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هشدار پلیس فتا؛ 
با تماس های از دست رفته 
خارجی مجدد تماس نگیرید

رئیس مرکز پیشــگیری جرایم ســایبری فتا 
نســبت به برقراری تماس مجدد شــهروندان با 
تماس های از دست رفته خارجی روی گوشی های 
تلفن همراه هشدار داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ 
رجبی با اشاره به اینکه با مرکز مدیریت پلیس فتا 
تماس هایی از ســوی مردم برقرار شــده که اعالم 
کرده اند تماس های از دست رفته ای را از کشورهای 
خارجی روی موبایل هاییشــان دریافت کرده اند، 
گفت: این شهروندان اعالم کرده بودند بعد از اینکه 
با این شماره ها تماس گرفته اند مبالغ خیلی زیادی 
روی قبض موبایلشان منظور شــده یا شارژ سیم 
کارتشان تمام شده است. رئیس مرکز پیشگیری 
جرایم ســایبری فتا ادامه داد: بررسی ها نشان داد 
که این اتفاق شــیوه ای جدیــد از کالهبرداری با 
همکاری بعضی از شرکت های مخابراتی خارجی 
است. به این ترتیب است که افراد روی موبایلشان 
یک تماس از دست رفته می بینند و مشترک وقتی 
این تماس را می بیند از سر کنجکاوی با آن شماره 
تماس برقرار می کند و همین برقراری تماس باعث 
می شود هزینه های زیاد مکالمه بین المللی را روی 
قبض تلفن همراه خود دریافت کند. به گفته وی، 
وزارت ارتباطات در حال پیگیری این موضوع است 
و همشهریان و هموطنان باید دقت کنند تا وقتی 
تماس از دســت رفته بین  المللی می بینند از روی 
کنجکاوی با تلفن مذکور تماس نگیرند تا شــاهد 

افزایش هزینه مخابراتی نیز نباشند.
    

به دلیل استمرار آلودگی هوا تمدید شد
ممنوعیت ورود انواع کامیون 

به تهران

رئیس پلیس راهــور تهران بــزرگ از تمدید 
ممنوعیــت ورود انواع کامیون به دلیل اســتمرار 
آلودگی هوا در تهــران خبر داد. به گــزارش ایلنا، 
سردار محمدرضا مهماندار، با اشــاره به وضعیت 
آلودگی هوای شهر تهران گفت: با توجه به استمرار 
آلودگی هوا و بنا به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی 
هوا ممنوعیت تــردد و ورود کامیون ها به ســطح 
شــهر تا اطالع ثانوی تمدید می شــود. وی گفت: 
ماموران پلیس راهور در مبادی ورودی و خروجی 
شهر مستقر هستند و از ورود انواع کامیون به داخل 
شهر جلوگیری می کنند. رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: در 
شرایط آلودگی هوا از شــهروندان تقاضا می کنیم 
حتی المقدور از سفرهای غیرضروری پرهیز و برای 

تردد در شهر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند .
    

طرح جدید بهزیستی برای 
درمان معتادان

معاون توســعه پیشــگیری و درمان سازمان 
بهزیستی کشــور از طرح جدید این سازمان برای 
درمان معتادان داوطلب به نام »الگوی جامع درمان و 
بازتوانی معتادان« خبر داد.  فرید براتی سده در گفت 
و گو با ایسنا با بیان اینکه الگوی درمانی جدیدی برای 
معتادان از سوی سازمان بهزیستی کشور آغاز شده 
است، گفت: مدتی پیش طرحی به نام »الگوی جامع 
درمان و بازتوانی معتادان« آغاز شده است. در این 
طرح معتادان تمایلی )داوطلب( و نه معتادان پرخطر 
به مراکز روزانه درمان معتــادان )DIC( مراجعه 
می کنند. وی با بیان اینکه این افراد درDICها به 
مدت چهار ماه اقامت دارند و بستری هستند، اظهار 
کرد: بعد از این مدت نیز معتادان درمان شده تا یک 
سال با مراجعه به مراکز  مذکور، تحت آموزش قرار 
می گیرند. همچنین می توانند از کارگاه های آموزشی 

و تمام خدمات مراکز درمان اعتیاد بهره مند شوند.

از گوشه و کنار

حسین شریفی

ابوالفضل بهرام پور، نویسنده تفسیر 
»نسیم حیات«، پنجم آذرماه در  برنامه 
تلویزیونــی »آفتاب شــرقی« درباره 
برخورد شدید با مخالفان به آیه محاربه 
اســتناد کرد که بازتاب های زیادی در 
فضای مجازی و در افکار عمومی داشت. 
این کارشناس قرآنی در صداوسیما بیان 
کرده بود باید بــرای برخی معترضان 
روزهای اخیر حکم بریدن دســت و پا، 

زجرکش کردن و تبعید صادر شود.
او گفته بود: »نفی بلد به این معنی 
اســت که افرادی که تبعید می شوند، 
روی یک کشــتی قراضه به وسط دریا 
منتقل شوند تا بمیرند؛ نه جای خوش 
آب وهوا مانند شیراز.« او در ادامه با اشاره 
به رویدادهــای اخیر می گوید: »اینکه 
بگوییم اینها جوان بودند و احساساتی، 
قابل پذیرش نیست و باید حکم خدا را 

جاری کرد.«
مصداق این عنوان در کالم فقها 

راهزنان جاده ها هستند
در ایــن میــان حجت االســالم 
والمسلمین کاظم قاضی زاده، مدرس 
دروس خارج فقه حــوزه علمیه قم در 
واکنش به اظهارات ابوالفضل بهرام پور، 
کارشــناس مســائل قرآنی در شبکه 
یک صداوســیما به ایرنا می گوید: »در 
ســوره مبارکه مائده درباره افرادی که 
اصطالحاً به آنان محارب گفته می شود، 
توضیح داده شــده و دو عنوان محاربه 

و تالش در فسادگستری در زمین ذکر 
شده است. فقهای ما معموالً جمع این 
دو عنوان را موضوع حکم آیه می دانند 
و آن طور که بســیاری از فقها از جمله 
امام خمینی مطرح می کنند، این افراد 
کسانی هستند که برای ترساندن مردم، 
گرفتن امــوال آنان و احیاناً کشــتن و 
مجروح کردن آنان، ســالح در دست 
می گیرنــد و طبعا به عنــوان محارب 
شناخته می شوند. مصداق این عنوان در 
کالم فقها نیز راهزنان جاده ها هستند.«
کسانی که علیه حکومت تالش 

می کنند، محارب نیستند
قاضی زاده اضافه می کند: »موضوع 
آیه ۳۳ سوره شریفه مائده موضوع خاص 
و دقیقی است. بنابراین ما نمی توانیم 
هر موضوعی را که در قرآن کریم برای 

گروهی خاص مطرح شده توسعه بدهیم 
و از نظر خودمان به افراد دیگر هم سرایت 
بدهیم. آیت اهلل مومــن در مقاله ای به 
دنبــال آن بودند که برخالف بیشــتر 
فقها که »مجموع محاربه و فســاد« را 
یک موضوع می دانند، بگویند محاربه 
و فســاد هر کدام به تنهایــی موضوع 
این آیه شریفه است و با توسعه عنوان 
فسادگستری حکم آیه را به براندازان 
حکومــت اســالمی تســری دهند. 
درحالی که آیت اهلل شاهرودی در یک 
مقاله نقدی مفصل نســبت به مطالب 
آقای مومن، همان نظریه مشهور فقها 
را تایید کردند و تصریح کردند این آیه 
به کسانی اختصاص دارد که با ترساندن 
مردم، به قتل و جرح و بردن مال مردم و 
غارت کردن آنها تالش می کنند. کسانی 
که علیــه حکومــت و در راه براندازی 
دولت تالش می کنند، مصداق محارب 

شناخته نمی شوند.«
 معترضان هیچکدام

 شامل محاربه نمی شوند
این مدرس خارج حــوزه علمیه 
قم در تفســیر و تحلیــل وقایع اخیر 
مطابق آیه ۳۳ ســوره مائــده بیان 
می کند: »بــا توجه بــه اتفاقاتی که 
این روزها رخ داده، افــراد حاضر در 
خیابان را باید در ســه گروه تفکیک 
کرد که هر کدام حکم متفاوتی نسبت 
به یکدیگر دارند: گروه اول کســانی 
بودند که در روزهای اول برای یک امر 
اجتماعی، در خیابان ها حاضر شدند و 

اعتراض داشتند. باید دولت و مجلس 
زمینه های الزم بــرای امکان تحقق 
بدون هزینــه برگــزاری تظاهرات 
و اعتراضــات آرام مخالفان تصمیم 
های حاکمیــت را فراهم کنند. گروه 
دوم کســانی بودند که حاال در حین 
اعتــراض، عصبانی بودند و ســنگی 
هم در دست گرفتند و از روی غفلت 
شیشــه مرکز دولتی ای را شکاندند، 
و بعضا بخاطر برخــورد ماموران، به 
عصبانیت کشــیده شــده اند.  گروه 
سوم که کارشــان بسیار زشت بوده و 
محکوم است، کسانی بودند که اموال 
عمومی را عمدتا با سازمان دهی آتش 
زدند اما آنچه به عنوان محارب در فقه 
تعریف شده بر ایشان صدق نمی کند 
و اصوال ترســاندن مردم در کار آنها 
نبوده یا تحققش مشکوک است. لذا 
می شود گفت که استفاده سیاسی از 

آیه سوره مائده، خطای فاحش است و 
هیچ یک از این سه گروه، مصداق این 

آیه شریفه نیستند.«
ترجمه »زجرکش کردن« از آیه، 

بی پایه است
قاضی زاده همچنین درباره تفسیر 
این کارشناس مســائل قرآنی تصریح 
می کند: »ایشان نه تنها در تشخیص 
موضوع اشــتباه کردند بلکه در تبیین 
حکم آیه هم به خطا رفتند. ایشان تعبیر 
»یَُقتَّلوا« را به معنی »زجرکش کردن« 
مطرح کردند که این حــرف، بی پایه 
است و موجب مشوه جلوه دادن احکام 
نورانی اسالم اســت. در این آیه شریفه 
عبارت یَُقتَّلوا به این معنی اســت که با 
سرعت و بدون اســتثنا افراد محارب 
به قتل برســند. اما اینکه ما در فارسی 
این عبارت را زجرکش کردن ترجمه 
کنیم و به کار ببریم، اشتباه است؛ زیرا 
چنین چیزی در این آیه شریفه نیست 
و هیچ کدام از فقهای ما چنین برداشتی 
از آن نداشته اند. حداکثر این است که 
گفته اند کسانی که خصوصیات محاربه 
را دارند، باید سریعاً محاکمه شوند، بر 
حکم آنان پافشاری شود و یا اگر تعداد 
زیادی در محاربه هستند، همه آنها به 

قتل برسند.«
این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم 
اضافه می کند: »نکته دیگر این است که 
در این آیه آمده که این افراد، باید تبعید 
شود؛ ایشان این طور تعبیر کردند که این 
افراد باید از زمین بیرون برده و به وسط 
دریا منتقل شوند تا بمیرند. این صحبتی 
است که به فکاهی نزدیک است و اصوال 
در آن زمان نمی توانیم تصور کنیم فردی 
را از زمین به وسط دریا منتقل کنند؛ زیرا 
نه امکان داشــته و نه مصداقی داشته 
است. تبعید هم به این معنا نیست که 
فرد از جای خوش آب و هوایی برود به 
جای بدآب و هوا؛ بلکه به این معنی است 
که از جایی که توطئه کرده و جایی که 

راهزنی کرده، دور شود.«
هر کسی نمی تواند بر اساس سلیقه 

خود محاربه را تشخیص بدهد
در این میان محسن غرویان، استاد 
حوزه علمیه قم در گفتگویی به بررسی 
ضوابط فقهی تحقق محاربه پرداخت 
و در بیان معنــای محاربه تصریح کرد: 
»محاربه در جایی صــدق می کند که 
حرکت مبارزان براســاس علم و عمد 
باشد و قصد او براندازی اصل نظام باشد 
و صرفاً بر اساس کفر و الحاد باشد؛ به این 
معنا که حکومت دینی را به طور کلی 
قبول نداشته باشد و انگیزه  فرد مبارزه 
با دین باشد.« او افزود: »در مواردی که 
شبهه وجود داشته باشد، مثاًل روشن 
نباشــد این جنگ و محاربه به خاطر 
انگیزه های اقتصادی است یا به خاطر 
انگیزه های سیاســی دیگری است و 
طرف دارد، اعتراض و عصبانیت خودش 
را نشان می دهد، به این جهت که مورد 
شبهه است، حکم محاربه منتفی است؛ 
چراکه فقها می گویند: »تدرء الحدود 
بالشبهات«، یعنی حد محاربه به دلیل 

وجود شبهه جاری نمی شود.«
مدرس حــوزه علمیه بــا تأکید بر 
ضرورت بررسی شرایط متهمان، یادآور 
شــد: »نکته دیگر این است که تعیین 
محارب از غیرمحارب و تشخیص محاربه 
باید به حکم قاضی باشد. قاضی است 
که می آید، مصداق را تعیین می کند و 

حکمش را مشخص می کند. هر کسی 
نمی تواند بر اســاس ســلیقه خودش 
محاربه را تشــخیص بدهد و حکمش 
را تعیین کند. محاربه مشــخصات و 
شرایطی دارد، مثاًل باید قصد و انگیزه 
طرف مشخص بشــود و تک تک افراد 
مورد مطالعه قرار بگیرند. باید همه افراد 
مورد بررســی قرار بگیرند، خصوصاً از 

جهت انگیزه قیام علیه نظام.«
تشخیص محارب حساس و 

تخصصی است
او ادامه داد: »غرویان در پاسخ به 
این پرســش که آیا مجازات هایی که 
در آیه ۳۳ سوره مائده برای محاربان 
ذکر شده در شــرایط کنونی قابلیت 
اجرا دارند یا خیر، گفت: »باید قاضی 
بر حســب شــرایط، این موضوع را 
بســنجد و حکم صادر کنــد. بعضی 
از این امور اگر در حد تعزیر باشــند، 
قابل تبدیل اســت و قاضی این امر را 
تشخیص می دهد. تشخیص محارب 
حساس و تخصصی است. مثاًل آیت اهلل 
ســیدمحمود شــاهرودی به عنوان 
رئیس قوه قضائیه حکم سنگســار را 
تبدیل کردنــد. در نتیجه باید قضات 
و شــورای عالی قضایی در این زمینه 

تصمیم بگیرند.«
قضات با رأفت اسالمی برخورد 
کنند و به درد خانواده ها نیفزایند

با این حال قاضــی زاده به قضات 
توصیه می  کند: »نســبت به کسانی 
که چنین کارهایی انجــام دادند، با 
رأفت اسالمی برخورد کنند، نسبت 
به تک تک آنهــا دقت کننــد که از 
کدام گروه بودند و در موارد تردید در 
اینکه برخی مصداق »باغی« هستند، 
برخورد متناسبی با آنان داشته باشند 
و خدای نکرده نسبت به خانواده آنان 
که عموما مشکالت اقتصادی به اندازه 
زیادی آنان را دردمنــد کرده، باعث 
نشــویم بی جهت بر درد آنان افزوده 

شود.«
ایــن درحالی اســت کــه هفته 
پیــش رئیس قــوه قضاییــه نیز در 
دیدار با  فراکســیون والیی مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد که باید 
ضمن تفکیک هرچه ســریعتر بین 
بازداشــتی های بی گناه با گناه کار، 
همه چیز بر اســاس رافت اســالمی 

بررسی شود.
 ابراهیم رئیســی، تصریح کرد که 
محاکمه و صدور احکام باید سریع و 
بر اساس اغماض، عفو و رافت اسالمی 

انجام و ابالغ شود. 

واکنش فقها به سخنان جنجال برانگیز یک کارشناس قرآنی درخصوص »محارب« خواندن معترضان بنزینی 

استفاده سیاسی از قرآن، خطای فاحش است
 حجت االسالم والمسلمین 

کاظم قاضی زاده: آنچه 
به عنوان محارب در فقه 

تعریف شده بر معترضان 
صدق نمی کند و اصوال 

ترساندن مردم در کار آنها 
نبوده یا تحققش مشکوک 
است. لذا می شود گفت که 
استفاده سیاسی از قرآن و 
این آیه سوره مائده، خطای 

فاحش است و هیچ یک از 
این سه گروه، مصداق این 

آیه شریفه نیستند

حجت االسالم والمسلمین 
محسن غرویان: تعیین 
محارب از غیرمحارب و 
تشخیص محاربه باید به 
حکم قاضی باشد. قاضی 

است که می آید، مصداق را 
تعیین می کند و حکمش را 
مشخص می کند. هر کسی 
نمی تواند بر اساس سلیقه 

خودش محاربه را تشخیص 
بدهد و حکمش را تعیین 

کند

ابوالفضل بهرام پور، 
کارشناس قرآنی در  برنامه 

تلویزیونی »آفتاب شرقی« 
درباره برخورد شدید با 
مخالفان به آیه محاربه 

استناد کرد و گفت: باید 
برای برخی معترضان 

روزهای اخیر حکم بریدن 
دست و پا، زجرکش کردن و 

تبعید صادر شود

 شماره   393   /شنبه  9 آذر   1398  /    3  ربیع الثانی 1441  /   30 نوامبر   2019

بسمه تعالی
آگهی مناقصات مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد. و براساس زمانبندی قید شده در سامانه ســتاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه 
ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد.

محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر ســامانه ستاد، مناقصه گر می بایست اصل تضمین را 
در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت »الف« و الک و مهر نماید. روی پاکت »الف« عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات مناقصه گران ذکر گردد و طبق 
برنامه زمانی اعالم شده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس: اهواز- کیانپارس- فلکه اول -  شرکت آب و فاضالب خوزستان- طبقه پنجم- دبیرخانه 

حراست و امور محرمانه، تحویل دهد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادهای این شــرکت می باشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 

گشایش بالمانع است.
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی شرکت www.abfakhz.ir می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان


