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شهر الكترونيك
برداش�ت اول :بيشينه خدمات
الكترونيكي در ش��هرداري تهران
به دهه  60برميگردد .آن روزها
خدم��ات الكترونيك��ي فق��ط در
بخش درآمد و نوسازي و عوارض
خودرو خالصه ميش��د ،اما سال
 79مدي��ران ش��هرداري تصميم
گرفتن��د تمام مناطق تهران را به
سيستم يكپارچه خدماترساني مجهز كنند .خدماتي كه در چند سال اخير
شتاب بيشتري به خود گرفته است و اين روزها بسياري از خدمات كوچك
و ب��زرگ ش��هرداريها از طريق رايانهها انجام ميش��ود تا به روياي ش��هر
الكترونيكي بيش��تر نزديك شويم .به هر حال ،كارشناسان شهري معتقدند
ك��ه بي��ش از 70درصد از رفت و آمدهاي درونش��هري م��ردم فقط براي
درياف��ت اطالعات و خدمات مختلف اس��ت كه كمتري��ن نتايج آن افزايش
ترافيك ،آلودگي هوا ،مصرف سوخت است ،درحالي كه در شهرهاي بزرگ
دنيا سالهاست كه بيشتر خدمات بهصورت آنالين انجام ميشود.
برداش�ت دوم :هرچند مديران ش��هرداري در تالش��ند ب��ا فراهم كردن
زيرس��اختهاي الزم زمينه توس��عه ش��هر الكترونيك را فراهم كنند ،ولي
هن��وز بس��ياري از ش��هروندان از اين خدم��ات اطالعي ندارن��د به همين
دليلدرص��د كمي از آنها براي گرفتن خدمات به اينترنت مراجعه ميكنند.
بايد توجه كرد كه در شرايط كنوني ،ديگر بحث ضرورت و توجيه استفاده
از خدمات الكترونيكي مطرح نيس��ت اين الزامي است كه فاصله گرفتن از
آن عقبماندگي تلقي ميش��ود ،به همين دليل بايد با فرهنگسازي ،زمينه
اس��تفاده بيش��تر مردم از اين خدمات را فراهم كرد .البته نكته مهمي كه
نبايد از آن غافل ش��د اين است كه شهر الكترونيك محقق نميشود مگر با
تعامل همه س��ازمانها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي .مطمئن باشيد اگر
س��ازمانهاي ديگرس��از خود را بزنند و مردم مجبور باشند مانند گذشته
به شهر س��نتي عالقه نشان دهند و براي پييگري امورشان چندين ساعت
در ش��هر تردد كنند الكترونيكي كردن خدمات ش��هري نميتواند چندان
مؤثر باشد.
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گزارش خبری
مديركل مطالعات اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران:

زنگ پژواك نواخته ميشود

در جش��نواره «پ��ژواك محل��ه»
برتري��ن پژوهشه��اي محلهمح��ور
ش��هر معرفي ميش��ود .ب��ه گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،مديركل
مطالع��ات اجتماع��ي و فرهنگ��ي
ش��هرداري ته��ران ب��ا اع�لام اي��ن
خب��ر گف��ت« :ب��راي نخس��تين بار
در جش��نواره پ��ژواك محل��ه در4
رش��ته ،بهترين پژوهشها ،ايد ههاي
پژوهش��ي ،گزار شه��اي همانديش��ي و مقاالت پژوهش��ي
محل��هاي معرف��ي ميش��ود«».علياصغر محك��ي» درباره

نح��وه گزينش آثار برتر گف��ت« :فرايند داوري
آثار طي 2مرحله و با مش��اركت مناطق ٢٢گانه
ش��هرداري ،توس��ط كارگرو ههاي علمي صورت
ميگي��رد ».وي جواي��ز جش��نواره پ��ژواك را
قابل توجه دانس��ت و اضافه ك��رد« :اميدواريم
برگ��زاري اي��ن جش��نواره ب��ه ارتق��اي جايگاه
پژوهشه��اي محل��هاي كم��ك كن��د و موجب
تروي��ج اين نوع پژوهشها در مطالعات ش��هري
شود».
در همي��ن رابط��ه« ،مري��م حس��ني»
مدي��ر مطالعات منطقه از ش��كلگيري
كارگ��روه علمي جش��نواره پ��ژواك در
منطقه گفت« :اميدواريم پژوهش��گران
محله اس��تقبال خوبي از اين جش��نواره
كنن��د و گزارشهاي پژوهش��ي فراواني
به دبيرخانه جشنواره در منطقه برسد».
ب��ه گفت��ه حس��ني ،كارگ��روه علم��ي
جشنواره ،با حضور ٥نفر از استادان دانشگاه تشكيل دادهايم تا
كار در نهايت دقت برابر زمانبندي صورت گيرد.

خبر عکس
مركز آموزش و مشاوره گل
و گياه شهرداري براي بهينه
كردن اوقات فراغت دانشآموزان،
كالسهاي آموزشي بهصورت عملي
و بازديدهاي علمي برگزار ميكند.
در اين كالسها دانشآموزان،
دورههاي مهارتهاي باغباني،
سبزيكاري ،كاشت نهال و بذر،
شناخت اندامهاي گياهي و مشاهده
نمونههاي ميكروسكوپي را آموزش
ميبينند.

چهره هفته
پريسا خمسه /گرافيست

نبود مركز فرهنگي در غرب منطقه
مهمان اين هفته همشهري محله متولد  1370است ،اين جوان جوياي
نام كه عالقه بسياري به رشته تحصيلي خود دارد ميگويد 14« :ساله
بودم كه با تش��ويقهاي معلم هنر به اس��تعدادم در اين رشته پي بردم
و با راهنماييها و تش��ويق ايشان كمكم با رشته گرافيك آشنا شدم».
نفر اول فرهنگي و هنري رش��ته طراحي در اس��تان تهران كه در محله
پونك زندگي ميكن��د ،درباره محله خود ميگويد« :از كودكي در اين
محله زندگي ميكنم متأس��فانه محله ما ب��ا كمبود كالسهاي هنري
روبه روس��ت و تنها فرهنگسراي منطقه(ابنس��ينا) با اين محله فاصله
بسياري دارد اگر شهرداري براي قسمت غرب منطقه هم فرهنگسرايي
تدارك ببيند بس��يار خوب خواهد ش��د ».خمسه كه توانسته مقام اول
در زمينه تصويرس��ازي در مس��ابقات شمس��ه ،مقام اول تصويرسازي
مس��ابقات هنري تكنيك گواش و مقام سوم تئاتر هنرستان
در استان تهران را كسب كند ،ميگويد« :همه سعي من
اين بود تا مهارتهايي در زمينه گرافيك به دست آورم و
تاكنون سعي كردهام در اين راه ،درست گام بردارم .فكر
ميكنم گرافيك صحي��ح محيطي ،ميتواند در برقراري
ارتباط ش��هروندان با محيطهاي شهري بسيار كمك
كند .مث ً
ال اگر به مركز خريد بوس��تاندر ميدان پونك
رفته باش��يد متوجه منظورم خواهيد ش��د كه نبود
تابلوهاي راهنمايي ،ش��هروندان را در اين محيط
سردرگم ميكند».

شنبه
باشگاه تئاتر ايران زمين

باشگاه تئاتر ايران زمين فرهنگسراي
ابنسينا ،روزهاي شنبه را به اجراي تئاتر
اختصاص داده است .اگر به تماشاي
تئاتر عالقهمنديد ميتوانيد شنبهها
ساعت 17:30به سالن آمفيتئاتر
فرهنگسراي ابنسينا در ابتداي خيابان
ايران زمين شمالي مراجعه كنيد.

دوشنبه
باشگاه فيلم

باشگاه فيلم فرهنگسراي ابنسينا
دوشنبهها فيلم ،نمايش ميدهد.
اگر عالقهمند به تماشاي فيلمهاي
مطرح روز هستيد ميتوانيد
دوشنبه هر هفته ساعت 17:30به
فرهنگسراي ابنسينا برويد.

خبر در هفته
سهشنبه
تفسير مثنوي معنوي

فرهنگسراي ابنسينا نشست بررسي مثنوي معنوي را
كه شامل روخواني و تفسير مثنوي معنوي موالناست
سهشنبهها اجرا ميكند .شهروندان عالقهمند به
شركت در اين كالسها ميتوانند سهشنبهها ساعت
17تا  19به سالن آمفيتئاتر فرهنگسرا مراجعه كنند.

خبر عدد

چهارشنبه
آشنايي با انواع بيماري

خانه سالمت ايوانك دوره آموزشي آشنايي با بيماريهاي
واگير و غيرواگير برگزار ميكند .عالقهمندان به شركت
در اين دوره آموزشي ميتوانند روزهاي چهارشنبه
ساعت 10به خانه سالمت ايوانك بروند.

مترمربع زمين براي ساخت سوله بحران احتصاص يافت« .عباس امين صفت» دبير ستاد بحران
منطقه با اعالم اين خبر گفت« :ساخت سوله بحران به مساحت 2500مترمربع در ناحيه  9در حال
اجرا است و اين سوله بهعنوان يكي از 4سوله بحران شهر تهران در نظر گرفته شده است».
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