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س���ازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در 
نامه ای خواستار همکاری ش���هرداری تهران با این 
سازمان برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های 

فناوری اطالعات شد.
در پی اقدام���ات محدودکننده  ای مانند پلمب یا 
مسدود کردن ورودی ساختمان استقرار شرکت  های 
فناوری اطالعات توسط ش���هرداری تهران و ایجاد 
مشکالت مضاعف برای این شرکت ها، رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای در نام���ه ای خطاب به پیروز 
حناچی ش���هردار تهران، نس���بت به اقداماتی که 
می  تواند بیش از پیش به توقف فعالیت واحدهای 
کارآفرین منجر ش���ده و تبعات منفی متعددی به 

همراه داشته باشد، هشدار داد. 
محمد باقر اثنی عش���ری طی این نامه، خواستار 
اجرای مجدد بخشنامه ای شده است که به موجب 
آن شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تحت 
ش���رایطی اجازه فعالیت در واحدهای مسکونی را 

داشتند.
متن این نامه به این شرح است:

 »جناب آقای دکتر پیروز حناچی،
شهردار محترم تهران بزرگ

موضوع: مشکالت استقرار شرکت  های فعال در 
حوزه فناوری اطالعات در ساختما ن  های مسکونی

 با سالم و احترام،
به اس���تحضار می رساند، س���ازمان نظام صنفی 
رایانه ای برای نظم بخش���ی و سامان دهی کسب 
و کار و فعالیت های اداری تج���اری و رایانه ای و 
به منظور ایج���اد یک نظام حرف���ه ای در حوزه 

انفورماتی�ک کش��ور به استن���اد ماده 12 قانون 
حمایت از حقوق پدیدآورن�دگان نرم افزارهای رایانه  
ای مصوب 1379/10/4 مجلس شورای اسالمی  و 
آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 تصویب نامه شماره 
21185/ت26089 مورخ 1383/4/24 هیات وزیران 
تشکیل شده و به عنوان تنها نقطه تعامل بین دولت 
و بخش خصوصی در حوزه فن���اوری اطالعات و 

ارتباطات انجام وظیفه می  کند.
در تعامالت سال های گذشته بین سازمان برنامه 
و بودجه وقت، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک 
و شهردار محترم تهران، توافقاتی به منظور ایجاد 
تسهیالت جهت شرکت های حوزه فناوری اطالعات، 
برای استفاده از محل مسکونی به عنوان محل کار، 
با تغییر کاربری آن از مسکونی به اداری با ضوابط 

معین شده انجام شد، که طبق بخشنامه ای مراتب 
از طرف معاونت محترم شهرسازی و معماری وقت 
به شهرداری های مناطق بیست گانه تهران ابالغ شد. 
نهایتاً در تاریخ 1382/6/17 معاون وقت ش���هردار 
محترم تهران، بخشنامه فوق الذکر را تا تصویب طرح 

تفصیلی شهر تهران تمدید نمودند. 
در حال حاضر و با استناد به تصویب طرح تفصیلی 
شهر تهران در شورای ش���هر، اجرای این بخشنامه 
متوقف شده و مش���کالت زیادی برای شرکت های 
حوزه فناوری اطالعات که نوعاً شرکت  های دانش 
بنیان محسوب می شوند، توسط شهرداری مناطق 
مختلف ایجاد شده است. تردیدی نیست که فناوری 
اطالعات یگانه پیشران توس���عه کشور بوده و در 
شرایط دشوار تحریم  های ظالمانه، می تواند کمک 

ش���ایانی به برون  رفت از وضعیت فعلی و توسعه 
کشور کند.

با توجه به ش���رایط اقتصادی حاکم بر بازار که 
مش���کالت عدیده ای را برای ش���رکت  های عضو 
این س���ازمان ایجاد کرده، اقدام���ات آزاردهنده و 
محدودکنن���ده  ای مانند پلمب یا مس���دود کردن 
ورودی ساختمان استقرار شرکت ها، مشکل مضاعفی 
اس���ت که می  تواند بیش از پیش به توقف فعالیت 
آن ها منجر شده و تبعات منفی متعددی به همراه 

داشته باشد. 
با توجه به موارد فوق و نام  گذاری امسال به نام 
»رونق تولید«، خواهشمند است دستور فرمایید به 
منظور حمایت از شرکت  های داخلی حوزه فناوری 
اطالعات، در خصوص تمدید بخشنامه  های قبلی یا 
صدور بخشنامه جدید به منظور کمک و مساعدت 
به شرکت های رایانه ای معرفی شده از طرف سازمان 
نظام صنفی رایانه ای برای اس���تفاده از محیط های 
مسکونی، با تغییر کاربری بر اساس ضوابط و مقررات 
توافق شده، اقدام الزم صورت پذیرد. همچنین این 
سازمان آمادگی کامل خود را برای تشکیل کمیته ای 
مشترک برای بررس���ی موضوع و اخذ تدابیر الزم 

اعالم می  دارد.
پیش���اپیش از حس���ن توجه و صدور دست�ور 
مس����اعدی که خواهید فرمود، سپاس���گزاری و 

قدردانی می شود.
 با تشکر
محمدباقر اثنی  عشری
رئیس هیات  مدیره«
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تخفیف ویژه چیلیوری و نت برگ 
برای اعضای سازمان نظام صنفی 

رایانه ای

در پی مذاکرات سازمان نصر تهران با چیلیوری و 
نت برگ، این دو شرکت برای اعضای سازمان تخفیف 

ویژه ای در نظر گرفتند.
 س����ازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در 
راستای گسترش خدمات رفاهی برای پرسنل اعضای 
سازمان و خانواده ایشان، نس����بت به انعقاد تفاهم با 
شرکت هلدینگ کس����ب و کار ایرانیان اقدام کرد. 
خدمات قابل ارائه این ش����رکت به اعضای سازمان، 
استفاده از خدمات سایت های چیلیوری با تخفیف 15 

درصد و نت برگ با تخفیف 5 درصد است.
اعضای سازمان در صورت تمایل به استفاده از این 

تخفیف ها می توانند به شرح ذیل اقدام کنند:
نت برگ: ارسال نامه درخواست استفاده از تخفیف 
نت برگ با ذکر یک نشانی پس����ت الکترونیکی به 
دبیرخانه س����ازمان و سپس ارس����ال کد تخفیف 5 
درصدی از سوی سازمان به شرکت عضو متقاضی و در 
نهایت استفاده پرسنل از این کد تخفیف 5 درصدی.

چیلیوری: ارسال نامه درخواست استفاده از تخفیف 
چیلیوری با ذکر یک نشانی پس����ت الکترونیکی به 
دبیرخانه سازمان و سپس ارسال لینک تخفیف 15 
درصدی از سوی سازمان به ش����رکت متقاضی و در 
نهایت استفاده پرسنل از این کد تخفیف 15 درصدی. 
الزم به ذکر اس����ت تخفیف 15 درصدی چیلیوری 
مختص آدرس ش����رکت عضو است که نحوه استفاده 
آن در دستورالعمل مشخصی، همراه با لینک مربوطه 

ارسال خواهد شد.

آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی 
رایانه ای مهرماه برگزار می شود

به گ����زارش روابط عمومی  س����ازمان نظام صنفی 
رایانه ای اس����تان تهران، پیرو برگزاری جلس����ه اول 
هماهنگی آزمون 98 مش����اوران حقیقی س����ازمان 
نظام صنفی رایانه ای، با حضور دبیر کل س����ازمان و  
نمایندگان کمیسیون مشاوران استان تهران، کمیسیون 
مشاوران کشوری و کارگروه ارتقا رتبه 3 به 2 کشوری، 
تصمیم به برگزاری آزمون مشاوران در 18 مهر ماه 

سال جاری بصورت الکترونیکی گرفته شد.
همچنین مقرر شد با همکاری کمیسیون آموزش 
و آموزشگاه های معتبر کش����ور بانک سواالت پس از 
نهایی سازی منابع آزمون به روز رسانی شود. لذا در 
جلسه آینده کارگروه مربوطه منابع آزمون و اطالعات 
تکمیلی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت و 

جهت اطالع متقاضیان منتشر خواهد شد.
زمان ثبت نام ش����رکت در آزمون برای اشخاص 
حقیقی عضو سازمان نظام صنفی از ابتدای شهریور 

ماه خواهد بود .

اطالعیه شماره 11 الکامپ منتشر شد
الکام جابز در یک بخش مجزا

 برگزار می شود
به ابتکار س����ازمان نصر الکام جاب����ز برای اولین 
 ب����ار در بخش����ی مج����زا در الکام����پ 25 برگزار 

خواهد شد.
 مهارت افزایی و توانمند سازی نیروی انسانی پویا و 
هدایت آن به سمت کسب و کارهای مرتبط، در الکام 
جابز عملی می شود که یکی از مهمترین بخش های 
الکامپ 25 به ش����مار می رود. این بخش به صورتی 
تعاملی و منطبق با نیازهای روزآمد بازار کار داخلی 
و بین المللی  برگزار خواهد شد. بیست و پنجمین 
دوره الکامپ  از 27 تا 30 تیرماه سال جاری با شعار 
آینده بهتر در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود.

اعالم  نیازها و اولویت های سازمان 
مدیریت پسماند در حوزه فناوری

پس از برگ����زاری رویداد ارائه نیازه����ای فناورانه 
و نوآوران����ه ش����هرداری تهران در ح����وزه مدیریت 
پسماندهای ش����هری با حضور دبیرکل سازمان نصر 
کشور، از کس����ب و کارهای فعال حوزه فاوا خواسته 
شده برای ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه مشارکت 

کنند.
روابط عمومی س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
اس��تان تهران- ب����ا هماهنگی ه����ا و تعامالت 
صورت گرفته با سازمان فاوای شهرداری تهران، رویداد 
ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در 
حوزه مدیریت پس����ماندهای شهری، نهم اردیبهشت 
ماه با حضور رسول س����راییان دبیرکل سازمان نصر 

برگزار شد.
در این روی����داد، نیازهای فناورانه ش����هرداری در 
حوزه های مختلف مدیریت ش����هری معرفی شدند 
که ب����ا حمایت س����ازمان نظام صنف����ی رایانه ای، 
 ای����ن نیازها به اطالع ش����رکت های فع����ال در این 

حوزه ها می رسد.
متقاضیان برای ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه 
مرتبط با نیازهای اعالم ش����ده باید پروپوزال خود 
را ب����رای دبیرخانه این رویداد به نش����انی اینترنتی 
pasmand@boomerangtt.com  ارسال 

کنند.
فرم پروپوزال در وب س����ایت سازمان نظام صنفی 
استان تهران به نشانی Tehrannsr.org موجود 

است.
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آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران:

با حل مشکل واردات جلوی 
ورشکستگی بخش خصوصی را بگیریم

 رئیس کمیسیون شبکه تهران و رئیس کمیسیون 
مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از حال بد 
شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید، 
از این که اوضاع ثبت سفارش زندگی آن ها را با سختی 

روبه رو کرده است.
ایرنا- آزاد معروفی می گوید: اطالعات و ارتباطات و 
تکنولوژی های مربوط به آن که در تمام مراکز حساس 
و زیرساخت های کشور استفاده می شوند، وارداتی هستند 
و در حال حاضر چاره ای جز وارد کردن این تکنولوژی 

نداریم.
وی معتق���د اس���ت: در حالی که مراکز حس���اس 
وزارتخانه ها، صنایع، اپراتورها، زیرساخت های حیاتی که 
در آن ها نیاز به انتقال اطالعات وجود دارد، نیازمند واردات 
تجهیزات حوزه ارتباطات هس���تند؛ اما مرزهای واردات 

بسته شده اند.
وی معتقد است: مساله ای که امروز شرکت های حوزه 
فناوری درگیر آن هس���تند را باید با نگاه امنیت ملی 
دید. فناوری اطالعات و ارتباطات هر دو حیات و ممات 
مملکت هستند. امروزه هر ارگان و نهادی از این تکنولوژی 
بهره می برد. اگر فناوری وجود نداش���ته باشد، بانک ها، 
فروشگاه های زنجیره ای، دولت الکترونیکی، ثبت احوال، 
زیرساخت های هسته ای، پتروشیمی  و ... همه کارایی خود 
را تا حد زیادی از دست می دهند، به همین جهت باید به 

این حوزه ها اهمیت ویژه داده شود. 
او در تشریح موانعی که سر راه ثبت سفارش کاالهای 
مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد، گفت: 
باال رفتن نرخ ارز در سال گذشته باعث شد بسیاری از 
شرکت هایی که با مجموعه های دولتی قرارداد بسته  بودند، 

نتوانند به تعهدات شان عمل کنند.
 خوان های ثبت سفارش 

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران می گوید: 
با این که آن زمان هنوز ساز و کاری برای ثبت سفارش 
شکل نگرفته بود، اما قوانین و محدودیت ها را وضع کردند 
و یک جای کوچکی در وزارت صمت و امور اداری را به 
مرکز رسیدگی به آن اختصاص دادند. به همین دلیل 
آن جا پر شد از صف های طوالنی که نمایندگان شرکت ها 
را قبول نمی کردن���د و مدیرعامل ها را با خفت در صف 

نگه می داشتند.
معروفی با اشاره به این که هم زمان با این مسائل، شکل 
و شمایل ثبت س���فارش نیز تغییر کرد، مشکل اول در 
تغییرات را این چنین تشریح می کند: در مقررات جدید 
برای ثبت سفارش محدودیت وزن در نظر گرفته اند. مانند 
خرید نخود و لوبیا. در حالی که در حوزه فناوری اطالعات 
مسائل متفاوت است. حساب و کتاب تمام عرصه های 

وارداتی را با یک متر نمی توان انجام داد. 
او در توضیح این مساله می گوید: شرکت ها باید از روز 
اول اعالم کنند وزن مورد نظر کاالیی که قصد وارداتش 
را دارند چقدر است. این در حالی است که »تکنولوژی« 
گونی برنج که نیست بتوان وزن آن را حدس زد. کاالهای 
مربوط به حوزه فناوری اطالعات بعد از سفارش ساخته 
می شوند و وزن ش���ان در می آید. چطور می شود از قبل 

وزن شان را حدس زد؟
خوان بعدی ثبت سفارش »س���ابقه سفارش« است. 
معروفی توضیح می دهد: شرکت ها نمی توانند تجهیزاتی را 
وارد کشور کنند که ضرورت واردات آن در شرایط کنونی 
حس شده است. چون مسئوالن می گویند اگر به این کاال 
نیاز داشتی چرا سال های قبل وارد نکردی؟ پاسخ به این 
سوال ساده است، چون نیاز نداشتیم. اما متاسفانه کسی 

این را نمی پذیرد.
 میان دو تحریم

او با اشاره به این که راهکارهای ثبت سفارش حداقل 
در حوزه کاری آن ها و شرکت های خصوصی حوزه فناوری 
کارساز نبوده و منابع ملی کشور را اتالف کرده، به نقش 
تحریم نیز اشاره کرده و می گوید: هم اکنون شرکت های 
بخش فناوری تحریم، دو شکل از تحریم را تجربه می کنند. 
خارجی ها برای تامین محصول تحریم مان می کنند تا 
نتوانیم تجهیزات مورد نیاز برای زیرساخت های اقتصادی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات را وارد کشور کنیم.
از طرف دیگر اگر بخش خصوصی کل دنیا را دور بزند، 
از موانع ارزی بگذرد و کاالیش را خریداری کند، اجازه 
ورود از گمرک را دریافت نمی کند. کارهای اداری مربوط 
به ثبت سفارش ها توسط چند کارمند در گوشه ای از 
وزارت صمت انجام می شود و آن ها هستند که در حال 
حاضر برای واردات کاال و تجهیزات حوزه فناوری اطالعات، 

تصمیم می گیرند.
وی می افزاید: امضای طالیی، شکل گرفتن راه قاچاق، 
رانت و فسادی که مملکت را به تباهی می کشاند، چیزهایی 

است که به واسطه این اتفاق شکل می گیرد.
 راه حل چیست؟

او گفت: از آن جایی که در حال حاضر زیرساخت های 
الزم برای روالی که برای ثبت سفارش مقرر کرده اند وجود 
ندارد، راه حل این است که به گذشته برگردیم. به همان 
زمانی که می شد با صرف زمان بسیار کوتاه ثبت سفارش 

را انجام داد.
معروفی در پایان گفت: اگ���ر واردات تجهیزات حوزه 
فناوری به همین منوال پیش برود، شرکت های خصوصی 
این حوزه عمدتا به س���مت ورشکستگی خواهند رفت. 
ابتدا تعدیل نیرو صورت می گی���رد و رفته رفته از کار 
افتادن چرخ کارآفرینی کشور را شاهد خواهیم بود. اگر 
با این روش پیش برویم، باید آماده س���ونامی بیکاری و 

ورشکستگی بخش خصوصی باشیم.

در نامه رییس سازمان نظام صنفی به شهردار تهران مطرح شد:

پلمب یا مسدود کردن ورودی ساختمان شرکت  ها 
تبعات منفی متعددی دارد

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان: 

تالش می کنیم حامی  کسب و کارها باشیم

دیدار

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام 

صنفی رایانه ای استان تهران حضور یافت.
در ابتدای این جلسه، محمدباقر اثنی عش���ری رییس سازمان و رییس 
کمیسیون تجارت الکترونیکی پس از خوشامدگویی، از حضور جاویدنیا در 
جمع فعاالن حوزه تجارت الکترونیکی و تعامل سازنده وی با کسب وکارهای 
این حوزه تشکر کرد. در ادامه، جعفر محمدی، نایب رییس کمیسیون به ارائه 
مشکالت حوزه تجارت الکترونیکی و کسب وکارهای نوین این حوزه، مطابق 

با مباحثات انجام شده در جلسات قبلی کمیسیون پرداخت. 
  ارائه گزارش مشکالت و موانع مرتبط با کسب وکارهای فضای 

مجازی 
محمدی به موضوع فیلترینگ اش���اره کرد و گفت: تعام���ل کارآمد با 
کسب و کارها، پیش از مسدودسازی آنها وجود ندارد. پیش از مسدودسازی، به 
کسب وکار فرصتی داده نمی شود تا در خصوص اتهامی  که به وی وارد شده 
است، از خود دفاع کند. حتی ارائه هشدار به صاحب کسب وکار برای رفع 
موارد مشکل زا نیز از کانال مناسبی صورت نگرفته و در بسیاری از مواقع، 
صاحب کسب وکار هشدار الزم به دستش نرسیده و تا زمانی که وب سایت 

وی مسدود نشده، خبردار نمی شود.
 محمدی افزود: نکته قابل تامل دیگر این اس���ت که مسدودسازی بسیار 
سریع اتفاق می افتد، اما فرایند رفع فیلتر بسیار کند و زمان بر اجرا می شود.

وی گفت: موضوع مهم بعدی در خصوص فیلترینگ این است که متاسفانه 
سرورهای کسب و کار فیلتر ش���ده، اگر در داخل کشور میزبانی شده باشد، 
به صورت فیزیکی خاموش می ش���وند. این موضوع، بزرگ ترین ضربه را به 
کسب کارهای فیلتر شده می زند؛ به قسمی که بسیاری از کسب وکارها به این 
نتیجه منطقی می رسند که برای حفاظت از کسب وکارشان،  سرورهای خود 

را به خارج از کشور منتقل کنند. 
 در ادامه اعضای کمیسیون نیز به تشریح سایر مشکالتی که کسب وکارهای 

این حوزه با آنها مواجهند پرداخته و خواستار همکاری دادستانی شدند. 
میالد نوری به مشکل به خطر افتادن داده های خصوصی کاربران در نبود 
ش���یوه های کارآمد برای احراز هویت پرداخته و گفت: گاهی کسب وکارها 
مجبور می شوند دست به اقداماتی بزنند که خطر افشای داده های خصوص 
کاربران را افزایش دهد. مثال برخی کسب و کارها از کاربران شان می خواهند 
تصویر کارت ملی و کارت بانکی خود را ارائه کنند که این کار می تواند در 

صورت نشت اطالعات محل سو استفاده باشد. 
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور 

پس از شنیدن مواردی که اعضای کمیسیون بیان کردند، ابراز امیدواری کرد 
که این نشست ها و تعامالت به بهتر شدن اوضاع کسب و کارهای نو بینجامد. 
جاوید نیا گفت: ما در دادس���تانی کل تالش می کنیم تا به معنای واقعی 
حامی کسب وکارها باشیم. مشکالتی که ارائه شد، کمابیش در جلسات دیگر 
نیز گفته شده اند. دلیل اصلی بیشتر مشکالت این است که بسیاری از کارهای 
نو در سطوح مختلف با مقاومت مواجه می شوند. با این وجود، برای توسعه و 
کمک به کسب وکارها کوتاه نمی آییم و فکر می کنم بهترین اتفاق ممکن این 
است که هرگاه مشکلی پیش آمد شما بتوانید با ما ارتباط بگیرید و مشکل 

خود را راحت و سریع بیان کنید.
 وی در ادامه به بررسی تمامی موارد مطرح شده پرداخت و ضمن تشریح 
اقدامات انجام شده یا در حال انجام، توصیه های مفیدی را به کسب وکارهای 

این حوزه ارائه کرد.
   کاهش مشکالت حاصل از مسدودسازی

کس���ب وکارهای فضای مجازی در چند ماه اخیر شاهد کاهش مشکالت 
ناشی از فیلترینگ بوده اند. 

دبیر کمیته تش���خیص مصادیق محتوای مجرمانه اقدامات انجام شده و 
در حال انجام کمیته را تش���ریح کرد: تاکید کرده ایم که قبل از هر گونه 
مسدودس���ازی،  حتی اگر با حکم قاضی نیز صورت گرفته باشد، موضوع از 
طرف کارشناسان کمیته در تعامل با کسب وکار مربوطه بررسی شود تا اگر 
با شیوه ای غیر از مسدودسازی بشود مساله را حل کرد، به آن شیوه اقدام 
کنیم. با این رویکرد تا کنون از مسدودسازی چندین سایت نیز جلوگیری 
کرده ایم و یا فقط بخش های مش���کل دار برخی از س���رویس ها را مسدود 

کرده ایم.
 جاویدنیا افزود: دلیل س���رعت پایین تر رفع فیلتر ، به روال های مصوب 

کمیته بر می گردد که باید در راستای بهبود آنها حرکت کنیم.
او همچنین اشاره کرد که موضوع خاموش���ی سرورهای کسب وکارهای 
فیلتر شده در جلسات دیگر نیز مطرح شده و با توجه به حساسیت موضوع 
دستور بررسی سریع موضوع را صادر کرده ایم و تصمیمات الزم پس از انجام 

بررسی ها اتخاذ خواهد شد. 
جاویدنیا به هماهنگی های انجام ش���ده جهت جلوگیری از مسدودسازی 
کل حس���اب های بانکی مرتبط با تخلف های جزئی نیز اش���اره کرد و این 
موضوع را حل شده دانست و گفت: در صورتی که با کسب وکاری خارج از 
این برخوردی انجام شد، می تواند مراتب را جهت بررسی به معاونت فضای 

مجازی دادستانی گزارش دهد.
 نحوه برخورد کسب وکارها با درخواست های دسترسی به داده ها

جاویدنیا در خصوص درخواست های دسترسی به داده های کسب وکارها 
از طرف نهادهای مرتبط نیز گفت: ما در دادس���تانی در مورد دسترسی به 
داده ها بسیار سخت گیر هستیم و این س���ختگیری را از مجموعه خودمان 
شروع کرده ایم. دستور داده ایم که دسترسی های غیرالزم قطع شده و تقاضای 

دسترسی به داده ها محدود شود.
جاویدنیا همچنین با بیان اینکه دس���تورات قضای���ی و مکاتبات آنالین 
خواهند شد تا احراز اصالت احکام و دس���تورهای قضایی امکان پذیر باشد، 
افزود: تالش می کنیم با ایجاد ش���ورای هماهنگ���ی جرایم فضای مجازی 
دس���تورها را آنالین کنیم. حتی در مورد اینکه کدام مرجع حق دارد که 
کدام نوع اطالع���ات را بخواهد هم در حال بحث و بررس���ی، برای تعیین 
 حدود و شفاف سازی هس���تیم. گرفتن عکس و تصویر کارت ملی نیز قطعا 

صحیح نیست.
 محمدباقر اثنی عشری در پایان این جلسه گفت: تغییری که در فضای 
دادستانی به وجود آمده، بس���یار امیدوار کننده است. به هر حال کسانی 
که در این جلس���ه حضور دارند و در فضای کس���ب وکارهای نو فعالیت 
می کنند، فرزندان این کش���ور هس���تند و همه از یک خانواده هستیم. ما 
 باید تالش کنیم که فضا را برای این افراد تس���هیل کنیم تا بتوانند آینده

 کشور را بسازند. 
وی افزود: س���ازمان نظام صنفی خانه صنف و محدوده کار ما گسترده 
اس���ت. کمیس���یون های مختلفی داریم که تمام حوزه فناوری اطالعات 
وارتباطات را پوشش می دهند، اگر جایی کاری با کمک صنف برای خدمت 
به صنعت می تواند انجام شود، این فرصت و ظرفیت در اختیار شما هست و 
 ما امیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم بستر مناسب برای توسعه اقتصادی را 

ایجاد کنیم. 

س����ازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در 
رابطه با سیل های اخیر بیانیه ای صادر کرد.

در ای����ن بیانی����ه می خوانیم: »در ن����وروز 98 
شوربختانه مناطق زیادی از میهن مان درگیر یکی 
از بحران  های طبیعی بود. این حوادث تلخ و تاسف 
بر انگیز و ویرانی  های برجامانده از س����یالب  های 
اخیر، بار دیگر نش����ان داد که رویکرد »مدیریت 
بحران« باید از رویکرد »مساله/محور« به رویکرد 
»راهبرد/محور« تبدیل ش����ود، رویکردی که بر 
اساس آن، مدیریت بحران بر پیش  بینی و تدارک 
تمهیدات الزم برای مقابله با حادثه پیش از وقوع 
متکی اس����ت و نه صرفا در زمان وقوع آن. قطعا 
برای نیل به این هدف و برپایی چنین س����اختار 
مدیریتی، شناخت منابع و استفاده بهینه از آن ها 
و وجود اراده پیشران دست  اندرکاران اجتناب  ناپذیر 

است.
زندگی ام����روزی در تمام جنبه  ه����ا با فناوری 
اطالعات درگیر اس����ت و این موهبت س����اخته 

دست بش����ر در هنگامه بحران بیش از همیشه به 
یاری انسان می  آید. استفاده از داده  های معتبر و 
فناوری های ارتباطی و اطالعاتی باعث پیشگیری 
از هدررفت منابع و ثانیه هایی می  ش����ود که در 
زمان بحران ارزشمندتر از همیشه هستند مدیریت 
این منابع و داده  ها هم جز در س����ایه استفاده از 
فناوری  های متن����وع، کارا و اثربخش این حوزه 

امکان   پذیر نیست.
س����ازمان نظام صنفی رایانه  ای، به عنوان یکی 
از بزرگترین و فراگیرترین تش����کل  های مردم  نهاد 
در حوزه فناوری اطالعات، با علم به ظرفیت  ها و 
قابلیت  های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور در 
مدیریت اثربخش بحران  ها، بر این باور اس����ت که 
باید از این تجربه تلخ، یک درس مهم آموخت تا 
بتوان بحران  های بعدی را به ش����کل مناسب  تری 

مدیریت کرد.
 س����ازمان در نظر دارد بر اساس مسوولیت  های 
اجتماعی خود، با پرهی����ز از اقدامات هیجانی و 

عوام  پسندانه و تبیین چش����م  اندازی بلندمدت و 
مانا در حوزه مدیریت بحران کش����ور، رویکردی 
متفاوت را در این مورد پیش رو بگیرد. این رویکرد 
دارای دو مشخصه است: نخس����ت: اطالع  رسانی، 
فرهنگ  س����ازی و آگاه  س����ازی مدیران ارشد و 
تصمیم  س����از در خصوص ضرورت ب����ه کارگیری 
و اس����تفاده اثربخش از فناوری  های اطالعاتی و 
ارتباطی برای پیشگیری و مدیریت بحران؛ دوم، 
تالش برای ایجاد زیرس����اخت  های الزم با هدف 
واکاوی، یکپارچه  س����ازی و پردازش داده  هایی که 
برای ارائ����ه اطالعات مورد نیاز تصمیم  س����ازی و 
تصمیم  گیری مدیران ارشد برای مدیریت بحران 

ضروری است. 
بر این اساس، س����ازمان نظام صنفی رایانه  ای با 
تشکیل ستادی برای تعریف، هدایت و اطالع  رسانی 
فعالیت  های مرتبط با ای����ن موضوع، با هماهنگی 
بخش  های مختلف حاکمیتی، دولتی و خصوصی به 
ایجاد و نگهداشت زیرساخت  های مبتنی بر فناوری 

اطالعات و ارتباطات برای مدیریت بحران، به مثابه 
میراث ماندگار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

برای کشور بپردازد .
به منظور نیل به این هدف، س����ازمان دس����ت 
همکاری همه بخش  ها و نهادهای دولتی و مردمی 
را، با هدف مدیریت هرچ����ه بهینه  تر منابع ملی 
و جلوگیری از اتالف آن ه����ا و تبدیل تهدیدهای 
موجود به فرصتی برای تحول مدیریتی ملی مبتنی 
بر تفکر سیستمی و بهره  گیری اثربخش از فناوری 
اطالعات، به گرمی می  فشارد و آن ها را به همکاری 

و مشارکت دعوت می  کند.
س����ازمان نظام صنفی رایانه  ای از همه اعضای 
خود و فعاالن این حوزه درخواس����ت می  کند در 
کنار سایر هموطنان، حسب توان و در چارچوب 
مسئولیت  های اجتماعی خود، از همراهی و تامین 
کمک  های نقدی و غیرنقدی و ارسال از روش  های 
قابل اعتماد به هم  میهن مان سیل  زده دریغ نکرده و 

آن ها را حمایت خود محروم نسازند.«

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه  ای در خصوص بحران سیل اخیر

ایجاد زیرساخت  های فناورانه مدیریت بحران 
 میراث ماندگار فاوا برای کشور است

PB


