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براي نخستين بار در منطقه انجام شد

رونمايي از سامانه
هوشمندنظارت

س��امانه هوشمند نظارت بر نگهداشت شهر براي نخس��تين بار در تهران با
تالش و اقدام اداره بازرسي منطقه در شهرداري منطقه آغاز به كار كرد .اين
سامانه امكان كنترل آنالين و مستند موضوعات مرتبط با نگهداشت شهر را
فراهم ميكند .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،سامانه هوشمند نظارت
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بر نگهداش��ت ش��هر با حضور ش��هردار منطقه ،معاون امور مناطق سازمان
بازرسي ،تعدادي از معاونان و مديران رونمايي شد .اين سامانه داراي قابليت
نماي��ش دقيق موقعيت جغرافيايي براس��اس جي.پ��ي.اس ،آدرس دقيق روي
نقشه هوايي ،ثبت عكس از محل مورد نظر است.

ثبتنام نهايي
ثبتنام قطعي بعد از طي كردن مراحل اعالم ش��ده و ش��ركت در جلسه توجيهي
پيش ثبتنام آغاز ميش��ود .رئيس اداره آموزش ش��هروندي منطق��ه قبل از توضيح
بخشهاي مختلف آموزشي طرح شهروند الكترونيك توضيحاتي در خصوص اين واژه
و ضرورت اجراي اين طرح آموزش��ي در ش��هر تهران ميدهد و ميگويد« :ش��هروند
الكترونيك ،كس��ي اس��ت كه توانايي انجام وظاي��ف روزمرهاي را ب��ا كمك ابزارهاي
الكترونيكي داش��ته باش��د ».موس��وي ادامه ميدهد« :همه ما در طول زندگي خود،
نقشه��اي متفاوتي را ايفا ميكني��م و براي هر يك از اين نقشها مثل نقش والدين،
كاس��ب ،تاجر ،كارمن��د ،مدير ،توليدكننده ،دانش آموز ،دانش��جو ،معلم و دهها نقش
كوچك و بزرگ ديگر وظايفي متصور اس��ت ك��ه بهصورت روزمره به آنها ميپردازيم.
شايد تا قبل از اين ،اين وظايف را به كمك روشهاي فعلي انجام ميداديم ،اما امروزه
ابزار الكترونيكي ،انجام امور شهروندي را بسيار سادهتر ،سريعتر و ارزانتر كرده است
و يادگيري روشهاي اس��تفاده از اي��ن ابزارهاي الكترونيكي يكي از ضروريات زندگي
شهري است ».دورههاي آموزشي شهروند الكترونيك شامل آموزش فنآوري اطالعات،
مهارتهاي هفتگانه ي  ،ICDLس�لامت و كارآفريني ،زبان انگليس��ي از مبتدي تا
پيشرفته و آموزشهاي شهروندي است .آنطور كه رئيس اداره آموزشهاي شهروندي
منطقه ميگويد« :ش��ركتكنندگان در تمامي اين دورهها گواهي پايان دوره آموزشي
را از طرف مجتمع دانشگاهي رهروان واليت دانشگاه تهران بهعنوان برگزاركننده اين
طرح دريافت ميكنند».

 186ساعت آموزش مجازي
ويژگي مهم آموزشي طرح ش��هروند الكترونيك ،مجازي بودن اين آموزشهاست.
شركتكنندگان در اين طرح الزم نيست براي يادگيري مهارتهاي دورههاي مختلف
به دانش��گاه يا مكان ديگري مراجعه كنند .آنها ميتوانند مقابل رايانهش��ان در خانه
بنش��ينند و با استفاده از س��يديهاي آموزش مجازي دورههاي مختلف را بگذرانند.
خوب اس��ت بدانيد كه اين دورههاي آموزش��ي در مدت 186س��اعت برگزار ميشود
و دانشپژوه از طريق ش��بكه اينترنت خدمات آموزش��ي خود را كه شامل بستههاي
آموزش��ي الكترونيك ( )E-bookاست و قابليت نصب بر روي سيستم عامل ويندوز
 XPرا دارد از مكانهاي اعالم ش��ده توس��ط ش��هرداري دريافت ميكند .سياس��ت
متوليان ترويج استفاده از ابزار الكترونيكي در انجام

مديريت ش��هري بهعنوان يكي از
امور اين اس��ت كه بر اجراي طرح آموزش��ي شهروند الكترونيك با هدف ارتقاي سواد
ديجيتال ش��هروندان تمركز كن��د و براي همين هم بعد از گذران��دن دورههاي پايه،
معاونت فرهنگي شهرداري منطقه  2برنامهها و دورههاي آموزشي تكميلي مورد نظر
را براي ارائه به ش��هروندان پس از آمادهس��ازي ،بارگزاري ميكند و بهصورت رايگان
به عموم ش��هروندان ارائه ميدهد .با گذراندن دورههاي آموزشي شهروند الكترونيك
مهارتهايي را كسب ميكنيد كه به شما اين امكان را ميدهد بهطور كامل در جامعه
الكترونيكي(SOCIETYـ ) Eمش��اركت كنيد .موسوي ميگويد« :شهروندان بعد از
اين آموزشها ميتوانند از منابع اطالعاتي وخدمات موجود در شبكه مجازي استفاده
كنند .عالو براين با جس��توجو در  WEB WORLD WIDEاطالعات مفيد در
زمينههاي مختلف را استخراج كنند همچنين آنها ميتوانند معامالت خود مثل رزرو
كردن بليت هواپيما،اتوبوس را با استفاده از اينترنت انجام دهند».

تسهيالت بگيريد
درس��ت است كه اين روزها رايانه جزو ملزومات وسايل زندگي شده است و شايد
در بيش��تر خانهها به دليل تنوع افراد استفادهكننده از آن نه تنها يك دستگاه رايانه،
بلكه يك لپ تاپ هم وجود داشته باشد .اما با همه اين تفاسير هنوز هم خيليها در
خانهش��ان ممكن است ابزار تبديل شدن به يك شهروند الكترونيك را نداشته باشند
و از آنجايي كه ش��ركت در طرح آموزش ش��هروند الكترونيك منوط به داشتن رايانه
در خانه است ،مسئوالن براي اين موضوع هم برنامهريزي جالبي كردهاند .رئيس اداره
آموزش ش��هروندي منطقه ميگويد« :افرادي كه در خانهشان رايانه ندارند ميتوانند
روي تسهيالتي كه مجتمع رهروان واليت دانشگاه تهران به آنها ارائه ميدهد حساب
كنند .اين افراد ميتوانند با شرايط اعالم شده و بهصورت اقساط براي خانهشان رايانه
خريداري كنند تا امكان شركت در اين طرح برايشان مقدور شود».

يك انتقاد سازنده

طرح آموزش مجازي ش�هروند الكترونيك قرار است در
مناطق بيستودوگانه ش�هرتهران برگزار شود ،اما به گفته
مسئوالن برگزاري ،تعداد شهرونداني كه در كل شهر تهران
ميتوانند در آن ش�ركت كنند تنها يك ميليون نفر اس�ت.
تهران كالنش�هري اس�ت با بيش از  13ميليون نفر جمعيت
كه بس�ياري از آنها هنوز با مفاهيم ش�هروند الكترونيك و
اس�تفاده از دنياي مج�ازي براي انجام ام�ور روزمره بانكي
و غيربانك�ي بيگانهاند .حال با وج�ود جامع بودن اين طرح
آموزشي جاي سؤال باقي ميماند كه سهم منطقه  2با بيش
از  600هزار نفر جميعت براي ش�ركت در اين طرح چند نفر
اس�ت؟ وقتي طرحي قرار است در قالب دنياي مجازي اجرا
ش�ود چه بهتر كه س�هميه افراد ش�ركتكننده در آن هم
افزاي�ش پيدا كند .نكته ديگر اينكه ش�هرداري ،طرحهاي
بسياري را با اهداف عالي در شهر تهران برگزار ميكند ،اما
تبليغات و آگاهس�ازي مردم نسبت به اين طرحها به خوبي
انجام نميشود و خيليها بعد از پايان اجراي طرحها از چون
و چرا و جزييات آن آگاه ميش�وند .حال كه ش�هرداري بر
اساس سياس�تهاي مديران شهري از س�ازماني خدماتي
ب�ه نه�اد اجتماع�ي تغيير رويك�رد داده اس�ت ،چه خوب
كه نهاده�اي اجتماعي ديگر هم آن را در اجراي يكس�ري
از طرحه�اي اجتماعي و ش�هروندمدار كمك ك�رده و تنها
نگذارد .طرح آموزش شهروند الكترونيك به گفته مسئوالن
اجرايي آن در بيش از  84ش�هر كش�ور برگزار شده فقط 4
ميليون نفر در آن ش�ركت كردند .يكي از مهمترين داليل
اي�ن كم اقبالي تنها بودن ش�هرداري در اجراي اين طرح و
نبود تبليغات مناسب است.

