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گزارش جلسه
استاندار در شورای مشورتی دانشجویان خبر داد:

حمایت استانداری از پایان نامه های مرتبط با سند توسعه استان
محمد آگاهی -استاندار خراسان شمالی صبح
روز گذشته در نشست شورای مشورتی دانشجویان
از حمایت استانداری از پایان نامه های مرتبط با
سند توسعه استان خبر داد« .شجاعی» با بیان این
که شورای مشورتی دانشجویان باید به دنبال ارائه
راهکار و اقدامات عملی باشد تا ما نیز بر اساس آن
عمل کنیم ،اظهار کرد :هر فردی از نخبه و دارای
مدرک دکترا گرفته تا یک خواربار فروش و جامعه
شناس می تواند ایراد بگیرد و انتقاد کند اما تنها با
ایراد گرفتن مشکلی حل نمی شود و باید هر فردی
بــرای پیشرفت و توسعه منطقه و کشور خــودش
اقدامات تأثیرگذاری انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد :من در تصمیمات سعی می کنم
از نظر تمام قشرها از جمله دانشجویان استفاده کنم و
در این راستا اگر سراغ رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت می روم با آن بازاری که  30سال خاک بازار
را خورده است ،می روم.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد :همه ما باید
تحمل کردن یکدیگر را تمرین کنیم و برای نوشتن
یک نسخه شفابخش سهیم باشیم تا این نسخه درصد
خطایش کمتر شود.وی همچنین با بیان این که ساز
و کار انتخابات شورای مشورتی دانشجویان را باید
خود آن ها تعریف کنند ،افزود :نباید رئیس دانشگاه
نماینده دانشجویان را معرفی کند زیرا دانشجوی
اتو کشیده و معرفی شده از سوی رئیس دانشگاه

بــه کــارمــان نمیآید و معتقد هستیم کــه نماینده
دانشجویان باید از دل آنها بیرون بیاید .همچنین
ش هــای سیاسی و احــزاب مــورد تایید و
تمام گرای 
پرونده دار باید در این انتخابات لحاظ و حرف تمام
گرو ه ها شنیده شود .وی در بخش دیگری از صحبت
هایش با بیان این که اعتقاد دارم خراسان شمالی
نیاز به توسعه همه جانبه در تمام بخشها دارد ،به
حضور دانشجویان و بیماران کشورهای همسایه
در کشورهایی همچون هند و روسیه اشاره و اظهار
کرد :هم اکنون اوج هنر تجارت خارجی ما واردات
است چون ساز و کاری برای جذب مردم کشورهای
همسایه نداریم و برای آنان ذهنیت منفی ایجاد کرده
و تابلویی دست مان گرفته ایم که به استان و کشور ما
نیایید چون ما آداب بین المللی را بلد نیستیم و آن را
رعایت نمی کنیم وگرنه آن دانشجو یا بیمار چرا نباید
به کشور ما بیاید؟ وی یادآور شد :وقتی تولید کننده
و صــادر کننده ما به درصــد نیترات پیاز صادراتی
توجهی ندارد یا با نابلدی رنجش توریسم را فراهم می
کند این به ارزش های ما مربوط نمی شود .استاندار
از حمایتهای خــود در خصوص پایاننامههای
دانشجویی مرتبط با سند توسعه استان خبر داد و
گفت :آن دسته از دانشجویانی که پایان نامههای
خود را در راستای سند توسعه و نداشتههای استان
تنظیم و تهیه کنند ،مورد حمایت استانداری قرار
خواهند گرفت.
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دستور رهبر انقالب درباره حوادث اخیر:
با رأفت اسالمی رفتار شود
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به گزارش
ارائــه شده از سوی دبیر شــورای عالی امنیت
ملی در خصوص حوادث اخیر فرمودند« :هرچه
سریع تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک
در هــر گــروه بــا جهتی کــه بــه رأفــت اسالمی
نزدیک تر است عمل شود».به گزارش فارس
به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی (مد ظله العالی) در پاسخ به گزارش
ارائ ــه شــده از ســوی دریــابــان علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل
پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جان باختگان
و مصدومان حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم
شد ،ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده
مقرر فرمودند ...« :هرچه سریع تر انجام شود و
نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی
کــه بــه رأفــت اســامــی نــزدیــک تــر اســت عمل
شود».گزارش ارسالی بر اساس دستوری که
بالفاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر
معظم انقالب اسالمی به دبیر شــورای عالی
امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشهها ،عوامل

و دالیل بروز ناآرامی ها و همچنین رسیدگی
سریع به وضعیت جان باختگان و خانوادههای
آنــان ابــاغ گــردیــد ،تهیه و ارائــه شــد.در این
گـــزارش پیشنهاد شــد :بــر اســاس چارچوب
هــای قانونی مــوجــود شــهــرونــدان ع ــادی که
بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات،
اغتشاش ها و درگیری های اخیر جان باخته اند

در «حکم شهید» محسوب شوند و خانوادههای
آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران
قرار بگیرند.همچنین درخصوص قربانیانی که
در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان
خود را از دست دادهاند موضوع پرداخت دیه و
دلجویی از خانوادههای آنان پیشنهاد شد.در
مــورد آن دسته از قربانیان حــوادث اخیر که
به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای
حافظ امنیت کشته شده اند مقرر گردید :پس از
بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان ،حساب
خانوادههای موجه و آبرومند از فردی که اقدام
به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانوادههای
آنـــان مـــورد تــوجــه و دلــجــویــی قـــرار بگیرند.
مقام معظم رهبری در مــورد نحوه مواجهه با
خــانــوادههــای گــروه ســوم نیز که مشکوک به
شرارت بودند امر بر «رأفت اسالمی» و توجه به
خانوادهها نمودند.با توجه به دستور و تاکیدات
رهبر معظم انقالب از چندی قبل کار رسیدگی
به پروندههای تشکیل شده برای جان باختگان
و مصدومان رخدادهای اخیر در استان ها آغاز
شده است.

از میان خبرها

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :در سال ۹۸
نظام رتبهبندی معلمان به صــورت کامل به تصویب هیئت وزیــران رسید .در این نظام
پیشبینی شد :فرهنگیانی که بیش از دو سال سابقه کار دارند به عنوان آموزگار ،دبیر ،مربی
پرورشی ،مراقب سالمت ،مشاور واحد آموزشی ،مدیر و معاون متناسب با صالحیتهای
عادی و تخصصی در رتبههای اول تا پنج از امتیازات پیشبینی شده در نظام برخوردارشوند
و به طور متوسط  ۴۲۰هزار تومان به حقوق آنان افزوده شود .به گزارش ایسنا ،محسن حاجیمیرزایی افزود:
همچنین تصمیم گیری شد :معلمان با  ۶ساعت اضافه تدریس بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند که این
مبلغ با احتساب  ۴۲۰هزار تومان اشاره شده به یک میلیون تومان در ماه افزایش مییابد.

قیمتسازی در فضای مجازی از دالیل افزایش قیمت خودروست

فرمانده کل سپاه :به دشمنان میگویم از خط قرمزها عبور نکنید

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره افزایش قیمت پراید
و پژو  206در هفتههای اخیر افزود :افزایش قیمت بنزین به صورت طبیعی بر همه چیز تاثیر
گذاشته است و نمیتوان آن را ندیده گرفت« .رضا رحمانی» قیمتسازی در فضای مجازی
در روزهای اخیر را یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت خودرو دانست و افزود :به طور مثال
فردی بدون داشتن حتی یک خودرو 5 ،هزار آگهی فروش را طی  20روز در فضای مجازی
منتشر کرده ،این آگهی ها صوری بوده و به منظور قیمت سازی منتشر شده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهارکرد :ملت ایران در هفتههای گذشته چنان سیلی محکمی را به صورت
استکبار به خصوص آمریکا نواختهاند که صورت او در حالی که به ایران نگاه میکرد  180درجه به سمت واشنگتن و تل آویو
بازگشت و باعث شد دوباره به نگرانیهای درون خود بنگرد .به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در
مراسم گرامی داشت  92هزار شهید بسیجی در جمع  12هزار بسیجی و خانواده شهدا تصریح کرد :به دشمنان میگویم از
خط قرمزها عبور نکنید شما قدرت ملت ایران را میشناسید و میدانید ملت با دشمنان چگونه رفتار میکند ،دیدید که ملت
چگونه صف خود را از سیاستهای آمریکا جدا کرد و نشان داد آگاه است.

اخبار

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد؛

انتصاب نماینده ولیفقیه در استان لرستان و
امامجمعه خرمآباد
پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت آیت ا...
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،در حکمی حجتاالسالم
سیداحمدرضا شاهرخی را بهعنوان نماینده ولیفقیه در استان
لرستان و امامجمعه خرمآباد منصوب کردند.

روی خط سیاست
ربیعی :مقام معظم رهبری ،صرف ًا مصوبه سران سه قوه
را تایید کردند

ایرنا« :ربیعی» سخنگوی دولت با بیان این که همه
قوا در تصمیم «اصــاح قیمت سوخت» مسئولیت
دارنــد ،افــزود :مقام معظم رهبری ،صرف ًا مصوبه
سران سه قوه را تایید کردند .یک بار این مصوبه به محضر ایشان
رفت ،آن را برگرداندند و گفتند هر سه با هم اتفاق نظر داشته
باشید .نهایت ًا همه سران آن را تصویب و رهبری آن را تایید کردند.

احتما ً
ال رئیسجمهور اواخر آذر به مالزی و ژاپن میرود

ایرنا :واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :احتما ًال رئیس
جمهور اواخر آذر به مالزی و ژاپن سفر میکند.

هیئت وزیران الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹را تصویب کرد
پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری :هیئت وزیــران در جلسه
چهارشنبه ،کار بررسی الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور را به
پایان رساند و آن را تصویب کرد.

ظریف :استعفا نکردهام

جزئیات تماس تلفنی «روحانی» و «اوباما»
رئیس جمهور ،جزئیاتی از تماس تلفنی خود با «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا را تشریح کرد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی چهارشنبه در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه
با اشاره به این که مشاوران و همراهانم در سفر نیویورک مرا قانع کردند که برای پیشرفت مذاکرات بهتر است جواب تلفن رئیس
جمهور {سابق} آمریکارا بدهم و این موضوعی بود که تردید داشتم اما وقتی همه مشاوران و همراهانم به اتفاق این نظر را
داشتند ،قبول کردم ،گفت :در آخرین لحظاتی که در نیویورک حضور داشتم ،رئیس جمهور {سابق} آمریکا در هتل محل اقامتم
با من تماس گرفت و پاسخ تلفن او را دادم ،این صحبت کوتاه حدود ًا  20دقیقهای یک لوکوموتیو بسیار قوی برای حرکت قطار مذاکره بود.رئیس
جمهور خاطر نشان کرد :در این گفت و گوی تلفنی چارچوب مذاکرات را مشخص کردیم .رئیس جمهور {سابق} آمریکا  3موضوع را برای مذاکره
مطرح کرد و من گفتم :برای مذاکره راجع به  3موضوع آمادگی ندارم اما اگر موضوع اول که مذاکره در مسئله هستهای است ،به نتیجه برسد و شما
آن را درست انجام دهید ،موضوع دوم و سوم هم میتواند در دستور کار مذاکره قرار بگیرد .دکتر روحانی خاطرنشان کرد :راهی جز مقاومت و
ایستادگی در برابر تحریمکنندگان نداریم اما در عین حال روزنه مذاکره را نبستیم و اگر آن ها حاضر باشند تحریمها را کنار بگذارند ،حاضر به
مذاکره حتی در سطح سران کشورهای  5+1هستیم و این را به صراحت اعالم کردهایم.

ق معلمان
پیشبینی  ۶ساعت اضافه تدریس و افزایش یک میلیون تومانی حقو 
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شما نبودم.

ایرنا« :ظریف» وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران
شایعه استعفای خود از وزارت امور خارجه را رد کرد
و افــزود :اگر استعفا کرده بودم این جا در خدمت

از گوشه و کنار
قیمت سکه افزایش یافت

ایرنا :بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد
تهران چهارشنبه با افزایش حدود ۱۲۰هزار تومان نسبت به سه
شنبه به چهار میلیون و  ۵۲۰هزار تومان رسید.

فقط  5درصد مردم موافق معافیت مالیاتی
سلبریتیها هستند
فــارس :نتیجه نظرسنجی برنامه تلویزیونی «ســام صبح بخیر»
دربــاره معافیت مالیاتی هنرمندان نشان می دهد که صرفا 5
درصــد مــردم موافق معافیت مالیاتی سلبریتی ها هستند و از
سیاست دولت درباره تداوم آن حمایت میکنند.
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