
»ندا«بعدازخرازیبهکجامیرود؟
بـا کنـاره گیـری خـرازی از حـزب نـدای ایرانیان، 
ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه ایـن حـزب پـس از 
خـرازی چـه مسـیری را دنبـال خواهـد کـرد، آیـا 
همچنـان فعـال خواهـد بـود یـا بـه یـک حـزب 

می شـود. تبدیـل  کاغـذی 
بـه گـزارش فـارس فـارس؛ پیـروزی در یازدهمین 
دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری فصـل دوباره ای 
را در اردوگاه اصـاح طلبـان رقـم زد. آنان که خود 
را در بـه قـدرت رسـاندن حسـن روحانـی سـهیم 
مـی دیدنـد بنا داشـتند تا بـا سـاماندهی نیروهای 
تشـکیاتی خـود بـه رئیـس دولـت تدبیـر و امیـد 
در اداره امـور یـاری برسـانند. بـا گذشـت چندماه 
از حضـور روحانـی در پاسـتور، برخـی رفتارهـا و 
بـی توجهـی ها از سـوی یـاران روحانـی و بزرگان 
جریـان اصاحـات در مواجهـه بـا جوانـان اصـاح 
بـا  سـایه  در  هـای  نشسـت  و  تحـرکات  طلـب، 
محوریـت فردی کـه خود وی نیز همواره از سـوی 
جریـان اصاحـات پس زده شـده بـود را رقـم زد.

ندا چگونه متولد شد؟
نشسـت هـا و جلسـات وقـت و بـی وقـت جوانـان 
اصـاح طلـب در اسـفندماه سـال 92 قـوت گرفت 
و خردادمـاه سـال 93 همزمـان با سـالروز پیروزی 
شـیخ تدبیـر جـدی تـر از قبـل دنبال شـد باخره 
مردادمـاه سـال 93 تحرکات سـایه هـا و پچ پچ ها 

پایـان یافـت؛ حزب نـدای ایرانیـان آمد!
سـیدصادق  محوریـت  بـا  طلـب  اصـاح  جوانـان 
در  ایـران  پیشـین  )نماینـده  دیپلمـات  خـرازی 
سـازمان ملـل و سـفیر اسـبق ایـران در فرانسـه( 
و مشـاور محمـد خاتمـی حزبـی را تشـکیل داده 
بودنـد کـه جرقـه اولیـه آن از مراسـم هـای دهـه 
محـرم و بـه عبـارت بهتـر )روضـه خانگـی( آقـای 

خـرازی رقـم خـورد.

هسته اولیه ندا
سـید صـادق خـرازی )نماینـده پیشـین ایـران در 
سـازمان ملـل و سـفیر اسـبق ایـران در فرانسـه(، 
)رئیـس شـاخه  الدیـن طباطبایـی  سـید شـهاب 
جوانـان حـزب منحلـه مشـارکت(، مجیـد فراهانی 
حسـن  تهـران(،  شـهر  شـورای  سـابق  )عضـو 
یونسـی )پسـر علی یونسـی وزیـر اطاعـات دولت 
اصاحـات(، مهـدی جعفری )رئیس شـاخه جوانان 
حزب اسـامی کار(، سـجاد سـالک، سـاعده سیما، 
عیسـی چمبر، سـعید نورمحمدی از افراد شـاخص 
ایـن حـزب سیاسـی بودنـد  کـه بعدهـا اعضـای 
هیئـت موسـس و برخی از اعضای شـورای مرکزی 
آن آرام آرام از فعالیـت در آن کنـاره گیـری کردند.
و  سـیما  سـاعده  یونسـی،  حسـن  مثـل  افـرادی 
کـه  بودنـد  افـرادی  جملـه  از  جعفـری  مهـدی 
فعالیـت خـود را بـه صـورت کامـل بـا نـدا خاتمه 
دادنـد. اولیـن کنگـره ایـن حـزب نـدای ایرانیـان 
اسـفندماه سـیال 93 برگـزار و ایـن حـزب رسـما 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. در کنگـره نخسـت 
سـیدمحمود  مرحـوم  همچـون  هایـی  شـخصیت 
اطاعـات(،  روزنامـه  مسـئول  )مدیـر  دعایـی 
سـیدعبدالواحد موسـوی الری )وزیر کشـور دولت 
حـزب  )دبیـرکل  حضرتـی  الیـاس  اصاحـات(، 
اعتمـاد ملی( مرتضـی الویری )مشـاو رئیس دولت 
اصاحـات(، محمـد عطریانفر)عضو شـاخص حزب 
کارگـزاران سـازندگی( رحیـم عبـادی، فیـض اهلل 
عـرب سـرخی، شـهربانو امانی و مهـدی رحمانیان 

حضـور داشـتند.

ندا در مسیر 8 ساله
حـزب نـدای ایرانیـان در طـول فعالیـت 8 سـاله 
خـود سـعی در کنـش گـری و حتـی مطالبه گری 
کشـور  سیاسـی  فضـای  و  اصاحـات  جریـان  در 
داشـته اسـت و در سـال 96 نیز از حسـن روحانی 
سیاسـی  تحـرکات  مهمتریـن  کـرد.  حمایـت 
ایـن حـزب اصـاح طلـب درخواسـت از مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظام برای تصویـب لوایح »اف 
ای تـی اف«، واکنـش تنـد به اظهـارات واعظی در 
نقـش اصـاح طلبـان در پیـروزی حسـن روحانی 
و دفـاع تمـام قـد از برجـام و محمدجـواد ظریـف 

اسـت. بوده 
حزب ندای ایرانیان در سـیزدهمین دوره انتخابات 
ریاسـت جمهـوری نیـز بـا کاندیـدای اختصاصـی 
خـود وارد کارزار رقابت سیاسـی شـد اما در نهایت 
محمدصـادق خـرازی دبیـرکل ایـن حـزب قبل از 
اعـام نتیجـه بررسـی شـورای نگهبـان طـی نامه 
ادامـه  از  ایـران  بـه ملـت  ای سرگشـاده خطـاب 

رقابت هـا کنـار کشـید.

 کاندیداتوری پدر معنوی 
و انصراف از سپر سیاسی

از   1400 انتخابـات  در  ایرانیـان  نـدای  حـزب 
عبدالناصـر همتی رئیس کل اسـبق بانـک مرکزی 
بـه  از شکسـت همتـی،  امـا پـس  حمایـت کـرد 
سـیدابراهیم رئیسـی به دلیل پیـروزی در انتخابات 
تبریـک گفـت. امـروز بـا اسـتعفا و کنـاره گیـری 
خـرازی از حزب نـدای ایرانیان که بیشـتر هویت و 
فلسـفه وجـودی این حزب مدیون او اسـت مسـیر 
جدیـدی و نگـران کننـده ای بـرای این حـزب رقم 
خـورده اسـت. امـروز ایـن سـوال مطرح اسـت که 
نـدا پـس از خرازی چـه مسـیری را دنبـال خواهد 
کـرد و همچنـان چون گذشـته فعـال خواهد بود یا 

بـه یـک حـزب کاغـذی تبدیل می شـود.

درنگ

رئیــس جمهور امضای تفاهم نامه ۷ میلیارد دالری برای 
ســرمایه گذاری در میدان مشــترک نفتــی آزادگان را 
مصداق بسیج توان داخلی کشور دانست و اظهار داشت: 
هدایت نقدینگی در مسیر رونق تولید، بهره مندی از توان 
فنی و جذب ســرمایه گذاری داخلی در رشد اقتصادی و 

پیشرفت کشور بسیار موثر است.
سید ابراهیم رئیسیر مراســم امضای »تفاهم نامه توسعه 
یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان« بین شرکت ملی 
نفت ایران، بانک ها و شرکت های اکتشاف و تولید جذب 
ســرمایه و ســرمایه گذاری در زمینه رونق تولید و ایجاد 
اشتغال را از مهمترین ضرورت های امروز کشور دانست و 
گفت: یکی از اهداف و دالیل اجرای اصاحات اقتصادی 
فراهم کردن زمینه برای جذب ســرمایه در عرصه تولید 
اســت. رئیس جمهــور تحقق هدف رشــد اقتصادی 8 
درصدی را نیز در گرو افزایش ســرمایه گذاری دانست و 
افزود: کاری که امروز در نتیجه هم افزایی و کنار هم قرار 
گرفتن شــرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان 
اقتصاد برای اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک 

نفتی آزادگان انجام شــده گام اول در ایجاد زمینه های 
جذب ســرمایه در مسیر تولید و رشــد اقتصادی است. 
رئیســی گام دوم این حرکت را به میدان آمدن بانک ها 
دانست و اظهار داشت: صاحب نظران اقتصادی اتفاق نظر 
دارند که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی اســت که به 
ســمت تولید هدایت نشــود، ولی اگر افزایش نقدینگی 
صرف رونــق و تقویت بســترهای تولید شــود، نگرانی 
ایجاد نخواهد کرد. وی اظهار داشــت: در سال های اخیر 
سرمایه گذاری در زیرســاخت های اساسی کشور اعم از 
ریل و برق و امثال آن، بخصوص نفت و انرژی، آنچنان که 
باید انجام نشــد، ولی در دولت مردمی منتظر خارجی ها 
نماندیــم و لذا مردم نتایج امیدبخــش و غرورآفرین این 

سرمایه گذاری ها را به زودی مشاهده خواهند کرد.
مهندس جواد اوجی وزیر نفت نیز در این مراســم گفت: 
یکــی از اولین اقدامات وزارت نفت دولت مردمی تدوین 
برنامه ای در زمینه ســرمایه گذاری بود که بر اساس آن 
مشخص شد در طول 8 سال نیاز به حداقل 160 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت داریم.

درمراسمامضایتفاهمنامهسرمایهگذاریدرمیدانمشترکنفتیآزادگان:

رئیسجمهور:منتظرخارجیهانماندیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
گفت: اگر قرار اســت، طرح تفکیــک وزارت بازرگانی از 
صمت در دســتور کار قرار گیرد بایــد کامل و بی نقص 

باشد و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
رضــا تقی پور در گفتگــو با مهــر، در خصوص تفکیک 
وزارت بازرگانی از وزارت صمت، گفت: حدود 10 سال از 
تصمیم قطعی مجلس مبنی بر ادغام وزارت بازرگانی در 
وزارت صنایع می گذرد، اما هنوز ســاختارهای جدید به 
صورت کامل مستقر نشده اند تا بتوانیم آثار و پیامدهای 
ایــن تصمیم را در عمل و در خروجی اندازه گیری کنیم. 
ســوال ما این است که آیا در مقایســه با ساختار قبلی 
اثربخشــی و کارایی بیشتری داشــته است یا نه؟ وی با 
بیان اینکه تفکیک و ادغام وزارتخانه ها تصمیمات کان 
و ساختاری هستند، افزود: این تصمیمات کان نیازمند 
بررســی های طوالنی مدت اســت. این بررسی ها باید با 
مطالعات تفصیلی و مقایســه ای با کشــورهایی که این 
تجربه را دارند، انجام شــود. تقی پور بــا یادآوری اینکه 
در طول 43 ســال اخیر چند بار تجربه ادغام و تفکیک 

وزارت صنایــع و بازرگانی را داشــتیم و آزمون کردیم، 
تاکید کرد: منطق حکم می کند تفکیک وزارت بازرگانی 

از وزارت صمت آسیب شناسی شود. 
وی گفــت: تفکیک وزارت بازرگانــی از وزارت صمت به 
پژوهش های عملیاتی و کاربردی نیازمند اســت و پیش 
از هر اقدامی باید این مطالعات صورت گیرد. با ســاختار 
فعلی نیز می توان شــرایط را مدیریت کرد، به شرطی که 
فرآیندها درست باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با 
اشاره به موافقت هیئت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی 
تأکید کرد: تدوین الیحه از ســوی دولــت نیازمند کار 
تخصصی اســت. وی در خصوص طــرح تفکیک وزارت 
بازرگانــی از وزارت صمت در مجلس، گفت: پیش تر این 
وزارتخانه ها از هم منفک بودند و ســپس ادغام شــدند، 
بنابراین اگر طرح مجلس در دستور کار قرار می گیرد باید 
کامل و بی نقص باشد و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. 
نماینــده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: امیدواریم با 
تصمیم جدید و ساختار جدید، ناهماهنگی های گذشته 

بین بخش های مختلف زنجیره تولید را نداشته باشیم.

نمایندهمردمتهران:

اشتباهاتگذشتهدرتفکیکوزارتصمتتکرارنشود

رئیس جمهــور با تاکیــد بر ضرورت آسیب شناســی وضع 
موجود در حوزه علوم انســانی، تحقق علوم انسانی در تراز 
انقاب شکوهمند اسامی را حائز عقب ماندگی هایی دانست 
که باید با نگاه اجتهادی و نوآورانه عالمان و دانشمندان این 

عرصه، جبران شود.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه در مراسم 
اختتامیه ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فارابی ضمن 
ابراز خرســندی از حضور در جمع اســاتید، فرهیختگان و 
محققان علوم انســانی و اسامی و با تبریک به برگزیدگان 
این جشــنواره، گفت: در نشســت هایی از این دست، الزم 
است دانشمندان و فرهیختگان ضمن آسیب شناسی وضع 
موجود، نســبت به کاهش فاصله با وضع مطلوب، پیشنهاد 

و راهکار ارائه کنند.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی 
در حوزه علوم انسانی، افزود: علوم انسانی اسامی، مغزافزار 
حاکمیت و مدیریت و نیز قوه محرکه پیشــرفت در نظامی 
اســت که مبتنی بر دین بوده و درون مایه آن علم و دانش 
است. در چهل و چهارمین سال پیروزی انقاب شکوهمند 
اسامی، الزم است یک آسیب شناسی کنیم که چه میزان 

رشد و پیشرفت در این حوزه صورت گرفته است؟
رئیســی با تاکید بر اینکه علوم انسانی ما باید تراز انقاب 
اسامی باشــد، افزود: به نظر می رســد برای نیل به علوم 

انسانی تراز انقاب اسامی، در آنچه که باید اتفاق می افتاد، 
عقب ماندگی هایی وجود دارد و ایــن عقب ماندگی باید به 

دست پژوهشگران و اساتید این حوزه جبران شود.
رئیــس جمهور با تاکید بر لزوم نظریه پــردازی، نوآوری و 
خاقیت در حوزه علوم انسانی و توجه به رویکرد دینی در 
این حوزه، اظهار داشــت: فصل الفصول انسان، تعلم است 
و عاوه بر آن، انســانیت انسان مبتنی بر آموخته های او از 

وحی است و با ارتباط با وحی شکل می گیرد.
رئیــس جمهــور نشــان دادن راه به انســان را ماموریت 
خطیر علوم انســانی اسامی دانســت و تصریح کرد: برای 
بالندگی و رشــد در حوزه علوم انسانی، باید تقلید از غرب 

در این حوزه کنار گذاشــته شــده و مبتنی بر مبانی غنی 
اســامی، کار اجتهــادی و نوآورانه انجام گیــرد. در گام 
بعــدی اجتهاد و نــوآوری در این حوزه بایــد در مجامع 
علمی و حوزوی و دانشــگاهی مورد استقبال قرار گیرد و 
نخبگان و عالمان و دانشــگاهیان ما بــا دید باز اما نگاهی 
نقادانه به ســراغ نظریه های جدید برونــد و آنها را با ابزار 
نقــد، مورد پاالیش قرار دهنــد. وی با تاکید بر لزوم ایجاد 
کرســی های نقد و نقدپذیری، اظهار داشــت: همانطور که 
رهبری حکیم و فرزانــه انقاب فرمودند نباید باکی از نقد 
 نظریات وجود داشــته باشد و باید مجال بحث و طرح نقد 

فراهم شود.

رئیس جمهور افزود: متولیان علوم انسانی باید بدانند اولین 
شــرط تحقق تحول در این حوزه، تحول شــناختی است 
و در ایــن زمینه باید از چهره هــای تحول خواه و تحول گرا 

استفاده کنیم.
رئیســی در ادامه تکریم، تشــویق و حمایت از اســاتید، 
محققــان و پژوهشــگران در ایجاد این تحــول را ضروری 
و موثر دانســت و افــزود: گاهی برخی اســاتید و بزرگان 
علــوم انســانی گایــه دارند که شــرایط علــوم دیگر بر 
علــوم انســانی هــم تحمیــل می شــود در صورتی که 
 علــوم انســانی باید با شــرایط و مقتضیات خــود تبیین 

و تشریح شود.
رئیــس جمهور در ادامه با بیان اینکه پیام این نشســت و 
رویداد باید این باشــد که تا چه میزان نظام مسائل کشور 
مبتنی بر علوم انســانی پاسخ گرفته، افزود: همواره یکی از 
دغدغه های بنده اجرای عدالت در همه عرصه ها به ویژه در 
پرداخت دســتمزد ها بوده است که در این زمینه از اساتید 
دانشــگاهی برای تبیین و تنظیم یک شیوه علمی عادالنه 
برای پایان دادن به نظام ناعادالنه پرداخت ها دعوت شــده 
است. در این مراسم با حضور رئیس جمهور از 10 شخصیت 
پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و اسامی، 10 استاد برگزیده 
بین المللی و 22 برگزیده گروه های مختلف علمی با اهدای 

لوح یادبود تجلیل شد.

سرلشکرباقریبیانکرد:

 ایران امن و آرام 
میان آتش غرب آسیا

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در همایش پرچمداران 
دین و اندیشــه گفت: ما میانه آتش منطقه غرب آسیا در 
کشتی امن، آرام و نجات بخش از ناامنی ها به سر می بریم.

به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در 
همایش پرچمداران دین و اندیشــه که با حضور روحانیون 
شیعه و سنی استان کردســتان در سالن شهدای روحانی 
مرکز بزرگ اسامی غرب کشور برگزار شد، با گرامیداشت 
یاد و خاطره امام راحل و شــهدای انقاب، دفاع مقدس و 
کردستان گفت: مسیر شــهدا در کردستان نمونه روشنی 
از عجین شــدن خون شیعه، سنی، کرد و سایر اقوام برای 
حفظ دین و میهن و ســرفرازی ملت بود و تصویر روشنی 

برای آینده ما ترسیم کرده است.
وی با اشاره به اینکه جامعه روحانیون کردستان ۵4 شهید 
گرانقــدر را تقدیم انقاب کردند، گفــت: تمام روحانیون 
والیی و انقابی این اســتان هم قطعاً رهروان راه شــهدا و 

منتظر گذر از چنین مسیر نورانی هستند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: مسیر شهادت 
در کردستان نمونه روشــنی از عجین شدن خون شیعه و 
سنی، کرد و سایر اقوام کشور برای حفظ دین مبین اسام، 
میهن اســامی و عزت و ســربلندیمان بوده و برای آینده 

کشور ترسیم کرده است.

سرلشکر باقری گفت: ملت بزرگ ایران بعد از قرن ها تحمل 
ظلم و ســتم با رهبری امام راحــل مردانه به میدان آمد و 
سرنوشــت خود را از رژیم ستم شاهی سیاه پهلوی بازپس 

گرفت و به آزادی رسید.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: دشمنان این 
ملــت آزادی آن ها را برنتافتد و بافاصلــه در اقصی نقاط 
کشــور و به ویژه این ســرزمین بر امنیت مردم تاختند و 

مشکات فراوانی را برای کشورمان ایجاد کردند.
سرلشــکر باقری گفت: طی بیش از چهــار دهه در 40 و 
چند ســال گذشــته بارها و بارها این تجربه را داشته ایم 
کــه در هر مقطعی به روش و تاکتیکی با ســرمایه گذاری 
عظیم و تحریک و توطئه تاش کردند که وحدت، همدلی 
و برادری در این خطه مقدس را تبدیل به تفرقه و دشمنی 
کنند و منافع خود را با اســتثمار و چپاول ادامه دهند. وی 
اعام کرد:، اما مردم کردســتان و روحانیت در راس آن ها 
و مهاجرین و یاران که به کمک امنیت کردســتان آمدند 

توانستند امنیت پایدار را در این سرزمین تامین کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح گفت: در مقطع ابتدایی 
پیروزی انقاب توفیق حضور در کردستان را نداشتم و در 
مقاطعی در دوران دفاع مقدس برای عملیات هایی همچون 
والفجر 4 به اســتان آمده ام. سرلشکر باقری یادآور شد: از 
پیشکســوتان شنیده ایم که در آن شــرایط حساس مردم 
شیعه و ســنی، کرد و فارس و از هر قوم و مذهبی در این 
خطه جان خود را بر کف دست گرفتند و از تمامیت ارضی 
ایران عزیز دفاع کردند. وی خاطرنشــان کرد: گروهک های 
ضــد انقاب با صدام ملعون همراهــی کردند و تمام توان 
خــود را برای ناامن کردن این ســرزمین بکار گرفتند، اما 
مردم والیی، انقابی و شهیدپرور این استان با دفاع جانانه 

سربلند میدان نبرد با دشمنان شدند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح اضافه کرد: رزمندگان 
اســام این نبرد بزرگ را با پیروزی به پایان رساندند و در 
دهه ۷0 در پی ترورها و درگیری های بزرگ قوای اســام 
با حمله به مرکزیت ضد انقاب آن ها را ســرکوب کردند و 

آن ها تعهد کتبی رعایت امنیت در کشور ما را دادند.
سرلشکر باقری عنوان کرد: در دهه 80 نیز به نحو دیگری 
این امنیت را به خطر انداختند، اما هر بار با تکیه بر همدلی 
و بــرادری، ایثار و از خودگذشــتگی و تبعیــت از فرامین 
رهبری این امنیت را حفظ کردنــد. وی با یادآوری اینکه 
امنیت امروز در کردستان مثال کم نظیری در کشور است و 
این به آسانی بدست نیامده و برای این امنیت، دفاع پایدار 
و بازدارندگی کارآمد خون ها ریخته شده و جانبازان عزیزی 
تقدیم شده اند، ابراز کرد: ما در میانه آتش در منطقه غرب 
آســیا در یک کشتی امن، آرام و نجات بخش از ناامنی ها به 
سر می بریم و این نه تنها دستاورد کوچکی نیست که خود 
مقدمه و پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی، پیشــرفت و 
توســعه زیرســاخت ها و اقدامات فرهنگــی، اجتماعی و 
اقدامات دیگر اســت که نیروهای مسلح با همکاری مردم 

آن را برقرار کرده اند.
سرلشــکر باقری با بیان اینکه مرزهای ما با کشور همسایه 
باید آورده اقتصادی چشــم گیر برای مردم داشــته باشد، 
گفت: اما این وضعیت حادث شــده در آنجا مشــکاتی را 
در این جهت ایجاد کرده و تاش سنگینی توسط دستگاه 
سیاست خارجی و ســپاه پاسداران و دیگر مسئوالن برای 

سر و سامان دادن به این نابسامانی امنیتی برقرار است.
وی اضافه کرد: در ماه های گذشــته مرکز صهیونیســت ها 
در شــمال عراق هدف موشــک های ســپاه قرار گرفت و 

صهیونیست ها به تلفات خود در آنجا اعتراف کردند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در ادامه گفت: ســفر 
مقام معظم رهبری در ســال 88 به کردستان را باید نقطه 
عطف بشــمار آوریم که عاقه و توجه رهبری به کردستان 
فوق العاده باال است و تعابیری که خطاب به مردم کردستان 

عنوان کردند در کمتر جایی دیده می شود.
وی عنــوان کرد: امروز افتخار می کنیــم که هزاران نفر از 
مردم کردســتان اسلحه به دست دوش به دوش پاسداران 
و سایر نیروهای مسلح مشــغول خدمت و برقراری امنیت 

هستند و ما به آن ها پشت گرم هستیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: عشایر عزیز و 
اقشار گوناگون مردم خود امنیت را به عهده دارند و امنیت 

پایدار مدنظر رهبری اتفاق افتاد.
سرلشــکر باقری ادامه داد: جوانان کردســتان باید بدانند 
این امنیت به آســانی به دســت نیامده و باید مانند چشم 
از آن مراقبــت کــرد. وی تاکید کرد: جوانان اســتان که 
آن دوران را ندیده انــد تحت هدایت رهبــری باید از این 
دستاوردهای بزرگ حفاظت کنند. وی ادامه داد: کردستان 
نعمت هــای خدادادی بزرگی از معادن، قرارگیری موقعیت 
جغرافیایی در غرب کشور و به عنوان دروازه ورود و خروج 
کاال و نیازمندی ما و چه به لحاظ نیروی انســانی مملو از 
انسان های دانشمند است که در صورت مدیریت درست و 
اتــکال به قدرت الهی عزیزان می توانند از کردســتان یک 

استان نمونه ایجاد کنند.
سرلشکر باقری در پایان گفت: شاخص های فعلی که نتیجه 
تحریم ها و ناکارآمدی دوره های گذشته است، امیدواریم در 
دولــت جدید با این امکانات عظیم و انســانی و با تاش و 

جهاد، کردستان به جایگاه در خور برسانند.
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رئیسجمهور:گزارش

عقب ماندگی هایی در تحقق علوم انسانی ترازِ انقالب وجود دارد

فرمانده کل ســپاه گفت: در بُعد مأموریت ســازندگی سپاه یک جوشش، نهضت 
و یک حرکت جهادی مســتمر و شــبانه روزی در جریان است و برای عبور دادن 
کشــور از چالش ها و موانعی که اشرار و شــیاطین نظام سلطه در مسیر حرکت 

انقاب اسامی قرار داده اند انگیزه  باالیی وجود دارد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در آیین افتتاح مرکز فرماندهی و پایش پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( که با حضور فرمانده و مدیران عامل مجموعه های قرارگاه برگزار شد اظهار 
داشــت: همه افرادی که در منظومه افتخارآفرین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( در مراحل مختلف طراحی، ســاخت و اجــرای پروژه ها نقش دارند مفهوم 
جنگ اقتصادی را در شــرایط حساس فعلی تاریخ کشور، به خوبی درک کرده اند 

و خود را با الگو و مدل یک جنگ واقعی تطبیق داده اند.
وی افــزود: در شــرایط اقتصادی امروز، از کار نینداختــن چرخ های اقتصادی و 
سازندگی کشور که عموماً قرارگاه در بخش های مختلف آن مشغول به فعالیت و 
تاش اســت کاری خارق العاده و منحصر بفرد جلوه می کند و نشان می دهد که 

نصرت خداوند متعال در این عرصه جریان دارد.
فرمانده کل ســپاه در ادامه بیان داشت: آنچه در عملکرد قرارگاه نمایان و دیده 

می شود درخشش دانش و فناوری در کنار اراده و ایمان است و بحمداهلل شادابی 
و طراوت در مجموعه قرارگاه، هم در ستاد و هم در پروژه ها برقرار است و رعایت 
انضباط کاری و صرفه جویی در هزینه ها و یافتن ارزانترین و سریع ترین راه برای 

اجرای پروژه های کشور در این مجموعه جلوه مطلوبی دارد.
سرلشکر سامی با اشاره به گســتره ماموریتی و حوزه های کارکردی قرارگاه در 
سراسر کشور افزود: قرارگاه با 31۵ پروژه فعال، در تمام جغرافیای کشور حضور 
دارد و این امر ایجاب می کند که نظارت بر این پروژه ها بر اســاس آخرین علوم 
ارتباطــات و اطاعات و به صورت فناورانه ای صورت پذیرد تا مدیران مجموعه به 

صورت برخط و مستمر از روند اجرای پروژه ها مطلع باشند.
فرمانده کل سپاه با تمجید از اقدام قرارگاه در راه اندازی مرکز فرماندهی و پایش 

پروژه های عمرانی خود بیان داشــت: نظارت بر پروژه هــا صرفاً یک کار کنترلی 
نیســت بلکه یک کار هدایتی و مدیریتی است و باعث ایجاد انگیزه در کارکنان 
و ســرعت بخشیدن به فعالیت ها می شود و همدلی و همراهی در سطوح مختلف 

سازمان را به همراه دارد.
در ابتدای این مراســم ســردار ســرتیپ پاســدار سید حســین هوش السادات 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( ضمن اشــاره به اهداف راه اندازی 
مرکــز فرماندهی و پایــش پروژه های قــرارگاه گفت: به دلیل پهنه گســترده 
کاری قــرارگاه و ضــرورت پایش لحظــه ای پروژه ها، این مرکز راه اندازی شــد 
و بــر اســاس آن، امکان ارتباط صوتــی و تصویری به صورت برخــط و زنده با 
 پروژه های مهم و تأثیرگذاری که در طرح ۵0 در ۵0 در دستور کار قرارگاه است 

فراهم می باشد.
در این مراســم، فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب اسامی به صورت برخط با 
 NGL3200 پروژه هایی از قبیل کارگاه ســاخت کشتی ســوم افراماکس، پروژه
غرب کارون، طرح بزرگ آبرسانی غدیر، سد نرماب، پروژه بندر پارسیان و راه آهن 
خاش- زاهدان ارتبــاط برقرار کرد و طی گزارش مدیران این پروژه ها در جریان 

مراحل پیشرفت کار قرار گرفت.
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