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مأموریت ویژه
دادستان کل

گفتوگو با عزیزاهلل حمیدنژاد ،کارگردان «بانوی عمارت»

ناراضی نیستم ولی ایدهآلم
فراتر از این است

13

حمیدرضاآذرنگازنمایشیتفکربرانگیزمیگوید

مثل باروت برای بهآتش
کشیدن همهچیز!
12

2 4 11 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

درخواست امریکا برای مذاکره با ایران
در جریان سفر شمخانی به افغانستان

تمنای مذاکره
دبیر شورای عالی امنیت ملی:
چه کسی در امریکا به آن چیزی که
شما امضا میکنید متعهد است؟

رئیس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواست ابعاد مختلف
ادعای شکنجه کارگر هفت تپه مورد بررسی قرار گیرد
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جمهــوری اســامی ،دســتگاه قضایــی و نهادهــای امنیتی و
اطالعاتــی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شــرعی
و قانونــی ممنــوع میدانیم .ممکن اســت کارگــری متخلف
باشــد اما بــه هیچ عنوان برخورد خالف قانــون با او پذیرفته
نیســت ».او بــا بیــان اینکه تخلــف احتمالی یــک بازجو هم
نبایــد به حســاب یک مجموعه گذاشــته شــود؛ گفت :گرچه
خود دســتگاههای امنیتــی و انتظامی نیــز موظفند از طریق
بازرســیها و ســایر ســاز و کارهــای نظارتی از وقــوع تخلفات
جلوگیــری کنند اما به هر حال متهم کردن کل یک دســتگاه
به دلیل اقدام احتمالی یک
صفحه  2را بخوانید
فرد ،شایسته نیست.

رئیس جمهوری در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی:

شاگردان کی روش با  5گل جام ملتها
را آغاز کردند

سخنی در باب ضرورت برنامه مداری
نظام آموزش عالی

هدف نظام آموزش عالی کشور و زیرمجموعه نهادی
و سازمانی آن (دانشگاهها ،مؤسسات و مراکز آموزشی
یادداشت
و پژوهشــی) ،بنا بر کارویژههای کلیــدی و بنیادیاش،
که معطوف به تولید علم و نیز تربیت نیروی انســانی
فرهیخته و کارشناس در عرصههای علمی است ،حل
مشــکالت و کمک به طــرح سیاســتها و راهکارهایی
اســت کــه موجــد گشــایشهای مؤثــر در حیــات و
منصور غالمی
مناســبات ملــی ،منطقــهای و اســتانی باشــد .تحقــق
وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری
چنیــن کارویژهها و مطالبههایــی که به دلیل تغییرات
فزاینــده در حوزههــای علــم و فنــاوری پویایــی باالیی
دارنــد ،مدیریت در این مجموعه را نیازمند سیاســتگذاری ،برنامهمداری
و اقدامــات مبتنی بــر خر ِد جمعی و پرهیــز از بیبرنامگــی ،برنامهگریزی،
اکنونگرایــی ،قیلوقالهای بیوجه ،تصمیمــات لحظهای و بیاعتنایی به
پیامدهای آن کرده است.
بنا بــر تجربه ســالها فعالیت و مدیریــت در زیرمجموعههای نظــام آموزش
عالی کشــور و دریافتهای شــناختی از ایفای نقش وزرا و تیم مدیریتی آنان در
ادوار گذشته ،برنامهمداری ،حرکت بر مدار قانون و رویههای اسناد باالدستی و
مشورت با اصحاب اندیشه را مبنای کار خود قرار داده ،از همه همکاران ستادی
و دانشــگاهی خواســتهام فعالیت خود را مبتنی بر برنامهها و اســناد باالدستی
ســامان ببخشــند و از هر نوع اقدام نســنجیده تنشآفرین و مسألهساز اجتناب
ورزند ،چنانکه امروزه همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور دارای برنامه
راهبردیاند و در فضایی آرام و بیتنش وظایف و مأموریتهای چندگانه خود
را اجرا میکنند؛ امری که در نگاه مشــتاقان رشــد و تعالی ایران عزیز ســتودنی
است.
افزون بر اینها ،برنامهمداری ،که در ذات خود کوششی معطوف به آینده است،
موجب شــده اســت که هم در ســتاد وزارتخانه و هم در دانشگاهها به جامعه و
شــرایط محیطی دانشــگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشــی توجه جدی شود ،که
خیــری بزرگ برای نظام آموزش عالی کشــور و جامعه اســت .بر این باورم که
در زمانه جدید دانشــگاه،تعاملی وثیق با جامعه داشته و در خدمت آن باشد.
از ایــن مهــم نباید غفلت کنیم که حرمت و اقتدار دانشــگاه به میزان خدمت،
کارآیی ،اثربخشی و حضور در زندگی مردم بستگی دارد.
خوشبختانه ،با تدبیر و درایت مجموعه نیروهای ستادی و دانشگاهی سراسر
کشــور در یک ســال و چند ماه گذشــته ،به رغم التهابهای موجود در کشــور،
شــاهد فضایی آرام و بیتنش در دانشگاهها بودهایم و دانشگاهها برنامههای
آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی -اجتماعــی خــود را منظم و مســتمر دنبال
کردهانــد .تــاش کردهایم ارتبــاط میان مدیران ســتاد و صف بر خرد جمعی
و تــاش ســودمندانه بــا کمترین هزینههــای مادی و فرامادی اســتوار باشــد.
بیتردیــد ،حرکــت در ایــن مســیر بدون دشــواری نبوده و نیســت اما شــدنی
همت عالمانه و خالصانه میتوانیم مسیرهای ناهموار را پشت سر
اســت .با ّ
بگذاریم .تالشها باید در مسیر همافزایی و تقویت تعامل بین مجموعههای
درون نظام آمــوزش عالی و نیز همراهی متقابل
مجموعههای خارج از نظام آموزش عالی باشد .ادامه در صفحه 21

نعیم احمدی  /ایران

خط و نشان برای
مدعیان
23

ایرنا

پــس از اعــام آمادگــی قــوای مقننــه و
گــــزارش مجریه بــرای پیگیری ادعای اســماعیل
گـروه ســـیاسی بخشــی  -یکــی از کارگــران بازداشــتی
نیشــکر هفــت تپــه خوزســتان  -مبنــی بــر شــکنجه خــود در
دوران بازداشــت ،آیــتاهلل آملی الریجانی هم با دســتور به
دادســتان کل کشور خواستار بررسی بیشــتر ابعاد این ماجرا
شــد .به گــزارش میزان ،رئیــس قوه قضائیه از دادســتان کل
کشــور خواســت که با اعزام تیمی مســتقل به منطقه ،ابعاد
مختلف این موضوع را مورد بررســی قرار دهد و گزارش آن
را هر چه سریعتر به اطالع مردم برساند .رئیس قوه قضائیه
با مهم دانســتن چنین مســائلی ،تأکید کرد« :هیچ گاه بنای

21

فضای مجازی ضرورت زندگی مر دم است

 از همه دست اندرکاران خودکفایی گندم سپاسگزارم  -در برابر دستهای پینه بسته کشاورزان تعظیم می کنیم -حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات کشاورزی ضروری است

تعادل بودجه و منطق حکمرانی

واژه بودجه از زبان فرانســه گرفتهشــده و به معنی کیســه چرمی
کوچکی اســت که صورت دریافتها و پرداختهای کشــور در آن
یادداشت
قرار میگیرد؛ کیسه چرمی که اکنون به ساز و کاری پیچیده مبدل
شــده کــه حیــات و پیشــرفت کشــورها و شــهروندان آن را تأمین
ی که گشــوده شود؛
میکند .این کیســه چون جعبه پاندورا هنگام 
خوشبختی و بدبختی زندگی دنیوی جوامع از آن بیرون میجهد.
بودجه چیســت که هر ســاله نگاههــا بدان دوخته میشــود و چه
امیر محبیان
تفاوتی میان بودجهای که زاینده تبعیض و فقر است با بودجهای
تحلیلگرسیاسی
که آســایش برای مردم میآفریند؛ وجود دارد؟ در عرف جهانی
اصولگرا
چرخه تهیه بودجه کشــوری دربرگیرنده چهار مرحله است)1( :
تهیه و ارائه )2( ،تصویب )3( ،اجرا و نهایتاً ( )4ممیزی و ارزیابی .فرآیند تهیه و ارســال،
سختترین بخش است .اختصاص منابع متناسب با خط مشی کشور و نیز اهداف مالی
منظور نهایی بودجهبندی به شمار میرود .اهمیت بودجه نیز از آن روست که قرار است
ما را از رشد اقتصادی مطمئن کند.
.1از دیــد فنــی؛ بودجــه برنامه مالی دولت اســت که برای یک ســال مالی تهیــه و حاوی
پیشبینــی درآمدها و ســایر منابع تأمین اعتبار و بــرآورد هزینهها برای انجام عملیاتی
است که منجر به دستیابی به سیاستها و هدفهای قانونی میشود.
 .2بودجهبندی اصولی دارد که اصل تعادل از مهمترین آنها به شمار میرود .بنابر اصل
تعادل ،بین درآمدها و هزینههای دولت دریک دوره مالی باید توازن و تعادل اقتصادی
حاکم باشــد .معموالً در کشــور ما بودجه در پایان محصــول دیالکتیک میان مجلس و
دولت اســت که ســنتز و برونداد نهایی را مشــخص مینماید .دو آفت ممکن اســت که
بودجه کشــور را از دیدگاه حکمرانی با اختالل مواجه کــرده و اصل تعادل را در مخاطره
ل دستیابی آن را پشتیبانی نکند و دوم؛
افکند .نخست؛ تحمیل هزینههایی که منابع قاب 
بخشینگری که نگرش ملی را به حاشیه ببرد .هر دو این عوامل در بستر سیاستزدگی
میتواند برای طراحی بودجه خطری جدی به وجود آورد که عمالً ساز و کار بودجه را از
روند تولیدکننده سعادت ،رفاه و عدالت به ماشین ویرانگر اقتصاد مبدل میسازد.
 .3نماینــدگان محترم مجلس؛ نهتنها برگزیده منطقــهای خاص بلکه پس از برگزیده
شدن عمالً نمایندگان ملت به شمار میروند از این رو بیگمان در امری ملی که بودجه
نشــانگر تام و تمام آناســت بایــد از موضع ملی حافــظ اصل تعادل در بودجــه بوده و
بهگونهای عمل نمایند که بر وزن تعادل افزوده و دولت را زیر بار مسئولیت نگا ه دارند؛
ب شده را بودجه واجد
مبادا تغییرات آنچنان صورت گیرد که دولت عمالً بودجه تصوی 
منطقتعادلندیدهواززیربارپذیرشمسئولیتاجرایتاموتمامآنشانهخالینماید.

چشم امید دشمنان به اختالفات داخلی است

معاون سیاســی ســتاد کل نیروهای مسلح گفت :بخشــی از تعادل اقتصادی شکل گرفته
در کشــور مربوط به برخوردهای قاطع با مفسدان است و نباید در این امر دچار مصلحت
اندیشــی بیهوده شویم تا مفسدان اقتصادی و سیاسی فضای کار کردن را راحت گیرند.به
گزارش ایلنا ،ســردار رســول سنایی در نخستین گردهمایی سیاســی فرماندهان و مدیران
نیروهای مسلح استان اصفهان ،اظهار کرد :امروز چشم امید دشمنان به اختالفات داخلی
و تحریمهای ثانوی ه در حوزههای مختلف است.ســنایی با اشــاره به برجام اروپایی افزود:
میدانیم در برجام اروپایی اتفاقی نخواهد افتاد ،اما نباید اعالم کرد که فایدهای برای کشور
ندارد چرا که ممکن است دشمنان از این لفظ سوءاستفاده کنند.
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 500شفا یافته سرطان ،میهمان مرکز جامع کنترل
سرطان ایران میشوند

 500نفر از شــفا یافتگان بیماری سرطان به همراه یک عضو
خانوادهشــان میهمان ویژه همایش پیشــگیری از سرطان به
میزبانی مرکز جامع کنترل ســرطان ایــران  ICCCدر منطقه
 22تهــران خواهنــد بود .بــه گزارش «ایــران» ،علــی انصاری
رئیس هیأت مدیره بنیاد خیریه و نیکوکاری تات ،صبح دیروز
 17دیمــاه ،با اعالم این مطلــب ،در جمع مدیران و اعضای
ستاد برگزاری «همایش مردمی پیشگیری و کنترل سرطان» ،گفت :بنده با پیشنهاد
آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران که مدیر
مرکز جامع کنترل ســرطان ایران در منطقه  22هستند ،در لحظه اول موافقت کردم
و معتقدم کمک به پیشگیری از بیماری سرطان که افسار گسیخته پرتعداد میشود،
نجــات جان انسانهاســت و با هیچ معیار مادی ،قابل ســنجش نیســت .وی افزود:
گســترش ســرطانهای مختلف بنابر آمار رســمی ،بــر نگرانیها میافزایــد و وظیفه
همگان بویژه نیکوکاران اســت که در حد امکان ،به عرصه آگاه ســازی مردم ،کاهش
رشــد و کمــک به درمان بیمــاران ،وارد شــوند .انصاری با خداپســندانه تلقی کردن و
انساندوســتانه خواندن حرکت مردمی پیشگیری از سرطان و اعالم تقبل هزینههای
برگزاری این همایش مرتبط با هفتهای به همین نام در مرکز جامع کنترل ســرطان
ایران در منطقه  22که بزرگترین مرکز مطالعات ،تحقیقات و پیشــگیری از ســرطان
است ،اظهار امیدواری کرد حضور شفا یافتگان بیماری سرطان و دعای آنان ،فصلی
نیک و اقدام خداپسندانه ای در آستانه آغاز به کار مجموعه ایران مال باشد .پیش از
ســخنان وی ،دکتر قاســم اکبری دبیر ستاد برگزاری همایش هفته پیشگیری و کنترل
ســرطان ،گزارشــی از مردمی ســازی پویش پیشــگیری و برنامههای این هفته ارائه و
اعالم کرد :نگاه علمی ،تلفیق روانشناسی و افزایش اطالعات مردم درباره سرطان با
روشهایی همچون ارائه کتاب و تجارب غلبه بر این بیماری به وسیله شفا یافتگان ،از
تمایزهای برنامه امسال این هفته خواهد بود.

ســالم

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صدای
شــما ،حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ مزاحمــت اتوبوسهــا در خیابــان عطایــی ارومیــه  /آقای
نظــــــــر کریمــی :اینجانــب ســاکن خیابــان عطایــی ارومیه هســتم.
مـــــردم متأســفانه این خیابــان به پایانــه و پاتــوق اتوبوسها تبدیل
شــده اســت و با توجه به کم عرض بودن کوچهها و این خیابان مشکالتی برای
ساکنین این خیابان به وجود آمده است.
■ مســکن مهر پردیس فــاز  11را تحویل ندادند  /خانم محبی :هفت ســال پیش
در پروژه مســکن مهر فاز  11پردیس ثبتنام کردم .قرار بر این بود که  18ماهه
واحدها را تحویل دهند .االن هفت سال گذشته ولی هیچ خبری از تحویل این
واحدها نیست .لطفاً مسئوالن پاسخگو باشند.

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در
اطالع رسانی مجازی
ایران عصر را در  www.iran-newspaper.comو  www.ion.irببینید و بخوانید

جناب آقاي احمدي
مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
بدينوسيله درگذشت مادر بزرگوارتان را صميمانه
تسليت گفته از درگاه خداوند متعال براي آن بانوي
مكرمه رحمت واســعهالهي ،براي عموم بازماندگان
صبر و اجر و براي شما سالمتي و توفيق مزيد خدمت
مسألت داريم.
سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي
و مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

با نهايت تأســف و تأثر درگذشت بانوي متدينه و مؤمنه
حاجيه خانم قاسمي همسر گرامي مرحوم حضرتآيتاهلل
احمدي شاهرودي مادر محترمه جناب آقاي احمدي مشاور
وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامي و اخوان احمدي را به اطالع كليه وابســتگان،
دوستان و آشنايان ميرساند.
مراســم يادبود روز سهشــنبه  97/10/18از ساعت
 15/30لغايت  17در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي
منعقد ميشود.
حضور سروران گرامي در مجلس مذكور باعث شادي روح
آن مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

روابطعمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

