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سیاسی

5

11

اقتصاد

قدرت
کسي نبود با
برنامهريزي
مفهوم جرم
سياسي آشنايي به اقتصاد ايران
بازگشته است
داشته باشد؟
محمود آخوندی

محمد نهاونديان

موسیقی

سکاندار جديد جامجم کيست؟

با حکم رهبر معظم انقالب صورت گرفت

گفت و گو با تهیهکننده سریال میوهممنوعه را
درباره محمدسرافراز بخوانید

انتصابمحمدسرافراز
بهرياستسازمانصداوسيما

گریز از
شیوه شجریان
برایم
شدنی نیست

ت آیتاهلل خامنهای :صداوسیما وظیفه کمک به مدیریتهای اجرایی
حضر 
در اجرای سیاستهای کالن نظام و تحقق سند چشمانداز را بر دوش دارد

محسن کرامتی

16صفحه
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بیستمیننمایشگاهمطبوعات
با شعار «آزادی مسئوالنه» آغاز بهکار کرد

r

الريجاني:حياتاجتماعي
بدونرسانهدچارمشکلميشود

آرامشروانیحداقلنیازخبرنگاراناست
علی جنتی :دخالت دولت در امور رسانهها مغایر
امنیت پایدار سیاسی و فرهنگی است
حسین انتظامی خواستار شد:
رسیدگیبهتخلفاتحرفهایروزنامهنگاران
در صنف خودشان
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خـــــن روز

س

سعداهللنصیریقیداری
معاون حقوقی و امور
مجلسوزارتعلوم

وقتی صحبت از تحقیق و تفحص
مجلس از موضوعی میش��ود یعنی
سوالی برای نمایندگان به وجود آمده
اس��ت و تیمی برای جواب دادن به
آن س��وال شروع به انجام تحقیقات
میکنند ،سپس نتیجه تحقیقات آنها
طی یک جلسه که درباره علنی بودن
یا نب��ودن آن هم باید تصمیم گرفته
شود در مجلس خوانده میشود.
ادامه در صفحه3

گــــــــــاه

ن

شالق انتخابات بر اوباما

حسین دهشیار
استاد دانشگاه

ب��اراک اوباما پس از ش��ش س��ال
حضوردرکاخسفیددومینانتخابات
میاندورهای را تجربه کرد .دور اول
ریاستجمهوری ،اولین انتخابات
میان دورهای را در س��ال  2010در
برابر او قرار داد که نتایج آن چندان
خوشاینددموکراتهانبود.

ادامه در صفحه4

|عکس :سید وحید حسینی|فرهیختگان|

توهينبهنمايندگانمجلس
و ظلم به دانشگاه آزاد اسالمي

بررسی فرهیختگان از گزارش30سال عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی

انتشارگزارش تحقیق وتفحص
قبل ازقرائت درصحنمجلس

انتشاراینگزارشنشانمیدهدتخلفاتادعاییعملکرد30سالهدانشگاهآزاد
درمقابلتخلفاتگستردهمالیوسیاسیدوره 18ماههسابقبرایندانشگاهبسیارناچیزبودهاست
در این گزارش هیچگونه اشارهای به دستاوردهای دانشگاه آزاد اسالمی در زمینههای علمی و پژوهشی و توسعه مناطق دور افتاده کشور
نشده است .همچنین بیتوجهی به مشکالت دیگر دانشگاههای غیر انتفاعی نشان از یک سویه بودن این گزارش دارد
جناب آقای دکتر غریبی

جنابدکترمحمدسرافراز

انتصاب شایس��ته جنابعال��ی با حکم رهبر
معظم انقالب به ریاست سازمان صداوسیما
نش��ان از تعهد و توانایی علمی و مدیریتی
جنابعالی دارد .امیدوارم در دوره مسئولیت
جدید خود بر این دانش��گاه بزرگ شاهد
ارتباط موثر و سازنده با سایر دانشگاههای
ایران اسالمی باشیم.
حمید میرزاده
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

معاون محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد اسالمی

ضایعه درگذشت پدر همسر گرامیتان موجب
تأثر و تألم فراوان گشت .این مصیبت را به
جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت گفته،
از خداوند رحم��ان و غفار برای آن مرحوم
رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و س��ایر
بازماندگان صبر و سالمت آرزومندم.
حمید میرزاده
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

جناب آقای دکتر غریبی

معاون محترم آموزش و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد اسالمی

مصیبت وارده را تس��لیت گفته و از خداوند من��ان برای آن مرحوم
مغفرتوبرایجنابعالیوخانوادهمحترمتانصبروتندرستیخواستاریم.
روزنامهفرهیختگان

مطهری و زیباکالم در یک روز
به نامه حائریشیرازی پاسخ دادند

مناظره مکتوب سه چهره متفاوت
زیـــنب نـــورانیان| با گذشت پنج سال هنوز سایه حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری
س�ال  88بر کش�ور س�نگینی میکند و در این میان گروه�ی که رفتار و گفت�ار آنان باعث
افزایش اعتراض بخش�ی از رایدهندگان ش�د ،برای هر موضوعی پای آن حوادث را وسط
میکش�ند و با انواع برچس�بها میکوشند کسانی را که از نظر سیاسی با آنان زاویه دارند،
از گردونه سیاست ،خواه رقابتهای انتخاباتی باشد یا تصدی سمتها ،خارجکنند .در کنار
ماهیگیری این طیف از آب گلآلود ،هس�تند افرادی نیز که س�عی دارند این موضوع فیصله
یابد ،کدورتها رفع شود و وحدت ملی ارتقا پیدا کند؛ علی مطهری ،فرزند شهید مطهری و
نماینده تهران در مجلس ،محیالدین حائریشیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و صادق
زیباکالم ،اس�تاد دانش�گاه در این دسته جای میگیرند و البته نباید تالش کسانی همچون
آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرحوم حبیباهلل
عسگراوالدی ،دبیرکل فقید جبهه پیروان را نادیده گرفت...
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جهان
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پیوست

اقتصاد

بازار مسکن
پس از
توافق
هستهای

