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همکاری ایران و  ILOبعد از  ۴۰سال

تشریح دستاوردهای اجالس  ۲۰۱۸سازمان بینالمللی کار

هر گونه افزایش قیمت خودروهای
داخلی و خارجی غیر قانونی است
معــاون رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی کشــور گفــت:
هــر گونــه افزایــش قیمــت خودروهــای داخلــی و خارجــی
غیــر قانونــی اســت و متاســفانه تاکنــون هیــچ شــکایتی از
ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ،صنعــت ،معــدن
و تجــارت و اتحادیــه هــا بــه مــا نرســیده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدعلــی اســفنانی گفــت :مدتــی اســت
کــه در بحــث قیمــت خودروهــای داخلــی و خارجــی بــا افزایــش
قیمــت یــا عرضــه نکــردن خــودرو مواجــه هســتیم و اگرچــه
قانــون نظــارت بــر
ایــن مــوارد و رســیدگی
بــه اختالفــات آنهــا را
بــه عهــده برخــی از
ســازمان هــا گذاشــته
اســت امــا ایــن بــه
ایــن معنــا نیســت کــه
ســازمان تعزیــرات در
ایــن زمینــه ورود نکنند.
وی گفــت  :ســازمان
تعزیــرات حکومتــی
کامــ ً
ا آمادگــی دارد
کــه در بحــث گرانفروشــی در راســتای تکالیــف قانونــی خــود
اقــدام کنــد.
اســفنانی افــزود :آنچــه کــه بررســی هــا نشــان مــی دهــد
چــه خودروســاز داخلــی و چــه خودروهــای مونتــاژی و چــه
خودروهــای وارداتــی تاکنــون مجــوزی بــرای افزایــش قیمــت
نداشــته انــد و هــر نــوع افزایــش قیمــت خــاف قانــون اســت
و برخــورد مــی شــود.
معــاون رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت :قانــون در
بحــث حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان موضــوع را روشــن
کــرده اســت و مراجعــی در ایــن خصــوص مســئولیت دارنــد
و اگــر در ایــن بخــش فــروش بــه صــورت عمــده صــورت
گرفتــه خــاف قانــون بــوده اســت و اگــر فــروش مــازاد بــر
قیمــت واقعــی بــه مــا اعــام شــود بــا متخلفــان برخــورد
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نماینــده اعزامــی کارگــران بــه ســازمان جهانــی کار بــا تشــریح دســتاوردهای ســفر بــه یکصــد و
هفتمیــن اجــاس ســازمان جهانــی کار ،از همــکاری ایــران و  ILOبعــد از  ۴۰ســال و ارائــه بســته
پیشــنهادی ایــن ســازمان در چهــار محــور طبقهبنــدی شــده خبــر داد.
ابوالفضــل فتــح الهــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــه ســفر هیــات نماینــدگان ســازمان جهانــی کار بــه
ایــران یــک مــاه قبــل از اعــزام بــه اجــاس  ILOاشــاره کــرد و گفــت :پیــش از ســفر بــه ژنــو و
شــرکت در نشســت ســازمان جهانــی کار ،هیاتــی از نماینــدگان گــروه کارفرمایــی ،کارگــری و دولتــی
ســازمان  ILOبــه ایــران آمدنــد و در دیــداری کــه بــا همدیگــر داشــتیم خواســتههای خــود را مطــرح
کردیــم کــه از جملــه آنهــا تقویــت تشــکلها و اســتقالل ســازمانهای کارگــری بــود.
وی ادامــه داد :آنهــا هــم تمایــل و عالقهمنــدی خــود را بــرای گســترش همــکاری میــان ایــران و
ســازمان جهانــی کار ابــراز و اعــام کردنــد کــه زمینههــای همــکاری مشــترک بایــد بیــش از پیــش
اتفــاق بیفتــد و در بازگشــت تاکیــد کردنــد کــه پیــش نویــس مربوطــه را تدویــن و تکمیــل و جهــت
اجــرای آن بــه دولــت ایــران ارائــه میکننــد.
رییــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران افــزود :در جریــان ســفر بــه یکصــد و هفتمیــن اجــاس ســازمان جهانــی کار ،در کنــار موضوعــات اصلــی
اجــاس نظیــر منــع آزار و اذیــت در محیطهــای کار ،مالقاتهایــی بــا گروههــای همتــای خــود داشــتیم و تصمیماتــی گرفتــه شــد امــا اصلیتریــن دســتاورد
اجــاس ،بســته پیشــنهادی هیــات نماینــدگان  ILOدر ســفر اخیــر بــه ایــران بــود کــه بــه مــا ارائــه شــد.
او بــا اشــاره بــه تنظیــم پیشنویــس مربوطــه در چهــار محــور اظهــار کــرد :محــور اول ارتقــای گفتوگوهــای اجتماعــی اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت کارگــران
و کارفرمایــان در ایــران و برآینــد آن در محورهــای مختلــف ،مقــرر شــد تــا بیــن تشــکلها و ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی انتقــال دانــش و ابزارهــای
الزم از طریــق دو دپارتمــان ســازمان جهانــی کار اتفــاق بیفتــد.
نماینــده اعزامــی کارگــران بــه یکصــد و هفتمیــن اجــاس  ،ILOاضافــه کــرد :محــور دوم ارتقــای ســه جانبهگرایــی در همــه ابعــاد و زمینههــا اعــم از وضــع
قوانیــن کار ،اصــاح قانــون کار و تمــام مــواردی اســت کــه بــا تولیــد و کارگــران موضوعیــت دارد و در ایــن راســتا مصمــم هســتند کــه شــرایط الحــاق ایــران بــه
مقاولهنامههــای ( ۸۷آزادی تشــکلها)  ( ۹۸ ،مذاکــره دســته جمعــی) و (۱۴۴ســه جانبــه گرایــی) را فراهــم و ارتقــای ســهجانبهگرایی را از طریــق دپارتمــان
"حاکمیــت و ســه جانبــه گرایــی" پیگیــری کننــد.
وی از اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان محــور ســوم نــام بــرد و افــزود :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــاد مــا پیشــنهاد آنهــا اتــکا بــه اقتصــاد مقاومتــی بــود و بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بهتریــن گزینــه بــرای بــرون رفــت از شــرایط حــال اقتصــاد مــا اجــرای الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســت ،بــه همیــن منظــور تــاش
میکننــد تــا بســتر احیــای بنگاههــای اقتصــادی و نهادینــه کــردن اقتصــاد مقاومتــی را در ایــران فراهــم کننــد و دپارتمانــی در ســازمان جهانــی کار مســئولیت
پیگیــری و رســیدگی بــه ایــن محــور را برعهــده دارد.
رییــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران محــور چهــارم را آمــوزش و تبــادل بهتریــن تجــارب بیــن المللــی در زمینــه اشــتغال جوانــان ،کار کــودک،
مهاجــرت ،کار شایســته و حمایتهــای اجتماعــی عنــوان کــرد.
بــه گفتــه نماینــده اعزامــی کارگــران در اجــاس  ،ILOبســته پیشــنهادی ســازمان جهانــی کار کــه بــر اســاس خواســتههای نماینــدگان کارگــری در
چهــار محــور طبقهبنــدی شــده ،بــه عنــوان پیــش زمینــه همــکاری میــان ایــران و ایــن ســازمان پــس از  ۴۰ســال و بــرای اولیــن بــار اســت کــه ارائــه میشــود
و قــرار اســت در یــک چارچــوب زمانــی و بــازه ســه ســاله بــه اجــرا درآیــد تــا نقــاط قــوت و ضعــف ،نتایــج و برآیندهــای حاصــل از اجــرای آن در ایــران مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد.
فتحالهــی دربــاره اجــرای پیشنویــس مربوطــه نیــز یــادآور شــد :پــس از تکمیــل پیشنویــس مربوطــه ،هیــات نماینــدگان ســازمان جهانــی کار بــرای اجــرای
آن بــه ایــران ســفر کــرده و مســیر دســتیابی بــه همــکاری پایــدار را بــه شــکل سـهجانبه دنبــال خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،یکصــد و هفتمیــن اجــاس ســازمان جهانــی کار ( ،)ILOهفتــم تــا  ۱۸خــرداد برگــزار شــد و نماینــدگان کارگــری ،کارفرمایــی و دولــت
بــرای شــرکت در ایــن اجــاس ،عــازم ژنــو ســوییس شــدند .مهمتریــن محورهــای یکصــد و هفتمیــن کنفرانــس ســازمان بینالمللــی کار ،پایــان بخشــیدن بــه
خشــونت و آزار و اذیــت در دنیــای کار ،ســه جانبهگرایــی ،گفتوگــوی اجتماعــی و همکاریهــای موثــر توســعهای در حمایــت از اهــداف توســعه پایــدار بــود.
اجــاس ســازمان جهانــی کار مهمتریــن رویــداد بینالمللــی در حــوزه کار بــه شــمار م ـیرود کــه همــه ســاله بــا حضــور  ۱۸۷کشــور عضــو در ژنــو برگــزار
میشــود.

مــی کنیــم و اگــر افــرادی بــه صــورت فــردی هــم شــکایت
کننــد از مصادیــق گرانفرشــی اســت و برخــورد مــی شــود.
اســفنانی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی برایــن کــه آیــا مــی شــود
ایــن گونــه گفــت کــه هــر گونــه افزایــش قیمــت در ســال 97
غیــر قانونــی اســت و قیمــت هــا بایــد بــه ســال  96برگــردد؟
افــزود :خودروهایــی کــه وارد شــده همــه بــا ارز ســال  96وارد
شــده و پــس از آن هــم اتفــاق جدیــدی نیافتــاده اســت کــه
بخواهــد افزایــش قیمــت داشــته باشــد و ارزش افــزوده ای هــم
بــه آن اضافــه نشــده و
افزایــش قیمــت خــودرو
هــای داخلــی هــم منــوط
بــه طــی مراحــل قانونــی
اســت کــه تاکنــون
مجــوزی در ایــن بــاره
صادرنشــده اســت.
وی در پاســخ بــه
ســوالی مبنــی بــر
اینکــه آیــا مبلــغ
اضافــه ای کــه افــراد
پرداخــت کــرده انــد بــه
آنهــا مســترد مــی شــود؟ گفــت :در همــه مــواردی کــه
گــران فروشــی مطــرح اســت و شــاکی شــکایت مــی کنــد
از تکالیــف شــعب تعزیــرات ایــن اســت کــه هــم گــران
فــروش را مجــازات وهــم خســارت شــاکی را جبــران کنــد و
قطعــ ًا مــازاد قیمــت واقعــی بــه مشــتری برگردانــده خواهــد
شد.
اســفنانی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی براینکــه آیــا تاکنــون
اتحادیــه هــای مرتبــط بــا خــودرو شــکایتی در بحــث
گرانفروشــی بــه تعزیــرات کــرده انــد؟ گفــت :نــه تنهــا از
طــرف اتحادیــه هــا بلکــه از طــرف ســازمان حمایــت از مصــرف
کننــدگان و صنعــت ،معــدن وتجــارت نیــز شــکایتی بــه مــا
نرســیده اســت و فقــط افــرادی بــه صــورت فــردی شــکایت
کــرده انــد کــه رســیدگی مــی شــود.
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کتابخانه شخصی شما را خرید اریم

وست

برنامــه راهبــردی وزارت نیــرو تــا ســال  ۱۴۰۴در راســتای افزایــش میانگیــن راندمــان بــرق و
حــرارت نیروگاههــای کشــور تدویــن شــده و بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن راســتا
برنامـهای بــرای بازنشســتگی واحدهــای قدیمــی بــا راندمــان پاییــن درنظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا خــروج واحدهــای فرســوده از شــبکه و احــداث واحدهــای جدیــد کــه دارای
راندمــان باالیــی خواهنــد بــود ،راندمــان تولیــد افزایــش خواهــد یافــت ،همچنیــن ایــن اقــدام
همزمــان موجــب کاهــش مصــرف ســوخت بــه ازای تولیــد بــرق مســاوی و در نتیجــه کاهــش
آالیندگــی ناشــی از مصــرف ســوخت کمتــر خواهــد شــد.
البتــه در ایــن بیــن چالــش هایــی نیــز وجــود دارد کــه بــر اســاس گفتــه هــای غالمرضــا آگاه،
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی کالن تولیــد شــرکت بــرق حرارتــی انجــام چنیــن مطالعــات
گســتردهای بــا مجموعههــای گوناگونــی از جملــه بخشــهای مختلــف وزارت نیــرو ،وزارت نفــت ،وزارت راه و شهرســازی مرتبــط اســت و عــدم
وجــود بانــک اطالعاتــی جامــع و کامــل در برخــی شــرکتها و یــا عــدم امــکان دسترســی بــه بعضــی اطالعــات بــه دالیــل مختلــف از مهمتریــن
چالشــهای ایــن پــروژه اســت.
در ایــن میــان چنــدی پیــش محســن طــرز طلــب مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی نیــروی بــرق حرارتــی در خصــوص وضعیــت نیروگاههای
فرســوده بــه ایســنا گفــت :برنامــه مــا ایــن اســت کــه بــا احــداث و بهرهبــرداری یــک نیــروگاه جدیــد ،یــک نیــروگاه فرســوده و قدیمــی از
مکـتـدار خــارج شــود و بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر نیروگاهــی ســاخته نشــده نیروگاههــای قدیمــی بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهنــد.
ا
گفتــه وی براســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه چهــار واحــد نیروگاهــی تــا تیرمــاه در سیســتان و بلوچســتان وارد مــدار تولیــد
بــهبف
ر
قد کــرد.
نو،خــارج
کهنه ازبامــدار
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ان

ساماندهی نیروگاههای کشور تا سال ۱۴۰۴

و

بــر اســاس یــک نظرســنجی بلومبــرگ ،اوپــک احتمــاال بــر اختالفــات داخلــی چیــره شــده و در
نشســت رســمی هفتــه آینــده خــود بــا افزایــش تولیــد بــه منظــور مهــار رشــد بیرویــه قیمتهــا
موافقــت خواهــد کرد.بــه گــزارش ایســنا ،اوپــک و متحدانــش در روزهــای  ۲۲تــا  ۲۳ژوئــن
دیدارهــای حساســی را پی ـشرو خواهنــد داشــت ،زیــرا قــرار اســت در توافــق کاهــش تولیــدی
کــه  ۱۸مــاه از اجــرای آن میگــذرد ،بازنگــری شــود .در حالــی کــه تولیدکنندگانــی کــه قادرنــد
تولیدشــان را احیــا کننــد ،آمــاده انجــام چنیــن کاری هســتند مخالفتهــای فزاینــدهای از ســوی
ســایر تولیدکنندگانــی کــه نمیتواننــد تولیدشــان را افزایــش دهنــد وجــود دارد.از  ۳۱تحلیلگــر و
معاملهگــری کــه در نظرســنجی جهانــی بلومبــرگ شــرکت کردنــد ۱۸ ،نفــر پیشبینــی کردنــد
کــه  ۲۴کشــوری کــه در پیمــان کاهــش تولیــد مشــارکت کردنــد در دیــدار ویــن بــا افزایــش
تولیــد موافقــت خواهنــد کــرد.از میــان کســانی کــه افزایــش تولیــد ایــن گــروه را پیشبینــی کردنــد ،اکثــر آنهــا میــزان افزایــش را حــدود
 ۵۰۰هــزار بشــکه در روز بــرآورد کردند.اوپــک و روســیه از اوایــل ســال  ۲۰۱۷گروهــی از تولیدکننــدگان نفــت موســوم بــه اوپــک پــاس را برای
محدودیــت عرضــه بــا هــدف رفــع اشــباع جهانــی هدایــت کردنــد .اکنــون کــه مــازاد عرضــه تــا حــدود زیــادی از میــان رفتــه و ریسـکهای
متوجــه عرضــه نفــت افزایــش پیــدا کــرده ،آمریــکا اوپــک را بــرای تســهیل محدودیتهــای تولیــد تحــت فشــار قــرار داده اســت ،زیــرا صعــود
قیمتهــای نفــت بــه مــرز  ۸۰دالر در هــر بشــکه ،تهدیــدی بــرای رشــد اقتصــادی بــه شــمار مـیرود.
عربستان سعودی و روسیه ماه گذشته اعالم کردند قصد دارند تولید خود را افزایش دهند.
مقاومت در برابر فشار برای افزایش تولید
بــا ایــن حــال در داخــل اوپــک مقاومتهایــی در برابــر افزایــش تولیــد نفــت وجــود دارد و ســه تــن از اعضــای موســس ایــن گــروه شــامل
ایــران ،عــراق و ونزوئــا اســتدالل میکننــد کــه اوپــک نبایــد تســلیم فشــارهای خارجــی شــود .در میــان ایــن کشــورها ونزوئــا و ایــران در
صــورت افزایــش تولیــد عربســتان ســعودی ،بــا از دســت رفتــن ســهم بــازار خــود مواجــه خواهــد شــد.
تولیــد ونزوئــا بــه دلیــل بحــران اقتصــادی ســقوط کــرده اســت در حالــی کــه ایــران در معــرض بازگشــت مجــدد تحریمهــای آمریــکا قــرار
دارد .کشــورهای معــدودی از میــان ایــن  ۲۴تولیدکننــده قــادر هســتند عرضــه خــود را افزایــش دهنــد و احتمــاال از ایــن بابــت لطمــه خواهنــد
دیــد ،زیــرا تولیــد باالتــر روســیه و عربســتان ســعودی قیمتهــا را ضعیــف خواهــد کــرد.
بــا ایــن حــال طبــق ایــن نظرســنجی ،مخالفــت بــا طــرح عربســتان ســعودی و روســیه بیثمــر خواهــد بــود ،زیــرا ایــن دو تولیدکننــده بــزرگ
بــه راحتــی میتواننــد تصمیــم بگیرنــد بــدون کســب رضایــت شرکایشــان تولیــد خــود را افزایــش دهنــد.
ریسکهای رو به رشد
پیشبینیهــا دربــاره میــزان افزایــش تولیــد از حــدود  ۱۸۰هــزار بشــکه در روز تــا یــک میلیــون بشــکه در روز متغیــر اســت.اوپک و شــرکایش
تحــت پیمــان محدودیــت عرضــه ،بــا کاهــش تولیــد مجموعــا  ۱.۸میلیــون بشــکه در روز موافقــت کــرده بودنــد امــا بنــا بــر آمــار آژانــس
بینالمللــی انــرژی ،کاهــش غیرمنتظــره تولیــد ونزوئــا بــه معنــای آن اســت کــه ایــن کاهــش حــدود  ۲.۴میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت.
در میــان ســایر نظرســنجی شــوندگانی کــه انتظــار ندارنــد توافقــی بــرای افزایــش در ایــن نشســت صــورت بگیــرد ،اکثــرا عنــوان کردنــد کــه
ســعودیها و روسهــا پیــش رفتــه و تولیــد خــود را افزایــش خواهنــد داد.از آنجــا کــه کاهــش تولیــد ایــن گــروه بســیار بیشــتر از حــد انتظــار
بــوده اســت ،تولیدکننــدگان تنهــا الزم اســت کــه کاهــش پایبنــدی خــود بــه اهــداف کلــی را اعــام کنــد.
بــه گفتــه یوهانــس بگینــی ،رییــس شــرکت "جــی بــی ســی انــرژی" ،حــدس مــا برایــن اســت کــه هیــچ تصمیــم رســمی بــرای تغییــر هــدف
تولیــد گرفتــه نمیشــود ،امــا نوعــی توافــق یــا درک وجــود خواهــد داشــت کــه میــزان پایبنــدی تســهیل شــود.
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کتابخانه شخصی شما را خرید اریم

آگهی مزایده عمومی

شهرداری اوز به استناد آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد مغازه های خود واقع
در خیابان ملت به شرح و مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی به اجاره برساند.
-1قیمت پایه اجاره ماهیانه ( )3500000معادل ســه میلیــون و پانصد هزار ریال برای
پالک های تک دهنه ( )106/117خواهد بود.
-2پیشنهاددهندگان بایستی  40000000را به شماره حساب  3100002594009شهرداری نزد
بانک ملی اوز به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده واریز و فیش واریزی را ضمیمه
پیشنهاد خود کنند .به پیشنهادات مشروط و فاقد فیش بانکی ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
-3بازدید از محل از ضروریات شرکت در مزایده می باشد و متقاضی می بایست پس
از بازدید و اخذ برگه شرایط اختصاصی این برگه را به امضا برساند و در پاکت پیشنهاد
قرار دهد.
-4مهلت قبول پیشنهادات به مدت ده روز کاری از تاریخ انتشار آگهی خواهد بود.
-5هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.
-6در صورت شرایط برابر اولویت با افراد بومی می باشد.
-7هرگاه نفرات اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنها به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شــد و در صورتی که مغازه ای کمتر از سه نفر
متقاضی داشته باشد آگهی مزایده تجدید خواهد شد.
-8شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف در اسناد مزایده
بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.
-9مغازه مورد نظر ظرف مدت یک ماه از عقد قرارداد اجاره افتتاح گردد و واگذاری
محل مورد اجاره به غیر امکان پذیر نمی باشد در این صورت شهرداری حق فسخ یک
طرفه قرارداد اجاره را خواهد داشت.
-10از برنده مزایده هنگام انعقاد قرارداد بابت مبلغ کل قرارداد اجاره یک فقره چک
جهت ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت اجاره بها و ضمانت تخلیه اخذ می گردد.
-11اجاره بها ســال اول کامل در زمان انعقاد قرارداد و برای اجاره بهای سال دوم یک
فقره چک به صورت پیش پرداخت اخذ خواهد شد.
-12نوع صنف هر یک از متقاضیان به هنگام پیشــنهاد قیمت پایه اجاره مشخص باشد
و امکان تغییر صنف وجود ندارد .همچنین شهرداری در قبول یا رد صنوف مزاحم و پر
سر و صدا اختیار تام دارد .همچنین پروانه کسب باید لزوم ًا به نام متقاضی شرکت در
مزایده باشد.
-13مدت اجاره دو سال می باشد و شــهرداری هیچ تعهدی جهت تمدید مهلت فوق
نخواهد داشت.
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