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یادداشت روز

وزیران خارجه ایران و ترکیه در تماسی تلفنی درباره آخرین وضعیت مسلمانان آراکان گفت وگو کردند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم بخش فارسی خبرگزاری آناتولی مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه و محمد جواد ظریف همتای ایرانی 

وی در این تماس تلفنی به بررسی وضعیت مسلمانان آراکان در میانمار پرداختند.
در حال حاضر ترکیه ریاست سازمان کنفرانس اسالمی را برعهده دارد.

می توانی همان گونه باشی که دیگران هستند؛ می توانی مثل 
دیگــران زندگی کنی، یک کپی و رونوشــت باشــی از آدمک 
مبتذل پذیرفته شده در جامعه؛ خنده ات، گریه ات، حرف هایت، 
بــدن ات و همــه رفتارهایت به مانند دیگران باشــد؛ می توانی 
آن گونه بیاندیشــی که از تو انتظار می رود؛ هرچند که پذیرفتن 
روال عادی و مرســوم زندگی اصال نیازی به اندیشــیدن ندارد. 
همیشــه خطوطی وجود دارند که مرزهای زندگی را مشخص 
می کنند. می توانی با آســودگی خیال درون خطوط زندگی ات 
ســرکنی، و وقتی زندگی کردن درون خطوط را پذیرفتی، دیگر 
نه کســی کاری به کارت دارد و نه اینکه دغدغه خاصی داری؛ 
صورت بندی موجود قدرت را بازتولید می کنی و سیاســت راکد 
و ساکن است؛ جایگاه و هویت پذیرفته شده ای برای خود داری 
و جهانی مشخص که به آن خو گرفته ای؛ یک زندگی مالل آور 

و کسل کننده اما آرام و راحت. 
اما وای به روزی که ســر و گوشت بجنبد؛ بی خوابی به سرت 
می زند؛ شب زنده داری به سراغت خواهد آمد؛ حس سردرگمی 
خواهی بود که با هیچ چیزی آرام و قرار نمی یابد؛ دلبســتگی ها 
و وابســتگی هایت را از دســت خواهی داد؛ تمــام جهان ات به 
هم خواهد ریخت؛ آشــفتگی و پریشــان حالی روزگارت را فرا 
خواهدگرفت؛ زمین و زمان ات را گم خواهی کرد و کنده شده از 
ریشــه ها در فضایی پوچ شناور خواهی ماند. در چنین اوضاع و 
احوالی دو راه بیشتر پیش رو نداری؛ یا جهانی نو برای خود پی 

خواهی افکند و یا افسرده و پژمرده در کنجی خواهی شکست.
وقتی یک آگاهی از آگاهی مســلط جامعه جدا می شود، اگر 
خالقیت الزم را برای خلق شــیوه های تازه حیات داشته باشد، 
به ماشین جنگی ای تبدیل می شود که تمام خطوط را می شکند 
و دوبــاره زندگی را مرزگذاری می کند. در یکی از شــب ها که 
پاســبانان همــه در خوابند و تو بیداری، اســب خودت را زین 
می کنــی و از خطوط زندگی می گریــزی و تمام قلمروها را در 
هــم می نوردی؛ همه مرزها را می شــکنی و دوباره جهان ات را 
قلمروگــذاری می کنی. وقتی شــیوه تــازه ای از حیات را خلق 
می کنی، مرزهای زندگی را گسترش می دهی و آن را از سکون 
و یکنواختی اش خارج می سازی. وقتی می خواهی شیوه ای تازه 
از زیســتن را تجربه کنی، الجرم مناسبات موجود قدرت را به 
مبارزه می طلبی و بالطبع وارد یک بازی سیاســی می شوی؛ یا 
موفق می شــوی از مرزبانی های اندیشه گذر کنی و جهان های 
نو را تجربه کنی یا اگر نتوانی مرزها را بشکنی، خودت در خود 

خواهی شکست. 
تغییرات و شــدن های زندگی، شادی آور و سرخوش  کننده اند 
و ســکون زندگــی آرامش بخش، اما بریــدن از زندگی موجود 
و درنیانداختــن طرحــی نــو بــرای دیگربودگی، یــاس آور و 

افسرده کننده ست. 
جامعــه ایران، امــروز در چنین وضعی گرفتار آمده اســت؛ 
گریخته از زندگی موجود و وامانده در خلق زندگی و جهانی نو. 
سیاست و زندگی همیشــه توام اند؛ زندگِی به تعلیق درآمده و 
برزخی، سیاست مضمحل و سر درگم را با خود خواهد داشت. 
حرکت و شــدن، تنها راه نجات جامعه و سیاست از این اوضاع 
آشــفته و رو به انحطاط اســت. باید خطــوط را جا به جا کرد و 
آرمان هایــی جدید برای جامعه ســاخت و دوباره زندگی را به 

جریان انداخت و سیاست را از نو بازی کرد. 

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی بر لزوم رعایت پروتکل 
تشریفات در جایگاه های رسمی از سوی 
مسئوالن تاکید کرد و درعین حال گفت 
که ایران، کره شــمالی نیست و ممانعت 
از ثبــت یک واکنش طبیعی از ســوی 
عکاسان، جذابیت رسانه ای را به حداقل 

می رساند.
 به گزارش ایســنا، طیبه سیاووشی با 

اشــاره به اعتراض چند تــن از اعضای 
شورای شــهر به تصاویر منتشره از شورا 
از ســوی برخی رســانه ها گفت: چرا ما 
از خودمان به  می خواهیم تصویر قدسی 
مردم ارائه کنیم. به هر حال ما در عرصه 
سیاســت هستیم و به طور طبیعی منفور 
عده ای از مردم و محبوب عده ای دیگر؛ 
چه تصاویر رسمی و مناسبی از ما منتشر 
شــود یا اینکه تصاویری که به زعم ما 

مناسب نیست انعکاس پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه پروتکل تشریفات 
هر جایگاه باید رعایت شــود، گفت: در 
عین حال اینکه مــا بخواهیم مانع ثبت 
یک واکنش طبیعی از ســوی عکاسان 
خبری شــویم جذابیت رســانه ای را به 
حداقل می رســاند. ایران، کره شــمالی 
نیست و ما باید بگذاریم تصویر آزادتری 

از ما مخابره شــود تا مردم قضاوت کنند 
که آیــا در جایگاه درســت خــود قرار 
گرفته ایم یا نه و آنها هستند که تصمیم 
می گیرنــد که باز هم بــه ما رای بدهند 

یا ندهند.
نماینــده مــردم تهــران در مجلس 
خاطرنشــان کرد: عکاســان خبری به 
ســختی وارد مجلس یا شــورای شهر 
می شــوند و در نهایت تعــدادی عکس 
می گیرنــد کــه ممکن اســت مطلوب 
عده ای باشند یا نباشد اما به هر حال آنها 
مخاطبین رسانه خود را سیراب می کنند 
و ما نمی توانیم در کار آنها مداخله کنیم.

سیاووشــی با تاکید بــر اینکه صحن 
مجلس و شــورای شهر حریم خصوصی 
نیســت، یادآور شــد: آنچه بایــد به آن 
احترام گذاشــته شــود حریم خصوصی 

اســت اما نباید از یــک جایگاه عمومی 
باشیم. من  تلقی حریم خصوصی داشته 
شخصا ترجیح می دهم در جایگاه رسمی 
عکســی از من منتشر شــود که شاید 
مطلوب من نباشد، حاال ممکن است در 
خواب، خمیازه یا خوردن باشم اما حریم 

شخصی ام محترم شمرده شود.
این عضو فراکســیون امید مجلس در 
واکنش به طرح مباحثی مبنی بر محدود 
فعالیت عکاسان خاطرنشان کرد:  کردن 
ما نمی توانیم در یک جایگاه عمومی این 
حق را از رســانه ها بگیریم چراکه دقیقا 
مخالف آن چیزی است که اصالح طلبان 
به عنوان آزادی رســانه دنبال می کنند. 
ضمــن اینکــه عکــس و فیلم بســیار 
پرطرفــدار و تاثیرگذارتر از بســیاری از 

مطالبی است که نوشته می شود.

1- در روزنامه هــا و مجالتی که به برکت دوم خرداد و رونق گرفتن آزادی بیان 
پا به عرصه عمومی نهاده بودند، نوشــته ها و مقاالت گوناگونی منتشر می شد. گاه 
ســخنانی تند و احساسی و گاه مقاالتی عالمانه و مسئوالنه. یکی از نویسندگانی 
کــه در آن فضای باز، قلــم و کالمش در ذیل عقالنیت مســئوالنه و معطوف به 
ایران و منافع آن جاری می شــد و خواندن مطالبــش، خواننده را به آینده ایران 
حســاس می کرد، جناب دکتر علیرضا رجایی بــود. روزنامه نگاری که در جرگه 
فعاالن ملی- مذهبی سیاســت ورزی می کرد و در بین این بزرگواران بیشــترین 
شــباهت فکری و کمترین مرزبنــدی را با اصالح طلبان داشــت. علیرغم اینکه 
همچون دیگر هم فکرانش در مسیر مهندس بازرگان گام بر می داشت،  فاصله ای 
با اصالح طلبان نداشت. رجایی دانش آموخته علم سیاست است و سیاست ورزی 
اش عالوه بر احســاس مسئولیت و تعلق خاطر به مشی و مرام بازرگان و یارانش، 
پشــتوانه ای آکادمیک و عالمانــه دارد. او از نقطه عزیمــت منافع ملی و مصالح 
عمومی در کانتکســت ایرانی-اســالمی و  در چارچوب پارادایم اصالحات قلم و 

قدم های موثری برداشت.
2- اولین بار به ســال ٨٧ در دانشــگاه مفید، مفتخر به دیدار با او شــدم. در 
اولیــن دیدار، بــا عطوفت، ابهت و بزرگــواری ای  بی نظیر مواجه شــدم. گویی، 
سال ها بود که مرا می شــناخت. برادرانه التفات فرمود و سئواالت ام را پاسخ داد. 
اردیبهشــت ٨٨ و در اوج تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری، نام ایشان را در 
لیست ســخنرانانی که ســتاد انتخاباتی مرکزی مهندس میرحسین موسوی در 
اختیار ســتادهای اســتانی قرار داده بود، دیدیم. در اولین تماس برای حضور و 
ســخنرانی در استان چهارمحال و بختیاری با شــوقی زاید الوصف و بسیار بیش 
از مــا، دعوتمان را پذیرفت.  روز موعود فرا رســید و از ســاعت ٨ صبح مفتخر 
به دیدارش شــدیم. برنامه ســاعت ٣ بعد از ظهر شروع می شــد. دوستان ستاد 
شهرســتان برنامه ای در خور شــخصیت این عزیز تدارک دیدند، به گونه ای که 
مردمان فهیم این خطه سیاســی که به حضور اجدادشان در نهضت مشروطیت 
و دفــاع از آزادی و حاکمیــت قانون افتخار می کنند، اســتقبالی بی نظیر از این 
مجلس به عمل آوردند، به گونه ای که جمعیتی به مراتب بیشــتر از جلســه روز 
پیشــین با حضور محسن رضایی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که اتفاقا 
همتبار این مردمان ســخت کوش بود، آمده بودند. خطبه ای شــور انگیز در دفاع 
از اصالحات و لزوم حضور مســئوالنه مردم در انتخابــات خواند. بر روح بزرگان 
مشروطیت، مخصوصا مرحوم سردار اسعد بختیاری درود فرستاد و اصالح طلبی 
را ادامه و ریشــه دار در مشروطه خواهی ایرانیان قلمداد کرد. عقالنیت در کالمش 
موج می زد و ســخنانش حضار را میخکوب کرده بود. اولین مجلسی در این دیار 
بود که ســخنران  یادی از آیت اهلل منتظــری و مجاهدت هایش می کرد. جمعیت 
را بــرای جلوگیری از رای آوری مجدد محمود احمدی نژاد به حضور در انتخابات 
دعــوت کرد؛ ویرانی و ویرانی گری حد یقف ندارد، تنها راه نجات کشــور حضور 
مسئوالنه در پای صندوق هاست.  نیامدن شما ایران را به ورطه بحران های عدیده 
می برد و.... از زمان تشرف ایشان تا وعده سخنرانی، فرصت را مغتنم شمرده و از 
دانش و آگاهی اش بهره ها بردیم.  متانت و بردباری در مرام و کالمش موج می زد. 
دقت های با ظرافت اش در پاسخ به پرسش های دوستان، دانش و تجربه ای سترگ 
را در پــس کالمش هویــدا می کرد. از بازرگان و فضائلــش گفت. از لزوم تقویت 
اصالحات در ســطوح مختلف ســخن راند. از رادیکالیسم کور بسیار نگران بود و 
از تند روی هایــی که مرز اصالح طلبی و بر انــدازی خواهی را رعایت نمی کردند، 
گالیه ها داشت. از بازرگان و سحابی ها و مشی مسالمت آمیزشان سخن می گفت. 
و اما ناگفته ها، ســکوت و عبورش از برخی ســئواالت، ارزشی کمتر از نظراتش 
نداشــت. از کنار سوالی درباره عدم ورودش به مجلس ششم، با لبخند عبور کرد. 
می گفت علیرغم تاکید آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، امکان تدریس در دانشگاه ها 
را ندارد و برای گذران زندگی گاهی اوقات مسافرکشی می کند. شکوه هایش هرگز 
معطوف به مصائب و مشــکالت و هزینه های شخص علیرضا رجایی نبود. خود و 
مصالح اش در سیاســت ورزی ای که در پیش گرفته بود، به نفع اصالح گری ایران 
بنیان، رنگ حاشــیه می گرفت. خالصه اینکه این سفر او را فراتر از گذشته برایم 
عیان کرد. قول داد که در اولین فرصت همراه مهندس ســحابی به خطه سرسبز 

بختیاری سفری داشته باشند.

گفت وگوی تلفنی
 ظریف و چاووش اوغلو 

در مورد وضعیت 
مسلمانان میانمار

جوادشقاقی-روزنامهنگار

آرمان های سیاسی 
و تجربه  جهان های نو

دیوان محاسبات کشور توضیحاتی 
درباره مصاحبــه ای پیرامون اینکه 
مدیران نجومی بگیر تبرئه شده اند و 
چند نفر از مدیران به دیوان عدالت 
اداری شــکایت کرده تا پولی که از 
آنها مسترد شــده را پس بگیرند، 
تکذیبیه و توضیحاتــی ارائه کرده 
است،  به گزارش جماران شرح این 

اطالعیه به شرح زیر است: 
بسمه تعالی

همان گونه که بارها مورد تاکید قرار گرفته 
و به استحضار مسئوالن و ملت شریف ایران 
رسیده است، مبنا و میزان در رسیدگی های 
دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن 

وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است.
در ایــن راســتا ضمن تکذیــب ادعای 
مطروحه توســط یکــی از نمایندگان عضو 
کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اســالمی مبنی بر مختومه 
نمــودن پرونده حقوق های نجومی اشــعار 
می دارد دیوان محاســبات کشــور متعاقب 
طرح موضوع حقوق های نجومی و با الهام از 

فرمایشات رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 
با درک صحیح از شــرایط حاکم بر جامعه، 
در عالی ترین ســطوح ، قبل از شروع فرآیند 
رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و 
کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت 
کوتاهی دریافت  کنندگان را مجاب به استرداد 

وجوه به حساب های خزانه نمود.
لذا مجددا تاکید می نماید تمامی اقدامات 
دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات 
مقام معظــم رهبــری )مدظله العالی( و بر 
مبنای قانــون صورت پذیرفته و کماکان در 
حال انجام اســت. یقینا طرح مجدد و مکرر 
چنین موضوعاتی که مسیر قانونی رسیدگی 
آن طی شــده یا در حال طی شدن است آن 
هم از ناحیه اشــخاصی که خــود با روند و 
فرآیند انتخاب و ایفاء وظایف مســئوالن در 
دیوان محاسبات کشور به خوبی آشنا هستند 
و ســال ها در این ســازمان به ایفاء همین 
وظایف بر اســاس همین قوانین مشــغول 
بوده  اند جــای تعجب و تاســف دارد و این 
تاسف زمانی افزایش می  یابد که از البه الی 
مطالب مطروحه در برخی از سایت ها به نقل 

از گوینده محترم، شائبه مطالبات غیرحرفه ای 
و فراقانونی به ذهن متبادر می گردد.

یقینا محور رسیدگی در دیوان محاسبات 
کشــور قانون است و این سازمان نظارتی با 
رعایــت کلیه اصول حرفــه ای در چارچوب 
موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام 
رسانده و متاثر از گرایش های مختلف فکری 
نخواهد بود. لیکن به عنوان یکی از نهادهای 
حاکمیتــی نظام اســالمی از کلیه اصحاب 
رســانه و صاحب منصبان کشور انتظار دارد 
از طرح غیر کارشناسی ذهنیات شخصی خود 
احتراز نمایند ، چرا که طرح وارونه فرآیندهای 
قانونی نتیجه  ای جز افزایش بی  اعتمادی در 
قاطبه افراد جامعه و آسیب به سالمت نظام 

اداری کشور نخواهد داشت.
مع الوصــف همان گونه کــه از محتوای 
مصاحبــه مذکور بر می آیــد فرآیند قانونی 
توســط هر یک از ارکان دیوان محاسبات 
کشور، مســتقل از سایر ارکان، در خصوص 
موضوع حقوق های نجومی انجام شده یا در 
حال انجام است و این مطلب نیز بارها توسط 
مسئوالن دیوان و این اداره کل اطالع رسانی 

شده است.
بدیهی اســت در این فرآینــد هر پرونده، 
مســتقل از پرونده های دیگر مورد رسیدگی 
و ارزیابی قرار گرفته یا می گیرد و هر واحد، 
وظیفه خود را با اســتقالل حرفــه ای و به 
صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می رساند 
که در بخشی از پرونده  های رسیدگی شده با 
توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، 
تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش 
دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه 
گردیده است. در نهایت آرائی که پس از طی 
مراحل حسابرســی و تنظیم دادخواست در 
هیات های مستشاری )که منتخب کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی می باشــند( صادر می گردد، اعم از 
تبرئه یا محکومیت مستند به مواد 28 و 29 
قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض 
از طرف دادســتان و محکومین و رسیدگی 
مجدد توسط حاکم شــرع )رئیس محکمه 
تجدید نظر( می باشد که مستند به تبصره 1 
ماده 29 همان قانون مصوب رئیس محترم 

قوه قضائیه است.

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: هم اکنون که در حال تنظیم الیحه بودجه 
1397 هستیم، روش بودجه ریزی را تغییر داده ایم و شعاری که برای بودجه 
ســال آینده انتخاب کرده ایم، تصویب بر پایه قیمت تمام شده و هزینه واحد 

تولید و تخصیص بر اساس عملکرد است.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز دوشــنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه توسعه اشتغال 
روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی که با حضور محمد شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: 

در سیاست ها کاهش هزینه های جاری و سوق به سوی تولید و اشتغال را پیگیری می کنیم.
وی به ســال های 1392 تا 1396 اشــاره کرد و گفت: دراین سال ها رشد اعتبارات جاری ما 
حدود ٧2 درصد و عمرانی بیش از 9٠ درصد بود که تالش شــد از هزینه های جاری در برنامه 

پنجم بکاهیم و در سال 1396 و برنامه پنج ساله ششم توسعه هم این رویه را عمل می کنیم.
به گفته وی، هر دســتگاهی که می خواهد بودجه بگیرد باید ابتدا مشــخص کند کاری که 

می خواهد انجام دهد مطابق ماموریتش است و چه هدفی دارد.
نوبخت تاکید کرد: با توجه به اینکه هزینه واحد مشخص است تعداد را در هزینه واحد ضرب 
می کنیم، بنابراین قیمت تمام شده محصولی یا خدمتی که می خواهد عرضه شود را مشخص 
می کنیم و ســه ماه به سه ماه که تخصیص می دهیم باید ببینیم در بودجه ریزی سنتی چه قدر 
خزانه ورودی دارد. هم اکنون بر مبنای دستیابی دستگاه به اهدافی است که مشخص شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بر اساس ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه باید حداقل 
تا پایان سال 139٧ حداقل پنج درصد هزینه های جاری را تقلیل بدهیم که در بودجه سال آینده 
اعمال می کنیم. هزینه های جاری با دقت محدود می شــود و فقط برای جایی که قانون اجازه 
می دهد. هم اکنون خیلی از موسســات در جوار وزارتخانه ها تشکیل شده بدون اینکه از مجوز 

قانونی برخوردار باشند.
معاون رئیس جمهوری گفت: سال آتی هر آن چه که دستگاه ها در جغرافیای استان هستند 
بودجه در اختیار اســتاندار، شورای برنامه ریزی و ســازمان برنامه استان قرار می دهیم، هرچه 

صرفه جویی کنند مجوز می گیریم که در راستای طرح های تولید و اشتغال زایی قرار بگیرند.

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دیدار با حیدر العبادی 
در بغــداد گفت: پیروزی های پی در پی و بزرگ در عراق، فرصت را از 

دشمنان این کشور گرفت.
به گزارش تســنیم، آیت اهلل هاشمی شاهرودی و محســن رضایی رئیس و دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام که به عراق ســفر کرده اند، شب یکشنبه پس از 

ضیافت شام نخست وزیر عراق، با وی دیدار و گفتگو کردند.
 آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی در این دیدار، ضمن تبریک آزادســازی شهرهای 
موصل و تلعفر از اشــغال داعش، گفت: پیروزی های پی در پی و بزرگ در عراق که 
با وحدت مردم عراق و حمایت علما و مراجع رقم خورد، فرصت را از دشــمنان این 

کشور گرفت و نقشه  های شوم آنان برای منطقه را خنثی کرد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران در حمایت از دولت عراق و مبارزه با تروریسم، بر باز پس گیری کامل 
ســرزمین های عراقی از داعش، اتحاد ملی و انسجام اسالمی ملت عراق و بازسازی 

این کشور تاکید کرد.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به آیت اهلل 
هاشــمی شاهرودی و محســن رضایی و قدردانی از حمایت تهران از بغداد در برابر 
تروریســم، وحدت مردم عراق و هماهنگی نیروهای سیاســی و رهبری مرجعیت و 

روحانیت را عامل پیروزی در جبهه های مختلف دانست.
عالوه بر دیدار و گفت وگوی آیت اهلل هاشــمی شاهرودی با حیدر العبادی، ضیافت 
شــام نخســت وزیر عراق نیز به افتخار حضور آیت اهلل هاشمی شاهرودی و محسن 
رضایی رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در محل کاخ نخست وزیری 
عراق برگزار شد که در این ضیافت برخی چهره های سیاسی و مذهبی از جمله شیخ 
همام حمودی نایب رئیس اول پارلمان عراق، ایرج مســجدی سفیر ایران در بغداد، 
سید عمار حکیم رئیس ائتالف ملی عراق، ابومهدی المهندس فرمانده حشد الشعبی، 
دکتر حســین شهرستانی مشاور نخست وزیر، شیخ حلیم زهیری مشاور نخست وزیر، 
 شــیخ محمدتقی موال نماینده پارلمان، لؤی یاســری اســتاندار نجــف و... حضور 

داشتند.

با  رئیس شــورای شــهر تهران 
درخواست غیرمنتظره 3 عضو شورای 
رسانه ها  کردن  برای محدود  شــهر 
در صحن شــورا، مخالفت کرد. این 
درخواست عجیب در حالی مطرح شد 
که شفافیت، یکی از شعارهای اصلی 

منتخبان شورا بود.
 به گزارش انتخاب، روز یکشــنبه دو تن از 
اعضای شورای شهر تهران خواستار برخورد با 
عکاسان خبری حاضر در صحن شورای شهر 
تهران شــدند. در همین رابطه، ســید ابراهیم 
امینی با انتقــاد از برخی تصاویر منتشــره از 
اعضای شورای شهر در رسانه ها گفت: برخی 
تصاویر منتشره به نوعی غیراخالقی است و باید 
در این خصوص تصمیم جدیدی اتخاذ شــود. 

وی اضافه کرد: اعضای هیئت رئیســه شورای 
شــهر باید در رابطه با تصاویر منتشرشــده در 
رســانه ها تصمیم جدیدی اتخاذ کرده تا دیگر 
شاهد انتشار چنین عکس هایی نباشیم. امینی 
همچنین انتشــار برخی تصاویر در رســانه ها 
را بداخالقی رســانه ای عنوان کرد و گفت: در 
جلســه ای که چهار ساعت به طول می انجامد 

ممکن اســت کسی خمیازه بکشــد یا اتفاق 
دیگری بیفتد و این تصاویر نباید منتشر شوند. 
حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز 
در این باره بیان کرد: برخی تصاویر در فضای 
مجازی منتشر شده و الزم است هیئت رئیسه 
شورا در رابطه با ادامه انتشار تصاویر برنامه ریزی 
کند. همچنین مجید فراهانی بیان کرد: شورای 
پنجم مدت زمان اندکی اســت که کار خود را 
آغاز کرده و عده ای که تا به حال نتوانســته اند 
برای شورا حاشیه سازی کنند، از تصاویر اعضا 
در صحن شــورا استفاده کرده اند. همچنین در 
ادامه این جلسه، احمد مسجد جامعی با حمایت 
از رسانه ها گفت: مشی رسانه حمایت از تفکر 
شورایی است و شــاهد حمایت های رسانه ها 
از شــورای پنجم نیز بوده ایم. وی تصریح کرد 

رسانه ها پشتوانه ای برای مصوبات شورای شهر 
تهران هستند و نباید نقش آن ها نادیده گرفته 
شــود. در حالی ســه عضو جدید شورای شهر 
تهران خواستار برخورد با عکاسان در این زمینه 
شده اند که محسن هاشمی رفسنجانی رئیس 
شورای شــهر تهران در خصوص محدودیت 
برای رســانه ها اظهار کرد: در این زمینه هیچ 
محدودیتی قائل نیســتیم. وی افزود: جلسات 
شورای شهر تهران بر اســاس قانون و تاکید 
اعضا علنی اســت و رسانه ها نیز در این زمینه 
طبق قانون عمل می کنند. رئیس شورای شهر 
تهران با اشاره به اینکه اعضا موضوعی پنهانی 
ندارند، افزود: تالش ما برای همراهی رسانه ها 
در این دوره با هدف انعکاس اخبار شورا است و 

بر همین شیوه حرکت خواهیم کرد.

صحن مجلس  و شورای شهر،حریم خصوصی نیست
طیبه سیاوشی، در واکنش به حواشی انتشار عکسی از شورای شهر:

اطالعیه دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 بودجه ریزی سال 1397 
تغییر می کند

گفتگوی خصوصی آیت اهلل شاهرودی
 با نخست وزیر عراق

محسن هاشمی در واکنش به درخواست 3 عضو شورا برای محدودکردن رسانه ها: 

هیچ محدودیتی برای انعکاس اخبار شورا وجود ندارد

مظلومیت مضاعف یک سیاست ورِز روشن فکر؛
 علیرضا رجایی

عباسموسایی-فعالسیاسی

خبر

ورود نخستین گروه حجاج به کشور

اردوغان: پرونده کشتار مسلمانان میانمار را به مجمع 
عمومی سازمان ملل می بریم

بــه گزارش ایرنا، اردوغان روز دوشــنبه طی ســخنانی در مقابل 
مرکز حزب عدالت و توســعه در منطقه چاتالجای استانبول افزود: در 
خصوص قتل عام مسلمانان آراکان میانمار در مجمع عمومی ساالنه 
سازمان ملل متحد که قرار است 19 ماه جاری برگزار شود، به صورت 
جامع به رایزنی خواهم پرداخت و با ســران حاضر در نشست نیز در 

خصوص آن مذاکره خواهیم کرد. 
وی بیان کرد: بــه عنوان رئیس دوره ای ســازمان همکاری های 
اسالمی در خصوص این موضوع با رهبران بیش از 20 کشور جهان 
مذاکراتی انجام داده ام و پس از این نیز به این کار ادامه خواهم داد.

وی با بیان این که متاسفانه قتل عام بسیار بزرگی در میانمار اتفاق 
افتاده اســت، اظهار کرد: جامعه بشــری در مقابل همه این قتل عام 
و جنایت ســکوت کرده اســت. وی ادامه داد: سازمان هالل احمر و 
مرکز حوادث اضطراری ترکیه کمک های خود را به مسلمانان میانمار 

ارسال کرده و به این کار ادامه خواهد داد.
بــه گزارش ایرنا، در مــوج اخیر حمله به مســلمانان روهینگیایی 
اســتان آراکان میانمار شــمار زیادی که تعداد آن ها بالغ بر سه هزار 

نفر تخمین زده می شود، کشته شده اند.
مقامات ســازمان ملل متحد می گویند که در طول 10 روز گذشته 
87 هزار نفر از مســلمانان روهینگیایی ساکن ایالت آراکان از کشور 

گریخته و به بنگالدش فرار کرده اند.

ســخنگوی شــرکت هواپیمایی جمهــوری اســامی ایران)ایران 
ایــر( اعام کــرد: با آغــاز عملیــات بازگشــت حجــاج ایرانی، 
نخســتین گروه از هموطنــان با انجام پــرواز شــماره 1797 راس 
 ســاعت 3 و 20 دقیقــه بامــداد امــروز وارد فــرودگاه اردبیــل 

می شوند.
به گزارش ایرنا، شــاهرخ نوش آبادی اظهارداشت: عملیات بازگشت حجاج بیت 
اهلل الحرام به میهن اســامی از روز 14 شــهریور ماه آغاز می شود و به مدت 22 

روز ادامه دارد.
ســخنگوی شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران یادآورشــد: 
در ایــن مــدت بیــش از 86 هــزار نفــر حجــاج ایرانــی بــا پروازهــای 
مراجعــت  کشــور  بــه  ســعودی  و  همــا  هواپیمایــی   شــرکت های 

می کنند.
نوش آبادی درباره اطاع رســانی این شرکت در طول مدت بازگشت حجاج به 
میهن اسامی گفت: روابط عمومی این شرکت برای اطاع رسانی به خانواده های 
حجاج گرامی که با پروازهای هما به میهن باز می گردند، طبق سنوات هرساله در 
طول هفته و به صورت شبانه روز با شماره تلفن 46625151 پاسخگوی سواالت 
هموطنان درباره روز و ســاعت پروازهای بازگشت حجاج با هواپیمایی جمهوری 

اسامی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، عملیات رفت زائران ایرانی از هشتم مرداد ماه آغاز و روز چهارم 
شهریورماه به پایان رسید و طبق برنامه عملیات بازگشت حجاج نیز از امروز آغاز 

می شود و تا چهارم مهرماه به پایان می رسد.
امسال بیش از 86 هزار زائر ایرانی از 20 فرودگاه کشور به مکه مکرمه و مدینه 

منوره اعزام شدند.
بنا بر اعام امروز رئیس ســازمان حج و زیارت، بازگشــت توام با سامت همه 
حجاج ایرانی از منا به مکه مکرمه از روز یکشــنبه آغاز شد و پروازهای بازگشت 

فرودگاه جده از امروز صورت می گیرد.

اردوغان:

پرونده کشتار مسلمانان میانمار را به 

مجمع عمومی سازمان ملل می بریم

خبر


