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دارد.
حاالهمروییکپاایستادهایمتویآبدارخانه
تامدیرمس�ئولبیای�دوتکلیفم�ارامعلومکند.
عجالتااین"تکمضراب" رابخوانیدتابفهمیدچرا
زدیموچرازدوچرابعضیهاهنوزدارندمیزنند.
برادرمحس�نیاژهای:پروندهثامنالحججیک
میلیونو240هزارس�پردهگذارداشت؛درابتدابه
مامیگفتنددومیلیونسپردهگذارداردامابعدکه
واردش�دیمباکمکبانکمرکزیمتوجهشدیمکه
آنعددنیس�توبرایاینکهبترسانندگفتهانددو

میلیونسپردهگذاردارد.
ننجون: آخر چه فکری پیش خودشان کرده بودند؟ 
کس��ی که یک میلیون و دویس��ت هزار نفر نمی ترسد 
معلوم اس��ت که از هش��تصد هزار نفر هم نمی ترس��د. 

نامردها آدم را بیخودی از اختالس می ترسانند.
درنامههایمتعددآقایس�یفومعاونینوی،
تش�کرازق�وهقضاییهزیاددیدمام�اانتقادازقوه

قضاییهندیدم.
ننجون:آقای س��یف رئیس بانک مرکزی اس��ت 

"جکی جان" که نیست به شما نامه انتقادی بنویسد.
درم�وردپروندهبنیادتع�اونونههیچپرونده
دیگ�رینمیتوان�مبگوی�مچ�هزمانیب�هنتیجه

میرسد.
ننجون: درس��تش هم همین است. یک زمانی به 
این سیاس��ت می گفتند سیاس��ت شفاف سازی و حاال 

خبر ندارم چه اسمی دارد.
اگ�ربگویمکهآقایس�یفدرای�نمدتدهها

نامهنوشتند،مبالغهنکردهام.
ننجون:برای من هم که ننجونی بیش نیس��تم تا 
حاال دویست تا نامه نوشته و منم عکساشو پاره کردم/ 

نامه هاشو پاره کردم / فکر یه چاره کردم.
پینوش�ت:ادامهستونبهدلیلعدمرعایت

شئوناتاخالقیحذفمیشود.

ننجون
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 26 ش��نبه  روز  خردادماه بسیاری درح���اشیه
عن��وان  ب��ه  رس��می  رس��انه های  از 
نماین��دگان مردم، نس��بت ب��ه گرانی 
بلیت های نمایش بازی های جام جهانی 
در س��ینما های کش��ور و ب��ه خصوص 
مرکز همایش های برج میالد، اعتراض 
کردن��د. اعتراضی که هیچگونه پاس��خ 
روش��نی از س��وی مس��ئوالن این امر 
دریافت نکرد و مش��خص نشد که چه 
کسی مسئول این گران فروشی است. 

صبح دیروز سایت فروش بلیت های 
نمای��ش بازی های جام جهانی در مرکز 
همایش ه��ای برج میالد احتماالً درپی 
اعتراض های روز ش��نبه نرخ بلیت های 
95 هزار تومانی بازی ایران و اس��پانیا 
را ب��ه 65 هزار تومان و 55 هزار تومان 
کاهش داد؛ ارقامی که همچنان از نرخ 

پایه کنسرت ها گران تر است!
آیا ارزش واقعی نمایش بازی های 
فوتبال جام جهانی در مرکز همایش های 

برج میالد اینقدر گزاف است؟
قیم��ت  در  دی��روز  ک��ه  اتفاق��ی 

بلیت های مرکز همایش های برج میالد 
روی داد، از سیاستی نشأت می گیرد که 
سال هاست در بخش های مختلف اقتصاد 
کشورمان رخ می دهد. در این سیاست 
ابتدا مبل��غ باالیی برای کاالیی در نظر 
گرفته و اعمال می ش��ود، اگر اعتراضی 
ص��ورت نگیرد، فروش آن کاال با همان 
قیمت باال ادامه پیدا می کند، از طرفی 
دیگر اگ��ر اعتراض ها باال بگیرد، اندکی 
از مبلغ گران کاال کاس��ته می شود و به 
فروش خود ادام��ه می دهد. اکثر مردم 
جامعه هدف نیز فریب این سیاس��ت را 
خورده و به قیمت کاسته ش��ده رضایت 
می دهند. حال اینک��ه آن کاال به هیچ 
عن��وان ارزش قیمت��ی را که به فروش 

می رسد، ندارد. 

سهمصاحبانفیلمازفروش
فوتبالچقدراست؟

محمد قاصد اش��رفی عضو شورای 
عالی اکران، درباره سهم صاحبان فیلم 
از فروش بلیت های پخش فوتبال های 
جام جهانی گفت: فعاًل صحبتی در این 

مورد نش��ده؛ اما قرار است بعد از اتمام 
پخش 6 ب��ازی تصمیمات الزم گرفته 

شود و به نتیجه برسیم.
همچنین س��عیدخانی تهیه کننده 
و پخش کننده س��ینما که پخش فیلم 
س��ینمایی »در وجه حامل« را برعهده 
دارد، درب��اره توافق��ات انج��ام ش��ده 
پیرامون عواید فروش بلیت های پخش 
فوتب��ال جام جهانی ب��ه فیلم ها، گفت: 
طبق صحبت های ص��ورت گرفته قرار 
ش��ده مبلغ 5 هزار توم��ان از هر بلیت 
به صاحبان آثار برس��د ک��ه امیدواریم 
همی��ن اتفاق هم با مدیریتی صحیح و 
برنامه ریزی شده به درستی پیش برود 

تا صاحبان فیلم متضرر نشوند.
وی افزود: ش��اید فروش بلیت این 
ش��ش بازی ب��ه پنج یا ش��ش میلیارد 
تومان برس��د که خوشحالیم سینمادار 
ذی نفع اس��ت، اما امید می رود گزارش 
جامع و روش��نی از این جریان بیرون 
بیای��د تا عالوه بر خوش��حالی معنوی، 
ش��ادی مادی هم ب��ه صاحبان فیلم  ها 

برسد.

ش��ورای  عض��و  فرهنگی اجتماعی دی�����دگاه
زنان و خانواده ب��ا انتقاد از پنهان کاری 
مسئوالن در اجرای سند 2030 گفت: 
س��ند تربیت جنس��ی بای��د جایگزین 

آموزش های جنسی به کودکان شود.
کب��ری خزعلی با انتق��اد از تبلیغ 
برای اس��تفاده از واکس��ن HPV در 
رس��انه ملی افزود: این تنها بخش��ی از 
کوه یخ گروه و افرادی است که به طور 
پنهانی در ح��ال ترویج اهداف و نیات 

شوم خود در جامعه هستند.
وی ادام��ه داد: با این روند، امنیت 
ملی و اقتصاد ملی و سرمایه اجتماعی 
در خطر اس��ت. باید س��وابق این افراد 
بررس��ی ش��ود تا مش��خص ش��ود چه 
کسانی پشت پرده این اتفاقات هستند. 
موارد زیادی به صورت مخفیانه در حال 
انجام است از جمله بخشنامه کشوری 
وزارت بهداش��ت درخص��وص آموزش 
مس��ایل جنسی در مدارس و بخشنامه 

آموزش و پرورش در همین رابطه.
خزعلی تاکید کرد: مجموعه مرکز 
ملی کنت��رل ایدز با بودجه وس��یع در 
همی��ن راس��تا فعالیت می کن��د. این 
مجموع��ه 65 نفر نی��رو دارد که از این 
تعداد فق��ط 15 نفر ایرانی هس��تند و 
بودج��ه آنه��ا در حوزه زن��ان خیابانی، 
ک��ودکان خیابان��ی و م��ردان خیابانی 
هزینه می شود. هدف گیری این بودجه 
ن��ه در حوزه درمان بلکه در حوزه ادامه 

فعالیت فرد مبتال و منحرف است.
وی با تاکید ب��ر ضرورت کار علمی 
و تخصصی و بین رشته ای در این حوزه 
گفت: اگر بیماری جدی است و واکسنی 
ب��رای آن الزم اس��ت، ض��روری اس��ت 
تحقیق��ات بین رش��ته ای در زمینه های 
ایمونولوژی، تخص��ص عفونی و حتی با 
حضور جامعه شناس��ان، روانشناسان و 
حقوقدانان انجام ش��ود تا نظر بدهند آیا 
الزم اس��ت رسانه ملی در چنین فضایی 
برای 80 میلیون ش��هروند از طریق یک 
فرد معلوم الحال که سابقه پناهندگی و... 

دارد به ترویج واکسن HPV بپردازد.
وی اضافه ک��رد: برخی برای عدم 
ارائه آموزش جنس��ی به کودکان اظهار 
پشیمانی و حتی گناه می کنند این در 

حالی اس��ت که ما سند تربیت جنسی 
را در کشور داریم که از سنین پایین تر 
آغ��از می ش��ود و در س��نین باالتر به 
آموزش های جنس��ی هم می پردازد. ما 
معتقدیم برای کودکان آموزش جنسی 
ضرورتی ن��دارد بلکه آموزش ها در این 
ح��وزه باید متمرکز بر والدین و مربیان 
باشد تا نحوه برخورد صحیح با کودك 
را در حوزه جنس��ی بدانند. بس��یاری 
جوامع با ما هم نظر هستند که آموزش 
جنس��ی نباید از س��نین کودکی آغاز 
شود و در سنین نوجوانی باید متمرکز 
بر خویش��تن بانی باش��د تا در س��نین 
ازدواج همه گونه آموزش را در برگیرد. 

عضو ش��ورای فرهنگ��ی اجتماعی 
زنان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
به جای حمایت از سند تربیت جنسی 
وزیر بهداش��ت ما که مش��غله بسیاری 
دارد وقت مالق��ات با این فرد می دهد 
و از سوی برخی افراد سفارش می شود 

تا در رسانه ملی حاضر شود. 

خزعلی گفت: بیش از 200 پزشک 
از سراس��ر کش��ور اعت��راض کرده اند به 
ترویج این واکس��ن و توضیح داده اند که 
این نشانه خطر است. این روند به جایی 
منجر می ش��ود ک��ه در ذهنیت جامعه 
همه افراد را به صورت انس��ان های فاسد 
ببینیم. با عنوان بهداشت باروری، سالمت 
جنسی و س��المت بلوغ در حال اجرای 
سند 2030 هستند و این موارد حتی در 
برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده 
است. این عدم صداقت از سوی مسئوالن 
پذیرفته نیست و باید به صورت رسمی 
و در دس��تگاه قضایی کشور به این روند 
اعتراض شود. بهتر است صادقانه به مردم 
بگویند در حال اجرای برنامه توصیه شده 

سازمان ملل هستیم.
وی اف��زود: ش��ورای زن��ان آمادگی 
دارد که همه دس��تگاه ها بیایند و برنامه 
درست آموزش جنسی به گروه های سنی 
مختلف تنظیم شود تا مجبور نباشیم یک 

مهر برنامه غیربومی را اجرا کنیم. 

امامصادقعلیهالسالم:
 کسی که بهره ای از دانش ندارد

معنا ندارد که دیگران او را سعادتمند بدانند.
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آگهى اصالحيه

 روابط عمومي و آموزش همگانى
  شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

شركت  اي  مرحله  يك  عمومي  مناقصه  فراخوان  آگهى   در 
آب و فاضالب  استان هرمزگان منتشره در روز 97/3/23 در 
روزنامه سياست روز آرم / زيرنويس آرم شركت آب و فاضالب 
روستايى استان هرمزگان درج گرديده كه شركت آب و فاضالب 
استان هرمزگان صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد.

شركت آب و فاضالب 
استان هرمزگان

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 97/2
شهردارى کاشان

آگهى مزایده عمومى
 (شماره 1397/1)

http://iets.mport.ir

عضوشورایفرهنگیاجتماعیزنان:

 سند »تربیت جنسی«
باید جایگزین ۲۰۳۰ شود

برخیمدارسبعضینکاتسند۲۰۳۰رااجرامیکنند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بعضی مدارس 
مستقیم یا غیرمستقیم برخی از نکات سند ۲۰۳۰ را اجرا می کنند؛ در 

حالی که این سند از نظر قانونی منسوخ شده و قابلیت اجرا ندارد.
اسداهلل عباسی اظهار کرد: به نظر می آید آموزش و پرورش باید 
داشته  مدارس  تربیتی  و  آموزشی  امور  در  بیشتری  دقت  و  نظارت 
با اهداف  مغایر  انجام ندهند که  از مدارس حرکاتی  بعضی  تا  باشد 

نظام تحول بنیادین در آموزش و پرورش باشد.
عباسی در پاسخ به این پرسش که »حرکت به سمت اجرای سند تحول 
را چگونه ارزیابی می کنید؟«، افزود: این حرکت کند است و رضایت بخش 
نیست؛ باید وزیر آموزش و پرورش تحول اداری انجام دهد و با به کارگیری 
مدیران کارآمد در صف و ستاد استان ها و شهرستان ها سرعت بیشتری 

فارس به اجرای سند تحول آموزش و پرورش بدهد. 

نمای نزدیک

خدماتالکترونیکیتهرانهمگرانشد
تصویبافزایش1۲/5درصدیدرشورایشهر

رئیس شورای ش��هر تهران گفت: رئیس  یتخ����ت ش��ورای ش��هر تهران گفت: در جلس��ه پا
دی��روز افزایش 12.5 درصدی عرفه خدمات الکترونیکی دفاتر 

شهر تهران به تصویب رسید.
محس��ن هاشمی رفسنجانی اظهار داش��ت: در ابتدا موضوع 
مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی در دستور کار شورای شهر تهران 
قرار گرفت و در ادامه موضوع انتخاب حس��ابرس در دستور کار 

قرار گرفت. در ادامه س��ومین دستورجلسه دیروز تعرفه خدمات 
الکترونیکی دفاتر ش��هر تهران بود که در ادامه اعضا به افزایش 
12.5 درصدی تعرفه خدمات الکترونیک دفاتر شهر رأی دادند.

رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران ادام��ه داد: در ای��ن الیحه 
همچنین تأکید ش��د شهرداری تهران می تواند به میزان تورم، 

تعرفه های خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد.
وی درخصوص برخی از تذکرات شورای شهر گفت: متأسفانه 
برخی از تذکرات بس��یار طوالنی می ش��ود و بنده نسبت به این 
موضوع انتقاد ک��رده و آن را بیان کردم و لذا صحبت ها طوالنی 

می شد و بنده از اعضا خواستم که تذکرات براساس قانون باشد.

آگهى مناقصه 

سعیدى - شهردار اسدآباد

آگهى مزایده 

 هیئت مدیره شرکت تعاونى چند منظوره کارکنان دولت گنبد   

 دوم
نوبت تجديد آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

مناقصه عمومى و دو مرحله اى شماره 96/047/اف/ت1
تامين خدمات H2S در مناطق الوان، سيرى و قشم

شماره مجوز: 1178  1397

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه فوق الذكر از بين شركتهاى ايرانى اقدام نمايد:
H2S الف: شرح مختصر خدمات: تامين خدمات

ب: محل اجراى خدمات: مناطق عملياتى الوان، سيرى و قشم
ج: مدت انجام خدمات: 2 سال

ساير موارد كه مى بايست مدنظر قرار گيرد:
1ـ توانايى ارائه ضمانتنامه «شركت در مناقصه» به مبلغ 3/289/170/000 ريال

2ـ توانايى ارائه ضمانتنامه «انجام تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.
3ـ به تقاضاى مشــروط، مبهم، ناقص و با مشــاور با شرايط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد. ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
4ـ شرركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات در چهارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار خواهد بود.

5ـ پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار و قابل تمديد براى 
يك دوره ديگر باشند.

6ـ كسب حداقل امتياز تعيين شده و ارزيابى كيفى، جهت دعوت درمناقصه فوق الذكر الزامى است.
از كليه متقاضيان واجد شــرايط دعوت مى شــود تا حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشــار آگهى نوبت دوم، با همراه داشــتن معرفى نامه معتبر به آدرس ذيل 

مراجعه و حضورا نسبت به دريافت مدارك ارزيابى كيفى اقدام نمايند.
ضمنا بايستى ظرف مدت 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابى كيفى اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد. محل و زمان تحويل 

و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مى گردد.
نشانى محل اعالم آمادگى و تحويل اسناد ارزيابى كيفى: تهران، خيابان ولى عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره12، شركت نفت 

فالت قاره ايران، طبقه5، امور قراردادها، تلفن 23942510ـ021
تبصره: متقاضيان مى توانند جهت كســب اطالعات بيشــتر در روز آگهى نوبت دوم به ســايت اينترنتى اين شركت به نشــانى WWW.IOOC.CO.IR مراجعه 

نمايند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت نفت فالت قاره ايران 
(سهامى خاص)

وقتیبلیتفوتبالازکنسرتگرانتراست

بازار سیاه تجارت سیاه

»زرد«و»آپاندیس«
واردشبکهخانگیمیشوند

در جلس��ه اخیر شورای پروانه  نمای��ش خانگی، پروانه نمایش خان�هس�ینما
خانگی »آپاندیس«، »زرد« و چند سریال صادر شد.
 در جلس��ه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی، با 
عرضه قسمت هفتم از فصل دوم سریال »ساخت ایران« 
به تهیه کنندگی مشترك منصور سهراب پور و سیدامیر 
پروین حس��ینی و کارگردانی برزو نیک نژاد و قس��مت 
سیزده سریال »گلشیفته« به تهیه کنندگی علی اکبر 

نجفی و کارگردانی بهروز شعیبی موافقت شد.
در این جلس��ه برای فیلم های س��ینمایی ایرانی 
»پرس��ه در مه« به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و 
کارگردانی بهرام توکلی، »آپاندیس« به تهیه کنندگی 
مقصود جباری و کارگردانی حسین نمازی، »زرد« به 
تهیه کنندگی کامران مجیدی و کارگردانی مصطفی 
تقی زاده، »صفر تا س��کو« به تهیه کنندگی مشترك 
مهتاب کرامت��ی و فاطمه ابوالقاس��می و کارگردانی 
سحر مصیبی و »مسلخ« به تهیه کنندگی و کارگردانی 

اصغر نصیری پروانه نمایش خانگی صادر شد.

»بچههایگروهانبالل«
سریالهفتهدفاعمقدسشد

تصویربرداری سریال »بچه های  ج��م گروهان بالل« ب��ه کارگردانی ج��ام
عبدالرحمن ش��لیلیان در 10 قس��مت ب��رای هفته 

دفاع مقدس به پایان رسیده است.
کاوه  قصابی��ان،  محس��ن  دالوری،  امیررض��ا 
خداشناس، وحید رهبانی، ارژنگ امیرفضلی، مهرداد 
ضیایی از بازیگران این س��ریال هس��تند که در کنار 

بازیگران نوجوان ایفای نقش می کنند.
فیلمنامه سریال »بچه های گروهان بالل« بر مبنای 
خاطرات و طرحی از عبدالرحمن شلیلیان توسط داوود 
امیریان نویسنده رمان ها و فیلمنامه های دفاع مقدس به 

تهیه کنندگی عزیز علیزاده تولید شده است.
در خالصه داستان این سریال آمده است: گروهان 
بالل نام گروهان مهندس��ی رزمی است که نیروهای 
آن را جوانانی تش��کیل می دهند ک��ه همگی راننده 
لودر و بلدوزر هستند. رحیم جوان جانبازی است که 
فرماندهی این گروهان را به ناچار و به سودای رفتن 

دوباره به خط مقدم جبهه پذیرفته است.


