
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم خدمت شما، ممنون از هفته نامه خوبتون، میخاستم بگم که ما مردم دهیادگار یعنی 
جزء شهر نیستیم،که حتی یه دونه عابر بانکم نداریم برای گرفتن وجه نقد باید بریم هر جای 
شهر خدارو خوش نمیاد یه جا از شهر سه تا عابر بانک تو یه خیابون گذاشتن، یه جام مثل 
دهیادگار که اصال نداره،خیابون گلهای دهیادگارم که انگار خیابون ارواحه از بس شبا تاریک و 
بدون روشنایی هستش، بخدا جرات نمیکنیم تا کنار ماشینمون جلو در بریم. به مسئوالن بگید 
لطفا لطفا مناطق پایین شهر رو مثل باالی شهر ببینند همه جا مردم این شهر دارن زندگی 

میکنن. ما همونایی هستیم که موقع رای گیری عزیز می شیم.#انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
متاسفانه  که  مفتح  خیابان شهید  اشتر  مالک  بلوار  به  میشه  مربوط  سالم این عکس 
چندین ماه میشه نخاله های یک ساختمان رها شده و محل زباله دانی شده و نصف 
خیابان رو هم گرفته که شبها اصال دید نداره و گاها پیش اومده توی تاریکی شب احتمال 
تصادف خودروهایی که در حال عبور هستند وجود داشته باشه. این همسایه مثل اینکه 
مدیریت  به سازمان  یا شایدم  و  باشه  نیست جلوی خونه شون این شکلی  مهم  براش 
پسماند اطالع داده و اونها نخاله ها را جمع نکرده اند از نشریه سخن تازه خواهشمندم این 

عکس را در قسمت پیام های مردمی منتشر کند. #انتقاد#حق#مردم#است

حضور فعال گل گهر در نمایشگاه صنعت، 
معدن و فلزات مشهد

فلزات  و  معدن  صنعت،  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
المللی  بین  نمایشگاههای  دائمی  محل  در  مشهد۱۴۰۰ 
مشهد با هدف ارائه دستاوردها در بخش های مختلف معادن 
و صنایع وابسته برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت گل گهر، در این نمایشگاه که قریب ۱۰۰ 
شرکت و موسسه از استان  های مختلف کشور حضور دارند، 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به همراه شرکت گهر پویش 
گام با برپایی غرفه و ارائه توانمندی ها و دستاردهای منطقه 

گل گهر، حضوری فعال داشت. 
در این دوره از نمایشگاه، حاضرین در زمینه هایی همچون 
وابسته،  تجهیزات  و  ماشین آالت  معدنی،  صنایع  معدن، 
فلزات، فوالد، آلومینیوم، آهنگری و ریخته گری، قالب سازی 
و صنایع نسوز، اتوماسیون صنعتی، ماشین آالت صنعتی، ابزار 
آالت، صنایع پیشرفته، خدمات فنی ومهندسی و مشاوره ای و 

سرمایه گذاری صنعتی فعالیت داشتند.

تحقق عملِی تفکر استراتژیک در گل گهر
شرکت  سرمایه گذاری  و  استراتژیک  برنامه ریزی  مدیر 
گل گهر درباره اهمیت و جایگاه این مدیریت گفت: گل گهر 
یک شرکت موفق در زمینه مدیریت استراتژیک است که 
توانسته اهمیت این موضوع را به خوبی دریابد و در میدان 

عمل به کار گیرد.
 مهندس علی قناعت با اشاره به اقدامات جدی گل گهر در 
زمینه تدوین چشم انداز و استراتژی گفت: اکنون ارزش بازار 
گل گهر بیش از ۱۰۰ برابر شده است و این شرکت تبدیل 
به بزرگترین نقش آفرین در صنایع باالدست زنجیره فوالد 

شده است.
یگانه نشویم، یکی  اگر دچار خطای علت  ادامه داد:  وی 
از دالیل توفیق نسبی گل گهر در ده سال گذشته برنامه و 

چشم انداز این شرکت بوده است.
توجه  و  مالی  منابع  تمام  برنامه  بیان اینکه این  با  قناعت 
با درایت  مدیریتی را بسیج کرده است، گفت: هم اکنون 
مدیران ارشد شرکت توجه به این موضوع مورد توجه جدی 
است و عزم آن را دارند که با بهره گیری از تفکر استراتژیک 
در افق ۱۴۱۰ برنامه ای توسعه مدارانه و تحول آفرینانه را 

مدون کنند تا تجربه افتخارآمیز گسترده تری را رقم بزنند.
وی درباره روند تدوین استراتژی ها و نحوه هدایت آن گفت: 
اولین مرحله، تشخیص مسائل است که در آن به شناسایی 
نقاط تمرکز و پرهیز از تبدیل استراتژی به فهرست آرزوها 

توجه می شود.

  خبر

شماره 682
20 بهمن1400 شهر

2

مشکالت حوزه کارگری همواره در جریان بوده و 
به ویژه با پیش آمدن شرایط اقتصادی موجود؛ این 
مشکالت بیشتر توسعه پیدا کرده است. کارگران 
شرکت روغن فریکو نیز ازجمله کارگرانی هستند 
می کنند.  نرم  دست وپنجه  مشکالت  با این  که 
با تجمع در مقابل فرمانداری  چندی قبل آن ها 
ویژه سیرجان خواستار رسیدگی به مشکالت شان 
شدند؛ مشکالتی که هم مربوط به عدم فعالیت 
کارخانه می شد و هم مربوط به پرداخت حقوق 
معوقه آن ها. کارخانه روغن فریکو مدتی است که 
به دلیل مشکالت مالی از رونق افتاده و نمی تواند 
آن طورکه باید به فعالیت بپردازد. حقوق کارگران 
چند ماه است عقب افتاده و خانواده های آن ها با 
مشکل معیشتی روبرو شده اند. این ها صحبت های 
فرماندار  با  دیدار  خواستار  که  است  کارگرانی 
در  معیشت  بوده اند. سختی  رفع مشکل شان  و 
کارگران  تا  شده  باعث  فعلی  اقتصادی  شرایط 
کارخانه روغن فریکو برای رساندن صدای خود به 

مسووالن؛ دست به دامن آن ها شوند. 
دغدغه کارگران؛ شروع به کاِر کارخانه است

فریکو،  روغن  کارخانه ی  کارگران  نماینده 
راه اندازی کارخانه را مهم ترین دغدغه و خواسته 
پیگیری  روند  خصوص  در  و  می داند  کارگران 
مشکالت آن ها توسط مسووالن می گوید: بعد از 
تجمع کارگران مقابل فرمانداری ویژه، خوشبختانه 
ماجرا  پیگیر  و  کرد  توجه  ما  حرف  به  فرماندار 
شد. از طریق فرمانداری، استانداری و اطالعات؛ 
انجام شد.  نامه نگاری های اصلی به ستاد بحران 
و  استانداری  به  نامه  ارسال  با  هم  بحران  ستاد 
شرکت غالت کرمان خواستار پیگیری و اختصاص 
سهمیه به کارخانه روغن فریکو شد. وی اضافه 
در  که  تولید  موانع  رفع  کارگروه  در  می کند: 
استانداری برگزار شد کلیه مراحل قانونی طی شد 
و همه مسووالن همت کردند تا مشکل کارخانه 
فریکو رفع شود. شرکت غله سهمیه  کارخانه فریکو 
را در نظر گرفته اما متأسفانه شرکت می گوید به 

به  را  پول  فعال  نمی تواند  مالی  مشکالت  دلیل 
حساب شرکت غله واریز کند تا محصول را تحویل 
گرفته و کارخانه شروع به فعالیت کند. نماینده 
جامعه کارگری کارخانه فریکو در خصوص واریز 
معوقات حقوق کارگران نیز می گوید: در صحبتی 
که با فرماندار داشتیم قرار شد بخشی از حقوق 
معوقه کارگران واریز شود. حقوقی که قرار است 
به ما بدهند حقوق آبان ماه است. تا روز دوشنبه 
حدود ۷۰ درصد حقوق واریز شده و مابقی را تا این 
لحظه هنوز واریز نکرده اند. امیدوارم برای واریز آن 
اقدام کنند تا بخشی از مشکل معیشتی کارگران 

برطرف شود.
کارگران امنیت شغلی می خواهند

کارخانه  کارگران  حقوق  چندماهه ی  تعویق 
فریکو صدای آن ها را درآورده و طبق قولی که 
فرماندار به آن ها داده تا روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه 
بخشی از حقوق به حساب کارگران واریز شده. به 
گفته ی نماینده کارگران کارخانه فریکو قرار است 
تا پایان روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه مابقی حقوق 
هموار شود اما تا لحظه ای که این نماینده با نشریه 
سخن تازه گفت وگو را انجام داده؛ هنوز معوقات 
نماینده جامعه کارگران  نرسیده  است.  انجام  به 
مجدد این  راه اندازی  خصوص  در  فریکو  شرکت 
کارخانه اضافه می کند: دغدغه همه کارگران این 
است که کارخانه فریکو دوباره شروع به فعالیت 
کند. حقوق دیر و زود می شود ولی روند تولید باید 
به طور اساسی راه بیفتد و ادامه پیدا کند. کارگران 

امنیت شغلی می خواهند. 
کارخانه  تعطیلی این  با  کارگر  هزار  بیش از ۱۲ 
جزو  که  کارخانه ای  می افتند.  خوردن  نان  از 
من  است.  روغن نباتی ایران  کارخانه های  اولین 
هستم.  مشغول  در این جا  که  است  سال   ۲۱
یک زمانی کارخانه فریکو به کشورهای مختلف 
صادرات داشت. روغنش در کل کشور بی نظیر و 
باکیفیت بود. اما االن به مرز تعطیلی رسیده است. 
فعالیت خارج  از چرخه  حیف است این کارخانه 
شوند.  بیکار  کارگران  از  زیادی  جمع  و  شود 
االن مساله مهم این است که کارخانه راه بیفتد 

و بعد حقوق های معوقه هم پرداخت شوند. وی 
به وضعیت نامناسب قشر ضعیف جامعه کارگری 
هم اشاره کرده و خاطرنشان می کند: کارگران هم 
حق دارند. همیشه اولین کسانی که چوب وضعیت 
اقتصادی را می خورند کارگران هستند و سپر بالی 
رسیدگی  آن ها  وضعیت  به  باید  می شوند.  همه 
تا  بشود  پرداخت  آن ها  معوقه  حقوق  و  بشود 
بپردازند.  خود  زندگی  به  شرایط  در این  بتوانند 
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسووالن کارخانه 
فریکو پای کار هستند تا مشکل رفع شود؟ پاسخ 
کارخانه،  مشکل  شروع  زمان  از  دقیقاً  می دهد: 
افتاد و مدیر قبلی  اتفاق  تغییرات مدیریتی هم 
رفت و مدیر جدید آمد. مدیر جدید هم با اینکه 
با شرایط به طور کامل آشنا نیست اما در تالش 
است که مشکالت را رفع کند. ولی از آنجایی که 
از تهران باید وضعیت کارخانه تعیین تکلیف شود، 
باعث می شود شرایط کمی طول بکشد تا بتوانند 
وضعیت را سروسامان بدهند و این باعث می شود 

بالتکلیفی و معطلی کارگران بیشتر شود.
تعیین زمان ممکن نیست؛

 اما پیگیر رفع مشکل هستیم
نماینده ی جامعه ی کارگران شرکت فریکو ادامه 
می دهد: مدیر عامل جدید هم اول به دنبال رفع 
بدهی های موجود است و بعد راه اندازی کارخانه. 

است کارخانه  قرار  اگر  بالتکلیفند.  کارگران هم 
راه نیفتد باید به کارگران بگویند تا بتوانند برای 
زندگی شان کاری کنند. همه باالی ۱۵ سال سابقه 

شغلی دارند ولی امنیت شغلی ندارند. 
وی به مساله دیگری هم اشاره می کند: مسووالن 
مناسب  مالی  شرایط  می دانند  با اینکه  کارخانه 
نیست اما بازهم با هم وجود همه این مشکالت؛ 
جدید  نیروی  جذب  فراخوان  و  آمده  کارخانه 
داده که این مزید بر علت است و یک عده نیروی 
جدید را هم بالتکلیف کرده اند. این کارخانه مال 
جوانان سیرجانی است و باید مشکلش رفع شود 
و نیروی کار سیرجانی این جا مشغول به کار باشد.  
حدود ۱۲ هزار نیرو در این جا نان می خورند. این 
میزان  کمترین  است.  سخت  خیلی  بالتکلیفی 
بالتکلیف  همچنان  و  داریم  را  دریافتی  حقوق 
هستیم. همه مسووالن شهر زحمت کشیدند و 
آمدند پای کار اما امیدوارم نتیجه ای هم داشته 
باشد و در وهله اول کارخانه راه بیفتد و بعد هم 

حقوق و مزایای کارگران تامین شود. 
که  شده  فراگیر  آن قدر  اقتصادی  مشکالت 
بسیاری از کارخانه ها رو به ورشکستگی می روند. 
یکی از این کارخانه ها هم کارخانه روغن فریکوی 
سیرجان است که برای ادامه تولید با مشکل روبرو 
در خصوص  کارخانه  مدیرعامل جدید این  شده. 

وضعیت موجود می گوید: متأسفانه با دو مشکل 
برای ادامه روند تولید روبه رو هستیم: نبود روغن 
منتظر  روغن  مشکل  رفع  برای  مالی.  مسایل  و 
هم  مالی  نقدینگی  و  هستیم  سهمیه  دریافت 

متأسفانه بسیار کم است.
 این دو عامل دست  به  دست هم داده اند تا شرایط 
نتواند آن طور که  بیاید و کارخانه  موجود پیش 
باید به فعالیت خود ادامه دهد. وی در خصوص 
رفع مشکل موجود می گوید: سهام داران و مدیران 
شرکت به دنبال رفع مشکل هستند تا از راه های 
مختلف مالی بتوانند مشکل نقدینگی را رفع کنند 

و جریان تولید را مجدداً به راه بیندازند. 
راه  تولید کی  روند  بدهم  قول  نمی توانم  دقیقاً 
که  دنبال این هستند  به شدت  اما همه  می افتد، 
هرچه زودتر مشکالت حل شود و کارخانه مجدد 
شروع به کار کند تا کارگران هم بتوانند از شرایط 

موجود بیرون بیایند.
کارخانه فریکو یک کارخانه با سابقه قدیمی است 
که همه ما با نام و محصول آن آشنا هستیم و 
مشکالت  برمی آید  امر  شواهد  از  آن طورکه 
کارخانه  شده این  باعث  پیش آمده  که  عدیده ای 
نتواند آن طورکه باید به فعالیت خود ادامه دهد 
و بیشترین ضرر را این وسط کارگران می کنند که 
ممکن است از کار بیکار شوند و عالوه  بر خودشان، 
خانواده آن ها نیز با مشکالت معیشتی روبرو شوند. 
کار  پای  مسووالن شهرستان  که  است  درست 
آمده اند و مدیران کارخانه نیز به دنبال رفع مشکل 
اولویت  را  خود  اصلی  دغدغه  باید  اما  هستند، 
در  مشکل  رفع  به دنبال  و  بدهند  قرار  کارگران 

کمترین زمان ممکن باشند. 
چرا که تمام دستاویز کارگران در این کارخانه، 
موقعیت شغلی آن ها و همان حقوق بخور و نمیری 
است که به دست می آورند و با از دست دادن این 
حقوق و موقعیت شغلی خود؛ خانواده های بسیاری 
اقتصادی  شرایط  در  و  می افتند  خوردن  نان  از 
موجود با مشکالت عدیده ای روبرو خواهند شد 
که شاید جبران  ناپذیر باشد و تبعات آن، سال های 

سال ادامه داشته باشد.

گزارش سخن تازه پیرامون مشکالت بزرگترین و باسابقه ترین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان،

تعطیلی شرکت فریکو مقطعی است

گزارش سخن تازه پیرامون مشکالت بزرگترین و باسابقه ترین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان:

 نبود سهمیه روغن و کاهش نقدینگی؛ عامل تعطیلی کارخانه

      گره شهر

ازیک فروشنده خانم 

برای کار در یک 

هایپر مارکت حوالی 

بیمارستان امام رضا جدید 

دعوت به عمل می آید:

0913  345  7163

تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/23 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 1۳:۳0 مورخ 1400/12/04

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: 8،085،8۳6،466 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 0۹1۳1420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقارداداه

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372 اجرای پروژه فنس کشی استخر و سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز 
جاده شماره 1 )بلوار آزادی( واقع در منطقه گل گهر سیرجان

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای پروژه فنس کشی استخر و سیستم آبیاری تحت فشار فضای 
سبز جاده شماره 1 )بلوار آزادی( واقع در منطقه گل گهر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری 

دارای رتبه در صالحیت ابنیه واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 1۳:۳0 مورخ 1400/12/01

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۳56،۹۳۳،255 ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_تاریخ بازدید  از پروژه: 1400/11/2۳
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

دمرییت امور حقوقی و رقارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 0۹1۳1420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


