رﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان :ﺷﻬﺮداری از اﺳﺘﺎرت
آپﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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رﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راه ﻣﺒﺎرزه اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد را در
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮداری ﺿﻤﻦ ﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ دوره رﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ

و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﯿﺰ دادن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،ﺷﻬﺮ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮد
ﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ روی دﮐﻞﻫﺎ ﻋﻮارض
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮداری ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺪ«.

او ﺑﺎور دارد ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮداری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ  ۱۷۰ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺷﻬﺮداری ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻓﺴﺎزی ﺷﻮد و
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ:

»ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ،دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ،اﺳﻨﭗ ،اﻟﻮﭘﯿﮏ ،ﮐﯿﻠﯿﺪ ،دﯾﻨﮓ و اﻟﻮﭘﺎرک و ﺗﭙﺴﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ از زﺑﺎن ﻣﺮدم زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ آن ﻃﻮری
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪای وارد ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻃﯽ
ﺷﻮد.
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ
و ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﻢ«.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ » :ﺧﻮد ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪای
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ  APIﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ادارات اراﯾﻪ
ﺷﻮد«.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ
از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

