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 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

فراخوان رییس قوه قضاییه
 برای استفاده از ظرفیت های 

فضای مجازی

مقررات آزادسازی مکالمات 
بین الملل تصویب شد

تاثیر تحریم  هواوی
 بر بازار ایران و جهان

صفحه3

وعده تکراری 
کاهش قیمت گوشی 

صفحه3در روزهای آینده

شرایط معافیت بیمه ای 
کارفرمایان در صورت 

جذب فارغ التحصیالن بیکار
صفحه3

صفحه2

صفحه2

ریی���س ق���وه قضایی���ه در فراخوان���ی درباره 
مشارکت جویی از مردم و نخبگان در روند تحوالت 
دستگاه قضایی اعالم کرد: آسیب های فضای مجازی 
نباید موجب شود که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط 

با مردم محروم کنیم.

کمیس���یون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات 
آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین الملل صادره 
و وارده به کشور را که پیش از این تنها در انحصار 

شرکت ارتباطات زیرساخت بود، تصویب کرد.

نخستین نشست خبری دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطالعات با موضوع 
معرفی کارنامه دولت الکترونیکی در پنجمین دوره ارزیابی برگزار شد.

رضا باقری اصل دبیر جدید شورا در این نشست خبری گفت: در برنامه ششم 
توسعه اندازه دولت باید 10 درصد کاهش پیدا کند، اما واقعیت تلخ این است 
که استقرار دولت الکترونیکی در نظام جمهوری اسالمی هیچ تغییری به وجود 
نیاورده است. برای مثال س���ازمان امور مالیاتی به جای کوچک شدن همچنان 

ممیز استخدام می کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات اعالم کرد:

 پشت پرده مقاومت
 در برابر دولت الکترونیکی  

فساد  است
باقری اصل: به عنوان ناظر سه پروژه سامانه جامع مالیاتی، پرونده سالمت 

الکترونیکی و معامالت الکترونیکی اعالم می کنم روند اجرایی این پروژه ها مورد تایید 
نیست و نقدهای جدی به آنها وارد است

ناظمی: بیشترین استعالمات مورد نیاز دستگاه های دولتی در پروژه دولت 
الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعالمات را نمی دهند.

دستگاه های برتر در دولت الکترونیکی به ترتیب عبارتند از بیمه مرکزی، سازمان 
سرمایه گذاری  و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع آوری و فروش 

اموال تکمیلی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت 

ارتباطات زیرساخت

8 دستگاه در ارزیابی دوره پنجم دولت الکترونیکی همکاری نکرده اند که شامل 
وزارت صنعت، وزارت نیرو، سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی نفت، نظام 

دامپزشکی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی، سازمان 
مرکزی تعاونی روستایی و دانشگاه عالی دفاع مقدس می شود

جنگ توییتری بایدن با آمازون

شرکت های بزرگ فناوری چرا 
مالیات حقه  شان را نمی پردازند

انتقاد جو بایدن، معاون رییس جمهور سابق و نامزد کنونی انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا از شرکت های فناوری به ویژه آمازون، مبنی بر لزوم پرداخت 

مالیات حقه از سوی آنها، با واکنش آمازون مواجه شد.
 آمازون با انتشار توییتی اعالم کرد: ما از سال 2016 تا کنون 2.6 میلیارد دالر 
مالیات بر شرکت )Corporate Tax( پرداخته ایم  و ریال به ریال بدهی مان 

را می پردازیم.
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