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جمعی از رانندگان اتوبوس های 
 )BRT( خطوط تندروی تهــران
روز دوشــنبه )۲۶ اردیبهشــت 
ماه( در اعتراض بــه نادیده گرفتن 
مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق 
کارگران دســت از کار کشــیده و 
مقابل در سازمان اتوبوسرانی تهران 
تجمع کردند.بــه گــزارش ایلنا، 
این کارگران در واقع به بخشــنامه 
سازمان استخدامی کشور معترض 
هستند. طبق این بخشنامه که در 
اردیبهشــت ماه صادر شده است، 
مزد کارگــران نهادهای دولتی باید 
10درصد افزایش یابد، در حالی که 
براساس قانون کار، افزایش مزد تمام 
کارگران مشمول قانون کار باید تابع 
تصمیمات شــورای عالی کار باشد 
که طبق مصوبه شــورای عالی کار، 
حداقل دستمزد امسال ۵۷درصد 
و سایر ســطوح ۳۸درصد افزایش 
یافته اند.این درحالی است که دیروز، 
ســندیکای کارگران شرکت واحد 
تهران از بازداشت 1۲ تن از رانندگان 
سامانه ۶ خط اتوبوسرانی تهران خبر 
داد. بنابراین گــزارش،  رانندگان و 
کارگران بازداشتی  روز دوشنبه نیز 
هنوز آزاد نشده اند.در همین زمینه 
خبرگزاری فارس، بــه روایت این 
ماجرا که باعث ترافیک و سردرگمی 
مردم در روز دوشنبه در خیابان های 
تهران شد، پرداخته است. طبق این 
گزارش، مطالبــه اصلی معترضان، 
افزایش حقوق آنها بر مبنای مصوبه 
وزارت کار به میزان ۵۷درصد است؛ 
موضوعی که باعث شد شهردار تهران 
هم برنامه بازدید خود از پروژه های 
منطقه 1 و دیدار با نخبگان این منطقه 
را نیمه کاره رها و در جمع رانندگان 

معترض حضور پیدا کند.
زاکانــی ابتــدا بــا جمعــی از 
نماینــدگان این صنــف گفت وگو 
کرد و نمایندگان معترضان در این 
دیدار، اصرار به افزایش قانونی مزد 
کارگران بدون هیچ قید و شــرطی 
داشتند که شهردار تهران تاکید کرد 
هرچه در توان داشته باشد برای این 
کار انجام می دهد اما تابع تصمیمات 
نهادهای قانونی باالدســتی است.

بعد از این دیدار، شــهردار در جمع 
معترضان حضور یافت و گفت: دولت 
در مورد خودش و شرکت های تابعه 
وزارتخانه ها، ضریــب 10درصد را 
مشخص کرده اما در مورد نهادهای 
عمومی که شــهرداری هم یکی از 

آنهاســت، هنوز تصمیمی گرفته 
نشده و این تصمیم را به یک کمیته 
۶ نفره واگذار کــرده و قبل از مصوبه 
قانونی کمیته ۶ نفره هیچ تصمیمی 

در این زمینه نمی توان گرفت.
زاکانی با تاکید بر تعجب خود از 
این اعتراض به مصوبه ابتدای سال 
خود در قرارگاه حمــل و نقل برای 
افزایش حمایت های معیشــتی و 
رفاهی اشاره کرد و گفت که پیش از 
این اعتراضات، شهرداری برای رفاه 

رانندگان اقدام کرده است.
با این حال گفت وگوی شهردار 
و رانندگان، نتیجه چندانی نداشت 
و برخی از معترضــان همچنان در 
حیاط ســازمان اتوبوســرانی باقی 
ماندند که تجمع باقیمانده معترضان 

با مداخله پلیس به پایان رسید.
پس از ایــن اتفاقات، شــهردار 
تهران در محل سازمان اتوبوسرانی 
با معاونــان و مدیــران مرتبط در 
شــهرداری تهــران و نمایندگان 
نیروی انتظامی تشکیل جلسه داد. 
در این جلســه بر تامین نیاز حمل و 
نقل شــهروندان تهران در خطوط 

اتوبوســرانی و ســایر بخش های 
حمل ونقل عمومی تاکید و وظایف 

سازمان ها مشخص شد.
البته روایت خبرگزاری فارس، 
چندان بی طرفانه نیست به گونه ای 
که در بخشــی از این گــزارش ادعا 
شده که دریافتی بیشــتر این افراد 
باالی 1۴میلیون تومان اســت و با 
افزایــش ۵۷ درصدی کــه مطالبه 
اصلی آنهاســت این میزان به طور 
متوسط به ۲۵ میلیون تومان در سال 

1۴01 می رسد.
رانندگان: تبعیت از قانون 

خواسته ماست
اما دالیل اصلی این اعتراض که 
تعجب زاکانی را به همراه داشــت، 
چه بود؟ رئیس شورای اسالمی کار 
سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه در این باره به ایلنا گفت: 
شهرداری در موضوع مزد کارگران 
و مصوبه شــورای عالی کار دخالت 
کرده در صورتی که طبــق قانون، 
تصمیم گیری در مورد مزد کارگران 
کارگاه ها و شــرکت های تابع قانون 

کار با شورای عالی کار است.

امیر قامتی گفــت: هیچ ارگان 
و نهــادی وجاهــت قانونــی برای 
تصمیم گیری درباره مزد کارگران 
را نــدارد. در واقع اعتراض رانندگان 
شهرداری که ممکن است به کارگران 
ســایر زیرمجموعه های شهرداری 
نیز سرایت کند نتیجه همین عدم 

تبعیت از قانون است.
وی تاکید کرد: حتی هیأت دولت 
هم نمی تواند به این قضیه ورود کند. 
هر سال شورای عالی کار در مورد مزد 
کارگران تصمیم گیــری می کند و 
مصوبه ای که از مذاکرات سه جانبه 
این شــورا بیرون می آید باید مورد 

استناد قرار بگیرد.
رئیس شورای اسالمی کار سامانه 
۴ شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره 
به افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد 
و افزایــش ۳۸درصدی مــزد برای 
سایر سطوح گفت: در حال حاضر با 
توجه به گرانــی، افزایش نرخ تورم و 
آزادسازی قیمت ها همین ۳۸درصد 
افزایش حقوق هم نمی تواند نیازهای 
کارگران را تامین کند اما ما به همین 
رقم رضایت می دهیم چون تابع قانون 
هستیم.قامتی گفت: همان طور که 
رهبری تاکید دارند، فصل الخطاب 
قانون است. وقتی قانون می گوید 
شــورای عالی کار باید دســتمزد 

کارگــران را تعییــن کنــد، باید 
اجرایی شــود. نه هیأت دولت، نه 
شــهرداری و نه هیچ جای دیگری 
حق تصمیم گیــری در این مورد 
را ندارد، چــون قانون به آنها اجازه 

نمی دهد.
دستور زاکانی برای افزایش 
۴۰درصدی حقوق اردیبهشت

به فاصلــه کمتر از ۲۴ ســاعت 
از ایــن اعتراضــات، ســخنگوی 
شــهرداری تهران از دستور زاکانی 
برای پرداخت حقوق اردیبهشــت 
کارمندان قراردادی شــهرداری با 

افزایش ۴0درصدی خبر داد.
به گزارش ایســنا، عبدالمطهر 
محمدخانــی در حســاب توئیتر 
خود نوشــت: »پس از بررسی های 
انجام شده و به دستور شهردار تهران، 
حقــوق اردیبهشــت ماه کارکنان 
قــراردادی شــهرداری تهــران و 
سازمان ها و شــرکت های تابعه تا 
تعییــن تکلیف قطعــی از مجاری 
قانونی بــا افزایــش ۴0 درصدی 

پرداخت خواهد شد«.
 سخنگوی شهرداری 

اطالعی از قانون کار ندارد
توئیت سخنگوی شهرداری هم 
گویا چندان گره گشای این موضوع 
نبوده تا جایی که حتــی عده ای در 

گمانه زنی های خود مدعی شده اند 
که تعطیلی تهران در روز سه شنبه نه 
به دلیل آلودگی، بلکه به خاطر نگرانی 
بابت وضعیت حمل و نقل شهری بوده 
است. »محسن باقری« رئیس شورای 
اسالمی کار رانندگان شرکت واحد 
اتوبوســرانی تهران و حومه درباره 
اعالم چنین ارقام از سوی مسئوالن 
شهرداری گفت: از روز دوشنبه که 
رانندگان به افزایــش 10درصدی 
حقوق خود اعتراض کردند، ارقامی 
از 1۲ تا ۴0درصد افزایش حقوق از 
سوی مشاوران شــهرداری مطرح 
شــده که ما این اظهارنظرها را نقد 

می کنیم.
وی گفت: ظاهرا جایگاه دوستان 
با جایگاه قانونگــذاری تغییر کرده 
است. به نظر می رسد برخی دوستان 
در شهرداری اشراف کافی به قوانین 
ندارند. ای کاش قبــل از اظهارنظر 
رســمی از مراجع ذی صالح در این 
خصوص اســتعالم می کردند. این 
اظهارات غیرکارشناســانه است و 
توصیه می کنیم دوستان نظر وزارت 
کار را جویا شــوند و بعد موضوع را 

رسانه ای کنند.
باقری با تاکید بر اینکه جز شورای 
عالی کار کســی نمی تواند در مورد 
دســتمزد کارگران تصمیم بگیرد، 
گفت: استانداری و معاون انتظامی 
اســتانداری به ما قول پیگیری این 
موضوع را داده اند. همچنین براساس 
ماده 1۴۲ قانون کار ما این حق را برای 
کارکنان و شورای اسالمی کار قائل 
هستیم که نســبت به این موضوع 

معترض باشــند و وزارت کار باید به 
فوریت موضوع را پیگیری کند.

رئیس شــورای اســالمی کار 
رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهــران و حومه خاطرنشــان کرد: 
اظهارات دســتگاه خدمات شهری 
در خصوص اعالم درصد برای حقوق 

غیرقانونی است.
وی افــزود: با دوســتان تماس 
گرفتیم و بعــد از شــرح موضوع، 
رانندگان برای کار حاضر می شوند 
و این اعتــراض خاتمه پیدا می کند 
اما متولیان امر حتما کارشناســانه 
سخن بگویند و رفتار خالف قانون 

انجام ندهند.

تعجب زاکانی از اعتراضات رانندگان

بی قانونی در کشور،فریاد اتوبوسرانان را برآورد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

زاکانی: دولت در مورد 
خودش و شرکت های 

تابعه وزارتخانه ها، 
ضریب ۱۰درصد را 

مشخص کرده اما در 
مورد نهادهای عمومی 

که شهرداری هم یکی از 
 آنهاست،

 هنوز تصمیمی گرفته 
نشده است

باقری: ظاهرا جایگاه 
دوستان با جایگاه 

قانونگذاری تغییر کرده 
است و برخی دوستان در 
شهرداری اشراف کافی 

به قوانین ندارند چون 
جز شورای عالی کار، 

کسی نمی تواند در مورد 
دستمزد کارگران تصمیم 

بگیرد
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دسترنج

 یک مرحله ای ) شماره 000/000/م(

اداره ارتباط و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی فارس

 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی

1- اداره کل راه و شهرسازی فارس در نظر دارد خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی و امالک دولتی را بر اساس شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه از طریق فراخوان عمومی به شرکتهای حائز صالحیت، واگذار نماید.

2- شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه حفاظت و نگهداری از اراضی بوده و مدارک الزم را به انضمام 
شرح سوابق بصورت مستند ارسال نمایند.

3- کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4- محل اجرای پروژه: حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به شرح مندرج در اسناد مناقصه

5- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 4/500/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید 
تا 3 ماه دیگر به نام اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و یا واریز وجه نقد به حساب 4001037106372777 و شماره شبای 
670100004001037106372777 و شناسه واریز 950286500114000000000000000014 و ارائه اصل رسید پرداخت وجه

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/04 تا ساعت 10 مورخ 1401/03/12 از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک و بارگذاری پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا 
ساعت 14 مورخ 1401/03/25 و تحویل نسخه فیزیکی پاکات مناقصه به مناقصه گزار با رعایت مواد مندرج در اسناد مناقصه تا ساعت 14 

مورخ 1401/03/25 در محل دبیرخانه محرمانه این اداره کل واقع در بلوار ستارخان می باشد.
8- زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/28 در 

دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان بلوار ستارخان بازگشایی خواهدشد.
9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز بلوار ستارخان اداره امالک و 
حقوقی و یا شیراز بلوار مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان فارس- اداره پیمان و رسیدگی شماره تماس 2- 07136490901 و 

07137264701
10- هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
11- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

12- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02141934

دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه 

گر" موجود است.
iets.mporg.ir و www.setadiran.ir 8- وب سایت ها جهت بازبینی آگهی ها

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/28

 نوبت دوم

 اداره کل راه و شهرسازی افرس

روابط عمومی شركت پتروشيمي ایالم

 نوبت اول آگهی مزایده عمومی

شركت پتروشیمي ایالم در نظر دارد حدود  70,000 لیتر روغن کارکرده طی فرایند)تجهیزات، تاسیسات( به شرح جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند. لذا  از کلیه 
واجدین شرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در این مزایده )که بصورت حضوری انجام می گردد( با در دست داشتن معرفی نامه رسمی)اشخاص حقوقی( و  ارائه کارت 
شناسایی معتبر در جلسه برگزاری مزایده که راس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ  1401/03/07 در محل مجتمع پتروشیمی ایالم به آدرس ذیل تشکیل میگردد حضور یافته و 

قیمت پیشنهادی خود را اعالم  نمایند. 
جدول اقالم مزایده:

مقدار تقریبی )لیتر( شرح ردیف

70,000 روغن کارکرده طی فرایند)تجهیزات، تاسیسات( 1

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده   250 میلیون ریال  و نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب )شماره شبای  IR070180000000001901137788  نز
د بانک تجارت کد 19010 ( شرکت پتروشیمی ایالم می باشد.

 اسناد مزایده بر روی وب سایت پتروشیمی ایالم به آدرس www.ilampetro.com  منوی کمیسیون معامالت زیر منوی مزایده بارگذاری گردیده است.
 مزایده گران می توانند جهت بازدید از اقالم موضوع مزایده به مجتمع پتروشیمی ایالم مراجعه نمایند.

 روغن کارکرده فاقد آنالیز بوده و فروشنده اعالم می دارد که خریداران خود بایستی نسبت به نمونه برداری و آزمایش اقدام نمایند و لذا هیچگونه ادعائی در این خصوص در آینده 
مسموع نخواهد بود.

 محموله صرفا به واحدهایی واگذار می گردد  که در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست کشور )به آدرس www.iranemp.ir  ثبت نام نموده و دارای مجوز نقل و انتقال 
و مدیریت پسماند باشند. عملیات واگذاری پس از تایید و اخذ مجور در سامانه محیط زیست به برنده مزایده انجام می گردد.

 قیمت پایه مزایده و سایر اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.
 آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 

 تلفن:    3839-084     داخلی:  4215-  3003       تلفکس:   08432723948      کدپستی:   6936159700 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
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 یک مرحله ای ) شماره 000/000/م(

اداره ارتباط و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی فارس

 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی

1- اداره کل راه و شهرسازی فارس در نظر دارد خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی و امالک دولتی را بر اساس شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه از طریق فراخوان عمومی به شرکتهای حائز صالحیت، واگذار نماید.

2- شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه حفاظت و نگهداری از اراضی بوده و مدارک الزم را به انضمام 
شرح سوابق بصورت مستند ارسال نمایند.

3- کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4- محل اجرای پروژه: حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به شرح مندرج در اسناد مناقصه

5- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 4/500/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید 
تا 3 ماه دیگر به نام اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و یا واریز وجه نقد به حساب 4001037106372777 و شماره شبای 
670100004001037106372777 و شناسه واریز 950286500114000000000000000014 و ارائه اصل رسید پرداخت وجه

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/04 تا ساعت 10 مورخ 1401/03/12 از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک و بارگذاری پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا 
ساعت 14 مورخ 1401/03/25 و تحویل نسخه فیزیکی پاکات مناقصه به مناقصه گزار با رعایت مواد مندرج در اسناد مناقصه تا ساعت 14 

مورخ 1401/03/25 در محل دبیرخانه محرمانه این اداره کل واقع در بلوار ستارخان می باشد.
8- زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/28 در 

دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان بلوار ستارخان بازگشایی خواهدشد.
9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز بلوار ستارخان اداره امالک و 
حقوقی و یا شیراز بلوار مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان فارس- اداره پیمان و رسیدگی شماره تماس 2- 07136490901 و 

07137264701
10- هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
11- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

12- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02141934

دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه 

گر" موجود است.
iets.mporg.ir و www.setadiran.ir 8- وب سایت ها جهت بازبینی آگهی ها
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