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آفرود؛ تیغ  2لبهای که نیازمند ساماندهی است

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست
با اش��اره به معایب و مزایای آفرود در کشور
گف��ت :هیچ قانونی در کش��ور ب��رای کنترل
آفرود وجود ندارد.
رال��ی آفروده��ا در جنگل هیرکانی ک��ه قرار بود به
بهانه ثبت جهانی این جنگل برگزار شود ،با اعتراض سازمان
جنگل ها لغو ش��د .اما آفرود سواری در محیطهای طبیعی
ب��ه دلیل آس��یبهای وارده به آن حساس��یت ویژهای دارد
و باید تصمیم جدیتری برای س��اماندهی آن گرفته ش��ود.
حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست
در اینب��اره گفت :اگ��ر آفرود با علم و آگاهی و ش��ناخت
از محیط زیس��ت انجام نشود ،خس��ارات بسیاری به همراه
خواهد داش��ت؛ به خصوص در محیطهای کویری ،چرا که
بازس��ازی طبیعی این محیطها با کن��دی اتفاق میافتد و
جبران تخریبهای وارده سالها زمان میبرد.
وی اف��زود :حت��ی رد ی��ک ماش��ین هم ممکن اس��ت در
محیطه��ای طبیعی با کن��دی اصالح ش��ود؛ بنابراین الزم
اس��ت فعالیتهای اینچنینی با دقت و حساسیت بیشتری
انجام گیرد.
معاون محیط طبیعی س��ازمان محیط زیس��ت با اش��اره به
رایزنیهایی که برای قانونمند کردن فعالیت آفرود در کشور
انجام ش��ده است ،اظهار داش��ت :سال گذشته نشستی را با
مس��ؤوالن کانون اتومبیلرانی وجهانگردی داشتیم و در آن
جلسه تصمیم گرفتیم همکاریهایمان در این زمینه تبدیل
به تفاهم نامه ش��ود تا با تدوین دستورالعملهای مورد نیاز
فعالیتهای آفرود در کشور ضابطهمند دنبال شود.
ظهرابی ادامه داد :برای تهیه دس��تورالعمل باید تفاوتهای
اکوسیس��تمی در محیطهای جنگلی ،بیابانی و نیمه بیابانی

تهران

مشهد

قم

زنجان

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص):

هركس خوراكى را به اميد گران شدن چهل روز انبار كند از
خداوند برى شده و خدا نيز از او برى و بيزار است.

مدنظر قرار گیرد .وی خاطرنش��ان کرد :از
س��ال گذش��ته تاکنون هنوز نتوانس��تهایم
تفاهمنام��ه مدنظرمان را به امضا برس��انیم.
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با
اش��اره به اینکه آفرود مانند یک تیغ دو لبه معایب
و مزایایی برای محیط زیس��ت کش��ور به دنبال دارد ،ابراز
داشت :آفرود بازان در حوادث و بحرانهای طبیعی همانند
آتشسوزیها به کمک محیط زیست میآیند.
ظهرابی با تاکید بر اینکه هیچ قانونی در کشور برای کنترل
آفرود وجود ندارد،گفت :غیر از مناطق حفاظت شده محیط
زیس��ت به خصوص س��ایتها و پارکهای ملی که ملزم به
کس��ب مجوز هس��تند تمامی مناطق ب��رای ورود بیقانون
آفرود بازان آزاد است.
وی ادام��ه داد :در مناط��ق تحت حفاظت محیط زیس��ت
اعطای مجوزها با ش��رایط خاص و با تعیین مسیر مشخص
ب��رای حرکت ماش��ینهای آف��رود مجوز صادر میش��ود و
اگ��ر برخالف این مجوز آفرود بازان از مس��یر خارج ش��وند
و نیروه��ای محیط بانی این مس��أله را گ��زارش کنند ،تیم
متخلف در لیس��ت س��یاه قرار میگیرد و دیگر به او مجوز
داده نمیش��ود .مع��اون محی��ط طبیعی س��ازمان محیط
زیس��ت تاکید کرد :این س��ختگیریها در مناطق بیابانی و
کویری که با ضعف پوش��ش گیاهی مواجهند بیش��تر است.
چرا که با توجه به اقلیم خاص این مناطق آفرود خس��ارات
جبران ناپذیری به دنبال خواهد داش��ت .ظهرابی همچنین
از مذاکرات مش��ترک میان س��ازمان محیط زیست،میراث
فرهنگ��ی وکان��ون اتومبیلران��ی وجهانگ��ردی گف��ت :این
فعالیتها باید مدنظر کمیته طبیعتگردی قرار گیرد.
فارس

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:

پرونده  ۲۷مدیر مدرسه دولتی به هیات تخلفات
ارجاع شده است

رئیس قوه قضاییه:

مدیران قضایی مجدانه
پیگیر مطالبات مردمی
باشند

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت :اگر مدرسهای
خارج از ضوابط تعیین ش��ده توسط آموزش و پرورش اقدامی
انجام دهد مدیر مدرسه متخلف محسوب خواهد شد و بسته
ب��ه میزان تخلفی که صورت گرفت��ه از تذکر کتبی و درج در
پرون��ده تا ارجاع به هیات تخلفات اداری و حتی تعلیق از کار
ممکن است اجرا شود.
مس��عود ثقفی در پاسخ به این س��وال که برخورد آموزش و
پرورش اس��تان تهران با مدیران متخلف  ۲۷مدرس��ه دولتی
چیس��ت؟ گفت :اگر مدرس��های خارج از ضوابط تعیین شده
توس��ط آموزش و پ��رورش اقدامی انجام دهد مدیر مدرس��ه
متخلف محس��وب خواهد شد و بس��ته به میزان تخلفی که
ص��ورت گرفت��ه از تذکر کتبی و درج در پرون��ده تا ارجاع به
هیات تخلفات اداری و حتی تعلیق از کار ممکن است با توجه
به میزان تخلف تعیین و متناس��ب با آن هم اجرا میش��ود.
وی در ادام��ه بیان ک��رد :در تمام مناطق ام��وزش و پرورش
تهران ستاد فرعی ثبت نام داریم و هر منطقه و یک سیستم

رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از دبیرخانه حوزه
ریاس��ت به مدی��ران قضایی تاکید کرد ت��ا به صورت
جدی پیگیر مطالبات مردمی باشند.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی صبح دوشنبه به صورت
س��رزده از دبیرخانه حوزه ریاس��ت قوه قضاییه بازدید
کرد و ضمن گفتوگو و شنیدن درخواستهای مردم
از نزدی��ک در جری��ان فرآیند کار ای��ن مجموعه قرار
گرفت .رئیس دس��تگاه قضایی در این بازدید دس��تور
داد ک��ه دبیرخانه ق��وه قضاییه ،مطالب��ات و مکاتبات
واصل��ه را از مراجع ذیربط در این قوه پیگیری و نتایج
را به صورت نوبهای منعکس کند.
رئیسی با تأکید بر لزوم تکریم مراجعان و گشادهرویی
در برخ��ورد با م��ردم ،در واکنش ب��ه گالیه مدیرکل
دبیرخانه از برخی مدیران قضایی به علت پاسخ ندادن
ب��ه مکاتبات ،گف��ت :موضوع پاس��خگویی و پیگیری
مطالبات مردم آنقدر مهم اس��ت که مدیران دس��تگاه
قضای��ی موظفند تا حص��ول نتیجه نهای��ی مطالبات
مردمی پیگیری مجدانه داشته باشند.

ارزیابی عملکرد وپاس��خگویی به شکایت دارد که هر منطقه
موضوع خود را ارزیابی میکند و تمام مدارس را تحت کنترل
خود دارد و نهایتا بعد از بررس��ی موض��وع به اداره کل ارجاع
میشود .س��خنگوی آموزش و پرورش ش��هر تهران در ادامه
درباره بیشترین شکایات گفت :شکایت در زمینه اخذ شهریه
بیشترین حجم شکایات را در بر گرفته است .متناسب با قانون
با مسئولین مدارس متخلف برخورد خواهد شد .وی در ادامه
افزود :پرونده  ۲۷مدیر مدرس��ه دولتی که اقدام به اخذ وجه
در هن��گام ثبت نام کرده اند به هیات رس��یدگی به تخلفات
ارجاع شده است.
س��خنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه گفت :اولیا
دانش آموزان تهرانی میتوانند شکایت خود را به شماره تلفن
 ۸۸۹۶۴۰۰۶که مربوط به س��تاد مرکزی ثبت نام آموزش و
پرورش ش��هر تهران و اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
ش��کایات آموزش و پرورش شهر تهران است؛ اعالم کنند ،تا
همکاران ما بالفاصله تیمهای بررسی موضوع و صحت و سقم

پلیس راهور ناجا اعالم کرد

دلیل عدم صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان
پلی��س راهور اعالم کرد :به اس��تناد تبص��ره ماده ۲۰قانون
رس��یدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال  ،۱۳۸۹صدور
گواهینام��ه رانندگی موتورس��یکلت برای م��ردان بر عهده
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است.
معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی ش��عبه ۳۱
دیوان عدالت اداری اعالم کرد« :به اس��تناد تبصره ماده۲۰
قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی مصوب س��ال ،۱۳۸۹
ص��دور گواهینامه رانندگی موتورس��یکلت ب��رای مردان بر
عهده نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران اس��ت .رأی

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

بدوی ش��عبه ۳۱دیوان عدال��ت اداری صرفا برای ش��اکیه
محترم صادر ش��ده و طب��ق ماده ۶۰قانون دی��وان عدالت
اداری قابل تس��رّی به عموم نیس��ت و به عبارتی دیگر رأی
ص��ادره جنبه فردی دارد .باتوجه به وجود رای متناقض در
این مورد از ش��عبه دیگر در دیوان عدالت اداری ،نسبت به
رای صادره تجدیدنظرخواهی گردیده تا مطابق با موازین و
قوانین بررسی های الزم قانونی معمول گردد.
بنابراین ،پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی
و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت».
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