
گروه محیط زیســت: دانشــمندان گفته اند که اگر 
گرمای زمین به همین منوال پیش رود تا ســه سال 
آینده زمین از بین مــی رود و باید برای جلوگیری از 
افزایش دمای زمین تمهیداتی اندیشــید و زمین را از 
این افزایش دما نجات داد. درســال اخیر دمای برخی 
از نقــاط زمین به باالترین حد خود در قرن های اخیر 
رسیده اند. اگر بتوان میزان گازهای گلخانه ای در سطح 
زمین را کاهش داد، در درازمدت باعث کاهش سرعت 
گرمایش زمین می شود. افزایش دما سبب از بین رفتن 
برخی زمین های کشاورزی می شود، در برخی مناطق 
زندگی مردم را مختل خواهد کــرد، باعث باال آمدن 
سطح آب دریا می شــود که سبب ایجاد سیل خواهد 
شــد و همچنین از بین رفتن جنگل هــا را به دنبال 

خواهد داشت. 
در برنامه ای که برای مهار دمای زمین نوشــته شده 
6 هدف دنبال می شــود: یک مورد اســتفاده از منابع 
تجدیدپذیر برای تولید برق اســت. مــورد دوم دادن 
برنامه به استان ها برای کاهش استفاده از سوخت های 
فسیلی، مورد سوم برقی کردن خودروها، مورد چهارم 
کم کردن آالینده ها، مورد پنجم کاهش جنگل زدایی 
و مورد ششم درخواســت از بخش های مالی. که این 
هدف هــا با اهــداف ترامپ رئیس جمهــور امریکا در 

تناقض است و او قصد ندارد توافق پاریس را بپذیرد.
برای نجات زمین سه سال زمان داریم

در دو دهــه اخیر نرخ باال آمدن آب دریاها در جهان 
به میزان 50 درصد افزایش یافته است. در سال جاری، 
دمــای کره زمین در بعضی نقاط از کالیفرنیا تا ویتنام 
به باالترین میزان خود در طول تاریخ رسیده و دمای 
زمین در سه سال اخیر به طور میانگین به باالترین حد 

خود در دوره اخیر رسیده است.
به تازگی، شــش دانشــمند و سیاستمدار برجسته، 
شــامل رئیس ســابق تغییرات اقلیمی سازمان ملل 
کریستینا فیگورس و استفان رامستورف فیزیکدان، در 
نامه ای سرگشــاده نوشتند که دنیا حدوداً سه سال تا 

رخداد بدترین آثار تغییرات آب و هوایی فرصت دارد. 
این نامه که در تاریخ 28 ژوئن، 7 تیر، منتشــر شــد، 
از دولت ها، کســب و کارها، دانشمندان و شهروندان 
می خواهــد که هــم اکنون به فکر ممانعــت از تولید 

گازهای گلخانه ای باشند.
به ادعای ایــن گروه اگر بتوان تولیــد این گازهای 
گلخانــه ای را تا ســال 2020 بطور ثابــت پایین نگه 
داشــت، دمای کــره زمین تا حد غیرقابل بازگشــت 
افزایــش نخواهد یافت. این اثــرات مخرب عبارتند از 
افزایش ســرعت جنگل زدایی، جاری شدن سیل به 
دنبال باال آمدن سطح دریاها، و تغییرات آب و هوایی 
غیرقابل پیش بینی که می تواند کشــاورزی و زندگی 

افراد در سواحل را تحت تأثیر قرار دهد.
طرح این گروه شامل شــش هدف است که باید تا 

سال 2020 محقق شود:
تولید الکتریسیته با استفاده از منابع تجدیدپذیر تا 

30 درصد افزایش یابد.
پیش نویس طــرح حذف اســتفاده از انرژی منابع 
فسیلی تا سال 2050 با اختصاص بودجه ساالنه 300 

میلیارد دالر تهیه شود.
فــروش خودروهــای الکتریکی بــه 15 درصد کل 

خودروهای فروخته شده افزایش یابد.
انتشار گازها در نتیجه جنگل زدایی حذف شود.

طرح هــای کاربردی بــرای نصف کــردن گازهای 
تولیدی ناشــی از جنگل زدایی تا پیش از سال 2050 

تهیه شود.
بخش مالی به برقراری "روابط سبز" بیشتر تشویق 

شود.
اخیراً ترامپ اعــام کرد که تغییرات آب و هوایی و 
مبارزه با آن در اولویــت دولت او قرار ندارد. اوایل ماه 
ژوئــن، ترامپ اعام کرد که در ســال 2019، آمریکا 
از معاهــده پاریس خارج خواهد شــد. دانشــمندان 
از شــهروندان و کســب و کارها می خواهند که حتی 
بدون کمک دولت آمریکا ســعی کننــد که از میزان 

تولید گازهای گلخانه ای طبق معاهده پاریس بکاهند. 
فیگــورس در مصاحبه ای مطبوعاتی گفــت: »ما در 
آســتانه از دست دادن آخرین مهلت برای تغییر روند 
تولید گازهای گلخانه ای هستیم که به حصول اهداف 
توسعه ای ســازمان ملل و مبارزه با فقر جهانی کمک 
می کند. فرصتی که در سه سال آینده در اختیار داریم 

فرصتی است که در تاریخ تکرار نخواهد شد.«
در چند ماه اخیر هشــدارها در رابطه با تغییراقلیم 
افزایش یافته اســت و حتی کار به جایی رســیده که 
سیاســت مداران به تصمیم دونالد ترامپ برای خروج 
آمریکا از توافق  اقلیمی پاریس واکنش های تندی نشان 
دادند. اما امسال در بسیاری از مناطق رکورد گرمترین 
هوا شکسته شد و همینطور سال های 2014، 2015 و 
2016 باالترین دمای اندازه گیری شده زمین ثبت شد.

اما خوشــبختانه با وجود اینکه دمــای هوا افزایش 
یافته، میزان انتشــار گازهای گلخانه ای در 3 ســال 
گذاشته تقریباً ثابت مانده است، براساس تحقیقی که 
این هفته در مجله نیچر منتشــر شــد، چنین اتفاقی 
این امید را می دهد که شــاید بتوان جلوی پیامد های 
بیش تر و باالتر تغییراقلیم مثل خشکســالی، ســیل، 
افزایش امــواج گرمایی، افزایش ارتفاع آب دریا و ... را 

گرفت.
فقط تا ۲۰۲۰ فرصت داریم!

نویســنده های این تحقیق که کریســتینا فیگوئرز، 
رئیس سابق مسائل اقلیمی سازمان ملل هم در میان 
آنها اســت، می گویند که 3 سال آینده برای مقابله با 
تغییراقلیم حیاتی اســت. آن هــا در این تحقیق خود 
محاســبه کرده اند که اگر انتشار گازهای گلخانه ای تا 
سال 2020 کاهش پیدا کند، دیگر این پدیده غیرقابل 

بازگشت نمی شود.
فیگوئرز، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییراقلیم سازمان 
ملل که توسط او توافقنامه اقلیمی پاریس منتشر شد 
در ایــن رابطه گفت: ما االن در راهرویی هســتیم که 
در آن می توانیم انتشــار گازهای گلخانه ای خود را در 
راستای اهداف توسعه پایدار و ریشه کن کردن فقر تا 
سال 2020 کاهش دهیم. عبور از این مهم به اقدامی 
بی نظیر در داخل ایالت متحد، همه  کشورهای دیگر و 
بخش خصوصی نیاز دارد. فرصتی که 3 در سال بعد به 

ما داده  شده، در تاریخ منحصر به فرد است.
شلنهوبر، یکی دیگر از نویسنده های این تحقیق هم 
در این رابطه گفت: این کامًا مشخص است؛ حال کره 
زمین در این سال ها خوب نمی شــود، اما می تواند با 
سهل انگاری تا سال 2020 به شکل مرگباری زخمی 

شود.
دانشمندان مدتی است هشدار می دهند که سرعت 
گرم شــدن جهانی به شکلی افزایش پیدا می کند که 
شــاید دیگر نتوان جلوی پیامدهای آن را گرفت. در 
توافق نامه اقلیمی پاریس کشــورها تعهد داده اند که با 

کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای مانع این شوند که 
دمای کره زمین بیش از 1.5 درجه دیگر افزایش پیدا 
کند، اما تحقیقات جدیدی نشان می دهد که این اتفاق 

تقریباً غیرممکن می شود.
برخی حتی شک دارند که جهان در رسیدن به هدف 
راحت تر این توافق نامه که افزایش 2 درجه ای دما است 

موفق شوند.
روند انتشــار گاز های گلخانه ای رو به کاهش 

است
نویســندگان تحقیق منتشر شده در مجله نیچر، در 
تحقیق خود به این مسئله اشاره کرده اند روند انتشار 
گازهای گلخانه ای دارد از افزایش روبه کاهش می رود؛ 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته است، 
اســتفاده از زغال سنگ در برخی مناطق مثل چین و 
هند کاهش یافته است. بر عکس اعامیه دولت ترامپ، 
بقیه کشورها و ایالت های آمریکا به سمت برنامه هایی 
می روند که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.

آن ها همچنین از سیاست مداران و تاجران خواستند 
تا بدون آمریکا به ســمت اهداف خــود در توافق نامه 
پاریس بروند، در این رابطه در این تحقیق نوشته شده 
اســت: مانند قبل از توافق  پاریس، باید به یاد بیاوریم 

که غیرممکن یک واقعیت نیست، یک نگرش است.
همچنین آنها 6 هدف برای ســال 2020 قرار دادند 
که در نشست »جی20« در آلمان مطرح شد؛ افزایش 
30 درصدی اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر در 
اســتفاده از برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 
سال 2050؛ بر این اســاس قرار است تا آن سال 15 
درصد خودروهایی که فروخته می شــود برقی باشد و 
کشاورزی و صنایع هم به سمت استفاده از انرژی های 
سبز بروند. پروفسور گیل وایتمن یکی از این محققان 
این تحقیق در این رابطه گفت: نشانه های تازه نوآوری 
و اقتصــاد دل گرم کننده اســت، علــم تغییراقلیم به 
شــکل غیرقابل انکاری برای ما مهم است، اما مسائل 
اقتصادی، فنی و اجتماعی هم به شــکل برابری به ما 
نشان می دهد که می توانیم به شکل مشترکی به این 

چالش نگاه کنیم.
در حالی که در دو دهه گذشته گازهای گلخانه وارد 
جو شده اند، اما پیامدهای این مسئله به طور تدریجی 
در ســال های آینده دیده می شود و دانشمندان از این 
موضوع می ترســند که ســرعت تغییر دما در آینده 
به شــدت افزایش پیدا کند. جوهان راکســتولم یک 
دانشمند از ســوئد در این رابطه گفت: در طول 100 
سال گذشته ما شکرگزار یک سیاره منطبق پذیر بودیم 
که توانســته بود جلوی مســائل اقلیمی را بگیرد،  اما 
االن به پایان این دوره رســیده ایم و باید به ســرعت 
انتشــار گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم، تا بتوانیم 
مانــع پیامد های غیرقابل کنتــرل آن بر جهان مدرن 

خود باشیم.
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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع بر اساس دستورالعمل ثبت نام و آیین نامه اجرایی مدارس، ثبت نام درون پایه ای توسط 
خود مدارس انجام می شود و نیازی به حضور دانش آموز نیست گفت:  فرآیند هدایت تحصیلی پایه دهمی ها هم شروع شده است و ثبت نام آن ها از هفته آینده 
با در دســت داشــتن فرم های هدایت تحصیلی در مدارس آغاز می شود. علی زرافشــان درباره روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس اظهار کرد: ثبت نام همه 
دانش آموزان تا پایان مرداد ماه به اتمام می رســد. وی افزود: در مقطع متوســطه به غیر از پایه دهم که هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دارند،  ثبت نام مابقی 
دانش آموزان، پس از اعام نتایج خرداد شروع شده است. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع بر اساس دستورالعمل ثبت نام 
و آیین نامه اجرایی مدارس، ثبت نام درون پایه ای توســط خود مدارس انجام می شــود و نیازی به حضور دانش آموز نیست گفت:  فرآیند هدایت تحصیلی پایه 

دهمی ها هم شروع شده است و ثبت نام آن ها از هفته آینده با در دست داشتن فرم های هدایت تحصیلی در مدارس آغاز می شود.

شروع 
ثبت نام پایه 
دهمی ها از 
هفته آینده

تالش جهانی برای نجات زمین
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی با اشــاره به افزایش 
جمعیت ســالمندان در کشور 
گفت: تا ســال 1430جمعیت 
60 سال به باال ی ایران به 30 

میلیون نفر خواهد رسید.
گشایش  درآیین  ربیعی  علی 
ســاختمان اللــه آسایشــگاه 
بابیان  البرز  اســتان  کهریزک 
اینکه پیشــگیری از سالمندی 
همــراه با معلولیت یکــی ازمهمتریــن برنامه های وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت، افزود: آمارها نشــان می دهد اکنون جمعیت بین 60 تا 65 
ســال، 2میلیون و 500 هزار نفر و جمعیت 65 سال به باال بیش از 4 میلیون 

و 800 هزار نفر است.
وی اضافه کرد: حدود 7میلیون و 400 هزارنفر از جمعیت کشــور باالی 60 

سال هستد که معادل 8 درصد کل جمعیت ایران است.
ربیعی ادامــه داد: از این تعداد 24درصد زنان ســالمند معادل حدود 900 

هزارنفر هستند و تنها زندگی می کنند.
وزیــر تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی دربخــش دیگری ازســخنان خود به 
معلولیت ها درجامعه اشــاره و گفت : 100 درصد غربالگری شنوایی و بینایی 
در زمان تولد در کشــور انجام می شود و درتاش هستیم غربال گری ژنتیک را 

هم دنبال کنیم.
ربیعی اظهــار کرد: از برنامه های دیگر وزارت تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی 

هدف گذاری برای معلوالن و توانبخشی آنان با ایجاد شغل و مسکن است .
وی افزود: اکنون یک میلیون و 300 هزار معلول زیرپوشــش داریم که ازاین 
تعداد 700 هزار نفر معلول شــدید و خیلی شدید هستند که 120هزارنفر در 

مراکز نگهداری می شوند.
وی خاطرنشان کرد : یکی دیگر ازبرنامه های وزارت تعاون جداسازی معلوالن 
ذهنی به لحاظ شــدت و ضعف معلولیت اســت که به ایــن منظور 40 خانه 

کوچک برای نگهداری 400 معلول ذهنی با شدت کمتر راه اندازی کرده ایم.
وی درادامه به کامل شــدن طرح توان بخشــی معلوالن 'سی بی آر' درتمام 
روســتاهای کشور اشــاره کرد وافزود: از امروز قصد داریم این طرح را شهر به 

شهر در مدت 2سال آینده اجرا کنیم.
سی.بی آر. طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است که با موفقیت در روستاهای 

کشور به اجرا درآمده است.
ربیعی ارائه خدمات به کودکان مبتا به اوتیسم موقت وشبانه روزی را ازدیگر 
اقدامات وزارت تعاون اعام کرد و گفت : به همین منظور 6مرکز ازامروز برای 

ارائه خدمات به این افراد درکشور راه اندازی شده است .
وی درادامه بابیان اینکه آسایشــگاه کهریزک نماد خیر جمعی درایران است 
گفت: جامعه ای خوشبخت است که زیست اخاقی داشته باشد و خیر جمعی 

امروز می تواند جامعه ما را خوشبخت کند.
با حضور وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی ساختمان الله آسایشگاه کهریزک 

در البرز به بهره برداری رسید.
این ســاختمان در زمینی به مساحت 6هزار متر مربع دارای سه بخش مرکز 
توانبخشــی و مراقبت در منــزل، مرکز آموزش و توانبخشــی روزانه و مرکز 

توانبخشی و نگهداری شبانه روزی است.
این ســاختمان با ظرفیت 450 ســالمند مرد و با هزینه 73 میلیارد ریال با 

کمک خیرین احداث شده است.

جمعیت 60 سال به باالی کشور تا سال 
1430 به 30 میلیون نفر می رسد

کاهش سن معاینه فنی خودروهای شخصی به 4 سال 

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن تشــریح مهمترین مواد الیحه هوای پاک و تکالیف دستگاه های مختلف 
برای اجرای آن از مرتفع شــدن ایرادات الیحه و تصویب آن در مجلس شورای 

اسالمی خبر داد.
محمــد مجابی درباره محوریت الیحه هوای پــاک گفت: الیحه هوای پاک 
که توســط دولت یازدهم برای بهبود وضعیت هوا تقدیم مجلس شــده بود، به 
تصویب رســید. این الیحه در ابتدای سال ۹۶ در مجلس بررسی و مصوب شد 
و ۳۰ اردیبهشــت ماه توســط رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما از 
سوی شورای نگهبان سه ایراد و ابهام نسبت به مصوب اعالم شد که روز گذشته 
در صحن علنی مجلس مورد بررســی قرار گرفت و ابهامات برای اقناع شورای 

نگهبان مرتفع شد و به تصویب شورای اسالمی رسید.
وی درباره شورای نگهبان که سه ایراد به مصوبه الیحه هوای پاک گرفته بود، 
گفت: اولین ایراد در جایی بود که جرایم توســط سازمان حفاظت محیط زیست 
مســتقیما به مجلس ارائه می شد. براساس قانون، اعالم جرایم به مجلس باید از 
طریق هیات وزیران انجام شود که اصالح در این زمینه اعمال شد. اصالح دوم 
در مورد کمیســیون استانی بود که باید در نظر این کمیسیون با شورای نگهبان 

اصالح صورت می گرفت که انجام شد. بر اساس قانون هوای پاک در هر استان 
کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار، مدیرکل محیط 
زیست استان، مدیرکل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل سازمان بازرسی 
و فرماندار مربوطه تشــکیل می شود. در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی 
فوق به به اختالفات فی مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رســیدگی می کند و 
در صورت آالینده نبودن مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد 
می کند. نظر کمیســیون الزم االجرا بوده و دبیرخانه در اداره کل حفاظت محیط 
زیست هر استان مستقر می شود. در اصالحیه انجام شده عبارت »نظر کمیسیون 

الزم االجرا بوده« حذف شد.
به گزارش ایســنا، مجابی در ادامه گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان در مورد 
ماده ۳۱ بود که طبق آن با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت. هر ســه مورد اصالح شــد و به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید.
دسته بندی منابع آالینده هوا براساس منابع معتبر بین المللی

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به اینکه الیحه هوای پاک بعد از تایید شورای نگهبان ابالغ و الزم االجرا 
خواهد شــد، گفت: الیحه هوای پاک ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره دارد که بر اســاس 
آن برای اولین بار در برخی مســائل ورود مشخص و قطعی صورت می گیرد. از 
مهم ترین مطالب طرح شده در الیحه تدقیق و شفاف سازی تعریف آلودگی هوا و 
تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج است همچنین دسته بندی منابع آالینده هوا 

براساس منابع معتبر بین المللی از طریق این الیحه صورت می گیرد.
گارانتی قطعات کنترل کننده آلودگی خودرو تا دو ســال وی با اشاره به اینکه 
کاهش سن معاینه فنی از جمله مهم ترین بندهای الیحه هوای پاک است، گفت: 
کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی به ۴ سال و برای خودروهای 
عمومی به یک سال از طریق قانون هوای پاک صورت گرفت همچنین ضمانت 

اجرای عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی از محورهای این الیحه است. افزون بر 
این گارانتی کلیه قطعات خودرو - که وظیفه کنترل انتشار آالینده های خودرو را 

دارند- تا دو سال توسط خودروساز صورت می گیرد.
تعیین تکالیفی برای سه وزارتخانه برای نوسازی ناوگان حمل 

و نقل شهری
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از رده خارج کردن خودروهای 
فرســوده یکی از بندهای الیحه هوای پاک است، گفت: بیمه فرسودگی خودرو 
در این الیحه دیده شــده و تکالیفی برای وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و 
تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای نوســازی ناوگان حمل و نقل شــهری با 
اولویت شهرهایی که باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند طی ۵ سال ایجاد شده 
است. همچنین وزارت کشور مکلف به توسعه حمل و نقل عمومی زمینی است؛ 
به طوری که وضعیت حمل و نقل ساالنه پنج درصد بهبود یابد. مجابی با اشاره به 
وجود سیاست های تشویقی در الیحه هوای پاک گفت: معافیت پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده برای خودروهای برقی از جمله مواد الیحه هوای پاک اســت. 
افزون بر این تســری قانون هوای پاک به کلیه مناطق ســرزمینی ایران حتی 
مناطق ویژه اقتصادی، آزاد، تجاری و صنعتی کشــور از موضوعات مهم الیحه 
است. وی در ادامه به مواد مربوط به منابع ثابت آالیندگی گفت: از مسائل قابل 
توجه در الیحه هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشــار آالینده ها توســط منابع 
ثابت آالینده هوا اســت؛ به طوری که در شهرهای با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حتی 

ساختمان هایی که ایجاد آالیندگی می کنند باید به تکالیف خود عمل کنند.
وزارت نفت مکلف به تولید سوخت استاندارد شد

معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به تکلیف وزارت نفت 
بر اساس الیحه هوای پاک اشاره و گفت: وزارت نفت به عرضه سوخت استاندارد 
مکلف شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظیفه دارد از تولید سوخت 
غیراســتاندارد جلوگیری کند همچنین به وزارت نیرو تکلیف شده که باید برای 
تامین حداقل ۳۰ درصد از برق کشــور به طور ساالنه از انرژی های تجدیدپذیر 

اســتفاده کند. مجابی با اشــاره به دیگر مواد الیحه هوای پاک گفت: از جمله 
بندهای مهم الیحه، تکلیف دولت و شــهرداری برای تبدیل پســماند به انرژی 
یا کود است که باید با کمک بخش خصوصی صورت گیرد همچنین ممنوعیت 
آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع مطرح شــده است و هرگونه سوزاندن بقایای 
گیاهی مزارع باید با هماهنگی و تایید وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان محیط 
زیســت باشد. معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیان اینکه افزایش ســرانه فضای ســبز حداقل ۱۵ متر مربع 
توسط شهرداری ها در شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر جمعیت از جمله مواد الیحه 
هوای پاک اســت، گفت: تعیین و تامین حق آبه تاالب هــا، رودخانه ها، هورها، 
دریاچه ها برای جلوگیری از کانون های گرد و غبار و توسعه حریم سبز بزرگراه ها 
و کمربندهای سبز شهری و روستایی از جمله مواد الیحه است که وزارتخانه های 
جهاد کشــاورزی و راه و شهرسازی، شــهرداری ها و دهیاری ها باید از منابع در 
اختیــار در این زمینــه اقدام کنند.  وزارت نیرو نیز بایــد تخصیص منابع آبی را 
برای تغییر روش آبیاری ســنتی به روش مــدرن در اختیار آن ها قرار دهد. وی 
به اهمیت آموزش و فرهنگ ســازی برای تامین هوای پاک گفت: طبق الیحه 
هوای پاک، صداوسیما و سایر رسانه های دولتی مکلف هستند برنامه های تولید 
شــده در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطالع رسانی مورد تایید 
از سوی سازمان محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا 
و رخدادهای گرد و غبارها را در صورتیکه ضوابط رســانه ای در آن رعایت شده 
باشــد در قالب برنامه های آگهی و یا آموزش رسانه ای با اخذ ۵۰ درصد از بهای 
آن اطالع رسانی و پخش کنند. مجابی در پایان گفت: به منظور درست اجرا شدن 
قانون هوای پاک، قانونگذار، سازمان محیط زیست را از پرداخت هرگونه هزینه 
دادرســی ناشی از اجرای قانون معاف کرده و قوه قضاییه هم مکلف شده است، 
شعب تخصصی در هر حوزه قضایی تشکیل دهد. امیدوار هستیم با اجرایی شدن 
قانون و طی مراحل آن بعد از تایید شــورای نگهبان بتوانیم اثرات آن را در سال 

۹۶ برای شهروندان شاهد باشیم.

ســخنگوی سازمان 
کرد  تاکید  احوال  ثبت 
درخواســت  برای  که 
تعویض کارت هوشمند 
مراجعه  به  نیازی  ملی 
حضــوری نیســت و 
می توان از طریق سایت 

ثبت احوال به نشانی www.ncr.ir پیش ثبت  نام انجام داد.
سیف اهلل ابوترابی در مورد روند صدور کارت هوشمند ملی، اظهار 
کرد: تا کنون بیش از ۲۴ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است 
و هموطنان مستحضر باشند که کارت های ملی صادر شده تا پایان 
ســال 8۹ تنها تا آخر امسال مهلت دارد و حتما پیش از پایان زمان 
اعتبار آن، باید برای تعویض کارت ملی و دریافت کارت هوشــمند 

خود اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: هموطنان برای اقدام 
و دریافت کارت هوشمند ملی باید به دفاتر پست و دفاتر پیشخوان 
مراجعه کنند. در بعضی از نقاط کشور که امکان دسترسی به این دو 

دفتر وجود ندارد، سازمان ثبت احوال کارهای صدور کارت هوشمند 
را انجام می دهد.

وی با اشــاره به تعداد افرادی که کارت خود را تعویض نکرده اند 
گفت: حدود ۳۵ میلیون نفر در سراسر کشور همچنان از کارت های 
قدیمی استفاده می کنند که باید با مراجعه به دفاتر تعیین شده نسبت 
به تعویض کارت خود اقدام کنند. ابوترابی در مورد جزئیات هزینه های 
مربوط به دریافت کارت گفت: حداکثر مبلغی که هموطنان از شروع 
درخواست کارت هوشمند ملی تا دریافت آن باید پرداخت شود ۳۱ 
هزار تومان اســت که ۲۰ هزار تومان آن بر اساس مصوبه مجلس 
شورای اســالمی به خزانه دولت واریز می شود، ۹۰۰۰ هزار تومان 
برای تکمیل ثبت نام و ۲۰۰۰ تومان نیز هنگام تحویل کارت دریافت 

می شود.
وی تاکید کرد: هموطنان باید به این موضوع توجه داشته باشند که 
هیچ هزینه ای به جز این هزینه ها را نباید پرداخت کنند، ضمن اینکه 
در بعضی از مناطق مبلغ پرداختی از ۳۱ هزار تومان هم کمتر است. 
به عنوان مثال اگر فردی در استان سیستان و بلوچستان اقدام کرده 
باشد ممکن است مبلغی حدود ۲8 هزار تومان پرداخت کند بنابراین 

۳۱ هزار تومان حداکثر هزینه ای است که مربوط به کالن شهرهایی 
مانند تهران، مشهد و شیراز است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال عنوان کرد: برای انجام پیش  ثبت نام 
نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر نیست و مردم می توانند بدون اینکه 
هزینه ای پرداخت کنند از طریق لینک سایت ثبت  احوال به نشانی 
www.ncr.ir  برای پیش ثبت نام خود اقدام کنند که پس از آن 
یک دفتر برای مراجعه حضوری به آن ها معرفی می شود تا مراحل 

بعدی تکمیل ثبت نام صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ دفتر پیشخوان، ۵۰۰۰ 
شعبه پست و حدود 7۰ اداره ثبت احوال کارهای تعویض کارت ملی 

را انجام می دهند.
ابوترابی در خاتمه در مورد اینکه بعضی از افراد با گذشــت زمان 
بیش از یک ماه از درخواست هنوز کارت هوشمند را دریافت نکردند، 
گفت: معموال دلیل این مســئله نقص مدارک افراد است و اگر بعد 
از گذشــت یک ماه کارت هوشمند ملی آن ها به دستشان نرسیده 
 اســت می توانند از طریق همان دفتری که اقدام کرده اند پیگیری 

کنند.

امکان پیش ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند
جانشین رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد 
کــه طرح تعویــض کارت های کاغذی معافیــت و پایان 
خدمــت همچنان ادامــه دارد و کارت هــای قدیمی فاقد 

اعتبارند.
ســردار ابراهیم کریمــی درباره اجرای طــرح تعویض 
کارت های پایان خدمــت و معافیت قدیمی اظهارکرد: این 
طرح از ســال ۹۰ آغاز شد و همچنان اجرایش ادامه دارد 
و بر اساس آن تمامی افرادی که از سال ۶۰ و پس از آن 
کارت معافیت یا پایان خدمت ســربازی دریافت کرده اند 
باید با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به تعویض کارت 

خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تمامی کارت های کاغذی پایان خدمت 
و معافیت که از سال ۶۰ و بعد از آن صادر شده فاقد اعتبار 
اســت، اظهارکرد: هیچ خدماتی به دارندگان این دسته از 
کارت ها ارائه نخواهد شد و یک سری محرومیت هایی که 
برای مشــموالن غایب وجوددارد در مــورد این افراد هم 
اعمال خواهد شــد به عنوان مثال امکان دریافت گذرنامه 

برایشان وجود ندارد.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره اینکه 
تاکنون چه تعداد نفر نســبت به تعویض کارت خود اقدام 
کرده اند، نیز به ایسنا گفت:  برابر آمارها بیش از ۱۰ میلیون 

نفر تاکنون نسبت به تعویض کارت خود اقدام کرده اند.
کریمی از افرادی که نسبت به تعویض کارت خود اقدام 
نکرده اند خواســت تا هر چه ســریع تر با مراجعه به دفاتر 

پلیس+۱۰ نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند.

آخرین وضعیت تعویض کارت های قدیمی سربازی


