با حکم عبدالمکی ،میرهاشم موسوی
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی شد

شیخ نعیم قاسم:

کشتیهای سوخت ایران
محاصرهلبنان را شکست

جوانگرایی در
تأمیناجتماعی

صفحه 2

یکشنبه  21شهریور  5 1400صفر  12 1443سپتامبر  2021سال سیزدهم شماره 8 3301صفحه  3000تومان

تیترهای امروز
در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی
رافائل گروسی راهی تهران شد

آژانس
بر سر دوراهی
تبعات اقدام احتمالی آمریکا
و متحدانش در صدور قطعنامه ضدایرانی
در شورای حکام چه خواهد بود؟
صفحه 2
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 1182سال و  322روزگذشت

طی  20روز گذشته بیش از  21میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است
ت سر بگذارد
رئیسجمهور :امیدواریم واکسیناسیون روزانه بزودی آمار  ۲میلیون نفر در روز را پش 

واکسن؛ سریع ،فوری ،انقالبی

صفحه 4

دستگیری  ۴نفر از  6اسیر فلسطینی
نمیتواند بیآبرویی امنیتی صهیونیستها
در ماجرای زندان جلبوع را جبران کند

حیثیت
از دست رفته

پیام رهبر انقالب
در پی بازگشت ناوگروه ۷۵

بازگشت مقتدرانه و عزتآفرین ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی
پهن�ه اقیان�وس اطلس را که برای نخس�تینبار در تاریخ

دریانوردی کشور انجام شده است ،تبریک میگویم

صفحه 7

گزارش «وطنامروز» درباره ضرورتهای
اجرای «قانون جهش تولید مسکن»

صنعتیسازی
مسکن ،رمزجهش
«وطنامروز» گزارش میدهد
ماجرای طرح آزادسازی واردات خودرو

محرک رقابت
بدون اسراف ارزی
صفحات 3و5

نگاه

واردات لوازم خانگی کرهای
و نگرانی برای تولید داخل

علی جدی* :صنعت لوازم
خانگی در کشورمان گستره
خوب��ی یافته و نمایندگان
مجل��س هم ب��ه نیابت از
مردم بارها از مراکز تولید
لوازم خانگی بازدید کردهاند.
در س��الهای اخیر که تحریمها باعث عدم
ورود لوازم خانگی شده بود ،صنعت لوازم خانگی
ایران تالش زیادی کرد و تا حد باالیی خأل بازار
را برطرف کرد و نباید از نظر دور داشت که لوازم
خانگی تولیدی در کشورمان از نظر کمی و کیفی
در سالهای اخیر رشد بسیار خوبی داشته است.
دانش فنی بس��یار خوب��ی در صنعت لوازم
خانگی ایران وجود داش��ته و تولیدکنندگان از
طراحی مدار تا نرمافزارهای مختلف را انجام داده
و طراحیهای به روزی را در انواع و اقسام لوازم
خانگی دارند و همین موضوع باعث شده لوازم
خانگ��ی ایرانی از نظر نوآوری حرفهای زیادی
برای گفتن داشته باشد.
ح��ال این نگرانی وجود دارد که با وجود کم
ش��دن فشار تحریمها شاهد سیل لوازم خانگی
به کشورمان باشیم .این در حالی است که نباید
اج��ازه دهیم لوازم خانگ��ی کرهجنوبی در بازار
ایران مجددا سر و کلهاش پیدا شود چرا که هم
کارگر ایرانی آسیب میبیند و هم تولید ایرانی و
هم اینکه کرهایها با وجود پیروی از تحریمهای
ناعادالنه آمریکاییها ،تنبیه نمیشوند.
کرهجنوب��ی که بخش بزرگ��ی از بازار لوازم
خانگی ایران را در دست داشت ،متأسفانه به بهانه
تحریمها تعهداتش را زیرپا گذاشت و به یکباره
از ایران خارج شد و نباید اجازه دهیم هماکنون
که ظرفیت تولید ل��وازم خانگی ایرانی افزایش
چش��مگیری پیدا کرده مجددا بازار ایران را در
اختیار بگیرد .لوازم خانگی تولیدی کش��ورمان
قیمت کمتری نسبت به مشابه خارجی دارد و
رضایت مردم از کمیت و کیفیت آن هم باالست
ولی اینکه حتما باید لوازم خانگی خارجی باشد
تفکری آسیبزاس��ت که مرب��وط به دهههای
گذش��ته اس��ت .بیش از یک میلیون اشتغال
مرب��وط به صنعت لوازم خانگی ایران اس��ت و
نباید اجازه دهیم این صنعت از سوی خارجیها
مورد تهدید قرار گیرد .این در حالی اس��ت که
سرمایه در گردش بسیار زیادی در این صنعت از
قطعهسازان تا تولیدکنندگان انبوه وجود دارد .هر
سال  ۹میلیون قطعه لوازم خانگی در ایران تولید
میشود که آمار بسیار باالیی است و وقتی تنوع
تولید لوازم خانگی ایرانی را مشاهده میکنیم به
خ��ود میبالیم لذا حمایت وزارت صمت از این
صنعت از اهمیت باالیی برخوردار است.
ادامه در صفحه 6

صفحه 2

مالک شیخی :افزایش نرخ تورم
یادداشت
طی سالهای اخیر که به عنوان
بزرگترین میراث دولت گذشته برای دولت فعلی باقی
مانده ،بیش از همه معیش��ت و حقوق کارگران را در
معرض خطر جدی قرار داد؛ در واقع دستمزد طی سالیان
گذشته همسو با نرخ تورم پیش نرفت و سفره کارگران
هر روز کوچکتر شد .شیوع ویروس کرونا از اسفندماه
سال قبل نیز شرایط را سختتر از قبل کرد و رکود و
تعطیلی کارگاهها در مشاغل گوناگون نیز مزید بر علت
شد تا کارگران همچنان بر سکوی اول جدال معاش باقی
بمانند و چشمشان به جلسات گاهبهگاه شورای عالی کار
برای افزایش دستمزدها بماند.
طبق ماده  41قانون کار ،ش��ورای عالی کار همه
ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای
نقاط مختلف کش��ور یا صنایع مختلف با توجه به ۲
اصل اساسی تعیین کند .این حداقل دستمزد برای
کارگ��ران در بنده��ای  1و  2این ماده باید با در نظر
گرفتن «نرخ تورم» و «پوش��ش زندگی یک خانواده
روحاهلل اژدری :عبداهلل دوم ،پادشاه
دیدگاه
اردن س��ال  ۲۰۰۴درباره ظهور
یک هالل شیعی ایدئولوژیک از
بیروت تا خلیجفارس هشدار داد
و از آن زمان به بعد بحث مقاصد
ایران برای ایجاد یک هالل شیعی
به موضوعی مهم برای میزگردها
و کنفرانسهای برگزار شده در مسائل منطقهای تبدیل
شده است ۲ .گروه از نخبگان سیاسی و روشنفکر ظهور
تهدید از جانب هالل شیعی منطقهای را برجسته میکنند.
 -۱نخبگان سنی عرب -۲مخالفان رشد نقش منطقهای
ای��ران در غرب بویژه در آمریکا .بحث مربوط به نخبگان
سنی در جهان عرب دارای  ۳بعد است.
 -1از نگاه نخبگان سنی عرب ،تقویت احیای نقش شیعیان
در عراق ،توازن سیاسی و امنیتی موجود در جهان عرب
را بر همزده و این وضعیت در آینده جریانات را به سمتی
هدایت خواهد کرد که در نهایت جایگاه سیاسی نخبگان
سنی ،در تقسیمبندی قدرت در منطقه را از توازن خارج

کار فوری برای وزیر کار

لزوم پشتیبانی از طبقه مولد با اصالح دستمزد
متوسط» تعیینشود؛  ۲اصلی که رعایت آن همواره
مورد مناقشه است و دستمزدهای اعالمی محکومند به
عدم جامعیت در محاسبات .به هر حال حداقل دستمزد
برای سال  1400توسط شورای عالی کار متشکل از
نمایندگان دولت ،کارفرمایان و کارگران نیز در دیماه
سال گذشته ،روزانه  88/500تومان در نظر گرفته شد
ک��ه برای یک ماه مبلغی معادل  2/655/000تومان
محاسبه ش��ده بود .اضافه کردن هزینههای مصوب
دیگر نظیر حق مس��کن ،پایه سنوات ،بن کارگری و
عائلهمندی نیز حداقل  4میلیون تومان در ماه را به
عنوان دستمزد یک کارگر در سال  1400رقم زد .سال
 99اما در حالی که مزد روزانه حدود  61/000تومان در
نظر گرفته شده بود ،تیرماه سال  99با در نظر گرفتن
تورم سرسامآور ،مشمول یک اصالحیه کمسابقه شد

و به حدود  63/500تومان رسید؛ ترمیمی جزئی برای
دستمزد که آن هم از محل پایه سنوات کاسته شده
بود و آنچنان که باید افزایش حقوق تلقی نمیش��د؛
اقدامی اصالحی که اکنون نیز در سال  1400بیش از
گذشته الزم است اما مشغله انتخابات و تشکیل دولت
جدید هم برای مجلس هم برای دولت ،باعث غفلت از
این طبقه نجیب شد؛ طبقهای که هیچ تریبونی برای
بیان خواستههای خود ندارند و از ترس بیکار شدن به
همین حداقلترینها نیز اکتفا کرده و نجیبانه سکوت
کردهاند .اکنون اما با ادلهای که در ادامه میآید شاید
الزم است وزیر جوان کار ،دکتر عبدالملکی ،به عنوان
نخستین چراغ س��بز به طبقه زحمتکش کارگری،
اصالحیهای را بر دس��تمزد  1400ص��ادر و آن را تا
جلسات دیماه معطل نکند.

طبق اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم نقطهای در مردادماه
 ١٤٠٠به عدد  43/2درصد رسیده است؛ این رقم یعنی
خانوارهای کشور به طور میانگین  43/2درصد بیشتر از
مرداد  ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات
یکسان» هزینه کردهاند .از طرفی میدانیم برای رعایت
بند  2ماده  44قانون کار و محاسبه حداقل مزد ،باید
هزینههای سبد معیشت نیز برای یک خانواده متوسط
محاسبه شود؛ هزینههایی که صرفا برای سبد غذایی
طب��ق اس��تاندارد ( COICOPطبقهبندی مصرف
فردی بر حسب هدف) برای یک خانوار متوسط ایرانی
که با رقم  3/3نفر تعریف میشود ،حدود 2/700/000
تومان به صورت ماهانه خواهد بود .البته این رقم تنها
بخشی از تامین سبد معیشت است و محاسبه هزینه
کل سبد معیشت (خدمات ،تحصیل ،بهداشت ،خوراک
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هالل شیعی و رقابت ژئوپلیتیک ایران و عربستان
خواهد کرد .اگر چه اکثریت شیعیان ،یک نیروی محرک
ب��رای جنبشهای اجتماعی -سیاس��ی و اصالحات در
ع��راق و بحرین بودهاند اما تنها اخیرا گروههای ش��یعی
زمینههای الزم برای بیان و حضور در سرنوشت سیاسی
خود را یافتهاند .افزایش قدرت ش��یعیان در یک کش��ور
عربی برای نخس��تینبار نخبگان سنی در جهان عرب را
نه تنها درباره تقاضاهای جمعیت شیعه خود جهت کسب
حقوق اجتماعی -سیاسی بیشتر ،بلکه درباره روندی که
در نهای��ت میتواند به حذف نخبگان فعلی از قدرت در
نواحی به اصطالح هالل شیعی بینجامد نگران کرده است.
 -2از دیدگاه این نخبگان ،چون موضوع احیای قدرت
و نقش شیعیان مربوط به بسیج تودهای شیعه است ،از
این رو مساله هالل شیعی یک موضوع ایدئولوژیک است.
به عنوان یک نیروی مهم ،احساسات ارزشی موجود در

خیابانهای جهان عرب بویژه تقاضاهای رو به افزایش
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تودههای شیعه ،همواره
موضوعی مهم برای نخبگان دولتی سنی در سعودی،
مصر ،اردن ،کویت ،بحرین و لبنان بوده است .در طول
تاریخ معاصر منطقه ،جنبشهای شیعی یک قوه محرک
حتی برای جمعیتهای سنی در طرح تقاضاهای مربوط
به انجام اصالحات سیاسی بیشتر و مسائل حقوق بشر
در منطقه بودهاند .به عنوان مثال از اوایل دهه ۱۹۹۰
اصالحات سیاس��ی رو به رش��د در زمینه حقوق زنان
در بحرین و کوی��ت ،کل منطقه خلیجفارس را متاثر
کرده است .بنابراین هرگونه تالش برای بسیج سیاسی
تودههای عرب چه سنی و چه شیعه و تأثیرات بعد از آن
موضوعینگرانکنندهبراینخبگانسنیبودهاستبویژه
زمانی که این موضوع با تالشهای ایران برای به دست

آوردن نقش بیشتر در منطقه مرتبط باشد .همانگونه
که حسنیمبارک گفته است «شیعیان منطقه بیشتر
به ایران وفادار هس��تند تا کش��ورهای خودشان» .این
موضوع ثابت میکند چقدر نخبگان عرب نگران تاثیر
یک ایران شیعی بر مردم عادی کشورهای خود هستند.
محبوبیت سیدحسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان
در خیابانهای عربی ،یک نگرانی جدی برای نخبگان
سنی عرب است.
 -3بیشترین نگرانی نزد نخبگان سنی عرب این است
که قوه محرکه این احیا و تقویت خود ایران است .تاکید
بر وجود تهدید ای��ران در منطقه و جهان ،همواره نزد
نخبگان سنی عرب وجود داشته است .این امر یا به عنوان
توجیهی برای برخی سیاستهای رژیمهای عربی مانند
پذیرفتن نیروهای خارجی در منطقه ،یا بهعنوان یک

و )...برای یک خانوار متوس��ط ایرانی در س��ال جاری
طب��ق Classification of Individual Consumption
 According Purposeهزین��های بالغ بر 8/700/000
تومان در ماه خواهد بود .ش��اید حاال مقایسه دستمزد
مصوب ش��ورای عالی کار ب��ا هزینههای جاری کمی
روش��نتر باشد .محاسبات فوق نشان میدهد حداقل
حقوق کارگ��ران در س��ال  1400صرفا کفاف هزینه
خ��وراک یک خانواده را میدهد؛ عنوانی که در ادبیات
عامه به «حقوق بخور و نمیر» مصطلح است.
البت��ه از س��وی دیگر باید این نکت��ه را نیز در نظر
گرفت که برای تعیین دس��تمزد ،مؤلفهای به نام توان
بنگاههای اقتصادی در پرداخت نیز باید مدنظر باش��د
که این مورد از خألهای ماده  ۴۱قانون کار است اما به
هر حال دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با در اختیار
داشتن بیشترین تعداد کارگر میتواند برای این مساله
نیز چارهای بیندیشد چرا که پشتیبانی از طبقه مولد
نخستین شرط پشتیبانی از تولید است؛ موضوعی که
برای وزیر جوان کار ،کاری فوری خواهد بود.
ترس تاکتیکی برای تقویت سیاستهای حمایتی مالی
و سیاسی آمریکا برای رژیمهایشان یا به عنوان موضوع
تامین همبستگی بین نخبگان این کشورها بوده است
(پارسا ،مطهرنیا.)۱۳۹۲:۱۲۰ ،
کش��ورهای عربی و در راس آنها عربس��تان سعودی،
جمهوری اس�لامی ایران را حکومت ش��یعی جاهطلب
میپندارند که در ذیل گفتمان صدور انقالب ،س��عی در
اشاعه منویات شیعی مسلک خود به کشورهای منطقه
از جمل��ه عراق ،بحرین ،یمن و س��وریه دارد .اگر عنصر
ایرانیت س��یطرهطلب را هم بر تلقی باال بیفزاییم ،درک
انزجار هویتی آلسعود از جمهوری اسالمی ایران به غایت
سهلتر خواهد شد .از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران،
دستگاه حاکم بر عربستان را مبتنی بر اشرافیت خاندان
سعود دانسته است که ضمن ترویج فرقه منحط و منحرف
وهابیت ،گسستی عظیم از آموزههای اسالم ناب یافته و
با هزینههای سرسامآور مالی و تسلیحاتی در پی حفظ یا
استقرار رژیمهای متحد خود در کشورهای پیرامونی است
(خضری ،صفوی ،پرهیزگار.)۱۳۹۴:۱۸۳ ،

