
وزيركشور: 14هزار معتاد و 5 هزار خرده فروش مواد مخدر در كشور جمع آوري و ساماندهي شدند
ايرنا| عبدالرضا رحماني فضلي؛ وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجراي طرح نوروزي ساماندهي جمع آوري معتادان خياباني و متجاهر در سطح كشور خبر داد و گفت: در نخستين گام از اجراي 
اين طرح بيش از 14 هزار معتاد و 5 هزار خرده فروش مواد مخدر در سطح كشور جمع آوري و ساماندهي شدند. اين طرح از 28 اسفند 95 به اجرا درآمده است و بايد به طور مستمر ادامه داشته باشد تا زماني كه 
مردم احساس و اعالم رضايت كنند. بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه مردم درصورت مشاهده معتاد متجاهر موضوع را اطالع دهند و بالفاصله نسبت به جمع آوري آنان اقدام شود.
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ارقام اعالم شده 
در خصوص صندوق فرهنگيان 

را تاييد نمي كنم 
ايلنا| وزي��ر آموزش و پ��رورش تاكيد 
كرد: مساله صندوق ذخيره فرهنگيان 
را به گونه اي مطرح مي كنند كه موجب آسيب رساندن 
به فرهنگيان اس��ت. فرهنگيان نگران مسائل به وجود 

آمده نباشند و از حق و حقوق آنان دفاع خواهيم كرد. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ايلن��ا، فخرالدي��ن احمدي 
دانش آش��تياني در حاش��يه نشس��ت هيات دولت و 
در جمع خبرن��گاران درخصوص اظه��ارات يكي از 
نمايندگان مجلس مبني ب��ر اينكه تخلفات صندوق 
ذخيره فرهنگي��ان بيش از 10 ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت، گفت: تا زماني ك��ه گزارش گ��روه تحقيق و 
تفحص كامل نشود، نمي توان عدد و رقمي اعالم كرد. 
او با بيان اينكه طي جلسه اي كه با نمايندگان مجلس 
و گروه تحقيق و تفحص انجام ش��د، مقرر شد قبل از 
كامل ش��دن گزارش، اعداد و رقمي اعالم نشود و اين 
خالف قانون است، اظهار داشت: در حال حاضر هيچ 
عددي را تاييد نمي كنم و منتظر نظر و گزارش نهايي 
گروه تحقيق و تفحص هستيم. وزير آموزش و پرورش 
ادامه داد: براساس اطالعاتي كه داريم چنين اعدادي 
غلط است و مش��خص نيست بر اساس چه اطالعاتي 

اين اعداد مطرح مي شود.

  نايب رييس كميس�يون بهداشت مجلس: روزانه 
2۰ ميلي�ارد توم�ان هزينه درمان افراد س�يگاري 

مي شود. فارس 
  رييس بنياد ش�هيد: بايد مس�اله افزايش س�ن 
ايثارگ�ران و نيازه�اي درماني امروز آن�ان محور 

برنامه ريزي هاي ما باشد. ايرنا 
  معاون گردش�گري س�ازمان مي�راث فرهنگي، 
صنايع دس�تي و گردشگري گفت: كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه، فعاليت وب سايت ها و 
شبكه هاي مجازي گردشگري را كه بدون  مجوز به 
مردم خدمات جعلي مي فروش�ند، عملي مجرمانه 

نمي داند. ايرنا
  مدير كل موزه ها و اموال منقول تاريخي كش�ور 
گفت: 9 تا 1۰ ميليون گردشگر در طول ايام نوروز از 
بناها و موزه هاي زيرنظر سازمان ميراث  فرهنگي، 

صنايع  دستي و گردشگري ديدن كردند. ايرنا 

ايسنا| رييس سازمان محيط زيست با اشاره به تصويب 
طرح كاهش عم��ر معاينه فن��ي خودروها در مجلس 
گفت: امي��دوار بوديم مجلس به عمر دو س��ال معاينه 
فني خودروه��ا راي دهد.  معصومه ابتكار در حاش��يه 
جلس��ه هيات دولت درباره كاهش عم��ر معاينه فني 
و تصويب مجلس در اين زمين��ه، اظهار كرد: ما انتظار 
داشتيم مجلس با همان دو سال يعني پيشنهاد دولت 
موافقت مي كرد كه بحث بسيار زيادي شد ولي مجلس 
محترم نظرش همان چهار سال بود اما بسيار مهم است 
كه اليحه هواي پاك در مجلس مراحل نهايي اش طي 
مي شود. چهارشنبه هم ماده 8 كه مربوط به خودروهاي 
فرس��وده بود تصويب ش��د كه ماده بسيار مهمي است 
و كمك مي كند خودروها بر اس��اس س��ني كه دارند و 
افزايش سن ش��ان از طريق همكاري با بيمه گزار، بيمه 
اين موضوع را پيش بيني كند تا خودرويي كه فرسوده 
مي ش��ود با تس��هيالت و كمك بيمه از رده خارج شود 
و باري را براي ش��هرهاي ما از نظر آاليندگي نداش��ته 
باشد.  رييس سازمان محيط زيست خاطرنشان كرد: از 
طرفي مساله ايمني خودرو هم در معاينه فني و هم در 
فرسودگي بسيار مهم است كه به امن شدن خودروها 
و راه هاي ما هم منجر مي ش��ود و مي تواند بس��ياري از 

حوادث جاده اي را كاهش دهد. 

ايلنا| احمد ش��جاعي؛ رييس سازمان پزشكي قانوني 
كشور گفت: موميايي كردن جسد از لحاظ شرعي هيچ 
مش��كلي ندارد و هر كس تمايل داشته باشد، مي تواند 
با پرداخت هزينه آن، جس��د را مومياي��ي كند. طبق 
مقررات بين المللي هر جس��دي كه قرار است از كشور 
خارج ش��ود، بايد موميايي شود و سپس به خانواده اش 
سپرده و به كشور مقصد ارس��ال شود. در داخل كشور 
تنها در موارد استثنايي جسدها موميايي مي شود، زيرا 
به دليل باال بودن هزينه موميايي كردن، كس��ي از اين 
موضوع استقبال نمي كند. در مواردي كه جسد به دليل 
جراحت وارده قابل شناس��ايي نباشد، توسط پزشكي 

قانوني موميايي و نگهداري مي شود.

مهر| غالمرضا نژادخالقي، فرماندار فهرج با اشاره به رخ 
نمودن محوطه باستاني در پي وقوع توفان شن در اين 
محوطه گفت: نيروي انتظامي در منطقه حضور داشته 
و غارت اشياي تاريخي رخ نداده است. محوطه باستاني 
در شهرستان فهرج بعد از توفان شن از دل خاك بيرون 
آمده و قدمت اين محوطه را بايد كارشناس��ان ميراث 

فرهنگي برآورد كنند. 

ايس�نا| محمدحس��ين زارع صفت، 
مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري 
استان خراسان رضوي اعالم كرد: براساس بررسي هاي 
انجام ش��ده در محدوده قرار گرفته روي گسل زلزله، 
خوشبختانه آسيب جدي به ابنيه تاريخي قرار گرفته 
در اين محدوده وارد نشده اس��ت و فقط در يكي، دو 
مورد گزارش به دس��ت مان رسيده كه درز ترك هاي 
قبل��ي در تعدادي از ابنيه تاريخي پيش��رفتي جزيي 
داش��ته اند.  او با تاكيد بر اينكه تقريب��ا همه بناهاي 
تاريخي ارزش��مند قرار گرفته در محدود گسل زلزله 
مانند رباط شرف، بابا لقمان، هزار احمد جامي و خواف 
آسيبي نديده اند، گفت: تقريبا همه ابنيه اصلي بررسي 
شده اند، مگر اينكه در حالت احتماالت يك حمام يا 
يك خانه روستايي در موقعيت نامناسب مكاني قرار 
گرفته باشد كه امكان بررسي آن وجود نداشته است. 
مدير روابط عمومي اداره كل سازمان ميراث فرهنگي 
خراس��ان رضوي نيز خب��ر تخريب حم��ام تاريخي 
نيش��ابور بر اثر زلزله خراس��ان رضوي را تاييد كرد و 
به ايلنا گفت: به دليل وق��وع زلزله صبح امروز، حمام 
تاريخي شهر نيش��ابور تخريب شده است. قسمتي از 
س��قف و ديواره هاي اين حمام تخريب شده كه گروه 
مرمت اضطراري در نخستين فرصت ممكن اقدامات 

الزم را براي مرمت آن آغاز مي كنند. 

ايس�نا | س��رهنگ عابدي، جانشين 
رييس پلي��س راه��ور ته��ران بزرگ 
جزييات اجراي طرح ترافيك در سال جديد را تشريح 
كرد و اعالم كرد: كساني كه داراي طرح سال 95 بودند، 
تا پايان فروردين مي توانند از اعتبار آن استفاده كنند. 
همچنين كس��اني كه براي س��ال 96 طرح گرفتند، از 
چهاردهم فروردين ماه مي توانند از آن استفاده كنند و 
دوربين ها نيز برداشت نخواهند داشت. محدوده طرح 
ترافيك مانند سال گذشته است و تغييري نكرده است. 
س��اعت آن نيز از 6:30 صبح تا 17 بعدازظهر و ساعت 
ط��رح زوج و فرد ني��ز از   6:30 صبح ت��ا 19 بعدازظهر 
اس��ت. هر دو طرح نيز در روز پنجش��نبه ساعت 13 به 

اتمام مي رسد. 

خبركوتاه 

اميدوار بوديم مجلس به عمر 
دو سال معاينه فني خودروها 

راي دهد

موميايي كردن جسد 
مشكل شرعي ندارد

توفان شن محوطه تاريخي 
مدفون در فهرج را نمايان كرد

در زلزله ديروز بناهاي 
تاريخي خراسان رضوي 

آسيب جدي نديده اند

جزييات اجراي طرح ترافيك 
در سال جديد

سرخط خبرها خبر  آموزش عالي گزارش

محيط زيست

طراحي سامانه 
اصالت سنج براي 

جلوگيري از 
سرقت هاي علمي

و  پژوه�ش  ون  مع�ا
فن�اوري دانش�گاه آزاد 
اسالمي: براي جلوگيري 
علم�ي  از س�رقت هاي 
اينك�ه  از  اطمين�ان  و 
پايان نامه ها كپي برداري 
نه  ما س�ا  ، د نمي ش�و
اصالت س�نج را طراح�ي 
كرده ايم و هم�ه واحدها 
م�اه  ارديبهش�ت  ز  ا
موظفن�د ك�ه تاييدي�ه 
تم�ام پايان نامه هايي كه 
مي خواهند تصويب كنند 
يا پايان نامه هايي كه قرار 
اس�ت دف�اع ش�وند را از 
سامانه بگيرند؛ در غير اين 
صورت ن�ه اجازه تصويب 
داده مي شود و نه مراحل 

دفاع صورت مي گيرد.

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز  

آگهی تجدید مناقصه شماره 95/006
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

شماره مجوز :1396/71
مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه اهواز در نظر دارد واگذاری عمليات موضوعات فوق را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد،لذا 
متقاضيان می توانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل ، درخواست كتبی خود را به امور قرار داد های شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز تحويل نمايند . جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34448۰72-۰61 و 34444567-۰61 داخلی 2275 تماس حاصل فرماييد.
تاريخ توزيع اسناد مناقصه : از تاريخ 96/1/19 لغايت 96/1/23
تاريخ تحويل پاكات مناقصه : از تاريخ 96/1/24 لغايت 96/2/9

نشانی: اهواز – ميدان شهيد بندر – جنب سپاه پاسداران – حوزه معاونت بازرگانی شركت ملی شعبه پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز 
بازگشايی پاكات نرخ : يكشنبه 96/2/1۰ از ساعت 1۰ صبح 

حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاكات : دو مناقصه گر 
نوع تضمين شركت در مناقصه : يكی از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين )شماره حساب جهت واريز نقدی 412۰۰4۰1۰۰۰۰3 نزد بانك ملی شعبه پخش فرآورده های 

نفتی منطقه اهواز(
شرايط عمومی متقاضی :

1-   ارائه درخواست كتبی جهت شركت در مناقصه 
2-  تصوير اساسنامه ، آگهی آخرين تغييرات و آگهی تأسيس شركت و كد اقتصادی و شناسه ملی .

3-  تصوير برابر با اصل شده گواهی تعيين صالحيت فعاليت دارای اعتبار )به لحاظ زمانی ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان 
4-  تصوير برابربا اصل شده گواهی تأييد صالحيت ايمنی دارای اعتبار )به لحاظ زمانی ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان 

5-  تصوير كارت ملی و شناسنامه مدير عامل و اعضای هيئت مديره 
6-  تصوير گواهينامه ثبت نام موئديان مالياتی صادر شده از سازمان امور مالياتی كشور.

7-  شركتهای متقاضی می بايست مجوز بهره برداری جايگاه های CNG از مديريت طرح CNG شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران را داشته باشند.
8-   شركت های متقاضی می بايست ظرفيت خالی جهت بهره برداری از جايگاه CNGدر منطقه اهواز را داشته باشند.

ضمنا آگهی در سايت www.shana.ir  و http://iets.mporg.ir  و http://monaghese.niopdc.ir  و ahvaz.niopdc.ir  نيز درج ميگردد.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران 
منطقه اهواز 

ميزان سپرده شركت درمناقصه به ريالمبلغ برآورد به ريالموضوع مناقصهرديف

3/959/289/557198/۰۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی شماره يك دزفول1

4/۰۰1/822/7722۰۰/5۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی شماره دو دزفول2

3/۰66/485/758154/۰۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی انديمشك3

4/4۰3/251/39822۰/5۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی شوشتر4

7/۰28/38۰/224352/۰۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه تك منظوره CNG شهرک نفت اهواز5

نوبت اول

اعتماد| »به موجب مصوبه كميسيون از اين به بعد افراد 
يا شركت هايي كه بخواهند نسبت به فروش پايان نامه، 
رساله و مقاله اقدام كنند، مجرم شناخته مي شوند و به 
مجازات درجه س��ه و پلمب موسس��ه مربوطه محكوم 
مي شوند.« س��خنگوي كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس شوراي اسالمي روز سه شنبه از مصوبه اي خبر 
داد كه طبق آن قرار است براي خريد و فروش پايان نامه 
مجازات در نظر گرفته شود. اگر اينگونه باشد بايد انتظار 
داشت تا با مراكز فروش مقاالت و پايان نامه كه مدت ها 
اس��ت تبديل به معضلي جدي در حوزه آموزش عالي 

شده اند، برخورد قضايي صورت بگيرد. 
از آبان ماه س��ال گذش��ته و پس از آنك��ه خبر »تعليق 
58 مقاله 282 دانش��مند و پژوهش��گر ايراني به دليل 
جعل علمي و دس��تكاري« توسط نشريه نيچر منتشر 
ش��د، موج هاي خبري سبب ش��د تا مقامات مختلف 
ب��ه اظهارنظر در خصوص اين موض��وع بپردازند و خبر 
قديمي جعل و كپي برداري علمي، جان تازه اي بگيرد. 
حاال اليحه پيشگيري از تقلب در آثار علمي كه در پنج 
ماده و هفت تبصره به مجلس ارايه شده بود، به تصويب 
رسيده است تا قدمي در راه مبارزه با فروش مطالب علمي 
برداشته شود. حسن نوروزي به خبرگزاري ايسنا گفته 
است: »در مصوبه كميسيون به هيات تخلفات دانشگاه 
اجازه داده ش��ده كه نس��بت به رس��يدگي به تخلفات 
دانشجويان، اساتيد يا اعضاي هيات علمي دراين رابطه 
رس��يدگي كنند و آنها را به اخراج در دانش��گاه، فسخ 
قرارداد يا مج��ازات ديگري محكوم كنن��د.« او با بيان 
اينكه طبق مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
فروش پايان نامه از اين به بعد ممنوع خواهد شد، افزود، به 
موجب اين مصوبه هم كساني كه آثار علمي را مي فروشند 
و هم كساني كه آن را مي خرند يا موسساتي كه در فضاي 
مجازي اقدام ب��ه اين كار مي كنند مش��مول مجازات 
خواهند شد. بر اس��اس گفته هاي نوروزي و مصوبه روز 
سه شنبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس روساي 
دانشگاه هاي مربوطه يا دادستان به عنوان مدعي العموم 
مي توانند در زمينه اعالم جرم دس��ت به كار ش��وند و 
ضابطان نيز دوره هاي خاصي خواهند ديد تا طبق دستور 

دادستان نسبت به كشف جرم اقدام كنند. 
يك روز پي��ش از تصويب اعالم جرم علي��ه خريداران 
و فروش��ندگان مقاله و پايان نامه، دانش��گاه آزاد هم از 
راه اندازي س��امانه اي براي تش��خيص اصالت مطالب 
علمي در اين دانشگاه خبر داد. معاون پژوهش و فناوري 
دانشگاه آزاد اسالمي به »ايلنا« گفت: »براي جلوگيري 
از س��رقت هاي علمي و اطمين��ان از اينكه پايان نامه ها 
كپي برداري نمي شود، س��امانه اصالت سنج را طراحي 
كرده ايم و همه واحدها از ارديبهش��ت ماه موظفند كه 
تاييديه تمام پايان نامه هايي ك��ه مي خواهند تصويب 
كنند يا پايان نامه هايي كه قرار اس��ت دفاع ش��وند را از 
سامانه بگيرند؛ در غير اين صورت نه اجازه تصويب داده 
مي ش��ود و نه مراحل دفاع صورت مي گيرد.« واشقاني 
فراهاني كه تاكيد بس��يار بر پيگي��ري موضوع صحت 
مطالب علمي توسط دانشگاه آزاد داشت، گفت: »آمارها 

نش��ان مي دهد در س��ال 2015 و 2016 دانشگاه آزاد 
اسالمي كمترين سهم را در انتشار مقاله ها در مجالت 

نامعتبر داشته است.«
چند ماه پيش تر در روزنام��ه »اعتماد« گفت وگويي با 
يكي از توليدكنندگان مقاالت و رس��اله هاي فروشي 
منتشر شد. مصاحبه ش��ونده كه سال ها است از جمله 
كس��اني اس��ت كه در جريان خريد و ف��روش مطالب 
علمي در دانشگاه ها است در اين گفت وگو بيان كرد كه 
عمده مشتريان او را دانشجويان دانشگاه آزاد تشكيل 
مي دهند. او در مورد مبالغ موجود در بازار كپي برداري 
علمي گف��ت: »براي پايان نامه كارشناسي ارش��د، اين 
نرخ ها بي��ن 1/5 تا 2/5 ميليون تومان اس��ت اما براي 
فني و مهندسي از 2 ميليون تومان شروع مي شود و تا 
5 ميليون هم مي رسد. براي پايان نامه دكترا هم بسته 
به نوع دانش��گاهي كه در آن ارايه مي شود از 5 ميليون 
تومان نرخ نگارش پايان نامه هست تا 12 ميليون تومان. 
رش��ته هاي فني كمي باالتر هس��تند.« او كه برخي از 
مشتريانش را از طريق اساتيد دانشگاه و اعضاي هيات 
علمي پيدا مي كرد در اين گفت وگو ادعا كرد: »اس��تاد 
راهنمايي را ديده ام كه وقتي قرار اس��ت دانشجويش 
پايان نامه بنويس��د بعد از مدتي كه اعتمادش را جلب 
كرد، مي گويد كه حاال اگر فرصت نمي كني من كسي 
را مي شناسم كه پايان نامه مي نويسد! پول را به حساب 
استاد مي ريزند و آن يك نفر هم خود استاد است. چون 
خودش هم استاد راهنماست مشكلي پيش نمي آيد.« 
حاال با توجه به اينكه كميسيون قضايي مجلس اعالم 
كرده اس��ت كه به هيات بررس��ي تخلفات اجازه داده 
مي ش��ود تا به تخلفات »دانشجويان، اساتيد يا اعضاي 
هيات علمي« رسيدگي كند، به نظر مي رسد كه ادعاي 
نقش داش��تن بخشي از بدنه اس��اتيد دانشگاه در بازار 
مقاالت و رس��اله هاي جعلي، چن��دان دور از واقعيت 
نيست. پول هاي آساني كه در اين بازار دست به دست 
مي شود يكي از داليل عمده اي است كه دانشجويان و 

گاه اساتيد را به موضوع تقلب علمي وارد مي كند. 
هنوز مراحل و چگونگي جرم انگاري و مجازات هاي دقيق 
در نظر گرفته شده براي اين جرم مشخص و اعالم نشده 
اس��ت اما اگر اين مصوبه مجلس به اجرا درآيد احتماال 
بايد منتظر ديدن نخستين آثار و نشانه هاي آن در مراكز 
خريد و فروش مطالب علمي در برابر دانشگاه ها، از جمله 

مراكز فعال در حاشيه خيابان انقالب تهران بود. 

مديردفت��ر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احياي درياچه 
اروميه در نشس��ت خبري خود با اشاره به اينكه درياچه 
اروميه آينه تمام نماي وضعيت مديري��ت آب در ايران 
است تاكيد كرد: اكنون تبعات مديريت آب كشور را در 
اروميه به عنوان منطقه اي ك��ه ميانگين بارش هاي آن 
باالي 300 ميلي متر است، مي بينيم. استفاده بي رويه از 
آب در حوضه آبريز درياچه اروميه عامل اصلي خشكي 

اين درياچه است. 
مسعود تجريشي با تاكيد بر اينكه شواهد نشان مي دهد 
هنوز آب را در كش��ور جدي نگرفته اي��م، اظهار كرد: در 
ايران به خطرات ناش��ي از مصرف بي رويه آب و كاهش 
آب هاي زيرزميني تنها به عنوان يك خبر، نگاه مي شود 
و به واقعيت، پيچيدگي و پيوند آب با حوزه هاي مختلف 
از جمله اقتصاد، سياس��ت و امنيت به طور جدي توجه 
نمي شود.  او با اشاره به اينكه سهم درياچه اروميه 2578 
ميليون مترمكعب است، گفت: وزارت نيرو هنوز ميزان 
تخصيص آب ب��راي تامي��ن حقآبه درياچ��ه اروميه را 
مشخص نكرده است، به عبارتي هنوز روشن نشده كه اين 
ميزان سهم درياچه اروميه از طريق كدام رودخانه ها، به 
چه ميزان و چه زماني بايد به درياچه داده شود. در نتيجه 
اين وضعيت مش��خص نيس��ت كه اگر يك سال بارش 
نرمال باشد ميزان حقآبه درياچه اروميه چقدر است و اگر 
يك سال بارش پايين تر از نرمال باشد حقآبه درياچه به 
چه ميزان مي رسد.  مشكالت بودجه اي احياي درياچه 
مس��اله ديگري بود كه تجريش��ي در اين نشست به آن 
پرداخت. او ضمن اش��اره به وضعيت نامناسب كشور به 
لحاظ بودجه اي در سال 95، به سه رديف بودجه اي كه 
براي احياي درياچه اروميه در نظر گرفته شده پرداخت 
و گفت: يك��ي رديف بودجه اي اعتبارات دس��تگاه هاي 
اجرايي اس��ت، منبع دوم ماده 10 و 12 است كه عمده 
منابع مالي پروژه هايي كه ستاد احيا تعريف مي كند از اين 
طريق تامين مي شود و منبع سوم صندوق توسعه ملي 
است. از ماده 10 و 12 در سال 93، 725 ميليارد تومان 
تقاضا كرده بوديم كه از اين مبلغ 184 ميليارد تومان به 
دستگاه هاي اجرايي اختصاص يافت، در سال 94 نيز از 
اين محل، از 920 ميليارد تومان تقاضا شده 290 ميليارد 
تومان به  دستگاه ها اختصاص يافت. همچنين براي سال 
95، 1120 ميليارد تومان سهم درياچه اروميه بود كه از 
اين ميزان 300 ميليارد تومان توسط دستگاه هاي عضو 
ستاد احياي درياچه اروميه دريافت شد.  او همچنين با 
اشاره به اعتبارات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي 
طي سه سال گذشته اظهار كرد: از صندوق توسعه ملي در 
سال 93، 160 ميليارد تومان، در سال 94، 403 ميليارد 
تومان و در سال95 معادل 375 ميليارد تومان دريافتي 
ش��د. بودجه كشور در سال گذش��ته وضعيت مطلوبي 
نداشت، برخي فعاليت هاي ستاد احياي درياچه اروميه 
از جمله گشت و بازرسي ها به خاطر ديركرد بودجه عقب 
افتاد اما به طور كلي از مبلغ 1800 ميليارد تومان تعهد 
شده از محل صندوق توسعه ملي و ماده 10 و 12، 675 
ميليارد تومان به س��تاد احياي درياچه اروميه پرداخت 
شد.  به گفته تجريشي، در منطقه خزر و اروميه امسال 

نسبت به سال گذشته 33 درصد كاهش بارش داشتيم. 
همچنين بارش فصل پايي��ز در اين منطقه خوب نبود؛ 
مجموع بارش ها تاكنون مثبت ارزيابي نمي ش��ود. بايد 
بپذيريم در منطقه خشكي واقع هستيم، نبايد از طبيعت 
بيش از ظرفيت آن بهره برداري كنيم. بر اساس مقاله اي 
كه در نيچر منتشر شده ايران يكي از چهار كشوري است 
كه بيش��ترين بهره برداري از آب هاي زيرزميني را دارد.  
وي با اش��اره به اينكه متهم اصلي مصرف بي رويه آب و 
خش��كي درياچه اروميه كشاورزي منطقه است، گفت: 
دسترس��ي آس��ان به آب و عدم مديريت صحيح آب در 
حوضه آبريز در منطقه اروميه حاكم است. اگر بتوانيم در 
چگونگي مصرف آب بين كشاورزي و محيط زيست توازن 
منطقي برقرار كنيم، مي توانيم حفظ درياچه اروميه را 
در كنار توسعه كشاورزي و رشد اقتصاد قوي در منطقه 
داشته باشيم.  به گفته اين مدير ستاد احيا،  معيشت عمده 
آذربايجان غربي روي كش��اورزي مي چرخد. آمارهاي 
اقتصادي نشان مي دهد بين سال هاي 1388 تا 1392 
درآمد كش��اورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه روند 
نزولي داشته اس��ت. اين در حالي است كه سطح كشت 
زيرآبي در اين منطقه گس��ترش يافته است. دسترسي 
راحت به منابع آب از سوي كشاورزان باعث شده كه آنها 
توسعه كشاورزي و استفاده بيشتر از آب داشته باشند، اما 
با اين وجود افزايش درآمد نداشته اند. در حقيقت براي 
آبي كه مصرف شده كارايي ايجاد نشده است.  رهاسازي 
آب از س��وي وزارت نيرو بحث ديگري بود كه تجريشي 
به آن پرداخت. او با بيان اينكه تا كنون دو رهاس��ازي از 
سد بوكان 220 به سمت درياچه اروميه داشتيم، گفت: 
رهاس��ازي دوم در 9 فروردين 96 قطع ش��د، ما به اين 
اقدام وزارت نيرو اعتراض كرديم چون آنها تنها س��هم 
درياچه اروميه را كم كردند و سهم مصرف كنندگان كم 
نشده اس��ت. در سال 94 وزارت نيرو بايد تخصيص ها را 
اعالم مي كرد ولي بعد از پيگيري هاي مكرر هنوز ميزان 
تخصيص ها مشخص نشده است. تا كنون كمتر از 220 
ميليون مترمكعب رهاسازي به درياچه اروميه داشته ايم 
كه اين ميزان رهاسازي از سدهاي بوكان، زوال، مهاباد، 
شهرچاي و ساروق صورت گرفته است. در سال گذشته 
حدود 2 ميليارد مترمكعب آب از رودخانه ها و از طريق 
اليروبي وارد درياچه اروميه شد. درياچه اروميه هيچ وقت 
سهم خود را نگرفته است. اگر درياچه سهم خود را بگيرد 

حالش بهتر از ايني كه هست، مي شود. 

تقلب علمي جرم تلقي مي شودپرداخت یک سوم سهم مالي دریاچه 
»اعتماد« مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را بررسي كردمديردفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه: 

داعش محص��ول تحقير 
و درج��ه دوم محس��وب 
ش��دن مهاجران عرب به اروپا و امريكا از 
يك س��و و نيز بحران بزرگ جهان عرب 
از سوي ديگر اس��ت. داعش در بهترين 

حالت نوع جديدي از گروه بادرماينهوف 
در آلمان در گس��تره غرب و جهان عرب 
اس��ت و بعيد اس��ت كه حتي ب��ه اندازه 
تروريست هاي آلمان و ايتاليا و ژاپن نيز 
دوام بياورد. رش��د اوليه آن نيز تا حدود 

زيادي محصول حمايت ه��اي غربي ها 
ب��ود. اگر نيروه��اي ائت��الف در ليبي و 
س��وريه براي آن��ان مناطق ام��ن ايجاد 
نمي كردند، تا اين حد رشد نمي كردند. 
همچنان كه حمايت قبلي آنان از طالبان 

و القاعده كه عليه روس ها بودند، زمينه 
رشد و تقويت آنان را فراهم كرد، حمايت 
از داع��ش نيز با هدف تبدي��ل به ابزاري 
عليه حكومت هاي منطقه شدن، موجب 

تقويت آنان شد. 

تلگرام در ايران جمعيتي 
حدود 28 ت��ا 30 ميليون 
نفر كاربر دارد، ديگر شبكه هاي اجتماعي 
ما ه��م ب��ا وج��ود محدوديت هايي كه 
وجود دارد، باز ه��م جايگاه خود را ميان 

كارب��ران دارند. در نتيجه اين ش��بكه ها 
ه��م مي توانند فض��اي انتخاباتي را گرم 
كنند و ه��م تعيين كنن��ده كانديد برتر 
باش��ند. كانديد برتر قاعدتا كس��ي است 
كه بتوان��د اقبال بيش��تري را در فضاي 

ش��بكه هاي اجتماعي براي خ��ود پيدا 
كند و اين بس��تر را براي خود ايجاد كند 
و صرف بيان ديدگاه ها در رسانه اي مثل 
تلويزي��ون و رس��انه هاي جري��ان اصلي 
مثل گذش��ته تعيين كننده نخواهد بود. 

هرچند در گذشته رسانه ملي مي توانست 
جايگاه تعيين كننده اي در اتفاقاتي مثل 
انتخابات داش��ته باش��د اما ام��روز بايد 
بداند كه رقيبي قوي به نام ش��بكه هاي 

اجتماعي دارد.

داعش در پايان راه

سازوكارهاي كمپين هاي انتخاباتي روي فضاي مجازي

ادامه از صفحه اول

ز  ا س��ال   20 اكن��ون 
زمين لرزه 20 ارديبهشت 
1376 زلزله  با بزرگاي 7/1 اردكول قاين 
در منطق��ه قائنات در جنوب خراس��ان 
مي گذرد. زمين لرزه اي كه موجب ايجاد 
گسلش س��طحي به طول 125 كيلومتر 
در گس��ل آبيز در شمال ش��رقي استان 
سيس��تان و بلوچستان شد كه بيشترين 
مقدار گسلش سطحي ثبت شده تاكنون 

توسط زمين لرزه هاي ايران است. 
زلزله 20 ارديبهشت 1376 قائن موجب 
تخريب 147 روس��تا، تخريب 12000 
خانه، كش��ته ش��دن 1568 نفر، زخمي 
شدن 2600 نفر و بي خانمان شدن بيش 
از 50 هزار نفر ش��د كه بيش��ترين تعداد 
تلف��ات اين زمين لرزه در روس��تاي آبيز 
با 264 كش��ته همراه بود. خراسان محل 

رخ��داد زمين لرزه 25 ش��هريور 1357 
طبس هم هست. 

زمين لرزه اي كه حتي در تهران به فاصله 
مس��تقيم 540 كيلومت��ر و در مش��هد 
به فاصل��ه مس��تقيم 380 كيلومتر نيز 
احس��اس ش��د. زلزله طبس با بزرگاي 
7/4 در س��اعت 19 و 6 دقيق��ه غ��روب 
آفتاب با كشته ش��دن حدود 6200 نفر 
در شهرس��تان طبس همراه ب��ود. البته 
در خود ش��هر طبس در هن��گام حادثه، 
ح��دود 13000 نف��ر س��اكن بودند كه 
اين، يكي از بيش��ترين ميزان تلفات در 
هنگام زلزله –كه در نيمه ش��ب هم رخ 
نداده- در يك شهر اس��ت. تلفات باالي 
انس��اني زلزله طبس در شرايطي رخ داد 
كه ش��هر تاريخي طبس عمال نابود شد 
و پ��س از رخداد زلزله، اثري از آن ش��هر 

زيباي تاريخي حاش��يه كويري مركزي 
ايران باقي نماند. 

اما آنچه مي توان به عنوان هشدار مطرح 
كرد، ش��هر مش��هد از نظ��ر جمعيت و 
وسعت، با يك سوم تهران برابري مي كند. 
اگر مشهد و تهران را از نظر پتانسيل خطر 
و لرزه خيزي مقايس��ه كنيم، در صورت 
رخداد زمين لرزه اي با ب��زرگاي بيش از 
6، با شرايط خوبي مواجه نخواهيم شد. 

ايجاد مناطق حاشيه نش��ين در اطراف 
مشهد و ساير شهرهاي استان كه ناشي 
از خشكسالي هاي 10 الي 15 ساله اخير 
بوده و باالترين مي��زان مهاجرت را رقم 
زده، ريس��ك پذيري ش��هرهاي استان 
را افزاي��ش داده ضم��ن آنكه س��اخت و 
س��از مناطق حاش��يه هم ضعيف و فاقد 

مقاومت است. 

بافت فرسوده و س��اختمان هاي مرتفع 
قديمي در ش��هرهاي استان هم ريسك 
خط��ر را افزاي��ش داده و ب��ا توج��ه به 
اينكه اس��تان خراس��ان رضوي، سابقه 
زمين لرزه ه��اي ب��ا بزرگاي ب��االي 7 را 
داشته و علم زمين شناسي، تاكيد مي كند 
كه آنچه در گذش��ته اتفاق افتاده، حتما 
در آينده هم اتف��اق خواهد افتاد، به نظر 
مي رسد كه ساكنان استان و به خصوص 
شهر مشهد، بايد بدون نگراني و اضطراب، 
ايمن س��ازي فض��اي ش��هري، فض��اي 
مس��كوني و فضاي عموم��ي را به عنوان 
مطالبه اي از مس��ووالن استان، در راس 
خواس��ته هاي خود قرار دهند و به جاي 
فراموشگري نسبت به رخداد زمين لرزه، 
ايمن س��ازي و توسعه فرهنگ ريسك به 

مطالبه اصلي مردم تبديل شود.

افزايش ريسك پذيري شهرهاي استان خراسان

نمايندگان در نشس��ت علني صبح چهارش��نبه 
مجلس، در جريان بررسي اليحه هواي پاك، ماده 
8 اين اليحه را با 123 رأي موافق، 16 رأي مخالف 
و 8 رأي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر به 
تصويب رساندند. براساس ماده 8 اين اليحه خريد 
و فروش و تردد وس��ايل نقليه موتوري فرس��وده 
ممنوع شد.  به گزارش خانه ملت،  در ماده 8 اليحه 
هواي پاك آمده است: تمامي اشخاص حقيقي و 
حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، 
نيمه سنگين، س��نگين، موتوس��يكلت مكلفند 

وس��ايل نقليه خود را پس از اتمام سن فرسودگي 
از رده خارج كنند و مسووليت خود را از اين جهت 
نزد يكي از موسس��ات بيمه داخلي تحت نظارت 
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران بيمه كنند. 
تعيين سن فرس��ودگي و بيمه انواع وسايل نقليه 
موتوري موضوع اين ماده، بر اس��اس آيين نامه اي 
است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ 
اين قانون به پيش��نهاد مشترك سازمان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد 
ايران و بيم��ه مركزي جمهوري اس��المي ايران 

به تصويب هي��ات وزيران مي رس��د.  حمل بار و 
مس��افر، صدور گواهي معاينه فن��ي، تخصيص 
بيمه ش��خص ثالث، خريد وفروش، نقل و انتقال 
و تردد وس��ايل نقليه موتوري فرس��وده ممنوع 
است. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
جمهوري اس��المي ايران خودروهاي فرسوده را 
به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وس��ايل 
نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي كه 
ممنوع اعالم شده اس��ت، جريمه مي كند.  دولت 
موظف است از محل صرفه جويي حاصل از بهبود 

و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و 
كار و تسهيالت الزم جهت جايگزيني خودروهاي 
فرس��وده حمل و نقل عمومي ب��ا خودروهاي نو 
را فراه��م كند. همچنين دولت مكلف اس��ت در 
بودجه ساالنه رديفي به منظور اعطاي تسهيالت 
ارزان قيم��ت جهت جايگزين ك��ردن خودروها 
و موتوس��يكلت هاي فرس��وده موجود با كارمزد 
چهاردرصد )4%( با بازپرداخت 10 س��اله تعيين 
كند و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند. 

همچنين در ماده 9 اين اليحه، وزارت كش��ور با 

همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و 
امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي 
ايران( موظف است زمينه نوسازي ناوگان حمل 
و نقل عمومي ش��هري با اولويت شهرهاي باالي 
دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت 5 سال از 
طريق منابع درآمدي ماده 6 همين قانون از طريق 
كمك بالعوض، يارانه، تس��هيالت يا صفر كردن 
سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي – بنزيني 
)هيبريدي( و خودروهاي الكتريكي، موتوسيكلت 

برقي به انجام برساند. 

با موافقت مجلس خرید، فروش و تردد وسایل نقليه موتوري فرسوده ممنوع شد


