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ظرفيت شکار در هيچکدام از مناطق کشور وجود ندارد

اخبار

کاهش روند سوء تغذيه
در کودکان زير  ۵سال کشور

مدير کل دفتر بهبــود تغذيه جامعه وزارت
بهداشت گفت :مطالعات انجام شده در ايران
نشان ميدهد که در يک دهه گذشته ،شيوع
سوء تغذيه کودکان بهطور متوسط حدود ۵۰
درصد کاهش يافته است .به گزارش ايسنا،
دکتر زهرا عبداللهي درباره انتشار خبر شيوع
سوء تغذيه در استان سيستان و بلوچستان
در شــبکههاي مجازي اظهارکرد :اقدامات
متعددي براي بهبود وضعيت تغذيه مادران
و کودکان زير  ۵ســال در اين استانها به
مورد اجرا گذاشــته شــده است که شامل
مکمل ياري رايــگان ريزمغذيها ،پايش
رشد ،آموزش و مشاوره تغذيه و حمايتهاي
تغذيهاي کودکان نيازمند مبتال به سوء تغذيه
با توزيع سبد غذايي رايگان است .وي با بيان
اينکه ميزان شــيوع سوء تغذيه در کودکان
زير  ۵ســال که به صورت کم وزني ،کوتاه
قدي و الغري تعريف ميشود ،گفت :يکي
از شاخصهاي بينالمللي براي نشان دادن
وضعيت امنيت غذايي در کشورهاست.

عضو شورايشهر تهران مطرح كرد

مديران بايد تعديل شوند نه کارمندان جزء

گــروه اجتماعــي :عضــو شــوراي
اسالميشــهر تهــران با بيــان اينکه
شهرداري از يکسو نيرو تعديل ميکند
و از ســوي ديگر نيــرو جذب ميکند،
گفت :وقتي تعديل ميکنيم پس نياز به
جذب نداريم چرا شهرداري نيرو جذب
ميکنــد بايد اين موضوعات بررســي
شود.
حسن خليلآبادي با اشاره به تعديلهايي
که در شهرداري تهران انجام شده است
گفت :طبق برنامه و مصوبه شورا هر سال
 4درصد نيروها بايد تعديل شــوند.عضو
شوراي اسالميشهر تهران با بيان اينکه در
حال حاضر  4برابر مورد نياز در شهرداري
نيرو داريم،گفت :به سيستم تعديل نيروها
در شهرداري اشــکاالتي وارد است بايد
بررسي کنيم ببينيم فرآيند تعديل با چه
هدفي صورت گرفته و تعديلهاي فعلي با
اهداف اصلي مطابقت ندارد.وي با تأکيد بر
اين موضوع که تعديل نيرو بايد از سطح
مديران صورت گيرد،گفت :در حال حاضر
شهرداري کارمندان جزء را تعديل کرده
است.خليلآبادي با اشاره به اينکه تعديل
نيرو امنيت شغلي را به مخاطره مياندازد،
گفت:بايد براي ايــن موضوع راهکار در
نظر بگيريم.وي با بيان اينکه شهرداري از
يکسو تعديل ميکند و از سوي ديگر نيرو
جذب ميکند ،گفت:وقتي تعديل ميکنيم
پس نياز به جذب نداريم چرا شــهرداري
جذب ميکند بايد اين موضوعات بررسي
شود.وي در پاســخ به اين پرسش که با
شهردار جديد در خصوص اين تعديلها
صحبت کردهايد ،بــه فارس گفت:هنوز
صحبت نکردهايم ايشــان تازه آمدهاند
معاونت برنامهريزي بايد گزارشي در اين
باره ارائه کند که چقدر نيرو جذب و چقدر
نيرو تعديل کرده است.
آب پاکي شهردار جديد تهران روي
دست شهروندان

طــي ماههاي اخير عــاوه بر موضوع

بالتکليفي هستند.

شهر تهران در دست اصالحطلبان
بيبرنامه

مطــرح شــده انتقادهاي زيــادي به
شهرداري تهران وارد شده كه از جمله
آنها ميتوان به افتتاح ديرهنگام خط
 7مترو  ،مشــكالت ايمنــي مترو و...
اشــاره كرد  .بر اســاس اين گزارش ،
بعــد از تعطيلي عجوالنــه خط  ۷مترو
به دليل ناايمن بودن ،مســئوالن جديد
شهرداري تهران هر بار زماني را براي
افتتاح مجدد اين خــط عنوان ميکند
و افشاني شــهردار تهران آب پاکي را
روي دســت مردم ريخت و گفت بعيد
اســت اين خط به طور کامل تا اواخر
شهريور افتتاح شــود .با وجود وعده و
وعيدهاي فراوان بــراي فعاليت مجدد
خط 7؛ هــر زمانيکه بــه موعد وعده
داده شــده نزديــک ميشــويم ،زمان
جديدي براي افتتاح اين خط از ســوي
مديران شــهري بر زبان رانده ميشود.
در حاليکه اواخر اسفندماه از سوي علي
امام ،مديرعامل مترو و محسن پورسيد
آقايي؛ معاون حمل و نقل ترافيک براي
افتتاح مجدد خط  7اعالم شده بود ،در
اواخر ديماه و اواســط بهمن ماه اعالم

شــد به دليل عدم تامين اعتبارات 300
ميلياردي شهروندان ميبايست تا اوايل
ارديبهشت منتظر باشند.
افتتاح کامل خط  ۷تا شهريور بعيد
است

با اين وجود اســتعفاي شهردار و انتخاب
شــهردار جديد تماميپروژههاي شهري
را به حاشيه برد و خطوط جديد مترو نيز
قرباني اين تغيرات شدند .ارديبهشت آمد
و رفت ولي خبــري از افتتاح خط هفت
نشد .پورسيد آقايي در مصاحبهاي در اوايل
ســال جديد اعالم کرد که بدون ترديد
 5ايســتگاه خط  7که قبــا فعال بودند
تا اواخر خردادماه افتتاح خواهند شــد.در
حاليکه چند روز ديگر ماه خرداد به اتمام
ميرسد ولي ،هيچ تحرکي در شهرداري
براي اعالم رسميزمان افتتاح خط هفت
مشاهده نشــده و در همين حال بود که
محمدعلي افشاني؛ شهردار جديد تهران
در اظهار نظري جديد تنها ابراز اميدواري
کرد چند ايستگاه خط  7در اواخر خرداد ماه
افتتاح شوند و بدين طريق بازهم نميتوان

درباره زمان قطعي راه اندازي خط  7برآورد
خاصي داشت.وي در جمع خبرنگاران در
پاســخ به پرسشي مبني بر افتتاح خط 7
مترو تهران گفته است«:بنده تا کنون 20
روز است که شهردار شدهام و اخالقم اين
طور است که هر پروژهاي را مطمئن باشم
تاريــخ افتتاح آن را اعالم ميکنم .از خط
 6و  7متــرو بازديد داشــتهام و به زودي
نيز مجدداً از اين پروژهها بازديد ميکنم
ولي قطعًا خط  7مترو تا شهريور ماه هم
تمام نخواهد شــد و اميدواريم  5کيلومتر
آن تا پايان خرداد و يا اوايل تير ماه افتتاح
شود».
بنابراين با اظهارنظر افشــاني مبني بر
افتتاح  5کيلومتر خط  7اواخر خردادماه
ممکن اســت افتتاح شود ،عمال وعده
پورســيد آقايي مبني بر افتتاح اين خط
در اوايــل خردادمــاه روي هوا خواهد
رفت.براين اســاس بايد اذعان کرد که
مديران جديد شــهري حتي در برآورد
افتتــاح خطي کــه خرداد ســال 96
راهاندازي شــده بود ،ناتوان هستند و
همچنان پروژههاي نيمه کاره در شهردر

در راســتاي اخبار اين حــوزه  ،معاون
قاليباف در شــهرداري تهــران گفت:
مديريت جديد شــهري روي مسائل و
مشــکالت مالي تأکيد ميکند اما اين
کمکاريها همه ناشــي از بيبرنامگي
است و شاهديم که اصالحطلبان در اين
دوره برنامهاي براي اداره شــهر ندارند.
قدرتا ...گــودرزي معاون مالي و اداري
شــهرداري ســابق تهران در گفتوگو
با تســنيم با اشــاره به اينکه بسياري از
اقدامات گذشته همچنان بر روي زمين
مانده و تحرک خاصي در پايتخت ديده
نميشود ،گفت :هنوز کاري در شهرداري
و در زمان شهردار ســابق و شهرداري
جديد رخ نداده است ،طبيعت ًا آنها هم بايد
باهم هماهنگ شوند تا براي شهر و مردم
کاري انجام دهند 9 .ماه از پايان مديريت
قاليبــاف ميگذرد و هنوز کار خاصي در
شــهرداري انجام نشده است و اين خود
نشــان ميدهد که وحدت و هماهنگي
وجود ندارد .وي تصريح کرد :اگر وحدتي
بود براي شهر تهران کاري انجام ميشد.
يکي از شاخصههاي بارز قاليباف حضور
مســتمر وي بود که از ساعت  4صبح تا
پاسي از شــب را به فعاليت و کار براي
شــهر اختصاص ميدادند و نســبت به
انجــام پروژهها دلســوزي و جســارت
داشــتند .به تبع وي هم معاونان و همه
همکاراني که در زمان مديريت قاليباف
بودند چنين رفتاري داشــتند .شــوراي
چهارم هم با وي همراهي داشــت و به
شخص شهردار تهران اعتقاد داشتند که
آقاي قاليباف همه زندگي و وقت خود را
براي توسعه زيرساختهاي شهر تهران
و عمران و آباداني آن گذاشته است .من
بعيد ميدانم از زمان بلديه ســابق تا به
امروز کســي چنين اقداماتي انجام داده
باشد و بعد از اين هم انجام نخواهد داد.

فعال محيط زيست:زغالگيري جان درختان زاگرس را گرفته است

ب درختان زاگرسي براي  ۳هزار تومان دود ميشوند!
چو 

«مشکالت خانوادگي» علت مراجعه
 ۶۰درصد زوجين به مراکز مشاوره

مديرکل دفتر برنامهريزي و توسعه اجتماعي
وزارت ورزش و جوانــان ضمن تشــريح
عملکرد مراکز تخصصي مشــاوره ازدواج
زير نظر وزارت ورزش و جوانان ،از مراجعه
 ۲۳هزار و  ۱۱۱نفر به اين مراکز در ســال
 ۹۶خبر داد.ســيد جواد رضوي در گفتوگو
با ايسنا ،با بيان اينکه در سال گذشته از ۲۳
استان کشــور  ۲۳هزار و  ۱۱۱نفر به مراکز
تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده مراجعه
کرده اند ،گفت :از بين اين مراجعه کنندگان
حدود  ۶۰درصد از آنها به علت مشــکالت
خانوادگي ،مشکالت زوجين و مشاوره پيش
از ازدواج در تهــران بــه اين مراکز مراجعه
کردنــد که از اين تعــداد  ۶۲.۳۹درصد زن
و  ۳۷.۶۱درصــد مرد بــوده اند .همچنين
 ۵۷.۵۱درصــد از مراجعه کنندگان مجرد و
۴۲.۴۹درصد نيز متاهل بودند.

معاون اجتماعي پليس راهور تهران بزرگ گفت يکي از علل تصادفات وسايل نقليه با عابران
پياده ،تغيير سرعت آنها در عبور از معابر يا دويدن و توقف ناگهاني است.به گزارش روابط
عموميناجا ،سرهنگ مسعود جبارزاده ،معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس راهنمايي و
رانندگي تهران بزرگ در خصوص تردد عابران پياده و خطرات احتمالي اظهار داشت :برخي
از عابران در هنگام عبور از معابر با تغيير در سرعت حرکت خود يا دويدن و توقف ناگهاني
پيشبيني رانندگان را دچار مشکل ميکنند و بايد گفت يکي از علل تصادفات وسايل نقليه
با عابران پياده همين مسئله است.

عضو کميسيون کشــاورزي مجلس با بيان اينکه ظرفيت شکار در هيچکدام از مناطق
کشــور وجود ندارد ،گفت :متاسفانه درآمد حاصل از صدور مجوز شکار يک دهم ضرر و
زيان ناشي از صدور مجوز نيست.عباس پاپي زاده در گفت و گو با خانه ملت ،در واکنش
صدور مجوز شــکار براي اتباع و شــکارچيان خارجي در برخي مناطق کشور ،گفت :در
شــرايط فعلي با توجه به پتانســيلها در هيچکدام از مناطق کشور ظرفيت شکار وجود
ندارد .وي ادامه داد :صدور مجوز شــکار به روش فعلي اشتباه است و مخالف آن هستم
و بايد ضابطهمند شود.

زيرگذر نيمه کاره استادمعين
نشست کرد

شــهردار منطقه  2از فرونشست زمين در
زيرگذر نيمه کاره اســتاد معيــن خبر داد.
رسول کشــت پور شــهردار منطقه  2در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره
به حادثه فرونشست زمين که شب يكشنبه
در نزديکي زير گذر استاد معين رخ داد ،اظهار
کــرد :اين حادثه در محــل ورودي خيابان
شهيد اکبري به خيابان آزادي در مجاورت
پروژه زير گذر استادمعين به وقوع پيوست.
شهردار منطقه  2با بيان اين که اين حادثه
در مــرز بين دو منطقه  2و  9رخ داد ،افزود:
بر اثر اين فرونشست ،يک دستگاه کاميون
حمل خاک در محــل مورد نظر فرو رفت.
وي تصريح کــرد :همزمان با رخداد حادثه
مذکور ،بالفاصله عوامل ناحيه  5منطقه 2
در محل حادثه حاضر و به عمليات اجرايي
اقدام کردند که خوشبختانه اين حادثه تلفات
جاني نداشت و ضمن توقف کاميون حادثه
ديده در محل مــورد نظر ،با تالش عوامل
آتش نشــاني ،يک دستگاه جرثقيل جهت
حمل کاميون به محل حادثه اعزام شد که
پس از خارج کردن کاميون ،ايمن ســازي
از سوي مسئوالن شهرداري ناحيه و آتش
نشاني انجام شد و محل نشست مورد نظر
به صــورت موقت با خاک پر شد.کشــت
پور در پايان خاطر نشــان کرد :کارشناسان
فني منطقه  2در حال بررسي علت يا علل
فرونشست زمين در محل مورد نظر بودند
که پس از انجام تحقيقات نتيجه آن جهت
اطالع عموم منتشر خواهد شد.

علت اصلي تصادف عابران پياده با وسايلنقليه اعالم شد

يک فعال محيط زيســت با بيان اينکه زغالگيري
درختان بلوط زاگرسي به دليل مشکالت معيشتي و در
سايه عدم فرهنگسازي اوج گرفته است ،گفت :زغال
چوب درختان بلوط زاگرس بــا  ۳هزارتومان معامله
ميشود.
هومان خاکپور کارشناس فعال محيط زيست و منابع
طبيعي در حوزه زاگرس در گفتوگو با فارس ،با بيان
اينکــه حال جنگلهاي زاگرس خوب نيســت و اين
جنگلها شرايط شکننده و نگران کنندهاي دارند ،گفت:
هر روز با يک شکل جديد مثل طغيان آفت در جنگلهاي
زاگرسي مواجهيم و بيش از  18تا 20ميليون از درختان
جنگلهاي بلوط زاگرس درگير بيماري ،زغال ،سوسک
چوب خوار و خشکيدگي هستند.وي ادامه داد :امسال
هم حدود نيم ميليون هکتار از اين جنگلها درگير آفت

آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالسه  9709987076300043شعبه  3شورای حل
اختالف بهبهان خواهان  :آقای حمید رضا طیبی فرزند فرج اله
به نشانی استان خوزستان -شهرستان بهبهان -بخش مرکزی
شهرستان بهبهان –دهستان حومه – روستای کردستان
تقاضای تحریر ترکه مرحوم فرج اله طیبی فرزند اله یار به
شمار ملی  1861397003را نموده و قرار تحریر ترکه صادر
شد و برای روز چهارشنبه مورخه  1397/5/10ساعت 10
نوبت تحریر ترکه تعیین شده لذا به استناد ماده  210قانون امور
حسبی بدینوسیله از کلیه ی وراث یا نمایندگان قانونی آنها و
بستانکاران و مدیونین یا هر کسی که به هر طریقی حقی بر ترکه
ی متوفی دارد ابالغ می شود تا در تاریخ و ساعت مذکور در
شعبه  3شورای حل اختالف واقع در دادگستری سابق اتاق 3
جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
قاضی شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – محمد
حمزوی عمله

جوانهخوار بلوط شدند.اين فعال محيط زيست تصريح
کرد :اکوسيستم زاگرس به شدت آسيب ديده و توان
تابآوري جنگل کم شده و به همين دليل هر بار شاهد
طغيان بيماريهاي مختلف در اين جنگل هستيم .اگر
اکوسيستم شرايط طبيعي داشت جمعيت آفات توسط
دشــمن طبيعي کنترل ميشــد اما در شرايط آسيب
ديده دشــمن طبيعي نيز يا آسيب ديده يا از بين رفته
است.خاکپور با يادآوري اين نکته که در طول  6سال
گذشته آفاتي مانند سوسک چوبخوار در اين جنگلها
خسارات زيادي وارد کردهاند ،اظهار داشت :يک ميليون
و  200هکتار جنگل زاگرســي دچار خشکيدگي شده
و اين نشــان از عدم مديريت و بهرهبرداري صحيح و
اصولي است.وي عوامل مختلفي همانند زغالگيري،
تخريب زيراشکوب ،تعداد پرشمار و دائميپروژههاي
عمراني بدون رعايت مالحظات زيست محيطي را در
ســالهاي اخير موجب افزايش اين آسيبها دانست
و گفت :بخشــي از اين آســيبها مثل زغالگيري
به مسائل معيشــتي و اقتصادي مردم منطقه مربوط
ميشود و هر چه وضع معيشتي مردم ضعيفتر شود
اين ناهنجاريها افزايش يافته است.اين فعال محيط
زيست با اظهار تاســف از اينکه تمايل جامعه محلي
به زغالگيري از درختان زاگرســي بيشتر شده است،

آگهی حصر وراثت
آقای میری جان شهرت بابلی بهمئه نام پدر محمد جان
بشناسنامه  2586صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم علی
جان شهرت محمد جان بشناسنامه  1309-645صادره بهبهان
در تاریخ  96/1/12در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه
اش عبارتند از -1 :متقاضی میری جان بابلی بهمئه به ش ش
2586ت  1335بهبهان ( پسر)  -2محمد یار بابلی بهمئه به ش ش
 2129ت  1336بهبهان (پسر)  -3حکیمه بابلی بهمئه به ش ش
 245ت  1340بهبهان ( دختر)  -4سیف اله بابلی بهمئه به ش ش
 460ت  1349بهبهان (پسر)  -5منیژه بابلی بهمئه به ش ش 113
ت  1354تشان (پسر)  -6نصر اله بابلی بهمئی به ش ش 3421
ت  1347بهبهان (پسر) و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد

ابراز داشــت :همه متخلفان ،بيکاري را دليل گرايش
به اين تخلــف عنوان ميکنند اما ضعف فرهنگي در
عموم جامعه و درمناطق کمتر توسعه نيز در اين معضل
موثر اســت و باعث شده خسارات اين تخلف هر روز
بيشتر شود.خاکپور با بيان اينکه زغالگيري کمترين
سود را براي جامعه محلي دارد و آنها با قيمت ناچيزي
اين زغالها را به خريداران شهري ميفروشند گفت:
مقابله با قاچاق زغال با تغيير شرايط اجتماعي سختتر
شده چرا که يک نوع بياعتمادي نسبت به قانون وجود
دارد.وي ادامه داد :افزايش جمعيت باعث شده نظارت
بر منابع طبيعي بر مناطق کمتر شود.اين فعال محيط
زيست با اشاره به اينکه پروسه زغالگيري  2يا  3روز
اتفاق ميافتد ،اظهار داشت :به دليل نگرانيهايي که
برخي از متخلفان از کشف کورههاي زغال در مناطق
زاگرسي داشــتند در حال حاضر به جاي زغالگيري
در مناطق زاگرســي ،متخفان عمليات زغالگيري را
به مناطق مرکزي ايران منتقل کرده و در کارگاههاي
بزرگ موجود زغالگيري ميکنند.
خاکپور افزود :وسايل حمل و نقل شخصي که معموال
تندروتر و امکان پوشش اين محصول قاچاق را دارند
از ســوي قاچاقچيان براي انتقال چوب مورد استفاده
قرار ميگيرند و اين دو مسئله باعث شده قاچاق چوب

جنگلي و کشف زغال جنگلي مشکلتر شود.وي در
خصوص نرخ قاچاق زغال چوب نيز ابراز داشت :زغال
چوب در مناطق روستايي هر کيلوگرم  3هزار تومان
قيمت گذاري شــده و به قيمت حدود  15هزار تومان
در مناطق شــهري فروخته ميشود.اين فعال محيط
زيست با اشــاره به اينکه به لحاظ قوانين و مقررات
مجازات قاچاق زغال چوب با مشکل مواجه نيستيم
وقوانين سازمان جنگلها که مربوط به قانون قاچاق
کاال ميشــود با تغيير و اصالحيه مواجه شده است،
ابراز داشــت :رسيدگي به مســاله قاچاق چوبهاي
جنگلي در حوزه قضايي بر اســاس اصالحيه قاچاق
کاال و ارز صورت ميگيرد اما به نظر ميرســد ،بهتر
است اين مســئله از حوزه وظايف قضايي خارج شود.
خاکپور تصريح کرد :قاچاق چوب و زغال چوب چون
از جنس کاالي قاچاق نيست بهتر است مثل قاچاق
حيات وحش از قاچاق کاال مستثني شود چرا که قوانين
و مجازاتهاي موجود با آسيبي که به محيط زيست
وارد ميشود ،همخواني ندارد.وي ادامه داد :براي مبارزه
با اين نوع قاچــاق نبايد تنها به مجازاتهاي قضايي
اکتفا کنيم که در انتها جريمهاي به حساب دولت واريز
شود .بلکه بايد در برخورد قضايي جنبههاي پيشگيرانه
پررنگتر شود.

از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده -قاضی شورای حل اختالف دادگستری
بهبهان
آگهی مزایده اول
محکوم له :آقای اسداله لشکری زاده با وکالت خانم نسرین
شجاع پوریان
محکوم علیه :آقای مسعود بیک نژاد
به موجب پرونده  960250اجرایی محکوم علیه محکوم است به
پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال در حق محکوم له  ،با عنایت
به توقیف یک دستگاه کولر گازی ال جی نوزده هزار که توسط
کارشناس بازدید و به مبلغ هشت میلیون ریال ارزش گذاری
شده است لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم له و با عنایت
به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس
مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های
محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ
 97/4/4ساعت  9صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای

اخبار
بحران آلودگي دريايي در خليجفارس و
درياي عمان بيش از خزر است

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت
محيط زيست با اعالم اينکه در قوانين مربوط
به زباله اشارهاي به زبالههاي دريايي نشده
است ،ميگويد خليج فارس و درياي عمان
بيش از درياي خزر داراي آلودگي پالستيکي
هستند و اين موضوع به مرز بحران نزديک
ميشود .پروين فرشچي در گفتوگو با پانا در
پاسخ به اين سوال که کدام يک از پهنههاي
آبي در ايران از نظر وجود زبالههاي دريايي
آلودهتر هســتند ،گفت :تجهيزاتي که طبق
آن بتوان درياي خزر ،خليج فارس و درياي
عمان را با هدف اينکه زبالههاي دريايي را
بســنجد ،نداريم ولي در بررسيهايي انجام
شــده ،خليج فارس و درياي عمان بيشتر
از درياي خزر داراي زبالههاي پالســتيکي
است.معاون محيط زيست دريايي سازمان
حفاظت محيط زيست افزود :از انواع مختلف
زبالههاي دريايي 60 ،درصد زبالهها از طريق
سواحل و رودخانهها وارد دريا ميشود و 40
درصد باقيمانده زبالههايي است که از طريق
مواد زائدي که از طريق کشــتيها به دريا
رها ميشود .همچنين تورهاي ماهيگيري
که رها ميشــوند نيــز از زبالههاي دريايي
محسوب ميشوند .
کاهش ميزان بارش
در کشور از چهارشنبه

مدير کل پيش بيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي ضمن اشاره به روند بارشي کشور
طي روزسه شنبه  ۲۲خرداد از کاهش ميزان
بارشها در روز چهارشنبه ( ۲۳خرداد) خبر
داد.احد وظيفه در گفــت و گو با پانا اظهار
داشت :روز سه شنبه ( ۲۲خرداد) رگبار باران،
گاهــي رگبار و رعد و بــرق و وزش باد در
شــمال غرب  ،ارتفاعات البرز و استانهاي
مجاور آن همچنين بارش پراکنده در شمال
شرق کشور پيشبيني ميشود.وظيفه با بيان
اين که در روز چهارشنبه ( ۲۳خرداد) از ميزان
بارشها بهطور نســبي کاسته خواهد شد،
گفت :انتظار ميرود در شمال شرق ،شمال
غرب ،ارتفاعات البرز رگبار ،گاهي رعد و برق
و در دامنههاي آن بارش پراکنده روي دهد.
کنترل هوشمند ورود
به بزرگراههاي پايتخت

سرپرســت اداره مهندسي ترافيک پليس
راهنمايــي و رانندگــي تهــران بزرگ از
مديريت ورودي به بزرگراهها با ســامانه
کنترل هوشمند خبر داد.به گزارش ايسنا،
ســرگرد مصطفي زينيوند درباره سامانه
کنتــرل ورودي به بزرگــراه و کارکرد آن
اظهار کرد :سامانه هوشمند کنترل ورودي
بزرگــراه ،با هدف کنترل حجم ورودي به
تقاطعها پيشبيني شــده تا با تعبيه چراغ
راهنمايي در رســيدن جريان ترافيک به
شرايط اشــباع ،تأخير ايجاد کند.زينيوند
افزود :بــ ه دليل محدوديــت در ظرفيت
بزرگراهها در ساعات اوج ترافيک ،ورودي
بزرگراه توســط ســامانه کنترل هوشمند
تنظيم ميشود .اين سامانه با اولويت دادن
به مســير اصلي باعث روانسازي تردد در
آن ميشود .در حال حاضر از اين سيستم
در محدوده بزرگراه طبقاتي صدر استفاده
ميشــود و شــهروندان گراميبايد توجه
داشته باشــند که در ساعات اوج ترافيک
شهري ،در پل شــهيد صدر ،زمان چراغ
سبز 3ثانيه و زمان چراغ زرد 2ثانيه است.
زمان چراغ قرمز نيز متغير است و بر اساس
وضعيت ترافيک روي پل بين  7تا  25ثانيه
تعيين ميشود.

احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم
دادستان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده
از قیمت ارزیابی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء
را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری
بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید
و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود
و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال
 ،مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر
به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در
مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه
اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات
مربوطه را کسب نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بهبهان -مهدی
نوریان

