ﻃﺮح

ﺗﺸﮑﯿﻞ

»ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻈﺎم

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻃﺮح »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )ﻧﻤﺎﻓﺎ(« ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل از ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ۳۹ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻋﻼم وﺻﻮل و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن »ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن« ارﺳﺎل ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای )ﻧﺼﺮ( ﺑﻪ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﻇﻒ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از »ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻓﺎ« در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻓﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﺮان و… را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﮕﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ

ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ در ﮐﺸﻮر را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه آیﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۴ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت« ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺎوای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد و رﻓﻊ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎوا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح،
اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮد؛ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ITﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ را در ﭘﯽ دارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ ،در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎراﯾﯽ دارد و
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎل  ،۸۹ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻃﺮح ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و اﻣﻀﺎی
ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ
اﻓﺰار داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻨﻌﺖ  ،ICTﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
»ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ« ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﻗﺖ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
راﯾﺎﻧﻪ ای در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ رخ ﻧﺪاد .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و رﺷﺪ
روزاﻓﺰون آن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻃﺮح

ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۳۹ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎﺪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در
ﺻﻒ ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )ﻧﻤﺎﻓﺎ( ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح
ﻫﺴﺘﻨﺪ:

»اﻋﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دارای ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی دارای
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و اﻣﻮری ﭼﻮن ﺻﺪور
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ،رده ﺑﻨﺪی ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻣﻮر ،ﻧﻈﺎرت ،ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻓﺮاد و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری راﯾﺎﻧﻪای ﻣﺠﺎز ،ﻓﺎوا و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ ،ردهﺑﻨﺪی و ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اداره اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ورودی و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﺎدل  ۲در ده ﻫﺰار درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻓﺎی
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت دو
ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ،۹۶ﭼﺮخﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه را اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

