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ش��هادت سرلش��گر خلبان عباس بابايي  معاون عملياتي نيروي هوايي ارتش )1366 ش(  عمليات كوچك ثاراهلل در قصر ش��يرين توس��ط س��پاه )1361 ش(   برگزاري اولين دوره كنکور سراس��ري در كش��ور توس��ط وزارت علوم )1348 ش(   امروز در تاریخ
آغ��از عملي��ات ق��دس 5 )1364ش(    امض��اي قان��ون داماتو جهت تش��ديد تحريم اقتصادي امريکا عليه ايران توس��ط  كلينتون )1996م(    بمباران هس��ته اي ش��هر هيروش��يماي ژاپن توس��ط امري��کا در جريان جنگ جهان��ي دوم )1945م(

مديرانقضايیمجدانه
پیگیرمطالباتمردمی

باشند

رئيس قوه قضاييه در بازديد سرزده از دبيرخانه حوزه 
رياس��ت به مدي��ران قضايی تاكيد كرد ت��ا به صورت 

جدی پيگير مطالبات مردمی باشند.
آيت اهلل س��يدابراهيم رئيسی صبح دوشنبه به صورت 
س��رزده از دبيرخانه حوزه رياس��ت قوه قضاييه بازديد 
كرد و ضمن گفت وگو و شنيدن درخواست های مردم 
از نزدي��ك در جري��ان فرآيند كار اي��ن مجموعه قرار 
گرفت. رئيس دس��تگاه قضايی در اين بازديد دس��تور 
داد ك��ه دبيرخانه ق��وه قضاييه، مطالب��ات و مکاتبات 
واصل��ه را از مراجع ذيربط در اين قوه پيگيری و نتايج 

را به صورت نوبه ای منعکس كند.
رئيسی با تأكيد بر لزوم تکريم مراجعان و گشاده رويی 
در برخ��ورد با م��ردم، در واكنش ب��ه گاليه مديركل 
دبيرخانه از برخی مديران قضايی به علت پاسخ ندادن 
ب��ه مکاتبات، گف��ت: موضوع پاس��خگويی و پيگيری 
مطالبات مردم آنقدر مهم اس��ت كه مديران دس��تگاه 
قضاي��ی موظفند تا حص��ول نتيجه نهاي��ی مطالبات 

مردمی پيگيری مجدانه داشته باشند.
ادارهكلروابطعمومیقوهقضايیه

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد در جهت اجراى پروژة گازرسانى به صنایع و مجتمع هاى مسکونى سال 98 در سطح استان زنجان 
(مرحله دوم) با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید: 

الف ) شرح مختصر کار : 
- گازرسانى به صنایع و مجتمع هاى مسکونى استان زنجان 

- مدت انجام کار 360 روز مى باشد
ب )پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد

پ ) شرایط متقاضی : 
- دارا بودن رتبه 5 (پنج) و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز.
- برآورد اولیه قرارداد : 30,000,000,000  ریال( به حروف : سى میلیارد ریال ) 

- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97 مورخ 97/2/10  « قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.»
ت) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارك :

WWW.nigc-zanjan.ir از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سایت شرکت گاز استان زنجان به آدرس
( بخش مناقصه و مزایده )نسبت به اعالم آمادگی ، دریافت و تکمیل اسناد ارزیابى کیفى طبق زمانبندي زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى : 98/05/15 لغایت 19 /98/05
- مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/06/02 

ث) مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33146225-024 واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان  تماس 
حاصل فرمایند .

   * ضمنًا هزینه درج آگهى ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه مى باشد .
 ** مناقصه گران ابتدا ارزیابى کیفى شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم درفرآیند ارزیابى کیفى در مراحل بعدى مناقصه شرکت مى 

نمایند.
بدیهی است تکمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

توضیح : این آگهى در شبکه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس www. shana .ir و شبکه اطالع رسانى شرکت گاز استان 
زنجان به آدرس www . nigc – zanjan . ir  و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  http: iets . mporg .ir  کشور درج 

گردیده است.

شماره مجوز وزارت نفت :1398.2838

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 ، پروژه هاى ذیل را از طریق تجدید مناقصه 
عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.

-داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد 
امور قراردادهاى شهردارى ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه 

شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس: 7-36242525 داخلى- 364- 366) 
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهى و کارشناسى به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود مى باشد.

شهردارى ورامین

ردیف بودجه پروژه
مصوب سال 
1398

قیمت بر اساساعتبار (ریال)

خرید آسفالت توپکا 19-0 و 0-12 
(جهت لکه گیرى معابر سطح شهر)

هر تن آسفالت با مناسب ترین قیمت10/000/000/000ردیف 10

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 1)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر اساس 10/000/000/000ردیف 10
مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 3)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر اساس 10/000/000/000ردیف 10
مناسب ترین قیمت

پلي��س راهور اعالم كرد: به اس��تناد تبص��ره ماده20 قانون 
رس��يدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور 
گواهينام��ه رانندگی موتورس��يکلت برای م��ردان بر عهده 

نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران است.
معاونت اجتماعی پليس راهور در خصوص رأی ش��عبه 31 
ديوان عدالت اداری اعالم كرد: »به اس��تناد تبصره ماده20 
قانون رس��يدگی به تخلفات رانندگی مصوب س��ال 1389، 
ص��دور گواهينامه رانندگی موتورس��يکلت ب��رای مردان بر 
عهده نيروی انتظامی جمهوری اس��المی ايران اس��ت. رأی 

بدوی ش��عبه31 ديوان عدال��ت اداری صرفا برای ش��اكيه 
محترم صادر ش��ده و طب��ق ماده60 قانون دي��وان عدالت 
اداری قابل تس��ّری به عموم نيس��ت و به عبارتی ديگر رأی 
ص��ادره جنبه فردی دارد. باتوجه به وجود رای متناقض در 
اين مورد از ش��عبه ديگر در ديوان عدالت اداری، نسبت به 
رای صادره تجديدنظرخواهی گرديده تا مطابق با موازين و 

قوانين بررسی های الزم قانونی معمول گردد.
بنابراين، پليس راهور مجری قانون بوده و تصميمات قطعی 

و نهايی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت.«

معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست 
با اش��اره به معايب و مزايای آفرود در كشور 

گف��ت: هيچ قانونی در كش��ور ب��رای كنترل 
آفرود وجود ندارد.

رال��ی آفروده��ا در جنگل هيركانی ك��ه قرار بود به 
بهانه ثبت جهانی اين جنگل برگزار شود، با اعتراض سازمان 
جنگل ها لغو ش��د. اما آفرود سواری در محيط های طبيعی 
ب��ه دليل آس��يب های وارده به آن حساس��يت ويژه ای دارد 
و بايد تصميم جدی تری برای س��اماندهی آن گرفته ش��ود. 
حميد ظهرابی معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست 
در اين ب��اره  گفت: اگ��ر آفرود با علم و آگاهی و ش��ناخت 
از محيط زيس��ت انجام نشود، خس��ارات بسياری به همراه 
خواهد داش��ت؛ به خصوص در محيط های كويری، چرا كه 
بازس��ازی طبيعی اين محيط ها با كن��دی اتفاق می افتد و 

جبران تخريب های وارده سال ها زمان می برد.
وی اف��زود: حت��ی رد ي��ك ماش��ين هم ممکن اس��ت در 
محيط ه��ای طبيعی با كن��دی اصالح ش��ود؛ بنابراين الزم 
اس��ت فعاليت های اين چنينی با دقت و حساسيت بيشتری 

انجام گيرد.
معاون محيط طبيعی س��ازمان محيط زيس��ت با اش��اره به 
رايزنی هايی كه برای قانونمند كردن فعاليت آفرود در كشور 
انجام ش��ده است، اظهار داش��ت: سال گذشته نشستی را با 
مس��ؤوالن كانون اتومبيلرانی وجهانگردی  داشتيم و در آن 
جلسه تصميم گرفتيم همکاری هايمان در اين زمينه تبديل 
به تفاهم نامه ش��ود تا با تدوين دستورالعمل های مورد نياز 

فعاليت های آفرود در كشور ضابطه مند دنبال شود.
ظهرابی ادامه داد:  برای تهيه دس��تورالعمل بايد تفاوت های 
اكوسيس��تمی در محيط های جنگلی، بيابانی و نيمه بيابانی 

مدنظر قرار گيرد. وی خاطرنش��ان كرد: از 
س��ال گذش��ته تاكنون هنوز نتوانس��ته ايم 
تفاهم نام��ه مدنظرمان را به امضا برس��انيم. 
معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست با 
اش��اره به اينکه آفرود مانند يك تيغ دو لبه معايب 
و مزايايی برای محيط زيس��ت كش��ور به دنبال دارد، ابراز 
داشت: آفرود بازان در حوادث و بحران های طبيعی همانند 

آتش سوزی ها به كمك محيط زيست می آيند.
ظهرابی با تاكيد بر اينکه هيچ قانونی در كشور برای كنترل 
آفرود وجود ندارد، گفت: غير از مناطق حفاظت شده محيط 
زيس��ت به خصوص س��ايت ها و پارك های ملی كه ملزم به 
كس��ب مجوز هس��تند تمامی مناطق ب��رای ورود بی قانون 

آفرود بازان آزاد است.
وی ادام��ه داد: در مناط��ق تحت حفاظت محيط زيس��ت 
اعطای مجوزها با ش��رايط خاص و با تعيين مسير مشخص 
ب��رای حركت ماش��ين های آف��رود مجوز صادر می ش��ود و 
اگ��ر برخالف اين مجوز آفرود بازان از مس��ير خارج ش��وند 
و نيروه��ای محيط بانی اين مس��أله را گ��زارش كنند، تيم 
متخلف در ليس��ت س��ياه قرار می گيرد و ديگر به او مجوز 
داده نمی ش��ود. مع��اون محي��ط طبيعی س��ازمان محيط 
زيس��ت تاكيد كرد: اين س��ختگيری ها در مناطق بيابانی و 
كويری كه با ضعف پوش��ش گياهی مواجهند بيش��تر است. 
چرا كه با توجه به اقليم خاص اين مناطق آفرود خس��ارات 
جبران ناپذيری به دنبال خواهد داش��ت. ظهرابی همچنين 
از مذاكرات  مش��ترك ميان س��ازمان محيط زيست، ميراث 
فرهنگ��ی وكان��ون اتومبيلران��ی وجهانگ��ردی گف��ت: اين 

فعاليت ها بايد مدنظر كميته طبيعت گردی قرار گيرد.
فارس  

آفرود؛ تیغ 2 لبه ای که نیازمند سامان دهی است

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر مدرسه ای 
خارج از ضوابط تعيين ش��ده توسط آموزش و پرورش اقدامی 
انجام دهد مدير مدرسه متخلف محسوب خواهد شد و بسته 
ب��ه ميزان تخلفی كه صورت گرفت��ه از تذكر كتبی و درج در 
پرون��ده تا ارجاع به هيات تخلفات اداری و حتی تعليق از كار 

ممکن است اجرا شود.
مس��عود ثقفی در پاسخ به اين س��وال كه برخورد آموزش و 
پرورش اس��تان تهران با مديران متخلف 27 مدرس��ه دولتی 
چيس��ت؟ گفت: اگر مدرس��ه ای خارج از ضوابط تعيين شده 
توس��ط آموزش و پ��رورش اقدامی انجام دهد مدير مدرس��ه 
متخلف محس��وب خواهد شد و بس��ته به ميزان تخلفی كه 
ص��ورت گرفت��ه از تذكر كتبی و درج در پرون��ده تا ارجاع به 
هيات تخلفات اداری و حتی تعليق از كار ممکن است با توجه 
به ميزان تخلف تعيين و متناس��ب با آن هم اجرا می ش��ود. 
وی در ادام��ه بيان ك��رد: در تمام مناطق ام��وزش و پرورش 
تهران ستاد فرعی ثبت نام داريم و هر منطقه و يك سيستم 

ارزيابی عملکرد وپاس��خگويی به شکايت دارد كه هر منطقه 
موضوع خود را ارزيابی می كند و تمام مدارس را تحت كنترل 
خود دارد و نهايتا بعد از بررس��ی موض��وع به اداره كل ارجاع 
می شود. س��خنگوی آموزش و پرورش ش��هر تهران در ادامه 
درباره بيشترين شکايات گفت: شکايت در زمينه اخذ شهريه 
بيشترين حجم شکايات را در بر گرفته است. متناسب با قانون 
با مسئولين مدارس متخلف برخورد خواهد شد. وی در ادامه 
افزود: پرونده 27 مدير مدرس��ه دولتی كه اقدام به اخذ وجه 
در هن��گام ثبت نام كرده اند به هيات رس��يدگی به تخلفات 

ارجاع شده است.
س��خنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه گفت: اوليا 
دانش آموزان تهرانی می توانند شکايت خود را به شماره تلفن 
88964006 كه مربوط به س��تاد مركزی ثبت نام آموزش و 
پرورش ش��هر تهران و اداره ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به 
ش��کايات آموزش و پرورش شهر تهران است؛ اعالم كنند، تا 
همکاران ما بالفاصله تيم های بررسی موضوع و صحت و سقم 

پرونده 2۷ مدیر مدرسه دولتی به هیات تخلفات 
ارجاع شده است

سخنگویآموزشوپرورششهرتهران:

رئیسقوهقضايیه:

دلیل عدم صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان
پلیسراهورناجااعالمكرد

ماجرا را جهت برخورد مناسب با تخلفات به مدارس اعزام كنند. ثقفی گفت: نظارت بر مدارس به صورت مستمر صورت بگيرد 
و وزارت آموزش و پرورش از طريق هيات های بازرسی در سطح شهر تهران نظارت های دقيق و مستمر را انجام می دهد هم 
هيات های مرتبط با اداره ارزيابی و عملکرد و پاسخگويی به شکايات آموزش پرورش تهران و هيات هايی كه از طرف وزارت 

آموزش و پرورش از مدارس به صورت سرزده بازديد می كنند.ميزان


