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معاون عمرانی استانداری:
تقسیم استان تهران  کارشناسی نیست

معاون عمرانی استانداری تهران گفت: طرح اخیر 
مجلس شورای اسالمی درباره تشکیل استان تهران 
جنوبی، در این شرایط و با توجه به نظرات کارشناسی 
و همین طور بار مالی که تقسیم استان تهران برای 
دولت دارد، می تواند برای استان و کشور مسأله آفرین 
باشد. محمد تقی زاده در گفتگو با فارس خاطرنشان 
کرد: خیلی از اتفاقات در استان تهران به نحوی با هم 
تنیده است و از حیث اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار 
است.  وی تأکید کرد: این تفکیک و تقسیمات جدید 
با اصول مدیریتی، کارشناســی و علمی سازگاری 
ندارد البته این موضوع در کمیسیون های تخصصی 
مجلس شــورای اســالمی نیز مورد بررسی قرار 
می گیرد و در آنجا تصمیمات الزم را خواهند گرفت و 

در کل این اقدام به صالح استان نیست.
    

آموزش ممنوعیت 
حیوان آزاری در مقطع ابتدایی 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســالمی گفت: طبق مصوبه کمیسیون 
آموزش بایــد در دوره ابتدایی بــه دانش آموزان 
آموزش هــای الزم در خصــوص ممنوعیــت 
حیوان آزاری داده شــود. ســیدحمایت میرزاده 
در گفتگو با ایســنا افزود: کمیســیون آموزش به 
عنوان کمیســیون فرعی ماده ۶ طرح ممنوعیت 
حیــوان آزاری را تصویب کرد که بــه موجب آن 
باید آموزش هــای الزم درخصــوص ممنوعیت 
حیــوان آزاری در دوره ابتدایی بــه دانش  آموزان 

داده شود.
    

 احتمال وقوع سونامی 
در دریای خزر

رئیس سازمان زمین شناســی، گفت: فعالیت 
گسل های شناخته شده در شمال کشور می تواند 
به وقوع سونامی یا امواجی منجر شود که خسارات 
سنگینی را به شــهرهای ما در کنار دریا وارد کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا شــهیدی، در 
بیست و چهارمین نشست کمیته هماهنگی آب 
و هواشناســی دریای خزر که صبح دیروز در محل 
سازمان هواشناسی کشور برگزار شد، درباره احتمال 
وقوع سونامی در دریای خزر گفت: ما به تازگی در 
سازمان زمین شناسی نقشه لرزه زمین ساخت کشور 
را تهیه و منتشر کردیم. اگر به جنوب دریای کاسپین 
در این نقشه نگاه کنیم دو دسته گسل های فعال را می 
بینیم یکی در البرز و دیگری به موازات گسل عشق 
آباد. رئیس سازمان زمین شناسی ادامه داد: با نگاهی 
به نقشه خطرپذیری کشور می بینیم که درجات 
خیلی باالیی از ریسک زلزله را در شمال کشور داریم. 
روی سه گسل که فعالیت بیشــتری در مجاورت 
دریای کاسپین دارند مطالعاتی انجام دادیم، گسل 
آستارا تقریبا در مرز کوه و دریا قرار گرفته است. وی 
یادآور شد: اگر در آینده زلزله  ای رخ بدهد اگر زلزله و 
فعالیت گسل در بخش داخل دریا باشد احتمال وقوع 
سونامی وجود دارد، اما اگر زلزله در بخش خشکی یا 
نزدیک ساحل دریا باشد امواجی را ایجاد می کند که 
می تواند خسارات سنگینی به بنادر یا شهرهای ما در 

کنار دریا وارد آورد.
    

 تحت سرویس های؛
 Gmail ,Yahoo, hotmail 

پلیس فتا هیچ گونه ایمیلی ندارد
 رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به ارسال ایمیل تحت 
نام و نشان پلیس فتا در روزهای اخیر به شهروندان 
هشدار داد: به هیچ عنوان فریب این دست ایمیل ها 
را نخــورده و هیچگونه اقدامــی در این خصوص 
انجام ندهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرهنگ 
دوم علی محمــد رجبی، با بیان اینکه فرســتادن 
این ایمیل ها از سوی پلیس فتا نبوده است، گفت: 
ایمیل پلیس فتا تحت سرورهای خود این پلیس 
است و پلیس فتا هیچ گونه ایمیلی تحت سرویس 
 Gmail , Yahoo, دهنده های دیگــر ماننــد

hotmail و یا سایر میل سرورها ندارد. 

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

ترافیــک، افزایــش امنیــت، 
صرفه جویــی در مصــرف انرژی، 
صرفه جویی در زمان شــهروندان، 
کاهش آلودگی هوا و در کل راحت تر 
شــدن زندگی شــهری آن هم در 
شــهرهای بزرگ و کالنشهرهایی 
مانند تهران یــک آرزوی بزرگ به 

شمار می آید. 
آرزویی که ســال ها است برای 
تحقق آن تــالش می شــود، اما به 
دســت آوردن آن هر روز سخت تر 
به نظر می آیــد. این جا اســت که 
صاحب نظــران، هوشمندســازی 
شــهرها را بهتریــن راه گشــودن 
بســیاری از گره های کــور زندگی 

شهرنشینی می دانند. 
به ویژه کــه باید به یاد داشــت 
پیش بینی می شــود در 30 ســال 
آینــده جمعیت کره زمیــن از مرز 
9 میلیارد نفر می گــذرد و بیش از 
۶0 درصــد این جمعیت، ســاکن 
شــهرها خواهند بود. اداره مطلوب 
چنیــن ســکونتگاه های عظیمی 
بدون هوشمندسازی کاری سخت 

و غیرممکن به نظر می  رسد. 
تهران بــه عنــوان بزرگترین و 
تاثیرگذارترین کالنشهر ایران از این 
قاعده مستثنی نیســت. این کالن 
شــهر که در حال حاضر بیش از 13 
میلیون نفر جمعیت دارد و به گفته 
رئیس شورای شهر تهران به زودی 
پذیرای جمعیت 20 میلیون نفری 
خواهد بود، دیر یــا زود باید خود را 
برای پیوستن به خانواده شهرهای 
هوشــمند آماده کند. اما باید دید 

این شهر تا چه حد آمادگی پذیرش 
هوشمندسازی را دارد.

ویژگی های شهر هوشمند
شهر هوشــمند منطقه شهری 
اســت کــه دارای حمــل و نقــل 
هوشــمند، بانکداری هوشــمند، 
آموزش هوشمند، بهداشت و درمان 
هوشــمند، تامین و توزیــع انرژی 
هوشمند، تجارت هوشمند، دولت 
هوشمند و مدیریت هوشمند است. 
در چنین شهری تمام معابر و مراکز 
شــهری با دوربین ها و سنسورهای 
هوشمند تحت نظارت است و همه 
شبکه ها از طریق اینترنت اشیا به هم 
متصل هستند و تمام داده  های مورد 
نیاز به سرعت جمع آوری و تحلیل 
می شــود تا بتوان در کمترین زمان 
ممکن به نیازهای شــهر و مردم آن 

پاسخ گفت. 
شهر هوشمند، شــهر سبز است 
چرا که بیشترین نیازهای ساکنانش 
با کمترتن رفت و آمد درون شهری 
برطرف می شود در نتیجه ترافیک و 
آلودگی هوا از آن رخت بر می بندد. 
افزون بر این که نیاز به معابر شهری 
کمتر شده و در نتیجه عقب نشینی 
فضای سبز برای تامین فضای مورد 

نیاز خودروها کمتر می شود.
 از ســوی دیگر کوچک تر شدن 
دولت و کاهش بار هزینه آن بر دوش 
مالیات دهنــدگان مزیــت دیگری 
است که شهر هوشــمند می تواند 
آن را تامین کند. افزون بر این که در 
صورت هوشمند شدن فرآیندهای 
اداری امکان فساد اداری هم پایین 
آمــده و فعالیت ها تحــت نظارت 
بیشــتری قرار می گیرند و شــفا تر 

می شوند.  مدیران شــهر هوشمند 
می توانند با توجه به تحلیل داده های 
به روزی که در اختیار دارند بهترین 
تصمیمات را برای توزیع انرژی و بار 
ترافیکی مناطق مختلف شــهری 
بگیرند و به این ترتیب هم از آلودگی 
هوا بکاهند و هم بــا صرفه جویی در 
انرژی بهره وری بیشــتری را نصیب 

شهر کنند.
چاره ای جز هوشمندسازی 

نداریم
پیــروز حناچــی، شــهردار 
تهران معتقد اســت این شهر هیچ 
چاره ای جز هوشمندســازی ندارد. 
او تاکیــد می کند که بــرای تحقق 
شعار »تهران ، شــهری برای همه«  
الزم اســت: »مدیریت خردمندانه 
شفاف، هوشمند و تجلی پذیر باشد 
و چارچوب کلی این برنامه اکنون بر 
اساس شــهر خالق پایه ریزی شده 

است.«
او با اشــاره به این که تا 15سال 
پیش نمی توانستیم هیچ اطالعاتی 
را روی موبایــل رد و بــدل کنیم، 
گفت: »اما امروز این فناوری محقق 
شــده اســت و باید از آن استفاده 
بهینه کــرد. بــرای ایــن منظور 
تهران هوشمند شــش بُعد اقتصاد 
هوشــمند، جابه جایی هوشــمند، 
حکمفرمایــی هوشــمند، محیط 
هوشمند و زیرساخت های هوشمند 

را دربردارد.«
تغییر محل درآمد مدیریت 

شهری با هوشمندسازی
به گفته حناچی وصول نشــدن 
مطالبــات و کمبود منابــع پایدار 
شــهرداری یکــی از موانــع اصلی 

پیش روی مدیریت شــهری است 
بنابراین الزم اســت برای مدیریت 
شــهری منابع اقتصادی جدیدی 

تعریف شود. 
فروش دارایــی و امالک، صدور 
مجوزها، کارمزد حق امتیاز، جذب 
حمایت هــای مالــی از محورهای 
اصلی تامین منابع مالی شهرداری 
است و در حال حاضر از 2 تا 3 مورد 
از این محورها اســتفاده می شــود. 
اما سورنا ســتاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور معتقد است 
زمان آن رسیده تا شهرداری درآمد 
خود را به جای آن که از محل فروش 
تراکم تامین کند، به ســراغ منابع 
پایدارتر و پربازده تری برود که شهر 
هوشــمند می توانــد در اختیارش 
بگذارد. چراکه: »درآمدهای شــهر 

هوشمند یک درآمد بی نهایت است 
و کسانی که همراه نباشند، شکست 
می خورند. بازیگردانی کسب و کار 
در آینده عوض می شــوند و اشتغال 
فوق العاده ای افزایش می یابد. کسب 
و کارهای ســنتی راهی جز خرید 
اســتارت آپ ها ندارند کــه همان 
جریان حرکت پول در اکوسیســتم 
اســت و بخش خصوصی از سرمایه 
جوانانی که پول در جیب هایشان که 
نه بلکه در سرهایشان است، استفاده 

خواهد کرد.«
او ادامــه می دهــد: »اگر جلوی 
زیســت بوم جوانان بایستیم بازنده 
هســتیم. این حرکتی است که در 
جوانــان ایجــاد شــده و نمی توان 
جلو آن را گرفت و اســتارت آپ ها 
و دانش بنیان هــا در همــه دنیا در 
حال رشد هستند. همه فهمیده اند 
سرمایه کشــور جوانانش هستند و 
این دانش است که مورد استفاده قرار 
می گیرد و باید مورد توجه قرار گیرد. 
االن دو سال متوالی است که تهران 

جزو 50 شهر خالق دنیا است.«
ستاری که شــهرداری و شورای 
شهر تهران را خطاب قرار داده بود، 
گفت: »اگر الزم اســت الیحه ای در 
دولت پیگیــری کنیم و یــا تقدیم 
شورای شــهر شــود آن را پیگیری 
می کنیــم و امکانــات مالــی و 
دانشگاهی و استارت آپ و زیست بوم 
فناوری ما به طــور کامل در اختیار 

شهرداری تهران است.«
او تاکیــد کرد: »وقتی از شــهر 
هوشــمند صحبت می شود، از یک 
سیستم عامل در بستر یک نرم افزار 
صحبت می شــود و قرار اســت این 
نرم افزار براســاس زیســت بوم و بر 
روی ســخت افزاری براساس توان 
نیروی داخلی نصب شــود.  نرم افزار 
جدیدی که به شهرداری این قدرت 
را می دهد که صاحب شــهر شود. 
در حالــی کــه اکنون شــهرداری 
صاحب شهر و اتفاقاتی که در آن رخ 

می دهد، نیست.«  
هوشمندسازی شهری نیازمند 

تعیین یک متولی است
 شهر هوشــمند و مدیریت آن بر 
پایه داده هایــی کار می کند که به 

طور مســتمر و به روز جمع آوری و 
تحلیل می شود. بدون دسترسی باز 
و آزادانه متولیــان و مدیران به این 
داده ها هوشمندسازی و اداره شهر 

هوشمند امکان پذیر نیست.
 به همین دلیل اســت که بهاره 
آرویــن، رئیس کمیته شــفافیت و 
شهر هوشمند شورای شهر تهران، 
این موضوع را که »در دستگاه های 
دولتی و عمومی ما داده یک دارایی 
محسوب می شود و رویکرد غالب این 
اســت که حتی مبادله داده با سایر 
دســتگاه ها باید به صرفه باشد« را 
یک مانع می بیند و معتقد اســت: 
»نداشتن یکپارچگی بین دستگاه ها 
در حوزه تبادل داده ها، معضل ایجاد 
کرده و باید بــرای آن راه حلی پیدا 

کرد.« 
آرویــن بــا بیــان اینکــه دیتا 
و اطالعات بــه دو نــوع محرمانه و 
غیرمحرمانه قابل دسته بندی است، 
اظهار کــرد: »دیتــای محرمانه را 
که به حریم شــخصی افراد مربوط 
می شــود نمی تــوان عمومی کرد؛ 
اما دســتگاه های دولتی و عمومی 
برای سیاســتگذاری بهتــر به این 
دیتاها نیاز دارنــد و باید اطالعات را 
در دسترس آنها قرار داد. اینجاست 
که به یــک متولــی بــرای ایجاد 
 هماهنگــی میان دســتگاه ها نیاز 

پیدا می کنیم.«
او با اشــاره به این که شهرداری 
تهران دارای یک مرکــز رصد داده 
اســت که به عنــوان زیرمجموعه 
ســازمان فاوا )فناوری اطالعات و 
ارتباطات( فعالیــت می کند، ادامه 
داد: »کاش در دولــت هــم مرجع 
واحدی در این زمینه وجود داشت. 
اینکه کدام دستگاه در حوزه داده ها 
تصمیم گیرنده است در شهرداری 
کم و بیش مشــخص اســت اما در 
دولت مشخص نیست و ما به عنوان 
اعضای شورای شــهر نمی دانیم به 
کدام دستگاه دولتی مراجعه کنیم 
تا برای خدمت رسانی به شهروندان 
داده هــای موردنیــاز را دریافــت 

کنیم.«

ازجمله مزایای هوشمندسازی تهران از نگاه مدیران شهری؛

فروش»داده«،جایگزینفروش»تراکم«میشود

خبر

معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
نسبت به افزایش ۴ برابری کودک همسری در 
برخی نقاط کشــور به دنبال افزایش وام ازدواج 
هشــدار داد و گفت: بررســی ها نشان می دهد 
که در برخی از نقاط کشــور که با فقر فرهنگی 
و اقتصادی رو به رو هســتیم، از وام ازدواج برای 

معامله کودکان زیر 15 سال استفاده می شود.
محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه پیشــنهاد دولت برای تسهیالت 
ازدواج در الیحه بودجه سال آینده برای هر نفر 
30 میلیون تومان و بدون تغییر نسبت به سال 
گذشــته بوده اســت، گفت: البته طی دو سال 
گذشته رقم وام ازدواج در مجلس بعد از مطرح 
شدن رقم پیشنهادی الیحه بوجه افزایش یافت.

وی با بیــان اینکه »با افزایــش وام ازدواج با 
شــرایط بازپرداخت کنونی آن موافق نیستم« 
اظهار کرد: به نظر می رســد با شــرایط کنونی 
افزایش رقم وام ازدواج کمکی به افزایش میزان 

ازدواج در کشــور نمی کند، بلکه ممکن اســت 
زمینه ساز مشکالت و آســیب های دیگری نیز 

شود.
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
ادامه داد: مشکل این است که جوانان باید بتوانند 
از پس بازپرداخت این وام بربیایند، به طوری که 
همین االن هم با دریافت وام 30 میلیون تومانی، 
برخی از جوانان اظهار می کنند که نمی توانند از 
پس بازپرداخت و اقساط این وام بربیایند. هر زوج 
با دریافت ۶0 میلیون تومان وام ازدواج حدود یک 
میلیون و 100 هزار تومان قسط ماهیانه پرداخت 

می کنند که رقم زیادی است. 
تندگویان تاکید کرد: اگر به جایی برسیم که 
نحوه بازپرداخت این وام تسهیل شود، برای مثال 
مدت زمان بیشتری برای اقساط در نظر گرفته 
شود یا حتی بین دریافت وام و آغاز بازپرداخت 
آن فرصتی در نظر گرفته شــود، در این صورت 

افزایش آن می تواند برای جوانان موثر باشد.

او در ادامه نسبت به سوء استفاده از تسهیالت 
ازدواج نیز هشــدار داد و گفت: آمارها نشــان 
می دهد که بعد از افزایــش وام مذکور موضوع 
کودک همســری نیز در برخی نقاط به شدت 
افزایش یافته و حداقل نســبت به سال گذشته 
 این موضوع در برخی نقاط کشور تا ۴ برابر بیشتر 

شده است.
معاون امور جوانان توضیح داد: بررســی ها 
نشــان می دهد که در برخی از نقاط کشور که با 
فقر فرهنگی و اقتصادی رو به رو هستیم، از وام 
ازدواج برای معامله کودکان زیر 15 سال استفاده 
می شود. به نظر می رسد که اگر قصد داریم برای 
وام ازدواج تمهیداتی بیندیشیم که جوانان بتوانند 
از پس بازپرداخت آن بریایند باید قواعدی هم در 
مورد ســنینی که می توانند این وام را دریافت 
کنند نیز وضع شود تا چنین آسیب هایی نیز به 

وجود نیاید.
تندگویان افــزود: آمارهایی موجود اســت 

که کودکان زیر 15 ســال به ویژه دختران زیر 
این ســنین از این وام اســتفاده کرده اند و این 
آمار نسبت به سال گذشــته ۴ برابر شده است. 
آمارهایی هم به دســت آمده که عده ای با بیش 
از ۴0 تا ۴5 سال سن نســبت به دریافت این وام 
اقدام کرده اند، به همیــن دلیل فکر می کنم اگر 
قانونگذار قصد دارد این مبلغ را افزایش دهد باید 
نسبت به این موضوع هم فکر کند که هم پرداخت 
وام تسهیل شود و هم برخی قیود سنی در مورد 

رعایت ســن جوانان برای دریافت وام نیز لحاظ 
شود. یادآور می شود سال گذشته بیش از ۴0هزار 
ازدواج بین سنین 10 تا 1۴ سال در کشور ثبت 
شده است.این رقم شامل 5/۶ درصد از کل ازدواج 
های انجام شده در کشــور بوده است. مرگ در 
هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی، انزوا 
و افسردگی، سرطان دهانه  رحم و خطر ابتال به 
بیماری های مقاربتی و مــرگ نوزادان برخی از 

خطرات ازدواج در سنین پایین است. 

در پی افزایش وام ازدواج 

کودک همسری در برخی نقاط کشور ۴ برابر شده است

معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور: درآمدهای 
شهر هوشمند یک درآمد 

بی نهایت است و کسانی 
که همراه نباشند، شکست 

می خورند. بازیگردانی 
کسب و کار در آینده 

عوض می شوند و اشتغال 
 فوق العاده افزایش می یابد

شهردار تهران: تهران 
هوشمند شش بُعد اقتصاد 

هوشمند، جابه جایی 
هوشمند، حکمفرمایی 

هوشمند، محیط هوشمند و 
زیرساخت های هوشمند را 

دربردارد
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