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رییس دفتر رییس جمهور اظهار کرد تا زمانیکه مسئوالن 
امریکا به مردم ما فشار می آورند و عهد شکنی می کنند، 

مذاکره معنا ندارد.
رئیس  دفتر  رئیس  واعظی  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
جمهور ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات  امروز اظهارکرد : 
مهمترین بحث که امروز داشتیم، بررسی بهبود محیط 
کسب و کار بود تا هر دستگاهی وظایفی را که دارد برای 
سرعت بخشیدن به تاسیس شرکت ها یا اخذ مجوز و بهتر 
شدن شرایط برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری 
کنند آماده کند تا شرایط به شکلی نباشد که افراد از این 
وزارت خانه به آن وزارت خانه بروند، بلکه به گونه ای پیش 
رویم که همه این امور به نوعی از طریق فضای مجازی و 

سیستم انجام شود.
وی گفت: آقای رئیس جمهور دستور داد که هدف نهایی 
باید این باشد که هر کس که می خواهد شرکتی تاسیس 
کند، سرمایه گذاری کند یا مجوزی بگیرد، اگر عدم سوء 
پیشینه یا مدرک تحصیلی دارد یا برخی از مشخصات 
شخصی خود را ثبت کرده است دیگر کسی حق ندارد از او 

کاغذ بخواهد یا مدارکی در این زمینه طلب کند.
واعظی افزود: بر این اساس ما مصوبه این موضوع را 
قطعی کردیم و برخی مسائلی که داشت را به کمیسیون 
اقتصاد فرستادیم و تا االن بیش از یک هزار مجوز حذف 
شده است که اعضای هیات دولت این را کافی ندانستند و 

معتقد بودند همچنان مجوزها باید کمتر شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: ما فکر می کنیم 
آنچه که امروز در خصوص آن صحبت شد اگر عملیاتی 
شود هم به سرمایه گذاری داخلی و خارجی سرعت می 
بخشیم و هم مردم را به سمتی حرکت می دهیم که با 

سرعت بیشتری کارهای خود را انجام دهند.
واعظی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات امروز هیات 
دولت، گفت: ما در خصوص سالمت الکترونیک صحبت 
کردیم و با توجه به گستردگی که کار سالمت الکترونیک 

دارد و اینکه همه مردم ایران هم در شهرها و هم در نقاط 
دستور  روحانی  آقای  هستند،  مواجه  آن  با  دست  دور 
دادند که در ماه خرداد افتتاح انجام شود تا مردم بتوانند از 
کاری که وزارت خانه های بهداشت رفاه و ارتباطات انجام 

دادند و پیشرفت خوبی داشته است استفاده کنند.
افزایش  برای  دولت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
شفافیت در اقتصاد کشور چه برنامه هایی دارد، اظهار 
کرد: اراده ای که دولت دارد این است که با فساد حتما 
مبارزه شود و تحت هیچ شرایطی نباید درباره کسی که 
فساد کرده در هر جایی که باشد و به هر جا که وصل 

باشد  مالحظه ای شود .
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: این اراده ای است که 
دولت در شش سال گذشته داشته است و نیز اینکه هر 
چه شفافیت بیشتر شود رانت، تبعیض و فساد کمتر می 
شود. پس اینکه ما اینقدر اصرار داریم فعالیت ها از حالت 
رودرو خارج شود برای این است که می توان از طریق 
فضای مجازی هم این امور را انجام داد و در آن حالت 
دیگر کسی نمی داند چه کسی کار دارد و دو طرف معامله 

چه کسانی هستند.
وی با تاکید بر اینکه فصای مجازی و دولت الکترونیک 
می تواند باعث کاهش رانت و فساد شود، افزود: آنچه که 
مربوط به زیر ساخت های این امر است را خوشبختانه 
وزارت ارتباطات فراهم کرده است و االن پهنای باند کافی 
در دسترس است. اما دستگاه های مختلف یکسان نیستند 
و برخی از آنها اعتقاد جدی تری به این موضوع دارند و 
درباره آن کار کردند تا به بدنه ای که می خواهد همه امور 
به دست خودش باشد و امور به صورت رو درو انجام شود 
غلبه پیدا کند. هر چند که در این زمینه همه دستگاه ها 
به توفیق نرسیدند ولی نظر دولت این است که سرعت در 
این زمینه بیشتر شود. امسال شاهد خواهیم بود که دولت 

الکترونیک با سرعت بیشتری کارش را دنبال خواهد کرد.
 CFT و ی همچینین  در مورد سرنوشت لوایح پالرمو و
گفت: باید بگویم که این لوایح در مجمع به کمیسیون  
مربوطه ارجاع داده شدند و مجددا بررسی ها انجام می 

شود تا هر گاه الزم شد به صحن بیایند.
روزها  این  داشت:  بیان  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 

مخصوصا از ۱۸ اردیبهشت به این سوی شاهد بودیم که 
از کشورهای مختلف عده ای به دنبال این هستند که هم 
برجام حفظ شود و هم درگیری در منطقه نشود. با توجه 
به اهمیت برجام می خواهند امور به گونه ای پیش رود 
که رضایت ایران جلب شود. اما این تالش ها به این معنا 

نیست که مذاکره ای بین ایران و آمریکا انجام شود.
دولت  که مسئوالن  زمانی  تا  می کنم  فکر  گفت:  وی 
امریکا اینگونه عمل می کنند و به مردم ما فشار می آورندو  

و عهد شکنی می کنند، مذاکره معنا ندارد.
در  رئیس جمهوری  نیافتن  حضور  علت  درباره  وی 
هر  کرد:  تاکید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  جلسات 
جلسه ای براساس چارچوبش، آیین نامه ای دارد. اعضا باید 
احترام جلسه و یکدیگر و رئیس جلسه را حفظ کنند، اگر 
تخلفی باشد و فردی چارچوب جلسه را رعایت نکنند، به 

نتیجه نمی رسد.
واعظی با بیان اینکه در ماه رمضان، ۵۰۰ میلیارد تومان 
با هماهنگی کمیته امداد خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
میان اقشار آسیب پذیر توزیع شده است، گفت: در آینده 
هم اگر توانایی مالی اجازه دهد این کار را ادامه خواهیم 
داد. همچنین بیش از ۱۰میلیارد دالر برای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تخصیص می دهیم تا آنچه که نیاز روزمره مردم است از 

دارو گرفته تا ارزاق را تامین کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره 
مبنی  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  سخنان  مفهوم 
بر اینکه کاری می کنیم تا مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را سر 
سفره های خود احساس کنند، اظهار کرد: این موضوع 
راه های مختلفی دارد که برای آن یک گروه مشخص شده 

تا آن راه ها را پیگیری و دنبال کند.
انتخاب  وضعیت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  واعظی 
سخنگوی دولت تصریح کرد: آخر هفته سخنگوی منتخب 
با رییس جمهور جلسه دارد و احتماال مورد نظر ریاست 
برنامه  ارائه  حال  در  فعال  ایشان  می گیرد،  قرار  جمهور 

هستند.

  

ظریف امروزبه پاکستان می رود

وزیر خارجه کشورمان روز پنج شنبه به پاکستان سفر می کند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در ادامه رایزنی های آسیایی خود فردا )پنجشنبه( به پاکستان 
سفر می کند. وزیر امور خارجه کشورمان عالوه بر همتای پاکستانی خود 
با سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و در خصوص آخرین تحوالت روابط 
دوجانبه به ویژه پیگیری توافقات اخیر روسای دو کشور و مهمترین مسائل 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

بغداد الیوم اعالم کرد
رییس پارلمان عراق به تهران می آید

یک رسانه عراقی به نقل از منبع آگاه اعالم کرد که رئیس پارلمان عراق 
به زودی به تهران سفر می کند و با همتای ایرانی خود دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از یک منبع آگاه اعالم 
کرد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق امروز )چهارشنبه( و یا فردا 
)پنجشنبه( به منظور دیدار با مسئولین ایرانی در رأس هیأتی بلندپایه عازم 
تهران خواهد شد. این منبع اعالم کرد که الحلبوسی در این سفر با علی 
الریجانی، همتای ایرانی خود دیدار و در رابطه با روابط دوجانبه و راه های 

تقویت همکاری های پارلمانی بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
این منبع عراقی همچنین اعالم کرده است که رئیس پارلمان عراق در 
رابطه با آخرین تحوالت منطقه نیز با علی الریجانی و دیگر مسئوالن ایرانی 

گفت وگو خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق پیش از این در 
نشست خبری هفتگی خود اعالم کرد که عراق در مرحله ارسال دو هیأت 

به تهران و واشنگتن به منظور کاهش تنش میان دو کشور است.
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منظور از »اختیارات ویژه« چیست؟
روحانی می گوید برای حل مشکالت نیازمند »اختیارات ویژه« است

»سیما«یی برای گریه!
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فاز دوم میدان گازی

تنگ بیجار دنبال می شود

ونق تولید«  تحقق »ر
در سفر رئیس جمهوری

به آذربایجان غربی

 با افتتاح چندین طرح توسعه منابع آب و خاک در مناطق مرزیمدیربرنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی:
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از تاریخ 29 مرداد ماه سال جاری ، #قبض_برق_کاغذی حذف و صورتحساب فقط از طریق #پیامک برای شما ارسال میگردد . لطفا     
در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود به یکی از روشهای ذیل اقدام نمایید :

www.ped-golestan.ir 1-  مراجعه به صفحه اول سایت اینترنتی شرکت برق گلستان

2- ارسال عدد 2  به سامانه پیامکی 200001521                                                3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر ICT روستایی

4- اعالم شماره تلفن همراه  به مامورین برق در محل                                         5- مراجعه به ادارات برق

قابل تـوجه 

هم استانی های عزیز 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان


