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آیتاهلل رئیسی:

دریا را برای قاچاقچیان ناامن کنید

رئیــس قــوه قضائیــه در نشســت بــا فرماندهــان ارشــد
نظامــی اســتان هرمــزگان بــا تاکیــد بــر اینکــه دریــا را بــرای
قاچاقچیــان ناامــن کنیــد ،گفــت :بــا کســانی کــه زد و بنــد
میکننــد در هــر مقامــی کــه باشــند برخــورد میکنیــم.
بــه گــزارش مهــر ،آیــت اهلل رییســی بــا حضــور در نشســت
فرماندهــان ارشــد نظامــی اســتان هرمــزگان بــا بیــان اینکــه
گمــرک مرزبان اقتصادی کشــور در واردات و صادرات اســت،
گفــت :چشــم گمــرک همیشــه بایــد مثــل آن مامــوری کــه
در بــرج دیدبانــی مرزبانــی میکنــد ،بــاز باشــد و بــه عنــوان
یــک بــرج دیدبانــی در حــوزه اقتصــادی عمــل کند.آیــت
اهلل رئیســی خطــاب بــه فرماندهــان ارشــد نظامــی اســتان
هرمــزگان بــا تاکیــد بــر اینکــه دریــا و محیطــش را بــرای
قاچاقچیــان ناامــن و بــه قــول همکارانتــان قرمــز کنیــد،
اظهــار کــرد :قاچاقچیــان بایــد احســاس کننــد اینجــا خطــر
از دســت دادن همــه منافعشــان را دارنــد نــه فقــط خطــر از
دســت دادن کاال و کشــتی ،بلکــه خودشــان هــم محاکمــه
شــوند.وی خاطرنشــان کــرد :همــکاران قضایــی نیــز در ایــن
اســتان از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه حمایــت
میکنند.رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه اظهاراتــش در
ســمینار ســپاه بــا بیــان اینکــه نبایــد میــدان بــه مفســدین
داد ،گفــت :یقــه کســی کــه زد و بنــد میکنــد را بایــد
گرفــت و از ایــن موضــوع نمیگذریــم .بــا کســانی کــه
زد و بنــد میکننــد در هــر مقامــی کــه باشــند برخــورد
میکنیــم و ایــن قضیــه بایــد در جامعــه جــا بیفتــد.
وی خطــاب بــه حاضریــن در جلســه ادامــه داد  :همانطــور
کــه در دریــا همــه کشــتیها در کنتــرل و دیدبانــی شــما
هســتند و نمیتواننــد از چتــر شــما فــرار کننــد ،در کشــور
نیــز کســی نمــی توانــد از زیــر چتــر مــا فــرار کنــد.
آیــت اهلل رئیســی همچنیــن در حاشــیه ایــن جلســه ضمــن
بازدیــد از مرکــز فرماندهــی کنتــرل نیــروی دریایــی ســپاه
افــزود :ســطح اشــراف اطالعاتــی و اقتــدار امنیتــی نیروهــای
مســلح در تنگــه هرمــز و آبهــای خلیــج فــارس افتخارآفریــن
و غرورانگیــز اســت.
وزیر ارتباطات:

زائران در عراق از رومینگ استفاده نکنند؛هزینه
به نرخ بینالملل است
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه زائــران اربعیــن در
عــراق نبایــد از رومینــگ اســتفاده کننــد ،گفــت :ایــن
خدمــات بســیار گــران و بــه نــرخ تمــاس بینالملــل
محاســبه میشــود.به گــزارش خبرگــزاری مهــر،
محمدجــواد آذری جهرمــی بــا بیــان اینکــه بــه زائــران
اربعیــن توصیــه میشــود کــه بـ ه هیـ چ وجــه ،مگــر در
مــوارد بســیار ضــروری از رومینــگ اســتفاده نکننــد،
ابــراز داشــت :رومینــگ در کشــور عــراق گــران و هزینــه
آن بســیار بــاال اســت.وی ضمــن بیــان اینکــه اگــر خــط
خــود را در کشــور عــراق روشــن کنیــد صرف ـاً پیامــک
دریافــت بــرای شــما رایــگان اســت ،افــزود :اگــر دو
خــط ایرانــی در عــراق رومینــگ شــوند و ایــن دو خــط
باهــم تمــاس برقــرار کننــد بــرای هــر دو طــرف مکالمــه
بــا نــرخ بینالملــل محاســبه خواهــد شــد.
وزیــر ارتباطــات بابیــان اینکــه در چنیــن مواقعــی
اســتفاده از ســیمکارت عراقــی بــه زائــران اربعیــن
پیشــنهاد میشــود ،ابــراز داشــت :بــا اســتفاده از ایــن
شــیوه  ۹۰درصــد مکالمــات رایــگان تمــام خواهــد شــد
و بهتــر اســت زائــران بههیچعنــوان از ســیمکارت
ایرانــی در عــراق اســتفاده نکننــد.آذری جهرمــی
بابیــان اینکــه گروهــی از ســازمانهای مردمنهــاد
متشــکل از جوانــان جهــادی ســال گذشــته در مســیر
اربعیــن بــرای رســاندن گمشــدهها بــه یکدیگــر
نرمافــزاری را طراحــی کــرده بودنــد ،تصریــح کــرد:
در وزارت ارتباطــات بــه ایــن جوانــان کمــک شــد و
شــاهد خدمــات بســیار خوبــی در ایــن حــوزه بودیــم.
وی افــزود :ســال گذشــته وزارت ارتباطــات بــه ۱۰۰
ایســتگاه خدمــات ارتباطــی و تلفنــی بــرای اربعیــن
ارائــه کــرده اســت کــه امســال نیــز فعــال هســتند و
عــاوه بــر آن اپلیکیشــنهای دیگــری نیــز رونمایــی
شــده کــه بــه اطــاع مــردم خواهــد رســید.

خبر جدید وزیر اقتصاد:

برنامه اصالح نظام بانکی روی میز رئیس جمهور

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :برنامــه اجرایــی
اصــاح نظــام بانکــی تهیــه و در پایــان شــهریور
بــه رئیــس جمهــور تقدیــم شــد و ایــن وزارتخانــه
راهکارهــای ارائــه شــده را تــا حصــول نتیجــه از
مراجــع ذیربــط پیگیــری خواهــد کــرد.
بــه گــزارش تســنیم  ،فرهــاد دژپســند در جلســه بــا
مدیــران عامــل بانکهــای دولتــی بــا بیــان ایــن اینکــه
افزایــش شــفافیت ،افزایــش کارآمــدی و مدیریــت
صحیــح هزینــههــای بانکهــا منــوط بــه اســتقرار
بانکــداری دیجیتــال و هــم چنیــن اجــرای کامــل و
موثــر حاکمیــت شــرکتی شــامل تفکیــک مدیرعامــل
از رئیــس هئیــت مدیــره ،تشــکیل هیئــت عامــل و
تشــکیل کمیتــههــای هیئــت مدیــره اســت ،افــزود:
مقــرر شــده معاونــت امــور بانکــی ،بیمــه و شــرکتهای
دولتــی وزارت اقتصــاد ،بانکهــا را از منظــر اجــرای
حاکمیــت شــرکتی و اســتقرار بانکــداری دیجیتــال
مــورد ارزیابــی و رتبــه بنــدی قــرار دهــد.
وی اضافــه کــرد :ضــروری اســت بانکهــا در ایــن امــر
جدیــت و شــتاب بیشــتری داشــته باشــند.
دژپســند در ادامــه ســخنان خــود عــزم و اراده جــدی
بانکهــا در واگــذاری امــوال مــازاد و شــرکتهای تابعــه،

امــوال تملیکــی و همچنیــن تعدیــل شــعب بانکهــا را
از اولویتهــای حــال حاضــر نظــام بانکــی برشــمرد
و گفــت :واگــذاری شــرکتهای تابعــه غیربانکــی بــه
بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از ســازوکارهای شــفاف
ارزیابــی ،ارزش گــذاری و از طریــق بــورس صــورت
خواهــد پذیرفــت.
وی افــزود :وزارت اقتصــاد در ایــن رابطــه کــه مــورد
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری ،رئیــس جمهــور و
قانونگــذار اســت ،حمایتهــای الزم را از بانکهــا
بعمــل خواهــد آورد.
وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکــه در اســرع وقــت
ســازوکار پیــش بینــی شــده بــرای آگاهــی همــه
متقاضیــان از داراییهــای مــازاد بانکهــا توســط
وزارت اقتصــاد تدویــن و بــه اطــاع عمــوم خواهــد
رســید ،گفــت :مقــرر شــده ارائــه شــیوههای مولدســازی
امــوال مــازاد ،تملیکــی و تســهیل واگــذاری ایــن
واحدهــا بــه منظــور فعالســازی ،احیــا و افزایــش
اشــتغال ایــن بخشهــا در دســتور کار قــرار گیــرد.
دژپســند در رابطــه بــا قولــی کــه قبــا بــرای تهیــه
برنامــه اجرایــی اصــاح نظــام بانکــی داده بــود ،افــزود:
بحمــداهلل ایــن برنامــه در نیمــه دوم شــهریورماه توســط

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه رئیــس جمهــور
تقدیــم شــد و ایــن وزارتخانــه راهکارهــای ارائــه شــده
در ایــن برنامــه را تــا حصــول نتیجــه از مراجــع ذیربــط
پیگیــری خواهــد کــرد.
وزیــر اقتصــاد در پایــان ایــن جلســه از کمــک و همراهی
نظــام بانکــی در اجــرای سیاسـتهای اقتصــادی کشــور
و کــم اثرکــردن توطئههــای دشــمنان بویــژه در اعمــال
تحریمهــای ظالمانــه قدردانــی کــرد.
وی از بانکهــا خواســت همچــون گذشــته
حمایتهــای الزم را از بخشهــای مختلــف اقتصــادی
و بــه خصــوص بخــش تولیــد بعمــل آورنــد.
عبــاس معمارنــژاد معــاون امــور بانکــی ،بیمــه و
شــرکتهای دولتــی وزارت اقتصــاد نیــز در ایــن
جلســه گزارشــی از چالــش هــا ،عملکــرد نظــام بانکــی
و برنامههــای وزارت اقتصــاد بــرای رفــع چالشهــای
پیــش رو ارائــه و مدیــران عامــل بانکهــا نیــز نقطــه
نظــرات خــود را در ایــن زمینــه عنــوان کردنــد.

وزیر آموزش و پرورش:

کمبود  108هزار معلم در آموزش و پرورش

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :در حــال حاضــر ۲۵
ســال اســت کــه ســاماندهی نیــروی انســانی آمــوزش و
پــرورش دچــار اشــکال اســت و بــا کمبــود  ۱۰۸هــزار
معلــم مواجــه هســتیم.
بــه گــزارش فــارس ،محســن حاجیمیرزایــی در آییــن
بهرهبــرداری از  ۲۵۴فضــای آموزشــی در قالــب ۸۶۰
کالس درس کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۳۰میلیــارد
تومــان بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در اهــواز برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :همــه نســبت بــه آمــوزش کــودکان
حســاس و مصمــم هســتیم و بــرای تأمیــن فضــای
آموزشــی مناســب تــاش میکنیــم و از خیرینــی کــه
ســهم زیــادی در توســعه تعلیــم و تربیــت در کشــور ایفــا
میکننــد ،تشــکر میکنــم.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت آمــوزش و پــرورش ،گفــت:
کمبــود نیــروی انســانی یــک موضــوع ملــی اســت کــه
در راســتای کاهــش آن تدابیــر ویــژهای را در دســتور
کار قــرار دادهایــم .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از هــزار کالس ســنگی
در ایــن اســتان وجــود دارد کــه از ایــن بیــن ۶۰۰

کالس درس ســنگی در مناطــق صعــب العبــور نیازمنــد
بــه رســیدگی جــدی اســت ،بیــان کــرد :امیدواریــم تــا
پایــان دولــت همــه کالس هــای ســنگی کــه بیــش از ۲۰
دانــش آمــوز دارنــد را بــه مــدارس ایمــن تبدیــل کنیــم.
حاجیمیرزایــی در شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان
خوزســتان کــه در اســتانداری برگــزار شــد ،گفــت :مــا در
وزارت آمــوزش و پــرورش مصمــم هســتیم کــه وضعیــت
خوزســتان و ســایر اســتانهایی کــه شــرایط آنهــا از
متوســط کشــوری عقبتــر اســت ارتقــا پیــدا کنــد و بــه
شــاخصهای متعــادل نزدیــک شــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش کمبــود نیــروی انســانی
و اعتبــارات را از مشــکالت جــدی وزارت آمــوزش
و پــرورش دانســت و افــزود :بــا اعتبــارات موجــود
در مجموعــه وزارت آمــوزش و پــرورش فقــط قــادر
هســتیم بــه ۶۰درصــد تعهــدات خــود عمــل کنیــم.
حاجــی میرزایــی ادامــه داد :در حــال حاضــر وضعیــت
ســاماندهی نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش کشــور
نگــران کننــده اســت و ایــن وضعیــت مــورد پذیــرش مــا
نیســت امــا صادقانــه عــرض میکنــم کــه رویکــردی کــه
بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد اتخــاذ کنیــم بــا تکیــه بــر
شــناخت ریشــهای ایــن مشــکالت اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :مــا مســئلهای را میتوانیــم حــل
کنیــم کــه بــه درســتی آن را بفهمیــم و ریش ـههای آن

آغاز تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی علوم پزشکی از  ۱۴مهر

بــا توجــه بــه دســتور وزیــر بهداشــت و مصوبــه اخیــر
شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو شــرایط تکمیــل
ظرفیــت رشــتههای علــوم پایــه پزشــکی ،بهداشــت و
تخصصــی ،دندانپزشــکی و داروســازی در مقطــع دکتــری
تخصصــی فراهــم شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی
در اطالعیــهای اعــام کــرد :بــا توجــه بــه دســتور
وزیــر بهداشــت و بــا عنایــت بــه مصوبــه اخیــر شــورای
ســنجش و پذیــرش دانشــجو در هفــت مهرمــاه ۹۸
شــرایط تکمیــل ظرفیــت رشــتههای علــوم پایــه
پزشــکی ،بهداشــت و تخصصــی ،دندانپزشــکی و
داروســازی در مقطــع دکتــری تخصصــی ()Ph.D
فراهــم شــد .تمامــی افــراد اعــم از قبولــی یــا مــردودی
کــه بــه مرحلــه مصاحبــه دعــوت شــدهاند و دارای
نمــره مصاحبــه هســتند ،مجــاز بــه شــرکت در مرحلــه

تکمیــل ظرفیــت هســتند.افرادی کــه در مرحلــه نخســت
قبــول شــده و مجــددا ً در مرحلــه تکمیــل ظرفیــت در
هــر یــک از دورههــای عــادی یــا شــهریهپرداز پذیرفتــه
شــوند ،پذیــرش مرحلــه نخســت آنهــا لغــو شــده و قابــل
بازگشــت نیســت.افرادی کــه در مرحلــه تکمیــل ظرفیــت
در دورههــای عــادی پذیرفتــه میشــوند ،در صــورت
عــدم ثبــت نــام یــا انصــراف مشــمول محرومیــت یکســاله
خواهنــد شــد.زمان شــروع بــه تحصیــل پذیرفتهشــدگان
توســط دانشــگاه محــل پذیــرش تعییــن میشــود.بنا
بــر اعــام پایــگاه اطالعرســانی معاونــت فرهنگــی و
دانشــجویی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
نتایــج مرحلــه تکمیــل ظرفیــت ،هفتــه دوم آبــان مــاه
اعــام خواهــد شــد.جدول تکمیــل ظرفیــت از ســاعت
۱۰صبــح روز شــنبه ۱۳ ،مهــر بــر روی ســایت مرکــز
ســنجش آمــوزش پزشــکی قــرار میگیــرد و داوطلبــان

را درک کنیــم و بشناســیم .مــن بــه نماینــدگان اســتان
خوزســتان حــق میدهــم کــه در خصــوص مشــکالت
مربــوط بــه حوزههــای انتخابیــه خــود نگــران و
مطالبهگــر باشــند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :بایــد بررســی شــود
کــه هرکــدام از مــا چــه ســهمی در شــکلگیری ایــن
مشــکالت داریــم و بایــد از مشــکالت رمزگشــایی شــود و
بــه ریشــههای ایجــاد آنهــا توجــه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از مشــکالت کنونــی۴۰
ســاله اســت ،افــزود :در حــال حاضــر  ۲۵ســال اســت
کــه ســاماندهی نیــروی انســانی دچــار اشــکال اســت و در
حالــی کــه مــن دو هفتــه اســت ،شــروع بــه کار کــردهام،
بــا کمبــود  ۱۰۸هــزار معلــم رو بــه هســتم.
حاجــی میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۵میلیــون
دانشآمــوز در کشــور در حــال تحصیــل هســتند و ایــن
تعــداد دانشآمــوز نیــاز بــه دریافــت خدمــات تعلیــم و
تربیــت دارنــد ،گفــت :مــا قــادر بــه معجــزه نیســتیم و
بــه کمــک همــه شــما نیازمندیــم و بایــد بــا مشــارکت
یکدیگــر از تمامــی تــوان و ظرفیــت خــود اســتفاده
کنیــم.
حاجــی میرزایــی همچنیــن اظهــار کــرد :دولــت تصمیــم
گرفتــه اســت ظــرف دومــاه آینــده وضعیــت نیــروی
انســانی را تعییــن تکلیــف کنــد و امســال نیــاز مــا بــه
میتواننــد از روز یکشــنبه  ۱۴مهــر تــا سهشــنبه
 ۱۶مهــر نســبت بــه انتخــاب رشــته محــل از طریــق
همیــن ســایت اقــدام کنند.آزمــون دکتــری تخصصــی
و دکتــری پژوهشــی علــوم پایــه پزشــکی و بهداشــت،
دندانپزشــکی و داروســازی ســال  ۹۸در  ۶۴رشــته علــوم
پایــه پزشــکی و بهداشــت ۲ ،رشــته دندانپزشــکی و ۱۳
رشــته داروســازی در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه  ۳۰و
 ۳۱خردادمــاه  ۹۸بــا حضــور بیــش از  ۶هــزار داوطلــب
برگــزار شــد.نتایج اولیــه آزمــون دکتــری تخصصــی علــوم
پایــه پزشــکی و بهداشــت ،دندانپزشــکی و داروســازی
ســال  ۹۸روز  ۲۷تیرمــاه منتشــر شــد و مصاحبــه
داوطلبــان مجــاز در هفتــه چهــارم مــرداد تــا نیمــه اول
شــهریور انجــام شــد و نتایــج نهایــی  ۲۵شــهریورماه
منتشــر شــد.
پــس از اعــام نتایــج نهایــی برخــی از داوطلبــان نســبت
بــه ظرفیتهــا و اعمــال قوانیــن اعتراضاتــی را اعــام
کردنــد.

