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 «یمجاز یاز حقوق کاربران فضا انتیص ژهیکارگروه و لیتشکفراخوان »
 

بخش  یتخصص یهاو انجمن کاهايها، سندکشور )نصر( با مشارکت تشکل یاانهيرا ینظام صنف سازمان

 .دهدیم ليرا تشک یمجاز یاز حقوق کاربران فضا انتیص ژهیکارگروه و ،یخصوص

تحت  ینيقوان نيتدو یبرا یاسالم یمجلس شورا ري، به دنبال مصوبه اخرنصر کشو یگزارش روابط عموم به

پيرو اظهار نظر اوليه در بيست صفحه  ،«یمجاز یفضا یکاربرد هياز حقوق کاربران و خدمات پا تيحما»عنوان 

نظرات  افتيو در یکارشناس یهایابيپس از ارزارتباطات،  محترم به امضای وزير ایو انعکاس آن طی نامه

کشور خود را  یاانهيرا ینظام صنف مانحوزه و دانشگاه، ساز دينظران، پژوهشگران و اساتمتخصصان، صاحب

عرصه دانسته و با  نيا یاصل گرانيفعاالن و باز ژهيبه و یمجاز یمکلف به دفاع از حقوق عموم کاربران فضا

 .خواهد کرد یريگيها را پحق آناز حقوق کاربران و مطالبات به انتيص ژه،يو یکارگروه ليتشک

 ینيبشيپ یمجاز یحوزه فضا نيقوان نيتدو یبرا ژهيو ونيسيکم کي ،یاسالم یطرح مجلس شورا مطابق

خواهد داشت،  تيعضو ونيسيکم نيدر ا یبخش خصوص ندهيشده که سازمان نصر کشور به عنوان تنها نما

 زيها و اصناف نتشکل ريسادر  یاز فعاالن بخش خصوص یاريبس ناًيقي کهاست  نيا و حائز اهميت نکته مهم

 .گرفت دهيها را نادها و حقوق آنگروه نيا توانیهستند که نم ليموضوع دخ نيدر ا

بخش  ندگانيمتشکل از نما یکارگروه ليفراخوان تشک کشور، ضمن انتشار اساس سازمان نصر نيا بر

 یو کارهاکسب هياتاق اصناف، اتحاد ،یمحترم اتاق بازرگان یعرصه همچون اعضا نيفعاالن ا کليهاز  ،یخصوص

مورد  یو راهکارها اتمطالب ميو تنظ نيدر تدو یو همفکر یهمکار یمرتبط، برا یهامجموعه گريو د یمجاز

 .آوردیدعوت به عمل م ازين

اطالعات و ارتباطات، با  یدر حوزه فناور یو پارلمان بخش خصوص رينصر به عنوان تنها نهاد فراگ سازمان

 یفضا یهاتيظرف ليبدیاطالعات و نقش ب یدر حوزه فناور یگذارو قانون یموضوع حکمران تيبه اهم تيعنا

 ها،هياتحاد ،یتخصص یهاانجمن کاها،يها، سندها، نهادها، تشکلدر توسعه متوازن کشور، از همه سازمان یمجاز

 نيبا مشارکت در ا آوردینظران در سراسر کشور دعوت به عمل محوزه و دانشگاه، کارشناسان و صاحب دياسات

از حقوق عموم  انتيص یجامع برا یطرح نيخود را ارائه و در تدو یکارشناس شنهاداتيکارگروه، نظرات و پ

 .کنند ینيآفرکاربران نقش

از حداکثر  ،یبخش خصوص یهاتشکل ريسا یکشور با همراه یاانهيرا یر است سازمان نظام صنفبه ذک الزم

استفاده  یمجاز یحفظ حقوق کاربران فضا یموثر و اثربخش در راستا یطرح نيتدو یبرا یو تخصص یتوان فن

طرح،  نيدر ا یمجاز یفضا یعال یو شورا یاسالم یمجلس شورا تيبا توجه به مسئول عتاًيخواهد کرد و طب

 .خواهد بود ژهيکارگروه و نيدر ا زيدولت و مجلس ن ندگانينما زبانيم

مندان به مشارکت در اين کارگروه خواهشمند است نسبت به اعالم وسيله از عالقهبرای تحقق اين مهم، بدين
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