه 
داد: ماشین سازی تبریز و هپکو نیز وضعیت 
مشابهی دارند، چرا که ماشین سازی تبریز در 
مدت کوتاهی به حراج گذاشــته شده و ۷۰۰ 
میلیارد تومان قیمت گذاری شــد، در حالی 
که تنها زمین های این کارخانه حداقل ۱۸۰۰ 
میلیارد تومان ارزش دارد و ماشین آالت برند 
ماشین ســازی و زمین هر کدام باید جداگانه 

قیمت گذاری می شد.
رئیــس ســازمان دیده بان شــفافیت و 
عدالت با بیان اینکه از وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی درخواست شده که در حال حاضر 
خصوصی سازی ها را متوقف کند، تصریح 
کــرد: باید بــه اعتراض ها رســیدگی و 
تکلیف پوری حســینی، رئیس سازمان 
خصوصی سازی مشخص شود، چرا که 
وی صالحیتی برای ماندن در سمت 
ریاست ســازمان خصوصی سازی  
ندارد و بایــد در برابر خیانت هایی 
 کــه بــه منابــع ملــی شــده، 

پاسخگو باشد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی:

آلومینیوم المهدی و هرمزال به دست نااهالن افتاده است

توفیقی: اگر شتاب زده و 
عجوالنه به دنبال واگذاری 

واحدهای صنعتی و تولیدی 
نباشیم و حیاط خلوت 

و حاشیه امنی برای 
سوءاستفاده صاحبان 
سرمایه ایجاد نکنیم، 

شرایط کارگران بسیار بهتر 
خواهد شد

از چند سال پیش که 
اعتراضات کارگران آق دره 

در راس اخبار قرار گرفته 
بود، شرایط بدتر هم شده 

است. طبق اظهارات 
کارگران، قباًل قراردادشان 

۳ ماهه بسته می شد اما 
اکنون قراردادها هم یک 

ماهه شده است
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