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صفحه3

در جلسه کارگروه تخصصی
 شورای گفت وگو مطرح شد

پیشنهادهای مالیاتی جدید 
برای کاهش تبعات اقتصادی 

شیوع کرونا

عضو انجمن واردکنندگان
 موبایل، تبلت و لوازم جانبی:

کاهش قیمت تلفن همراه 
نیازمند تخصیص ارز است

۶ ضعف آموزش مجازی 
در وزارت آموزش و پرورش

در دو سال اول برنامه ششم توسعه

بخش فاوا ٨.۴ درصد 
رشد کرد

رییس س��ازمان ملی بهره وری ایران درب��اره وضعیت 
بهره وری بخش فناوری اطالع��ات و ارتباطات گفت: این 
بخش در دو سال نخست برنامه ششم توسعه ٨.۴ درصد 

رشد داشته است.
س�ازمان ملی بهره وری - فاطم��ه پهلوانی در دیدار 
با وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات، آخرین وضعیت 

بهره وری بخش  ICT را بررسی کردند. 
در این جلس��ه رییس س��ازمان ملی بهره وری آخرین 
اطالعات و داده های مربوط به وضعیت بهره وری در سطح 
کالن، بخش ه��ای اقتصادی و مقایس��ه های منطقه ای را 

ارایه کرد.
وی گفت: بخش ICT با وجود دستیابی به رشد متوسط 
٨.۴ درصد بهره وری کل عوامل تولید در دو سال نخست 
برنامه ش��شم که فراتر از می��زان ۶.۵ درصد هدفگ ذاری 
ش��ده برای این بخش بود، با کاهش میزان نهاده ها همراه 
بوده که این ام��ر به ویژه با توجه ب��ه اهمیت این حوزه در 
ارتقای به��ره وری کل اقتصاد قابل توج��ه و نیازمند ارایه 

راهکار مناسب است.
پهلوانی اظهار داشت: با توجه به نقش قابل توجه حوزه 
فناوری اطالع��ات در ارتقای بهره وری اقتص��اد و اهداف 

پیش بینی شده برای رشد ارزش افزوده و بهره وری بخش 
ICT در قانون برنامه ششم توسعه، اهمیت تصمیم گیری و 
سیاست گذاری دقیق در بهبود عملکرد بهره وری دستگاه 

و بخش متبوع را آشکار می کند.
در ادامه »محمدج��واد آذری جهرمی « وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات ضم��ن توجه وی��ژه به ای��ن نکته، 
دس��تور بررس��ی موضوع و آمار و اطالع��ات مربوطه که 
 ICT نمایانگ��ر روند کاهش��ی س��رمایه گذاری در بخش
اس��ت را صادر و از کمیته بهره وری خواس��ت تا با تعامل 
و همراه��ی بیشت��ر با س��ازمان مل��ی به��ره وری ایران، 
 خالءهای آماری مراک��ز تولید داده در کشور را بررس��ی 

کنند.
در پایان، بهروز محمودی، سرپرس��ت معاونت راهبری 
بهره وری س��ازمان ملی بهره وری ایران شرح مختصری از 
گام های ده گانه راهنمای اجرایی ماده )۵( برنامه ش��شم، 
عملک��رد وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات در این 
خصوص و برنامه های پیش روی س��ازمان برای راهبری 
دس��تگاه های اجرایی کشور به منظور دستیابی به اهداف 
این ماده قانونی و بند )د( تبصره )21( قانون بودجه سال 

1399 کل کشور ارایه کرد.

صفحه4
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مقامات پلیس تشریح کردند

کالهبرداری های سایبری جدید؛ رسید جعلی و پیامک ناشناس
روز قبل مقامات پلی��س در خبرهای جداگانه گزارش ه��ای متعددی از رواج 
کالهبرداری های جدید س��ایبری در کشور دادند، از تهیه رس��ید های جعلی در 
خریدهای اینترنتی گرفته تا ارسال پیامک های ناش��ناس و به ظاهر اشتباه و در 

نهایت دستگیری یک کالهبردار اینترنتی به کمک اینترپل.
 س��ردار کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه تعدادی 
کالهبردار به بهانه واریز وجوه کاال از فروش��ندگان و یا خریداران فضای مجازی 
کالهبرداری می کنند، گفت: هوشیاری ش��هروندان در انجام معامله از وقوع این 

جرایم جلوگیری می کند.

وی گفت: با توجه به دس��تاورد های علم نوین و بستر س��ازی گفتگو در فضای 
مجازی و امکان درج آگهی فروش در این فضا و همچنین دس��ت یابی آس��ان به 
مشتری، تعدادی از ش��هروندان تمای��ل دارند برای خرید و یا ف��روش اجناس و 

کاال های دست دوم مشخصات کاال را در فضای مجازی درج کنند.
ای��ن مق��ام انتظام��ی  ب��ه خبرگ��زاری می��زان گف��ت: گاه��ی اف��رادی که 
مدعی خری��د ک��اال هس��تند پ��س از گفتگ��و ب��ا فروش��نده و اع��الم قطعی 
 قیم��ت در ق��رار مالق��ات مدع��ی واری��ز وج��ه به ش��ماره ک��ارت فروش��نده

صفحه2 می شوند.

اینستاگرام چگونه دنیای ما را تغییر داد

راه اندازی سامانه 
فعال سازی سیم کارت های 

سرپرست خانوار
صفحه2

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس 
رسالت زاهدان در نامه ای خطاب به حمیدرضا 
رخشانی، مدی��رکل آموزش  و پرورش اس��تان 
سیستان و بلوچستان تأکید کرد: وزارت آموزش 
و پرورش ضمن رفع هرچه س��ریع تر نواقص و 
ایرادهای شیوه آموزش مجازی فعلی، با استفاده از 
نظر کارشناسان و متخصصان، طرحی بنیادین و 
راه حلی جامع را برای شرایط بحرانی تدوین کرده 
و شیوه ای نوین و جامع را برای آموزش ارایه دهد.

نخستین مسابقه  تولید محصوالت ابری
 آنالین برگزار می شود
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