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درسال96
نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است

آخرین شماره روزنامه کائنات در سال 95 را مزین به سخنان امید بخش 
روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 95 کرده ایم که با اعالم  دکتر 
اینکه سال 95 سال بسیاری از گشایش ها بود، اظهار امیدواری کرد که در سال 
96 این گشایش ها ادامه پیدا کند.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 95 در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
خدا  را شکر می کنیم که در روزهای پایانی سال 95 به خاطر الطاف بی کرانش 
می توانیم درخدمت مردم ایران باشیم. امسال سال بسیاری از گشایش ها بود 
که امیدواریم بتوانیم در سال آینده این راه را ادامه دهیم.وی ادامه داد: امسال 
خداوند به ما امنیتی ارزانی کرد که توانستیم قدم هایی با حمایت و کمک مردم 
برداریم.وی با اشاره به دستاوردهای دولت در سال 95 یادآور شد: امسال با 
خودکفایی در گندم، تحوالت در زمینه انرژی، تولیدات نفت و گاز و صادرات 
نفت خام و میعانات گازی توانستیم عقب ماندگی های گذشته را پشت سر 
بگذاریم. ما در تولید گاز، مواد غذایی و کشاورزی رشد خوبی داشتیم و در حمل 
و نقل ریلی،  جاده ای و ناوگان هوایی قدم هایی به پیش برداشتیم. در زمینه 
منابع آبی، سدها و نیروگاه های جدیدی اضافه کردیم و در مجموع در زمینه 
زیرساخت های اقتصادی و تولید حرکت مثبتی داشتیم.روحانی اضافه کرد: 
سالی که گذراندیم سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود که برنامه ریزی ها و 
طرح های بلند و کوتاه مدتی که در این زمینه انجام شده گزارش داده خواهد 
شد. اتکای ما به نفت کمتر و به مالیات بیشتر شده و صادرات به واردات فزونی 
گرفته و قدم های خوبی در رشد برداشته ایم. در صادرات نفت جایگاه گذشته  را 
به دست آوردیم و در حمل و نقل می توانیم مشکالت را پشت سر بگذاریم.وی 
افزود: در بخش نفت قدم های اولیه برداشته شده و در بخش بانکی گشایش ها 
امسال نسبت به پارسال بیشتر شده است . اینها نشانه این است که در اقتصاد 
مقاومتی اقدامات خوبی داشته ایم. البته اقتصاد مقاومتی اختصاص به سال 95 
ندارد و به عنوان یک سیاست کلی پیش رویمان و یک برنامه همیشگی است تا 
به اهدافمان دست پیدا کنیم.رئیس جمهور با اشاره به امنیت موجود در جامعه 
خاطرنشان کرد: امسال در امنیت و آرامش که هدف مهمی برای دولت و نظام ما 
بوده توانستیم کشور را از معضالتی که منطقه گرفتار آن است مصون بداریم. 
نیروهای امنیتی و نظامی تالش زیادی کردند و به آنها دست مریزاد می گوییم و 
این راه را برای امنیت بیشتر ادامه می دهیم.وی همچنین بیان کرد. در مبارزه با 
آسیب های اجتماعی قدم های خوبی برداشته شده و مقام معظم رهبری اهتمام 
ویژه ای در این زمینه داشته اند و در محضرشان جلساتی برگزار شد و معاون 
اجتماعی وزارت کشور به سازمان تبدیل شد که طبق همان جلسات بود.شورای 
اجتماعی به ریاست رئیس جمهور هم شروع به کار کرد و آمارها نشان می دهد 
موفقیت های خوبی در این زمینه داشتیم. گرچه هنوز راه زیادی در پیش داریم.

روحانی در ادامه اظهار امیدواری کرد که سال آینده سال پر خیر و برکتی برای 
مردم ایران باشد و گفت: سالی که در پیش داریم سال نکویی است که با میالد 
حضرت فاطمه )س( آغاز می شود. حضرت فاطمه )س( سبک زندگی را به ما 
آموخته و مبارزه با انحرافات را نشان می دهد. از طرفیزندگی ایشان نشان می 
دهد که یک بانوی جوان چطور می تواند به چنین منزلتی برسد. باید به همه 
مادران و زنان به خاطر روز زن و مادر تبریک بگوییم.وی اضافه کرد: ما باید بتوانیم 
در زمینه خدمات بانوان موفقیت هایی به دست بیاوریم. دولت قدم های خوبی 
در این زمینه برداشته و بانوان ما همپای مردان در زمینه های علمی و فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی حرکت می کنند. تبعیض های جنسیتی از قرن های پیش 
وجود داشته که باید جبران شود. بانوان در این سال ها در مدیریت بوده اند که 
حضورشان باید بیشتر شود و از وظایف دولت این است که این گام را ادامه دهد.
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