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رئیس جمهور :مردم از وضعیت اقتصادی نگران هستند ؛

عذرخواهی روحانی از مردم

ظریف در حاشیه جلسه دولت:

هیچگاه به آمریکا اعتماد نکردیم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه من شهادت میدهم که هیچکدام از مذاکره
کنندگان ،هیچگاه به آمریکا اعتماد نکردند ،گفت :نباید فکر کنیم آمریکا هرچه اراده
کند میشود ،آمریکا قدر قدرت نیست.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت
دوازدهم در جمع خبرنگاران اظهار کرد :اینکه آمریکا و اروپا کشورهای بدعهدی
هستند و نتوانستند به عهد خودشان وفا کنند نشان دهنده این نیست که ما به آنها
اعتماد کردیم ،نشانه این نیست که ما بد مذاکره کردیم بلکه نشان دهنده این است
که یک رشته از کشورها در دنیا هستند که به مقررات بینالمللی متعهد نیستند.
ظریف گفت :ما به عنوان جمهوری اسالمی موظف هستیم ضمن اینکه با دنیا
تعامل میکنیم ،با چشم باز تعامل کنیم ،ما به هیچکسی نباید اعتماد کنیم .روابط
بینالملل محل اعتماد کردن نیست .به نزدیکترین همسایه ،دوست و متحد هم
نمیشود اعتماد کرد .البته ما متحد نداریم.
وی افزود :من شهادت میدهم که هیچکدام از مذاکره کنندگان ،هیچگاه به
آمریکا اعتماد نکردند .اگر ما میخواستیم اعتماد کنیم ،نتیجه کار ما همان سند دو
صفحهای میشد که ترامپ با برخی امضا کرد .اگر میبینید ما  ۱۶۰صفحه سند به
نتیجه رساندیم بخاطر بی اعتمادی بود .برای این بود که میخواستیم همه زوایا را
بیان کنیم.
وزیر امور خارجه تاکید کرد :مردم بدانند ،همانطور که رهبر انقالب فرمودند،
هیچگاه نباید به خارجی اعتماد کرد ،هیچگاه نباید بر اساس اعتماد به خارج
برنامهریزی کرد و همیشه باید بر اساس اعتماد به مردم خودمان برنامهریزی کنیم.
ظریف تاکید کرد :باید مردم و توان ملی را باور داشته باشیم و نباید فکر کنیم
آمریکا هرچه اراده کند میشود ،آمریکا قدر قدرت نیست.
وی افزود :برجام را آمریکا به ما تحمیل نکرد ،اگر تحمیل کرده بود ،امروز دنبال
اضافه کردن موضوعاتی به برجام نبود .این را پذیریم که میتوانیم با سربلندی تعامل
کنیم .وزیر امور خارجه گفت :توصیه من به وزیر خارجه آینده این است که همیشه
دقیق نگاه کند ،دقیق گزارش دهد ،دقیق دیدگاههای خود را بیان کند ولی در مقام
عمل از سیاست کشور دفاع و آن را دنبال کند .وزیر خارجه یک وظیفه مشاور و یک
وظیفه مدافع دارد.
ظریف گفت :وظیفه مشاورت و دفاع را نباید با هم مخلوط کرد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه رفع تحریمها یکی از نیازهای کشور بود ،گفت:
بدون اینکه کشور بخواهد چشماش به خارج باشد ،وظیفه داریم بعنوان دستگاه
سیاست خارجی ،بار را از دوش اقتصاد کشور برداریم .تالش کردیم و در این زمینه
موفقیتهایی هم در دوسال اول بود .نتیجه آن هم رشد بیسابقه اقتصاد کشور بود.

در نشست مدیرعامل سازمان پسماند و رئیس
ستاد خادم منتظر مطرح شد؛

ضرورت ورود تشکلهای مردم
نهاد به اجرای طرح کاپ
مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری تهران با اشاره
به صورت جلسه مصوب شورای
اسالمی شهر تهران مبنی بر جذب
همکاری تشکلهای مردم نهاد
برای اجرای طرح کاپ ،از ظرفیت
خادمیاران در ایام اربعین حسینی
سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی و
امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند؛ سعید صادقی مشاور شهردار تهران و
رئیس ستاد خادم المنتظر با اشاره به خدمترسانی به موقع و مطلوب مدیریت
شهری به زائران حسینی در مراسم اربعین سالهای پیشین گفت :با توجه به
شیوع دوباره ویروس کرونا و تداوم این بیماری ،ضمن لزوم برپایی نشست در
خصوص هماهنگی و برنامهریزیهای الزم به منظور تفکیک و ظایف و اختیارات
در ستاد اربعین حسینی ،فعالیتهایی از قبیل تهیه مدل مشارکت تشکلهای
مردم نهاد ،مشارکت آنها در اجرای طرح کاپ( کاهش پسماند) با محوریت ستاد
خادم الحسین ،و برنامه ریزی و نهایی کردن اجرای طرح مومنانه در دهه امامت
و والیت ضروری به نظر میرسید.
وی با اشاره به آغاز ثبت نام طرح «خادم یاران» و حضور در فعالیتهای
داوطلبانه از  ۷۲روز مانده به اربعین توضیح داد :هم اکنون با توجه به شرایط
شیوع کرونا خدمت رسانی به گونهای دیگر انجام میشود ،به این نحو که
عالقهمندان میتوانند برای پیوستن به همکاران جهادی شهرداری تهران(خادم
منتظر) با ثبت نام در طرحی با عنوان خادم یار در مراسم اربعین حضور داوطلبانه
داشته باشند.
صادقی در تشریح طرح خادمیاران گفت :طرح «خادمیاران» فعالیت
داوطلبانهای است که در روز اربعین با هدف افزایش سطح تعامل مردم در سطح
شهر و انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی انجام میشود که اطعام مومنان و
توزیع ارزاق از نمونه فعالیتها و برنامههای این ستاد است.
او در ادامه افزود :در شروع کار این ستاد جذب افراد داوطلب تنها از
بین کارمندان شهرداری تهران انجام میشد ،اما در حال حاضر افراد داوطلب
خارج از شهرداری هم میتوانند از طریق ثبت نام در دو سایت khademyar.
 tehran.irو سایت  khadem.tehranدر این فعالیت شرکت کنند.
صدرالدین علیپور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز
در این نشست ،ضمن اشاره به سایه کرونا بر کشور و لزوم انطباق برنامهها و
عملکرد این مجموعه با دستورالعملهای مرتبط خاطر نشان کرد :تا قبل از شیوع
کرونا این سازمان هماهنگیهای الزم را در خصوص حضور داوطلبانه پرسنل و
ارسال نیرو و تجهیزات به شهرهای کربال ،نجف و کوفه فراهم میکرد.
وی تاکید کرد :اما با توجه به شرایط حاضر و لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی این مجموعه عزم خود را جزم کرده تا در راستای اجرای برنامههای
ویژه ایام اربعین ،از ظرفیت گروههای مردم نهاد و مشارکت آنها برای اجرای
طرح کاپ(کاهش پسماند) از طریق ستاد خادم المنتظر مناطق  22گانه به نحو
مطلوب بهره بگیرد.
علیپور با تاکید بر صورت جلسه مصوب در شورای اسالمی شهر تهران مبنی
بر جذب همکاری تشکل های مردم نهاد برای اجرای طرح کاپ و تشریح گامهای
 6گانه اجرای این طرح توسط این سازمان گفت :امیدواریم ستاد خادم المنتظر
مناطق  22گانه در مراسم اربعین حسینی ،همچون سنوات گذشته ،خدمتی
ماندگار به شهروندان ارائه دهند.
گفتنی است شصت و ششمین جلسه ستاد خادم المنتظر در سازمان
مدیریت پسماند با حضور سعید صادقی مشاور شهردار تهران و رئیس ستاد
دائمی خادم منتظر ،صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان ،اعضای هیات مدیره و
تعدادی از مدیران و معاونین سازمان برگزار شد.

حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور دیروز (یکشنبه  10مرداد)
در آخرین جلسه هیأت دولت دوازدهم اظهار داشت :هر آنچه با مردم
گفتیم ،چیزی برخالف واقعیت نبود؛ بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم
چون نمیشد و مفید نبود؛ میترسیدم وحدت ملی صدمه ببیند.
رئیس جمهور افزود :ما در چهار سال اول دولت شرایط بهتری از نظر
روابط خارجی و امید به آینده و تعامل با جهان داشتیم؛ ما به خودمان
اطمینان داشتیم که حریف قدرتهای بزرگ هستیم و حتی یک در یک
میلیون هم احتمال شکست نمیدادیم ،زیرا ما توان دیپلماتیک خود را
شناخته و دیپلماتها و حقوقدانهای توانمندی داریم که توانستیم با وجود
آنها در مقاطع حساس به پیروزی برسیم.
روحانی افزود :وقتی میگوییم تعامل و مذاکره با چند قدرت جهانی،

آنچه که از پیروزی حاصل میشود نهایت امر است و ممکن است که
پیروزی و شکست هم داشته باشیم ،ولی ممکن است که  30درصد آن
شکست بوده و  70درصد آن پیروزی باشد ولی در نهایت میانگین آن
پیروزی است.
رئیسجمهور تصریح کرد :اگر بعد از  23تیر  1394دیدید که تورم ما
کاهش یافته و رشد اقتصادی باال رفته و سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده و
رقم صادرات به نسبت واردات ارتقا پیدا کرده معنایش آن است که پیروزی
حاصل شده است.
روحانی گفت :ما در سیاست پیروز شدیم و آثار آن در اقتصاد مشاهده
شد .آرزوی ما آن بود که ما وقتی توانستیم تورم را کاهش دهیم و تکرقمی
کنیم این تکرقمی را حفظ کنیم.

وی گفت :ما تورم  40درصدی را در سال  92کاهش دادیم و در سال
 93به  15درصد رساندیم؛ در سال  94و  95هم تورم تکرقمی داشتیم.
رئیسجمهور اظهار داشت :وقتی ما وارد جنگ اقتصادی شدیم تورم
تغییر پیدا کرد .اگر کسی زمان صلح و جنگ را متوجه نشود خیلی باید
غصه خورد .این در حالی است که جنگ را بر ما تحمیل کردند و ما آغازگر
آن نبودیم .ولی اگر این جنگ نبود همان روند رشد اقتصادی ادامه پیدا
میکرد .وی گفت :مردم از وضعیت اقتصادی نگران هستند و حق هم دارند
نگران باشند .وقتی جنگ اقتصادی شروع شد ما نتوانستیم نفت بفروشیم.
روابط اقتصادی ما را مسدود کردند و معامالت بانک مرکزی با کشورهای
خارجی متوقف شد.
ادامه در همین صفحه
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مهاجر ۲۰:میلیون دوز واکسن خارجی وارد کشور شده است

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت:
از زمان آغاز پاندمی کرونا و ساخت واکسن در کشورهای
مختلف ،حدود  ۲۰میلیون دوز واکسن خارجی وارد کشور
شده است .رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت

ادامه از همین صفحه

روحانی اظهار داشت :معامالت
وقتی از طریق صرافیها انجام میشود
عمال ارزش صادرات وواردات با  20درصد
کاهش مواجه میشود.
وی تصریح کرد :در شرایط تحریم
ورود  2500قلم کاال ممنوع شد و وقتی
ممنوعیت اعمال میشود ،آن کاال در
داخل کشور گران میشود و چارهای جز
آن نبود که این ممنوعیت در نظر گرفته
شود چرا که بایستی فقط به اجناس ،مواد
اساسی و تولیدی کارخانجات اولویت
میدادیم .رئیسجمهور خاطرنشان کرد:
معنای جنگ آن نیست که بتوانیم شرایط
دوران صلح را داشته باشیم؛ ما در این
جنگ جیرهبندی نکردیم و اجناس هم
کوپنی نشد و توانستیم کشور را اداره
کنیم .وی ادامه داد :تأکید من بر آن بود
که بایستی جنس در بازار به وفور باشد
البته قیمت آن در دست ما نیست .ما برای
کاالی اسساسی ارز  4200تومانی دادیم،
این درحالی است که حمل و نقل و تورم
در قیمت نهایی کاال تأثیرگذار است.
روحانی با بیان اینکه حتما در کار ما
نقص و عیب وجود دارد گفت :ما تالش
کردیم این نقص و عیب کمتر باشد با
این وجود از مردم عذرخواهی کرده و
طلب عفو میکنیم .با این حال با جنگ
اقتصادی توسعه کشور را ادامه دادیم.
وی ادامه داد :وقتی کشور وارد جنگ
میشود مسیر توسعه را ادامه دادیم .این
درحالی است که  3.5میلیارد دالر برای
پاالیشگاه بیدبلند سرمایهگذاری کرده تا
گازهای فلر را جمعآوری کرده و اجازه
ندهیم بسوزد.
رئیسجمهور گفت :آمار و ارقام در
دولت من نشان میدهد که در زمینه
سدسازی ،تصفیهخانههای آب و فاضالب
و رساندن آب به روستا فعالیت داشتیم.
وی ادامه داد :یک میلیون روستایی
در سال  92از آب آشامیدنی سالم استفاده
میکردند که این رقم در شرایط فعلی به
 10میلیون نفر رسیده است.
روحانی گفت 57 :سد مخزن ملی
در دولت من ساخته شد .در دولت
من در بنزین خودکفا شدیم و حتی
صادرکننده هستیم و مجبور نیستیم که
در پتروشیمیها بنزین تولید کنیم که
سالمتی مردم به خطربیفتد.
وی افزود :هیچکس نمیتواند
منکر افتتاح طرحها و پروژههای ملی
در پنجشنبههای هر هفته شود؛ شنبه و
یکشنبه را می توانید انکار کنید اما افتتاح

امور خارجه کشورمان در گفتگویی با اشاره به اقدامات
وزارت خارجه در حوزه تامین واکسن و تجهیزات بهداشتی
و درمانی تصریح کرد :از زمان آغاز پاندمی کرونا و ساخت
واکسن در کشورهای مختلف ،حدود  ۲۰میلیون دوز

واکسن خارجی وارد کشور شده است .مهاجر افزود :وزارت
خارجه در زمینه همکاری با کشورهای مختلف در تولید
واکسن داخلی در زمینه انتقال تکنولوژی ،تجهیزات و تامین
مواد اولیه نیز نقش بسیار موثری داشته است.

عذرخواهی روحانی از مردم

پنج شنبه ها را نه.
رییس جمهور افزود :ما میتوانستیم
دستورات و چارچوبی که مقام معظم
رهبری از دی ماه پارسال به ما اعالم کرده
بودند برای بازگشت امریکا به برجام ،را
اجرا کنیم که یک جای دیگری گرفتار
شدیم که حاال محل بحثش نیست و گرنه
ما میتوانستیم دولت را بهتر به پایان
ببریم.
وی گفت :با کشورها صحبت کردیم
اما آنها گفتند تحریم سازمان ملل برداشته
شود ما میتوانیم به شما سالح بفروشیم.
رئیس جمهور افزود :ما این کار را هم
کردیم تحریم سازمان ملل را برداشتیم اما
به دلیل تحریم و عدم فروش نفت دیگر
پولش را نداشتیم؛ میخواهم بگویم بعضی
طرحها آرزوی من ماند.
وی خاطرنشان کرد :تحریمها مانع
واردات قطار سریع السیر و نوسازی
کامیونها شد.
روحانی در ادامه با بیان اینکه در
برخی موارد برنامههایی داشتیم که
نتوانستیم به آن برسیم و برخی موارد هم
بود که به صورت کامل محقق نشد ،اظهار
کرد :ما به دنبال واردات تکنولوژی ریل
سریعالسیر به کشور بودیم و در این زمینه
بخشی از طرحهای زیربنایی نیز اجرایی
شد ،اما به تحریمها برخورد کردیم؛
اگر این تحریمها نبود ،امروز راه آهن
سریعالسیر تهران  -اصفهان افتتاح شده
بود و راه آهن تهران -مشهد این روزها
رو به اتمام بود؛ اینها طرحهایی بود که ما
قراردادهای آنها را بستیم اما در زمان اجرا
با مشکالتی مواجه شد .در زمینه حمل و
نقل به مردم قول دادم که تمام کامیونها
را نوسازی می کنیم و در این زمینه نیز
پول تخصیص دادیم و قراردادهای مربوطه
را بستیم اما یک مرتبه به دلیل تحریم،
متوقف شد.
وی با اشاره به برنامههای دولت در
زمینه ارتقای توانمندیهای تسلیحاتی
نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :در حوزه
تجهیزات دفاعی آرزوی من این بود که
ارتش و سپاه را به مدرنترین سالحها
مجهز کنم؛ در این زمینه همه کار شد
اما طرفهای مقابل گفتند که تحریمهای
سازمان ملل که برداشته شود ،ما به
تعهداتمان اجرا میکنیم؛ ما این تحریم را
که ترامپ خود را به برداشته نشدن شان
می کشت ،برداشتم اما به خاطر تحریم
و عدم فروش نفت پول کافی برای خرید
نداشتیم؛ ما درباره تامین تجهیزات دفاعی
مذاکرات بسیاری کردیم ،اما نتوانستیم.

رئیس جمهوری ادامه داد :در برخی
موارد ما به نزدیکی افتتاح رسیدهایم و
چند هفته دیگر این برنامهها به پایان
میرسد؛ احیای دریاچه ارومیه از جمله
این طرحها و برنامهها است؛ در دولت
یازدهم اولین مصوبه ما احیای این دریاچه
بود و همه کارهای مربوط به این موضوع
به پایان رسیده است .هدف من از بیان این
موارد این است که بگویم برخی از طرحها
به دروازه افتتاح رسیده و ما چند هفته
زمان کم آوردیم و ان شاءاهلل در دوست
سیزدهم این طرحها افتتاح خواهد شد.
روحانی گفت :همچنین در برخی
طرح های مهم خوشبختانه در فازهای
نخست به افتتاح رسیدیم؛ طرح نفت گوره
 جاسک از جمله این موارد است .امروز مانفت را از دریای عمان صادر میکنیم و این
آرزوی چندین ساله و تاریخی ایران است.
ما می خواستیم سواحل مکران را آباد
کنیم که در این زمینه کارهای عظیمی
انجام شده است؛ به گفته رئیس دانشگاه
علوم پزشکی سیستان و بلوچستان حجم
پروژهای بیمارستانی در این استان از بعد
از پیروزی انقالب  ۷برابر شده است.
وی تاکید کرد :طرح تحول سالمت و
دسترسی مردم به فضای سایبری از دیگر
مواردی است که در این دولت محقق شد؛
طرحهای بسیاری دیگری وجود دارد که
با عملیاتی شدن آنها ،ما به برنامههای
خود دست یافتیم .اتصال همدان ،ارومیه،
کرمانشاه و یزد به شبکه ریلی از جمله
اقداماتی که در حوزه ریل انجام شده و
ان شاءاهلل ب زودی شاهد اتصال اردبیل
و کردستان و سایر شهرها به این شبکه
خواهیم بود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه «
مردم در سختی معیشت بودند ،ما توانمان
را بکار گرفتیم و طرح های توسعه ای را
رها نکردیم اما برخی از برنامه ما اجرا شد
و برخی هم اجرا نشد» ،اظهار کرد :ما
میتوانستیم طبق دستورات و چارچوبی
که مقام معظم رهبری از دی ماه پارسال
برای بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت
ما به اجرای کامل تعهدات برجام ،اعالم
کردند و قبل از آن در جلسه خصوصی به
من فرموده بودند و بعد از آن نیز در علنی
در یک سخنرانی در روز اول فروردین هم
اعالم کردند ،میتوانستیم عمل کنیم و
تحریم را برداریم اما گرفتاری دیگری برای
ما ایجاد شد و اگر نه ما امروز در شرایط
بهتری دولت را به اتمام میرساندیم.
روحانی در ادامه گفت :در این جلسه
میخواهم در حضور ملت ایران از معاون

اول ،تمام معاونین و وزرا تشکر کنم؛ من
میدانم در ایام مختلف اعم از زلزله ،سیل،
کرونا چه روزهای سختی بر این افراد
گذشت ،اما در این روزهای سخت همه
دست به دست هم دادند و در کنار هم قرار
گرفتند تا تصمیمات دولت اجرا شود .برای
اینکه امروز بتوانیم صدها هزار نفر را در
روز واکسینه کنیم ،همه بخش های دولت
به صحنه آمدند و امروز مشاهده میکنیم
که در شرایطی نسبتاً مطلوب قرار داریم.
وی با تاکید بر اینکه آنچه میگوییم
انجام دادیم در شرایط سخت جنگ،
کرونا و خشکسالی بوده است و اگر کسی
می خواهد دولت را قضاوت کند ،این ۳
موضوع را در کنار هم ببیند ،اظهار کرد:
از وزارتخانههای اطالعات و دفاع برای
تامین امنیت در شرایط سخت تشکر می
کنم .همچنین از بخش کشاورزی تشکر
می کنم به خاطر کار عظیمی که در این
زمینه انجام شده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه هنوز
هم به مردم بدهکاریم و اگر شرایط ما
مناسب تر بود ،همه با هم همکاری کرده
بودیم و قوای دیگر بیشتر ما را یاری
کرده بودند ،به نقاط بهتری میرسیدیم،
خاطرنشان کرد :من از همه تشکر و
سپاسگزاری می کنم و ان شااهلل اجرشان
با خداوند باشد.
روحانی با تاکید بر اینکه مردم ما
مردمی قدرشناس هستند ،گفت :مردم
در این  ۳سال و نیم در سختی بزرگی
از لحاظ تامین زندگی و اجاره مسکن
بودند ،کاری که ما توانستیم انجام دهیم،
تخصیص بستههای معیشتی و افزایش
حقوق ها بود ،اما در عین حال از ملت
ایران به خاطر رنجهایی که کشیدند
عذرخواهی و به خاطر پیروزیهایی که
کسب کردند تشکر میکنم؛ ملت ما دوبار
پیروز شدند؛ یکبار در دولت یازدهم و در
مذاکرات و تعامل سازنده و بار دیگر در
دولت دوازدهم در استقامت ،ایستادگی و
مقاومت در برابر آمریکا و دشمنان پیروز
شده و به آنها شکست حتمی داده و آنها
خودشان بر این موضوع اعتراف کردند و
مردم آنها را پای میز مذاکره کشاندند؛ این
دو موفقیت بزرگ مربوط به ملت بزرگ
ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری
است .رئیس جمهوری در پایان گفت :ان
شاءاهلل خداوند به همه آنهایی که به ملت
خدمت کردند اجر جزیل عنایت کند و ما
هم بتوانیم هر کجا که هستیم باز هم
خادم کوچکی برای ملت عزیز ،نظام و
ایران مان باشیم.

صفحه 7

خبر
امیر سیاری:

اقتدار دریایی ایران
محصول مدیریت جهادی است

معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به
تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص
مدیریت جهادی گفت :توسعه سواحل مکران و
اقتدار دریایی کشور در چند سال گذشته ،محصول
مدیریت جهادی بوده است.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر دریادار
حبیباهلل سیاری ،معاون هماهنگکننده ارتش
در مراسم افتتاح ساختمان یاس فاطمی دانشکده
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش با طرح این
مسئله که تفاوت «مدیریت» با «مدیریت جهادی»
در چیست ،اظهار داشت :تفاوت عمده مدیریت
با مدیریت جهادی در این است که در مدیریت
جهادی ،عزم راسخ ،هدفگذاری ،دقت عمل،
جدیت ،تالش و پشتکار با هم تجمیع شده است
و نتیجه چنین مدیریتی ،مدیریت جهادی است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی
بارها بر احیای روحیه مبتنی بر مدیریت جهادی
در سطح کشور تأکید کردهاند ،گفت :اگر بخواهیم
در این حوزه مصداقی بیاوریم ،میتوانیم به توسعه
سواحل مکران و اقتدار دریایی در چند سال
گذشته اشاره کنیم.
معاون هماهنگکننده ارتش با تأکید بر اینکه
مدیریت جهادی بر مبنای تدبیر ،انگیزه و همت
مضاعف شکل میگیرد ،افزود :ما سواحل مکران را
در شرایطی توسعه دادیم که بسیاری از مسائل ،از
قبل برای این منطقه پیشبینی نشده بود.
امیر سیاری ادامه داد :قطعاً عزم راسخ،
جدیت ،خواستن ،تدبیر کردن و تالش مضاعف
عزیزان ما در ارتش سبب ساخته شدن این پروژه
در کمترین زمان ممکن شد و این برگرفته از همان
مدیریت جهادی است که رهبر انقالب اسالمی
همواره بر آن تأکید داشتهاند.
وی ،تعامل و همکاری سازنده بین سازمانها
را از دیگر عوامل پیشرفت و توسعه برشمرد و
عنوان کرد :به جای موازیکاری و محکوم کردن
یکدیگر و فرستادن امواج منفی ،اگر دست در
دست هم بگذاریم ،با وحدت و همدلی پیش برویم
و مجموعه توانمندیهایمان را پای کار بیاوریم،
قطعاً سریعتر به نتیجه خواهیم رسید؛ همچنانکه
در جریان ساخت ساختمان یاس فاطمی این
تعامل و همکاری ارزشمند محقق شد.
معاون هماهنگکننده ارتش با تأکید بر اینکه
پروژه باید برنامهریزی الزم را جهت اجرایی شدن
داشته باشد ،گفت :قطعاً کار ،بدون برنامهریزی
مناسب و دقیق ،خوب پیش نخواهد رفت؛ اما
پروژه و فعالیتی که متناسب با برنامهریزی دقیق
باشد ،بسترساز توسعه و پیشرفت کشور است .امیر
سیاری ،همچنین داشتن نیت خالصانه و بدون
شائبه را از دیگر مواردی که سبب انجام کارهای
مدیریتی سازنده و مطلوب میشود ،عنوان کرد.
معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به
تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص
مدیریت جهادی گفت :توسعه سواحل مکران و
اقتدار دریایی کشور در چند سال گذشته ،محصول
مدیریت جهادی بوده است.

