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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهـان در دیـدار نـوروزی کارکنان با 
اشاره به شـعار سال " اقتصاد مقاومتی، 
اقـدام و عمـل" گفت: خدمت رسـانی 
مضاعـف و مدیـون نبودن بـه مردم دو 

راهبرد اساسـی شرکت آبفا استان اصفهان در سال 95 است که 
با فعالیت مسـتمر سـازمانی و عملکرد صحیح اخالقی عملیاتی 

می شود.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس هاشـم امینی رضایت 
خداونـد را در گرو رضایت مردم دانسـت و با بیان اینکه مطلع و 
پایان سال 95 مزین به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا )س( است 
اعالم کرد: فعاالن در صنعت آبفا میراث دار مهریه گرانقدر ایشان 
هستند و بنابراین همه کارکنان در شرایط کنونی با وجود تداوم 
و اسـتمرار خشکسـالی و احتمال کمبود منابع آبی در تابستان 
بایـد در جهت تامین و توزیع عادالنه آب شـرب، تالش بی وقفه 
داشـته باشـند.وی در ادامه به جایگاه شـرکت در صنعت آب و 
فاضالب پرداخت و تصریح کرد: در سـال های اخیر شـرکت آبفا 

استان اصفهان در بسیاری از زمینه ها به دلیل عملکرد...

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
آذربایجان شـرقی گفت: دسـتاوردهای 
بخش کشـاورزی در دو سـال گذشـته 
نمونه شـاخصی از سیاست های اقتصاد 

مقاومتی بوده اسـت. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مهندس کریـم مهری یکی از مهم ترین صحنه های 
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را در دو سـال گذشـته، بخش 
کشاورزی دانسـت و افزود: سال 95 از سوی رهبر معظم انقالب 
تحت عنوان "اقتصـاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نامگذاری شـده 
و بایـد بگویم یکـی از مهم تریـن صحنه های اقـدام و عمل در 
اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی است چرا که اهتمام به اقتصاد 
مقاومتی و تدوین سند اقتصاد مقاومتی از سال 93 و پس از ابالغ 
مقام معظم رهبری در بخش کشـاورزی شـروع شده و اقدامات 
عملـی در جهت تحقق آن صورت پذیرفته اسـت. وی ادامه داد: 
سـخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
در مصاحبـه اخیرشـان به اینکـه جهاد کشـاورزی موفق ترین 

دستگاه سال 94 در اجرای برنامه های اقتصاد ...

خدمت رسانی پایدار برنامه 
راهبردی آبفا استان اصفهان 

در سال 95

یکی از مهم ترین صحنه های 
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی 

بخش کشاورزی است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

30 هزار و 800 بازرسی تعزیراتی 
درنوروز انجام شد
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ــور گفت كه از 7 هزار نفر زندانى  ــتاد ديه كش رئيس س
ــتاد ديه، 5هزار نفر  ــم غيرعمد متقاضى كمك از س جرائ

محكومان مالى هستند. 
ــداهللا جواليى در آيين بهره بردارى از ساختمان  سيداس
ــتان در اهواز اظهار كرد: بيشترين آمار  ــتاد ديه خوزس س
ــور را محكومان مالى  ــتاد ديه كش متقاضيان كمك از س

ــكيل  ــس از آن زندانيان مهريه با تعداد 2هزار نفر تش و پ
مى دهند. 

ــى از  ــامل زندانيان ناش ــزود: بقيه متقاضيان ش وى اف
حوادث تصادفات و تخلفات غيرعمد و شبه عمد هستند. 
ــوادث و اتفاقات يا  ــراد در اثر ح ــى گفت: اين اف جوالي
ــدند كه ستاد  ــتن از قوانين گرفتار زندان ش آگاهى نداش

ديه مكان و سنت حسنه اى براى رهايى اين افراد از زندان 
است. 

ــالمى اتاق  ــا بيان اينكه در حكومت اس ــه ب وى در ادام
ــاختمان ديه در اهواز  ــته نداريم، اظهاركرد: افتتاح س بس
ــه كار خود را بهتر  ــتاد دي ــود تا متوليان س موجب مى ش
ــهولت  ــخگويى به متقاضيان نيز با س ــش ببرند و پاس پي

بهترى صورت گيرد. رئيس ستاد ديه كشور با بيان اينكه 
ــتاد ديه در سراسر كشور به طور مرتب زندانيانى را آزاد  س
ــخ به همه  ــال پاس ــد: در ماه پايانى س مى كند، يادآور ش
مراجعان با همت بيشترى انجام مى شود و آزادى زندانيان 
در دو هفته گذشته با توجه به حجم پرونده ها قابل توجه 

بوده است. 

ــتاد ديه تنها تشكيالتى  ــاره به اينكه س جواليى با اش
ــره براى  ــنه بدون به ــهيالت قرض  الحس ــت كه تس اس
ــم مى كند، گفت: مردم در رعايت قوانين  زندانيان فراه
ــه دقت  ــد مهري ــت تعه ــى و رعاي ــى و رانندگ راهنماي
ــتفاده  ــند و توصيه موكد نيز اس ــته باش ــترى داش بيش

درست از دسته چك است. 

رئيس ستاد ديه كشور: 
7 هزار زندانى متقاضى كمك از ستاد ديه هستند

30 هزار و 800 بازرسى تعزيراتى درنوروز انجام شد

ــوع جرم قوه قضاييه  ــگيرى از وق معاون اجتماعى و پيش
گفت: نياز به يك قانون اجرايى داريم كه پيشگيرى را بيشتر 
ــد و براى پيشگيرى سازوكار  ــته به رسميت بشناس از گذش
ــگيرى از وقوع  ــزارش معاونت اجتماعى و پيش ببيند. به گ
جرم قوه قضاييه، محمدباقر الفت افزود: همچنين اين مرجع 
ــرد و تكاليف ويژه را براى  ــد اعتبارات الزم را در نظر بگي باي

دستگاه ها تعريف كند تا به موضوع پيشگيرى بيشتر اهميت 
داده شود. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا دبيرخانه شوراى 
ــده است يا خير، گفت:  ــگيرى از وقوع جرم تشكيل ش پيش
ــكيل نشده است، منتظر هستيم كه  اين دبيرخانه هنوز تش
رياست قوه قضاييه تصميم خودشان را اعالم كنند البته به 
ــگيرى را به عنوان دبير شوراى  صورت شفاهى معاونت پيش

پيشگيرى اعالم كردند و دبيرخانه شورا هم چنانچه معاونت 
به عنوان دبير معرفى شود، به طور قطع ساختمان اين معاونت 
خواهد بود. وى در رابطه با اينكه آيا اين قانون همه نيازهاى 
ــگيرى را مرتفع مى كند يا خير، تصريح كرد: البته اين  پيش
ــات و اقدامات  ــه اتكايى براى تصميم ــون مى تواند نقط قان
ــد. قانونگذار با تصويب اين قانون در واقع به  پيشگيرانه باش

ــمى پذيرفته است كه عمليات پيشگيرى با يك  صورت رس
ــخص و تصميمات و مصوبات مشخصى بايد در  مرجع مش
ــخاص حقيقى و  ــازمان ها و ادارات و اش تصميمات تمام س

حقوقى به هر حال صورت بگيرد. 
ــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه  معاون اجتماعى و پيش
در ادامه اظهار كرد: قانونگذار با تصويب اين قانون دغدغه 

خودش را در پيشگيرى از وقوع جرم اعالم كرده است كه 
ــيار مثبتى است كه رخ داده و  خود اين اقدام يك گام بس
جاى اميدوارى است كه نگاه قانونگذار به پيشگيرى است 
و به نوعى بقيه دستگاه ها را مكلف كرده است كه در يك 
اقدام هماهنگ به جنگ با جرم بروند و جلوى آسيب هاى 

اجتماعى را بگيرند ولى متاسفانه كافى نيست. 

ــتوران در جاده  ــى از پلمپ 16 رس ــازمان تعزيرات حكومت ــس س رئي
ــى  چالوس خبر داد و گفت: طى ايام نوروز، 30 هزار و 800 مورد بازرس
از سوى گشت هاى مشترك تعزيراتى در سراسر كشور انجام شده است. 
به گزارش خبرنگار اجتماعى ايرنا، عليرضا جمشيدى در نشست خبرى 
ــترك سازمان تعزيرات حكومتى از 16 اسفند سال  افزود: گشت هاى مش
ــدت 30 هزار و 800  ــال 95 برگزار و طى اين م ــا 14 فروردين س 94 ت
ــى انجام شد كه نسبت به سال قبل كه 12 هزار مورد بود، افزايش  بازرس

139 درصدى بازرسى ها را داشتيم. 
ــازمان هاى مختلفى همكارى  ــى ها س ــه داد: در اين بازرس وى ادام
ــتند كه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزى،  داش
ــروى انتظامى،  ــكى و همچنين ني ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــكارى و هميارى الزم را  ــاق اصناف هم ــتاندارد و ات ــازمان ملى اس س

با ما انجام دادند. 
ــترك به حدود 30 هزار پرونده  ــيدى افزود: در بازرسى هاى مش جمش
ــد كه عمدتا مربوط به تخلفات در حوزه هاى كاال، خدمات  ــيدگى ش رس
ــت و درمان و  ــاق كاال و ارز و همچنين بهداش ــى و غيرصنفى، قاچ صنف

دارو بوده است. 
رئيس سازمان تعزيرات حكومتى تصريح كرد: در مدت بازرسى ها، بيش 

از 736 ميليارد ريال جريمه نقدى براى متخلفان به اجرا گذاشته شد. 
ــال گذشته كاهش  ــبت به س وى ادامه داد: ميزان تخلفات تعزيرات نس
يافته و بنا بر توصيه مقام معظم رهبرى و انتخاب عنوان اقتصاد مقاومتى 
ــال با برنامه ريزى، برخوردى وسيع در  ــال 95، امس اقدام و عمل براى س

مقابله با قاچاق كاال و ارز خواهيم داشت. 
جمشيدى افزود: در كشور حدود 20 ميليارد دالر در سال 93 براساس 
ــتاد كاال و ارز، قاچاق انجام شده است كه مى تواند توليد  ــمى س آمار رس

ملى كشور را نابود كند و اين حجم كاال خسارات جدى در پى دارد. 

وى گفت: در قاچاق كاال 3 درصد و همچنين 2 درصد پرونده هايى كه 
مبلغ آنها از يك ميليارد ريال باالتر است، كشف و ضبط شده و همچنين 
ــازمان يافته قاچاق كاال و ارز به وفور ديده مى شود كه در  ــادهاى س فس

حيطه هاى مختلف، ضروريست برنامه ريزى جامع داشته باشيم. 

ــت  ــده موارد قاچاق كه داراى اهميت اس ــيدى تصريح كرد: عم جمش
ــرزى و مناطق آزاد  ــم اظهارى، بازارچه هاى م ــى همچون ك در بحث هاي
ــده كه براى نمونه فقط در استان ايالم سهميه برنج  ــاهده ش به وفور مش
ــتان، برنج به صورت قاچاق  ــينى بوده كه سه برابر جمعيت اس مرزى نش

وارد شده است. 
ــه داد: جريمه هاى نظام صنفى  ــازمان تعزيرات حكومتى ادام رئيس س
ــال جارى بنا بر ميزان نرخ تورم افزايش خواهد يافت اما بايد براى  در س
ــدى برنامه ريزى كرده و  ــم قوانينى جدي ــات صنفى بتواني ــش تخلف كاه
ــود تا نتيجه مطلوبى حاصل  ــتر ش همچنين برخوردها و مجازات ها بيش

شود. 

فعاليت يگان انتظامى تعزيرات به زودى آغاز مى شود
ــيدى ادامه داد: يگان انتظامى تعزيرات حكومتى در حال نهايى  جمش
شدن است و در حال نگارش آيين نامه آن با نيروهاى مسلح هستيم كه 
ــروع به فعاليت خواهد كرد كه حدود 80 ميليارد ريال بودجه  به زودى ش

تأسيس آن برآورده شده است. 
ــف و ضبط  ــهر تهران حدود 27 تن ميوه قاچاق كش وى گفت: در ش
ــتفاده كرد  ــانى اس ــد كه فعًال نمى توان از ميوه ها براى مصارف انس ش
ــت و بايد  ــتانداردهاى الزم براى چنين مصارفى نيس ــون داراى اس چ

امحا شود. 
رئيس سازمان تعزيرات حكومتى در مورد برخورد جدى با پرونده هاى 
تعزيرات و پلمپ واحدهاى متخلف افزود: قانون براى دور دوم يا سوم به 
ــعى بر اين است كه در قانون جديد اين موضوع  ما اجازه پلمپ داده و س
حل شود و تخلفات جدى را بتوان در همان نخستين بار و به طور موقت 

پلمپ كنيم. 
ــت و درمان و دارو مشكالت و تخلفاتى  وى ادامه داد: در حيطه بهداش
ــازمان  ــود و هم همكارى جدى س وجود دارد كه بايد هم قانون اصالح ش
ــيون هاى  ــيم كه برخى تخلفات اول در كميس ــته باش غذا و دارو را داش
ــود و بعد احراز تخلف به ما اطالع  ــى ش ــت بررس مربوط به وزارت بهداش

داده شود، درحالى كه اين روند معكوس است. 

معاون قوه قضاييه: 

ضرورت تصويب قانونى اجرايى كه پيشگيرى را بيش از گذشته به رسميت بشناسد
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ــوال مطرح است كه آيا  در بحث ادله اثبات دعوا اين س
قاضى مى تواند به علم خود عمل كند يا خير؟ 

ــى قاضى مالك صدور  ــوق موضوعه اقناع وجدان در حق
حكم است كه بايد از طريق ساير ادله ايجاد شود. 

ــالم علم قاضى موضوع مستقلى است كه  در حقوق اس
ــت و عدم حجيت آن و  ــن فقهاء در خصوص حجي در بي
ــه آيا به علم خود عمل كند يا خير، چهار نظر وجود  اينك

دارد.
بعضى مطلقاً قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضى 
يكى از طرق اثبات دعوا است، خواه در حق اهللا و خواه در 
ــه حصول علم براى وى در زمان  حق الناس و اعم از اينك
ــد يا قبل از آن. در اين صورت تفاوتى  تصدى امر قضا باش
ــد يا در  ندارد كه حصول علم در همان حوزه قضايى باش
ــت  ــت مطلقاً و معتقد اس غير آن. نظر ديگر عدم جواز اس
ــى نمى تواند در هيچ يك از حقوق به علم خود عمل  قاض

كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار و بينه و قسم است. 
ــق اهللا و حق الناس معتقد  ــل بين ح ــوم با تفصي نظر س
ــت و حق الناس  ــق اهللا حجت اس ــت علم قاضى در ح اس
ــتناد كند و نظر چهارم آن است  بايد به غير علم خود اس
ــت نه در حق اهللا.  ــه علم قاضى در حق الناس حجت اس ك
ــهور بين علماى اماميه رضوان اهللا تعالى عليهم همان  مش
ــت و بعضى از علما بر اين نظر ادعاى اجماع  قول اول اس
ــت كه مستند  كرده اند. به نظر ما ترجيح با همين قول اس
ــت و در اين مقاله به شرح آن  به آيات و روايات معتبر اس
مى پردازيم و استدالل بر اين قول را به طورى كه استدالل 

بر ديگر اقوال هم پاسخ داده شود مى آوريم. 
بحث و بررسى

در خصوص اثبات علم قاضى در اسالم، آيات و رواياتى 
ــتناد  ــتظهار و به آنها اس وجود دارد كه مى توان از آنها اس

كرد، از جمله آيه 43 سوره مائده كه مى فرمايد: 
ــارق و السارقه فاقطعوا ايديهما. . . » و آيه 2 سوره  «الس
ــى فاجلدوا كل واحد  ــد:  «الزانيه و الزان ــور كه مى فرماي ن
ــتنباط مى شود  منهما ماًه جلده»، از اين دو آيه چنين اس
كه خطاب در عبارات  «فاقطعوا» و  «فاجلدوا» به حكام و 
متصديان امر قضاء است. حكم به قطع يد و اجراى تازيانه 
ــارق و زانى قرار داده است و  را موقوف بر ثبوت عنوان س
ــرار يا بينه نكرده، بلكه  ــا را مقيد به اثبات از طريق اق آنه
تحقق عنوان سارق و زانى و ثبوت آن نزد حاكم را مالك 
ــرقت يا  ــت. لذا هرگاه قاضى علم به وقوع س قرار داده اس
زنا پيدا كند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حكم 
ــت و اگر به علم خود عمل نكند تخلف از  بر او واجب اس
ــت، و هرگاه ثابت شود كه در اجراى  حكم الهى كرده اس
حد سرقت و زنا، قاضى مى تواند به علم خود عمل كند. در 
ساير حدود نيز با توجه به عدم قول به فصل ثابت مى شود 
ــرا هيچ كس بين حدود از  ــت، زي كه علم قاضى حجت اس
لحاظ اثبات فرق قائل نشده است، همچنين وقتى حجت 
علم قاضى در حق اهللا كه مبنى بر تخفيف است ثابت شود 

ــد.  حجت آن در حق الناس به طريق اولى ثابت خواهد ش
ــود كه علم براى  ــتفاده مى ش پس از اين دو آيه چنين اس
قاضى حجت است و مى تواند آن را مستند حكم قرار دهد 
ــه در حق الناس. از جمله آيات، آياتى  چه در حق اهللا و چ
است كه در آنها حكم به قسط و عدل و حق و ما انزل اهللا 
ــده است. مثل آيه 47 از سوره مائده  (و آن حكم  الزام ش
ــوره مائده  (فاحكم  فاحكم بين الناس بالحق و آيه 53 ازس
بينهم بما انزل اهللا) بيان استدالل اينكه هرگاه قاضى علم 
ــروب خورده است و حكم به  پيدا كرد زيد زنا كرده يا مش
ــر دهد قطعاً اين حكم، حكم  ــرب خم اجراى حد زنا يا ش
ــت؛ چنانچه اگر علم پيدا  ــق و حكم بماانزل اهللا اس به ح
ــك زيد دهد يا علم پيدا كند فالن  كند به اينكه خانه مل
ــت و حكم به زوجيت او دهد قطعاً اين  زن زوجه زيد اس
ــط و عدل است و اگر برخالف  احكام، حكم به حق و قس
آن حكم دهد حكم برخالف عدل وحق و برخالل ما انزل 
ــتنكاف از حكم كرده  ــت و اگر حكم ندهد اس اهللا داده اس
است. در كتاب وسائل الشيعه روايتى به اين مضمون آمده 

ــته از قضاوت بين مردم  ــت كه بعضى از انبياى گذش اس
ــذر مى آوردند كه چگونه حكم  ــانه خالى مى كردند و ع ش
ــه و موضوع بى اطالع  ــم؟ در حالى كه از كيفيت قضي كني
ــه آنها مى فرمايد  ــتيم و علم به آن نداريم. خداوند ب هس
ــهادت و بينه و اگر نبود به قسم دادن طرف  ــتناد ش با اس

مقابل قضاوت كنيد. 
ــال كيف  ــت:  «فق ــى از روايات چنين اس ــارت يك عب
ــمع اذنى؟ فقال إقض عليهم  اقضى بمالم ترعينى و لم تس
ــمى يلفون به الحديث»- از اين  بالبينات وأضفهم الى اس
روايت استفاده مى شود كه قضاوت براساس علم و صحت 
آن نزد پيامبران امرى مفروغ عنه بوده است و اگر علم به 
ــدند  موضوع پيدا مى كردند و از كيفيت واقعه مطلع مى ش
ــت كه  ــؤال جايى اس ــاً حكم مى كردند. لذا مورد س قطع
ــون موارد علم  ــته و چ ــن علم و اطالعى وجود نداش چني
ــته و چون موارد علم و اطالع غالباً  و اطالعى وجود نداش
ــواردى كه محل  ــاق مى افتاده و در اكثر م ــادر و كم اتف ن
ــته اند، لذا  ابتالء براى قضاوت آنها بوده علم به قضيه نداش

ــوال مى كرده اند كه چگونه قضاوت كنيم كه  با نگرانى س
ــت  «كيف اقضى بمالم ترفينى و لم تسمع  تعبير اين اس
اذنى» مستفاد از اين عبارت اين است كه اگر ديده بودم يا 
شنيده بودم كه جاى سوال نبود و قضاوت مى كردم اما با 
توجه به اينكه به چشم نديده و به گوش نشنيده ام، يعنى 
ــم ندارم، چگونه قضاوت كنم؟ خداوند هم مى فرمايد با  عل
ــد كه اين ظهور دارد بر  ــم قضاوت را تمام كني بينه و قس
ــم درصورت فقدان علم براى  ــتناد به بينه يا قس اينكه اس
قاضى است و وقتى كه علم وجود داشته باشد جايى براى 

تمسك به بينه و قسم نيست. 
ــن شدن مورد و معنى اين روايات، مفاد رواياتى  با روش
ــده  ــه در آنها طريق قضاوت به بينه و يمين منحصر ش ك
ــد. از جمله آن روايات روايتى است از  ــن خواهد ش روش
پيغمبر  (ص) كه فرمودند:  «انما اقضى بينكم بالبينات و 
الايمان» و بعضى به ظاهر حديث تمسك كرده و از روايت 
ــتظهار مى كنند كه كيفيت قضاوت منحصر به  چنين اس
همين دو طريق است و علم قاضى خارج از اين دو طريق 

ــا مى گوييم اوالً پيغمبر  ــت، پس حجيت ندارد، لكن م اس
در مقام بيان كيفيت قضاوت درصورتى است كه علم براى 
ــته باشد چون مواردى كه قاضى علم به  قاضى وجود نداش
موضوع داشته باشد نادر است و اغلب موارد كه نزد قاضى 
ــا ندارد، ذكرى از  ــود و قاضى اطالعى از آنه مطرح مى ش
علم به ميان نياورده و مى فرمايد:  «اقضى بينكم بالبينات 
ــان» يعنى در موارد عام چنين قضاوت مى كنم به  و االيم

قرينه همان روايت سابق. 
ثانياً كلمه  «انما» براى حصر حقيقى است. اما در جايى 
ــود و  ــد، حمل به حصر اضافى مى ش كه قرينه در كار باش
ــه مراد درصورت غير حصول  اينجا قرينه قطعى داريم ك
ــت، زيرا در جايى كه علم حاصل باشد كه طريق  علم اس
ــل آن معقول  ــى در مقاب ــت، جعل طريق ظن ــى اس قطع

نيست. 
ــين بنى خالد عن الى  ــه روايات، در روايت حس از جمل
ــول الواجب على  ــمعته يق ــت:  «قال: س عبداهللا آمده اس
االمام اذا نظر الى رحل يزنى او يشرب الخمران يقيم عليه 
الحدو اليحتاج الى بينه مع نظره النه امين اهللا فى خلفه و 
اذا نظر الى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه 
قلت و كيف ذالك. قال الن الحق اذا كان اهللا فالواجب على 
ــه و اذا كان للناس فهو للناس» اين روايت از  االمام اقامت
ــت كه به صراحت داللت دارد بر اينكه قاضى  رواياتى اس
در حقوق اهللا و حقوق الناس مى تواند به علم خودش عمل 
كند، زيرا در مورد حق اهللا مثل زنا و شرب خمر مى فرمايد 
ــتناد علم خودش حكم دهد و  ــت به اس قاضى مكلف اس
ــد  ــته باش اقامه حد كند بدون اينكه احتياج به بينه داش
ــاس مى فرمايد قضاوت بايد بعد از مطالبه  و اما در حق الن
ذى حق باشد. معنى مطالبه ذى حق اين نيست كه قاضى 
ــتناد علم خود قضاوت كند، بلكه مراد اين  نمى تواند به اس
ــت كه در حق الناس قضاوت چه به استناد علم باشد يا  اس
ــرار نياز به مطالبه ذى حق دارد و بعد از مطالبه  بينه يا اق

ذى حق قضاوت صحيح است. 
ــبهه در اين روايات هست كه بايد رفع شود؛ اول  دو ش
ــت  ــود اين روايت راجع به امام معصوم اس اينكه گفته ش
ــامل  به قرينه اينكه فرمود  «النه امين اهللا فى خلقه» و ش
قضاوت غير امام معصوم نمى شود، در پاسخ گفته مى شود 
كه در روايات از علماء به امناءاهللا و حصون االسالم تعبير 

شده و قاضى هم عالم است. 
دوم اينكه گفته شود اين روايت بر فرض اينكه داللت بر 
ــته باشد، تنها ناظر به علمى است  حجيت علم قاضى داش
ــده باشد، چون مى فرمايد  كه از راه نظر و ديده حاصل ش
ــامل  ــب على االمام اذا نظر الى رجل يزنى... »   و ش  « الواج
مواردى كه علم از طريق متعارف ديگر غير از نظر حاصل 
ــود كه هيچ  ــود، در پاسخ گفته مى ش ــده باشد نمى ش ش
ــه اجراى حد از  ــدارد و قطعاً اقدام قاضى ب خصوصيتى ن
ــت كه با ديدن موضوع براى او روشن شده و  باب اين اس
ــت نه آنكه چون ديده  ــبت به آن علم حاصل كرده اس نس

است اجراى حكم كند. 
ادامه دارد...

علم قاضى درحقوق اسالم (بخش اول)
آيت اهللا مقتدائى



سهشنبه
17فروردین1395 20www. forsatnet. irشماره474ایــران زمیــن www.forsatnet.irایران زمین

در  توانست  شرقی  آذربایجان  گاز  شرکت   - فالح  اسد  تبریز- 
کارکنان،  تکریم  برنزین  لوح  کسب  جمله،  از  توفیقاتی  سال۹۴ 
ارباب رجوع و نظام پیشنهادات در جشنواره سرآمد شرکت ملی 
گاز ایران، کسب رتبه روابط عمومی برتر وزارت نفت، رتبه برتر در 
جشنواره شهید رجایی و گازرسانی به 1۹۹ روستا را کسب کند. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان به موضوع 
نامگذاری سال جدید با عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« از 
سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید به توانمندی های داخلی کشور توجه داشته و برای 
پیشبرد اهداف، توانمندی های داخل استان نیزدر اولویت قرار گیرند.

ولی اله دینی اضافه کرد: امروزه با تکیه بر توانمندی های داخلی 
قریب به اتفاق تجهیزات و مصالح به کار گرفته شده در تأسیسات و 
شبکه های گازرسانی تولید داخل می باشد. وی با تأکید بر موضوعات 
پژوهشی بر اساس اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در جهت تقویت 
تولید داخلی و ساخت تجهیزات، موضوعات پژوهشی شرکت باید 
در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شود.وی در ادامه خواستار پویایی 
نظام پیشنهادات همچون سال های گذشته از سوی کارکنان شد و 
افزود: زمانی شرکتی مطلوب خواهیم بود که گوش شنوا داشته و از 
انتقادات و پیشنهادات در راستای بهبود کیفیت خدمات و رفع نواقص 

وکاستی ها بهره کافی را ببریم.

تبریز- اسد فالح- مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان هشترود گفت: 
در راستای احداث مسکن برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی و در اجرای 
تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی با سازمان بهزیستی، شهرستان 
هشترود 16 واحد را اجرا می کند که 11 واحد برای مددجویان دو معلول و باالتر 
و 5 واحد نیز برای مددجویان تک معلول احداث می شود. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، بهمن مهرانی فر افزود: برای احداث هر واحد 150 میلیون ریال تسهیالت 
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی با سود 5 درصد با مدت زمان بازپرداخت 15 

ساله و برای واحد های دو معلول و باالتر به ازای هر واحد 180 میلیون ریال و برای 
واحد های تک معلول نیز به ازای هر واحد 60 میلیون ریال تسهیالت بالعوض 
پرداخت می شود که عملیات پی سازی و اجرای فونداسیون واحدها اجرا و مابقی 
عملیات با شروع فصل کاری منطقه آغاز خواهد شد. وی اضافه کرد: میزان کل 
تسهیالت پرداختی به واحدهای مذکور ۴۹80 میلیون ریال می باشد و کل وام 
پرداختی در سال جاری در شهرستان ۴30 فقره می باشد که شهرستان هشترود 

در این خصوص رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در دیدار نوروزی کارکنان با اشاره به 
شعار سال " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: خدمت رسانی 

مضاعف و مدیون نبودن به مردم دو راهبرد اساسی شرکت آبفا 
استان اصفهان در سال ۹5 است که با فعالیت مستمر سازمانی و 

عملکرد صحیح اخالقی عملیاتی می شود.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس هاشم امینی رضایت 
خداوند را در گرو رضایت مردم دانست و با بیان اینکه مطلع و 
پایان سال ۹5 مزین به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا )س( است 
اعالم کرد: فعاالن در صنعت آبفا میراث دار مهریه گرانقدر ایشان 
هستند و بنابراین همه کارکنان در شرایط کنونی با وجود تداوم 
و استمرار خشکسالی و احتمال کمبود منابع آبی در تابستان 
باید در جهت تامین و توزیع عادالنه آب شرب، تالش بی وقفه 
داشته باشند.وی در ادامه به جایگاه شرکت در صنعت آب و 
فاضالب پرداخت و تصریح کرد: در سال های اخیر شرکت آبفا 
استان اصفهان در بسیاری از زمینه ها به دلیل عملکرد مطلوب به 
یک شرکت پیشرو در صنعت آب و فاضالب کشور تبدیل شده 

و به جایگاه واقعی خود در دهه های اول صنعت آبفا بازگشته 
است.این دستاورد مهم با تالش شبانه روزی خانواده بزرگ آبفا 
استان اصفهان حاصل شده و هم اینک مدیران ارشد صنعت آبفا 
برای اجرای برخی از طرح های مهم، شرکت آبفا اصفهان را به 
عنوان پایلوت انتخاب می کنند.رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
آبفا یکی از دالیل موفقیت و پیشبرد فعالیت ها را فضای بدون 
حاشیه و تمرکز بر کار و خدمت رسانی درسطح شرکت عنوان 
کردو از تمامی کارکنان درخواست نمود با ارائه ایده ها، افکار و 
حرکت های نو راهبردهای خدمت مضاعف و ادای دین به مردم 
را محقق نمایند. مهندس امینی در پایان سخنانش خطاب به 
کارکنان شرکت گفت: با حساسیت و دغدغه به مسائل کالن 
آب و کسب دانش کافی و الزم در پرتو همدلی و تفاهم درون 
سازمانی شرایط مطلوب خدمات رسانی کمی و کیفی را برای 

شهروندان استان اصفهان فراهم آورید.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:

خدمت رسانی پایدار برنامه راهبردی آبفا استان اصفهان در سال 95

اخبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان: 
شهروندان گلستانی ایام نوروز 1395 را 

بدون مشکل آب شرب سپری کردند

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمد هادی 
رحمتی از افزایش رضایتمندي شهروندان گلستاني درایام 
تعطیالت نوروزي خبر داد.وی با اعالم این خبر یادآور شد: 
همه ساله در آستانه فرارسیدن سال نو و سنت دیرینه خانه 
تکاني میزان مصرف آب شرب دراستان سه برابر ظرفیت ایام 
عادي افزایش مي یابد و این درحالیست که درایام عید هر 
سال انبوهي از مسافران وگردشگران نوروزي جهت زیارت 
ثامن الحج امام رضا ) ع ( وگذران ایام تعطیل به استان 
گلستان سفر مي کنند که این امر موجب افزایش مصرف آب 
شرب دراین استان بویژه درشهر گرگان مي شود. وی تصریح 
کرد: با بررسی های انجام شده توسط همکاران در مقایسه 
نوروز سال 13۹5 با سالهای گذشته شهروندان گرگانی امسال 
کردند.مهندس محمد  بدون مشکل آب شرب سپری  را 
هادی رحمتی افزود: شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
در سالجاري،همانند سال های گذشته و به منظور رفاه حال 
مشترکان ومسافران نوروزي اقدام به اجراي کشیک 2۴ ساعته 
در ستاد و 22 شهر استان گلستان کرده است که طي آن 
اکیپهاي فني اتفاقات شبکه درسراسر استان بصورت شبانه 
روزي از تاریخ 26 اسفند ماه سال ۹۴ با استقرار در مناطق 
وشهرهاي استان نسبت به تامین کامل آب شرب شهروندان 
ومسافران اقدام کردند.مدیرعامل شرکت آبفا گلستان اظهار 
داشت: مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی 32۴803170 
و واحد اتفاقات آب وفاضالب با شماره تماس 122 در کلیه 
و  سواالت  پاسخگوی  روزی  شبانه  بصورت  سال  روزهای 
راهنمایی همشهریان می باشند. لذا از شهروندان تقاضای می 
شود درصورت بروز ویا مشاهده هرگونه مشکل و پیشنهاد و 

انتقاد سازنده به این مرکز اعالم کنند.

قرعه کشی واحدهای پروژه ۷2 
واحدی انجمن خیرین مسکن ساز 

استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مراسم قرعه کشی پروژه 72 
واحدی مسکن مهر مجتمع مسکونی گلهای شهرستان مینودشت با 
حضور آقایان وزیری، فرماندار مینودشت، مصطفی لو، معاون فرماندار، 
مهندس میر، مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان، فرامرزی، 
رئیس اداره راه و شهرسازی، مهندس رشیدیان، مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان و سرکار خانم مهاجری، مدیر اداره بهزیستی شهرستان 
مینودشت و همچنین کلیه متقاضیان واحد های مسکونی در سالن 
ارشاد مینودشت برگزار گردید.در ابتدا این مراسم آقای مهندس 
میر، مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان ضمن 
تقدیر و تشکر از حمایت های همه جانبه نهادها و ارگانها با بیان 
گزارشی جامع و مبسوط  از روند پیشرفت فیزیکی و درصد 
باقیمانده کارهای اجرایی ارائه نمودند. ایشان زمان تحویل واحدهای 
مسکونی و افتتاح پروژه را دهه حساب 100 حضرت امام )ره( در 
سال 13۹5 )21 الی 31 فروردین ماه سالروز افتتاح حساب 100 و 
تاسس بنیاد مسکن انقالب اسالمی می باشد( اعالم کردند.در ادامه 
آقای وزیری، فرماندار محترم شهرستان مینودشت با بیان اینکه 
این پروژه از کیفیت ساخت بسیار خوبی برخوردار میباشد، اشاره 
داشتند که این پروژه با برنامه زمانبندی بسیار خوب در سریع ترین 
زمان ممکن و با تاخیرات اندک نسبت به سایر پروژه های مسکن 
مهر به مرحله بهره برداری رسیده است. ایشان با تشکر از صبوری 
تمامی متقاضیان این واحدها، خواستار تسریع در اخذ فرم های اصالت 
و مراحل تقسیط تسهیالت از متقاضیان شدند. در پایان ایشان ضمن 
تقدیر و تشکر از انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان خواستار 
گسترش فعالیت های خداپسندانه این انجمن در خانه دار شدن جامعه 

هدف انجمن در کل استان گلستان شدند. 

شهردار اراک:
 تقاطع غیر همسطح شهید سیاوش 

امیری در راستای کاهش آلودگی 
هوای اراک احداث شده است 

گفت:  اراک  شهردار  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
طرح تقاطع غیر همسطح شهید سیاوش امیری در زمینه 
کاهش آلودگی هوای اراک و روان سازی ترافیک بسیار موثر 
می باشد.به گزارش خبرنگار ما، مهندس عباسی شهردار 
کالنشهر اراک افزود: تقاطع شهید امیری دارای 2 محور 
رفت و برگشت به طول ۴50 و عرض 11 متر می باشد 
که با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد و 500 میلیون ریال در 
راستای کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا 
از  برداری  بهره  مراسم  در  همچنین  است.  شده  احداث 
تقاطع غیرهمسطح شهید سیاوش امیری در اراک که با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار استان 
مرکزی، معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری، فرماندار 
شهرستان اراک، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر، 
برگزار  رسانه  اصحاب  و  شهرداری  مدیران  و  معاونین 
منظور  به  شهری  عمران  طرح  این  کرد:  بیان  وی  شد 
روان سازی ترافیک هسته مرکزی شهر و کاهش آلودگی 
تقاطع  این  از  بهره برداری  با  است که  انجام شده  هوای 
غیرهمسطح، ترافیک سنگین خیابان امام خمینی )ره( 
اراک که بر اثر تراکم تردد در مسیر شرق به غرب این 
شهر در محل تقاطع خیابان میرزای شیرازی و بیمارستان 
آیت اهلل طالقانی بود روان شد.وی توضیح داد: این تقاطع 
غیر همسطح دارای دو خط رفت و برگشت به طول ۴50 
متر و عرض هر محور 11 متر است. برای ساخت و تکمیل 
تقاطع غیر همسطح شهید سیاوش امیری شش هزار تن 
آسفالت، دو هزار 200 متر مربع پیاده روسازی و کف پوش، 
30 هزار متر مربع خاک برداری و 1۹ هزار تن بتن ریزی 
امیری  سیاوش  همسطح  غیر  تقاطع  است.  شده  انجام 
چهارمین پروژه غیرهمسطح مهم اراک پس از مسیرهای 
امیرکبیر، شهید فتحی و شهید فتاحی است. نماینده ولی 
این  از  بهره برداری  آئین  نیز در  استان مرکزی  فقیه در 
تقاطع غیرهمسطح گفت: مسئوالن دستگاه های اجرائی 
و  ساخت  برای  شهری  مدیریت  حوزه  در  خصوص  به 
تکمیل طرح های عمرانی نباید در انتظار معجزه از سوی 
دولت نباشند بلکه باید روش های بهره گیری از توان بخش 

خصوصی را برجسته سازی کنند.

اخبار

مدیرعامل گاز گلستان در دیدار 
نوروزی با کارکنان ستادی از تالش های 
انجام شده و افتخارات کسب شده در 

سال 94 تقدیر و تشکر کرد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس صفرعلی 
جمال لیوانی مدیرعامل واعضاء هیئت مدیره گازگلستان 
از تعطیالت نوروزی و در آغازین روز کاري سال  پس 
جدید طی نشستی متمرکز در جمع کارکنان ستادی 
افتخارات کسب شده  و  انجام شده  اقدامات  از  شرکت 
شرکت در سال ۹۴ تقدیر و تشکر کرد.به گزارش روابط 
عمومی این دیدار صمیمی که شروع آن با قرائت دعای 
مدیحه  همچنین  و  عصر)عج(  ولی  حضرت  سالمتی 
وطهارت  عصمت  بیت  اهل  ذاکرین  از  یکی  سرایی 
اسالم حضرت  مکرم  نبی  والدت دخت  ایام  بمناسبت 
امام  حضرت  بزرگوارش  وسالله  )س(  زهرا  فاطمه 
راحل )ره( وبزرگداشت مقام زن و روز مادر همراه بود 
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن عرض تبریک 
افتخارات کسب شده  ازاقدامات و  سال جدید،گزارشی 
شرکت درسال گذشته ارائه نمود.وی گفت:خوشبختانه 
سعادت  با  و  مبارک  والدت   2 با  جدید  سال  شروع 
عطر گل یاس محمدی حضرت زهرا )س( و همچنین 
بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوری اسالمی حضرت 
امام )ره( همراه بود این تقارن را به فال نیک می گیریم 
و امید واریم منشاء خیرات و برکات در سال جاری برای 
مردم عزیز و دولتمردان گرامی باشد.مهندس صفرعلی 
محدودیتها  وجود  با  گذشته  افزود:سال  لیوانی  جمال 
و مشکالت فراوان خوشبختانه به یاری خداوند متعال 
همکاران  مجموعه  خالصانه  تالش  و  همدلی  همت،  و 
عزیز سال بسیار خوب و موفقی را پشت سر گذاشتیم 
در  بویژه  شرکت  نظر  مورد  که  آنچه  به  توانستیم  و 
دست  بوده  رسانی  خدمات  و  گازرسانی  توسعه  زمینه 
وی  نمائیم.  کسب  را  زیادی  بسیار  توفیقات  و  یابیم 
نیز  جدید  سال  در  روند  این  کرد:امیدواریم  تصریح 
اقتصاد مقاومتی،اقدام و  که توسط رهبرفرزانه به سال 
همدلی  و  وفاق  با  همراه  است  شده  گذاری  نام  عمل 
و یک برنامه ریزی جامع و مدون ادامه داشته باشد و 
سال ۹5 نیزکارنامه قابل قبولی داشته باشیم. مهندس 
جمال لیوانی افزود: خوشبختانه درسال گذشته علیرغم 
بر  افزون  استان  سطح  در  توانستیم  موجود  مشکالت 
۴50 کیلومتر شبکه اجرا نمائیم ضمن اینکه گازرساني 
واحد صنعتی عمده، جذب  و 5۴  تعداد ۴۴ روستا  به 
نیز  گاز  انشعاب  و نصب 7۴00 هزار  25 هزارمشترک 
از اهم برنامه هاي تحقق یافته این شرکت در سال ۹۴ 
مي باشد. وی در ادامه گفت:توجه داشته باشیم در کنار 
انجام امورات عمرانی و زیربنایی نباید از امورات فرهنگی 
نیزغافل شویم بنابراین ضرورت دارد توجه ویژه ای به 
این بخش بویژه اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی و نماز اول 
وقت داشته باشیم و با یک برنامه ریزی مدون این بخش 
دیگری  دربخش  لیوانی  نمائیم.جمال  تقویت  را  مهم 
ازسخنان خود ازحضورموفق وکسب افتخارات ارزشمند 
دریافت تندیس سمین تکریم کارکنان وارباب رجوع و 
تقدیرنامه ی 3 ستاره نظام پیشنهادها دراولین جشنواره 
جشنواره سرآمدی شرکت ملی گازایران وهمچنین رتبه 
برتر درزمینه توسعه وترویج فرهنگ نورانی نمازو رشد 
چشمگیربیش از ۴00 درصدی تعداد شرکت کنندگان 
که  را   ۹۴ درسال  وفرزندان  همکاران  قرآنی  مسابقات 
را  بوده  شرکت  کارکنان  کلیه  جمعی  تالش  ماحصل 
گلستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  گفت.   تبریک 
اظهار  شرکت  خدوم  پرسنل  از  تشکر  ضمن  درخاتمه 
دشت: امید واریم در سال جاري که توسط رهبر معظم 
انقالب به سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل مزین شده 
همت  وهمچنین  حق)جل(  ازحضرت  استعانت  با  نیز 
وتالش مضاعف مجموعه گاز گلستان همچنان بتوانیم 
نحو  وبه  داده  توسعه  را  خود  خدمات  پیش  از  بیش 
شایسته اي در راستای خدمت رسانی به مردم شریف و 

رشد و شکوفایی استان سهیم شویم.

در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س(
آیین روز زن در شرکت ملی پخش 
فرآورده  های نفتی منطقه گیالن 

برگزار شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با میالد دخت 
نبي اکرم حضرت فاطمه زهرا )س( آئین گرامیداشت روز 
مادر و روز زن با حضور خانم های شاغل شرکت ملي پخش 
تئاتر  آمفي  سالن  در  گیالن  منطقه  نفتي  هاي  فرآورده 
این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گیالن: این آئین با 
حضور مدیر منطقه، معاونین، رئیس حراست و تعداد 30 
نفر از بانوان شاغل در واحدهای ستادی و عملیاتی منطقه 
برگزار شد. در این آئین عباسی، مدیر منطقه گیالن، ضمن 
تاکید بر ارزش واالي مقام حضرت فاطمه گفت: »مادران 
سرزمین ما باید از خانم فاطمه زهرا در تربیت فرزندانشان 
الگو برداری و تالش کنند استقالل را در فرزندان پرورش 
دهند و وابستگی های غلط فرزندان به والدین که منجر به 
عدم استقالل آن ها می شود را کم رنگ نمایند چرا که این 
نسل، آینده ساز فردای ما هستند«. وی همچنین نسبت به 
تالش بانوان شاغل که همزمان در دو سنگر خانه و اداره 
مسئولیت دارند تقدیر کرد و گفت: »اینکه خانم های شاغل 
این دو نوع وظیفه و مسئولیت را به نحو شایسته انجام دهند 
باعث خرسندی است و انتظار براین است که با برنامه ریزی 
و تالش هم زندگی خصوصی و هم زندگی کاری این قشر 
از کارکنان به نحوشایسته انجام شود«. گفتنی است در 
پایان این آئین به پیشنهاد واحد روابط عمومی وتائید مدیر 
منطقه و با رای گیری ازحضار رسیده فاطمه فاضل به عنوان 

مسئول امور بانوان منطقه گیالن انتخاب شد.

متوسط سرعت وسایل نقلیه در 
محورهای لرستان ۸5 کیلومتر 

برساعت ثبت شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل حمل و 
نقل و پایانه های لرستان متوسط سرعت وسایل نقلیه در 
محورهای این استان از تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته 
تا 1۴ فروردین ماه امسال را 85 کیلومتر بر ساعت عنوان 
نقلیه  آمار تردد وسایل  به  اشاره  با  کرد. حسن رحمانی 
در محورهای استان لرستان از تاریخ 25 اسفند ماه سال 
گذشته تا 1۴ فروردین ماه امسال اظهار داشت: در مجموع 
بیش از 5 میلیون و ۴۹3 هزار و 818 وسیله نقلیه در سطح 
محورهای مواصالتی لرستان در مدت زمان یاد شده تردد 
داشته اند. وی بیان داشت: این میزان تردد وسایل نقلیه 
در محورهای لرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
8.72 درصد افزایش یافته است. مدیر کل حمل و نقل و 
پایانه های لرستان بیشترین تردد وسایل نقلیه در لرستان را 
مربوط به محور بروجرد - چاالنچوالن عنوان کرد و گفت: 
در این محور شاهد تردد بیش از 278 هزار و 631 وسیله 
نقلیه در مدت زمان یاد شده بودیم. رحمانی همچنین 
محورهای چاالنچوالن - بروجرد، چاالنچوالن - دورود و 
بروجرد - توره را به ترتیب پر تردد ترین محورهای لرستان 
در این مدت عنوان کرد. وی اوج تردد وسایل نقلیه در 
این مدت را از ساعت 17 تا 18 در محورهای مواصالتی 
لرستان اعالم کرد و گفت: متوسط سرعت وسایل نقلیه 
در محورهای لرستان در این مدت 85 کیلومتر بر ساعت 

ثبت شده است.

جهاد  سازمان  رئیس  فالح-  اسد  تبریز- 
کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: دستاوردهای 
نمونه  گذشته  سال  دو  در  کشاورزی  بخش 
شاخصی از سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
صحنه های  ترین  مهم  از  یکی  مهری  کریم 
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را در دو سال 
گذشته، بخش کشاورزی دانست و افزود: سال 
۹5 از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان 
"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نامگذاری شده 
و باید بگویم یکی از مهم ترین صحنه های اقدام 
و عمل در اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی 
و  مقاومتی  اقتصاد  به  اهتمام  که  چرا  است 
تدوین سند اقتصاد مقاومتی از سال ۹3 و پس 
از ابالغ مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی 
شروع شده و اقدامات عملی در جهت تحقق آن 
صورت پذیرفته است. وی ادامه داد: سخنگوی 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  دولت 
اینکه  به  اخیرشان  مصاحبه  در  کشور  ریزی 
جهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه سال ۹۴ در 
اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی بوده است، 
اشاره داشت. وی با اشاره به سهم بسیار باالی 
بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی افزود: 
با توجه به جهت گیری های اقتصاد مقاومتی 
برای تامین ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور 
و نیز تامین امنیت غذایی، شاهد آن هستیم که 
بخش کشاورزی توانسته است نقش مهمی در 
تامین ذخایر و امنیت غذایی کشور ایفا کند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان استفاده 
کشاورزی  بخش  در  را  پایه  منابع  از  صحیح 
امری مهم و ضروری دانست و گفت: یکی از 
این منابع خاک است که باید تالش کنیم از 
بهینه  استفاده  زمین های حاصلخیز  و  اراضی 
شود و مورد حفاظت و حراست قرار گیرد. وی 

افزود: یکی دیگر از منابع پایه ای مهم کشور 
را آب تشکیل داده است که با خشکسالی های 
چند سال گذشته و با کمبودی که در منابع آب 
به ویژه در حوضه دریاچه ارومیه مواجه هستیم 
شایسته است در زمینه مدیریت صحیح منابع 
آب چاره اندیشی های اساسی صورت گیرد و 
علی رغم بارش های خوبی که اخیراً شاهد آن 
مدیریت جدی  نیازمند  همچنان  اما  هستیم 
منابع آب هستیم.وی با بیان اینکه با سیاست 
گذاری هایی که در بخش کشاورزی انجام شده 
و با حمایت هایی که دولت در سال ۹5 انجام 
خواهد داد امیدوارم شاهد تحول جدی تر در 
داد: رقم سهم  ادامه  باشیم،  بخش کشاورزی 
بخش کشاورزی از اعتبارات استانی با عنایات 
ویژه استاندار و تالش مدیران سازمان به بیش 
از ۹ درصد افزایش یافته است. مهندس مهری 
مهمی  نقش  کشاورزی  بخش  اینکه  بیان  با 

در رشد اقتصادی استان ایفا می کند، اضافه 
کرد: در سال ۹۴ نیز که سایر بخش ها از رشد 
اما بخش کشاورزی  بودند،  برخوردار  کمتری 
همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرد و به 
مثبت 1/5 درصد در کل کشور رسید. وی به 
مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش دام 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  لبنی  محصوالت  و 
به  استان  دامداران  باعث خرسندی است که 
سمت تولید به روش های صنعتی رفته اند و هم 
در بخش گوشت و هم در بخش شیر تولید 
کنندگان به این باور رسیده اند که تنها در یک 
با کیفیت  توانند محصول  رقابتی می  فضای 
تولید کنند لذا امروز شرکت های فرآوری بزرگی 
همچون پگاه به عنوان مکمل های زنجیره تولید 
می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی در این 
قسمت، بخش کشاورزی را یاری کنند و باید 
مقاومتی،  اقتصاد  سند  در  سازم  خاطرنشان 

تولیدکننده ای موفق است که بتواند محصوالت 
خود را به دیگر کشورها صادر کند لذا امسال 
تالش داریم با کمک کارشناسان دامپزشکی، 
ضمن باالبردن استانداردهای شیر تولیدی در 
تحقق افزایش صدور این محصوالت به موازات 
باال بردن کیفیت آن اقدام عملی کنیم. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید براینکه 
یکی از مهم ترین اولویت های سازمان در سال 
جدید رونق تولید است، خاطرنشان کرد: برای 
اشتغالزایی  افزایش  و  سرمایه گذاری  توسعه 
هیچ راهی جز حمایت از تولیدکنندگان بخش 
کشاورزی نداریم تا بتوانند بصورت مداوم و به 
بپردازند. مهندس  تولید  امر  به  مطلوب  نحو 
مهری ضمن تاکید بر لزوم پیگیری و اجرای 
طرح های بخش کشاورزی در سال ۹5 گفت: 
برنامه ریزی ها در سال جدید بر این است که 
واحدهای  و  تکمیل  را  تمام  نیمه  پروژه های 
راکد را به چرخه تولید برگردانیم. وی با تقدیر 
عید،  شب  بازار  تنظیم  اندرکاران  دست  از 
استمرار تالش برای شکوفایی کشاورزی استان 
کمک  با  امسال  افزود:  و  دانست  ضروری  را 
کشاورزی،  محصوالت  بازار  تنظیم  مدیریت 
پشتیبانی  شرکت  و  روستایی  تعاون  سازمان 
امور دام توانستیم با ذخیره و توزیع به موقع 
و مناسب میوه شب عید و مواد پروتئینی اقدام 
موثری در ایجاد تعادل و آرامش در بازار داشته 
باشیم که امید است از سال های آتی این امر 
به بخش خصوصی واگذار و این سازمان فقط 
به نظارت بر آن اهتمام داشته باشد. الزم به 
کشاورزی  جهاد  سازمان  کارکنان  است  ذکر 
از  لوحی  قرائت  و  تهیه  با  شرقی  آذربایجان 
به  سازمان  این  رئیس  مهری  کریم  مهندس 
جهت پیگیری مسائل رفاهی و حقوق کارکنان 

تقدیر بعمل آوردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی: 

یکی از مهم ترین صحنه های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- در سال ۹۴ بیش 
از8200 کیلومتر از خطوط گازرسانی استان بوشهر، 
نشت یابی شدند. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر 
با اعالم خبر فوق، مهم ترین هدف از نشت یابی این 
خطوط را جلوگیری از بروز سوانح، بهره برداری ایمن 
از گاز طبیعی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی 
ارائه  با  گذشت،  که  سالی  در  افزود:  و  کرد  عنوان 
آموزشهای صحیح و نیز برخورداری از نیروی انسانی 
کارآمد و دستگاه های پیشرفته، سعی گردید این مهم 

با دقت و کیفیتی باال انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بروز نشتی در خطوط لوله و 
تاسیسات گازی به دالیل مختلفی شامل خوردگی، 

عیوب  مکانیکی،  آسیب های  سایش، 
بالیای  و  ساخت  زمان  از  مانده  باقی 
طبیعی به وجود می آید که این مهم، 
گاز  نشت  وضعیت  ارزیابی  و  پایش 
ازخطوط لوله و تاسیسات گاز را الزم 
حسینی  کند.غالمعباس  می  االجرا 
دقیق  انجام  با  واقع  در  نمود:  اضافه 
عملیات نشت یابی و بررسی مستمر 

تاسیسات، ضمن افزایش راندمان وحفظ یکپارچگی 
خطوط گاز، از بروز حوادث ناگوار و نیز هدررفت گاز 
این سرمایه ملی جلوگیری می شود. ایشان در ادامه 
تصریح نمود: بر همین اساس و در راستای تطبیق 

فعالیتهای شرکت گاز استان بوشهر با 
استانداردهای شرکت ملی گاز ایران، 
بازرسی های  خطوط،  از  یابی  نشت 
پروژه ها،  از  منظم  و  دوره ای 
و...  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه های 
مطابق با برنامه ای مدون و زمانبندی 
شده طی سال ۹۴ به طور مستمر و 
همچنین  گردید.وی  اجرا  جدیت  با 
به منظور  بوشهر  استان  گاز  شرکت  داشت:  اظهار 
با  استان،  گازرسانی  خطوط  از  دقیقتر  یابی  نشت 
ارتقاء دستگاه های نشت یابی خود به تجهیزات مدرن 
کار  کامپیوتر همراه، دقت  و   GPS به روز شامل  و 

را به استانداردهای بین المللی نزدیک کرده است.
شد:  یادآور  بوشهر  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شده،  اجرا  خطوط  نشت یابی  کنار  در  همچنین 
بازدید سرزده از پروژه ها نیز از دیگر اقداماتی است 
که همواره در دستور کار قرار داشته و پیگیری می 
مورد  به چندین  توان  ارتباط می  این  در  شود که 
اشاره  استان  گازرسانی  پروژه های  از  بازدید سرزده 
بازدیدها،  و  بررسی  این  در  وی،  گفته  به  کرد. 
از صحت تجهیزات فنی  ارتقا و اطمینان  به منظور 
گاز  توزیع  و  انتقال  لوله های  در  گرفته شده  به کار 
استان ضمن صحبت با پیمانکاران، نیاز های موجود 

را به سرعت بررسی و پیگیری می  کنیم.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- با توجه به 
رویکرد جدید شرکت مهندسی آبفای کشور 
مراکز 122کشور  سال ۹5 تمامی  ابتدای  از 
حوزه  با  مرتبط  کاری  حوزه های  تمام  در 
ارائه  به پاسخگویی و  آب و فاضالب موظف 
مرکز  کارگروه  مسئول  بود.  خواهند  خدمت 
تماس شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
آبفای  مردمی  ارتباط  سامانه  از  بازدید  در 
خوزستان )مرکز 122( با اعالم مطلب فوق 
گفت: نگرش درست، انتخاب نیروی انسانی 
سخت  و  افزار  نرم  کارگیری  به  مناسب، 
و  گسترده  رسانی  اطالع  جدید،  افزارهای 

حمایت های  قبوض،  طریق  از  همیشگی 
و  معاونین  همراهی  و  مدیریت  گسترده 
ایجاد یک  اجرایی عملیاتی الزمه  واحدهای 
مرکز کارآمد است. علی اصغر جعفری با بیان 
لزوم تغییر نگرش به مرکز 122 از یک مرکز 
به  پاسخگویی  جامع  مرکز  یک  به  فوریتی 
معرفی  با  همچنین  نمود:  اظهار  مشترکین 
عنوان  مردمی 122 به  ارتباط  جامع  مراکز 
زیر  مستقیما  که  مستقل  مدیریت  یک 
خواهند  فعالیت  شرکتها  عامل  مدیران  نظر 
وظایف  تفصیلی،  ساختار  و  شرایط  نمود، 
که  داشته  تغییراتی  آنان  کارکردهای  و 

خواهند  سال ۹5 اجرا  ابتدای  از  ان شاءاهلل 
بررسی  ضمن  سفر  این  در  افزود:  وی  شد. 
خوزستان  مرکز 122 آبفا  موجود  وضعیت 
آبفا  مدیریتی  تیم  نظرات  نقطه  دریافت  و 
مطرح  مشکالت  و  ابهامات  به  خوزستان 
چشم انداز  ادامه  در  و  شد  داده  پاسخ  شده 
مورد نظر شرکت مهندسی آبفا کشور برای 
گردید.  تبیین  مطلوب  جایگاه  به  رسیدن 
استان  شهرهای  تمام  دسترسی  جعفری 
این  قوت  نقطه  تلفنی 122 را  سامانه  به 
بعد  ارتقا  شرکت عنوان و خاطر نشان کرد: 
حوزه  افزار  نرم  با  آن  ارتباط  و  افزاری  نرم 

حوزه  در  انسانی  نیروی  تقویت  مشترکین، 
تشکیالتی و چارت سازمانی و از همه مهمتر 
ارائه شبانه روزی خدمت به مشترکین را از 
جمله اقدامات موثر و الزم برای ارتقا جایگاه 
سامانه ارتباط مردمی 122 در آبفا خوزستان 
اعالم نمود. وی ابراز امیدواری نمود: با اعمال 
ساختار جدید در نیمه اول سال ۹5 و تبدیل 
مرکز 122 آبفا خوزستان به یک مرکز جامع 
 )Contact Center( و منسجم پاسخگویی
مشترکین  حضوری  مراجعات  حذف  شاهد 
و ارتقا سطح خدمات رسانی و رضایتمندی 
 بیشتر مشترکین عزیز استان خوزستان باشیم.

از  جمعی  امروز-  فرصت  خبرنگار  البرز- 
یکشنبه  روز  سازمان  مدیره  اعضای  هیات 
و  راه  کل  مدیر  دفتر  محل  در  فروردین   15
شهرسازی با وی دیدار کردند. به گزارش روابط 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی 
مناسبت  به  که  دیدار  این  در  البرز،  استان 
فرارسیدن سال جدید انجام گرفت، مهندس 
باقرنیا مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز 
ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو، با اشاره به 
دستاوردهای سال گذشته و اهداف پیش رو در 
سال جدید به ویژه شعار امسال یعنی اقتصاد 

کرد  امیدواری  ابراز  عمل،  و  اقدام  مقاومتی، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 
نیز در این سال بتواند در جهت اجرای منویات 
مقام معظم رهبری و تحقق اهداف موفق تر از 
سال گذشته عمل نماید. دکتر مجربی کرمانی 
با تبریک نو  رییس سازمان  نیز در سخنانی 
شدن سال و آرزوی سالی سرشار از موفقیت و 
بهروزی، از تالش ها و همراهی های مدیرکل راه 
و شهرسازی در جهت توسعه خدمات مهندسی 
و ایجاد ثبات و آرامش در این حوزه تقدیر و 

تشکر کرد.

نظام  مبتالبه  موضوعات  به  اشاره  با  وی 
مهندسی ساختمان کشور از جمله تغییرات 
پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در آیین 
نامه اجرایی ماده ۴2 قانون کنترل ساختمان 
ساختمان،  ملی  مقررات  اداری  نظامات  و 
اساس  بر  تغییرات  این  کرد  امیدواری  ابراز 
ساختمان  برداران  بهره  و  مهندسان  منافع 
سازمان  مدیره  هیات  اعضای  باشد. دیگر 
از  نو  سال  فرارسیدن  تبریک  با  هریک  نیز 
آمادگی و عزم هیات مدیره برای آغاز سالی 
سرشار از پویایی و در جهت اجرای منویات 

و  تدبیر  دولت  اهداف  رهبری،  معظم  مقام 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  و  امید 

تاکید کردند.

نشت یابی بیش از 8200 کیلومتر از خطوط گازرسانی استان بوشهر

رویکرد جدید آبفای کشور برای ارتقای جایگاه مرکز تماس 122 در کشور

دیدار نوروزی هیات مدیره سازمان با مدیرکل راه وشهرسازی البرز

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: 

تجهیزات و مصالح به کار گرفته شده در تاسیسات و شبکه های گازرسانی تولید داخل هستند 

مدیر بنیاد مسکن شهرستان هشترود خبر داد 

احداث 16 واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی در هشترود 
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