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اسپیآر

خبر

با حکم وزیر کشور

مراد هدایت فرماندار نیریز شد

ارگ نیریز

با حکم وزیر کشور مراد هدایت به سمت فرماندار شهرستان نیریز منصوب شد.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی مراد هدایت را به سمت فرماندار
شهرستان نی ریز منصوب کرد.
از ششم خردادماه  1399هدایت پس از بازنشستگی حمید یزدانپناه فرماندار پیشین
به عنوان سرپرست مشغول به کار شد.
وی متولد 1347در شهرستان نیریز میباشند و  25سال سابقه خدمت در وزارت
ادامه در صفحه 3
		
		
کشور رادارد. .

دیوارها تمام 80 ،حجره منتظر آغاز!
محمد جاللی ،نیریزان فارس:

اسپیآر که به نوعی ارگ نی ریز به
شمار میرود دیوارهای دور آن تمام
شده اما  80حجره داخلی آن منتظر
شروع مرمت هستند.
 ۱۶آذر  ۱۳۹۸مرمت قلعه اسپیآر
نیریز آغاز شد.
مجموعهای کهدردل شهر قراردارد اما
سالهاست مورد بیمهری قرار گرفته
بود؛ حتی همسایهها به دلیل مشکالت
بهداشتی که در آنجا ایجاد شده بود

تقاضای تخریب آن راداشتند!
اما در سال گذشته شهرداری نیریز
دست به کار شد و با به کار گرفتن حجت
بابایی که خود از نورآباد لرستان بود و
کارش ساخت خانههای سنگی بود،
مرمت آغاز شد .بیش از  7ماه از اتمام
دیوارهای قلعه میگذرد و حاال بسیار
متفاوتتر از گذشته شده اما شهردار
میگوید  80حجره داخلی آن فع ً
ال در
برنامه قرار ندارد.

ادامه در صفحه 3

قطعی  8ساعته گاز
در روز دوشنبه

خبر
در گفتگو با رئیس تأمین اجتماعی نیریز:

همه چیز درباره حذف دفترچههای
درمان تأمین اجتماعی

رئیس شعبه نیریز حذف دفترچههای درمان را یکی از بزرگترین طرحهای سازمان تأمین
اجتماعی خواند که از اول اسفندماه اجرا شده است .حسین واثقدرباره این طرح گفت:در ابتدا و

چرا پیچ سرداران نمیپیچد؟

از اول خردادماه  1399اعتباردفترچهها برداشته شد و حاال هم بنا شده هیچدفترچه فیزیکیدر
شعب ،کارگزاریها و نمایندگیها چاپ نشود و بیمه شدگان میتوانند بدون نیاز به دفترچه ،به
4

 /نمای هوایی از پیچ بلوار سرداران نیریز /عکس :شهرداری نیریز /بهمن 1399

 80کیلومتر دوچرخهسواری
در ارتفاعات کوه قبله
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راهروهای اختالف

پزشکان و مراکزدرمانی مراجعه و خدمات الزم رادریافت کنند.

دستگیری سارقان

همه چیز
تقصیر
من بود

 600میلیونی
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انغوزه در نیریز

4
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حکایتهای ُقلمراد
خانه شیک
و مجلسی
یکخوابه
برای همه آحاد
جامعه
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عدلآفرینان دادمهر فارس ،اولین مؤسسه داوری نیریز با بیش از دو سال تجربه

سرعت و دقت در رسیدگی ،احتمال زیاد صلح و
سازش ،کمهزینه بودن

در حال حاضر داوری به عنوان یکی از مهمترین
شیوههای خصوصی حل و فصل اختالفات بویژه
در دعاوی حقوقی و خانوادگی پذیرفته شده است.
در گذشته داوری صرفاً ناظر به وساطت در صلح و
سازش بین طرفین بود اما امروزه نهاد داوری
تحوالت گوناگونی سپری نموده و بسیاری از
اختالفات اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی اشخاص
حقیقی و حقوقی در قالب داوری قابل پیگیری و
حل وفصل است.
یکی از معضالت دستگاه قضایی اطاله دادرسی
است.
از جمله علل اطاله دادرسی حجم زیاد پروندههای
وارده بر دستگاه قضایی است .از مهمترین
راهکارهای کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی
مشارکت سایر بخشهای غیرقضاییدر رفع و فصل
خصومت و حل وفصل اختالفات است .قوه قضائیه
برای رسیدن به این مقصود اقدامات گستردهای
انجام داده که تشکیل شوراهای حل اختالف و به
کارگیری ظرفیت مردم در این شوراها از جمله این
اقدامات است.
یکی از نهادهای دیگری که در این راستا مؤثر است
و تا کنون بنا به جهات ودالیل گوناگون ،توجه وافی
به آن نشده داوری است .داوری فرایندی است که
به موجب آن اختالفات طرفین نسبت به حقوق و
تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر
داور حل و فصل میگردد و تصمیم مذکور الزماالجرا
میباشد .به عبارتدیگر رفع اختالف و نزاع حقوقی
میان اصحاب دعوی که ناشی از توافق و اراده

متداعیین توسط فرد یا افراد منتخب میباشد.
داوری نوعی قضاوت خصوصی است لذا داور
تابع قاعده اعتبار امر قضاوت شده و یا قاعده فراق
دادرسی میباشد و رأی داور قطعی و برای طرفین
الزماالجراء است و توسط واحد اجرای احکام
دادگستری در مورد آن اجرائیه صادر میگردد.
مزایای داوری در مؤسسات داوری :
-1دسترسی آسان و راحت حتیدر خارج از ساعات
اداری (افراد میتوانند در مکان و زمان دلخواه و
در محیطهای آرام و دوستانه و بدون تشریفات به
توافق برسند)
 -2سرعت توأم با دقت در رسیدگی (انجام جلسات
با هماهنگی طرفین است و همچنین در داوری
حداکثر مدت  3ماه است و با توافق طرفین میتوان
مدت را افزایشداد .این امردر محاکم قضایی امکان
ندارد .امکان اجرای سریع رأی داور ظرف مدت 20
روز)
 -3هزینههای داوری به مراتب از هزینههای دادگاه
کمتر است و طرفین اختالف هزینههای کمتری
از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری
پرداخت میکنند و حقالزحمه داوران طبق
آییننامه مصوب ریاست قوه قضائیه تا  50میلیون
ریال خواسته  5درصد و نسبت به مازاد  2درصد
خواهد بود.
-4احتمال زیاد صلح و سازش
 -5الزماالجرا بودن آراءداوری
-6امکان انتخاب داور توسط طرفین دعوی و

مزایای مؤسسه
داوری عدلآفرینان
دادمهر فارس:
 /بیش از دو سال سابقه
 /در این مدت  99درصد
پروندهها منجر به صلح و
سازش شده است.
 /آمار موفقیتآمیز
مؤسسه در بین مؤسسات
داوری استان فارس
 /رضایت کامل معاونت
اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه
استان فارس و کانون
داوری استان و همچنین
رضایت مردم

اختالف (این امتیاز در محاکم قضایی وجود ندارد و
افراد در انتخاب داور خود کام ً
ال آزادند)
-7محرمانه و خصوصی بودن فرآیندداوری
-8عدم لزوم رعایت برخی تشریفات و آییندادرسی
(داشتن آزادی عمل و نبود قوانین دست و پا گیر .اما
مقررات مربوط باید رعایت شود)
اشخاص با حضور و مراجعه به مؤسسات داوری از
طریق ثبت شکایت خوددر سامانه هوشمندداوری
الکترونیکی از فرایند رسیدگی به پرونده خود مطلع
خواهند شد و ابالغات و احضاریهها از طریق این
سامانه ابالغ میشود.
موارد و پروندههایی که مؤسسات داوری
صالحیت رسیدگی دارند :
 صدور حکم و رأی در دعاوی حقوقی تا هر مبلغکه باشد.
 رسیدگی به دعاوی اختالفات خانوادگی از قبیلمهریه ،نفقه ،جهیزیه،دعاوی ثبتی
دعاوی به وجود آمدهدر آپارتمانها رسیدگی به دعاوی مشاورین امالک در قسمتقراردادهای امالک و خودرو
 رسیدگی به دعوای بین بانک و مشتریان و صدوررأی
 رسیدگی به دعاوی چک و دریافت خسارت عدمپرداخت و سفته در مواردی که در حین رسیدگی
مورد جعل به وجود آمده باشد.
 رسیدگی بهدعاوی جعل. -اختالف حقوقی حاصله در شراکت افراد و

کشاورزان و مالکین زمینها
 رسیدگی به دعاوی به وجود آمده از قراردادخصوصی افراد
 کسر حقوق توسط بانک از ضامنین و طرح دعویاز طرف ضامن جهت دریافت مبلغ کسر شده از وام
گیرنده
دعاوی راجع به مالک و مستأجر به جز قانون 1356 رسیدگی و صدور رأی در مورد دعاوی حاصله ازخسارت ودریافت خسارت
 تمامیاموری که طرفین توافق حاصل نمایند کهدر مرجعداوری رسیدگیشود.
_ الزم به ذکر است که همه افراد میتوانند از طریق
مراجعه به مؤسسات داوری و قبول توافقنامه به
موضوع مورد دعوی خود با رضایت خوانده در این
مؤسسات رسیدگی کنند.
مؤسسه داوری «عدلآفرینان دا دمهر فارس»

از دیماه سال  1397به عنوان نخستین مؤسسه
داوری شهرستان نیریز ،زیر نظر معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استان فارس
آغاز به کار کرده است.
در پایان ،از حمایتهای ریاست محترم دادگستری
و دادستان محترم شهرستان نیریز و همچنین
رابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمدادگستری
شهرستان تقدیر و تشکر به عمل میآید.
نشانی دفتر مؤسسه داوری عدل آفرینان
دادمهر فارس با مدیریت علی رضائیان:
نیریز ،روبروی دادگستری ،خیابان بسیج ،جنب
نمایشگاه اتومبیل نایذی ،طبقه زیرزمین.
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