پروژه باران
خلهصه :
هیچ نهادی در جامعه بهتر از مردم همان جامعه برای ثبت ،اولویت دهی و پیگیری مشکل ت شهری و اجتماعی وجود ندارد.
مشکل یا چالش اهصلی چیست؟
در دنیای که در آن راه حل های تکنولوژیک زندگی بشر را راحت کرده اند ،ما هنوز برای جستجو و ثبت مشکل ت شهری و اجتماعی از نهادهای
دولتی و شبه دولتی با نیروهای محدودشان استفاده میکنیم.
با بزرگتر شدن شهر ها ،هر روزه شاهد عدم کارایی مناسب این نهادهای مسئول در زمینه پویش مشکل ت و اختصاص منابع درست برای رفع آنها
هستیم .نیاز به یک مکانیزم پویش مداوم مردمی و مشارکت بیشتر سازمان های مردم نهاد و خیرییه ها در زمینه حل مشکل ت شهری و اجتماعی ،هر
روز بیش از پیش احساس میشود.
چگونه پروژه باران این مشکل را رفع میکند؟
پروژه باران در نظر دارد با همکاری مردمی بر پایه تکنولوژی های روز  ،مشکل ت شهری و اجتماعی را در محدوده های جغرافیایی مختلف ثبت و با
جمع آوری رای مردم همان ناحیه ،سطح آن معضل را مشخص کرده و به نهاد های دولتی و  NGOها مختص به آن گزارش دهد.
تاثیر بلند مد ت پروژه:
تاثیر بلند مد ت پروژه باران علوه بر کاهش زمان رسیدگی به مشکل ت ،افزایش سطح مشارکت مردمی در رویارویی با معضل ت شهری و اجتماعی
است .در بلند مد ت تاثیر فرهنگی این پروژه باعث داشتن جامعه ای پویاتر ،فعال ترو مسیولیت پذیر تر میشود

تصاویر و توضیحا ت برنامه اولیه
با کمک این گزینه کابر میتواند
مشکلت مورد نظر خود را ثبت و به
سرور پروژه ارسال کند

این گزینه امکان مشاهده و رأی
دادن به گزارشهای سایر کاربران
که بر روی سرور پروژه قرار دارند
و توس ط مدی ر تأیی د شدهاند را
میدهد

در صورت ثبت کردن گزارش توسط
کاربر ،این گزینه تمام گزارشهای او
را بر روی نقشه نمایش میدهد

در ای ن لیس ت تمام گزارشها
ثبت شده ی کاربر قابل مشاهده

اگر در هنگام ثبت گزارش تلفن
همراه کاربر ب ه اینترن ت متصل
نباشد این گزینه ظاهر میشود و
به او امکان ارسال گزارش های
ثبت نشده را در زمان دلخواه
میدهد

است و با کلیک بر روی هر
گزارش تص ویر آ ن ه م قابل
مشاهده اس ت و گزین ه هایی
همچون حذف گزارش در اختیار
کاربر قرار میگیرد.

