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 اينجا 
زندگي جريان دارد
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2018 ؛ فرصت طاليي 
گردشگري تبريز وهمدان

7 | زيست بوم نوسازي بافت  فرسوده  در543 شهر

اسقف ارامنه
  مهمان

پارلمان شهر

براي نخستين بار صورت گرفت

141هزار هكتار بافت ناكارآمد حاشيه و فرسوده در كشور وجود دارد و 20ميليون نفر در اين بافت ها زندگي مي كنند

معاون وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با همشهري از برنامه 5ساله  احياي بافت هاي فرسوده خبر داد

ميالد با سعادت حضرت امام حسن عسكري عليه السالم را تبريك مي گوييم

 ناصر رياحي، رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو گفت: به دنبال 
طوالني شــدن عدم پرداخت مطالبــات داروخانه ها و برخي 

مشكالت ايجادشده در زمينه نحوه تأمين دارو، 180قلم دارو دچار كمبود شده اند. 
البته تيرماه امسال رسول ديناروند رئيس پيشين سازمان غذا و دارو درباره احتمال 
كمبود دارو به ايرنا گفتــه بود:»جای نگرانی درباره كمبودهای دارويی نيســت و 

حداقل ميانگين موجودی داروی كشور بيش از 8 ماه است.«

آزاد سازي اقتصادي قبل از اصالح 
ساختارها نتيجه معكوس دارد 

 گفت وگو با حميد برادران شركاء 
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي

در دولت دوم اصالحات 

»رگ سفيد « خاموش  شد
مهار آتش چاه نفتی  خوزستان،  بعد از 2ماه  

مقامات شركت ملي نفت ايران از مهار آتش سوزی چاه نفتی رگ سفيد خبر دادند. 
بعدازظهر روز هفتم آبان ماه بود كه چاه شماره 147 ميدان نفتی رگ سفيد هنگام 
عمليات حفاری به دليل فوران گاز، منفجر شد كه اين انفجار موجب آتش سوزی در 
دكل حفاری 95 فتح شركت ملی حفاری شد.  اســداهلل قره خانی، عضو كميسيون 
انرژي مجلس  در گفت وگو با ايسنا  ديشب اعالم كرد: پس از گذشت 2 ماه با تالش های 
انجام شده چاه نفتی رگ سفيد كه دچار آتش سوزی شده بود، خاموش و مهار شد. وی 
افزود: پيش بينی ها هم از ابتدا همين بود كه حدود 2 ماه زمان نياز است تا آتش مهار 
شود و با تالش هايی كه شركت های مناطق نفت خيز جنوب و حفاری و كارشناسان 

نفتی انجام دادند اين تالش ها به ثمر رسيده و اعالم كردند كه آتش مهار شده است.
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براي نخستين بار 
در ادوار شــوراي 

اسالمي شهر تهران، ري و تجريش؛ اسقف 
اعظم و خليفه ارامنه تهران به مناســبت 
ميالد حضرت مسيح)ع( و ايام آغاز سال نو 
ميالدي ديروز مهمــان پارلمان پايتخت 
بود. در ابتداي ورود ســبوه سركيسيان 
به ســاختمان شــورا در خيابان بهشت؛ 
محسن هاشــمي، رئيس شوراي اسالمي 
شــهر تهران و تعدادي ديگــر از اعضاي 
اين نهاد از خليفه ارامنه تهران اســتقبال 
كردند. سركيسيان نيز در سخنراني خود 
كه حدود 10 دقيقه به طــول انجاميد از 
تاكيد تمام اديان بر صميميت و دوستي 
گفت. پــس از پايان ســخنراني خليفه 
ارامنه تهــران و هنگام ترك ســاختمان 
شورا، احمدمسجدجامعي كتاب »ايران 
سرزمين شكوه و زيبائي« را به رسم يادبود 
به وي هديــه داد. در پايــان نيز تعدادي 
از اعضــاي شــورا از جملــه محمدجواد 
 حق شــناس و محمــود ميرلوحي وي را

بدرقه كردند.
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امروزه با تعاريــف فناورانه مختلفي درباره شــهر مواجه 
مي شويم، شــهر ديجيتال، شهر دانش، شــهر دانا، شهر 
مجازي، شهر اطالعاتي،  شــهر خالق، شهر يادگيرنده و... 
از اين دست تعابير است كه پيوندي مستقيم با فناوري و شهر پيدا مي كند و براي هريك 
تعاريفي نيز موجود است. »شهر هوشمند« به عنوان پركاربرد ترين تعبير موجود در اين 
زمينه در جهان امروز مورد توجه قرار گرفته اســت كه تعاريف مختلفي از آن وجود دارد، 
اما آنچه فراتر از تعريف ها مهم مي نمايد اين اســت كه مفهوم شهر هوشمند را به درستي 
بشناسيم. براي دستيابي به اين هدف، بهترين راه معرفي و بررسي مولفه هاي شهر هوشمند 
و چگونگي پيوند آن با سبك زندگي شهروندان است كه به طور خالصه در اين فرصت كوتاه 
به آن اشاره مي شود. حاكميت هوشمند )Smart Governance( جا به جايي هوشمند 
 )Smart Mobility(، محيط هوشــمند)Smart Environment(، مردم هوشــمند

 )Smart Economy( و اقتصاد هوشمند )Smart Living(زندگي هوشمند ،)Smart People( 
6مولفه اصلي شهر هوشمند را براساس تعريف اتحاديه اروپا تشكيل مي دهند.

حاكميت هوشمند را مي توان يكپارچه سازي خدمات و تعامالت بين حاكميت، 
مردم، شهرداري و ســازمان هاي مرتبط دانســت كه هدف اصلي اش مديريت 1

يكپارچه شهري از طريق هماهنگي مجموعه اي از سازمان هاست. به عنوان مثال، در ارتباط 
با همين حوزه، مي توان از احراز هويت الكترونيكي با استفاده از كارت ملي هوشمند نام برد.

در بحث جابه جايي هوشمند برقراري زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات 
يكپارچه به منظور ارائه خدمات حمل ونقل و لجستيك به نهادها و مردم، سيستم 2

حمل ونقل امن، پاك، پايدار، يكپارچه و متنوع، كاهش هزينه و زمان حمل ونقل و كاهش 
آلودگي هوا مدنظر قرار مي گيرد.

محيط هوشمند به شبكه انرژي هوشمند و تجديدپذير، پايش و كنترل آلودگي، 
نوسازي ساختمان ها و امكانات، ســاختمان ها و شهرسازي سبز، بهينه سازي 3

مصرف انرژي و منابع و افزايش كيفيت منابع مي پردازد. ساختمان هاي سبز، انرژي سبز 
و برنامه ريزي شهري سبز از شــاخص هاي اين مولفه  هستند كه يكي از نمونه هاي آن را 
مي توان در منابع هوشمند استفاده شده در خدمات شهري مانند استفاده از سلول هاي 

خورشيدي در روشنايي شهرها جست وجو كرد.
مردم هوشمند را شايد بتوان يكي از مهم ترين مولفه هاي شهر هوشمند برشمرد، 

مردمي كه مهارت هاي فناوري دارند، در فضــاي فناورانه زندگي مي كنند، به 4
فضاي تحصيل و يادگيري مجازي دسترسي دارند و توانمندي هاي آنها با هدف ابتكار و 
خالقيت بيشتر مديريت مي شود. در فضايي كه مردم هوشمند قرار دارند،  تأكيد بر منابع 
انساني، مديريت ظرفيت و پردازش و تحليل داده توسط خود مردم با هدف تصميم گيري 

و توليد محصول و خدمات صورت مي گيرد.
 زندگي هوشمند را مي توان معيشتي با سبك فناورانه، رفتارها و مصارف مبتني 

بر فضاي فناورانه، سبك زندگي سالم، امن و باطراوت، وجود امكانات فرهنگي 5
متنوع در شهر، اســكان با كيفيت و... معرفي كرد. به عنوان نمونه اي از شاخص ها براي 
زندگي هوشــمند مي توان به جايگاه فناوري در ابعاد مختلف زندگي اشــاره كرد مانند 

صرفه جويي در مصرف انرژي با كمك دستگاه اندازه گيري مصرف برق.
 برقراري سطح قابل قبولي از تجارت الكترونيك و كسب و كار الكترونيك به منظور 

افزايش بهره وري، ايجاد بســتري براي كارآفريني، ايجاد محصوالت نوآورانه و 6
درنهايت مدل هاي كسب و كار و خدمات نوين و مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات از 

جنبه هاي مطرح در اقتصاد هوشمند هستند.
به عنوان نكته پاياني درباره اين مولفه ها بايد توجه داشت كه آنها از يكديگر جدا نيستند، 
به طوري كه مي توانند همپوشاني داشته باشند و اين 6 مؤلفه تقريبا تمام محورهاي مهم 
ديگر مانند جنبه هاي انساني، اجتماعي، رفاهي، فرهنگي، سياسي و... را در بر مي گيرند. 
به عنوان مثال، جنبه هاي انساني به شكل عمومي در موضوعات مردم هوشمند، حاكميت 

هوشمند و زندگي هوشمند مورد بحث قرار مي گيرد.

مؤلفه هاي 6گانه شهر هوشمند

يادداشت

محمد فرجود
مديرعامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران

گفت وگو با ژاله شادي طلب

عباس از وقتي با كمك خيرين از 
قصاص نجات يافت خودش را وقف 

كمك به زلزله زدگان كرد

 كولبران در گفت وگو با همشهري
از دولت مي خواهند در مناطق مرزي 

شغل ايجاد كند

مشكالت جايگزيني 
پيله وري  با  كولبري
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دكتر حميدرضا برادران شركاء 
-  معاون رئيس جمهور و رئيس 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دولت دوم 
اصالحاتـ  اين روزها بيشــتر وقت خود را در 
مؤسسه عالي پژوهش تأمين  اجتماعي، صرف 

مطالعه و آموزش مي كند.

بدهي ها، بازار دارو را به خطر انداخته است
خطركمبود180قلم دارو
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