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خبر

آالینده تابستانی هوای پایتخت چه خطراتی برای شهروندان دارد؟

هاشمی خبر داد

پای «ازن» روی گلوی تهران

آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارند که ساالنه ۶هزار نفر
در  ۴۰۰شهر در  ۲۰کشور به خاطر آالینده پنهان «ازن» جان
خود را از دست میدهند ،چراکه بر اساس گزارشهای سازمان
محیطزیست آمریکا قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آالینده
ازن میتواند آسیبهای دائمی به ریه وارد کند ،حتی مدارک
اندکی وجود دارد که نشان میدهد در بلند مدت ازن خظر مرگ
بخاطر بیماریهای تنفسی را افزایش میدهد .برخالف ذرات
معلق که عمدتا از خروجی اگزوز خودروها ناشی میشود ،ازن
یک آالینده ثانوی است که بر اثر تابش نور شدید آفتاب و با
واکنشهای شیمیایی بین اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی
ایجاد میشود .کاهش ذرات معلق که باعث تابش بیشتر نور
خورشید میشود و نیز بهبود فرایند احتراق خودروها که باعث
افزایش تولید ترکیبات نیتروژن میشود ،از جمله عوامل موثر
بر افزایش میزان ازن برآورد شده است .در واقع افزایش انتشار
گاز اکسیدهاینیتروژن و سوختهای نسوخته ،به معنای آلوده
شدن هوا در فصول گرم هستند ،موضوعی که به نظر میرسد در
چند سال اخیر رخ داده باشد.
وضعیت این آالینده اما در تابستان  99متفاوتتر شده و بیش
از گذشته در هوای تهران جوالن میدهد .براساس گزارشی که
کنترل کیفیت هوای تهران منتشر کرده است ،شاخص «ذرات
معلق کمتر از  ۲.۵میکرون» که یکی از مهمترین آالیندههای
هوای تهران در روزهای سرد سال محسوب میشود روی عدد
 ۸۳قرار داد و کیفیت هوای تهران از این حیث در محدوده
قابل قبول قرار دارد اما شاخص «ازن» در هوای پایتخت در روز
گذشته با میانگین  ۱۶۱از خط استاندارد خود عبور کرد و هوای
پایتخت را در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار داد .تهران
از ابتدای سال  ،۱۳۹۹تعداد  ۱۵روز در وضعیت پاک ۸۳ ،روز
قابل قبول و  ۲۳روز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس
قرار داشته است ،در حالی که در مدت مشابه سال قبل یعنی در
سال  ۱۳۹۸تهران ۲۵ ،روز در وضعیت پاک ۷۶ ،روز قابل قبول
و  ۱۹روز ناسالم برای گروههای حساس بوده است .این روند
نشانگر افزایش تدریجی روزهای آلوده در ماههای گرم سال به
دلیل افزایش غلظت آالینده ازن در تهران است.
ازن بیش از چهار سال است که در ماههای گرم هوای تهران
را آلوده میکند و هر سال نیز بر میزان آن افزوده میشود.
هرچند که امسال روش محاسبه شاخص کیفیت هوا تغییر
کرده و سختگیرانهتر شده است و برخی بر این باورند که این
تغییر روش سبب افزایش روزهای آلوده با آالینده ازن شده
است اما با وجود این ،روش جدید محاسبه شاخص کیفیت هوا
روش استانداردتری است که ما را به واقعیتهای کیفیت هوای
تر کرده است .اگرچه همچنان منابع متحرک نظیر
نزدیک
دوم
تهراننوبت
خودروها ،موتورسیکلتها و سایر وسایل حمل و نقل بنزینی و

زهرا داستانی

Dastani2000@gmail.com

درد قفسه سینه ،سرفه ،تنگی نفس ،سوزش گلو و گرفتگی ،عفونت و التهاب ریهها و درنهایت حمله قلبی؛ همه اینها بالیی است
که «ازن» بر سر انسان میآورد ،آالیندهای پنهان که برخالف ذرات معلق به چشم دیده نمیشود و در اکثر مواقع افزایش غلظت
آن سبب تعطیلی یا برگزاری جلسه اضطراری برای کاهش آن از سوی مسئوالن و متولیان نمیشود .این آالینده که به گفته
کارشناسان و مسئوالن سازمان حفاظت محیطزیست چند سالی است با ارتقای سیستمهای تشخیص آلودگیهوا پایش به جمع
آالیندههای هوا باز شده حاال به یکی از معضالت اصلی هوای تهران بدل شده است .معضلی که در تابستانهای گرم ،دلیل 30
درصد روزهای ناسالم تهران بوده است.

براساس گزارش
کنترلکیفیت
هوای تهران،
اگرچه شاخص
ذرات معلق کمتر
از  ۲.۵میکرون
در روز گذشته
بر روی عدد ۸۳
قرار داشته اما
شاخص آالینده
«ازن» با میانگین
 ،۱۶۱هوای
پایتخت را در
شرایطناسالم
برای همه گروهها
قرار داده است
گازوئیلی از جمله مهمترین دالیل آلودگی هوای تهران حتی از
نظر افزایش شاخص «ازن» به شمار میآیند اما کاهش کارآیی
کاتالیست خودروها و اجرا نشدن طرح کهاب (کاهش ،هدایت،
انتقال و بازیافت بخار بنزین) نیز از دیگر عواملی است که باعث
شده در روزهای اخیر ،تهران شاهد آلودگی ناشی از ازدیاد ازن
در هوا باشد .دالیلی که متولیان کاهش آلودگی هوای تهران باید

برای آنها برنامهای داشته باشند .اما این برنامهها چه هستند و
آیا اجرایی شدهاند؟
بهزاد اشجعی ،دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی
سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرآنالین گفته
است« :برنامهها و راهکارهای مقابله با آلودگی ازن مشخص
است؛ خودروها باید نوسازی شوند ،موتورهای کاربراتوی باید

اداره کل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان قم

آگهي مناقصه عمومي
شماره فرخوان()۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۹

ت

تعطیلی احتمالی شرکت
واگنسازی تهران

ص رفه جويی هنر است

نوبت دوم

شهرداری شهربابک

صرفه جويی هنر است

توجــه بــه اينكــه شــهرداري بنــدر بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه برونســپاري خدمــات امــور حمــل و نقــل ســازمان حمــل و
نقــل و بــار و مســافر شــهرداری بنــدر بوشــهر از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــی در ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت (ســتاد) بــه شــركتهاي
معتبــر و واجــد شــرايط اقــدام نمايــد ،لــذا ازكلیــه پیمانــكاران و شــركت هــاي داري تائیديــه از اداره كار و امــور اجتماعــي در رشــته مربوطــه دعــوت
مــي شــود مطابــق جــدول زمانبنــدي ذيــل بــه ســامانه مذكــور بــه آدرس  www.setadiran.irمراجعــه و نســبت بــه دريافــت اســناد و مــدارک
اقــدام نمائیــد.الزم اســت مزايــده گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی
را جهــت شــركت در مزايــده محقــق ســازند.

صرفه جويی هنر است

رديف

موضوع پروژه

مدت
قرارداد

مبلغ تضمين
(به ريال)

نوع قرارداد –
ميزان حجم

برآورد اوليه (ريال )
به صورت ساليانه

صالحيت مورد نياز

1

برونسپاري خدمات امور حمل
و نقل سازمان حمل و نقل و بار
و مسافر شهرداری بندر بوشهر

 12ماه

3/000/000/000

حجمي /معادل
 15016نفر ساعت
به صورت ماهيانه

51/537/024/310

صالحيت اداره کل تعاون کار
و رفاه اجتماعی در کد امور
حمل و نقل

صرفه جويی هنر است
صرفه جويی هنر است

توضيحات:
 -1تضمیــن شــركت در مناقصــه میبايســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــي يــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانكــي تحــت نظــارت
بانــك مركــزي جمهــوري اســامي يــا اوراق مشــاركت يــا واريــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره  1003288684بانــك شــهر مركــزي مطابــق
شــرايط مقــرر در اســناد مناقصــه ارائــه گــردد.
 -2تاريــخ فــروش اســناد :كلیــه متقاضیــان میتوانندحداكثــر تــا ســاعت  15روز شــنبه مورخــه  1399/05/04از طريــق مراجعــه بــه ســامانه
الكترونیكــی دولــت ( ســتاد ) اســناد فراخــوان را دريافــت نماينــد.
 -3مهلت تحويل اسناد :تا ساعت  13روز چهار شنبه مورخه  1399/05/15از طريق بارگذاری در سامانه الكترونیك دولت
 -4تاريخ بازگشايي پاکتها :روز يكشنبه مورخه  1399/05/19راس ساعت /10ده صبح.
 -5مكان بازگشايي :شهرداري مركزي بندر بوشهرروبروي میدان شهرداري طبقه چهارم -سالن اجتماعات.
 -6ساير جزئیات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -7حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مناقصه آزاد است.
 -8ضمناً متن آگهي در شبكه اطاع رساني شهرداري بوشهر به آدرس WWW.BUSHER.IR:درج گرديده است.
 -9هرگاه برنده اول،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری شهربابک
 -10شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادها مختار است.
 -11هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان میباشد.
4887

اگهی تصمیمات شرکت فدک سازه نسیم سهامی خاص به
شماره ثبت  7595و شناسه ملی  14005171409به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی
 :امور پیمانکاری در زمینه آب  ،راه و تاسیسات و تجهیزات ،
ساختمان برق  ،صنعت ومعدن و نفت و گاز به جز اکتشافات و بهره
برداری و استخراج ارتباطات کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده
مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()920650

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

اگهی تصمیمات شرکت دنا نهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت
 1528و شناسه ملی  10861949214به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/08/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :فیروز زرین به شماره ملی
 4231360138به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و سید روح الدین
نمازی به شماره ملی  4250054837به سمت نائب رئیس هیات مدیره و
علیرضا پزشکیان به شماره ملی  4322200907و داود شعبانی داریانی به
شماره ملی  0039822923به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور
بانکی از قبیل چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء فیروز زرین (
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()920647

اسقاط شوند و از موتورسیکلت انژکتوری یا برقی استفاده شود،
برای کاهش سفرهای درون شهری زیرساختهای الکترونیک
باید توسعه پیدا کنند ،سوخت گاز برخی صنایع ساکن باید تامین
شود ،مصرف انرژی در کل کشور باید کم شود و  »...برنامههایی
که البته به نظر میرسد بخش زیادی از آنها اصال اجرایی نشدهاند
یا حداقل در حد یک طرح و ایده اولیه باقی ماندهاند ،برای مثال
در الیحه هوای پاک قانونی وجود دارد که شهریورماه سال  ۹۷به
تصویب هیأت وزیران رسید و طبق آن شمارهگذاری موتورسیکلت
بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است .اما با
فشار مافیای موتورسازی و درخواست وزارت صمت اجرای این
قانون یک سال به عقب افتاد تا آالیندههای بیشتری وارد هوای
شهر بشوند.
طرح «کهاب» هم پروژهای دیگر است که به گفته متولیان و
مسئوالن پاکی هوای پایتخت اجرای آن میتواند به کاهش آالینده
ازن کمک کند .اما کهاب چیست؟ هدف این طرح که بیش از
 ۱۰سال از ایجاد آن گذشته است ،کاهش ،هدایت ،انتقال و
بازیافت بخار بنزین است .همان سوختهای نسوختهای که به
ازن تبدیل میشوند .به گفته دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای
خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست ،این طرح از سه مرحله
تشکیل شده که  2مرحله ابتدایی مربوط به مخازن و انتقال
سوخت و مرحله آخر مربوط به پمپ بنزینها است .طرحی که
البته تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است .همه این مسائل
دست به دست هم دادهاند تا ازن به آالینده تابستان هوای تهران
تبدیل شود ،آالیندهای که عامل  ۳۰درصد روزهای «ناسالم برای
گروههای حساس» در سال گذشته بود .با این وجود به نظر
میرسد برخالف آلودگیهای زمستانی ،روزهای آلوده ناشی از
ازن منجر به تعطیلی ایجاد جلسه اضطرار آلودگیهوا نمیشود.
البته برخالف ذرات پیام  ،۲.۵غلظت آالینده ازن در شهر هنوز
به حدی نرسیده است که شاخص هوای شهر ناسالم بشود ،ذرات
معلق در هوا در سال گذشته شاخص هوای تهران را برای  ۵روز
در شرایط ناسالم قرار دادند .البته آالیندهها هیچ تفاوتی با هم
ندارند و خطر ازن اگر بیشتر از ذرات معلق نباشد ،از آن کمتر
نیست .اگرچه تا کنون از سوی مسئوالن درخصوص افزایش
شاخص غلظت این آالینده واکنشی نبوده است اما اشجعی گفته
است که «برای هر آالیندهای کارگروه اضطرار برگزار میشود،
قطعا اگر تصمیماتی در زمستان گرفته میشود و در تابستان هم
گرفته خواهد شد به شرطی که وضعیت به شرایط اضطرار برسد.
از سویی حساسیت نسبت به ازن کمتر است ،چون آلودگی
ذرات معلق مشهودتر است ،هر کسی زمستان از خانه بیرون
میآید به چشمش آلودگی را میبیند .به خاطر همین توجهات
به ذرات معلق بیشتر است .اما به لحاظ قانونی هیچ تفاوتی در
اهمیت این دو آالینده نیست».

رئیس شورای شهر تهران ضمن اعالم خبر
تعطیلی احتمالی شرکت واگنسازی مترو
تهران اعالم کرد :همچنین اگر بانک مرکزی
ظرف این پند روز ،دستور انتشار  1000میلیارد
تومان اوراق مشارکت تامین اتوبوس و مترو را
برای تهران توسط بانک رفاه صادر نکند ،این
اعتبار باطل خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی در ابتدای
جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن عرض
تسلیت درگذشت سهیل گوهری از همکاران
ستاد سمنهای شورا گفت :موج جدید بیماری
کرونا موجب افزایش ابتال ،شرایط حاد بیماری
و درگذشت شهروندان شده است و متاسفانه
هم در بعد خودمراقبتی مردم و رعایت فاصله
اجتماعی و هم از منظر تمهیدات مدیریتی
کشور با چالش مواجه هستیم .وی با بیان اینکه
اگر با همین روند طی هفتههای اخیر شیوع
کرونا افزایش یابد ،زیرساختهای درمانی و
سالمت کشور پاسخگوی بیماران نخواهد بود.
افزود :در این شرایط حمل و نقل عمومی یکی
از گلوگاههای انتقال ویروس کروناست که با
توجه به عدم تعطیلی فعالیتهای اقتصادی
و اداری با تصمیم ستاد ملی کرونا ،تنها راه
کاهش ابتالی شهروندان ،افزایش ظرفیت
سیستم حمل ونقل عمومی است که متاسفانه
در سالهای اخیر با کاهش منابع و اعتبارات
آن ،کمبود ناوگان عمومی بشدت احساس می
شود .هاشمی افزود :با تحویل آخرین قطارهای
در دست ساخت شرکت واگنسازی تهران،
این کارخانه مهم داخلی به دلیل اجرایی نشدن
قرارداد ساخت  650واگن که مدتهاست
در چرخه بوروکراسی سیستم بانکی و دولتی
مانده است ،تعطیل شد و بسیار زشت است
که کارخانه ای با  500نفر نیرو در سال جهش
تولید در شهرداری تهران بخوابد.

آگهی مناقصه شماره 99/2

شركت تولیدنیروی

برق زاهدان

مناقصه گزار  :توليد نيروي برق زاهدان
نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای
موضــوع مناقصــه  :خریــد یــک دســت بســکت ایــر هيتــر ســرد و یــک دســت بســکت ایــر هيتــر گــرم جهــت نيــروگاه بخــار
ایرانشــهر شــماره فراخــوان در صفحــه اعــان عمومــی ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت 2099001545000003 :
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  1/000/000/000 :ریــال ( ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار
ميبایســت از زمــان بازگشــایی پيشــنهاد قيمــت دارای  3مــاه اعتبــار و همچنيــن قابليــت تمدیــد بــه مــدت  3مــاه دیگــر باشــد ).
تاریخ دریافت اسناد مناقصه  :از ساعت  15/30روز دوشنبه مورخ  99/04/30لغایت ساعت  15:30روز شنبه مورخ 99/5/4
نحوه دریافت اسناد مناقصه  :مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعام دریافت اسناد توسط مناقصه گر به صورت کتبی از طریق نمابر شماره  05433291130الزاميست .
تاریخ تحویل پاکات مناقصه  :حداکثر تا ساعت  15/30روز سه شنبه مورخ 99/05/14
تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات مناقصــه  :پــاکات ( الــف – ب – ج ) بــه ترتيــب روز چهارشــنبه مــورخ  99/05/15ســاعت
 12بازگشــایی ميگــردد محــل بازگشــایی امــور تــدارکات و قراردادهــای شــرکت توليــد نيــروی بــرق زاهــدان ميباشــد .
نحوه تحویل پاکات مناقصه  :اسناد مناقصه که توسط مناقصه گر تهيه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود :
 -1بارگذاری پاکات به صورت الکترونيکی در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت مطابق با زمانبندی .
 -2تحویــل فيزیکــی اصــل پاکــت الــف اســناد مناقصــه مطابــق بــا زمانبنــدی بــه آدرس زاهــدان  ،زیبــا شــهر بلــوار پيامبــر اعظــم
روبــروی درب بيمارســتان پيامبــر اعظــم ســاختمان نيــرو دبيرخانــه شــرکت توليــد نيــروي بــرق زاهــدان تلفــن 05433291130 :
تحویل پاکات به هر دو روش الزاميست
مــدت تحویــل کاال  3 :مــاه شمســی پــس از انعقــاد قــرارداد ( شــروع و نفــوذ قــرارداد بــا فروشــنده بــه هيــچ عنــوان منــوط بــه
تادیــه پيــش پرداخــت نخواهــد بــود )
شرکت توليد نيروي برق زاهدان
م الف  309شناسه آگهی 920278 :
4836

فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی شماره 99/31/50

نوبت اول
شماره 31/47672 :
تاریخ 1399/04/26 :

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان خراســان رضــوی در نظــر دارد
وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مناقصــه لکــه گیــری  ،درزگیــری و اجــرای آســفالت حفاظتــی میکروسرفیســینگ
استان خراسان رضوی
محــور باغچــه – تربــت حیدریــه – گنابــاد بــه شــماره  99/31/50بــه صــورت روش فشــرده از طریــق ســامانه
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل فراخــوان ارزیابــی کیفــی و مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت
( ســتاد ) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند  .تاریــخ انتشــار در ســامانه  99/04/31مــی باشــد .
مبلغ برآورد مناقصه  99/890/356/177 :ریال
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  4/697/807/124ریــال مــی باشــد کــه مــی بایســت بصــورت ضمانــت نامــه
بانکــی و یــا فیــش واریــزی در وجــه اداره کل واریــز گــردد .
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه  :تا ساعت  14روز دو شنبه مورخ 1399/05/06
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه  :تا ساعت  13:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/05/16
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات( ارزیابی کیفی و مناقصه )  :ساعت  8صبح روز یکشنبه تاریخ 1399/05/19
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار  :مشــهد – انتهــای خیابــان فدائیــان اســام – کــد پســتی  9173695636 -تلفــن
تمــاس  051-33412024 – 8و نمابــر 051 – 33435888 :
اطاعات تکمیلی در اسناد می باشد .
اطاعات تماس سامانه ستاد ( راهبری و پشتیبانی ) 021-41934 :
جهت کسب اطاعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید :
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) www.setadiran.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/31 :
م الف  2199 :شناسه آگهی 919232 :
4877

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

