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 صدای بخش خصوصی –رکن نهم 

 
ای یانهسازمان نظام صنفی را، "لسبه مج جناب آقای دکتر زارع پورشده  هیارکان هشت گانه برنامه ارا" لیدر تکم

 یشنهادیپ یهارئوس برنامه کیبه تفک "یبخش خصوص یصدا – نهم رکن"را با عنوان  شینظرات خو تهران استان

 نیا یتخصص یهاونیسیکم تی)که فعال در حوزه فعال یو خدمات پست ییبه جز دو بند آخر، صنعت فضا شان،یا

 .کندیاعالم م وستیشرح پ هسازمان قرار ندارد( ب

 
 یالملل نیبو تعامالت  تالیجید یحکمران -1

  ی اجرايي دستگاه ها بنيان و همراستا سازیفرآورده های فاوا سازیالملليبيناولويت بخشي به حوزه صادرات و

ور وزارت ام اوری وبويژه سازمان توسعه تجارت و معاونت علم و فن ،متولي صادرات فاوا و محصوالت دانش بنيان

 خارجه

 ساسييت ارزی کاالهای اعات و ارتباطات در زمره اولوی اطالزات و خدمات فناورقرار گرفتن تجهي 

 امل با تع یبرا نهيزم جاديا نيو همچن يالملل نيپرداخت ب یهاستمياتصال به س ایالزم بر یها نهيزم جاديا

 جهان يمال یفناور یکارها و کسب

 اری از بهره برد ادايميير پارتدوين برنامه ای جهت جلب مشارکت سرمايه اجتماعي افراد مقيم خارج از ايران با تغ

 ظرفيت ايرانيان به پارادايم ايجاد فرصت های اقتصادی برای ايرانيان مقيم خارج از کشور

 

 تالیجیدولت هوشمند و تحول د -2

 زسازی و با ينيبازآفر از در اتخاذ تصميمات و اقداماتي نتيجه گرا تا حصول اطمينان وزارت فاوای عزم جد

از  وازنيه و متبا وزارت فاوا، به صورت دوسو تاليجيد و فعاالن حوزه اقتصاد يخصوص بخش مشارکت و همياری

ر ت فاوا دايفای نقش وزارکشور و  ياجتماع هيمشارکت سرما یبا هدف بهساز يبرنامه مل کي نيتدو قيطر

 .مطلوب يحرکت به سمت حکمران

  با رعايت  يخصوص-يارکت های عمومتوسعه پروژه های مشتالش مستمر و جدی از تحقق مسيرهای منجر به

 صوصي.خ-عدالت اقتصادی و دسترسي تمام آحاد بخش به فرصتهای برابر در مشارکتهای عمومي
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 خصيص تو ار اصالح نظام کارورزی و تربيت کاربردی بخش آموزش عالي حوزه فناوری به ويژه حوزه نرم افز

  ITدر حوزه  ايجاد اشتغالر به مهارت محور منج یدوره ها تسهيالت حمايتي به منظور گسترش

 ح وين طراستفاده ظرفيت های سازمان فني حرفه ای، دانشکده پست، دانشکده وزارت صنعت و معدن در تد

 ( ppp ) خصوصي –شکل گيری مدارس عالي تربيت نيروی حوزه فاوا مبتني بر مشارکت عمومي 

 و  يليموبا ختپول، پردا فيمرتبط ک يحقوق  فني و یها رساختيتوسعه ز یبرا یتعامل با دولت و بانک مرکز

 ليبر موبا يمبتن نينو يمال یابزارها

 وت دن تجارعت، معتدوين برنامه اقدام مشترک وزارت فاوا با همراهي سازمان نظام صنفي رايانه ای، وزارت صن 

، ايجاد و انتشار از طريق انتقال« 4صنعت »معاونت علم و فناوری در تامين و توسعه زيرساخت و بهره برداری 

 ي صنايع وای خالتجارب، حمايت موثر از طرح های بهره برداری آزمايشي و در نهايت بهره برداری از ظرفيت ه

 ويننوماسيون و کاربست فناری های معادن در کنار ارتقاء چشمگير صنعت از طريق هوشمندسازی، ات

 نه ای و رايا ينفسازمان نظام ص يمشاوران رسم ژهيو گاهيجا نييتعدر راستای  رانيمحترم وز اتيمذاکره با ه

 اطالعات  یفناور دولتي یپروژه هار داستفاده از اين پتانسيل 

  نيلر عملکرد فعاو نظارت ب يندهساما مرجع صدور مجوز،پنجره واحد  در یاانهيرا يسازمان نظام صنفمشارکت 

 اطالعات یوراحوزه فن

 ينفمان نظام صکار در بازارکه توسط ساز یروين يمشاغل فاوا به منظور سامانده یبندنظام طبقه نيتدو 

 دولت قابل انجام است يتيبا استفاده از منابع حما یاانهيرا

  انند کارتم يشده بانکفراموش یو ابزارها یناوراستفاده از ف نهيبانک نمونه در زم پست بانک به عنوانارتقا 

 یاعتبار

 

 یارتباط یهارساختیز داریاطالعات و توسعه پا یشبکه مل -3

  ت از سوی های بازار ارتباطات و فناوری اطالعات و عدم امکان رقابانحصاری بودن برخي از زيرساختحل معضل

 هاساير شرکت

 به ائهياز جهت ارنساير موارد مورد و  يمکان ي،تيهو یها اع استعالممانند انو يتيحاکم یها رساختيبهبود ز 

 ها APIانواع  قطري از وکارهاکسب 

 ز تفاده اهای خدماتي مانند وزارت نيرو و شهرداری ها جهت تسهيل اس هم افزايي با ارگان هماهنگي و

 FTTX زيرساختهای آنها در توسعه شبکه دسترسي مبتني بر تکنولوژی

 

 اطالعات یمقررات حوزه ارتباطات و فناور میتنظ -4
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 ای توری هرگوالتوری فضای مجازی همراه با ايجاد مکانيسم های تضمين جبران خسارتهای ناشي از رگوال

 ايجابي و تدريجي با تمرکز بر جاری سازی حقوق شهروندی و حقوق تجارت الکترونيکي

 و حل  ادالنهی ساير نهادها در خصوص رگوالتوری عتدوين مقررات حمايتي از شرکتهای خصوصي و همراستاساز

 تعارضات بين بخش خصوصي واقعي و بخش خصوصي که ريشه دولتي دارد

  و کار  ای کسبهتسهيل فرآيند ورود به کسب و کار و کاهش تعداد مجوز ها و اجرای واقعي پنجره واحد مجوز

يل گری و تسه مجوز زداييو  اورده های فاواو تدوين برنامه يکپارچه در راستای کاهش هزينه های توليد فر

 حداکثری در خصوص تامين تجهيزات و ارائه خدمات حوزه فاوا

 ( زمان بورسو سا یمرکز مهيب ،ی)بانک مرکز يمال یبا رگوالتورها يمخابرات یهایرگوالتور يبهبود ارتباط رسم

 يو رفع موانع قانون يمال نينو یتوسعه ابزارها یبرا

 وفاوا  ر جهت تسهيل فرآيندهای معافيت های مالياتي شرکت های صد در صد خصوصي حوزهتدوين لوايح د 

ن حوزه فعالي همچنين اصالح پايه مالياتي شرکت های دانش بنيان و همچنين مشارکت موثر در چانه زني های

 فاوا با سازمان امور مالياتي به عنوان ضلع سوم مطالبه گری

 رايط بازارشتعرفه ها با سازی ارتباطات و متناسب و يون تنظيم مقررات در بازنگری مصوبات کميس تسريع 

 مل با وا در تعااری فاحمايت موثر وزارت فاوا از سازمان نظام صنفي رايانه ای در تحکيم و تثبيت نظام تعرفه گذ

 دستگاه های اجرايي

 تدوين نقشه راه اصلي (Master Plan) ثابت باند نپه آينده در لوژیتکنو هر سهم بر تمرکز و کشور ارتباطي 

 ژیتکنولو هر ازای به شده تعيين سهم به رسيدن جهت گذاری سرمايه موانع رفع بر تمرکز و کشور

 های ارتباطات ثابت واگذاری فرکانس به حوزه ثابت به جهت توسعه و استمرار فعاليت شرکت 

  دهي  ن سرويسا و در نتيجه عدم امکاه با ساير شرکت رعدم همکاری الزم اپراتورهای مسلط بازاحل معضل

 مناسب و افزايش نارضايتي مشترکين

 بز اد مسير سو ايج تغيير روال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر اساس خود اظهاری تامين کنندگان

 جهت ترخيص تجهيزات

  تصويب ممنوعيت تعديل تعرفه های حوزه ارتباطات در بودجه سال جلوگيری از 

 

 تالیجیاقتصاد د -5

 د و کمبوملي  ا بحرانآفرين و همه جانبه در مواجهه و مقابله باتخاذ رويکردها، تصميمات و اقدامات جدی، تحول

 ی.فناور هر حوزهما يمنابع انسان تيترب/نيتحول در تام يستاد مل جاديااز طريق  ي ماهرانسان یرويمهاجرت ن
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 توسعه  ق کمترعه مبتني بر مدل دورکاری کسب و کارها در مناطايجاد مکانيسم های حمايتي از طرح های توس

خش تهای بيافته و اعطای اعتبارات و کمک های بالعوض از طرح های تمرکززدايي توليد و پشتيباني شرک

 خصوصي

 توسعه شبکه ارزش کسب و کار های مرتبط با متخصصين آزادکارfreelancer)  (  يستم فعال در اکوس

 فناوری 

 ن لي ارزاحوزه اقتصاد ديجيتال در دسترسي به منابع مای از تشکل های صنفي، کسب و کارهای حمايت جد

 تاسيس وقيمت و تسهيل وصول از طريق تاسيس صندوق های مالي و سرمايه گذاری ، روش های جمع سپاری 

 صندوق های پس انداز 

 ینظام صنفي رايانه ا توسعه داشبورد ملي اقتصاد ديجيتال با واگذاری اجرای طرح به سازمان 

 يت ا محوردرج احکام مرتبط با برنامه هفتم توسعه پيرامون اهميت حضور موثر و توانمند بخش خصوصي ب

 سازمان نظام صنفي رايانه ای در فرآيند تصميم سازی حوزه اقتصاد ديجيتال 

 شارکت مريني لي بازآفمواجهه مسئوالنه جهت پيوستن ساير نهادها و دستگاه های اجرايي کشور به برنامه م

 سرمايه اجتماعي در مسير تحول اقتصاد ديجيتال

 وين اسناد و تدو بازنگری نظری در جايگاه راهبردی فعاالن توليدکننده نرم افزار در توسعه اقتصاد ديجيتال 

د اسناذيرش پاری مادی و محور، ارزشگذ-مقررات حمايتي و قانوني در ايجاد نظام مالکيت دارايي های نرم افزار

 ومان بورس و ساز مالکيت نرم افزاری در شبکه پولي و بانکي کشور به مثابه تضامين با همکاری وزارت اقتصاد

 بانک مرکزی

 ن نظام سازما واگذاری بخشي از فرآيند اعتبار سنجي متقاضيان تسهيالت از صندوق ها و وام های دولتي به

 صنفي رايانه ای 

 وليد با رفيت تظدی و ارزيابي توليدات بومي در خصوص استفاده حداکثری از ساماندهي و ايجاد نظام طبقه بن

اخل ب توليد دنه کاذکيفيت داخلي به دور از محدود کردن انتخاب بهره برداران نهايي و جلوگيری از ايجاد دوگا

 و واردات در حوزه فاوا توسط سازمان نظام صنفي رايانه ای 

 وتال و حضور نمايندگان تشکل های کارگری خصوصي اقتصاد ديجي -تشکيل نهاد راهبردی مشارکت عمومي 

والتوری در رگ کارفرمايي بخش خصوصي و نمايندگان جامعه نخبگاني و دانشگاهي به عنوان نهاد مشورتي موثر

ارکت درج بند واحد مشخص در سياست های کلي برنامه هفتم توسعه اقتصادی جهت اهميت ويژه ی مشو 

 وصي فعال حوزه اقتصاد ديجيتال در توسعه اقتصادی کشوربخش کارفرمايي خص

 

 تبادل اطالعات یفضا تیو امن یخصوص میحفظ حر -6
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  يکپارچه سازی مراجع و مجوزهای مربوط به امنيت، استاندارد و تاييد نمونه تجهيزات 

  شفاف سازی شرح و محدوده ی فعاليت های مجاز برای شرکت های دارای مجوز در حوزه امنيت 

  سب ت از کحماي درجلوگيری از امنيتي سازی دسترسي به اينترنت، مکانيسم های رگوالتوری دفعي و سلبي

 وکارهای فضای مجازی

 


