
 5 میلیون نفر در نوبت صدور 
و گرفتن کارت ملی هوشمند

معاون فنــاوری اطالعات و آمار جمعیتی ســازمان ثبت 
احوال گفت: تمام کارت های ملی هوشــمند که در نوبت 

صدور قرار دارند تا پایان امسال تحویل داده خواهد شد.
حمید پارســایی افــزود: شــمار کارت های هوشــمند ملی 
تا پایان امســال به 20 میلیون کارت می رســد. این شــمار با احتســاب 12 میلیون 
کارت صادر شده تا زمان حاضر محاسبه شده است. وی خاطرنشان کرد: حدود 
پنــج میلیون نفر از هموطنان هم در زمان حاضر در نوبت صدور و گرفتن کارت 
هوشــمند ملی هســتند. پارســایی ادامه داد: کارت های ملــی )نمونه قدیم( 
تــا پایان ســال 96 اعتبار دارد و برنامه ریزی شــده اســت که تا 2 ســال دیگر 
برای تمام ایرانیان واجدشــرایط باالی 15 ســال که شــمار آنان 65 میلیون 

نفراست، کارت هوشمند ملی صادر شود.
به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: اما در حال حاضر کسانی که تاکنون هیچ گونه کارت 
ملی را دریافت نکرده اند و کارت اولی محسوب می شوند یا کارت هوشمند ملی 
آنها مفقود شده باشد و نیاز به صدور المثنی داشته باشند در اولویت صدور کارت 
هســتند. وی درخصوص هزینه های پرداختی از ســوی مردم بــرای صدور کارت 
هوشــمند ملی گفــت: 20هزارتومان باید بــرای دریافت کارت پرداخت شــود که 
به خزانه دولت واریز می شــود و همچنین 9 هزارتومان هم حداکثر در شهرهای 
بزرگ و کالنشــهرها بابت هزینه تکمیــل ثبت نام اســت. وی ادامه داد: چنانچه 
متقاضی برای دریافت کارت به دفاتر پیشخوان یا پست برای دریافت کارت خود 
مراجعه کند نیز 2 هزار تومان پرداخت خواهد کرد که با این حساب در کالنشهری 

مانند تهران در مجموع 31 هزار تومان باید بابت کارت پرداخت شود.

معاون آموزشی وزارت علوم:

 دوره های مجازی دکتری دانشگاه آزاد 
مورد تأیید نیست

معــاون آموزشــی وزارت علــوم گفت: مجوزی کــه وزارت علوم به 
دانشــگاه آزاد برای دوره مجازی ارائه داده، فقط برای کارشناســی 
ارشد مجازی واحد تهران آن هم رشته هایی که در تهران راه اندازی 

شده است.
مجتبی شــریعتی نیاســر درباره دوره دکتری مجازی دانشگاه آزاد 
گفــت: دانشــگاه آزاد فقــط دوره مجازی رشــته های غیــر تجربی و 
حداکثر در مقطع کارشناســی ارشد و متمرکز در تهران را می تواند 
مجــازی برگــزار کنــد. وی ادامــه داد: آن هم رشــته هایی کــه برای  
مقطع روزانه دایر اســت و مجوز راه اندازی آن اخذ شــده، نه اینکه 

بخواهند رشته جدیدی راه اندازی کنند.
معاون آموزشــی وزارت علوم تأکید کــرد: مجوزی که وزارت علوم 
به دانشگاه آزاد برای دوره مجازی ارائه داده، فقط برای کارشناسی 
ارشــد مجــازی واحد تهــران آن هم رشــته هایی که در تهــران دایر 
است.شریعتی نیاسری درباره وضعیت دوره های مجازی دکتری 
دانشــگاه آزاد کــه در دوره هــای قبل برگزار شــده و اینکه آیا قانونی 
اســت یــا غیرقانونــی نیز گفــت: دربــاره دوره های دکتــری مجازی 
دانشگاه آزاد که در دوره های قبل برگزار شده و اینکه وضعیت آن 
به چه صورت اســت باید راهکاری اتخاذ شــود. هنــوز در این مورد 

تصمیم گیری نشده است.
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شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مازندران تأیید شد
اخبار
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مژگان جمشیدی

بعــد از وقــوع تلفــات گســترده در بیــن 
اســتان  در  وحشــی  و  اهلــی  پرنــدگان 
مازندران، که در چند روز گذشــته توسط 
فعاالن محیط زیست بارها گزارش شد، 
روز گذشــته ســازمان دامپزشــکی کشور 
ســرانجام بــا صــدور اطالعیه ای شــیوع 
بیمــاری مرگبــار آنفلوانــزای فــوق حاد 
پرنــدگان در مازنــدران و 6 اســتان دیگر 
ایــران را تأیید کــرد و بــرای چندمین بار 
در یــک ماه اخیر از مردم خواســت که از 
خرید هر گونه پرنده مهاجر زنده و ذبح 

شده اکیداً خودداری کنند.
گذشــته  مــاه  دو  در  کــه  بیمــاری  ایــن   
بسیاری از کشورهای اروپایی، هند ، چین 
، مصــر و فلســطین را هــم دربرگرفتــه 
حــاال باعث تلــف شــدن هــزاران اردک 
اهلــی در فریدونکنــار و بابلســر و از بین 
رفتن ده ها پرنده وحشــی در تاالب های 
فریدونکنار و میانکاله شده است. با این 
حــال بی توجه به تمــام ممنوعیت های 
اعالم شــده از سوی سازمان دامپزشکی 

و ســازمان حفاظت محیط زیست، بازار 
فریدونکنــار  مهاجــر  پرنــدگان  فــروش 
همچنان پر رونق تر از گذشته به کار خود 
ادامه می دهد و بدون هیچ ممانعتی از 
ســوی نهادهای مســئول بیماری مرگبار 
آنفلوانزای فوق حاد را که مشــترک بین 

انسان و پرنده است، گسترش می دهد.
در همیــن حال ســازمان دامپزشــکی 
کشــور بــا صــدور اطالعیه جدیــدی اعالم 
کرده اســت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان تاکنون در7 استان ایران از جمله 
استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، 
کرمانشــاه، قــم، مرکــزی و مازنــدران در 
یــا  روســتا  وحشــی،  پرنــدگان  زیســتگاه 
واحدهای صنعتی مورد شناسایی و تأیید 
آزمایشــگاهی قرار گرفته است و به دنبال 
آن عملیــات معدوم ســازی، پاکســازی و 
ضدعفونی اماکن آلــوده و اعمال ضوابط 
قرنطینه ای درحداقل زمان ممکن انجام 
گرفتــه اســت و از آنجایــی کــه همزمان با 
شــروع فصل ســرما حجم آلودگــی قابل 
وارد  مهاجــر  پرنــدگان  توســط  توجهــی 

منطقــه خاورمیانــه و اروپــا شــده اســت، 
کمــاکان احتمال بــروز بیمــاری در مزارع 
پــرورش طیــور اعم از صنعتی، روســتایی 
تمامــی  در  مهاجــر  وحشــی  پرنــدگان  و 

استان های کشور وجود دارد.
خبرنــگار  گــزارش  دیگــر  ســوی  از 
»ایــران«، از بــازار کیــان اهــواز نیــز حاکی 

اســت با وجود هشــدار دامپزشکی مبنی 
بــر احتمــال انتقال و شــیوع بیمــاری به 
گذشــته  روز  کشــور،  اســتان های  ســایر 
کمافی الســابق نزدیــک بــه 500 قطعه 
پرنــده مهاجــر وحشــی کــه به طــور غیر 
قانونی از تــاالب شــادگان و هورالعظیم 
صید شــده بودنــد در بــازار کیان اهــواز و 

در نزدیکــی اداره کل محیط زیســت این 
اســتان بــدون هیــچ ممانعتــی از ســوی 

مسئوالن به فروش می رسید.
از ســوی دیگر ســازمان دامپزشــکی 
اعــالم کــرده بــا توجه بــه وقوع مــوارد 
بیمــاری و تلفــات در پرندگان وحشــی 
مهاجــر دراثرآلودگی با ویروس جدید، 

از  ایــن دســته  صیــد، شــکار و عرضــه 
پرنــدگان ممنــوع شــده و به مــردم نیز 
توصیه می شود به دلیل احتمال باالی 
آلودگــی پرنــدگان وحشــی و مهاجر به 
ایــن ویروس، تــا اطالع ثانــوی از خرید 
ایــن پرندگان اعم از زنده یا ذبح شــده 
جــداً پرهیــز کننــد. همچنیــن از همــه 
ضمــن  دارد  تقاضــا  شــریف  مــردم 
غیرعــادی،  تلفــات  هرگونــه  گــزارش 
کمــاکان از خریــد طیــور روســتایی قبل 
از حصــول اطمینــان از ســالمتی آنهــا 

خودداری کنند.
در همین ارتباط سازمان دامپزشکی 
کشــور همچــون گذشــته و بــه صــورت 
شبانه روزی حتی در ایام تعطیل نظارت 
کامــل خود را بر روند تولید گوشــت مرغ 
و تخــم مــرغ اعمال کــرده و شــهروندان 
می تواننــد بــا تهیــه ایــن اقــالم از مراکــز 
معتبــر تحــت نظــارت ایــن ســازمان از 
سالمت آن اطمینان خاطر داشته باشند. 
بدیهی اســت اطالعات تکمیلی الزم در 

اطالعیه های بعدی ارائه خواهد شد.

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه 
دولــت بــه هیــچ وجــه از مصوبــه ممنوعیــت 
شــماره گذاری موتورســیکلت های کاربراتوری 
هرگونــه  کــرد:  تأکیــد  اســت  نیامــده  کوتــاه 
ممنوعیت شــماره گذاری در کشــور بر اســاس 
قانون انجام می شود و شهردار تهران و آقایانی 
کــه در ایــن خصوص اظهارنظــر می کنند بهتر 
اســت زحمتی بــه خــود داده و قبــل از هرگونه 
را  دولــت  مصوبــه  غیرواقعــی،  اظهارنظــر 

مطالعه کنند!
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی محیــط 
زیســت، سعید متصدی گفت: موضوع خروج 

موتورســیکلت های کاربراتــوری پیــش از ابالغ 
مصوبه جدید دولت، در اسفندماه سال 1394 
در کمیتــه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا هــم به 
تصویب رسیده بود اما بر اساس مصوبه جدید 
که تیرماه سال جاری ابالغ شد دو تکلیف برای 
موتورســیکلت های کاربراتوری مشــخص شد 
که عبــارت از ممنوعیت خرید موتورســیکلت 
کاربراتــوری از تاریخ ابــالغ مصوبه و همچنین 
ممنوعیت اســتفاده دســتگاه های دولتی بجز 
موتورســیکلت  از  آتش نشــانی  و  اورژانــس 

کاربراتوری است.
معــاون ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ایــن مصوبــه  از بخش هــای  یکــی  افــزود: در 

اگــر  اینکــه  بــر  مبنــی  دارد  وجــود  تبصــره ای 
موتورسیکلت ســازی پیــش از تاریــخ مصوبــه 
ســفارش  ثبــت  بــه  اقــدام   )1395 )تیرمــاه 
انجیــن )موتــور موتورســیکلت( کــرده باشــد، 
اجــازه دارد تنهــا تــا پایــان ســال جاری نســبت 
بــه شــماره گذاری موتورســیکلت های تولیدی 
اقــدام کنــد. به گفتــه این مقــام مســئول، تنها 
اســتثنای مصوبــه ممنوعیت شــماره گذاری و 
اول  از  کاربراتــوری  موتورســیکلت های  تولیــد 
مهرمــاه 1395، مربوط به ثبت ســفارش های 
صورت گرفته پیش از ابالغ مصوبه و با در نظر 
گرفتن شرایط اشتغال و اقتصاد در کشور است.

او افــزود: از آنجــا کــه تمامــی برنامه هــای 

بــر  در  را   1395 شــهریورماه  تــا  ارائه شــده 
هیــچ  مهرمــاه 1395  اول  از  لــذا  می گرفــت، 
مجــوز جدیــدی بــرای شــماره گذاری و تولیــد 
موتورســیکلت کاربراتــوری صــادر نکردیم اما 
متأسفانه اخیراً برخی افراد بدون اطالع دقیق 
از مصوبه، صحبت هایی مبنی بر عقب نشینی 
دولــت از تصمیــم خــود بــرای توقــف تولید و 
شــماره گذاری موتورســیکلت های کاربراتوری 
هــزار   600 تــا   500 بــرای  مجــوز  صــدور  یــا 
موتورســیکلت کاربراتوری مطــرح می کنند که 
هیچ کدام صحت ندارد و تکذیب می شود زیرا 
دولت هیچ گونه تغییــری در مصوبه 2 تیرماه 

1395 خود انجام نداده است.
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نیم نگاه

ë   بیماری آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان کــه در دو ماه گذشــته 
اروپایی،  کشــورهای  از  بسیاری 
هنــد ، چین ، مصر و فلســطین 
باعث  حــاال  دربرگرفته  هــم  را 
تلف شــدن هزاران اردک اهلی 
از  و  بابلســر  و  فریدونکنــار  در 
بین رفتن ده ها پرنده وحشــی 
و  فریدونکنــار  تاالب هــای  در 

میانکاله شده است
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انتقاد معاون  سازمان حفاظت محیط زیست از سخنان »قالیباف«:

دولت از ممنوعیت شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری عقب نشینی نکرده است

بازار کیان اهوازـ  روز گذشته


