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سازمان نظام صنفی رایانه ای )نصر( کشور تنها نهاد 
قانونی بخش خصوصی صنعت فناوری اطالعات در 
کشور است که با 17 سال قدمت، جایگاهی تثبیت 
دست  به  کشور  اقتصادی  و  حقوقی  نظام  در  شده 

آورده است.
و  بخشی  نظم  هدف  با  که  صنفی  سازمان  این 
مجاز،  رایانه ای  تجاری  فعالیت های  ساماندهی 
دولت  و  خصوصی  بخش  مناسبات  تنظیم گری 
امور  ساماندهی  در  موثر  مشارکت  همچنین  و 
پشتوانه های  است،  شده  تشکیل  رایانه ای  تجاری 
می توان  آن ها  مهم ترین  از  که  دارد  قوی ای  قانونی 
نرم افزار  پدیدآورندگان  از  حمایت  قانون  به 
نامه  آیین  و  مجلس(  )مصوب1379/10/04 
 )1383/03/24 )مصوب  وزیران  هیئت  مصوب 

اشاره کرد.

سال  تیرماه  از  رسمی  طور  به  کشور  نصر  سازمان 
امروز  به  تا  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت   1384
کرد  ارائه  خود  اعضای  به  را  گسترده ای  خدمات 
صنفی  نظام  سازمان  راه اندازی  منظور  به  است. 
رایانه ای و براساس ماموریت محوله از سوی هیئت 
با  انفورماتیک  عالی  شورای  دبیرخانه  وزیران، 
همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، 
مقدمات تشکیل نظام های صنفی رایانه ای استانی 
در  اول  دوره  انتخابات  برگزاری  از  پس  و  فراهم  را 
در  رایانه ای  صنفی  نظام  تاکنون   ،1384 ماه  تیر 
شرقی،  آذربایجان  استان های  شامل  استان   30
البرز،  ایالم،  اصفهان،  اردبیل،  غربی،  آذربایجان 
رضوی،  خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال  تهران، 
خوزستان،  شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان 
فارس،  بلوچستان،  و  سیستان  سمنان،  زنجان، 

قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه 
و بویر احمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، 
مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تشکیل شده است 
و هر یک از سازمان های استانی با برگزاری مجمع 
ظرفیت  به  توجه  با  استان،  مدیره  هیئت  انتخاب  و 
فناوری اطالعات در هر استان، ماموریت های خود 

را دنبال می کنند.
امروز این سازمان تالش دارد در جایگاه تنظیم گر 
مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری 
از حیثیت و حقوق حرفه ای  اطالعات، ضمن دفاع 
سازی  تصمیم  در  مشارکت  صنف،  اعضای  تمامی 
اجرایی،  سطوح  به  آن  اشاعه  و  حوزه  این  برای 
وجهت   دریافت  را  اجرا  محیط  از  الزم  بازخورد 
تصحیح مسیر به سطوح سیاست گذار و برنامه ریز 

منتقل کند.

 سازمان نصر
 در هفدهمین
 بهار خدمت
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شاید تصورش هم سخت بود، اما همدلی و همراهی 
سراسر  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان های  اعضای 
کشور نشان داد که اگر بخواهیم، می توانیم طرحی نو 

در اندازیم و تحولی بزرگ را آغاز کنیم.
نصر  سازمان  کالبد  در  تازه ای  جان  گرفتیم  تصمیم 
در  ایران،  همه  تا  دادیم  هم  دست  به  دست  و  بدمیم 
این اتفاق بزرگ سهیم باشند. از پیشکسوتان و یاران و 
همراهان قدیم، که سابقه ای درخشان در این سازمان 
می کنیم،  آغاز  که  راهی  تا  گرفتیم  مدد  هم  داشتند 

پشتوانه ای سترگ از تجربه آن ها داشته باشد. 
و این گونه بود که به لطف الهی و با همدلی شما، این 

قصه را آغاز کردیم.
در این مسیر، با اعتماد اعضای محترم شورای مرکزی 
رئیس جمهور،  توسط  سازمان  ریاست  حکم  امضای  و 
تا  شد  گذاشته  بنده  دوش  بر  سنگین  مسئولیتی 
نماینده و خادم شما عزیزان باشم؛ و پرچم دار سازمان 
اعضای  حقوق  تا  سازمان ها،  و  نهادها  همه  در  نصر 
رسمیت  به  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 

شناخته شود و حقی از آن ها ضایع نشود.
البته ماه های سپری شده از آغاز دوره جدید مدیریت 
تحقق  که  بود  همراه  گسترده ای  تحوالت  با  سازمان، 
زودهنگام برخی اهدف را کمی سخت و انجام برخی 
فعالیت ها را دچار اندکی وقفه کرد؛ در کنار مشکالت 
فردی  زندگی  ابعاد  تمام  بر  کرونا  سیطره  از  ناشی 
دادن  دست  از  همچون  تلخی  اتفاقات  اجتماعی،  و 
دوستان و عزیزانی از صنف فناوری اطالعات، همچون 
دکتر »آزاده داننده« و مهندس »حامد مخملباف« هم 
این  کنار  در  کرد.  تضعیف  را  مان  روحیه  و  متاثر  را  ما 
دشواری ها، مهم ترین تحول این دوره، همزمان شدن 
دولت  استقرار  و  دوازدهم  دولت  پایانی  روزهای  با 
سیزدهم بود که به طور طبیعی برای چند ماه، هر گونه 
مختلف  سازمان های  بین  هماهنگی  و  تصمیم سازی 
بخش خصوصی با نهادها و مجموعه های دولتی را با 
تاخیر مواجه می کرد و بر همین اساس ما در سازمان 
منتظر  بودیم  ناگزیر  نیز  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام 
وزارتخانه های  در  ویژه  به  جدید  مدیریت های  تثبیت 

مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باشیم.
گزارش  ارائه  اولین  در  که  خوشحالم  حال  این  با 
را  نکته  این  سازمان،  عمومی  مجمع  به  رسمی 

از  شده  سپری  کوتاه  مدت  همین  طی  که  کنم  عرض 
تعامالت  خوشبختانه  سیزدهم،  دولت  کامل  استقرار 
و هم اندیشی های مشترکی بین سازمان نظام صنفی 
مرتبط  نهادهای  و  سازمان ها  با  کشور  رایانه ای 
به امضای  از آن جمله می توان  شکل گرفته است که 
با  مشترک  جلسات  برگزاری  و  همکاری  تفاهم نامه 
مجازی،  فضای  ملی  مرکز  همچون  مجموعه هایی 
مرکز  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت 
سازمان  ارتباطات،  وزارت  افتا،  راهبردی  مدیریت 
فناوری اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
سازمان  مجلس،  تخصصی  کمیسیون های  رادیویی، 
اشاره  کشور  حرفه ای  و  فنی  سازمان  و  ایران  فضایی 

کرد.
با افتخار باید این نکته را هم عرض کنم که در تمامی 
نشست ها و دیدارها با نهادها و سازمان های دولتی و 
راهبرد  همان  بود،  ما  اصلی  راهبرد  آنچه  حاکمیتی، 
صنفی  نظام  جایگاه  تقویت  یعنی  مرکزی،  شورای 
قانونی  و  رسمی  نهاد  تنها  عنوان  به  کشور  رایانه ای 
صنف فناوری اطالعات و ارتباطات کشور بوده تا یک 
بار برای همیشه، این موضوع بر همگان شفاف شود که 
بخش خصوصی فاوا دارای نمایندگانی است که اجازه 
عرصه  مهم  تصمیم سازی  در  جایگاهشان  نمی دهند 

فاوا نادیده گرفته شود.
احساس من این است که گام اول برای ایجاد تحول در 
سازمان نظام صنفی رایانه ای را به خوبی برداشته ایم 
و حاال مسیر برای پیمودن ادامه راه هموار شده است. 
همراهی مان  و  همدلی  که  است  آن  زمان  اکنون 
بیشتری  قدرت  با  را  راه  این  ادامه  تا  کنیم  بیشتر  را 
صنفی  نظام  سازمان  نقش  روز  به  روز  و  بپیماییم 
کشور  مهم  تصمیم سازی های  در  را  کشور  رایانه ای 
آینده  داریم،  باور  درستی  به  که  چرا  کنیم؛  پررنگ تر 
نوین  فناوری های  توسعه  به  عزیزمان،  اسالمی  ایران 
صنفی  نظام  اعضای  و  خورده  گره  دیجیتال  عصر  و 
رایانه ای کشور پرچمداران توسعه و پیشرفت کشور در 

روزهای پیش رو خواهند بود. 
از نگاه ما، افق پیش روی سازمان نظام صنفی رایانه ای 
چشمان  کرد  خواهیم  تالش  و  است  روشن  کشور 
دیگران را نیز به روی این واقعیت باز کنیم تا افق پیش 

روی ایران عزیزمان نیز روشن تر آن همیشه باشد.
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نظـام  سـازمان  فعالیـت  ششـم  دوره  از  سـال  اولیـن 
پایـان  بـه  شـرایطی  در  را  کشـور  رایانـه ای  صنفـی 
رسـاندیم کـه بـه دلیـل تـداوم بحـران شـیوع کوویـد19 
سـال  در   ،1398 مـاه  اسـفند  از  جهـان،  و  ایـن  در 
1400 نیـز همچنـان اقتصـاد کشـور و تمامـی کسـب 
و کارهـا وضعیـت نـه چنـدان مطلوبـی داشـتند و ایـن 
بحـران به شـکل مضاعـف، کسـب و کارهای حـوزه فاوا 

کـرد. متاثـر  را 
 ایـن بحـران باعث تعطیلی اقتصاد و بسـیاری از کسـب 
و کارهـای بخـش خصوصـی در سراسـر دنیـا از جملـه 
از  اجبـاری،  قرنطینه هـای  و  تعطیلی هـا  و  شـد  ایـران 
و  کسـب  روی  بـر  را  خـود  تاثیـر  مختلفـی  جنبه هـای 

کارهـای فـاوا نیـز بـر جـای گذاشـت.
فشارهای  و  قرنطینه  شرایط  با  گذشت  که  سالی  در   
استمرار  کارها،  و  کسب  بر  شده  وارد  اقتصادی 
نامالیمات ناشی از تحریم های ناجوانمردانه خارجی، 
دولتی،  بخش  در  منابع  کاهش  ارز،  نرخ  جهش های 
تورم و کاهش قدرت خرید مردم و سختی های ناشی 
آن،  کنار  در  و  بودیم  متناقض  و  متغییر  مقررات  از 
اتفاقات تلخی همچون از دست دادن مهندس حامد 
ششم،  دوره  مرکزی  شورای  محترم  عضو  مخملباف، 

لطمه روحی سنگینی به ما وارد کرد.
بـی  نامالیمـات،  سـختی ها،  ایـن  تمامـی  علیرغـم 
نیـز  سـخت  سـال  همیـن  در  مخاطـرات،  و  مهری هـا 
اقتصـادی  مثبـت  رشـد  بـه  اطالعـات  فنـاوری  بخـش 
خـود ادامـه داد کـه ایـن دسـتاورد، چیـزی جـز نتیجـه 
اقتصـادی  تـالش همـه فعالیـن  و  فـداکاری، صبـوری 
صنفـی  نظـام  سـازمان  و  اسـت  نبـوده  عرصـه  ایـن 
و  دلسـوزانه  صنـف،  اعضـای  کنـار  در  نیـز  رایانـه ای 
مجدانـه در سـاماندهی بـازار بـرای تعامـل سـازنده بـا 
دولـت و دسـتگاه های حاکمیتـی تـالش کـرده اسـت.
مسـیر  در  حرکـت  وفـاق،  و  تـالش  ایـن  محصـول 
همـه  وجـود  بـا  سـازمان  آرمان هـای  و  اهـداف  تحقـق 
محدودیت هـا بـوده کـه در نتیجـه آن، قـدرت سـازمان 
در مواجهـه بـا مشـکالت و همچنیـن تعامـل از موضـع 
اقتـدار بـا دولـت و نهـاد حاکمیتـی رشـد قابـل توجهـی 

اسـت. داشـته 
ما در میانه مسیری هستیم که 17 سال از آغاز حرکت 
محترم  اعضای  می دانیم  خوب  و  می گذرد  آن  در 

سازمان در سراسر کشور، طی این سالها با چالش های 
از  که  نیست  تردیدی  هستند.  و  بوده  مواجه  جدی 
گذشته ها درس گرفته ایم، روحیه باهم کار کردن را در 
تمامی هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی کم 
و بیش جاری و ساری کرده ایم و ضمن اعتقاد به جمع 
شدن همه تشکل های صنفی و انجمن های تخصصی 
را  مخالف  نظرات  تحمل  ظرفیت  سازمان،  پرچم  زیر 
داشته ایم و در نهایت، یک صدایی تشکل های صنفی 

خصوصی را در عمل ثابت کرده ایم.
سـخت  شـرایط  در  بزرگـوار،  همراهـان  و  عزیـزان   
و  کسـب  مأمـن  و  صنـف  خانـه  سـازمان،  اقتصـادی، 
کارهـا بـرای حل مشـکالت و مرکز چاره اندیشـی برای 
مبـارزه بـا تنگناهاسـت. اقبـال همـکاران بـه عضویـت 
در سـازمان، کـه نمـود عینـی آن در رشـد تعـداد اعضـا 
بـدون سیاسـت های اجبـاری، تجلـی یافتـه اسـت و نیـز 
اعـالم نیاز دولت و دسـتگاه های حاکمیتی به سـازمان 
تأمیـن  و  حل هـا  راه  یافتـن  در  جویـی  چـاره  بـرای 
را  همـه  مسـئولیت  کشـور،  در  فـاوا  صنعـت  نیازهـای 
مضاعـف کرده اسـت امـا ایمـان داریم با کنـار هم بودن 
و همـکاری و همدلـی تمـام اعضـای صنـف، همچـون 

همیشـه سـربلند خواهیـم آمـد.
ایـن مقطـع حسـاس کشـور،   فرامـوش نکنیـم کـه در 
حضـور سـازمان بایـد منجـر بـه تولیـد ثـروت، نـه حضور 
تشـریفاتی، و نیـز کمـک به اشـتغال جوانـان و کمک به 
دیجیتـال  اقتصـاد  توسـعه  برنامه هـای  شـدن  اجرایـی 
بخـش  حرکـت  مسـیر  خوشـبختانه  باشـد.  کشـور 
سـاله  پنـج  برنامـه  در  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات 
هفتـم توسـعه نیـز روشـن اسـت و اهـداف و برنامه هایی 
همچـون  سـرمایه گـذاری حـدود 300 هـزار میلیـارد 
چهـار  سـهم  اطالعـات،  ملـی  شـبکه  بـرای  تومانـی 
برابـری بخـش خصوصـی و غیردولتی نسـبت به بخش 
بـازار  توسـعه  نیـز  و  گذاری هـا  سـرمایه  ایـن  از  دولتـی 
فنـاوری  بـه  نسـبت  اطالعـات  فنـاوری  بخـش  سـهم  و 
پیـش  در  روشـنی  راه  کـه  می دهـد  نشـان  ارتباطـات، 
اسـت و بایـد بـرای سـربلندی در ایـن مسـیر حضـوری 

داشـت. قدرتمنـد 
بـه  خدمتگـزاری  در  توفیـق  آرزوی  شـما،  همـه  بـرای 
صنعـت فـاوا و حرکـت در مسـیر اعتـالی سـازمان را از 

دارم. مسـئلت  سـبحان  خـدای  درگاه 
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رشد 6 درصدی اعضا در سال اول دوره ششم
مطابق آنچه در نمودار قابل مشاهده است، با گذشت یک سال از آغاز به کار ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، تعداد کل اعضاء 
سازمان در سراسر کشور حدود 6 درصد افزایش یافته و از 19 هزار و 351 نفر در پایان دوره پنجم، به 20 هزار 499 عضو رسیده است. میزان تفکیک شده این 

رشد در شاخه های مختلف شامل 7 درصد رشد در شرکت ها و 10 درصد رشد در مشاوران بوده است.
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ارائه خدمت به 20 هزار و 499 عضو در 31 استان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم اکنون 20 هزار و 499 عضو در 31 استان کشور را تحت پوشش ارائه خدمات خود دارد. 

استان
مشاوراناشخاصفروشگاهشرکت

غیر فعالفعالغیر فعالفعالغیر فعالفعالغیر فعالفعال

26701247201491044اردبیل

3693188694125136141اصفهان

895141713632519البرز

18366910732199ایالم

11433928184352902047آذربایجان شرقی

807664312641412آذربایجان غربی

1412002804بوشهر

24872516221243291601116352تهران

46116502چهار محال و بختیاری

1831619556715خراسان جنوبی

1643765323362721206خراسان رضوی

1213137033134خراسان شمالی

791602891468321خوزستان

45621226127220زنجان

160501020سمنان

1629220260410سیستان و بلوچستان

22621711414027147187فارس

50953793151092قزوین

715514914113573قم

2450331856316کردستان

406572110106470کرمان

4113962060226064کرمانشاه

41912713018کهگیلویه و بویراحمد

415149420223گلستان

801851912543652783گیالن

61805902101لرستان

6393121923022418154مازندران

4268232460732مرکزی

4353012150031هرمزگان

5780345199360همدان

912121133771501569یزد

43665595266208064452384011909مجموع

9961مجموع شرکت ها
20499جمع کل2346مجموع فروشگاه ها 5882مجموع اشخاص حقیقی

2310مجموع مشاوران
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عملکرد 
استان ها
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اردبیل 
369

آذربایجان 
شرقی 

1057

آذربایجان 
غربی 
307

ایالم 
272

کردستان 
190

کرمانشاه 
682

خوزستان 
436

لرستان 
105

همدان 
348

اصفهان 
1233

چهار 
محال و 
بختیاری 

25

کهگیلویه 
وبویراحمد  

73

بوشهر 
40

فارس 
1040

البرز 
281

قزوین 
473

گیالن 
زنجان 888

195

تهران 
7547
قم 
417

مرکزی 
247

خراسان 
جنوبی 

157

کرمان 
323

یزد 
892

هرمزگان  
190

سیستان و بلوچستان 
143

خراسان 
رضوی 
1464

خراسان 
شمالی 

144

گلستان 
154

سمنان 
24

مازندران 
786
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اعضای هیئت مدیره

رئیس: حسین علی محمدی 

نائب رئیس اول:  محمدحسین قمیان

نائب رئیس دوم: سهیل حیدری

خزانه دار: آرش عزیزوند

دبیر: شعله نهاوندی

ساز،  محمددوچرخه  جعفری،  سپیده  نادریاسائی،  اعضاء:  سایر 

علی دوچرخه ساز، فرهادمحمدی، علی ناصری، غالمرضامسروری

استان آذربایجان شرقی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
 اخذ کرسی سازمان در اتاق بازرگانی استان ●
جلسه مشترک با ظ  مدیر بازاریابی و ارتباطات  ●

بررسی  منظور  به  استان  وفناوری  علم  پارک 
همکاری های دوجانبه

دانشگاه  ● نوآوری  و  رشد  مرکز  رئیس  با  جلسه   
سراسری تبریز

و  ● ناجا  فاوا  امنیت  مدیرکل  حضور  با  نشستی 
محور  حول  امنیتی  مجوز  دارای  شرکت های 

فرصت های موجود بازار 
منظور  ● به  دیجیتال  اقتصاد  کارگروه  جلسه 

تکنولوژی  پیاده سازی  راهکارهای  بررسی 

بالک چین و کاربردهای صنعتی و تجاری این 
فناوری

قرارداد  ● انعقاد  ازجمله:  اعضا  به  خدمات  ارائه 
ارشد  مشاور  با  نامه  تفاهم  تکمیلی،  بیمه 
اعضا،  به  رایگان  مشاوره  ارائه  جهت  مالیاتی 
اختصاص  و  رینوتکس  نمایشگاه  در  حضور 

فضابرای اعضاجهت معرفی محصوالت 
طرح های حمایتی برای عضویت استارتاپ ها و  ●

شرکت های دانش بنیان در سازمان 
تشکیل  ● آیین نامه  و  مالی  آیین نامه  تصویب 

جلسات هیئت مدیره
اطالع رسانیبه اعضاء درباره تسهیالت حمایتی  ●

دولت 
در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های تخصصی از جمله: 
کمیسیون های  ○ تشکیل  آیین نامه  تصویب 

استانی
بازی های  ○ و  افتا  کمیسیون  تشکیل 

رایانه ای
برگزاری رویدادهایی با عناوین  »ایده شو«  ○

و »گیم جم«
کمیسیون  ○ وبینارهای  و  جلسات  برگزاری 

و  افتا  راهبردی  مرکز  همکاری  با  افتا 
وزارت ارتباطات
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اعضای هیئت مدیره

رئیس: سجادصالح نمدی

نائب رئیس اول: فرشید دانشگر

نائب رئیس دوم: یاشاررضازاده

دبیر: هادی صعودی

خزانه دار: امیدقیاسی

حسین  زاده،  رضامحسن  محمدی،  ملک  کیوان  اعضا:  سایر 

پور،  کاظم  کسری  نیمافیوج،  پور،  توحیدشمس  دلشاد، 

رضامیرزامحمدزاده

استان آذربایجان غربی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
علم  ● پارک  با  مشترک  تفاهم نامه های  عقد 

اطالعات  فناوری  کل  اداره  و  استان  وفناوری 
و ارتباطات 

نوآوری  ● مرکز  راه اندازی  طرح  در  مشارکت 
استان

عضویت در کمیته شهر هوشمند شورای شهر  ●
ارومیه به عنوان عضو دائم

طرح های  ● ارزیابی  کارگروه  در  عضویت 
تسهیالت وجوه اداره شده

پیگیری مشکالت بیمه ای و مالیاتی اعضاء ●
در  ● استقرار  برای  نوپا  شرکت های  معرفی 

مرکز رشد پارک علم و فناوری و بهره مندی از 
تسهیالت

مشارکت در برگزاری رویداد کارآفرینی رویداد  ●
 )Reverse Pitch( محور

فناوری  ● و  ارتباطات  کل  اداره  با  مشارکت 
به  تسهیالت  اعطای  در  استان  اطالعات 

تولیدکنندگان اپلیکیشن ها
ارائه خدمات برای شتاب دهی استارت آپ ها و  ●

ICT تیم های حوزه
کمیسیون های  ● در  برنامه ها  و  اهداف  پیگیری   

تخصصی
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استان اصفهان
اعضای هیئت مدیره

رئیس: کاظم آیت اللهی

نائب رئیس اول: مرتضی افشار

نائب رئیس دوم: رسول سرابیان

دبیر: جعفرنفیسی

حاتم  حسین  امساکی،محمدرضااطیابی،  مهدی  اعضا:  سایر 

سیدحسن  محمدکرمانی،  سعیدماجد،  امامیه،  امین  زاده، 

باقری،  کسری  رضاییان،  محمدمهدی  وحیدشهسواری،  علوی، 

رضوانی،  سیدمهدی  الکتابی،  سلطان  منیژه  فرشادجعفریان، 

گلشیرازی،  محمدعلی  عرقچینی،  پونه  محمدجوادرستگاری، 

مجیدغالمی، محمدجوادبابایی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
حضور مستمر در کارگروه توسعه دولت الکترونیک  ●
و  ● دستگاه ها  با  هم اندیشی  جلسات  برگزاری 

شهر،  شورای  شهرداری،  جمله  از  سازمان ها 
دانشگاه جامع علمی وکاربردی، فعاالن حوزه 

تجارت الکترونیک، اتاق فکر اقتصاد دیجیتال
با  ● افغانستان  کشور  هیئت  با  جلسه  برگزاری   

حضور اعضای سازمان و فعاالن اقتصادی
توانمندسازی دستگاه های اجرایی حوزه فاوا  ●  

با برگزاری نشست های مستمر
حقوقی  ● شخصیت های  با  متعدد  جلسات   

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  همچون: 
اتحادیه  روسای  بازرگانی،  اتاق  رئیس  استان، 
شرکت  مدیرعامل  آباد،  نجف  شهرستان 
و  پژوهش  صندوق  عامل  مدیر  مخابرات، 

نوآوری، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال
در  ● فعال  شرکت های  آموزش  و  ساماندهی 

حوزه رمز ارز و بالکچین
عضو  ● شرکت های  اختالفات  به  رسیدگی 

پایبندی  عدم  مانند:  زمینه هایی  در  سازمان 
تحویل،  در  تاخیر  مشتری،  به  تعهدات  به 
مطالبه گری  قرارداد،  موضوع  تحویل  عدم 
دریافتی،  وجوه  استرداد  و  خسارت 
ارجاع  قرارداد،  مفاد  به  پایبندی  عدم 
کارشناسان  کانون  به  اختالفی  پرونده های 
نظر اعالم  و  بررسی  جهت  دادگستری 

اعضای  ● با  هم اندیشی  و  هم افزایی  هم فکری،   
صنف به منظور عقد قراردادها

محورهایی  ● حول  وبینارهایی  برگزاری    
دوران  در  دورکاری  امنیت  چالش  همچون: 
پروژه های  در  شرکت ها  مشارکت  کرونا، 
الزامات  استان،  پرورش  و  آموزش  با  آی.تی 
سایبری ویژه کسب و کارهای مجازی، معرفی 
از  استفاده  برای  فاوا  حوزه  فعال  شرکت های 

تسهیالت بانکی
با  ● اعضاء  بیمه ای  و  مالیاتی  مشکالت  پیگیری 

تشکیل جلسات مستمر
دانش بنیان  ● وشرکت های  استارتاپ ها  جذب 

در سازمان
در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های تخصصی از جمله: 
تشکیل کمیسیون کسب وکارهای نوین و نوپا ○
ضمن  ○ و  استخدام  بدو  آموزش  طرح  ارائه 

خدمت توسط کمیسیون آموزش
خبرنامه  ○ تهیه  و  خبرنگاری  دوره  برگزاری 

توسط کمیسیون روابط عمومی
رمز  ○ کمیسیون  ذیل  کارگروه هایی  ایجاد 

ارز، کارگروهی جهت ارتباط با بازار هدف 
کارگروه  مارکتینگ،  دیجیتال  خدمات  و 
کارگروه  اقتصاد،  حوزه  در  بالکچین 
فروشندگان  برای  راهکارهایی  بررسی 
برنامه ریزی  کارگروه  استوک،  تجهیزات 

برگزاری وبینارها
رتبه بندی  ○ و  ممیزی  نظام  با  همکاری 

مراکز داده
امور  ○ در  مشتریان  باشگاه  تشکیل  بررسی 

صنفی و رفاهی
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استان البرز
اعضای هیئت مدیره

رئیس: فرزادفروغی

نائب رئیس اول: احمدابراهیمی

نائب رئیس دوم: حمیدقنبریان علویجه

دبیر: اشکان غفاری

خزانه دار: حسین انصاری رنانی

امیرفرشاد  سوری،  شروین  مجره،  فوالدی  مهدی  اعضا:  سایر 

وکیلی فتحی، مهدی هادی، بهروزقادری، غزاله شاکریفر، آرمین 

فتحی،  وکیلی  فرزاد  دیزجی،  سالکی  محمدعلی  جو،  توفیق 

هداحمزه لو

اهم اقدامات و فعالیت ها:
فرماندار،  ● استاندار،  با  نشست هایی  برگزاری 

معرفی  جهت  و...   جمعه  امام  فاوا،  کل  مدیر 
توانمندی ها 

همکاری باشرکت های منطقه ای ●
 پیگیری مشکالت بیمه ای و مالیاتی اعضاء ●
همکاری  ● جلب  برای  استانداری  با  تفاهم نامه 

شرکت های  با  البرز  استان  دولتی  ارگان های 
عضو سازمان

و  ● پشتیبانی  برای  تفاهم نامه ای  عقد  پیگیری 
حمایت استارتاپ ها

مکاتبه با اداره کار جهت استفاده از تسهیالت  ●
کرونا برای اشخاص حقیقی سازمان

عقد تفاهم نامه همکاری با پست بانک ●
امداد،  ● کمیته  با  مشترک  جلسات  برگزاری    

فناوری  کل  اداره  و  وحرفه ای  فنی  سازمان 
اطالعات استانداری

اداره  ● با  تنظیم پیش نویس تفاهم نامه همکاری 
کل اوقاف و امور خیریه

جهت  ● فردیس  الکترونیک  صنف  با  مکاتبه 
جذب فروشگاه ها 

ویژه  ● قرض الحسنه  صندوق  تشکیل  پیگیری 
اعضا

در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 
کمیسیون های تخصصی از جمله: 

مشاوران  ○ کمیسیون های  تشکیل 
ویژه  و کمیسیون  و مراکز داده  زیرساخت 

استارت آپ ها 
برگزاری جلسات وهمایش هاباسازمان ها  ○

باعنوان فناوری بالکچین وپروتکل اعتماد
و  ○ معرفی و شناساندن پلتفرم های داخلی 

خارجی
برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء از  ○

جمله دوره آشنایی با رمز ارزها
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 گزارش عملکرد 
 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان تهران
اعضای هیئت مدیره

رئیس: حسین اسالمی

نائب رئیس اول: صادق فرامرزی

نائب رئیس دوم: جعفر محمدی 

دبیر: علیرضا کشاورز جمشیدیان

خزانه دار: فرهادکرم زاده

نازنین  معروفی،  آزاد  یوسفی زاده،  محمدعلی  اعضا:  سایر 

احسان  اورعی،  سیدمجید  اسکوئیلر،  امیرمسعود  دانشور، 

سیدمحمدعلی  رضاقربانی،  نامداری،  نیما  بخش،  زرین 

اشکان  زارعان،  حسین  بابادینیا،  حمید  شریفی الحسینی، 

آیدین  صالحی،  بابک  محمدمتشرعی،  ابراهیمی،  امیرزاده 

عدالت، محمدرضا قلعه نوی، محمدحسین گلستانه

اهم اقدامات و فعالیت ها:
سابقه  ● و  سقف  افزایش  امکان  پیگیری 

تجهیزات  کنندگان  تامین  برای  واردات 
اپراتورهای تلفن همراه و بانک های خصوصی

پایه  ● نرخ  تعرفه  پایگاه  راه اندازی  و  ایجاد   
خدمات فنی تخصصی انفورماتیک

مشارکت و حمایت در سیاست گذاری، تکمیل  ●
و بومی سازی شبکه ملی اطالعات

معاونت  ● با  هم اندیشی  نشست های  برگزاری 
دبیر  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
وزیرارتباطات  مجلس،  فرهنگی  کمیسیون 
و  اصناف  مرکز  رئیس  اطالعات،  فناوری  و 
بازرگانان وزارت صمت، رئیس سازمان فناوری 

اطالعات و کارگروه تعامل پذیری دولت
با فناوران رایانه ای  ● برگزاری جلسات مشترک 

شبکه  کانون  اصناف،  اتاق  رئیس  شهرتهران، 
مشاوران مدیریت و مهندسی ایران در خصوص 
و  پلمپ  اخطاریه های  تایید  و  ارسال  عدم 
نصرتهران عضو  شرکت های  پلمپ  تعلیق 

و  ● شرکت ها  به  انتظامی  شورای  معرفی 
سازمان های دولتی و همچنین حل و فصل دعاوی 
دبیرخانه به  سازمان  اعضای  سمت  از  ارجاعی 

  ارائه خدمات به اعضای سازمان از جمله بیمه  ●
تکمیلی

با  ● هاوس  کالب  در  هفتگی  جلسات  برگزاری 
موضوعات روز فناوری اطالعات و ارتباطات

بررسی طرح تشویقی عضویت در پروژه های سازمان ●
در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های تخصصی از جمله: 
مشارکت  ○ و  همکاری  تفاهم نامه  عقد 

و  پست  دانشکده  با  آموزشی  شرکت های 
مخابرات

پایش  ○ آموزشی،  سمینارهای  برگزاری 
فعاالن اینترنت اشیا و مشارکت در تدوین 

استاندارهای بین الملی
تدوین اولین سند مشکالت و چالش های  ○

شرکت های حوزه افتا
گرداوری نظرات فعاالن حوزه فناوری های  ○

)Financial technology( مالی
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 گزارش عملکرد 

 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

اعضای هیئت مدیره

رئیس: سیدحسن هاشمی

نائب رئیس اول:  فربد قاسمی طوسی

نائب رئیس دوم: محسن کامیار

خزانه دار: فرزاد فرهوش

دبیر: علیرضا احمدی

رضا  حمید  جبلی،  صادق  طباطبایی،  جعفر  رضا  اعضاء:  سایر 

جمشیدی مقدم، امیررضا ظهوریان ابوترابی، معین نعیم آبادی، 

محمدرضا ظریف سلطانی، سعید سعیدی منش، احمد نیرومند، 

سعادت عباسیان حقوردی، علیرضا یزدان پناه، مصطفی پورعلی، 

محمود حشمتی راد، محمود شاکری، الناز بانگیان تبریزی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
ها،  ● شرکت  به  تکمیلی  بیمه  خدمات  ارائه   

فروشگاه ها و اعضای حقیقی سازمان 
مصرفی  ● برق  محاسبه  نوع  تبدیل  پیگیری 

شرکت ها از تجاری به صنعتی برای حمایت در 
کاهش هزینه ها

عقد قرارداد برای ارائه خدمات به اعضاء ●
ایجاد زیر ساخت ارتباط سریع اعضاء با هیئت  ●

مدیره سازمان
شغل  ● متقاضیان  برای  اشتغال  ایجاد  پیگیری 

در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات
رسیدگی به مشکالت فعاالن حوزه رمزارزها و  ●

تدوین سازوکار عضویت آن ها در سازمان
یگیری اهداف و برنامه ها در کمیسیون های  ●

تخصصی از جمله: 
فعالیت  ○ ساماندهی  برای  برنامه ریزی 

حوزه رمزارز با اقداماتی همچون پیگیری 
چالش  بررسی  کسب،  پروانه  اعطای 
نمایندگان  انتخاب  مجاز،  صرافی های 
تعمیر دستگاه های استخراج رمزارز، ارائه 

مشاوره رایگان به نهادهای متولی
جلسات مشترک کمیسون افتا با نمایندگی  ○

استان در  جمهوری  ریاست  افتا  مرکز 
فناوری  ○ مشاوران  کامل  فهرست  تهیه 

تمامی  به  آن  ارسال  و  اطالعات 
اتحادیه های صنفی خراسان رضوی

رایانه ای  ○ بازی های  کمیسیون  تعامل 
ظرفیت  از  استفاده  برای  دانشگاه ها  با 

دانشجوبان نخبه
اعضا  ○ برای  کاربردی  وبینارهای  برگزاری 

توسط کمیسیون آموزش
نرم افزار  ○ کمیسیون  اعضای  هم اندیشی 

رسمی  کارشناسان  کانون  و  افتا  مرکز  با 
دادگستری

از  ○ اینترنت  و  شبکه  کمیسیون  حمایت 
توسعه شرکت های دانش بنیان این حوزه

استان خراسان رضوی
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 گزارش عملکرد 
 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان خوزستان
اعضای هیئت مدیره

رئیس: عبداهلل پاک سرشت

نائب رئیس اول: کاوه واحد دهکردی

نائب رئیس دوم: علی حیدری فرد

دبیر: علیرضا صفائی

خزانه دار: حسین کایدیان

حقی،  راحله  محمدجعفرخادم،  بابادی،  جعفری  رضا  اعضا:  سایر 

زکی  ابراهیم  پورسلیمانی،  بهروز  وند،  عبده  ظاهری  ابراهیم 

مهراب  زرگر،  غالمرضا  شوکت،  منصور  حقیقی،  حجت اله  پور، 

عرب، مقدادآینه بند، هاله جاللی، امین فرخ پی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
برگزاری پنجمین کنفرانس ملی مباحث نوین  ●

درکامپیوتر و فناوری اطالعات 
استارت  ● بیوتک  جشنواره  نخستین  برگزاری 

خوزستان
و  ● آفرینه  سرمایه گذاری  ملی  رویداد  ایجاد 

کسب وکارهای حوزه علوم و فناوری شناختی
و  ● نوآوری  موضوع  با  ایتاپ  جشنواره  برگزاری 

فرآوری در صنایع غذایی 
ایده های  ● ملی  رویداد  نخستین  برگزاری 

فناورانه در صنعت قطعات خودرو
 آغاز به کار مرحله اول فراخوان گرنت فناوری  ●

جوانه فاوا
توسعه  ● ملی  جشنواره  نخستین  برگزاری 

فناوری در صنعت آبزیان 
در  ● مؤثر  و  مطلوب  ارتباطی  خدمات  ارائه 

پایانه های مرزی شلمچه وچذابه
در  ● بین«  »تی  خبری  اپلیکیشن  از  رونمایی 

جنوب کشور
برگزاری جلسات هم اندیشی متعدد با سازمان ها  ●

و اداراتی از جمله: پارک علم و فناوری خوزستان، 
اطالعات  فناوری  کل  اداره  بازرگانی،  اتاق 
ماهشهر آزاداسالمی  دانشگاه  ارتباطات،  و 

و  ● مالیات  مشکالت  درخصوص  مشاوره  ارائه 
بیمه تامین اجتماعی به اعضاء 

در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 
کمیسیون های تخصصی از جمله: 

با  ○ تخصصی  هم اندیشی  جلسات  تشکیل 
رئیس مرکز افتا 

افزار  ○ نرم  صنف  همکاران  تعامل  افزایش 
و  تخصص ها  گذاری  اشتراک  جهت 

بررسی مشکالت 
عملکرد  ○ و  دیجیتال  ارزهای  بررسی 

شرکت های عضو سازمان 
بازار  ○ سهم  افزایش  راهکارهای  بررسی 

فعاالن حوزه سخت افزار در استان
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 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

احیای نصر سمنان

اعضای هیئت مدیره

رئیس سازمان: علی کالهی

دبیر سازمان: ایمان بهرامی

باالی  توان  از  برخورداری  وجود  با  سمنان  استان 
از  بسیاری  حضور  و  فاوا  حوزه  در  تخصصی  و  فنی 
نخبگان این صنعت در این استان، اما طی سالهای 

اخیر فاقد سازمان نصر استانی فعال بود.
در دوره ششم شورای مرکزی سازمان نصر کشور و 
احیای  برای  استانی،  سازمان های  تقویت  هدف  با 
و  تعامل  سمنان  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
محقق  مهم،  این  و  گرفت  صورت  خوبی  همکاری 
 24 با  سمنان  استان  نصر  سازمان  اکنون  هم  شد. 
در  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  جدید  دوره  عضو، 
حال ایجاد زیرساخت ها و کمیسیون های تخصصی 
برای تقویت اثرگذاری در حوزه فناوری و اطالعات 

این استان است.

اهم اقدامات و فعالیت ها:
فناوری  ● سازمان  با  تفاهم نامه  انعقاد  حال  در   

اطالعات و اداره کل زیرساخت استان 
ایجاد  ● حال  در  و  کمیسیون   9 تشکیل 

کمیسیون های تخصصی دیگر
سازمان  ● و  دیجیتال  اقتصاد  پارک  از  بازدید 

نظام صنفی استان خراسان رضوی
افزایش 40 درصدی اعضای طی فقط 4 ماه از  ●

شروع مجدد فعالیت سازمان نصر
اداره  ● بــا  شــده  انجــام  رایزنی هــای  طــی   

 ict دفاتــر  اســتان،  اطالعــات  فنــاوری  کل 
ــر  ــت نص ــه عضوی ــز ب ــتان نی ــن اس ــتایی ای روس
ســمنان در آمــده و از دی مــاه ســال گذشــته 
دفاتــر تــازه تاســیس شــده بــه عضویــت نصــر 
پرداخــت  عضویــت  حــق  و  درآمــده  ســمنان 

کرده انــد.
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 گزارش عملکرد 
 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان فارس
اعضای هیئت مدیره

رئیس: نظام الدین خوارزمی

نائب رئیس اول: وحید افسر

نائب رئیس دوم: ناصرمهرتاش

دبیر: احسان راهنما

خزانه دار: ایمان موکری

امیردرجه،  احدداریوش،  اولیائی،  محمدرضا  اعضا:  سایر 

حسن  شهریارفرجادیان،  وحیدصفاری،  زارع،  آرمین 

علیرضانادری،  عسکری،  مجتبی  علیرضاکشتکاران،  باسری، 

علیرضاکاربر، بابک صدیقی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
توسعه  ● شاخص های  در  کشور  نهم  رتبه  کسب 

فناوری اطالعات و ارتباطات  
هدف  ● با  شیراز«  »هاب  دهنده  شتاب  معرفی 

تمرکز زدایی از اکوسیستم کارآفرینی و تقویت 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری جنوب کشور

پذیرش 16 تیم استارت آپی برتر جنوب کشور  ●
برای حضور در دوره های شتاب دهی

شامل  ● »شیرازهوشمند«  پروژه  از  رونمایی 
پروژه های فیبرنوری و هوشمندسازی 

شرح  ● خصوص  در  آموزشی  وبینار  برگزاری 
خدمات افتا 

صادرات  ● توسعه  حوزه  در  کارشناسی  نشست 
برق، الکترونیک و تجهیزات مخابراتی کشور 

در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 
کمیسیون های تخصصی از جمله: 

فروشگاه ها  ○ و  سخت افزار  کمیسیون  ادغام 
درکمیسیون شبکه، اینترنت و انتقال اطالعات

و  ○ اصلی  افزار  سخت  شناسایی  آموزش 
تقلبی از طریق تولید محتوا

نظارت  ○ برای  محله  بازرس  طرح  اجرای 
بیشتر بر فرآیند ارائه خدمات

قالب  ○ اولین  بستر  ایجاد  مجوز  اعطای 
آموزشی سالمت
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 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان کرمانشاه
اعضای هیئت مدیره

رئیس: بهنام کرجی

نائب رئیس اول: رضا قلندرلکی سلطانی

نائب رئیس دوم: آیدا عظیمی

دبیر: مهیارجلیلیان

خزانه دار: مصیبت محبی

سایر اعضا: شراره مطیع پور، فرشید فخری، محمدعلی نقدی، 

شهاب امیری، سهیل غیاثی، محراب پنددار، سیدحسام الدین 

قریشی زاده، مجید فرزین، ایوب امیریان، مهدی طالیی، ساسان 

کریمی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان صمت،  ●

اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل ارتباطات 
فناوری،  و  علم  پارک  اطالعات،  فناوری  و 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

قرارعقد تفاهم نامه همکاری با کارخانه نوآوری  ●
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  و 

صنایع دستی
رهام  ● شرکت  شکایت  به  تخصصی  رسیدگی 

نیرو و دانشگاه رازی در شورای انتظامی 
جهت  ● استان  مرکز  صداوسیمای  با  تعامل 

ظرفیت های  و  توانمندی ها  از  مستند  تهیه 
شرکت های عضو

و  ● استعالمات  رصد  جهت  پایش  سامانه  ایجاد 
مناقصات 

سازمان  ● نمایندگان  انتصاب  و  انتخاب 
نصراستان درهیئت بازرسی اتاق اصناف

در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 
کمیسیون های تخصصی از جمله: 

در  ○ اجرایی  برنامه های  تدوین 
کمیسیون های نرم افزار و سخت افزار

شرکت در نمایشگاه مجازی هفته پژوهش  ○
و فناوری
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 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان گلستان
اعضای هیئت مدیره

رئیس: فرهادحسن آبادی

نائب رئیس اول: رضاکتانچی

نائب رئیس دوم: جوادبابوئی راد

دبیر: محمدرضاحسن آبادی

خزانه دار: فرهاد ضیغمی

سایر اعضا: ابوالفضل عجمی، آرش حقیقی،غالمعلی گرشاسبی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
افتتاح کارخانه نوآوری گرگان  ●
افتتاح نخستین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور  ●

روستاها  اقتصادی  و  فرهنگی  توسعه  هدف  با 
و  ● نوآوری  مرکز  استارت آپ  کردن  فعال 

شتابدهی استان با رویکرد گردشگری، صنایع 
دستی  و گیاهان دارویی

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن  ●
بازاراستان 

 تشکیل جلساتی با پارک علم و فناوری جهت  ●
مبادله تفاهم نامه همکاری

جلسه با استاندار و معاونان  وی به منظور رفع  ●
مشکالت کسب و کارها

اطالعات  ● فناوری  کل  اداره  با  مستمر  ارتباط 
استانداری به منظور تبیین جایگاه نصر استان 

 به عضویت درآمدن سازمان در کارگروه وجوه  ●
اداره شده اداره کل ارتباطات و فناوری استان

 تقسیم کار و برنامه ریزی الزم برای دستیابی به  ●
اهداف هیئت مدیره ششم 

اطالع رسانی های متعدد به منظور مشارکت،  ●
مجمع،  جلسات  برگزاری  مشاوران،  ثبت نام 

اعطای بسته تسهیالتی و... 
کمیسیون های  ● در  برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های  تشکیل  جمله  از  تخصصی 
به  جدید  وضوابط  ترکیب  با  سازمان  تخصصی 

عنوان بازوهای مشورتی 
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 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان گیالن
اعضای هیئت مدیره

رئیس: پویا نخجیرکان

نائب رئیس اول: سید هاشم برادران قوامی

نائب رئیس دوم: مریم شالچیان

دبیر: رضا ماهیار

خزانه دار: روح ا... حسین زاده

شیوعی،  کامیار  دادگر،  پیمان  بخشی نژاد،  فرشید  اعضا:  سایر 

امیر  متمادی،  کاوه  دهدار،  فرامرز  اسداهلل زاده،  مجتبی 

گیالنپور، سیدعلی جوادپور، مهدی کامیاب فرحبخش، ابراهیم 

رنجبر آتشی، عرفان زیده سرایی، محسن بختیاری بخت آزما

اهم اقدامات و فعالیت ها:
افزودن بخش  ● و   nsrpro.ir راه اندازی سامانه

معرفی کسب و کارهای آنالین
برای  ● گیالن  استانداری  موافقت  اخذ 

به  سازمان ها  و  ادارات  کردن  ملزم 
در  رایانه ای  صنفی  نظام  مجوز  دریافت 
ستاد سامانه  واگذاری  فراخوان های 

و  ● مالی  موسسات  بانک ها،  با  مذاکره 
از  حمایت  جهت  سرمایه گذاری  صندوق های 

کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
افزایش  ● هدف  با  آموزشی  وبینارهای  برگزاری 

تعداد شرکت های فعال در حوزه افتا
عضو  ● شرکت های  با  دوره ای  جلسات  برگزاری 

به منظور کمک در رفع مشکالت مالیاتی
مدیران  ● با  هم اندیشی  و  هم افزایی  جلسات 

هدف  با  مختلف  مجموعه های  و  سازمان ها 
با  جلسه  جمله  از  سازمان،  اهداف  پیشبرد 
غیر  فناوری  و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل 
مرکز  رئیس  رفاه،  بانک  معاون  گیالن،  دولتی 

و  ارتباطات  اداره  کل  مدیر  استان،  در  افتا 
فناوری اطالعات استان، معاون قضایی رئیس 
کل دادگستری، نماینده پلیس فتای استان و 
مدیر فناوری اطالعات امنیت فضای مجازی و 

شبکه دولت استانداری
مجازی  ● نمایشگاه  یکمین  و  بیست  برگزاری 

پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیالن
افتا،  ● مجوز  دارای  شرکت های  تعداد  افزایش 

گواهینامه  بودجه،  و  برنامه  سازمان  مجوز 
شرکت های  و  پیمانکاری  ایمنی  صالحیت 

دانش بنیان و خالق
تشکیل کمیسیون رمزارز و ساماندهی فعاالن  ●

این حوزه در استان
متخصصین  ● اطالعات  بانک  ایجاد  پایه ریزی 

برای ارائه به سازمان ها
حوزه  ● فعاالن  از  شغلی  رضایتمندی  سنجش 

فناوری اطالعات استان
در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های تخصصی از جمله: 

چالش ها  ○ و  حل ها  راه  راهکارها،  بررسی 
در کمیسیون آموزش

پیگیری مشکالت اخذ مجوز در کمیسیون  ○
افتا

برنامه ریزی پیگیری اهداف در کمیسیون  ○
تجارت الکترونیک

با پلیس فتا و سازمان  ○ جلسات هماهنگی 
و  رمزارز  کمیسیون  در  استان  صمت 

بالکچین
پایه گذاری کمیسیون سیستم های نظارت  ○

و تصویری و تدوین اهداف و مقررات
قیمت ها  ○ بررسی  و  اینترنت  وضعیت  رصد 

و  اینترنت  شبکه  کمیسیون  در  خدمات  و 
مراکز داده

ارتباطات  ○ تقویت  برای  برنامه ریزی 
کمیسیون  در  کار  بازار  با  مشاوران 

مشاوران
در  ○ مجوزها  دریافت  روند  شفاف سازی 

کمیسیون نرم افزار
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 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان مازندران
اعضای هیئت مدیره

رئیس: بردیا بهنیا

نائب رئیس اول:  مجید ایزدخواه

نائب رئیس دوم: نازلی عمرانی نوا

خزانه دار: احسان شعبان نژاد

سرپرست دبیرخانه: مریم طیبی

سایر اعضاء: سیدعلی موسوی، علی نبیان، مهدی مومنی، حجت 

مسعود  پرج،  عسکری  مقدم،  حسینی  سیدسجاد  طاهری،  اله 

ملکی،  سهیل  غفاری،  حسین  حنیفی،  مهدی  محلی،  فرهادی 

مهرداد فامیلی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
جلسات مشترک با استاندار، مدیر کل فناوری  ●

سازمان  رئیس  و  استان  ارتباطات  و  اطالعات 
مدیریت و برنامه ریزی استان

رایزنی  ● و  استان  افتا  مرکز  با  مختلف  جلسات 
جهت تسهیل در روند اخذ مجوز برای اعضای 

سازمان 
ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان اعضا ●
در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های تخصصی از جمله: 
اجرایی  ○ نامه  شیوه  و  پروپوزال  تهیه 

استارت آپویکند توسط کمیسیون آموزش
بیان مشکالت و مسائل مربوط به دریافت  ○

پروانه توسط کمیسیون افتا
بالکچین  ○ و  رمزارز  کمیسیون  اقدام 

پروانه های  دلیل  بی  لغو  از  جلوگیری 
اجباری  تعطیلی  دوران  در  بهره برداری 

صنعت استخراج
بر  ○ نظارت  و  مشاوره  جهت  پروپوزال  تهیه 

پروژه های IT توسط کمیسیون مشاوران
در  ○ نوآوری های  جلسات  برگزاری 

کمیسیون نرم افزار
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 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان مرکزی
اعضای هیئت مدیره

رئیس: منوچهرنذرمحمدی

نائب رئیس اول: مهدی سلیمانی

دبیر: محمدهادی بیات

خزانه دار: هانی فیجی وری

پور،  کیهانی  کیوان  بختیاری،  علی  وحیدیحیایی،  اعضا:  سایر 

رضافراهانی، سمیه یساولی، سودابه ترابی، علی مقدسی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
برگزاری جلسات متعدد با سازمان ها ازجمله،  ●

اطالعات،  فناوری  کل  اداره  ای،  وحرفه  فنی 
تامین اجتماعی

نماینده  ● حضور  برای  استاندار  با  هماهنگی 
سازمان در شورای اداری و جلسات مرتبط 

رایگان  ● آموزشی  دوره های  و  جلسات  برگزاری 
برای اعضاء 

حرفه ای  ● و  فنی  سازمان  با  هماهنگی 

و  آموزشی  دوره های  برگزاری  برای  استان 
همکاری های دوجانبه

حذف مبلغ ورودی عضویت برای استارت آپ ها ●
انتخاب و انتصاب اعضا ستاد اجرایی و هیئت  ●

نظارتی
و  ● احراز  گروه  درخصوص  جلسه ای  برگزاری 

وظایف آنها
ازجمله:  ● محورهایی  اطالع رسانیحول 

استعالم ها، بیمه و مالیات 
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 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان هرمزگان
اعضای هیئت مدیره

رئیس: عبدالوحید واحدی

نائب رئیس اول:  نوین مکوندی

نائب رئیس دوم: عبدالمجید خضری

اعضاء:  سایر  پروین،  مصطفی  دبیر:  قاسمی،  ولید  خزانه دار: 

نصیری  آرش  جعفری،  عبدالرضا  زاده،  مهدی  محمدابراهیم 

عسکری،  مهدی  واحدی زاده،  مصطفی  نامور،  بهنام  واثق، 

سیداحمد وخشوری، روح ا... کمالی کلوچانی

اهم اقدامات و فعالیت ها:
ایجاد هیئت صلح نظام رایانه ای هرمزگان ذیل  ●

شورای حل اختالف استان هرمزگان
به  ● نصر(  سازمان  محوریت  )با  داوری  بند  ارائه 

قراردادهای  در  اعمال  جهت  سازمان  اعضای 
حوزه فناوری اطالعات

با  ● گری  مطالبه  و  هم اندیشی  جلسات 

سازمان  نمایندگان،  مجمع  استانداری، 
قشم  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان های  صمت، 

و... 
پیگیری مشکالت بیمه ای و مالیاتی اعضاء ●
بخش های  ● در  رایگان  مشاوره  و  خدمات  ارائه 

مالیاتی – حقوقی – بیمه ای
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 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

استان همدان
اعضای هیئت مدیره

رئیس: محمدصادق نیکوخوی

نائب رئیس اول: مصطفی شایگانی انور

خزانه دار: محسن ملک اصلی

عاشورلو،  عباس  بهروزانجمیان،  طاهری،  اله  امین  اعضاء:  سایر 

علی اصغرمحمدیان روشنفکر، محمدعلی  بنایی، عباس طاهری 

ازندریانی، علی رضاامیدی، صفوراصادقیان

اهم اقدامات و فعالیت ها:
کل  ● اداره  استانداری،  با  هم اندیشی  جلسات 

اداره  مالیاتی،  کل  اداره  استان،  دادگستری 
اتحادیه  اطالعات،  وفناوری  ارتباطات  کل 

الکترونیک 
برسی شکایات در شورای انتظامی بدوی ●
و  ● اعضا  مالیاتی  و  بیمه ای  مشکالت  بررسی 

کارکنان 
تعیین و معرفی نماینده جهت حضور در هیئت  ●

بدوی و تجدیدنظر امور مالیاتی استان
تهیه و ابالغ منظم فهرست اعضای سازمان به  ●

ادارات و سازمانها طی بازه زمانی شش ماهه
جمله:  ● از  مدیره  هیئت  مصوبات  پیگیری 

هیئت  انتخابات  برگزاری  برای  برنامه ریزی 
برنامه ریزی         ها،  کارگروه  تشکیل  مدیره، 
جلسات  آموزشی،  دوره های  برگزاری  برای 

مشترک برای تهیه طرح تشکیل تکنوپارک
در  ● برنامه ها  و  اهداف  پیگیری 

کمیسیون های تخصصی از جمله: 
خدمات،  ○ رسته  شرکت  های  بندی  رتبه 

پشتیبانی و نگهداری شبکه وسخت افزار
ارتباط و تعامل بااتحادیه الکترونیک ○
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 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

امضای 
تفاهم نامه های 
راهبردی
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 سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور دوره ششم | سال اول 

۱۴۰۰-۱۳۹۹

تفاهم نامه سه جانبه با شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطالعات و سازمان فناوری اطالعات

میدان داری سازمان نصر برای توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز داده
موضوع تفاهم نامه:

داده  مراکز  ساماندهی  راستای  در  همکاری 
توزیع  شبکه های  اختصاصی،  داده  مراکز  عمومی، 
محتوا و ارائه دهندگان خدمات ابری در شبکه ملی 

اطالعات شامل

محورهای اصلی تفاهم نامه:
و . 1 مقررات  ضوابط،  استاندارد،  تدوین 

روشنامه ها
شناسایی، ارزیابی، ممیزی . 2
طراحی واجرای برنامه های توسعه ای . 3
طریق . 4 از  آموزش  و  ترویج  فرهنگ سازی، 

برگزاری سیمنار و همایش

ماموریت های سازمان نصر:
تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، روشنامه های . 1

مورد نیاز در حیطه موضوع تفاهم نامه 

زیرساخت . 2 توسعه  برنامه  پیشنهاد  و  تدوین 
سرمایه  میزان  برآورد  و  کشور  اطالعاتی 
و  خصوصی  بخش  توسط  نیاز  مورد  گذاری 
پروژه/اقدامات  تعریف  همچنین  و  دولتی 

مرتبط 
اطالع رسانیو . 3 سازی،  فرهنگ  ترویج، 

آموزش در راستای ارتقاء و توسعه بکارگیری 
استانداردهای ملی در مراکز داده شبکه ملی 

اطالعات 
ارزیابی . 4 برای  نیاز  مورد  شاخص های  تدوین 

مستمر  پایش  نامه،  تفاهم  موضوع  ممیزی  و 
آوری  جمع  سامانه  ایجاد  و  موجود  وضع 

اطالعات و گزارشات برخط 
با . 5 راهبری  شورای  مشترك  جلسات  برگزاری 

توان  حداکثر  بکارگیری  راستای  در  ذینفعان 
ارتباطی  و  حاکمیتی  قانونی،  ظرفیت های  و 
مشارکت  و  همراهی  جلب  منظور  به  سازمان 

وزارتخانه ها، سازمانها، کمیسیونها و نهادها 
ی مرتبط 

موجود . 6 تخصصی  توان  حداکثر  بکارگیری 
طریق  از  کارشناسی  خدمات  ارائه  برای 
کارگروه های  تشکیل  تحقیق،  مطالعه، 
و  هم اندیشی  جلسات  برگزاری  تخصصی، 
نظرات  نقطه  و  فنی  شاخص های  گردآوری 

تخصصی کارشناسان و فعاالن صنفی نصر 

دستاورها:
شبکه  ● توسعه  در  خصوصی  بخش  میدان داری 

ملی اطالعات
مراکز  ● مدیریت  حوزه  در  برجسته  نقش آفرینی 

داده
از  ● مالی  حمایت  برای  دولت  مشارکت  جلب 

فعاالن بخش خصوصی صنعت فاوا
عکس: تفاهم 6
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 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

تفاهم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آموزش مشاغل و  آفرینی در کشور با  تحول 
مهارت های نوین فناوری اطالعات

موضوع تفاهم نامه:
انسانی  نیروی  مهارت  افزایش  و  توانمندسازی 
افزایش  و  اطالعات  فناوری  بخش  در  شاغل 
نرم افزار،  با  مرتبط  حوزه های  در  بهره وری 

سخت افزاز، شبکه، هوش مصنوعی، پایگاه داده ها

محورهای اصلی تفاهم نامه:
پژوهی . 1 وآینده  موجود  مشاغل  شناسایی 

مشاغل جدید
دوره های . 2 اجرای  و  برنامه ریزی  نیازسنجی، 

آموزش مهارت 
فراگیری . 3 الزام  قانون  کردن  اجرایی 

آموزش های فنی و حرفه ای و قانون نظام صنفی
ایجاد ظرفیت های مشترک آموزشی، افزایش . 4

تربیت  منظور  به  آموزشی  دوره های  کیفیت 
نیروی کار ماهر

فناوری . 5 بخش  در  شده  تعیین  اهداف  تحقق 
اطالعات و ارتباطات 

فناوری های . 6 گسترش  و  دانش  سطح  ارتقای 
جدید در علوم رایانه و فاوا

کمک به صدور خدمات فاوا به خارج از کشور. 7
مراکز . 8 مجوز  صدور  زمینه  کردن  فراهم 

جوارکارگاهی  مراکز  قالب  در   ICT آموزشی 
و بین کارگاهی

علمی . 9 توان  وافزایش  فنی  دانش  تبادل 
وتجربی مربیان وکارشناسان

ماموریت های سازمان نصر:
انجام نیازسنجی و شناسایی مشاغل موضوع . 1

تفاهم نامه

با . 2 شده  شناسایی  مشاغل  تحلیل  و  تجزیه 
همکاری سازمان به منظور تدوین و بازنگری 

استاندارهای شغلی
صاحب . 3 متخصصان  و  کارشناسان  معرفی 

جهت  حرفه ای  و  فنی  سازمان  به  تجربه 
و  تدوین  تخصصی  کمیته های  در  عضویت 

بازنگری آموزشی
و . 4 علمی  همایش های  و  سمینارها  برگزاری 

کارگاه های آموزشی
مشارکت در تامین نهاده های آموزشی )فضا، . 5

تجهیزات، مربی و...  ( مورد نیاز
داشتن . 6 به  نظارت  تحت  اصناف  نمودن  ملزم 

گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
نام، . 7 ثبت  به  مربوط  هزینه های  پرداخت 

هزینه های  همچنین  و  و....  مشاوره  آزمون، 
کارآموزان معرفی شده از سوی سازمان نصر 

جهت مهارت آموزی
حوزه . 8 اقتصادی  بنگاه های  و  فعاالن  ترغیب 

فناوری جهت بکارگیری و استمرار همکاری 
صالحیت  تایید  دارای  انسانی  نیروهای  با 

حرفه ای و شغلی

دستاوردها:
آموزش  ● حوزه  در  سازمان  شدن  پرچم دار 

مهارت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
ناکارآمد  ● و  قدیمی  درس نامه ها  روزرسانی  به 

حوزه فاوا با مسئولیت سازمان نصر
جدیدترین  ● شناسایی  با  کشور  در  تحول  ایجاد 

به  آن  آموزش  و  جهان  در  فاوا  حوزه  مشاغل 
جوانان کشور
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تفاهم نامه با پارک فناوری اطالعات وارتباطات 

حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار
موضوع تفاهم نامه:

توســعه  بــرای  پشــتیبانی ها  گســترش  منظــور  بــه 
حمایــت  هــدف  بــا  و  دوجانبــه  روابــط  تحکیــم  و 
نرم افــزار،  حــوزه  در  فعــال  ازشــرکت های 
ــا پــارک فنــاوری اطالعــات و  تفاهم نامــه همــکاری ب

رســید. امضــاء  بــه  ارتباطــات 

محورهای اصلی تفاهم نامه:
تهیه اطلس فناوری صنف نرم افزار. 1
خدمت . 2  / محصول  ده  ارتقا  و  شناسایی 

نرم افزاری در سال، کمک به رفع نقاط ضعف 
بازارهای  به  ورود  برای  آن ها  آماده سازی  و 

جهانی

بازارملی . 3 توسعه  درراستای  همکاری 
محتوای  صادرات  و  تولید  جمله:  از   IT
ابری،  خدمات  صادرات  و  تولید  دیجیتال، 
پایه  نرم افزارهای  صنعت  گسترش  تقویت 

ونرم افزارهای سفارش مشتری
همکاری برای تدوین مقررات الزم با تکیه بر . 4

استفاده از ظرفیت قانون بودجه 1401برای 
ساماندهی و توسعه صنعت نرم افزارکشور

ماموریت های سازمان نصر:
پشتیبانی  و  شرکت ها  امور  هماهنگ سازی  وظیفه 
علمی و فنی از اقدامات، در خصوص امور داوری و 

ارتباط با شرکت ها

دستاوردها:
نقش  ایفای  و  کشور  نصر  سازمان  جایگاه  تقویت 
از  تفاهم نامه  در  توافق  مورد  حوزه های  در  محوری 

جمله:
حوزه  ● در  سازمان  تخصصی  ظرفیت  بر  تاکید 

به  سازمان  این  جایگاه  تایید  و  نرم افزاری 
عنوان داور و تعیین کننده کیفیت تولیدات این 

صنعت
محصول  ●  10 انتخاب  برای  سازمان  مرجعیت 

برتر از میان تولیدات متعدد صنعت نرم افزار 
بالقوه  ● ظرفیت  و  تخصصی  توان  از  استفاده 

و  ارتقا  تولید،  برای  کشور  خصوصی  بخش 
صادرات محتوای دیجیتال و خدمات ابری
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تفاهم  با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

تقویت رویکرد علمی و پژوهشی با طراحی پروژه های مشترک

موضوع تفاهم نامه:
و  علمی  آموزشی،  همکاری های  برای  توافق 

پژوهشی

محورهای اصلی تفاهم نامه:
مشترک . 1 پروژه های  اجرای  و  طراحی 

کاری  و  کسب  و  پژوهشی  علمی،  آموزشی، 
اقتصاد  و  اطالعات  فناوری  حوزه های  در 

دیجیتال 
و . 2 سیالبس ها  تدوین  در  مشارکت  و  همکاری 

دوره های آموزشی 
بهره برداری از امکانات و ظرفیت های موجود . 3

دو مرکز جهت اجرای طرح های مشترک
ظرفیت های . 4 از  استفاده  شرایط  تسهیل 

طرفین برای اعضای دو مرکز
ارائه . 5 جهت  مشترک  رویدادهای  برگزاری 

دستاوردهای علمی پژوهشی
از . 6 حاصل  مستندات  و  اطالعات  تبادل 

زمینه های  در  طرفین  بین  همکاری های 

آموزشی، پژوهشی و فناوری 
 همکاری در زمینه های داوری، نظارت، ارائه . 7

سخنرانی، چاپ مقاالت 
معرفی صاحبان کسب و کار و افراد با تجربه . 8

بر اساس نیاز و اولویت های پژوهشگاه، توسط 
سازمان

دستاوردها:
ارتقای  ● و  سازمان  در  پژوهشی  رویکرد  تقویت 

سطح همکاری های سازمان با پژوهشگاه
تثبیت جایگاه سازمان به عنوان نهاد تخصصی  ●

برای مشارکت در پژوهش های حوزه فاوا

تفاهم با سازمان فضایی ایران

فصل تازه برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی فاوا در عرصه 
فناوری های فضایی

موضوع تفاهم نامه:
با  اصلی  محور  هشت  در  هم افزایی  و  همکاری 
بهره گیری از ظرفیت ها، قابلیت ها و امکانات طرفین

محورهای اصلی تفاهم نامه:
استارتاپ های . 1 توسعه  جهت  در  افزایی  هم 

فضا پایه
و . 2 فعال  شرکت های  از  حمایت  و  همکاری 

عالقه مند به موضوعات علوم و فناوری فضایی
همکاری در آموزش کسب و کارها در راستای . 3

استفاده از فناوری های فضایی 
در . 4 کشور  فناوری  فعاالن  به  آگاهی بخشی 

موضوع داده های فضایی
تسهیل استفاده از زیرساخت ها و اطالعات طرفین . 5

از . 6 استفاده  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد 
ظرفیت نخبگان خارج از کشور

جذب، انتقال و گسترش دانش و فناوری های . 7
جدید و کاربردی کردن آن

ماموریت های سازمان نصر:
و . 1 همکاری  فرصت های  شناسایی  و  احصاء 

دعوت از هیئت های تجاری
حضور . 2 و  مشارکت  زمینه های  کردن  فراهم 

فعال اعضاء در پروژه ها و حوزه های اولویت دار 
سازمان فضایی

در اختیار قرار دادن ظرفیت های تخصصی و . 3
اهداف  برای  سازمان  کمسیون های  اجرایی 

سازمان فضایی

عضویت . 4 برای  خاص  تسهیالت  بینی  پیش 
شرکت های استارت آپ فضایی درسازمان

دستاوردها:
صنعت  ● تقویت  طرح  در  سازمان  نقش آفرینی 

فضایی ایران و مشارکت مستقیم در آن
به  ● نصر  سازمان  شدن  شناخته  رسمیت  به 

شرکت های  صالحیت  تشخیص  مرجع  عنوان 
حوزه فضایی

در  ● فاوا  خصوصی  بخش  دادن  مشارکت 
پروژه های ملی سازمان فضایی ایران

ایجاد بستر شکل گیری استارتاپ های جدید  ●
تشکیل صندوق مالی برای کمک به شرکتها با  ●

حمایت سازمان فضایی 
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تفاهم با شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته )صحا(

تدبیر سازمان برای تامین منابع مالی پروژه های بخش خصوصی

موضوع تفاهم نامه:
حمایتی،  اولویت های  شناخت  در  مشارکت 
مناسب  زمینه های  سرمایه گذاری،  فرصت های 
حوزه  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  صادراتی 
فناوری های  بخش  در  ویژه  به  اطالعات  فناوری 

نوظهور Blockchain، VR، AR، IoT و...

محورهای اصلی تفاهم نامه:
فناوری . 1 ایده های  تبدیل  برای  همکاری 

خدمت،  یا  محصول  به  کارآفرینی  و 
رشد  پژوهشی،  دستاوردهای  تجاری سازی 

سریع بنگاه های نوپا و فناور
در . 2 باال  اولویت  دارای  ملی  پروژه های  تعریف 

و  الزم  منابع  جذب  برای  همکاری  کشور، 
و  اعتباری  مالی،  حمایت های  از  بهره گیری 

صدور ضمانت نامه
صندوق های . 3 توسعه  زمینه  در  همکاری 

سرمایه گذاری خطرپذیر
همکاری برای توسعه بنگاه های فعال به ویژه . 4

و  تحقیق  فعالیت های  گسترش  موضوع  با 
توسعه 

و . 5 ایجاد  فناوری،  زمینه  در  همکاری 
تعامالت  و  مشترک  سرمایه گذاری های 
بین المللی با مشارکت بنگاه های فعال بخش 

خصوصی
وصنعتی . 6 مشاوره ای  خدمات  ارائه 

استانداردها،  کسب  فنی،   درزمینه های 
بازاریابی و تهیه طرح های توجیهی

برج های . 7 در  فعال  شرکت های  از  حمایت 
مشترک  گذاری  باسرمایه  اطالعات  فناوری 

اعضا
طرح هابه . 8 اجرای  به  شرکت ها  دادن  سوق 

کنسرسیوم،  قالب  در  مشترک  صورت 
ایجاد  برای  ادغام  مشترک،  سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ، خرید شرکت های کوچک 

و دانش بنیان و سایر روش های توسعه

ماموریت های سازمان نصر:
امکانات . 1 و  ظرفیت ها  بکارگیری  برای  تالش 

تفاهم  مفاد  نمودن  عملیاتی  جهت  موجود 
نامه

متقاضیان . 2 برای  توجیهی  جلسات  برگزاری   
اعطای  کلی  ضوابط  و  شرایط  تشریح  و 

تسهیالت با همکاری صندوق
نظارت بر روند اجرای طرح های حمایت شده . 3
از . 4 حاصل  دستاوردهای  ارائه  به  کمک 

طرح های حمایت شده در قالب های مناسب 
از جمله: نمایشگاه های تخصصی و همایش ها

سازمان . 5 اعضای  هم گرایی  برای  بسترسازی 
در  مرتبط  حقوقی  شخصیت های  ایجاد  و 
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

دستاوردها:
تقویت بنیه مالی بخش خصوصی فاوا از طریق  ●

همکاری با صحا 
حل  ● برای  تدبیر  و  سرمایه   جذب  بستر  ایجاد 

بخش  فعاالن  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
خصوصی 
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صورتجلسات 
شورای مرکزی
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اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

1

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

سیدحسن هاشمی
خراسان رضوی
اصلی شرکت ها

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

2

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

نظام الدین خوارزمی
فارس

اصلی شرکت ها
نایب رییس اول شورای مرکزی

3

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

بردیا بهنیا
مازندران

اصلی مشاوران
نایب رییس دوم شورای مرکزی

4

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

عبدالوحید واحدی
هرمزگان

اصلی شرکت ها
خزانه دار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

5

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

فرشید بخشی نژاد
گیالن

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

6

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

کاظم آیت اللهی
اصفهان

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

7

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

مهیار جلیلیان
کرمانشاه

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

8

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

افشین آشوری
زنجان

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

9

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

سیدحسن هانی طبایی زواره
قم

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

10

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

بابک رسا
قزوین

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

11

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

علیمراد خواجه زاده
کرمان

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

12

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

آزاد معروفی
تهران

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

13

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

سهیل حیدری
آذربایجان شرقی

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

14

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

فرشید دانشگر
آذربایجان غربی
اصلی شرکت ها

عضو شورای مرکزی

15

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

فرهاد کرم زاده
تهران

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی

16

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

علیرضا عابدی نژاد
تهران

اصلی شرکت ها
عضو شورای مرکزی
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17

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

علی حیدری فرد
خوزستان

علی البدل شرکت ها
عضو شورای مرکزی

18

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

اردشیر عظیمی نیا
کردستان

علی البدل شرکت ها
عضو شورای مرکزی

19

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

بهنام کرجی
کرمانشاه

علی البدل شرکت ها
عضو شورای مرکزی

20

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

فرشاد شهبازی
ایالم

اصلی فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

21

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

حامد مخملباف
مرکزی

اصلی فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

22

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

امیر گیالنپور
گیالن

اصلی فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

23

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

مهدی فوالدی مجره
البرز

اصلی فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

24

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

محمدعلی بنایی
همدان

اصلی فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

25

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

مجتبی مرادجو
اردبیل

علی البدل فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

26

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

احمد نیرومند
خراسان رضوی

علی البدل فروشگاه ها
عضو شورای مرکزی

27

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

حمید صالحی فیروزآبادی
یزد

اصلی مشاوران
عضو شورای مرکزی

28

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

احسان مهرآرا
خراسان جنوبی
اصلی مشاوران

عضو شورای مرکزی

29

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

رضا شهرکی شمالی
سیستان و بلوچستان

علی البدل مشاوران
عضو شورای مرکزی

30

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

سعید ماجد
اصفهان

بازرس اصلی
عضو شورای مرکزی

31

نام و نام خانوادگی:
استان:
شاخه:
جایگاه:

داود یعقوبی
البرز

بازرس علی البدل
عضو شورای مرکزی

به درگذشت مهندس حامد مخملباف و همچنین خروج مهندس  ● با توجه 
فوالدی از هیئت مدیره نصر استان، طبق آیین نامه، در حال حاضر آقایان 
مجتبی مرادجو و احمد نیرومند که پیش از این عضو علی البدل شورا بوند، 

به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی معرفی شدند.
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گزارش حضور و غیاب اعضای شورای مرکزی 
سال اول دوره ششم )از اسفند 1399 تا آذر 1400(
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0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای سیدحسن هاشمی

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای نظام الدین خوارزمی

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای بردیا بهنیا

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای عبدالوحید واحدی

1حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای فرشید بخشی نژاد

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای کاظم آیت اللهی

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای مهیار جلیلیان

1حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغایبحاضرحاضرآقای افشین آشوری

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای سیدحسن هانی طبایی زواره

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای بابک رسا

3غایبغایبغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای علیمراد خواجه زاده

5حاضرحاضرحاضرحاضرغایبغایبغایبغایبغایبحاضرحاضرآقای آزاد معروفی

3غایبغایبغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای سهیل حیدری

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای فرشید دانشگر

5حاضرحاضرحاضرحاضرغایبغایبغایبغایبغایبحاضرحاضرآقای فرهاد کرم زاده

5حاضرحاضرحاضرحاضرغایبغایبغایبغایبغایبحاضرحاضرآقای علیرضا عابدی نژاد

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای علی حیدری فرد

4غایبغایبغایبحاضرحاضرغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای اردشیر عظیمی نیا

3غایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای بهنام کرجی

1حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای فرشاد شهبازی

3غایبغایبغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای حامد مخملباف

1حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای امیر گیالنپور

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای مهدی فوالدی مجره

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای محمدعلی بنایی

3غایبغایبغایبحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای مجتبی مرادجو

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای احمد نیرومند

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای حمید صالحی فیروزآبادی

2حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغایبغایبحاضرحاضرحاضرحاضرآقای احسان مهرآرا

9غایبغایبغایبغایبغایبغایبغایبغایبغایبحاضرحاضرآقای رضا شهرکی شمالی

1حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرغایبحاضرآقای سعید ماجد

0حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرآقای داود یعقوبی

توضیحات:
اعضاء اصلی شاخه های مختلف شورای مرکزی، با رنگ سبز و اعضاء علی البدل با رنگ سفید مشخص شده است. ●
بازرس اصلی و علی البدل سازمان، عضو شورای مرکزی نبوده و حضور ایشان در جلسات شورا اجباری نمی باشد اما با توجه به روال و عرف سازمان و جهت  ●

اطالع، حضور و غیاب این افراد نیز در گزارش فعالیت اعضاء شورا ثبت شده است.
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صورتجلسات شورای مرکزی ششم در سال اول؛ از اسفند 99 تا آذر 1400

تصمیمات و مصوبات 10 جلسه شورای مرکزی
شورای مرکزی ششم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، جلسات خود در سال اول را از اسفند ماه سال 99 
آغاز کرد و تا 16 آذرماه 1400 با برگزاری 10 جلسه، ضمن بررسی نیازها و مطالبات بخش خصوصی صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، تصمیماتی را برای پیشبرد اهداف و برنامه های کالن سازمان اتخاذ کرد.

در ادامه صورتجلسات شورای مرکزی، شامل اهم موضوعات و مصوبات ذکر شده است.

نتیجهشرح مصوبهتاریخ جلسهشماره جلسهردیف

111399/12/12

غیر  و  حضوری  صورت  به  شورا،  اعضای  از  نفر   19 درخواست  به  ششم  دوره  مرکزی  شورای  نشست  اولین 
حضوری )ویدئو کنفرانس( برگزار شد. این نشست با حضور کلیه اعضاء و راس ساعت 10:30 با تالوت آیاتی 

چند از کالم ا... آغاز شد.
ششم،  دوره  منتخبین  به  خوشامدگویی  ضمن  مرکزی  شورای  پنجم  دوره  رئیس  عشری،  اثنی  آقای  ابتدا 

توضیحات کوتاهی در باره اقدامات انجام شده در دوره پنجم ارائه نمودند. 
-

2
1

1399/12/12

در ادامه ضمن تشکر از آقای اثنی عشری، پیشنهاد شد آقای خوارزمی از اعضای منتخب که رای اول انتخابات 
شورای مرکزی را کسب نموده اند به عنوان رئیس شورای مرکزی تا انتخاب 3 گزینه پیشنهادی رئیس سازمان 
جهت معرفی به ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران، انتخاب و اعضای هیئت رئیسه نیز طبق برنامه در 

جلسات بعدی تعیین گردند.
این موضوع به رای گیری گذاشته شد و آقای نظام الدین خوارزمی به اتفاق آراء، به عنوان رییس شورای مرکزی 
اعضای  تصمیم  به  بنا  و  شد  ایشان  تحویل  سازمان  دبیرخانه  و  انتخاب  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
شورا، مصوب شد که برای تعیین سه کاندیدای ریاست، نواب رییس و خزانه دار نصر کشور، حداکثر تا پایان 

فروردین ماه سال آینده تنفس اعالم شود.
آقای اثنی عشری با آرزوی موفقیت برای اعضای شورای مرکزی دوره ششم، با توجه به انتخاب آقای خوارزمی 

به عنوان رئیس شورای مرکزی، اداره جلسه را تحویل ایشان نموده و از حضار خداحافظی کردند.

انجام شد

311399/12/12

آقای قنبری گزارشی از برگزاری آزمون مشاوران احراز صالحیت مشاوران پایه سه و نتایج آزمون سال 99 ارائه 
نمودند و در خصوص نمرات اعضاء اظهار داشتند پیشنهاد دبیرخانه سازمان بر مالک قرار دادن نمره 9 برای 
قبولی در آزمون است و افزودند در صورت تایید نمره 10 برای قبولی در آزمون، تعداد پذیرفته شدگان 33 
نفر، در صورت پذیرش نمره 9، این تعداد به 48 نفر افزایش می یابد و در صورت پذیرش نمره 8 تعداد پذیرفته 

شدگان 66 نفر خواهد بود.
در ادامه پس از بحث و بررسی و اعالم نظر اعضا، مقرر گردید، نمره 8 برای قبولی در آزمون، مالک قرار گیرد 
و دبیرخانه سازمان پس از تهیه لیست نهایی  بر این اساس، نسبت به اعالم نتایج آزمون مشاوران سال 99 
اقدام نماید و فرآیند برگزاری آزمون و انتخاب سواالت در سال آتی توسط کمیسیون مربوطه مورد بررسی، 

بازبینی و اصالح قرار گیرد.

انجام شد

421400/02/07

برگزاری  نحوه  موضوع  مرکزی،  شورای  اعضای  پیشنهادات  و  نظرات  استماع  و  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس 
انتخابات و رای گیری به رای گیری گذاشته شد. نظر به اینکه مطابق با ماده 62 آیین نامه سازمان، جلسات 
شورای مرکزی با حضور حداقل 12 نفر از اعضاء اصلی شاخه های مختلف رسمیت خواهد یافت و اعضاء اصلی 
غایب، می توانند برای رای گیری های شورای مرکزی، به یکی از اعضاء اصلی یا علی البدل دیگر وکالت دهند، 
با توجه به شرایط حاد شیوع ویروس، کرونا و محدودیت های ناشی از آن، »با اکثریت آراء مصوب شد رسمیت 
جلسه برای برگزاری انتخاب سه نفر از اعضای شورا به عنوان رییس سازمان، نواب رییس و خزانه دار، مجموع 
اعضای حاضر با حضور فیزیکی و مجازی در نظر گرفته شود و تعداد وکالت کتابت آراء افزایش پیدا خواهد 

کرد.«
مقرر شد جلسه آتی شورای مرکزی از ساعت 10:30 الی 12:30 روز یکشنبه مورخ 1400/02/19 برگزار گردد.

انجام شد

انجام شدتقویم پیشنهادی جلسات شورای مرکزی در سال 1400 مصوب گردید.521400/02/07

621400/02/07

پیشنهاد کاندیداتوری آقایان خوارزمی، هاشمی، معروفی و بخشی نژاد مطابق با ماده 66 آیین نامه در این 
جلسه رسمًا اعالم شد تا اعضای شورا فرصت کافی برای بررسی رزومه کاندیداها را داشته باشند و در نشست 

آتی شورای مرکزی از بین کاندیداها سه نفر انتخاب شوند. 
ضمنًا نهایتًا تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/02/18، امکان انصراف کاندیداها و یا اعالم کاندیداتوری 

اعضای دیگر در هر بخش وجود خواهد داشت.
انجام شد

721400/02/07
انجام شدآقایان هاشمی و بهنیا برای نواب رییسی و آشوری، مخملباف و واحدی برای خزانه داری اعالم کاندیداتوری کردند.
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نتیجهشرح مصوبهتاریخ جلسهشماره جلسهردیف

82

1400/02/07

آقای قنبری اظهار داشتند بحث اعتبار سنجی امنیتی تجهیزات، سامانه ها و سکوهای ارائه کننده خدمات 
که از الزامات فضای مجازی می باشد با هدف حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه ها و سکوهای فضای 
مجازی یا الزامات امنیتی شبکه ملی اطالعات، ایجاد فرآیندهای شفاف اعطای گواهی امنیتی به تجهیزات، 
ایجاد آزمایشگاه های تخصصی و     شکل گیری نظام نظارت مستمر بر وضعیت امنیت تجهیزات، سامانه ها و 

سکوهای فضای مجازی کشور مصوب شده است.
کارگروهی به منظور راهبری نظام اعتبار سنجی امنیتی تجهیزات، سامانه ها و سکوهای فضای مجازی کشور 

در ارکان آن پیش بینی شده است که این کارگروه متشکل است از:
5- نماینده پلیس فتای ن.ا.ج.ا؛

6- نماینده سازمان پدافند غیر عامل کشور؛
7- نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.

1- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛                
2- نماینده وزارت اطالعات؛

3- نماینده سازمان ملی استاندارد؛
4- نماینده مرکز افتای ریاست جمهوری؛

در ادامه با توجه به اینکه آقایان عابدی نژاد و ماجد در حوزه امنیت فعالیت می نمایند پیشنهاد شد تا در این 
زمینه مشارکت و همراهی داشته باشند و مقرر شد کمیسیون تخصصی مرتبط با این موضوع در سازمان نصر 
کشور تشکیل و تا شروع به فعالیت آن کارگروهی توسط آقای عابدینی نژاد به منظور بررسی سند نظام اعتبار 

سنجی تشکیل و کار را جلو ببرد.
مقرر شد »آقای قنبری و آقای عابدی نژاد با هماهنگی و بسته به سطح موضوعات در جلسات کارگروه شرکت 

فرمایند و مسئول هماهنگی و تنظیم نظرات نصر آقای عابدی نژاد خواهند بود.«
اعالم  کمیسیون  این  در  مشارکت  به  تمایل  صورت  در  تا  شد  درخواست  اعضا  از  کمیسیون  تشکیل  جهت 
آمادگی نمایند و نسبت به معرفی افراد صاحب نظر و موثر در این زمینه که در هیئت مدیره نصر استان و یا 

خارج از آن می باشند مساعدت فرمایند.

انجام شد

921400/02/07

آقای آشوری بیان داشتند پس از نصب، استقرار و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در سازمان نصر کشور، 
اطالعات مربوط به نصرهای استانی در تاریخ 99/04/21 در سامانه آموزش مجازی ثبت و طی ارسال ایمیل از 
نصرهای استانی درخواست گردید تا به لینک آموزش مجازی مراجعه و ظرف مدت دوماه تحت آموزش مجازی 
با تغییر روسای هیئت مدیره نصرهای استانی و تغییرات احتمالی، مجددًا دسترسی برای روسا،  قرار گیرند. 
تحت  مجازی،  آموزش  لینک  به  مراجعه  با  شد  درخواست  و  تعریف  استانی  نصرهای  دبیرخانه های  و  دبیران 
آموزش قرار گیرند که متاسفانه هنوز انجام نشده است. لذا مقرر شد ضمن هماهنگی و مکاتبه مجدد با نظام های 

استانی درخواست شود تا تاریخ 1400/02/15، نسبت به عملیاتی نمودن اتوماسیون اداری اقدام نمایند.

انجام شد

1021400/02/07

آقای معروفی با اشاره به اینکه امسال قرار است مجوز نمایشگاه را به نام شرکت های احراز صالحیت شده در 
زمینه برگزاری نمایشگاه صادر کنند، اظهار داشتند هر ساله دبیرخانه ای ذیل سازمان نصر کشور به منظور 
هماهنگی و انجام امور مربوط به نمایشگاه تشکیل می شود که باید شروع به فعالیت نماید و کمیته الکامپ 
از آقایان خوارزمی، هاشمی، قنبری، معروفی، خزانه دار سازمان و اعضای عالقمند به مشارکت در  متشکل 
این زمینه تشکیل و با توجه به محدودیت زمان باقیمانده تا زمان تعیین شده در تقویم نمایشگاهی، پیشنهاد 
کردند تا شورای مرکزی به آن کمیته اختیار تام بدهد برای موضوعات مرتبط و مذاکرات با نمایشگاه و شرکت 

راهکار و تفاهم نامه با شرکت مذکور و استفاده از ظرفیت استان ها.
مقرر شد »کمیته الکامپ مجدانه موضوعات الکامپ را پیگیری نماید و جلسه با مدیرعامل نمایشگاه و شرکت 
راهکار، صدور مجوز برگزاری نمایشگاه به نام سازمان و پیگیری به منظور تغییر زمان برگزاری الکامپ در اولویت 
برنامه کاری کمیته الکامپ قرار گیرد.« و شروع فعالیت دبیرخانه الکامپ منوط به رسیدن به خروجی منطقی شود.

انجام شد

1121400/02/07

استناد  به  ساله  هر  انسانی  نیروی  و  فاوا  خدمات  تعرفه  دستمزد  و  حقوق  بخش  داشتند  بیان  معروفی  آقای 
بخشنامه های شورای عالی کار و نرخ تورم افزایش پیدا می کند و پیشنهاد افزایش 40 درصدی برای این بخش 

انجام شدرا در سال جاری داشتند که به اتفاق آراء نرخ افزایش 40% در بخش حقوق و دستمزد تعرفه مصوب گردید.

1221400/02/07

آقای صالحی توضیحات مبسوطی را پیرامون نامه حقوقی وزیر IT به وزیر صمت در خصوص ارجاع موضوع 
خاص بودن صنف رایانه طبق ماده 55 قانون نظام صنفی رایانه ای ارائه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر مقرر 
شد »دبیرخانه با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از یک فرد حقوقی، آقایان قنبری، صالحی، 
آیت اللهی و دیگر اعضای شورای مرکزی که عالقمند به مشارکت در این زمینه هستند، اقدام و موضوعات 

مرتبط مجدانه پیگیری شود.«
در همین خصوص مقرر شد آقای صالحی پرونده مستندات مربوطه موجود را در اختیار دبیرخانه سازمان قرار دهند.

-

132
1400/02/07

آقای آشوری ضمن اشاره به ضرورت صدور مجوز برای تعمیرگران، مشاوران و تحلیلگران حوزه بالک چین و رمز 
ارز و شرکت های ارائه دهنده خدمات و فروش قدرت پردازش بیان داشتند پیرو مصوبات هیئت وزیران در اعالم 
فعالیت استخراج رمز ارز به عنوان صنعت ساماندهی تجهیزات ماینینگ کشور در قالب طرح خود اظهاری که 
منجر به رفع مشکالت تعزیراتی و مالکیت این نوع تجهیزات گردیده است و با تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن 
موضوع تعمیرات و ارائه سرویس های فنی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری به تجهیزات مربوطه، کمیسیون رمز 
ارز و بالک چین برای شناسایی و ساماندهی فعالین این حوزه اقدام به تشکیل کارگروه تولید و تعمیرات تجهیزات 
ماینینگ نموده و با بررسی و کارشناسی دقیق اقدام به تهیه ضوابط و الزامات مجوزات تعمیرکاران عضو سازمان 
انجام شده در خصوص  رایزنی های  با توجه  افزودند  آقای قنبری در همین خصوص  نظام صنفی نموده است. 
توقف برخوردهای انتظامی و تعزیراتی با صنف تعمیرکاران و بنا به درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و نیروی انتظامی کشور مبنی بر معرفی واحدهای مجاز تعمیرات ماینینگ، ضروری است در اسرع وقت ممکن 
اقدامات تکمیل اطالعات برای اعطای مجوز اولیه و رعایت فرآیند انجام کار، مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد. 
موافقت  مورد  پیشنهاد  این  »کلیات  مرکزی  شورای  اعضای  پیشنهادات  و  نظرات  استماع  از  پس  ادامه  در 

اصولی قرار گرفت و مقرر شد جزییات آن در جلسه آتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.«

انجام شد
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1431400/02/19

با عنایت به اینکه روش اجرای ماده 66 براساس نظر اعضای شورای مرکزی می باشد و قانون گذار روشی را به 
شورای مرکزی نظام تحمیل نکرده، شورای مرکزی مختار است براساس نظر مصوب اعضاء در این خصوص 
تعیین  برای  دوره  این  در  گیری  رای  شیوه  که  شد  مصوب  شورا  اعضای  نظر  با  نماید،  اقدام  و  گیری  تصمیم 
منتخبین پیشنهادی به رییس محترم جمهور مطابق با دوره اول و دوم شورای مرکزی و با انتخاب حداکثر سه 

نفر در هر برگ رای صورت گیرد.
انجام شد

1531400/02/19

پیرو کاندیداتوری آقایان خوارزمی، هاشمی، معروفی و بخشی نژاد در جلسه قبل، رای گیری به صورت کتبی 
انجام شد که نتیجه آن به شرح ذیل اعالم گردید:

آقای خوارزمی با 18 رای نفر اول و به عنوان کاندیدای ریاست سازمان	 
آقای هاشمی با 18 رای نفر دوم	 
آقای بخشی نژاد با 10 رای نفر سوم	 

ضمنًا مصوب شد در صورت انتخاب هریک از نفرات اول و دوم به عنوان ریاست سازمان، نفر دیگر به عنوان 
نایب رییس اول محسوب شود.

انجام شد

1631400/02/19

پیرو کاندیداتوری آقایان هاشمی و بهنیا به عنوان نواب رییس و آقایان مخملباف و واحدی به عنوان خزانه دار، 
رای گیری بصورت کتبی بعمل آمد و در نهایت آقای هاشمی به عنوان نایب رییس اول، آقای بهنیا به عنوان 

انجام شدنایب رییس دوم و آقای واحدی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

173
1400/02/19

فضای  خدمات  و  اینترنت  افتا،  پژوهش،  و  آموزش  کمیسیون های  قبل،  دوره  در  داشتند  بیان  قنبری  آقای 
و  قوانین  داده،  مراکز  و  شبکه  فاوا(،  کاالهای  تامین  )زنجیره  افزار  سخت  نمایشگاه،  و  بین الملل  مجازی، 

مقررات، مشاوران، نرم افزار و رمز ارز و بالکچین در سازمان نصر کشور تشکیل و فعالیت داشته اند.
جهت  منتخب  افراد  معرفی  به  نسبت  استانی  نصرهای  کمیسیون ها،  فراخوان  ارسال  پیرو  افزودند  ایشان 
عضویت در کمیسیون های کشور اقدام نمودند که پس از تجمیع نظرات نظام های استانی و ارزیابی و بازآرایی 

باید عضوگیری جدید داشته باشیم.
آقای قنبری ضمن اشاره به نقش کمیسیون های تخصصی سازمان در حوزه های مختلف فناوری اطالعات، ارایه 
نظرات کارشناسی جهت رسیدگی سازمان به مسائل و مشکالت امور کسب و کار اعضاء و همچنین مشاوره 
تخصصی به سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر و فعال در بخش حاکمیت، به لزوم عضویت، مشارکت و همراهی 
و راهبری فعالیت کمیسیون در راستای  به منظور هماهنگی  یا دو عضو شورا در هر کمیسیون  حداقل یک 
اهداف شورای مرکزی و ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در صحن شورای مرکزی تاکید نمودند و مقرر شد 

»اعضای شورا اعالم نمایند در چه کمیسیونی تمایل دارند که مشارکت و همراهی داشته باشند.«
در ادامه پیشنهاداتی به منظور بهبود به شرح ذیل مطرح و مقرر شد در بازآرایی جدید کمیسیون ها مد نظر 

قرار گیرند:
آقای هاشمی پیشنهاد کردند: کمیسیون بین الملل از نمایشگاه تفکیک و با توجه به شرایط جدید حاکم  ●

بر کشور امور بین الملل در قالب کمیسیونی مستقل پیگیری و دنبال شود. ایشان اظهار داشتند در دوره 
جلسات  در  مرکزی  شورای  نماینده  عنوان  به  ایشان  و  داشته ایم  نمایشگاهی  جلسه   100 بر  بالغ  قبل 
شرکت داشتند و در این دوره نیز باید کارگروهی به منظور راهبری و انجام امور اجرایی نمایشگاه متشکل 

از همکاران درون دبیرخانه و بیرون از آن تشکیل و تقسیم کار به تناسب موضوعات در آن صورت گیرد.
کمیسیون ها  ● دبیر  و  رییس  انتخاب  ویژه  به  و  کمیسیون ها  در  عضوگیری  کردند:  پیشنهاد  ماجد  آقای 

مبتنی بر توانمندی های فردی، شایسته ساالری و توانایی افراد در برقراری ارتباطات موثر جهت پیشبرد 
اهداف کمیسیون صورت گیرد و عالوه بر توجه به رزومه افراد، موارد فوق الذکر نیز مدنظر قرار گیرند و 
به منظور عدم تعارض  برای متقاضیان عضویت در کمیسیون ها در نظر گرفته شود. همچنین  چارچوبی 
کمیسیون های استانی با کمیسیون های کشوری، هم از منظر قانونی و هم به لحاظ مصالح صنف الزم است 

راهکار و سازوکاری مشخص شود و فرآیند آن به نهادهای حاکمیتی نیز اعالم شود.
آقای صالحی پیشنهاد کردند: دبیرخانه و یا کمیسیون تدوین مقررات، آیین نامه ای الزام آور برای تعیین  ●

ارائه  هدف  با  افزودند  و  شود  تدوین  و  تهیه  کشور،  سازمان  و  باالدستی  سازمان های  با  ارتباطات  نحوه 
خدمات رفاهی به اعضای سازمان در سراسر کشور و به منظور ایجاد انگیزه، کمیسیون رفاهی را در نصر 

کشور تشکیل شود.
آقای قنبری ضمن اشاره به درخواست اعضای شورا و نصرهای استانی برای تشکیل کمیسیون های جدید،  ●

بیان داشتند در پیشنهاد نهایی که خدمت دوستان ارائه خواهد شد سازوکاری را خواهیم داشت که برای 
رشته های جدید کارگروهی ایجاد تا در ادامه و در صورت لزوم به کمیسیون تبدیل شوند.

کمیسیون ها،  ● نامه  آیین  اصالح  و  بازنگری  منظور  به  نیز  مقررات  قوانین  »کمیسیون  شد  مقرر  نهایت  در 
بازآرایی و تعیین چارچوب های کمیسیون ها و همچنین تقسیم کار کمیسیون های کشوری تشکیل شود و 

در جلسه آتی شورا در خصوص کمیسیون های نصر کشور تصمیم گیری شود.«

به جلسات 
آتی موکول 

شد

1831400/02/19

موضوع انتخاب اعضای شورای انتظامی تجدید نظر نصر استان اصفهان با تصویب اعضای شورای مرکزی در 
دستور این جلسه قرار گرفت و آقایان جعفر نفیسی و مرتضی افشار برای عضویت در شورای انتظامی تجدید 

انجام شدنظر استان اصفهان برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
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194

1400/03/25

آقای قنبری بیان داشتند: در نشست قبلی اشاره کردیم که در ابتدای فعالیت هر دوره از شورای مرکزی فهرست 
کمیسیون ها و گزارش عملکردشان مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر آن اساس در خصوص اصالح ساختار و اعضای 
کمیسیون تصمیم گیری می شود. تشکیل کمیسیون جدید منوط به طرح پیشنهاد در شورا و تصویب آن می باشد. 
پیرو مصوبه نشست قبل مقرر شد کمیسیون قوانین مقررات به همین منظور برگزار و گزارش آن در این نشست 

ارائه گردد.
جلسه کمیسیون قوانین و مقررات با دعوت از اعضای قبلی برگزار شد. در آن جلسه به دلیل اهمیت موضوعات 
قابل بررسی از آقایان خوارزمی و هاشمی نیز خواهش کردیم تا در جلسه حضور یابند. در ابتدا مقرر شد آیین نامه 
تشکیل کمیسیون ها بر اساس نظرات و پیشنهادات حاضران در جلسه مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. آیین نامه 
با اعمال نظرات دوستان در آن جلسه نهایی شد. کمیسیون ها چون بازوی مشورتی سازمان هستند باید هم چابک 
باشند و هم چاالک و از طرفی این طور نباشد که افراد در کمیسیون ها خودشان یک مصوبه ای را بدون هماهنگی 
و اخذ تایید از رییس سازمان منتشر نمایند. در آن نشست پیشنهادی داشتیم که آقای آیت  اللهی مسئولیت 
کمیسیون قوانین و مقررات را برعهده بگیرند و قرار شد کمیسیون های قبلی تا تشکیل کمیسیون های جدید معلق 

شوند. همچنین قرار شد چند کمیسیون جدید از جمله کمیسیون بازی های رایانه ای در این دوره تشکیل شود.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر »آیین نامه کمیسیون ها که به تصویب کمیسیون 
قوانین و مقررات رسیده بود به تصویب شورا رسید. همچنین با تصویب اعضای شورا آقای آیت اللهی به عنوان 

رییس کمیسیون قوانین و مقررات انتخاب شدند.« 
در ادامه پیشنهاد شد در بحث کمیسیون ها موضوعات اجرایی از موضوعات غیر اجرایی و عملیاتی تفکیک و برای 
موضوعات اجرایی سازوکار مناسبی پیش بینی شود و تقسیم کار صورت گیرد. به طور مثال بحث بین الملل در 

قالب یک معاونت با مسئولیت یکی از اعضای شورای مرکزی در دبیرخانه سازمان فعالیت نماید.
مقرر شد فهرست متقاضیان عضویت در کمیسیون ها در گروه شورا منتشر و پیشنهادات واصله از سوی اعضای 
شورا جهت افزودن افراد جدید در فهرست مذکور منظور گردد و فهرست اعضای کمیسیون ها توسط هیئت 

رئیسه نهایی و تایید گردد.
با  انتها  آقایان خوارزمی و قنبری و بهنیا در جلسات کمیسیون قوانین و مقررات شرکت نمایند. در  مقرر شد 
عنایت به توضیحات آقای عرفانیان مبنی بر لزوم تایید صالحیت اعضای کمیسیون ها و اعضای شورای انتظامی، 
گردد. ارسال  سازمان  حراست  برای  صالحیت  تایید  و  استعالم  جهت  نظر  مورد  افراد  فهرست  شد  مقرر 

انجام شد

204
1400/03/25

آقای آشوری بیان داشتند این موضوع در نشست قبلی شورای مرکزی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. بحث 
یا مدرک تحصیلی  تعمیرکاران تقریبًا در جریان عملیاتی شدن است در مورد صدور مجوزها و بحث مدارک 
سرعت  با  تعمیرکاران  عضویت  فرآیند  طی  تسهیل گری  منظور  به  الزم  بررسی های  است  مقتضی  مدیرعامل 
بیشتر صورت گیرد. رگوالتوری این حوزه سخت است ولی نه به این معنا که این مهم انجام نشود. ضروری است 
خیلی سنجیده عمل کنیم و اگر کسی خطا کرد باید ضمانت نامه اش ضبط شود. ایشان در ادامه به حق عضویت 
پیشنهادی کارگروه مربوطه اشاره و افزودند میزان حق عضویت اهمیت چندانی نداشته و تعیین آن می تواند در 

اختیار نصرهای استانی باشد.
در ادامه آقای خوارزمی بیان داشتند تعمیرکاران می توانند به تناسب شرایطی که دارند در یکی از شاخه های 
مشاوران، فروشگاه ها و شرکت ها با ارائه مدارک مربوطه عضو شوند. الزم به ذکر است که در این زمینه سازوکار و 

فرآیند قانونی و دستورالعمل اجرایی باید پیش بینی شود.
مبلغ پیشنهادی کارگروه مربوطه برای صدور مجوز فعالیت تعمیرکاران پنج میلیون تومان می باشد که مقرر شد 
»مبلغ پیشنهادی سقف در نظر گرفته شود و اعمال تخفیف بر روی سقف تعیین شده بر عهده نظام های استانی باشد.«
در پایان ضمن تشکر از نظرات و پیشنهادات نصر استان مازندران که توسط آقای بهنیا ارائه گردید از سایر اعضا 
درخواست شد تا نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه به کمیسیون رمزارز و بالکچین نصر کشور ارسال کنند. و قرار 
شد کمیسیون مذکور کار خود را مبتنی بر آیین نامه موجود آغاز و در نشست آتی تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد. 

به جلسات 
آتی موکول 

شد

214

1400/03/25

آقای آشوری بیان داشتند در جلساتی که با مجلس و نهادها و سازمان های تصمیم گیر و تصمیم ساز داشتیم 
این موضوع مطرح شد که عالوه بر بحث رمزارز و ماینینگ، حوزه تبادل نیز مورد توجه قرار گیرد و بر همین 
اساس از سوی دولت و مجلس و طی سند باالدستی فضای مجازی وظیفه تدوین الیحه در این زمینه به سازمان 
نصر کشور محول شد و قرار شد ما الیحه رگوالتوری و دستورالعمل خودتنظیم گری را برای دوستان حوزه 

تبادل آماده کنیم. 
در جلسه کمیسیون رمزارز و بالکچین مصوب شد که سازمان نصر کشور به همراه انجمن فینتک و انجمن 
سازمان  مذکور،  انجمن های  همکاری  به  تمایل  عدم  صورت  در  و  نماید  اقدام  زمینه  این  در  بالکچین  علمی 

مستقاًل این کار را انجام دهد.
در ادامه آقای آشتیانی افزودند: در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شد که بانک مرکزی با همکاری 
و  فینتک  انجمن  همراهی  و  کشور(  نصر  بالکچین  و  رمزارز  )کمیسیون  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
انجمن علمی بالکچین، دستورالعمل خارج از نظام مجوزدهی سنتی بر حوزه تبادل و رمرارز را پیاده سازی 
کند. پس از آن دوازده جلسه مشترک در بانک مرکزی پیرامون این موضوع برگزار شد. و قرار شد این کار با 
یک روش کامل و جامع انجام شود که همزمان بتواند موارد تحریمی را در نظر بگیرد، حوزه تبادالت رمزارز 
را نظام مند و چارچوب مند کند و هم به نهادهای ناظر اطمینان دهد که اطالعات واقعی و صحیح وجود دارد. 
این طرح تهیه و تنظیم شد و برای بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران ارسال شد. بانک مرکزی 
متاسفانه بدون هماهنگی با هیئت وزیران آن را در هیئت عامل ارائه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمود. 
در ادامه موضوع در جلسه ای مشترک در مرکز ملی فضای مجازی مطرح و سپس یک سند باالدستی توسط 

مرکز ملی فضای مجازی به کلیه دستگاه ها ابالغ شد که غالب محتوای آن برگرفته از نوشتار ما بوده است. 
پس از استماع توضیحات آقایان آشوری و آشتیانی مقرر شد دوستان کمیسیون رمزارز و بالکچین سازمان از 
انجمن فینتک و انجمن علمی بالکچین دعوت کنند تا در زمینه تدوین الیحه و دستورالعمل خود تنظیم گری 
و پیاده سازی آن مشارکت داشته باشند. با توجه به نقش محوری سازمان در این زمینه مقرر شد موضوعاتی 
که سه تشکل بر روی آن اتفاق نظر دارند با امضای مشترک اعالم گردد و در مواردی که اختالف نظر وجود 

دارد سازمان مستقاًل اعالم نظر نماید.

انجام شد
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2241400/03/25

درخواست نصر تهران در خصوص اصالح فرآیند صدور مجوز رتبه 2 مشاوران حوزه فناوری اطالعات طرح 
و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد »پس از تایید پرونده متقاضیان ارتقاء رتبه 3 به 2 توسط کمیته احراز 
استانی و کمیته احراز مرکزی، پروانه احراز صالحیت مشاوره و نظارت فناوری اطالعات و ارتباطات مشاوران 
رشته های  شد  مقرر  همچنین  گردد.  صادر  استانی  نظام های  توسط  شده،  تایید  رتبه  به  توجه  با  حقیقی 

مشاوران رتبه 2، توسط کمیته احراز مرکزی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.«

انجام شد

2341400/03/25
آقایان جعفر فرج لی عباسی و حامد جمشیدی برای عضویت در شورای انتظامی تجدید نظر استان آذربایجان 
توسط  مذکور  افراد  صالحیت  احراز  تایید  فرآیند  شد  مقرر  و  گردیدند  انتخاب  سال  سه  مدت  برای  شرقی 

حراست نصر سازمان طی و جهت صدور احکام اعالم شود.
انجام شد

2441400/03/25

مستندًا به آیین نامه تشکیل کمیته ارزشیابی و احراز صالحیت مشاوران پایه 2 فناوری اطالعات و ارتباطات، 
برای انتخاب دو نفر از بین اعضای مشاور شورای مرکزی به پیشنهاد آقای صالحی ایشان به عنوان عضو علی 
نمایندگان  از  کشتکاران  و  الیق  آقایان  و  شدند  انتخاب  اصلی  عضو  عنوان  به  مهرآرا  و  بهنیا  آقایان  و  البدل 
به عنوان اعضای  تایید شورای مرکزی  با  آقای خوارزمی  به همراه  پیشنهادی کمیته های احراز نظام استانی 

کمیته احراز مرکزی انتخاب شدند.

انجام شد

255
1400/04/15

در ابتدای جلسه آقای خوارزمی ضمن خوشامدگویی به اعضاء و آقای صدیق مشاور وزیر و رییس پارک فناوری 
ادامه  و در  نموده  آغاز  را  این نشست حضور داشتند، جلسه  به عنوان میهمان در  ارتباطات، که  و  اطالعات 
سمع  به  و  ارائه  قنبری  آقای  توسط  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  اخیر  یکماهه  اقدامات  اهم  گزارش 

حاضران در جلسه رسید.
سپس پیرو گزارش آقای قنبری در چهارمین نشست شورای مرکزی »در خصوص امضای تفاهم نامه همکاری 
میان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و پارک فناوری اطالعات و ارتباطات«، آقای صدیق به بیان توضیحاتی 
تشریح  ضمن  و  پرداختند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پارک  ظرفیت های  و  جایگاه  تبیین  خصوص  در 
رایانه ای کشور اعالم  با سازمان نظام صنفی  محورهای همکاری های      فی مابین جهت همکاری و همراهی 

آمادگی نمودند. 
وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  هاشمی  ستار  آقای  با  مشترک  جلسه  از  گزارشی  خوارزمی  آقای  ادامه  در 
ارتباطات و فناوری اطالعات پیرامون موضوع)5G( را ارائه و مقرر شد آقای آشوری )با همکاری آقای خواجه 
در  مربوطه  طرح  راهبری  و  تسری  زمینه  در  فی مابین  همکاری های  جهت  سازمان  نماینده  عنوان  به  زاده(، 

نصرهای استانی به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات معرفی شوند. 

انجام شد

26
27

5

5

1400/04/15

1400/04/15

ارائه  منظور  به  تا  بود  شده  دعوت  تهران  نصر  سازمان  مدیره  هیئت  رییس  اسالمی،  آقای  از  نشست  این  در 
ایشان،  حضور  عدم  به  توجه  با  که  یابند  حضور  شورا  جلسه  در  الکامپ  نمایشگاه  برگزاری  پیرامون  گزارش 
آقای هاشمی گزارش مبسوطی از برگزاری جلسات مشترک با مدیر عامل نمایشگاه، شرکت راهکار و کمیته 
و  نظرات  ارائه  به  اعضا  از  هریک  ادامه  در  رساندند.  جلسه  در  حاضران  سمع  به  را  الکامپ  گذاری  سیاست 
پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آمار ثبت نام شدگان، عدم 
نهایتًا  و  مجری  دقیق  برنامه ریزی  عدم  و  نامناسب  زمان  دلیل  به  نمایشگاه  در  حضور  جهت  اعضا  استقبال 
کنسلی نمایشگاه، عدم رعایت اصول حرفه ای در فرآیند برگزاری نمایشگاه، نارضایتی و شکایت اعضا از نحوه 
تنظیم قرارداد اجاره غرفه و... ،  »مقرر شد با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه مطابق با پیش بینی نصر کشور 
به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، برنامه ریزی و اقدامات مقتضی به منظور اصالح و بهبود 

فرآیند برگزاری نمایشگاه صورت گیرد.«

انجام شد

آیین نامه معامالت نصر کشور توسط آقای واحدی ارائه شد و با درنظر گرفتن اصالحات پیشنهادی اعضا، آیین 2851400/04/15
نامه معامالت نصر کشور به شرح پیوست به تصویب اعضا رسید.

انجام شد

در خصوص تسهیم درآمد حاصله از برگزاری آزمون مشاوران سال 99، مقرر گردید، 30 درصد سهم نظام های 2951400/04/15
استانی و 70 درصد سهم سازمان نصر کشور در نظر گرفته شود.

انجام شد

305
1400/04/15

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اشکاالت موجود در تعرفه، مقرر شد اعضای شورا نسبت به بررسی تعرفه 
و اعالم نظرات و پیشنهادات خود اقدام و موضوع در نشست فوق العاده شورا در تاریخ 1400/04/22، مورد 

تصمیم گیری قرار گیرد.
انجام شد
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315
1400/04/15

آقای آیت اللهی ضمن ارائه گزارش از برگزاری اولین نشست کمیسیون قوانین مقررات، فهرست کمیسیون های 
نصر کشور را که به تصویب کمیسیون قوانین مقررات رسیده است را به شرح ذیل جهت تصویب شورا ارائه 

نمودند:
کمیسیون  افزار،  سخت  کمیسیون  افزار،  نرم  کمیسیون  مشاوران،  کمیسیون  مقررات،  و  قوانین  »کمیسیون 
اینترنت و خدمات فضای مجازی، کمیسیون شبکه و مراکز داده، کمیسیون افتا، کمیسیون آموزش و پژوهش، 

کمیسیون کسب و کارهای مجازی،  کمیسیون رمزارز و بالکچین«
در ادامه »فهرست پیشنهادی کمیسیون های نصر کشور به تصویب شورای مرکزی رسید و مقرر شد موضوعات 
مربوط به حوزه بین الملل در قالب تشکیل معاونتی در دبیرخانه سازمان و به مسئولیت یکی از اعضای شورای 
مرکزی، پیگیری شود. همچنین مقرر شد کمیسیون های جدید پیشنهاد شده از سوی نصرهای استانی تحت 
عنوان کارگروه ذیل کمیسیون های مرتبط تشکیل شوند که مستندًا به مباحث مطروحه در سومین نشست 
شورای مرکزی، پیشنهاد شد سازوکاری برای تشکیل کارگروه های مرتبط در زمینه رشته های جدید در نظر 
به تناسب ضرورت  به کمیسیون تبدیل شوند. کارگروه ها  لزوم  و در صورت  ادامه فعالیت  تا در  گرفته شود 
و با ماموریت تعریف شده می توانند »با نظر رییس و دبیرکل سازمان، با تصویب در شورای مرکزی و یا ذیل 

کمیسیون های سازمان نصر کشور تشکیل شوند.«  
همچنین مقرر شد مشخصات پنجگانه متقاضیان عضویت در کمیسیون های نصر کشور از نصرهای استانی 

اخذ و جهت طی فرآیند استعالم احراز صالحیت به حراست سازمان ارائه شود.

انجام شد

325
1400/04/15

آقای هاشمی در خصوص برگزاری مجمع و لزوم فعال سازی نصر استان سمنان، با اشاره به شرایط فعلی نصر 
مذکور بیان داشتند جلسات مشترکی با رویکرد حمایت، اعتبار بخشی و تقویت تعامالت نصر استان در این 
دوره، با آقای دکتر نظری رییس پارک علم و فناوری سمنان و آقای دکتر ابراهیمیان معاون اداره کل ICT استان 
داشته اند که در آن جلسات به تبیین جایگاه نصر استان و ظرفیت  همکاری های مشترک پرداخته شده است.

در ادامه با توجه به محدودیت های ناشی از شرایط جدید شیوع ویروس کرونا و همچنین وضعیت قرمز اکثر 
به تعیین  از برداشته شدن محدودیت های کرونایی نسبت  اولین فرصت پس  شهرهای کشور »مقرر شد در 

تاریخ مجمع و درج آگهی دعوت به مجمع و برگزاری مجمع نصر سمنان اقدام شود.«
انجام شد

3351400/04/15

سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های  کارگروه  تشکیل  اهمیت  و  ضرورت  خصوص  در  توضیحاتی  مخملباف  آقای 
مودیان ارائه و پس از بحث و تبادل نظر »مقرر شد پس از تشکیل کمیسیون کسب و کارهای مجازی، کارگروه 

انجام شدپایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذیل کمیسیون مذکور تشکیل شود.«

فوق العاده34
1400/04/22

تدوین  داشتند  اظهار  تعرفه  موضوع  خصوص  در  داشتند  بیان  تعرفه  موضوع  خصوص  در  خوارزمی  آقای 
تعرفه در حیطه وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد که ادوار گذشته کمیسیون 
ساماندهی بازار نصر کشور مسئولیت این امر را در سازمان نصر کشور به عهده داشته است و در دوره پنجم 
شورا، مصوب شد که این مهم به کارگروهی که اغلب اعضای آن از دوستان نصر تهران هستند محول شود. بر 
اساس آن مصوبه، کارگروه تعرفه کشوری ذیل شورای مرکزی تشکیل و هر سال پس از ارائه پیشنهاد به شورا 
و اعمال نظرات و پیشنهادات اعضای شورا و نصرهای استانی، تعرفه توسط نصر کشور منتشر می شده است. 
با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه سازمان تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات باید با توجه به پیشنهادهای 

نظام های استانی صورت بگیرد، در نتیجه انتشار تعرفه مستلزم اخذ نظرات نصرهای استانی می باشد. 
متاسفانه تعرفه سال 1400 بدون درنظر گرفتن فرآیند قانونی و مغایر با آیین نامه سازمان نصر کشور، توسط 

نصر استان تهران منتشر شده است. 
پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر شد »کارگروه جدید تعرفه ذیل کمیسیون قوانین مقررات و با 
نظر کمیسیون مذکور تشکیل گردد، نسخه اول تعرفه تصویب شد و اصالحات پیشنهادی نظام های استانی 
منتشر   1400 تعرفه  دوم  نسخه  عنوان  به  رئیسه  هیئت  تایید  با  و  اعمال  تعرفه  کارگروه  در  بررسی  از  پس 

خواهد شد.«
همچنین مقرر شد با همکاری رییس کمیسیون رمزارز و بالکچین، مباحث مربوط به حوزه رمز ارز و بالکچین 

در تعرفه خدمات فاوا منظور شود.

انجام شد

فوق العاده35

1400/04/22

پیرو ارسال نامه شماره 33/ص ک/1400 مورخ 1400/01/30، 16/ص ک/1400مورخ 1400/04/19و162/
نماینده  معرفی  به  نسبت  تا  است  شده  درخواست  استانی  نصرهای  از   1400/04/20 مورخ  ص ک/1400 
جهت عضویت درکمیسیون های کشور اقدام نمایند که در آخرین نامه ارسالی ضمن اشاره به ضرورت تشکیل 
پیرامون  کارشناسی  نظرات  ارائه  و  بررسی  جهت  کشور  نصر  بالکچین  و  رمزارز  کمیسیون  سریع تر  هرچه 
پاره ای از موضوعات مرتبط با قید فوریت، درخواست شده نظام  استان هایی که تاکنون در این خصوص اقدام 
نکرده اند به منظور تسریع در فرآیند تشکیل کمیسیون فوق الذکر، نسبت به معرفی نماینده مورد نظر نصر 
استان تا روز دوشنبه مورخ 1400/04/21، اقدام نمایند تا با توجه به نظر شورای مرکزی اعضای کمیسیون 

مذکور در نشست فوق العاده شورای مرکزی مورخ 1400/04/22 انتخاب و به تصویب رسد.
مشارکت  و  حضور  زمینه  نمودن  فراهم  ضرورت  و  سازمان  این  کمیسیون های  کشوری  ماهیت  به  عنایت  با 
نمایندگان نصرهای استانی به منظور استفاده از خرد جمعی و تشریک مساعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی 
در سطح کشور، بدیهی است که با توجه به محدودیت تعداد اعضای کمیسیون ها، پذیرش پیشنهادات نظام 
استان هایی که چندین نماینده در هر کمیسیون معرفی نموده اند امکان پذیر نمی باشد. در این جلسه پس از 
بحث و تبادل نظر، از بین نمایندگان معرفی شده توسط نصرهای استانی که بالغ بر 27 نماینده بودند، اعضای 
کمیسیون مذکور در دوره ششم فعالیت سازمان نصر کشور انتخاب و فهرست اعضای کمیسیون رمز ارز و 

بالکچین کشور به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید.  

انجام شد
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1400/04/22فوق العاده36
مقرر شد روسای کمیسیون ها از بین اعضای شورای مرکزی و توسط شورای مرکزی انتخاب شوند. این مصوبه 

انجام شددر ماده 7، آیین نامه تشکیل کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، منظور شد.

376
1400/05/19

نحوه  و  سوابق  از  گزارشی  همراه  هیئت  و  صحا  مدیرعامل  و  شورا  اعضای  به  مقدم  خیر  ضمن  هاشمی  آقای 
همکاری های سازمان نصر کشور با صندوق حمایت از صنایع پیشرفته ارائه و افزودند پیشرفت روزافزون علم 
و تنوع فناوری ها در حوزه فناوری اطالعات در کنار کمبود منابع موجب شد تا در قالب سازوکار همکاری های 
مشترک از توان و ظرفیت سایر بخش ها از جمله صندوق حمایت از صنایع پیشرفته به منظور کمک به فعاالن 

این حوزه در سراسر کشور استفاده کنیم.
ایشان با اشاره به تجربه همکاری سازمان نصر کشور با صحا اظهار داشتند خوشبختانه همواره ارتباط خوبی 
بین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته برقرار بوده اما متاسفانه به دلیل 
فراهم نبودن برخی از زیرساخت ها در گذشته مثل مکانیزه نبودن فرآیندها نتوانستیم از ظرفیت صندوق در 
استان های کشور بهره مند شویم، لذا امروز آماده ایم هم در راستای تقویت مکانیزاسیون فرآیندها و هم در 
جهت استفاده از ظرفیت مدیران و اعضای سازمان به عنوان بازوان توانمند در زمینه کارشناسی و مشاوره در 

استان ها و شهرستان های کشور با صندوق حمایت از صنایع پیشرفته همکاری نماییم.
آقای نقی پور اصل، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در این نشست ضمن 
تبریک انتصاب آقای هاشمی به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بر تقویت همکاری های دو 

جانبه تاکید کردند.
تخصصی  خدمات  ارائه  برای  خوبی  بسترهای  صنفی  نهاد های  و  سازمان ها  داشتند  بیان  اصل  نقی پور  آقای 
و کمک به چابک  سازی و کوچک سازی دولت ها هستند و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از این دست 
سازمان هاست که ظرفیت های باالیی دارد و می تواند بازوی مشورتی خوبی برای صندوق حمایت از صنایع 

پیشرفته کشور باشد، لذا ما نیز به نوبه خود خواستار گسترش تعامل و همکاری بین این دو نهاد هستیم.
تخصصی  آموزش های  جهت  مشترک  کارگروه  »تشکیل  قبیل  از  مواردی  بررسی  و  بحث  به  طرفین  ادامه  در 
حوزه،  این  طرح های  به  رسیدگی  در  تسریع  منظور  به  اطالعات  فناوری  حوزه  طرح های  ارزیابی  همچنین  و 
این سازمان« پرداختند  با همکاری  ایجاد نمایندگی صحا در استان ها  و  نامه همکاری  عملیاتی شدن تفاهم 
و تفاهم نامه گسترش همکاری های مشترک بین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و شرکت مادرتخصصی 
صندوق حمایت از صنایع پیشرفته به منظور حمایت هرچه بیشتر از فعاالن حوزه فناوری اطالعات به امضای 

آقایان هاشمی، واحدی و نقی پور اصل رسید.

انجام شد

3861400/05/19

آقای هاشمی بیان داشتند سازمان با انتشار »فراخوان تشکیل کارگروه ویژه صیانت از حقوق کاربران فضای 
مجازی«، از کلیه نصرهای استانی، ذی نفعان، اتحادیه ها، تشکل ها، سندیکاها و انجمن های تخصصی، دعوت 
برای  و پیشنهادات، در تدوین طرحی جامع  انعکاس نظرات  و  با مشارکت در کارگروه مذکور  تا  کرده است 
صیانت از حقوق عموم کاربران همکاری نمایند، لذا مقرر شد نصرهای استانی نیز در همین راستا همکاری و 
پس از جمع بندی کارشناسی، موضوع توسط نظام های استانی با نمایندگان استان در مجلس هماهنگ شود.

انجام شد

3961400/05/19

موضوع لزوم اصالح و به روز رسانی تعرفه ایاب و ذهاب جلسات حضوری اعضای شورای مرکزی توسط آقای 
واحدی مطرح و تعرفه پیشنهادی ایشان به شرح پیوست مصوب شد و مقرر گردید این تعرفه از ابتدای دوره 
فعالیت شورای مرکزی ششم و از اسفند ماه سال 1399، مالک عمل قرار گیرد. »تعرفه مصوب صرفًا شامل 

جلسات حضوری شورای مرکزی خواهد بود و کمیسیون ها از این قاعده مستثنی می باشند.«
انجام شد

4061400/05/19

درخواست نصر تهران مبنی بر تایید عضو کمیته احراز نصر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه 
به اینکه مستندًا به بند 1-2-1 ماده یک )کمیته احراز( آیین نامه تشکیل کمیته ارزشیابی و احراز صالحیت 
عنوان  تحت  استانی  احراز  کمیته  اعضای  از  نفر  یک  انتخاب  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری   2 پایه  مشاوران 
»یک نفر از مشاورین استان با حداقل ده سال سابقه کار با انتخاب شورای مرکزی« می بایست توسط استان 
پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی برسد، به همین منظور آقای احسان اله مدیری )که مطابق مصوبه هیئت 
به  با تصویب شورای مرکزی  به نصر کشور معرفی شده اند(،  نامه توسط نصر تهران  مدیره نصر تهران، طی 
عنوان عضو کمیته مذکور انتخاب شدند. »بدیهی است مطابق روال مصوب، انتخاب نامبرده منوط به تایید 

صالحیت ایشان توسط حراست سازمان خواهد بود.«

انجام شد

4161400/05/19

دفاتر  عضویت  پیشنهاد  فاوا،  حوزه  کسب وکارهای  توسعه  در  استانی   ICT دفاتر  جایگاه  و  اهمیت  به  نظر 
در  موضوع  این  بودن  مسکوت  به  عنایت  با  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  و  طرح  قنبری  آقای  توسط  مذکور 
آیین نامه سازمان و از آنجایی که مستندًا به ماده 69 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق 
قانون  مواد  رعایت  با  نامه،  آیین  در  مسکوت  یا  مبهم  موارد  »کلیه  رایانه ای  افزارهای  نرم  پدیدآورندگان 
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، قانون نظام صنفی و این آیین نامه، نظر شورای عالی 
انفورماتیک مالک عمل خواهد بود«، لذا با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وظایف مورد اشاره به سازمان 
فناوری اطالعات ایران احاله شده است که بر همین اساس »مقرر شد طی ارسال نامه خطاب به آقای ناظمی، 

این موضوع استعالم و نظر سازمان فناوری اطالعات در این زمینه مالک عمل قرار گیرد.«

انجام شد
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1400/05/19

موضوع عملیاتی نمودن طرح تسهیم مبالغ ورودیه و حق عضویت به صورت برخط توسط آقای واحدی به دو 
روش  ذیل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت:

و  ● الکترونیکی  اول: )مستقل/ موازی(: نصر هر استان می بایست به صورت جداگانه درگاه پرداخت  روش 
نماد اعتماد را دریافت نماید.

 اقدامات نصر استان: 
تکمیل مدارک ثبتی نصر استان، مدارک هویتی صاحبان حق امضاء، اطالعات پستی و...  نصر استان جهت 

دریافت نماد اعتماد و اختصاص درگاه پرداخت الکترونیکی
مدت زمان موثر: 

در صورت تسریع در اقدام و پیگیری مستمر حدودًا 14 روز کاری )با توجه به تعدد نصرهای استانی و تاخیر 
در انجام اقدامات الزم، این زمان می تواند برای اقدام هماهنگ کلیه نصرهای استانی تا 2ماه پیش بینی گردد.

معایب:
جایگزین  مسیرهای  و  شد  نخواهد  اجرا  وجوه  تسهیم  چرخه  استان  نصر  همکاری  عدم  صورت  در  الف(   
امکان صدور/تمدید  الکترونیکی،  باقیست. ب( در صورت عدم پرداخت  به قوت خود  الکترونیک  پرداخت 
مجوز فعالیت وجود دارد. ج( در صورت عدم اختصاص شناسه ملی نصر استان اجرای این روش امکان پذیر 

نمی باشد.
روش دوم: )متمرکز(: سازمان نصر کشور می بایست درگاه پرداخت و نماد اعتماد را دریافت نمایند و نیازی  ●

به اقدام توسط نصر استان ها نمی باشد.
اقدامات نصر استان: اعالم شبای بانکی

مدت زمان موثر: 
حدودًا 7روز کاری توسط نصر کشور/ نیازی به اقدام خاصی از طرف استان نمی باشد.

نیاز فنی/ اجرایی: 
- هماهنگی در اجرای فرآیند تسهیم وجوه توسط شرکت پرداخت الکترونیکی و شرکت مجری پرتال

- شناسایی واریز کننده از طریق شناسه استانی یا 2رقم اول کد عضویت جهت تسهیم وجوه به استان مربوطه
الزامات:

- مشاهده مشخصات فرد واریز کننده در بخش مالی پرتال و نسبت تسهیم جهت نصر استان و کشور
الکترونیکی در مرحله ماقبل صدور/ تمدید مجوز ب( صدور  الزام پرداخت  الف(  - تغییرات فنی در پرتال: 
با اجرای این بخش مجوزهای  مجوز فعالیت توسط پرتال و اختصاص خروجی pdf جهت چاپ نصر استانی: 

خام قابلیت استفاده را نخواهد داشت.
- تعبیه سوابق صدور/ مجوز فعالیت از عضو صنفی در پرتال

- تعبیه سوابق تراکنش های مالی عضو صنفی در پرتال
مزایا:

- نیازی به اقدام اجرایی نصر استان وجود ندارد و به صورت متمرکز در سطح کشور قابلیت اجرایی دارد.
- پرداخت الکترونیکی تنها مسیر وصول حق ورودیه/ عضویت نصر استان ها می باشد.

- پرداخت الکترونیکی پیش نیاز صدور/ تمدید مجوز فعالیت می باشد و پرداخت آن الزامی است.
پیشنهادات:

- صدور کارت شناسایی )اکسس کارت بانکی( با همکاری شرکت پرداخت الکترونیکی/ بانک عامل و با حفظ
- تخصیص مبلغی بابت صدور کارت شناسایی عضو صنفی و خدمات الکترونیکی پرتال

- با اجرای این بخش هزینه های مربوط به پشتیبانی تامین و توسعه پرتال با شتاب بیشتری انجام خواهد شد 
و در مصارف نصر کشور صرفه جویی و کاهش هزینه به همراه خواهد داشت.

نهایتًا پس از بحث و تبادل نظر »روش دوم )متمرکز( برای عملیاتی نمودن طرح تسهیم مبالغ ورودیه و حق 
عضویت به صورت برخط به تصویب رسید.«

در ادامه به موضوع بدهی معوق اعضاء پرداخته و مقرر شد موضوع در کارگروهی متشکل از آقایان: هاشمی، 
خوارزمی، آیت اللهی، صالحی، مخملباف، بهنیا، واحدی و قنبری مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد و 

تصمیم کارگروه با تایید در هیئت رییسه مالک عمل قرار گیرد.
همچنین با توجه با اینکه تعدادی از نصرهای استانی تا کنون از پرتال قدیم به پرتال جدید مهاجرت نکرده اند 
تا در صورت عدم  از اعضای شورا درخواست شد  بر نگهداری پرتال قدیم  به هزینه های مترتب  با عنایت  و 
مهاجرت نصر استان متبوع از پرتال قدیم به جدید، همکاری و پیگیری های مقتضی را به منظور تحقق این 

مهم به عمل آورند.

به جلسات 
آتی موکول 

شد

4361400/05/19

آقای آشوری پیشنهاد کردند: 
- در ساختار کمیسیون هایی که بیش از 10عضو دارند، انتخاب نایب رییس، پیش بینی شود. 

- رییس کارگروه های ذیل کمیسیون ها از بین اعضای کمیسیون انتخاب شوند. 
- تشکیل کارگروه استخراج، تبادل و رسانه

مقرر شد مستندات پشتیبان مربوط به دستور جلسات پیشنهادی برای دبیرخانه سازمان ارسال تا به همراه 
دعوتنامه و دستور جلسه جهت استحضار اعضای شورای مرکزی ارسال گردد و دستور جلسات پیشنهادی با 

مستندات مربوطه در جلسه ارائه خواهد شد.

به جلسات 
آتی موکول 

شد

4461400/05/19

با توجه به اینکه تشکیل کمیسیون ها منوط به احراز صالحیت اعضای کمیسیون بوده و علی رغم مکاتبه با 
نشده  واصل  کامل  طور  به  کمیسیون  در  عضویت  متقاضیان  پنج گانه  مشخصات  کنون  تا  استانی،  نصرهای 

است، مقرر شد ضمن پیگیری مجدد از نصرهای استانی موضوع در جلسه آتی شورای مرکزی طرح شود.

به جلسات 
آتی موکول 

شد
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موضوع به اشتراک گذاری تجارب مفید نصرهای استانی به منظور آگاهی رسانی و تقویت نظام های استانی توسط 4561400/05/19
انجام شدآقای حیدری فرد مطرح و مقرر شد تجارب استان ها به صورت مستمر در گروه شورای مرکزی منعکس شود.

تاریخ 4671400/06/15 و  گیرد  قرار  مرکزی  احراز  کمیته  دستورکار  در  مشاوران  آزمون  برگزاری  تاریخ  تعیین  شد  مقرر 
پیشنهادی کمیته احراز مرکزی در نشست آتی جهت تصویب ارائه گردد.

به جلسات 
آتی موکول 

شد

4771400/06/15

فراخوان  ارسال  پیرو  داشتند  بیان  کشور  نصر  کمیسیون های  اعضای  انتخاب  روند  خصوص  در  بهنیا  آقای 
در  عضویت  جهت  خود  نمایندگان  معرفی  به  نسبت  استانی  نصرهای  اغلب  کنون  تا  کمیسیون ها،  عضویت 
کمیسیون های نصر کشور اقدام نموده اند و از استان هایی که تا کنون نسبت به معرفی نمایندگان خود اقدام 
نکرده اند درخواست کردیم تا هرچه سریع تر نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیسیون های نصر کشور 
با نظام های  معرفی نمایند. ایشان در ادامه توضیحاتی را در خصوص بررسی سوابق متقاضیان و هماهنگی 
استانی جهت انتخاب اعضای کمیسیون ها ارائه نمودند و افزودند فهرست اعضای کمیسیون ها پس از تایید 

صالحیت افراد توسط مدیرکل حراست سازمان نهایی و کمیسیون ها شروع به فعالیت خواهند کرد.

به جلسات 
آتی موکول 

شد

ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تفویض اختیارات تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه سازمان مقرر شد این 4871400/06/15
انجام شدموضوع در دستورکار کمیسیون تدوین قوانین و مقررات قرار گیرد.

4971400/06/15

مقرر شد به منظور هماهنگی در امور نظام های استانی و راهبری موضوعات عام و تنظیم روابط بین نظام های 
و  کالن  سطح  در  باالدستی  و  حاکمیتی  سازمان های  و  نهادها  با  استانی  نصر  سازمان های  مکاتبات  استانی، 
توسط  گذشته  ادوار  روال  طبق  شود  داده  اشاعه  استانی  نصرهای  سایر  به  می تواند  نامه  موضوع  که  کشور 

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور انجام  شود.
لذا با توجه به اینکه مطابق ماده 67 آیین نامه اجرایی سازمان، »رئیس سازمان باالترین مقام اجرایی و اداری 
سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی را به عهده دارد.« مقرر شد انجام کلیه مکاتبات 

با مراجع حاکمیتی، ملی و بین المللی به سازمان نصر کشور ارجاع گردد.

5071400/06/15

با  ارتباط  در  عمومی  هیئت  نظام نامه های  مقررات  در  بازنگری  یا  تدوین  لزوم  به  اشاره  با  واحدی  آقای 
را  مبسوطی  توضیحات  و  ارائه  را  استان ها  نصر  سازمان  معامالت  نامه  آیین  مالی،  و  اداری  دستورالعمل های 
اجرایی،   روش های  اختیارات،   حدود  معامالت،   انواع  اهداف،   شامل  نامه  آیین  در  مندرج  مواد  خصوص  در 
صحت معامالت،  اموال و معاوضه و اسقاط  ارائه شده به سمع حاضران رساندند. پس از تبادل نظرات اعضا،  با 

اکثریت آراء آیین نامه معامالت نصر استان ها مورد تصویب شورای مرکزی قرار گرفت. 
انجام شد

5181400/07/20

نمایندگان  جمع  در  کشور  نصر  سازمان  رییس  دعوت  به  که  تهران  استان  نصر  سازمان  مدیره  هیئت  رییس 
استان ها در شورای مرکزی و میهمانان این نشست حضور یافتند در گفتگویی صمیمانه به ارائه اهم فعالیت ها 

و اقدامات سازمان نصر تهران پرداختند.
نصر  با  تهران  نصر  اثربخش  ارتباط  و  همراهی  به  اشاره  با  اسالمی،  آقای  حضور  از  تشکر  ضمن  هاشمی  آقای 
کشور، اظهار داشتند »ارتقای تعامالت بخش خصوصی با یکدیگر و یکپارچگی نهادی در تعامل با دولت«، با 

همکاری و همراهی مستمر نظام های استانی محقق خواهد شد.

528
1400/07/20

آقای قنبری در این خصوص بیان داشتند آقای فالح، رییس سازمان تنظیم مقررات طی نامه ای خطاب به آقای 
هاشمی درخواست کرده اند که سازمان در خصوص اصالح و تجدید نظر مصوبات 177 و 87 کمیسیون تنظیم 
مقررات اعالم نظر نماید. ایشان افزودند بحث SLA از بحث های مهمی است که هم بین مخابرات و شرکت های 
به  توجه  با  که  است  مطرح  گیرندگان  سرویس  و  خدمات  کنندگان  عرضه  بین  همچنین  و  servco ها  و   Fcp
کمیسیون  در  سازمان  نماینده  حضور  به  توجه  با  است.  شده  نظر  اعالم  درخواست  اعضا  از  موضوع  اهمیت 
تنظیم مقررات تاکید شد که نماینده سازمان این موضوعات را به نصر کشور جهت اطالع رسانی به نظام های 
استانی منعکس تا پس از تجمیع، نظر سازمان را در کمیسیون تنظیم مقررات اعالم نمایند، تا ضمن بهره گیری 
از خرد جمعی و توجه به دغدغه آحاد صنف، نظر سازمان به صورت صدای واحد اعالم شود. ضمنًا در صورت 
عدم امکان حضور نماینده سازمان در برخی از جلسات این موضوع به سازمان منعکس تا نسبت به تعیین و 

حضور نفر جایگزین در آن جلسه اقدام شود.

انجام شد

5381400/07/20

به  مرتبط  موضوعات  بررسی  ضرورت  مبنی  مرکزی  شورای  قبلی  مصوبه  مطابق  داشتند  بیان  هاشمی  آقای 
درخواست های  گرفتن  نظر  در  و  کمیسیون  قبلی  اعضای  ابقای  با  فوریت،  قید  با  مقررات  قوانین  کمیسیون 
آن  نمایندگان  عضویت  بر  مبنی  تهران  نصر  درخواست  نامه  به  توجه  با  گردید،  تشکیل  کمیسیون  واصله، 
سازمان در کمیسیون قوانین و مقررات و همچنین نظر مثبت آقای آیت اللهی رییس آن کمیسیون، از اعضای 
به  توجه  )با  مطرح  تهران  نصر  پیشنهادی  نمایندگان  انتخاب  موضوع  و  نموده  رای  اعالم  درخواست  شورا 
ظرفیت کمیسیون سه نفر از پنج نفر معرفی شده در نامه نصر تهران به صالحدید دوستان تهران به شورا 
معرفی شدند( و بر همان اساس »آقایان جاللی فراهانی، کشاورز و عابدی نژاد، با رای موافق اعضای شورا به 

عنوان اعضای کمیسیون قوانین انتخاب شدند.«

انجام شد
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548
1400/07/20

آقای هاشمی توضیحاتی را در خصوص نقش کمیسیون های نصر کشور ارائه و تاکید نمودند در کمیسیون های 
نصر کشور قرار است کار ستادی انجام شود و نباید به موضوعات اجرایی پرداخته شود. با توجه به اینکه از ابتدا 
ساختار مشخصی در این رابطه تعریف نشده بود، در قدم نخست ضروری است ساختار کمیسیون ها توسط 
کمیسیون قوانین و مقررات مورد بررسی و تدوین قرار گیرد و به تصویب شورای مرکزی برسد. ایشان افزودند 
موضوع انتخاب اعضای کمیسیون ها طبق مصوبه شورا به هیئت رییسه تفویض اختیار شده بود و ضمن تشکر 
از زحمات آقایان خوارزمی، بهنیا و واحدی از آقای بهنیا خواستند تا در این خصوص گزارشی را ارائه نمایند. 
شده  انجام  مقتضی  اقدامات  و  بررسی ها  کمیسیون ها  اعضای  انتخاب  خصوص  در  داشتند  بیان  بهنیا  آقای 
به  صالحیت  تایید  اخذ  منظور  به  اسامی  هستند  مستحضر  دوستان  که  همانطور  مسیر  ادامه  در  و  است 
حراست سازمان ارائه تا استعالمات مربوطه به عمل آید و اعضای نهایی تعیین شوند و پس از تدوین ساختار 

کمیسیون ها در کمیسیون قوانین و مقررات، کمیسیون های نصر کشور شروع به فعالیت خواهند کرد.
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص لزوم برقراری ارتباط کمیسیون های نصر کشور با کمیسیون های نصرهای 
کمیسیون  شد  »مقرر  استانی  نظام های  کمیسیون های  ظرفیت  از  بهره گیری  و  افزایی  هم  منظور  به  استانی 
قوانین و مقررات نسبت به تدوین ساختار کمیسیون ها اقدام و ساختار پیشنهادی جهت تصویب در نشست 
کار  دستور  در  نیز  روستایی   ICT دفاتر  عضویت  فرآیند  شد  مقرر  همچنین  گردد.  ارائه  مرکزی  شورای  آتی 

کمیسیون قوانین و مقررات قرار گیرد.«

انجام شد

558
1400/07/20

خانم داننده به نمایندگی از سوی آقای معروفی در این نشست حضور یافتند و به معرفی نظام رتبه بندی و 
مرکز داده و تشریح سیر تحول تاریخی، مفاهیم کلیدی، مدل مفهومی نظام رتبه بندی و ساختار اجرایی و 
وضعیت و پیشرفت کار پرداختند. ایشان در بخش وضعیت و پیشرفت کار به اقدامات پیش رو از جمله: اجرای 
قرارداد منعقد شده با سازمان فناوری اطالعات با موضوع تکمیل بخش فعلی شامل تدوین معیارهای ارزیابی 
بر اساس چهار استاندارد دیگر، تجهیز دبیرخانه، تهیه وب سایت نظام، تکمیل مستندات مورد نیاز، نظارت 
بر اجرا و مراقبت از چرخه بهبود مستمر نظام، اشاره و در ادامه به طرح چالش ها شامل تغییر دولت، تغییر در 
سازمان نصر کشور، عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، روشن نبودن مرز میان دبیرخانه نصر کشور و دبیرخانه 

نظام، تعیین تکلیف فرآیند هزینه کرد درآمد نظام پرداختند.
آقای هاشمی فرمودند متاسفانه ما در این خصوص مصوبه ای در شورای مرکزی نداشته ایم و شورای مرکزی 
اطالعی از موضوعات مطروحه نداشته و به همین منظور طی ارسال نامه مکتوب، از مدیر اجرایی دبیرخانه 
نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده درخواست ارائه گزارش و مستندات گردید که پاسخی داده نشده است. 
در رابطه با پرتال مربوطه سازمان محدودیتی به لحاظ هزینه کرد ندارد و با توجه به مرجعیت و محوریت سایت 
سازمان، فعال سازی پرتال نظام رتبه بندی و مراکز داده بر بستر پرتال نصر کشور صورت خواهد گرفت. آقای 
هاشمی به منظور مرتفع نمودن مسایل و با اشاره به اختیارات رییس سازمان در تفاهم نامه با سازمان فناوری 

اطالعات، »آقای خوارزمی را به عنوان نماینده تام االختیار خود در این رابطه معرفی نمودند.«

انجام شد

5681400/07/20

گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مازندران  استان  نصر  احراز  کمیته  عضو  تایید  بر  مبنی  مازندران  نصر  درخواست 
با توجه به اینکه مستندًا به بند 1-2-1 ماده یک )کمیته احراز( آیین نامه تشکیل کمیته ارزشیابی و احراز 
صالحیت مشاوران پایه 2 فناوری اطالعات و ارتباطات، انتخاب یک نفر از اعضای کمیته احراز استانی تحت 
عنوان »یک نفر از مشاورین استان با حداقل ده سال سابقه کار با انتخاب شورای مرکزی« می بایست توسط 
استان پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی برسد، به همین منظور »آقای اسماعیل اعزی )که طی نامه توسط 
نصر مازندران به نصر کشور معرفی شده اند(، با تصویب شورای مرکزی به عنوان عضو کمیته مذکور انتخاب 
حراست  توسط  ایشان  صالحیت  تایید  به  منوط  نامبرده  انتخاب  مصوب،  روال  مطابق  است  بدیهی  شدند.« 

سازمان خواهد بود.

انجام شد

5781400/07/20

آقای کرم زاده پیرو گزارش آقای اسالمی که به موضوع کمیسیون های نصر تهران نیز پرداختند، اظهار داشتند 
»کارگروه  عنوان  تحت  تهران  نصر  در  صنف،  در  شرایط  و  کار  و  کسب  بهبود  به  کمک  رویکرد  با  کارگروهی 

درآمد و بودجه« تشکیل شده است که شرح وظیفه آن توسعه خدمات درآمدی برای سازمان می باشد. 
دو هدف اصلی در این کارگروه داشتیم: 1( توسعه درآمدی و از منظر اعتباری و به صورت اعتباری به اعضا 2( 

به لحاظ نقدینگی برای سازمان نصر تهران.
در جلسات متعدد برگزار شده کارگروه مذکور، به موضوعاتی نظیر »بررسی برای انتخاب پوشش مناسب بیمه 
تکمیلی اعضای سازمان و عقد قرارداد با بیمه و ایجاد درآمد برای نصر تهران، بررسی و پیگیری موضوع ارائه 

خدمات در زمینه کیف پول برای خرید از یکسری از فروشگاه های زنجیره ای«، پرداخته شده است.
ایشان افزودند این فعالیت ها می تواند مبنای خوبی باشد برای کمک به توسعه در کشور و پیشنهاد کردند 
این کارگروه با کارگروهی متناظر در نصر کشور همکاری و ادامه فعالیت دهد. آقای هاشمی ضمن تشکر ویژه 
از آقای کرم زاده و با تاکید بر لزوم ارائه خدمات به اعضای سازمان بیان داشتند مذاکراتی در جهت ایجاد کیف 
پول الکترونیک مستقل برای سازمان، اعضای سازمان و تبادالت بین کیف پولی انجام شده است و با همراهی 

شما می توانیم نوید روزهای خوبی را در آینده داشته باشیم.

588
1400/07/20

آقای واحدی بیان داشتند مشکالت نصراستان ها در تامین هزینه ها و نبود منابع درآمدی پایدار باعث شده 
در پرداخت بدهی معوقات دچار مشکل شوند و نصر کشور می بایست در این زمینه با اتخاذ تصمیم حمایتی 
و راهکاری مناسب با بررسی دقیق تر نسبت به تعیین تکلیف معوقات اقدام نماید و در جلسات برگزار شده 
نصر استان ها خواستار بخشودگی معوقات پیشین بودند، ایشان یکی از اهداف طرح تسهیم وجوه واریزی را 
جهت تسویه آنی حق السهم استان و کشور ذکر نمود و پیشنهاد دادند استان ها به صورت عملیاتی این طرح 

را در اسرع وقت اجرا نمایند.
»پس از بحث و تبادل نظر با تصویب اعضای شورای مرکزی، با توجه به کمبود منابع درآمدی نصر استان ها، 
با نظر هیئت رییسه بدهی معوقات نصر استان ها تا پایان دوره پنجم  مشروط بر اجرای طرح تسهیم وجوه، 

)منتهی به1399/6/31( مورد بخشودگی قرار گیرد«.
همچنین مقرر شد حق السهم نصر کشور در دوره مالی 1400-1399  توسط استان ها پرداخت و تسویه گردد.

انجام شد
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آقای آشوری بیان داشتند به دنبال تعیین و تصویب اعضای کمیسیون رمزارز و بالکچین در شورا، جلسات 
کمیسیون به صورت منظم هر دوهفته یکبار برگزار می شود. در این دوره کارگروه های تبادل، رسانه و آموزش 
را  تبادل درخواست عضویت در کمیسیون  بر 80% فعالین حوزه  بالغ  این کمیسیون تشکیل شده اند.  ذیل 
داشته اند )منظور از فعالین حوزه تبادل، فعالین حوزه صرافی  رمزارزها است.( و درخواست افزایش ظرفیت 
حداکثری اعضای کمیسیون مذکور با توجه به درخواست های متعدد مورد نظر است. آقای آشوری در ادامه 
خصوص  در  گیری  تصمیم  الذکر  فوق  کمیسیون  به  مربوط  موضوعات  فوریت  به  توجه  با  کردند  درخواست 
موضوعات مرتبط به کمیسیون رمز ارز و بالکچین به هیئت رییسه تفویض اختیار شود و »مقرر شد یکسری 
از اختیارات به هیئت رییسه تفویض اختیار شود و مواردی که نیاز به بررسی و تعیین ساختار داشته باشد به 

کمیسیون قوانین مقررات ارجاع و سپس در هیئت رییسه دنبال شود.«
انجام شد

6081400/07/20

پیرو نامه آقای هاشمی به وزیر ارتباطات که به آقای باقری اصل ارجاع شد، دوستان کمیسیون رمزارز جلسه ای 
با آقای باقری اصل داشتند و ایشان گفتند جلساتی را با معاون اجرایی فناوری برگزار خواهند کرد و امیدواریم 

انجام شدبا توجه به زمینه مساعد و همراهی دستگاه های ذی ربط امکان رفع موانع در این حوزه میسر گردد.

6181400/07/20

زمان  و  گردد  برگزار  آنالین  و  هفتگی  صورت  به  مرکزی  شورای  جلسات  تا  کردند  درخواست  آشوری  آقای 
جلسات حضوری افزایش یابد. آقای هاشمی ضمن تشکر از زحمات آقای آشوری بیان داشتند اگر دستورکاری 
صورت  در  و  شد  خواهد  برگزار  العاده  فوق  صورت  به  شورا  جلسه  نمایند  اعالم  دوستان  که  زمان  هر  باشد 
نیاز به جلسه هیئت رییسه، هیئت رییسه همه روزه در خدمت دوستان بوده و به صورت آنالین یا حضوری 
جلسه برگزار خواهیم کرد. با توجه شرایط و محدودیت های ناشی از کرونا و به منظور حفظ سالمت دوستان، 

برگزاری جلسات حضوری امکان پذیر نخواهد بود.

6291400/08/18

بنا به پیشنهاد آقای هاشمی و موافقت اعضاء روز چهارشنبه 20بهمن ماه برای برگزاری هیئت عمومی تعیین 
گردید که بر اساس تقویم مصوب برگزاری جلسات شورای مرکزی، جلسه بهمن ماه شورا در روز سه شنبه، 

19بهمن ماه و یک روز قبل از برگزاری هیئت عمومی برگزار خواهد شد.
همچنین مقرر شد شرایط برگزاری هیئت عمومی سال جاری بر اساس مصوبه آخرین نشست شورای مرکزی 

انجام شددوره قبل و مطابق با شرایط برگزاری هیئت عمومی سال 99 باشد.

6391400/08/18

بر اساس پیشنهاد کمیته احراز مرکزی مقرر گردید آزمون احراز صالحیت مشاوران سال جاری، در روز شنبه 
مورخ 1400/11/30، برگزار گردد و دبیرخانه سازمان نیز امور اجرایی، زمانبندی کارها، انتشار منابع آزمون 
و اطالع رسانی  به اعضای سازمان را با هماهنگی کمیته احراز انجام دهد. همچنین مقرر شد هزینه ثبت نام از 

انجام شدمتقاضیان نسبت به دوره قبل افزایشی نداشته باشد.
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آقای آیت اللهی اظهار داشتند بازنگری و بازطراحی کمیسیون های نصر کشور در جلسات کمیسیون قوانین و 
مقررات طرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل در این رابطه اخذ شد:

از  مصوباتی  یا  و  کمیسیون  به  ارجاعی  موضوعات  گیری  نتیجه  و  بررسی  کشوری  کمیسیون های  وظیفه   )1
کمیسیون های استانی است که اثرات آن مصوبه کشوری است.

موضوعات  وارد  عمدتًا  کمیسیون ها  این  که  معنی  بدین  است  راهبردی  کشوری  کمیسیون های  ماهیت   )2
نتایج  و  داده  ارجاع  استانی  کمیسیون های  به  را  موضوعات  کارشناسی  بررسی  و  شد  نخواهند  کارشناسی 

کارشناسی کمیسیون های استانی را تحلیل، تجمیع، بررسی و مصوب می نمایند.

3( پیشنهاد شد به منظور حفظ و انسجام کمیسیون های کشوری و استانی، روسای استانی و اعضای مرتبط 
منتخب هیئت مدیره استان ها نیز عضو کمیسیون های متناظر کشوری باشند..

4( کمیسیون های مصوب کشوری بر اساس الگو تقسیم بندی اقتصاد دیجیتال از نگاه سازمان بررسی و مورد 
توافق قرار گرفت، لیکن بنا به اهمیت به جای رسته خدمات کمیسیون های مرتبط با آن به طور مستقیم در 

دسته بندی های ذیل منظور گردید:

الف( کمیسیون های موضوعی:

مقررات  و  قوانین  و  نامه ها  شیوه  آیین نامه ها،  تدوین  و  بررسی  وظیفه  که  مقررات:  قوانین  تدوین   -1-4
فعالیت های استانی و کشوری سازمان را جهت تصویب در شورای مرکزی و هیئت عمومی به عهده دارد.

قبیل  از  سازمان  اعضای  به  ارائه  قابل  خدمات  کلیه  سازی  بهینه  و  هماهنگی  وظیفه  صنفی:  خدمات   -2-4
خدمات رفاهی، اجتماعی، ورزشی، مشاوره های کسب وکار، بیمه، مالیات و...  را به عهده خواهد داشت.

ب( کمیسیون های تخصصی:

کاال  تامین  حوزه  ارزش  زنجیره  با  مرتبط  اعضا  فعالیت  تنظیم گری  و  حمایت  آن  وظیفه  افزار:  سخت   -3-4
و  حمایت  راهبری،  قالب  در  حوزه  این  در  نصر  سازمان  ذی نفعان  کلیه  با  تعامل  و  افزاری  سخت  تجهیزات  و 

تسهیل فعالیت    کمیسیون های متناظر استانی است.

ارائه  و  تولیدات  ارزش  زنجیره  با  مرتبط  اعضای  فعالیت  تنظیم گری  و  حمایت  آن  وظیفه  افزار:  نرم   -4-4
راهبری،  قالب  در  حوزه  این  در  نصر  سازمان  ذی نفعان  کلیه  با  تعامل  و  تنظیم گری  و  افزاری  نرم  محصوالت 

حمایت و تسهیل فعالیت کمیسیون های متناظر استانی است.

بر  نظارت  و  سازمان  مشاوران  و  حقیقی  اعضا  فعالیت  تنظیم گری  و  حمایت  آن  وظیفه  مشاوران:   -5-4
رتبه بندی مشاوران و تعامل با کلیه ذی نفعان سازمان نصر در این حوزه در قالب راهبری، حمایت و تسهیل 

فعالیت کمیسیون های متناظر استانی است.

حوزه های  در  فعال  اعضا  فعالیت  تنظیم گری  و  حمایت  آن  وظیفه  داده:  مراکز  و  اینترنت  ارتباطات،   -6-4
ارتباطات، اینترنت و شبکه و مراکز داده و تعامل با کلیه ذی نفعان سازمان نصر در این حوزه در قالب راهبری، 

حمایت و تسهیل فعالیت کمیسیون های متناظر استانی است.

4-7- بالکچین و رمز دارایی

و  آموزش  حوزه  فعاالن  تنظیم گری  و  حمایت  آن  وظیفه  انسانی:  منابع  توسعه  و  پژوهش  آموزش،   -8-4
کلیه  با  تعامل  و  فاوا  صنعت  توسعه  در  ابرچالش  یک  عنوان  به  انسانی  منابع  توسعه  با  مرتبط  پژوهش های 
ذی نفعان سازمان نصر در این حوزه در قالب راهبری، حمایت و تسهیل فعالیت کمیسیون های متناظر استانی

4-9- افتا: وظیفه آن عالوه بر حمایت و تنظیم گری فعالیت اعضای فعال در حوزه، ارائه خدمات امنیت فاوا، 
ترویج و کمک به رشد امنیت محصوالت و خدمات حوزه فاوا در ارتباط مستمر با سایر کمیسیون های تخصصی 
و تعامل با کلیه ذی نفعان سازمان نصر در این حوزه در قالب راهبری، حمایت و تسهیل فعالیت کمیسیون های 

متناظر استانی است.

4-10- حوزه اقتصاد دیجیتال: با توجه به رشد روزافزون اقتصاد دیجیتال و بر اساس مدل آنکتاد، فعاالن 
این حوزه تمامی شرکت هایی هستند که فعالیت خود را بر بستر فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می دهند 
خدمات  صنعت4،  الکترونیک،  تجارت  پلتفرم ها،  اینترنتی،  کسب وکارهای  حوزه های  فعاالن  کلیه  شامل  و 

دیجیتالی، کشاورزی هوشمند و همانند آن می باشد.

به  پاسخ  در  استانی  نصرهای  اینکه  به  نظر  و  رسید  شورا  تصویب  به  طرح  کلیات  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس 
فراخوان سازمان، نمایندگان پیشنهادی خود را جهت عضویت در کمیسیون های اعالم شده طی فراخوان 
قبلی  فهرست  با  را  مقررات  قوانین  کمیسیون  پیشنهادی  فهرست  بهنیا  آقای  شد  مقرر  نموده اند،  معرفی 

تطبیق داده و در صورت لزوم جهت تکمیل و به روز رسانی آن فراخوان دیگری منتشر شود.

انجام شد

6591400/08/18
آقایان علیرضا صفائی و محمد پروانه به عنوان اعضاء شورای انتظامی تجدید نظر استان خوزستان، انتخاب 

گردیدند.

انجام شد
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با هدف نظارت هرچه  و  آقای واحدی بیان داشتند براساس نظر هیئت رئیسه و در راستای اجرای ماده 67 
نظام های  با  دوسویه  همکاری  و  تعامل  و  امور  جریان  حسن  منظور  به  و  استانی  نظام های  عملکرد  بر  بیشتر 
استانی سلسله جلساتی با حضور رییس و خزانه دار نصر کشور و رییس، خزانه دار و دبیر نصرهای استانی 

برنامه ریزی و برگزار شد.
چالش های  و  مشکالت  مهم ترین  استانی،  نصرهای  با  شده  برگزار  جلسات  در  مطروحه  مباحث  به  توجه  با 
نصرهای استانی عبارتند از: عدم درآمد پایدار، عدم ضمانت اجرایی برای صدور مجوز فعالیت اعضاء به ویژه 

اعضای شاخه شرکتی و همچنین استقرار نصرهای استانی در محل استیجاری و بعضًا نامناسب. 
ایشان با اشاره به لزوم حمایت و تقویت نصرهای استانی توضیحاتی را در این رابطه و همچنین تسری تفاهم 

نامه های نصر کشور به نصرهای استانی، ارائه نمودند.
آقای واحدی با بیان وضعیت ثبتی نصرهای استانی و نصر استان هایی که فاقد شناسه ملی هستند بر ضرورت 
ثبت نصر استان و اخذ شناسه ملی مجزا تاکید و افزودند پاره ای از مشکالت مالیاتی نصر کشور نشات گرفته 
از استفاده برخی نظام های استانی از شناسه ملی سازمان نصر کشور بوده است و الزم است تا کلیه نظام های 

استانی برای اخذ شناسه ملی مستقل اقدام نمایند.
آقای واحدی در ادامه گزارشی از وضعیت جاری سازی و عملیاتی نمودن طرح تسهیم در نظام های استانی 
ارائه و بیان داشتند بمنظور بروز بودن حسابهای مالی فیمابین کشور و استانها و جلوگیری از عدم انباشت 
بدهی،با مشارکت استانها طرح تسهیم روش موثری در وصول حق ورودیه و عضویت توسط استانها و تحقق 
هیئت  در  آن  تصویب  و  اساسنامه  اصالح  بر  تاکید  ضمن  ایشان  بود.  خواهد  کشور  نصر  السهم  حق  وصولی 
عمومی بر بروز رسانی آیین نامه های سازمان به ویژه آیین نامه معامالت و نظام نامه مالی سازمان تاکید نمودند 

و مقرر شد این موضوع در دستورکار هیئت عمومی قرار گیرد.

انجام شد

6791400/08/18

گزارش کمیته سنا توسط آقایان قنبری و معروفی به شرح ذیل تشریح گردید:
به منظور ایجاد یک صدایی و ارائه نظر واحد به نهادهای حاکمیتی کمیته سنا مرکب از سه تشکل بزرگ شامل 
مهندسی،  خدمات  صادرکنندگان  اتحادیه  و  کشور  صنفی رایانه ای  ایران، نظام  مخابرات  صنعت  سندیکای 
به فناوری های  آگاه  از 18000 عضو فعال و متخصص،  با بیش  ایران  و پیمانکاران صنعت مخابرات  مشاوران 
روز، با گستره پوششی سراسر زنجیره تامین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله تولیدات، واردات و 
صادرات به دلیل تجربه اندوزی طی سال های متمادی و اتکا به ظرفیت نخبگان و سرمایه های داخلی در شرایط 

تحریم به  عنوان رگوالتور بخش خصوصی فعال است. 
این کمیته با برگزاری جلسات منظم حضوری و 30 جلسه مجازی در زمینه رفع چالش ها و بهبود فضای کسب 
با واردات سوییچ ایجاد شد که در آن قضیه  و کار فعالیت نمود. بین ما و سندیکا اختالف نظراتی در رابطه 
چارچوب های مورد نظر رعایت نشد که به تبع آن، سنا را براساس برجام معلق کردیم. در نهایت پس از بحث 
و تبادل نظر و تجمیع نظرات اعضای شورا در این خصوص، با توجه به ظرفیت های کمیته مذکور مقرر شد این 

کمیته مجددًا فعال شود.
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و  قوانین  از  متاثر  هستند  مواجه  آن  با  استانی  نظام های  که  مشکالتی  از  یکی  داشتند  اظهار  زاده  کرم  آقای 
اساسنامه ای است که سال های گذشته تدوین شده است و متناسب با شرایط فعلی ما نیست و برای رفع این 
مشکالت ناگزیر به اصالح آن هستیم. با توجه به اهمیت باالی این موضوع، در این دوره از فعالیت نصر تهران 
کمیته ای به همین منظور تشکیل و به صورت جدی در این زمینه فعالیت نموده است و قرار شد این موضوع در 

کمیسیون تدوین قوانین و مقررات طرح و مورد بررسی قرار گیرد.
ایشان در ادامه به منظور شفاف سازی از طرف هیئت مدیره نصر تهران به ارائه گزارشی در خصوص اختالف 
نظرهایی که نصر تهران با اتحادیه فناوران داشت پرداختند. نزدیک بودن فعالیت های اتحادیه با سازمان و 

تداخل وظایف فی مابین بعضًا نشات گرفته از عدم شفافیت قواعد و سکوت قانون می باشد.
آقای صالحی در همین رابطه بیان داشتند دادستانی قوانین ما را با قوانین اتحادیه ها مطابقت داد، در آیین 
نامه هیئت وزیران ماده 138 قانون اساسی است و در ماده 32 ما کلمه مجوز آمده است. ذیل تبصره 6 ماده 
32 یک جمله کلیدی داریم که در آن درج شده »عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای موجب 
سلب اختیارات قانونی اتحادیه ها و مجامع امور صنفی نمی شود.« نظر دادستانی واز نظر حقوقی معنای این 
جمله بدان معناست که عضویت اعضای غیر فروشگاهی ما موجب سلب اختیارات اتحادیه ها می شود. این 

عصاره حقوقی این تبصره است که بر اساس آن امکان پلمپ شرکت های حقوقی ما وجود نخواهد داشت.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر شد نصر تهران با همفکری با آقای صالحی این موضوع 
پیگیری و آقای هاشمی طی برگزاری جلسه با  اتحادیه فناوران جهت مرتفع نمودن مشکالت اعضای تهران 

با اتحادیه اقدام نمایند.
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استانی  نصرهای  به  فراخوان  ارسال  طی  کمیسیون ها  فهرست  قبلی،  مصوبه  پیرو  داشتند  بیان  بهنیا  آقای 
اعالم شد و پیرو آن استان ها نمایندگان پیشنهادی خود را جهت عضویت در هر کمیسیون معرفی نمودند. 
فهرست اعضای کمیسیون ها با توجه به رزومه افراد و تایید حراست نهایی گردید. پیرو تاکید ریاست سازمان 
تا  آمده،  عمل  به  پیگیری های  علی رغم  و  کشور  کمیسیون های  در  تهران  نصر  نمایندگان  مشارکت  بر  مبنی 
نصر  البته  نداریم.  کشور  درکمیسیون های  پیشنهادی  نمایندگان  معرفی  جهت  تهران  نصر  از  نامه ای  کنون 
تهران قباًل طی نامه های جداگانه، نمایندگان پیشنهادی خود را جهت عضویت در کمیسیون های رمزارز و 

بالکچین و همچنین تدوین قوانین و مقررات معرفی کرده است.
در ادامه آقای معروفی اظهار داشتند تغییراتی در رابطه با آیین نامه کمیسیون ها در تهران درجریان انجام بود 
که با توجه به تصویب آیین نامه مذکور و تشکیل کلیه کمیسیون ها، درحال حاضر این امکان وجود دارد که 
اسامی نمایندگان نصر تهران جهت عضویت در کمیسیون های نصر کشور اعالم گردد تا کمیسیون های نصر 

کشور با حضور نمایندگان نصر تهران تشکیل شوند.

انجام شد
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قراردادهای  در  شده  تعیین  تعهدات  ایفای  زمینه  در  اعضاء  مشکالت  به  توجه  با  داشتند  بیان  بنایی  آقای 
فناوری اطالعات و ارتباطات که متاثر از افزایش نرخ ارز و غیرقابل پیش بینی است، بسیاری از شرکت های 
عضو متحمل ضرر و زیان شدند. این در حالیست که در قراردادهای عمرانی و خدماتی این موضوع پیش بینی 

شده است و لحاظ می شود ولی در اغلب قراردادهای انفورماتیکی این موضوع دیده نشده است.
ایشان در ادامه به موضوع مشکل درآمدی سازمان متبوع پرداختند و بیان داشتند درآمدهای ما متناسب با 
هزینه های اداره سازمان نیستند و هزینه های ما را پوشش نمی دهد. راهکاری که برای جبران هزینه ها مطرح 
است افزایش مبالغ ورودیه و حق عضویت است که در آن صورت با کاهش اعضا مواجه خواهیم شد و از اعضای 

شورا درخواست کردند در موارد مطروحه ارائه طریق نمایند.
و  نیکوخوی  آقای  با  که  جلسه ای  در  موضوعات  درآمدی،  مسایل  خصوص  در  داشتند  بیان  هاشمی  آقای 
خزانه دار همدان داشتیم طرح و مورد بررسی قرار گرفت و قرار براین بود که از تمام ظرفیت هایی که در کشور 
می شود برای کمک به همدان داشته باشیم استفاده کنیم و همچنین از ظرفیت های وزارت ارتباطات و پارک 
فاوا هم در زمینه تسهیالت استفاده کنیم. و در خصوص مشکالت ناشی از نوسانات نرخ ارز که در بحث تعدیل 
به آن پرداخته شده است آقای معروفی بیان داشتند موضوع ارز و موضوع تعدیل در نرخ قراردادها موضوع 
با این موضوع درگیر بوده است. در دو  از زمانی که سازمان تشکیل شده است این حوزه  و  جدیدی نیست 
سال گذشته با پیگیری هایی که سازمان نصر کشور با همکاری سایر نصرهای استانی ازجمله نصر تهران انجام 
دادند، درحال حاضر پس از جلسات متعدد در سال گذشته یک تعدیلی در قراردادها پیش بینی شده که 

حوزه های مختلف از جمله فناوری اطالعات را نیز شامل می شود.
تا حدودی کارکردن با بخشنامه های سازمان برنامه بودجه سخت است ولی می تواند برای برخی تعدیل ها در 
رابطه با برخی قراردادهایی که از یک تاریخی به بعد منعقد شدند کمک کننده باشد. ولی همچنان نیاز به 

پیگیری دارد تا بتوانیم دایره شمول آن را گسترده تر کرده و موارد بیشتری را در آن بگنجانیم.
آقای عابدی نژاد در همین خصوص بیان داشتند قراردادها دو دسته هستند: قراردادهایی که تعدیل دارند و 
قراردادهایی که تعدیل ندارند. در قراردادهای عمرانی معموالً موضوع تعدیل در قرارداد پیش بینی شده و 
چارچوبش مشخص است. در قراردادهای IT معموالً موضوع تعدیل پیش بینی نشده است. برای همین دسته 
ارز است و بخشنامه دو  از قراردادها سازمان مدیریت یک بخشنامه ای دارد که مربوط به قراردادهای فاقد 
بخش دارد که یک بخش آن مربوط به بحث واردات است مثاًل ثبت سفارش دارند که سخت افزاری ها عمدتًا 
با آن آشنایی دارند و از آن استفاده می کنند. بخش دیگر آن مبنای تورمی دارد که براساس فهرست بهایی 
که مورد تایید سازمان مدیریت است نرخ تورمی که استاندارد هست را درنظر می گیرد و مازاد نرخ تورم را 

مشمول بخشنامه تعدیل می کند.
سازمان  زمینه  این  در  که  نمی شود   IT حوزه  شامل  مدیریت  سازمان  تایید  مورد  بهای  فهرست  اینکه  بحث 
مدیریت مشابه یابی را قبول می کند و بر اساس آن مشابهت یابی ذی حساب سازمان مورد نظر اگر قبول کند 

سازمان مدیریت هم قبول می کند.
مقرر شد آقای نیکوخوی را به آقای عابدی نژاد ارتباط دهند تا در این زمینه از راهنمایی ایشان استفاده کنند. 
همچنین پیشنهاد شد با همراهی آقای عابدی نژاد در رابطه با هماهنگی با دوستان متخصص سازمان برنامه 

جهت آشنایی اعضای سازمان با بخشنامه فوق الذکر اقدام شود.
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آقای اورعی بیان داشتند پیرو تشکیل و فعالیت های انجام شده در کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته سازمانی 
در دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و برقراری تعامالت با نهادهای مرتبط از جمله دبیر شورای 
پیشنهاد  ملی،  و  کالن  سازی های  تصمیم  در  بیشتر  هرچه  اثرگذاری  منظور  به  اطالعات  فناوری  اجرایی 
دریافت کرسی ثابت در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک برای سازمان نصر به ایشان ارائه شد. نظر به 
دیدگاه مثبت و شایسته تقدیر آقای باقری اصل، این درخواست مورد توجه و قبول ایشان قرار گرفت. لیکن 
با توجه به تجارب قبلی و عدم استمرار حضور نمایندگان معرفی شده قبلی سازمان در موارد مشابه، شرط 
ایشان معرفی دو نفر نماینده ثابت در کارگروه و با شرط حضور مستمر در کلیه جلسات بود به نحوی که این 
افراد رابط بین اعضای سازمان و کارگروه باشند. فعالیت های زیادی انجام شده است که یکی از آن ها تعامل 
با شورای اجرایی فناوری اطالعات و مشارکت در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک بوده است.  بخش 
عمده ای از اقدامات صورت گرفته منجر به برقراری ارتباط مستمر با دستگاه ها و نهادهای ذی نفع و ذی ربط در 

قالب تفاهم نامه های همکاری یا اخذ کرسی های مشورتی یا نظارتی در آن ها به شرح ذیل شده است:
اخذ دو کرسی نظارتی و مشورتی در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک

تهیه و تولید سند شناسنامه ملی سند )شمس( از طریق همکاری با نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و 
استخدامی کشور

عقد تفاهم نامه همکاری با دفتر توسعه کاربرد فناوری اطالعات وزارت صمت و تشکیل کارگروه مشترک
از رسته نرم افزار در کارگروه مشترک اقتصادی فی مابین نصر و سازمان تنظیم مقررات  معرفی دو نماینده 

پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی
همکاری با مرکز افتا ریاست جمهوری در بازنگری اسناد ارزیابی امنیتی نرم افزار

تهیه و تولید پیش نویس اولین سند حاکمیتی و سیاست گذاری در حوزه فاوا توسط سازمان نصر تهران در 
حوزه احراز هویت مجازی

معرفی نماینده برای حضور در کارگروه هوش مصنوعی
تعامل با نهادهای ذی ربط در حوزه بازی و سرگرمی

نرم  توسعه  قراردادهای  همسان  نامه های  موافقت  اصالح  خصوص  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  همکاری 
افزارهای سفارشی

 اخذ دو کرسی نظارتی و مشورتی در کمیسیون سالمت الکترونیک مجلس
در پایان آقای اورعی با اشاره به نتایج ارزشمند کسب شده و نیاز به تداوم و استمرار فعالیت های داوطلبانه 
از آقای هاشمی و اعضای شورای مرکزی برای همکاری ها و  اعضا و نمایندگان آن ها، ضمن تشکر و قدردانی 
توسعه  و  فعالیت  ادامه  برای  را  خود  آمادگی  مذکور  »نمایندگان  داشتند  اظهار  گرفته،  صورت  حمایت های 
گذشته  همچون  و  داشته  اعالم  کشور،  سطح  در  سازمان  اعضای  کلیه  به  ارائه  جهت  دستاوردها  ثمربخش 

انتظار تداوم حمایت های همه جانبه را از سوی اعضای محترم شورای مرکزی دارد.«
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آقای رضا نژاد که در این دوره طی نامه رسمی به عنوان نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مرکز 
تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان معرفی شدند گزارشی را به شرح ذیل ارائه نمودند:

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اعضای سازمان حائز اهمیت است به دلیل اینکه همه اعضا 
به عنوان مودی مالیاتی باید از تکالیفی که برای ما تعیین می کنند مطلع شویم زیرا اگر آن تکالیف را به موقع 

انجام دهیم از یکسری مشوق  بهرمند و در غیر آن صورت مشمول جریمه خواهیم شد.
در همین رابطه آقای رضانژاد پیشنهادات ذیل را ارائه کردند:

قانون  به  مربوط  موضوعات  کامل  و  جامع  رسانی  اطالع  جهت  سازمان  پرتال  در  اختصاصی  صفحه  یک   -
پایانه های فروشگاهی، ضوابط، شرایط، فرصت ها و تهدیدات موجود برای فعالین حوزه فاوا ایجاد شود.

- تالش برای حضور در کارگروه های استانی به منظور اطالع و اعمال نظر سازمان در پیاده سازی و اولویت 
بندی موضوعات

- حضور فعال در زمینه آموزش به اعضای نصرهای استانی

انجام شد
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آقای بهنیا در مورد تشکیل و فعال سازی کمیسیون های نصر کشور بیان داشتند: کمیسیون تدوین قوانین و 
مقررات و رمزارز و بالکچین قباًل تشکیل و به طور مرتب جلساتشان برگزار می شود. کمیسیون آموزش نیز به 

تازگی تشکیل و تاکنون دو جلسه داشته است که امروز گزارش آن توسط رییس کمیسیون ارائه خواهد شد.
در مورد تشکیل و فعال سازی سایر کمیسیون ها تالش بر این بوده که ضمن رعایت آیین نامه  مصوب کمیسیون 
تدوین قوانین مقررات که به تصویب شورای مرکزی رسیده است، حتی المقدور و تا حدامکان کلیه نصرهای 
استانی را در کمیسیون ها همراه کنیم که در همین رابطه از دوستان نصر تهران نیز مکررًا درخواست کردیم تا 
نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون های کشور معرفی کنند که علی رغم پیگیری های به عمل آمده 
تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و نصر تهران صرفًا نسبت به معرفی نمایندگان خود جهت 

عضویت در دو کمیسیون تدوین قوانین مقررات و رمزارز و بالکچین اقدام نموده است.
دعوت  نامه  آتی،  روز  پنج  طی  و  است  گرفته  صورت  کمیسیون ها  نشست  اولین  برگزاری  برای  برنامه ریزی 
اولین نشست، اعضای کمیسیون  بر اساس روال در  ارسال خواهد شد.  برای اعضای منتخب هر کمیسیون 
از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهند کرد و جهت تعیین اهداف و ماموریت ها و اولویت بندی 
برنامه ریزی صورت  به  با توجه  و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.  موضوعات قابل طرح در کمیسیون بحث 
جلسات  برگزاری  از  گزارشی  مرکزی  شورای  آتی  جلسه  در  کمیسیون ها  جلسات  برگزاری  برای  گرفته 

کمیسیون ها خدمت اعضای شورا ارائه خواهد شد.
در انتها مقرر شد در صورتیکه اعضا نظر یا پیشنهادی در خصوص موضوع کمیسیون ها داشتند به آقای بهنیا 

منعکس نمایند.

انجام شد

7410
1400/09/16

با تایید اعضای شورا این بند در دستورکار این نشست قرار گرفت و آقای عابدی نژاد در این خصوص بیان 
داشتند: مجلس فراکسیونی دارد تحت عنوان فراکسیون راهبردی که در آن چندین کمیته شکل گرفته از 
جمله کمیته فناوری اطالعات که بسیار فعال است. این کمیته تا کنون دو جلسه داشته که دومین جلسه آن 
نماینده  و  مرکزی  بانک  نماینده  همراه،  اپراتورهای  و  مختلف  اصناف  نمایندگان  و  شد  برگزار  گذشته  هفته 
وزارت صمت و دیگر افراد ذی مدخل در آن کمیته حضور دارند. مباحث مختلفی نظیر موضوعات مرتبط به 
قانون گذاری در جلسه کمیته مذکور طرح موضوع می شود و این ظرفیت وجود دارد که روی قوانین اعمال 

نظر نمود.
با عنایت به اینکه قانون بودجه 1401 از آن کمیته به مجلس ارائه می شود لذا فرصت مغتنمی خواهد بود تا 

چنانچه دوستان نکاتی در این رابطه داشته باشند بتوانیم مطرح کنیم.
در ادامه آقای هاشمی با اشاره تاثیرگذاری این کمیته و اهمیت حضور نمایندگان سازمان در کمیته فناوری 
فراکسیون راهبردی مجلس و همچنین ضرورت ساختارمند بودن بر ضرورت معرفی نمایندگان سازمان طی 

نامه رسمی تاکید نمودند.

75101400/09/16

آقای واحدی بیان داشتند پیرو مصوبه شورای مرکزی مقرر شد مبالغ ورودیه و حق عضویت اعضای نصرهای 
استانی و تسهیم وجوه به صورت برخط انجام شود. به همین منظور هماهنگی های مقتضی برای ارتقای نرم 
در  طرح  این  سازی  جاری  جهت  زمانبندی  است.  گرفته  صورت  الکترونیک  پرداخت  شرکت  و  پرتال  افزار 
نصرهای استانی انجام و تا کنون از مجموع 26 استان فعال، 19 استان وارد فاز عملیاتی شدند، 6 استان تا 
هفته آتی اجرایی خواهند شد و امیدواریم با همکاری و همراهی نصر تهران، بتوانیم این طرح را از ابتدای دی 

ماه سال جاری به صورت کشوری عملیاتی کنیم.

76101400/09/16

همچنین  و  استانی  نصرهای  و  کشور  نصر  پرتال  توسعه  و  پشتیبانی  هزینه های  به  اشاره  با  واحدی  آقای 
هزینه های مترتب بر اجاره سرور و میزبانی در سال 1400 و افزایش احتمالی آن در سال 1401،  پیشنهاد 
دادند راهکاری به منظور پوشش هزینه های مذکور در نظر گرفته شود و در این زمینه پیشنهاد صدور کارت 
ایشان  توسط  ریال  سازمان  اعضای  به  پرتال  الکترونیکی  خدمات  و  بانکی  منظوره  چند  یکپارچه  شناسایی 
ارائه که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر شد آقای واحدی ضمن بررسی بیشتر 

جزییات موضوع و نظر سنجی از اعضای شورای مرکزی، تجمیع نظرات را مجددًا مطرح نمایند.  
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موضوع  این  گیری  تصمیم  و  بررسی  اختیار  تفویض  بر  مبنی  مرکزی  شورای  مصوبه  به  اشاره  با  واحدی  آقای 
به هیئت رییسه سازمان بیان داشتند به منظور ارزیابی شرایط و احصاء موانع و مشکالت نصرهای استانی، 
به صورت دوره ای جلساتی را با نظام های استانی برگزار کردیم و به تبع آن به اطالعات خیلی خوبی دست 
یافتیم. همواره با موضوع بدهی نصرهای استانی مواجه بوده ایم که این بدهی طی ادوار متوالی افزایش داشته 
و محدودیت منابع درآمدی موجب عدم پرداخت حق السهم کشور شده است. این موضوع از زوایای مختلف 
با نصر استان ها و بررسی  در جلسات هیئت رییسه مورد بررسی قرار گرفت که »با توجه به برگزاری جلسه 
مشکالت مطروحه توسط روسای هیئت مدیره نصرهای استانی در خصوص تامین منابع مالی و عدم درآمد 
با  گردید  مقرر  بدهی،  بخشودگی  اعمال  بر  مبنی  واصله  درخواست های  و  ضروری  هزینه های  جهت  پایدار 
اجرای طرح تسهیم وجوه و اجرای آن توسط نظام های استانی و در راستای حمایت و تقویت از نصر استان ها، 
نصر  حق السهم  همچنین  و  گیرد  قرار  بخشودگی  مشمول  پنجم  دوره  پایان  تا  استان ها  نصر  بدهی  معوقات 

کشور مربوط به دوره مالی 1399/7/1 الی 1400/6/31 توسط نصر استان ها پرداخت و تسویه گردد.«

انجام شد

78101400/09/16
لرستان  نصر  معین  استان  عنوان  به  همدان  نصر  پنجم  دوره  مرکزی  شورای  مصوبه  مطابق  اینکه  به  توجه  با 
و  این زمینه مذاکره  تعیین شده بود، مقرر شد روسای هیئت مدیره نصر استان های کرمانشاه و همدان در 

نتیجه را منعکس نمایند و هیئت رییسه تفویض اختیار شد که در این زمینه اتخاذ تصمیم نمایند.
انجام شد

7910
1400/09/16

آقای کرجی بیان داشتند در تعامالتی که با سازمان های دولتی و حاکمیتی داریم همواره با مشکالت و نواقص 
موجود در اساسنامه سازمان مواجه و این اساسنامه که سال ها قبل تدوین شده پاسخ گوی نیازها و موضوعات 

شرایط فعلی سازمان نمی باشد فلذا ضرورت دارد موضوع اصالح اساسنامه در دستورکار قرار گیرد.
آقای هاشمی ضمن تایید مطالب مطروحه بیان داشتند موضوع اصالح اساسنامه و آیین نامه در دستور کار 
کمیسیون تدوین قوانین و مقررات می باشد که با توجه به مرجع تصویب کننده ضرورت دارد فرآیند اصالحات 
به صورت قانونی طی شود و به استناد ماده 37 اساسنامه نظام صنفی رایانه ای موارد و درخواست های واصله 
از نصرهای استانی، پس از طرح، بررسی و تصویب در کمیسیون تدوین قوانین مقررات جهت طرح و تصویب 

در شورای مرکزی و هیئت عمومی ارائه خواهد شد.

انجام شد

80101400/09/16

نرم  پدیدآورندگان  حقوق  از  حمایت  قانون   12 ماده  به  مستندًا  که  آنجایی  از  داشتند  اظهار  هاشمی  آقای 
سازمان  وظایف  مهم ترین  از  مجاز  رایانه ای  تجاری  فعالیت های  ساماندهی  و  بخشی  نظم  رایانه ای،  افزارهای 
که  بودیم  رابطه  این  در  دولت  مواضع  اعالم  و  تصمیم گیری  منتظر  کنیم.  ورود  موضوع  این  باید  می باشد، 
در  موضوع  این  سازمان  ذاتی  وظیفه  به  نظر  لذا  است  نگرفته  صورت  خصوص  این  در  تصمیم گیری  کنون  تا 

دستورکار شورا قرار گرفت.
می توانیم مشابه وزارت صنعت پروانه تاسیس برای فعالین این حوزه پیش بینی کنیم، بدیهی است که پروانه 
برق  مجوز  نیرو  وزارت  از  باید  تاسیس  پروانه  اخذ  از  پس  یعنی  نیست،  بهره برداری  پروانه  منزله  به  تاسیس 
بگیرند. و یا در صورتی که قصد فعالیت در حوزه صرافی را داشته باشند به تبع آن باید مجوز الزم از بانک 

مرکزی اخذ شود.
ایشان افزودند باید به منظور نظم بخشی و ساماندهی این حوزه، ابتدا فعالین این حوزه را در سطح کشور که 
بی شک تعداد باالیی خواهند داشت شناسایی کنیم و سپس در تعامالت با نهادهای ذی ربط در اخذ مطالبات 

این اعضاء نقش به سزایی داشته باشیم.
مقرر شد به هیئت رییسه تفویض اختیار شود که استاندارد سازی و راهکار اجرایی آن را در بیاورند و سپس 
اللهی  آیت  آقای  بالکچین(،  و  ارز  رمز  کمیسیون  )رییس  آشوری  آقای  و  رییسه  هیئت  از  متشکل  کارگروهی 

)رییس تدوین قوانین و مقررات( تشکیل و این موضوع را جمع بندی کنند.



53
 گزارش عملکرد 
 سازمان نظام صنفی 
دوره ششم | سال اول رایانه ای کشور

۱۴۰۰-۱۳۹۹

نتیجهشرح مصوبهتاریخ جلسهشماره جلسهردیف

8110
1400/09/16

آقای گیالنپور به عنوان رییس کمیسیون آموزش و پژوهش بیان داشتند تا کنون دو جلسه برگزار شده است، 
آقای یعقوبی مسئولیت دبیری کمیسیون را عهده دار شدند. با همراهی آقای بهنیا توانستیم طرح و برنامه 

کمیسیون را تدوین کنیم که در تدوین آن به اجرایی بودن و کاربردی بودنش مورد توجه قرار گرفته است.
اهداف کمیسیون در قالب پنج دسته کلی به شرح ذیل تببین شده است:

رفع چالش، مشکالت و توانمندسازی:. 1
ارتقا و به روز رسانی سرفصل های مشاورین ●
بررسی و به روز رسانی دوره های آموزشی احراز مشاورین ●
بررسی و رفع مشکالت کسب و کارهای فعال در حوزه آموزش ●
بررسی پیرامون مشکالت آموزشی ●
بررسی و ساماندهی چالش های حقوقی و اخالق حرفه ای فعالین حوزه آموزشی ●
یکپارچگی در کشور در حوزه اطالع رسانیو آموزش ها و اجرای طرح های کشوری ●
جذب ایده ها و تجارب از نصرهای استانی ●

پژوهش، توسعه و فرهنگ:. 2
توسعه بازار شرکت های فعال در حوزه فناوری آموزشی ●
و  ● الگوها  سازی  بهینه  و  سازی  استاندارد  فاوا،  تخصصی  آموزش های  حوزه  در  الزم  پژوهش های  انجام 

روش های آموزش حضوری و غیر حضوری
نقشه جامع کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری آموزشی ●
راهکارهای توسعه کسب و کار شرکت های حوزه آموزش ●
ترویج و فرهنگ سازی، توسعه مهارت های شغلی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص، متناسب با نیاز بازار ●
ایفای نقش در کاربرد، توسعه و فرهنگ سازی فناوری اطالعات با تمرکز بر فناوری های آموزشی ●
و  ● آموزشی  محتواهای  تولیدکنندگان  پژوهش،  آموزش،  حوزه  فعال  شرکت های  مشارکت  تسهیل گری 

سیستم های مدیریت یادگیری در پروژه های ملی
و  ● مساعی  تشریک  هدف  با  کشور  پژوهش  و  آموزش  حوزه  ذی نفعان  از  دعوت  و  ارتباط  برقراری  تعامل، 

همفکری جهت اعتالی کیفیت آموزش حضوری و غیر حضوری در کشور
نقشه استارتاپ ها و کسب و کارهای آنالین در حوزه آموزش ●
اجرای طرح اعتبار سنجی و امتیازدهی شرکت های آموزشی جهت نظم بخشی و ساماندهی مراکز آموزشی  ●

معتبر

قانون گذاری:. 3
ایجاد پایگاه راهنما برای مجوزهای موجود در حوزه آموزش و تسهیل فرآیند اخذ مجوز ●
بررسی طرح صدور مجوز فعالیت شرکت های آموزشی تخصصی حوزه فناوری اطالعات ●
در  ● پژوهش  و  آموزش  حوزه  با  مرتبط  مباحث  بر  حاکم  ضوابط  و  اصول  تدوین  در  موثر  آفرینی  نقش 

دستگاه های دولتی
همکاری و مشارکت در تعیین تعرفه و نرخ خدمات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ●

منابع انسانی:. 4
و  ● اطالعات  فناوری  حوزه  مشاغل  استانداردهای  سازی  بومی  در  سازمان  مشارکت  بستر  آوردن  فراهم 

ارتباطات با تمرکز بر فناوری های آموزشی
توانمندسازی نیروهای فنی با توجه به شرایط دورکاری با تمرکز بر شهرستان ها ●
توسعه آموزش نیروی فنی به صورت غیر متمرکز برای کارآفرینی در شهرستان ها ●
بررسی و نیازسنجی نیروی کار مورد نیاز در صنایع وابسته به فناوری ●

اقدامات فراسازمانی:. 5
ارتباط چندسویه سازمان نصر با سازمان ها، نهادها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش ●
فناوری های  ● حوزه  در  فعال  شرکت های  همکاری  تفاهم نامه های  انعقاد  در  میانجیگری  فرآیندی  تسهیل 

آموزشی و آموزش حضوری و غیر حضوری با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی
تدوین دستورالعمل اجرایی احراز صالحیت شرکت های آموزشی و اخذ مصوبه آن از شورای مرکزی ●
تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز شرکت های خالق برای شرکت های آموزشی عضو سازمان ●
تسهیل فرآیندها و مشاوره اخذ مجوز دانش بنیان برای شرکت های آموزشی عضو سازمان ●
تامین  ● آموزشی در پرخه  ایجاد نقش واسط شرکت های  با هدف  آموزش عالی  و مرکز  با دانشگاه ها  تعامل 

نیروی کار از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی
ایجاد کارگروه مشترک با کمیسیون های نرم افزاری به منظور تامین نیروی متخصص مورد نیاز حوزه فناوری  ●

اطالعات
مشارکت در برگزاری رویدادها و نمایشگاه های معتبر ملی و بین المللی ●
همکاری های مشترک شرکت های آموزشی در قالب کنسرسیوم های تخصصی ●
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حوزه  نیازهای  احصاء  اساس  بر  که  ششم  دوره  در  سازمان  برنامه های  از  یکی  داشتند  بیان  خوارزمی  آقای 
قرار  سازمان  این  دستورکار  در  فاوا  پارک  با  نامه  تفاهم  مبادله  و  امضاء  پیرو  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
لحاظ  به  شرکت ها  محصوالت  کلیه  اقدام  این  در  می باشد.  تجاری(  )دایرکتوری  فناوری«  اطلس  »تهیه  دارد 
مشخصات فنی شناسایی و عمق فناوری محصول تعیین خواهد شد. بدون شک این اطلس می تواند زیربنای 
اطالعاتی الزم را برای برنامه ریزی ارتقاء صنعت فناوری اطالعات فراهم نماید. لذا به منظور اجرایی نمودن 
موضوع پیشنهاد نمودند کمیته ای جهت راهبری این طرح در سطح کشور متشکل از اعضای شورای مرکزی و 
روسای کمیسیون ها و با مشارکت نمایندگان نصرهای استانی تشکیل گردد. پس از بحث و تبادل نظر موضوع 

با مدیریت و محوریت آقای خوارزمی به هیئت رییسه تفویض اختیار شد.

انجام شد

83101400/09/16

خصوص  در  تهران  نصر  با  تعامل  برای  سازمان  ریاست  سوی  از  اختیار  تفویض  پیرو  فرمودند  خوارزمی  آقای 
در  تا  شد  دعوت  تهران  نصر  نمایندگان  و  اسالمی  آقای  از  و  هماهنگ  جلسه ای  الکامپ،  نمایشگاه  برگزاری 
جلسه مذکور شرکت نمایند. متاسفانه در جلسه هماهنگ شده آقای اسالمی شرکت نکردند و آقایان معروفی 
و فرامرزی در آن جلسه حضور یافتند. پس از بحث و استماع نظرات طرفین در خصوص موضوعات مربوطه، 
نظیر »لزوم تبعیت از روال مصوب ادوار گذشته در انعقاد قرارداد نمایشگاه به نام نصر کشور، اختیار تام به 
نصر تهران در بحث درآمدی و هزینه کرد و تعیین عدد مشخص برای نصر کشور و انجام مکاتبات نمایشگاه در 
سربرگ نصر کشور و امضای رییس سازمان نصر کشور«، نهایتًا با توجه به اظهار دوستان نصر تهران، مبنی بر 

عدم اختیار تام از هیئت مدیره تهران برای تصمیم گیری، نتیجه و تفاهمی حاصل نشد.
در ادامه به پیشنهاد آقای کرم زاده مقرر شد، مجددًا جلسه ای به منظور انجام تفاهمات در این رابطه برگزار شود.

انجام شد
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گزارش پیشرفت پورتال
پیاده سازی ماژول ها در پورتال

پیاده سازی ماژول شورای انتظامی 
)1400/02/18(

انتقال پرونده های بدوی از سرور قدیم به جدید. 1
قدیم . 2 سرور  از  نظر  تجدید  پرونده های  انتقال 

به جدید
توسعه پرداخت. 3
توسعه اقدام و تنظیمات. 4
کانورت اطالعات. 5
نصب و استقرار سیستم. 6

پیاده سازی ماژول آزمون مشاوران 
)1400/06/17(

مدیریت آزمون. 1
تنظیمات پرداخت. 2
فهرست ثبت نام کنندگان به همراه خروجی اکسل. 3
جستجوی پیشرفته شرکت کنندگان . 4
ثبت نام در آزمون و پرداخت هزینه آزمون. 5
گزارش از ثبت نام کنندگان و مبلغ پرداختی. 6
چاپ مشخصات ثبت نام کنندگان. 7
چاپ کارت شرکت در آزمون. 8

اجرای طرح تسهیم 70-30 عضویت استانها 
)1400/05/20(

برگزاری جلسه ●
با  ○ جلسه  اولین  برگزاری    400/05/20

حضور نمایندگان شرکت سامان و نمایندگان 
و  پاسارگاد  الکترونیک  پرداخت  شرکت 

همچنین ریاست سازمان و دبیر کل 
شرکت  ○ نماینده  با  جلسه   400/06/02

یابی  عارضه  و  سیستم  تحلیل  برای  سامان 
سامانه پیرامون موضوع

با  ○ مشترک  جلسه  برگزاری   400/06/13
حضور نمایندگان شرکت سامان و نمایندگان 
شرح  جهت  الکترونیک  پرداخت  شرکت 
اقدامات انجام شده و برنامه ریزی انجام امور 

در آینده 
با  ○ مشترک  جلسه  برگزاری   400/07/03

حضور نمایندگان شرکت سامان و نمایندگان 
مدیریت  جهت  الکترونیک  پرداخت  شرکت 
فرآیند  در  آن ها  از  هریک  وظایف  کنترل  و 

اجرای تسهیم 30-70
سایر اقدامات ●
جمع آوری اطالعات و شماره شبای استانها ○
دارای  ○ که  استانهایی  حساب  افتتاح  پیگیری 

شماره حساب نبودند
پرداخت  ○ به  حساب  اطالعات  ارسال 

حساب  شماره  تایید  انجام  جهت  الکترونیک 
توسط شاپرک )ارسال در 4 مرحله(

سامان  ○ به  شده  تاییده  حساب های  ارسال 
جهت اجرا در درگاه پورتال استان ها )ارسال 

تیکت در 4 مرحله(

گزارش تفکیکی صورتحساب پرداخت های 
70-30 عضویت استان ها )1400/09/09(

این گزارش به نحوی خواهد بود که کاربر سازمان 
از  خود  تسهیم  حق   %30 می تواند  کشور  نصر 
سازمانی  کاربر  و  نموده  مشاهده  را  اعضا  عضویت 
نصر استان می تواند حق تسهیم 70% خود از حق 

عضویت اعضا در استان خود را مشاهده نماید.
موارد استفاده 

در پورتال کشور، این گزارش امکان انتخاب عالوه 
بر تفکیک استان، به صورت تجمیعی )کل استان( 

و بر اساس تاریخ برای مدیر مالی فراهم می آورد.
گزارش  تهیه  امکان  گزارش  این  استان  پورتال  در 
مالی  مدیر  برای  تاریخ  اساس  بر  استان  نصر  برای 

فراهم می آورد.

سایر اقدامات مربوط به زیر پورتال ها 
سازمان،  )درباره  صفحه های  سازی  بهینه 
عضویت،اخبار و اطالع رسانی،ارتباط باما( مربوط 

به 16 استان 
طراحی  و  صفحه ها  لینک های  روزرسانی  به 

صفحه های مربوط به استان ها
به  مربوط  ماژول های  و  پورتال  از  استفاده  آموزش 
به  ایرادهای  رفع  و  استانی  نمایندگان  به  استان 

وجود آمده 
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عملکرد 
کمیسیون ها
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گزارش 
کمیسیون 

کشوری رمز 
ارز و بالکچین

طی یک سال گذشته رغبت فعاالن عرصه رمزارز 
قابل  افزایش  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  برای 
نبود  دلیل  به  حال  این  با  است.  داشته  توجهی 
و  ارزها  رمز  حوزه  در  مشخص  قوانین  و  مقررات 
مواجهه کشور با مشکالتی در صنعت برق، شاهد 
فعالین  با  قضایی  و  انتظامی  شدید  برخوردهای 
حمایت  برای  راستا  همین  در  بودیم.  حوزه  این 
جهانی،  نوین  صنعت  این  در  قانونی  فعالیت  از 
کمیسیون رمز ارز و بالکچین سازمان نصر کشور، 
تمرکز خود را روی به رسمیت شناخته شدن این 
حوزه و تسریع روند تصویب قوانین آن قرار داد. 
به دنبال اقدامات و نتایج حاصله گذشته همچون 
»شناسایی و جذب اعضای فعال در این صنعت«، 
فنی،  حقوقی،  دفاعیات  و  مستندات  »ارائه 
دستگاه های  تمامی  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
پذیرش  جهت  حاکمیتی،  و  انتظامی  دولتی، 
در  حقوقی  مقاالت  »انتشار  ارزها«،  رمز  قانونی 
و  کشور«  رسانه های  در  ارزها  رمز  حوزه  از  دفاع 
در  نگرانی  و  رعب  فضای  شکستن  برای  »تالش 
نیز  مرکزی  شورای  ششم  دوره  در  حوزه«،  این 
اقدامات بسیاری در این حوزه انجام شده است. 
و  ارز  رمز  کمیسیون  اعضای  رایزنی  و  حضور  با 
کشور  اقتصادی  کمیسیون  جلسه  در  بالکچین 
مقرر شد، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نظام  سازمان  تخصصی  کمیسیون  همکاری  با 
فعالیت های  چارچوب  کشور  رایانه ای  صنفی 
تدوین  را  ارز  رمز  تبادل  صرافی های  به  مربوط 
همکاری  راستا  این  در  همچنین  کند.  ابالغ  و 
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاونت  با  خوبی 
قضاییه در راستای ایجاد شناخت دقیق نسبت به 
فناوری بالکچین و رمزارزها صورت گرفته است.

گزارش کمیسیون کشوری شبکه 
و مراکز داده

اهداف و برنامه ها:
عملیاتی . 1 روندهای  و  مفهومی  مدل  معرفی 

و  داده  مراکز  بندی  رتبه  و  ممیزی  نظام 
بندی  رتبه  و  ممیزی  نظام  اجرایی  ساختار 
گواهی  نهادهای  صالحیت  احراز  جهت 
مدرسان  و  آموزشی  مراکز  ممیزان،  کننده، 

نظام در جلسه کمیسیون 
برنامه ریزی برای بررسی و ارزیابی مستندات . 2

برای  داده  مراکز  بندی  رتبه  و  ممیزی  نظام 
مراکز  به  نظام  عملیاتی  محدوده  توسعه 
و  صنایع  و  مالی  موسسات  و  بانک ها  داده 

زیرساخت های صنعتی کشور
شبکه . 3 کمیسیون های  با  مساعی  تشریک 

بهینه  و  ایجاد  برای  استان ها  داده  مراکز  و 
به  استانی  کمیسیون های  ساختار  سازی 
موضوع  در  کمیسیون  اجرایی  بازوی  عنوان 
تمام  به  نظام  عملیاتی  محدوده  توسعه 

استانهای کشور
همفکری و تالش برای رفع مشکالت ارجاعی . 4

از کمیسیون های استانی 

اهم اقدامات:
و  الف( اقدامات انجام شده در حوزه ممیزی 

رتبه بندی مراکز داده:

در . 1 ممیزی  معیار های  ارزیابی  و  بررسی 
استاندارد های چهارگانه مورد تائید سازمان

احراز . 2 واره  طرح  انتشار  و  ارزیابی  و  بررسی 
صالحیت ممیزان 

واره . 3 طرح  انتشار  و  ارزیابی  و  بررسی 
کننده  گواهی  نهادهای  صالحیت  احراز 

واره . 4 طرح  انتشار  و  ارزیابی  و  بررسی 
آن   مدرسان  و  اموزشی  مراکز  احراز  

تائید . 5 آزمون  و  آموزشی  دوره های  برگزاری 
صالحیت ممیزان و تائید صالحیت 11 ممیز

برگزاری فراخوان طرح واره احراز صالحیت . 6
نهادهای گواهی کننده 

بررسی و ارزیابی 10 شرکت متقاضی و تائید . 7
صالحیت فنی 6 شرکت 

ب( اقدامات انجام شده در سطح استان ها:
1- فراخوان تشکیل کمیسیون شبکه و مراکز داده 

در سایر استان ها
2- ارائه گزارش از برگزاری جلسات کمیسیون های 

شبکه و مراکز داده استان ها
3-  فراخوان ارسال موضوع و مشکالت استانی به 
کمیسیون کشور جهت آماده سازی کمیسیون های 
استانی در مشارکت در توسعه نظام در سطح کشور
4- برگزاری رویدادهای استانی به منظور ارتقا دانش 
و آگاهی همکاران در رابطه با موضوعات کمیسیون 
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گزارش کمیسیون 
تدوین قوانین و مقررات

اهم اقدامات:
بررسی و به روز رسانی آیین نامه تشکیل کمیسیون های نصر کشور. 1
بازنگری ساختار کمیسیون های کشور به منظور هم افزایی و استفاده از . 2

ظرفیت کمیسیون های نصر استان ها
بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعرفه خدمات فاوا. 3
صنفی . 4 نظام  سازمان  اساسنامه  مفاد  اصالح  و  تغییر  موضوع  بررسی 

رایانه ای استان 
بررسی اصالحات پیشنهادی نصرهای استانی برای اصالح و بازنگری . 5

اساسنامه نظام صنفی رایانه ای
بررسی و به روزرسانی آیین نامه معامالت سازمان نظام صنفی رایانه ای. 6

گزارش کمیسیون کشوری 
آموزش و پژوهش

اهم اقدامات و فعالیت ها:
آموزشی . 1 موسسات  صالحیت  تایید  برای  کمیسیون  مرجعیت  تثبیت 

فاوا، جهت استفاده از تسهیالت وجوه اداره شده وزارت ارتباطات
حوزه . 2 در  فعال  آموزش  مراکز  و  موسسات  رتبه بندی  پروتکل  تدوین 

فناوری اطالعات
توانمندی های . 3 ارتقاء  آموزشی  دوره های  برگزاری  ساختار  ایجاد 

فناورانه برای مدیران و شرکت ها
نوین . 4 فناوری های  حوزه  در  آموزش  رویدادهای  برگزاری  تقویم  تنظیم 

همچون متاورس و رمزارز
آزمون . 5 برگزاری  توان همکاری در  آموزشی دارای  شناسایی موسسات 

مشاوران فناوری اطالعات
پیگیری اجرای دقیق تفاهم نامه سازمان نصر و سازمان فنی و حرفه ای . 6

کشور
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گزارش کمیسیون کشوری افتا
اهداف و برنامه ها:

ساماندهی کسب و کار ها و فعالین حوزه امنیت  ●
ایجاد  ● با  بومی سازی  و  تولید  حوزه  موانع  رفع 

تعامل کارشناسی با متولیان امر 
حوزه  ● کارهای  و  کسب  توسعه  بستر  ایجاد 

امنیت در استانها 
آیین  ● اسناد،  تدوین  در  کارشناسی  مشارکت 

استفاده  مورد  دستورالعمل های  و  نامه ها 
حاکمیت در این حوزه 

حوزه  ● مشاوران  رسته  تقویت  و  ریزی  برنامه 
امنیت در استانها 

به عنوان  ● امنیت  با متولیان حوزه  تعامل  ایجاد 
نماینده بخش خصوصی

اهم اقدامات:
و  ● ممیزی  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  الف( 

رتبه بندی مراکز داده:
نامه  ● آیین  تدوین  کارگروه  در  حضور 

اعتبارسنجی تجهیزات امنیتی بعنوان نماینده 
بخش خصوصی

همکاری  ● با  کارشناسی  کارگروه  تشکیل 
کمیسیون افتا استان تهران و کمیسیون تامین 

استان تهران
تجمیع نظرات کارشناسی کمیسیون های افتا  ●

استانی در ارتباط با چالش های کسب و کارها 

در استانها
تشکیل جلسات تعاملی فی مابین متولیان امر  ●

دهندگان  ارایه  کنندگان،  تولید  حاکمیت،  در 
خدمات، آزمایشگاه ها و انجمن های صنفی

صنف  ● تجمیعی  کارشناسی  پیشنهادات  ارایه 
آیین  و  اسناد  با  ارتباط  در  کشور  سراسر  از 
به  حوزه  این  تدوین  حال  در  جدید  نامه های 

متولیان و کارگروه های مربوطه  
●  cyber کارگروه  در  عضویت  درخواست  ارایه 

security سازمان ملل با هماهنگی دادستان 
فضای مجازی
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کمیسیون مشاوران
استان نام و نام خانوادگی ردیف

مازندران بردیا بهنیا )رئیس( 1

اصفهان مجید غالمی 2

البرز احمد ابراهیمی 3

آذربایجان شرقی محمد دوچرخه ساز 4

خوزستان مقداد آینه بند 5

گیالن عرفان زیده سرایی 6

اردبیل مسعود کوهی 7

همدان محمدصادق نیکوخوی 8

خراسان جنوبی احسان مهرآرا 9

یزد محمدرضا دهقانی محمودآبادی 10

هرمزگان نوین مكوندی 11

زنجان سمیرا نجفی 12

قم سیدمحمدحسن توکلی 13

فارس علیرضا کشتکاران 14

گلستان علی رایزن 15

تهران احسان اله مدیری 16

خراسان رضوی فرهاد حسین زاده 17

تهران محمدرضا قلعه نوی 18
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کمیسیون نرم افزار
استان نام و نام خانوادگی ردیف

تهران سعید امامی)رئیس( 1

البرز شروین سوری 2

آذربایجان شرقی نادر یاسائی 3

گیالن کامیار شیوعی 4

همدان میثم باقری 5

خراسان جنوبی سیدعلیرضا حسینی 6

مازندران ابوالقاسم شاکری 7

هرمزگان دانیال احمد زاده 8

زنجان اصغر نیتی 9

فارس مجتبی عسگری 10

فارس علیرضا کاربر 11

گلستان ابوالفضل عجمی 12

کرمان مهران ربانی 13

قم حسینیان 14

اصفهان وحید شهسواری 15

تهران ناصر شاکر حسینی 16
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کمیسیون سخت افزار
استان نام و نام خانوادگی ردیف

اردبیل   مجتبی مرادجو)رئیس( 1

البرز بهروز قادری 2

آذربایجان شرقی علی ناصری 3

خوزستان حجت اله حقیقی 4

همدان محمدصادق نیکوخوی 5

خراسان جنوبی هادی اشرفیان 6

زنجان سلیم مکی 7

قم کیوان یزدانپناه 8

گلستان محمدرضا حسن آبادی 9

اصفهان امین امامیه 10

تهران مسعود شکرانی 11

تهران روزبه بابازاده 12

تهران آیدین عدالت 13
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کمیسیون ارتباطات و اینترنت
استان نام و نام خانوادگی ردیف

تهران  محمدعلی یوسفی زاده)رئیس( 1

البرز فرشاد وکیلی 2

گیالن کیوان محمدی 3

مازندران مجید ایزدخواه 4

خوزستان رضا جعفری بابادی 5

همدان محمدعلی بنایی 6

مازندران کوروش بخشی کیادهی 7

یزد حمیدرضا کوفه ای 8

آذربایجان غربی امید قیاسی 9

هرمزگان مصطفی واحدی زاده 10

زنجان علیرضا آدمی 11

فارس علیرضا نادری 12

کرمان غالمرضا برومندفر 13

قم محمدرضا محمودی 14

اصفهان مرتضی افشار 15

خراسان جمیل نیک اندیش 16

قم علی حجازی 15
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کمیسیون شبکه و مراکز داده
استان نام و نام خانوادگی ردیف

تهران  آزاد معروفی)رئیس( 1

البرز فرزاد وکیلی 2

آذربایجان شرقی آرش عزیزوند 3

خوزستان علی حیدری فرد 4

گیالن آمنه بهره مند پشتیری 5

مرکزی وحید یحیایی 6

همدان مسعود ملونی 7

خراسان جنوبی هادی سورگی 8

زنجان افشین آشوری 9

فارس بابک صدیقی 10

گلستان سعید باقری 11

کرمان خسرو خالویی 12

کرمان محمد حصیبی 13

قم علی حجازی 14

اصفهان محمدجواد بابایی 15

تهران حسن اسدی 16

تهران محمد آذری 17

خراسان رضوی علیرضا یزدانپناه 18

کرمان غالمرضا برومندفر 19
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کمیسیون افتا
استان نام و نام خانوادگی ردیف

آذربایجان غربی  فرشید دانشگر)رئیس( 1

آذربایجان شرقی پاشاپور 2

یزد حمیدرضا جعفریان 3

گیالن سید هاشم برادران قوامی 4

همدان مصطفی شایگانی انور 5

اصفهان
)عضو کمیسیون در دوره پنجم( سعید ماجد 6

زنجان بهروز عباس زاده 7

شورای مرکزی عابدی نژاد 8

گلستان میالد مخبری 9

قم سیدحسین حمیدی عدلی 10

کرمان محسن رستمی راد 11
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آموزش و پژوهش کمیسیون 
استان نام و نام خانوادگی ردیف

گیالن  امیر گیالنپور)رئیس( 1

البرز داود یعقوبی 2

آذربایجان شرقی پیمان کیهان ور 3

اصفهان محمدجواد رستگاری 4

مازندران نازلی عمرانی نوا 5

همدان_لرستان سمیه شبرو 6

مرکزی حامد مخملباف
)روحش شاد و یادش گرامی( 7

یزد محمدعلی سعادتجو 8

هرمزگان عبدالمجید خضری 9

زنجان سمانه موسوی 10

گلستان علی رایزن 11

کرمان احمد سعیدی فر 12

قم علیرضا فوالدی
)تا زمان عضویت در نصر استانی( 13

تهران خلیل بسطامی 14

خراسان رضوی محمود حشمتی راد 15
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کمیسیون حوزه اقتصاد دیجیتال
استان نام و نام خانوادگی ردیف

آذربایجان شرقی سهیل حیدری)رئیس( 1

مازندران مجید ایزدخواه 2

خوزستان کاوه واحد دهکردی 3

یزد جلیل رفیعی فرد 4

هرمزگان زینب دالوند 5

زنجان سمانه موسوی 6

کرمان محمدهادی حجت 7

تهران نیما نامداری 8

تهران احمدرضا منصوری 9

خراسان رضوی جالل حسینی 10

تهران صادق فرامرزی 11

تهران نیما نامداری 12
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کمیسیون تدوین قوانین مقررات
استان نام و نام خانوادگی ردیف

اصفهان کاظم آیت اللهی)رئیس( 1

خراسان رضوی عیسی نجفی 2

مازندران عباس رمدانی 3

گیالن فرشید بخشی نژاد 4

مازندران بردیا بهنیا 5

هرمزگان عبدالوحید واحدی 6

مرکزی حامد مخملباف
)روحش شاد و یادش گرامی( 7

خوزستان حسین کایدیان 8

خراسان شمالی مهدی امیدوار 9

گلستان محمدرضا حسن آبادی 10

تهران سهیل مظلوم 11

تهران علیرضا عابدی نژاد 12

تهران اورعی 13

تهران جاللی فراهانی 14

تهران علیرضا کشاورز 15
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کمیسیون رمز ارز و بالکچین

استان نام و نام خانوادگی ردیف

عضو شورای مرکزی و رییس کمیسیون آقای افشین آشوری 1

نماینده معرفی شده از نصر استان تهران آقای امیرحسین سعیدی نائینی 2

نماینده معرفی شده از نصر استان اردبیل آقای مجید نصیرزاده 3

نماینده معرفی شده از نصر استان اصفهان آقای کسری باقری 4

نماینده معرفی شده از نصر استان البرز آقای علی زنجانی 5

نماینده معرفی شده از نصر استان آذربایجان شرقی آقای حسین علی محمدی 6

نماینده معرفی شده از نصر استان مازندران آقای عرفان محمودی 7

نماینده معرفی شده از نصر استان تهران آقای محمدجواد صمدی 8

نماینده معرفی شده از نصر استان تهران آقای امیرحسین راد 9

نماینده معرفی شده از نصر استان تهران آقای قاسم عباسی 10

نماینده معرفی شده از نصر استان فارس آقای سعید زارع 11

نماینده معرفی شده از نصر استان کرمانشاه آقای بهنام کرجی 12

نماینده معرفی شده از نصر استان یزد آقای مسعود یک کالمی 13

نماینده معرفی شده از نصر استان تهران آقای مهدی شریعتمدار 14

نماینده معرفی شده از نصر استان تهران رضا قربانی 15
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گزارش عملکرد کارگروه خدمات ارزی 

در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
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 گزارش 
عملکرد مالی
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گزارش بازرس قانونی ششمین دوره به هیئت 
محترم عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

با سالم و عرض ادب
عملکرد  از  اینجانب  گزارش  بدینوسیله  احتراما 
یکساله  مالی  صورت های  و  مرکزی  محترم  شورای 
زیر  قرار  به  را  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 

بعرض میرساند:

الف( گزارش فعالیت شورا
شورای  جلسه   12 اکثریت  در  بازرس،   که  آنجا  از 
بدون  گزارش،   این  ریخ  تا  تا  شده  برگزار  مرکزی 
محترم  اعضاء  امین  عنوان  به  و  رای  حق  داشتن 
سازمانهای نصر استانها حضور دا شته است اینجانب 
شرکت  با  گزارش  این  به  منتهی  یکسال  طی  در 
و  کرات  مذا  غالب  جریان  در  شورا  جلسات  اکثر  در 
از اهدا  مصوبات بوده و مغایرتی در خصوص عدول 
مشاهده  را  سازمان  اساسنامه  در  گردیده  تعیین  ف 
ننمودم، لذا ضمن قدردانی از هیئت رئیسه محترم و 
اعضای فعال شورای محترم مرکزی که با صرف وقت 
کمیسیون های  بعضا  و  جلسات  در  وم  مدا  حضور  و 
تخصصی و نیز جلسات بیرون سازمانی با ارگان های 
روز  شرایط  با  سب  متنا  کار های  راه  ارائه  و  مختلف 
جایگاه  تثبیت  باعث  ها،   نامه  تفاهم  برخی  عقد  و 
واقعی و قانونی سازمان در جامعه و ایجاد تعامالت 
خوب و موثر در بخش های مختلف دولتی شده اند، 
مواردی را در راستای تایید اقدامات و همکاری های 

و  پیشین  اولویتهای  تداوم  و  آمده  بعمل  هم  چنین 
تقویت جایگاه سازمان،  جهت توجه و اهتمام ویژه در 
برنامه های سال دوم و دستور جلسات شورای محترم 

مرکزی ذیال به عرض می رساند:

طی 1   در  شده  خواسته  توضیحات  و  اطالعات 
مدت ماموریت در اختیار اینجانب قرار گرفته 

است.

زمان 2   در  مرکزی  محترم  شورای  جلسات 
شکیل  مجازی   – حضوری  بصورت  مقرر 

گردیده  است.

پیگیری و تعامل سازنده سازمان با مراجع 3  
گاه های  دست  و  مراکز  و  حاکمیتی 
جلسات  در  نظام  جایگاه  ارتقاء  موجب  که  دولتی 
نکات  از  است  گردیده  گیری  تصمیم  کمیته های  و 
حضور  است،لیکن  دوره  این  در  توجه  و  ذکر  قابل 
خواسته های  تحقق  برای  گرایانه  مطالبه  و  موثر 
که  است  اموری  اهم  از  خصوصی  بخش  ق  ح  به 
درخواست می شود همچنان توسط شورای محترم 
مرکزی این روند بطور جد و با تمرکز روی محورهای 
مهمتر و در راستای رفع مشکالت و موانع کسب و 

کار اعضاء دنبال و پیگیری گردد.

بجز تاخیر مجاز حدودا چهار ماهه در بازه 4  
زمانی اسفند 99 تا خرداد 1400 تشکیل 
بوده  کرونا  اپیدمی  شیوع  وقوع  شرایط  بدلیل  که 

مالحظه  قابل  تاخیر  با  کمیسیون ها  اکثر  است،  
شورای  فعالیت  اول  سال  انتهای  تا  آن ها  از  برخی 
به مرحله رسمی  این دوره هنوز  محترم مرکزی در 
برگزاری  یا  و  نرسیده  دبیر  و  رئیس  انتخاب  نظر  از 
صورت  آن ها  خصوص  در  جلسات  منظم  و  مرتب 
نگرفته است که این امر ضرورت ارزیابی در توانایی،  
انگیزه و التزام به حضور متعهدانه اعضای برخی از 
در  آن ها  فعالیت  دوم  سال  برای  کمیسیون ها  این 
پویایی  مسیر  در  گرفتن  قرار  بمنظور  را  دوره  این 
که  می نماید  ایجاب  آن ها  انتظار  مورد  عملکرد  و 
رئیسه  محترم  هیئت  و  مرکزی  محترم  شورای  از 
تقاضای توجه و عنایت الزم را در این ارتباط دارد، 
با اهمیت در شرایط کنونی  از جمله کمیسیونهای 
که میتواند در ایجاد بازارهای جدید و دارای ارزش 
افزوده مناسب برای بخشی از فعالین صنف مفید و 
موثر باشد کمیسیون صادرات  است که امید میرود 
تمرکز  با  عمومی  محترم  هیئت  موافقت  درصورت 
بر روی آن،  در لیست تکالیف شورای محترم  الزم 

مرکزی و سازمان قرار گیرد.

در 5   دستمزد  سهم  و  اهمیت  به  عنایت  با 
خدمات  و  محصوالت  شده  تمام  بهای 
در  گرفته  صورت  افزایش های  و  سازمان  اعضای 
با  رابطه  در  محترم  دولت  سوی  از  اخیر  سالهای 
تناسب  عدم  و  شرکتها،   پرسنل  مزایای  و  حقوق 
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بهای پرداختی از سوی اغلب مشتریان و کارفرمایان 
در قبال تولیدات یا خدمات اعضای محترم صنف،  
بنظر میرسد الزم است بمنظور جلوگیری از تشدید 
با  سازمان  صنف،   مجموعه  در  ریزش ها  و  آسیبها 
در  مرکزی  محترم  شورای  پشتیبانی  و  همفکری 
در  دولت  حمایت  بعنوان  مشوق هایی  ایجاد  صدد 
یا  ویژه  اعتبارات  رهگذر  از  رابطه  تخصیص  این 
• بیمه  معافیتهای مالیاتی و یا تخفیف در سهم 23 
شرکتها و...  باشد که نیاز به رایزنی های موثر و ارائه 
ریاست  محترم  نهاد  وزارتخانه،   به  الزم  مستندات 
جمهوری،  کمسیونهای ذیربط در مجلس و سازمان 

برنامه و بودجه دارد. 

از 6   حمایت  قانون  اصالح  پیگیری 
نامه  آیین  و  افزار  نرم  پدیدآورندگان 
بایستی  گردیده،   شروع  پنجم  دوره  از  که  مربوطه 
سازمان  تا  گردد  دنبال  بیشتری  جدیت  و  قوت  با 
با  مقوله،   این  در  خصوصی  بخش  نملینده  بعنوان 
به  و  داده  ادامه  خویش  حرکت  به  فزونتری  قدرت 
و  بخشی  نظم  ستای  را  در  خویش  مسئولیتهای 
ساماندهی به کلیه فعالیتهای رایانه ای مجاز،  جامه 

عمل بپوشاند.

ساخت 7   زیر  که  انسانی  منابع  توسعه  پروژه 
اطالعات  فنآوری  صنعت  توسعه  اصلی 
پنجم  دوره  در  راستا  این  در  و  است  ارتباطات  و 
الزم  است  گردیده  تعریف  پروژه ای  مرکزی  شورای 
است با اهتمام ویژه با هدف جلب حمایتهای دولت 
فنآوری  توسعه  تحقق  در  مهم  گامی  بعنوان  محترم 
اطالعات کشور از رهگذر رفع ضعف و فترت ایجاد 
نیروی  تامین  جهت  از  عضو  شرکتهای  در  شده 
و  افزاری  نرم  ارزشمند  تولیدات  بمنظور  کارآمد 

سخت افزاری،  در دستورکار قرار گیرد.

تفهیم 8   راستای  در  تالش  و  رایزنی  تعامل، 
و  منابع  رفتن  دست  از  و  اضمحالل 
سابقه  با  ریالی  شرکتهای  و  انسانی  سرمایه های 
استنباط  از  اجتناب  و  اطالعات  فنآوری  حوزه 
از رشد فنآوری و  اشتباه مسئولین و مدیران کشور 
اشتغال در حوزه فنآوری اطالعات با استناد به آمار 
منتشره از توسعه نسبی شرکتهای سرویس محور و 

 .)IT IT ES (فعال در زمینه

اقتصاد 9   کمیسیون  ایجاد  به  عنایت  با 
دیجیتال در سالهای اخیر در دولت محترم 
و خیز ضرورت رشد سهم آن در اقتصاد کشور از 5 
به 10 ٪،   اهمیت ارائه برنامه های عملیاتی از سوی 
نمایندگان  حضور  و  صنف  نخبگان  و  صاحبنظران 
توانمند و با انگیزه نظام صنفی رایانه ای کشور بیش 
از پیش در این کمیسیون احساس میگردد و مورد 

تاکید است.

  1o محترم وزیر  شده  اعالم  برنامه های  جمله  از 
توسعه  زمینه  در  اطالعات  فنآوری  و  ارتباطات 
فیبر  سرعت  پر  پورت  میلیون  ایجاد 20  ساخت  زیر 
که  می باشد  سیزدهم  دولت  فعالیت  دوره  در  نوری 

الزم است حرکت در این راستا با مشارکت و استفاده 
بخش خصوصی از این فرصت،  مورد اهتمام سازمان 
همفکری  و  حمایت  پشتوانه  به  آن  محترم  ریاست  و 

شورای محترم مرکزی قرار گیرد.

ب ( صورتهای مالی
 /   30 به  منتهی  وعملکرد  مالی  صورت های  کلیه 
شده  تایید  قانونی،  دفاتر  با  مطابق   1400  /   09
مرکزی  محترم  شورای  مصوب  و  دار  خزانه  توسط 
و بررسی های به عمل آمده توسط بازرس، حکایت 
دفاتر  دارد،  مذکور  دوره  مالی  گزارش  صحت  از 
و  گردیده  نگهداری  و  تنظیم  مناسب  نحو  به  مالی 
و  دارد  اتکاء  قابلیت  شده،  آوری  جمع  مستندات 
است  شده  انجام  صحیح  نحو  به  محاسبات  کلیه 
مالی  صورتهای  شرح  به  سازمان  مالی  عملکرد  و 
مورد  مرکزی،   محترم  شورای  توسط  شده  تایید 
تایید بازرس بوده و بررسی و صحت عملیات درآمد 
تایید  دوره  این  مالی  سال  فعالیت های  هزینه ای  و 
عمومی  هیئت  به  را  زیر  موارد  لیکن  می گردد،  

محترم متذکر می گردم.

نحو 1   به  سازمان  گذشته  سال  بودجه  و  برنامه 
سال  این  در  لذا  و  نگردیده  عملیاتی  مطلوب 
با افت قابل توجه درآمد ها و مصرف  مالی سازمان 

ذخایر و سپرده های مالی مواجه شده است.

در 2   و  و  درآمد ها  مالحظه  قابل  کاهش 
به  سازمان،   مالی  ذخائر  از  استفاده  نتیجه 
واسطه عدم برگزاری نمایشگاه الکامپ،  نقد نشدن 
مطالبات شاخص قبلی و انجام نشدن تعهدات مالی 
ناشی از برخی نصرهای استانی بوده است که الزم 
است مورد مداقه و عنایت الزم در برنامه ریزی های 
هیئت رئیسه محترم،  ریاست محترم و شورای مجترم 
دوم  سال  در  سازمان  در  مرتبط  بخشهای  و  مرکزی 
این دوره قرار گیرد، در همین رابطه تذکراتی را ذیال 

به عرض هیئت محترم عمومی میرساند.
توسط  عضویت ها  حق  بموقع  پرداخت   )  2  )1
بیشتر  چه  هر  تعامل  و  همراهی  استانها،   تمامی 
روی  بر  مطالعه  و  تهران  رایانه ای  صنفی  نظام 
ایجاد منابع درآمدی قابل اتکاء و پایدار و تحقق آن 
امری  دوره،   این  عمر  از  باقیمانده  زمان  مدت  در 
ضروری و سرمایه ای ارزشمند برای حفظ و تقویت 
منتخبین  به  امانت  این  قوتمند  تحویل  و  سازمان 

دوره بعد می باشد.
2 ( 2 ( با توجه به مصوبه شورای محترم مرکزی در 
نصر های  مجموع  از  تسهیم  طرح  اجرای  خصوص 
استانی اوال تقاضای مساعدت و همیاری مسئوالنه 
محترم  سازمان های  سوی  از  مطالبات  تسویه  در 
نسبت  مساعدتری  شرایط  از  که  استانهایی  نصر 
منابع  محدودیت  دارای  استانهای  از  برخی  به 
کارگیری  ب  ثانیا  و  می رود  هستند،   برخوردار 
رویه یکسان برای این دو طیف از نصرهای استانی 
سازمان  از  راستا  همین  در  نمی آید،  عادالنه  بنظر 

ضمن  که  می رود  انتظار  تهران  استان  نصر  محترم 
تسریع در پرداخت تعهدات ماضی،  با واریز به موقع 
حق السهم نصر کشور،  از این رهگذر با حمایت های 
و  برنامه ها  پیشبرد  در  را  مرکزی  سازمان  خویش 

اهداف، بیش از پیش یاری نماید.
3(2 ( توجه ِویژه به نقش و اثر اعتباری و اقتصادی 
ادامه  در  آن  قوتمند  برگزاری  و  الکامپ  نمایشگاه 
 1401 سال  در  قبل  دوره  پنج  تالشهای  و  زحمات 
افزایی  هم  و  توانمندیها  نماد  طرفی  از  که  می باشد 
ذهن  در  آن  گذاری  تاثیر  و  صنف  کشوری  وفاق  و 
مدیران و مسئوالن ذیربط از دست گاههای اجرایی 
و تقنینی و استنباط متناسب با واقع از این پتانسیل و 
تخصصی توامندیهای آن واز سوی دیگر منبعی قابل 

اتکاء برای تقویت بنیه مالی سازمان خواهد بود، 
تدوین  ضرورت  به  جدی  اهتمام  و  توجه   )  2  )  4
تکلیف  اجرای  و  اداری  مالی  نامه  نظام  تصویب  و 
الکترونیکی  پرداخت  درگاه  طریق  از  وجوه  تسهیم 
استانی  محترم  نصرهای  توسط  کشور  نصر  پرتال 
کشور  نصر  السهم  حق   ٪  30 پرداخت  خصوص  در 
و عدم انباشت بدهی استانها در این رابطه و انجام 
و بموقع آن توسط سازمانهای محترم نصر  مطلوب 

استانها مورد تاکید ودرخواست می باشد.

جذب 3   و  افزایش  در  توفیق  علیرغم 
نظام  در  عضویت  به  جدید  شرکت های 
تعدد  استانی،  نصر  سازمانهای  بیشتر  توسط 
واسطه  به  شده  متوقف  یا  شده  تعطیل   شرکت های 
عدم  کار،   و  کسب  فضای  پاگیر  و  دست  مشکالت 
تعدد  شرکت های  همه  از  مهم تر  و  عضویت  تمدید 
فعالی که نسبت به اخذ مجوز نظام اقدا م ننموده اند 
جدی  پیگیری  و  بررسی  مستلزم  و  توجه  قابل 
جدید  جذب  شرکت های  نسبی  ارتقاء  البته  است، 
محترم  هیئت های  زحمات  مرهون  سال  این  در 
رئیسه،  کمیسی ونهای پدیزش و خصوصا دبیران و 
دبیرخانه های محترم استانهای فعال در این زمینه 
پایان  در  است.  تشکر  و  تقدیر  قابل  که  می باشد 
و  صنف  محترم  فعالین  یکایک  از  سپاس،   ضمن 
اعضای محترم سازمان در سراسر کشور تقاضا دارد 
با حضور فعال خود در عرصه های مختلف سازمان، 
یک  سازمانی  به  رسیدن  در  را  تخصصی  نهاد  این 
نمایند،  یاری  فراگیر،   و  پویا  بخش،   اثر  پارچه، 
حسن  از  تشکر  ضمن  است  شایسته  هم  چنین 
هیئت  در  محترم  شرکت کننده  حاضرین  توجه 
عمومی،  مراتب قدردانی خود را بابت زحمات و هم 
کاری های انجام گرفته از پرسنل محترم دبیر خانه 
رئیسه  هیئات  سازمان،  محترم  کل  دبیر  مالی،   و 
محترم  ریاست  سازمان،   محترم  ریاست  محترم،  
و  مرکزی  شورای  محترم  اعضای  مرکزی،   شورای 

خزانه دار محترم سازمان نصر کشور ابالغ نمایم.
 باتشکر از حسن توجه شما 

بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
سعید ماجد
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