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یک خانواده افغانستانی از زندگیشان در سیرجان میگوید

با همه دوست هستیم
 نجمه محمودآبادی
روستا پر از خانههای کاهگلی است .جوی
آب قنات از میان روستا میگذرد .درختان
بیبرگ به استقبال زمستان رفتهاند .آفتاب
بیرمق پاییزی خودش را از دیوار خانهی
«غنی» باال میکشد .دخترانش روی حیاط
بازی میکنند و صدای خندههایشان حواس
پدر را پرت میکند .پدر ساکت روی دو زانو
نشسته است و به صدای خندهی دخترانش
گوش میکند و لبخندی گوشهی لبش
نشسته است .چهار دختر با موهای بور و
چشمان عسلی و پوستی گندمی با دوسال
فاصلهی سنی روی حیاط سیمانی خانه سرد
به دنبال هم گذاشتهاند .حاال دخترعموها هم
به آنها اضافه شدهاند .گوشهی حیاط ،باغچهای
است که درون آن یک درخت انار کاشته شده
و یک درخت انگور .سر شیر آب کاسهی بزرگ
و تمیزی پر از آب است .غنی توضیح میدهد:
«تابستان داغی بود .گنجشکها هالک آب
بودند .کاسه را آب میکردم ،میآمدند آب
میخوردند .دیدم کاسهی آب مشتری زیاد
دارد ،برنداشتمش».
دختران غنی بازی را رها کردهاند و
دم در اتاق صف کشیدهاند .غنی به روی
دخترانش میخندد« :بیایید داخل .چرا
دم در؟» .دختران وارد میشوند به ترتیب
سن مینشینند ،مثل پدر روی دو زانو.
دامنهایشان را مرتب میکنند و دستهای
حنا بستهشان را روی پاهایشان گذاشتهاند.
آرام و مودب .پیراهنهای رنگارنگ پوشیدهاند،
زرد و قرمز و سبز و نارنجی .اتاق پر از رنگ
میشود .پر از نور .از چشمانشان شادی
میبارد .مادر موهایشان را بافته است .دختر
بزرگتر  12ساله است و بعدی  10ساله و 8
ساله و  6ساله .مهتاب و ماهور و مینا و مرجان.
غنی اسم دخترانش را میگوید« :اینها قلب من
هستند .نفسم .داراییام» .دختران چشم از پدر
برنمیدارند .تا مادر بیاید در اتاق میمانند.
گلرخ ،همسر غنی با سینی پر پیمانی از نان
چرب و شیرین ،کماچ و مربایی وارد میشود.

میرود و میآید و هر بار چیزی میآورد.
کاسهی میوه .سینی چای .تخمه و آجیل.
آلو خشک و توت خشک .به نظر میرسد هر
چه در پستو دارد را برای پذیرایی از مهمان
دریغ نمیکند .حاال نشسته کنار غنی شانه
به شانهی مردش .غنی که حرف میزند با
مهر نگاهش میکند .پیراهن آبی پررنگی به
تن دارد با گلهای ریز زرد .زیباست .مثل
دخترانش.
اتاق مهمانخانه سه در چهار است .پردهاش
و روکش بالشتهایش همه سوزن دوزیهای
کار دست گلرخ است .شبیه پته خودمان .رنگ
به رنگ ،پر نقش و نگار .گوشهی مهمانخانه
کامپیوتر قدیمی قرار دارد .مادر پارچه بزرگ
سفیدی رویش انداخته است .مال پسرش
است که االن دانشجوست و چند ماهی است
که خانه نیامده است .کف اتاق را با فرش قرمز
رنگی پوشاندهاند .پنجرهی اتاق مهمانخانه باز
میشود به آغل گوسفندان .کرهای ایستاده
پشت پنجره و ما را نگاه میکند .مرغ و
خروسها هم البهالی برهها و گوسفندها
میچرخندند و نوک بر زمین میزنند .این
گوسفندان تنها سرمایههای زندگی غنی
هستند .غنی از راه چوپانی و گوسفندداری
امرار معاش میکند.
اتاقهای خانهی غنی همه در یک ردیف
قرار دارند و درهایشان رو به حیاط باز میشود.

یکی هال است و دیگری آشپزخانه .اتاق دیگر
اتاق خواب دختران است و اتاق آخری اتاق
پسر .اتاقی هم که دیوار به دیوار مهمانخانه
است اتاق زن و شوهر .دختران ،دوستانشان را
به اتاق خود بردهاند .حیاط خلوت شده است و
سکوت برقرار است .زن و شوهر کم حرفاند.
«من در ایران به دنیا آمدم .در ایران
بزرگ شدم .در ایران ازدواج کردم و در ایران
صاحب بچه شدم .گلرخ هم همینطور .پدرم
قبل از به دنیا آمدن من از افغانستان به ایران
مهاجرت کرد .چهار برادر دارم .هر چهارتا اینجا
همسایههای من هستند .بعد از پدرم ،عموهایم
هم به ایران آمدند .عموی بزرگم چند سال
در ایران ماند و بعد از سرنگونی طالبان به
افغانستان برگشت .حاال پشیمان است اما دیگر
نمیتواندبیایید».
غنی همان اندازه که افغانستانی است
خودش را ایرانی هم میداند .اگر چه اینجا
زیاد مهربانی ندیده است« :روزی که زمین
اینجا را با برادرهایم خریدیم و میخواستیم
ساختوساز کنیم هیچ کدام از همسایهها به
ما آب و برق ندادند ».غنی اشاره میکند به
خانهی ته کوچه« :البته همه مثل هم نیستند.
همسایه آخر کوچه همان که در خانهاش
کرم رنگ است ،حاجی به ما آب و برق داد
تا ساختوساز کنیم .کلیدهای خانهاش را هم
به ما داد .خدا خیرش دهد .گوسفندهایم را

عکس تزئینی است

هم در باغ حاجی ،بعضی وقتها میچرانم .مرد
خیلی خوبی است .خیلی هوای ما را دارد .اگر
حمایت نکرده بود صاحب خانه نمیشدیم».

سالها طول میکشد تا غنی بتواند خودش
را در روستا جا بیندازد و همسایههایش به
او و برادرانش اعتماد کنند« :االن تقریبا با

روند رو به افزایش تعداد خانوادههای تک نفره در ایران

 پاسارگاد
مدیرکل اموربینالملل معاونت امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری با اشاره به روند خانوادههای تک نفره در
ایران گفت :در روند سرشماریها در سال  ،۸۵خانواده
تکنفره  ۵.۲و در سال  ۷.۱ ،۹۰و در آخرین سرشماری به
 ۸.۵درصد رسیده است و این نشان می دهد که باید توجه
جدی به این الگوها داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،لیال فالحتی در مراسم افتتاحیه
مرکز بینالمللی گفتگوی خانواده با بیان اینکه در یک
دهه گذشته تغییرات شگرفی در ارتباطات و پدید آمدن

اشکال جدید رسانهها و الگوهای روابط داشتهایم که ساختار
کنش و ارتباطات را در خانواده تغییر داده است ،گفت :یکی
از مهمترین تغییرات افزایش تنهایی و انزوا در جامعه ای
است که بر اساس مطالعاتی که در سال  ۲۰۱۸در پایگاه
فوربز منتشر شده است بیش از  ۲۲درصد از بزرگساالن در
ایاالتمتحده و  ۲۳درصد از انگلستان عنوان کردهاند که
همیشه یا اغلب اوقات احساس تنهایی ،کمبود مصاحبت و
دوستی و یا حتی احساس ایزوله بودن دارند.
وی ادامه داد :این وضعیت محدود به کشور آمریکا یا
انگلیس نیست .مطالعهای که در اکتبر سال  ۲۰۱۹انجام

شد نشان داد که در کشور ژاپن بیش از  ۵۰۰هزار نفر از
افراد زیر  ۴۰سال عنوان کرده بودند که در شش ماه گذشته
یا از خانه خارج نشده بودند یا با کسی در ارتباط نبودهاند.
این الگوها در اشکال خانوادهها نیز دیده می شود به طوری
که روند خانوادههای تک نفره در کانادا امسال به  ۲۸درصد
و در اتحادیه اروپا به  ۳۴درصد رسیده است.
فالحتی افزود :ایران نیز از این روند مجزا نیست و
میبینیم که در روند سرشماریها در سال  ، ۸۵خانواده
تک نفره  ۵.۲و در سال  ۷.۱ ،۹۰و در آخرین سرشماری به
 ۸.۵درصد رسیده است و این نشان می دهد که باید توجه

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر،

جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای ساختمانی و الیروبی انهار و لولهها و کانالهای
هدایت آبهای سطحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :انجام عملیات تنظیف
و رفـت و روب معابـر ،جمـعآوری زبالـه ،جمـعآوری پسـماندهای سـاختمانی و الیروبـی انهـار و
لولههـا و کانالهـای هدایـت آبهـای سـطحی در محـدوده منطقـه دو شـهرداری سـیرجان) بـه
شـماره  2098005674000089را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت
قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت
در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1398/09/25میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :سـاعت  18:00روز سهشـنبه تاریـخ
1398 /10 /03
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/10/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1398/10/15
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه
و ارایـه پاکتها
الـف :آدرس :سـیرجان -میـدان انقلاب -شـهرداری مرکـزی -امـور قراردادهـا .تلفـن:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آویــن پســته ســرآمد ســیرجان در تاریــخ
 1398/07/08بــه شــماره ثبت  4728به شناســه ملــی 14008655908
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش ،صــادرات و واردات ،توزیــع و پخــش،
حــق العمــلکاری کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی و تجــاری ،اخــذ و اعطــای
نمایندگیهــای داخلــی و خارجــی ،اخــذ وام و تســهیالت از بانکهــا و
موسســات مالــی و اعتبــاری ،و شــرکت در مزایــدات و مناقصــات دولتــی و
خصوصــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان -شهرســتان ســیرجان -بخــش مرکــزی-
شــهر ســیرجان -محلــه شــهرک رزمنــدگان -خیابــان جهــاد -کوچــه جهــاد5
[گلســتان ،]6پــاک  ،0طبقــه منفــی  1کــد پســتی  7816859761ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  30000000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  1000ســهم  30000000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  10500000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی شــماره  3613/3مــورخ  1398/06/31نــزد بانــک صــادرات ایــران
شــعبه مطهــری بــا کــد  3613پرداخــت گردیــده اســت و الباقــی در تعهــد
صاحبــان ســهام میباشــد.

اعضــا هیئتمدیــره آقــای مهــدی محمــودی مومنآبــادی بــه شــماره ملــی
 3060252564و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم فاطمــه محمــودی مومنآبــادی
بــه شــماره ملــی  3060432937و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال خانــم عطیــه فتاحــیزاده بــه شــماره ملــی  3071250673و بــه
ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای آقــای مهــدی محمــودی مومنآبــادی بــه
ســمت مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای حســین دهیــادگاری
بــه شــماره ملــی  3060530068بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی آقــای منوچهــر دهیــادگاری بــه شــماره ملــی 3071054009
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()697597

همه دوست هستیم .همه ما را
میشناسند و مشتریهایم هستند.
همه بهم اعتماد دارند .چند سالی
است که خرید و فروش پسته هم
میکنم .خدا را شکر سخت گذشت
اما گذشت».
«یک بار دوستی میخواست
به افغانستان برود .خواهرم عروس
عمویم است و ساکن افغانستان.
کلوچههای ایران را خیلی دوست
دارد .رفتم بازار قدیمی سیرجان و
یک کارتن کلوچه خریدم و برایش
فرستادم .خواهرم زنگ زد که کارتن
کلوچه تاریخ مصرفش گذشته بود و
کلوچهها خراب شده بودند .خیلی
خجالت کشیدم .به سراغ مرد بازاری
رفتم .گلرخ و بچهها هم همراهم
بودند».
غنی ساکت میشود .انگار تعریف
کردن این خاطره برایش سخت
و دردناک است« :گفتم حاجی
کارتن کلوچهای که هفتهی پیش
خریدیم تاریخ مصرفش گذشته بود.
شروع کرد به فحش دادن .گفت برو
گمشو افغانی کثیف .برگرد کشورت.
شما کثافتها مگه میفهمین تاریخ
مصرف چیه .هر آشغالی که بهتون
بدیم از سرتون زیاده».
غنی خاطرهی خوب زیاد دارد،
خاطرهی پزشکی که جان زنش را
سر زایمان مرجان نجات داده بود.
خاطرهی دکترهای درمانگاه روستا که مهربانند
و صبور .خاطرهی معلمهای مدرسه که پسرش
را تشویق کردهاند درس بخواند و دانشگاه رود:

جدی به این الگوها داشته باشیم.
مدیرکل امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری با بیان اینکه معاونت از سال  ۹۷طرح
گفتگوی ملی خانواده را به عنوان راهبرد مهم برای
شناسایی و حل بنیادی مسائل اجتماعی از جمله امور
خانواده در ایران امروز ،برای ایجاد بستر دائمی برای
گفتگوی چهره به چهره در میان گروههای اجتماعی آغاز
کرده است ،گفت :تاکنون این طرح در  ۳۱استان اجرا شده
است و تالش داریم با تاسیس این مرکز تجارب را در اختیار
دیگر کشورها قرار دهیم.

«خاطرات بدمان کم است .خدا را شکر».
خانوادهی گلرخ هم در همین روستا ساکن
هستند .گلرخ توضیح میدهد« :برادرم از
همهی وسایل برقی سر درمیآورد .هر وسیلهی
برقی که خراب شود در چند دقیقه درست
میکند» .بعد تعارف میکند اگر وسیلهی
برقی خرابی دارم بدهم گلرخ تا برادرش برایم
درست کند« :حیف که درس نخواند .خیلی
هوشش خوب است» .چایسازی که سالها
خراب شده و گوشهی پارکینگ خانه افتاده بود
را میبرم میدهم دست گلرخ .تلفن میکند
که بیایید چای ساز را برادر درست کرده است.
همهی دختران گلرخ و غنی به مدرسه
میروند« :خودم زود عروس شدم اما دخترامو
زود عروس نمیکنم ،دلم میخواد برن
دانشگاه .درس بخونند .باسواد بشن».
افغانیها ،افغانستان ،تابعین افغان ،کارگر
افغانی ،زنان افغانی و ...همه و همه واژههایی
هستند که بارها شنیدهایم .هربار جرم و
جنایتی در اطرافمان روی داده است،
ذهنمان به سمت اتباع «افغانستانی» کشیده
شده است .هربار خواستهایم تا ساختمانی را
بسازیم به سراغ کارگران «افغانی» رفتهایم؛
کارگرانی اغلب با زور و بازوی قویتر! کودکان
کار «افغانی» همواره یکی از مسایلی بوده
است که ذهن مددکاران اجتماعی را به خود
مشغول ساخته است و لیستی که هرچقدر
آن را ادامه دهیم ،به نگاهی «حاشیهای»
و تنشزا از اتباع افغانستانی میرسیم.
طبق آماری که وزارت امور مهاجرین و
عودتکنندگان افغانستان در سال ۱۳۹۶
به نشر رسانده  ۸۳۹٬۹۱۲تن از مهاجرین
افغانستان در ایران دارای کارت پناهندگی
آمایش ۳۰ ،هزار تن دارای سند طوالنی
مدت ۴۵۰ ،هزار تن دارای گذرنامه کوتاه
مدت و  ۷۳۴٬۶۲۲تن فاقد مدرک در ایران
زندگی میکند .بیشتر مهاجرت افغانستانیها
به ایران در سالهای جنگ ایران و عراق و
همزمان با جنگهای داخلی افغانستان اتفاق
افتاد .همچنین در سرشماری که در سال
 ۱۳۹۵مرکز آمار ایران منتشر کردهاست
مهاجرین افغانستان بیشتر در استانهای
تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان و «کرمان»
زندگی میکنند .یعنی همینجا بیخ گوش
ما ،سالهاست که کنارمان هستند اما هنوز
آنها را به عنوان شهروند این شهر و کشور
قبول نداریم.

«آگهیمناقصهعمومیشماره(»98-47نوبتدوم)

شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در نظر دارد به منظور حمل و تخلیه ساالنه حدود 700/000
(هفتصد هزار) تن گندله از محل دپوی گندلهسازی شماره دو مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر به
محل دپوی خود به فاصله تقریبی ( 15پانزده) کیلومتر اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط بومی شهرستان سیرجان که دارای مجوز حمل و نقل بار بین شهری
مورد تایید ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان و دارای حداقل ماشینآالت به شرح ذیل میباشند ،دعوت به
عمل میآید حداکثر تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ  98/09/30تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر
اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
شماره مناقصه

89-74

موضوع مناقصه
حمل حدود هفتصد
هزار تن گندله

شرایط
مجوز حمل و نقل بار بین شهری مورد

تایید ادارهکل راه و شهرسازی
استان کرمان

حداقل ماشینآالت مورد نیاز
جهت حمل گندله

حداقل  01دستگاه کامیون

مدارک:
 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی (کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و( )...مدارک شرکت باید
ثبت در شهرستان سیرجان باشند).
 -3مجوز حمل و نقل بار بین شهری مورد تایید ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان (مهم)
 -4رزومه ،سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوقالذکر (سوابق و رزومههای ارسالی میبایست مربوط
به سال 94تا کنون و با موضوع مرتبط باشند).
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر
 -6مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
شرایط:
 -1شرکت پیشنهاد دهنده باید دارای حداقل  2سال سابقه کار و فعالیت در بخش خدمات حمل و نقل بینشهری باشد.
 -2تامین کلیه ابزارآالت ،تجهیزات ،نیروی انسانی و ماشینآالت مورد نیاز جهت حمل و تخلیه گندله برعهده پیمانکار
میباشد.
 -3پیمانکار موظف به تامین ماشینآالت حمل براساس نیاز به حمل ساالنه حدود ( 700/000هفتصد هزار) تن گندله
میباشد.
 -4تسطیح و نگهداری جاده خاکی مسیر حمل به مسافت تقریبی  3کیلومتر (به وسیله یک دستگاه تانکر آبپاش با
حداقل ظرفیت  14000لیتر و یک دستگاه گریدر کاترپیالر  12Gیا مدلهای مشابه) به عهده پیمانکار میباشد.
توضیحات:
 -1محل بارگیری ،دپوی گندلهسازی شماره یک و دو مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر میباشد( .بارگیری به عهده کارفرما
میباشد)
 -2محل تخلیه ،دپوی شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان-
شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گلگهر ،کارخانه ذوب و ریختهگری شماره یک (به فاصله تقریبی  15کیلومتر از مبدا)
می باشد( .تخلیه به عهده پیمانکار میباشد)
 -3ارایه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42273806تماس حاصل نمایید.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

