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محل شهادت رئیسعلی دلواری ثبت ملی شد
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مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت :محل شهادت رئیسعلی دلواری در بوشهر که به خانه «مشهد رئیسعلی دلواری »معروف است ،به عنوان اثر فرهنگی
تاریخی در فهرست ملی کشور به ثبت رسید .به گزارش ایرنا ،ناصرامیرزاده افزود :در اجرای بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مبنی بر ثبت آثار ارزشمند
منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی ،خانه مشهد رئیسعلی دلواری واقع در محله تنگک اول شهر بوشهر،با شماره ثبت  32000در فهرست آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است .وی اظهار کرد :خانه مشهد رئیسعلی دلواری مربوط به دوره پهلوی اول و مکانی است که رئیسعلی دلواری در آن به شهادت رسید.

پنجشنبه
24خرداد1397
شماره4011

ایندیپندنت از وجود  29دارو در آبهای انگلستان خبرداده که از طریق گردشگران منتقل شد ه است

سیتالوپرام ها ی شناور  ،پنی سیلین های جاری

.
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وقتی از خطرات پسماندهای دارویی سخن میگوییم دقیقا از
چه حرف میزنیم؟ شاید خبر کشف رد پای  29قلم دارو در
رودخانهای در انگلستان بیشتر از هر توضیح دیگری بتواند
روشنگر این موضوع باشد .داروهایی که به گفته محققان
شامل داروهای ضد افسردگی ،آنتیبیوتیکها و داروهای
درمان صرع و دیابت بوده است .داروهایی که شاید رد پایشان
در آب رودخانههای ایران نیز دیده شود اما قطعا میزان این
آلودگی با توجه به وضعیت نابسامان پسماندهای دارویی،
دسترسی آسان و بدون نسخه پزشک و آمار باالی مصارف
برخی از آنها در ایران تفاوت بسیاری با انگلستان خواهد
داشت .گرچه هنوز آمار دقیقی از این آلودگی در ایران در
دسترسنیست.
آلودگی بخشهای مختلف محیط از جمله آب ،خاک و هوا به
وسیله پسماندهای دارویی یکی از نگرانیهای محیط زیست است.
هر فرد اروپایی در سال بین  50تا  150گرم دارو مصرف میکند.
داروهای دامپزشکی گرچه در مقادیر کمتری از داروهای انسانی
مصرف میشود اما داروهایی که حیوانات خانگی مصرف میکنند
یکی از بخشهای در حال رشد بازار محصوالت دارویی جهان را
تشکیل میدهند .در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا  3تا  8درصد
از کل داروهای فروخته شده مصرف نمیشوند و حتی نزدیک به 50
درصد از آنها جمعآوری هم نمیشود.
اما مسئله اصلی این است که ما فاقد یک چشمانداز کلی از تبعات
زیست محیطی تخلیه داروها در محیط زیست هستیم و در نظر
گرفتن روشی برای کاهش پسماندهای دارویی برای سالمت انسانها
ضروری است .باقیمانده انواع مختلف محصوالت دارویی نظیر
هورمونها ،ضد سرطان ،ضد افسردگیها ،آنتیبیوتیکها و  ...در
بخشهای مختلف محیطزیست شناسایی شده است که این سوال
را مطرح میکند که آیا بقایای این داروها مخاطرهای برای گیاهان،
حیوانات یا انسانها ندارد؟
چگونه محصوالت دارویی وارد محیط زیست می شوند؟
بین  30تا  90درصد از دوز یک داروی خوراکی به عنوان ماده فعال
در ادرار حیوانات و انسانها دفع میشود و بخش قابل توجهی از آنها
در توالتها و فاضالبها دفع میشوند و پایان مییابند .البته مصرف

نامناسب و بیش از حد داروها ممکن است منجر به انتشار بیش از
حد گازهای گلخانهای شود .در اتحادیه اروپا ،سهمی برای تسهیالت
ساخت محصوالت دارویی به منظور کاهش تولید گازهای گلخانهای
یا تاثیرات مخرب پسماند داروها در نظر گرفتهاند .هنگامی که داروها
در محیط زیست منتشر و تبدیل میشوند و بخشهای مختلف
محیط زیست از جمله سطح آب و خاک و هوا را آلوده میکنند.
داروهایی که در چربی حل میشوند ،توانایی جمع شدن در
بافتهای چربی حیوانات را نیز دارند و میتوانند به زنجیره غذایی
انسان هم وارد شوند .این محصوالت میتوانند توسط هورمونها یا
سوخت و ساز بدن موجودات زنده یا از طریق فرایندهای فیزیکی
 شیمیایی خاک و آب را آلوده کنند .برخی از محصوالت داروییمیتواند حتی پس از تصفیه فاضالب پایدار بمانند و سالمت را تهدید
کند.
خطرات بقایای داروها بر اکوسیستمها
خطرات زیست محیطی طیف وسیعی از مواد دارویی میتواند
ناچیز باشد چرا که آنها به مدت طوالنی در محیط باقی نمیمانند
و خیلی سمی نیستند .اما برخی از داروها ،مخصوصا ضد عفونتهای
انگلی ،ضد میکروبی ،آنتی بیوتیکها و استروژن که اثرات اکولوژیکی

دادنامه

پرونــده کاســه  9409981310400414شــعبه  15دادگاه تجدیــد نظــر اســتان گیــان تصمیــم نهایــی شــماره
 – 9709971336100253تجدیــد نظــر خواهــان هــا -1 :مریــم شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  -2طاهره شــافعی بوســاری
فرزنــد حســن  -3تهمینــه شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  -4طیبــه شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  -5رقیــه قلــی نــژاد
بوســاری فرزنــد حســن  -6فرامــرز شــافعی بوســاری فرزنــد حســن بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان رشــت خیابــان
بوســار نرســیده بــه فلکــه شــهید قلــی پــور روبــروی مرادیــان پــاک  69منــزل حســن شــافعی همــراه – 09339832201
تجدیــد نظــر خوانــدگان  -1 :رقیــه خداخــواه  -2محمــد نقــی خداخــواه  -3محمــد تقــی خداخــواه  -4معصومــه خداخــواه
 -5حمیدرضــا خداخــواه  -6محمــد حســن خداخــواه همگــی بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان رشــت بلــوار شــهید
انصــاری خیابــان ارشــاد مجتمــع پردیســان فــاز بلــوک ( 328مجهــول المــکان)  -7محمدرضــا خواجوئــی همگــی به نشــانی
تهــران خیابــان افریقــا باالتــر از جهــان کــودک – بــرج امیــر پیــروز طبقــه  11واحــد  11فعــا مجهــول المــکان – تجدید نظر
خواســته :دادنامــه شــماره  960 -1103مــورخ  96/11/19صــادره از شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی رشــت
رای دادگاه
تجدیــد نظــر خواهــی خانــم هــا -1رقیــه قلــی نــژاد بوســاری  -2تهمینــه  -3مریــم  -4طیبــه  -5طاهره جملگی شــافعی
بوســاری و فرامــرز شــافعی بوســاری بــه طرفیــت خانــم هــا و آقایــان  -1محمــد ( محمدرضــا) خواجــوی ســیرجانی -2
محمدحســن  -3حمیدرضــا  -4محمدنقــی  -5رقیــه  -6معصومــه  -7محمدتقــی جملگــی خداخــواه نســبت به قســمتی
از دادنامــه شــماره  960 – 1103مــورخ  96/11/19شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی شهرســتان رشــت کــه بــه موجــب آن
دعــوی خواهــان هــا مبنــی بــر ابطــال ســند رســمی شــماره  1000723مــورخ  88/12/26و مطالبــه خســارات ناشــی از
دادرســی بــه لحــاظ عــدم طــرح دعــوی بــه نحــو صحیــح و قانونــی غیــر قابــل اســتماع تشــخیص و قرار عــدم اســتماع آن
صــادر شــده اســت بــه کیفیتــی نیســت کــه بــر ارکان و اســاس دادنامــه تجدیــد نظر خواســته خدشــه یــا خللــی وارد آورد
یــا دلیلــی بــرای نقــض یــا اصــاح دادنامــه شــود و رای تجدیــد نظــر خواســته بــر مبنــای موازیــن قانونــی و منطبــق بــا
اصــول و قواعــد دادرســی اصــداری یافتــه و شایســته تاییــد اســت کــه بــا رد تجدیــد نظــر خواهــی و به اســتناد مــاده 353
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی دادنامــه تجدیــد نظــر خواســته را تاییــد مــی نمایــد ایــن رای قطعــی اســت.

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان گیالن

3411

دادنامه

پرونــده کاســه  9409981310400413شــعبه  15دادگاه تجدیــد نظــر اســتان گیــان تصمیــم نهایــی شــماره
 – 9709971336100258تجدیــد نظــر خواهــان هــا -1 :مریــم شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  -2طاهــره شــافعی
بوســاری فرزنــد حســن  -3تهمینــه شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  -4طیبــه شــافعی بوســاری فرزنــد حســن  -5رقیــه
قلــی نــژاد بوســاری فرزنــد حســن  -6فرامــرز شــافعی بوســاری فرزنــد حســن بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان
رشــت خیابــان بوســار نرســیده بــه فلکــه شــهید قلــی پــور روبــروی مرادیــان پــاک  69منــزل حســن شــافعی همــراه
 – 09339832201تجدیــد نظــر خوانــدگان  -1 :رقیــه خداخــواه  -2محمــد نقــی خداخــواه  -3محمــد تقــی خداخــواه
 -4معصومــه خداخــواه  -5حمیدرضــا خداخــواه  -6محمــد حســن خداخــواه همگــی به نشــانی اســتان گیان شهرســتان
رشــت بلــوار شــهید انصــاری خیابــان ارشــاد مجتمع پردیســان فــاز بلــوک ( 328مجهــول المــکان)  -7کاظم شــمس دیبا
بــه نشــانی تهــران خیابــان افریقــا باالتــر از جهــان کــودک – بــرج امیــر پیــروز طبقــه  11واحــد  11فعــا مجهــول المکان
– تجدیــد نظــر خواســته :دادنامــه شــماره  960 -1102مــورخ  96/11/19صــادره از شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی رشــت
رای دادگاه
تجدیــد نظــر خواهــی خانــم هــا -1رقیــه قلــی نــژاد بوســاری  -2تهمینــه  -3مریــم  -4طیبــه  -5طاهــره جملگــی
شــافعی بوســاری و فرامــرز شــافعی بوســاری بــه طرفیــت خانــم هــا و آقایــان  -1کاظــم شــمس دیبــا  -2محمد حســن
 -3حمیدرضــا  -4محمدنقــی  -5محمدتقــی  -6رقیــه  -7معصومــه جملگــی خداخــواه نســبت بــه قســمتی از دادنامه
شــماره  960 – 01102مــورخ  96/11/19شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی شهرســتان رشــت کــه بــه موجــب آن دعــوی
خواهــان هــا مبنــی بــر ابطال ســند رســمی شــماره  1000724مــورخ  88/12/26و مطالبه خســارات ناشــی از دادرســی
بــه لحــاظ عــدم طــرح دعــوی بــه نحــو صحیــح و قانونــی غیــر قابــل اســتماع تشــخیص و قــرار عــدم اســتماع آن صادر
شــده اســت بــه کیفیتــی نیســت کــه بــر ارکان و اســاس دادنامــه تجدیــد نظــر خواســته خدشــه یــا خللــی وارد آورد
یــا دلیلــی بــرای نقــض یــا اصــاح دادنامــه شــود و رای تجدیــد نظــر خواســته بــر مبنــای موازیــن قانونــی و منطبــق
بــا اصــول و قواعــد دادرســی اصــداری یافتــه و شایســته تاییــد اســت کــه بــا رد تجدیــد نظــر خواهــی و بــه اســتناد
مــاده  353قانــون آئیــن دادرســی مدنــی دادنامــه تجدیــد نظــر خواســته را تاییــد مــی نمایــد ایــن رای قطعــی اســت.
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خواهــان :شــهروز گرفمــی – خوانــدگان -1 :وحیــد علیــزاده  -2اســماعیل کاظمــی – خواســته  :مطالبــه مبلــغ 25/000/000
ریــال بابــت یــک فقــره چــک بــه انضمــام هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه بشــرح ملزمــات بــه تاریــخ  97/2/31دادخواســت
خواهــان پــس از وصــول و ثبــت بــه کاســه فــوق در شــعبه  4شــورای حــل اختــاف و جــری تشــریفات قانونــی بــه تصــدی
امضــا کننــده ذیــل تحــت نظــر قــرار دارد و نظــر بــه اینکــه تــاش اعضــاء شــورا جهــت اصــاح ذات البیــن متداعیین میســر
واقــع نشــده اســت قاضــی شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده در وقــت فــوق العــاده و بــا مشــورت و اخــذ نظریه مشــورتی
اعضــاء شــورا ختــم دادرســی را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه انشــا رای مــی نمایــد
رای قاضی شورا
درخصــوص دعــوی شــهروز گرفمــی فرزنــد یوســف بــه طرفیــت  -1وحیــد علیــزاده  -2اســماعیل کاظمــی بــه خواســته
مطالبــه مبلــغ  25/000/000ریــال بابــت یــک فقــره چــک بــه شــماره  94/8/17 – 9102/2600779بــه انضمــام هزینــه
دادرســی و تاخیــر تادیــه نظــر بــه اینکــه خواهــان بــا تقدیــم فتوکپــی مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخت وجــه آن از
بانــک محــال علیــه بدیــن شــرح کــه در سررســید چــک بــه خوانــدگان مراجعــه نمــوده ولــی مشــارالیه را پرداخــت دین
خــود امتنــاع مــی نمایــد تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه شــرح متــن دادخواســت را
نمــوده اســت شــورا بــا توجــه بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی و محتویــات پرونــده و مســتندات ابــرازی خواهــان و وجــود
اســناد تجــاری از جملــه چــک کــه ممضــی بــه امضــاء خوانــدگان در یــد دارنــده آن داللــت بربقــاء دیــن و ظهــور در
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن را دارد و نیــز اســناد تجــاری واجــد وصــف تنجیــزی و
تجریــدی مــی باشــد و از جهتــی خوانــدگان بــا وصــف ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده انــد و الیحــه
ای تقدیــم ندانســته انــد و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و یــا برائــت ذمــه خویــش ارائــه نــداده اســت لــذا قاضــی شــورا بــه
لحــاظ مصــون مانــدن مســتندات خواهــان از هــر گونــه خدشــه و ایــرادی دعــوی خواهــان را محمــول بــر صحــت تلقــی
و بــا اســتصحاب بقــاء دیــن مســتندا بــه مــواد  519 -515 – 198قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 313 -310
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مــاده  2و مــاده  12قانــون صــدور چــک و مــواد  9 -26 – 27قانــون شــوراهای حــل
اختــاف حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ  25/000/000ریــال معــادل دو میلیــون وپانصــد هــزار تومان
از بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی  467/500ریــال هزینــه دادرســی خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید
چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم براســاس نــرخ شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی صــادر و اعــام مــی نمایــد
رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه و پــس از انقضــای
مــدت واخواهــی ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد.
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دارند ،در موارد خاص خطرهای محیطی را ایجاد میکنند .به عنوان
مثال ،جمعیت کرکسها در شبه قاره هند به علت مسمومیت با
دیکلوفناک (یک داروی مسکن) کاهش یافته است .این دارو در
الشههای موجوداتی که کرکسها از آنها تغذیه کرده بودند ،وجود
داشته است.
تاثیرات بالقوه بقایای داروها بر انسان
اثرات مخرب بقایای داروها بر روی انسان نسبت به تاثیرات مخربی
که بقایای داروها بر محیط زیست میگذارند ،کمتر قابل مشاهده
است .تاثیر بقایای داروها در آب آشامیدنی یا در غذای انسانها بسیار
کم است و سبب نگرانی نمیشود اما اگر انسان به مدت طوالنی
در معرض این آالیندهها باشد و از آب و غذایی که آلوده به بقایای
داروها هستند ،تغذیه کند ممکن است سالمتیش به خطر افتد .تا به
امروز هیچ محدودیت قانونی برای داروهای انسانی که به طور بالقوه
در محصوالت دامی نظیر شیر و ماست و  ...یافت میشوند ،وجود
ندارد ،چرا که میزان تاثیرات آن بسیار ناچیز است ،اگرچه که در حال
حاضر تاثیر آن به خوبی مشخص نیست .به عنوان مثال ،در اروپا تنها
غلظتهای بسیار پایین آنتی بیوتیکهای دامپزشکی در محصوالت
لبنی یافت میشود.

رونوشت آگهی

معصومــه زهرابــی دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحومــه ملــوک حبیبــی قرانــی بــه
شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کاســه  970041ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لــذا
بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .معصومــه زهرابــی کلنکســتانی ش ش  1316دختــر متوفــی  -2اســماعیل
زهرابــی کلنکســتانی ش ش  17پســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامه
ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن
شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان شاندرمن
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آگهی

محکــوم لــه آمنــه مردانیــان دهکــردی فرزنــد عبــاس بــه نشــانی چهار محــال و بختیــاری خ ســعدی غربــی ک  67بن
بســت دوم پ  91طبقــه دوم محکــوم علیــه جاســم واحــدی دهکــردی فرزنــد فتــح اهلل بــه نشــانی مجهــول المــکان
محکــوم بــه بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  9710093844300143و شــماره دادنامــه
مربوطــه  9609973844300591محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  79/229/000ریــال بابــت نفقــه
زوجــه از مورخــه  93/5/9لغایــت  96/5/31و پرداخــت مبلــغ  2135725ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهان
صــادر و اعــام مــی گــردد و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق اجــرا محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ
ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذاردمــاده  34قانــون احــکام مدنــی 480
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رونوشت آگهی حصروراثت

خواهــان جهانگیــر حیــدری رونوشــت حصروراثــت بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کاســه
1925ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان قلــی حیــدری
اشــکفتکی دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصراســت بــه -1
نازنیــن موجــودی بــه ش ش  358فرزنــد رضــا قلــی متولــد  1316زوجــه متوفــی  -2ناهیــد حیــدری اشــکفتکی
بــه ش ش 633فرزنــد قلــی متولــد  1339فرزنــد متوفــی  -3مهنــاز حیــدری اشــکفتکی بــه ش ش 922فرزنــد
قلــی متولــد  1341فرزنــد متوفــی  -4پرویــن حیــدری اشــکفتکی بــه ش ش  897فرزنــد قلــی متولــد 1345
فرزنــد متوفــی  -5فاطمــه حیــدری اشــکفتکی بــه ش ش  402فرزنــد قلــی متولــد  1350فرزند متوفــی  -6فرامرز
حیــدری اشــکفتکی بــه ش ش  38فرزنــد قلــی متولــد  -7 1335فریــدون حیــدری اشــکفتکی بــه ش ش 29
فرزنــد قلــی متولــد  1337فرزنــد متوفــی  -8منیــژه حیــدری اشــکفتکی بــه ش ش 929فرزنــد قلــی متولــد
 1347فرزنــد متوفــی  -9جهانگیــر حیــدری بــه ش ش  19فرزنــد قلــی متولــد  1344فرزنــد متوفــی اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد
یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم
دارد واال گواهــی صادرخواهــد شــد483

رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  5شهرستان شهرکرد رحمان اماده 3422

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محد علی درعلی
بنی فرزند حسین

خواهــان آقــای مجیــد علیدوســتی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای محمــد علــی درعلــی بــه خواســته
مطالبــه مبلــغ مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 9709983844200131شــورای
حــل اختــاف شــماره 2شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 1397/5/1ســاعت  9:00تعییــن کــه
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تاخوانــده
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خود نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد484

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 2شهرستان شهرکرد
3423
فاطمه فرازنده شهرکی

«آگهی ابالغ مفاددادنامه به خوانده مجهول المکان «

تاریخ 1397/03/12:کاسه پرونده 961233:شماره دادنامه 9709977714300363:
خواهان:هیبــت الــه شــهبازی فرزنــد احمــد باوکالــت بیــژن خســروی فرزنــد علــی بــه نشــانی برازجان –بلوارشــهید
مزارعــی -روبــروی بلوارمعلــم –مجتمــع مجید-طبقه-4دفتروکالــت خوانده:عــادل طاهــری زاده فرزنــد ســتار بــه
نشــانی فعامجهــول المــکان خواســته:اعام بطــان معاملــه «رای دادگاه»راجع به دعــوی خواهان بطرفیــت خوانده
بــه خواســته اعــام بطــان معاملــه معاوضــه نامــه هــای هــادی مــورخ 96/8/15تنظیمــی درنمایشــگاه اتومبیــل
بــرادران شــهبازی نســبت بــه پژو405شــماره 561-53ن 51باخــودروی ســمند بــه شــماره 315073م47مقــوم به
بیســت وســه میلیــون تومــان ومحکومیــت خوانــده بــه پرداخــت حــق الوکالــه وهزینــه دادرســی دادگاه باعنایــت
بــه شــرح مفاددادخواســت تقدیمــی واســتماع اظهــارات وکیــل خواهــان درجلســه دادرســی ونظربه اینکه ماشــین
پــژو ســرقتی محســوب شــده وازایــن حیــث پرونــده ای درشــعبه دوم دادیــاری مطــرح گردیده اســت نظربــه اینکه
درمعامــات طرفیــن تضامــن درک مــی باشــندودرصورت مســتحق للغیردرآمــدن مــی بایســت پاســخ گوباشــند
باعنایــت بــه اینکــه ازنحــوه قراردادبیــن طرفیــن اســتنباط مــی شــود کــه معاملــه بیــن ایشــان معاوضــه اســت
فلذاباتوجــه بــه مســتحق للغیردرآمــدن احرازمعوضیــن هردومعاملــه باطــل بــوده اســت علــی هذاخواســته خواهان
راوارددانســته بــه اســتنادمواد 390و391و392قانــون مدنــی ومــواد 198و502و515و519قانــون آییــن دادرســی
دادگاههــای عمومــی وانقــاب درامــور مدنــی حکــم بــه اعــام بطــان قراردادهــای مــورخ 96/8/15بیــن طرفیــن
نســبت بــه معاوضــه دودســتگاه ماشــین صــادر وهمچنیــن حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت حــق
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه وپرداخــت مبلــغ شــش میلیــون ودویســت وهفتادهزارریــال بابــت هزینــه دادرســی
درحــق خواهــان صــادر واعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی وظــرف بیســت روز پــس ازابــاغ قابــل واخواهــی
درایــن مرجــع وســپس ظرف بیســت روزقابــل تجدیدنظــر دردادگاه تجدیدنظراســتان بوشــهرمی باشــد م الف355
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شناســنامه ســبز خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی  522ق  17ایــران  56و بــه
شــماره موتــور  12490263571و بــه شــماره شاســی  NAAN01CK341763متعلــق بــه خانــم اعظــم کفیلــی
3410
کســمائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ردپای  29قلم دارو در آبهای انگلستان
اما آنچه که میتواند به این فرضیات قوت دهد ،تحقیقاتی است که
وجود آلودگی دارویی در محیط زیست را ثابت میکند .تحقیقاتی که
اگرچه همچنان نمیتوانند به طور واضح و دقیق اثرات بالقوه آلودگی
دارویی در محیط زیست بر سالمت انسان را مشخص کنند اما این
نگرانی را به وجود آوردهاند که در بلند مدت این آلودگی میتواند
بر سالمت انسانها و سایر موجودات در طبیعت تأثیرگذار باشد .به
طور مثال روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نتایج تحقیقاتی را منتشر
کرده که از وجود رد پای  29قلم دارو در رودخانههای شهر یورک
یکی از شهرهای مهم انگلستان خبر داده است .در این گزارش آمده
است ،این ترکیبات شامل داروهای ضد افسردگی ،آنتیبیوتیکها و
داروهایی برای درمان صرع و دیابت بوده است .این داروها شامل
داروهایی هستند که معموال در انگستان قابل دسترسی نیستند و
تصور میشود که توسط گردشگران چینی و آمریکایی به انگلستان
آورده شدهاند .محققان درباره این یافتهها میگویند برخی از مواد
مخدر در سطوح باالتر که قبال در مناطقی از اروپا و آسیا دیده
شدهاند نیز در این آبها یافت شدهاند اما محققان افزودهاند که هر
فرد با نوشیدن دو لیتر از آب این رودخانه میتواند یک میلیونیم
دوز روزانه یک بیمار از دارو را دریافت کند .این تحقیق آب رودخانه
یورک را با سطوح باالتری از آنتی هیستامینهای موجود در تابستان
و مقادیر باالتر داروهای مرتبط با عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا در
فصل زمستان نشان میدهد.
تیم دانشگاه یورک که این تحقیق را انجام داده ،اعالم کرده است
که با توجه به اینکه میزان داروهای موجود در دو رودخانه «اوس» و
«فاس» بسیار اندک بوده ،اما نگرانیها در مورد پیامدهای دراز مدت
آن وجود دارد .پروفسور آلیستر باکسال که نظارت بر این تحقیقات
را برعهده داشته میگوید« :هیچ شواهدی مبنی بر تاثیر آلودگی آب
رودخانه با داروها بر روی سالمت انسا ن وجود ندارد اما قطعا این مورد
سزاوار تحقیقات بیشتری است ».او افزوده « :با این حال اگر در کوتاه
مدت آلودگی آب از داروها تاثیری بر سالمت افراد نداشته باشند اما
مهم این است که این داروها به طور مداوم به محیط زیست منتقل
میشوند و ما در طول عمر خود در معرض آن قرار خواهیم گرفت.
بنابراین ،این نگرانی وجود دارد که ممکن است برخی از داروهایی
که رد پای آنها در آبهای جاری دیده میشود باعث آسیب شوند ».او
گفته است که هنوز دانشمندان نتوانستهاند به این سوال که آیا قرار
گرفتن انسانها در معرض دوز پایین داروها در مدت طوالنی میتواند
سبب آسیب شود یا خیر ،پاسخ دهند .همچنین در مورد تاثیرات مواد
مخدر در اکوسیستم سواالتی وجود دارد.

خبر
«و َلشت» در مسیر نابودی
َ

محیطزیست به دلیل برداشت بیرویه معادن شن و ماسه ،زیر

به گفته فعاالن
«دریاچه ولشت» در حال خالی شدن است و در صورتی که این اتفاق بیفتد،
خطرات بیشماری برای مناطق اطراف دریاچه ایجاد میشود و از طرفی معاون
دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست هم نسبت به
زمینخواریهای گسترده در اطراف این دریاچه هشدار داده و خواستار ورود
سازمان منابع طبیعی برای مقابله با این مسئله شده است.
به گزارش ایلنا ،دریاچه ولشت یکی از  ۱۰دریاچه آب شیرین ایران و جزو  ۷۱اثر ملی
ایران و آثار طبیعی کشور به شمار میرود ،این دریاچه از منحصر به فردترین دریاچههای
آب شیرین کوهستانی محسوب میشود ،اما این روزها خطر شکافتن و رانش دیواره کوهی
در قسمت جلویی این دریاچه به دلیل افزایش فعالیت کارگاههای معدن شن و ماسه و
برداشت از کوههای پاییندشت ،این دریاچه را تهدید و خسارت جبران ناپذیری را به
محیط زیست و اکوسیستم آن وارد میکند .کیوان بیگلریان ،فعال محیطزیست درباره
وضعیت دریاچه ولشت گفت :با توجه به اینکه بهرهبرداری یکی از معادن شن و ماسه که به
معادن پلذغال معروف است ،از ده هزار هکتار به حدود  ۷۰هزار هکتار افزایش یافته و به
محدوده گسل دریاچه برخورد میکند ،همین امر باعث شده که روز به روز احتمال رانش
زمین در این منطقه بیشتر شود .وی ادامه داد :متاسفانه برخی سازمانها صرفا مجوز صادر
میکنند و به تخریبهای زیست محیطی ناشی از فعالیت این معادن اهمیت نمیدهند.
دریاچ ه ولشت ساالنه پذیرای هزاران گردشگر ایرانی و خارجیست ،اما این دریاچه به دلیل
ساخت و سازهای بیرویه و همچنین به دلیل برداشتهای محلیها از سنگهای منطقه
و معادن شن و ماسه فعال در منطقه رو به تخریب و نابودی است .این فعال محیطزیست
در خصوص ریزگردهای ناشی از فعالیت این کارگاهها تصریح کرد :متاسفانه پوشش گیاهی
بخش وسیعی از منطقه و درختانی که از زمان نادرشاه کاشته شده بودند به دلیل فعالیت این
معادن از بین رفتهاند .وی همچنین با اشاره به رانشی بودن زمینهای اطراف دریاچه تاکید
کرد :متاسفانه بر اثر برداشت بیرویه معادن شن و ماسه زیر دریاچه در حال خالی شدن
است و در صورتی که این اتفاق بیفتد ،دریاچه حرکت میکند و خطرات بیشماری برای
مناطق اطراف دریاچه ایجاد میشود .اگر چه پیشتر ابوالقاسم محمد پور ،رئیس اداره محیط
زیست شهرستان چالوس گفته بود؛ پل ذغال جزو عرصههای ملی و مناطق آزاد است و
برای فعالیت معدن در این منطقه نیازی به استعالم از این نهاد نیست ،اما مسعود باقرزاده
کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است؛ اگر
این معادن وارد حریم  ۱۵۰متری دریاچه شدهاند باید برداشت از آنجا ممنوع شود .باقرزاده
کریمی ،معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت
دریاچه ولشت گفت :این دریاچه حدود  ۲۰۰سال پیش از طریق یک واریزه ایجاد شده و
رانش زمین باعث مسدود شدن رودخانه و بوجود آمدن دریاچه بوده است .در این دریاچه
کوهستانی مطالعاتی بسیاری انجام شده است .همچنین گونههای باارزشی مانند اردکماهی
در این دریاچه وجود دارد .معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :برنامههای طبیعتگردی سازمان میراث فرهنگی در حاشیه این دریاچه برگزار
میشود .همچنین سازمان حفاظت محیطزیست با بومگردی سازگار با دریاچه مخالفتی
ندارد ،اما خبر داریم که به شدت در حوضه این دریاچه زمینخواری اتفاق افتاده ،البته این
موضوع مربوط به یکی دوسال اخیر نیست بلکه نزدیک به دو دهه است که این اتفاق میافتد
و این موضوع در حوزه اختیارات ما نیست و منابع طبیعی باید در این زمینه ورود کند.

