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روزنامه

و  »ارتباطات  که  دنیایی  در 
همه  در  را  اول  حرف  رسانه ها« 
عقب ماندگی  می زنند،  کشورها 
مدیران  و  مسئوالن  از  برخی 
و  شهرستان ها  استان ها،  کشور، 
تماشایی  »سرعت  از  بخش ها 
و  مفرط  ضعف  گویای  رسانه ها« 

مضاعف مدیریت آنهاست.
رسانه ای  اصواًل  مدیران،  برخی 
نیستند و احساس می کنند در 200 
سال قبل تنفس و مدیریت می کنند، 
تاب آوری  تعارف،  بدون  این ها 
با  همنوایی  و  همراهی، هم صدایی 
که  عصری  در  ندارند.  را  جامعه 
حتی بچه های دبستانی  با در دست 
می کنند  سعی  گوشی  یک  داشتن 
از همه اخبار و امور ایران و جهان 
به  مدیران  بی اعتنایی  شوند،  مطلع 
رسانه های حقیقی و مجازی، بسیار 

جای تعجب دارد.
بوشهر  استاندار  که  همچنان 
اعالم  زمان شناسی  با  و  به درستی 
با  مدیران  ارتباط  که  کرده اند 
مالک های  از  یکی  رسانه ها، 
می رود  انتظار  آنهاست،  ارزیابی 
استان ها  سطح  در  استانداران  همه 
و فرمانداران در سطح شهرستان ها 
مدیریت  حوزه  در  بخشداران  و 
ادارات  مدیران  از  جد  به  خویش، 
که  بخواهند  خود  مدیریت  تحت 
را  رسانه ها  با  تنگاتنگ  ارتباط 
رکن  قوی ترین  از  یکی  به عنوان 
را  آن  و  دانسته  نوین  مدیریتی 
سنجش  و  ارزیابی ها  همه  محور 
توان مدیریتی خویش قلمداد کنند.
نیز  فارس  استاندار  میان  این  در 
که خود از اصحاب رسانه است و 
مدیریت یک هفته نامه را به عهده 

داشته و قاعدتًا فکر رسانه ای دارد 
در  استانداران  سایر  از  بیشتر  باید 
تحقق و پیگیری این مهم بکوشد.

بودن  رسانه ای  مالک های  تعیین 
استانداری ها  توسط  مدیران 
اخبار  کیفیت  و  کمیت  همانند 
مصاحبه های  رسانه ها،  به  ارسالی 
میزگردها،  اختصاصی،  و  جمعی 
ستون  خبری،  گزارش های 
سؤاالت  به  مدیران  پاسخگویی 
مشترک  و  انتقادپذیری  مردم، 
از  اطالع  جهت  روزنامه ها  شدن 
از  مردم  دیدگاه های  و  نظرات 
اذهان  می تواند  که  است  مواردی 
مالک ها  به  نسبت  را  مدیران 

روشن کند.
اداره اش  نیست  مدیری که حاضر 
باشد  مشترک  روزنامه  نسخه  چند 
مطبوعات  با  را  خود  ارتباط  و 
می خواهد  چگونه  می کند  قطع 
شود؟  مطلع  مردم  دیدگاه های  از 
حتی اگر اخبار و مصاحبه خودش 
چگونه  شود،  چاپ  روزنامه ها  در 
می خواهد آن را مطالعه و بازخورد 
سخنانش را با چینش سایر مطالب 
در شماره های مختلف با هم مقایسه 
برسد؟  مطلوب  نکات  به  و  کند 
چنین مدیری اگر می خواهد مردم 
باشند  قائل  ارزش  سخنانش  برای 
مطالعه  و  خریداری  را  روزنامه  و 
برای  باید  نیز  خودش  کنند، 
با  و  باشد  قائل  ارزش  سخنانش 
دیدگاه های  از  روزنامه،  اشتراک 
نظرات  و  خویش  مافوق  مدیران 

مردم بهره مند شود.
و  رسانه ها  شتابان  عصر  به هرحال 
بی خبری  عصر  اطالعات،  انفجار 

مدیران نیست...

از  شهرسازی  و  راه  وزیر  حمل ونقل  معاون 
قطارهای  بلیت  قیمت  درصدی   22 افزایش 
مسافری بعد از پایان ماه مبارک رمضان خبر 

داد.
حاشیه  در  آدم نژاد  شهرام  ایرنا،  گزارش  به 
امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین 
وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در جمع 
هماهنگی  از  پس  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
کشور  ترابری  هماهنگی  عالی  شورای  در 
شد.  اخذ  قطار  بلیت  قیمت  افزایش  تصمیم 
تقاضا  پر  مسیرهای  در  البته سعی کرده ایم، 

این رقم کمتر باشد.
سایر  بلیت  قیمت  تعیین  درباره  آدم نژاد 
در  گفت:  خبرنگاران  به  نیز  حمل ونقل ها 
ناوگان  جاده ای  مسافری  حمل ونقل  بخش 
ناوگان  درباره  و  است  آزاد  قیمت  ویژه، 
تنظیم  ستاد  هفته  همین  در  هم  ویژه  غیر 

و  تصمیم گیری  قیمت ها  تعیین  درباره  بازار 
جمع بندی نهایی را انجام می دهد.

وی با اشاره به نرخ ها در بخش هوایی بابیان 
داد:  ادامه  دارد،  نرخ شناور چارچوبی  اینکه 
در تمام دنیا حتی درباره نرخ های شناور هم 
سقفی تعیین می شود و اجازه اعمال هر نرخی 

را نمی دهند. 
بلیت  قیمت  تعیین  بخش  در  ما  مشکل 
هواپیما، کمبود عرضه است که باید عرضه 
کنیم.  مدیریت  را  هوایی  بازار  در  تقاضا  و 
اینکه  بابیان  راه  وزیر  حمل ونقل  معاون 
خصوصی  بخش  درخواست های  پیگیر 
مستمری  پیگیری های  گفت:  هستیم، 
اما  است  شده  انجام  شرایط  بهبود  برای 
خوب  عمومی  حمل ونقل  حال  به طورکلی 
به صورت  قیمت ها  حاضر  حال  در  نیست. 
باید  و  پیداکرده اند  افزایش  افسارگسیخته 
راهکارهایی  شرایط  این  ساماندهی  برای 

بخش  در  گزینه ها  از  یکی  که  شود  اتخاذ 
 حمل ونقل بار می تواند کاهش تعداد ناوگان 
باشد. معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی 
بابیان اینکه قیمت قطعات ناوگان حمل ونقل 
داد:  ادامه  است  پیداکرده  افزایش  عمومی 
نیز  بازار  در  خودرو  روغن  کمبود  بحث 
وجود دارد و مهم تر از کمبود، بحث افزایش 

قیمت در بازار است.
وی درباره آخرین وضعیت سهمیه سوخت 
در  گفت:  نیز  عمومی  حمل ونقل  ناوگان 
بر  سوخت  توزیع  سیستم  گذشته  سال های 
اساس میزان پیمایش بوده است و این روش 
حمل ونقل  ناوگان  سوخت  نیاز  تعیین  برای 

عمومی اجرا می شد.
شهرسازی  و  راه  وزارت  داد:  ادامه  آدم نژاد 
پیشنهادات خود را برای نحوه سهمیه بندی ها 
تصمیمی  هیچ  هنوز  اما  است  کرده  ارائه 

نهایی نشده است.

لزوم  بر  تأکید  با  بوشهر  استاندار 
با  تعامل  و  مسئوالن  پاسخگویی 
رسانه ها، گفت: تعامل با رسانه ها 
برای  مهم  معیارهای  از  یکی 
بوشهر  استان  مدیران  ارزیابی 

است.
مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  گراوند  عبدالکریم 
عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
بوشهر  استان  اجرایی  دستگاه های 
عمومی ها  روابط  داشت:  اظهار 
نقش بسیار مهمی در هر یک از 
دستگاه ها دارند و باید بیش ازپیش 

موردتوجه باشند.
عمومی  روابط  جایگاه  به  وی 
عوامل  با  ارتباط  ایجاد  در 
ادامه  و  کرد  اشاره  برون سازمانی 
تمام  آیینه  عمومی  روابط  داد: 
نقش  و  است  دستگاه  یک  نمای 
ناکارآمد  یا  کارآمد  در  مهمی 

جلوه دادن هر دستگاه دارد.
اینکه  بابیان  بوشهر  استاندار 
هر  توسط  موفقیت  به  دستیابی 
یک  داشتن  نیازمند  دستگاهی 
توانمند  و  قوی  عمومی  روابط 
امکانات  باید  کرد:  اضافه  است 
موردنیاز  و  الزم  تجهیزات  و 
فراهم  عمومی ها  روابط   برای 

شود.
راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
اطالع رسانی  شیوه های  بهبود 
شورای هماهنگی روابط عمومی ها 

در استان بوشهر فعال شده است که 
نقش مهمی در هم افزایی، تعامل و 

برنامه ریزی خواهد داشت.
گراوند خواستار تأمین تجهیزات، 
روابط  مالی  منابع  و  امکانات 
عمومی ها شد و بیان کرد: روابط 
موفقیت ها  بابیان  باید  عمومی ها 
افکار  دستگاه ها  عملکردهای  و 
جامعه  در  و  مدیریت  را  عمومی 

امیدآفرینی کنند.
ایده های  و  خالقیت  داشتن  وی 
را  عمومی ها  روابط  توسط  نو 

مدیران  افزود:  و  دانست  مهم 
روابط  باید  اجرایی،  دستگاه های 
عمومی ها را چشم بینای خود برای 

ایجاد سرمایه اجتماعی بدانند.
افزایش  خواستار  بوشهر  استاندار 
و  رسانه ها  با  مدیران  تعامل 
داد:  ادامه  و  شد  آنها  پاسخگویی 
ارزیابی  فاکتورهای  از  یکی 
اجرایی  دستگاه های  مدیران 
با  تعامل  بوشهر  استان  در 
دولت  عملکرد  بیان  و   رسانه ها 

است.
دیگر  یکی  را  امیدآفرینی  وی 
عمومی ها  روابط  وظایف  از 
سفر  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
بوشهر  استان  به  رئیس جمهور 
تومان  میلیارد  هزار  دو  از  بیش 
روابط  که  شد  مصوب  پروژه 
و  طرح ها  این  باید  عمومی ها 

پروژه ها را معرفی کنند.

منابع  قول  از  روزنامه  همین 
قابل توجه  نکته  افزود  آمریکایی 
به  حمله  با  پوتین  که  است  این 
بااین حال،  نکرد.  مخالفت  ایران 
با  روسیه  موافقت  درازای  پوتین 
حمله آمریکا به ایران، از پومپئو 
رفع  که  داشت  درخواست  چند 
تحریم های آمریکایی علیه روسیه 

در رأس آن ها قرار دارد.
شد  مدعی  کویتی  روزنامه  یک 
که در دیدار اخیر مایک پومپئو، 
وزیر خارجه آمریکا، با والدیمیر 
در  روسیه،  رئیس جمهور  پوتین، 
رسیدن  درباره  طرف  دو  سوچی، 
ایران  درخصوص  معامله  یک  به 

گفتگوهایی انجام داده اند.
گذشته،  هفته  فرارو،  گزارش  به 
پومپئو در سفری به شهر سوچی، 
رسانه های  کرد.  دیدار  پوتین  با 
این  هدف  می گویند  آمریکایی 
واشنگتن-  روابط  بهبود  سفر 
در  ظاهرًا  اما  است،  بوده  مسکو 
سر  بر  طرف،  دو  گفتگوهای 
معامله  ایران  اسالمی  جمهوری 

شده است.
و  پوتین  دیدار  از  یک روز پس 
روس  عالی رتبه  مقامات  پومپئو، 
تنش های  که  کردند  تأکید 
تشدید  سمت  به  ایران  با  مرتبط 
دیم تری  می کنند.  حرکت  شدن 
پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، 
روز چهارشنبه گذشته همزمان با 
اعالم رسمی توقف اجرای برخی 
تصریح  ایران،  هسته ای  تعهدات 
کرد: »متأسفانه ما شاهد تنش های 
)درزمینه  ایران  تصمیم  و  فزاینده 
کاهش تعهدات هسته ای( هستیم. 
متأسفانه، وضعیت به سمت تشدید 

تنش بیشتر حرکت می کند.«
سخنگوی کرملین که اندکی پس 
پومپئو  با  مقامات روس  دیدار  از 
می کرد،  گفتگو  خبرنگاران  با 

آمریکا  خارجه  وزیر  افزود 
با  خود  سه شنبه  روز  دیدار  در 
اطمینانی  هیچ  پوتین،  والدیمیر 
نداد.  هسته ای  توافق  درزمینه 
پسکوف،  که  روزی  همان  در 
شدت گرفتن تنش ها را پیش بینی 
کنفرانس  یک  طی  پوتین  کرد، 
دربلن،  وان  الکساندر  با  خبری 
اظهاراتی  اتریش،  رئیس جمهور 
را  ناظران  توجه  که  کرد  بیان 
جلب کرد. او، بابیان اینکه توافق 
است،  فروپاشی  در حال  هسته ای 
صرف نظر  که  خواست  ایران  از 
از هر اتفاقی در برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( باقی بماند.
توافق  از  آمریکا  خروج  از  پس 
هسته ای، اروپایی ها تالش کردند 
اقتصادی  منافع  تأمین  طریق  از 
نجات  را  توافق  این  ایران، 
که  است  معتقد  پوتین  اما  دهند؛ 
اروپایی ها از نجات برجام، ناتوان 

و عاجز هستند.
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: 
خارج  توافق  از  »آمریکایی ها 
فروپاشی  حال  در  توافق  شده اند. 
هیچ  اروپایی  کشورهای  و  است 
نمی توانند  نجات آن  برای  کاری 
بکنند. )آنها( قادر نیستند واقعًا با 
خسارت های  و  کنند  کار  ایران 
کنند.«  جبران  را  آن  اقتصادی 
»من  داد:  ادامه  پوتین  بااین حال، 
ایرانی مان  شرکای  به  مکررًا 

گفته ام که به عقیده من، عاقالنه تر 
از  صرف نظر  ایران،  که  است 
باقی  توافق  این  در  نتیجه ای،  هر 
بماند. ایران ممکن است اقدامات 
بگوید  و  دهد  انجام  تالفی جویانه 
خارج  )برجام(  چیزی  از  که 
روز،  آن  فردای  اما  می شود؛ 
که  کرد  خواهند  فراموش  همه 
و  بوده  امر  این  آغازگر  آمریکا 
همه تقصیرها گردن ایران خواهد 
افتاد و عمدًا افکار عمومی جهان 
به همین سمت سوق داده خواهد 

شد.«
روز  اظهارات  در  پوتین  لحن 
»دیپلماتیک«  گذشته،  چهارشنبه 
نبود و صراحت او برخی ناظران 
را غافلگیر کرد. لحن او به حدی 
حتی  که  بود  کم سابقه  و  تند 
اشاره  مسئله  این  به  هم  خودش 
گفتن  اینکه  بابیان  پوتین  کرد. 
دیپلماتیک  غیر  »چیز  چنین 
دوستان  گوش های  است  ممکن 
تقصیر  بیازارد«،  را  اروپایی مان 
به  مستقیمًا  را  برجام  فروپاشی 
از  و  انداخت  آمریکا  گردن 
این  نجات  برای  اروپا  ناتوانی 

توافق انتقاد کرد.
به گونه ای  روسیه  رئیس جمهور 
اوضاع  انگار  که  کرد  صحبت 
حرکت  شدن  شعله ور  سمت  به 
نقش  باید  روسیه  و  می کند 
نقشی  کند.  بازی  را  آتش نشان 

که به گفته پوتین روسیه تمایلی 
همین  در  ندارد.  آن  ایفای  به 
اعالم  به صراحت  پوتین  خصوص 
آتش نشانی  تیم  »روسیه  کرد: 
و  بگردیم  نمی توانیم  ما  نیست. 
هر چیزی که کاماًل به ما بستگی 

ندارد را نجات دهیم.«
از  رمزگشایی  برای  تحلیلگران 
دیپلماتیک«  »غیر  اظهارات 
مطرح  گمانه زنی هایی  پوتین 
توضیح  روس ها  خود  کرده اند. 
نداده اند که منظور پوتین از چنین 
در  چیست.  کم سابقه ای  اظهارات 
»الرای«  روزنامه  شرایط،  این 
از واشنگتن،  کویت در گزارشی 
ادعایی را مطرح کرد که ممکن 
اظهارات  از  رمزگشایی  به  است 

پوتین کمک کند.
پومپئو  روزنامه،  این  ادعای  به 
کرد  تالش  روسیه،  به  سفر  در 
کمک  به ضرورت  را  پوتین  که 
نظامی  تقابل  هرگونه  به  کردن 
کند.  متقاعد  ایران  با  آمریکا 
منابع  قول  از  روزنامه  همین 
قابل توجه  نکته  افزود  آمریکایی 
به  حمله  با  پوتین  که  است  این 
بااین حال،  نکرد.  مخالفت  ایران 
با  روسیه  موافقت  درازای  پوتین 
حمله آمریکا به ایران، از پومپئو 
رفع  که  داشت  درخواست  چند 
تحریم های آمریکایی علیه روسیه 

در رأس آن ها قرار دارد.
نکرد  مشخص  کویتی  روزنامه 
سرانجام  پومپئو  و  پوتین  آیا  که 
رسیده اند  توافق  به  ایران  درباره 
که  کرد  اعالم  اما  خیر؛  یا 
برای  روسیه  تحریم های  رفع 
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
دارد  سیاسی  هزینه  آمریکا، 
را  آن  بخواهد  اگر  حتی  که 
را  آن  پرداخت  توان   بپردازد، 

ندارد.

بابیان  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
نقش  حاضر  حال  در  دولت  اینکه 
گذشته  سال  چهل  مشکالت  ِگل گیر 
می گوید:  می کند،  ایفا  کشور  در  را 
این  ایشان،  به  من  انتقاد  بزرگ ترین 
است که چرا مسائل واقعی کشور را با 
میان نگذاشتند و سهم دولت  مردم در 

از وضع موجود را مشخص نمی کنند.
و  دانشگاه  استاد  زیباکالم،  صادق 
درباره  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
آستانه  در  دوازدهم  دولت  مشکالت 
ایرناپالس  به  دومین سالگرد آغاز آن 
می گوید: من از ابتدای دولت دوازدهم 
همه  گذاشتم.  »گلگیر«  را  آن  نام 
و  ماشین  در  گلگیر  کارکرد  می دانیم 
را  گل  همه  گلگیر  چیست؛  دوچرخه 
روحانی  آقای  دولت  می کند.  جمع 
مسائل،  مشکالت،  گلگیر  همانند  نیز 
که  را  کشور  ناکامی های  و  کمبودها 
به سیاست های کالن سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی طی 40 سال اخیر 
از  است.  گرفته  عهده  به  بازمی گردد، 
سوی دیگر، همین سیاست ها، کشور را 
داده  قرار  آمریکا  با  جنگ  آستانه  در 

است.
حجم  با  کشور  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بزرگی از مفاسد اقتصادی درگیر است 
رشد  و  رسیده  درصد   50 به  تورم  و 
اقتصادی در خوش بینانه ترین حالت به 
می افزاید:  است،  کرده  سقوط   6 منفی 
آقای  دولت  گردن  بر  این ها  همه 
روحانی نهاده شده است و اصولگرایان 
مستمر از تریبون هایی مانند نماز جمعه 
نظام  کلی  سیاست های  می کنند  اعالم 
از  ناشی  کاستی ها  و  ندارد  ایرادی 
دولت  بنابراین،  است؛  دولت  عملکرد 
ایفا  را  گلگیر  نقش  روحانی  آقای 

می کند.
اینکه  بابیان  سیاسی  علوم  استاد  این 
مطرح  را  پرسش  این  هیچ کسی  چرا 
باید دشمن دولت  ما چرا  نمی کند که 
مردم  آیا  می گوید:  باشیم،  آمریکا 
هستند؟  انقالب  صدور  خواهان  ایران 
را  ما  خارجی  سیاست های  مردم  آیا 

هسته ای  سیاست  آیا  می کنند؟  تأیید 
اصولگرایان  است؟  بوده  درست  ما 
و  نیستند  پرسش ها  این  پاسخگوی 
به سوی دولت  را  اتهام  انگشت  مستمر 

می گیرند.
زیباکالم در همین راستا ادامه می دهد: 
کاستی های  دولت  می پذیرم  بنده  البته 
داشته است. درعین حال، خطای فاحشی 
تیم  تنها  اگر تصور کرد مشکل  است 
آدام  اگر  حتی  است.  دولت  اقتصادی 
اسمیت، ریکاردو و کینز در این دولت 
نداشت.  چندانی  تأثیر  داشتند،  حضور 
داریم،  قرار  تحریم  شرایط  در  اینکه 
نمی توانیم نفت را بفروشیم و حتی در 
را  آن  پول  نمی توانیم  فروش،  صورت 
دریافت کنیم، خود قوی ترین دولت ها 

را نیز فلج می کند.
من  نظر  به  می دهد:  ادامه  وی 
دولت  حضور  از  چندان  اصولگرایان 
چراکه  نیستند،  ناراحت  نیز  روحانی 
فرصتی برای آوار کردن مشکالت بر 

سر آن را همچنان خواهند داشت.
فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ  این 
به این پرسش که دولت روحانی برای 
برون رفت از این شرایط چه باید بکند، 
دوم  دولت  ابتدای  از  من  می گوید: 
ایشان نامه سرگشاده ای به ایشان نوشتم 
و گفتم چرا با مردم همچون کودکان 
رفتار می کنید؟ چرا واقعیت را به مردم 
نمی گویید؟ چرا مستمر تالش می کنید 
صحبت های زیبا به مردم تحویل دهید؟ 
چرا اعالم نمی کنید چند درصد از درآمد 
کشور در اختیار دولت است؟ ابتدا باید 
به  تا  بگذارند  میان  در  مردم  با  را  این 
مردم  به  باید  برسیم.  بنیادی تر  مسائل 
تصمیم گیری ها  از  درصد  چند  بگویند 
در حوزه سیاست خارجی و هسته ای در 

اختیار دولت است. 
چنین  درباره  روحانی  آقای  چرا 
گفت وگو  مردم  با  اثرگذاری  مسائل 
من  انتقاد  بزرگ ترین  نمی کنند؟ 
مسائل  چرا  که  است  این  ایشان  به 
میان  در  مردم  با  را  کشور   واقعی 

نگذاشتند.

و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
تصویب  با  گفت:  مجلس  معادن 
درصد   ۱۴ حدود  واگذاری  نهایی 
و  ایران خودرو  در  دولت  سهام 
در  دولت  سهام  درصد   ۱۷ حدود 
اتفاق  این  هیئت وزیران،  در  سایپا 

به زودی عملیاتی می شود.
با  گفت وگو  در  باستانی  سعید 
اظهار  مطلب  این  بابیان  ایسنا، 
گذشته  هفته  اوایل  گفت:  داشت 
در  دولت  اقتصادی  کمیسیون 
سهام  گرفت  تصمیم  مصوبه ای 
خودروساز  شرکت های  در  دولت 
را  دولتی  دیگر  شرکت  چند  و 

به طور کامل واگذار کند.
در  تربت حیدریه  مردم  نماینده 
مجلس ادامه داد: با تصویب نهایی 
هیئت وزیران،  در  پیشنهاد  این 
در  دولت  سهام  درصد   ۱۴ حدود 
درصد   ۱۷ حدود  و  ایران خودرو 
بخش  به  سایپا  در  دولت  سهام 
خصوصی واگذار می شود و دولت 
از شمول سهام داران دو خودروساز 
به این ترتیب  و  می شود  خارج 
در  کشور  خودروسازی  صنعت 
قرار  بزرگ  تحول  یک  آستانه 

می گیرد.
اساس  بر  شد:  یادآور  وی 

سه  دولت  اخیر  تصمیمات 
و  معدن  صنعت،  وزارتخانه 
و  جوانان  و  ورزش  تجارت، 
فروش  به  اقدام  کشاورزی  جهاد 
ازجمله  شرکت   ۸ در  خود  سهام 
باشگاه های  سایپا،  و  ایران خودرو 
استقالل  و  پرسپولیس  ورزشی 
اتفاق،  این  کرد.  خواهند  و... 
خوبی  و  مبارک  بسیار  اتفاق 
است و امیدوارم همچون برخی از 
درگذشته  شده  انجام  واگذاری ها 

دستخوش سیاست زدگی نشود.
و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
از  پیشنهادی  در  مجلس  معادن 
برای  خواست:  هیئت وزیران 
انجام این تصمیم مهم  موفقیت در 
شرکت های  است  بهتر  بزرگ  و 
گرفتن  نظر  در  بدون  مذکور 
نرفتن  فروش  یا  رفتن  فروش 
در  مندرج  شرکت های  سایر 
عبارت  به  شود  واگذار  لیست، 
بهتر فروش شرکت های در لیست 
مجموعه  یک  به عنوان  واگذاری 
تا  نشوند  گرفته  نظر  در  واحد 
فروش  شدن  مشروط  تلخ  تجربه 
یک شرکت به فروش شرکت یا 
 باشگاه ورزشی دیگر مجددًا تکرار 

نشود.

اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
برای  شهریه  معافیت  بخشنامه 
را  تحصیل  از  بازمانده  دانشجویان 

ابالغ کرد.
آزاد،  دانشگاه  گزارش  اساس  بر 
این  در  طهرانچی  محمدمهدی 
به  توجه  با  است:  آورده  بخشنامه 
آزاد  دانشگاه  هیئت رئیسه  مصوبه 
بودجه ای دوره  احکام  با  متناسب  و 
فراهم  راستای  در  جاری،  مالی 
جلوگیری  و  الزم  تسهیالت  کردن 
به  مازاد  هزینه  هرگونه  تحمیل  از 
تحصیلی  مقاطع  تمامی  دانشجویان 
غیر  و  پزشکی  علوم  رشته های  در 
پزشکی ورودی های 1397 و قبل از 
مشکالت  ازجمله  دالیلی  به  که  آن 
مالی امکان مراجعه برای ثبت نام به 
دانشگاه محل تحصیل در موعد مقرر 
نداشته اند و در چند نیمسال تحصیلی 
وقفه داشته اند، این دستورالعمل ابالغ 

می شود.
دانشجویانی  بخشنامه،  این  اساس  بر 
)موارد  کرده اند  تحصیل  ترک  که 
مربوطه به وقفه تحصیلی، عدم مراجعه 
هنوز  و  تحصیل(  از  انصراف  و 
واحدهای درسی )به استثنا پایان نامه 
قصد  و  داشته  باقیمانده  رساله(  و 
ضمن  دارند،  تحصیل  به  بازگشت 
در نظر داشتن سایر ضوابط دانشگاه، 
از پرداخت شهریه نیمسال های وقفه 
معاف می شوند تا بتوانند با پرداخت 
ادامه  باقیمانده  نیمسال های  شهریه 
تحصیل دهند. دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی که در مرحله اخذ یا تمدید 
مختلف  به دالیل  رساله  و  پایان نامه 
وقفه  دارای  مالی  مشکالت  ازجمله 
تحصیلی بوده و قصد بازگشت به 

تحصیل دارند، از پرداخت شهریه 
تا  می شوند  معاف  وقفه  نیمسال های 
نیمسال  شهریه  پرداخت  با  بتوانند 
از وقفه، تحصیل کنند.  بعد  مراجعه 
این بند از بخشنامه از تاریخ ابالغ تا 
تاریخ 97.6.21 قابلیت اجرا دارد و 
مورخ  دستورالعمل  مطابق  پس ازآن 
شهریه  کمیته  رئیس   97.06.31
صورت  الزم  محاسبات  دانشگاه 
می گیرد. محاسبه شهریه نیمسال های 
باقیمانده دانشجویان از تاریخ مراجعه 
به بعد از وقفه تحصیلی به دانشگاه، 
اتمام سنوات مجاز تحصیلی  از  پس 
در هر مقطع )بدون در نظر گرفتن 
ضوابط  مطابق  وقفه(  نیمسال های 
دانشگاه، به نرخ روز انجام شود. به 
دانشگاهی  واحدهای  منظور  همین 
به روزرسانی  به  نسبت  موظفند 
در  دانشجویان  از  قبیل  این  شهریه 
جهت  و  کرده  اقدام  مربوطه  زمان 
مشکالت  هرگونه  از  جلوگیری 
کنند.  اطالع رسانی  ایشان  به  بعدی، 
موارد مطرح شده در این بخشنامه به 
یکپارچه  و  منسجم  مدیریت  منظور 
منابع دانشگاه و در راستای تفویض 
اختیار به واحدهای دانشگاهی جهت 
غیرضروری  مراجعات  کاهش 
تحمیل  از  جلوگیری  و  دانشجویان 
حل  راستای  در  اضافی  هزینه های 
مشکالت ایشان در واحد دانشگاهی 

است.
بخشنامه  این  اجرای  مسئولیت 
برعهده رؤسای واحدهای دانشگاهی 
و نظارت بر حسن انجام آن برعهده 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مستمر  ارزیابی  طریق  از  مربوطه 

است.

زیباکالم: 
 آقای روحانی باید واقعیت مسائل کشور 

را با مردم در میان بگذارند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:
 احتمال واگذاری سهام دولت در سایپا 

و ایران خودرو به زودی

دستورالعمل معافیت شهریه دانشگاه 
آزاد ابالغ شد

استاندار بوشهر:
تعامل با رسانه ها معیاری برای ارزیابی 

مدیران استان بوشهر است

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

او پسر محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر است.
دادگاه بدوی، یاسین رامین را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از فارس، حکم یاسین رامین در پرونده شیر خشک های آلوده وارداتی صادر شد.
با پیگیری های خبرنگار فارس مشخص شد که حکم وی در دادگاه بدوی ۱۷ سال محکومیت است و آنچه اجرایی خواهد شد حکم حبس به 

مدت ۷ سال است.
بر اساس قانون درزمانی که متهم از سوی دادگاه به چند جرم محکوم شده و مجازات برایش تعیین شود، تنها مجازات اشد )باالترین محکومیت( 
اعمال می شود. همچنین دادگاه وی را به رد مال یک تا ۲ میلیون یورو محکوم کرده است. او پسر محمدعلی رامین )معاون مطبوعاتی دولت 

احمدی نژاد( و همسر مهناز افشار )بازیگر( است.

محکومیت یاسین رامین به 17 سال زندان و بازگرداندن 1 تا 2 میلیون یورو

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

از هر دری کالمیاستاندار بوشهر:


