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ایرج شکوهی، مدیرکل سازمان انتقال خون کرمان گفت: با توجه به اینکه مرکزیت خانواده مادر است، اهدای 
خون بانوان برای ما بسیار مهم است و باید تاکید کنیم که اهدای خون بانوان هیچ ضرری برای سالمتی شان 
ندارد. مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمان اظهارداشت:  اهدای خون بانوان هیچ ضرری برای سالمتی شان 

ندارد و در صورت احتمال بروز کم خونی از خانم ها خون دریافت نمی شود.
وی با اشاره به کمبود خون در گروه o منفی در استان از آقایان و بانوان کرمانی خواست با مشارکت در پویش 

اهدای خون این کمبود را برطرف کنند.

 نیاز به گروه 
خونی O منفی 

در استان

طوفان کرمان را فرا می گیرد
 رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از بروز تند باد و طوفان شن در روزهای آینده در کرمان خبر داد.حمیده حبیبی  
اظهارداشت: وزش باد و گرد و غبار پدیده غالب روزهای آینده در استان کرمان به خصوص در شرق و شمال استان می باشد. 
وی تصریح کرد:  از سه شنبه روند افزایش وزش باد در کرمان آغاز می شود و شدت طوفان در روزهای پنجشنبه و جمعه به اوج 
می رسد و منجر به بروز طوفان شن در شرق استان و ریزگرد طی روزهای بعد می شود. حبیبی ادامه داد: دمای هوا نیز  روند 
افزایشی می یابد و کمی از روزهای ابتدایی هفته گرم تر می شود اما همچنان امکان سرمازدگی محصوالت کشاورزی وجود دارد.

وی گفت: تا هفته پایانی بهمن ما در استان شاهد ورود هیچ موج بارندگی نخواهیم بود.

چندان راغب نیست تا نامش آورده و چهره اش 
یک  صحبت   از  صمیمی  و  ساده  شود  شناخته 
از  که  می گوید  سخن  فرشته ای  با  ساعته اش 
او  از  داد.  نجاتش  خالف  و  زندان  منجالب 
"زندگی  بگوید.  برای مان  ابتدا  از  می خواهم 
من  خانواده ی  که  شد  چالش  وارد  آنجا  از  من 
بنا  ما  و  کردند  مخالفت  ما  ازدواج  با  و همسرم 
قید  داشتیم،  هم  به  که  ای  عالقه  و  عشق  به 
حمایت خانواده ها را زده و زندگی را با  یکدیگر 
آغاز کردیم اوایل زندگی مشترک مان چند شغل 
تغییر دادم  اما نه درآمد ثابتی داشتم و نه خرج و 
دخل با هم  یکی بود. پس از گذشت چند صباحی 
زندگی روی ناخوش نشان داد و با پیشنهادی که 
دوستانم به من دادند از روی ندانم کاری کم کم 
وارد کارهای خالف و غیرقانونی شدم. اوایل این 
حس برایم همانند تجربه ی یک حس هیجان بود 
و به دنبال تحسین و تشویق بودم که همان هایی 
توسط آنها به این راه رفته بودم تشویقم کردند. 
این کار رفته رفته عمق پیدا کرد و من کامال با 

این مسائل گره خوردم. 

وقتی  زندانی شدم.  و  بارها دستگیر  آن  از  بعد 
پاییزی  روزهای سرد  از  در یکی  بار چندم  برای 
گفت  دادستان  انتقال یافتم  داسرا  به  زندان  از 
صحبت  جمله ای  چند  جوان  این  با  می خواهم 
کنم همه از اتاق بیرون رفتند، دادستان نیک ورز 
به من گفت حیف جوانی ات نیست که در زندان 
تلف شود؟ چرا از این توان و انرژی که داری در 
برای  استفاده نمی کنی، دلت  راه کارهای خوب 
همسر و فرزندانت نمی سوزد؟ که اینجا التماس 
آغوش  در  و  دیده  را  تو  لحظه  شاید  تا  کنند 

بگیرند و کمی دلتنگی شان کم شود؟ 
دادستان  آقای  با شنیدن صحبت های  راستش 
بستم که  با خودم عهد  و همانجا  متحول شدم 
خالف را کنار بگذارم. دادستان محترم در آن روز 
از خواب  مرا  راهنمایم شد  برادری  مانند  خاص 
روشنگر  و  فرشته  و  کرد  بیدار  ساله  چندین 

زندگی من بود.
وی در ادامه می گوید: بعد از مدتی از بند زندان 
رهایی پیدا کرده و به سراغ مغازه قدیمی ام رفتم. 
تغییر  را  آن  کشیدم  دیوارش  و  در  به  دستی 
دادم. ناگفته نماند که خانواده ما از لحاظ مالی 

دستش به دهانش می رسید و اگر بخواهم بهتر 
خامی جوانی  و  شور  دلیل  به  بیشتر  من  بگویم 
پایم به این کارهای خالف باز شد و می خواستم 
راه صدساله را یک شبه طی کنم. خالصه مغازه 
از  را  کارم  قدرت  با  کرد  پیدا  شکلی  و  سر  که 
دادم. شکر  ادامه  با جدیت  و  کردم  صفر شروع 
خدا اکنون بعد از گذشت چند سال صاحب یکی 
خودروهای  روغنی های  تعویض  بزرگترین  از 
راضی ام،  کارم  از  هستم.  کامیون  و  مسافربری 
نمی خواهد  دلم  اصال  و  شده  متحول  زندگی ام 

دوباره روزهای تاریک گذشته تکرار شود.  
می گویم  برمی گردم  گذشته  به  وقتی  حاال 
شده  بازداشت  من  که  بار  نخستین  همان  اگر 
بودم یک مقام مسوول، مانند دادستان محترمانه 
دستش  اینکه  جای  به  میکرد  صحبت  من  با 
باش  ساکت  بگوید  و  گذاشته  بینی اش  روی  را 
با  و  با من صحبت می کرد  را می شنید  درددلم 
نصیحت های دلسوزانه خوب و بد را نشانم می داد 
هیچ گاه اینقدر زمان نمی گذشت تا در آستانه ی 
چهل سالگی به ارزش  یک زندگی پاک و به دور 
از اشتباه پی ببرم. درست است کار خالف درآمد 

حقوق یک  برابر  چندین  شاید  دارد  زیادی 
کارمند.  اما به ترس و اضطرابش نمی ارزد. و  

یک نکته دیگر آن پول برکت ندارد. 
که  سختی  تنها  می گوید:  ادامه  در  وی  
دوباره  برای ساختن  و  بند  از  رهایی  از  پس 
است  مراتبی  سلسله  داشتم  شغلم  و  زندگی 
که برای گرفتن مجوزهای مغازه طی کردم اما 
با سوء پیشینه  افراد  متاسفانه مجوز را برای 
چرا  است  سوال  جای  واقعا  نمی کنند.  صادر 
کسی که خالف را کنار می گذارد و قصد دارد 
به زندگی دوباره برگردد نباید به راحتی مسیر 

خودش را پیدا کند و به جامعه برگردد؟
امروز بزرگترین خواسته ام از دستگاه قضایی این 
است که اگر یک جوان که تازه به راه خالف رفته 
را پیش شما آوردند فورا حکم زندان صادر نکنید 
و یا حداقل حرف هایش را بشنوید کار زیبایی که 
دادستان سیرجان انجام داد. زندان مکانی برای 
ادب شدن نیست، بلکه ترس و قبح آن می ریزد 
نیز یاد  را  دیگری  خالف  کارهای  دارد  و امکان 
زندگی  به  مثل من  کنید  نصیحتش  اگر  بگیرد. 

برخواهد گشت.

گمان  و  دارند  نرفته  راه  که  جوانانی  آن  برای 
می کنند با راه خالف به جایی می رسند میگویم، 
شما  باشد  بسیار  راه  این  در  پول  اگر  حتی 
اعتبار  و  خانواده  که  چرا  بود  نخواهید  ثروتمند 
خود را از دست می دهید و بزرگترین آسیب را 

به خود و خانوادتان وارد می کنید. 
من آدمی بودم که با یک اشتباه و عدم سازگاری 
با شرایط سخت وارد راهی نادرست شدم، شانس 
آوردم که خداوند نیک مردی چون دادستان را 

سر راهم قرار داد، همان روزی که نصیحت او را 
شنیدم به خدا و ایشان و خودم قول دادم زندگی 
با سالمت را آغاز کنم. تنها خواسته ام از خداوند 
این است اگر روزی حتی مجبور شدم باز به آن 

راه قدم بگذارم، نفسی برایم باقی نگذارد.
زمزمه  را  شعر  بیت  این  که  طور  همان  وی 
بروی،  مسجد  به  کفر  بالد  در  اگر  "تو  می کرد: 
این محال است که یک شهر مسلمان نکنی" از 

دفتر بیرون می رفت.

پنج شنبه  شهرستان  شورای  جلسه  هفتمین 
گذشته در محل فرمانداری با حضور اعضای این 
مهندس  آقایان  شامل  مدعوین،  همراه  به  شورا 
مهندس  شهرسازی،  و  راه  اداره  رئیس  زینلی؛ 
نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  رضایی؛ 
جاده ای و مهندس سالجقه؛ رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی با دستور طرح موضوعاتی پیرامون 
وضعیت راه ها و برخی مشکالت مساکن روستایی 

تشکیل شد.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 

شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به  سیرجان  شهر 
شهرستان، آقای رمضان صدوقی؛ رئیس شورای 
شهرستان در ارتباط با موضوعات مطرح شده در 
این جلسه گفت: در جلسه مذکور ابتدا طرح رفع 
بلورد،  مناطق عزت آباد،  نقاط حادثه خیز  معضل 
باسفهرجان و تعیین تکلیف جاده پاریز-هماشهر 
طرح و مورد بحث، بررسی و تبادل نظر اعضا و 

مدعوین قرار گرفت.
سرانه  دریافت  نظیر  دیگری  مباحث  همچنین 
زمین جهت الحاق به طرح هادی روستاها مطرح 

گردید که مطابق مستندات رئیس محترم بنیاد 
اصالحی  تفاهم نامه  براساس  سرانه  این  مسکن، 
صادره از دیوان عدالت اداری بوده و وجهه قانونی 

دارند.
اعضای  پیگیری  افزود:  ادامه  در  صدوقی  آقای 
و  زمین  واگذاری  پیرامون  شهرستان  شورای 
موضوع تعیین تکلیف اراضی بنیاد مسکن از دیگر 
مباحث طرح شده در این جلسه بود. همچنین 
ارائه  راه و شهرسازی ضمن  اداره  رئیس محترم 
گزارشی از نهضت ملی مسکن، از ثبت نام ۲۷ هزار 

و ۴۶۵ نفر در سطح شهرستان در طرح مذکور 
خبر داد.

شایان ذکر است آقای وحید جوان؛ عضو شورای 
همچنین  و  شهرستان  شورای  و  شهر  اسالمی 
نماینده شوراي شهرستان در استان، یکی دیگر 
نامناسب  را  این جلسه  در  موارد مطرح شده  از 
عظیم  منابع  به  توجه  با  ورودی های شهر  بودن 
معدنی عنوان کرد و افزود: این وضعیت در شان 
این شهرستان و مردم عزیز آن نیست و مقرر شد 

این مسئله نیز از سوی اعضا پیگیری شود.

گفتگوی اختصاصی سخن تازه با خالفکاری که به زندگی برگشت؛

نصیحت های دادستان مرا سر به راه کرد
      زهرا شهسواری

 در هفتمین جلسه شورای شهرستان مطرح شد؛

ورودی های شهر در شان سیرجان نیست

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره ۱۴۰۰/۱۳/ف )نوبت سوم(

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» بومي سازي تپ چنجر غیر 
مکانیکی on load  با سطح ولتاژ ۷ کیلوولت« مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی، اقدام به 
شناسايی و ارزيابی شركت هاي دانش بنيان واجد شرايط نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند 
جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابی شركت ها و سازندگان )دانش بنيان( به آدرس 
الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود 
نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر 
تا تاريخ يكشنبه مورخ 1400/11/17 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت 

ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/11/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/11/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/25 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و  اجرای جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(  فاز یک

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و  اجرای 

جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع( فاز یک ( به شماره ۲۰۰۰۰۰56۷۴۰۰۰۱۰5 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


