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در جلسه شورای فناوری اطالعات
 تصویب شد؛

تعیین تکالیفی جدید 
برای دستگاه های دولتی

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

برای تغییر سبک زندگی معتادان
 ۴ تا ۵ سال زمان الزم است
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با تصویب نمایندگان مجلس انجام شد؛

تعریف ردیف بودجه 
برای »اقدام متقابل 

علیه آمریکا«

جهان 5

همين صفحه

شهرنوشت 6

سياست 2

دسترنج 4

دبیرکل خانه کارگر:
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فینالیست فصل گذشته آسیا
حاال در انتهای جدول گروه دیده می شود

پرسپوليس به پرسپوليس 
باخت!
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چرتکه 3

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، دوشــنبه )دوم 
اردیبهشت ماه( پایان معافیت از تحریم های نفتی ایران 
را اعالم کرد و گفت دیگر هیچ معافیتی در این زمینه به 
کشورهای دیگر نخواهد داد. آمریکا در ماه نوامبر به هشت 
کشور چین، هند، ترکیه، یونان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی 
و تایوان شــش ماه مهلت داده بود کــه به طور محدود 
خرید نفت از ایران را ادامه دهند، اما دوم ماه مه )کمتر 
از 10 روز دیگر( این مهلت به پایان می رسد و مشتریان 
باید خرید خود را از ایران به صفر برسانند. اعالم تصمیم 
آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیــت  خریداران نفت 
ایران، واکنش های بسیاری در پی داشت و گمانه زنی ها 
درمــورد تأثیر این تصمیم بــر بازار نفــت ادامه دارد. 
 وزیر نفت کشورمان در جلســه علنی دیروز مجلس 
درمورد بیانیه کاخ سفید در مورد تمدید نکردن معافیت 
چند کشــور برای خرید نفت از ایران، تاکید کرد که 
»خواب آمریکا برای به صفر رســاندن صادرات نفت 
ایران تعبیر نمی شود. آمریکا و هم پیمانانش با سیاسی 
کردن نفت و استفاده از آن به عنوان سالح اشتباه بزرگی 

مرتکب شدند که با توجه به وضعیت بازار ...

واکنش ها درمورد تأثیر تصمیم اخیر   آمریکا بر بازار نفت ادامه دارد

زنگنه: صفر شدن صادرات نفت ایران
ویایی بی تعبیر است  ر

دوازدهمین جلسه شــورای فناوری اطالعات 
دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار 
شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به تأثیر اجرای 
کامل طرح دولت الکترونیک در ارتقای رضایتمندی 
مردم از خدمات دولتی گفت: تبادل اطالعات بین 
دستگاهی یکی از ضرورت های تحقق دقیق و کامل 
دولت الکترونیک است. دستگاه ها باید با لحاظ همه 
شــرایط الزم برای حفاظت از اطالعات خصوصی 
شهروندان، در زمینه اشتراک گذاری اطالعات در 
ســامانه های ملی مرکز ملی تبادل اطالعات، باید 
همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری 
برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی 

پذیرفته نیست.
وی افزود: شــفافیت اطالعاتی کــه در نتیجه 
اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، 
ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تأثیر چشمگیری 
بر پیشگیری و مقابله با مفاســد خواهد داشت و از 
ســوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در 
عرصه های مختلف خواهد کرد و گامی مؤثر نیز در 
اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در 

برابر تکانه های خارجی و داخلی خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نیز در این جلســه با بیان اینکه 
»رئیس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای ســال 
تاکید کردند که امسال باید در ازای 1۲ ماه، حداقل 
1۲ خدمت ملموس الکترونیک به مردم ارائه شود«، 
تصریح کرد: یکــی از نمونه های خدمت ملموس 
الکترونیک، ثبت نام الکترونیکی کارت ســوخت 
از مردم بود. مردم برای ثبــت نام دور جدید کارت 
سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، 
در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در 
سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ 

هزینه ای نیز نپرداختند.
در این جلسه که وزیر آموزش و پروش، رئیس 
سازمان امور اســتخدامی کشــور، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی حضور داشتند، مصوب شد، 
کارگروه خوشه ســالمت در مدت یک ماه، برنامه 
تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر 

استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سالمت 
الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان، به نحوی 
که شامل معماری کالن، اهداف عملیاتی، برنامه 
اقدام و میزان استقرار و بهره برداری ۴ پروژه کلیدی 
پرونده الکترونیکی سالمت، استحقاق سنجی و رفع 
همپوشانی کلیه بیمه ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، 
رسیدگی الکترونیکی در بازه های زمانی سه ماهه 
باشــد، به همراه نیازمندی ها و الزامات از ســایر 

دستگاه ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعالم کند.
همچنین بر اســاس مصوبه دیگر این شــورا، 
دولت مکلف اســت، تا پایان اجرای قانون برنامه 
سامانه های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی 
الکترونیکی )شامل مناقصه، مزایده، خرید کاال( 
و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان 
مستقر و مورد بهره برداری قرار دهد. بر این اساس 
پایگاه اطالعات مؤدیان به ویژه دســتگاه هایی که 
همکاری کمتری داشته اند حداکثر در مدت ۶ ماه 

باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل 
اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رســیدگی و ممیزی 
الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با 
پوشش کامل ذی نفعان با تفکیک اهداف در بازه های 
زمانی سه ماهه و ارائه برنامه اجرایی، اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات 
و سایر دستگاه های ذی ربط نیز بخش دیگر مصوبه 

این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شــورای اجرایی فناوری اطالعات، ارائه برنامه 
زمانی تکمیل و توسعه ســامانه به منظور پوشش 
کلیه انواع معامالت و امکان اتصال با ســامانه های 
توسعه یافته سایر دســتگاه های اجرایی بر اساس 
قانون به نحوی کــه در تعامــل حداکثری، فعل 
معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت ۶ ماه، 
تکمیل فهرست تأمین کنندگان کاال و خدمات با 
همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص 
اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص 
پیمانکاران و مشاوران در مدت ۲ ماه با هماهنگی 
دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ 
کاال و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه ها 
با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و 

سایر دستگاه های نظارتی از سوی وزارت صمت را 
نیز تصویب کرد.

شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد 
با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصالح 
آئین نامه های معامالت برای پوشش کلیه معامالت 
و انعطاف پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را 

نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.
شورای اجرایی فناوری اطالعات در ادامه جلسه، 
در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش 
غیردولتی، کلیه پروژه های اولویــت دار ۲۳ گانه 
موضوع مصوبه ۹ اردیبهشت ۹۷ هیأت وزیران را 
به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت 
بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت 
جمهوری اسالمی ایران جلســه یازدهم شورای 

اجرایی فناوری اطالعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، 
گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان 
یکی از شــاخص های نحوه تخصیــص اعتبارات 
مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه های اجرایی 
را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی 
و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و عدم 
موازی کاری در مبادلــه موافقتنامه های مربوط 
به ردیف های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین 
مشــابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
را اخذ کند. بر اســاس تبصره ایــن مصوبه وزارت 
ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس 
از وصول موافقتنامه ها نظر خود را اعالم کرده و عدم 
اعالم نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط 
فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شــورا با همکاری 
سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی 

بازنگری خواهد شد.
بر اســاس مصوبه دیگــر این جلســه، وزارت 
ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل 
اتصال، هم بندی، )SLA(، معماری مراکز تبادل 
اطالعات و استاندارد نحوه تبادل اطالعات را ابالغ 
کند. کلیه دســتگاه های اجرایی دولتی نیز ظرف 
شش ماه سرویس های الکترونیکی مورد نیاز سایر 
دستگاه های اجرایی را پیاده سازی و از بستر مرکز 

ملی تبادل اطالعات ارائه خواهند کرد.

خبر

در جلسه شورای فناوری اطالعات تصویب شد؛

تعیین تکالیفی جدید برای دستگاه های دولتی


