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ننجون

مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری تمدید شد
مش��اور عالی س��ازمان س��نجش گفت: به منظور 
فراه��م آوردن تس��هیالت الزم ب��رای آن دس��ته از 
داوطلبان مجاز به انتخاب رش��ته آزمون ورودی دوره 
دکتری )Ph.D( نیمه متمرکز س��ال ۹۸ که تاکنون 
نسبت به انتخاب رشته اقدام نکرده اند، مهلت انتخاب 
رش��ته و ثبت آن در فرم تا س��اعت ۲۴ روز پنجشنبه 

پنجم اردیبهشت ماه ۹۸ تمدید شد.
حس��ین توکلی یادآور ش��د: از تعداد ۱۶۳ هزار و 
۳۲۱ داوطلب حاضر در جلس��ه ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر 
مجاز به انتخاب رش��ته ش��ده اند که از این تعداد ۶۵ 
هزار و ۵۵۰ نفر زن و ۸۴ هزار و ۹۸۵ نفر مرد هستند.
از تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر مجاز به انتخاب رش��ته، 
تا ظهر دی��روز تعداد ۶۳ هزار و ۹۷۰ نفر یا به عبارت 
دیگر ۴۲.۵ درصد مجازین انتخاب رشته کرده اند. وی 
افزود: اطالعیه در مورد اصالحات و ظرفیت جدید در 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته بر روی سایت سازمان 

سنجش منتشر شده است.
مشاور عالی س��ازمان سنجش افزود: به داوطلبان 
مجاز اکیداً توصیه می ش��ود تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۵ 
اردیبهش��ت ۹۸ فرصت دارند نسبت به ثبت کدرشته 
محل های انتخابی خود )حداکثر ۵۰ کدرشته محل در 
صورت وجود( در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته 
هس��تند و عالقه مند به انتخاب رشته های دانشگاه های 
آزاد اسالمی هس��تند، الزم است به سایت دانشگاه آزاد 
مراجعه و براساس اطالعیه های مربوط که در سایت آن 
دانش��گاه اطالع رسانی خواهد ش��د، اقدام کنند. اسامی 
معرفی ش��دگان دارای حدنصاب به منظور ش��رکت در 
مرحله دوم )مصاحبه، بررس��ی سوابق علمی و پژوهشی 
و...( هم��راه ب��ا برنامه زمان��ی مراجعه به دانش��گاه های 
مج��ری در دهه آخر اردیبهش��ت ماه ۹۸ از طریق پایگاه 

اطالع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

نیمکت

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فاتب خبر داد
سهم ۷۰ درصدی موتورسیکلت سواران و 

عابرین پیاده در تصادفات رانندگی
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فاتب از سهم 
۷۰ درصدی موتورسیکلت س��واران و عابرین پیاده در 

تصادفات رانندگی خبر داد.
س��رهنگ عدنان جالل گفت: بی��ش از ۷۰ درصد 
تلفات انس��انی در س��وانح رانندگی متعلق به رانندگان 
موتورس��یکلت و عابرین پی��اده اس��ت. وی ادامه داد: 
اس��تفاده از کاله ایمنی توس��ط راکبان و سرنش��ینان 
موتورسیکلت نقش مهمی در پیشگیری از مرگ ناشی 
از تصادفات این گروه از کاربران ترافیک خواهد داشت.

معاون عملی��ات ترافیک پلیس راهور فاتب ضمن 
تاکید بر استفاده از تجهیزات ایمنی برای موتورسواران، 
ب��ه عابرین پیاده نیز توصیه کرد به منظور حفظ جان 
خود به هنگام عبور از خیابان از گذرگاه های عابر پیاده 

و پل های هوایی استفاده کنند.

پلیس
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س��نجش  اب��زار  شهر بودن زيس�ت  هوشمندانه 
رفتار دولت ها در قبال جهت گیری ها و 
طرح ه��ای بین الملل��ی در اولویت قرار 

دادن منافع ملی است.
در واقع این عنص��ر، تعیین کننده 
نوع برخورد کش��ورها ب��ا موافقت نامه 
محسوب  بین المللی  س��وگیری های  و 
ک��ه  اس��ت  همی��ن رو  از  می ش��ود. 
موافقت نامه ه��ای بین المللی همیش��ه 
از اجم��اع جهانی برخ��وردار نبوده اند. 
موافقت نامه تغیی��ر اقلیم پاریس جزء 
موافقت نامه هایی اس��ت ک��ه در حال 
حاضر بر س��ر اجرای آن اجماع جهانی 
وج��ود ن��دارد. ع��الوه ب��ر اختالفات 
علم��ی، مهم ترین عنص��ر این اختالف 
تضاد هدف ای��ن موافقت نامه با منافع 
ملی کش��ورهای دارن��ده منابع انرژی 
اس��ت. چراکه موافقت نام��ه پاریس در 
راس��تای جلوگی��ری از افزایش دمای 
ک��ره زمین، خواس��تار کاهش انتش��ار 
گازهای گلخانه ای انسان س��اخت شده 
اس��ت که منابع ان��رژی از اصلی ترین 
ای��ن  و  هس��تند  آن  تولیدکنن��دگان 
کاهش انتش��ار منجر به کاهش تولید 

و مصرف این منابع خواهد شد.
موافقت نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ 
در بیست و یکمین اجالس کنوانسیون 
تغیی��رات اقلیم س��ازمان مل��ل متحد 
)UNFCCC( م��ورد موافق��ت اولیه 
کش��ورهای حاض��ر در اج��الس ق��رار 
گرفت. این موافقت نامه از کش��ورهای 
عضو می خواهد که سیاست های کاهش 
انتش��ار خود را در س��ند تعهدات ملی 
)NDC( به دبیرخانه کنوانسیون فوق 
ارائه دهند. سند تعهدات ملی مهم ترین 

بخش موافقت نامه پاریس اس��ت. ایران 
به عنوان یکی از اعضای اجالس بیست 
و یک��م، موافقت نامه فوق را تائید اولیه 
کرده اس��ت و در س��ند تعه��دات ملی 
)NDC( خ��ود ک��ه هنوز ب��ه مجلس 
برای تصویب نهایی ارائه نش��ده است، 
متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتش��ار 

گازهای گلخانه ای شده است.
سازمان  اس��تدالل های  اصلی ترین 
محیط زیست به عنوان متولی موافقت نامه 
پاریس در ارائه نکردن سند تعهدات به 
مجلس، غیرالزام آور بودن سندت تعهدات 
ملی )NDC( است. این سازمان معتقد 
اس��ت که تعهدات ارائه ش��ده در س��ند 
تعهدات ملی داوطلبانه اس��ت و اجرای 
آن ها الزام آور نیس��ت. موضوعی که در 
آخرین جلس��ه کمیس��یون کشاورزی 
با مسئوالن س��ازمان محیط زیست نیز 

مطرح شده بود.
در همین راستا شمس اهلل شریعت نژاد 
دبیر کمیته محیط زیس��ت کمیس��یون 
کشاورزی مجلس گفت: مسئوالن سازمان 
محیط زیست معتقد هستند که تعهدات 

ایران داوطلبانه و قابل تغییر هستند.
این  در حالی اس��ت که بس��یاری 
از کارشناس��ان و اساتید حقوق بر این 
اعتق��اد هس��تند که اج��رای تعهدات 
الزام آور خواهد بود. در همین راس��تا، 
مه��دی پی��ری عض��و هی��أت  علمی 
دانش��کده حقوق دانشگاه تهران گفت: 
در حوزه مسائل حقوقی و بین الملل و 
محیط زیست، این نکته قابل  بیان است 
که س��ند توافق نامه پاریس یک س��ند 
الزم االجرا اس��ت و این مساله غیرقابل 
تشکیک است؛ از سوی دیگر در حقوق 
بین المل��ل تعه��د جدی ی��ا غیرجدی 

نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی 
اگر مکانیسم اجرای آن تعهد نرم باشد، 

برای کشور الزام آور است.
همچنین بیژن پیروز اس��تاد علوم 
سیاسی دانشگاه تهران معتقد است که 
در متن برنامه مل��ی ایران برای اجرای 
توافق پاریس، اعالم ش��ده اس��ت که در 
ص��ورت لغ��و تحریم ه��ای ناعادالنه، ۸ 
درصد به تعه��دات ایران افزوده خواهد 
ش��د که این به معنای تعه��د ایران به 
جامعه بین المللی است؛ عالوه بر این، از 
لحاظ حقوقی، به معنای پذیرش عادالنه 

بودن بخشی از تحریم های ایران است.
این استدالل ها بیش��تر مبتنی بر 
مسائل مطرح ش��ده مطابق بند ۲ ماده 
۴ ای��ن موافقت نام��ه اس��ت. این بند 
 shall ب��ا اس��تفاده از عباراتی مانن��د
ک��ه   shall pursue و   prepare
اش��اره به مراحل آماده س��ازی و اجرا 
دارد.اس��تفاده از کلم��ه » shall« به 
معنی باید برای ارائه و اجرای تعهدات، 

نشان از الزام آور بودن این بند است.
از همین جهت، منتقدان پیوستن 
به این موافقت نامه معتقد هس��تند که 
تعهدات ارائه شده در تضاد با منافع ملی 
و اس��ناد باالدستی کشور است. چراکه 
با اجرای تعهدات ارائه ش��ده، ضررهای 
جبران ناپذیری به اقتصاد کش��ور وارد 
خواه��د ش��د. ح��ال باید پرس��ید که 
استدالل سازمان محیط زیست و سایر 
موافقان ای��ن موافقت نامه در دولت در 
راستای داوطلبانه بودن آن چیست که 
با اس��تناد به آن از ارائه سند تعهدات 
مل��ی )NDC( در قال��ب الیح��ه ب��ه 
مجلس ش��ورای اس��المی خ��ودداری 

می کنند؟  فارس

گروه زيست بوم  رسانه دومی��ن گزارش  و  س��ی 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران روز 
گذشته با حضور س��یدعباس صالحی 
وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی و 
اهال��ی فرهن��گ و البته ب��دون حضور 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در 

مصالی امام خمینی)ره( افتتاح شد.
صالحی در آیین افتتاحیه نمایشگاه 
کتاب تهران اظهار داشت: خوشحالیم 
همزمان با ۴۰ س��الگی پیروزی انقالب 
اسالمی سی و دومین نمایشگاه کتاب 
را آغ��از می کنی��م. وی اف��زود: کتاب 
پدیده بش��ری و خارق العاده ای ش��بیه 
خود انسان اس��ت. همانطور که انسان 
پدیده ای است با الیه های بسیار متنوع 
و کارکردهای بس��یار گوناگون، کتاب 
ه��م مخلوق این انس��ان اس��ت چون 
انس��ان ب��ا کارکردهای بس��یار متنوع 
فعال اس��ت و ش��اید هی��چ پدیده ای 
پدیده بش��ری مثل کتاب نباش��د که 

آیینه خود انسان است.
به گفته وزیر ارشاد کارکردهایی از 
قبیل تولید علم، از جمله این مس��ائل 
اس��ت چراکه دانش بش��ری بر مرکب 
کتاب حرکت کرده و به انس��ان رسیده 
ام��ا از دیگر کارکردهای آن می توان به 
پاالیش زبان اش��اره کرد زیرا زبان ملل 
براساس کتاب پرورش و پاالیش یافته 
است. اگر تاریخ بیهقی، گلستان، بوستان 
و مثنوی نبود زبان فارسی به این نقطه 
نمی رس��ید. در هر ملتی هم این چنین 
اس��ت زیرا کتاب مس��یری اس��ت که 

پرورش زبان را فراهم می کند.
صالح��ی تصریح کرد: اگر انس��ان 
دو س��احت مهم وجودی یعنی تفکر و 
عواط��ف را دارد کتاب ای��ن دو بال را با 
هم پیش می برد ام��ا در ادامه می توان 
فهرست بلندباالیی از کارکردهای کتاب 

را در طول تاریخ بشریت ذکر کرد.
وی ب��ه دو نکت��ه و ع��دم حضور 
رئیس جمه��ور در مراس��م افتتاحی��ه 
اش��اره کرد و گفت: قرار بر این بود که 
رئیس جمهور در جمع ما امروز حضور 
داش��ته باش��ند اما به اعتبار برنامه ای 
پیش بینی نش��ده عذر خود را به جمع 
حاض��ر منتق��ل کردند. بن��ده نیز قرار 

بود در حضور ایش��ان به جایگاه نش��ر 
در مقط��ع کنونی اش��اره کن��م. اما به 
دلیل برنامه پیش بینی نش��ده ایش��ان 
نتوانستند در این مراسم حضور یابند.

وی اف��زود: باید به نقش کتاب در 
حوزه اقتصاد و صنعت توجه کرد. رهبر 
انقالب امسال را س��ال رونق تولید نام 
نهادند. در این عنوان مهم صنعت نشر 
را نبای��د نادیده گرفت زیرا این صنعت 
در اقتصاد ملی کشورها جایگاه مهمی 
داش��ته و دارد چه به صورت مستقیم 
و چه به صورت غیرمس��تقیم، به شکل 
مستقیم درآمدی در اقتصاد ملی ایجاد 
می کن��د س��ازمان وایپو آم��اری ارائه 
می کند که در آن از ۱۱ کش��وری که 
صنعت نش��ر در این کش��ورها درآمد 
ایج��اد کرده گ��زارش می دهد. در این 
گزارش آم��ده ۴۶ میلیارد دالر درآمد 
حاصل از این صنعت اس��ت. همچنین 
س��هم قاب��ل توجهی صنعت نش��ر در 

حوزه حلقه اشتغال دارد.
صالح��ی تصری��ح کرد: کت��اب به 
عنوان یک سفیر و سفارتخانه باید مورد 
توجه باشد. امروز از دیپلماسی عمومی 
زیاد س��خن گفته می شود زیرا پایدار و 
مستمر است. دیپلماسی فراگیر است و 
در میان دیپلماسی عمومی دیپلماسی 
فرهنگی و کتاب و نش��ر سهم اصلی را 
در دیپلماس��ی عمومی دارد و تصویری 
که از ما در جهان وجود دارد این اس��ت 
که ایران را به شاهنامه، مثنوی، گلستان 
و بوستان، شفای بوعلی و... می شناسند. 
همانط��ور ک��ه م��ا مل��ل دیگ��ر را به 
کتاب هایشان می شناسیم. خط ارتباطی 
وج��ودی و ذهن��ی ما با مل��ل دیگر از 
طریق کتاب اس��ت بنابراین کتاب یک 

سفیر سیار و فعال است.
وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد 

ب��ا اس��المی همچنین 
بی��ان اینکه اگر 

بدخواه��ان 
می خواهند 
را  ما  دیوار 

بلند  با جهان 
و بلندتر کنند 
س��ی  یپلما د
اس��ت  کتاب 

که آجرها را برمی دارد و دیوارها را فرو 
می پاشد، گفت: اگر کسانی می خواهند 
ملت ب��ا تمدنی چون ای��ران را منزوی 
کنند این کتاب و ارتباط با کتاب است 
که این توهم را از بین می برد. بنابراین 
دی��وار بی اعتمادی، تکفی��ر، تحری��م با 
کت��اب ف��رو می ریزد و نابود می ش��ود. 
سابقه تاریخی بشر چنین بوده و امروز 
هم ما می توانیم در این دوره سخت که 
بدخواهان ایران تالش می کنند کمربند 
تحری��م را دور ما محکم ت��ر کنند این 
کمربنده��ا با تفکر و کت��اب باز و بازتر 
می ش��ود و این چیزی است که به نظر 
می آید در س��ال ۹۸ ایران باید بیش��تر 
مورد توجه قرار دهد و آن دیپلماس��ی 
فعال فرهنگی به ویژه کتاب اس��ت. ما 
با کاغذ جاده ها را س��اخته و ابریشمی 
کرده ایم. امیدواریم مس��یر پیش رو را 

هم اینگونه پیش ببریم.
براس��اس این گزارش در این دوره 
۳۲۰۰ ناشر با ۴۴۰ هزار عنوان کتاب 
در نمایشگاه کتاب حضور دارند.امسال 
۲۴۰۰ ناشر داخلی با ۳۰۰ هزار عنوان 
کتاب ۸۰۰ ناش��ر خارجی با ۱۴۰ هزار 
عن��وان کتاب در نمایش��گاه ش��رکت 
کرده اند. از ن��کات جالب توجه اینکه 
سال گذش��ته ۱۷ میلیارد تومان برای 
نمایش��گاه هزینه ش��د اما ب��ا تصویب 
ش��ورای سیاس��ت گذاری امس��ال ۱۵ 

میلیارد مصوب شده است.
اضافه می شود۳۰ کشور در این دوره 
میهمان نمایشگاه هستند همچنین کشور 
چین میهمان ویژه امسال نمایشگاه 
است که با هیاتی ۱۵۰ نفره 
وارد تهران شده است.  سی و 
دومین نمایشگاه بین المللی 
کت��اب ته��ران با بر 
»خوان��دن  ش��عار 
است«  توانس��تن 
 ۱۴ ت��ا   ۴ از 
اردیبهشت ماه 
مص��الی  در 
امام خمینی)ره( 
 ۱۰ س��اعت  از 
ت��ا ۲۰ پذی��رای 
ن  ا قه من��د عال

است.

امام باقر علیه السالم:
 هرکس ظاهرش بهتر از باطنش باشد،

ترازویش سبک آید.
امالی)صدوق( ص 492

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مزایده عمومى شماره 98/2
(مرحله اول)

را  بهاران  بوستان  از  قسمتى  دارد  نظر  در  کاشان  شهردارى  سبز  فضاى  و  پارکها  سازمان 
اساس  بر  شرایط  واجد  متقاضیان  به  اجاره  صورت  به   ، بازى  وسایل  به  تجهیز  و  نصب  جهت 
تا  حداکثر  اسناد  دریافت  جهت  نماید.  واگذار  قرارداد  خدمات  شرح  و  مزایده  مدارك  و  اسناد 
قبول  مهلت  ضمنا  نمایید.  مراجعه  شهردارى  سبز  فضاى  و  پارکها  سازمان  به   98/2/19 تاریخ 

پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/2/21 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/2/22 مى باشد.
کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: بلوار شهدا - سازمان پارك ها و فضاى سبز
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حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

www.shahrood.ir

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه

3948 ثبت  شماره  خاص)  (سهامى  شاهرود  صنعتى  شهرك  خدماتى  شرکت 
با توجه به عدم تحقق حد نصاب حاضرین در مجمع عمومى عادى سالیانه (نوبت اول) بدین وسیله 
از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه (نوبت دوم) 
که شرکت خدماتى شهرك صنعتى شاهرود (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 3948 به شناسه 
آدرس:  به  که   98/2/24 مورخه  شنبه  سه  روز  11 صبح  ساعت  در  که  ملى 14003571135 
شاهرود ، بلوار دانشگاه ، پارك علم و فناورى استان سمنان تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
باشد. مى  مجمع  صالحیت  در  که  مواردى  سایر  و   1398 سال  بودجه  تصویب  جلسه:  دستور 

وم)
ت د
(نوب

هیئت مدیره   -   شرکت خدماتى شهرك صنعتى شاهرود

آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره: 98-3-16 

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ول
ت ا
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى دو مرحله اى از تولید کنندگان تامین نماید.

مراجعه  با  فراخوان  آگهى  درج  تاریخ  از  روز   14 مدت  ظرف  بایست  مى  باشد  مى  درخواست  مورد  کاالى  شرح  با  مرتبط  آنها  فعالیت  که  اى  کننده  تولید  هاى  شرکت  کلیه  لذا 
و  مدارك  همراه  به  ان  ارسال  و  جنوب»  نفتخیز  مناطق  ملى  شرکت  استانداردهاى  با  مطابق  کاال  ارائه  نامه  تعهد  «فرم  تکمیل  و  استخراج  به  نسبت   ، الذکر  ذیل  اینترنتى  سایت  به 
نمایند. اقدام  فراخوان  در  مندرج  پستى  آدرس  به  متوسط)  معامالت  نصاب  برابر  بیست  از  کمتر  معامالت  (براى  کیفى  ارزیابى  جدول  در  مندرج  موارد  با  منطبق  الزم  مستندات 

 WWW.NISOC.IR -فرم پرسش نامه ارزیابى – مدیریت تدارکات و امور کاال – مزایده و مناقصه
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/467/141/453 ریال مى باشد.
آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد خریدهاى عمومى ، ساختمان 111 ، اتاق 9

کدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-24673
درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:

               WWW.SHANA.IR             WWW.NISOC.IR          WWW.IETS.MPORG.IR
شماره:1398,470

شماره تقاضاجمع عددىموضوع مناقصهشماره قلم

150 بشکهروغن 0110
01-31-87-9733211

450 بشکهروغن 02

مع��اون خدم��ات  گ�روه زيس�ت بوم  شهری شهرداری تهران اقدامات شهرداری س�فر در شهر
تهران برای برگزاری س��ی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران در مصالی امام خمینی)ره( را تشریح کرد.
مجتب��ی یزدانی گفت: ب��رای برگزاری هرچه باش��کوه تر 
این روی��داد بزرگ فرهنگی جلس��اتی با حض��ور محمدجواد 
حق ش��ناس رئیس کمیس��یون فرهنگی و کمیته های اجرایی 

برگزار و وظایف هر کمیته و کارگروه به تفکیک تعیین شد.
وی با بیان اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران اقدامات الزم 
را درخصوص تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری متناسب با 
نمایش��گاه کتاب در اطراف مصلی و نیز در س��طح شهر تهران 
برعه��ده دارد، اذعان کرد: تبلیغات محیطی نمایش��گاه بر روی 
۱۰۰ عرش��ه و ۵۰ پرتابل در سطح ش��هر تهران نصب گردیده 
اس��ت. همچنین اس��تقرار و نصب ۹۰ عدد نیمکت و اس��تقرار 
۲۵۰ عدد نیمکت دیگر نیز در محوطه مصلی انجام شده است. 
برای تسهیل در تردد و جابجایی بازدیدکنندگان نمایشگاه ۲۰ 
دستگاه شاتل برقی در محل های تعیین شده در محوطه داخلی 
مصلی مس��تقر و به خدمات رسانی خواهند پرداخت. همچنین 
پیش بینی ه��ای الزم برای اس��کان موقت دانش��جویانی که از 
ش��هرهای مختلف برای بازدید از نمایش��گاه می آیند؛ در هتل 

آفتاب حرم مطهر امام خمینی)ره( صورت گرفته است.
یزدانی اذعان کرد: با تدابیر صورت گرفته امس��ال نیروها 
با لباس های متحدالش��کل برای خدمات رسانی حضور دارند و 
تمامی چرخ دس��تی ها پالک گذاری شده و طبق قیمت مصوب 

به ارائه خدمت به بازدیدکنندگان و غرفه داران می پردازند.
معاون شهردار تهران در ادامه به خدمات رسانی حمل ونقل 
عمومی اش��اره کرد و گفت: شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه برای تس��هیل در تردد مس��افران به مقصد نمایشگاه 

کتاب از طریق ش��بکه ریلی درون شهری، از روز چهارشنبه تا 
شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه با استفاده حداکثری از نیروی انسانی 
و تجهی��زات، تالش می کند تا بهترین خدمات رس��انی را برای 
ش��هروندان و مس��افران داشته باشد. وی با اش��اره به کاهش 
فاصل��ه حرکت قطارها در خطوط یک و س��ه مت��رو در زمان 
برگزاری نمایش��گاه بین المللی کتاب گفت: در این ایام فاصله 

حرکت قطارهای خط یک ۴ دقیقه خواهد بود.
یزدان��ی افزود: فاصل��ه حرکت قطارها در خط یک و س��ه 
کاه��ش می یابد، فاصله حرکت قطارهای خط س��ه در روزهای 
جمعه و تعطیل ۱۲ دقیقه اس��ت که در ایام برگزاری نمایشگاه؛ 
فاصله حرکت قطارها به ۹ دقیقه کاهش می یابد تا خدمات رسانی 
مطلوب تری را به شهروندان و مسافران ارائه دهیم. به گفته وی 
با پیش بینی های صورت گرفته در ایام برپایی نمایش��گاه کتاب، 
به ج��ز کاهش فاصله حرکت قطارها، این آمادگی وجود دارد که 
در صورت نیاز قطارهای فوق العاده در تمامی خطوط اعزام شود.

وی به اس��تقرار ۴ خط تاکسی ویژه نمایشگاه در میادین 
مهم شهر )صنعت،صادقیه،رسالت و انقالب( به مقصد نمایشگاه 
به تعداد ۲۵۰ دس��تگاه اش��اره کرد و گفت: همچنین ناوگان 
خطوط تاکس��یرانی منتهی به نمایشگاه)خطوط ضلع شمالی 

مصلی از مترو مصلی تا سید خندان( نیز افزایش می یابند.
یزدان��ی به خدمات رس��انی اتوبوس��رانی در ای��ام برگزاری 
نمایش��گاه بین المللی کت��اب تهران پرداخت و گفت: ش��رکت 
اتوبوس��رانی عالوه بر س��رویس دهی خط ۵ اتوبوس های تندرو 
که در مس��یر پایانه علم و صنعت و میدان آرژانتین تردد دارد، 
تقویت دیگر خطوط عبوری از مصلی حضرت امام خمینی)ره(، 
سه خط از مبادی مصلی تهران به مقاصد میدان صنعت - فلکه 
سوم تهرانپارس و میدان آزادی نیز جهت خدمات دهی ویژه به 

عالقه مندان به نمایشگاه کتاب راه اندازی شده است.

نمايشگاه كتاب تهران بدون حضور رئیس جمهور افتتاح شد

صالحی: برنامه ای پیش بینی نشده پیش آمد!

چیستا يثربی:
 سینمای ايران

 سرشار از آثار نازل شده
چون اكثريت سینماگران فاقد 

مطالعه هستند
منتق��د و فیلمنامه نویس س��ینما و  دي�د کارگردان و نمایشنامه نویس تئاتر در زاوي�ه 
آستانه برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در رابط��ه با ضرورت مطالعه و کتابخوانی در حوزه 
تولید آثار تصویری گفت: اکثریت فیلمسازان و سینماگران 
فاقد هرگونه مطالعه هس��تند و به همین علت س��ینمای 
ایران سرش��ار از آثار نازل شده است؛ ما باید بدانیم و آگاه 
باش��یم هنرمندی ک��ه کتاب نخواند هی��چ چیز از جهان 

نمی داند و هنرش قابل تأمل و ماندگار نیست.
چیستا یثربی افزود: متأسفانه سطح مطالعه در کشور 
ما به طور کلی بس��یار پایین تر از تراز جهانی اس��ت و ما 
یکی از صفرترین کشورها در حوزه مطالعه کتاب هستیم. 
قدیمی ها که به طورکل مطالعه و کتابخوانی را بوسیده و 
کنار گذاش��ته اند و تنها امید بنده ش��خصاً به جوانان دهه 
۷۰ و ۸۰ اس��ت که شاید بتوان با ایجاد مشوق هایی آن ها 
را به س��مت مطالعه و کتابخوانی سوق داد. متأسفانه این 
وضعیت باعث شده بسیاری از ناشران کشور هم ورشکسته 
شوند و وضعیت بدی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد شود؛ 
حکی��م ابن س��ینا می گوید: »حکیمی ک��ه کتاب نخواند 
حرف هایش باد هوا اس��ت«! واقعاً هم همینطور اس��ت و 
قطعاً هنرمندی هم که کتاب نخواند هنرش باد هواست و 
نمی تواند ماندگار شود. این هنرمندان بی مطالعه ای هم که 
این روزها زیاد ش��ده اند و بعضاً بسیار مشهور هستند باید 
بدانند این شهرت شان موقتی است و قطعاً نمی توانند در 

تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین ماندگار شوند.

این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه برخی از هنرمندان 
فعل��ی تنها با متصل ش��دن به این و آن س��عی می کنند 
اسم ش��ان مدتی س��ر زبان ها باش��د اظهار داش��ت: ما با 
هنرمندانی در کش��ورمان روبه رو هستیم که هیچ الگوی 
درس��تی برای خود در نظر نگرفته اند و متأس��فانه الگوی 
شان خودش��ان و یا امثال خودشان هستند!؛ وضعیت در 
حوزه مطالعه آنقدر وخیم شده که حتی دیگر برخی افراد 
کتاب را به عنوان هدیه هم قبول نمی کنند و از پذیرفتن 
آن امتناع می کنند. این اتفاق برای خود بنده بارها افتاده 
و زمانی که خواستم کتابی را به فردی هدیه بدهم با این 
جمله مواجه شده ام که »ما جای کتاب نداریم« و یا »وقت 
مطالعه نداریم«! جالب اس��ت بدانید بخش��ی از این افراد 

هنرمندانی هستند که امروزه مشغول کار و فعالیتند!
یثربی خاطرنش��ان کرد: این مایه تأس��ف اس��ت که 
کارگردان��ان ما کتاب نمی خوانند اما بودجه های آنچنانی 
می گیرند و فیلم های شان را روانه پرده سینماها می کنند 
و کاره��ای مهمی را انجام می دهند که از لحاظ بینش و 
تفکر توانایی انجام آن را ندارند. این بس��یار بد است که 
برخ��ی افراد در حوزه فرهنگی پس��ت های کلیدی دارند 
که مطالعه در زندگی روزانه آن ها جایگاهی ندارد. این ها 

همه برای فرهنگ و هنر کشور ما درد است و بس!
وی با بیان اینکه منتظر یک رنسانس در حوزه فرهنگ 
هس��تم گفت: فرهنگ در کشور ما از دس��ت رفته و ما در 
عرص��ه فرهنگی و هنری دچار نوعی انفعال ش��ده ایم. یک 
انقالب فرهنگی و یک رنسانس می تواند نجات بخش باشد. 
ما بزرگترها باید پایه گذار این اتفاق باش��یم و س��عی کنیم 
جوانان مان را جوری تربیت کنیم که ادامه دهنده این رخداد 
باشند. ما باید تمام توش و توان خود را به کار ببندیم تا عشق 
و لذت مطالعه را به یاد مردم بیاوریم. ما باید کاری کنیم که 
فیلمسازان، فیلمنامه نویسان و به طور کل هنرمندان سینما 
را مجبور به مطالعه کنیم تا آثاری که تولید می کنند غنای 
فرهنگی داشته باشند و ماندگار شوند در غیر این صورت باید 

فرهنگ و هنر کشور را فنا شده ببینیم.  سینماپرس

جزئیات درگیری یک دانش آموز و مدرس 
در هنرستان تهران

رئی��س اداره اطالع رس��انی و رواب��ط  ث�����ه د عموم��ی اداره کل آم��وزش و پرورش حا
شهر تهران اظهار کرد: در یکی از هنرستان های کاردانش در 
پایه دوازدهم رشته صنایع چوب، مدرس دوره با دانش آموزی 

درگیر شد که به آسیب دیدگی چشم دانش آموز انجامید.
مس��عود ثقفی ادامه داد: آم��وزش و پرورش پس از 
کسب اطالعات در این باره ضمن ممنوعیت ورود مدرس 
دوره مربوط��ه به تمام مدارس ش��هر ته��ران و پیگیری 

حقوق��ی آن، پرونده مدیر مدرس��ه را نی��ز به دلیل عدم 
اطالع رس��انی به موقع به هیأت تخلفات اداری ارجاع داد.

براساس ابالغیه دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش 
در رش��ته هایی که در آموزش و پ��رورش فاقد تجهیزات 
ویژه انس��انی هستیم می توانیم به صورت برون سپاری از 

شرکت های آموزشی، خدمات دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه این حادثه در تاریخ ۲۵ فروردین ماه 
امس��ال به وقوع پیوسته است، افزود: در گفت وگو با پدر 
دانش آموز مش��خص ش��د که دانش آموز ف��وق از ناحیه 
قرنیه و مردمک چش��م دچار آس��یب دیدگی شده است 
البته پزش��کان ابراز امیدواری کردند با توجه به سن کم 

این دانش آموز، در مدت زمانی مشکل برطرف می شود.

استدالل بی اساس سازمان محیط زيست در موافقت نامه پاريس

توافق نامه ای خالف منافع ملی و اسناد باالدستی

اقدامات شهرداری تهران برای برگزاری نمايشگاه كتاب


