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دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات: این پروژه 
در فاز نخست بوده و هنوز منجر به تصمیم پزشکی نمی شود

با اجرای این طرح بیش از ۴۲ هزار بخش مختلف در 
نظام سالمت، به یکدیگر متصل شده که این موجب تسهیل 
امور و نیز آسان شدن کار برای پژوهش و تحقیقات مورد نیاز 

در آینده است
استقرار برنامه پرونده الکترونیکی سالمت در کشور روز گذشته با دستور حسن روحانی رییس 

جمهور آغاز شد.
رییس جمهور هنگام صدور فرمان آغاز اس���تقرار پرونده نظام سالمت گفت: این اقدام یکی از 
وعده های دولت در زمینه حقوق شهروندی و دولت الکترونیکی به مردم بود و امروز خوشحالیم 

که این آرزوی دیرینه به انجام رسیده است.
روحانی استقرار پرونده نظام س���المت را آغاز گام دوم تحول نظام سالمت در کشور دانست و 
گفت: این کار رضایت زیادی را در ش���هروندان ایجاد کرده و موجب رفاه آنان را فراهم می کند. 
همچنین با استفاده از پرونده نظام سالمت هزینه درمان کاهش یافته و اقدامی ارزشمند هم برای 
پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده  و پیشگیری از مواردی خواهد بود که موجب بروز 

بحران در حوزه سالمت می شود.
براساس این گزارش پرونده الکترونیکی س���المت؛ مجموعه ای از داده ها و اطالعات مربوط به 
رخدادهای سالمت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونیکی امن ذخیره 
می شود. دسترسی به بخشی از این اطالعات در هر مکان و زمان منحصرا در اختیار و مالکیت 
صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و با رعایت قواعد محرمانه و حریم خصوصی در اختیار 

نظام سالمت به صورت تجمیعی و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.

با حضور رییس جمهور

استقرار برنامه 
پرونده الکترونیکی سالمت 

آغاز شد

سودجویی از نیاز مردم 
به خرید گوشی 

صفحه3

شروط شورای نگهبان
 برای برگزاری الکترونیکی 

انتخابات

نتایج بررسی بیت وایز نشان داد:

حجم عمده دادوستد 
بیت کوین، ساختگی است

مدیرعامل رایتل:

برنامه استراتژیک امسال رایتل
 ورود به بازار بورس است

مدیرعامل رایتل در گزارش���ی به هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی از رشد ۱۸ درصدی درآمد 

رایتل در ۶ ماه اخیر خبر داد.

صفحه2

صفحه4

صفحه2

در صورت ادامه تعلل دولت

نظارت بر تاکسی های اینترنتی
 در دستور کار مجلس

 قرار می گیرد

صفحه2

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای 
اسالمی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله 
قانون گذاری تاکسی های اینترنتی شد و از ورود 
کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر 

تاکسی های اینترنتی خبر داد.

صفحه2

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اجالس وزرای ارتباطات کشورهای آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد: هیچ 
کشوری به تنهایی نمی تواند اطمینان و اعتماد را در فضای مجازی ایجاد کند.

روابط عمومی وزارت ارتباطات- محمدجواد آذری جهرمی دیروز طی سخنرانی در چهلمین اجالس 
وزرای ارتباطات کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور گفت: آینده جهان، دیجیتال است.  همه ابعاد زندگی 
بشر، به  گونه ای غیرقابل بازگشت با فناوری دیجیتال در هم تنیده شده است. وی افزود: اما همه کاربران در 
سراسر جهان در معرض جدی جرائم دیجیتال، سرقت حریم خصوصی، استفاده غیر  مجاز و غیرقانونی از داده های 
کاربران، و سایر موارد مشابه، شامل ش���کل دهی نظرات جامعه و تولید و اشاعه اخبار جعلی قرار دارند. وزیر 
ارتباطات با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری های نو اجتناب ناپذیر است، گفت: اما این فناوری ها مخاطراتی نیز 
به همراه دارد که همه بخش ها و همه ابعاد زندگی را در برمی گیرد. به همین دلیل وظیفه دولت ها این است که 
اطمینان و اعتماد را در فضای مجازی ایجاد کنند. وی ادامه داد: یکجانبه گرایی محکوم به شکست است. ما باید 
دست به دست هم دهیم و با تشریک مساعی و تعاون، آینده ای را که مبتنی بر اطمینان و اعتماد باشد  بسازیم.

آذری جهرمی در اجالس وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور:

هیچ کشوری به  تنهایی نمی تواند اعتماد را در فضای مجازی ایجاد کند
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