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رئیسجمهور :

همه کشورها میتوانند روی مسیر ایران حساب کنند
در گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و چاووش اوغلو مطرح شد؛

عزم تهران برای ارتقاء
مناسبات باترکیه

در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه طرفین پیرامون مسائل
مورد عالقه از جمله روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.
در گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با «مولود
چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه ،طرفین پیرامون مسائل مورد عالقه از جمله
روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه ترکیه در این مکالمه تلفنی دعوت بعمل آمده از وزیر امور
خارجه کشورمان برای سفر به ترکیه را مورد تاکید مجدد قرار داد و ابراز امیدواری
کرد :تداوم ارتباطات میان مسئولین دو کشور موجبات ارتقاء مناسبات دوجانبه و
افزایش همکاریهای متقابل را فراهم نماید .امیرعبداللهیان با تقدیر از دعوت همتای
ترکیه ای خود ،از عزم تهران برای ارتقاء بیش از پیش مناسبات با ترکیه خبر داده و
ابراز امیدواری کرد تا رایزنی های بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

رئیسجمهور با بیان اینکه تامین نیازها و رفع موانع ترانزیت ریلی در
سریعترین زمان ممکن از اولویتهای ایران است ،گفت :همه کشورهای جهان
میتوانند روی مسیر ایران حساب کنند.
روسای جمهور ایران و قزاقستان بعد از ظهر دیروز یکشنبه ( 29خرداد)
به شکل ویدئوکنفرانس دستور آغاز فعالیت ترانزیت تمام ریلی اولین قطار
کانتینری از کریدور ایران را که روز قبل از قزاقستان به تهران رسیده بود ،از
ایران به ترکیه صادر کردند.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در این مراسم سفر رئیس جمهور قزاقستان به
تهران را نقطه عطف و گامی بلند در مسیر ارتقای روابط دو کشور توصیف کرد
و گفت :همچنین الزم میدانم از مسئوالن راهآهن ایران و قزاقستان برای اجرای
این کار مشترک و ماندگار قدردانی کنم .آغاز فعالیت این مسیر ریلی میتواند
گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران ـ آستانه و دیگر کشورهایی را که در

آینده به این مسیر متصل خواهند شد ،تسهیل کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از اولویتهای سیاست خارجی ایران
نقشآفرینی موثر در افزایش همگرایی منطقهای از طریق گسترش تجارت از
مسیر ایران به عنوان یک مسیر امن ،کم هزینه و سریع است ،افزود :ایران جایگاه
منحصر به فردی در جغرافیای راهبردی منطقه دارد و میتواند مسیر اتصال بین
منطقهای از شرق و جنوب آسیا به اروپا باشد.
رئیسی از اینکه امروز با عنایت به برنامههای دولت مردمی جمهوری
اسالمی جهت گسترش و توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه،
نخستین قطار ترانزیتی کشور دوست قزاقستان از کریدور شرقی ـ غربی از
مسیر جمهوری اسالمی ایران در حال تردد است ،اظهار خرسندی کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرکتهای حمل و نقل بین قارهای
مدتهاست عالقمند کریدور شرقی ـ غربی و شمالی و جنوبی از مسیر

جمهوری اسالمی ایران شدهاند ،تصریح کرد :با برداشته شدن محدودیتهای
کرونا و فعال شدن شرکتهای حمل و نقل بینالمللی این مسیر به خصوص
برای کشورهای آسیایی و اروپایی اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
آیتاهلل رئیسی دلیل استقبال کشورهای آسیایی و اروپایی از این کریدور
را به صرفه بودن از نظر هزینه و زمان و وجود امنیت در جمهوری اسالمی
ایران دانست و خاطرنشان کرد :ایران به واسطه تصریح سیاستهای باالدستی
اهتمام جدی به حوزه حمل و نقل ریلی دارد .رئیس جمهور با بیان اینکه تامین
نیازها و رفع موانع ترانزیت ریلی در سریعترین زمان ممکن از اولویتهای دولت
جمهوری اسالمی ایران است و همه کشورهای جهان میتوانند روی مسیر ایران
حساب کنند ،گفت :امید است با فعالتر شدن این کریدور ،مراودات تجاری
کشورهای آسیای میانه از مسیر ایران روز به روز گسترش یافته و در واقع پنجره
و مسیر سودآورتری را در عرصه تجارت و بازرگانی بینالمللی شاهد باشیم.
نقدعلی در صحن مجلس:

دولت باید به داد
مستأجران برسد

امیرصباحیفرد:

فراتر از مرزهای کشور را
رصد میکنیم

فرمانده نیروی پدافند هوایی گفت :امروز پدافند هوایی فراتر از مرزهای کشور را
رصد می کند و دشمنان از قدرت پدافند هوایی بومی ایران در هراسند.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی
پدافند هوایی در جمع کارکنان ستاد این نیرو با اشاره به قدرت رصد و کنترل پدافند
هوایی در منطقه گفت :سایتهای راداری پدافند هوایی در سراسر کشور با سامانههای
بومی و پیشرفته دائما در حال نوسازی هستند؛ امروز پدافند هوایی فراتر از مرزهای
کشور را رصد میکند و تمامی تحرکات قدرتهای فرامنطقهای را تحت نظر دارد.
وی افزود :اقتدار پدافند هوایی متکی بر توان متخصصان داخلی و تولید تجهیزات
بومی پیشرفته توسط آنان و قدرت ایمان و اعتقاد رزمندگان پدافندی است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی با بیان اینکه دشمنان ،خود از قدرت پدافند هوایی
ایران مطلع هستند،گفت :دشمنان از قدرت پدافند هوایی ایران در هراسند و می
دانند که ما کامال هوشیار هستیم و در مقابل کوچکترین خطای آنان عکسالعملی
قاطع نشان خواهیم داد.

مردمیسازی یارانهها دست
سودجویان را از بیتالمال
کوتاه میکند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اجرای سیاست اصالح ارز ترجیحی
و برکات اجرای این طرح گفت :مردمیسازی یارانهها دست سودجویان و رانتخواران
را از بیتالمال کوتاه میکند.
حجت االسالم محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :همه کارشناسان اقتصادی و حتی خود مردم مخالف تخصیص ارز 4200
تومانی بودند زیرا به اقتصاد کشور ضربه زد و متاسفانه منجر به افزایش کاالهای
اساسی و رانت و فساد شد.
وی افزود :متاسفانه با تخصیص ارز  4200تومانی آرد و بسیاری از کاالهای
اساسی کشورمان نظیر روغن و شکر و  ...به کشورهای همسایه قاچاق شد و قاچاق
معکوس با پول مردم افزایش یافت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد :با اینکه دولت سابق متوجه
سیاست اشتباه تخصیص ارز  4200تومانی شده بود اما شجاعت حذف و عقب نشینی
از اجرای آنرا نداشت ولی دولت سیزدهم برای نجات اقتصاد ایران دست به اقدام
شجاعانه اصالح ارز ترجیحی و عادالنه سازی یارانهها گرفت تا از استمرار لطمات
جبران ناپذیر به اقتصاد و کشور جلوگیری کند.
سبزی گفت :هم اکنون مجلس این اختیار را به دولت داده تا یک زیرساخت
مناسب برای رساندن ارز ترجیحی باقی مانده در حوزه نهادههای دامی و دارو به دست
مردم طراحی و ارائه کند که بزودی این زیر ساخت عملیاتی میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مردمیسازی یارانهها دست
سودجویان و رانتخواران را از بیتالمال کوتاه میکند ،خاطرنشان کرد :اکنون
دولت در نظر دارد یارانهها را مستقیم از حلقه اول یعنی وارد کننده به دست
مردم یعنی حلقه آخر زنجیره عرضه و تقاضا برساند .این مساله با دو روش یارانه
نقدی و کاالبرگ مد نظر است اما مجلس کاالبرگ را ترجیح می دهد زیرا ما
موافق یارانه نقدی نیستیم چون منجر به تورم شده و آثار و برکات آن به جامعه
هدف نمیرسد.

آغاز ترانزیت تمام ریلی
اولین قطار کانتینری
قزاقستان از مسیر ایران

ترانزیت تمام ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران با دستور رؤسای
جمهور ایران و قزاقستان انجام شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،در ادامه برنامههای سفر «قاسم
ژومارت توکایف» رئیسجمهور قزاقستان به کشورمان ،بعدازظهر دیروز یکشنبه وی به
همراه حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی با ایستگاه
راهآهن تهران دستور آغاز ترانزیت تمام ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر
ایران را صادر کردند.
این قطار روز گذشته با  ۲۴دستگاه واگن که  ۴۸کانتینر را حمل میکنند ،از
قزاقستان به تهران رسیده بود و پس از مراسم حرکت خود را در بخش ایرانی کریدور
شرق به غرب به سوی ترکیه آغاز کرد.
در این مراسم همچنین تفاهم همکاری ریلی بین راهآهن جمهوری اسالمی
ایران و راهآهن جمهوری قزاقستان به امضای مدیران عامل راهآهن دو کشور رسید
که براساس هدفگذاری اولیه صورت گرفته در آن ساالنه  ۵میلیون تن کاال از مسیر
ایران ترانزیت خواهد شد.
گفتنی است سال گذشته در مجموع حدود  ۲میلیون تن کاال از مسیر ایران
ترانزیت شد که همین رقم ،رکورد  ۱۰۰ساله ترانزیت در راهآهن کشورمان را جابجا
کرد.

وزیر ارتباطات وعده داد:

ارتقای ۳۰پله ای رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت تا پایان دولت
صفحه 4

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس
شورای اسالمی گفت :متأسفانه اجارهبهای
مسکن بسیار سنگین است و دولت باید به داد
مستأجران برسد.
حجت االسالم محمد تقی نقدعلی در
جلسه علنی دیروز (یکشنبه  ۲۹خردادماه)
مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی اظهار
داشت :شب گذشته دولت جلسهای درباره اجاره
مسکن برگزار کرد که الزم است رئیس جمهور
درباره مصوبه آن جلسه اطالع رسانی کند و
حتماً آن مصوبه باید اجرایی شود.
وی خطاب به دولتمردان گفت :به داد
مستأجران برسید .امروز کمر مستأجران از اجاره
بهای سنگین خم شده است و باید مشکل آنان
حل و فصل شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :از سوی دیگر
مصوبه افزایش  ۱۵تا  ۲۵درصدی اجاره بهای
مسکن عملیاتی نمیشود .مستأجران مشکالت
زیادی دارند و به ما مراجعه میکنند و میگویند
که میخواهید چه کار کنید.
نقدعلی تأکید کرد :باید مصوبه دولت
درباره اجاره بهای مسکن اجرایی شود و
امیدواریم طرح مردمی سازی یارانهها را به
خوبی پشت سر بگذاریم.

خبر

معاون اول رئیس جمهور :

هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینههای خانوار اضافه نمیشود

معاون اول رئیس جمهور گفت :هزینه جدیدی در
زمینه دارو به سبد هزینههای خانوار اضافه نمیشود.
در دو جلسه جداگانه با حضور «محمد مخبر»
معاون اول رئیس جمهور و مدیران حوزه دارو ،درمان و
بیمه و همچنین هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور،
مسائل و چالشهای پیرامون تولید و توزیع دارو در
کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای
کاهش مشکالت موجود اتخاذ شد.
نشست اول در خصوص سیاستهای مالی دارویی
با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،و دیگری
به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو
با حضور اعضای هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور
برگزار شد ،با اشاره به تصمیمات و برنامههای دولت
در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص
کمکهای حمایتی به این بخش از صنعت کشور ،تاکید
کرد :بررسی سازوکار بازپرداخت یارانهها در صنعت
دارویی ،تقویت بخش بیمه ،تأمین و فراوانی داروهای
بیماران به ویژه بیماریهای خاص و صعب العالج از
جمله سیاستهایی است که دولت پیگیری میکند تا

هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینههای خانوار
تحمیل نشود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به اقدامات دولت
سیزدهم در خصوص تکمیل  ۸۰درصدی زیرساختهای
الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور
اشاره کرد و افزود :این یکی از افتخارات دولت سیزدهم
است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که
خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته اند ،تمامی
افراد فاقد بیمه بویژه اقشار آسیب پذیر و با درآمدهای
پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
وی همچنین با قدردانی از صنایع تولید کننده
داخلی دارو که با وجود مشکالت موجود ،متعهدانه

نسبت به تأمین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده
اند ،تاکید کرد :دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و
اقتصادی ،سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانهها
در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکالت تولید
دارو از شرکتهای تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت
بدهیها و معوقات سازمانهای بیمهای کشور در راستای
کنترل پرداخت از جیب بیماران ،تمامی داروها به صورت
پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و با تأمین اعتبارات
مالی الزم ،مطالبات سازمانهای بیمهای کشور هر چه
سریعتر پرداخت شود.
بررسی سیاستهای مالی و ارزی دارویی ،ورود
 ۲۵۰قلم داروی ضروری به فهرست بیمهها ،آسیب
شناسی سازوکار بازپرداخت یارانهها ،ثابت نگه داشتن
پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه ای ،تحت
پوشش قرار دادن بیماران صعب العالج و خاص و
برنامهها و سیاستهای دولت در راستای حمایت از
شرکتهای تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود
که در این جلسات به منظور ثابت نگه داشتن قیمت و
فراوانی دارو مورد بحث ،بررسی و تصمیم گیری قرار
گرفت.

دغدغه مالیاتی کسبه
باید برطرف شود
نماینده مردم المرد در مجلس شورای
اسالمی گفت :کسبه ،یعنی کسانی که در
عرصههای مختلف مانعزدایی و گرهگشایی
کردهاند نسبت به مالیات دغدغهمند هستند
و باید هرچه سریعتر دغدغه آنها برطرف شود.
سید موسی موسوی نماینده مردم
المرد در مجلس شورای اسالمی ظهر دیروز
(یکشنبه ۲۹ ،خردادماه) در نشست علنی
در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور،
گفت :باید قانون مجلس در خصوص کاالهای
اساسی که سیستم جبرانی برای مصرف
کنندگان است به جای پرداخت نقدی اجرا
شود .درخواست دارم با ورود جدی و استفاده
از همه ظرفیتها نابسامانی پیرامون کاالهای
اساسی با اجرای کامل قانون بودجه ۱۴۰۱
رفع شود.
نماینده مردم المرد در مجلس شورای
اسالمی خطاب به رئیسجمهور ،ادامه داد:
خواهشمند است در راستای رفع دغدغههای
بازنشستگان نیز اقدام عاجل به عمل آورده شود.

تذکر به دستگاههایی که برای الکترونیکی شدن کوتاهی کردند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه
 ۵۹درصد دستگاهها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد
پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده اند ،گفت:
دستگاههای کم کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند.
رضا باقری اصل دیروز یکشنبه در نشست خبری
نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی
دستگاههای اجرایی را اعالم کرد.
وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت
الکترونیکی در کشور مطابق با شاخصهای سازمان ملل
به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی
همراه بوده است ،گفت :در این ارزیابیها تمامی مصوبات
شورای اجرایی فناوری اطالعات ،مصوبات شورای عالی
فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخصهای
ارزیابی دستگاههای اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی
لحاظ شده است.
باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری
خدمات خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی بر
اساس زیرساختهای حقوقی و الزامات قانونی مربوط
به مواد  ۶۷و  ۶۸قانون برنامه ششم ،مصوبه جلسه ۱۱
شورای اجرایی فناوری اطالعات و نیز بند «و» تبصره
 ۷قانون برنامه بودجه ،انجام میشود ادامه داد :کارگروه
تعامل پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای
عالی فضای مجازی ،رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت
الکترونیک در کشور محسوب میشود و امیدواریم
با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسالمی به
زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده سازی کامل دولت
الکترونیکی در دستگاهها ایجاد شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه
در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای
اجرایی  ۱۷۰دستگاه و  ۱۶۶۲خدمت مورد ارزیابی قرار
گرفته اند گفت :هم اکنون  ۴۱.۲درصد خدمات دولت
الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاههای اجرایی
بر مبنای شاخصهایی چون دولت کاربر محور ،دولت
شفاف ،دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است
اضافه کرد :طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲
درصد دستگاهها دولت کاربر محور ۳۰ ،درصد دستگاهها
دولت شفاف ۳۵ ،درصد دستگاهها دولت یکپارچه و ۴۱
درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.
به گفته باقری اصل ،وزارتخانههای ارتباطات ،کار،
اقتصاد و امور دارایی ،میراث فرهنگی و علوم در لیست
نخست دستگاههای ارائه خدمات دولت الکترونیک
هستند و وزارتخانههای دادگستری ،امور خارجه ،بانک
مرکزی ،وزارت کشور ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت
جهاد کشاورزی در این لیست پایینترین رتبه را از آن
خود کرده اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با معرفی
برترین دستگاههای پر مراجعه بر اساس ارائه سرویس
مردمی نیز گفت :مرکز توسعه تجارت ،سازمان فناوری
اطالعات ،بیمه مرکزی ،پست بانک ،سازمان بیمه
سالمت ،سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در ردههای
نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان
الکترونیکی شده است .رتبه برترین دستگاهها از لحاظ
امتیاز کیفی باالی  ۹۰درصد خدمات الکترونیکی نیز
مربوط به مرکز توسعه تجارت ،سازمان فناوری اطالعات،
بیمه مرکزی ،سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت
میشود.
باقری اصل خاطرنشان کرد :مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی ،سازمان فناوری اطالعات ،سازمان ملی
استاندارد و سازمان ملی بهرهوری نیز رتبه برتر را در
دولت شفاف از آن خود کرده اند.
به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی
نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و
فناوری ،جهاد دانشگاهی ،سازمان پژوهشها ،شرکت

توانیر و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و
عمومی ،بوده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه
 ۲۱درصد خدمات دولتی از میان  ۱۶۶۲سرویس کام ً
ال
الکترونیکی شدهاند ،افزود ۶۱ :درصد خدمات همچنان
نیمه الکترونیکی هستند و  ۷درصد خدمات نیز ذاتاً غیر
الکترونیکی محسوب میشوند .در این میان  ۱۱درصد
خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی
دستگاههای دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.
وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاههای
دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق
با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود ،گفت:
بررسیها نشان میدهد  ۵۹درصد دستگاهها هنوز
تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات
تا شهریورماه میشود انجام نداده اند .همچنین  ۲۵درصد
دستگاهها تنها  ۳۰درصد فهرست خدمات خود را به
پنجره واحد اضافه کردهاند و تنها  ۱۶درصد دستگاههای
اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره
واحد خدمات دولت هوشمند هستند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز
توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات
دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش
از حیث کاربر محوری ،به عنوان پنجره واحد غیر
استاندارد معرفی میشود گفت :سازمان توسعه
تجارت ،سازمان زندانها ،مرکز آموزش مدیریت
دولتی ،بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان
وزارت بهداشت به عنوان دستگاههای پر مراجعهای
هستند که در رتبههای پایین جدول ارزیابی دولت
هوشمند قرار دارند.
باقری اصل با بیان اینکه به دستگاههای کم
کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده ایم و حتی
برخی از دستگاهها پرونده قضایی در مورد این کم

کاری دارند ،گفت :تمامی تالشمان این است که
دستگاههای اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند
را محقق کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی
کیفی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مطابق
با میزان رضایت مردم گفت :هم اکنون نیز ارزیابی
کیفی خدمات دستگاههای دولتی با شاخص هایی
همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس،
صورت می گیرد .برآوردهای ما نشان می دهد که
برخی دستگاهها نسبت به ارائه خدمات آنی و خدماتی
که در آنها موارد زمانی قید شده است ،فاصله دارند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات ادامه داد:
اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطالعات
ایران تا مردادماه درگاهی را راه اندازی کند تا با
ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر
دستگاه ،از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از
سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی آگاه
شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص
های ارزیابی اضافه خواهیم کرد.
باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاههای
اجرایی با یکسان سازی وبگاهها و پرتال خود به سمت
ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات
الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند.
وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا،
شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطالعات
نیز گفت :برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری
ها و ناجا مطابق ماده  ۲۹قانون برنامه ششم ،مشمول
اتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات هستند و در
ارزیابی های بعدی ،اتصال آنها را نیز به پنجره واحد
خدمات دولت بررسی خواهیم کرد .هم اکنون اتصال
قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطالعات کام ً
ال
آنالین انجام شده است.

