معاون وزیر و رییس سازمان

محم
جناب آاقی مهندس ود خالقی،

ساعت:
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ندارد
10:36

عل
سالم یکم،

نظر به تعهد ،شایستگی و تجارب ارزشمندتان ،بهموجب این حکم جنابعالی را به سمت «معاون امنیت فضای تولید و تبادل
اطالعات» منصوب مینمایم .عالوه بر وظایف مشخص شده برای معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری
اطالعات ایران ،مأموریت ویژه جنابعالی به شرح ذیل میباشد:
 -1دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات در حوزهی امنیت الیه خدمات
 -2بسترسازی برای توسعه امن و اعتبارسنجی امنیت خدمات الکترونیکی و هوشمند متنوع موردنیاز مردم توسط بخش خصوصی
 -3توسعه ارائهدهندههای خدمات امنیت به دستگاههای دولتی ،خصوصی و مردم مطابق تقسیمکار ملی در این حوزه
 -4ارتقای قابلیتهای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بهمنظور انجام تکالیف قانونی در سطح ملی
 -5سنجش مستمر وضعیت امنیت خدمات دولت هوشمند و خدمات شبکه ملی اطالعات
 -6ارتقای جایگاه کشور در شاخصهای بینالمللی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
 -7ارائه یکپارچه کلیه خدمات امنیت از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
 -8بهرهگیری از ظرفیتهای بخش دانشبنیان ،دانشگاهها و بخش خصوصی توانمند در انجام تکالیف
امید است با اتکال به خداوند سبحان ،رعایت اخالق ،تقوا و با روحیه جهادی در راستای خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران در جهت تحقق اهداف «دولت مردمی ،ایران قوی» و بسترسازی برای تحقق «فضای مجازی در تراز انقالب اسالمی»
بر بستر شبکه ملی اطالعات با همکاری بخشها و معاونتهای مختلف سازمان متبوع موفق و مؤید باشید.

محمد خوانساری
رونوشت:
 جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی ،بدینوسیله از تالشها و خدمات جنابعالی در دوران تصدی معاونت امنیت فضای تولید و تبادلاطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران تقدیر و تشکر مینمایم.
 جناب آقای دکتر اشرف ،مشاور محترم وزیر و سرپرست دفتر وزارتی ،جهت استحضار. اعضا محترم هیئت عامل جهت استحضار. -معاونین و مدیران کل محترم ستادی ،جهت استحضار.

