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رئیس جمهوری درباره حــوادث اخیر، گفت: 
اســتانداران با سرکشــی به خانواده هــا و افراد 
آسیب دیده به کمک آنان شتافته و از خانواده های 
حادثه دیــده دلجویی کننــد و حداکثر کمک و 

همراهی را با آنان داشته باشند..
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی دیروز در دیدار با استانداران سراسر 
کشــور که وزیر کشــور و معاونان وی نیز حضور 
داشتند، با تشریح ویژگی های بودجه تقدیمی به 
مجلس شورای اسالمی، اتمام طرح های نیمه تمام 
و صرفه جویی در تمامی ابعاد و تالش برای تنظیم 
امور استان ها بر اساس اولویت ها را ضروری دانست.

روحانی با طــرح نمونه هایــی از ضرورت ها و 
اولویت های اقتصادی، وظیفه اصلی استانداران را 
خدمت به مردم و برخورد خدمت صادقانه و شفاف 
با آنان خواند و گفت: گفت و گو با قشرهای گوناگون 
مردم و مطرح کردن مشکالت موجود و تالش ها 
و عملکرد دولت، همراهی قاطبه مردم را به دنبال 
دارد و مردم فهیم ایران دولت خود را تنها نخواهند 

گذاشت.
رئیس جمهوری با اشاره به حوادث اخیر تاکید 

کرد که حتماً اســتانداران با سرکشی به خانواده 
ها و افراد آســیب دیده به کمک آنان شــتافته و از 
خانواده های حادثه دیده دلجویی کرده و حداکثر 

کمک و همراهی را با آنان داشته باشند.
وی افزود: مردم با مشکل مواجه هستند و ما باید 
ضمن برنامه ریزی برای حل مشکالت آنان، وضعیت 
و شرایط تحریم و اقدامات دولت را برای مردم بازگو 

کنیم و در راه حل ها از آنان یاری بخواهیم.
استانداران اهداف اصالح قیمت سوخت را 

به مردم توضیح دهند
روحانی از استانداران خواست که اصالح قیمت 
سوخت را که اقدامی ملی و تصمیمی از سوی کل 
نظام بود با اهداف این طرح که کمک به قشرهای 
آسیب پذیرتر و قدمی در جهت عدالت و رفع تبعیض 
بوده است برای مردم توضیح دهند و اگر پیشنهادی 
برای اصالح امور و بهتر شدن زندگی مردم دارند به 

دفتر رئیس جمهوری اعالم کنند.
وی همچنین با تشریح نتایج برجام و مشکالت 
پس از خروج آمریــکا از این توافــق و همچنین 
تالش های دولت و نظام برای اداره کشور در شرایط 
تحریم های حداکثری، بــر اجماع و همدلی همه 

مسئوالن نظام به عنوان ضرورتی برای عبور سریعتر 
از این مرحله تاریخی اشاره داشت.

در این نشست شماری از استانداران نیز گزارشی 
از حوزه ماموریت خــود ارائه کــرده و برنامه ها و 
مطالبات استان های خود را با رئیس جمهوری در 

میان گذاشتند.
پیش از سخنان رئیس جمهوری، وزیر کشور 
و معاونان وزارت کشــور نیز گزارشی از وضعیت 
استان ها و ستادهای تشکیل شده در جهت اجرای 

طرح اصالح قیمت سوخت ارائه کردند.
در این گزارش ها همچنیــن برنامه های آتی 
این وزارتخانه در ارتباط با اصالح روش ها و بهبود 

مناسبات ارتباطی با استان ها، تشریح شد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری در 
دانشگاه صنعتی شریف گفت: خوشحالم زمینه ای 
فراهم شد تا آنچه می خواستید را امروز مطرح کنید 
اما می خواهم این را یادتان بیاورم که آیا کسی جرات 
داشت در سال های ۸۴و ۸۵در همین سالن، اینگونه 

دولت را نقد کند؟ 
علی ربیعی دیروز در مراسم بزرگداشت روز 
دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف تهران با بیان 
اینکه همین کسانی که وضعیت امروز جامعه را 
نقد کردند در آن روز جــرات ابراز نظرات خود را 
نداشتند، افزود: دولت باید نقد شود و  مورد هجمه 
واقع شود و اصال در این تردید نیست و ذات دولت 
همین است، همین امروز هم اگر جرات داشتید 

نهاد دیگری را نقد کنید، امکان ندارد این  کار را 
انجام دهید.

وی در پاسخ به اظهاراتی در خصوص معافیت 
ســلبریتی ها از مالیات افزود: ببینید اصال چنین 
تصمیمی در دولت گرفته نشده است، این الیحه 
برای تصویــب باید بــه مجلس می رفــت و این 
پیشنهادی از کارشناسان ســازمان برنامه است 
که آن  هم نه ســلبریتی بلکه بخش فرهنگ بحث 
اهل قلم بوده و نه سلبریتی ها. وی اضافه کرد:این 
از آن بحث هایی اســت که یک بخش را می گیرند 
و می خواهند بحث را به جایی ببرند و به آن نظریه 
بازنمایی می گوییم. موضوع را روی چند سلیبریتی 
می برند که با پول نفت می خواهد به خارج برود، این 

به دولت نیامده به مجلس نرفته و رای نیاورده است 
و اصال چنین موردی پایه و اساس ندارد.   سخنگوی 
دولت افزود: درباره قانون مالیات آقای دژپسند هم 
صحبت کردند و مفاد آن را تــازه می آورند  که باید 
بحث شود و بعد به مجلس برود بنابراین به موقع و در 
زمان طرح این موضوع من هم نظراتم را در این باره 

اعمال خواهم کرد.
ربیعــی در ادامه دربــاره وضعیت و شــرایط 
سخت اقتصادی کشــور در دوران تحریم اظهار 
داشــت: اقتصاد کسور کوچک شــده است چون 
سرمایه گذاری در طرح ها انجام نمی شود زیرا لزوم 
سرمایه گذاری در کشــور نیازمند تعامل با دنیا و 

امنیت اقتصادی و سیاسی است.
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 همین امروز اگر جرأت دارید نهادی  غیر از دولت را نقد کنید

روحانیبهژاپنمیرود؛

جستجوی شاه کلید 
در سرزمین آفتاب؟

سياست 2

حســن روحانی، دومین رئیس جمهوری ایران در طول ۴1 سال 
گذشته اســت که به احتمال زیاد 29 آذر به ژاپن ســفر خواهد کرد؛ 
سفری که »کیودو«، خبرگزاری رسمی ژاپن دیروز درباره آن نوشت: 
»این سفر با هدف کاهش تنش ها میان ایران و آمریکا در خاورمیانه و 
در راستای افزایش نقش ژاپن در کاهش این تنش ها انجام می شود.« 
جستجوی شاه کلید مذاکره میان ایران و آمریکا در سرزمین آفتاب، در 
شرایطی است که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن حدود شش ماه پیش 
برای یافتن این کلید به ایران آمد، اما آن ســفر نه قفلی را باز کرد و نه 
بابی را گشود؛ حال باید دید ســفر روحانی به ژاپن، متفاوت از سفر آبه 

به ایران خواهد بود. 
اولین و آخرین و به عبارتی تنها ســفری که یــک رئیس جمهور از 
ایران به توکیو داشته است مربوط به سال 1379 و محمد خاتمی است. 
مفسران، سفر تاریخی او به توکیو را سفری موفق ارزیابی می کنند که نه 
تنها تاثیری چشمگیر بر مناسبات اقتصادی دو کشور داشت، بلکه راه 

ورود ایران به بازار سرمایه جهان را نیز هموارتر کرد. 
محسن امین زاده، معاون وزیر امور خارجه در دوره اصالحات پیشتر 
درباره این سفر به ایرنا گفته بود: »همکاری مشترک وزارت خارجه و 
وزارت نفت باعث شد ژاپنی ها در طول سفر با اعطای سه میلیارد دالر 
وام کم بهره به ایران موافقت کنند که در سال های بعد تا هفت میلیارد 
دالر افزایش یافت. ژاپن پیش از چین و پیش از همه کشورهای اروپایی 
درهای بانک های خود را به روی اقتصاد ایران گشــود. اعطای این وام 
ارزان قیمت و بدون شرط به ایران توســط بانک های ژاپنی، باعث شد 
مســیری به روی اقتصاد ایران گشوده شــود که تا پایان دولت آقای 

خاتمی هیچ مشکلی تحت عنوان سرمایه برای...

ضرب االجل دو هفته ای دستگاه های اجرایی برای حل مشکالت هپکو و آذرآب

جهانگیری: مشکالت واحدهای تولیدی نباید وارد فاز سیاسی شود
دسترنج 4

  گزارش »توسعه ایرانی« از ماهیت متغیرهای پنهان در تنش کره شمالی و آمریکا 

  اون اهرم پکن! 
جهان 5


