
|       دوشنبه|30 خرداد 1401|شماره 5891| 

اذان ظهر: 13:06 اذان مغرب: 20:44 اذان صبح فردا: 4:02  طلوع آفتاب فردا: 5:49
اوقات شرعی به افق تهران صاحبامتياز: علي  يوسف پور 

مديرمسئول: محمد پيرعلي
سردبير:محمد صفري 

دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گـــزارش

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن اعالم اينکه افراد به 
جای انتشار فيلم ســارقان در فضای مجازی، اين فيلم 
ها را بــه پليس تحويل دهند، گفت: جرايم خشــن در 

پايتخت آمار كاهشی دارد.
ســردار حسين رحيمی در گفت و گو با مهر در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اينکه آيا جرايم خشن )جرايم مربوط به 
قتل و سرقت مسلحانه( افزايشی است، گفت: بايد عرض 
كنم كه جرايم خشــن، جرايم مسلحانه و جرايم مهم در 
پايتخت نه تنها آمار افزايشــی ندارد بلکه آمارش رو به 
كاهش هم است. وی با اشاره به فيلم های لحظه درگيری 
و يا فيلم سارقانی كه در فضای مجازی منتشر می شود، 

گفــت: از مردم خواهش می كنم اين فيلم ها را در فضای 
مجازی منتشــر نکنند چراكه انتشار اين فيلم ها مصداق 

تشويش اذهان عمومی است.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشــان كرد: اينکه 
افراد از يك درگيری فيلــم تهيه كنند ايرادی ندارد اما 
انتشــارش در فضای مجازی كار اشتباهی است و بهتر 
اســت كه اين فيلم ها را به پليــس تخصصی مرتبط با 
آن جرم تحويل بدهند. ســردار رحيمی گفت: مردم كه 
نمی توانند سارق را پيدا و دستگير كنند، بهتر است قبل 
از اينکه فيلم ها پخش شــود به پليس داده شود تا حتی 

دستگيری آن سارق با سرعت بيشتری انجام شود.

سردار رحیمی:

جرایم خشن در پایتخت کاهشی است
معاون شهردار تهران در واكنش به اقدام راننده اتوبوس 
در پنچر كردن آمبوالنس از برخورد با اين راننده بخش 

خصوصی شركت واحد اتوبوسرانی خبر داد.
ســيد مجتبی شــفيعی معاون حمل و نقــل و ترافيك 
شــهرداری تهران در واكنش به پنچر كردن آمبوالنس 
توســط راننده اتوبوس گفت: پيش بينی هايی در حوزه 
اخــالق حرفه ای و رعايت ضوابط در آيين نامه انضباطی 

شده است.
وی افزود: البته راننده اتوبوس مربوط به بخش خصوصی 
بود كه فرقی نمی كند و راننده ها بايد پاسخگو رفتار خود 
باشــند. اين مورد به طور خاص در حال پيگيری است 

تا ابعاد كار مشــخص شود و متناســب با رفتار برخورد 
انجام می شود.

معاون شهردار تهران در خصوص بداخالقی های برخی 
رانندگان اتوبوس گفت: اين افراد در شرايط سخت كاری 
كه قرار دارند اين اتفاقات محتمل اســت كه البته الزم 
اســت مردم گزارش های الزم را ارائــه دهند تا برخورد 

صورت گيرد.
چندی پيش راننده اتوبوس شــركت واحد الستيك های 
ماشــين آمبوالنســی كه در خط ويژه پارك كرده بود 
را پنچــر می كند كه منجــر به تاخيــر در انتقال او به 

بيمارستان و مرگ دختر 2 ساله می شود.

پنچر کردن آمبوالنس توسط راننده اتوبوس

شهرداری: پرونده در حال پیگیری است

فوق تخصص ارتوپدی: 

این که نمازخواندن باعث آرتروز می شود یک ادعای غیرعلمی است  برنامه عملیاتی 
در حوزه حمل و نقل تهران

عضو شـورای شـهر تهـران گفـت: برنامـه عملياتی 
در حـوزه حمـل و نقـل عمومی ارائه شـود.

امانـی، عضـو شـورای  ناصـر  فـارس  بـه گـزارش 
اسـتماع  از  تهـران در صحـن شـورا، پـس  شـهر 
گـزارش قـرارگاه حمـل و نقـل و ترافيـك گفـت: 
بحـث ترافيـك و آلودگـی هـوا بـه هـم پيوسـته و 
در  اينکـه  مـردم هسـتند.  اصلـی  دغدغه هـای  از 
دسـتور شـورا قـرار گرفته نشـان می دهد شـورا به 
دغدغـه هـای مـردم توجـه دارد و از ايـن جهـت 

می كنـم.  تشـکر 
وی بـا اشـاره به نحـوه برگزاری جلسـه در مجلس 
شـورای اسـالمی گفت: مجلس در هفته دو يا سـه 
جلسـه دارد كـه يك جلسـه آن به طرح هـا و لوايح 
بـه نظـارت می گذارنـد؛ يعنـی  را  و يـك جلسـه 
سـوال نماينـدگان از وزرا يـا احضـار نماينـدگان 
بـه نظـر  برنامه هايشـان.  بـرای توضيـح و گفتـن 
مـن جلسـه امـروز يکـی از جلسـات خـوب شـورا 
اسـت كـه ماهيـت نظارتـی دارد يعنـی هـم مردم 
اتفاقـی  می فهمنـد در حـوزه حمـل و نقـل چـه 
افتـاده و چـه مشـکالتی وجـود دارد و هـم شـورا 
و  شـهرداری  معاونـان  بـا  كـه  می دهـد  نشـان 

شـهردار تهـران تعـارف نـدارد. 
عضـو شـورا اضافـه كـرد: همگـی نظـرات خوبـی 
دادنـد. از همگـی بـه ويـژه از آقای دكتر تشـکری 
بـه عنوان رئيس كميسـيون عمـران و حمل و نقل 
شـورای شـهر تهـران تشـکر می كنم كه به شـکل 
تخصصـی و تکنيکـی بـه بحـث حمـل و نقـل در 

ابعـاد مختلـف پرداختند. 
وی ادامـه داد: دسـتور جلسـه گـزارش از قـرارگاه 
حمل و نقل اسـت. كاری كه آقـای صارمی، معاون 
شهرسـازی و معمـاری شـهرداری در دو هفته قبل 
دربـاره قـرارگاه مسـکن كـرد. توقع داشـتيم آقای 
شـفيعی از قـرارگاه حمـل و نقـل گـزارش دهد نه 
از معاونـت حمـل و نقـل. از معاونـت حمـل و نقل 
تـا كنـون دوبـار بـه شـورا گـزارش داده بودنـد كه 
يـك بـار در هميـن صحـن و يـك بـار در جلسـه 
قـرارگاه  گوييـم  مـی  وقتـی  بـود.  هم انديشـی 
تشـکيل داديـم يعنـی غيـر از شـهرداری ديگرانی 
كـه در امـر حمـل و نقـل دخيـل هسـتند و حتی 
بيـش از شـهرداری، بياينـد و در كنـار شـهرداری 

قـرار بگيرنـد و بـه شـهردار كمـك كنند.
امانـی اضافـه كـرد: آقـای چمـران گفتنـد بـدون 
كمـك دولت هيچ كاری از دسـت مديريت شـهری 
در حـوزه حمـل و نقـل سـاخته نيسـت. اين حرف 
خيلی سـخت اسـت امـا يـك واقعيت اسـت و بايد 
دولـت در ايـن قـرارگاه حضـور پيـدا كنـد. وزيـر 
كشـور، وزيـر نفـت و وزير راه و شهرسـازی در كنار 
معاون حمل و نقل و معاون مالی باشـند. سـوالم از 
آقـای شـفيعی اين اسـت كـه آيا در حـوزه حمل و 
نقـل اولويت بنـدی كرديد؟ در هـر كاری دو محور 
اصلـی داريـم كه يك كار سـخت افـزاری و ديگری 
كار نـرم افـزاری اسـت. به نظر شـما اولويـت با كار 
سـخت افزاری يـا كار نرم افـزاری در حوزه حمل و 
نقل اسـت؟ در حال حاضر خواسـته مردم از ما كار 
سـخت افزاری اسـت؛ يعنـی آوردن اتوبـوس جديد 
بـه خيابان های تهـران، ايجاد راه هـای جديد برای 
قطـار متـرو، كـم كـردن سـرفاصله های رسـيدن 
قطارهـا بـه ايسـتگاه، مـردم كمتـر در ايسـتگاه ها 
معطـل شـوند و كولرهـای اتوبـوس ها فعال باشـد. 
وی گفـت: در گـزارش آقـای صارمـی دربـاره بافت 
فرسـوده جدولی نمايش داده شـد و ايشـان گفتند 
در سـال 1401 قـرار اسـت 5600 پـالك فرسـوده 
را در تهـران نوسـازی كنيـم و تـا آخـر ايـن دوره 
18500 پـالك فرسـوده را نوسـازی می كنيـم؛ اين 

می شـود برنامـه عملياتی.  
امانـی اضافـه كـرد: كار خوبـی كـه در دوره آقـای 
سـروری در شـورا انجام شـد ايـن بود كـه بر روی 
برنامه هـا تابلـوی زمان بنـدی نصـب می شـد و بـه 
شـکل معکـوس زمـان شـمار داشـت. خوب اسـت 
دوبـاره ايـن اقـدام را احيـا كنيـم. ايـن اقدامات از 
نشـانه های كار قرارگاهـی و جهـادی اسـت؛يعنی 
مـردم بداننـد كـه وقتـی وعـده ای می دهيـم پای 

وعده مـان هسـتيم. 
ايـن عضـو شـورا گفـت: قـرار اسـت دولـت 4300 
دسـتگاه اتوبـوس بدهـد. ديـروز آقـای رئيسـی بـه 
شهرسـتان های جنـوب شـرق تهـران رفتنـد و فقط 
در وراميـن 4000 ميليـارد تومـان اعتبـار تصويـب 
كردنـد و از ايشـان تشـکر می كنيـم. االن مشـکل 
اساسـی تهران حمل و نقل اسـت. چه اشـکالی دارد 
جلسـه ويـژه با حضور رئيس جمهـور يا ديگر اعضای 
دولت در شـهرداری، شـورا و يا محالت تهران برگزار 
شـود.  وی بيان داشـت:آقای رئيس جمهور به محله 
شـهيد هرنـدی رفتند و مصوباتی تصويـب كردند اما 
نمی دانيـم مصوبـات و تعهدات اجرايی شـد؟ حداقل 
يـك جلسـه ويـژه موضـوع حمـل و نقـل در تهـران 

بگذارنـد چـون بـار اصلـی روی دوش دولت اسـت.

اخبـــــار

فوق متخصص ارتوپدی ضمن تشريح عوامل مؤثر بر شيوع 
آرتروز در كشورهای مختلف جهان گفت: ادعايی كه اخيراً 
يکی از همکاران ما در يك برنامه تلويزيونی داشــته است، 
مطلقاً صحت ندارد و اين ادعا كه نمازخواندن باعث آرتروز 

می شود يك ادعای كاماًل "غيرعلمی" است.
دكتر محســن مردانی در گفت وگو با تسنيم درباره ادعای 
مطرح شــده در برنامه زنده تلويزيون مبنی بر ارتباط نماز 
خوانــدن با آرتروز اظهار كرد: هيچ مقاله  و ســندی مبنی 
بر اينکه نماز خواندن باعث افزايش شــيوع آرتروز می شود 

نداريم. وی ادامه داد: ادعايی كه اخيراً يکی از همکاران ما 
در يك برنامه تلويزيونی داشته است، مطلقاً صحت ندارد و 
اين ادعا كه نماز خواندن باعث آرتروز می شــود يك ادعای 

كاماًل "غيرعلمی" است.
دكتر مردانی متذكر شــد: اين كه گفته شود شيوع آرتروز 
در كشــور ما بيش از كشــورهای غربی است، با آمارهايی 
كه از آرتروز در كشــورهای مختلف داريــم، تطابق ندارد 
 و خوشــبختانه همکار مــا نيز صحبت خــود را تصحيح 

كرده است.

اين فوق تخصص ارتوپدی تصريح كرد: برخی عوامل باعث 
می شــود مفصل زانو دچار آرتروز شــود؛ ســابقه ژنتيکی، 
جنسيت زن، افزايش ســن، چاقی و افزايش وزن و سبك 

زندگی ناسالم از علل ايجاد آرتروز زانو است.
دكتر مردانی يادآور شــد: وقتی زانو به  داليل گفته  شــده 
دچار آرتروز می شود و فرد به پزشك مراجعه می كند، يکی 
از مهم تريــن الزمه های درمان فرد، تغيير ســبك زندگی 
اوســت؛ در اين زمينه برخی پزشکان ممکن است به بيمار 
دچار آرتروز توصيه كنند كه پس از ابتال به آرتروز، به جای 

توالت ايرانی از فرنگی اســتفاده كنند يا اگر سن آن ها زياد 
است، روی صندلی نماز بخوانند؛ در واقع اين مسائل برای 

درمان آرتروز مطرح است و نه پيشگيری از آن.
اين فوق تخصص ارتوپدی در پاســخ به اين سؤال كه كدام 
كشــورها بيشــترين شــيوع آرتروز را دارند، گفت: اساساً 
ملّيــت يا مذهب جزو عوامل شــيوع آرتروز در كشــورها 
نيست و بنابراين نمی توانيم برای بروز آرتروز، تقسيم بندی 
جغرافيايی و... مطرح كنيم بلکه سبك زندگی، سن، مسائل 

ژنتيکی و وزن افراد بر اين بيماری مؤثر است.

اصالحیه آگهی مزایده عمومی
 شماره 1001092409000001 

)شماره مرجع: 01001(

شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص( 

ت دوم
نوب

به اطالع مزایده گران محترم شرکت کننده در مزایده مذکور 
شرکت گاز استان خراسان رضوی موضوع 7 دستگاه پژو 405 
تاریخهای  برخی   ، رساند  می   1389 مدل   ، مدادی  نوک  رنگ 
فرایند مزایده به شرح ذیل تغییر یافته است ، لذا مزایده گران 
و تصمیمات خود مد  را در مراجعات  موارد مذکور  بایست  می 

نظر قرار دهند .
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: تاریخ 1401/3/31 ساعت 

17:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1401/4/11 ساعت 

19:00
زمان بازگشایی: تاریخ 1401/4/12 ساعت 11:00

بدیهی است سایر تاریخها به قوت خود باقی می باشد. 

آگهی مناقصه

علی سلطانی -  دهیار آئینه ورزان

ت اول
نوب

دهیاری روستای آئینه ورزان از توابع شهرستان دماوند در نظر دارد پروژه سنگ فرش معابر فرعی روستای آئینه ورزان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار 
نماید ، لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت میشود در تاریخ تعیین شده جهت دریافت اسناد به نشانی دماوند روستای آئینه ورزان ، دفتر دهیاری و شماره تماس 

02176354075 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند :
1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/08 لغایت 1401/04/15

2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ 1401/04/16 تاپایان وقت اداری مورخ 1401/04/23 
3- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه مورخ 1401/04/25 رأس ساعت 15 می باشد  

4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30- نوبت دوم : 1401/04/07                    

محل تأمین اعتباررتبه میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد به )ریال(موضوع مورد مناقصه 

منابع داخلی دهیاری5 راه و ابنیه1/350/000/000 ریال26/987/266/868سنگ فرش معابر فرعی روستای آئینه ورزان 

تجديد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه اهواز 

ت دوم
نوب

دستگاه مناقصه گزار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - منطقه اهواز به نشاني اهواز، ميدان شهيد بندر ، جنب سپاه پاسداران شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز

بارگذاري شده در سايتهاي  ارايه نمايند گشوده خواهد شد . ضمنا متن آگهي و اسناد  • تاكيد ميگردد پيشنهاد مناقصه گراني كه در ارزيابي شكلي ، مستندات فوق )شرايط متقاضيان( را 
http://monaghese.niopdc.ir و http://iets.mporg.ir صرفا جهت اطالع و رويت بوده و ضروري است كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم از برداشت اسناد و ساير مراحل در بستر سامانه 
www.setadiran.ir انجام گردد . بديهي است بارگزاري )آپلود( و ارسال مدارك مورد نياز و ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها صرفًا پس از دريافت )دانلود( اسناد مناقصه از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروري است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام را در سايت مذكور و 
دريافت گواهي ديجيتال الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-

021 دفتر ثبت نام 8896737-021 و فاكس 88955953-021 مي باشد.
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفايل تامين كننده/مناقصه گر موجود است .

شناسه آگهی 1335340 ، نوبت اول 1401/3/29 ، نوبت دوم 1401/3/30

شرحعنوانرديف
اداره امور و اجراي حجمي زماني عمليات ايستگاه كنترل باك واقع در پايانه مرزي چذابه منطقه اهوازموضوع مناقصه1
يكسال شمسيمدت اجراي قرارداد2
44/863/695/172 ريال برآورد پايه3
2/245/000/000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار4
يكي از تضامين قابل قبول آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمي فوق ) در صورت واريز نقدي به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180  نوع تضمين5

با شناسه 40132 نزد بانك ملت ( مي باشد )ارايه هرگونه چك قابل قبول نيست(
روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 ساعت 8 صبح تاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت6
تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد7
راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 در سالن جلسات ستاد منطقه اهوازتاريخ و محل جلسه توجيهي / بازديد8
تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16مهلت زماني ارسال پيشنهاد در سامانه ستاد9
محل و نحوه دريافت و تسليم پيشنهادات : 10

دريافت اسناد مناقصه و فرم هاي ارزيابي و
 تسليم پاكات الف )تضمين شركت در فرايند

 ارجاع كار( پاكت ب )اسنادومدارك مناقصه( 
پاكت ج)پيشنهاد قيمت ( و پاكت ارزيابي

در مهلت مقرر با مراجعه به سايت www.setadiran.ir اسناد را دريافت و پس از بارگزاري كليه پاكات تكميل شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( رسيد آنرا به 
همراه اصل پاكت الف )تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( بصورت الك و مهر و امضاء شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز 
واقع در  اهواز، ميدان شهيد بندر - جنب سپاه پاسداران ، شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز تحويل نمايند . شركتهاي حاضر در مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات 
تكميل شده را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاري نمايند در غير اينصورت و با ادعاي تحويل اصل مستندات پاكت الف صرفًا به صورت فيزيكي به دبيرخانه كميسيون مناقصات 
مورد پذيرش نبوده و به صالحديد مناقصه گذار از مناقصه كنار گذاشته ميشود و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداري و قضايي را از خود سلب مي نمايد .الزم است متقاضيان 

در صورت عدم عضويت قبلي در سايت مذكورثبت نام نموده و نسبت به دريافت گواهي امضاي ديجيتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمايند .
1- ارائه گواهي تعيين صالحيت فعاليت ) داراي اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه در آن مناقصه گر مجاز بهفعاليت در بخش الف( خدمات عمومي ب( شرايط متقاضيان11

تاسيسات باشد 
تبصره : در صورتيكه محل صدور گواهينامه تعيين صالحيت فعاليت از استاني به غير از استان محل فعاليت ) استان خوزستان ( باشد اخذ و ارائه تاييديه گواهينامه موصوف از 

اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان خوزستان توسط برنده مناقصه الزامي است.
2- ارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانكاران ) داراي اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 

توضيح اينكه تامين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه 
مي باشد.

3- ارائه كپي از  1- كليه صفحات اساسنامه شركت 2- آگهي تاسيس شركت و آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي 3- كد اقتصادي و شناسه ملي الزامي است.
4- كليه متقاضياني كه در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز در حال حاضر داراي 2 پيمان مي باشند مجاز به شركت در اين مناقصه نمي باشند.

5- كليه صفحات فرم هاي پيش نويس قرارداد و شرح كارهاي مناقصه بايد به امضاي تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغيير امضاي فرد مجاز مي بايست 
گواهي امضاء ارائه گردد.

6- عدم ارائه مدارك فوق و يا عدم تحقق هر يك از شروط مندرج در اين آگهي و ساير شرايط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحيت مناقصه گر خواهد شد.
7- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كليه شركتها ) در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنونع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 

گرديد (
از ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1401/04/18 در سالن جلسات شركت به نشاني مناقصه گذارتاريخ و مكان گشايش پاكات الف،ب،ج12
سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرختاريخ اعتبار پيشنهادات13
2 مناقصه گرحداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاكات14
مدارك ساير شرايط و زمانبندي15 و  اطالعات  و  مطالعه   ، دريافت  را  نرخ  پيشنهاد  از  قبل  توجيهي  صورتجلسه  و  مناقصه  اسناد  كليه  متقاضي  است  )ضروري  اسناد  شرايط  گزيده  و  مناقصه  اسناد  وفق 

درخواستي را از طريق سامانه ستاد ارايه نمايد(

يك روانشــناس درباره اهميت حل اختالفات زن و شــوهری درون خانواده و انتقال 
ندادن مســائل پيش آمده به والدين، گفت: زوجين بايد دقت داشته باشند كه زندگی 
خصوصی را خصوصی نگه دارند، در غير اين صورت ممکن اســت خواسته و ناخواسته 

هر شخصی زندگی مشترك زوجين را بازيچه دست خود قرار دهد.
محمــد ابراهيم تکلو در گفت وگو با ايســنا، بــا تاكيد بر اينکه زوجيــن بايد زندگی 
خصوصی خود را خصوصی نگه داشــته و به هنــگام بروز اختالف جزئی، خانواده ها و 
والدين را درگير مســائل زناشــويی خود نکنند، درباره اينکه چرا برخی زوجين برای 
حل كدورت های زن و شــوهری از والدين به عنوان ميانجی گر اســتفاده می كنند؟، 
اظهار كرد: هرچقدر زن و شــوهر از نظر احساسی، روانی، اجتماعی و مالی مستقل تر 
باشند اجازه دخالت ديگران در زندگی مشترك را نمی دهند چراكه به بلوغ رسيده اند 
و می توانند مســائل را  خودشــان حل كنند. به گفته اين روانشناس، اگر زوجين در 
زمينه های مختلف احساســی، روانی، اجتماعی و مالی به والدين خود وابسته باشند، 
به تنهايی نمی توانند اختالفات زندگی مشــترك را حــل كنند و از اين رو ديگران را 

ميانجی گر حل اختالفات خود قرار می دهند كه تبعات خاص خود را دارد.
وی تصريح كــرد: زندگی خصوصی را بايد خصوصی نگــه داريم، در غير اين صورت 
ممکن است ديگران آگاهانه و غير آگاهانه زندگی ما را بازيچه دست خود قرار دهند. 
در اين شــرايط ديگران نه صرفا از روی قصد و غرض بلکه گاهی از روی بی دانشــی و 
ناآگاهی در زندگی مشترك دخالت می كنند. جز در موارد اضطراری و خاص كه بايد 
والدين و خانواده های دو طرف در جريان اختالفات پيش آمده قرار گيرند، در ســاير 

زمينه ها زن و شوهر بايد به تنهايی كدورت های ايجاد شده ميان خود را حل كنند.
تکلو معتقد اســت كه اگر زوجيــن، والدين خود را در حل مســائل كوچك زندگی 
مشــترك دخيل كنند، ممکن است والدين تصور كنند اجازه دخالت در ساير مسائل 
زوجين را نيز دارند و پس از آن در هر موضوع كوچك زندگی مشترك زوجين، اظهار 

نظر كنند.
اين روانشــناس همچنين خطاب به زوجين افزود: قرار نيســت افراد به نزديکان خود 

اجازه دهند كه در موضوعات خصوصی زندگی مشترك آنها دخالت كنند.

 زندگی »خصوصی« را 
»خصوصی« نگه دارید

 طب ایرانی می تواند
 موفقیت در درمان ناباروری را افزایش دهد

رئيس اداره جوانی جمعيت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اســتفاده از 
تدابير طب  ايرانی در پيشگيری، شناسايی و درمان ناباروری را ضروری و سبب كاهش 

هزينه های درمان دانست.
صابر جباری با اشــاره به اين كه بيش از 3 ميليون و 200 زوج نابارور در كشور داريم، 
از باال بودن آمار ناباروری در كشــور ابراز تأسف كرد و گفت: بسياری از افراد مبتال به 
ناباروری نيازی به اقدامات گران قيمت برای درمان ندارند و با اقدامات درمانی ســاده 
مشــکل ناباروری آن ها درمان می شــود. وی افزود: يکی از محورهايی كه در جوانی 

جمعيت نقش اساســی دارد، سالمت اســت و در اين محور سبك زندگی نقش ويژه 
و مهمــی دارد. رئيس اداره جوانی جمعيت وزارت بهداشــت تصريح كرد: تدابير طب  
ايرانی در حفظ و ارتقاء ســالمت نقش بسيار مهمی دارد و اگر از اين ظرفيت به خوبی 
اســتفاده كنيم، در بحث پيشگيری، شناسايی و درمان بيماری ها به خصوص ناباروری 
بســيار مؤثر اســت. وی ادامه داد: تحقيقات متعدد ثابت كرده اســت كه طب ايرانی 
می توانــد ميزان موفقيت درمان های ناباروری را افزايش دهد بنابراين ما می توانيم در 

مسير درمان ناباروری كنار طب مدرن از روش های طب ايرانی نيز بهره ببريم.
جباری خاطرنشــان كرد: اســتفاده از ظرفيت های طب ايرانی در درمان ناباروری در 
قانون هم ديده شده است به ويژه در مراكز درمان ناباروری در سطح 2، كل دانشگاه ها 
ملزم شــده اند كنــار متخصصين طب رايج از متخصصين طــب ايرانی هم در درمان 

استفاده كنند تا ان شاءاهلل به زودی شاهد كاهش آمار ناباروری در كشور باشيم.

تالش وزارت کار برای تأمین بهتر 
معیشت بازنشستگان

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در توييتی نوشت: 
ايــن وزارتخانه در چارچوب قانون همه تــالش خود را برای 

تأمين بهتر معيشت بازنشستگان عزيز بکار خواهد بست. 
محمدهــادی زاهدی وفا گفت: در نشســت بــا نمايندگان 
كانون های بازنشســتگی، درباره مصوبــه دولت در خصوص 
ميزان افزايش مســتمری بازنشستگان در سال 1401 عنوان 
كردم كه تحقق عدالت رويکرد اصلی دولت ســيزدهم است و 
وزارت كار در چارچوب قانون همه تالش خود را برای تأمين 

بهتر معيشت بازنشستگان عزيز بکار خواهد بست.


