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 سياست 2

امیرعبداللهیان: 

  در ایران دموکراسی 
 کامل وجود دارد؛ 
آزادی بيان، آزادی عمل و ...

 سياست 2

کامبیز نوروزی:   

 مشارکت جامعه مدنی 
 در »کميته حقيقت یاب« 
مهسا امينی ضروری است

چهارشنبه  6 مهر   1401  /     1 ربیع االول  1444  /  28 سپتامبر   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1175

عماد افروغ:  

 نظام باید پس از فوت مهسا امینی 
حداقل عذرخواهی می کرد

 سياست 2

 شهرنوشت 6

 در مأموریت رئیسی به سازمان ملل
ردی از   دیپلماسی محیط زیست دیده نشد 

نیویورک   سفر 
و فرصتی که از کف رفت

اگر تا همین چند سال پیش کسی از اهمیت 
  دیپلماسی محیط زیست سخن می گفت، کمتر 
کسی متوجه اهمیت و ضرورت توجه به آن می شد. 
اما با وقوع پدیده های زیست محیطی که آرام آرام 
قدرت خود را به عنوان بحران نشان داد، همه چیز 
تغییر کرد. ریزگردها، خشکسالی و عدم توجه به 
حق آبه  ها در اکوسیستم های مرزی مانند تاالب 
  هامون تنها بخشــی از این بحران  هاست که روز 
به روز بیشتر تاثیرات خود را بر زندگی و معیشت 
مردم نشان می دهند. اما شاید برخی بپرسند که 
این بحران ها چه ارتباطی با   دیپلماســی محیط 
زیست دارند. برای پاسخ به این پرسش نخست 
باید تعریفی از دیپلماسی داشته باشیم. دیپلماسی 
در حقیقت راه بسیار کم هزینه، معقول، منطقی 

و مبتنی بر تعامل در معنای وســیع آن، با هدف 
حفظ و گسترش هویت، پرستیژ و اعتبار یک ملت 
و کمک به تحقق اهداف موردنظر از طریق بهترین 
و مناسب ترین روش ها است. محیط زیست نیز به 
عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه پایدار 
هر کشور تلقی می شود. توجه به طبیعت کشور، 
منابع آبی، جنگل ها و مراتع، مناطق حفاظت شده، 
زیستگاه ها و پارک های ملی، همه از مولفه های 
اصلی توسعه پایدار منطقه ای و بین المللی هستند. 
از توجه ویژه حوزه دیپلماســی به بخش محیط 
زیست، مفهوم علمی جدید و میان رشته ای به نام 
دیپلماسی محیط زیست تولید شده است که باب 
نوینی در مسیر توسعه و تعامالت سیاسی میان 

کشورها گشوده است...

آدرنالين 8

پرونده نرخ  سود بانکی با گره خوردن به میزان تورم بسته شد  

تثبیت زیان دهی در همه بازارها

چهار نکته درباره رقبای ایران در جام جهانی

آنها »ساده« نیستند!

دسترنج 4

جهان 5

سياست 2

 شهرنوشت 6

 کانادا تحریم های جدیدی 
علیه ایران اعمال می کند

 چه کسی ویالی علی کریمی را 
پلمب کرد؟

ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرد:

 واحد رصد تورم 
تشکیل می شود

 افزایش نرخ بیکاری در فصل نخست
 از اولین سال قرن جدید  

 کرونایی که رفت 
و بازاری که خوب نشد

باال گرفتن اختالفات درباره احتمال حمله 
هسته ای روسیه به اوکراین؛ 

 پوتین، بلوف اتمی 
یا حربه سیاسی؟!

همين صفحه

 چرتکه 3

 1401/01/17 مورخ  3/ص/6ش  شماره  مجوز  باستناد  دارد  درنظر  صباشهر  شهرداری 
بالغ  اعتبار  با  صباشهر  در  ویره  درمانگاه  ساختمان  تکمیل  به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای 
مناقصه(  )تجدید  عمومی  مناقصه  طریق  از  ماه   3 مدت  به  ریال   9/000/000/000 بر 
شرایط  واجد  متقاضیان  از  لذا  نماید،  اقدام  )ستاد(  دولت  الکترنیکی  تدارکات  سامانه  در 
الکترونیکی آدرس  به  ستاد  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  برای  آید  می  بعمل   دعوت 

 www.setadiran.ir به شرح ذیل مراجعه نمایند.
 شهرداری صباشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 کلیه هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های پیمانکاری در رسته موضوع 
مناقصه و نیز گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و نیز 

دارای رزومه کاری مرتبط باشند.
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری صباشهر 5 درصد قیمت کل پایه )450/000/000 

ریال(می باشد.
تذکر:سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد و نیز نفرات 

اول تا سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به نفع کارفرماضبط خواهد شد.
 زمان دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد:زمان انتشار آگهی و دریافت اسناد :روز یکشنبه 

مورخ 1401/06/27
مورخ  روز شنبه  اتمام مهلت شرکت در مناقصه در سامانه ستاد:ساعت 13   زمان 

1401/07/16
روز شنبه مورخ  نامه در دبیرخانه شهرداری:ساعت 12  ارائه پاکت ضمانت  مهلت   

1401/07/16
 زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات در دفتر شهردار:ساعت 14 روز شنبه مورخ 

1401/07/16
 اطالعات و سایر جزئیات در اسنا مناقصه درج گردیده است.

 ضمنا تنها اسناد پاکت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است ودرجلسه بازگشایی 
اسناد فیزیکی پاکت های )ب( و )ج( و فاقد امضای الکترونیک به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/27   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/04

 نوبت دومآ گهی تجدید فراخوان عمومی

علی ملکی شهردار صباشهر

 تشکیل واحد رصد تورم و تهیه برنامه رشد سرمایه گذاری در حوزه دستگاه های 
اجرایی مختلف در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و به ریاست ابراهیم رئیسی، 

رئیس جمهور به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز به ریاست  سیدابراهیم 
رئیسی برگزار و در آن گزارشی از آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور ارائه 
شد.در این نشست اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند واحد رصد 
تورم به منظور رصد و کنترل رشد آن در یکی از معاونت های ریاست جمهوری تشکیل 
شود و سیاست های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها را به این ستاد پیشنهاد 
کند.اعضا در این نشست همچنین مصوب کردند که به منظور افزایش سرمایه گذاری 
در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه های 
اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط برنامه رشد سرمایه گذاری در حوزه 

مربوط به خود را تدوین و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی 
دقت را اعمال کند و تمام دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی 
الزم را داشته باشند.در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس و راهکارهای 
پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه ارایه و مقرر شد 
این پیشنهادها به منظور بررسی به دستگاه های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه 

بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.

خبر

ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرد:

واحد رصد تورم تشکیل می شود

یک وکیل دادگستری گفت: وقتی که تأسیسی 
مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خالف اهداف 
اصلی و اولیه ای که از ایجاد آن دنبال می شد از دست 
داده اســت، اصرار بر تداوم آن منجر به رویارویی با 
مردم و بیشتر شدن شــکاف بین ملت و حکومت 
می شود و با مؤلفه های حکمرانی مطلوب در تعارض 

قرار می گیرد.
سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایلنا، در رابطه 
با اقدامات گشت ارشاد در خصوص پوشش و حجاب 
بانوان گفت: بعد از پیروزی انقالب، گشت ارشاد در 
قالب های مختلفی در کشور فعال بوده است اما آنچه 
که امروز تحت عنوان گشت ارشاد در معابر عمومی 
دیده می شــود، برنامه اجرایی نیروی انتظامی در 
اجرای "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" اســت که 
در راستای مصوبات مرداد ماه و دی ماه سال ۱۳۸۴ 
شورای عالی انقالب فرهنگی اجرا شده است که تا به 
امروز تجربه موفقی نبوده و عماًل اهداف مربوط در 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را نیز محقق 

نکرده است.
این وکیل دادگستری با اشــاره به فراز ۱۲ از بند 
یکم اصول و مبانی و روش های اجرایی گســترش 
فرهنگ عفاف که در بهمن مــاه ۱۳۷۶ به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است، افزود: 
در این مقرره در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب تصریح 
شده است که اقدامات اجرایی در این حوزه باید بیشتر 
مبتنی بر جنبه های مثبت بوده و شیوه و طرز بیانی 

دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت 
به عدم رعایت عفاف و بی حجابی باید تابع مقررات و 
محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن 
و اهانت آمیز خودداری شــود در حالی که در موارد 
متعددی که ویدیوی آن در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شده اســت، گاهی اعمال این ضوابط را در 
عملکرد گشت های ارشــاد نمی بینیم و به همین 
دلیل است که می گوییم این گشت اهداف مربوط در 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را نیز محقق 
نکرده و در موادی مصداق بارز دفع فساد به افسد است 
که مثال مأمور مرد نیروی انتظامی به عنوان نامحرم، 
بانویی را در بغل گرفته و در خودرو گشت ارشاد مستقر 
می کند که در چنین مواردی اگر عدم رعایت حجاب 
مصداق فساد باشــد، در آغوش گرفتن زن نامحرم 
به لحاط مقررات شرعی قطعاً نسبت به کم حجابی 

مصداق افسد و فساد بزرگتر است.
حجتــی اضافه کــرد: در کنار نحــوه عملکرد 
گشت های ارشــاد، در مقطعی نیز در سال ۱۳۹۸ 
شــماره ای برای پیامک وقوع کشــف حجاب به 
شهروندان اعالم شد تا مردم، شماره پالک ماشین 
یا موتور و حدود منطقه ای را که عدم رعایت حجاب 
شرعی در آن اتفاق افتاده به پلیس گزارش کنند که 

طبعاً اقدام نادرستی بود 
زیرا در مــواردی ممکن 
بود کســی که با دیگری 
عناد یا دشــمنی دارد، با 
گزارش خــالف واقع به 
پلیس، دیگری را در مظان 
اتهام قرار دهد و از طرفی، 
اصوالً نمی توان مردم را به 
عنوان افراد عادی که هر 

کدام در خصوص حجاب، سلیقه و نظر مختص به 
خویش را دارند، صالح به تشخیص بی حجابی یا عدم 
رعایت حجاب شرعی دانست و طبعاً چنین اقداماتی 
نه تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه مردم را نسبت 
به یکدیگر بدبین و حاصلی جــز مقاومت در قبال 

اجرای قانون توسط شهروندان ندارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهایی 
مانند گشــت ارشــاد زمانی می تواند موجه باشد 
که توأم با ایجاد احســاس امنیت در شــهروندان 
و همراهی آنان با پلیس باشــد، افــزود: وقتی که 
تأسیسی مانند گشت ارشــاد کارایی خویش را بر 
خالف اهداف اصلی و اولیه ای که از ایجاد آن دنبال 
می شد از دست داده است و مردم از حضور گشت های 

ارشــاد در کوچه و خیابان 
دچار احساس ناامنی برای 
خویــش و فرزندانشــان 
می شوند، اصرار بر تداوم آن 
غیرمنطقی و نتیجتاً منجر 
به رویارویی پلیس با مردم 
و بیشتر شدن شکاف بین 
ملت و حکومت می شــود 
و با مؤلفه های حکمرانی 
مطلوب در تعارض قرار می گیرد که باید از این اقدامات 

پرهیز کرد.
حجتی گفت: مقوله حجاب به عنوان یک ارزش 
اسالمی باید در بســتر عرف حاکم بر جامعه مورد 
ارزیابی قرار گیرد و لذا همانطــور که برخی دیگر از 
مقوالت شرعی در بستر زمان و در چارچوب عرف های 
اجتماعی و مالک های موجود، معنی جدیدی به خود 
گرفته و یا همانطور که برخی دیگر از محرمات شرعی 
و یا رفتارهایی که به لحاظ شرع و مستندات فقهی، 
قابل مجازات اعالم شده ولی بنا بر دخالت عنصر زمان 
و مکان و مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح عمومی 
داخلی و بین المللی، در قانون ما مورد جرم انگاری 
قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشده است و مقوالتی 

از این دست نشان از آن دارد که توجه به نظم عمومی 
به عنوان یک معیار در جرم انــگاری و جرم زدایی از 
رفتارهای شهروندان، باید مورد توجه سیاستگذران 
و قانون گذاران قرار گرفته و وقتی که مردم از حجاب 
شرعی، همین حجاب عرفی و معمول را که بانوان در 
زندگی روزمره خویش رعایت می کنند را می فهمند؛ 
همان را به عنوان حجاب رایج شــرعی در ســایه 
مالک های اجتماعی موجود پذیرا باشند و ااّل این دور 
باطل در مقابله با هنجارهای مورد قبول عرف حاکم بر 
جامعه همچنان تداوم خواهد داشت و همچنان که تا 
به امروز، سیاست ها، قوانین و مقررات مصوب در این 
حوزه نتوانسته علیرغم اختصاص بودجه های کالن 
به صورت قهری زنان را وادار به پوشــش مورد نظر 
دستگاه های حاکمیتی نماید در ادامه نیز توفیقی 

حاصل نخواهد کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان این مطلب 
که مقوالتی مانند گشت ارشاد باید آسیب شناسی 
و در قالب مؤلفه هایی مانند تنفیــر از دین که در اثر 
اقدامات پلیــس به تدریج باعث رویگردان شــدن 
جوانان از آموزه های دینی و حتی اخالقی می شود 
مورد کنکاش قرار گرفته و اصالحــات الزم در این 
زمینه با توسل به اقدامات فرهنگی به جای توسل 

به اقدامات قهری در دستور کار قرار گیرد، گفت: به 
نظر می رسد که گشت ارشاد فاقد هرگونه دستاورد 
مثبت برای مردم و کشور در مقوله حجاب بوده است. 
اساس کار زمانی می تواند درست باشد که حکومت 
بتواند با تبلیغات و فرهنگ ســازی صحیح، باعث 
اعتقاد شهروندان تحت حاکمیت خویش به حجاب 
و مقوالتی از این دست شــود و اال اگر مردم صرفاً به 
قوانین مربوط به حوزه حجاب التزام داشته باشند 
اعتقادی در آنها ایجاد نمی شود و بدیهی است که به 
محض دور دیدن اهرم های نظارتی حکومت، خود را 
مقید به رعایت الزامات قانونی مربوط به آن نمی دانند 
که برای نمونه در فضای مجازی به کرات شاهد آن 
هستیم و نتیجه آن می شود که آنچه در ظاهر جامعه 
دیده می شــود با آنچه که در باطن و واقعیت وجود 
دارد، در تناقض قرار گرفته و در بســتر زمان باعث 
علنی شــدن این مخالفت باطنی با قانون می شود 
که نمونه آن را در خصوص قانون منع اســتفاده از 
تجهیزات دریافت ماهواره می بینیم که بسیاری از 
مردم حتی التزام به رعایت ظاهری قانون نیز نداشته 
و بشــقاب های ماهواره در مرئــی و منظر عموم در 
بالکن های منازل دیده می شود و حتی گاهی ضابطان 
هم که به صورت مشــهود آن را مالحظه می کنند، 
ضرورتی به تنظیم صورتجلسه و اعالم جرم نمی بینند 
و مردم هم در قبال استفاده از این تجهیزات واکنش 
اجتماعی از خود بروز نداده و مثال نصب دیش ماهواره 
توسط همسایه خویش را به پلیس گزارش نمی کنند.

یک حقوقدان در گفت وگو با ایلنا:

گشت ارشاد با مؤلفه های حکمرانی مطلوب در تعارض قرار دارد

گفتوگو


