
هر ســال به دالیل متعدد از جمله وارونگی هوا، 
نفس تهرانی ها به شــمار می افتد اما زمستان که 
فرا می رســد اوضاع نور علی نور می شــود، از یک 
طرف کرونا و از طرف دیگر آلودگی دســت به دست یکدیگر 
داده انــد تا شــرایط را روز به روز بدتر کننــد و در این میان 
بی تفاوتی مسئوالن نیز نمکی است که به زخم مردم پاشیده 
می شود. کرونا از انتهای زمستان سال گذشته همه را درگیر 
و خانواده های زیادی را نیز مصیبت زده و داغدار کرده است، 
اما حاال به قول قدیمی ها »گل بود به سبزه هم آراسته شد« 
کرونا کم بود، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور بخصوص 

تهران دست در دست کرونا داده است. 
اخیراً علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران با اشاره 
به ارتباط میان مرگ و میر ناشــی از بیماری کرونا با آلودگی 
هوا، بر لزوم اتخاذ تصمیمات مؤثرتر دراین باره، گفت: مساله 
مهم این است که آالیندگی هوا از طریق ایجاد حساسیت ها، 
فرد مســتعد ابتال به بیماری را در خطــر ابتال به کرونا قرار 
می دهد. سیســتم مژک ها نقش مهمی در سیستم تنفسی 
دارند و در بیماری کرونا و زدودن فضای تنفســی از ویروس 
نقش بسزایی دارند که آلودگی هوا تأثیر بسیاری بر روی آنها 
دارد. در وارونگی هوا ویروس زمان بیشتری در فضا می ماند. 
وی ادامه داد: ظرفیت بخش های تنفســی ما که آنها را برای 
بیماران کرونایی آماده کرده ایم ممکن است توسط افرادی که 
به دلیل آلودگی هوا به بیمارستان ها مراجعه می کنند تحت 

تاثیر قرار گیرد. 

نظارت بر قانون هوای پاک از سوی مجلس 
سالها پیش قانون هوای پاک، تصویب شد اما هنوز قوانین آن 
روی زمین مانده و به نظر می رســد تمام سازمان ها نهادها 

و دســتگاهای اجرایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با 
این قانون در ارتباط هســتند در جهت آن گام های الزم را بر 

نمی دارند.
غالمحســین رضوانی نماینده مردم تهران ، ری، شمیرانات و 
اسالمشهر در این باره به خبرنگار سیاست روز گفت: مجلس 
روی ایــن قوانین مانند دیگر قوانین مصــوب نظارت دارد و 
نظارت بر اساس قانون اساسی وظیفه مجلس است، بنابراین 
مجلس به عنــوان ناظر می تواند اگر تخلفــی در این زمینه 

صورت گیرد از مجاری قانونی پیگیری کند. 
وی افزود: خوشــبختانه به نظر می رسد دستگاه ها به دنبال 
این امر هستند که در شــرایط اضطرار کنونی این مسئله را 
دنبال کنند و بتوانند آلودگی هوا را به شکل مناسبی کنترل 
کنند، در عین حال آنچه که مربوط به کرونا است در اختیار 
و انحصار  ستاد کرونا است و غیر از این ستاد کسی نمی تواند 
بدون هماهنگی با ســتاد کرونا در این مورد تصمیم بگیرد. 
رضوانی با بیان اینکه در این مورد خاص اســتانداری تهران 
به دنبــال انجام اقدامات الزم اســت در مورد اعالم تعطیلی 
در شــهر تهران گفت: ایــن احتمال وجــود دارد، این اقدام 
در صالحیت اســتانداری اســت و بارها در شرایط ضروری 
اســتانداری چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده اســت. درحال 
حاضــر اگر چه اطالعات قطعی در این باره ندارم اما فکر می 
کنم که اگر الزم باشــد استانداری چنین اقدامی را انجام می 
دهد. از سوی دیگر حســینعلی شهریاری رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 16 
دستگاه متولی اجرای قوانین مربوط به هوای پاک هستند، در 
این باره به سیاست روز گفت: شهرداری و استانداری از جمله 
دستگاه هایی هســتند که در این زمینه قرار بود ایفای نقش 
کنند. به عنوان مثال قرار بود که اتومبیل ها و تاکســی های 
فرسوده دودزا از رده خارج شود و کارخانه های شن و ماسه و 
دودز از شهر خارج که متاسفانه هیچ یک از این موارد اجرایی 

و عملیاتی نشد.
وی افزود: قرار بود که شهرداری اتوبوس های فرسوده را خارج 
و اتوبوس های نو را جایگزین آن کند اما این اتفاق نیفتاد بلکه 
اتوبوس های نو در خطوط باالی شــهر قرار گرفت و اتوبوس 

های کهنه در خطوط پایین شهر جایگزین شد. شرکت مترو 
نیز نتوانست واگن های خود را افزایش دهد.

شهریاری با اشاره به اینکه متاسفانه در فصل زمستان عالوه بر 
آلودگی ها خودروها شاهد استفاده بیشتر مردم از گاز شهری 
هستیم، افزود: متاســفانه سوخت گاز، به معنای واقعی پاک 
نیست، اینکه فکر کنیم که سوزاندن بیش از حد گاز شهری 
برای مردم ضرری ندارد ســخت در اشتباه هستیم و موجب 

آلودگی می شود. 
نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اســالمی با اظهار 
تعجب از اینکه بنزین مصرفی به عنوان بنزین یورو 5 شناخته 
می شود، تصریح کرد: سوخت بنزین آلودگی زیادی ایجاد می 
کند و به دلیل شــیوع کرونا، تمامی رفت و آمدها نیز بدون 
محدودیت های پیشین انجام می شود و به دلیل تردد باال در 
شهر جای ســوزن انداختن نیست. همه این عوامل روی هم 
رفته موجب می شــود که آلودگی هوا ایجاد و ماندگار شود و 

مشکل شیوع کرونا را تشدید کند. 
وی گفت: ریه های بســیاری از مردم به دلیل بیماری کرونا 
حســاس و مشکل دار است و آلودگی هوا نیز مضاف بر علت 
می شــود. در سالهای گذشته سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد کرد که آلودگی هــوا می تواند منجر به مرگ چند هزار 
نفر از میان بیماران قلبی ، ریوی ، افراد مسن ، افراد خردسال 

و ... شود. 

راه حل عاجل 
حاال این روزها معضل  شــیوع کرونا بــا آلودگی هوا  چهره 
خشــن تری پیدا کرده چرا که از یک سو آلودگی هوا سبب 
ضعیف شــدن عملکرد ریه ها و سیستم ایمنی بدن می شود 
و راه را برای ابتالء به بیماری هموار می کند و از ســوی دیگر 
به اذعان کارشناســان، ویروس کرونا می تواند از طریق ذرات 
معلق کمتر از ۲.5 میکرون منتقل شود، بنابراین آلودگی هوا 
امکان ابتالء به بیماری کرونا را افزایش می دهد. از این رو الزم 
اســت که یک تصمیم گیری فوری در این زمینه اتخاذ شود.
نماینده زاهدان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه متاسفانه 
هر ســاله به دلیل وارونگی هوا ما با مشــکل آلودگی روبرو 

هستیم، به سیاســت روز گفت: امسال قرار بود استانداری با 
هماهنگــی و تصویب دولت چند روزی تهران را تعطیل کند 

که هنوز در این باره موضوعی اعالم نشده است.  
شــهریاری افزود: البته بعید می دانم که این تعطیلی تصویب 

شود، گویا سالمتی مردم برای کسی مهم نیست. 
وی در عین حال خاطرنشان کرد: باید گفت که تنها تعطیلی 
راه حل نهایی نیست و در صورتی می تواند اثر بخش باشد که 
تردد خودروها در شــهر حداقل و ممنوع شود و از سفرهای 

خارج از استان جلوگیری شود.

تخصیص اعتبارات 
با این وجود بســیاری از متولیان اجرای قانون هوای پاک از 

عدم تخصیص منابع از سوی دولت گله مند هستند.
شهریاری در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر اینکه برخی 
از دســتگاهها از عدم تخصیص منابع بــرای اجرای قوانین 
مرتبــط با هوای پاک گله می کنند افــزود: بله زمانی که به 
دولــت مراجعه می کنند دولت از کمبود منابع ســخن می 
گوید و متاسفانه در حال حاضر شرایط به گونه ای درآمده که 
این پازل از هر طرف تکــه ای را ندارد. به عنوان مثال دولت 
نتوانســته تعهدات خود را برای شهرداری انجام دهد و مترو 
واگنهای خود را افزایش دهد.  وی خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل ترددهای شــهری در جریان است و روزانه 14 میلیون 
نفر در سطح تهران در حال تردد هستند. غالمحسین رضوانی 
نماینده مردم تهران، شــمیرانات، ری و اسالمشهر در مورد 
این که برای رفع آلودگی هــوای تهران نیازمند برنامه های 
دراز مدت، از جمله افزایش فضای ســبز، توسعه حمل و نقل 
عمومی و ... هستیم ، اظهار داشت: مجلس وظیفه نظارتی در 
این باره دارد که آیا متولیان وظایف خود را در این باره انجام 
می دهند یا نه. حداقل دو جلسه عمومی مجلس در این باره با 
شورای شهر تهران، شرکت حمل و نقل و ترافیک داشته است 
و تمامی این دستگاه ها از اینکه سهم اعتبارات بودجه ای آنها 

تخصیص نیافته گالیه مند  هستند. 
وی با اشــاره به اینکه شــرکت مترو اعالم کرده است که به 
دلیل این تخصیص نیافتن اعتبار، نمی تواند سرویس کافی به 
مردم بدهد گفت: ســایر دستگاه ها نیز بر این باورند که سهم 
حمل و نقل عمومی از سوی دولت به آنها پرداخت نمی شود 
و این امر اختصاص به دولت فعلی هم ندارد و متاســفانه در 
این باره کاستی هایی وجود دارد که امیدوارم بتوانیم به دولت 

کمک کنیم وظایفش روی زمین نماند.

همه چیز را شوخی می گیریم 
در نهایت به نظر می رســد دستگاه های متولی مهار آلودگی 
حتی به اجرای وظایف ابتدایی خود هم بی توجه  هستند و به 

قولی باری به هر جهت شرایط را دنبال می کنند. 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه آلودگی هوا خطر مرگ و میر را افزایش می دهد، 
به سیاست روز گفت: متاســفانه همه چیز را به شوخی می 

گیریم و دنبال هیچ راه حلی نیستیم. 
وی با اشــاره به برخی از انتقــادات به نمایندگان مجلس در 
مورد برخورد با دولت در زمینه های مختلف از جمله آلودگی 
هوا افزود: معلوم نیست که باید مجلس وظیفه نظارتی خود را 
کی انجام دهد. اکنون می گویند که در پایان دولت دوازدهم 
قرار داریم و با دولت برخورد نکنید و بگذارید که کارها انجام 
شــود، ســال بعد هم که دولت جدید می آید می گویند که 
ابتدای دولت جدید است و فرصت بدهید و برخورد نکنید و 
سال بعد از آن هم نمایندگان به دنبال رقابت های انتخاباتی 
خود هســتند و معلوم نیســت که چه زمانی بایستی به این 
امور رسیدگی شــود. رضوانی نیز در این باره به سیاست روز 
گفت: در شــرایط فعلی طرح جدیدی که ناظر به این شرایط 
باشــد به مجلس ارائه نشده است و معتقدم در این زمینه ها 
طرح پاســخگو نیست بلکه باید الیحه باشد تا با عبور از بدنه 
کارشناسی دولت و چکش کاری و کارشناسی شود و مجلس 

در مورد آن تصمیم گیرد.
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کتایون مافی

حضرت فاطمه )س(: بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن 
است که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد.

وظایف دستگاه های اجرایی در 
خصوص کاهش آلودگی هوا

دبیر کمیته فنی صدور مجوز های خودرویی سازمان 
حفاظــت محیط زیســت گفــت: مدیریت کاهش 
آلودگی هوا مربوط به یک دســتگاه یا دستگاه هایی 
خاص نیســت و به تعبیر دیگر هم دولت و هم کل 
نظام باید نسبت به این موضوع حساس باشند تا این 

مسئله حل شود.
بهزاد اشــجعی، دبیر کمیته فنــی صدور مجوز های 
خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص 
عمل نکردن مصوبات محوله به دستگاه های اجرایی 
در خصــوص کاهــش آلودگی هوا، گفــت: وظایف 
دســتگاه ها در کاهش آالیندگی از دهه های گذشته 
مصوبات بســیاری زیادی در این خصوص داشته ایم 
اولین مصوبه در دهه پنجاه بود آیین نامه هایی برای 
جلوگیری از آلودگی هوا که در مجلس وقت تعیین 
کردند و در دهه ۷۰ قانون جدید در خصوص مقابله 
با آلودگی هوا و تعیین شد که آیین نامه ها و مصوبات 
آن نوشــته و ارائه شد. اشــجعی اعالم کرد: آخرین 
موردی که در خصوص قانون هوای پاک تصویب شد 
در ســال ۹6 در مجلس شورای اسالمی تصویب شد 
و بعد از مجلس آیین نامه های آن توســط دولت به 
تصویب رسید که در قانون هوای پاک آیین نامه هایی 
که حــدوداً 1۰۰ الی ۲۰۰ تا حکم اســت که برای 
حدود ۲۰ تا از دســتگاه های اجرایی مختلف تدوین 
شده اســت. وی ادامه داد: این نشان دهنده اهمیت 
آلودگی هوا است و نشان دهنده این موضوع است که 
مدیریت کاهش آلودگی هوا مربوط به یک دستگاه یا 
دستگاه هایی خاص نیست و به تعبیر دیگر هم دولت 
و هم کل نظام نســبت باید به این موضوع حساس 

باشند تا این مسئله حل شود.
دبیر کمیته فنــی صدور مجوز های خودرویی عنوان 
کرد: حدود ۲۰۰ مصوبه داریم که برای ۲۰ دستگاه 
که متاسفانه درصد باالیی از این مصوبات هنوز اجرا 
نشده است و طبق بررسی های سازمان محیط زیست 
نشــان می دهد که حدود ۷۰ درصد مصوبات هنوز 
حتی اجرا هم نشده اســت و با خود اظهاری برخی 
دســتگاه های اجرایی نشــان می دهد که 5۰ درصد 

مصوبات هنوز اجرایی نشده است.
اشــجعی بیان کرد: وقتی که این درصد از احکام و 
مصوبات تصویب شــده و به دســتگاه های زیر ربط 
ارســال شــده و هنوز درصد بســیار باالیی از این 
مصوبات اجرا نشده اســت، پس نباید انتظار داشته 
باشیم که آالیندگی کاهش خواهد یافت، در نهایت 
نباید انتظار داشــته باشــیم که آلودگی هوا برطرف 
شــود و اگر این حکم اجرا نشود همچنین وضعیت 
آلودگی هوا را حتی با شدت بیشتر همچنان خواهیم 
داشــت و همچنان حل نشده باقی خواهد ماند. وی 
اظهار کرد: از بین دستگاه های اجرایی به عنوان مثال 
وزارت کشور وظایف بسیاری دارد با توجه به ساختار 
حاکمیت که دارد و تمام دستگاه های ذیربط مجموعه 
وزارت کشــور و مجموعه دستگاه های وزارت کشور 
بیشــترین حکم و مصوبات اجرایی را دارند که هنوز 
به مرحله اجرا هم نرســیده است. دبیر کمیته فنی 
صدور مجوز هــای خودرویی تاکید کرد: در کنار این 
دستگاه های اجرایی، وزارت صنعت احکام و مصوباتی 
داشــته که هنوز هم انجام نداده است وزارتخانه ای 
دیگر از قبیل وزارت راه و وزارت نفت و دستگاه های 
دیگر که وظایف شان را انجام نداده اند پس همچنان 
نباید انتظار داشــته باشــیم که با پیگیری یکی از 

ارگان ها مشکل آلودگی هوا حل شود. میزان

گزارشگزارش

وقتی مسئوالن آلودگی هوا را شوخی می گیرند 

نمک آلودگی هوا روی زخم کرونا 
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آگهی تجدید مزایده عمومی 

روابط عمومی شهرداری محمدیه

ت دوم
نوب

شهرداری محمدیه به استناد مجوز شماره 99/662/ م/ش مورخ 99/07/28 شورای اسالمی شهر محمدیه در نظر دارد سوله تجاری به همراه دو واحد تجاری داخل سوله )یک واحد دفتر 
و یک واحد موتور خانه ( به آدرس شهر محمدیه: منطقه 2 کوچه 20 سوله بهاران با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.لذا متقاضیان 
میتوانند از تاریخ نشر آگهی تجدید مزایده نوبت دوم مورخ 99/10/15 لغایت 99/10/27 جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به امور قراردادها و تکمیل ، تحویل اسناد مزایده به واحد 

دبیرخانه شهرداری محمدیه مراجعه نمایند.
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

2- هزینه نشر آگهی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد. 
3- در صورتی که برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده مندرج می باشد.
5- شرکت کنندگان میبایست مبلغ قید شده در جدول را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به شماره 3100002331001 نزد بانک ملی شعبه محمدیه 

ارائه نمایند.
6- زمان بازگشائی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/29 در محل دفتر شهردار محمدیه می باشد.

قیمت پایه کارشناسینوع کاربریمساحت متر مربعآدرس ملکردیف
)ماهیانه(

در قیمت پایه کارشناسی)سالیانه( شرکت  سپرده  مبلغ 
مزایده )ریال(

شهر محمدیه منطقه 2 کوچه 1
20 سوله بهاران

897/25 متر مربع سوله تجاری به همراه دو 
) یک واحد دفتر  تجاری داخل سوله   واحد 

ویک واحد موتور خانه(

234/000/000ریال4/680/000/000  ریال390/000/000ریال تجاری

نوبت اول: 1399/10/8         نوبت دوم: 1399/10/15

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)99-39( 
 جهت برگزاری مناقصه تهیه مصالح و اجرای 77800 متر شبکه و2000 انشعاب پراکنده در شهرستان سیرجان 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ت اول
نوب

  شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

    )سهامی خاص(

به شماره  پراکنده در شهرستان سیرجان(  انشعاب  )تهیه مصالح و اجرای 77800 متر شبکه و2000  برگزاری مناقصه عمومی  ارزیابی کیفی جهت  شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان 
2099093164000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/10/15 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به
 مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 99/10/23
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 99/11/7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کد فراخوان1399.5776شماره مجوز99/10/15تاریخ چاپ نوبت اول540مدت زمان اجرا)روز(

4/367/000/0002099093164000045مبلغ تضمین)ریال(99/10/16تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله


