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پيامك300099004806 :
 گروه جامعه
«هیچ پیشنهادی از سوی گلگهر برای جدایی
ما از نیروگاه سمنگان و پیوستن به گلگهر وجود
نداشت .مدیران نیروگاه سمنگان بهعمد آنقدر با ما
بدرفتاری میکردند تا خودمان استعفا بدهیم و برویم.
آنها نمیخواستند نیروهای بومی را اخراج کنند بلکه
هدفشان این بود که نیروها خودشان استعفا بدهند
تامدیرانبتوانندبهبهانهمتعهدنبودنسیرجانیها ،افراد
غیربومیمدنظرشانرابهنیروگاهبیاورند».
آنچه خواندید ،واکنش برخی از کارکنان جدا شده
ازنیروگاه سمنگان به سخنان عظیمی ،مدیربهرهبرداری
نیروگاه سمنگان بود که دراینستاگرام پاسارگاد منتشر
شد .سخنانی که پس ازپایان جلسه کمیسیون کارگری
مطرح شد .جلسهای که در آن برخی از افراد حاضر به
نمایندگی ازسوی نیروگاهها ،ازدست گذاشتن گلگهر
روی نیروهای متخصص خود گالیه کردند و ازخسارت
وضرروزیانناشی ازاینموضوعسخن گفتند.عظیمی
درپایان جلسه و درپاسخ به پاسارگاد گفته بود« :گلگهر
بالغ بر 20نفرازنیروهای ما را برده است .ما نیرو را جذب
میکنیم 2،سال آموزش میدهیم و حاال که قراراست
ثمر داشته باشد ،جذب گلگهر میشود ».ساعاتی از
انتشار این خبردر اینستاگرام پاسارگاد نگذشته بود که
برخی ازکارکنانجداشد ازنیروگاهسمنگانبه آن اعتراض
و روایت دیگری را نقل میکردند .روایتی ازسوءمدیریتی
که ازدوره مدیریت پیشین آغازو تا به امروزنیزبه نوعی
ادامهداشته است.
 خالصه ماجرا
آنطور که کارکنان سابق نیروگاه میگویند ،درسال
 96آزمونی برگزارمیشود که حدود 800نفردرآن شرکت
میکنند .از این بین  17نفر موفق به قبولی در آزمون
میشوند که هر یک از دانشگاههای معتبر کشور و با
رتبههای خوب فارغالتحصیل شده بودند .اینعده ابتدا
 3ماهبهصورتآزمایشیمشغولبهکارمیشوند.مطابق
قانون پس ازاین مدت ،درصورت عدم رضایت کارفرما
قطعهمکاریودرصورترضایت ،ادامههمکاریمطابق
با شرایط کاری مشخص شده بود اما دوره آزمایشی 3
ماه همچنان ادامه یافت .زمانی که کارکنان درخواست
تثبیت شغل را مطرح میکنند ،به آنها گفته میشود؛
شما برای ما کارآیی نداشتید و میخواهیم تعدیلتان
کنیم .اتفاقی که ازدید کارکنان با هدف پرداخت نشدن
حق و حقوق واقعی آنها انجام شد .همچنین این عده
میگویند؛برخالف ادعایعظیمی،هیچ آموزشخاصی
نیزبه کارکنان داده نشد .یک سری آموزش سطح پایین
انجام شد و کارکنان شخصا مسایل را آموختند .میزان
حقوق این افراد بسیار کمتر از نیروهایی بود که بدون
آزمونوبامصاحبهمشغولبه کارشدهبودند.همچنین
وظایفی که به این نیروهای متخصص سپرده شده بود،
مطابق جایگاه علمی و حرفهای نبوده .به طورمثال یک
نیروی فوقلیسانس مجبوربوده فیلترگازوئیل را تمیز

کند یا لولهها را رنگ بزند .او اینک
در کانادا ،مدیر یکی از پروژههای
اعتراض نیروهای جداشده به اظهارات مدیر بهرهبرداری نیروگاه سمنگان؛
مربوط به نیروگاههای اتمی این
کشور است .به نیروی دیگری
همبامدرکفوقلیسانس،وظیفه
جمعآوری آشغال و زباله را محول
کردهبودند.
مدیرعامل شرکت کرمانیان:
این افراد میگویند هر بار
که نسبت به شرایط اعتراض
کردهاند ،مدیرانی که زمانی گفته
بودند «شرکت کسی را اخراج
نمیکند اما کاری میکند که
خودتان بروید» ،پاسخ دادهاند:
«بهسالمت».درنهایتنارضایتی
ایجاد شده ،منجرمیشود وقتی
گلگهر آزمون استخدامی
برگزار میکند ،کارکنان در
آزمون شرکت کرده و با کسب
رتبههای باال به این شرکت و
سایرشرکتهایزیرمجموعهآن
بپیوندند.جایی که همدستمزد
بیشتری دارد و هم شان و
احترامشانحفظمیشود .آنها
میگویند زمانیکه اعالم کردیم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میخواهیم استعفا بدهیم،
کرمانیان که کارفرمای نیروگاه سمنگان است ،پیگیر شخصیتی» استفاده میکند« :درنیروگاه سمنگان تمام ماسک و دستکش توزیع میکرده .نبود آموزش اصولی
مدیرانحتانپرسیدندچرا؟فقط گفتندبروید.
کارکنانمستعفینیروگاهتاکیددارند؛دلیلبدرفتاری بود که نیروگاه نیروی بومی آورده و پس از آموزش از مدیران غیربومی بودند و تنها کارگری به بومیها رسیده درکارو ...ازجملهمواردیهستند کهنیروهایمستعفی
مدیران ایجاد نارضایتی بوده تا بومیها استعفا دهند آنها درنیروگاه استفاده شود .اما هدف مدیران شرکت بود .مزایای ما پرداخت نمیشد اما مزایای نیروهای ومعترضبه آنها اشارهمیکنند.
و مدیران بتوانند نیروهای غیربومی و آشنایان را سر نیروی غیربومی بود .در آزمونی که برگزارشد ،مدیر اسم خودشان را به طور مرتب پرداخت میکردند .یکی از
 موضع رییس اداره کارشهرستان سیرجان
کار بیاورند .آنها میگویند مدیران نیروگاه با این کار ،نفرات خودش را رد کرد اما کارفرما متوجه شد و ماجرا مدیران تمام تنخواه نیروگاه که باید صرف میوه ،شیرو...
کارکنانمعترضمیتوانندشکایتکنند
کارفرمایان را به توانایی و تعهد نیروهای بومی شهرستان رامتوقف کرد.درنتیجهجذبنیرو 6ماهبهتعویق افتاد .کارکنان میشد را حذف کرد .آنچه که به عنوان آموزش
رییس اداره کار شهرستان سیرجان نبود نیروی
بدبین کردند تا بتوانند مجوزجذب نیروهای غیربومی را حاال که بچهها به دلیل مسایل رخ داده از مجموعه میگویند ،توسط نیروهای یکی از نیروگاههای شمال متخصص در شهرستان را قبول ندارد و بالفاصله
دریافتکنند.آنهامعتقدندمدیرانباطرحاینموضوع رفتهاند ،مدیران شرکت از این موضوع استفاده کرده و انجامشد که ازنظرعلمی ازبچههاپایینتربودند».
میافزاید« :ما به هیچعنوان اجازه جذب نیرویغیربومی
درکمیسیون کارگری میخواهند اداره کاررا قانع کنند تا به آقای کاظمی ،اداره کارو سایرین گفتهاند که نتیجه
برخی از کارکنان پیشنهاد میدهند با پادرمیانی را به شرکتها ندادیم .مگر اینکه شرایط خاصی وجود
فردانگویندچرانیرویبومینگرفتهاید.
آوردننیرویبومی این استو آنهادرنیروگاهنمیمانند .پاسارگاد ،شرایطی فراهم شود تا کارکنان مستعفی و داشته باشد و آن نیرو یا آن تخصص موجود نباشد .ولی
با همین بهانه نفرات غیربومی را میآورند ».این فرد مدیرنیروگاه به همراه کارفرما ومسئوالن شهرستانی در بیشتررشتههاییکهنیروگاهسمنگانیاسایرشرکتهای
 ماجرای آزمون عجیب نیروگاه
یکی از کارکنان مستعفی به پاسارگاد میگوید :میگوید« :برخالف قانون به جای 3ماه ،دوره آزمایشی ما جلسهای بنشینند تا مسایل را مطرح کنند و رودررو میخواهند ،درشهرستان سیرجان موجود هستند .ما
«آزمونی با نیروهای بومی سیرجان گرفته شد و مصاحبه  6ماه طول کشید .به مدیروقت اعتراض کردیم ،گفت مشکالت بررسی شوند .مشکالتی که اززمان مدیرقبلی این شرکتها را مکلف کردیم که باید ازنیروهای بومی
گرفتند .تعدادی انتخاب شدند اما نپذیرفتند و گفتند ما همهتان را اخراج میکنم .گفتیم نمیتوانی بدون دلیل آغاز شده و برخی از آنها در دوره مدیر فعلی نیز ادامه استفادهکنند».
نیروی سیرجانی نمیخواهیم چون میرود .حتا یک نفر ما را اخراج کنی .گفت کاری میکنم خودتان خسته و یافتهاست.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون کارگری میگوید:
نیزدعوتبه کارنشدودرمقابلتکنیسینهایشهرهای عاصیشویدو استعفابدهید.رفتارهابامامناسبنبود؛
ت نیروهای هر دو نیروگاه ما؛ یعنی گهرانرژی و
بستن نیروگاه با حداقل نفرات ،افزایش حجم کار «لیس 
اطراف و حتا سایرنقاط کشوربا وعده مدیرو کارشناس به فوقلیسانس دانشگاه تهران یک کلید داده بودند که نیروها و اضافه کار اجباری ،تهدید به اخراج کارکنان شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان ،رصد و به آنها
شدن به سیرجان آوردند .جزمهندس پیلافکن ،افرادی هروقت کسی آمد ،تو برو دررا باز کن ،نیرویی داشتیم معترضبهشرایط،ممنوعشدنورود کارکنانمستعفی اعالمشدکهنیروهایغیربومیبایدتعیینتکلیفشوند».
به عنوان مدیر انتخاب میشدند که حتا سابقه و توان که کارشناس ارشد مکانیک ازدانشگاه صنعتی اصفهان بهنیروگاهبرایتسویهحساب،پرداختحقوق پایینتراز
هادیان آماردقیقنیروهایغیربومیسمنگانراندارد
بود اما باید فرچه دست میگرفت و روغن پاک میکرد .مصوبه اداره کار،تشویق کارکنانبومیبهرفتن ازنیروگاه ،اما میگوید« :درحال رصد هستیم که نیروی غیربومی
مدیریتینیزنداشتند».
یکی از کارکنان میگوید« :درحالیکه مطابق قانون ازطرفدیگرحقوقپرداختیدرنیروگاهنصف گلگهربود تبعیض میان نیروهای بومی و غیربومی ،عدم پرداخت جذب نشود ،مگر اینکه در جایی واقعا شرایط خاصی
اداره کار باید  70درصد کارکنان بومی باشند ،بیشتر اماوقتیبچهها استعفادادندومدیراننیروهایغیربومی برخی معوقات از سال  96تا کنون ،پایین بودن اشل باشد .البتهوقتییکشرکت ازیکشهردیگربهسیرجان
نیروهای فعلیغیربومی هستند و با رابطه و بدون آزمون مورد نظرخودشان را آوردند ،حقوقها را باال بردند».
حقوقیشرکت،بیتوجهیبهرعایتمقرراتبهداشتیدر میآید و کاری را برمیدارد ،یکسری ازنیروهای کارگاهی
یکی دیگر در توصیف برخورد مدیران از لفظ «ترور ایام کرونا که شرکت به دروغ اعالم کرده بود هر روزه و نیروهای دفتری هستند که همراه آن شرکتاند اما
بهمجموعهپیوستهاند.آقایکاظمی؛مدیرعاملشرکت

ی است
هدف حذف نیروهای بوم 

اولین بار است این حرفها را میشنوم ،موضوع را بررسی میکنم

شرکت گهرخدمات (سهامی خاص) شماره ثبت1998 :

«آگهی اجاره خودرو سواری با راننده»
شـرکت گهرخدمات سـیرجان به تعدادی خودرو سـواری سـمند و پژو پارس مدل  95به باال با راننده ،با شـرط سـنی
 25تا  45سـال نیـاز دارد.
واجدین شرایط جهت ثبتنام به دفتر شرکت واقع در «خیابان دهخدا جنوبی ،پالک  »55مراجعه نمایند.
تاریخ مراجعه :از  1399/04/08لغایت  1399/04/11از ساعت  8الی 14
مدارک مورد نیاز:
 اصـل و کپـی سـند مالکیـت و کارت خـودرو -اصـل و کپـی بیمـه شـخص ثالـث -اصـل و کپـی شناسـنامه و کارت ملیمالـک -اصـل و کپـی گواهینامـه رانندگـی -اصـل و کپی پایـان خدمت
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  09137316421تماس حاصل نمایید.

فراخوان تجديد دوم مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه مصالح و
اجراي آسفالت معابر روستاي باسفهرجان (نوبت دوم)

دهیاری باسـفهرجان در نظر دارد بر اسـاس مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه
مصالح و اجرای آسفالت معابر روستای باسفهرجان) به شماره 2099093173000004
را از طریق سامانه تداراکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت
سـتاد بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد .الزم اسـت مناقصهگـران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/02میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :تـا سـاعت  18روز شـنبه تاریـخ
1399 /04 /14
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :تا ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز پنجشنبه تاریخ 1399/04/26
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص
اسـناد مناقصـه و ارایـه پاکتهـا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

مابقی نیروها را حق ندارند از
شهرهایدیگربیاورند».
او در مورد ادعای کارکنان
مستعفی سمنگان مبنی برسوق
داده شدن به استعفا توسط
مدیران از طریق ایجاد شرایط
دشوار کاری میگوید« :اگر واقعا
چنین اتفاقی افتاده باشد ،من
متاسفم .کارفرما مکلف است
بر اساس قراردادی که روز اول با
کارگرشمیبندد،نوعکار،فعالیت
ومحل کاررامشخص کند .اینها
همه باید درقرارداد ذکرشود .این
ماده قانونی است و باید همان کار
و همان نوع فعالیت ذکرشده را از
کارگربخواهد .کارفرما حق محول
کردن کاردیگرو یا کاری پایینتر
از سطح شغلی قرارداد را ندارد و
اگرچنینعملیانجامدهد،تخلف
است .مگر آنکه این مسایل
در قرارداد ذکر شده باشد .در غیر
اینصورت چنین اقدامی حق
شکایت را به کارگر میدهد .اگر
واقعا چنین موردی اتفاق افتاده
باشد ،کارگران روی این موضوع
حق شکایت دارند ».رییس اداره کاردرمورد میزان مجاز
دوره آزمایشی میگوید« :حداکثر دوره آزمایشی  ۳ماه
است و بیشترازاین قابل قبول نیست».
او درمورد بیشترشدن زمان کار آزمایشی میگوید:
«این کار تخلف است .بر اساس تبصره ماده  ۱۱قانون
کار ،مدت دوره آزمایشی باید درقرارداد کارنوشته شود
و حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمهماهریک
ماه و برای کارگران ماهرو دارای تخصص سطح باال ۳ماه
است ».هادیان وعده میدهد با کارفرمای شرکت مکاتبه
خواهد شد و پاسخ خواهد خواست.
 مدیرعامل شرکت کرمانیان :این موارد
قابلبررسیهستند
تالش ما برای گفتوگو با عظیمی ،مدیربهرهبرداری
نیروگاهسمنگانراهبهجایینبردو اومدیرعامل کرمانیان
را به عنوان فرد پاسخگو معرفی کرد .شرکت کرمانیان،
کارفرمای شرکت بهرهبرداری مپنا است که مدیریت
نیروگاه سمنگان را برعهده دارد .در نهایت نصرتاهلل
کاظمی؛ مدیرعامل شرکت کرمانیان پاسخگوی
سوالهایپاسارگادشد .کاظمیفردی است که کارکنان
از او به نیکی یاد میکنند و میگویند حامی نیروهای
بومی بوده اما ذهنیتش توسط مدیریت نیروگاه نسبت
به کارکنانبومیمنفیشده است .او ازبیشتراتفاقاتی که
توسط کارکنان مستعفی روایت کردهاند بیخبراست و
میگوید برای اولین باراست که این مسایل را میشنود:

«این اولین باراست که میشنوم نیروها به چنین دالیلی
استعفا دادهاند .زیرا یکی از مسایلی که روی آن تاکید
داشتیم و با مدیریت شرکت نیز در این رابطه حرف
زدیم ،این بود که این مسایل باید بررسی شود و ارکانی
برای بررسی موضوعات اینچنین وجود داشته باشد و
حداقل گزارش مسایل به من داده شود .اگرصنعتی در
شهرستانسیرجانشکل گرفته،عواقبتوسعه انسانی
نیزبایدهمانجارخدهد که اینهمبهنفعمنطقه است
و هم به نفع آن صنعت».
کاظمی میگوید که به طور غیرمستقیم از برخی
کارکنان مستعفی دالیل جداییشان پرسیده شده و به
این نتیجه رسیدهاند که شاید نیروها ،مجموعه گلگهر
را مجموعهای با ثباتتر از نیروگاه سمنگان دیدهاند:
«احساس من این است که شرایطی که شما گفتید
نمیتواند وجود داشته باشد .زیرا هم وظیفه خود
میدانیم و هم دوست داشتیم کارانجام شود .سیاست
جذب نیروی بومی از اسفند  93و فروردین  94وجود
داشته و دوستان شاهد بودند هرجا درصدی امکان
استفاده ازنیروی بومی بوده ،این کاررا انجام دادیم .فکر
میکنم برای نیروهای غیربومی چندان جذاب نباشد به
یکمنطقهدیگربیایند».
مدیرعامل شرکت کرمانیان میگوید« :برخی از
نیروهای غیربومی را به عنوان ماموربه نیروگاه سمنگان
آوردند .علت نیزاین است که صنعت پیچیدهای است.
وقتی دوستان ازمجموعه جدا شدند ،شرکت بهرهبردار
مجبور شد یک سری نیرو را از جاهای دیگر مامور به
خدمت درنیروگاه سمنگان کند تا این صنعت بچرخد.
نمیشد برویم و ازسرخیابان نیرو بیاوریم .گفتید یک
دوره  3ماهه آموزشی طی شد وپس از آن  3ماه دیگر
این دوره ادامه داشت .حقیقت این است که دوره دوم،
ارفاقی بوده که به این دوستان شد .زیرا در حقیقت در
پایان دوره 3ماهه اول ،باید عذر خیلی از این آقایان
خواسته میشد .چون نتوانسته بودند خود را با شرایط
الزم کاری تطبیق بدهند .به همین دلیل یک دوره
دیگر که میشود نام آن را دوره آموزشی و نه آزمایشی
گذاشت،برای ایننیروهابرگزارشد».
کاظمیدرپاسخبه اینکه کارکنانمعتقدندذهنیت
اوبهنیروهایبومیبا گزارشهایخالفواقعتغییرکرده،
میگوید«:منسعیمیکنمدرموردچیزی کهمیشنوم،
قضاوتی نداشته باشم .من که همیشه در سیرجان
هستم .دوستان باید به خودشان زحمتی میدادند و با
مراجعهبهمن ،اوضاعومشکالترامنعکسمیکردند.
البته من این مسایل را نه تایید میکنم و نه رد .زیرا
شنیدن این موارد برای من تازگی دارد».
کاظمی میگوید« :درحالحاضرنیزدرنیروگاه تعداد
نیروهای بومی کم نیستند و اگر احساس میکنند
مشکالتیوجوددارد،ماحضورداریموموضوعرابررسی
خواهیمکرد».

آگهی مناقصه دهیاریهای گلستان (نوبت دوم)

ـتان در نظــر دارنــد «عملیــات آبیــاری فضــای ســبز و نظافــت معابر
ـش گلسـ
ـای بخـ
دهیاریهـ
و کارهــای خدماتــی ســطح روســتا» را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکاران دارای صالحیــت بــا
شــرایط ذیــل واگــذار نماینــد.
 -1موضــوع مناقصــه :عملیــات آبیــاری فضــای ســبز و نظافــت و بوتهکنــی معابــر و جمـعآوری
زباله
 -2مدت زمان اجرایی پروژه 4 :ماه
 -3مهلــت و محــل توزیع اســناد مناقصــه :دفتر فنی بخشــداری گلســتان از تاریخ 99/04/09
الی 99/04/16
 -4مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :معادل  5درصد مبلغ برآورد
ـح ،دفتــر
ـاعت  10صبـ
ـخ  99/04/17سـ
 -5محــل و تاریــخ بازگشــایی پــاکات مناقصــه :تاریـ
فنــی بخشــداری گلســتان
 -6ارائــه معرفینامــه و تصویــر گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاران و تصویــر آخریــن تغییرات
شــرکت جهــت دریافــت اســناد الزامی میباشــد.
 -7دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -8جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09136362124تماس حاصل فرمایید.
 -9در صــورت عــدم تمایــل نفــرات اول ،دوم و ســوم برنــده در مناقصه جهت انعقــاد قرارداد
ســپرده ایشــان به نفــع دهیــاری ضبط خواهد شــد.
اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر شده است.
نام دهیاری

شریکآباد


ابراهیمآباد

دارستان
ایزدآباد

خسروانی
کفریز

امیرآبادشول

کوهخواجویی
قاسمآباد


جنتآباد


سنگبهرام

آبیاری فضای
سبز

نظافت و جارو
معابر سطح
روستا

بوتهکنی و
علفزنی

جمعآوری
زباله
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0نفرکارگر
6نفرکارگر

-



مبلغ برآورد

006/556555ریال

0066556555ریال
006/556555ریال

0565556555ریال
006/556555ریال

5665556555ریال
006/556555ریال

5060556555ریال
0065556555ریال
5060556555ریال
6065556555ریال

شماره حساب جهت واریز
حسن انجام کار

505/056/06550

0/05050006/00055
505/050050550
505/056/50550
505/056/05556

5000/00000555

505505055/556
505000/050555
505/056/00550

500560050555/
50500/00/550

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

