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زن همسرکش از قصاص نجات یافت

بخش اجتماعی- زن میانسالی که حدود 10 سال قبل به اتهام 
مشارکت در قتل شوهرش به قصاص محکوم شده بود با تالش 
شهید  قضایی  مجتمع  اختالف  حل  شورای  اعضای  و  قاضی 
کچویی از مجازات مرگ رهایی یافت. سرپرست مجتمع شهید 
کچویی شورای حل اختالف تهران )ویژه زندان( در تشریح این 
زنان  زندان  امور  ارجاعی در  معاون  اعالم  براساس  خبر گفت: 
شورای حل اختالف تهران، زنی که به جرم مشارکت در قتل 
عمدی همسر خود از تاریخ ۲۹ خرداد 1۳۹0 به مدت قریب به 
10 سال در حبس به سر می برد و حکم قصاص او صادر شده 

بود از مرگ نجات یافت.
متعدد  جلسه های  برگزاری  از  پس  زن  این  کرد:  تصریح  وی 
دادگاه در تاریخ ۲۷ مهر 1۳۹۲ به موجب حکم صادره از شعبه 
۲ دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص نفس محکوم شد 

و این حکم در شعبه ۶ دیوان عالی کشور تأیید شد.
تهران  اختالف  حل  شورای  کچویی  شهید  مجتمع  سرپرست 
تصریح کرد: اعضای شورای حل اختالف با استعانت از خداوند 
و تالش های بسیار قاضی و اعضای شعبه شماره ۳0۴۷مجتمع 
شهید کچویی شورای حل اختالف تهران مستقر در زندان زنان 
شهرری و انجام نشست های متعدد با اولیای دم برای گذشت 
از قصاص و مصالحه اقدام کردند که در نتیجه با جلب رضایت 
از اولیای دم و گذشت ایشان از حقوق شرعی و قانونی خود، 

مددجو پس از 10 سال از چوبه دار رهایی یافت.
وی گفت: در این پرونده به دلیل اینکه اولیای دم فوت کرده و 
حق قصاص به ورثه وی به ارث رسیده و تعداد اولیای دم به 
برخورد  با مشکل  کار جلب رضایت  بود  یافته  افزایش  یکباره 
کرد. با توجه به گذشت تعدادی از اولیای دم، ۳ نفر از ایشان 
خواهان اجرای حکم قصاص بودند که در نتیجه در تیر سال 
به  استیذان  برای  ناحیه ۲۷  دادسرای  از سوی  پرونده   1۳۹۷

دادستانی ارسال شد.
زیادی  پرونده مزبور، پیچیدگی های  قربانیان خاطرنشان کرد: 
داشت که اعضای شورای حل اختالف با تالش و پیگیری های 
مداوم رضایت اولیای دم را جلب کردند؛ این پرونده نمونه ای 
از خدمات خالصانه و تأثیر مثبت عملکرد شورای حل اختالف 

برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

شگرد عجیب مرد شیاد برای اغفال 
زنان راننده 

بخش اجتماعی- چند روز قبل زنی جوان در تماس با پلیس 
از سرقت خودروی خود خبر داد و گفت من در آژانس بانوان 
مشغول به کار هستم. شخصی با آژانس تماس گرفت و تقاضای 
خودروی مدل باال کرد. من برای بردن مسافر راهی آدرس مورد 
بر  سوار  آراسته  ظاهری  و  موجه  چهره  با  فردی  و  شدم  نظر 

خودرویم شد.
افزود: آن مرد در طول راه خود  به گزارش خبرآنالین شاکی 
تلفن  با  درحالی که  و  کرد  معرفی  نظامی  پرسنل  از  یکی  را 
همراهش صحبت می کرد و چیزهایی درباره کارش می گفت، از 
من خواست مقابل یک مرکز نظامی توقف کنم. قرار بود ما در 

این مرکز نظامی شخص دیگری را سوار کنیم.
مال باخته جوان ادامه داد: مسافرم از خودرو پیاده شد و چند 
کلمه ای با دژبان صحبت کرد. سپس به سمت من برگشت و 
مدعی شد چون من خانم هستم نمی توانم وارد مرکز نظامی 
او  تا  قرار دهم  اختیارش  را در  از من خواست خودرو  و  شوم 
به دنبال شخص مورد نظر برود. به قدری رفتار او محترمانه و 
معقول بود که اعتماد کردم و خودرو را در اختیار او قرار دادم. 
مسافرم سوار بر خودروی من داخل مرکز شد. بعد از یک ساعت 
که برنگشت سراغ دژبان رفتم ، آن موقع بود که متوجه شدم 
در ورودی مربوط به منزل های سازمانی است و در خروج در 
سمت دیگر قرار دارد و شخص مسافر اقدام به سرقت خودرو 

کرده است .
بنا بر این گزارش با شکایت زن جوان تحقیقات آغاز و تصویر 
سارق خودرو از دوربین های مقابل دژبانی گرفته شد. همچنین 
شماره ای که مسافر سارق با آن با آژانس تماس گرفته بود نیز 
به دست آمد. در ادامه تحقیقات مشخص شد شماره ای که با 
آن تماس گرفته شده، متعلق به زن جوانی به نام مریم است 
که خودش نیز راننده آژانس بانوان است و خودرویش با همین 

شگرد مورد سرقت قرار گرفته است.
تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان پلیس به 
مرد جوانی به نام فرامرز رسیدند. او که از سارقان سابقه دار بود 
قبل از این نیز با معرفی خود به عنوان مأمور و مقام دولتی اقدام 

به سرقت خودرو کرده بود.
یکی  در  فرامرز  مخفیگاه  نهایت  در  حاکیست  گزارش  این 
از  اکیپی  و  شد  شناسایی  ورامین  اطراف  شهرستان های  از 

کارآگاهان پس از گرفتن نیابت قضائی وارد عمل شدند.
نظر  زیر  نامحسوس  به صورت  را  فرامرز  مخفیگاه  مأموران 
گرفتند و موفق شدند متهم جوان را دستگیر کنند. در بازرسی 
نیز  برلیانس  خودرو  یک  سوئیچ  متهم  مخفیگاه  از  انجام شده 
کشف شد. متهم ابتدا منکر سرقت بود اما در مواجهه با شکات 
و مدارک پلیسی به سرقت ها اعتراف کرد و گفت غیر از سرقت 
از دو راننده زن جوان، خودروی برلیانسی را نیز به همین شیوه 
در شهرستان شهریار سرقت کرده است. سرهنگ کارآگاه داوود 
فرد، جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: 
متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس دادسرای ناحیه 1۵ 
برای تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس قرار گرفت و شناسایی 

سایر مال باختگان احتمالی ادامه دارد.

ازاختالالتصوتیچهمیدانیم؟
بخش اجتماعی- رضوی استادیار گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: نکته حائز اهمیت در بحث اختالالت صوتی این است که گرفتگی صدا 
هرچند جزئی باشد اگر دو هفته طول بکشد، فرد حتما باید به پزشک مراجعه 

کند؛ زیرا ممکن است پیش درآمدی بر سرطان یا توده های خطرناک باشد.
فرهاد ترابی نژاد در گفت وگو با ایسنا در خصوص معیارهای یک صدای طبیعی 
بیان کرد: یکی از معیارهایی که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد این 
است که از نظر سنی، صدای افراد باید با همساالن خود همخوانی داشته باشد؛ 
به طور مثال اگر فرد جوان است، صدایش باید با جوانان همسال خود و اگر 
سالمند است با سالمندان همسال خود مطابقت داشته باشد، پس اگر مثال 
صدای یک خانم ۳0 ساله مثل صدای یک دختربچه باشد، غیرطبیعی تلقی 
می شود. همچنین صدا باید از نظر جنسیتی نشان دهنده آن جنسیت باشد؛ 
مثال گاهی صدای مردان جوان مشابه صدای خانم هاست و مخصوصا پشت 
تلفن اشتباه گرفته می شود. مسئله دیگر این است که صدا باید بهداشتی باشد 
و با روش های غیر بهداشتی تولید نشده باشد؛ به عنوان مثال متاسفانه بعضی 
از افراد برای آواز و نوحه خواندن سیگار می کشند تا صدایشان را کلفت کنند، 
این صدای تولید شده بهداشتی نیست و در آینده آسیب های جدی به حنجره 

و سالمتی فرد خواهد زد.
وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت در بحث اختالالت صوتی این است که 
گرفتگی صدا هرچند جزئی باشد اگر دو هفته طول بکشد، فرد حتما باید به 
پزشک مراجعه کند؛ زیرا ممکن است پیش درآمدی بر سرطان یا توده های 
خطرناک باشد؛ بنابراین آن صدا باید هرچه سریع تر بررسی شود. ما بدون 
تجهیزات نمی توانیم حنجره را ببینیم و فقط صدایش را می شنویم، می توانیم 

صدای فرد را مشابه یک کپی یا تصویر حنجره تلقی کرد.
استادیار گروه گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: اختالالت 
صوت در سه گروه قرار می گیرند؛ یک گروه از اختالالت صوت ناشی از اختالل 
سیستم عصبی است؛ به عنوان مثال یک عصب دچار مشکل، قطع یا ضعیف 
می شود یا اینکه تحت فشار قرار می گیرد؛ در نتیجه مشکل صوتی ایجاد می شود 
که ممکن است یک طرفه یا دوطرفه باشد و شکل های متفاوتی داشته باشد؛ 
به عنوان مثال ممکن است یک عصب خاصی در حنجره دچار مشکل شود و 
خواننده ها نتوانند نت های باال را اجرا کنند، ولی در حرف زدن عادی مشکلی 

نداشته باشند.
ترابی نژاد ادامه داد: گروهی دیگر از اختالالت هستند که  آن ها را عملکردی 
می نامیم. همان طور که از اسم این گروه پیداست، اختالل صدا ناشی از عملکرد 
نادرست حنجره است یا به عبارتی فرد از حنجره خودش استفاده درستی نکرده؛ 
به عنوان مثال فردی که به تماشای فوتبال می رود و در آنجا دادوفریاد می کند، 
دچار گرفتگی صدا می شود. اگر این کار به صورت موقتی یک بار انجام شده باشد، 
بعد از مدتی استراحت کردن و  مقداری رعایت کردن، صدای فرد به حالت عادی 
باز می گردد، اما اگر این کار را مداوم انجام دهد دچار آسیب جدی و دائمی به 

صدا می شود.
وی خاطرنشان کرد: یک نوع دیگر از اختالالت صوتی که متأسفانه در سال های 
اخیر خیلی زیادتر شده استفاده نادرست از صدا است؛ به عنوان مثال فرد دائما با 
داد، پرخاش، عصبانیت، یا بغض صحبت می کند؛ یعنی از صدای واقعی و درست 
خود استفاده نمی کند که این موضوع باعث می شود به صدای آن فرد، آسیب وارد 
شود. یک اختاللی  که در سال های اخیر خیلی مطرح شده  MTD  است که 
ترجمه فارسی آن »گرفتگی صدا ناشی از انقباض عضالت حلق و حنجره« است. 
منشأ این اختالل استفاده غلط از صداست. در شرایط فعلی بد استفاده کردن 
از صدا، در جامعه ما بسیار زیاد شده است؛ در نتیجه چین های صوتی دچار 
مشکل می شوند که  باعث گرفتگی صدا می شود که این مشکل طی یک روند در 

گفتاردرمانی قابل درمان است.
ترابی نژاد اظهار کرد: گروهی دیگر از اختالالت صوتی، دسته ای هستند که به 
آن ها اختالالت عضوی گفته می شود که در این اختالل ها حنجره به عنوان یک 

عضو، دچار مشکل می شود. یک گروهی از این  افراد که در جامعه ما خیلی مظلوم 
واقع شده اند، افرادی هستند که به علت سرطان، حنجره آن ها را به صورت کامل 
بر می دارند، به طوری که سِر نای مستقیم به زیر گردن )باالی جناغ( می آید و به 

بیرون باز می شود؛ یعنی دیگر هوا از دهان رد نمی شود و مستقیم از سوراخ روی 
گردن  وارد ریه می شود.

این فوق تخصص گفتاردرمانی ادامه داد: این افراد در هفته ها و ماه های اول بعد 
از عمل به شدت سرفه می کنند، ترشحات بسیار زیادی دارند. معموال به علت 
از دست دادن توانایی حرف زدن، به درجات متفاوتی دچار آشفتگی و احساس 
ناامیدی و ناراحتی می شوند.این افراد عالوه بر مشکالت تنفسی که دارند، درگیری 
های جانبی دیگری هم دارند از جمله از دست دادن بویایی. معموال در این افراد 
که سرطان در حنجره داشته اند، شیمی درمانی هم انجام می شود و بعد از عمل 
جراحی رادیوتراپی هم انجام می دهند که رادیوتراپی باعث یک آسیب سطحی به 
عضالت گردن و ناحیه زیر چانه می شود و از طرفی عضالت ناحیه گردن و مری را 
سفت می کند؛ به همین علت غذا خوردن برای این افراد دشوار است. از یک طرف 
سرطان و از طرفی دیگر رادیوتراپی باعث می شود که بیمار قادر به صحبت کردن 
نباشد. خوشبختانه با گفتار درمانی می توانیم کمک قابل توجهی به بهبود بلع، 

تغذیه و همچنین تولید دوباره صدا بکنیم.
وی عنوان کرد: از سه روش می توان برای توان بخشی گفتاری استفاده کرد. یک 
روش استفاده از حنجره مصنوعی است. در این روش با فشار دادن دکمه ی روی 
یک وسیله الکتریکی به نام الکتروالرینکس، یک ارتعاش مکانیکی ایجاد می شود. 
این دستگاه را بر روی گردن فرد قرار می دهند، آن ارتعاش از قسمت پایینی  وارد 
فضای گردن و حلق می شود و یک صدای ماشینی یا اصطالحا روبوتیک تولید 

می کند که  فرد می تواند برای صحبت کردن از آن استفاده کند.
ترابی نژاد گفت: نوع دیگری از توان بخشی گفتاری به گونه ای است که با جراحی 
یک لوله کوچک یک طرفه )پروتز صوتی( را بین مری و نای قرار می دهند و فرد 
باید انگشت خود را روی استوما یا سوراخ روی گردن بگذارد تا هوا وارد پروتز و 
از آن وارد دهان شود تا بیمار بتواند صدا تولید کند و حرف بزند. هزینه حنجره 
مصنوعی  در حال حاضر در بازارهای ایران از حدود سه میلیون تومان شروع 
می شود و تا حدود 1۸ تا ۲0 میلیون تومان می رسد. حنجره مصنوعی مرتبا باید 
شارژ شود و باطری مصرف می کند. استفاده از این دستگاه باعث می شود که بیمار 
به آن وابسته شود. همچنین از نظر اقتصادی عالوه بر هزینه ای باالیی که دارد، 

موجب خروج ارز از کشور می شود.

وی در خصوص معایب استفاده از پروتز صوتی گفت: براساس آخرین اظهاراتی که 
از بیماران شنیده ام، فردی 10 میلیون هزینه جراحی حنجره اش شده درحالی که 
حدود یازده میلیون هزینه پروتز پرداخت کرده است. همانطور که گفته شد در 
این روش باید یک لوله کوچک یک طرفه )پروتز( بین مری و نای کار 
بگذارند. این پروتزهر شش ماه یک بار باید عوض شود و بیمار دوباره 
به اتاق عمل برود، یعنی هزینه باالیی دارد. از طرفی ممکن است در 
گذر زمان از کنار آن ترشحات وارد ریه شود. از همه مهمتر اینکه باز 

هم فرد وابسته به یک وسیله شده و ارز از کشور خارج شده است.
این فوق تخصص گفتاردرمانی ادامه داد: یکی دیگر از روش های 
توان بخشی گفتار در افراد الرنجکتومی شده، آموزش گفتار مروی 
است. در گفتار درمانی از روشی خاصی برای تولید صدا  استفاده 
می شود که طی آن به  فرد آموزش می دهیم هوا را قورت دهد، بعد 
هوا را آزاد کند تا صدا تولید شود، یادگیری این روش معموال بین 
یک تا دوماه طول می کشد. فرد الرنجکتومی که در گفتاردرمانی 
تولید صدا به روش مروی را آموخته، به هیچ وسیله ای برای صحبت 
کردن نیاز ندارد و می تواند راحت صحبت کند و فعالیت های روزمره 
خود را انجام دهد. در این روش به قطعه خارجی نیاز نیست و برای 
به دالیل خاصی  اما  ندارد،  ارز  اقتصادی و خروج  کشور هم ضرر 
پروتز  وارد کننده  مالی که شرکت های  از جمله سوء استفاده های 
بیماران  به  مروی  گفتار  روش  می دهند،  انجام  الکتروالرینکس  و 

پیشنهاد نمی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که افراد از چه سنی باید برای درمان 
اختالالت صوتی مراجعه کنند، بیان کرد: توصیه می کنم که افراد هرچه سریع تر 
به پزشک مراجعه کنند. به محض اینکه بلوغ تمام می شود و دوره  جوانی شروع 
می شود اگرافراد دچار اختالل صوتی هستند و صدایشان با همسن و سال های 
خودشان فرق دارد، باید به پزشک مراجعه کنند. متاسفانه در بسیاری از افراد این 
تفکر غلط وجود دارد که صدای آن ها دیگر تغییر نمی کند، در صورتی که شاید 
خود همین افراد، مثل بقیه جامعه، به شکل دیگری به این باور رسیده اند که صدا 
می تواند تغییر کند. هنگامی  که افراد به تعلیم گویندگی و خوانندگی می روند 
به این باور رسیده اند که می توانند صدای خود را تغییر دهند و به دنبال ایجاد 

صدای جدیدی هستند.
ترابی نژاد با اشاره به اینکه جمعیت جامعه روبه سالمندی است، گفت: افراد سالمند 
نیز دچار اختالالت صوتی می شوند. این افراد با گذراندن چند جلسه گفتاردرمانی 
و تمرین و پیگیری می توانند صدای خود را به حالت عادی بازگردانند. متاسفانه 
درسیستم آموزش پزشکی جامعه ما در بسیاری از دانشگاه ها به  پزشک گوش 
و حلق و بینی آموزش صحیح داده نمی شود و پزشک نیز نمی داند کدام بیمار را 

باید به گفتار درمانی بفرستد.
وی گفت: توصیه من به همه مردم این است که هر مشکلی که در صدای آن ها 
بود، چه گرفتگی صدا و تو دماغی بودن، چه مشکل در بلع  و لکنت یا  اشکال در 
تلفظ و هرچیزی که به حرف زدن  مربوط می شود به دانشکده علوم توانبخشی، 
دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنند یا حداقل تلفنی مشکل خودشان را 

مطرح کنند.
این فوق تخصص گفتار درمانی در پایان گفت: خبر خوب این است که ما یک 
تیم شکاف کام در دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داده ایم که این تیم شکاف 
کام، یکی از تیم های خیلی ورزیده در سطح کشور است. این تیم بطور مستمر با 
کشورهای خارجی در ارتباط است و آخرین و پیشرفته ترین روش ها را استفاده 
می کنند. کسانی که شکاف کام دارند و به این تیم مراجعه می کنند، با تیمی 
سروکار دارند که جراحی می کند و درمان را در تمام جنبه ها شامل جراحی، 
توانبخشی، ارتودنسی و مشاوره پیش می برد. این نعمت بزرگی است که ما در 
حال حاضر از آن برخوردار هستیم که در تهران صورت می گیرد و از دستاوردهای 

بسیار خوب دانشگاه ایران بوده است.

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانگیالن

 
 اي کشورسازمان راهداري و حمل و نقل جاده

 اي استان گیالناداره کل راهداري و حمل و نقل جاده
 101/400-102 مرجعشماره  (چاپ مرحله اول) اي        یک مرحله عمومی هايمزایدهآگهی 

با توجه  برگزار نماید. "(ستاد) تدارکات الکترونیکی دولت" شرح زیر را از طریق سامانه هايهمزاید دارد،اي استان گیالن در نظر راهداري و حمل و نقل جادهاداره کل 
(ستاد) به  تا بازگشایی پیشنهادها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایدهاز مرحله دریافت و تحویل اسناد ، مزایدهبه اینکه کلیه مراحل برگزاري 

مراحل ثبت نام در سایت و دریافت ابتدا  در صورت عدم عضویت در سامانه،محترم گران مزایدهلذا ضروري است  انجام خواهد شد. www.setadiran.ir آدرس
 نمایند. شرکت مزایدهدر  سپسو اقدام  »گواهی امضاي الکترونیکی«

 .باشدمی 19/01/1400 در سامانه الکترونیکی ستاد مزایدهتاریخ انتشار فراخوان 
 :مزایدهشرح مختصر موضوع  1

 آستانه اشرفیه )بهشتی شهید کارگاه( چوالب روستاي آسفالت، کارخانه سازي آماده به مربوط تجهیزات و تأسیسات نصب جهت عرصهاجاره تجدید مزایده . 1
 اصله 29 حدود مقدار به رشت شهرستان بار پایانه احداث حال در دیوار کنار و محوطه در سردرختی آالتچوب فروش .2

 :مزایده مهلت خرید اسناد 2
 باشد)دقیق در سامانه مالك میزمان ( 26/01/1400از تاریخ انتشار در سامانه ستاد لغایت مورخ 

 قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: 3
بانک   370100004001063704010676IR شبا شماره حسابدرآمدي به حساب  ریال  500,000به مبلغ  براي هر مورد پرداخت فقط از طریق سامانه ستاد

 مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 مهلت و محل تحویل پیشنهاد قیمت: 4

از زمان  قبلروز  یک باید مزایدهدر ضمن اصل تضمین شرکت در  تحویل پیشنهاد فقط از طریق سامانه ستاد مالك عمل است. ،05/02/1400حداکثر تا تاریخ 
 روبروي پمپ بنزین. ،خیابان گلسار ،رشت استان گیالن، اياداره کل راهداري و حمل و نقل جاده حضوري تحویل دبیرخانه ، به صورتبازگشایی پیشنهادها

 آخرین اطالعات منتشر شده در سامانه ستاد معتبر است) صورت تغییر زمان، (در گردد. 33110164و نمابر 013 کد 33110154 و 33112283 تلفن
 به شرح زیر: 22/9/1394مورخ 123402: بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره مزایدهتضمین شرکت در  5

(دریافت وجوه  مرکزي رشتشعبه  ملی نزد بانکاي استان گیالن اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 4052063707535974 اصل فیش واریزي به حساب) الف

 070100004052063707535974IRشماره شباه  سپرده)

یا ضمانتنامه موسسات اعتباري غیربانکی که داراي مجوز از طرف بانک اي استان گیالن اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهیا ضمانتنامه بانکی به نفع  ب)
 ضمانت نامه باید فقط بر اساس فرم پیوست آیین نامه صادر گردد.) مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

 ریال 398,000,000به مبلغ:                 چوالب روستاي آسفالت، سازي آماده به مربوط تجهیزات و تأسیسات نصب جهت عرصه اجاره. 1
 ریال 27,000,000به مبلغ:                رشت شهرستان بار پایانه احداث حال در دیوار کنار و محوطه در سردرختی آالتچوب فروش. 2

 شرکت در مزایده: شرایط 6
ریزي از سازمان مدیریت و برنامهدر رشته راه و ترابري  معتبر بایست داراي اهلیت (گواهینامه صالحیتمتقاضیان شرکت در مزایده می 1براي مزایده ردیف 

رعایت سایر شرایط مزایده الزامی باشند.  سازيتجربه کار در راه همچنین االجاره وپرداخت مال براي و داراي توان مالی براساس شرایط مزایده استان گیالن
 باشد.می سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)مهلت بازدید از محل طبق اطالعات منتشره در است. در ضمن 

 باشند. ي اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرایط مزایده مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت میکلیه 2براي مزایده ردیف 

 : مزایده اعتبار پیشنهادمدت  7
 باشد.ماه نیز قابل تمدید می 3و  مزایدهماه پس از تاریخ ابالغ برنده  3مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 

آخرین  ،زمان با توجه به احتمال تغییر در ضمن گردد.قیمت بازگشایی می پاکات 06/02/1400صبح مورخ 10ساعت ساعت روز و محل قرائت پیشنهادها: 8
 .اطالعات تعیین شده در سامانه ستاد معتبر است

 

سازمانراهداریوحملونقلجاده ایکشور
ادارهکلراهداریوحملونقلجاده ایاستانگیالن

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شرایط خطرناک کرونا در کشور
در خانه بمانید

بخش اجتماعی - سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شرایط خطرناک و 
شیب تند افزایش کرونا در کشور، گفت: درخواست ما از مردم در کلیه گروه 
های سنی این است که تا حد امکان در خانه بمانید و جز در موارد ضروری 
منزل را ترک نکرده و در صورت نیاز به خروج از منزل ضمن استفاده از ماسک 
از هرگونه حضور در تجمعات به طور جدی خودداری کنید. دکتر سیماسادات 
الری، گفت: شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در سراسر کشور با سرعت رو 
به افزایش بوده و شیب موارد ابتال و بستری ناشی از کرونا، در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی به مراتب تندتر از خیزهای دوم و سوم است. وی افزود: ما در یک 
جنگ تمام عیار با بیماری کووید-1۹ به سر می بریم و مطمئنا طی روزهای آتی 
شاهد افزایش آمار موارد مرگ و میر ناشی از بیماری خواهیم بود.  الری ادامه 
داد: حال با توجه به شرایط بسیار خطرناک بیماری در کشور درخواست ما از 
مردم در کلیه گروه های سنی این است که تا حد امکان در خانه بمانید و جز 
در موارد ضروری منزل را ترک نکرده و در صورت نیاز به خروج از منزل ضمن 
استفاده از ماسک از هرگونه حضور در تجمعات به طور جدی خودداری کنید.

اطالعیه لزوم تعطیلی دو هفته ای کشور 
تکذیب شد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت   - اجتماعی  بخش 
پزشکی خبر صدور اطالعیه ای از سوی این معاونت پیرامون لزوم تعطیلی 
روابط  اعالم  براساس  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  تکذیب  را  کشور  دوهفته ای 
عمومی این معاونت، هیچگونه اطالعیه ای پیرامون لزوم تعطیلی دو هفته 
ای کشور و همچنین احتمال افزایش تعداد فوتی ها تا ۶00 نفر از سوی 
و  اخبار  اطالعیه، کلیه  این  براساس  است.   نشده  بهداشت صادر  معاونت 
توصیه ها در مورد  بیماری کووید 1۹ توسط معاون بهداشت وزارت بهداشت 

و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا  اعالم می شود.


