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دستمزدهای ناچیز  ،عیدی پایین کارگران و

کارفرمایانی  که  بهرهکشی  میکنند

نگارستان

نزدیک هــای عید که میشــود کارگر
جماعــت به فکــر پاداش عیــدی خود
میافتد تا شاید از محل آن بتواند بخشی
از بدهیهای خــود را صاف کند اما مگر
میتواند؟! کرایه منزل ،شــهریه دانشگاه
فرزنــد ،قبضهای باالی آب و برق و گاز
دیگر جایی بــرای پرداخت بدهی باقی
نمیگذارد.
تازه خریدهای عید میماند و اگر شرایط
کرونایی هم مانع خریدهای بیشتر شود
باید مبلغی بــرای حداقلهای خوراکی
و پوشــاکی شــب عید جدا گذاشت اما
مگر میشــود.؟ مدتهاســت که بحث
همسانسازی حقوقها و افزایش درآمد
کارگــران در مراکز معدنی و صنعتی به
میان میآید اما یا اجرا نمیشود یا ناقص
اجرا میگــردد .این موضــوع در مراکز
معدنی و صنعتی سیرجان که بیشترین
کارگــران را در درون خــود جای داده
بیشــتر نمایان و مورد اعتراض کارگران
اســت .کارگرانی که از سوی کارفرماها
به بیگاری کشیده میشــوند ولی هیچ
توجهی به شرایط زندگی آنها نمیشود.
موضوعی که خاص سیرجان هم نیست
و در کشور عمومیت دارد .شرق با اشاره
به همین موضــوع در این رابطه چنین
مینویسد «:یکی از مباحث مهمی که این
روزها در جامعه ایران وجود دارد ،اعتراض
به حقوقها و دستمزدهای پایین است

که دراینمیان بحث حقوق و دستمزد
کارگــران و نحــوه افزایش آن بســیار
مناقشهبرانگیز است .صرفنظر از جدال
بر سر چگونگی و مقدار حداقل دستمزد
بین کارگران و کارفرمایان مسئله سود و
بهرهکشی اهمیت بســیاری دارد .امروزه
توجــه و تمرکز بر رکود و کاهش ســود
شرکتها ،بنگاهها و کارخانهها است که
هرچند در جای خود بسیار مهم است؛ اما
محققان و پژوهشگران را از پرداختن یک
مسئله دیگر بازمیدارد و آنهم بهرهکشی
است .اگر سخن از نرخ باالی بهرهکشی در
بنگاهها و شرکتها گفته شود ،کارفرمایان
به قول هاروی ممکن است دفاتر خود را
برای اثبات اینکه سودشان پایین است،
به ما نشان دهند .شاید تأسف بخوریم و
نرخ باالی بهرهکشــی را فراموش کنیم؛
اما نرخ پایین سود میتواند با نرخ باالی
بهرهکشی همراه باشد.
این نکته اســتدالل محوری جلد ســوم
سرمایه است .سرمایهداران بر مبنای نرخ
سود عمل میکنند و به آن تمایل دارند
که سرمایه را در جایی به کار ببندند که
باالترین ســود را دارد .او معتقد اســت
اگر من ب ه دنبال موقعیتی باشــم که به
گمانم باالترین نرخ سود را داشته باشد،
میتوانم ســرمایهام را بــه آنجا انتقال
بدهم؛ اما این امر ضرورتاً من را به اتخاذ
تصمیمات خوب از منظر بهینهســازی
نرخ بهرهکشــی که عنصر کلیدی است
که هر سرمایهدار باید به دنبال آن باشد،

مرثیهای برای قنات و حیات
 ادامه از صفحه 3
اینکه با وجود چندین شــهرک صنعتی در منطقه ســیرجان مجوز احداث چنین
کارخانهای با این حد از آالیندگی درست در کنار یک شهر مسکونی صادر میشود
و یا اینکه با وجود کیلومترها رودخانه بایر با بستری خشک در منطقه سیرجان که
اصلیترین بازار شــن و ماسه منطقه است فردی دنبال احداث کارخانه شن و ماسه
در پنجاه کیلومتری بازار تقاضا دارد از نکات عجیب این رویداد است.
ماجرا از این قرار اســت که با باال گرفتن تب خانهباغ در منطقه خوش آب و هوای

بیژن ادبی

بلــورد و ارزش گرفتــن زمینهای باغی و همچنین محدودیــت منابع آب ،عدهای
سودجو به صرافت افتادهاند که با طرحهای صوری و فرمالیته و به بهانه کسب و کار
و ایجاد اشــتغال به صورت رایگان به منابع آب و خاک دسترســی پیدا کنند .حال
در این ماجرا شــغلی و کســبی نیز ایجاد کنند و یا نکنند ،نه کسی مطالبهگر است
و نه کسی پاسخگو.
نمیدانم این معدن شــن و ماسه و یا کارخانه کنســتانتره دارای مجوز از نهادهای
مربوطه هســتند یا خیر .اگر بدون مجوز قانونی هســتند که وای به حال این شهر
بیقانون و اگر دارای مجوز هســتند که باید گریســت به حال اداره محیطزیست و
ســایر نهادها که چنین عامدانه و آگاهانه در پی تخریب یک منطقه و زیســت آن
هستند.

کسبه بازار و یک تقاضا
از مسئوالن شهر
تعــداد زیادی از کســبه بازار و پاســاژ علی ابــن ابیطالب
الســام) در نامهای به مســئوالن شهرستان خواستار
(علیه ّ
تمهیدات امنیتی بیشــتر و تأمین روشنایی پارکینگ پشت
پاســاژ و نصب دکــه انتظامی در آن محدوده شــدند .متن
درخواســت کســبه که حدود 40امضا در ذیل خود دارد به
این شرح است.
فرمانداری و دادستانی محترم شهرستان
با ســام و آرزوی توفیق ،با توجه به سرقت رخ داده اخیر در
بازار سیرجان ،تعدادی از کسبه طالفروش با توجیهات امنیتی،
در تالش برای مسدود کردن درب پاساژ ولیعصر(عج) و علی
ابن ابیطالب(ع) منتهی به کوچه و پارکینگ پشت بازار هستند.
بدون در نظر گرفتن این نکته که این مسیر آمد و رفت ،یکی
از مهمترین دالیل رونق مغازههای پاســاژ علی ابن ابیطالب و
ولــی عصر میباشــد و با توجه به اینکه این مســیر تنها راه
ارتباطی بین پاســاژ و پارکینگ اســت ،بیش از ٧٠درصد از
مشــتریان کسبه صنف پوشاک ،کفاشــیها ،خیاطان و دیگر

صنوف و کسبه این مجتمع تجاری از این مسیر تردد میکنند
که با مســدود شدن آن باعث کسادی و رکود گردیده و ایجاد
این مشــکل در این شرایط ســخت اقتصادی و بیماری کرونا
باعث ورشکســتگی کسبه مذکور میگردد .لذا خواهشمندیم
به جای پاک کردن صورت مســأله و ایجاد مشکل برای امرار
معاش کسبه اقدام به حل مشکل به صورت اساسی نمایند .لذا
پیشنهاد میشود با گذاشتن نگهبان و هزینهای اندک از سوی
طالفروشان محترم(طبق پیشنهاد مکرر نیروی انتظامی) و هم
چنین تأمین روشــنایی پارکینگ از ســوی اداره محترم برق
و نصب کیوسک توســط نیروی محترم انتظامی در محدوده
پارکینگ و پشــت بازار این مشــکل مرتفع گــردد .در پایان
خواســتار توجه مقامات مســئول به این مشکل و جلوگیری
از تضییع حق کســبه و مردم
میباشــیم .پیشــاپیش از
همکاری و مســاعدت شما و
حمایــت از کســبه و صنوف
آسیبپذیر سپاسگزاریم.
با تشکر  /کسبه
پاساژ علی ابن ابیطالب(ع)،
ولی عصر(عج) و بازار سیرجان

نامه وارده

نامه ای با دهها امضا به نماینده دولت
در اعتراض به یک معدن شن و ماسه

آقای فرماندار نگذارید
قناتهایمان خشک شود

فرماندار محترم شهرستان سیرجان
با ســام و تحیــات  ،احتراماً اینجانبــان امضاء کننــدگان زیر
به نمایندگی از کشــاورزان ،مالکین و ســاکنان شــهر بلورد که
همگی از قنوات -1علیآباد -2 ،دهشــکنان-3 ،شهســواری-4 ،
محمدآبــاد -5 ،زینآباد -6 ،اکبرآباد -7 ،خرمه -8 ،یحییآباد-9 ،
نصرآباد-10،حسینآباد-11 ،حیدرآباد-12 ،گوئین-13 ،سلسبیل،
-14کشکوئیه-15 ،امیرآباد ،و -16کهنشهر مالکیت داشته و در
آن به شغل کشاورزی اعم از باغداری و کشت و زرع مشغول به کار
میباشیم و همچنین قنات زینآباد که عالوه بر کشاورزی قسمتی
از آب شــرب این منطقه را نیز تأمین مینماید ،به عرض آن مقام
محترم میرسانیم که سنگشکنی واقع در منتهی علیه این شهر
در مسیر رودخانه شهسواری بدون هیچگونه بررسی کارشناسانه و
زمین منطقه نصب شــده است ،این سنگشکن در شرق
مطالعه
ِ
بلورد ،باالترین نقطه گلوگاه عبور رودخانه مذکور نصب شــده در
حالی که تمامی مادر چاههای قنوات فوق به صورت مســتقیم در
مسیر این گلوگاه میباشند.

الزم به ذکر است که زهکشی «ترهکار» قنوات در زمینهای شنی
در مســیر و مجاورت رودخانه قرار دارد .حریم آبی قنوات حتی
تا بیــش از دو هزار متر از محل زهکش میباشــد تا بتواند آب
مورد نیاز را تأمین و به پایین دست هدایت نماید.حتی از دیواره
چاههای قنات نیز قسمتی از آب تولید شده تأمین میگردد که
این مورد را بارها مغنیها دیدهاند .بهترین عامل مؤثر در آبدهی
قنوات عبارت اســت از وســعت و ظرفیت الیه آبدار در«ترهکار
تأمین آب مادرچاه»که با بههم زدن هرگونه مسیر در حریم آبی
مادر چاههای قنوات تا چند هزار متری میتواند شبکه آبراههها
و رودخانه و گسلهای زیرزمینی را به هم زده و در کاهش و حتی
خشــکیدن آب آنها اثر جبرانناپذیری بگذارد .لذا از آن مقام
محترم اســتدعا داریم ترتیبی اتخاذ کنید تا سنگشکن مذکور
از این مکان به پایین دســت شهر بلورد تغییر مکان داده شود تا
آسیبی به زهکشی قناتهای یاد
شده وارد نشود .از جنابعالی و
سایر مقامات مسئول در پیگیری
موضوع و ایجاد امیــد در میان
کشاورزان منطقه نهایت تشکر و
امتنان را داریم.
امضاء:
مالکین  16رشته قنات
کشاورزی در بلورد

در جریان افتتاح ویدیو کنفرانسی کارخانه بزرگ گندله گهرزمین مطرح شد:

جهش  قابل  توجه  در  تولید  فوالد  کشور  

| عکسها :مجید شبستری  /امین ایراننژاد |

صبح پنجشنبه کارخانه گندلهسازی
شرکت سنگآهن گهرزمین با حضور
معــاون وزیــر صنعت و معــدن و با
پیام رئیس جمهــور از طریق ویدیو
کنفرانس افتتاح شــد .همزمان با این
برنامه ،ســه طرح بزرگ ملّی در حوزه
صنایع معدنی در استانهای هرمزگان
و کرمان و مازندران نیز افتتاح شدند.
در مراسم افتتاح کارخانه گندلهسازی
گهرزمین که با خیر مقدم به مهمانان
و ســخنان مهنــدس محمــد فالح
مدیرعامل شرکت سنگآهن گهرزمین
و ارائه گزارشی از سوی وی در ارتباط
با مشــخصات و ویژگیهای کارخانه
گندلهسازی گهرزمین همراه بود ،وی
از مدیران قبلی گهرزمین و همکارانش
در این شرکت که برای راهاندازی این
کارخانــه بزرگ همــت کردند تقدیر
نمود و ضمن ســپاس از حضور ویدیو
کنفرانسی رییس جمهور و وزیر صمت
در افتتاح این پروژه بزرگ اظهار داشت:
این کارخانه با ظرفیت پنج میلیون تن
و با ســرمایهگذاری ســه هزار و ۸۳۰
میلیارد تومان ایجاد شــده و موجب
اشــتغال  ۵۰۰نیــروی کار در ایــن
شهرستان گردیده است.
در جریــان ایــن مراســم ،علیرضــا
رزمحسینی وزیر صمت نیز که در کنار
رییس جمهور حضور داشت اعالم کرد:
«در تولید فــوالد خام  ۷۷درصد و در
زمینه تولید محصــوالت فوالدی ۸۳
درصد رشــد داشــتیم» و اضافه کرد:
«ایران در دو سال گذشته ،توانست با ۹
میلیون تن صادرات ،رتبه  ۱۶را به خود
اختصاص دهد و با احتساب شاخصها،
رشــد صنعتی ایــران  ۶و نیم درصد
است .در ادامه برنامه رییسجمهور از
رزمحســینی وزیر صمت تشکر کرد و
این طرحها را موجب بالندگی کشــور
در حــوزه صنعت و معدن دانســت.
رییسجمهــور ابراز داشــت :اَبَرپروژه
انتقــال آب ،تحول بســیار بزرگی در
کشــور ایجاد خواهد کــرد و آن را از
طرحهای بینظیر تاریخ ایران دانست و
ابراز امیدواری کرد فاز بعدی آن نیز به
زودی محقق شود .رییسجمهور افزود:
منطقه شرق کشــور ما از لحاظ آب،

رهنمون نمیکند. ...
رقابــت ،ســرمایهداران را وامــیدارد
تصمیمهایشان را بر حسب نرخ سود در
اولویت بر نرخ بهرهکشی اتخاذ کنند؛ اما
برای کارگران این نرخ بهرهکشــی است
که واقعاً اهمیت دارد.به نظر میرســد
بهرهکشی در مقابل سود جایگاه تحلیلی
خود را از دســت داده اســت و شایسته
اســت بیش از هر زمــان دیگری به آن
پرداخته شود .در محیطهای کار سخن
از کاهش ســود بــرای کارفرمایان و در
نتیجه رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی
است و همه نگاهها متوجه تضمین سود
سرمایهداران شده است که شاید بیش از
همه به خاطر نبــود ثبات اقتصاد کالن،
ابزار تولید فرسوده و قدیمی و ناکارآمدی
مدیریتی است؛ ولی هرچه باشد ،دلیلی
برای نپرداختن به مســئله بهرهکشــی
کارگران نیســت؛ بهویژه به علت وجود

نیــروی کار فراوانی که بهآســانی مورد
بهرهکشی واقع میشــوند .بهرهکشی از
کودکان و زنان مسئلهای است که پیش
از هر زمان دیگری شایسته بررسی است.
همانگونه که هــار ِوی در کتاب «هفده
تضاد سرمایهداری» از بهرهکشی کودکان
در تولید توپ فوتبــال برای بازیکنان با
درآمدهای میلیاردی در قبال شندرغازی
مزد سخن میگوید ،در مباحث اقتصادی
و شغلی هشدار مارکس درباره بهرهکشی
معموالً نادیده گرفته میشــود .تا زمانی
که افراد مجبور به کار تحت سیطره بازار
هستند ،مسئله بهرهکشی هم وجود دارد.
وود در فصل آخر کتابش با عنوان مارکس
که به موضوع بهرهکشی سرمایهداری از
نظر مارکس پرداخته ،مفهوم بهرهکشی
را در ارتباط با آسیبپذیری کار نسبت به
سرمایه و کارگران نسبت به سرمایهداران
به کار برده است.

نامه وارده

همواره در فقر و نیازمند بوده اســت و
یکی از راهحلهایی که همواره مطرح
میشــد ،انتقال آب از خلیج فارس و
شیرینسازی آن بود .وی اجرای چنین
پروژههایی را عامل احیای استانهای
کمآب در این حوزه جغرافیایی دانست
و نتایج آن را افزایش توازن ،تحول رشد
شــرق ،افزایش امنیــت و رفاه در این
بخش از کشور دانست.
دکتر وجیــه ا ...جعفری ،معاون وزیر
و رییس ســازمان توســعه صنایع و
نوسازی ایران نیز که در جمع مهمانان

در محل مراســم افتتاح حضور داشت
طی اظهاراتی در خــال آیین افتتاح
کارخانه گندله ســیرجان ،با اشاره به
برنامه  ۱۴۰۴و بررســی شاخصهای
مــورد انتظــار ایــن وزارتخانه گفت:
در منطقه گلگهــر  ۳۴درصد تولید
گندله ســنگآهن و  ۴۵درصد تولید
ســنگآهن و  ۱۵درصد تولید آهن
اســفنجی کشــور را در اختیار داریم
کــه قابل توجه اســت .وی همچنین
اظهار امیدواری کرد که تا آخر ســال
دو پــروژه دیگر نیز افتتاح شــود .وی

در تشــریح تاریخچه گندله گفت :در
حقیقت این پروژه از سال  ۹۳به طور
جدی در دســتور کار قرار گرفت که با
ّ
وجود تغییراتی کــه بابت تحریمهای
ظالمانه ایجاد شد ۴۷ ،درصد قطعات
را با موفقیــت ،بومیســازی کردیم.
وی میزان ســرمایهگذاری در کارخانه
گندلــه گهرزمیــن را ۳۸۳۰میلیارد
تومان اعالم کرد و ابراز داشت :در این
منطقه دســتاوردهای عظیمی محقق
شــده اســت .وی افزود :بیش از پنج
هزار میلیارد تومان این کارخانه درآمد

خواهد داشت که با این حجم از درآمد
میتوان توسعه بیشتری انجام و برای
جوانان بیشــتری فرصت کاری فراهم
نمود.
در ادامه شــهباز حســنپور نماینده
مردم سیرجان و بردسیر نیز با تقدیر
از همت واالی مهندســان گهرزمین
در به ثمر رساندن این کارخانه ،برای
کلنگ زنــی گندله دوم گهرزمین نیز
ابراز امیدواری کرد و گفت چشمانداز
توســعه در ایــن منطقه بــا حضور
متخصصین و مدیران پرتالش بسیار

روشن اســت .وی در ادامه از مدیران
شرکتهای حاضر در منطقه گلگهر
خواســت با اهمیت دانســتن تالش
و کوشــش کارکنان و بــه خصوص
کارگــران مجموعه معدنــی خود در
ی کارکنان و کارگران و
زمینه دریافت 
همسانســازی حقوق آنها اقدامات
الزم را انجــام دهند .وی در خصوص
اقدام بــه مســئولیتهای اجتماعی
شرکتهای صنعتی نیز تأکید کرد و
خواستار اجرای کامل این مسئولیت
هــا بــا هــدف خدمــت صادقانه به

شهرستان و شهروندان گردید .گفتنی
است شرکت گهرزمین با ذخیره ۶۴۳
میلیون سنگآهن ،بزرگترین معدن
سنگآهن خاورمیانه است که در آن
برنامهریزی تولید ساالنه  ۱۵میلیون
تن «ســنگآهن»،تولید سالیانه ۱۰
میلیون تن «کنسانتره » و  ۱۰میلیون
تن «گندله» به منظور تأمین خوراک
مورد نیاز کارخانجات فوالد کشــور و
تحقق اهداف چشــمانداز توسعه ۲۰
ساله این صنایع فوالدی هدفگذاری
شده است.

