
به دلیل نوع کار و شرح وظایف سازمان ها، 
شهرداری ها بیشترین تماس را با مردم دارند. 
با توجه به گستره خدماتی که شهرداری ها ارائه 
می دهند و نیز تعداد مراجعات که ش��هروندان 
برای حل مش��کالت خود به این نهاد دارند، به 
نظر می رسد ضروری باش��د که این سازمان ها 
راه های بهتری برای ارتب��اط با مخاطبان خود 
که   همان مردم باش��ند، بیابن��د. فناوری های 
نوین، به وی��ژه اینترنت و رایان��ه، این امکان را 
برای ش��هرداری فراهم کرده است و آن ها نیز 
س��ایت های اطالع رس��انی خود را راه اندازی 
کرده ان��د. اما به نظ��ر می رس��د مخاطب این 
س��ایت ها فقط خود ش��هرداری ها و کارکنان 
آن هستند. گویی این سایت ها سایت شخص 

شهردار است، نه سایت شهر و یا شهرداری. 
  جایی برای معرفی شهر

پایگاه ه��ای اطالع رس��انی ش��هرداری ها 
می تواند ابزار خوبی ب��رای ارتباط با مخاطبان 
گسترده این نهاد ها و نیز معرفی کار ها، طرح ها 
و خدمات ارائه ش��ده از س��وی آن ها باشد، اما 
مسئله فقط این نیست. شهرداری ها که داعیه 
معرفی ش��هر و جذب گردش��گری برای رونق 
ش��هر را دارند، همچنین می خواهند که مردم 
مناطق دیگر، شهر آنان را بشناسند، جز توجه به 
پایگاه های اطالع رسانی و وب سایت ها راه حل 
بهتری نخواهند یافت. ای��ن پایگاه ها می تواند 
ابزار خوبی برای دستیابی به خبر ها و نیز معرفی 

مسئوالن شهر و خود شهر به خبرنگاران باشد. 
همه این اهداف درصورتی محقق خواهد ش��د 
که اساس��ا این پایگاه ها فعال باشند و مسئول 
و یا فردی در شهرداری ها دغدغه این را داشته 
باشد که بخواهد به خیل مخاطبان و مراجعان 

به این سازمان، اطالعاتی ارائه دهد. 
  بی خیال »آپ دیت« شدن

 ب��ا وج��ود کارکردهای��ی ک��ه ب��رای این 
وب سایت ها برشمرده شد، مروری بر سایت های 

شهرداری ها نش��ان می دهد که برخی از آن ها 
خیال به روز شدن یا به اصطالح رایانه ای، خیال 
»آپ دیت« ش��دن ندارند. اکنون مراجعان به 
این س��ایت ها هربار با مطالبی قدیم و سوخته 
در آن مواجه می ش��وند که حس وبگردی را از 
ش��هروندان می گیرد. البته به روز نبودن تنها 
مشکل این سایت ها نیست. مشکالت دیگری 
نیز می توان برای آن ها برشمرد، با این توضیح 
که تجربه ثابت کرده است که کمتر مسئولی در 
ش��هرداری ها به این نیاز ها توجهی دارد و خود 
را با نیازهای جهان فناوری هماهنگ می کند. 

  نداشتن افراد متخصص
برخی از کار شناسان براین باورند که دلیل 
اصلی ب��ه روز نبودن این س��ایت ها این اس��ت 
که مدیریت ش��هری اغلب ش��هر ها از افرادی 
در این بخش بهره می گی��رد که تخصص الزم 
را نداش��ته و رغبت��ی نیز برای مطلوب ش��دن 
س��ایت در آنان وجود ندارد. به عنوان مثال در 
برخی از سایت ها از ش��هروندان درباره کیفیت 
پایگاه های اطالع رسانی نظرسنجی شده است، 
اما دیده می ش��ود که هیچ ی��ک از این نظرات 
اعمال نمی ش��ود. همچنین مدت هاس��ت که 
بس��یاری از این نظرس��نجی ها تغییر نکرده و 

همچنان ثابت مانده اند. 
 ش��واهد نش��ان می دهد که ه��دف اصلی

 راه اندازی پایگاه ه��ای الکترونیکی در برخی 
از ش��هرداری ها این ب��وده که این س��ازمان ها 
نش��ان دهند که دس��تی در گس��ترش دولت 
الکترونی��ک نی��ز دارن��د و در این مس��یر نیز 
گام هایی برداش��ته اند. به همین دلیل بود که 
طراحان یا متصدیان س��ایت ها به فکر جذاب 
 کردن آن ها، اف��زودن مطالب جدی��د و اخبار 

به روز و خدمات گوناگون نبوده اند. 
  شورا، غایب پایگاه های اطالع رسانی

مشکل دیگر این است که در لوگوی اکثر این 
سایت ها عنوان »پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
و شورای اسالمی ش��هر« آمده است. اما کمتر 
خبری از شورای شهر در آن ها دیده می شود و 
بیشتر اخبار متعلق به شهرداری است که البته 
آن نیز به تعریف و تمجید خالصه می شود. نه 
تنها از شورا در این سایت ها خبری نیست، بلکه 
اثر و یا ردی از ش��هروندان نیز در آن ها نیست. 
مطالب، اخبار و گزارش ها، نه تنها برای مخاطب 

عام، یعنی مردم تدوین و منتشر نمی شود، بلکه 
دغدغه های م��ردم و نظرات آنان نی��ز در این 

سایت ها جایگاهی ندارند. 
در فهرست این س��ایت ها با کلماتی مانند 
تاریخچه شهر، درباره ش��هر، مسئوالن شهر، 
مزایده و مناقصه مواجه می شویم که با کلیک 
روی آن ها با صفح��ات خالی از مت��ن روبه رو 
می ش��ویم. این نیز به نوبه خود نش��ان دهنده 
ضعف مسئول سایت، مس��ئول روابط عمومی 
و یا هر ش��خص دیگری اس��ت که مسئولیت 
این س��ایت را ب��ر عه��ده دارد. البت��ه در نگاه 
 کالن ت��ر، این ضعف ب��ه خود ش��هرداری نیز 
برمی گردد، زیرا به نظر می رسد مسئوالن عالی 
تر دغدغه ای نس��بت به این موضوع نداشته و 
تالشی برای معرفی شهر و توانمندی های آن 
در این س��ایت ها ندارند. خدمات الکترونیکی 
حلقه مفقوده دیگر این سایت هاست. در نبود 
این خدمات ش��هروندان نمی توانند با مراجعه 
غیرحضوری مش��کالت خود را حل کنند و به 
ناچار باید به ش��هرداری مراجعه کنند. به این 
ترتیب و براس��اس آنچه گفته ش��د، می توان 
گفت که این س��ایت ها جز هزینه های اضافه 
مانند حقوق مسئول و یا هزینه اینترنت برای 

شهرداری، پیامد دیگری ندارند. 
  س�ایت ش�هرداری قرچک ب�ه روز 

نیست
در این باره شهروند قرچکی درباره مشکل 
سایت شهرداری قرچک به »قانون« می گوید: 
شهرداری سال ها بود که سایت نداشت و بعد از 
آن نیز که پایگاهی برای��ش راه اندازی کردند، 
به روز نب��ود و خدمات خاصی به ش��هروندان 

ارائه نمی داد. 

 »مجی��د معینی« می افزای��د: حال که یک 
س��ایت برای ش��هرداری راه اندازی کرده اند، 
مطلوب نیس��ت و خبرهای آن نیز دائم درباره 

آسفالت کوچه ها و خیابان هاست. 
یک ش��هروند پاکدش��تی نیز در ای��ن باره 
می گوید: زمانی که روی هر یک از موارد فهرست 
سایت شهرداری کلیک می کنیم، با صفحه ای 
خالی مواجه می شویم، یعنی فقط تیتر سایت 
مشاهده می شود و خبری از محتوای آن نیست. 
 »علی تات« ادامه می دهد: ما همچنان برای 
انجام کاره��ای کوچک نیز باید به ش��هرداری 
مراجعه کنی��م و اگر خدم��ات الکترونیکی آن 
بیشتر می شد، ش��هروندان از مزیت این سایت 

بهره بیشتری می بردند. 
  تبعیت از یک الگوی خاص

کار ش��ناس فناوری اطالع��ات در این باره 
می گوید: اغلب س��ایت ها از یک الگوی خاص 
تبعی��ت می کنن��د و فقط رنگ بندی س��ایت 
تغییر یافته و خالقیت خاصی در آن ها مشاهده 

نمی شود. 
 »محمدمهدی واعظی ن��ژاد« می افزاید: در 
ش��هرهای الکترونیک تمام خدمات در فضای 
وب ارائه می ش��ود و مانند گذش��ته نیست که 
ش��هروندان به اداره ها مراجعه حضوری داشته 
باشند، چندین سال اس��ت که با شکل گیری 
شهرهای الکترونیک مواجه ایم که این شهر ها 

تمام خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه 
می دهند.  وی می گوید: با این کار لزومی برای 
مراجعه حضوری ب��ه اداره ها نیس��ت، چراکه 
اکنون تمام نهاد ها و س��ازمان ها پایگاه اطالع 
رس��انی دارند و از   همان طریق نیز خدمات را 
ارائه می دهند، اما این موضوع هنوز در بسیاری 
از سایت ها به ویژه سایت شهرداری ها که دارای 
بیش��ترین حجم مخاطب هس��تند، رخ نداده 
است.  این کار ش��ناس می افزاید: در اکثر موارد 
افرادی که متصدی این امور هستند، تخصص 
الزم را نداش��ته و کمبود اطالعاتش��ان در این 
حوزه موجب می شود تا سایت ها کیفیت الزم 

را نداشته باشند. 
این کار شناس IT با اشاره به  به روز نبودن 
این س��ایت ها و اطالعات آن ها بیان می کند: 
برخی از فرم های��ی که برای ام��ور مختلف از 
سایت ش��هرداری دانلود می کنیم با فرم هایی 
که اکن��ون در اداره ها ارائه می ش��ود بس��یار 
متفاوت ب��وده و این نش��ان از ب��ه روز نبودن 

سایت ها دارد. 
وی عنوان می کند: اگر شهرداری ها به این 
سمت بروند که بس��یاری از خدمات را تحت 
وب، آن هم به ش��رط نوین بودن ارائه داده و 
از مراجعات بی رویه ش��هروندان به شهرداری 
جلوگیری کنند، به بازده��ی کار خود کمک 

کرده اند. 
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آنالینقانون در

موزه مردم شناسی کازرون همچنان تعطیل 
بم مقاوم ترین شهر ایران در مقابل زلزله 

ام. اس بالی جان هزار همدانی 
تاالب انزلی گنجینه  ذخایر ژنتیکی آبزیان 

جزئیات دفع حمله ویروس استاکس نت به تاسیسات زیربنایی هرمزگان
مازندران میزبان نشست هم اندیشی دریای خزر 

پل روگذر شلمچه همچنان در بالتکلیفی
گیالن میزبان جشنواره فیلم فجر می شود

لزوم برخورد جدی با مشکل سد معبر در جهرم
عسل فارس را بشناسید، مسیر توسعه را باز کنید

تهیه ۲۸هزار طرح هادی
 برای روستاهای باالی ۲۰خانوار 

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اس��المی گفت: تاکنون 
۲۸هزار طرح هادی برای روس��تاهای باالی ۲۰خانوار کشور تهیه شده 
است. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن، محمدرضا شاملو در بازدید 
از طرح هادی روستایی روستای گلکی از توابع بخش مرکزی شهرستان 
تنگستان افزود: امس��ال نیز برای ۲ هزار و ۷۵۱ روس��تا در کشور طرح 
هادی روستایی تهیه می شود. وی اظهار کرد: با حمایت دولت و مجلس 
 مقرر ش��ده که یک میلیون و ۶۰۰ واحد مس��کونی روس��تایی در کشور 

مقاوم سازی شوند. 

استقرار نظام مدیریتی راهبردی جوانان 
در کشور

معاون س��اماندهی ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان مهم ترین 
مسئولیت این حوزه را اس��تقرار نظام مدیریت راهبردی جوانان در کشور 
عنوان کرد و گفت: کار ما رصد و پایش فعالیت سازمان ها در حوزه جوانان 
است. به گزارش روابط عمومی وزارت ورزش وجوانان، محمدصادق اکبری 
در س��ومین گردهمایی مدیران کل ورزش و جوانان اس��تان های سراسر 
کشور با اشاره به بودجه تخصیصی در سال ۹۰ به حوزه جوانان گفت : این 
مبلغ در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود، این درحالی است که جمعیت 
جوان ما عددی معادل ۲۵میلیون نفر است. وی مهم ترین مسئولیت حوزه 
ساماندهی امور جوانان را استقرار نظام مدیریت راهبردی جوانان در کشور 

عنوان کرد. 

امضای پروتکل حفاظت از دریای خزر 
چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران ۲۰ تا ۲۲ آذر امسال 
با شرکت وزرا و معاونان وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون 
در شهر مسکو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت، در این کنفرانس متن پروت��کل »حفاظت از دریای خ��زر در برابر 
آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی« مورد تصویب 
کشورهای عضو قرار گرفته و از سوی مهندس محمدی زاده،   ریاست محترم 
سازمان و همچنین وزیر محیط زیست ترکمنس��تان امضا شد. برای سایر 
کشور ها نیز مقرر شد تا حداکثر ۶ ماه آینده پروتکل را امضا کنند. این پروتکل 

به کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از منابع مستقر در خشکی می پردازد.  
متن کامل اخبار روابط عمومی را در قانون آنالین بخوانید

اخبار روابط عمومي

نگاهیبهپايگاههاياطالعرسانيشهرداریها

کلیک روی» تهی«

نمی شود که شما به پایگاه اینترنتی یک شهرداری در کشور مراجعه کنید و 
همه آنچه را که نیاز دارید در همین فضا دریابید. فرقی نمی کند که شهروند باشید 
یا گردشگر. اینکه بخواهید مشکلی را در اداره های شهرداری حل کنید و نخواهید 
پله های ساختمان های اداره های شهرداری را یکی یکی باال بروید و یا گردشگری 
باشید که بخواهید اطالعات کاملی از آن شهر داشته باشید. در همه این شرایط 
پایگاه های اطالع رسانی شهرداری اطالعاتی به مخاطبان خود ارائه نمی کنند. جز 
تصویر شهردار و مسئوالن دیگر شهر و نیز آمارهای تخت و سخت ارائه شده در این 
سایت ها، چیز دندان گیری نیست که بتوان گره ای از کار فروبسته مخاطب این 
سایت ها بگشاید. اما دلیل بروز این مشکل چیست و چرا در اغلب موارد بود و نبود 
سایت های شهرداری کشور فرقی به حال مردم یا مخاطبان گسترده این سازمان ها 
نمی کند؟ چرا در این زمینه در شهرداری های کشور رویه  مشخصی وجود ندارد؟ 
به نظر می رسد علت اصلی بروز این مشکالت را باید در این واقعیت جست که 
شهرداری ها مانند بسیاری از سازمان های دیگر هنوز تکلیف خود را با فناوری های 
نوین مشخص نکرده اند. به عبارت دیگر این سازمان ها هنوز به شیوه های سنتی 
اطالع رس��انی یا به جریان انداختن امور اداری عادت داش��ته و برآن نیستند تا 
تغییری در این شیوه ها ایجاد کنند. به عبارت دقیق تر، فناوری های نوین مسئله و 
دغدغه شهرداری های کشور نیست. گرچه برخی از شهرداری ها از فناوری هایی 
مانند پیامک های تلفن همراه بهره می برند، اما این همه دستاوردهایی نیست 
که در جهان امروز وجود دارد. از این رو می توان گفت دل بس��تن به شیوه های 
سنتی و هراس از تغییر ها باعث شده است که در اینجا نیز شهرداری ها نتوانند از 

فناوری های نوین آن طور که باید و شاید استفاده کنند. 
درگیر روزمرگی ش��دن، دلیل دیگری اس��ت که می توان برای این واقعیت 
برشمرد. کمتر مسئولی در شهرداری ها می توان یافت که برآن باشد تا در شیوه های 
مرسوم روال های اداری تغییری ایجاد کند. تکیه کردن به آنچه از گذشته باقی 
مانده است و بیم از نوآوری و تحوالت اداری، مشکل جدی دیگری است که می توان 
برای شهرداری های کشور برشمرد. البته نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که 
شهرداری ها نیز برای این ضعف خود ممکن است دالیلی داشته باشند. اصلی ترین 
دلیل آن ها این می تواند باشد که بخش زیادی از مخاطبان آن ها که   همان مردم 
عادی شهر ها هستند، نمی توانند از این امکانات استفاده کنند. از سوی دیگر به 
دلیل ناکارآمدی اغلب شیوه های نوین اداری به کار گرفته شده در نهادهای دیگر، 
حتی خود مردم نیز نسبت به فناوری های نوین شک دارند و اغلب ترجیح می دهند 
تا با صورت دستی و با مراجعه حضوری به این سازمان ها مشکل خود را حل کنند. 
به همین دلیل می توان ای��ن طور گفت که مخاطبان ش��هرداری ها یا توان 
و مهارت استفاده از این س��ایت ها و امکانات موجود در آن ها را ندارند یا نسبت 
به این فناوری ها بدگمان هستند. این در حالی اس��ت که می توان با استفاده از 
این فناوری ها بخش زیادی از مش��کالت یا مراجعات به شهرداری ها را کاست. 
کاهش هزینه ها و رفع مشکالت ناشی از مراجعه حضوری مردم به این سازمان ها 
دستاوردهای دیگری هستند که البته اکنون و در غیاب سایت های اطالع رسانی 

کامل شهرداری ها، به هیچ وجه امکان تحقق ندارند. 
* کارشناساجتماعی

 شهرداری ها بیگانه
 با »فناوری های نوین«

ساسان محمودی*

یادداشت

عبدالعلی
معاون عمرانی شهرداری رباط کریم

صدور ۱۰۷ هزار مترمربع 
مجوز حفاری 

معاون فنی و عمرانی ش��هرداری رباط کریم گفت: در راستای کمک به توسعه 
زیرساخت های اساسی ش��هر از جمله آب، گاز، خط فاضالب شهری و تلفن، بیش 
از ۱۰۷ هزار متر مربع مجوز حفاری از سوی شهرداری صادر شده است. به گزارش 
مهر، محمدرضا عبدالعلی اظهار کرد: این مجوز ها در راس��تای ارتقاء و نوس��ازی 
شبکه های خدماتی شهر، و در سال های ۹۰ و ۹۱ صادر شده است. وی افزود: از این 
میزان ۴۲ هزار مترمربع مربوط به شرکت آب و فاضالب، بیش از ۴۵ هزارمترمربع 
مربوط به ش��رکت مخابرات و همچنین ۲۰ هزار مترمربع مربوط به ش��رکت گاز 

بوده است. 

رباط کریم

عربیان
استاندار البرز

 قانون معیار مشخص
 برای مجریان 

استاندار البرز گفت: مس��ئوالن اجرایی بدون معیار مشخص نمی توانند مسیر 
را طی کنند و قانون فصل الخطاب است. به گزارش ایرنا، اصغر عربیان در همایش 
ارتقای سالمت اداری افزود: از نظر قوانین در نظام اسالمی مشکلی وجود ندارد و 
در همه حوزه ها قانون مشخص کننده راه است. وی ادامه داد: براین اساس وظیفه 
اول رعایت قانون از س��وی مجریان و در صف مقدم س��ازمان های اجرایی اس��ت. 
استاندار اظهار کرد: بدون سازوکار نظارتی دراین جهت در هیچ حکومتی اجرای 
قانون محقق نمی ش��ود. وی اضافه کرد: تالش برای ارتقای نظام س��المت اداری 

سازمان های نظارتی با همکاری سازمان های اجرایی صورت می گیرد. 

البرز

عظیمی
معاون عمرانی شهرداری قدس

اجرای جدول گذاری 
گسترده در شهر

معاونت فنی عمران ش��هرداری قدس از اجرای ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر جدول 
در این شهر خبر داد و اظهار کرد: در راستای بهس��ازی معابر و هدایت آب های 
سطحی عملیات جدول گذاری در منطقه ۳۰ متری ش��ورا در دستور کار قرار 
گرفت. به گزارش مهر، مجید عظیمی افزود: تاکنون ۷۰۰ متر از این بلوار جدول 
گذاری شده که همزمان با اجرای زیرس��ازی این خیابان جدول گذاری آن نیز 

انجام می شود.
 وی عنوان کرد: عملیات جدول گذاری در منطقه صنعتی زاگرس که چندی 

پیش آغاز شده بود اکنون با اجرای ۷۵۰ متر دیگر در حال انجام است. 

شهر قدس

دماوند ورامین

در ارزیابی ۹ ماه گذشته

رکورد دستگیری شکارچیان غیرمجاز
 استان تهران شکست

محمودی گلپایگانی،امام جمعه ورامین مطرح کرد

انتقاد از انجام ندادن تعهدات
 از سوی مسئوالن

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرس��تان دماوند از شکستن رکورد دستگیری 
شکارچیان غیرمجاز استان تهران و کشف ۲۶ گونه پستاندار در منطقه کوه سفید دماوند 
خبر داد. به گزارش فارس، عباس میرزاکریمی اظهار کرد: این موفقیت در سایه تالش شبانه روزی محیط بانان منطقه کوه سفید 
دماوند به دست آمده اس��ت. وی ادامه داد: در ۹ ماه گذشته و در خالل انجام عملیات های متعدد حفظ حیات وحش، ۲۶ گونه از 
انواع پستانداران بومی منطقه از شکارچیان غیرمجاز کشف شده است. میرزاکریمی اضافه کرد: همچنین نزدیک به ۱۰ قطعه 
پرنده کبک نیز در میان گونه های جانوری شکا ر شده کشف و ضبط شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند 
افزود: از ابتدای سال ۹۱ تا به امروز ۲۶ قبضه انواع س��الح کشف شده و در این رابطه ۵۰ شکارچی غیرمجاز نیز به مراجع قضایی 
تحویل داده شدند. وی ادامه داد: ضرر و زیان رفتار غیرقانونی این ش��کارچیان غیرمجاز به منطقه کوه سفید دماوند رقمی بالغ 
بر ۱۴۹ میلیارد ریال برآورد ش��ده اس��ت. میرزاکریمی اضافه کرد: البته این رقم تنها زیان این افراد متخلف به محیط زیس��ت 

محسوب می  شود و دادگاه برای سایر جرایم آن ها احکامی جداگانه صادر می  کند.

نماینده ولی فقیه در شهرس��تان ورامین با انتقاد از عمل نکردن مس��ئوالن بلندپایه 
کش��وری به تعهدات و وعده های خود در قب��ال مردم ورامین خاطرنش��ان کرد: اکنون 
این شهرس��تان با قدمت و اصالت در تهران حل ش��ده اس��ت و بیکاری در این منطقه بسیار زیاد اس��ت، همین بیکاری عامل 
ایجاد مشکالت اجتماعی فراوانی می شود. به گزارش فارس، آیت ا... محمودی گلپایگانی در دیدار با مجتبی عبداللهی معاون 
خدمات ش��هری ش��هرداری تهران افزود: برخی از مردم منطقه برای انجام امور خود روزانه به تهران تردد می کنند که عالوه 
بر ایجاد آلودگی هوا و ترافیک نابس��امانی های اجتماعی را فراهم م��ی آورد. وی گفت: پروژه مترو ورامین به ش��رکت مترو و 
شهرداری تهران واگذار شده است که انتظار پیگیری و اجرای جدی تر پروژه مترو وجود دارد. امام جمعه ورامین افزود: از اول 
انقالب تا به امروز هر مسئولی به ورامین آمده عنوان کرده که مردم ورامین حق بزرگی بر انقالب اسالمی دارند، خب این حق ها 
باید در جایی لحاظ شود و باید ادا ش��ود. وی گفت: سال های زیادی اس��ت که وعده احداث مترو به ورامین داده شده است اما 

حرکت عملی دیده نمی شود. 

مینا شمسی
گروه مدیریت شهري

عضو شورای اسالمی شهر تهران با انتقاد از ضعف نظارت بر روند مقاوم سازی 
ساخت و ساز ها گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری محلی برای قانونی جلوه 
دادن تخلفات مالکان شده است. به گزارش ایرنا، حسن بیادی در جلسه علنی 
 شورای شهر تهران افزود: ش��هرداری باید برای مقاوم س��ازی ساختمان ها بر 
ساخت و ساز ها نظارت داشته باش��د، درغیراین صورت تخلف کرده است. وی 
بیان کرد: وقتی مالک خالف می سازد و شهرداری جلوگیری نمی کند، شهرداری 
تخلف کرده اس��ت. بیادی افزود: در این مواقع مالک تنها جریمه می شود، اما 
به دنبال آن جامعه با مشکالت عدیده ای مواجه می ش��ود. وی گفت: افزایش 
ترافیک، ایجاد پارکینگ های کوچه ای و دعوای مردم در محله ها برس��ر پارک 

خودرو از جمله مشکالت ناشی از این بی توجهی است. رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران نیز در این نشست با تبریک میالد حضرت عیسی مسیح )ع( با اشاره 
به سالروز زلزله بم بیان کرد: باید در ساخت و ساز ها کیفیت را بر کمیت ترجیح 
دهیم و مسئولیت مدیریت بحران در پایتخت برعهده شهردار است. وی افزود: 
در ساخت و س��از ها اجرای قانون شناسنامه فنی س��اختمان اجرا نشده است. 
رئیس کمیس��یون عمران شورای شهر نیز در این نشس��ت با مقایسه وضعیت 
شهر بم و ورزقان با ش��هر تهران گفت: در شهر تهران ۶ هزار مدرسه وجود دارد 
که از این تعداد ۲ هزار مدرسه مقاوم سازی ش��ده است. حمزه شکیب با اشاره 
به اینکه در تهران کلینیک های زیادی فعالیت می کنند، گفت: ش��هرداری را 

ملزم کرده ایم مجوز فنی س��اختمان کلینیک ها تهیه و بعد از مقاوم س��ازی 
اجازه بهره برداری داده شود. وی ادامه داد: در شهرداری وقتی بخواهند کاری 
انجام دهند با هزینه های هزار میلی��اردی آن کار را انجام می دهند، باید دید 
برای کارهای زیربنایی در ش��هر چقدر س��رمایه گذاری می شود. وی با بیان 

اینکه ش��ورا ناظر بر کار 
شهرداری است، افزود: 
نامه تذکر ب��رای توقف 
سامانه نظارت و کنترل 
فنی س��اختمان ها را 
ارس��ال کرده ای��م اما 
در پاس��خ بیان شده 
کنترل ه��ای فن��ی 
برعهده ش��هرداری 

نیست. 

گزارش ۲

بیادی، عضو شورای اسالمی شهر تهران: 

کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری ، محل قانونی کردن تخلفات شده است

در لوگ�وی اکث�ر این س�ایت ها عنوان 
»پای�گاه اطالع رس�انی ش�هرداری و 
شورای اسالمی ش�هر« آمده است. اما 
کمتر خبری از ش�ورای ش�هر در آن ها 
دیده می شود و بیش�تر اخبار متعلق به 

شهرداری است

 

برخ�ی از فرم های�ی ک�ه ب�رای ام�ور 
مختل�ف از س�ایت ش�هرداری دانلود 
می کنی�م ب�ا فرم هایی ک�ه اکن�ون در 
اداره ها ارائه می ش�ود بس�یار متفاوت 
ب�وده و ای�ن نش�ان از ب�ه روز نب�ودن 

سایت ها دارد

واعظی نژاد:
کار شناس فناوری اطالعات 

اصلی ترین وظیفه پایگاه های اطالع رسانی ش�هرداری ها، معرفی شهر و شهرداری 
است. اما در این پایگاه ها جز شهردار و معاونانش، خبری از شهر نیست. این سایت ها 
برای مردم چیزی ندارن�د. نه می توان کاری از پیش برد ون�ه خدماتی دریافت کرد. به 
 همین دلیل است که اکنون این س�ایت ها جزو کم بازدید ترین س�ایت ها در شهر ها

 به شمار می روند.
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