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گـــزارش
بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی هوای آلوده در ۲۷ شهر کشور 

افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته ضرب و شتم نیروهای خدمات شهری 
از سوی اغتشاشگران

معاون خدمات شهری و محيط زيست شهرداری تهران 
از ضرب و شــتم نيروهای خدمات شهری در جريان 
اغتشاشــات اخير خبر داد و گفت: متأسفانه تاكنون 

خسارات زيادی به اموال شهری وارد شده است.
حســين نظری در گفت وگــو با مهر با اشــاره به 
آســيب ديدن اموال عمومی شهر تهران در جريان 
اغتشاشــات اخير گفت: متأسفانه تاكنون خسارات 
زيادی به اموال شــهری وارد شــده اما با توجه به 
اينکه اين خســارات مداوم و در حال افزايش بوده، 
تاكنــون جمع بنــدی از آخرين ميزان خســارات 
صــورت نگرفته اســت. معاون خدمات شــهری و 
محيط زيست شهرداری تهران همچنين از ضرب و 
شتم نيروهای خدمات شهری در جريان اغتشاشات 
اخيــر خبر داد و گفت: متأســفانه نيروهای ما نيز 
در جريان اغتشاشــات اخير آســيب ديده اند و از 
همين جهــت با اين عزيــزان زحمت كش كه هم 
خدمت رســانی می كنند و هم مورد بی احترامی و 

ضرب و شتم قرار می گيرند، ابراز همدردی داريم.
پيش از اين نيز، قــدرت اهلل محمدی در گفت وگو 
بــا خبرنــگار مهر از خســارت به 35 دســتگاه از 
خودروهای آتش نشانی در جريان اغتشاشات اخير 
خبــر داده و گفته بود: متأســفانه تاكنون 5 نفر از 

آتش نشانان در جريان اغتشاشات آسيب ديده اند.

بررسی نحوه تکریم خانواده های 
اهداءکننده عضو در شورای شهر

سخنگوی شورای اسالمی شــهر تهران از بررسی 
طرح تکريــم خانواده هايی كه اهداء كننده اعضای 

پيوندی بودند، خبر داد.
به گزارش فــارس، عليرضا نادعلی بــا بيان اينکه 
صدوهشــتمين جلسه شــورای شــهرتهران امروز 
)ســه شــنبه، اول  آذر ماه( برگزار می شود گفت: 
در اين جلســه يك فوريت اليحه شهردار تهران در 
خصوص انتخاب اعضای كميســيون ماده 14 آيين 
نامه معامالت شــهرداری تهران بررسی خواهد شد. 
وی با بيان اينکه بررســی طرح تکريم و نکوداشت 
از خانواده هــای جان بخش و اهــداء كننده اعضای 
پيوند و همچنين بررســی طرح اصالح فرآيندهای 
دبيرخانه كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورای 
عالی شهرســازی و معماری ايران در دســتور كار 
اعضاء قرار دارد افزود: قرار است در اين جلسه اليحه 
شهردارتهران در خصوص دستورالعمل طراحی توده 
ساختمان های پهنه سکونت بر اساس پاكت حجمی 
نيز بررســی شود. سخنگوی شــورا در پايان اظهار 
كرد: بررســی 15 پالك ثبتــی از حيث باغ يا غير 
باغ بودن را نيز در دستور كار خود خواهيم داشت.

رفتن »پیروز« از تهران قوت گرفت
معاون ســازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
ترجيح انتقال پيــروز از تهران به منطقه توران در 
ســمنان گفت: پيروز به لحاظ شــادابی و جست و 

خيز مشکلی ندارد.
حســن اكبری درباره آخرين وضعيت جســمانی 
پيروز يوزپلنگ ايرانی اظهار داشــت: در ابتدا اين 
يوزپلنگ رشــد كافی نداشــت و سيستم ايمنی او 
ضعيف بود كه اكنون وضعيت او خوب است. البته 
با حساسيت رو به رو بوده و تحت نظر كامل است. 
به لحاظ شادابی و جست و خيز نيز مشکلی ندارد.
وی در پاسخ به اين پرسش كه گفته می شود برخی 
مديران ســازمان محيط زيست معتقدند نگهداری 
پيروز به دليل شرايط اقتصادی در پارك پرديسان 
مقرون به صرفه نيست و بايد در طبيعت و زيستگاه 
اصلی اش رها شــود، گفت: باالخره ضعف اعتباری 
برای ســازمان حفاظت محيط زيست وجود دارد و 
حفظ تنوع های زيستی و زيســتگاه های آنها حائز 
اهميت اســت و ترجيــح می دهيم در جهت حفظ 
زيستگاه بودجه بيشــتری را اختصاص دهيم چرا 
كه عالوه بر اينکه برای پيروز بهتر است، موجودات 

بيشتری حفظ می شود.

اخبـــــار

رييس گروه ســالمت هــوا و تغيير اقليم وزارت بهداشــت با 
اشــاره به انجام مطالعه ای برای كمی سازی اثرات بهداشتی و 
اقتصادی منتسب به آالينده ذرات معلق PM 2.5، به تشريح 
عوارض اين معضل بهداشــتی در كشــور پرداخت و گفت: در 
سال 1400 تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلق PM2.5 بيش از 87 درصد نسبت به سال 

1399 افزايش يافته است.
دكتر عباس شاهســونی در گفت وگو با ايســنا،  با اشــاره به 
عوارض آلودگی هوا بر سالمت افراد، گفت: مواجهه با آلودگی 
هوا در كشورهای توسعه يافته چهارمين عامل مرگ در جهان 
پس از خطرات متابوليك، رژيم غذايی و دود ســيگار اســت. 
اين در حاليســت كه در كشــورهای در حال توسعه، آلودگی 
هوا ســومين ريســك فاكتور مرگ اســت. در واقع مطالعات 
جهانی نشان داده است آلودگی هوای آزاد و داخل در مناطق 
شهری و روستايی ساليانه منجر به بيش از هفت ميليون مرگ 

زودرس می شود.
شاهســونی با اشــاره به آخرين مطالعه وزارت بهداشــت در 
ايران در زمينه آلودگی هوا تحت عنوان "كمی ســازی اثرات 
 PM بهداشــتی و اقتصادی منتســب به آالينده ذرات معلق
2.5"، توضيــح داد: اين مطالعه در 27 شــهر تهــران، اهواز، 
مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، ايالم،  سنندج، همدان، خرم آباد، 
اراك، كرج، كرمانشــاه، آبادان، شهركرد، يزد، اروميه، كرمان،   
قزوين، بيرجند، قم،  زابل، بجنورد، زنجان، بوشــهر، اردبيل و 
زاهدان در سال 1400 با جمعيت حدود 35 ميليون نفر انجام 

شده است.
او در پاسخ به سوالی درباره علت نبودن شهرهای شمالی كشور 
در اين مطالعه، توضيح داد: در شهرهای شمالی علی رغم اينکه 
ايســتگاه ســنجش كيفيت هوا وجود دارد، اما داده معتبر و 
پيوسته نداشتيم و يا آمار ارائه شده به ما با شواهد فرق داشت 

كه اين موضوع سبب شد اين شهرها در مطالعه قرار نگيرند.
وی افزود: بر اســاس اين مطالعه مشخص شد در سال 1400 
ميانگين غلظت ذرات معلق PM2.5 در 27 شــهر ذكر شده 
بيش از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت ) 5ميکروگرم 
در مترمکعــب( و بيــش از 2.5 برابــر اســتاندارد ملی ) 12 
ميکروگرم در مترمکعب( اســت. همچنين در سال 1400 به 
طــور ميانگين 242 روز ميانگين غلظــت روزانه ذرات معلق 
PM2.5 در 27 شهر ذكر شده باالتر از رهنمود روزانه سازمان 
جهانی بهداشت )15 ميکروگرم در متر مکعب( بوده است كه 
باالترين تعداد روزها مربوط به مشهد با 357 روز در طی سال 
1400 بوده است. در شهر تهران نيز 355 روز ميانگين غلظت 
روزانه ذرات معلق PM2.5 باالتر از رهنمود روزانه ســازمان 

جهانی بهداشت بوده است.
شاهســونی ادامه داد: طی ســال 1400 در شــهرهای مورد 
مطالعه كشــور تقريبا 16.7 درصد از روزهای ســال شاخص 
كيفيت هــوا ذرات معلق PM2.5 در محــدوده خوب، 62.6 
درصد در محدوده هوای قابل قبول، 16.5 درصد در محدوده 
هوای ناســالم برای گروه های حساس، 3.4 درصد در محدوده 
هوای ناسالم برای همه گروه ها، 0.42 درصد در محدوده هوای 
خيلی ناسالم و 0.41 درصد در محدوده هوای خطرناك بود و 
مشخص شد نسبت به سال 1399 تعداد روزهای دارای هوای 
خوب پنج درصد كاهش يافته اســت. شهرهای تهران،  مشهد، 
اهواز، اصفهــان و كرج نيز دارای كمتر از 10 روز هوای خوب 

در سال 1400 بوده اند.
وی با تاكيد بر لزوم تالش بيشتر مسئوالن برای افزايش تعداد 
روزهــای با هوای خوب، بيان كرد: هرچند با توجه به اقدامات 
انجام گرفته طی ســال های اخير تعداد روزهای با هوای قابل 
قبول افزايش يافته اســت، اما هنوز با اســتانداردهای جهانی 
و رهنمود ســازمان جهانی بهداشــت فاصله زيادی داريم. در 
شهرهای مورد مطالعه كشور تقريبا 197 روز سال كيفيت هوا 
قابل قبول اســت؛ گرچه آلودگی هوا در اين سطح هم ممکن 
اســت برای تعداد بســيار كمی از افراد با مالحظات بهداشتی 
خاص همراه باشــد. در اين شرايط افرادی كه نسبت به ذرات 
معلق حساســيت ويژه ای دارند ممکن است عالئم تنفسی در 
آنها مشاهده شــود. بيشترين تعداد روزهای ناسالم برای همه 
گروه ها، خيلی ناسالم و خطرناك مربوط به شهرهايی است كه 
با پديده طوفان گرد و غبار روبرو هستند از جمله زابل، اهواز، 
كرمانشــاه و دزفول كه باعث اثرات سوء بهداشتی بسياری بر 

سالمتی ساكنين اين شهرها شده است.
او درباره مرگ های منتســب به آلودگی هوا در ســال 1400، 
اظهــار كرد: ميانگين تعــداد مرگ كل منتســب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM2.5 در بزرگســاالن باالتر از 
30 سال در 27 شهر مورد مطالعه 20837 نفر بوده است. در 
شــهر تهران در ســال قبل به طور ميانگين مرگ 6398 نفر 

منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM2.5 است. 
نتايج نشان می دهد در سال 1400 به طور ميانگين جزء مرگ 
كل منتســب به ذرات معلق در كشــور برابر با 12.59 درصد 
اســت كه اين جزء منتسب در شــهرهايی نظير اهواز، تهران، 
زابل، كرج، اصفهان و دزفول كه با آلودگی هوای شــهری و و 
پديده گرد و غبار درگير هســتند، باالتر از ميانگين كشوری 

است.
رييس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت، گفت: 
 )COPD(تعداد مرگ به علت بيماری های مزمن انسداد ريوی
منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM2.5 در 
ســال 1400 در شهرهای مورد مطالعه به طور ميانگين 574 
نفر بوده است. در شهر تهران نيز به طور ميانگين تعداد مرگ 
به علت بيماری های مزمن انســداد ريوی منتسب به مواجهه 
طوالنی مــدت با ذرات معلق PM2.5 تعــداد 120 نفر بوده 
است. در ســال 1400 هزينه های مرتبط با مرگ ومير ناشی 
از بيماری های مزمن انســداد ريوی 225 ميليون دالر تخمين 

زده شده است.
وی افزود: ميانگين تعداد مرگ در سال 1400 به علت سرطان 
ريه در بزرگساالن باالتر از 30 سال در مجموع 27 شهر مورد 
مطالعه به طور ميانگين 513 نفر بود. در شــهر تهران به طور 
ميانگين مرگ 161 نفر منتســب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM2.5 به علت ســرطان ريه بوده است. در سال 
1400 هزينه های مرتبط با مرگ ومير ناشــی از سرطان ريه 
201 ميليون دالر تخمين زده شــده اســت. ميزان خسارت 
اقتصادی مرگ و ميرهای ناشــی از ســرطان ريه منتسب به 
آلودگی هوا به نحو چشــمگيری بيشتر از پنج سال قبل بوده 

است.
شاهســونی ادامه داد: ميانگين تعداد مرگ در سال 1400 به 
علت سکته مغزی منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات 
معلق PM2.5 در ســال 1400 در 27 شــهر مورد مطالعه به 
طور ميانگين 1972 نفر بوده است كه در شهر تهران اين آمار 
به شکل ميانگين 666 نفر گزارش شده است. در سال 1400 
هزينه های مرتبط با مرگ و مير ناشــی از سکته مغزی 774 

ميليون دالر تخمين زده شده است.
وی با اشــاره به كاهش تعداد مرگ های منتســب به آلودگی 
هوا در ســال های 1395 تا 1398، تصريح كرد: اما اين روند 
در سال 1399 متوقف و افزايشی شد و در سال 1400 تعداد 
همه مرگ های منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM2.5 بيش از 87 درصد نســبت به ســال 1399 افزايش 
يافت. اين روند افزايشی در تمامی علل مرگ به علت مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM2.5 مشــهود است؛ چنانچه 
تعداد مرگ به علت بيماری های ايســکميك قلبی منتسب به 
مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM2.5 در ســال 1400 
بيش از 15 درصد نسبت به سال 1399، تعداد مرگ به علت 
ســکته مغزی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM2.5 در ســال 1400 بيش از 13 درصد نســبت به سال 
1399، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه منتسب به مواجهه 
طوالنــی مدت با ذرات معلق PM2.5 در ســال 1400 بيش 
از 72 درصد نســبت به ســال 1399 و تعــداد مرگ به علت 
بيماری های مزمن انســداد ريوی منتسب به مواجهه طوالنی 
مــدت با ذرات معلــق PM2.5 در ســال 1400 بيش از 10 

درصد نسبت به سال 1399 افزايش يافته است.
وی افزود: در ســال 1400 در مجموع هزينه مرتبط با مرگ و 
مير ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM2.5 مقدار 

8.17 ميليارد دالر )معــادل 227 هزار ميليارد تومان( برآورد 
شده است. اين مقدار نسبت به سال 1399 بيش از 90 درصد 

افزايش يافته است.
وی بيان كرد: بيشترين خسارت اقتصادی در كالنشهر تهران 
)3.4 ميليــون دالر معادل 94 هزار ميليــارد تومان( بر آورد 
شده بود. پس از كالنشهر تهران شهرهايی كه دارای بيشترين 
جمعيــت و يا باالتريــن مقادير آلودگی هــوا بودند از جمله 

مشهد، شيراز،   كرج، اصفهان و اهواز قرار گرفتند.
رييس گروه ســالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت درباره 
مرگ وميرهای منتســب به آلودگی هوا و هزينه های اقتصادی 
ناشــی از آن در 9 كالنشــهر ديگر عالوه بر تهران كه آلودگی 
هوای بيشتری را تجربه می كنند، توضيحاتی ارائه كرد و گفت: 
بر اســاس مطالعه ای كه انجام شده است در شهر اهواز تعداد 
كل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM2.5 در بزرگساالن 
باالتر از 30 ســال در سال 1400 به شــکل ميانگين 1067 
نفر بوده اســت. تعداد مرگ به علت بيماری های مزمن انسداد 
ريوی باالتر از 30 ســال 9 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان 
ريه باالتر از 30 سال 16 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های 
ايسکميك قلبی در بزرگســاالن باالتر از 25 سال 423 نفر و 
تعداد مرگ به علت ســکته مغزی در بزرگساالن باالتر از 25 
ســال 70 نفر بوده اســت. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های 
ناشــی از مواجهه با ذرات معلق در سال 1400 در شهر اهواز 
بــه طور ميانگين 621 ميليون دالر معادل با 17 هزار ميليارد 

تومان برآورد شده است.
وی افزود: در شــهر مشــهد تعداد كل مرگ های منتسب به 
ذرات معلق PM2.5 در بزرگساالن باالتر از 30 سال در سال 
1400 به شــکل ميانگين 1891 نفر بوده است. تعداد مرگ 
به علت بيماری های مزمن انســداد ريوی باالتر از 30 ســال 
84 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه باالتر از 30 ســال 
39 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های ايســکميك قلبی در 
بزرگســاالن باالتر از 25 سال 406 نفر و تعداد مرگ به علت 
سکته مغزی در بزرگســاالن باالتر از 25 سال 189 نفر بوده 
اســت. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با 
ذرات معلق در سال 1400 در شــهر مشهد به طور ميانگين 
1022 ميليون دالر معادل بــا 28 هزار ميليارد تومان برآورد 

شده است.
او درباره اين موضوع در شــهر اصفهان نيز توضيح داد: تعداد 
كل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM2.5 در بزرگساالن 
باالتر از 30 ســال در سال 1400 به شــکل ميانگين 1664 
نفر بوده اســت. تعداد مرگ به علت بيماری های مزمن انسداد 
ريوی باالتر از 30 ســال 42 نفر، تعداد مرگ به علت سرطان 
ريه باالتر از 30 سال 48 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های 
ايسکميك قلبی در بزرگســاالن باالتر از 25 سال 411 نفر و 
تعداد مرگ به علت ســکته مغزی در بزرگساالن باالتر از 25 
ســال 144 نفر بوده است. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های 
ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال 1400 در شهر اصفهان 
بــه طور ميانگين 905 ميليون دالر معادل با 25 هزار ميليارد 

تومان برآورد شده است.
وی تبريــز را هم كالنشــهر آلوده ديگری در كشــور معرفی 
كرد و ادامه داد: تعداد كل مرگ های منتســب به ذرات معلق 
PM2.5 در بزرگســاالن باالتر از 30 سال در سال 1400 در 
شهر تبريز به شکل ميانگين 1316 نفر بوده است. تعداد مرگ 
به علت بيماری های مزمن انســداد ريوی باالتر از 30 ســال 
34 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه باالتر از 30 ســال 

34 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های ايســکميك قلبی در 
بزرگســاالن باالتر از 25 سال 225 نفر و تعداد مرگ به علت 
سکته مغزی در بزرگســاالن باالتر از 25 سال 140 نفر بوده 
اســت. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با 
ذرات معلق در ســال 1400 در شــهر تبريز به طور ميانگين 
686 ميليــون دالر معادل با 19 هزار ميليــارد تومان برآورد 

شده است.
او همچنين گفت: در شــهر شــيراز نيز تعداد كل مرگ های 
منتســب به ذرات معلق PM2.5 در بزرگساالن باالتر از 30 
ســال در سال 1400 به شــکل ميانگين 952 نفر بوده است. 
تعداد مرگ به علت بيماری های مزمن انســداد ريوی باالتر از 
30 ســال 91 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه باالتر از 
30 ســال 23 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های ايسکميك 
قلبی در بزرگســاالن باالتر از 25 سال 159 نفر و تعداد مرگ 
به علت ســکته مغزی در بزرگساالن باالتر از 25 سال 95 نفر 
بوده است. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه 
با ذرات معلق در ســال 1400 در شهر شيراز به طور ميانگين 
517 ميليــون دالر معادل با 14 هزار ميليــارد تومان برآورد 

شده است.
شاهسونی افزود: در شهر كرج نيز تعداد كل مرگ های منتسب 
به ذرات معلق PM2.5 در بزرگســاالن باالتر از 30 ســال در 
ســال 1400 به شــکل ميانگين 1200 نفر بوده است. تعداد 
مــرگ به علت بيماری های مزمن انســداد ريوی باالتر از 30 
ســال 28 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه باالتر از 30 
سال 35 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های ايسکميك قلبی 
در بزرگساالن باالتر از 25 سال 390نفر و تعداد مرگ به علت 
ســکته مغزی در بزرگساالن باالتر از 25 ســال 87 نفر بوده 
اســت. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با 
ذرات معلق در ســال 1400 در شــهر كرج به طور ميانگين 
682 ميليــون دالر معادل با 18 هزار ميليــارد تومان برآورد 

شده است.
او دربــاره تعــداد كل مرگ های منتســب بــه ذرات معلق 
PM2.5 در بزرگســاالن باالتر از 30 سال در سال 1400 در 
شهر كرمانشاه، خاطرنشــان كرد: تعداد كل مرگ ها به شکل 
ميانگين 966 نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بيماری های 
مزمن انســداد ريوی باالتر از 30 سال 29 نفر، تعداد مرگ به 
علت سرطان ريه باالتر از 30 سال 30 نفر، تعداد مرگ به علت 
بيماری های ايســکميك قلبی در بزرگساالن باالتر از 25 سال 
339 نفر و تعداد مرگ به علت ســکته مغزی در بزرگســاالن 
باالتر از 25 سال 107 نفر بوده است. مجموع هزينه اقتصادی 
مرگ های ناشــی از مواجهه با ذرات معلق در سال 1400 در 
شهر كرمانشاه به طور ميانگين 577 ميليون دالر معادل با 16 

هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
وی با بيان اينکه تعداد كل مرگ های منتســب به ذرات معلق 
PM2.5 در بزرگســاالن باالتر از 30 سال در سال 1400 در 
شهر قم به شــکل ميانگين 792 نفر بوده است، تصريح كرد: 
تعداد مرگ به علت بيماری های مزمن انســداد ريوی باالتر از 
30 ســال 19 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه باالتر از 
30 ســال 10 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های ايسکميك 
قلبی در بزرگســاالن باالتر از 25 سال 176 نفر و تعداد مرگ 
به علت ســکته مغزی در بزرگساالن باالتر از 25 سال 21 نفر 
بوده است. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه 
با ذرات معلق در ســال 1400 در شــهر قم به طور ميانگين 
399 ميليــون دالر معادل با 11 هزار ميليــارد تومان برآورد 

شده است.
شاهسونی با بيان اينکه تعداد كل مرگ های منتسب به ذرات 
معلق PM2.5 در بزرگساالن باالتر از 30 سال در سال 1400 
در اراك، شــهر صنعتی مجاور اســتان قم به شکل ميانگين 
492 نفر بوده است، اظهار كرد: همچنين تعداد مرگ به علت 
بيماری های مزمن انســداد ريوی باالتر از 30 ســال در اراك 
13 نفر، تعداد مرگ به علت ســرطان ريه باالتر از 30 ســال 
10 نفر، تعداد مرگ به علت بيماری های ايســکميك قلبی در 
بزرگســاالن باالتر از 25 ســال 93 نفر و تعداد مرگ به علت 
ســکته مغزی در بزرگساالن باالتر از 25 ســال 54 نفر بوده 
اســت. مجموع هزينه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با 
ذرات معلق در ســال 1400 در شــهر اراك به طور ميانگين 
259 ميليون دالر معادل با 7 هزار ميليارد تومان برآورد شده 

است.
 PM2.5 او تاكيد كرد: باالتريــن ميانگين غلظت ذرات معلق
در ســال 1400 مربوط به شــهر زابل گزارش شــد كه حتی 
بيش از 12 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت بود؛ در واقع 
بيشترين تعداد روزهای هوای خطرناك در سال 1400 مربوط 

به شهر زابل با 15 روز بوده است.
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فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز

ت اول
نوب

توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در اين مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0218/ت1/مربوط به  احداث خط انتقال شبكه و مخابرات انبارهاي مخصوص نگهداري مغزه ها سالن مطالعات و تاسیسات جانبي 

الف- شرح مختصر خدمات
عمليات تخريب و برچيدن، عمليات خاکی با دست، عمليات خاکی با ماشين، عمليات بنايی با ماشين، عمليات بنايی با سنگ، قالب بندی فوالدی، بتن در جا، آجرکاری و شفته ريزی، بتن پيش ساخته و بلوک چينی، 
کارهای فوالدی سبک، اندودکاری و بندکشی، رنگ آميزی، زيراساس و اساس، آسفالت، حمل و نقل، لوله های فوالدی، وسايل ارتباطی، سيستم شبكه های اطالع رسانی، کارهای دستمزدی، تهيه مفصل دفنی فيبر 
نوری)کلوژ(، تهيه مفصل حرارتی کابل مخابراتی)ريكم(، تهيه فيوژن، تهيه کانكتور SC - SC، تهيه کابل نوری ژله فيلد خاکی، تهيه کابل تلفن مسی قابل دفن در زمين از نوع ژله فيلد، تهيه ترمينال کروز نرمالی کلوز، 

تهيه سينی ترمينال کروز، تهيه پيگتل، تهيه صفحه فن، تهيه ترموستات و بقيه موارد طبق نظر کارفرما مي باشد.
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در کريت کمپ - جنب پتروشيمی مارونو مدت انجام آن 7مـاه  می باشد.
ج-  برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/39,999,409,138ريال  وتعديل پذير می باشد
د-شرايط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي حداقل پايه 5 گرايش تاسيسات و تجهيزات

در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/1,999,970,457ريال  همچنين توانايي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت 

برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، 

واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
  هـ- محل و  مهلت دريافت اسناد

از کليه متقاضـيان واجد شرايط دعـوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم 
وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.

1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاريخ  1401/09/05 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/09/13
www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  4,046,000ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی

ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای 
خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.

محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 
متقاضيان واجد الشرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  يكشنبه مورخ  1401/11/09 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات در 

ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/11/12 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الكترونيكی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00 روز  يكشنبه مورخ 1401/11/09 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيكی به کميسيون 

مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه يک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
تاريخ چاپ نوبت اول :1401/9/1      تاريخ چاپ نوبت دوم :1401/9/2
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شرکت ملي مناطق نفتخیز آگهی مناقصه عمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان 

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان  در نظر دارد نسبت به واگذاری تهیه و اجرای آسفالت محوطه مدارس  ناحیه 1 و 2 
زنجان  ، ماهنشان ، دندی  ، ایجرود و زنجانرود در قبال  دریافت 421653  کیلو گرم قیر خالص طبق مشخصات مندرج در اسناد 
مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه از طریق مناقصات عمومی یک مرحله ای  به شرح جدول زیر و از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید .  
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت 

نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 1456(

لذا کلیه کارخانجات آسفالت که هم دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و هم دارای گواهینامه فنی صادره از 
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی و هم دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و 
بودجه در رشته ابنیه یا راه و ترابری ) تمامی پایه های حقوقی مورد قبول است ( باشند ،  مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 
8/00 مورخ   1401/8/30  لغایت ساعت 14/00 مورخ  1401/9/3 به سایت مزبور مراجعه نمایند .}توضیح اینکه چنانچه شرکت کننده در 
مناقصه فاقد گواهینامه صالحیت پیمانکاری ابنیه یا راه و ترابری باشد ، میتواند نسبت به معرفی یک شرکت دارای گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری در رشته ابنیه یا راه و ترابری طبق جزئیات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید {
 آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادي : تا پایان وقت اداری )ساعت 14/00( مورخ 1401/9/13  و  پیشنهادات واصله در مورخ 1401/9/14  
در کمیسیون به نشانی : زنجان - خیابان خرمشهر - روبروي صدا و سیماي مرکز زنجان )شماره تلفن تماس : 02433034500 ( بازگشائی 

خواهد شد . مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2.284.400.000 ریال و به شرح اسناد مناقصه میباشد 
)هزینه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد( 
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سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
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