«ایران» از افزایش  30درصدی خرید تضمینی گندم در بهار امسال گزارش می دهد

بازگشت اعتماد کشاورزان به دولت

سال بیست و هشتم شماره  7939پنجشنبه  2تیر 1401
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«ایران» از طرحهای کنترل و نظارت بر قیمت اجارهبها گزارش میدهد

برنامه سه گانه دولت برای
ساماندهی بازار اجاره
بسته حمایتی از مستأجران ،تشکیل ستاد حل مشکالت مسکن و
ساماندهی بازار اجاره و طرح دوفوریتی برای کنترل بازار اجاره سه برنامه
برای حل مشکالت مستأجران در فصل نقل و انتقاالت است
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سرعت واکسیناسیون در دولت سیزدهم چگونه به فضای کسب و کار کشور رونق بخشید

هم جان ،هم نان

آمار نشان میدهد که در سال  ۱۴۰۰بخصوص نیمه دوم این سال ،شاخصهای
بازار کار در حال بهبود بوده و این روند در ســه ماهه ابتدایی امســال نیز همچنان
ادامه داشته است .این را مراکز آماری رسمی و غیررسمی میگویند.
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کامبیز عباسی ،رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد
درگفت وگو با «ایران» خبرداد

اختصاص بیش از  5هزار میلیارد تومان
برای مکانیزاسیون کشاورزی
9

دولت در سال گذشته  4میلیون و  700هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد .این در حالی است
که در سال جاری میزان خرید تضمینی به  6میلیون و  500هزار تن خواهد رسید .ایران ساالنه به طور
میانگین به  12میلیون تن گندم برای تأمین مصارف مختلف نیاز دارد به طوری که  9میلیون تن از این
گندم به مصارف نانواییهای یارانه پز ،یک میلیون تن آن به مصارف نانواییهای آزادپز و  2میلیون
تن آن به مصرف صنایع بیسکوئیت ،شیرینی ،شکالت و قنادیها میرسد
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«ایران» از دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در  9ماهه اخیر گزارش میدهد

توافق  110میلیارد دالری

از ابتــدای ســالجاری بــا ورود هیأتهــای اقتصــادی بــه ایران
و اعــزام هیأتهــای تجــاری از ایــران بــه کشــورهای مختلف و
همچنین مذاکرات گســتردهای که دولتمردان با سیاســتگذاران
کشــورهای همســایه و غیرهمســایه آغاز کردند ،فصــل جدیدی
از همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی ایران حداقل با  13کشــور
شروع شــده و پیشبینیها حکایت از آن دارد که بهزودی ایران

بــه تجارت بیش از 160میلیارد دالری دســت پیدا میکند.ســال
 97و بــا اوج گرفتن تحریمها علیه ایران ،کارشناســان و فعاالن
اقتصادی به دولت وقت پیشــنهاد دادند که برای کاهش اثرات
تحریم و جبــران کمبودهای ارزی ،راههای صــادرات غیرنفتی و
تجارت با کشــورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه را
پیدا کند.

رکوردشکنی دولت سیزدهم در صادرات غیرنفتی ادامه دارد

تجارت خارجی
 25 / 5میلیارد دالری
ایران در بهار
صفحه  8و 12را بخوانید
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«ایران»از روند معامالت بازار سهام در اولین روز تیر گزارش میدهد

افزایش دمای معامالت با شروع تابستان
تعداد نماد در بازه قیمت
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در نشست کارگروه مشترک همکاریهای نفتی ایران و عراق مطرح شد

تنظیم نقشه راه مشترک نفتی ایران و عراق
نشســت کارگــروه مشــترک همکاریهای نفتــی ایران و عراق روز گذشــته به ریاســت
محســن خجســتهمهر ،معــاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران از طرف
هیــأت ایرانی و باســم محمد خضیــر ،معاون وزیر نفت عــراق از طرف هیأت عراقی
با حضور مدیران ارشــد صنعت نفت دو کشــور برگزار شــد .در این نشست بر تقویت
همکاریهای ایران و عراق در حوزه انرژی تأکید شد ...
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امسال  272شهر ایران در تنش آبی به سر میبرند و دارای مشکالت تأمین ،انتقال و
توزیع هستند .اما از آنجایی که در ایران آب به شکل یارانهای توزیع میشود ،قیمتها
ســیگنال بازدارنده برای اصالح مصرف مشــترکان به همراه ندارند و به همین خاطر
برخی از مشترکان نه تنها پرمصرف بلکه بدمصرف هستند .از این رو ،تابستان امسال
قطع آب مشترکان بدمصرف در سراسر کشور دنبال میشود...
14

رئیس کل بانک مرکزی از فراهم شدن امکان انجام معامالت توافقی ارز در صرافیها
از هفته گذشته و بازار متشکل ارزی در روز سهشنبه خبر داد .علی صالح آبادی صبح
دیروز در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت بازار ارز گفت :با توجه به شرایط خوب
ارزی کشــور و بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و همچنین پوشش
حواله جات سامانه نیما انتظار داریم وضعیت بازار ارز بزودی بهبود یابد.
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آغاز قطع آب مشترکان بدمصرف تهرانی

نرخ ارز بزودی متعادلتر میشود

طبق گزارش سازمان فناوری اطالعات در  3ماه گذشته صورت گرفته است

وزیر ارتباطات:

صنعت فضایی صنعت نمایشی نیست

خبر

ثبت یک میلیارد تراکنش داده در مرکز ملی تبادل اطالعات

آخرین وضعیت دو گذرگاه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ( )GSBو عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ( )PGSBنشان میدهد
که در سه ماه گذشته به ترتیب بیش از  656میلیون و نزدیک به  307میلیون تراکنش انجام شده است
گــروه اقتصــادی -مرکز ملــی تبــادل اطالعات
( )NIXاز اجــزای شــبکه ملــی اطالعــات و در
راستای اجرای دولت الکترونیکاست که دارای
دو گذرگاه یعنی ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ()GSB
و عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ( )PGSBبرای تبادل
اطالعــات بیــن دســتگاههای اجرایــی دولت و
دســتگاههای اجرایی با کســبو کارها اســت تا
کارها و استعالمها بهصورت الکترونیکی انجام
شــود .آخریــن وضعیــت دو گــذرگاه ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺖ ( )GSBو عمومــی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ
( )PGSBمرکــز ملی تبــادل اطالعــات ()NIX
برای تبادل اطالعات نشــان میدهد که در سه
ماه گذشته در این دو گذرگاه دربستر مرکز ملی
تبــادل اطالعــات نزدیک بــه یک میلیــارد (به
ترتیب بیــش از  656میلیون  ،نزدیک به 307
میلیون) تراکنش انجام شده است.
ëëثبت احوال کشــور برترین دســتگاه در تبادل
دادهخدماتدولتی
اما تراکنش گــذرگاه خدمات دولت ()GSB
مرکز ملی تبادل اطالعات در ســه ماه گذشــته
چقدر بوده است؟
گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعات نشــان
میدهــد کــه تــا اســفندماه ســال 1290 ،1400
ســرویس ارائهشــده کــه ایــن تعــداد ســرویس
توســط  67دســتگاه ســرویسدهنده ارائــه و
توسط  296دســتگاه ســرویسگیرنده دریافت
شده است و در مجموع  211میلیون و  799هزار
و  211تراکنش ثبت شده است.
در فروردیــن  1401نیز تعداد ســرویسهای
ارائهشــده به  1307رســیده و تنها یک دستگاه
به دســتگاههای ســرویس دهنده اضافه شــده
است و دستگاههای سرویس گیرنده هم ثابت
ماندهانــد .در ایــن مــاه نیــز میــزان تراکنشها
 174میلیــون و  823هــزار و  556مــورد ثبــت
شده اســت .در اردیبهشــت  1401هم دوباره بر
تعداد ســرویسهای ارائهشــده اضافه شــده و
به  1364رســیده است ولی تعداد دستگاههای
سرویسدهنده و سرویسگیرنده هیچ تغییری
نکــرده و  269میلیــون و  653هــزار و 309
تراکنش ثبت شــده اســت و به طور کلــی در دو
مــاه گذشــته  865میلیــون و  476هــزار و 444
تعداد درخواست صورت گرفته است.
در گــذرگاه خدمــات دولــت ،تراکنشهــا از
ســوی دســتگاههای اجرایــی صــورت گرفته که
برترین دستگاههای ســرویسدهنده براساس
تعــداد تراکنشهــای صورت گرفته مشــخص

شدند .طبق گزارش سازمان فناوری اطالعات،
در مــورد ســرویسدهندههای برتــر از ابتــدای
سالجاری تاکنون به طور معمول صدر برترین
دســتگاههای ســرویسدهنده از میــان 68
دســتگاه ســرویسدهنده ســازمان ثبت احوال
کشــور ،ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی و قوه قضائیه هســتند که سازمان ثبت
احوال کشــور  ،%28.63قوه قضائیــه %16.83
و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتبــاط رادیویی
 %14.41تراکنش را ثبت کردهاند.
برترین دســتگاههای ســرویسگیرنده نیز
براســاس تعداد تراکنشهای صــورت گرفته
(دریافت ســرویسهای الکترونیکی از گذرگاه
خدمات دولت  )GSBنیز از بین  348دستگاه
متصــل بــه مرکــز ملــی تبــادل اطالعــات از
ابتدای سالجاری ،دستگاههای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،سازمان تأمین اجتماعی
و وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
بــوده اســت بــه طــوری کــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی  ، %16.48وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری  %11.81و وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی  %8.60از دستگاههای دیگر
ســرویس گرفته و این میــزان تراکنش را ثبت
کرد هاند.
در بخــش خدمــات پرکاربرد نیز بیشــترین
تراکنشهــا از میــان بیــش از  174میلیــون
تراکنش اردیبهشت ماه جاری شامل استعالم
هویتــی ثبت احوال ،ســرویس هویتی تکمیلی
ســامانه شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی،
ســرویس شــاهکار ،اســتعالم بیماری کرونای
ســکوی ایــران ،دریافــت نشــانی بهصــورت
فیلدهــای جداگانــه بــا کدپســتی ،دریافــت
اطالعات بارنامه ،سرویس ارسال سند  eboxو
سرویس استعالم واکسن است.
ëëوزارت کشــور برترین دســتگاه در تبــادل داده
خدماتعمومی
اما تراکنش گذرگاه خدمات عمومی دولت
( )PGSBمرکز ملی تبادل اطالعات در سه ماه
گذشته چقدر بوده است؟
گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعــات
نشــان میدهــد کــه در اســفندماه ســال ،1400
 193ســرویس ارائــهشــده اســت 26 .دســتگاه
سرویسدهنده و  620دستگاه سرویسگیرنده
بودنــد که  91میلیون و  806هزار و  921تراکنش
ثبت شده است.
در فروردیــن  1401نیز تعداد ســرویسهای

ارائهشــده به  196رســیده و تنها دو دســتگاه به
دســتگاههای ســرویسدهنده اضافــه شــده و
به عدد  28رســیده اســت .تعداد دستگاههای
ســرویس گیرنــده هــم بــا  21افزایــش بــه 641
رسیده است و در این ماه میزان تراکنشها 120
میلیون و  051هزار و  398ثبت شده است.
در اردیبهشــت  1401هــم دوبــاره بــر
تعــداد ســرویسهای ارائــ ه شــده اضافه شــده
و بــه  211رســیده اســت .تعــداد دســتگاههای
سرویسدهنده به عدد به  32و سرویسگیرنده
 650رســیده و  94میلیــون و  992هــزار و 874
تراکنــش ثبت شــده اســت و در دو ماه گذشــته
در کل  215میلیــون و  044هــزار و  272تعــداد
درخواست صورت گرفته است.
از ابتدای سالجاری تاکنون به طور معمول
صــدر برترین دســتگاههای ســرویسدهنده از
میان  32دستگاه سرویسدهنده شامل وزارت
کشور (مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری
اطالعات و آمار) ســازمان اداری اســتخدامی و
سازمان فناوری اطالعات ایران(سامانه پیامکی
دولت همراه) بوده اســت به طــوری که وزارت
کشور (مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری
اطالعــات و آمــار)  %82.08تراکنش ،ســازمان
اداری اســتخدامی  %9.71تراکنــش و ســازمان
فناوری اطالعات ایران(سامانه پیامکی دولت
همراه) و  %2.90تراکنش ثبت شده است.
در موضــوع دریافــت ســرویسهای
الکترونیکــی از ( PGSBســرویسگیرندههای
برتــر) بیشــترین تعــداد تراکنــش اســتفاده از
خدمــات الکترونیکــی از میان  650کســبوکار
و دســتگاه اجرایی متصل به مرکــز ملی تبادل
اطالعــات از ابتدای ســالجاری ،دســتگاههای
شــرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اســنپ)،
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و
سازمان پست جمهوری اسالمی ایران هستند.
مطابق معمــول بیشــترین تراکنشهای از
میان بیــش از  94میلیــون تراکنش مــاه جاری
ســرویس اســتعالم بیماری کرونا سکوی ایران
من ،ســرویس امور اســتخدامی ســامانه امید،
ارســال پیامک نظرسنجی ســازمان امور اداری
و اســتخدامی ،اســتعالم مجــوز ســفر وزارت
کشــور ،پاســخگویی بــه اســتعالمات هویتــی
کاربران سرویسهای پستی ،ارتباطی و فناوری
اطالعات(شــاهکار) ،ارســال پیام کوتــاه ()sms
ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات صورت
گرفته است.

برش

وزیــر ارتباطــات گفــت :صنعــت
فضایی صنعت نمایشی نیست و
باید در عین گرهگشایی از مشکالت
زندگــی مردم ،ســرریز دانشــی آن
در صنایع دیگر مورد استفاده قرار
گیرد.
عیســی زارعپــور بــا اشــاره بــه
ضرورت ارتقای جایگاه پژوهشگاه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
بهعنوان مرجع حل مسائل وزارت
ارتباطات ،گفت :یکی از مشــکالت پژوهشگاه ،یکسان بودن آیین نامه ارتقای
اعضــای هیأت علمی دانشــگاهها و پژوهشــگاههای وابســته به دســتگاههای
اجرایی اســت که باعث میشــود نگاه مسأله محور جای خود را به نگاه مقاله
محور بدهد که مدیریت جدید این پژوهشگاه باید بهدنبال رفع آن باشد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه بایــد بهدنبال حل
مسائل وزارت و بخش  ICTباشند ،خاطرنشان کرد :تولید مقاله علمی خوب
است ،اما همه نیاز ما نیست و باید شاخصهای ارتقای اعضای هیأت علمی
پژوهشگاه ،متناسب با این خواسته تعریف شود.
زارعپور در بخش دیگر سخنان خود گفت :پژوهشگاه باید دیدهبان بخش
ارتباطــات و فناوری اطالعات کشــور باشــد و در عین شــناخت جامع نســبت
بــه نوآوریهــای فناورانه در دنیا ،بتوانــد با ارائه گزارشهــای جامع راهبردی
ماهانه ،راهگشای مسئوالن ما در اتخاذ تصمیمات راهبردی باشد.
وی همچنیــن بــا تأکید بر ضــرورت چابکســازی پژوهشــگاه ارتباطات،
افــزود :ســتاد پژوهشــگاه ارتباطــات نیازمنــد چابکســازی اســت و الزم
اســت فرهنگ کار به ســمت حل مســائل در ســریعترین زمــان ممکن و بر
اســاس روشهــای روز برود.وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد :پژوهشــگاه
باید زیرســاختهای الزم جهت توســعه صنعت فضایی کشــور ،از توســعه
آزمایشــگاهها گرفتــه تــا زیرســاختهای تســت و تجمیع ماهــواره را فراهم
کند.زارعپــور با اشــاره به محدود بودن منابع کشــور ،گفــت :باید هماهنگی
الزم بین تمام بازیگران عرصه فضایی کشــور شــکل گیرد و جایگاه هر نهاد
در حــوزه ســاخت ماهــواره و زیرســاختهای مربــوط مشــخص شــود.وزیر
ارتباطــات همچنیــن ایجاد انگیزه جهت حفظ نیروی انســانی متخصص و
متعهد را از دیگر وظایف ســازمان و پژوهشــگاه فضایــی عنوان کرد و گفت:
ضمن ارتقای وضعیت معیشت نیروهای متخصص و دانشمند پژوهشگاه
باید انگیزههای فناورانه و نوآورانه آنها را ارتقا داد.
زارعپــور تأکیــد کرد :صنعت فضایی صنعت نمایشــی نیســت و باید در
عین گرهگشایی از مشکالت زندگی مردم ،سر ریز دانشی آن در صنایع دیگر
مورد اســتفاده قرار گیرد.ایجاد پارک فناوریهای فضایی در کنار پژوهشگاه
بــا اولویــت حضــور شــرکتهای فنــاور فضایــی از دیگــر خواســتههای وزیر
ارتباطات از سرپرست جدید پژوهشگاه فضایی بود.
وزیــر ارتباطــات بــا قدردانــی از تالشهــای یزدانیــان رئیــس پیشــین
پژوهشــگاه ارتباطات ،ابراز امیدواری کرد که دکتر رضویزاده که از نخبگان
دانشــگاهی کشور اســت با همراهی مدیران و کارکنان پژوهشگاه ارتباطات،
بتوانند جایگاه این پژوهشگاه را در کشور ارتقا دهند.وزیر ارتباطات در ادامه
بــا قدردانی از زحمات صمیمی رئیس پیشــین پژوهشــگاه فضایی ،جایگاه
پژوهشــگاه فضایــی را مهــم ارزیابــی کــرد و گفت :ایــن پژوهشــگاه ظرفیت
تبدیــل شــدن به قطــب نوآوری صنعــت فضایی در کشــور و منطقــه را دارا
اســت و بایــد جایگاه آن ارتقــا یابد.وی ابــراز امیدواری کرد رئیس ســازمان
فضایی که با حفظ ســمت سرپرســت جدید پژوهشــگاه فضایی هم هست،
بتوانــد بهصورت ســازمان یافتــه موفق به ایجــاد هماهنگی بین ســازمان و
پژوهشگاه فضایی شود.

معاون امور مشترکین آبفای تهران در گفتوگو با «ایران» خبر میدهد

رئیس کل بانک مرکزی:

ëëاولین گذرگاه که ســال  95به بهرهبرداری رســید ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ( )GSBنام دارد که
وظیفه پاســخگویی به استعالمات بین دستگاهی و عمدتاً ( G2Gدولت با دولت) را برعهده
دارد .این گــذرگاه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎههای اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا و ﺷﺒﮑﻪای اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردها و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ﮔﺬرﮔﺎه ،ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎدل ﯾﺎ دریافت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ëëاﯾﻦ درﮔﺎه ﺑﺎ هدف ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎههای دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهــی روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ،گزارشهــای
دورهای ﻻزم از ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از تراکنشهای ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ دســتگاهی ()G2G
و آﻣﺎر آنهــا را (ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه) ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎههای اﺟﺮاﯾﯽ ذیــرﺑﻂ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .گــذرگاه  GSBبــر بســتر شــبک ه اختصاصــی شــبک ه ملــی اطالعــات
پیادهسازی شده است و از شبکههای عمومی و اینترنت دسترسی ندارد.
ëëدومیــن گذرگاه هــم با عنــوان ﮔﺬرﮔﺎه عمومــی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ( )PGSBدر ســال  98نیز با
توجــه به نیاز کســبوکارها به اســتفاده از خدمــات دولتی ســازمان فناوری اطالعــات ایران
راهانــدازی شــد که برای ارائــه خدمات و اســتعالم بین دســتگاههای اجرایی با کســبوکارها
( )G2Bیــا خدمــات بین دســتگاهی که بر بســتر شــبکههای عمومی شــبک ه ملــی اطالعات یا
اینترنت قراردارند ،استفاده میشود.
جدول  -1آخرین وضعیت گذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطالعات

ماه /عنوان
شاخص

تعدادسرویسهای
ارائهشده

تعداد دستگاه
سرویس دهنده

تعداد دستگاه
سرویس گیرنده

اسفند 1400
فروردین 1401

193
196

26
28

620
641

اردیبهشت 1401

211

32

650

