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برگزاریچهارمینهمایشاتیسمتوانمندسازینیرویانسانیوخانواده

با مشارکت سازمان آموزشوپرورش استثنایی چهارمین همایش اتیسم توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده برگزار میشود .ارتباطات و حوزه وزارتی آموزشوپرورش ،چهارمین همایش
اتیسم توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده اول اسفندماه در برج میالد برگزار میشود .این همایش توسط بنیاد امور بیماریهای خاص و با مشارکت سازمان آموزشوپرورش استثنایی،
وزارت بهداشت ،سازمان بهزیستی ،انجمن روانشناسی سالمت ایران ،برج میالد تهران از تاریخ اول اسفندماه از ساعت  8الی  16در سالن رودکی مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد
برگزار میشود .محورهای این همایش؛ وضعیت منابع انسانی و سرفصلهای دانشگاهی حوزه اتیسم در ایران و نقش والدین در ارتقاء و بهبود وضعیت افراد با اختالالت طیف اتیسم است.

مکاتبه فراکسیون زنان برای تجدیدنظر در رد
طرح کودک همسری
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یادداشت

ادامه از صفحه1
ترامپ همچنیــن ادعا کرده بــود که اثرات
مثبت کاهش نرخ مالیاتها بر تولید ناخالص
داخلی آمریکا باعث خواهد شد که درآمدهای
مالیاتی دولت هیچ کاهشی نسبت به گذشته
نداشــته باشــد؛ اما این ادعا فاصله زیادی با
واقعیت دارد .آمارهای رســمی دفتر بودجه
کنگره آمریکا نشــان میدهــد طی این یک
ســال درآمدهای مالیاتی دولــت آمریکا به
میزان قابلتوجهی کاهش یافته و کســری
بودجه دائماً در حال افزایش بوده اســت .اگر
ترامپ هرچه زودتر سیاســتهای مالیاتی و
بودجهای خود را اصالح نکند ،اقتصاد آمریکا
به سرنوشت بدی دچار خواهد شد.
از طرفی نباید فراموش کرد که جنگ تجاری
ترامپ علیــه چین نیز اثــرات مخربی برای
اقتصاد آمریکا در پی دارد .افزایش تعرفههای
وارداتــی موجب افزایــش هزینههای تولید
شرکتهای آمریکایی شده و فشار مضاعفی
را به آنها تحمیل کرده است .در تابستان سال
 2018شــرکت جنرال موتورز که بزرگترین
خودروساز آمریکا به شــمار میرود ،هشدار
داد که رشد هزینه قطعات وارداتی درنهایت
این شــرکت را مجبور به تعدیل نیرو خواهد
کرد .این ســناریوی نامطلوب در اواخر سال
گذشته میالدی به واقعیت پیوست و جنرال
موتورز از تعطیلی چهــار باب از کارخانههای
خود در شــمال آمریکا و اخراج چندین هزار
کارگر خبر داد.
شــرکتهای آمریکایی عصبی و ســردرگم
شدهاند زیرا نمیدانند تصمیم بعدی ترامپ
در مورد نرخ تعرفهها چیست .این سردرگمی
را باید جزو عوامل مؤثر بر کاهش سرعت رشد
ســرمایهگذاری در آمریکا دانســت .اقتصاد
ســایر کشــورهای جهان نیز از اثرات منفی
جنگ تجاری آمریــکا و چین بیبهره نمانده
و این قضیه نیز ضربه دیگری به شرکتهای
آمریکایی وارد ســاخته اســت .در این مورد
میتوان از شرکتهایی مانند اپل که فروش
آنها در کشورهای خارجی کاهش یافته ،نظر
خواست.
رئیسجمهور آمریکا هیچ برنامه مشــخصی
برای اصــاح روابط تجاری آمریکا با ســایر
کشــورها ندارد .مث ً
ال تنشهای او با کانادا و
مکزیک بر سر قرارداد تجارت آزاد آمریکای
شمالی موســوم به نفتا درنهایت تنها به چند
تغییر سطحی در این پیمان تجاری منجر شد.
مذاکرات تجاری او با اتحادیــه اروپا نیز تا به
امروز هیچ تغییر محسوس و معناداری را در
روابط تجاری دو طرف به دنبال نداشته است.
به نظر میرسد جنگ تجاری دولت ترامپ با
چین نیز سرانجامی مشابه داشته باشد یعنی
رئیسجمهور آمریکا پس از مدتی سینه سپر
کردن در برابر چینیهــا ،در پایان به توافقی
بیاهمیت با آنها تن خواهــد داد؛ توافقی که
صرفاً بتواند از خدشهدار شدن وجهه ترامپ
در این ماجــرا جلوگیری کنــد .وادار کردن
چین رعایت اصول تجارت منصفانه و حقوق
مالکیت فکری مســتلزم اتخــاذ رویکردی
متفاوت است و احتماالً به دوران بعد از ترامپ
موکول خواهد شد.
اصالحات مد نظر ترامپ در قوانین مهاجرتی
آمریکا نیز یکی دیگر از مســائل نگرانکننده
برای کســبوکارهای این کشــور اســت.
شــرکتهای آمریکایی میگویند بزرگترین
مشــکل آنها پیدا کردن نیروی کار شایسته
و باکیفیت اســت؛ مشــکلی که ظرف یک
دهه آینده با بازنشســته شــدن نسل انفجار
یا بیبیبومر (متولدان نیمه اول دهه )1960
شــدت خواهد گرفت و به یک چالش پایدار
بدل خواهد شد .کشاورزان ،صاحبان هتلها
و رســتورانها ،شــرکتهای حملونقل و
شرکتهای ساختمانی در آمریکا اکنون بیش
از هر زمان دیگری به نیروی کار احتیاج دارند.
حتی اگر ترامپ بخواهد طرح احداث دیوار در
مرز مکزیک را عملی کند ،احتماالً مجبور به
استفاده از کارگران مکزیکی خواهد شد!
آمریکا بخش زیادی از پیشرفتهای اقتصادی
خود را مرهون ایدههای نوآورانه افرادی است
که طــی دو قرن اخیر از اقصــی نقاط جهان
به این کشــور مهاجرت کردهاند .ترامپ تنها
زمانی میتواند به وعده دســتیابی به رشــد
اقتصــادی پایدار جامه عمل بپوشــاند که با
آغوش باز از مهاجران استقبال کند.
از همه اینها که بگذریم ،جبههگیری ترامپ
در برابر قوانین و سازمانهای بینالمللی که از
قضا با منافع اقتصادی آمریکا همسو هستند،
میتواند بیشترین آســیب را به اقتصاد این
کشــور وارد کند .آمریکا خود این قوانین را
نوشته و این سازمانها را تأسیس کرده است؛
پس باید به آنها احترام بگذارد ،حتی اگر این
کار برایش خوشایند نباشد.

بر اســاس گفتههای یک عضو اتاق
بازرگانی تهران ،در تهیه لیست کاالهای وارداتی
ممنوعه ،هیچگونه اطالعات و مشورتی از بخش
خصوصی و تشــکلها دریافت نشــده و گفته
میشــود این لیســت در عرض یک شب تهیه
شده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،اما با وجود انتقادات
به این لیســت ،تصویب طرح حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی کشــور زمینهســاز
خودتحریمیهای تازه شده است.
 30خرداد ســال جاری بود که دولت فهرست
کاالهای مشمول ارز دولتی را به تفکیک سه گروه
در قالب کاالهای واسطهای ،سرمایهای و مصرفی
منتشر کرد .بر این اساس ،گروه اول این کاالها که
شامل کاالهای اساسی مانند گندم ،روغن ،برنج،
نهادههای دامی و حبوبات اســت با دالر 4200
تومانیودریافتیارانه 400تومانی (مابهالتفاوتبا
نرخ ارز 3800تومانی) وارد میشود .گروه دوم که
شامل مواد اولیه و کاالهای واسطهای و سرمایهای
است ،ارز آنها از صادرات پتروشیمی ،فوالد و مواد
معدنی و سامانه نیما با دالر  4200تومانی تأمین
میشــود و در نهایت گروه سوم شامل کاالهای
مصرفی اســت که ارز مورد نیاز آنها از صادرات
کاالهایی بــا دالر  4200تومانی بهعالوه قیمت
اظهارنامه صادراتی تأمین میشود.
پس از مشخص شدن محل تأمین ارز مورد نیاز
اقالم وارداتی در ســه گروه ،دولــت در دوم تیر
ماه لیستی شامل  1339قلم کاال (شامل برخی
مواد معدنی ،ســنگها ،میوه ،مواد متشکل از
چرم ،مصنوعات چوبی و خــودروی پرقدرت) را
منتشر کرد که ثبت ســفارش و واردات آنها به
دلیل داشتن مشابه داخلی ،ممنوع اعالم شد .در
اینبین در گروه یک کاالیی تعداد  1600تعرفه
وارداتی ،در گروه دوم کاالیی تعداد  3160تعرفه
و در گروه سوم 6هزار تعرفه وارداتی دیده میشود
که تعداد کل تعرفههای وارداتی را به  10هزار و
 700قلم میرساند.
این لیست تاکنون انتقاداتی را در پی داشته است؛

دستپخت لیست یکشبه کاالهای ممنوعه؛

خود تحریمی تازه

انتقاداتی کــه محور اصلی آنهــا درج تکراری
کاالهایی بود که قب ً
ال هم واردات آنها ممنوع بود
یا اص ً
ال وارد نمیشد .گفته میشد که تعداد این
کاالها بیش از  500قلم است .یعنی تقریباً نیمی
از کاالهای لیست ممنوعه را تشکیل میدهد که
از نظر برخی تنها  12درصد کل صادرات کشور را
در برمیگیرد.
اما در کنار این موضوع ،اخیرا ً روشــن شده که
لیست مذکور عامل بهوجود آمدن مسئله دیگری
نیز شده است .در حالی که قب ً
ال گفته میشد این
لیست  12درصد کل واردات را تشکیل میدهد،

اکنون مشخص شده برخی از کاالهای موجود در
اینفهرست،اص ً
الدرداخلتولیدنمیشودیابسیار
کمتولیدمیشود.درزمینهکاالهاییهمکهتولید
داخلی آنها ناکافی است ،میتوان به دستگاههای
کارتخوان( )POSو کنتور آب چاه کشاورزی
اشاره کرد.
محمدرضازهرهوندی،عضواتاقبازرگانیتهراندر
گفتوگوباخبرنگارایرناپالسدراینزمینهگفت:
در مورد برخی از این کاالهای ممنوعه ،حد تولید
مابهاندازهاینیستکهبتوانیمپاسخگویتقاضای
داخلی باشیم .از سوی دیگر در این لیست ،مواد

اولیهای مشاهده میکنیم که برای تولید برخی
اقالم داخلی به کار میرود .بهطــور مثال اقالم
بســیاری در رابطه با تولیدات لبنی (مانند مایع
پنیر) که در داخل وجود ندارد یا بسیار محدود
است ،ممنوع شده است.
وی در ادامه به برخی از مشــکالت بروکراتیک
کشور اشاره کرد و گفت :در سال گذشته واردات
همه این کاالهــا آزاد بود ،بهگونــهای که اص ً
ال
توجهی به تولید داخل نمیشــد ،اکنون هم با
ممنوعیت بسیاری از کاالها ،بهصورتی دیگر به
تولیدکنندههایداخلیضربهمیزنیم.
به گفته وی اگر قوانین ما موجد انحصار شــود،
اشــتباه خواهد بود ،همچنین اگر باعث کاهش
تولید و مزیتهای بنگاههای داخلی شود بازهم
مضر است.
این فعال اقتصادی معتقد اســت کــه باید در
فهرست این کاالها بازنگری شــود :از تاریخ 21
فروردین سیستم واردات و صادرات دستوری شد
و بهیکباره  1300کاال ممنوع شد .این در حالی
است که در تهیه این لیست ،هیچگونه اطالعات
و مشورتی از بخش خصوصی و تشکلها دریافت
نکردند.
وی همچنین گفت :من شنیدهام در زمان وزیر
صمت قبلی ،این لیست در فاصله یک شب تهیه
شــد ،در حالی که خیلی از این کاالها میتواند
ممنوع نباشد و بهصورت کنتر ل شده وارد کشور
شود.
از نظر زهرهوندی هنگامی که میخواهیم برای
مثال ،واردات برنج را ممنــوع کنیم ،باید میزان
مصرفرادرنظربگیریموتنهابراساسمقدارالزم،
مجوز صادر کنیم .وی در پایان گفت :باید به این
نکته اشاره کنم که بسیاری از کاالهای غیرممنوع
هم برای وارد کردن مشکل دارند .اکنون انبارهای
ما در حال خالی شدن اســت ،در حالی که برای
تداوم تولید به بسیاری از مواد اولیه و واسطهای
وارداتی نیاز داریم .این در شرایطی است که مجوز
ورودبهخیلیازکاالهاکهجزواینلیستنیستند،
بسیار سخت داده میشود.

پشت پرده صفهای طویل گوشت و مرغ

خزانهدارشورایشهرتهران:

نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از وجود
صفهای طویل گوشت و مرغ ،این وضعیت را زیبنده انقالب اسالمی ندانست و گفت :دولت
باید نحوه توزیع کاالهای اساسی بین مردم را تغییر دهد
به گزارش اقتصاد سرآمد ،غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی با اشاره به صفهای طویل مردم
در مقابل فروشگاهها برای تهیه گوشــت و مرغ و مایحتاج اولیه زندگی خود ،عنوان کرد:
روش توزیع کاالهای اساسی توســط دولت به هیچ عنوان مورد رضایت نیست و این رویه
باید تغییر کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی یادآور شد :در زمینه توزیع کاالهای اساسی
به دولت پیشنهاد شد که در این شرایط سخت یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف
کننده نهایی قرار گیرد تا جلوی فسادهایی که در پشت پرده این صفهای طویل وجود دارد
به حداقل برسد اما دولت همچنان اصرار بر ادامه این رویه نادرست دارد.
وی عنوان کرد :به دولت پیشنهاد ارائه کارت اعتباری به مردم و اختصاص یارانه نهایی به
مردم را دادهایم که رانتها و دزدیهایی که در پشت این صفوف طویل وجود دارد به حداقل
برسد اما همچنان این پیشنهاد مقبول واقع نشده است.
با این روند ،سال آینده هم فساد در توزیع کاالی اساسی وجود خواهد داشت
جعفرزاده تصریح کرد :قطعا  14میلیارد دالری که دولت در بودجه سال  98برای واردات
کاالهای اساسی اختصاص داده ،با همین مدل توزیع ارزاق ،افرادی را یک شبه به ثروتهای
بادآورده میرساند.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی افزود :اگر سازوکاری برای
تغییر نحوه توزیع ارزاق اندیشیده نشــود و یارانه از ابتدا در چرخه تولید قرار گیرد ،قطعا
فسادهای بسیاری به دنبال خواهد داشت و باز هم شاهد همین روند و تشکیل صفوف طوالنی
توسط مردم برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی خواهیم بود.
آیا صفهای طویل سال آینده هم ادامه دارد؟
وی ادامه داد :امیدواریم برای ســال آینده در صحن علنی مجلس این پیشــنهاد مقبول
فهای طویل وجود دارد،
نمایندگان واقع شود و جلوی فسادی که در پشــت پرده این ص 
گرفته شود .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد :درست است که
یشود
با قطع یارانه از تولید و پرداخت مستقیم آن به مصرف کننده ،تورمی به بازار تحمیل م 
اما این مسئله اختالف بین ارز دولتی و ارز نیمایی که به بخش تولید اختصاص پیدا میکند
را به دنبال نخواهد داشت و فساد و رانت و انحصار در بازار که به شدت خطرناک تر از تورم
تحمیلی به بازار است را به دنبال ندارد.

خزانهدار شــورای اسالمی شــهر تهران با اشــاره این که طرح
ساماندهی دست فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد ،افزود :این طرح
نباید دست فروشی را رسمی و قانونی کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد،حسن رسولی در صد و بیست و سومین جلسه
علنی شواری اسالمی شــهر تهران و در جریان بررسی طرح ساماندهی
مشاغل سیار و بیکانون در شــهر تهران گفت :طرح ساماندهی مشاغل
سیار در شهر تهران با قانون شهرداریها مصوب سال  ۱۳۴۸مغایرت دارد.
با مصوب کردن این طرح ،دست فروشی در تهران رسمی و قانونی میشود
و نباید این کار را انجام دهیم.
وی افزود :در تبصره یک بند دو ذیل ماده  ۵۵قانون شــهرداری ،دســت
فروشی به عنوان یک شــغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر
معرفی میشــوند .همچنین بر اســاس این ماده قانونی برای شهرداری
وظیفه تعریف شــده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری
برخورد شود.
رسولی ادامه داد :صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب عالوه بر اینکه در
قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت میکنند ،به شهرداری
نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت میکنند .در قانون مالیاتهای مستقیم
نیز برای دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالیانه تعریف شده است.
بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمیدهد که مخالف نص صریح قانون
در قالب مصوبه در شورا به پدیده دست فروشی با توجیههای اجتماعی و
اخالقی ،وجهه قانونی بزنیم.
وی با اشــاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده ســه ،انجام
فعالیتهای صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجاز دانسته
است ،افزود :به استناد این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر
مطالبات دست فروشی ،پیشنهاد میکنم به این طرح رأی ندهید.
این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید
بر لزوم توجه به تقویت نظم و انضباط شــهری افزود :طرح ســاماندهی
مشاغل سیار و بیکانون در تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان
مسیری را برای ساماندهی دست فروشان انتخاب کنند که این پدیده در
قالب مصوبه ،رسمی و قانونی نشود.

دستفروشی ،رسمی و قانونی نشود

رئیس فراکسیون زنان مجلس شــورای اسالمی گفت که
این فراکســیون با رئیس مجلس مکاتبه کرده تا با تجدید نظر در رد
طرح کودک همســری و در صورت موافقت ،این طرح در دستور کار
مجلس قرار گیرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،فریده اوالدقباد رئیس فراکسیون زنان
مجلس شورای اســامی گفت که این فراکســیون با رئیس مجلس
مکاتبه کرده تا با تجدید نظر در رد طرح کودک همسری و در صورت
موافقت ،این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی اظهار کرد :با توجه به اینکه طرح مقابله با کودک همسری که در
کمیسیون قضائی رد شده مورد مطالبه تعدادی از نمایندگان بوده ،از
طریق فراکسیون زنان مکاتبهای با آقای الریجانی داشتیم که رد طرح
در هیأت رئیسه مورد تجدیدنظر قرار گیرد و در صورت موافقت ،طرح
در دستور صحن قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه فراکســیون زنان و نمایندگان به دنبال افزایش
سن ازدواج نیستند ،افزود :ما هم در برنامه ششم در ماده  ۱۰۲دولت
را موظف کردیم که بر اساس سیاستهای جمعیت و خانواده با ایجاد
ساز و کار و تأمین اعتبارات اقدام الزم را در این زمینه انجام دهد هم
حکمی برای کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان  ۱۰درصد
در طول اجرای برنامه ششم داشتیم.
اوالد قباد با اشــاره به احکام برنامه ششــم برای زمینه سازی جهت
افزایش نرخ باروری در طول اجرای برنامه ،تصریح کرد :پشتیبانی و
حمایت از ترویج ازدواج موفق ،آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه
نوجوانان و جوانان از جمله احکام متعددی اســت که در این زمینه
داشتیم.
رئیس فراکســیون زنان مجلــس همچنین گفــت :مجلس دهم و
فراکسیون زنان با مصوبات عدالت جنســیتی به دنبال کاهش سن
ازدواج و ترغیب و تشــویق جوانان به ازدواج بــوده و در بودجههای
ســنواتی هم به این امر توجه داشتند .پارســال مبلغ وام ازدواج ۱۵
میلیون بود و امسال فراکسیون زنان پیشــنهاد کرد این رقم به ۳۰
میلیون تومان افزایش یابد.
وی اضافه کــرد :منظور مــا در کودک همســری ممنوعیت ازدواج
برای افراد زیر  ۱۳سال اســت و از  ۱۳تا  ۱۶ســال نیز ازدواج با اذن
ولی پیشبینی شده اســت چرا که معتقدیم ازدواج در این سن مانع
شکوفایی شخصیت ،تضعیف سطح آموزشی و تربیتی خانواده میشود.
عالوه بر این وجود خطرات باروری در ســنین پاییــن ،زایمانهای
زودرس ،پیامدهای روانی ازدواج در ســنین پایین از دیگر مشکالت
ازدواج در این سن اســت و میتواند باعث افزایش خشونت خانگی و
اختالالت اضطراب و افزایش طالق شود.
به گزارش ایسنا نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت :کودکان
ما نیازمند طی مراحل رشد جسمانی ،اجتماعی ،روحی روانی و بلوغ
فکری هستند لذا باید شرایط را برایشــان آماده کنیم تا خودشان با
همفکری و همراهی خانواده تصمیم بگیرند و پذیرای مدیریت خانواده
و مسؤولیت اجتماعی شوند.

تصمیمات شورای عالی کار مالک افزایش
حقوق کارگران است

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :میزان افزایش حقوق
کارگران برای ســال  98براســاس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه
شورای عالی کار ،تعیین میشود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد« ،محمد شــریعتمداری» اظهار داشت:
کاهش فاصله حداقل هزینههای معیشــت با دســتمزد کارگران از
معیارهایی است که در جلسات شورای عالی کار به آن توجه میشود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود :در جلســات اولیه برای تعیین
میزان افزایش حقوق و دســتمزد ســال  98کارگران ،میزان هزینه
معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :دولت پیشنهاد افزایش
 20درصدی حقوق کارمندان را در بودجه سال  98به مجلس شورای
اســامی ارائه کرده اســت و برای تعیین میزان افزایش دســتمزد
کارگران نیز پس از بررسیهای به عمل آمده در شورای عالی کار به
تصمیمگیری خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (یکشنبه  14بهمن
ماه امسال) در مراسم افتتاح مرکز اورژانس بیمارستان غرضی اصفهان
درباره وضعیت معیشت کارگران و میزان افزایش حقوق و دستمزد آنها
اظهار داشت :امسال کارگران به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها
با مشکالت زیادی مواجه بودند و چون نمیتوانستیم در میانه سال،
دستمزدها را باال ببریم ســختیهای زیادی را متحمل شدند ،در این
راستا با جامعه کارفرمایی مذاکرات زیادی داشتیم که حتیالمقدور
به کارگران خدمات بیشتری ارائه کنند.
شریعتمداری گفت :شورای عالی کار هم برای سال آتی در یک تفاهم
ســهجانبه که در آن کارگر ،کارفرما و دولت نمایندگانشــان سهیم
هستند در مورد دستمزد سال آتی تصمیمگیری نهایی خواهد کرد.

