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نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
1000 تومان

اجرای کامل طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران تا پایان خرداد
نماینده م����ردم در مجلس ده����م با بیان اینکه وزیر بهداش����ت 
ق����ول داده ک����ه ط����رح الکترونیکی ش����دن پرون����ده بیماران 
تا پایان خرداد ماه جاری عملیاتی ش����ود، گف����ت: مدیریت منابع 
 وهزینه ها با الکترونیکی ش����دن پرون����ده بیماران ام����کان پذیر 

است.
خانه ملت- عباسعلی پوربافرانی گفت: خبرهای خوشی در حوزه 
بهداشت و درمان دریافت کرده ایم که نوید روزهای خوبی را با اجرایی 
طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران در حوزه سالمت می دهد زیرا 
می توان هزینه ها را در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح مذکور 

به نحوه مطلوب کنترل کرد.

 نماینده مردم نایین تصریح کرد: با الکترونیکی ش����دن پرونده 
بیماران، س����وابق بیمار برای پزش����ک قابل روایت است؛ بنابراین 
 م����ی وان از تکرار پروس����ه های مکرر در حوزه درم����ان جلوگیری 

بعمل آورد.
 پوربافرانی افزود: سرعت بخشیدن به دسترسی اطالعات بیماران 
از جمله شرح حال بیمار با الکترونیکی شدن پرونده بیماران محقق 
می شود و این در حالی اس����ت که برای کنترل هزینه ها در حوزه 
بهداشت و درمان الزامی اس����ت گه نگاه ویژه به اجرای کامل طرح 
پرونده های الکترونیکی بیماران در حوزه بهداش����ت و درمان داشته 

باشیم.

آیین نامه طرح حمایت از شرکت های نوپا در اقتصاد دیجیتال توسط هیات وزیران تصویب شد.
براس����اس این آیین نامه، کس����ب وکارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای 
شرکت های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده تر و متناسب با دوره گذار مواجه می شوند، 
به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا 

کاهش یافته و انگیزه این شرکت ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت هایشان تقویت خواهد شد.

هوواوی از گوشی های
   P30 liteو P30 pro 

در ایران رونمایی کرد

رییس کمیسیون شبکه 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران:

با حل مشکل واردات
 جلوی ورشکستگی

 بخش خصوصی را بگیریم  

درخواست زیرساخت
 برای افزایش 

تعرفه مکالمات بین الملل

صفحه2

صفحه2

خداحافظی اجباری هوواوی  از آندرویید!
صفحه3

دولت آیین نامه طرح نوآفرین را تصویب کرد

مشکالت بیمه، مالیات
 و سرمایه استارتاپ ها 

حل می شود

نحوه همکاری کسب و کارها
 با »سروا« اعالم شد

پرداخت اپراتوری 
نیاز ضروری توسعه 
کسب  وکارهای 
دیجیتال
صفحه4

 رییس کمیسیون ش���بکه و مراکز داده های 
س���ازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: اطالعات 
و ارتباطات و تکنولوژی ه���ای مربوط به آن که 
در تمام مراکز حساس و زیرساخت های کشور 
استفاده می شوند، وارداتی هستند و در حال حاضر 

چاره ای جز وارد کردن این تکنولوژی نداریم.
صفحه3

صفحه2

صفحه3
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