
کرم از سیب است نه درخت آن!

اطالعات بخصوص پیرامون کشاورزی و گیاه شناسی 
و دفع مشــکالت برای افزایش محصول به ســرعت 
پیشــرفت کرده و امــروز به این نتیجه رســیده تا 
اغلب روش های قدیمی را دراین باره منســوخ کند 
کــه جمله آن ها می توان به حــذف روش غرقابی و 
آغــاز آبیاری قطره ای و پودری اشــاره کرد. مقصود 
این نیســت که پیرامون مبحــث بااهمیت زراعت و 
باغداری قلم فرســایی کنیم که خوشبختانه اکثریت 
باالتفاق جامعه نه تنهــا عالقه مند بوده و تا حدودی 
اشــراف دارند بلکه این بهانه ای است تا از کشفیات 
تــازه در آن را به جامعه اطالع رســانی شــود زیرا 
گیاهان و اشــجار هم مانند انســان جاندار هستند، 
بنابراین می توان شــرایط را تا حدودی پیرامون هر 
دو مســاوی دانست و در این ســو هم به دنبال رفع 
موانعی همانند معضل غرقابی ها گشــت تا جهش ها 
شــکوفا گردند و در همه زمینه ها تولید افزایش یابد 
که ازجمله عقب ماندگی ها در این زمینه می توان به 
آموزش در کنار پرورش اشــاره داشــت زیرا نه تنها 
همســو با یکدیگر نیستند بلکه در مواردی همچون 
پرورش به دشــت افــول کرده اند! این داســتان از 
ســال های اول پیروزی انقالب اســالمی شروع شد 
که گروه هایی وقتی نتوانســتند کلمه دموکراتیک را 
به جمهوریت آن بچســبانند، ناامید نشدند و تالش 
کردنــد موضوع را از درون نهادهای تربیتی پیگیری 
و رصــد نمایند کــه ازاین جهــت آموزش وپرورش 
می توانست جایگاه مناسبی برای آن باشد تا مربیان 
پرورشــی آن روزبه روز تحلیل رفتــه و چاک کار از 
دستشــان خارج شــود و به عنوان چرخ پنجم و با 
لقب دهان پرکن معاون، گوشــه ای از دفاتر مدرسه 
چمباتمه بزنند تا ســند ۲۰۳۰ یونســکو رانده شده 
از پنجره وارد شــود! محمود فرشــیدی وزیر اسبق 
آموزش وپرورش در پاسخ به سوأل برخی از منتقدان 
حوزه آموزش وپرورش سند تحول را به سنگی بزرگ 
تشــبیه می کند که قابلیت اجرا ندارد، برخی دیگر 
اصالحات در دســت اقدام را به معنای معطل شدن 
اجرای ســند برای یک دهه دیگر و تکرار روند قبلی 
می دانند، گفته اســت: »واقعیت این است که سند 
تحول در حالی مظلوم واقع شــده که شــاید ما در 
کمتر دســتگاهی یک ســند تخصصی و زیربنایی 
بر اســاس مبانی فرهنگ اســالمی و ایرانی داشته 
باشــیم که مــدت طوالنــی صاحب نظــران حوزه، 
آموزش وپرورش و دانشگاه روی آن کار کرده  باشند، 
در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده باشد 
و برای اجرا مورد تأکید مکــرر رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته  است، و اما در عمل اتفاقی نیفتاده باشد. 
حتی اکنون کار به جایی رســیده که اخیراً بعضی ها 
همان گونه که گفتید ســاز این را می زنند که سند 
یا آرمانی و قابل اجرا نیســت یا باید بازنگری شود.« 
ســوأل بعدی یکی از انتقاداتی اســت که در مورد 
ســند مطرح می شود و آن این اســت که خیلی از 
مالک های ســند کمی نیست و بسیار کیفی نوشته 
 شــده و همین عامل موجب شده تا نتوانیم سند را 
بعد از ده ســال اجرائی کنیم و سپس در حالی سند 
اهداف متعالی را دنبال می کند که مهم ترین مسئله 
آموزش وپــرورش از اول آن حقوق معلمان و فضای 
فیزیکی مدارس بوده است، در این شرایط چه مقدار 
سند قابلیت اجرا داشته اســت؟ آقای فرشیدی در 
جواب این سوأل می گویند: »وقتی می خواهیم یک 
تحول بنیادین که خودش معنای عمیق و درازمدتی 
آنهــم در عرصه تعلیم و تربیــت که خود او نیز یک 
مقوله درازمدت است، ایجاد کنیم نمی توانیم انتظار 
معجزه داشته باشــیم و بگوییم عصای موسی است 
که انداختیم و اژد ها می شود، بلکه باید برنامه ریزی 
مرحله به مرحله و دراز مدت داشــته باشیم. در کالم 
رهبــر معظم انقالب نیز این فرمایش بود و فرمودند 
ممکن اســت 15 سال طول بکشد، به شرط اینکه ما 
گام به گام حرکت کنیم و جلو برویم و ضمن حرکت 
»خود راه بگوید که، چون باید رفت«. ضمن حرکت، 
مشکالت، کمبود ها و ایراد ها را در عمل خواهیم دید 
و به خصوص این اصالح از سوی کسانی که طراحان 
اصلی سند بودند، شناخته می شود، اما شما کمتر از 
آن ها می شــنوید و اصاًل از ظرفیت آن ها در ارتباط 
با سند اســتفاده نمی شود. « در آذرماه سال 1۳۹۰ 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش از سوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رســید که موانعی 
اجازه نداد این سند به طور کامل اجرایی شود و حاال 
مدتی اســت که جلسات متعددی برای به روزرسانی 
و اصالح آن برگزار می شود که ضمانت اجرایی ندارد 
تا 1۰ سال دیگر هم این جلسات تودرتو ادامه داشته 
باشند. آقای فرشیدی در ادامه می گوید: »بزرگ ترین 
مانع اجــرای ســند دســت اندرکاران طراحی زیر 
نظام های سند هستند که مسئولیت اجرای سند را 
در رده های ســتادی داشــتند و متأسفانه هنوز هم 
در مصدر کار هســتند. یعنی همین مســئولیت ها 
در شــورای عالی آموزش وپــرورش و در زیرنظام ها 
را خیلــی از این ها هنوز دارنــد و به قول حافظ که 
می گوید »تو خــود حجاب خــودی حافظ ز میان 
برخیز« بزرگ ترین مانع اجرای ســند، خود آقایانی 
هســتند که بعضی از آن ها به صراحت اعالم کردند 
ســند ۲۰۳۰ مشــکلی ندارد و ما باید آن را اجرایی 
کنیم! در عمل هم فعالیت های زیادی کردند و ظرف 
شــش ماه برای آن آ یین نامه نوشتند، اما در ارتباط 
با ســند تحول بنیادین اقدامات کامل و کافی انجام 
ندادند، راهکار ها را ننوشــته اند و اآلن هم مواردی را 
که تدوین کرد ه اند معارض با ســند تحول بنیادین 
اســت.« آنچه گفته شد را تنها می توان با یک جمله 
پایان بخشــید و آن اینست که باید به دنبال راهکار 
اساســی در زیر الیه های بجا مانده آموزش وپرورش 
بنشسته در اتاق های سربسته بود که »کرم از سیب 

است نه درخت آن«؟!

بی توجهی تا کی؟!

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: ما با حداقل نفرات 
و امکانات در برابر تروریســت ها ایستادیم. تعداد نیروهای 
ما در ســوریه و عراق اندک بود و سردار شهید حاج حسین 
همدانی با بهره گیری از سرمایه های آن کشورها توانستند 

ساختار سازمانی داعش را نابود کنند.
مراسم روز خبرنگار با حضور سرلشکر محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد 
حفظ آثار و ارزش  های دفاع مقدس، سیدمجید هاشمی دانا 
مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس و خبرنگاران حوزه دفاع 
مقدس برگزار شد. در این مراسم سرلشکر باقری با مدیران 
کل حفظ آثار و نشــر ارزش  های دفاع مقدس و خبرنگاران 
دفاتر خبرگزاری دفاع مقدس در اســتان ها هم به صورت 

ویدئو کنفرانس سخن گفت.
در این نشســت سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح با اشاره به سخنان ســخیف میرحسین 
موســوی درباره مدافعان حرم و شــخص ســردار حسین 
همدانــی و بیان نقش خبرنگاران برای تبیین واقعیت ها به 
نســل نو ابراز داشت: باید به نســل نو گفته شود که چرا 
جــوان ما و نیروی ما وارد دفاع از حرم شــد. مگر ما برای 
دفاع از حرم تردید داریم؟ اســتکبار به صورت رســمی در 
رســانه هایش اعتراف کرد که داعش را ابداع کرد تا سوریه 
را به تصرف درآورد. می دانید اگر این تهدید عملی می شد 

چه اتفاقی در حرم اهل بیت می افتاد؟
وی ادامه داد: آن وقت چه اتفاقی برای مســلمانان سوریه 
و عــراق و بعد چه بر ســر ایران می آمد. همان ســه نفر 
فریب خورده که پایشــان به تهران افتــاد،  چه کردند! در 
حالی که مــا با حداقل نفرات و حداقــل امکانات در برابر 
این تروریست ها ایســتادیم. نیروهای ما در سوریه و عراق 
اندک بود و ســردار شهید حســین همدانی و شهید حاج 
قاســم با بهره گیری از ســرمایه های آن کشورها توانستند 
ســاختار سازمانی داعش را نابود کنند و امنیت حریم اهل 

بیت تأمین شد.
سرلشــکر باقری با بیان اینکه سخنان میرحسین موسوی 
ارزش پاســخ دهی و بازگو کردن ندارد، بیان داشت: او در 
برهه ای از زمان برای نظام سنگ اندازی و چوب الی چرخ 

کرد و حتی با عبارات سخیف شهیدان را یاد کرد. او با این 
کارش تنهــا جایگاه خودش را نزد مردم خراب می کند. در 
چنین شرایطی رسانه ها وظیفه دارند واقعیت ها را به مردم 

بازگو کنند.
وی ادامه داد: درباره امنیت کشور،  امنیت مرزها و کارهای 
بزرگــی که اتفاق می افتد، اینکه برخی کشــورهای مرزی 
دست بردار نیســتند و تالش می کنند و با برنامه ریزی های 
مختلف، بمب و نفرات انتحاری را به کشور می فرستند، اما 
باز می بینید که الحمدهلل با حضور نیروهای مسلح، امنیت 
در کشور برقرار اســت. این توان و اقتدار نیروهای مسلح، 

اتفاق کوچکی نیست.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح دســتیابی، پیشرفت در 
زمینه های موشکی، پهبادی، فضایی، هوایی و حتی زمینی 
را در ســایه تحریم ظالمانه کشور را یک دستاورد بی نظیر 
توصیف کرد و اظهار داشــت: این کارهای کوچکی نیست. 
این کارها برکاتی اســت که خدا به ملت ما داده است. در 

حوزه موشــک های نقطه زن، ایران جزو معدود کشورهایی 
است که به این فناوری دست یافته است.

وی گفت: درباره آزمایش های موشــکی، هیچ گاه موشکی 
به 1۰ مورد نرسیده و زود به بهره برداری رسیده است. این 
برکتی است که در هیچ جا وجود نداشته و باید واقعیت ها 
برای مردم بازگو شود. این واقعیت  ها موجب امید، نشاط و 

حرکت رو به جلوی جوان هایمان می شود.
سرلشــکر باقری یکی دیگر از وظایف رسانه های انقالبی را 
مسلح شدن به دانش باال، فناوری روزآمد و کسب معنویت 
بیش تر دانســت و گفت: در این دوران هیچ گاه شــرایط 
سخت دفاع مقدس را تجربه نکرده و شاید هم نکنیم. در ۶ 
ماه اول جنگ، عملیات های بزرگی با وجود رئیس جمهور 
خائن شکســت خورد و در داخل کشور کوچه به کوچه و 
خیابــان به خیابان میان نیروهای انقالبی و افراد ســکوالر 
کشمکش بود. عالوه بر این، ترور ها در شهر ها افزایش یافت 
و تحریم ها نیز آغاز شــده بود. شاید در کل بتوان گفت در 

چنین شرایطی هیچ امیدی وجود نداشت. 
وی افزود: بعد از چند ماه به برکت خون شــهدا، عملیات 
پیروزمندانه  شکســت حصر آبادان رقم خورد و بعد از آن 
هم خرمشــهر فتح شــد که اوج امید، موفقیت، سربلندی 
و روحیه در کشــور احساس شد. آن شــرایط را باید برای 
نسل های فعلی تبیین کرد. بنابراین ما روزهای سخت تری 
را دیدیــم و تجربه کردیم و خداوند همیشــه به ما کمک 

کرده است. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین ضمن گرامیداشت 
شهدای رسانه باالخص شهید صارمی خاطرنشان کرد: این 
خبرنگاران با تقدیم خون خود، این رســالت بزرگ را امضا 
کردند. حقیقتاً خبرنگاران نقش اساســی در انتشــار اخبار 
جهــاد، مقاومت و دفاع مقدس داشــته و دارند. تقارن روز 

خبرنگار امسال با روز عاشورا، تقارن بسیار مهمی است. 
وی ادامه داد: واقعیت های دفاع مقدس باید تبیین و برای 
جوانان بازگو شود و با خالقیت هایی که در بیان آن صورت 
می گیرد به نحوی عمل شــود تا زمینه پذیرش و عمل به 

آموزه های دفاع مقدس فراهم شود. 
سرلشــکر باقری با بیــان اینکه اگر حضــرت زینب )س( 
در انتشــار واقعیت عاشــورا اقدام نمی کرد، کربال در کربال 
می ماند، خاطرنشان کرد: حضرت زینب )س( واقعیت های 
کربــال را با کمال دقت، بــدون تحریف و بدون اغراق بیان 
کرد. اکنــون نیز با 1۴۰۰ ســال از آن زمان، این حرکت 
حضرت زینب )س( یادگار مانده و تا ابد هم خواهد ماند. 

وی ضمن بر شــمردن ضرورت حضور رســانه های انقالبی 
جهان اســالم در بعد بین المللی تصریح کرد: صاحبان پنج 
رســانه بزرگ دنیا صهیونیست ها هستند که در برهه ای از 
زمان ۹۴ درصد از اخبار دنیا در این رسانه ها تولید می شد 
و انتشــار می یافت. با آمدن اینترنت و ماهواره که خاستگاه 
آن ارتش آمریکا اســت، باز هم محتوای اخبار در دســت 
آن ها اســت. بنابراین مسولیت رسانه های ما در این زمینه 

زیاد است. 
در پایان این مراســم به صــورت نمادین کارت خبرنگاری 
سرلشکر محمد باقری از سوی مدیرعامل خبرگزاری دفاع 

مقدس به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اهدا شد.
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گزارش
سرلشکر باقری:  

میرحسین در برهه ای از زمان برای نظام سنگ اندازی کرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: میرحسین موسوی ماهیتش 
را بیشتر نشان داد و مشخص شد که در مسیر داعشی ها گام برمی دارد.

حجت االســالم ســید محمود نبویان در گفتگو با مهــر، در واکنش به توهین 
میرحسین موســوی به مدافعان حرم، اظهار داشــت: با این صحبت هایی که از 
ســوی وی مطرح شد، ماهیت موسوی و دوســتانش برای ما بیشتر روشن شد. 
البته یکســری از دوســتان میرحســین نیز که در این مملکت سمت داشتند و 
دارند، دو ســال قبل به شهید ســلیمانی حمله کردند و ماهیت خود را به همه 
نشــان دادند. وی در واکنش به جسارت موسوی به شهید همدانی، تصریح کرد: 
شــهید همدانی کجا رفته بود؟ وی جایی رفته بود که تروریست ها در آنجا بودند 
و در مقابل تروریســت ها مقاومت کــرد و در نهایت هم جان خود را در مبارزه با 

تروریست ها فدا کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سوال بنده آن است که 
آیا ما باید مدافع شهید همدانی باشیم یا مدافع تروریست ها؟ طبیعتاً میرحسین 
موسوی با این حرف هایی که زد، موضع خود را روشن کرد و نشان داد که مدافع 
شهید همدانی، شهید سلیمانی، مدافعان حرم و کسانی که در مقابل تروریست ها 
می ایســتند، نیست. نبویان تاکید کرد: میرحســین موسوی نشان داد که مدافع 

افرادی نیست که با تروریست ها مبارزه می کنند. شهید سلیمانی و شهید همدانی 
در مقابل تروریســت ها ایستادند و موضع میرحسین موسوی مشخص تر شد چرا 
که در دفاع از تروریست ها و علیه شهید همدانی، شهید سلیمانی و مدافعان حرم 
صحبت کرد. وی اظهار داشت: اگر تروریست ها به ایران می آمدند، عالوه بر اینکه 
به کشــورمان حمله می کردند، ناموس و زن و بچه مــردم هم به تاراج می رفت. 

باید به میرحسین موسوی گفت که خوب است آدم اندکی غیرت داشته باشد.
عضو هیئت رئیســه کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: 
مدافعان حرم و شهید همدانی ایستادند تا ناموس مان حفظ شود و مورد تعرض 
قرار نگیرد. موســوی که به شــهدایی چون شهید ســلیمانی و همدانی و دیگر 
شهدای مدافع حرم حمله می کند، باید پاسخ دهد که چقدر برای ناموس و حریم 
کشــور ارزش قائل است؟ نبویان یادآور شــد: مدافعان حرم جان خود را در راه 
سیدالشــهدا )ع( و حضرت زینب )س( فدا کردند. دفاع از حرم آنقدر مهم است 

که امام حسین )ع( در روز عاشورا تا آخرین لحظه ایستادگی کرد.
وی بیــان کرد: امروز هم یزیدیان زمان در قامت داعشــی ها ظاهر شــدند و به 
حــرم حضرت زینب )س( حمله می کنند و مردم بــی گناه را مورد حمله و آزار 
قرار می دهند. شــهدای مدافع حرم جان خود را برای دفاع از حرم حضرت زینب 
)س( فدا کردند اما داعشــی ها مانند یزیدیان به حرم حمله کردند. ســوال ما از 
میرحسین موسوی آن است که آیا طرفدار یزیدیان و داعشی ها است که در دفاع 

از تروریست ها حرف می زند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: زمانی که میرحسین 
موسوی به شــهدای مدافع حرم حمله می کند، ماهیت خود را به همه نشان داد 
که در مســیر داعشــی ها و یزیدیان گام برمی دارد و در این عصر، موضع خودش 
را روشــن کرد که در دایره و مسیر حســینیان تعریف نمی شود. موسوی ماهیت 
خودش را بیشــتر از گذشته روشن کرد که در کدام قبیله جا دارد. نبویان تصریح 
کرد: همه ما موظفیم در برابر داعشــی ها که تداوم دهنده یزیدیان هستند و در 
مقابل کسانی که از داعشی ها دفاع می کنند و به حسینی ها و مدافعان حرم حمله 
می کنند، بایســتیم. ما تا قیام قیامت از گروه حســینی ها جدا نمی شویم و تا روز 

قیامت با دشمنان اهل بیت )ع( و دشمنان مدافعان حرم، دشمن خواهیم بود.

حجت االسالم نبویان:

ماهیت میرحسین مشخص تر شد

چند گــروه از نمایندگان، پیشــنهادهای خود را برای 
معرفــی گزینه پیشــنهادی وزارت کار به رئیس جمهور 

ارائه کرده اند.
به گزارش تسنیم، بعد از استعفای عبدالملکی از وزارت 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی و انتصــاب زاهدی وفا به 
عنوان سرپرست این وزارتخانه، گمانه زنی ها برای گزینه 
پیشــنهادی رئیس جمهور برای تصدی این وزارت خانه 

آغاز شد.
با گذشــت زمان و با نزدیک شدن به پایان فرصت دولت 
برای معرفی گزینه پیشــنهادی این گمانه زنی ها تقویت 
شــد؛ گزینه ها از بین وزرای سابق گرفته تا افراد نزدیک 
بــه رئیس جمهــور یا معــاون اول او و یــا حتی برخی 

نمایندگان فعلی مجلس.
بر اســاس این گزارش، برخی نماینــدگان مجلس نیز 
به صورت جمعی و گروهی، پیشــنهادهای خود را برای 
تصدی وزارت کار به رئیســی منتقــل کرده اند و درباره 
گزینه های پیشــنهادی خود، استدالل هایی را نیز طرح 
کرده بودند. تا حدی که برخی نمایندگان خودشان را به 

عنوان گزینه نهایی مطرح کرده بودند؛ بماند که یکی از 
نمایندگان مجلس در مصاحبه ای گفته بود، برای وزارت 

کار، "بنده" هم مطرح هستم!
ســید محمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با 
تائید این خبر، گفته اســت: نماینــدگان مجلس به ویژه 
در روزهای ابتدایی اســتعفای وزیر سابق کار، افرادی را 
از داخل و خارج از مجلس برای زعامت این وزارتخانه - 
وزارت کار- معرفی می کردند و بنده هم به رئیس جمهور 

منتقل می کردم.
حســینی درعین حال بــا رد  این ادعا کــه دولت برای 
معرفــی وزیــر کار با کمبــود نیروی نخبــه و باتجربه 
مواجــه اســت، تصریح کرد کــه "انتخاب شایســته " 
 نیازمنــد " تأمــل" و البتــه "مقبولیــت الزم در بین 

نمایندگان است".
به  هــر تقدیر، باید دید رئیس جمهــور که کمتر از یک 
ماه تا زمان معرفی وزیر پیشــنهادی خود، زمان دارد به 
پیشــنهادات نمایندگان توجه خواهد کرد یا به تصمیم 

مشاوران خود.

 پیشنهاد نمایندگان برای گزینه وزارت کار 
به رئیس  جمهور ارائه شد

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به حساسیت های 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهارکرد: فردی باید 
برای این وزارتخانه انتخاب شــود که در بین نمایندگان 
مجلس مقبولیتی داشته باشد و با رأی خوبی از مجلس 

به این وزارت برود.
ســید محمد حســینی درباره معرفی وزیر کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی به مجلس شــورای اسالمی گفت: بعد از 
استعفای آقای دکتر عبدالملکی، بالفاصله آقای زاهدی 
وفا به عنوان سرپرســت وزارت کار، تعاون و رفاه تعیین 
شد. ایشان استاد دانشگاه است و سابقه اجرایی در وزارت 
اقتصاد دارد. با سرپرســتی آقای زاهدی وفا، فعالیت ها 
همچنان انجام می شــود و وقفه ای در انجام کار صورت 
نگرفته اســت. وی بــا یادآوری این موضــوع که از نظر 
قانونی رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد که وزیر جدید 
را معرفی کند، اظهار کرد: رئیس جمهور باید بررسی های 
دقیقی در این زمینه داشــته باشد، زیرا وزارت کار یک 
وزارت معمولی نیســت و چنــد وزارت خانه در یکدیگر 
ادغام شــده اســت و این وزارت خانــه عریض وطویل را 

ساخته است که دارای شرکت های متعدد و سازمان های 
مختلف مانند تأمین اجتماعی و شستا است.

حســینی با اشــاره به نظرات نماینــدگان درباره وزیر 
پیشــنهادی کار گفــت: نماینــدگان مجلــس به ویژه 
در روزهــای ابتدایــی اســتعفای وزیــر ســابق کار، 
افــرادی را از داخل و خــارج از مجلس بــرای زعامت 
ایــن وزارت خانــه معرفــی می کردنــد و بنــده هم به 
رئیس جمهــور منتقــل می کــردم. البتــه دراین رابطه 
کمیتــه خاصی تشــکیل نشــده اســت و ضرورتی هم 
 نــدارد زیــرا در دفتر خــود رئیس جمهور ایــن موارد 

بررسی می شود.
وی بــا بیان اینکه کمبــود نیروی نخبه بــرای معرفی 
به عنــوان وزیر کار وجود ندارد، درعین حال تصریح کرد: 
برای اینکه انتخاب شایسته ای انجام شود تا وزارت خانه 
مربوطه به خوبی اداره شود باید تأمل وجود داشته باشد. 
همچنین فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان 
مجلس نیز مقبولیتی داشــته باشــد تا با رأی خوبی از 

مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

وزیر کار، باید بین نمایندگان مقبولیت داشته باشد

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

وزیر کشور خبر داد:

»بیمه اجباری« برای زائرین اربعین حسینی
وزیر کشور از برقراری بیمه اجباری برای زائرین اربعین حسینی خبر داد.

احمد وحیدی در حاشــیه جلسه تشکل ها و مشــارکت های اجتماعی، در جمع 
خبرنگاران ضمن بیان اینکه در خصوص بیمه اجباری زائرین اربعین همه پیش 
بینی ها و تالش ها بر این مبنا بوده که ســفر اربعین، سفری ایمن و خوب باشد 
افزود: بر همین اســاس مذاکراتی با طرف عراقی انجام شــده و اطمینان داده اند 
امنیت را برقرار کنند و مشــکلی پیش نیاید اما موضوع ایمنی و امنیت متفاوت 

است و زائرین باید بیمه باشند.
وی افزود: ســازمان مربوطه عددی را بــه عنوان بیمه دریافت می کند تا اگر در 
حوزه ایمنی مشکلی پیش آمد بتوان خسارت ها را از محل بیمه جبران کرد. این 

عدد حدود 1۷ الی 1۸ هزار تومان خواهد بود.

مذاکره با طرف عراقی برای کاهش معطلی در مرز 
وی ادامــه داد: در خصوص موضوع معطلی در مرز بــرای زائرین از طرف ایران 
مشــکلی وجود ندارد و از طرف عراقی نیز خواســته شــده به میزان خروجی از 
دروازه های ایران، ورودی در نظر بگیرد تا زائرین معطل نشــوند؛ لذا قول داده اند 
که تعداد ورودی ها را افزایش دهند که اگر این امر محقق شود ماندگاری در مرز 
نخواهیم داشت؛ یعنی کار زائرین به همان اندازه که در خروجی ایران انجام می 

شود در ورودی عراق نیز انجام خواهد شد تا معطل نشوند.

زائرین می توانند از خودروهای شخصی استفاده کنند
وزیر کشــور در خصوص حمل و نقل زائرین نیز گفت: اســاس بر این است که 
از ناوگان عمومی اســتفاده شــود ولــی به هر حال با حجم زیــادی زائر مواجه 

خواهیــم بود و کمبودهایــی در حوزه حمــل و نقل عمومی داریــم لذا گفته 
شــد که زائرین با ماشــین های خود بیاینــد و برای این کار نیــز پارکینگ در 
نظر گرفته شــده اســت. در حقیقت اولویت ما حمل و نقل عمومی اســت اما 
 با توجه بــه کمبودی که وجود دارد، زائرین می توانند از خودروهای شــخصی 

نیز استفاده کنند.
وی تاکیــد کرد: پیش بینی ما برای اربعین امســال پنج میلیون زائر اســت اما 
خواســته شده اســت که داوطلبان در ســامانه ثبت نام کنند تا اعداد و برآورد 
دقیق تری پیش بینی شــود. وحیدی در خصوص ورود خودروها از کشورمان به 
عراق نیز گفت: هنوز حرف قطعی در این مورد با طرف عراقی زده نشده است. در 
خصوص مرزها نیز بر اســاس قولی که طرف عراقی داده از شانزدهم محرم تردد 
از مرز خســروی امکانپذیر خواهد بود و مقرر شده از مرزهایی همچون تمرچین 
و باشماق به عنوان یکی از گزینه ها برای افرادی که به این مرزها نزدیکند، تردد 

امکانپذیر شود.


