معاون وزیر و رییس سازمان
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عل
سالم یکم،

نظر به تعهد ،شایستگی و تجارب ارزشمندتان ،بهموجب این حکم جنابعالی را به سمت «معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی
فناوری اطالعات» منصوب مینمایم .عالوه بر وظایف مشخصشده برای معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری
اطالعات ایران ،مأموریت ویژه جنابعالی به شرح ذیل میباشد:
 -1ایجاد و تقویت نظام تنظیمگری حوزه فناوری اطالعات با تأکید بر ایجاد رقابت و بهرهوری اقتصادی ،جلوگیری از انحصار
و بسترسازی حکمرانی داده در کشور بهویژه در حوزه فناوریهای نوظهور
 -2برنامهریزی در جهت حرکت به سمت سازمان توسعهای فناوری اطالعات
 -3بهکارگیری مدل های نوین رقابتی در مدیریت نوآوری و جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تکمیل و تقویت الیه
خدمات شبکه ملی اطالعات
 -4تدوین سیاستها و ضوابط در جهت حمایت هدفمند از کسبوکارهای نوین دیجیتال در راستای دولت الکترونیک و
شبکه ملی اطالعات با تکیه بر ظرفیتهای استانی
 -5تدوین و اجرای برنامههای سازمان در خصوص توانمندسازی و توسعه کسبوکارهای دیجیتال در راستای دستیابی به
سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور
امید است به 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 عنایت به مصوبات مجلس شورای اسالمی ،شورای عالی فضای مجازی ،شورای اجرایی
فناوری اطالعات کشور و سایر اسناد باالدستی ،استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی ،دانشگاهها ،نخبگان و همکاری
بخشها و معاونتهای مختلف سازمان متبوع موفق و مؤید باشید.
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