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 زهرا خواجویینژاد
«در این دوره زمانه خانه نداشته باشی بدبختی» این را
مرد جوانی که کنارم دریک مشاورامالک نشسته ،میگوید.
اخمهایش درهم است و مدام دانههای مشک یرنگ
تسبیحی را که دردست دارد باال و پایین میکند .مرد مسنی
که صاحب مشاور امالک است رو به مرد میگوید« :یک
خونه دارم تو مشتاق ،دو خوابه ،طبقه باال 100 ،متری بدون
انباری و پارکینگ  20میلیون پیش و یک میلیون و 700
هزار تومان اجاره» مرد جوان میگوید« :خیلی زیاد است،
من کارگرمنطقه ویژه هستم و ماهی سه میلیون تومان
حقوق میگیرم .اگر قرار باشد  1700بابت اجاره بدهم چی
بخورم .تازه ماهی  700تومن هم قسط وام دارم .رفتم 15
میلیونوامگرفتمکهبتونمبابترهنخونهبدهم».صاحب
مشاورامالکدوبارهمیگوید«:یهخونهدارمسمنگان،خیلی
هم تمیزه 15 ،میلیون پیش و یک میلیون و  500اجاره.
حاال میتونم باهاش حرف بزنم و اجاره رو  100-200تومان
کمترکنم».مردجواندرحالی که گره ابروهایشبازمیشود
میگوید« :خدا خیرت بده .به خدا یک ماه و نیمه دنبال
خونه میگردم .ازدربهدری اونم با سه تا بچه خسته شدم».
ناگهان صاحب مشاورامالک درحالی که پکی به سیگارش
م یزند ،میگوید« :ای بابا این صاحبخونه به آدمی که بچه
داشته باشه خونهاش را نمیده ،چون تازهسازه ».یک دفعه
مرد جوان ازروی صندلی بلند میشود و با ناراحتی میگوید؛
«خب ما بچهدارها باید چیکار کنیم ،بچههایمان را دور
بندازیم .همهجا همین رو میگویند .انگار خودشون بچه
ندارند ».احمدآقاسرشراپایینمیاندازدو ازدرمشاورامالک
بیرونمیرود.
قیمتهاییکهباشهرهایبزرگبرابریمیکند
بحث افزایش اجارهبها درسیرجان موضوعی است که
ازسالها پیش مورد گالیه شهروندان بوده است .بسیاری
معتقدندقیمتهایرهنو اجارهدرسیرجاندرحالحاضر
برابری میکند با شهرهای بزرگ .اگر سری به سایت دیوار
بزنید میبینید مثال؛ «خانه همکف -دوخوابه -بلوار شیخ
فضلاهللنوری 80میلیونرهنو 700هزارتومان اجاره،خانه
مسکونینوسازدربلوارصفارزاده 80میلیونرهن 6میلیون
توماناجارهمناسببرایمهندسینگلگهروپزشکان،خانه
نوسازشهرک آب 200میلیون تومان اجاره ،آپارتمان شهرک
سپاهجنبشهرک کوثر 30میلیونرهنو 2میلیون اجاره،
خانه اجارهای شهرک آب دارای تمام امکانات  20میلیون
رهن و یک میلیون و 600اجاره ،آپارتمان 140متری دربلوار
دکترصادقی 80میلیون تومان رهن و 100هزارتومان اجاره،
آپارتمان ایساکودربلوارفاطمیه 80میلیونرهنو 100هزار
تومان اجاره،خانهویالییبزرگ انتهایبلواردکترصادقی35
میلیون تومان رهن و یک میلیون و 700هزارتومان اجاره،
آپارتمان  60متری در آیتاهلل سعیدی  75میلیون تومان
رهن و 10هزارتومان اجاره»...
نکته قابل تامل تمام این آگهیها این است که در

پاسارگاد از یک روز گشت و گذار در میان بنگاههای امالک گزارش میدهد

اکثر آنها ذکر شده مبلغ رهن و اجاره غیرقابل
تبدیل است و اکثریت پارکینگ و انباری ندارند .در
بسیاریازاینآگهیهاصاحبخانهعکسخانهاش
را گذاشته است و زمانی عکسها را میبینی و با
مبلغپیشنهادیمقایسهمیکنیباورتنمیشوداین
رقم پیشنهادی برای این خانه است .مبالغ باال برای
خانههای بسیار ساده و بدون امکانات .هرچه به
سمت مرکزشهرو مناطقی چون قاآنی 15،خرداد،
خواجو،شریعتی،خیام،مولوی،گلستان،رزمندگان،
بلوارشیخ مفید و ...میروی به مبالغ رهن و اجاره
اضافه میشود .به نظرمیآید اکثرصاحبخانهها
تمایلبیشتریبهرهندارند آنهممبالغباال....
 صاحبخانههابراساس اساسقسطو
بدهیشانکرایهتعیینمیکنند
احمدآقا وارد یک مشاور امالک دیگری
میشود .و روی یک صندلی مینشیند تا صحبت
صاحب مشاورامالک با یک خانم جوان تمام
شود .خانم جوان یک سال است ازدواج کرده و
صاحبخانه برای تمدید قرارداد ،اجاره و رهن را
 50درصد افزایش داده است؛ «من نمیدانم تو
این شهر هیچ مسئولی وجود ندارد که به قیمت
اجارهها نظارت کند ،صاحب خانهها قیمتها را
بدون هیچ قانون و مقرراتی مشخص میکنند
و هیچ نظارتی هم وجود ندارد .مسئوالن هم برای کنترل
قیمتهاتنهاشعارمیدهندوهیچ اقدامینمیکنند».مرد
مشاورامالکیهمدرجوابمیگوید«:خبصاحبخونهها
ت و بر اساس قسط و بدهیشان
ملک شخصیشان هس 
کرایه تعیین میکنند» و سپس چرخی دردفترمخصوص
اجارهها م یزند و میگوید« :یک واحد دارم تو خیابون 17
شهریور 10میلیون پیش و یک میلیون و  200اجاره» زن
جوان میگوید :نه اونجا محله خوبی نیست ».مرد مشاور
امالکمیگوید«:با اینپولی کهشماداریهمینجاها گیرت
میآید ».زن میگوید« :تو مجتمعها واحد خالی سراغی
ندارید» مرد مشاورامالک هم میگوید« :چون قیمت رهن
و اجاره تو مجتمعها پایین است .مستاجران حاضر به
تخلیه نیستند و حاضرند هرسال  300-200تومن بیشتر
بپردازند اما همانجا بمانند ».زن جوان که از گشتن ناامید
شده است میگوید یک ماه و نیم است هرچی امالکی در
سیرجان بوده است را رفتهام اما خونه گیرم نمیآید .مرد
مشاورامالکمیگوید«:امسالوضعخونهعجیبوغریب
شده .قیمتها ازفروردین تا االن  40 -30درصد رفته باال.
امسال مالکها خودشون قیمت خونهشون رو مشخص

درد اجارهنشینها

کردن کهقیمتخیلیهاشونواقعینیست.بهخاطرکرونا
هم خیلیها تمدید کردن و فایل اجارهای کم داریم .این
روزها همه اجاره میخوان .چون سودهای بانکی هم کم
شده .و اکثرمالکین هم میگن به کسی میدهیم که تعداد
نفراتشون کم باشه ،اهل دود و دم نباشن ،سرو صدا هم
نکنن،بچه کوچیکهمنداشتهباشن،صبحبرنوشببیان
خونهبهبچهدارنمیدهند
زن جوان که میرود ،احمدآقا جلو میآید و میگوید
خانه اجارهای میخواهم ،مرد مشاورامالک میپرسد چقدر
پول پیش و اجاره میتوانی بدهی ،احمدآقا میگوید 15
میلیون پیش و یک میلیون دویست ،سیصد اجاره ،مرد
مشاورامالکبازهمدفترشرامیگرددومیگویدیکواحد
آپارتمان 100متری تو بلوارفاطمیه دارم 15میلیون پیش و
یک میلیون و پانصد اجاره ،حاال شاید بشه باهاش حرف زد
و تخفیف گرفت ،احمدآقا با شنیدن این حرف لبخند روی
لبش میآید و میگوید میشود همین االن زنگ بزنید اگر
هستند برویم خانه را ببینیم ،مرد مشاورامالک هم گوشی
را برمیدارد ،احمدآقا رو به من میکند و میگوید :دو ماهه
دراین شهردرندشت دنبال خونه میگردم ،صاحبخونه هم

مدام زنگ م یزنه و خونهاش را میخواهد ،هرروزساعت 4
عصرکهخونهمیآیمبعد ازخوردنناهارمیرومدنبالخونه.
احمدآقاهنوزصحبتشتمامنشدهکهباسوالمشاورامالک
رشته کالمش پاره میشود که میپرسد :چندتا بچه داری،
او هم میگوید:سه تا ،نمیدانم صاحبخونه پشت تلفن
چه میگوید اما هرچه که هست وقتی تلفناش تمام
میشودمیگوید:طرفخونهاشرابهبچهداراونمسهتابچه
نمیدهد .احمدآقا با ناراحتی میگوید :مورد دیگری ندارید؟
و سپس به من میگوید :این دوره زمانه با این گرانیها اگر
بچه داشته باشی کالهت پس معرکه است .کاش دولت
نمیگفت خانوادهها را به بچهدارشدن تشویق کنید .به خدا
این آخری رو اصال نمیخواستیم و از دستمان در رفت.
االن هم دوتاشون مدرسهای شدن و برای ثبتنامشان
مدرسه گفته نفری یک میلیون پول میخواهد ،هنوز
ثبتنامشان نکردم ،حاال با این اوضاع کرونا شاید امسال
اصال مدرسه نفرستمشان .آخری هم سهسال ه است .حال
با س ه تا بچه و با حقوق کم چه کنم؟ تازه امسال چون
شرکتمانخصوصیاستبهخاطرشرایطکروناوتحریمها
حقوقمان را نه تنها افزایش نداده بلکه تعدیل نیرو هم

«آگهی مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی و عمومی
کارخانه نورد بردسیر» ( دومرحلهای)
«شماره -99-18خ»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه
«انجــام نظافــت صنعتــی و عمومــی کارخانــه نــورد بردســیر» خــود اقــدام نمایــد؛ لــذا از
کلیــه شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار مرتبــط
میباشــند دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ
ایــن آگهــی ،تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل
بــه آدرس ایمیــل  SJS.TENDER1400@ gmail.comارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره
تمــاس تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی
ثبــت ،گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط
بــا موضــوع مناقصــه( .قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و
مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه باشــد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهــی اعــام رضایــت کارفرمایــان قبلــی در خصــوص خدمــات مذکــور در موضــوع
مناقصــه.
شرایط:
 -1محل اجرا؛ شهرستان بردسیر -کیلومتر 2جاده بردسیر -کرمان
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه؛ ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ،بــدون قیــد و شــرط بــا مبلــغ
 500.000.000ریــال (پانصــد میلیــون ریــال) بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل
ســه ماهــه بــه نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد تامین و توسعه مجتمع جهانفوالد سیرجان

داشتند و همش میترسیدم به من هم بگویند ازفردا نیا.
مرد مشاورامالک میگوید« :فعال موردی ندارم شمارهات را
بده اگربود بهت خبرمیدهم .او ازجایش بلند میشود و
ناامیدانهبه امالکیدیگریمیرود».
سیرجانبعدازکرمانبیشتریناجارهنشینرادارد
افزایش اجارهبها درحالی درسیرجان رخ داد است که
درکنارش هزینه زندگی نیز افزایش یافته است و درمقابل
درآمدمردم افزایشنداشته استو اینمسئلهموجبشده
است فشارها بر اجارهنشینها زیاد شود .با توجه به اینکه
بسیاری ازاقشارمتوسط و کمدرآمد جامعه درمسکنهای
استیجاریزندگیمیکنندباافزایشبیرویهاجارهبها،بسیاری
ازمردم دچارشوک اقتصادی شدهاند .این درحالیاست که
چندی پیش رییس اتحادیه مشاوران امالک کرمان گفته
بود؛ شهرستان سیرجان با بیش از21هزار خانواده پس از
کرماندارایبیشترین اجارهنشیندراستان است.
خونهبهشغلآزادنمیدهند
همراه احمدآقا به یک مشاورامالکی دیگر میرویم.
باالی صندلی مرد مشاورامالک کاغذی وجود دارد که
روی آن نوشته شده« :ازپذیرفتن خانههایی با رهن و اجاره

باال و خارج از توان مردم معذوریم» مرد در حال
صحبت با دو زن است که آمدهاند برای اجاره
خانه .یکی از خانمها میگوید« :یه خونه سمت
رزمندگان و گلستان میخواهیم ،میخواهم
نزدیک مادرم باشم ».مرد میپرسد« :چقدر اجاره
میتوانیدبدهید؟»زنمیگوید«:نهایتا 20میلیون
رهن و حدود یک میلیون و دویست اجاره» مرد
یک موردی برایش پیدا میکند و به صاحبخانه
زنگ م یزند .سپس مرد مشاورامالک میگوید
صاحبخانهمیگویندشوهرتانچکارهاست؟وزن
میگوید تو خیابان امام مغازه دارد .مرد امالکی
قطع میکند و میگوید «صاحبخانه گفته خانهام
را به شغل آزاد نمیدهم ،و فقط به گلگهریها
و کارمندان میدهم ».زن میگوید« :آخه چه
فرقی میکند شغل آزاد با کارمند ،مهم گرفتن
اجاره است ».مرد مشاورامالک میگوید« :بعد از
بوکارهابسیاری
شرایط کروناورکوردخیلی ازکس 
ازمستاجراننتوانستند اجارهراپرداخت کنند االن
دیگربسیاری ازصاحبخانههامیگویندخانهشانرا
فقطبهکارمندانوگلگهریهامیدهند.چونهر
اتفاقی بیفتد آنها حقوقشان را میگیرند ».با این
حرفها دو خانم جوان بلند میشوند و میروند.
میخواهم خانهام را به مهندسان
گلگهربدهم
احمدآقا کمی جلو میآید و در حالی که تسبیحاش
را میشمرد ،میگوید« :مورد اجاره با این مقدارپول اجاره
و رهن دارید؟» مرد مشاور امالک میگوید« :فعال موردی
با این مبلغ ندارم .از روزی کرونا آمده وضعیت خانه در
سیرجان خیلی خراب شده است و کسی حاضرنیست از
خانهاشبیرونبیاید.سالهایپیش اینموقعیکعالمه
مورد اجارهایداشتیم ».احمدآقامیگوید«:درمسکنهای
مهر موردی ندارید؟» مرد مشاور امالک میگوید« :نه.
قیمت خانه در مسکنهای مهر هم باال رفته و تقریبا با
نقاط دیگر شهر تفاوتی ندارد .اون موقعها مسکن مهر
ساختند که مشکل مردم بیخونه را حل کنند اما در
واقع این واحدها خود به نوعی تنور معامالت را داغتر
هم کردهاند و به جای اینکه به دست افراد بیخونه برسد
افرادی را میشناسم که چندین خونه درمسکنهای مهر
ثبتنام کردند و االن دادند اجاره» همان موقع یک نفر
میآید و میگوید« :یک واحد آپارتمان دارم درشهرک فدک
 100متری بدون پارکینگ و انباری .میخواهم  30میلیون
پیش و با دو میلیون اجاره بدهید ».مرد مشاور امالک

میگوید« :آقا با این مبلغ کسی آن هم در شهرک فدک
اجاره نمیکند ».مرد هم میگوید« :اجاره نکنند .من فقط
با این قیمت اجاره میدهم .چون برای ساخت این واحد
کلی زیر بار قسط و بدهی رفتم و ماهی دو سه میلیون
بایدقسطبدهم.اگرمیشودبیشترمیخواهمبهمهندسان
گلگهربدهم ».سپس سرش را پایین میاندازد و میرود.
مرد مشاورامالک میگوید« :تمام افزایش قیمت اجارهبها
درسیرجان به علت وجود مهندسان گلگهراست ،آنها
هرمبلغی که صاحبخانه بگوید اجاره میکنند و یکی دو
سالهستندوبعدمیروندشهرخودشان ،اماصاحبخانه
براساس همان نرخ سالهای قبل ملکش را اجاره
میدهد و حاضر نیست پایین بیاید ».او میگوید« :آدم
سراغ دارم برای جور کردن پول پیش خانه طالهای زنش
و یا ماشینش را فروخته است .به نظرتان کسی که تنها
سرمایهاشیعنیطالیاماشینرامیفروشدمیتواندروزی
خانهداربشود؟» میپرسم فکرنمیکنید برخی ازمشاوران
امالک نقش دالالن را بازی میکنند و از این افزایش
قیمتها سود میبرند ،میگوید« :درست است برخی از
مشاور امالکیها به دلیل داشتن چند دستگاه آپارتمان
قیمتها را باال بردهاند تا خودشان سود بیشتری ببرند».
احمدآقا میگوید« :درطرح ملی مسکن ثبتنام کردم اما
هنوزپیامک تاییدش نیامده است فکرکنم تایید نشدم.
مرد مشاورامالک میگوید « :برادرمن ،این طرح هم مثل
طرحمسکنمهراستَ .
گوشتصداباشدچندسالدیگر
افرادی صاحبخانه در این طرح شدهاند که احتیاجی به
خانهندارند».
طرحهایحمایتیدولتبهسرانجاممیرسد
دولت اخیرا اعالم کرده است که بستهای حمایتی
شامل پرداخت ودیعه اجارهبها برای خانوارهای کمدرآمد
ساکن درواحدهای مسکونی کوچک درنظرگرفته است
و همزمان «طرح اقدام ملی مسکن» و «اخذ مالیات از
خانههای خالی» را پیش خواهد برد تا قیمتها در بازار
مسکن متعادل شود .با این حال هنوزمشخص نیست
ودیعهپرداختیقراراستچگونهودقیقاچهتعداد ازافراد
جامعه را پوشش بدهد؟ حاال باید دید وضعیت مسکن
با وجود پیشنهاداتی که در این زمینه شده است ،آرام
میشودیااینموضوعمثلسالهایگذشتهیکمشکل
حلنشدهباقیمیماند.
ساعت 8شب است .احمدآقا امروزهم مانند روزهای
قبل بدون پیدا کردن خانه باید به خانه برگردد .موقع
خداحافظی میگوید« :امیدوارم شما هم به زودی یک خانه
خوبپیداکنیدحداقل اینکهشماوضعتان ازمنبهتراست
و بچه ندارید .ازمن به شما نصیحت؛ نگذارید بچهدارشوید
تا زمانی شرایطاش را داشته باشید ».سپس کنار خیابان
میایستد و منتظر تاکسی است .یک ماشین برایش
بوق م یزند اما او عکسالعملی نشان نمیدهد انگار
ذهنش جای دیگری است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت انجام امور
خدمات نگهبانی و انتظامات دانشکده و سایر واحدهای تابعه

دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی واگـذاری تامیـن نیـروی انسـانی جهـت انجام
امـور خدمـات نگهبانـی و انتظامات دانشـکده و سـایر واحدهـا بـه شـماره  2099092962000009را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارائـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)
بـه آدرس  www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  99/05/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح روز سهشنبه تاریخ 99/05/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز یکشنبه تاریخ 99/06/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دوشنبه تاریخ 99/06/03
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز یکشنبه مورخ 99/05/26
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021- 41934 :دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/25ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «تاميــن مصالــح و
تجهيــزات ،حمــل و اجــرای فیلتــر شــنی و تاسيســات آبرســاني در محــل حوضچــه باطلــه
جدیــد كارخانجــات خطــوط  6 ،5و  7تولیــد کنســانتره آهــن و ســد رســوبگیر» خــود را
از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/05/27در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديد
از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  99/05/20مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران
خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

