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 ای کشوربیانیه رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه

 

 

و با آرزوی ای در سراسر کشور سازمان نظام صنفي رايانهبزرگ  خانوادهو درود به پيشگاه  با سالم

روزافزون فعالين حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، به عنوان ، سالمت و توفيق فرازیاسر سعادت،

ای کشور و به نمايندگي رييس شورای مرکزی ششمين دوره از فعاليت سازمان نظام صنفي رايانه

شورای مرکزی ششم، از حسن نظر، اعتماد، همراهي و همکاری اعضای محترم از سوی اعضای 

ضمن مابين و قدراني نموده و اميد است تعامالت في تشکرای محترم سازمان نظام صنفي رايانه

با گسترشي بيش از پيش، موجب تحقق اهداف عالي اجتماعي افزايي صنفي، تقويت انسجام و هم

 در مسير استفاده بهينه از فناوری اطالعات گردد.

       ارکان کشور  کليهاست که  مقتضي فناوری اطالعات و ارتباطات،حساس تاريخ  زماندر اين 

 سازمان فناوری اطالعات ،و فناوری اطالعات ارتباطات های مرتبط مانند وزارتويژه سازمانهب

مرکز  سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ،ايران

های های فناوری، صندوقجمهوری، پارک رياست و فناوری علمي معاونت ملي فضای مجای،

ای، مرکز تحقيقات های رايانهنوآوری و شکوفايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنياد ملي بازی

های فناوری اطالعات کليه بخش اجتماعي، هایشبکه جرايد، و هاروزنامه ملي، مخابرات، رسانه

ارتباطات و به همراه کليه فعالين حوزه فناوری  ها و نهادهاها و سازمانو ارتباطات در وزارتخانه

و  نه تقويتزمي افزايي،هم و همدلي همفکری، همکاری، با داده، هم دست به اطالعات دست

نيازمند عزم  مهماين شک که بي فراهم آوريم ارتقای سطح کمي و کيفي اين صنعت را در کشور

 .استآن اجرای درست در پايداری  ها وتدوين برنامهريزی در ملي، برنامه

، رايزني و مشاوره، جلب توجه و مساعدت مسئولين عالي، عنايت خداوند متعالبا اميد است 

 هایشاهد فصل نويني از فعاليتو  فراهم تي کشوررشد و توسعه صنعت آیتمهيدات الزم برای 

در جهت همگرايي توان صنفي به منظور حذف ای کشور در سازمان نظام صنفي رايانهمنسجم 

 ر باشيم.موانع و توسعه اقتصاد کشو
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به منظور تحقق اهداف خود را آغاز کرد تا فعاليت  شورای مرکزی دوره ششم با انرژی و مصمم

انرژی و متاسفانه قدم بردارد؛ اما  تي کشورصنعت آیتوسعه  متعالي اين سازمان مردم نهاد و

تفاهمات  متعارف و پرداختن به رفع اختالف نظرها و سوءصرف موردی غير  ابتدادر  اين شوراتوان 

صنعت  و کمک به توسعهما با هدف خدمت  نمايندگان نصر تهران در ترکيب شورای مرکزی شد.

برای عضويت در شورای مرکزی اعالم آمادگي کرديم و با  کشور فناوری اطالعات و ارتباطات

جهت اهداف تعريف شده قدم خواهيم در سپاس از رای اعتماد اعضای محترم هيات عمومي 

 برداشت. 

رچه معتقديم اختالف نظرات و سوء تفاهمات بايد درون صنف و خانواده حل و فصل شود و گ

مکرراً به دوستان نصر تهران )چه در موارد مطروحه اخير و چه در مشکالتي که در حاشيه 

برگزاری هيات عمومي و برگزاری انتخابات هيات مديره نصر تهران پيش آمده بود( تاکيد کرديم 

ای کردن مسايل و مشکالت ن صنفي بايد درون صنف برطرف شود و رسانهکه مشکالت درو

درون صنفي حاصلي جز خدشه دار کردن اعتبار سازمان نخواهد داشت، اما متاسفانه انعکاس 

مسايل درون سازماني به بيرون از صنف در اين دوره از فعاليت سازمان نصر تهران نهادينه شده 

نمايندگان نصر تهران در و ناگزيريم به منظور تنوير افکار عمومي به ذکر مواردی پيرامون بيانيه 

 در روزنامه فناوران منتشر شد بپردازيم:  19/02/1400شورای مرکزی ششم که در تاريخ 
 

در خصوص ادعای نمايندگان نصر تهران در شورای مرکزی، مبني بر تفاهم صورت گرفته  (1

برای انتخاب نماينده تهران در ليست منتخبين پيشنهادی به رييس جمهور، طبق 

شورای مرکزی، چنين تفاهمي  19/02/1400عضای حاضر در جلسه مورخ اظهارات ا

صورت نگرفته است. الزم به ذکر است منتخبين شورا که به رييس محترم جمهور پيشنهاد 

شوند و انجام تفاهم شوند طي رای گيری مخفي در صحن شورای مرکزی انتخاب ميمي

 در اين خصوص بي معني و نامتعارف است.
 

آيين نامه، در اولين نشست شورای مرکزی سه نفر از اعضای شورا به  66ماده مطابق با  (2

عنوان رييس سازمان، جهت پيشنهاد و انتخاب يک نفر با حکم رييس محترم جمهور 

شوند. عدم اجرای اين بند در جلسات اول و دوم برای سمت رياست سازمان انتخاب مي

و متاثر از شرايط حاکم بر کشور بوده  شورای مرکزی به دليل رعايت قوانين باالدستي
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است و برای تصميم گيری در خصوص اين موضوع در شرايط فورس ماژور، رای اعضای 

 شورای مرکزی مالک عمل قرار گرفت.
 

گذار روشي را باشد و قانونبر اساس نظر اعضای شورای مرکزی مي 66روش اجرای ماده  (3

ورای مرکزی مختار است براساس نظر به شورای مرکزی نظام تحميل نکرده است و ش

مصوب اعضاء در اين خصوص اقدام نمايد. شايان ذکر است شيوه رای گيری در اين دوره 

برای تعيين منتخبين پيشنهادی به رييس محترم جمهور متعارف و مسبوق به سابقه 

شورای باشد و نامه رييس محترم دوره اول سازمان در معرفي نفرات منتخب دوره دوم مي

باشد به منظور آگاهي و ايجاد شفافيت مرکزی، که مبين صحت اظهارات فوق الذکر مي

 شود.ميندارند ارائه  در خصوص امور سازمان نصر کشور برای دوستاني که اطالعات کافي

 

ترين رسالت اين ارتقاء صنعت فناوری اطالعات کشور که مهممعتقد است  شورای مرکزی جديد 

نصرهای استاني و همراهي کليه اعضای سازمان  با وحدت، انسجامباشد مردم نهاد مي سازمان

و در اين راه به کمک خدا اميد فراوان  ميسر خواهد شدای در سراسر کشور نظام صنفي رايانه

 بخش فناوری اطالعات بتواند زمينه توليد و توسعه کشور را بيش از پيش فراهم کند.دارد تا 
 
 

 خوارزمی نظام الدین

 شورای مرکزی دوره ششمیس یر

21/02/1400 

 



دي شمالي، خيابان خرمشهر )آپادانا(، خيابان عربعلي )نوبخت(، تهران، خيابان سهرور

9کوچه نهم، شماره   

88762037فاکس:            88734499تلفن:   
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 مهندس برقعی جناب آقاي

 ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهورمعاون محترم برنامه

 

 با سالم و احترام

ای همانگونه که مستحضريد سازمان نظام صنفی رايانه

س  اسا بر ر  يکشو حما ن  نو مقا نر ن  گا ند ر و آ يد پد ز  ا -ت 

مجلس شورای اسالمی  1379 ب سالمصو ایافزارهای رايانه

 آغاز نموده است. 1384تشکيل و فعاليت خود را از سال 

هـ مورخ بيست 26089ت/21185نامه اجرايي شماره طبق آيين

و چهارم تيرماه سال هشتاد و سه هيات محترم وزيران، 

 باشد.دوره فعاليت منتخبين سه سال می

ه ر و د منتخبين  ليت  مسئو فتن  يا ن  يا پا با  ينک  ول  ا ا

در ها ای استانسازمان، انتخابات نظام صنفی رايانه

در انجام و اعضای شورای مرکزی سازمان پاييز سال جاری 

ها( )متشکل از اعضای هيات مديره استانمجمع عمومی صنف 

در کشور تحت نظارت دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک 

 اول بهمن ماه برگزيده شدند.

الذکر، شورای مرکزی سازمان وقنامه فآيين 66طبق ماده 

موظف است در اولين نشست خود سه نفر از اعضای اصلی 

شورا را به عنوان نامزدهای رياست سازمان از طريق آن 

معاونت محترم به رياست محترم جمهوری معرفی تا ايشان 

 با صدور حکمی رئيس سازمان را تعيين فرمايند.

بهمن ماه خود شورای مرکزی سازمان در نشست مورخ هشتم 

از بين بيست عضو حاضر در جلسه افراد زير را به ترتيب 

فی  معر ن  ما ز ياست سا ر ی  ها د مز نا ن  ا عنو به  يت  لو و ا

 نمودند.

 رأی 19آقای پرويز رحمتی با  -1

 رأی 13آقای محمودرضا خادمی با  -2

 رأی 7آقای باقر بحری تبريزی فرد با  -3

د است ترتيبی اتخاذ فرماييد تا حکم رئيس لذا خواهشمن

دوره دوم سازمان از سوی رياست محترم جمهوری اسالمی 

 تنفيذ و ابالغ گردد.

 

 با تشكر

 اميرحسين سعيدی نائينی

 رئيس سازمان

 

 

جناب آقای مهندس رحمتی، دبير محترم شورای رونوشت: 

  عالی انفورماتيک کشور


