
ویترین آخر

 عصر ایران: دکتر نسترن کشاورز محمدی- در علم ارتقای 
سالمت )health promotion(  بی عدالتی یک عامل خطر 
مهم سالمت تلقی می شود و دو کلمه سالمت و عدالت تواما در 

ادبیات سالمت مورد استفاده قرار می گیرد.
به خصوص سازمان  ارتقای سالمت  بین المللی  ادبیات    در 
جهانی بهداشت حداقل از سال 1978 )1353( صراحتا از اهمیت 
و لزوم عدالت به عنوان پیش نیاز سالمت سخن گفته شده است، 
به عنوان مثال بیانیه آلما آتا در 1978، منشور ارتقای سالمت اوتاوا 
در 1986، بیانیه کنفرانس سانزوال در سال 1991، بیانیه مکزیک 
درباره ارتقاي سالمت در سال 2000 3. عالوه بر آن تحقیقات 
جهانی و حتی داخلی نیز بارها این مساله را مورد تاکید و تایید 
قراداده است به طوری که امروزه یک حقیقت ثابت شده است که 
ناعدالتی اجتماعی ) ناعدالتی در دست رسی به فرصت ها و امکانات 
حیاتی زندگی مثل آموزش، غذا، هوا و آب سالم، خدمات بهداشتی 
درمانی( منجر به ناعدالتی در سالمت می شود. یعنی افرادی که 

برخوردار ترند سالم تر خواهند بود.
  مواجهه مکرر با ناعدالتی با عث ایجاد احساس بد و فشار 
روانی )عصبانیت، سرخوردگی، احساس کم ارزشی، احساس طرد 
شدگی، احساس تبعیض( می شود. این فشار ها منجر به استرس، 
یا افسردگی می شود که خود منشأ رفتارهای غیر  اضطراب و 
سالمی چون، پرخوری، سیگار کشیدن، مصرف مواد و مشروبات 

الکلی برای فرار از احساسات ناخوشایند مزمن می شود.
با اختالل عملکرد قبل و عروق،  رابطه استرس    در ضمن 
سیستم ایمنی و نیز مغز و لذا بیماری های ناشی از آن مانند سکته 
های قلبی و مغزی، سرطان و بیماریهای خودایمنی ثابت شده 
است. از طرفی ناعدالتی باعث عدم دسترسی کافی افراد ضعف 
تر جامعه به آب ، درامد، غذا، مسکن، خدمات بهداشتی درمانی 
می شود در نتیجه فرد امکان زندگی سالم و اجتناب از خطرات 

سالمت را ندارد.
"داد" گستری از موثرترین استراتژی های ارتقای سالمت جامعه

از  یکی  سالمت،  در  زندگی  شرایط  مهم  نقش  توجه  با    
راهکارهای مهم توصیه شده سازمان جهانی بهداشت برای بهبود 

شرایط سالمت ، "توزیع عادالنه قدرت، پول و منابع" است.
 از این رو می توان گفت "داد" گستری از مؤثرترین استراتژی 
های ارتقای سالمت جامعه است. عدالت اجتماعی برای تضمن 
دست رسی عادالنه افراد جامعه و چه بسا دست رسی بهتر و بیشتر 
افراد محروم جامعه مهم تر از ارایه خدمات بهداشت درمانی برای 
افراد  بیماری های  به  ابتالء  و  زودرس  میرهای  و  کاهش مرگ 
محروم جامعه است. لذا توجه و اقدام جهت بهبود وضعیت عدالت 
در جامعه نه تنها از منظر امنیت ملی، سیاسی و دینی، از منظر 

سالمت نیز امری حیاتی است.

       گوناگون

اسالمی  جمهوری  روزنامه  نیوز:  بهار 
نوشت: یک روز که برف سنگینی در حال 
درشکه  هوس  ناصرالدین شاه  بود،  باریدن 
اتاقک  داد  دستور  زد.  سرش  به  سواری 
درشکه را برایش گرم و بساط عیش و نوش 
را هم در آن مهیا کنند. آنگاه در حالی که 
دو سوگلی اش در دوطرف او نشسته بودند، 

به درشکه چی دستور حرکت داد.
کمی که از تماشای برف و بوران بیرون 
کابین  داخل  مطبوع  گرمای  احساس  و 
به سرش  بذله گویی  سرخوش شد، هوس 
زد و برای آنکه سوگلی هایش را بخنداند، 
از شدت  به درشکه چی که  بلند  با صدای 
سرما می لرزید، گفت: درشکه چی! به سرما 
خرد  هم  تره  تو  برای  ناصرالدین شاه  بگو 

نمی کنه!
درشکه چی بیچاره سکوت کرد...

دوباره  ناصرالدین شاه  بعد  اندکی 
سرخوشانه فریاد زد: درشکه چی! به سرما 

گفتی؟
درشکه چی که از سردی هوا نای حرف 

زدن نداشت پاسخ داد: بله قربان گفتم!
شاه پرسید: خب چی گفت؟

با حضرت  داد: گفت  درشکه چی جواب 
رو  تو  پدر  اما  ندارم،  کاری  همایونی  اجل 

درمیارم!
این، دقیقاً حکایت کسانی است که برای 
تحریم ها تره هم خرد نمی کنند و مشغول 
برای  کشیدن  نشان  و  خط  و  رجزخوانی 
این و آن هستند در حالی که مردم گرفتار 
روزمره  زندگی  خم  و  پیچ  در  و  فقرند 

گرفتار و درمانده.
با  که  است  کسانی  رفتار  بدتر،  این  از 

استفاده از حاشیه امنی که دارند و با بهره 
بردن از مواهب وابسته به کاسبان تحریم 
مشکالت  از  سخن  که  را  هرکس  بودن، 
منفی  عوارض  درباره  یا  بگوید  مردم 
تحریم ها کلمه ای به زبان بیاورد، متهم به 
اگر  و  می کنند  انقالب  و  نظام  با  دشمنی 
آن ها  قائل شوند،  تخفیف  قدری  بخواهند 
را به فقدان درک سیاسی متصف می کنند.

مردم، آثار تأخیر در حل مشکالت مردم 
را در افزایش سرسام آور قیمت ها می بینند 
وجود  تمام  با  را  آن  از  ناشی  فشار های  و 
این  از  حال  همان  در  و  می کنند  لمس 
با  حضرات می شنوند که می گویند کاال ها 
قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دارند و 

مشکالت مربوطه را حل کرده ایم.
مردم  برجامی،  مذاکرات  درباره 
برابر  در  مسوولین  ندارند  انتظار  هرگز 
تسلیم  آمریکا  غیراصولی  خواسته های 
و مشخص  روشن  دو خواسته  ولی  شوند، 
دارند که اگر عملی شوند انتظاری نخواهند 
و  مذاکرات  مسووالن  اینکه  اول  داشت. 
متولیان امور سیاست خارجی واقعیت های 
مردم  به  شفاف  صورت  به  را  مذاکرات 
بگویند و کاری نکنند که مردم با توسل به 
رسانه های بیگانه درصدد به دست آوردن 

اخبار پشت پرده باشند.
 روشن است که بیگانگان اگر واقعیتی را 
در رسانه های خود به اطالع مردم برسانند، 
به خورد  نیز  را  اغراض خود  با آن،  همراه 
آنان می دهند و اهداف شوم خود را دنبال 
به  بموقع  را  صحیح  اخبار  چرا  می کنند. 
به  نیاز  احساس  مردم  تا  نمی دهید  مردم 
محرم  را  مردم  نکنند؟  بیگانه  رسانه های 

را  عموم  اعتماد  طریق،  این  از  و  بدانید 
جلب کنید.

دوم اینکه اگر قرار است مسائل داخلی و 
معیشت مردم را به مذاکرات گره نزنید که 
قطعاً فی نفسه راهبردی منطقی و مطلوب 
قدرت  که  اینست  کار  این  الزمه  است، 
مشکالت  حل  برای  مناسبی  مدیریت 
داخلی و باز کردن گره های کور مرتبط با 

معیشت مردم را داشته باشید.
عرصه  در  موجود  واقعیت های  از  آنچه 
زندگی روزمره مشاهده می شود، متأسفانه 
برای  مناسب  مدیریت  از  شما  که  اینست 
برخوردار  مردم  معیشتی  مشکالت  حل 
اقدامات  با  اینست که  نیستید و تصورتان 
موقت  کمک های  توزیع  قبیل  از  مقطعی 
می توانید  است  دادن  صدقه  حکم  در  که 
بدهید.اگر  سروسامان  را  کشور  اقتصاد 
حاضر  دلیل  هر  به  مذاکرات  عرصه  در 
تجربه  صاحبان  نقطه نظرات  از  نیستید 
اقتصاد  عرصه  در  الاقل  کنید،  استفاده 
و  رشته  این  صاحبنظران  از  مدیریت  و 
کسانی که تجربیات موفقی دارند استفاده 
تلخ  بسیار  شرایط  از  را  مردم  و  کنید 
حقوق های  با  شما  دهید.  نجات  معیشتی 
فشار های  نمی توانید  باالتر،  مزایای  و  باال 
بر زندگی مردم را  اقتصادی تحمیل شده 
کرده اند  انقالب  ایران  مردم  کنید.  درک 
و  درشکه چی  میان  وحشتناک  فاصله  تا 
فاصله  این  ببرند.  بین  از  را  ناصرالدین شاه 
نیست.  تحمل  قابل  مردم  برای  طبقاتی 
مردمی  کنند  ثابت  آنکه  برای  مسووالن 
هستند، حقوق ها و مزایای خود را با مردم 

تقسیم و مثل مردم زندگی کنند.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

دو تا زاپاس داری پارک کن!

تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانک ها در دیوان محاسبات 
بانک ها طبق دستور رییس دیوان محاسبات  کمیته پیگیری مطالبات  مهر: 
در این نهاد نظارتی آغاز به کار کرد. با دستور مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان 
محاسبات کشور، کمیته پیگیری مطالبات بانک ها در راستای وظایف ذاتی و قانونی 
دیوان محاسبات تشکیل شده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی 
موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به 

صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

زوم

با حقوق هایی که شما می گیرید نمی توانید تاثیر تحریم را درک کنید
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ایرنا: معاون اول رییس جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی 
رییس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابالغ کرد. هیأت وزیران در جلسه 
هفتم فروردین ماه امسال، به استناد اصل )138( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب کرد »معاونان اجرایی و اقتصادی رییس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد 
دولت حذف شوند«. بر این اساس محسن رضایی معاون اقتصادی و صولت مرتضوی 

معاون اجرایی رییس جمهوری از از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت خارج شدند.

تصمیم  با  مسجدسلیمان  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل  داودی  یوسف  مهر: 
اعضای هیات مدیره این شرکت عزل و مدیرعامل جدید منصوب شد.هیات مدیره شرکت 
از  تشکر  خود، ضمن  اردیبهشت  پنجم  جلسه  در  سلیمان  مسجد  پتروشیمی  صنایع 
زحمات مدیرعامل قبلی، سعید آتشباری را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کرد. شرکت 
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در چند روز گذشته به علت دادن افطاری که رسانه های 

اجتماعی از آن به عنوان »افطاری الکچری« نام برده بودند بر سر زبان ها افتاده بود

برخوردارتر ها سالم ترند

حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت

عزل مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان 

بلیت قطار هم ۴۵ درصد گران شد
با پیشنهاد وزارت راه و  آفتاب  نیوز: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان! 
شهرسازی برای قیمت بلیت قطار، کرایه حمل بار و تعرفه های بندری موافقت کرد. با تفاهم 
معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قیمت بلیت قطار، نرخ حمل ونقل مسافر، نرخ کرایه حمل بار و تعرفه های بندری بین بین 
25 تا ۴5 درصد افزایش یافت. این تفاهمنامه به امضای  افندی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه 

و شهرسازی و  تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.

رییسی به قزوین می رود
تابناک: آیت اهلل رییسی در بیستمین سفر استانی خود، چهارشنبه این هفته همراه 
با برخی اعضای دولت به قزوین سفر می کند. سیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس 
جمهور از سفر رئیس جمهور به استان قزوین در روز چهارشنبه خبر داد در پی سفرهای 
استانی رییس جمهور نشست هایی به منظور پیگیری اجرای مصوبات این سفرها با حضور 
مسووالن عالی استان ها و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه ها برگزار می شود تا روند اجرای 

مصوبات بررسی و در این خصوص تصمیم گیری شود.
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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 1401/01/31 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبـــــه تاریخ 1401/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 روز سه شنبه  تاریخ 1401/02/20 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا حوزه معاونت خدمات شهر تلفن 034422338102 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبرسانی 
به فضای سبز با تانکر آبرسان 

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر  عملیات ؛آبرسانی 

به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 2001005674000003 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/02/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/02/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/02/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/02/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و ساخت قبــور آماده جنب گلــزار شهـدا

                             شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا ( به شماره 2001005674000006 

                         را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/06/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه 
و کارگاهي طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصالح خطوط تولید« خود را از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور دارای گواهي نامه صالحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه يک در 
رشته »صنايع فلزات اساسي و ماشين سازي« و يا گواهي نامه صالحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه يک 
در رشته »كانه آرايي و فرآوري مواد« از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه 
نمايند. مهلت تحويل  تأمين كنندگان دانلود  ارزيابي  نموده و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 
پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/02/25 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا 
دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً جلسه پرسش و پاسخ روز يک شنبه مورخ 1401/02/18 
مقرر شده است و حضور در جلسه الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک 

از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مزایــده عمومـــي 
شمـــاره  1401/06/ ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛
 »آهن آالت ضایعاتــی موجود در انبارهــای مجتمع خود را به میزان 3000 تُن«

 از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.
  www.geg.ir لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسايت اين شركت به نشانـــی 

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دريافت نمايند.
دفتركميسيون  محــل  در  مــورخ 1401/02/19  دوشنبه  الي 14روز   9 پاكات ساعت  تحويل  مهلت 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقالم مربوطه روز شنبه مورخ 
1401/02/17 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و جبران خسارت مختار می باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


