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»کارگران امروز در یکی از دشوارترین 
شرایط ممکن از منظر معیشت و امنیت 
شغلی به سر می برند. ۵۷.۴درصدی که 
در اسفند سال قبل برای افزایش حداقل 
دســتمزد و 38درصدی که برای سایر 
ســطوح مزدی در ســال جاری مصوب 
شــد، در همان ماه های ابتدایی سال آب 
رفت، به گونه ای که دیگر اثری از آثارش 
باقی نمانده است!«؛ این گزاره را اکثریت 
کارگران و نیز نماینده آنها در شورای عالی 

کار تایید می کنند
علی خدایی با بیان اینکه در شــرایط 
تورمی ماه های اخیر، سقوط آزاد معیشت 
کارگران، یک حرکت بدون توقف بوده، 
می گوید: گرانی ها، سطح پوشش دستمزد 
را به سرعت تقلیل داده است. در شورای 
عالی کار و با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل 
دســتمزد، قصدمان حفظ قدرت خرید 
کارگران در سطح ســال قبل بود اما حاال 
بعد از گذشت نزدیک به شش ماه، سطح 
پوشش حداقل دستمزد به زیر ۵۰درصد 
رسیده و دستمزد امروز شاید کمی بیشتر 

از ۴۰درصد هزینه ها را پوشش می دهد.
در این شرایط که از قضا، بحث تصویب 
و اجــرای طرحی بــرای افزایش حقوق 

کارمندان شاغل و بازنشســته در میان 
آمده، یکی از مهم ترین مطالبات کارگران، 
ترمیم مزد و مستمری است. این مطالبه 
فعال از طریق برگزاری نشســت رسمی 
شورای عالی کار قابل پیگیری ست و نکته 
اینجاست که رئیس این شورا یعنی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز مشخص 
نشده است. خدایی به عنوان نماینده ارشد 
کارگران در مذاکرات مــزدی با تاکید بر 
لزوم انتخاب سریع وزیر کار می گوید: از 

ابتدای سال و بعد از خاتمه ماجرای مزد 
۱۴۰۱، فقط یک جلسه شورای عالی کار 
با موضوعات متفرقه داشتیم. امروز در این 
شرایط در انتظار تعیین وزیر و برگزاری 
نشست رسمی شورای عالی کار هستیم تا 
بتوانیم ترمیم مزد را به عنوان یک مطالبه 

اصلی طرح کنیم.
به گفتــه وی، ترمیم قــدرت خرید 
کارگــران، چه بــا افزایش مــزد و چه با 
رویکردهای حمایتی دیگر، در شــرایط 
فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ وجه 
نمی توان آن را نادیده گرفت منتها همه 
چیز در گروی انتخاب سریع تر وزیر کار 
است. این وزارتخانه بسیار مهم، ماه هاست 

که بدون وزیر اداره می شود.

مهم ترین وزارتخانه کشور، 
مدیر و متولی ندارد

ترمیم مزد، فقط یکی از مطالبات اصلی 
جمعیت انبوه تحت پوشش وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ســت. این وزارتخانه، 
بدون تردید مهم ترین وزارتخانه کشــور 
است که بیش از ۴3 میلیون نفر از جمعیت 
کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار 
دارند. تمام بحث های روابط کار، موضوعات 
مرتبط با تعاون و مشکالت رفاهی جامعه 
تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با 

بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی 
که درگیر معضالتــی مانند ناکافی بودن 
مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی 
دارد اما سوال اینجاســت که چرا این کار 
مهم مدام به تعویق می افتد و چرا انتظار 
چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب 
که در جایگاه وزیر کار بنشــیند، به پایان 

نمی رسد؟

شانس نسبتا مناسب زاهدی وفا 
برای تصدی وزارت کار

بیست و سوم خرداد ماه سال جاری، 
سخنگوی دولت گفت: »رئیس جمهور روز 
گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی 
موافقت کرد«. با این حساب، این وزارتخانه 
از بیســت و دوم خرداد تا دیروز که دقیقاً 
سه ماه ســپری شــده، بدون وزیر اداره 
می شود. همان روز بیست و سوم خرداد، 
محمدهادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست 
این وزارتخانه منصوب شد. وزارت کار سه 
ماه تمام با سرپرســت اداره شده و در این 
مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی 
کارگران شاغل بوده، حتی یک نشست 
رسمی شــورای عالی کار برای پیگیری 
بحث جبران قدرت خرید از دست رفته 

کارگران برگزار نشده است!
بیش از سه ماه اداره یکی از مهم ترین و 
البته گسترده ترین وزارتخانه های کشور 
با سرپرست، عواقب و هزینه های بسیار 
برای جامعه هدف داشته و هنوز هم دارد. 
گرچه سیزدهم شهریور برخی نمایندگان 
مجلس از معرفی سرپرست فعلی به عنوان 
وزیر به مجلس خبر دادند اما در حال حاضر 
وارد دوران فترت مجلس شده ایم و ظاهراً تا 
بیست و نهم شهریور مجلس در تعطیالت 
اســت. الجرم بحث بررســی و انتخاب 
گزینه  یا گزینه های پیشنهادی به مهر ماه 
می کشد و حداقل تا مهر، وزارت کار باز هم 

بدون وزیر خواهد بود.
به نظر می رســد، گفتمان حاکم بر 
کمیسیون اجتماعی مجلس فعاًل به نفع 
زاهدی وفا اســت اما در هر حال به دلیل 
فترت و تعطیلی مجلس، ارزیابی رسمی 
گزینه پیشنهادی آغاز نشــده و در این 
بین، فقط جامعه هدف گسترده متضرر 
می شوند. بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل 
در انتظــار برگزاری شــورای عالی کار و 
مطرح شدن موضوع ترمیم مزد هستند. 

بازنشستگان خواســتار بهبود خدمات 
درمانی و مطالبه گری ســازمان از دولت 
برای پرداخت بدهی ها روزگار می گذرانند 
و جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی، 

مصائب و مشکالت بسیار دارند.

عواقب تعلل در انتخاب وزیر
»علیرضــا حیــدری«، نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و 
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این 
رابطه می گوید: انتخــاب عبدالملکی به 
عنوان وزیر کار و سپس مورد وثوق دولت 
قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجاد یک 
فرصت از دست رفته به طول یک سال شد. 
این نشانه ضعف بزرگ دولت است چرا که 
انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با 
رویکرد اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه 
بوده و منجر به تعویض شــده و بنابراین 
هزینه بسیار سنگین غیرقابل احصا برای 
کارگران به وجود آمد. از زمان رفتن وی، 
دولت موظف بود یک نفر را به مدت حداکثر 
سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما 
سرپرست هرگز اختیارات و قدرت وزیر را 
ندارد چرا که نمره قبولی از مجلس نگرفته 

و مورد اعتماد این نهاد نیست.
به گفته وی، وزیر پیشــنهادی باید 
خیلی پیشتر در مجلس حاضر می شد و در 
مورد برنامه های خود برای این وزارتخانه 
عریض و طویل و راهکارهای حل مشکالت 
بسیار این مجموعه، با نمایندگان صحبت 
می کرد. باید به تفصیل مشخص می کرد 
نقشه راه چیســت، ابزارها کدام است و 

زمان بندی چگونه است. تعلل در معرفی 
وزیر، البته یک مشــکل اساســی است. 
حیدری می گوید: سه ماه گذشته و باید 
زودتر از اینها وزیر پیشــنهادی معرفی 
می شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مشکالت متعددی دارد که هنوز نمی دانیم 
چطور قرار است رفع و رجوع شود و عماًل 
این اتفاق در سه ماه گذشته نیفتاده است. 
وزارتخانــه ای که در واقع مجموع ســه 
وزارتخانه مجزا و گسترده یعنی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســت، ماه هاست با 
یک سرپرست اداره می شود. هر کدام از 
این حوزه ها، زمانی یک وزارتخانه مجزا 
داشتند اما حاال هر ســه بدون وزیر رها 
شده اند. اکنون بالتکلیفی فقط محدود به 
برگزار نشدن نشست های شورای عالی کار 
و بحث ترمیم مزد شاغالن یا مساله امنیت 
شغلی و ایمنی نیست. در حوزه های دیگر 
ازجمله بازنشستگان و مستمری بگیران 
نیز با نواقص و مطالبات بــر زمین مانده 
بسیار مواجهیم. این حوزه کامالً نامتعادل 
است و نیاز به راهبردهای بلندمدت برای 
رسیدن به تعادل و پایداری دارد. می توان 
گفت تعیین تکلیف وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، یکی از مهم ترین کارهایی ست 
که باید توسط دولت و مجلس انجام شود 

آن هم با اولویت و فوریت بسیار باال.

محرومیت میلیون ها نفر
از حق مطالبه

درحالی که بیش از ۴3 میلیون نفر از 
جمعیت کشور با مشکالت و مطالبات انبوه 
دست و پنجه نرم می کنند، یک وزارتخانه 
با ابعاد ملی، ماه هاست بالتکلیف و بدون 
متولی مانده اســت. برآیند اوضاع نشان 
می دهد که این ماجرا حداقل تا مهر ادامه 
خواهد داشت. مشخص نیست چرا موضوع 
انتخاب وزیر کار، به یک موضوع طوالنی 
بدل شده و چرا برخالف وعده های پیشین 
از قبیل رفع فقر مطلق ظرف دو هفته که 
بعدها یک ســال و دو هفته خوانده شد، 
اهتمامی برای تعیین متولی رفاه کشور 
نیست؟ فارغ از ترکیب ناموزون و ناعادالنه 
شورای عالی کار، برگزار نشدن نشست های 
این شورا، یک ظلم مضاعف است؛ ظلمی 
که حق طرح مطالبه دســتمزد قانونی و 
شایسته را از میلیون ها نفر از جمعیت زیر 
خط فقر کشور سلب کرده و این تنها یکی از 

چندین مسائل بر زمین مانده است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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وزارت بهداشت درباره نیروهای 
طرحی ایام کرونا کم لطفی کرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع 
بررســی تبدیل وضعیت نیروهای طرحی ایام 

کرونا در کمیسیون متبوعش اشاره کرد.
به گــزارش ایلنا، »علی بابایــی کارنامی« 
نماینده ســاری و رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس در توئیتی نوشــت: » وزارت بهداشت 
قطعا دربــاره نیروهــای طرحی ایــام کرونا 
کم لطفی و کم کاری کرده اســت. این موضوع 
هم در قالب طرح ســاماندهی کارکنان دولت، 
هم در قالــب تحقیق و تفحــص و هم در قالب 
سوال از وزیر در کمیسیون اجتماعی در دست 

پیگیری است«.

    
وام ضروری بازنشستگان کشوری 

واریز شد
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی 
کشوری گفت: نخستین نوبت وام ضروری ۱۵ 
میلیون تومانی بازنشستگان کشوری مربوط به 

سال ۱۴۰۱ واریز شد.
به گزارش توسعه ایرانی، علی خدامی افزود: 
نخستین نوبت وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی 
از اعتبار ســال ۱۴۰۱ برای 3۱هزار و ۴۷۹ نفر 
از مشموالن روز دوشنبه به حساب این عزیزان 

واریز شد.
به گفته وی، این تسهیالت با کارمزد چهار 
درصد و اقســاط 3۶ ماهه به بازنشســتگان و 

وظیفه بگیران کشوری ارائه شده است.

    
آغاز پرداخت وام اربعین
به ۲۰هزار بازنشسته کارگری

معــاون فرهنگی تأمین اجتماعــی از آغاز 
پرداخت وام قرض الحســنه ســفر اربعین به 
۲۰هزار نفر از بازنشســتگان تأمین اجتماعی 

خبر داد.
احمــد اســفندیاری در گفت وگــو با مهر 
گفت: براساس اقدامات انجام شده به ۲۰هزار 
بازنشســته وام ۱۲ میلیــون تومانی پرداخت 

می شود.
وی تاکید کرد: ســهمیه پرداخــت وام به 
اســتان های مختلــف داده شــده و ثبت نام 
بازنشســتگان در کانون های بازنشستگی نیز 
صورت گرفته اســت. در برخی از اســتان ها 
درخواســت ها بیشــتر بوده و ثبت نام بیش از 
سهمیه انجام شده که در این استان ها پرداخت 

وام براساس قرعه کشی انجام می شود.
اســفندیاری گفت: پرداخت ها آغاز شده و 
افرادی که ثبت نــام کرده اند این وام را دریافت 

خواهند کرد.

ناکامی جهانی فرنگی ...
رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی جهان شب 
گذشته به پایان رســید. میدانی که شاید هیچ هوادار 
کشتی  نخواهد آن را به یاد بیاورد. فرنگی کاران ایران از 
همان روز نخست دور از انتظار نشان دادند. آنها تا قبل از 
مسابقات شب گذشته، موفق به کسب دو مدال در ۹ وزن 
شدند تا یک ناکامی بزرگ و تاریخی را رقم بزنند. این در 
حالی بود که بسیاری از کارشناسان و اهالی کشتی، تیم 
ایران روی قهرمانی ایران صحبت می کردند. اما عملکرد 
ملی پوشــان فرســنگ ها از این انتظار فاصله داشت. 
ذهنیت قهرمانی ایران در میدان جهانی زمانی بیشتر 
رنگ گرفت که روس ها به بزرگ ترین غایب این مسابقات 
تبدیل شدند. این رویا اما درنهایت به کابوسی تبدیل شد 
و آب سردی بر پیکر کشتی فرنگی ایران ریخت. زمانی 
که چهار نماینده اوزان نخست کشتی فرنگی یک به یک 
حذف شدند زنگ خطر به صدا درآمد. انتظار می رفت 
در چهار وزن دوم اتفاق دیگری رقم بخورد اما درنهایت 
محمدرضا گرایی که به فینال رسید در تکرار مدال طال 
ناکام ماند و محمدهادی ساروی به برنز بسنده کرد. در 
دو وزن آخر هم که مهدی محسن نژاد و امین میرزازاده 
نماینده  اوزان ۶۰ و ۱3۰ کیلوگرم بودند روی تشک رفتند 
و تنها میرزازاده توانست به فینال برسد تا شانس مدال 
طال را برای خود حفظ کند. او شب گذشته باید به مصاف 
رضا کایالپ مدعی می رفت. در هر حال بنا و شاگردانش 
که با فکر فتح سکوی نخست راهی صربستان شدند، 
بدون ایستادن روی سکوی تیمی باید این کشور را ترک 
کنند. فدراسیون کشــتی باید خیلی زود دست به کار 

شود و دالیل این ناکامی را در دست بررسی قرار بدهد. 

اخبار کارگری 

منهای فوتبال

دسترنج / آدرنالین

رفاه بدون متولی و فقر مطلقی که قرار بود دو هفته ای محو شود
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خدایی: ترمیم قدرت خرید 
کارگران، چه با افزایش مزد 

و چه با رویکردهای حمایتی 
دیگر، در شرایط فعلی 
یک الزام است؛ الزامی 

که نمی توان آن را نادیده 
گرفت و در گروی انتخاب 

سریع تر وزیر کار است

حیدری: بالتکلیفی فقط 
محدود به ترمیم مزد شاغالن 

یا مساله امنیت شغلی و 
ایمنی نیست. در حوزه های 

دیگر ازجمله بازنشستگان و 
مستمری بگیران نیز با نواقص 

و مطالبات بر زمین مانده 
بسیار مواجهیم

امشب در لیگ قهرمانان اروپا به جای هشت مسابقه، 9 بازی برگزار خواهد 
شد. چراکه یکی از دیدارهای شب گذشته به دلیل مراسم خاکسپاری ملکه، 
یک روز به تعویق افتاده اســت. با برگزاری این دیدارها، دومین هفته از 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان نیز تکمیل خواهد شد. تورنمنتی که 
مثل همیشه با جذابیت زیاد و البته چند نتیجه غافلگیرکننده شروع شد. 
تالش برای صعود از گروه، رفته رفته شکل جدی تری به خودش می گیرد. 
در مسابقه های امشب نیز تیم ها تالش می کنند تا لحظاتی تماشایی برای 

هواداران شان بسازند و به وداع زودهنگام با لیگ قهرمانان نزدیک نشوند.

تماما آبی! 
برگزاری مراسم ترحیم ملکه انگلیس در کاخ بالمورال، این مسابقه را یک روز به 
تعویق انداخته است. جدال ناپولی و رنجرز، اولین برخورد رسمی دو باشگاه در اروپا به 
شمار می رود. نبردی بین صدرنشین ایتالیا که این روزها با هدایت اسپالتی به شدت 
آماده نشان می دهد با رنجرزی که در دو بازی قبلی اش روبه روی آژاکس و سلتیک، دو 
شکست دردناک چهار بر صفر را تحمل کرده و در بحران به سر می برد. رنجرز خاطره 
خوبی از رقبای ایتالیایی در اروپا دارد. سال ۲۰۰8 آنها با  شکست دادن فیورنتینا در 
نیمه نهایی جام یوفا، به فینال این جام راه پیدا کردند. ناپولی اما در تنها تقابل اروپایی اش 
روبه روی یک تیم اســکاتلندی، به دست هیبرنیان حذف شده اســت. ناپولی از ماه 
سپتامبر سال ۲۰۱۶، دیگر نتوانسته دو بازی پیاپی در لیگ قهرمانان را ببرد. بعد از برد 
خیره کننده چهار-یک مقابل لیورپول در اولین هفته از این رقابت ها، آنها امشب به دنبال 

انجام چنین کاری خواهند بود.

صادق و پسران شگفتی ساز
دیناموزاگرب، بزرگ ترین شگفتی هفته اول لیگ قهرمانان را خلق کرد. تیمی که 
چلسی را شکست داد تا این بازی عمال به آخرین تجربه نشستن توماس توخل روی 
نیمکت این باشگاه تبدیل شود. نمایش صادق محرمی در این مسابقه نیز خیره کننده 
بود. صادق و تیمش امشب در سن سیرو به مصاف میالن می روند. در هر چهار مسابقه 
گذشته دو تیم، میالنی ها برنده بوده اند. دنیامو نیز در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
همیشه به تیم های ایتالیایی باخته اســت. نکته عجیب در مورد میالن، ناکامی در 
برد خانگی در ۶ تجربه اخیر لیگ قهرمانان است. این طوالنی ترین زمان انتظار آنها 

برای بردن در سن ســیرو در لیگ قهرمانان به شمار می رود. 
مســابقه دیگر این گروه بین چلسی و سارلزبورگ برگزار 
می شود و اولین تجربه نشستن گراهام پاتر روی نیمکت 
باشگاه لندنی را رقم می زند. چلسی تا امروز هرگز در دو 
بازی ابتدایی اش در لیگ قهرمانان دو شکست را تجربه 

نکرده است.

تیم صددرصدی! 
مصدومیت کریم بنزما، اتفاق بد هفته اول برای رئال 

مادرید بود اما آنها بدون کریم هم روبه روی سلتیک برنده 
شدند و هم در اللیگا رکورد صددرصدی شان را حفظ کردند. 

مدافع عنوان قهرمانی امشب روبه روی الیپزیش قرار می گیرد. 
این تیم چهاردهمین رقیب آلمانی رئال در تاریخ لیگ قهرمانان 

محسوب می شــود. آخرین تیم آلمانی که برای اولین بار 
مقابل رئال قرار گرفت، وولفسبورگ بود که موفق شد 

مادریدی ها را شکست بدهد. الیپزیش در سه تقابل 
با تیم هــای اســپانیایی در اروپا هیچ شکســتی را 
تجربه نکرده اســت. با این حال رئال هم در ۱۱ بازی 
اخیرش با تیم های آلمانی در لیگ قهرمانان بازنده 
نبوده اســت. این بازی برای کارلتو اهمیت زیادی 

دارد. چراکه می تواند به صدمین برد او در تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شود. در این 
صورت کارلتو و فرگوسن تنها مربیان تاریخ این جام با بردهای سه رقمی خواهند 
بود. شاختار و سلتیک نیز دیگر مسابقه این گروه را برگزار می کنند. شاختار یکی از 
جوان ترین تیم های این فصل لیگ قهرمانان است. تیمی که در ترکیب اصلی اش 
 برای بازی قبلی، ۶ بازیکن زیر ۲3 سال داشــت و موفق شد در آن جدال به برتری 

دست پیدا کند.

قاتلی که می شناسند! 
اولین برخورد هالند با تیم سابقش، خارج از دیوار زرد و در منچستر اتفاق 
می افتد. برنده های روز اول و صعودکننده های احتمالی این گروه، امشب 
نبرد جذابی را برگزار می کنند. سیتی در هر دو تقابل اروپایی قبلی اش 
با دورتموند برنده بود و حاال سالح بزرگ فصل گذشته این تیم را هم در 
ترکیب اصلی دارد. از سال ۲۰۱3 به بعد، دورتموند هرگز در زمین یک تیم 
انگلیسی برنده نشده و انجام این کار، ماموریت بسیار سنگینی برای این 
تیم خواهد بود. سیتی در ۹ بازی خانگی اخیر با آلمانی ها، ۹ برد به دست 
آورده و 3۰ گل زده تا بی رحمی اش را نشــان داده باشد! سویا و کپنهاگن، 
مســابقه دیگر این گروه را برگزار می کنند. تیم لوپتگی بعد از یک شــروع 
فاجعه بار، باالخره اولین بردش در اللیگا را به دست آورده و امیدوار است این 

روند را در لیگ قهرمانان ادامه بدهد.

مسابقه ای برای آنخل
ستاره تازه وارد یووه آنخل دی ماریا امشــب روبه روی اولین تیمی قرار 
می گیرد که او را به فوتبال اروپا معرفی کرد. یووه بعد از شکست برابر پاریس 
و تساوی خانگی در دربی تورین، بیشتر از هر زمان دیگری به برد در نبرد 
امشب نیاز دارد. یووه در ۶ تقابل اروپایی با بنفیکا، فقط یک بار برنده بوده 
و آمار خوبی روبه روی این تیم نداشته است. بنفیکا البته در ۱۰ بازی 
از ۱۲ برخورد در زمین تیم های ایتالیایی بازنده بوده و این مساله برای 

آنها نگران کننده است. 

لیگ قهرمانان اروپا با 9 بازی دنبال می شود

هفته دوم، شب دوم

آدرنالین

آریا   طاری


