
چرت و پرت نگویید
در خبره��ا آمده بود که حس��ن یونس س��ینکی 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفته: من از رس��انه ها انتظار دارم که اینقدر 
چ��رت و پرت ب��ه مردم نگویند تا م��ا حرف هایمان را 
بزنی��م. م��ن قص��دی برای صحب��ت در این ش��رایط 
نداشتم. سینکی در پاس��خ به اینکه برای تنظیم بازار 
چه اقداماتی را در دستور کار دارید، گفت: من به شما 

نباید جواب بدهم.
حتما حاال پی��ش خودتان فکر کردی��د که به رگ 
غی��رت رس��انه ای "ننج��ون" برخ��ورده و می خواهیم 
"حس��ن آقا" را بش��وییم و از روی بند رخت پهن کنیم؟ 
اصال و ابدا از این خبرها نیس��ت. صد بار رمضان و یکبار 
هم شعبان! چه اش��کالی دارد؟ این همه ما از مسئوالن 
خواس��تیم اینقدر چرت و پ��رت نگویند و یکبار هم آنها 
محترمان��ه از ما خواهش کردند. اگر ایش��ان قول بدهد 
در ادامه دوران مس��ئولیت خود چرت و پرت نگوید و به 
رئیس و مرئوس خود هم سفارش کند که این همه چرت 
و پرت نگویند ما هم قول می دهیم رعایت کنیم. البته این 
که گفته اند من نباید به شما - یعنی خبرنگار جماعت - 
جواب بدهم کمی اشکال دارد چراکه از قدیم االیام رسم 
بود هر مس��ئولی - هر چقدر هم چرت و پرت می گفت 
- به هر حال یک جوابی به خبرنگاران بدهد. ما مسئوالن 
چرت و پرت تر از برادر س��ینکی هم سراغ داشتیم که به 
خبرنگاران جواب داده اند ایشان که دیگر تاج سر ماست.

البت��ه ما اهالی رس��انه دل بزرگی داری��م و از این 
توهین ها ناراحت نمی ش��ویم فل��ذا از همین تریبون به 
برادر حسن یونس سینکی درخواست می کنیم هرچقدر 

دلش خواست چرت و پرت بگوید. 
در همین راستا حکایتی داریم که می گوید دو نفر 
در اداره ای دع��وا می کردند. اول��ی به دومی گفت چرا 
چرت و پرت می گویی؟ دومی جواب داد خودت چرت 
و پرت می گویی. در همین لحظه آقای رئیس در اتاق 
را ب��از کرد و گفت: آقایان! تا وقتی من اینجا هس��تم 

هیچ کس جز من حق ندارد چرت و پرت بگوید.

ننجون

 درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی
در پیرانشهر و شهادت مأمور ناجا

فرمانده مرزبانی ناجا جزئیات درگیری مس��لحانه 
مرزبانان هنگ مرزی پیرانش��هر با گروهک تروریستی 

و عناصر معاند را تشریح کرد.
س��ردار قاسم رضایی اظهار داشت: ماموران پاسگاه 
مرزی تمرچین هنگ مرزی پیرانشهر بامداد امروز حین 
اجرای گشت و کمین در نقطه صفر مرزی ایران و عراق 
با گروهک های تروریستی و عناصر معاند درگیر شدند.

وی اف��زود: در ای��ن درگیری، مرزبان��ان با برتری 
آتش س��نگین و تحمیل تلفات، خسارات جدی را به 

گروهک تروریستی و عناصر معاند وارد کردند.
این مقام ارش��د مرزبانی ناجا ادامه داد: غیورمردان 
مرزبانی ناجا در این درگیری ضمن به هالکت رساندن 
یک نفر از تروریست ها و عناصر معاند، مقادیری سالح و 
مهمات از آنها کشف کردند. وی گفت: با رشادت مرزبانان 
در این درگیری، ضربه سنگینی به گروهک تروریستی و 
عناصر معاند وارد شد که متاسفانه در این عملیات یک 
نفر از دالوران مرزبانی به نام ستواندوم سیدعلی هاشمی 
به درجه رفیع ش��هادت نائل و س��رباز وظیفه کس��ری 

عبدالعلی زاده به مقام جانبازی مفتخر شد.
گفتنی اس��ت، فرمان��ده مرزبانی ناج��ا به منظور 
بررسی میدانی در رأس هیأتی وارد استان آذربایجان 

غربی شده است.  پایگاه خبری پلیس

پلیس

سیاست گذاری اشتغال زنان از مسئله تا نیاز
لیال استیری

وهشگر حوزه زنان دکترای علوم سیاسی و پژ

ورود زنان به بازار کار در کشورهای مختلف می تواند 
ب��ه دالیل متفاوتی رخ دهد. این تعریف که بهره برداری 
از تمام نیروی انس��انی جامعه می تواند در امر اشتغال و 
توسعه تأثیرگذار باشد از جمالتی است که بسیار شنیده 
شده است. اما آنچه جای تفکر دارد چگونگی استفاده از 

این ظرفیت در فرهنگ های مختلف است.
آنچه که مهم به نظر می رسد مبنای فکری اثرگذار 
ب��رای بهره گیری از زنان در بحث اش��تغال اس��ت. در 
کش��وری مثل س��وئد ش��رایط بعد از جن��گ و کمبود 
نیروی انس��انی و همچنین شرایط اقتصادی زمینه ساز 
تنظیم سیاست های اش��تغال زنان شد. دهه 1960 در 
س��وئد همچون دیگر مناطق اروپای غربی، دوره رش��د 
فراوان اقتصادی و کمبود نیروی کار بود، کمبود نیروی 
کار از مس��ائل مه��م در تاریخ اقتص��ادی پس از جنگ 

جهانی بود.
حل این مسئله با طیف وسیعی از ابزارها در دستور 
کار قرار گرفت چنان که در سال 1962 دو روش ممکن 
برای مقابله با مشکل کمبود نیروی کار ارائه شد؛ یکی 
تس��هیل مش��ارکت زنان در ب��ازار کار از طریق دادن 
یارانه مراقب��ت از کودک و دیگری اس��تخدام بیش از 
حد کارگران مهاجر و این بود که کشور سوئد بین این 
دو راه، راه اول را چون آسیب کمتری برای آنها داشت 
اتخاذ کرد و این گونه بود که آنها برای اعمال سیاس��ت 
اش��تغال زنان و برای جلوگیری از آس��یب به تش��کیل 

خان��واده و ایجاد تعادل کار و زندگ��ی تالش کردند تا 
سیاست مراقبت از کودک را در آینده عملی کنند.

مراقب��ت از کودکان به عنوان بس��ته گس��ترده تر 
سیاست خانواده اس��ت که هدف آن تشویق زنان و به 
طور خاص مادران به اشتغال بود که با استفاده از طیف 
گس��ترده ای از ابزارها از جمله مرخصی والدین، مالیات 
فردی و توس��عه این سیاست ها با هدف جبران کمبود 

نیروی کار که در دهه 1960 صورت گرفت.
اما در کش��ور دیگر چون ایتالیا، سیاس��ت افزایش 
اشتغال زنان نبود و سیاست افزایش دستمزد مردان در 
اقتصاد پیش گرفته ش��د چراکه کمبود کار این نیاز را 

منتفی کرده که زنان در حوزه اشتغال ورود یابند.
با مقایسه نحوه عملکرد این دو کشور اکنون باید به 
این مهم توجه کرد که در امر سیاس��ت گذاری اشتغال، 
استدالل استفاده از زنان به عنوان نیروی کار یک کشور 
مهم اس��ت؛ اینکه آی��ا از زنان به دلی��ل کمبود نیروی 
انس��انی در توسعه اس��تفاده می ش��ود یا اینکه از زنان 
به عنوان جنس��ی برابر با مردان در حوزه کار اس��تفاده 
می ش��ود هر ک��دام از این نظریات که اس��تفاده ش��ود 

نشان دهنده نحوه سیاست گذاری در این حوزه است. 
هرکدام از این دیدگاه ها روند متفاوتی را در جامعه 
رقم می زن��د. نظریه اول بر مبنای نیاز سیاس��تگذاری 
اس��ت و نظریه دوم بر مبنای حقوق اجتماعی اس��ت. 
نیاز سیاس��تگذاری ضرورت جامعه اس��ت و اما حقوق 
اجتماعی الزمه جامعه اس��ت لذا در مس��یر توس��عه و 
رس��یدن به وضعیت مطلوب توجه به نیازمندی ها اگر 
محقق ش��ود حقوق اجتماعی محقق خواهد ش��د. در 
کش��وری که مردان به دلیل کمبود شغل دچار بیکاری 
هس��تند ابتدا باید این نیاز برطرف ش��ود تا با رفع آن 

حقوق اجتماعی زنان تأمین شود.  فارس

تاکسینوشت
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م��ردم که هر روز  ن�ه خا و ر ا با باال آمدن د را نه 
آفتاب، بلکه با افزایش قیمت ها ش��روع 
می کنن��د ای��ن بار ب��ا ش��روع گرمای 
تابس��تان طعم ح��ذف 79 قلم دارو از 
پوش��ش بیمه ها چش��یدند ت��ا هزینه 
درم��ان یکب��ار دیگ��ر ب��ر دوش آنان 

سنگینی کند.
OTC) (over-) 79 قلم داروی
the-counter) ک��ه همان داروهای 
ب��دون نس��خه هس��تند در اولین ماه 
گرم تابس��تان از پوشش بیمه ای خارج 
ش��دند، این تصمیم به دلی��ل مصوبه 
شورای عالی بیمه در سال گذشته بود 
تا با حذف بیمه این داروها که مصرف 
باالی دارند ولی ارزان قیمت هس��تند، 
به نوعی سیس��تم گردش مالی دارو در 

بیمه ها ساماندهی شود.
در ای��ن زمینه کیان��وش جهانپور 
دارو در  و  س��خنگوی س��ازمان غ��ذا 
توضیحات بیشتر درباره حذف پوشش 
بیمه ای 79 قلم دارو عنوان کرد: اوالً این 
تصمیم ارتباطی به س��ازمان غذا و دارو 
ن��دارد و باید نهادهای بیمه ای از جمله 
شورای عالی بیمه توضیح بدهند با این 
وجود این مصوبه به گفته کارشناس��ان 
برای صرفه جویی در هزینه کرد بیمه ها 

صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: البته چنین تصمیمی 
در کش��ورهای دیگر هم رخ داده اس��ت 
یعن��ی پوش��ش بیم��ه از روی داروهای 
ارزان قیم��ت ب��ه مانند س��رماخوردگی، 
استامینوفن، ویتامین ها، برخی شربت ها 
و... برداش��ته شده اس��ت زیرا این داروها 
دیگر در دنیا در داروخانه ها بدون نسخه 
عرضه می شود و در ایران نیز اینگونه بود.

جهانپ��ور تصریح ک��رد: از طرفی 
هم مابه التف��اوت هزینه بیمه ای و آزاد 
این 79 قلم دارو اصاًل قابل مقایس��ه با 
داروهای بیماران خاص و نادر نیس��ت 
یعنی اف��راد با خری��د آزاد هر کدام از 
این 79 قلم دارو دچار فقر کمرش��کن 
نمی شوند ولی این مسئله برای بیماران 
صعب العالج متفاوت است و این مصوبه 
برای صرفه جویی صورت پذیرفته است 
تا هزینه صرفه جوی��ی این تصمیم که 
براب��ر ب��ا 140 میلی��ارد تومان اس��ت 
برای ارتقای پوش��ش بیمه ای داروهای 

بیماران خاص صورت پذیرد.
س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو 
گفت: همچنین مصوبه حذف پوش��ش 
بیم��ه ای 79 قلم دارو (OTC) مربوط 
ب��ه ک��ودکان زیر 12 س��ال و بیماران 
بستری نمی شود و داروهای آنها تحت 

پوشش بیمه است.
جهانپ��ور ادام��ه داد: ب��ه هر حال 

هزین��ه این 79 قلم دارو به هیچ عنوان 
ب��ا حتی یک قلم داروی بیماران خاص 
و نادر قابل مقایس��ه نیس��ت و می توان 
با این صرفه جویی 140 میلیارد تومانی 
وضعیت پوشش بیمه داروهای بیماران 
خاص و نادر را گسترش داد زیرا هزینه 
داروهای بیماران صعب العالج کمرشکن 
اس��ت و از توان اکث��ر خانواده ها خارج 
اس��ت، از طرفی هم در کشورهای دنیا 
اولویت با پوش��ش بیمه داروهای بسیار 
گران است تا بیمار و خانواده دچار فقر 

نشود.
س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو  
عن��وان کرد: ای��ن 140 میلیارد تومان 
صرفه جویی بالغ بر 25 درصد اعتبارات 
حمایت از بیماران خاص است، و بیمه ها 
می توانن��د ب��ا این مبل��غ حمایت های 
بیمه ای را به سمت بیماری های سخت 

با داروهای گران سوق دهند.
جهانپور در نهایت خاطرنشان کرد: 
همچنی��ن مابه التفاوت هزین��ه بیمه و 
قیم��ت آزاد این 79 قل��م دارو آنقدر کم 
بود که برخ��ی مواقع حق فنی داروخانه 
بیشتر از هزینه پول دارو می شد و همین 
مابه التف��اوت اندک ه��م در یک چرخه 
چندماهه بیمه ها و در سیستم های اداری 
معطل می ماند که باعث اختالل در اقتصاد 

دارو در کشور شده بود.  تسنیم

امام علی علیه السالم:
 راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ
زیباترین اخالق و بهترین ادب است.
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مسعود امیری کلیائی

»شماره 17 سهیال«  منتق�د کارگردان��ی می�ز  ب��ه 
محمود غفاری روایتگر معضل پنهان جامعه 
ایران��ی اس��ت که روزب��ه روز به ابع��اد آن 

افزوده شده و برای مردم نمایان تر می شود.
روایت  کارگ��ردان  ک��ه  معضل��ی 
و  جوان��ان  ازدواج  مش��کل  می کن��د 
گذش��ت از س��ن مناس��ب آن اس��ت، 
معضلی ملم��وس و برگرفته از واقعیت 

امروز ایران و به خصوص کالن شهرها.
 معضل��ی ک��ه از فض��ای م��درن 
امروزی و س��بک زندگی شهرنش��ینی 

منشأ گرفته است.
فیلم داستان سهیال دختری است 
که از سن ازدواجش گذشته و نزدیک 
به 40 س��الگی شده و به گفته پزشک 
فرصت چندانی برای مادر شدن ندارد 
او ک��ه زیر فش��ارهای عاطفی و بحران 
40 سالگی اس��ت و از تنهایی نیز رنج 
می ب��رد تصمیم گرفته ت��ا قبل از آنکه 
فرصت مادر ش��دن را از دس��ت بدهد 

ازدواج کند.
فیل��م روایتگر تالش ه��ای او برای 
تحق��ق این ام��ر اس��ت، از مراجعه به 
سالن های زیبایی و جوان سازی پوست 
برای کم تر نش��ان دادن سنش، کمک 
دوستان و آش��نایان در معرفی مردانی 
که قص��د ازدواج دارند تا ش��رکت در 

جلسات همسریابی.

راه هایی ک��ه هرک��دام به نوعی با 
شکست مواجه می ش��ود، مخاطب در 
طول فیلم باش��خصیتی از سهیال آشنا 
می ش��ود که برای رفع این مش��کل و 
رس��یدن به خواس��ته اش حتی سراغ 
مردانی مطلقه ای می رود که در جوانی 
ب��ا آن ها رابطه دوس��تی داش��ته و به 
دالیلی که برای مخاطب بیان نمی شود 

آن ه��ا را درگذش��ته از خ��ود رانده اما 
اکنون که فرص��ت چندانی ندارد باز به 
آن ها رجوع می کند که البته این حربه 

هم نتیجه بخش نیست.
 کارگردان با داستانک های جانبی 
از مردان��ی ک��ه در جوان��ی و نوجوانی 
س��هیال در زندگی اش بوده اند اشاره ای 
به موضوع ارتباط خارج از عرف جوانان 
می کند که نه تنها به ثمری نرسیده بلکه 
بر زندگی آینده آن ها نیز تأثیر گذاشته 
است و مردانی که اکنون سهیال با آنان 
افرادی شکست خورده  روبه رو می شود 
در زندگی زناش��ویی هستند که حتی 
دیگر میلی ب��ه ازدواج مجدد ندارند و 
باش��خصیت دوران جوانی خود تفاوت 

بسیاری دارند.
او که در تالش هایش شکست خورده 
و دچار بحران عاطفی و جنسی شده به 
جلس��ات مش��اوره و روان شناسی پناه 
می ب��رد تا بتواند بر امیال خود کنترل و 
غلبه داش��ته باشد، جلساتی که برای او 

نتیجه بخش هم نیست.
سهیال در نیمه ی پایانی فیلم وارد 
جلسه همس��ریابی می شود و کارگردان 
در این قس��مت اف��رادی را به مخاطب 
معرف��ی کنند که دچ��ار همین معضل 
هستند، روایت این جلسه حالتی مستند 
وار پیدا می کند و گویی شخصیت های 
حقیقی که دچار این مشکل اند در برابر 

دوربین کارگردان قرارگرفته اند.
به ش��دت  و  رئالیس��تی  روایت��ی 
باور پذیر که بینن��ده را با عمق معضل 
ای��ن روز جوانان آش��نا می کند، یکی 
جلس��ه  قابل توج��ه  س��کانس های  از 
همس��ریابی صحبت های یکی از زنان 
حاضر در جلس��ه اس��ت که نشانه های 
فمینیستی دارد اما این موضوع را انکار 
کرده و می گوید اعتقادی به موضوعات 
فمینیستی ندارد اما مردی برای ازدواج 
می خواهد که در کار او دخالت نکند و 

استقاللش را به رسمیت بشناسد!
شخصیت س��هیال در انتهای فیلم 
با پس��ری آشنا می ش��ود که 10 سالی 
از او کوچک تر اس��ت اما این پس��ر نیز 
دغدغه ازدواج ندارد و مایل نیس��ت تا 

به س��رعت ازدواج کند، این شخصیت 
ب��ا روایت سرگذش��ت زندگ��ی خود و 
رابطه های گذشته اش می گوید با توجه 
به سبک زندگی اش و وضعیت زندگی 
در جامعه امروزی نمی تواند تعهد یک 

زندگی مشترک را بپذیرد.
کارگردان با معرفی شخصیت پسر 
ج��وان و روایت نوع ن��گاه او به زندگی 
این هش��دار را به بینن��ده می دهد که 
این معضل در نس��ل جوان گسترده تر 
ش��ده و حال با نس��لی روبه رو هستیم 
که نه تنها شرمی از روابط متعدد خارج 
از عرف ندارد، بلکه آن را نوعی س��بک 
زندگ��ی قلمداد می کند و دغدغه ای به 

نام ازدواج برایش مطرح نیست.
روای��ت داس��تان ب��ا ضرب آهنگ 
مناس��ب، تدوی��ن نوآوران��ه و س��بک 
فیلم برداری بر روی دست فیلم »شماره 
17 سهیال« را تبدیل به اثری کرده که 
مخاطب را با خود همراه کرده و خسته 
نمی کن��د و فضای��ی رئ��ال را در برابر 
چش��مان بیننده از این معضل ترسیم 
می کند، فضایی که ناش��ی از مدرنسیم 
افسارگسیخته ای است که بدون فرهنگ 

به جامعه ایرانی وارده شده است.
اما ای��ن فیلم به این ه��م قناعت 
نمی کن��د و ب��ا انتهای تل��خ و باز خود 
کام مخاطب را تلخ تر می کند، س��هیال 
که در تمام راه ها به بن بس��ت خورده و 
در انتها با جوانی آش��نا شده که او هم 
میلی به ازدواج ندارد از او هم جداشده 
و خداحافظ��ی  می کند ام��ا در نیمه راه 
و بااینک��ه می داند او میل��ی به ازدواج 
نداش��ته و دنباله یک رابطه کوتاه مدت 
زودگ��ذر اس��ت، در جس��ت وجوی او 
دوان دوان باز می گ��ردد ت��ا او را بیابد، 
فیل��م در اینجا ب��ه پایان می رس��د با 
سهیالیی شکس��ت خورده و ناامید که 
حال راضی به ت��ن دادن به یک رابطه 

کوتاه مدت است.
کارگ��ردان بدون آن ک��ه در برابر 
ای��ن معض��ل و س��ؤاالت پیش آمده و 
آینده پیش رو پاسخی به مخاطب خود 
عرضه کند، او را در تلخی این مش��کل 

و بی امید رها می کند.

معضلی که کارگردان 
روایت می کند مشکل 

ازدواج جوانان و 
گذشت از سن مناسب 

آن است، معضلی 
ملموس و برگرفته 
از واقعیت امروز 

ایران و به خصوص 
کالن شهرها. معضلی 
که از فضای مدرن 
امروزی و سبک 

زندگی شهرنشینی 
منشأ گرفته است

نگاهی به فیلم »شماره 17 سهیال«

روایتگر نسلی بدون آینده

آگهى ارزيابى كيفى مناقصه97-22                             

شركت توزيع نيروى برق هرمزگان در نظر دارد موضوع :

(از محل اعتبارات داخلى) را پس از ارزيابى كيفى از طريق برگزارى مناقصه عمومى ( يك مرحله اى ) با شرايط مشروحه زير به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد.
1-تاريخ تحويل اسناد ارزيابى كيفى به مناقصه گران: از تاريخ 97/4/5 تا تاريخ97/4/9  در ساعات ادارى 8 تا 13

2-تاريخ دريافت اسناد ارزيابى كيفى از مناقصه گران : حداكثر تا پايان ساعت ادارى تاريخ 97/4/16 مى باشد.
كليه مناقصه گران ملزم مى باشند نسبت به تكميل اسناد ارزيابى كيفى اقدام و در موعد مقرر به دبيرخانه اين شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند. (خريداران اسناد 

ارزيابى كيفى در صورت كسب حد نصاب امتياز ارزيابى كيفى مى توانند در مناقصه شركت نمايند).
3-تاريخ اعالم نتايج ارزيابى كيفى 97/4/20 مى باشد.

4-تاريخ فروش اسناد مناقصه : از تاريخ 97/4/20  تا تاريخ 97/4/21  در ساعات ادارى 8 تا 13
5-مهلت تحويل پيشنهادها (پاكت هاى الف ، ب و ج ) : تا مورخ 97/4/30 قبل از ساعت بازگشايى پاكات مى باشد. به پيشنهادهايى كه فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-تاريخ بازگشايى پيشنهادها: ساعت 11 تاريخ 97/4/30 مى باشد.

7-محل فروش اسناد ارزيابى و مناقصه: بندرعباس – بلوار جمهورى اسالمى – جنب شهرك مسكونى زيتون – شركت توزيع نيروى برق هرمزگان – امور تداركات
8-قيمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ 500,000 ريال واريز به حساب جارى شماره 0102164357002 نزد بانك صادرات شعبه گلشهر به نام شركت توزيع نيروى برق 

هرمزگان.
9-به پيشنهادهاى فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- تضمين شركت در مناقصه : مى بايست به صورت يكى از موارد ضمانت نامه بانكى ، ضمانت نامه هاى صادر شده از سوى موسسات مالى و اعتبارى داراى مجوز الزم از 
سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، فيش واريز وجه نقد در وجه مناقصه گزار (شركت توزيع نيروى برق هرمزگان) .ونامه كسر از مطالبات تائيد شده توسط امور مالى 

شركت توزيع مى باشد .به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11-مدت انجام : 12 ماه.

12-هزينه دو نوبت چاپ آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
13-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به شبكه اطالع رسانى معامالت توانير به نشانى www.tavanir.org.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 07633512344 
امور تداركات تماس حاصل نمايند.

شركت توزيع نيروى برق استان هرمزگان 

ت اول
نوب

شركت توزيع نيروى برق
 استان هرمزگان

22-97تضمين: 770800000ريالواگذارى انجام فعاليتهاى خدمات خودرويى

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده شرکت پک تین )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 7363
به  العاده شرکت پک تین )سهامی خاص(  مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق 
محل  1397/04/21در  مورخ  پنج شنبه  روز  صبح   12 و   10 ساعت  در  ترتیب 
کارخانه شرکت واقع در اصفهان، جاده اصفهان - نجف آباد ، بعد از سه راهی درچه، 
خیابان بیست متری کرتمان تشکیل می گردد. از صاحبان سهام شرکت یا نماینده 
قانونی آنان برای حضور در جلسه فوق دعوت به عمل می آید: دستور جلسه مجمع 

عمومی عادی سالیانه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد ترازنامه و حساب سود و 

زیان سال مالی منتهی به 1396
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
6- مذاکره و اخذ تصمیم راجع به توسعه شرکت و سایر اموری که در صالحیت 

مجمع عمومی عادی باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

1- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق تبدیل مطالبات 
یا آورده نقدی 

2- در صورت لزوم تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره 
3- اصالح ماده 5 و 6 اساسنامه

4- مذاکره و اخذ تصمیم راجع به سایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد. 

هیئت مدیره شركت پک تین

7۹ قلم دارو از پوشش بیمه  ها خارج شد

دومینوی گرانی به دارو رسید

امسال ش��مار روزهای آلوده بهار به  شهر 14 رسید که در مقایسه با دو سال زیس�ت 
اخیر، آلوده ترین بوده است.

از ابت��دای به��ار هوای ته��ران 8 روز پاک و 71 روز 
س��الم داشت که از این نظر نیز هوای بهار 97 نسبت به 

سال های اخیر افت کیفیت داشته است.

 امسال نیز مانند سال های 95 و 96، هوا روز بحرانی و 
ناسالم برای همه نداشت و وضعیت هوا طی سال های اخیر 
هیچ گاه مانند پاییز و زمستان به شرایط وخیم نرسیده است. 
در روز ابتدایی تابستان 97 نیز کیفیت هوای تهران به دلیل 
افزایش آالینده ازن، ناسالم برای گروه های حساس با شاخص 

108 شد تا دومین فصل سال با هوای آلوده آغاز شود.

بهار ۹7 آلوده ترین بهار تهران در سال های اخیر

اختتامیه دومین كنگره شعر كتاب دفاع مقدس برگزار می شود
مراسم اختتامیه دومین کنگره شعر کتاب  م�هربان دفاع مقدس و تجلی��ل از برگزیدگان این ی�ار 
کنگره، فردا با حضور جمعی از فعاالن ادبی، مدیران فرهنگی و 

خانواده ایثارگران، در باغ کتاب تهران برگزار می شود.
دومین کنگره ش��عر کتاب دفاع مقدس با محوریت آثاری 
با موضوع نقش بانوان در پاسداش��ت دفاع مقدس، با مشارکت 
حدود 700 اثر در قالب های کالس��یک، نیمایی(سپید)، ترانه، 
آثار کودک و نوجوان و س��ایر قالب ها برگزار ش��د و پس از 3 

مرحله داوری، برگزیدگان خود را شناخت.
در این کنگره 3 کتاب »دختر ش��ینا« خاطرات خاطرات 
قدم خی��ر محم��دی کنعان از جنگ ایران و عراق، »گلس��تان 

یازدهم« خاطرات زهرا پناهی روا، همس��ر س��ردار شهید علی 
چیت سازیان و »راز درخت کاج« داستانی برگرفته از گفت وگو 
با مادر شهیده زینب کمایی، که از جمله کتاب های خوش خوان 
در ح��وزه دفاع مق��دس هس��تند، مح��ور الهام ش��اعرانه ها و 

دلنوشته های هنرمندان در این کنگره قرار گرفتند.
بر این اس��اس مراسم اختتامیه دومین کنگره شعر کتاب 
دفاع مقدس که به معرفی آثار برگزیده و تقدیر از صاحبان این 
آثار اختصاص دارد، از س��اعت 17 فردا با حضور خانواده های 
ایثارگران و قهرمانان آثار ارائه ش��ده در این کنگره، جمعی از 
مسئوالن فرهنگی و فعاالن حوزه ادبیات و شعر دفاع مقدس و 

با تقدیر از 10 اثر برگزیده، در باغ کتاب برگزار می شود.


