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دادنامه 
363-11- شــماره دادنامــه : 9409970361701716 تاریــخ تنظیم : 
1394/11/4 شماره پرونده : 9409980361700903 شماره بایگانی شعبه 
: 940989 خواهان : آقای امیر عباس خیاطی اســکوئی فرزند محمد باقر 
به نشانی اصفهان – خ پروین – خ شیخ طوسی شرقی – روبروی کوچه 
25 –عطاری آدینه – کدپستی : 8198137857 خوانده : آقای امیر منفرد 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- 
مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید رای دادگاه : در خصوص  دعوی آقای امیرعباس خیاطی اســکوئی 
به طرفیت آقای امیر منفرد به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
به اســتناد یک فقره چک به شــماره 952500 – 94/7/3 و گواهی عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر 
تادیه دادگاه با توجه به دادخواســت تقدیمی و تصویر مصدق مســتندات 
ابرازی خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و 
نظــر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونــی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانســته و مستندا به مواد 198، 515، 519 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مــواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
بــه ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/855/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ سررســید لغایت هنــگام پرداخت در حق خواهان 
صــادر واعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- مهدی حاجیلو نشانی : اصفهان – خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 

– طبقه 2 اتاق شماره 214-31163/م الف

دادنامه 
362-11- شــماره دادنامــه : 9409976837000832 تاریــخ تنظیم : 
1394/10/12 شــماره پرونده : 9409980361500674 شماره بایگانی 
شعبه : 940366 پرونده کالسه 9409980361500674 شعبه 10 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409976837000832 
خواهان : خانم شهال ظهیری هرسینی فرزند برانازار به نشانی اصفهان – 
خ جی – ک درمانگاه شهدا نبش ک بهاران پ 1 کدملی 3319750275 
تلفن همراه 09136959850 و کدپســتی 8155139185 خوانده : آقای 
منوچهر بخشی ســراوانی فرزند هادی به نشانی مجهول المکان خواسته 
: حضانت گردشــکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید رای دادگاه : در خصوص دادخواســت خانم شهال 
ظهیری هرسینی فرزند برانازار به طرفیت منوچهر بخشی سراوانی فرزند 
هادی به خواســته حضانت مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در 
جلســه دادرسی بیان نموده اســت که من و خوانده حدودا دو سال است 
که طالق گرفتیم و ما دارای یک فرزند مشــترک به نام شایان 13 ساله 
متولد 81/10/22 هســتیم که در نزد مــن زندگی می کند ،خوانده حدودا 
یک ســال است که اصال به ســراغ فرزندش نیامده اســت و هیچ نفقه 
ای پرداخت نکرده اســت ، همسرم ســابقه اعتیاد به مواد مخدر داشت و 
همچنین دارای سوابق کیفری زیاد است و صالحیت نگهداری از فرزندم 
را ندارد لذا تقاضا دارم حضانت فرزندم به من واگذار شــود استعالم بعمل 
آمده و زندان مرکزی اصفهان حکایت از ســوابق متعدد کیفری خوانده با 
موضوع اســتعمال تریاک ، نگهداری مواد مخدر و اعتیاد ، کالهبرداری و 
خیانت در امانت ، جعل و اســتفاده از سند مجعول و توهین و تهدید دارد 
علیهذا دادگاه با توجه به شــرح دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان در 
جلسه دادرسی ، عدم حضور خوانده جهت هرگونه دفاع موثر در رد ادعای 
خواهان سوابق کیفری زوج، نظریه مشاور محترم قضائی دعوی خواهان 
را ثابت تشــخیص و مســتندا به ماده 41 و45 قانــون حمایت خانواده و 
ماده 1173 قانون مدنی حضانت فرزند مشــترک به نام شایان به خواهان 
واگــذار می گــردد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این شــعبه می باشد. رئیس شــعبه 10 دادگاه خانواده 
اصفهان-  شــفیع زاده نشــانی : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شــهید 
نیکبخت – ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان – طبقه 2 اتاق 

شماره 203-31164/م الف 

دادنامه 
361-11- شــماره دادنامــه : 9409970354301157 تاریــخ تنظیم : 
1394/11/1 شــماره پرونده : 9409980364801157 شــماره بایگانی 
شــعبه : 940651 پرونده کالســه : 9409980364801157 شعبه 117 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 117 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 
9409970354301157 شــاکی : شهرداری متهم : آقای فرهاد خجسته 
به نشــانی فعاًل مجهول المــکان اتهام : ریختن زبالــه ، نخاله ، مصالح 
ســاختمانی ، روغن موتور و مانند آن در راهها و راه آهن و حریم قانونی 
آنها یا انجام عملیاتی که موجب اخالل در امر تردد و ســایل نقلیه شده و 
یا ایجاد راه دسترســی گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید رای دادگاه 
: در خصوص اتهام آقای فرهاد خجســته متصدی سوپرمارکت آفتاب دائر 
بر تخلیه غیر مجاز پســماند در محیط موضوع شکایت شهرداری منطقه 
نه اصفهان بشــرح کیفر خواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب 
اصفهــان با عنایت به مندرجات پرونده ، گزارش اولیه و عکس های تهیه 
شــده از محل ، شیوه اظهارات نماینده اداره شاکی در مقام طرح شکایت 
، عــدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه وقوع بزه از ناحیه مشــارالیه بر 
دادگاه محرز و مســلم است لذا مستندا به ماده 16 قانون مدیریت پسماند 
حکم بر محکومیت متهم بــه پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در 
حــق صندوق دولت صادر و اعالم می گــردد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس 
ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 
اســتان اصفهان است. رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان )117 
جزایی سابق( - زین العابدین نشانی : اصفهان – چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 4 اتاق شماره 

458-31165/م الف

دادنامه 
360-11- شــماره دادنامــه : 9409970350501533 تاریــخ تنظیم : 
1394/8/30 شماره پرونده : 9409980350500325 شماره بایگانی شعبه 
: 940368 پرونده کالسه : 9409980350500325 شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970350501533 
خواهــان : آقای محمد مهدی حاجیان حســین آبــادی فرزند ابراهیم با 
وکالت آقای سعید بهرامی نسب فرزند زال به نشانی اصفهان- شهرستان 
اصفهان – بهارستان – خیابان الفت غربی نرسیده به میدان ولیعصر طبقه 
فوقانی دفتر اسناد رســمی 110 بهار خواندگان : 1 –آقای صفدر رضایی 
فرزنــد نجفعلی 2- آقای علی خادمی زاده فرزند احمد همگی به نشــانی 
مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 
چک – 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات 
پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال ختم رســیدگی را اعالم  وبه شرح 
زیــر مبادرت به صدور و انشــا رای می نمایــد رای دادگاه : در خصوص 
دعوی خواهان محمد مهدی حاجیان حسین آبادی فرزند ابراهیم بطرفیت 
خواندگان 1- آقای صفدر رضایــی فرزند نجفعلی 2- آقای علی خادمی 
زاده فرزند احمد به خواســته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال به استناد 
1 فقره چک به شــماره 371450 بتاریــخ 1394/4/1 و گواهیهای عدم 
پرداخــت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی خواهان و 
تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
نســبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نگردیده و ایــراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل 
نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 
198، 515، 519 قانون آئین دادرســی مدنی و مــواد 310  و313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده 
بــه پرداخت مبلغ 000/ 130/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 
4040000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت دیرکرد وفق شاخص 

اعالمــی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در 
حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل 
تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان-  خســروی فارسانی نشانی : اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خیابان شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 

یک اتاق شماره 105-31176/م الف

دادنامه
359-11- شــماره دادنامــه : 9409970350500966 شــماره پرونده : 
9409980350500007 شــماره بایگانی شعبه : 940007 تاریخ تنظیم : 
1394/6/7 پرونده کالسه : 9409980350500007 شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970350500966 
خواهان : بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری با وکالت خانم نیلوفر 
قاضی نوری فرزند خســرو به نشانی اصفهان چهارراه توحید ط دوم بانک 
ملت ساختمان بهســامان واحد 7 موسسه حقوقی جم خواندگان 1-آقای 
بهنام هادی پور بروجنی فرزند عبدالرسول به نشانی  اصفهان خ همدانیان 
ک شــهید علیرضا قاعدی پ 2، 2- خانم فاطمــه رامی ) راحی ( فرزند 
هوشــنگ به نشــانی اصفهان خ چمران خ آل محمد ک بنفشه پ 265 
) مجهول المکان (3- آقای محمدرضا شــرافت فرزند حســین به نشانی 
اصفهان خ کاشانی شمالی خ جامی کوی شهید عباس شهبازی بن بست 
شــریعتی پ و31 )مجهول المکان ( خواســته ها : 1- مطالبه خسارات 
دادرســی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت تسهیالت 
وام دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و با اســتعانت ازخداوند قادر متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- محمدرضا شرافت فرزند 
حســین 2- بهنام هادی پور بروجنی فرزند عبدالرســول 3- فاطمه رامی 
فرزند هوشنگ و به خواسته مطالبه مبلغ دویست و هفتاد و هفت میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 225252 مورخ 93/4/3 از حســاب 
جاری شــماره 490800027311 عهده بانک سپه شعبه خیابان آیت اله 
کاشانی اصفهان و خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده وجود اصل چک و گواهی عدم 
پرداخــت وجه آن در ید خواهان که مصون از ادعای جعل و تخدیش می 
باشــد و اینکه خوانده ردیف اول بعنوان وام گیرنده چک موصوف را صادر 
و خوانندگان ردیفهای دوم و ســوم بعنــوان ضامنین وام چک فوق الذکر 
را ظهرنویســی نموده اند و با عنایت به عدم حضور خواندگان در جلســه 
دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلســه دادگاه به آنان و اینکه خواندگان 
هیچگونه دفاعی نســبت به دعوی مطروحه اقامه ننموده اند لذا دادگاه به 
اســتناد مواد 249و 313و 314و 315 قانون تجارت و نیز مواد 502 و515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی خواندگان فوق الذکر را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویست 
و هفتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت ناشی 
از تاخیــر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم 
وفق جدول شــاخص سالیانه نرخ تورم از ســوی بانک مرکزی و هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مصوب در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاههای تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد.دادرس شعبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان – موسوی خوانساری نشانی : اصفهان – خیابان 
چهارباغ باال – خیابان شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان – طبقه یک اتاق شماره 105-31178/م الف

دادنامه 
358-11- شــماره دادنامــه : 9409970351201719 تاریــخ تنظیــم : 
1394/10/13 شماره پرونده : 9209980351201154 شماره بایگانی شعبه 
: 921184 پرونده کالسه : 9209980351201154 شعبه 12 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی خواهان : خانم اعظم محبی اشنی 
با وکالت خانم فاطمه اکبری علویجه فرزند حســین به نشانی اصفهان – 

مهردشت اصفهان – مهردشــت علویجه خ امام روبه روی بانک صادرات 
خوانده : آقای اصغر زراعتی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه طلب رای دادگاه : دعوی خانم اعظم 
محبی با وکالت خانم فاطمه اکبری بطرفیت آقای اصغر زراعتی بخواســته 
مطالبه مبلغ 124/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به مســتندات ابرازی خواهان از جمله صورتجلسه مورخ 92/7/3 شعبه 28 
شــورای حل اختالف اصفهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و خوانــده در دادگاه حضور نیافته و 
دفاعی بعمل نیاورده است محمول برصحت است لذا دادگاه به استناد مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 124/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 62000 ریال 
بابت مجموع خسارات دادرســی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
مطالبه 92/10/7 تا تاریخ وصول بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود با توجه به اعسار خواهان در پرداخت 
هزینه دادرســی مبلغ 3/720/000 ریال هزینه دادرســی در مرحله اجرای 
حکم از محل وصول محکوم به اخذ خواهد گردید. رئیس شعبه 12 دادگاه 
حقوقــی اصفهان – جعفر زمانی نشــانی : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان – طبقه 1 اتاق 

شماره 120-31186/م الف

دادنامه 
357-11- شــماره دادنامــه : 9409970351201835 تاریــخ تنظیم : 
1394/10/26 شــماره پرونده : 9209980351201282 شماره بایگانی 
شــعبه : 921318 پرونــده کالســه : 9209980351201282 شــعبه 
12 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان تصمیم نهایی شــماره 
9409970351201835 خواهان : موسســه مالی اعتباری عســگریه به 
مدیریت عاملی سید امین جوادی با وکالت آقای جالل ضیائی فرزند محمد 
حسن به نشانی خراسان رضوی – مشهد – مشهد معلم 57 صدف 30/3 
پ 47 ط اول و آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی 
خ شــیخ صدوق شمالی روبروی ســه راه مفید موسسه اعتباری عسگریه 
خواندگان : 1- آقای رضا خورشــیدی به نشانی اصفهان خ پروین خ شیخ 
طوسی شــرقی خ میثم جنب کتابخانه استاد همایی ک شکوفه مجهول 
المکان 2- شــرکت خرد سازان ســپاهان به مدیریت عاملی محمدرضا 
مصری نژاد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 157 واحد 
4، 3- آقای حسین علی هنرمند به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ساختمان 157 ط 4 مجهول المکان 4-آقای امیرحسین ودادی به نشانی 
اصفهان خ میرفندرســکی ســاختمان 99 ط زیرزمین 5- آقای سید امیر 
مقدس به نشــانی اصفهان خ میر پ 65 خواسته : مطالبه طلب گردشکار 
: دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بــه صدور رای می نماید رای دادگاه : در خصوص دادخواســت 
موسســه مالی و اعتباری عســگریه با وکالت آقای جالل ضیایی و یاسر 
شــیروانی زاده به طرفیت شرکت خودسازان سپاهان و آقایان امیر حسین 
ودادی ، حســین علی هنرمند ، سید امیر مقدس و رضا خورشیدی مبنی 
بر مطالبه 310/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با عنایت به قرار اســتنادی خواهان و عدم حضور و دفاع خواندگان دادگاه 
خواســته خواهان را محمول بر صحت تشــخیص و مستندا به مواد 403 
قانون تجارت 198- 515- 519 قانون آئین دادرســی مدنی خواندگان را 
متضامنا به پرداخت 67/249300 ریال با احتســاب خسارت تاخیر تادیه 
روزانه 253/109 ریال از 92/11/6 تا زمان پرداخت و بالســویه جمعا به 
پرداخت 14/775/745 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نماید و خواســته خواهان مازاد بر آن را وارد ندانســته و حکم بر بی حقی 
خواهان نســبت به آن صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
رئیس شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – جعفر زمانی نشانی : 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل 

استان اصفهان – طبقه 1 اتاق شماره 120-31187/م الف

مرکز توانبخشی بیماران »ام اس« 
در اصفهان افتتاح می شود

خبر ویژه

9 منطقه شهر اصفهان 
صاحب معاونت فرهنگی شد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان 
گفت: تا امروز معاونت های فرهنگی در شهرداری 9 
منطقه مستقرشده اند و در آینده نزدیک همه مناطق 
15 گانه دارای یک معاونت فرهنگی مجزا خواهند شد. 
به گزارش فارس، اصغر آذربایجانی با اشاره به تغییرات 
انجام شده در ساختار بخش های فرهنگی شهرداری، 
اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بحث فرهنگی 
موضوع ســاختاری بود که لزوم یک باز مهندسی 
احساس می شــد، مطالعات مختلف انجام گرفت و 
جمع بندی این بود که یک سازمان فرهنگی تفریحی 
با رویکرد اجرای برنامه های شــهری داشته باشیم. 
وی افزود: درعین حال حرکت های محله محورمان 
به ســمت خود مناطــق و در معاونــت فرهنگی 
شهرداری های مناطق سوق پیدا کند، ازآنجاکه مردم 
در محالت و مناطق مسئوالن را از خودشان می دانند 
حس تعلق اجتماعی بیشتری شکل می گیرد.رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اعالم کرد: تا امروز معاونت های فرهنگی در شهرداری 
9 منطقه مستقرشده اند و در آینده نزدیک همه مناطق 
15 گانه دارای یک معاونت فرهنگی مجزا خواهند 
بود. وی تصریح کرد: فرهنگسراها، مراکز فرهنگی، 
سالن های مطالعه و کتابخانه ها با رویکرد محله محوری 
از زیرمجموعه ســازمان فرهنگی تفریحی خارج و 
ذیل حوزه معاونت های فرهنگی مناطق مدیریت شده 
و ادامه فعالیت خواهند داد. آذربایجانی تأکید کرد: از 
طرفی با این تغییرات ســاختاری، سازمان فرهنگی 
تفریحی به یک سازمان چابک، منعطف و تخصصی تر 
در حوزه شهری مبدل می شود. وی افزود: همچنین 
این اتفاق منجر به افزایش فعالیت های شهری خواهد 
شد، چراکه تا قبل از این بیشتر انرژی سازمان فرهنگی 
تفریحی متوجه مراکز فرهنگی محالت بود، اما در 
آینده فقط فرهنگســراهای تخصصی زیرمجموعه 
سازمان فرهنگی تفریحی ادامه فعالیت خواهند داشت. 
وی  اذعان داشت: با وجود این که بودجه فرهنگی در 
دو سال گذشته پنج برابر شده و 16 درصد از کل بودجه 
شهرداری را در برمی گیرد، این افزایش را مردم حس 
نکردند و در انجام مأموریت های شهری فاصله زیادی 

با نقطه مطلوب داریم.

پارلمان شهر

اصــفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
به مناسبت ایام اهلل دهه فجر، مرکز توانبخشی بیماران 
»ام اس« در اصفهان افتتاح می شــود. به گزارش مهر، 
محسن مؤمنی اظهار داشت: افتتاح مرکز توانبخشی 
بیماران »ام اس« در اســتان اصفهان و تخفیف ویژه 
به مددجویان توانبخشی در مورد خدمات فیزیوتراپی، 
کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی، اورتز، پروتز و 
کفش طبی، از برنامه های معاونت بهداشت، درمان و 
توانبخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان در دهه 
مبارک فجر است. وی همچنین با اشاره به برنامه های 
جوانــان هالل احمر در این هفته عنوان کرد: برگزاری 
مرحله استانی ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی ویژه 
اعضای سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، فراخوان 
عضویت اعضا توســط واحد جوانان، برگزاری مراسم 
بزرگداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی همراه با 
خاطره گویی پیشکسوتان انقالب، برپایی ایستگاه های 
فرهنگی، برگزاری مســابقات کتاب خوانی با موضوع 
انقالب اسالمی و ســازماندهی اعضا برای حضور در 
راهپیمایی 22 بهمن ازجمله برنامه های معاونت جوانان 
در این دهه است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان اعالم کرد: عطرافشانی، غبارروبی و گلباران 
مزار مطهر شهدا، بازدید از خانواده های معظم شهدای 
جمعیت هالل احمــر از دیگر برنامه های دهه فجر در 
هالل احمر استان اصفهان است. وی گفت: به منظور 
نکوداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، هالل احمر استان در حوزه ستادی و 26 
شعبه این جمعیت برنامه های متنوع فرهنگی، امدادی، 
آموزشی و ورزشــی را اجرا خواهد کرد. مؤمنی افزود: 
پوشش امدادی راهپیمایی 22 بهمن، اجرای مانورهای 
امدادی، اجرای مسابقات کشــوری امداد و نجات در 
رشــته های آوار و ارتفاع، اجــرای دوره های بازآموزی 
امداد و نجات نجاتگران پایگاه های بین شهری ازجمله 
برنامه های معاونت امداد و نجات در این ایام است. وی 
تصریح کرد: در حوزه داوطلبان اعزام کاروان سالمت به 
مناطق محروم، اجرای طرح نیابت با رویکرد پیشگیری 
و سالمت، برپایی چادرهای سالمت و انجام تست قند 
و کنترل فشارخون برای مراجعان و عضوگیری از عموم 
مردم بخشی از برنامه های این حوزه در دهه فجر است.

فاطمه نوری|  ظهور مدرنیسم و پست مدرنیسم در کنار 
مزایایی که برای افزایش رفاه بشریت داشته، درزمینه 
ارزش هــا و میراث معنوی باعث بــروز عقب  گردی 
محسوس شــده است. دنیا پس از سال ها آزمون وخطا 
دریافته که حفظ ارزش های معنوی و میراث ناملموس 
جوامع یکی از مهمترین ضرورت های بشــریت است. 
یکی از میراث ناملموس دیرین ایران، ریش ســفیدی 
و میانجیگری بــوده؛ اصلی برای حل وفصل منازعات 
خانوادگی، قبیله ای و حتــی کاری. این اصل در کنار 
بســیاری از میراث ناملموس ایرانی در حال کمرنگ 
شدن بود، ورود سازمان های مردم نهاد برای زنده کردن 
این اصل در حال فراموشــی، جای بســی خوشنودی 
است. شامگاه 11 بهمن سال 94، اصفهان شاهد افتتاح 
نخســتین مجمع امور داوری و میانجیگری در استان 
اصفهان با شعار »اصفهان شهر صلح و دوستی« بودیم. 
در این آئین جمع بزرگی از وکال و حقوقدان به نام کشور، 

مسئوالن استانی و شهری حضور داشتند.
Á  میانجیگری، قدیمی ترین شیوه برقراری

صلح و دوستی
شــهردار اصفهان در این مراســم بابیــان اینکه 
میانجیگــری و داوری، بحث جدیدی برای ایرانی ها 
نیســت، افزود: داوری و میانجیگری از قدیمی ترین 
شــیوه ها برای برقراری صلح و دوستی در ایران بوده 
اســت. مهدی جمالی نژاد با اشاره به سوابق تاریخی 
داوری و میانجیگری در ایران و سایر کشورها گفت: 
اگر ما به دنبال داشتن کشوری امن هستیم باید بدانیم 
پیش شرط داشتن این شــرایط برخورداری از امنیت 
اجتماعی است. وی یکی از مشخصات شهر اسالمی 
را حاکم بودن آرامش بر آن دانســت و افزود: در یک 
شهر اســالمی مردم چندرنگ نیســتند، با یکدیگر 
دوگانه برخورد نمی کنند و با یکدیگر همدل و همسو 
هستند. وی با اشاره به اینکه در طول سالیان گذشته 
فرهنگ هــای اصیل و میراث معنــوی ما در معرض 
فراموشــی قرارگرفته اســت، گفت: بخشی از احیای 
این میراث بر عهده سازمان های مردم نهادی ازجمله 
مجمع امور داوری و میانجیگری اســت. جمالی نژاد 
ابــراز امیدواری کــرد که این مجمــع با یک همت 
بی منت بتواند نقش مهمی در کاهش حضور مردم در 
دادگاه ها و دادســراها داشته باشد و مسیر تبدیل شدن 

اصفهان به شهر صلح و دوستی را بیش ازپیش هموار 
کند. وی خاطرنشــان کرد: بــا موفقیت مجمع امور 
داوری و میانجیگری اصفهان، می توان انتظار داشت 
که این نهاد به عنوان یک الگوی مناسب برای کاهش 
اختالفات و مراجعات به مراکز قضایی به ســرعت به 

سایر استان های کشور تسری یابد.
Á  داوری و میانجیگری، نظام جایگزین نظام

رسمی قضایی
نائــب رئیس مجمع امــور داوری و میانجیگری 
اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد: نقش داوری 
و میانجیگری به عنوان نظامی جایگزین در کنار نظام 
رســمی قضایی و دادگاه ها نقشــی مؤثری درزمینه 
کاهش تعداد پرونده هاست. صفرعلی جعفری با اشاره 
به چالش های امروز دستگاه قضایی از جمله افزایش 
پرونده های قضایی، اطاله دادرسی، صرف هزینه های 
بســیار برای دولت و مردم در رسیدگی به پرونده ها 
گفت: مردم ما اغلب خواستار رسیدگی به مسائلشان 
به صورت محرمانه و بدون آبروریزی هستند و فرهنگ 
صلح و ســازش می تواند نقشــی مهم در این زمینه 
داشته باشــد. وی نتایج امر داوری و میانجیگری در 
سایر کشــورها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش 
پرونده های قضایی می تواند فرصتی مناســب برای 

رسیدگی دستگاه قضا به گرونده های مهم باشد.
Á                   دلیــل افزایــش مراجعات مــردم به

دستگاه قضا
یک قاضی دادگســتری اصفهان به نمایندگی از 
دستگاه قضایی استان نیز در این مراسم یکی از علل 
ریشه ای افزایش پرونده های قضایی و مراجعه بسیار زیاد 
مردم به دستگاه قضایی را ناشی از کم کاری نهادها و 
ارگان های دیگر دانست و افزود: اگر نهاد خانواده، نهاد 
آموزش وپرورش، نهاد آموزش عالی و دســتگاه های 
تبلیغی و رسانه ای و سایر ارگان ها به خوبی فعالیت داشته 
باشند، بسیاری از چالش های ما کاهش خواهد یافت. 
محمدرضا محمدی جرقویه ای خاطرنشان کرد: هرچند 
دالیلی برای جرم ازجمله فقر و بیکاری نیز مطرح شده 
اما بررسی ها نشان می دهد که در بیشتر کشورها باوجود 
آمار باالی بیکاری و فقر رجوع مردم به دســتگاه قضا 
کمتر است. وی اظهار کرد: مجوز فعالیت مجمع داوری 
و میانجیگری در قالب یک سازمان مردم نهاد از دو سال 

پیش در دستگاه قضایی ایران به تصویب رسید.
Á  اختیارات سازمان های مردم نهاد قضایی

محدود است
محمدعلی اردبیلی، حقوقدان برجســته کشور نیز 
در این مراســم افزود: صلح و ســازش در کشور ما امر 

پذیرفته شــده ای اســت و تاریخ آن را می توان به ورود 
آریایی ها به ایران نسبت داد، این آیین بسیار ریشه دار و 
عمیق است و هنوز هم در تعدادی از استان های کشور 
روشی برای حل وفصل منازعات است. وی میانجیگری 
و ریش سفیدی را روشی مؤثر برای حل وفصل مشکالت 
مردم دانست و گفت: این روش به مراتب مؤثرتر از ورود 
نا به جای دســتگاه قضا برای حل مشکالت است. وی 
تصریح کرد: برخی از مداخالت دستگاه قضا نه تنها معضل 
را برطرف نساخته بلکه بر شدت آن افزوده است. حقوقدان 
برجسته کشور بابیان اینکه داوری و میانجیگری آئینی 
کهن است، اظهار کرد: سابقه تشکیل دادگستری در ایران 

به بیش از 100 سال نمی رسد.
Á  ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق

روش های غیر قضایی
رئیس هیئت مدیره مجمع امور داوری و میانجیگری 
اصفهان نیز در سخنانی کوتاه اظهار کرد: نعمت امنیت 
که از زیرساخت های صلح، دوستی و آشتی است، حقیقتًا 
مدیون خون پاک شــهدا و حضرت امام خمینی  )ره( 
هســتیم و از طرف دیگر تداوم و حفــظ این امنیت را 
مدیون تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری بوده ایم که با 
هشدارهای به موقع ایران را از بزنگاه های تاریخی و چالش 
در امان نگه داشــته اند. رضا برادران اصفهانی با اشاره به 
ناامنی و شرایط بحرانی کشورهای اطراف ایران در حوزه 
امنیت، ایران از امنیت بی نظیری برخوردار است. رئیس 
هیئت مدیره  مجمع داوری و میانجیگری اصفهان با اشاره 
به سابقه آئین کهن داوری و میانجیگری در ایران اظهار 
کرد: صلح، آشتی و سازش برای حل وفصل مشکالت 
میان مسلمین چندین بار در آیات نورانی قرآن مجید تکرار 
شده است. وی فلسفه و اساس تشکیل این نهاد را آیات 
قرآن، روایت اهل بیت و منش اسالمی عنوان کرد و گفت: 
چشم انداز مجمع داوری و میانجی گری اصفهان به عنوان 
نخستین مجمع داوری ســازمان مردم نهاد در کشور، 
ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق روش های غیر 
قضایی و جایگزین کردن آن ها به جای روش های قضایی 
اســت. برادران اصفهانی در پایان یادآور شد: آموزش و 
تربیت داوران متخصص در زمینه های متعدد، آموزش 
میانجیگری  ماهر برای رسیدگی به اختالفات ارجاع شده 
به دور از هرگونه جانب داری ازجمله وظایف تعریف شده 

برای این سازمان مردم نهاد است.

در مراسم افتتاح نخستین مجمع امور داوری و میانجیگری در استان اصفهان مطرح شد

ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق روش های غیر قضایی


