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مدارس دنیا با شاخص آلودگی 
۱۵۰هوا، تعطیل نمی شوند

وزیر آموزش و پرورش: بچه ها باید ماسک بزنند
اخیر  اظهارات  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تغییر  در  نظر  تجدید  درخواست  بر  مبنی  خود 
شاخص های در نظر گرفته شده آلودگی هوا برای 
تعطیلی مدارس، گفت: من شاخص های آلودگی 
زمینه  این  در  هم  کاری  و  دیدم  را  دنیا  در  هوا 
از  بعد  من  و  دادند  انجام  ما  المپیادی  بچه های 
آن موضع گیری کردم. در دنیا مدارس را به دنبال 
تعطیل  )شاخص ۱۵۰(  هوا  آلودگی  شاخص  این 
نمی کنند. سالمت دانش آموز اولویت و اصل اول 
ما است اما نه اینکه با شاخص آلودگی ۱۵۰ تعطیل 
کنیم.  یوسف نوری در اختتامیه سومین جشنواره 
وقتی شاخص  تا  دنیا  در  کرد:  ایرانی تاکید  طب 
آلودگی کمتر از ۲۰۰ باشد، تعطیلی مدارس نداریم 
و من روز گذشته هم شاخص ها را رصد کردم که 
هنوز به ۲۰۰ نرسیده بودیم. این موِضع خود را ان 
شاءالله در هیئت دولت هم مطرح خواهم کرد؛ 
همانگونه که مقاله مطالعه انجام شده را به دکتر 
عین اللهی تقدیم کردم. در دنیا در موقعیت آلودگی 
هوای بنفش مقطع متوسطه را هم اصال تعطیل 
نمی کنند و در دوره ابتدایی برخی جاها مدارس را 
تعطیل می کنند. کشورهایی نظیر مکزیک، فرانسه 
و ... با گذر شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل 

می کنند.
نوری تاکید کرد: خواهش می کنم منابع علمی و 
تجارب دنیا را در این زمینه نگاه کنید و صرفا به 
بخش نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران در این حیطه 

اکتفا نکنید.
وی ادامه داد: البته بچه ها باید ماسک بزنند و 
رعایت کنند ولی نباید جریان تعلیم و تربیت به 
عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی و فرهنگی تعطیل 

شود.

طرحی نو برای نهضت سواد آموزی
همکاری  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برای آغاز طرح 
دانش آموزان،  برای  سالمت  سوادآموزی  نهضت 
بیان کرد: بسیاری از مدارس و دانشگاه های کشور 
و  اول سواد  آموزش محور هستند که مرحله  ما 
نسل اول است اما نسل دوم سواد، پژوهش محور 
به  که  است  عملکردی  سواد،  سوم  نسل  است. 
دانشگاه ها و مدارس مبتنی بر عملکرد و کارآفرینی، 
دانشگاه های نسل سوم گفته می شود. نسل چهارم 
سواد نیز به معنای نمایش گذاشته شدن مسئولیت 
 اجتماعی توسط افرادی است که سواد می آموزند.
درباره  درسی  کتاب های  در  داد:  ادامه   نوری 
دلیل  به  اما  داریم  متعددی  بحث های  سالمت، 
آن که دانش آموزان فقط از خواندن این درس ها 
نمره می گیرند، این مطالب در کتاب ها به جایی 

نمی رسد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: زمانی بررسی 
کردیم که میزان مصرف دارو سه برابر استاندارد 
دانش  که  کنیم  کاری  باید  بنابراین  بود؛  جهانی 
مسئولیت  و  برسند  عملکردی  سواد  به  آموزان 

اجتماعی خود را ایفا کنند.
وی با تاکید بر اینکه طب سنتی اصالت و هویت  
دارد، تصریح کرد: طب سنتی یکی از تاکیدات مقام 
معظم رهبری است و توجه به طب سنتی باعث 
می شود دانش آموز با فرهنگ غنی کشور خود آشنا 

و پیوند داده شود.
نوری در خاتمه اظهار کرد: ظرفیت خوبی وجود 
اولیاء به  دارد که برای معلمان و دانش آموزان و 
روش های روز، محتوای مناسب بر اساس ذائقه 
آن ها تولید کنی م. بیش از ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر دانش آموز پایه اول تا دوازدهم داریم، چهار 
میلیون نفر کودکستانی و ۲.۴ میلیون نفر معلم 
شاغل و بازنشسته داریم و به دلیل ارتباط با اولیای 
دانش آموزان، بستر بزرگی برای آموزش طب سنتی 
داریم. در شبکه شاد به صورت همزمان، ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر از این شبکه استفاده می کردند و 
این نشان می دهد که آنجا هم بستر خوبی برای 

آموزش وجود دارد.

تشریح ویژگی بودجه بیش از ۷۸ هزار 
میلیارد تومانی شهرداری 

رشد ۵۶ درصدی بودجه ۱۴۰۲ 
شهرداری تهران

شهردار تهران از رشد ۵۶ درصدی بودجه سال 
آینده شهرداری تهران خبر داد و ویژگی بودجه 
را  شهرداری  تومانی  میلیارد   ۴۷۵ و  هزار   ۷۸
تشریح کرد.  علیرضا زاکانی در یکصد و بیست و 
چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران 
و در جریان تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری 
تهران در صحن شورا، گفت: پیام الیحه سال آینده 
شهرداری این است که هر چقدر دیگران تالش 
کنند چرخ کشور از رشد و پیشرفت و سازندگی 
و حرکت به سمت قله های افتخار باز بماند راه به 
جایی نمی برند. به ویژه حرکت اخیر پارلمان اروپا 
در موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی که از 
یک سو توسط مسئولین کشور و همه ما مقابله 
به مثل انجام می شود و از طرف دیگر حکایت از 

استیصال دشمن دارد.
تشریح ویژگی های بودجه سال آینده شهرداری 

تهران
شهردار تهران در تشریح ویژگی های بودجه سال 
آینده شهرداری تهران نسبت به دوره های قبلی 
گفت: بودجه سال آینده برشی از برنامه چهارم 
مدیریت شهری است که ساماندهی ردیف های 
اعتباری هزینه ای و سرمایه ای در آن صورت گرفته 
است و هدف چابک سازی و شفافیت بوده که 
غریب به ۶۵۰۰ ردیف که ۲۵۰۰ ردیف آن مربوط 
به حقوق و دستمزد بود تبدیل به ۲۸۵۰ ردیف 

شده است.
در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری درباره سازمان ها و 

شرکت ها شفافیت داریم
شهردار تهران تاکید کرد: سعی شد شفافیتی 
از  تا  باشیم  درباره سازمان ها و شرکت ها داشته 
طریق نظام بودجه ریزی نظارت منطقی را اعمال 
کنیم و بودجه و اعتبار در معرض مردم قرار گیرد 
که در همین راستا بخشی از پروژه ها را به انتخاب 
مردم انجام می دهیم که این موضوع در قالب طرح 
»من شهردارم« پروژه ها و اولویت ها را برای اولین 
بار با این الگو و مدل به انتخاب مردم گذاشتیم 
ساماندهی  همچنین  رسید.  نتیجه  به  طرح  و 
این  بر  بودجه  و  شده  انجام  بودجه  تبصره های 

اساس تقدیم شورا خواهد شد.
بخشی از بودجه شهرداری متاثر از این انتخاب 

مردم است
وی ادامه داد: پنج میلیون رکورد در قالب طرح» 
من شهردارم« ثبت شده و مردم با حضور گسترده 
بالغ بر ۴۵۰ هزار پرسشنامه پر کردند و ۳۵۰ هزار 
نفر مشارکت مستقیم در این طرح داشتند که با 
پایش صورت گرفته امکانی برای ما از آحاد مردم 
سمع  به  طرح  که ۲۰۸۵  شکلی  به  شده،  ایجاد 
و نظر مردم رسیده و ۱۴۶۲ طرح با حدود ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان به انتخاب مردم گذاشته شده که 
بخشی از بودجه متاثر از این انتخاب مردم است.

زاکانی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده در پنج 
افزود: در خصوص  سرفصل تنظیم شده است، 
درآمد و منابع بودجه مثل سال گذشته بودجه را 
سه سطحی دیدیم، سطح اول تکلیف ما نسبت 
به شورا، سطح دوم تبصره ۲۹ با توجه به امکان 
بیرونی بودجه دنبال خواهد شد و بخش سوم نیز 
باید مد  که  ماده ۱۹ مشارکت های ماست  حوزه 
نظر قرار گیرد. شهردار تهران تاکید کرد: در بودجه 
سال جاری پیش بینی ما این است که تعهد ۱۰۰ 
درصدی اعتبار ۵۰ هزار میلیاردی در سقف اول 
بودجه و تعهد ۱۰۰ درصدی در مورد تبصره ۲۹ که 
۱۰ هزار میلیارد تومان بود در سقف دوم محقق 
خواهد شد.وی گفت: همچنین در مورد موضوع 
مشارکت و مولد سازی در سقف سوم بودجه که 
برای آن سقفی در نظر گرفته نشده است مورد 
در  که  مجوزی  عمده  گرفت.  خواهد  قرار  توجه 
سقف دوم از شورا اخذ می شود در حوزه حمل و 
نقل عمومی است. البته برای حمل و نقل عمومی 
قدرالسهم ۳۳  که  نمی بینیم  کافی  را  اعتبار  این 
درصدی از کل بودجه سال گذشته برای امسال از 
کل بودجه ثابت نگهداشته شود و قدرالسهم آن 

افزایش پیدا کند.

در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست هنوز 
اما  نداده  نشان  موضوع  این  به  نسبت  واکنشی 
دکتر عباس شاهسونی - رییس گروه سالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت - با تغییر استانداردهای 
تعطیلی  از  جلوگیری  برای  هوا  آلودگی  شاخص 
مدارس مخالفت کرده و گفته است: هر چه که در 
راستای سالمت مردم باشد، وزارت بهداشت با آن 
موافق است و هرچه که به سالمت مردم آسیب 
متولی سالمت  عنوان  به  بهداشت  وزارت  برساند، 

مردم با آن مخالف خواهد بود. 
در همین حال یک کارشناس آلودگی هوا ضمن 
مخالفت با تغییر استاندارهای شاخص آلودگی هوا 
به منظور جلوگیری از تعطیلی مدارس گفت که: 
صورت  کردن  پاک  نوعی  استانداردها  این  تغییر 
کاهش  بر  الزم  اقدامات  انجام  جای  به  مسئله 
انتشار آلودگی هوا است. یوسف رشیدی در گفت 
با ایسنا در واکنش به صحبت وزیر کشور  و گو 
مبنی بر ارائه طرح پیشنهادی در دولت از سوی 
سازمان محیط زیست برای تغییر در استانداردهای 
یا  موافقت  کرد:  اظهار  هوا  آلودگی  شاخص 
و  نداشته  آورده ای  طرح  این  به  ما  مخالفت 
تاثیری بر روند کار ندارد اما در هر صورت تغییر 
پاک  نوعی  هوا  آلودگی  شاخص  استانداردهای 
کردن صورت مسئله به جای انجام اقدامات الزم 
افزود:  وی  است.  هوا  آلودگی  انتشار  کاهش  بر 
تغییر استانداردها برای کاهش آلودگی هوا اقدام 
را  خود  تالش  تمام  باید  ما  بود.  نخواهد  جالبی 
صرف کاهش انتشار آلودگی کنیم تا کیفیت هوا 
انتشار  منابع  استانداردها  تغییر  با  مطلوب شود. 
ثابت و متحرک آلودگی کم نمی شوند و نتیجه ای 

نخواهیم گرفت.
وزارت  اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رییس 
بهداشت ضمن اشاره به عوارض شدید آلودگی هوا 
بر سالمت کودکان نیز گفت: هر چه که در راستای 
با آن موافق  بهداشت  باشد، وزارت  سالمت مردم 
است و هرچه که به سالمت مردم آسیب برساند، 
وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت مردم با آن 

مخالف خواهد بود.  
اما این تنها واکنش نبود و در ادامه نیز دکتر عباس 
شاهسونی ، رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نیز  بهداشت  وزارت 
و  آموزش  وزارت  مسووالن  اخیر  اظهارات  برخی 
پرورش مبنی بر لزوم تغییر شاخص های تعطیلی 
مدارس ناشی از آلودگی هوا، گفت: بعضی روزها در 
تهران غلظت ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر 
راهنمای سازمان جهانی بهداشت می شود که این 
یعنی غلظت ذرات معلق به حدی زیاد است که برای 
سالمتی مردم و بویژه گروه های حساس خطرناک 

است. 
کاش وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد بهتری داشت

کودکان  حساس  گروه های  از  یکی  افزود:  وی 
تغییر  با  صرفا  که  نیست  درست  این  و  هستند 
شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله را پاک کنیم. 
ما باید اقدام جدی برای کاهش مواجهه و کاهش 
غلظت آالینده های هوا داشته باشیم. ای کاش وزیر 
که  می دادند  پیشنهاد  پرورش  و  آموزش  محترم 
اقداماتی نظیر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت 
سوخت و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخلی و... 
برای کاهش غلظت آالینده های هوا صورت گیرد. ما 
راهکار  را  مدارس  تعطیلی  بهداشت  وزارت  در  هم 
اصلی نمی دانیم، اما چاره دیگری جز این نداریم که 
با این کار مواجهه کودکان با آلودگی هوا را کاهش 

دهیم. 
عدد مبنای غیرحضوری شدن مدارس مصوب 

هیئت وزیران است
او تاکید کرد: مبنای رسیدن غلظت آالینده های 
شدن  غیرحضوری  آن  دنبال  به  که   ۱۵۰ به  هوا 
هوای  قانون  راستای  در  می گیرد،  صورت  مدارس 
پاک مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ است. 
برای تغییر این شاخص که در قانون مطرح شده 

بهداشت،  وزارت  از  متشکل  کمیته ای  باید  است 
وزارت  کشور،  وزارت  زیست،  محیط  سازمان 
صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا تصمیماتی 
با رویکرد سالمت محور اخذ کنند و نه اینکه بیاییم 
محیط  سازمان  مگر  کنیم.  پاک  را  مسئله  صورت 
زیست که استانداردهای ذرات معلق هوا را افزایش 
داد، به هدف خود رسید که ما با عدم غیرحضوری 

کردن مدارس به هدف خود برسیم؟
وزارت بهداشت؛ مخالف هر آنچه که به ضرر 

سالمت باشد 
شاهسونی با تاکید بر اینکه اولویت وزارت بهداشت 
سالمت همه مردم بویژه گروه های آسیب پذیر از 
جمله کودکان، سالمندان و بیماران زمینه ای است، 
مردم  سالمت  راستای  در  که  چه  هر  کرد:  اظهار 
باشد وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که 
به سالمت مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به 
عنوان متولی سالمت مردم با آن مخالف خواهد بود. 
وی افزود: از طرفی نکته حائز اهمیت این است که 
خوشبختانه با زیرساختی که خود وزارت آموزش و 
پرورش به دنبال شیوع کرونا راه انداخت و اپلیکیشن 
شاد را طراحی کرد، مدارس امسال هیچ وقت تعطیل 
نشدند و به شکل مجازی فعال بودند درحالی که 
سال های قبل که زیرساختی وجود نداشت، مدارس 
تعطیل می شدند. اما اکنون آموزش از راه دور برقرار 

است.
استاندارد سالیانه ذرات معلق در ایران ۶ برابر 

WHO راهنمای
او ادامه داد: مقایسه کشور ما با سایر کشورها 
که وضعیت آلودگی هوای بدتری از ما دارند مانند 
چین، هند و... نمی تواند راهکار باشد. ما باید خود 
را با کشورهایی مقایسه کنیم که آلودگی هوا ندارند 
و یا  میزان غلظت آالینده های هوای آنها کنترل شده 
است. باید ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار 
کرده اند که به آن شرایط رسیده اند. استاندارد سالیانه 
برابر راهنمای سازمان  ذرات معلق ما در کشور ۶ 
این یعنی مواجهه مردم  و  بهداشت جهانی است 
با آلودگی هوا باال است؛ پس باید به جای تغییر 
و  آالینده ها  کاهش  بر  را  خود  رویکرد  شاخص ها، 

کنترل منابع انتشار بگذاریم.

چرا سالمت کودکان زمان آلودگی هوا به خطر 
می افتد؟

مهم ترین  از  یکی  کودکان  اینکه  به  اشاره  با  او 
گروه هایی هستند که به شدت در معرض خطرات 
این  کرد:  تصریح  دارند،  قرار  هوا  آلودگی  از  ناشی 
خطرات بیشتر بر اثرات سمی آالینده ها بر سیستم 
تنفسی تاکید دارند. البته تاثیرات زیان بار آالینده ها 
بر ارگان های دیگر نیز اهمیت دارد. سیستم تنفسی 
اثر  در  آسیب پذیر  بخش  مهم ترین  کودکان  در 
آلودگی هوا شناخته شده است. کودکان در واحد 
بدن شان  وزن  به  نسبت  را  بیشتری  هوای  زمان، 
استنشاق می کنند در حالی که سطح کوچکتر از ریه 
به آن معنی است که هوای تنفسی بیشتری را به 

ریه ها می رساند.
وی افزود: از طرفی سطح وسیع فعالیت فیزیکی 
و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای باز نسبت به 
بزرگساالن، احتمال مواجهه بیشتر با آالینده ها را 
نشان  مطالعات  می کند. نتایج  فراهم  کودکان  در 
داده است کودکانی که زمان بیشتری را در فضاهای 
باز مناطق شهری آلوده سپری می کنند با احتمال 
تنفسی  دستگاه  عملکرد  در  بیشتری  نارسایی 
مواجهند. مجاری تنفسی در کودکان باریک تر از 
بزرگساالن است و تا قبل از بلوغ دستگاه تنفسی 
رشد نیافته تر و عملکرد ضعیف تری دارد؛ به طوری 
تولد  از  پس  کودکان  در  آلوئول ها  درصد   ۸۰ که 
ادامه  نوجوانی  تا  تغییرات  این  و  تشکیل می شود 

می یابد.
آثار آلودگی هوا بر توسعه دستگاه تنفسی کودکان
شاهسونی ادامه داد: همین امر می تواند زمینه ساز 
تشدید اثرات نامطلوب آالینده ها در کودکان شود. 
بزرگساالن،  برای  آالینده ها  بی اثر  مقادیر  در  حتی 
دستگاه تنفسی در معرض سمیت ناشی از آالینده ها 
قرار دارد. از طرفی به دلیل رشد نیافتگی دستگاه 
به  وارد  آسیب های  ترمیم  کودکان،  در  تنفسی 
سلول های اپیتیکال مجرای تنفسی به طور صحیح 
که  است  داده  نشان  مطالعات  نمی شود.  انجام 
آالینده هایی مانند دی اکسید نیتروژن و بویژه ازن بر 
توسعه دستگاه تنفسی در سنین کودکان تاثیرگذار 

است. 

وجود بیش از ۶ میلیون کودک مبتال به آسم در 
جهان

بیماری  یک  عنوان  به  آسم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
غیرواگیر و مزمن شناخته شده است، تصریح کرد: این 
بیماری سبب التهاب و تنگی مجاری هوایی می شود. 
بیماری های شایع در کودکان  از  به عنوان یکی  آسم 
میلیون   ۶.۳ از  بیش  دنیا  در  آمار  اساس  بر  است. 
از مطالعات  برخی  دارد.  آسم وجود  به  مبتال  کودک 
صورت گرفته در ایران هم حکایت از شیوع این بیماری 
در دو دهه اخیر بویژه در میان کودکان دارد. مشخص 
شده است که برخی از آالینده های هوا باعث حمالت 
حاد آسمی، اختالل رشد ریه و در نتیجه کاهش در 
عملکرد ریوی در طول زمان بویژه در کودکان می شود. 
عفونت تنفسی؛ شایع ترین علت مرگ کودکان در 

کشورهای درحال توسعه
یکی  تنفسی  حاد  عفونت های  اینکه  بیان  با  وی 
و مرگ در کودکان در  بیماری  از شایع ترین دالیل 
کشورهای در حال توسعه هستند، گفت: خطر این 
گروه های سنی  دیگر  از  بیشتر  کودکان  در  بیماری 
است. براساس مطالعات صورت گرفته آلودگی هوا 
و صنعتی  مناطق شهری  در  موجود  آالینده های  و 
در ایجاد یا تشدید برخی دیگر از بیماری ها از جمله 
لوسمی )سرطان خون( یکی از شایع ترین سرطان ها 
در کودکان موثر است. مطالعات ارتباط معنی داری 
میان مواجهه با آالینده های ناشی از ترافیک و خطر 
ابتال به لوسمی در میان کودکان را نشان می دهند. 
بنزن به عنوان یکی از آالینده ها از احتراق ناقص در 
موتورهای بنزینی ایجاد می شود و عامل خطری در 
ایجاد لوسمی شناخته شده است. در کل برخی از 
شواهد حاکی از افزایش بروز لوسمی در ایران است.  
وی افزود: تاثیر برخی از آالینده ها مانند فلزات سنگین 
و هیدروکربن های آروماتیک حلقوی مرتبط با اثرات 
عصبی تکاملی و عصبی رفتاری در کودکان از جمله 
در  است.  شده  مشخص  اوتیسم  اختالالت  طیف 
مطالعات مختلف تاثیر فلز سنگین سرب در کاهش 
ضریب هوشی کودکان مشخص شده است. تترا اتیل 
فسیلی،  بنزین، سوخت های  به  افزوده شده  سرب 
استخراج  و  ذوب  کارخانه های  کارخانه های سیمان، 

فلزات مهم ترین منبع ایجاد سرب در هوا هستند.

مخالفت وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا 

پاک کردن صورت مسئله به جای هوا
همه چیز با سخنان وزیر کشور شروع شد وقتی که احمد وحیدی در واکنش به تعطیلی های مکرر مدارس گفت: تعطیلی مدارس موجب شد به دولت 
پیشنهاد دهیم تا استانداردهایی که براساس آن گروه های اضطرار استان ها تصمیم گیری می کنند را کمی تغییر دهیم. پیشنهادی که با حاشیه و سروصدای 

جدی همراه شد و مخالفان جدی نیز داشت. 

بعضی روزها 
در تهران 

غلظت ذرات 
 PM2.5 معلق

بیش از 10 
برابر راهنمای 

سازمان جهانی 
بهداشت 

می شود که این 
یعنی غلظت 
ذرات معلق 

به حدی زیاد 
است که برای 

سالمتی مردم و 
بویژه گروه های 

حساس 
خطرناک است

با مصرف صحیح  و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق از قطع آن جلوگیری کنیم. 
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ــادی           ــد اقتص ــی ۱۰۱۰۰۹۸۰٥٤٤ ، ك ــه مل ــه شناس ــتان ب ــه ای خوزس ــرق منطق ــهامی ب ــركت س ــزار : ش ــه گ ــانی مناقص ــام و نش 1- ن
٧٦۹۸-٣۱٦٧-٤۱۱٣ و كدپســتی ٦۱٣٧٦٧٤٧٦٤ بــه نشــانی اهــواز - گلســتان -  بلــوار كارگــر شــرقی -  ســاختمان ۸ طبقــه شــركت ســهامی 

ــا ــداركات  و قرارداده ــور ت ــوک A  ام ــه ســوم –  بل ــه ای خوزســتان - طبق ــرق منطق ب
2-  مشخصات مناقصه :  مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی كیفی به شرح ذیل   

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه
مبلغ برآورد موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

مبلغ تضمین )ریال ( )ریال ( 

01/104100720010012٦20001٣0/م
انجام خدمات حمل و نقل سبک در    
حوزه  های عملیاتی شرکت سهامی برق 

منطقه ای خوزستان
٦72/212/9٣2/٦2٦19/444/258/٦5٣

٣- محل پروژه : استان خوزستان و كهگیلویه و بویراحمد 
ــورخ  ــت ســاعت ۱۸ م ــورخ ۱٤۰۱/۱۱/۰٣ لغای ــد از ســاعت ۸ م ــان میتوانن ــناد : متقاضی ــت اس ــل دریاف ــغ و مح ــت، مبل ــان، مهل 4- زم
ــال از  ــغ ٥۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــا پرداخ ــه و ب ــه آدرس www.setadiran.ir مراجع ــت ب ــی دول ــداركات الکترونیک ــامانه ت ــه س ۱٤۰۱/۱۱/۰۹  ب
طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی در وجــه حســاب نســیم بــه شــماره ٤۰۰۱۱۲۲۰۰٤۰۲٣۱٧٥ بــه نــام تمركــز وجــوه درآمــد حــق انشــعاب و ســایر 
ــرای خریــد اســناد مناقصــه فــوق اقــدام نماینــد.  درآمدهای شــركت بــرق منطقــه ای خوزســتان در بانــک مركــزی جمهــوری اســامی ایــران ب
ــی  ــی كیف ــه ارزیاب ــر دفترچ ــذاری تصوی ــن بارگ ــت ضم ــران میبایس ــه گ ــه : مناقص ــناد مناقص ــاکات اس ــل پ ــل تحوی ــان و مح 5 - زم
ــورخ  ــا ســاعت ۱۸ م ــت ت ــداركات الکترونیکــی دول ــف ، ب و ج در ســامانه ت ــاكات ال ــه مســتندات پ ــز كلی ــه همــراه مســتندات مربوطــه و نی ب
۱٤۰۱/۱۱/۲٣ اصــل ضمانتنامــه شــركت در فرآینــد ارجــاع كار خــود را نیــز در) پاكــت  الــف ( بصــورت الک و مهــر شــده بگذارنــد و نهایتــاً پاكــت 
مذكــور را تــا پایــان وقــت اداری مــورخ ۱٤۰۱/۱۱/۲٤ بــه نشــانی منــدرج در بنــد یــک ، ارســال و رســید دریافــت دارنــد. تمامــی مراحــل برگــزاری 

مناقصــه ، از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت انجــام خواهــد شــد. 
ــح در  ــورخ ۱٤۰۱/۱۲/۰۱ ســاعت ۹ صب ــی كیفــی م ــاز ارزیاب ــز حــد نصــاب امتی ــران حائ ــنهادات  :پیشــنهاد مناقصــه گ ــایش پیش ٦-  گش

ــت.  ــد یاف ــه هشــت - ســالن مناقصــات گشــایش خواه ــه ای خوزســتان - طبق ــرق منطق ســاختمان هشــت طبقه شــركت ب
7- سایر شرایط :

* رشته و رتبه  كاری  :داشتن گواهینامه صاحیت انجام كار در زمینه حمل و نقل از اداره كار و امور اجتماعی
* داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی الزامی است. 

* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ــی  ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــت ثب ــت جه ــی میبایس ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــه در ص ــوان مناقص ــركت در فراخ ــه ش ــدان ب ــه من * عاق

امضای الکترونیکــی  )توكــن(  بــا شــماره تلفــن ۱٤٥٦ تمــاس حاصــل نماینــد.  
شناسه آگهی : ۱٤٤٤٣٥۲
نوبت اول : ۱٤۰۱/۱۱/۰٣

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستاننوبت دوم : ۱٤۰۱/۱۱/۰٥ 

نوبت دوم
  فراخوان مناقصه عمومی 

همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران   
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ــورای  ــس ش ــات – مصــوب 1383 مجل ــزاری مناقص ــون برگ ــتناد قان ــه اس ــتان ب ــاب سیســتان و بلوچس ــرکت آب و فاض ش
اســامی و آئیــن نامــه اجرایــی بنــد ) ج ( از مــاده ) 12 ( قانــون  از محــل اعتبــارات داخلــی ، بــه منظــور اجــرای پــروژه مطابــق مشــخصات زیــر از 

کلیــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط ، جهــت شــرکت در ارزیابــی کیفــی دعــوت بــه عمــل مــی  آورد . 
1 – کارفرما : شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان

2- موضوع مناقصه : احداث مخزن 1000 متر مکعبی طرح آبرسانی به سایت اردوگاه نیاتک
3 – دستگاه نظارت : متعاقبا اعام می گردد.  

ــزار و  ــود و ســه  ه ــون و نهصــد و ن ــج میلی ــارد و یکصــد و چهــل و پن ــار میلی ــه : 24/145/993/691 ) بیســت و چه ــرآورد اولی ــغ ب 4 – مبل
ششــصد و نــود و یــک   ( ریــال بــر اســاس قیمــت هــای واحــد منــدرج در فهــارس بنــای ابنیــه ، تاسیســات مکانیکــی و بهــره بــرداری و نگهــداری 

تاسیســات آب شــرب ســال 1401 .
5 – مدت اجرای کار : 4 ) چهار ( ماه شمسی 

6- رشته و پایه پیمانکار :  رشته آب حداقل پایه ) 5 ( 
7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : 1/280/000/000 ) یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ( ریال  

نــوع تضمیــن : الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صــادره از ســوی موسســات اعتبــاری 
غیربانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران هســتند بــه نفــع کارفرمــا . 

8 – تاریخ و مهلت تهیه و تحویل  استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه : 
مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1401/11/04 لغایت 1401/11/08 می باشد . 

آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه ساعت 14 مورخ 1401/11/23 می باشد . 
تاریخ بازگشایی ارزیابی کیفی ساعت 8  مورخ 1401/11/24 می باشد . 
تاریخ بازگشایی پاکات  مناقصه ساعت 8  مورخ 1401/11/30 می باشد .

لــذا مناقصــه گــران واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از چــاپ نوبــت اول آگهــی بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir  و بــا پرداخــت مبلــغ 2000000 )دومیلیــون ( ریــال ، اســتعام ارزیابــی کیفــی را دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات 
ــر تحویــل پاکــت  ــا شــرایط منــدرج در اســناد تهیــه و عــاوه ب ــق ب ــی منــدرج در ســامانه ، مــدارک الزم را مطاب ــی و در مواعــد زمان اســناد ارزیاب

مــدارک مربوطــه بــه صــورت فیزیکــی بــه ادرس فــوق ، مــدارک الزم را بصــورت فایلهــای PDF در ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد .
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دفتر حقوقی و قرارداهای  شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
استان سیستان و بلوچستان

منطقه ساري

نوبت دوم

سند و برگ سبز سواری پراید مدل 1۳۸۸رنگ مسی متالیک شماره پالک 
45۳ق 15 ایران 49شماره موتور ۳19۷014شماره شاسی S14122۸۸0۸0695به 

نام مختار تجا مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

شکالتی   1۳91رنگ  مدل  سمند  سواری  ماشین  کارت  و  سبز   برگ  و  سند   
شاسی  14۷9005۸901شماره  موتور  4۳شماره  ایران  ۸59ل51  پالک  شماره 

NAACJ1JCXCF104601به نام حمید ابراهیمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد


