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نگاه هفته

با اجراي اصالحات هندسي صورت گرفت

تردد آسان در شمال منطقه

چهارشنبه  13شهریور  1392شماره 472

مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هردار منطق��ه از انجام اصالحات هندس��ي
براي روان ش��د ن تردد در معابر و گذرگاههاي منطقه گفت« :اكنون با ساخت
دوربرگردانهاي شمالي و شرقي تقاطع دريا و سعادتآباد گرهگشايي ترافيكي
در منطقه ايجاد ش��ده اس��ت ».به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،ايرج

ولين��ژاد» با اعالم اين مطلب افزود« :با توجه به مش��كالت متعدد اين تقاطع
و ترافيك سنگين آن براي كاستن ترافيك و جلوگيري از تأخير غيرضروري
خودروها پش��ت چراغ قرمز ،س��اخت دوربرگردان در ضلع شمال و شرق اين
تقاطع در دستور كار حوزه ترافيك قرار گرفت و اجرا شد».

بورسيه بگيريد
اگر جزو آن دس��ته از شهرونداني هس��تيد كه هنوز با مفاهيم شهروند الكترونيك
بيگانهاند .خبر خوبي برايتان داريم .معاونت كنترل عملكرد و برنامهريزي ش��هرداري
ته��ران و اداره آموزش ش��هروندي با همكاري مجتمع دانش��گاهي رهروان واليت
دانشگاه تهران دورههاي آموزشي شهروند الكترونيك را براي عالقهمندان برگزار
ميكند .اين دورهها شامل آموزشهاي چندگانه در رشتههاي مختلف است
كه به گفته رئيس اداره آموزش ش��هروندي منطقه براي هر فرد عالقهمند
به ش��ركت در اين دورهها بورس��يه  235هزار توماني پرداخت ميشود و
شركتكنندگان ميتوانند بدون پرداخت كمترين هزينهاي در كارگاههاي
آموزشي شركت كنند.

پيش ثبتنام كنيد

مديريت شهري تهران براي گسترش مفهوم شهروند الکترونیک
برنامههای مفصلي دارد

زندگی در دنياي
صفر و يك
عطیه اکبری

چند س�ال پيش را يادتان ميآيد؟ زماني كه براي انجام كوچكترين فعاليت بانكي و ش�هري
مث�ل پرداخ�ت قبضهاي جريمه و آب و ب�رق و امور ديگر مجبور بوديم ش�ال و كاله كنيم ،به
بان�ك و مراكز ديگر برويم و پس از ايس�تادن در صفه�اي طوالني ،پرداختهاي بانكي و
غيربانكيمان را انجام دهيم؟ اما حاال با گس�ترش فنآوري اطالعات ،خيليها ترجيح
ميدهند در خانه و با چند كليك بر روي كيبورد كامپيوترش�ان نه تنها قبض
آب و برق بلكه پرداخت قسطهاي بانكي ،امور غيربانكي مثل ثبتنام در
دانش�گاه و بس�ياري از موارد ديگر را هم انج�ام دهند و از ترافيك
ودغدغههاي يك س�فر درونشهري دور بمانند .اما شايد هنوز
بس�ياري از ش�هروندان با معناي انجام امور روزمره بهطور
غيرحض�وري و ب�ا اس�تفاده از دني�اي مجازي آش�نا
نباش�ند ،به همين دليل ش�هرداري تهران دست
به كار ش�ده است تا ش�هروندان را بيش از
پيش با دنياي ش�هروندان الكترونيك آشنا
كند .اگر ش�ما ه�م ميخواهي�د وارد دنياي
شهروندان الكترونيك ش�ويد فرصت را از دست
ندهيد و در اين گزارش با ما همراه شويد.

ش��ركت در دورههاي آموزش��ي ش��هروند الكترونيك ش��رايطي دارد كه نخستين
آن پي��ش ثبتنام اس��ت .رئي��س اداره آموزش ش��هروندي منطق��ه در اين خصوص
راهنماييهاي الزم را به ش��هروندان ميدهد« :براي مرحله پيش ثبتنام ،شهروندان
ميتوانند به نزديكترين سراي محله در محل سكونتشان بروند و از مسئوالن فرم
پيش ثبتنام بگيرند .البته بعد از پر كردن فرم و آش��نا شدن با محتويات
اين دورههاي آموزشي تاريخ همايش توجيهي كه براي شركتكنندگان
از طريق شبكه  5و  6صدا و سيما برگزار ميشود در ياد داشته باشند تا
در روز مورد نظر از اطالعات اين همايش اس��تفاده كنند« ».مريم سادات
موسوي» ادامه ميدهد« :اين جلسههاي توجيهي به دليل متفاوت بودن طرح
شهروند الكترونيك و لزوم آشنايي شهروندان با دورههاي آموزشي آن برگزار ميشود».
به گفته او ،در ابتداي اجراي اين طرح در پايتخت براي آش��نايي مس��ئوالن مناطق و
محلههاي مختلف ،مناطق بيس��تودوگانه تهران به چند پهنه تقس��يم ش��د و در هر
پهنه كه شامل چند منطقه ميشود جلسه توجيهي با شركت مسئوالن اداره آموزش
شهروندي ،مديران سراي محله و مديران محلهها و همه مسئوالني كه امور ثبتنام و
راهنمايي شهروندان به آنها محول شده است ،برگزار شده است.

شرايط سني ندارد
مسئوالن برگزاري طرح شهروند الكترونيك براي اجراي اين طرح به دليل اهميت و
ضرورت شركت همه گروههاي سني ،شرايط خاصي را در نظر نگرفتند .به گفته رئيس
اداره آموزش شهروندي منطقه افراد از  12تا  75سال ميتوانند در اين طرح شركت
كنند .البته بهرغم نداشتن شرط سني ،تأكيد مسئوالن بر شركت نوجوانان و جوانها
در اين طرح آموزش��ي است .موسوي ميگويد« :طبق آمارهاي به دست آمده  70در
صد كاربران چت رومها ايراني هستند و از اين ميان  95در صد اين كاربران ايراني زير
 19سال س��ن دارند ،به همين دليل پايه گزاران طرح شهروند الكترونيك مسئوليت
مهم ديگري هم بر عهده دارند و آن تشكيل جامعه و شهر الكترونيك مطابق با نيازها
و فرهنگ كهن ايراني و اس�لامي است ».موسوي ميگويد« :شهروندان از زمان اعالم
آغاز ثبتنام تا  5هفته فرصت دارند كه به سراي محله و ايستگاههاي تبليغ اين طرح
در مكانهاي عمومي مراجعه كرده و مراحل ثبتنام را انجام دهند .اين طرح در شهر
تهران داراي  300ايس��تگاه ثابت و  30ايستگاه س��يار است ».يادتان باشد كه مهلت
عالقهمندان براي شركت در اين طرح از  4شهريور آغاز شده و تا  5هفته ادامه دارد.

