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دولت سیزدهم به ریاســت ابراهیم 
رئیسی که در جریان رقابت های انتخاباتی 
سال گذشته ریاســت جمهوری، شعار 
رنگین شدن سفره کارگران، کارمندان و 
بازنشستگان را سر می داد، با گذشت حدود 
چهار ماه و دو هفته از آغاز ســال جدید، 
موضوع افزایش مستمری بازنشستگان 
ســازمان تامین اجتماعــی را به کالفی 

سردرگم بدل کرده است.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، پس 
از اینکــه مصوبــه دولت بــرای افزایش 
10درصدی مســتمری بازنشســتگان 
غیرحداقل بگیر تامیــن اجتماعی با نامه 
رئیس مجلس به رئیس جمهور، خالف 
قانون تشخیص داده شد، قرار بود روز شنبه 
)هشتم مرداد( سرپرست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، نظر نهایی دولت در مورد 
افزایش مستمری بازنشستگان کارگری 
را اعالم کند. این قولی بود که در نشست 
پنج شنبه هفته گذشته به کانون عالی و 
نمایندگان قانونی بازنشستگان داده شد. 
با این حال، بعد از گذشت ســه روز از این 
خلف وعده، سخنگوی دولت همچنان به 
اتالف وقت و شــانه خالی کردن از زیر بار 
اعالم مصوبه جدید پرداخته و زمان دقیقی 
برای اعالم مصوبه جدیــد اعالم نکرد، در 
حالی که طبق نامه بیســت و نهم تیر ماه 
قالیباف، دولت فقط یک هفته زمان داشت 

تا اصالحات را براساس قانون انجام دهد.
روز گذشته، علی بهادری جهرمی در 
یک نشست خبری با اشــاره به برگزاری 
جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون 

اول رئیس جمهور گفت: گزارشــات در 
جلسه اخیر هیأت دولت ارائه شد و دولت 
راهکارهای پیشنهادی جمع بندی شده از 
سوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد 
و تصمیم بر آن شد هیأت وزیران اختیار 
خود مبنی بر تصمیم گیری درباره افزایش 
حقوق بازنشســتگان را به هیأت امنای 

سازمان تأمین اجتماعی تفویض کند.
وی افــزود: معتقدیم هیــات امنای 
سازمان تامین اجتماعی تصمیمی به نفع 

بازنشستگان خواهد گرفت.

دولت مشغول فرافکنی
و پاسکاری است

»علیرضــا حیــدری«، نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در 
رابطه با این اظهــارات می گوید: در ماده 
۹۶  قانون تامین اجتماعی که مرجع اصلی 
افزایش حقوق بازنشستگان است و در نامه 
رئیس مجلس نیز به این ماده اشاره شده، 
نامی از هیات امنا یا تفویض اختیار به هیات 
امنا نیســت. حتی در زمان وجود شورای 
عالی تامین اجتماعی، اجــرای ماده ۹۶ 
ارتباطی به این شورا نداشت. مرجع ماده ۹۶ 
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است 
که نظر خود را به دولت اعالم می کند و دولت 
نیز باید آن را ابالغ کند. چند روز پیش تامین 
اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد نسبت به 
اجرای قانون نظر مثبت دارد و موافق است 
بنابراین هیات وزیــران نمی تواند اختیار 
خود را تفویض کند مگر اینکه نامه رسمی 
باشد که دولت بگوید هرچه هیات امنا گفت 

همان حکم قانون اســت. وی در ارتباط با 
قول سرپرست وزارت کار نیز گفت: هفته 
قبل تفاهمی صورت گرفته بود و سرپرست 
وزارت کار به نمایندگان بازنشستگان گفته 
بود نظر دولت را شــنبه در یک مصاحبه 
اعالم می کنم که این کار را نکرد اما در هر 
حال تکلیف برعهده وزارتخانه نیســت و 
برعهده دولت است. شــما به عنوان نهاد 
هیات دولت نمی توانیــد اختیارات خود 
را مدام پاســکاری کنید و مردم را معطل 
نگه دارید. قانون گفته هیات وزیران باید 
ابالغیه ماده ۹۶ را صادر کند و از این الزام 
قانونــی، راه فرار و گریزی نیســت. نباید 
فرافکنی و پاسکاری کنند و بازنشستگان 

را در اضطراب و نگرانی نگه دارند.
به گفته حیدری، از ســال ۵۴ تا امروز 
هیچ نهادی غیر دولت مــاده ۹۶ را ابالغ 
نکرده و امســال اولین بار است که جامعه 
هدف را با پاسکاری و تاخیر، در شک و شبهه 

انداخته اند.
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید 
بر اینکه »سردرگم شدن بازنشستگان 
درست نیســت«، می گوید: امروز یک 
ذهنیت مخدوش و ابهام آمیز ایجاد شده 
که پیگیری ها نتیجه بخــش نبوده که 
اگر اراده ای بود بر اجــرای مصوبه، خود 
نهاد دولــت این کار را می کــرد و نیاز به 

پاسکاری نبود.
حیدری در پایان می گوید: با توجه به 
این اظهارات ضد و نقیــض و موضوع را به 
وقت کشی گذراندن، باید بگویم من خیلی 
خوشبین نیستم، هرچند مطالبه اجتماعی 

پررنگی پشت این قضیه است منتها اراده ای 
در دولت نیســت. اگر دولت فکر می کند 
با تاخیر طوالنی، این ظرفیت اجتماعی 
رو به افول می رود کامالً در اشــتباه است. 
بازنشســتگان همچنان با جدیت پیگیر 

حقوق قانونی خود هستند.

مقامات دولتی 
شناختی از مقررات قانونی ندارند

»حســن صادقی« رئیــس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با بیان 
اینکه »این اقدام دولت که توسط سخنگوی 
قوه مجریه اعالم شــد به نوعی دور زدن و 
پاسکاری قانون است«، اظهار کرد: دولت 
مســیر گرد کردن قانون را درحال پیش 
گرفتن است. نظر ما این است که دولت عمدا 
به سمت بی قانونی نمی رود بلکه مسأله این 
است که واقعا مقامات در دولت، روندهای 
قانونی اقدامات خود را نمی دانند. در این 
مورد عدم اشراف به قانون باعث شده تا این 
اقدام را انجام دهند. توصیه ما به مقامات 
دولت این اســت که درباره هر تصمیمی، 
اول قوانین مربوطه به آن را مطالعه و سپس 

کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت خالف 
قانون اســت زیرا تصویب نهایی حقوق 
بازنشستگان اصال ربطی به هیات امنای 
سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم 
کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات 

امنای آن!
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: قانون 
صراحت دارد و می گویــد که مدیرعامل 
پیشــنهاد افزایش حقــوق را به هیأت 
مدیره می دهــد و هیأت مدیــره پس از 
بررســی تصویب می کند و به مدیرعامل 
ابالغ می کند و مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی نیز حکم را به دولت می فرستد تا 
در جلسه هیأت دولت تصمیم گیری شود. 
تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات مدیره 

سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای 
دولت تنها می توانند پیشنهاد هیات مدیره 
را تایید و رد کنند. عدم اشراف به این مسأله 
باعث شده دولت دچار تناقض در رفتار و 

گفتار شود.
صادقی در پاسخ به این سوال که نتیجه 
بررسی در هیات امنای تامین اجتماعی 
به چه نحو خواهد بود، جواب داد: اعضای 
هیأت دولت اغلب در هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی حضور دارنــد. از ۹ نفر 
اعضای این مجموعه ۴ نفر مستقیما دولتی 
و مابقی به طور غیرمستقیم منصوب دولت 
هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره 
حقوق بازنشســتگان را دوبــاره به خود 
واگذار کرده است. وقتی مدیرعامل تامین 
اجتماعی، وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان 
برنامه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند 
و مابقی اعضا نیز به همین نحو وابسته به 
دولت هستند، نتیجه جلسه دوباره همان 

تصمیم هیات دولت خواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری با بیان اینکه »دولت با این اتالف 
وقت ها در تصویب افزایش حقوق قانونی 
بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود 
است«، اظهار کرد: این زمان خریدن نیز 
برای دولت مضر بوده و به نفع قوه مجریه 
نیست. وقتی بازنشســتگان در این مورد 
اعتراض می کنند، این را باید از چشم دولت 
دید و هزینه ای که بر دوش کشور در این 
زمینه گذاشته می شود، ناشی از تصمیمات 
دولت است. دولت باید سعی کند به جای 
خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون 
باشد. توصیه ما این است که دولت تا پایان 
این هفته حقوق قانونی بازنشســتگان را 

افزایش داده و به قانون عمل کند.

مصوبه اصالح نشود، 
خود به خود ملغی می شود

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس نیز با اشاره به نامه رئیس مجلس 
برای لغــو مصوبه افزایــش 10درصدی 
حقوق بازنشستگان بیان کرد: اگر اصالح 
صورت نگیرد پس از یک هفته آن مصوبه 
خود به خود ملغی می شود و باید افزایش 
۳۸درصدی حقوق بازنشســتگان انجام 
شود. ولی اسماعیلی در یک برنامه رادیویی 
گفت: وقتی مصوبه دولــت برای افزایش 
حقوق بازنشســته ها ابالغ شد، مقرر شد 
بــرای حداقل بگیرها ۵۷درصــد و برای 
سایر ســطوح 10درصد افزایش حقوق 

داشته باشند.
وی با اشــاره به ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی و قانون اساســی تصریح کرد: 
کمیسیون اجتماعی و مجلس آن مصوبه 
را مغایر با قانون اعالم کــرد. در ماده ۹۶ 
قانون تامیــن اجتماعی آمــده افزایش 
حقوق براساس معیشــت و تورم ماهانه 

باید محاسبه شود. رویه گذشته این بود 
که شورای عالی کار یا هیأت مدیره سازمان 
تامین اجتماعی مصوبه حقوق را به دولت 
ابالغ و مصوب می کرد اما برای نخستین بار 
دولت مصوبه را نپذیرفت و صرفا 10درصد 
را مصوب کرد که مجلس وارد شد و آن را 

غیرقانونی دانست.
عضــو هیأت رئیســه کمیســیون 
اجتماعی مجلس با بیــان اینکه هیأت 
مدیره ســازمان تامین اجتماعی موافق 
افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان 
است، اظهار کرد: نظر کمیسیون اجتماعی 
بــرای افزایــش ۳۸درصــدی حقوق 
بازنشســتگان مورد تائید اعضای هیأت 

تطبیق هم قرار گرفت.
وی افزود: ابتدا یک نامه مشــورتی به 
دولت مبنــی بر اصالح مصوبــه افزایش 
حقوق بازنشستگان دولت ابالغ شد و پس 
از آن براساس قانون رئیس مجلس 10روز 
پیش نامه ای به شخص رئیس جمهور برای 
لغو مصوبه دولت در این مورد و اصالح آن 
نوشته شد. مجلس منتظر است آن مصوبه 
تغییر و اصالح کند. البته دولت باید ظرف 
یک هفته این اصالح را انجام می داد یا به 
شــورای عالی کار و هیأت مدیره تامین 

اجتماعی عودت می داد.
اســماعیلی افزود: اگر اصالح صورت 
نگیرد پس از یک هفتــه آن مصوبه خود 
به خود ملغی می شــود و بایــد افزایش 
۳۸درصدی حقوق بازنشســتگان انجام 
شــود. عضو هیأت رئیســه کمیسیون 
اجتماعــی مجلس ادامــه داد: مجلس و 
کمیسیون اجتماعی به عنوان قانون گذار 
و ناظر بر حسن اجرای قوانین، تمام مراحل 
برای تحقق حقوق بازنشســتگان را طی 
کرده انــد طوری که در همــان روز ابالغ 
مصوبه هیأت دولت بــرای افزایش فقط 
10درصدی حقوق بازنشستگان، به رئیس 
جمهور نامه نوشتم و حتی لحظه ای در این 

زمینه غافل نشدم.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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حمایت خانه پرستار مشهد و فعاالن 
صنفی از پرستار تعلیق شده

به دنبال تعلیق »منصوره رنجبر« ســوپروایزر 
بیمارستان پاستور نو مشهد، فعاالن صنفی جامعه 

پرستاری از او حمایت کردند.
به گزارش ایلنا، خانه پرستار مشهد در اطالعیه ای 
اعالم کرد: بازگشت همکار محترم به پست و سمت 
قبلی الزم است اما مسأله مهمی که نباید مورد غفلت 
و کوتاهی قرار گیرد، این است که مطالبات همکاران 
بیمارستان پاستور که چنین اعتراضی در آن صورت 
گرفته، باید مدنظر بوده و رفع دغدغه های این همکاران 
ازجمله پرداخت معوقات و حذف پرداخت نوع دوم و 
ارزان تر، اضافه کاری و... به صورت عملی اتفاق بیفتد. 
پرستاران مدافع سالمت چیزی فراتر از حقوق قانونی 
خود مطالبه ندارند و کم رنگ کــردن این مطالبات 
به بهانه رسانه ای شدن، نوعی فرافکنی ست و از نظر 

جامعه پرستاری قابل قبول نیست.
بیست و نهم تیرماه، رئیس بیمارستان پاستورنو 
در نامه ای خطاب به »منصوره رنجبر« سوپروایزر این 
بیمارستان نوشــت: از آنجا که مانع حضور همکاران 
در محل کار خود و اخــالل از طریق برگزاری تجمع 
یازدهم تیر شده اید، فعالً از سوپروایزری معلق و به دفتر 
پرستاری ارجاع می شوید. پس از این اقدام، حمایت ها 
از این پرستار باال گرفت و خانه پرستار و فعاالن صنفی 
به میدان آمدند و خواستار بازگشت این پرستار به شغل 

سابق خود شدند.
    

کارگران کارخانه کمباین سازی 
تبریز چهار ماه مزد طلبکارند

تعدادی از کارگران کارخانه کمباین سازی سهند 
تبریز، دست کم چهار ماه معوقات مزدی پرداخت 
نشده دارند. به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، 
به رغم اینکه از آغاز ســال 1۴01 چهار ماه گذشته 
و پنجمین ماه سال هم به میانه خود رسیده، فقط 

یک ماه حقوق به حساب کارگران واریز شده است.
این کارگران که در شــرکت کمباین سازی به 
صورت قراردادی مشــغول به کار هســتند، از این 
دیرکرد ناراضی هســتند و می گویند: دو ماه پیش 
کارفرما دســتمزد فروردین ماه را با دو ماه تاخیر به 
حساب کارگران واریز کرد و وعده پرداخت یک ماه 
دیگر از مطالبات کارگران را داد که هنوز عملی نشده 
اســت. این کارگران گفتند: وضعیت تولید در این 
کارخانه به دلیل برخی مشــکالت همچنان خوب 

نیست و در واقع تولیدی انجام نمی شود.
    

دو کارگر ساختمانی بر اثر 
برق گرفتگی کشته و زخمی شدند

در دو حادثه جداگانه، دو کارگر ساختمانی در 
یاســوج حین انجام کار بر اثر برق گرفتگی کشته 
و زخمی شــدند. به گزارش ایلنا، در حادثه اول که 
حوالی ســاعت 11 و 1۸ دقیقه روز دوشنبه )دهم 
مرداد ماه( در شهر مادوان و منطقه امامت یاسوج رخ 
داد، یک کارگر ساختمانی حین کار در یک ساختمان 
در حال ساخت دچار برق گرفتگی شد و جان خود را 

از دست داد.
در حادثه دیگر که بعد از چنــد دقیقه از حادثه 
اول در ساعت 11 و ۳۷ دقیقه روز دوشنبه و باز هم در 
منطقه امامت یاسوج به وقوع پیوست، کارگر دیگری 
حین انجام کار ساختمانی بر اثر برق گرفتگی دچار 

حادثه شده و به شدت مصدوم شد.

اخبار کارگری 

دسترنج / آدرنالین 

هيات امنای تامين اجتماعی مسئول تصويب افزايش حقوق مستمری بگيران شد

وقت کشی دولت برای به تحلیل کشاندن ظرفیت اعتراضی بازنشستگان

صادقی: دولت بايد سعی 
کند به جای خريدن زمان 

برای خود به فکر اجرای 
قانون باشد. توصيه ما اين 

است که دولت تا پايان 
اين هفته حقوق قانونی 

بازنشستگان را افزايش 
داده و به قانون عمل کند

حيدری: اگر دولت فکر 
می کند با تاخير طوالنی، 

ظرفيت اجتماعی 
بازنشستگان رو به افول 
می رود کاماًل در اشتباه 

است. بازنشستگان 
همچنان با جديت پيگير 

حقوق قانونی خود هستند

جام جهانی 2022 قطر، آخرين جام جهانی تاريخ است که با حضور 
»32 تيم« برگزار می شود. فدراسيون بين المللی فوتبال از چندين سال 
قبل به دنبال افزايش تعداد تيم های شرکت کننده در اين جام بوده و 
قرار است از جام جهانی 2026، اين تورنمنت با حضور 48 تيم برگزار 
شود. افزايش تعداد تيم های حاضر در جام جهانی، سهميه هر قاره را نيز 
افزايش خواهد داد. از قاره آسيا نيز هشت يا 9 تيم در جام جهانی شرکت 
خواهند کرد. فيفا به تازگی روند کسب سهميه در قاره های مختلف را نيز 
مشخص کرده و صعود به اين جام ديگر برای فوتبال ايران، يک دستاورد 

خاص تلقی نخواهد شد.

برای اولین بار در تمام تاریخ، ۶ تیم آسیایی در یک دوره جام جهانی حاضر 

هستند. ایران، ژاپن، کره و عربستان سهمیه مســتقیم صعود به این جام را به 
دست آورده اند، استرالیا نیز از طریق پلی آف به این تورنمنت رسیده و قطر هم به 

عنوان دومین میزبان آسیایی تاریخ جام بعد از تجربه مشترک کره و ژاپن، 
توانسته خودش را در این تورنمنت سهیم کند. با این وجود در دوره 

بعدی نه تنها تعداد تیم های آسیایی جام جهانی کم تر نمی شود، 
بلکه این تعداد افزایش هم پیدا خواهد کرد. جام جهانی 202۶ 
با حضور حداقل هشت تیم از قاره آســیا برگزار می شود و حتی 
احتمال دارد این تعداد به ۹ هم برسد. بر اساس شرایط جدیدی که 
برای صعود به جام جهانی در قاره آسیا اعالم شده، چند مرحله برای 
این صعود در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، 2۵ قدرت اصلی قاره 

غایب هستند و تنها تیم های ضعیف تر با هم روبه رو می شوند. نهایتا 
11 تیم به جمع 2۵ تیم برتر رنکینگ آسیا ملحق می شوند تا دور دوم 
انتخابی با حضور ۳۶ تیم برگزار شود. این ۳۶ تیم در ۹ گروه چهار تیمی 

قرار می گیرند و از هر گروه نیز دو تیم به مرحله بعدی راه پیدا خواهد 
کرد. تا اینجا ماجرا اصال ســخت و پیچیده نیست و 1۸ کشور 

مختلف به دور نهایی از مرحله انتخابی جام 
جهانی می رسند. این در حالی است که در 
دوره های گذشته 10 یا نهایتا 12 تیم در این 

مرحله شرکت می کردند. در این مرحله تیم ها به سه گروه ۶ تیمی تقسیم می شوند 
و به رقابت با هم می پردازند. در نهایت از هر گروه دو تیم به دور بعدی می رسد اما 
کار همین جا تمام نمی شود و از بین تیم های سوم و چهارم، دو تیم به صورت 
مستقیم در پلی آف آسیایی به جام جهانی راه پیدا می کنند و یک تیم 
نیز راهی پلی آف با قاره های دیگر می شود. در چنین شرایطی صعود به 

جام جهانی برای آسیایی ها دیگر اصال دشوار نخواهد بود.
فوتبال ایران همین حاال هم در ســه دوره متوالی جام جهانی 
شرکت کرده اســت. حتی در ســال 2010 هم اگر آن تصمیم ها و 
اتفاق های عجیب نبود، ایران به راحتی به جام جهانی می رسید و شاید 
حاال طعم پنج دوره حضور متوالی در این جام را می چشید. با افزایش 
تعداد سهمیه های آسیا، دیگر صعود به این جام نباید دغدغه فوتبال ایران 
باشد و حتی یک دستاورد ویژه برای فوتبال تلقی شود. دلیلی هم ندارد 
که مردم برای جشن صعود به خیابان ها بیایند. فوتبال ایران از این به بعد، 
باید سقف آرزوهای بلندتری را برای خودش در نظر بگیرد. آرزوهایی مثل 
صعود از دور گروهی و درخشش در مراحل حذفی جام جهانی. رسیدن به 
این مرحله، به پیش زمینه های زیادی نیاز 
خواهد داشت. سال ها طول کشید تا تیم 
ملی با دردسر کم تری به جام جهانی برسد 

و به یک عضو همیشگی از این جام تبدیل شود. طبیعتا ممکن است چندین سال 
هم طول بکشد تا فوتبال ایران قدرت رقابت با تیم های بزرگ در این جام را به دست 
بیاورد. اگر ایران در والیبال جزو قدرت های برتر دنیا شده، در فوتبال هم می تواند 
خودش را به قله ها نزدیک کند. آیا اســتعداد فردی کافی در فوتبال ایران وجود 
ندارد؟ آیا بازیکنان ایرانی نمی توانند در بهترین سطح فوتبال دنیا بدرخشند؟ 
فوتبال ایران با کمی برنامه ریزی، به جایگاه های رفیع تری در دنیا خواهد رسید. 
بدون برنامه ریزی مداوم و درازمدت اما شرایط به گونه ای رقم می خورد که حتی 
صعود به جام جهانی ۴۸ تیمی دشوار شود. فراموش نکنید همین تیم با یک مربی 
مثل ویلموتس و فجایع فدراسیون، حتی روبه روی تیم  هایی مثل بحرین و عراق در 
حال حذف شدن از مقدماتی جام جهانی بود. پس فوتبال ایران بدون تردید به یک 

تحول بزرگ در همه ابعاد نیاز دارد.
فوتبال ایران در آسیا، الگوهای خوبی دارد. الگوهایی مثل کره و ژاپن که به 
تدریج پیشرفت کردند و امروز بازیکنان بســیار زیادی را در بهترین لیگ های 
فوتبال اروپا دارند. تیم هایی بابرنامه و دقیق که از همین حاال می دانند که باید در 
چهار سال آینده چه کارهایی انجام بدهند. راه رسیدن به پیشرفت، تکرار این الگو 
برای فوتبال ایران است. استفاده از مدیرانی که بلد باشند یک برنامه بلندمدت را 
برای توسعه تعریف کنند و البته اجرای بی عیب و نقص برنامه هایی که تیم ملی را 

در یک مسیر کامال متفاوت نسبت به گذشته  قرار می دهند. 

جام جهانی، رويايی که ديگر رويا نيست

در دسترس!

آدرنالین

آريا    رهنورد


