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دادستان کل کشور مطرح کرد

اسماعیل بخشی شکنجه  نشده است

دادستان کل کشور با اشاره به گزارش هیات بررسی اظهارات اسماعیل 
بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشتش گفت: فردی که مدعی شده 
که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش 

دنبال این قضیه بوده است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم منتظری در این باره اظهار کرد: پس از نشر خبر 
شکنجه یکی از کارگران شرکت نیشکر که در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شده 
بود و دستور ریاست قوه قضاییه برای اعزام هیات تحقیق، ما هفته گذشته بالفاصله 

هیئت را اعزام کردیم.
وی گفت: این هیئت در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص 
اطالعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطالعاتی در اختیار داشتند، بررسی 
کامل و جامع انجام شد و گزارش هیات را به صورت مکتوب و به صورت جامع برای 

ما آوردند.
دادستان کل کشور افزود: الحمدهلل گزارش متین، جامع و خوبی است و آنچه 
که من به اطالع مردم می رسانم این است که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ 
گونه ضرب و جرح و شکنجه ای در کار نبوده است و این فردی که مدعی شده که 
مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این 

قضیه بوده است.
وی گفت: البته به لحاظ اینکه مرتکب یک سری جرایم و تخلفاتی شده بود 
توسط ماموران دستگیر و برای انجام تحقیقات به مراکز مربوطه برده می شود 
باشد چنین چیزی  یا ضرب و جرح خاصی رخ داده  اینکه شکنجه شده  اما 
صورت نگرفته است. حجت االسالم منتظری با بیان اینکه گزارش تهیه شده 
گزارش کاملی است، افزود: متاسفانه اینها برای برداشتی که با اهداف سیاسی 
خودشان داشتند شایعه پراکنی کردند و این فرد نیز یک فرد عادی معمولی 
نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرایمی 
که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به آن جرایم، مسئله شکنجه 
را مطرح کرده است. وی گفت: باهیاتی که ما اعزام کردیم و دستگاه قضایی 
در تحقیقات به این نتیجه رسید که هیچ شکنجه ای در کار نبوده است و هم 
بخش هایی که رفته بودندو تحقیقات جامعی انجام دادند، ما شنیدیم که مسئله 
شکنجه کال منتفی است و ظاهرا برخی از دستگاه ها و شخصیت های حقوقی 
نیز ازاین فردی که چنین اتهامی نسبت به مسئوالن اطالعاتی،  امنیتی و قضایی 
زده است شکایت کرده اند که این مسئله قطعا به طور دقیق رسیدگی خواهد 
شد. دادستان کل کشور افزود: ان شاء اهلل امیدواریم آنچه که به حق است ما به 
آن برسیم، اگر چنانچه این فرد مرتکب جرم هم شده باشد در چارچوب قوانین و 
مقررات با آن برخورد خواهد شد اما آنچه که به صراحت می گویم گزارش کامل 

و جامع ما نشان می دهد موضوع شکنجه کال منتفی بوده است.

در جلسه هیات وزیران تصویب شد؛

تسهیالت جبرانی دولت برای خسارات حوادث 
غیرمترقبه پنج استان

هیات وزیران در جلسه ای به ریاست رئیس جمهوری با اختصاص اعتبار و 
کمک بالعوض و تسهیالت بانکی برای جبران خسارات و بازسازی اماکن 
مسکونی و تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل و توفان در 

استان های تهران، زنجان، قم، گلستان و آذربایجان شرقی موافقت کرد.
به گزارش یکشنبه شب ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، در 
ادامه این جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از برنامه تولید و اشتغال 

در قانون بودجه سال 1397 و الیحه بودجه سال 1398 به هیات وزیران ارایه داد.
این گزارش با اشاره به وضع موجود بازار کار ایران، ضمن ارایه نمای کلی بازار کار 
ایران در سال 1396 اذعان می دارد در پاییز سال 1397 نرخ بیکاری به 11.7 درصد 
کاهش یافته است. گزارش مذکور در ادامه به بیان برنامه های تولید و اشتغال مورد 
تفاهم می پردازد که از جمله آنها می توان به طرح های گردشگری، صنایع دستی 
و میراث فرهنگی در مناطق شهری و روستایی، طرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاهی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح مهارت آموزی در محیط کار، 
توسعه و حمایت از مشاغل خانگی، حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار موجود 
برای حفظ و صیانت از اشتغال موجود و کمک به احیای بافت های فرسوده )100 
هزار واحد مسکونی( اشاره کرد. برنامه های تولید و ایجاد فرصت های شغلی بر 
مبنای رسته فعالیت های اولویت دار بخش کشاورزی، برنامه ارتقای توان تولید ملی 
و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدها، پروژه ارتقای 
معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی، برنامه تکمیل 
طرح های نیمه تمام، توسعه واحدهای صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه گردش 
واحدها، توسعه خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی، کسب و کارهای رسانه ای و 
تولید محتوای دیجیتالی و کسب و کارهای فرهنگی و هنری، از دیگر برنامه های ارایه 
شده برای تولید و اشتغال هستند. هیات وزیران همچنین در ادامه ضمن اعالم نظر 
درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نماینده خود را 

برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

صفاری نطنزی: برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان 
نشان دهنده استیصال آمریکاست

رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
را  لهستان  در  ایرانی  ضد  اجالس  برگزاری  اسالمی  شورای  مجلس 
نشان دهنده استیصال و بیچارگی آمریکا دانست و گفت: آمریکا حتی در 
منطقه برای برگزاری اجالس ضد ایرانی نتوانسته همراه پیدا کند به همین 

دلیل به کشوری همچون لهستان روی آورده است.
مرتضی صفاری نطنزی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور 
خارجه آمریکا مبنی بر برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان، اظهار کرد: آمریکا 
می خواهد اجالسی در مورد ایران با عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه در لهستان 

برگزار کند که برگزاری چنین اجالسی نشان از استیصال و بیچارگی آمریکا دارد.
وی توضیح داد: این که آمریکا می خواهد این اجالس را در لهستان برگزار کند 
بدان معناست که هیچ کشوری در منطقه آمریکا را همراهی نکرده و در اروپا هم تنها 
توانسته به لهستان پناه برد آن هم بدان معنی که جریانات تروریستی در لهستان 

نفوذ کرده است.
به گفته صفاری نطنزی، این اجالس واهی و بدون نتیجه است و اصال نباید به 

آن توجهی کرد.

اخبار
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 واعظی: حفظ و تقویت وحدت و همدلی در کشور ضروری است
 رییس دفتر رییس جمهوری حفظ و تقویت وحدت و همدلی در داخل کشور را ضروری دانست و گفت: در شرایط فعلی که آمریکا از هر وسیله ای برای ناامید کردن مردم نسبت به آینده انقالب و کشور استفاده می کند، همه وظیفه داریم که با وحدت کلمه 

با توطئه ها مقابله کنیم. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، »محمود واعظی« در نشست صمیمی با نمایندگان احزاب، تشکل ها و فعاالن سیاسی استان گلستان، اظهارداشت: تالش رییس جمهوری و دولت تدبیر و امید در بخش های 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این است که با تعامل سازنده با کشورهای جهان و به ویژه برقراری روابط برادرانه و نزدیک با کشورهای همسایه، در مسیر توسعه کشور شتاب ایجاد کرده و زندگی بهتری را برای مردم هموار سازد.

 جهانگیری:

 نخبگان برای عبور از شرایط تحریم به دولت کمک کنند
معاون اول رییس جمهوری مراقبت از سالمت بهداشتی و 
روانی مردم در شرایط تحریم را ضروری دانست و گفت: 
نخبگان و دانشمندان کشور باید برای عبور از این شرایط 

به دولت کمک کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »اسحاق جهانگیری« صبح 
امروز - دوشنبه - در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم 
پزشکی رازی اظهار داشت: دانشمندان، محققان و دانشمندان، 
دولت را یاری کنند تا عزتمندانه تحریم ها را مدیریت و از آن 

عبور کنیم.
وی تاکید کرد: باید از سالمت بهداشتی و روانی مردم در 
شرایط تحریم مراقبت کنیم تا جامعه آسیب نبیند به همین 
جهت دولت اعتبار و بودجه مناسبی تصویب کرده است اما 
نیازمند حمایت و همه نخبگان و مشارکت بخش خصوصی 

هستیم.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: جامعه پزشکان از 
معتبرترین گروه ها نزد مردم هستند و می توانند به پشتوانه 
دانش و تخصص و ابزارها و دستاوردهای خود و همین اعتبار به 
عنوان سرمایه اجتماعی به دولت برای عبور از شرایط کنونی و 

حفظ و ارتقای سالمت جامعه کمک کنند.
با تهدیدها  جهانگیری همچنین گفت: در این شرایط که 
و  سالمت  حفظ  اصلی  مسئولیت  هستیم  مواجه  تنگناها  و 
بهداشت جامعه به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهوری به عنوان نهاد حکومتی و همیاری و همیاری 

موسسات دانش بنیان و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است.
وی از صدا و سیما نیز خواست گزارش ها و دستاوردهایی که 
امروز در این جشنواره ارایه شد را برای مردم اطالع رسانی کند تا 
هموطنان آگاه شوند که متخصصان و دانشمندان این سرزمین 

چه اقدامات بزرگی پس از انقالب اسالمی انجام داده اند.
تمام  از  قدردانی  با  رییس جمهوری همچنین  اول  معاون 
مراکز  و  پزشکی  عرصه  محققان  و  دانشمندان  پژوهشگران 
علوم  دوره جشنواره  در طول 24  که  پژوهشی  و  تحقیقاتی 
پزشکی رازی برگزیده شدند و جایزه دریافت کرده اند به آنها 

تبریک گفت.
بخش پزشکی و بهداشتی جامعه همیشه در صدر 

اولویت ها و مسایل کشور است
های  جشن  آغاز  به  خود  سخنان  ادامه  در  جهانگیری 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: باوجود همه 
محدودیت ها و مشکالتی که وجود داشته موفقیت های بی 
شماری در این سال ها در بخش های مختلف به ویژه در حوزه 
پزشکی و سالمت کشور به دست آمده است و الزم است رسانه 
ها به خصوص صدا و سیما گزارش هایی را که امروز در این 
مراسم بیان شد، بارها پخش کنند تا مردم هم در جریان این 

دستاورد ها قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: بخش پزشکی و بهداشتی جامعه همیشه 
در صدر اولویت ها و مسایل کشور قرار دارد دستاوردهای کم 
نظیری هم در این عرصه به دست آمده است و به همین دلیل 
باید تحقیقات و پژوهش همواره جز اصلی این حوزه باشد تا 

بتواند هر ساله دستاوردهای جدیدتری حاصل شود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که جامعه ایران همواره 
دستخوش تغییرات جمعیتی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی 
است، گفت: از طرفی جامعه با شرایط تهدید و تنگنا نیز مواجه 
است که می تواند به صورت طبیعی بر مسایل اصلی ما مانند 
بهداشت و سالمت تاثیر گذاشته و محدودیت ایجاد کند که 
حفظ وارتقا سالمت جامعه جز اصلی ترین وظایف دستگاه های 

حکومتی است.
جهانگیری همچنین گفت: دستاوردهای پزشکی و بهداشتی 
کشور در سطح ملی و بین المللی شکوفایی علمی را به نمایش 

گذاشته که قادر است به نقاط ملی و بین المللی ارتقا یابد و 
جشنواره رازی می تواند بیانگر نمونه ای از همین دستاوردهای 

قابل ارائه، در سطح ملی و بین المللی است.
اقتصاد دانش بنیان باید محور اصلی اقتصاد مقاومتی 

است
وی دستاوردهای پزشکی کشور پس از انقالب اسالمی چه 
در دوران دفاع مقدس و چه پس از این دوران را جز برترین 
انقالب  تاریخ  در  زرین  های  برگ  و جز  دستاوردهای کشور 
اسالمی عنوان کرد و گفت: مسئوالن باید در چهلمین سال 
انقالب باید در این بخش بیش از سایر بخش های اجرایی و 

اقتصادی فعالیت کنند.
وی افزود: در بخش صنعت روزی وارد کننده همه کاالهای 
صنعتی بودیم اما امروز در خیلی از رشته های صنعت کارخانه 
ساز شده ایم و طراح کارخانه شده این ودر مناقصات بین المللی 
در مناقصه های بین المللی ساخت نیروگاه شرکت می کنیم و 
در بسیاری از تجهیرات پزشکی که در داخل می سازیم را هم 

صادر می کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت توسعه پایدار 
در ایران تصریح کرد: توسعه و دستاوردهای علم و فناوری سنگ 
زیربنای توسعه است و می تواند باعث استحکام ایران و نظام شود.

جهانگیری، اقتصاد دانش بنیان را محور اصلی اقتصاد مقاومتی 
دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که ما برای 
اقتصاد کشور در مقطع فعلی و برای عبور از شرایط سخت 
تدوین کرده ایم؛ اقتصاد باید متکی به اندیشه و دانش فرزندان 
این کشور باشد اگر اقتصاد متکی به مغز فرزندان این کشور 
دانش بنیان باشد و اگر توسعه علم و فناوری زیر بنای اصلی 
توسعه کشور باشد آینده مطمینی در انتظار کشور مردم و جوانان 

کشور خواهد بود.
جهانگیری مسئولیت اصلی برنامه ریزی توسعه بر مبنای علم 
و فناوری را متوجه وزارتخانه های علوم و تحقیقات و بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و همچنین معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری به عنوان دستگاه های حکومتی دانست و گفت: 

دانشمندان و بزرگان کشور که در بخش های مختلف در دانشگاه 
ها که مشغول فعالیت علمی هستند، باید در این زمینه فعالیت 

کنند.
باید برای برون رفت از شرایط دشوار برنامه داشته باشیم

معاون اول رییس جمهوری همچین گفت: شرایط دشوار و 
خطیر کنونی باید برای همه نخبگان کشور باید بازگو شود و 
توضیح داده شود که امروز چه مشکالتی ایران را تهدید می کند.

جهانگیری افزود: برای برون رفت از این شرایط دشوار اول باید 
خوب به مشکالت و شرایط واقف بوده و به مسائل مردم آگاه 
باشیم و در مرحله بعد برای خارج شدن از این شرایط، برنامه 

داشته باشیم.
وی بیان کرد: برای برنامه ریزی برون رفت از این شرایط مکرر 
به سوی دانشگاه و دانشگاهیان دست دراز کرده ام، با 13 دانشگاه 
برتر دانشگاه های وزارت علوم حدود 6 ماه جلسه برگزار کرده ام و 
از آن ها خواسته ام که کشور و مردم ایران نیازمند هستند از این 
مشکل که ناخواسته تحمیل شده است فکر کنند و برنامه بدهند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: یک زمانی آمریکایی های 
هسته ای را بهانه کرده بودند و ما یا مذاکره نمی کردیم و یا خوب 
مذاکره نمی کردیم؛ ممکن بود برخی بگویند »شما هم مشکل 
دارید، خوب مذاکره کنید تیم مذاکره کننده قوی بگذارید و 
بنشینید گفت و گو کنید« که البته ؛ ما نیز همه این کارها را 
انجام دادیم، با 6 قدرت بزرگ دنیا مذاکره و به توافق رسیدیم و 
شورای امنیت نیز توافق بین المللی را تایید کرد؛ اما آمریکایی 
ها با قلدری و یک طرفه از برجام خارج شدند و مجدد ایران را 

تهدید و تحریم کردند
باید مقابل آمریکایی ها ایستادگی کرد

معاون اول رییس جمهوری افزود: عزت یک ملت و کشور 
اجازه نمی دهد هر کس خواست با عزت و حیثیت ملت بازی 
کند، باید مقابل آمریکایی ها ایستادگی کرد و آنها را پای منطق 

و عقل و گفت و گو رساند.
جهانگیری با تاکید بر این که »برای مدیریت عزتمندانه تحریم 
ها و اداره کشور باید راهکار و برنامه داشته باشیم« افزود: نخبگان 

و صاحب نظران جامعه در مقطع فعلی می توانند نقش داشته 
باشند و به کشور کمک بکنند تا از این شرایط عبور کند دولت 
نمی تواند به تنهایی این دوران سخت را خوب مدیریت کند و 

پیش ببرد و از آن عبور کند.
وی توضیح داد: 13 دانشگاه وزارت علوم تدوین برنامه عبور را 
از شرایط تحریم را در اولویت و دستور کار اصلی خود قرار دادند؛ 
تیم های مشترک در زمینه مسائل اقتصادی، بانکی و سرمایه 
اجتماعی تشکیل دادند و نتاج را برای ما ارسال کردند و جلسه 

های مختلفی با رییسان دانشگاه ها و کارگروه ها گذاشتیم
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: پیام آن جلسه 
با دانشگاه ها این بود که »دانشگاهیان در کنار دولت ایستاده 
اند و برای عبور از شرایط ست کشور برنامه تدوین می کنند 
تا از شرایط سخت پشت سر بگذاریم«؛ این پیام مهم را باید به 

جامعه منتقل کنیم.
 97 درصد داروهای کشور ساخت داخل است

جهانگیری به گزارش های توانمندی پزشکی در جشنواره 
رازی اشاره و بیان کرد: ما از یک نظام پزشکی بسیار قوی،علمی 
و توانمند برخورداریم که این توانمندی می تواند برای عبور از 

شرایط فعلی به کشور کمک کند.
وی تاکید کرد: سالمت جامعه مهمترین بخشی است که در 
دوران تحریم باید مراقبت کنیم تا آسیب نبیند البته تا حد زیادی 

خوش بین هستیم و منابع آنرا نیز پیش بینی کرده ایم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که 95 تا 97 درصد 
داروها ساخت داخل کشوراست، افزود: معاون فناوری رییس 
جمهوری گفتند که برای این 97درصد حدود 500 میلیون دالر 
ارز اختصاص یافته و در این شرایط برای 3 تا 5 درصد باقیمانده 
که داروی وارداتی است، یک میلیارد و 800 میلیون دالر ارز 

الزم است.
جهانگیری تاکید کرد: باید همت کنیم تا آن سه درصد داروی 
وارداتی را هم در داخل تولید کنیم و یا مصرف آن را کنترل 
کنیم تا میزان فشار به اقتصاد کشور در این شرایط کاهش یابد.

جامعه پزشکی از گروه های معتبر در جامعه است
جهانگیری پزشکان کشور را یکی از معتبر ترین گروه های 
مورد اطمینان در جامعه برشمرد و گفت: در تمام نظرسنجی 
ها، جامعه پزشکی جز باالترین رده اعتماده مردم ایران است؛ 
پزشکان گروهی هستند که هم ابزار علمی و دانش و تخصص و 
هم سرمایه اجتماعی برای عبور از شرایط سخت کشور را دارند 

و کشور در این شرایط به این سرمایه اجتماعی نیازمند است.
جهانگیری تصریح کرد: پیشرفت ، اعتماد مردم و سرمایه 
اجتماعی و همچنین توانمندی که امروز در جامعه پزشکی وجود 
دارد برای امروز و آینده ایران سرمایه بزرگی است و باید قدردان 

آن باشیم و از آن به نحو مطلوب بهره ببریم.
به گزارش ایرنا، بیست و چهارمین دوره جشنواره تحقیقاتی 
علوم پزشکی رازی صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون 
اول ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و محمدباقر الریجانی و رضا ملک زاده معاونان 

این وزارتخانه در تهران برگزار شد.
این جشنواره همه ساله به منظور تجلیل از محققین برجسته 
ایرانی و معرفی فعالیت های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با 
تاکید بر جنبه های نوآوری در دو بخش افراد حقیقی و مراکز 

تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه علوم پزشکی برگزار می شود.
در مرحله اول بیست و چهارمین دوره جشنواره تحقیقاتی 
علوم پزشکی رازی 300 نفر شرکت کننده در سه گروه علوم 
و  اختراعات  ابداعات،  و  پزشکی  پایه  علوم  بالینی و سالمت، 
فناوری ثبت نام کردند، که بر اساس بررسی ها و داوری ها، صبح 
امروز با حضور معاون اول رییس جمهوری و اهدای لوح از 11 

برگزیده حقیقی و 18 برگزیده حقوقی تقدیر شد.

روحانی:

ماهواره پیام به زودی به فضا پرتاب می شود
رئیس جمهور گفت: در روزهای آتی ماهواره پیام به فضا پرتاب شده و در 600 

کیلومتری فضا قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح امروز )دوشنبه( 
در جمع مردم گنبدکاوس با اشاره به اینکه در روزهای آتی دو ماهوراه به فضا پرتاب 
خواهیم کرد اظهار کرد:  ماهواره پیام به زودی توسط ماهواره بر ساخت داخل به فضا 
پرتاب خواهد شد و در 600 کیلومتری زمین قرار می گیرد. هم ماهواره و هم ماهواره 
بر توسط جوانان و دانشگاهیان کشورمان به ویژه دانشگاه امیرکبیر ساخته شده است.

وی ادامه داد: این ماهواره روزی 6 بار از باالی سر ما می گذرد. پیام با دوربین هایش 
اطالعاتی درباره ی آب و هوا، کشاورزی، آب سرزمینی و جنگل ها برای ما ارسال 

می کند. این ماهواره تحقیقاتی نبوده، بلکه اولین ماهواره عملیاتی ماست.
وی در ادامه بیان کرد: استان گلستان نزدیک به 4 هزار شهید تقدیم انقالب کرده 
است که 512 شهید مربوط به شهر گنبد است و این نشان دهنده  آن است که شیعه و 
سنی برای کشور، نظام و وطن ایثار و فداکاری داشتند. استان گلستان سرزمین تاریخ 
است اینجا حکومت آل زیاد بوده و میزبان بوعلی سینا و ابوریحان بوده است. اینجا 
سرزمین فالسفه و شعرای بزرگی است. مختوم قلی با اشعار زیبای اعتدال گرایانه اش و 

احترام به اهل بیت مسلمانان را به وحدت و اخوت دعوت کرده است.
روحانی ادامه داد: اهمیت این استان بر تنوع اقلیمی، مناطق دیدنی، مردمانی خوب،  
همزیستی مسالمت آمیز و اخوت و برادری است. شیعه و سنی در کنار هم هستند. 

دست بزرگان این دیار را به خاطر وحدتی که ایجاد کردند می بوسیم.
رییس جمهور گفت: ما همه چهل سال پیش در این روزها منتظر بودیم که دیکتاتور 
این سرمین را ترک کند. 26 دی روز فرار دیکتاتور از این سرزمین بود و مردم منتظر 
امام بودند و انقالب را به پیروزی رساندند. امروز همه کاره این کشور، ملت ایران است. 

مردم در انتخابات تصمیم می گیرند چه کسی بر کسی مسئولیت بنشیند.
در  گلستان  استان  مردم  رای  به  اشاره  با  رییس جمهور  گزارش،   این  اساس  بر 
انتخابات های 92 و 96 بیان کرد:  در برابر عظمت مردم احساس مسئولیت داشته و سر 
تعظیم فرود می آوریم و هر کاری انجام می دهیم ذره  کوچکی از وظایف سنگینی است 
که بر دوش داریم. وی با اشاره به پیشرفت های علمی کشور از جمله داشتن جایگاه 
اول در علم ژنتیک در منطقه تصریح کرد: ملت ما ملت علم دوستی است که و قدرت 
علمی و فناوری اقتصادی و دفاعی را ایجاد کرده است. ما از توطئه ها هراسی نداریم، 
مشکالت پیش روی ما باقی نمی ماند. نه آمریکا و صهیونیست و نه برخی اذناب آنها 
قادر نیستند این ملت بزرگ و رهبری شجاع ملت را به زانو درآوردند. ما با همه  توان و 

قدرت در برابر دشمنان ایستاده ایم.
روحانی خطاب به آمریکا گفت: شما می خواهید مردم ما را از غذا و دارو تحریم کنید؟ 

ما با تمام دوستانمان و اکثر همسایگانمان بهترین روابط را داریم. اگر با یکی دو همسایه 
هم مشکلی داریم این آمادگی را داریم که مشکالت را حل کنیم. صهیونیست ها 

می خواهند ما را از پا دربیاورند، ولی موفق نخواهند شد.
وی ادامه داد: در تبصره 14 بودجه بر ادامه کمک به اقشار محروم تاکید کرده ایم و 
برای رفع فقر مطلق 7 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ایم و در تبصره 18 هم 
برای تحول در اشتغال در نظر گرفته ایم. در پاییز امسال هم نسبت به پاییز پارسال 600 
هزار شغل درست شده، اما همچنان بر آمار بیکاری افزوده می شود این یعنی بیشتر 
نیروی کاری که وارد بازار کار می شود جذب می شود و بخشی هم به جمعیت بیکاران 
اضافه می شود. ما برای سال آینده دنبال ساخت 100 هزار واحد مسکونی هستیم که 
این کار توسط توسعه  گران انجام می شود و با تحرک مسکن، در بسیاری از شغل ها 
تحرک ایجاد می شود. همچنین در زمینه مهارت آموزی و کارورزی بودجه اختصاص 

دادیم تا جوانان در کارگاه ها و کارخانه ها مشغول بکار شوند.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای 
استان گلستان صرف شده است، بیان کرد: این تسهیالت عالمت خوبی برای تحرک 
اقتصادی استان است. آمار بیکاری استان نیز از 11.7 درصد به 10.7 درصد رسیده 
است. باید هتل ها و راه های مناسبی در این استان بسازیم، گلستان معبری برای 
مسافران نیست بلکه مقصد هم هست. باید گردشگران به این استان بیایند. در این 
سفر چندین هتل افتتاح می شود. هزار و 600 میلیارد تومان هم تسهیالت برای بخش 

گردشگری قرار داده ایم.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه کشاورزی یکی از جاذبه های استان گلستان 
است، بیان کرد:  280 هزار هکتار زمین کشاورزی باید زه کشی شود، من در سفر قبلی 
قول داده  بودم که 22 هزار هکتار زمین زه کشی شود که این آمار اکنون به 34 هزار 
هکتار رسیده است. تا پایان دولت دوازدهم هم تالش می کنیم 50 هزار هکتار دیگر 
زه کشی شود. ما باید از شیوه های مختلف استفاده کنیم تا آب آشامیدنی، کشاورزی و 

صنعتی در اختیار مردم قرار گیرد تا شاهد تحول بزرگ در این استان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: راه آهن اینچه برون - گرمسار باید برقی، تجهیز و دو خطه 
شود. این طرح به 1 میلیارد و 200 میلیون یورو اعتبار نیاز دارد و این پروژه به زودی 
آغاز و عملیاتی می شود. با تکمیل این پروژه می توانیم بجای 2 میلیون تن، 10 تا 12 

میلیون تن حمل بار داشته باشیم.
به گفته  رئیس جمهور الیحه تبدیل اینچه برون به منطقه آزاد در مجلس به تصویب 

رسیده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است.
روحانی گفت: کشتیرانی، بانک و نفت توسط آمریکا تحریم شده است، اما ما در برابر 
تحریم می ایستیم. ایجاد ارتباط بانکی با سایر کشورها آسان نیست ولی می توانیم این 

کار را انجام دهیم. حمل و نقل کاال ساده نیست، ما در حال وارد کردن دام زنده و 
گوشت به کشور هستیم که یک هواپیما که گوشت وارد می کند امروز دچار سانحه 

شد.
وی با اشاره به اینکه همه این تالش ها انجام می شود تا رنج مردم کمتر شود 
خاطرنشان کرد: امروز فقط روز امتحان دولت نیست روز امتحان همه است و همه 
باید کنار هم قرار بگیریم. نمی شود همه کنار بنشینند و بگویند دولت تمام اقدامات را 
انجام دهد. دولت نوکر و نماینده مردم است ولی اشتغال با همکاری دولت و ملت ایجاد 
می شود. در این امتحان الهی همه باید کنار هم باشیم و پیوندهای مستحکمی بین ما 
برقرار شود. در این شرایط ملت پیروز می شود. روزهای پر زحمتی پیش روی ماست، 

اما ما با وحدت پیروز می شویم.
رئیس جمهور با اشاره به این که استان گلستان در مسائل پزشکی و درمانی کمی 
دچار عقب ماندگی شده است، بیان کرد:  دو هزار تخت بیمارستانی برای این استان 
کافی نیست. فردا یک بیمارستان در گرگان افتتاح می شود و ساخت 5 بیمارستان هم 
آغاز می شود. تا پایان دولت باید تعداد تخت های این استان به سه هزار تخت برسد. 
سالمت مردم برای ما مهم است. امنیت جاده ای هم برای ما اهمیت دارد. اصالح 
22 نقطه حادثه خیز در این استان شروع شده ولی 30 نقطه دیگر باقیست و من به 

سازمان برنامه و  بودجه دستور می دهم تا اصالح این 30 نقطه نیز آغاز شود.
روحانی در پایان گفت: 63 طرح و پروژه در این سفر اجرایی می شود. 1434 هزار 

میلیارد تومان بودجه نیز تا پایان برای این استان در نظر گرفته شده است.


