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خطیبزاده:

بوی باروت به جای
بارانهای فصلی در قرهباغ

مذاکرهای با آمریکا نداریم
و نخواهیم داشت
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مقاماتارشدعراقیادداشتشریعتمداریدرخصوص
آیتاللهسیستانیرابهشدتمحکومکردند؛
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هیچ مرجعی مسئولیت دپوی زباله
در دامنه قله را نمیپذیرد

معاملهگران پا پس کشیدند

مستی مترمربعها در بازار مسکن!

چرتکه 3

پاسکاری دماوند بین
نهادهای ذیربط
شهرنوشت 6

موسوی الری:

هدف اصالحطلبان
آشتی دادن مردم با
انتخابات است

یادداشتها و موضعگیریهای حســین شریعتمداری در روزنامه
کیهان سالهاست که محمل جنجال و حاشیهسازی و نماد تندروی
اســت .این بار اما یک گاف بزرگ سیاســی اســت؛ گافی که منجر به
واکنشهای تند بسیاری از چهرههای سیاسی عراق و ایران شده است.
برهم صالح رئیسجمهور ،مصطفی الکاظمی نخستوزیر ،محمد
الحلبوســی رئیس پارلمان و فائق زیدان ،رئیس شورای عالی قضایی
عراق در جلسهای مشترک ،یادداشت شریعتمداری در روزنامه کیهان
را محکوم کردند.
خبرگزاری شــفقنا ،نزدیک به منابع عراقی که اخبــار مربوط به
شــیعیان را پوشــش میدهد ،به نقل از این مقامات عراقی نوشــت:
«هرگونه اهانت به مقام مرجعیت محکوم است و جایگاه رهبری معنوی
نزد مردم عراق و مسلمانان و انسانیت محفوظ و معتبر است».
به نوشته شفقنا روسای قوای عراق گفتهاند که رهنمودهای آیتاهلل
سیستانی در دیدار با نماینده ویژه ســازمان ملل در امور عراق «نقشه
راهی است که ضامن پایان دادن به بحرانها و حرکت به سمت انتخابات
زودهنگام ،سالم و آزاد» است.
شفقنا همچنین توضیح داده است که منظور آیتاهلل سیستانی در
آن دیدار ،هماهنگی نظارت با ضوابط سازمان ملل بوده نه اینکه سازمان
ملل به عنوان ناظر در این انتخابات حضور داشته باشد.
دفتر آیتاهلل سیستانی نیز متن کامل صحبتهای ایشان را در این
دیدار منتشر کرده است...

سیاست 2

زیان انباشته صنعت
خودرو به  ۸۰هزار میلیارد
تومان رسید
چرتکه 3

چند دلیل برای درخشش آسیایی قرمزها

تامین اجتماعی ،میخ آخر را بر تابوت کنتورسازی زد

تولیدکننده نمونه کشور
در دهه  80به آخرخط رسید
دسترنج 4

یحیی ،عیسی
و یک تیم سرپا!
آدرنالین 7

نقد آثار حسین آزادی با عنوان « ُمچالگی»
در گالری اعتماد

در امتداد دگرگونی هنری

سیاست 2
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روحانی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات تاکید کرد:

ارائه خدمات شهری منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد

رئیسجمهوری با اشاره به نقش زیرساختهای
دولت الکترونیک در مهار زنجیره انتقال کرونا تاکید
کرد :کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح مختلف
باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در
کمترین زمان و دقت باال انجام گیرد.
به گزارش پایگاه اطال ع رسانی ریاست جمهوری،
حسن روحانی دیروز در شانزدهمین جلسه شورای
اجرایی فناوری اطالعات با تاکید بر اهمیت ضرورت
دسترسی آزاد مردم به اطالعات گفت :همه دستگاهها
برایتأمینرضایتشهروندانوکاستنازدغدغههای
آنان ،رونــد فعالیتها و خدمات خــود را برای مردم
اطالعرسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی برای مردم
وجود دارد ،رفع کنند.
روحانی با بیان اینکه دولــت الکترونیک باید در
خدمت سالمت و معیشت شهروندان باشد ،به همه
دســتگاههای اجرایی دســتور داد در جهت ارتقای
خدمــات الکترونیک ،همافزایی و تــاش برای رفع
کاســتیها یا نارســاییهای آن را به طور ویژه مورد
توجه قرار دهند.
رئیسجمهــوری تقویــت زیرســاخت دولت
الکترونیک را از ابتدای فعالیــت دولت یازدهم جزو
اولویتها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار
زنجیره انتقال کرونا و حفظ سالمت شهروندان تاکید
کرد :کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح مختلف

باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در
کمترین زمان و دقت باال انجام گیرد.
هوشمندسازیشهرهاباید
ت بخش مسکن و شهرداریها باشد
اولوی 
وی ارائه خدمات غیرحضوری به شــهروندان را
ال دســتیافتنی خواند و
با یک عزم جدی ،امری کام ً
گفت :امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولویتهای
بخش مســکن و شهرسازی و شــهرداریها باشد و
انتظار میرود که در کنار توســعه شهری ،به موضوع
هوشمندسازی شهرها هم توجه ویژه شود.
روحانی با بیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند
باید به اســتقرار شــبکههای پهن باند ،اســتفاده از
تجهیزات هوشمند ،توسعه فضاهای شهری هوشمند
و توسعه خدمات الکترونیکی توجه الزم شود ،گفت:
یکپارچگی میان دستگاههای اجرایی خدماترسان،
کلیددستیابیبهشهرهوشمنداستوبهرغمقدمهای
مهمیکهتاکنونبرداشتهشده،امروزشهرهایبزرگ
کشورماازجملهتهرانبااستانداردیکشهرهوشمند،
فاصله زیادی دارد.
رئیسجمهورهوشمندسازیخدماتشهریبرای
شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و
گفت :ارائه خدمات هوشــمند مختص شــهروندان
ایرانی نبوده و را ه اندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین
خارجی کشــور و الکترونیک نمــودن فرایندهای
مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک،
دربرگیرنده خدمت مرتبط با اتبــاع مزدوج با بانوان
ایرانی و فرزندان آنها ،باید روزبهروز توســعه و فرایند
انجام این گونه کارها ارتقاء یابد.
روحانی با اشــاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید
به توسعه دولت هوشــمند ،اظهارداشت :در زمینه
هوشمندســازی خدمات و امور دولت در حوزهای
مختلف تجاری و اقتصــادی و خدماتی از جمله اخذ
عوارض بــه صــورت الکترونیکــی در آزادراهها ،به
کارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعة قوه قضائیه

بهویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاهها و توسعه شعب و
ش خوانهای مجازی بانکها و مؤسسات اعتباری،
پی 
بیش از پیش باید توسعه یابد.
رئیسجمهوری تاکید کــرد :فراهم کردن امکان
دسترسی آسان شــهروندان به اطالعات و خدمات
دولتی و کاهش هزینههای آنــان از طریق یکپارچه
سازی و حذف ســامانههای مازاد به منظور کارآمد
ســازی عملیات دولت الکترونیــک جهت تضمین
پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین
برنامهها و اقدامات مورد نظر در ســال پایانی دولت
تدبیر و امید است.
روحانی فناوری اطالعــات و ارتباطات را بخش
جداییناپذیر از سبک زندگی دانست و اظهارداشت:
امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی
مدرن غیرقابل تصور است .حمل و نقل ،ارتباطات از
راه دور ،مراقبتهای بهداشــتی ،امنیتی ،آموزشی و
تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطالعات
و ارتباطات است.
یکپارچهسازیخدماتالکترونیک
یک ضرورت است
رئیسجمهوری یکپارچهســازی خدمات دولت
الکترونیک با هدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت
خواند و تاکید کرد :ارائه خدمات الکترونیکی جزیرهای
نیســت بلکه بــرای آن ســازوکارهای مهمی چون
نظارت ،راهبری به منظور تحقق پنجره واحد خدمات
دستگاههای اجرایی دولت الکترونیک الزامی است که
دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.
روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانههای
موفق احراز هویت ،افزود :هرکدام از دســتگاههای
اجرایی یا شرکتها ،ســامانههایی برای احراز هویت
شــهروندان طراحی کردهاند که ضروری اســت با
تجربیات و نقاط قوت این ســامانهها و هم پوشــانی
یکدیگر ،در ارتقــای امنیت و ســامت الکترونیک
گامهای مؤثری برداشته شود.

باايلناهمراهشويد
خبرگزاري كار ايران «ايلنا»

تکلیف جهانگیری به بانک مرکزی و وزارت راه؛

بسته جامع تامین مالی بخش مسکن تدوین شود
معــاون اول رئیسجمهوری از بانک مرکــزی و وزارت راه
و شهرســازی خواســت ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی
جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
تدوین کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیسجمهور،
اسحاق جهانگیری دیروز دوشنبه در جلسه شورای عالی مسکن
با قدردانی از وزارت راه و شهرســازی و نظام بانکی کشور برای
تدوین و اجرای طرح اقدام ملی مسکن ،اظهار امیدواری کرد این
طرح و سایر طرحهای مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار
یابد تا با فعال شدن بخش مسکن شــاهد تغییرات اساسی در
بخش ساخت و ساز و ســرمایهگذاری در کشور و نیز در بخش
جهش تولید باشیم.
معــاون اول رئیسجمهور از برنامهریزیهای انجام شــده
برای پرداخت تسهیالت بانکی به مســتأجران بعنوان کمک
ودیعه اجاره مســکن قدردانی کرد و گفت :این طرح که برای
نخســتین بار و برای حمایت از مســتأجران در کشــور اجرا
شــده ،با اســتقبال قابل توجه مردم روبرو شــده و براساس
گزارشهای ارائه شــده یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر در مدت
زمانی کوتاه در این طرح ثبت نام کردهاند که تاکنون پرداخت
تسهیالت برای  ۳۰هزار پرونده انجام شده و سایر پروندهها نیز
در دست اقدام است.
جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی
بر افزایش سقف تسهیالت در طرح اقدام ملی مسکن گفت :نظام
بانکی کشور باید تمرکز جدی بر بخش مسکن بعنوان یکی از
بخشهای موثر در جهش تولید معطوف کند که الزم است در
این خصوص بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت
یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن
در سال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰تدوین کنند.
افزایــش ســقف تســهیالت میتوانــد منجر بــه بهبود
سرمایهگذاری شود
معــاون اول رئیسجمهور افزود :در شــرایطی که رشــد
سرمایهگذاری در کشور منفی است ،افزایش سقف تسهیالت در
بخش مسکن میتواند در بهبود سرمایهگذاری در کشور و نیز
اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون
واحد مسکونی موثر باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری دقیق برای مشخص
بودن برنامه های تأمین مالی در پروژه های مختلف به خصوص
پروژههای مرتبط با مســکن ،گفت :سوابق و تجربیات گذشته
نشــان میدهد پروژه هایی که نحوه تأمین مالــی آنها از زمان

شــروع پروژه به صورت دقیق مشــخص بوده است ،به موقع و
براساس برنامه زمان بندی به اتمام رســیدهاند .بنابراین الزم
اســت در طرح های مرتبط با تولید مســکن نیز نحوه تامین
مالی از ابتدای پروژه به صورت دقیق و مطابق برنامه زمانبندی
مشخص باشد.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی ،رئیسبنیاد مسکن
انقالب اسالمی و معاونین بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دیگر دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند ،گزارشی
از شاخصهای بخش مســکن و عملکرد ســامانههای حوزه
مسکن ارائه شد.
در این گزارش در خصوص توزیع متوسط قیمت مسکن در
استانهای مختلف ،تعداد معامالت واحدهای مسکونی ثبت
شده در کشور و توزیع متوسط قیمت مسکن در مناطق  ۲۲گانه
شهر تهران توضیحاتی ارائه شد.
در این جلســه همچنین گزارشــی نیز از دو سامانه «ملی
امالک و اسکان کشــور» و «مدیریت طرح اقدام ملی مسکن»
که در وزارت راه و شهرسازی از ســال  ۱۳۹۸راه اندازی شده
ارائه گردید.
ارائه گزارش در خصوص برنامه تفاهم نامههای طرح اقدام
ملی مســکن و گزارش عملکرد طرح اقدام ملی دستگاههای
تابعه از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته
شد.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات و مصوبات مورد نیاز
جهت ساماندهی و تعادل در بازار مســکن و تسریع در اجرای
طرح اقدام ملی مسکن از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی
مطرح شــد که پس از بحث و تبادل نظــر تصمیمات الزم در
خصوص این پیشنهادات اتخاذ گردید.

