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عص�رآزادی/ س�رویس شهرس�تانها: رئی�س 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید 
بر جایگاه خطیر روابط عمومی ها در جهاد تبیین، 
موضوع احیای دریاچه اورمیه را یکی از موضوعاتی 

دانست که نیاز به تبیین و تشریح دارد.
اکبر فتحی در دومین نشس��ت قرارگاه جهاد تبیین 
س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان شرقی با اشاره به 
نقش روابط عمومی س��ازمانها و نهادها در جهاد تبیین 
اظهار داش��ت: روابط عمومی در هر سازمان نقش ویژه 
ای دارد و به عنوان یک علم اجتماعی برای پیوند درون 
و برون هر س��ازمان نقش اصل��ی در جهاد تبیین را بر 

عهده دارد.
وی با تاکید بر جایگاه خطیر روابط عمومی ها در هر 
س��ازمان افزود: روابط عمومی ها شاید بیشتر به عنوان 
زبان گویای سازمان ها مطرح هستند اما باید به عنوان 
چشم بینا و گوش شنوای سازمان هم عمل کنند چراکه 
ارتباط یکسویه و صرف زبان گویا بودن عملکرد مناسبی 
را در پی نخواهد داشت و مانند تبلیغ یک کاالی تجاری 

خواهد بود.
فتح��ی ادامه داد: روابط عمومی باید بتواند ارتباط دو 
س��ویه بین کارمندها، شهروندان و س��ازمان را ایجاد و 
نارس��ایی ها و نواقص را رص��د و منعکس کند و در این 
صورت اس��ت که روابط عمومی بیش��ترین نقش را در 
جه��اد تبیین و اقناع افکار عمومی نس��بت به عملکرد 

سازمانها و نهادها خواهد داشت.
وی با اذعان به اینکه "امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی 
به اضافه امنیتی غذایی" گفت: با خشکسالی های اخیر و 
جنگ اوکراین و روسیه، اهمیت  امنیت غذایی در سطح 
بین الملل دوچندان ش��ده است چراکه تولیدکنندگان 
مواد غذایی در جهان صادرات محصوالت کشاورزی خود 

را محدود کرده اند.
فتحی خاطرنش��ان کرد: تمام ادارات مربوط به بخش 
کشاورزی وظیفه دارند تا در راستای ارتقای سطح امنیت 
غذایی در کش��ور تالش کنند و تمامی همکاران ادارات 
بخش کشاورزی از صدر تا ذیل نسبت به نوع مسئولیت 

خود درگیر این موضوع هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات دولت 
سیزدهم طی یک سال گذشته در زمینه ارتقای سطح 

امنیت غذایی در کش��ور را مثب��ت ارزیابی کرد و افزود: 
در س��الهای اخیر به ویژه در دولت فعلی توجه ویژه ای 
به امنیت غذایی ش��ده اس��ت و دولت از اولین روزهای 
استقرار نشان داده که برای حمایت از بخش کشاورزی 
برنامه دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به تعیین 
قیمت گندم اش��اره کرد چراکه اگر کشاورزی اقتصادی 
نشود، کاشت دیم، مقرون به صرفه نخواهد بود ولی وقتی 
قیمت جدید همراس��تا با تورم تعیین می شود، شاهد 
اس��تمرار تولید خواهیم بود به ط��وری که تا به امروز ۶ 
میلیون و پانصد هزار تن گندم در کش��ور خرید ش��ده 
و پیش بینی می شود این رقم به هفت میلیون تن نیز 
برسد. فتحی با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب مبنی بر 
تبیین شفاف اقدامات دستگاه ها برای مردم و شهروندان 
ادامه داد:  مقام معظم رهبری تاکید دارند تا کارها برای 
مردم بیان و تبیین شود، اما فضای مجازی در کشور به 
حال خود رها شده و آنطور که باید، اقدامات انجام شده 
بیان نشده است به طوری که افزایش میزان تولید گندم 
و س��ایر محصوالت نسبت به سال قبل، در شرایطی که 
خشکسالی و کاهش بارشها اکثر مناطق را دچار بحران 
کرده است، دستاوردی است که متاسفانه آنطور که باید 
مطرح نشده است و نیاز به تبیین و طرح شفاف و اقناعی 

برای مردم و شهروندان دارد.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت تشکیل قرارگاه جهاد 

تبیین در وزارت جهاد کشاورزی همزمان با اصالح نظام 
یاران��ه ها و با تقدیر از اقدامات روابط عمومی س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان آذربایجان ش��رقی در تبیین 
اقدامات س��ازمان و وزارت در موضوع اصالح نظام یارانه 
ها افزود: قرارگاه جهاد تبیین زمانی در وزارتخانه تشکیل 
شد که اصالح نظام یارانه ها آغاز شد و نیاز بود با شفافیت 
کامل موضوع برای مردم تبیین و تشریح شود که اگر این 
بیان ش��فاف و قانع کننده در موضوع اصالح نظام یارانه 
ای نبود، حتی با تالش همه کارکنان وزارت در اس��تان 
و کش��ور هم نمی توانستیم همراهی تولید کننده ها را 
جلب کنیم اما طرح صادقانه و شفاف موضوع باعث شد 
تولیدکنندگان علیرغم تمامی مشقات و سختی ها، تولید 
را استمرار دهند و جا دارد از تولیدکنندگانی که از تمام 
وجود و با از خودگذشتگی برای امنیت غذایی تالش می 
کنند تقدیر کنیم چراکه شاید هم اکنون هم با ضرر یا 
سود بس��یار ناچیز در حال تولید هستند البته با خرید 
تضمینی و تامین س��رمایه در گردش در حال حمایت 

از آنها هستیم.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان شرقی 
موض��وع احی��ای دریاچه اورمیه را یک��ی از موضوعاتی 
دانست که نیاز به تبیین و تشریح دارد و گفت: همیشه 
افراد معدودی با خواس��ته های نامعقول وجود دارند که 
تکلیف آنها مشخص است اما مطالبات زیست محیطی 

به حقی از سوی اکثریت مردم وجود دارد که اگر دریاچه 
اورمیه خش��ک شود، تبعات آن برای کل کشور خواهد 
ب��ود.  فتحی افزود: در این زمینه برخی وظایف بر عهده 
دولت است از جمله اعتبارات و اقداماتی که برای افزایش 
بهره وری از آب انجام می شود تا آب ذخیره شده برای 
دریاچه ارس��ال ش��ود که در این رابطه اعتبارات خوبی 
هزینه ش��ده و دولت س��یزدهم نیز به حوزه نرم افزاری 
ک��ه در دولت قبل مغفول مانده بود توجه ویژه ای دارد 
و ط��رح جامع زراعت، طرح جامع باغبانی و طرح جامع 
ترویج برای اس��تفاده بهینه از آب در این حوزه طراحی 
شده است. وی با تاکید بر ضرورت توجه توامان به بحث 
امنی��ت آبی و غذایی ادامه داد: امنی��ت آبی را نباید در 
تقاب��ل با امنی��ت غذایی قرار دهیم ک��ه در این صورت 
بش��ریت را با مش��کل مواجه خواهد کرد؛ باید با ایجاد 
تعادل در مصرف آب به عنوان ورودی فرایند کشاورزی و 
غذا به عنوان خروجی این فرایند، با کاهش ۴۰ درصدی 
آب تخصیص شده به بخش کشاورزی و با توجیه و آگاه 
سازی کش��اورزان نسبت به موضوع، استمرار و افزایش 

تولید را شاهد باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: 
دریاچه اورمیه زمانی احیا می شود که روشنگری های ما 
به قدری موثر باشد که کشاورز مثال برای آبیاری تحت 
فشار که "درخواس��ت محور" است، درخواست بدهد و 
خودش به دنبال افزایش بهره وری در مصرف آب باشد 
درحالی که فعال اینطور نیست و ضروریات و نیازهای این 

حوزه باید تبیین و تشریح شود.
فتحی در پایان با قدردانی از تالش��ها و کس��ب رتبه 
های نمونه کش��وری توس��ط روابط عمومی س��ازمان 
جهادکشاورزی استان افزود: درحوزه روابط عمومی باید 
از ظرفیتهای جدید استفاده کنیم؛ شاخص هایی جدید 
در موضوع ارتباطات و روابط عمومی مطرح است که در 
تعامل با رسانه ها تأثیرگذاری آنها را شاهد خواهیم بود 
که از جمله اینها رس��انه ای تحت عنوان فضای مجازی 
اس��ت که به عنوان یک رس��انه واقع��ی در حوزه روابط 
عمومی کمتر از آن استفاده شده است اما مخاطب بسیار 
باالیی دارد و باید به آن سمت برویم و صاحب نظران این 
حوزه را پیدا کنیم و از ظرفیت این رسانه در جهاد تبیین 

و در راستای وظایف روابط عمومی استفاده کنیم.

سنندج – عصر آزادی : مدیر روابط عمومی 
سازمان جهاد کش�اورزی کردستان گفت: در  
ارزیابی عملک�رد  مدیریت ه�ای امور اراضی 
کش�ور در سال ۱۴۰۰ اس�تان کردستان موفق 

به کسب رتبه برتر شد.
مه��دی فتح��ی در خصوص کس��ب رتب��ه برتر 
مدیریت امور راضی کش��ور توس��ط سازمان جهاد 
کش��اورزی کردس��تان گفت: در ارزیاب��ی عملکرد 
مدیریت های امور اراضی کش��ور در س��ال ۱۴۰۰ 
مدیریت امور اراضی اس��تان کردستان در شاخص 
واگذاری و توسعه اراضی حائز رتبه سوم و شایسته 

تقدیر شناخته شده است.  
مدیر روابط عمومی جهاد کش��اورزی کردستان 
در خص��وص اهمی��ت مدیریت اراضی کش��اورزی 
گف��ت: مدیریت زمی��ن و اراضی کش��اورزی یکی 
از ارکان مهم دس��تیابی به امنیت غذایی، توس��عه 
پایدار و حفظ منابع پایه کشور است.  او می گوید: 

الزم��ه آن برنامه ریزی دقیق برای حفظ کاربری و 
یکپارچه س��ازی زمین های زراعی و باغی، توسعه و 
ساماندهی اراضی کشاورزی و تامین بستر های الزم 
برای توس��عه همه جانبه در این زمینه است.  مدیر 
روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی کردستان 
گفت: تحقق این مهم جز با تالش متعهدانه و مدبرانه 
در اجرای دقیق قوانین و مقررات حوزه زمین و حفظ و 
مراقبت از حقوق متقابل مردم و دولت ممکن نیست.

معین الدی�ن:   رض�ا  قزوی�ن-  عص�رآزادی/  
ش�هردار قزوین از کاه�ش ۴۰۰ میلیارد تومانی 

بدهی شهرداری به بانک شهر خبرداد.
مه��دی صباغی اظه��ار ک��رد: یک��ی از مهم ترین 
مشکالت مالی ش��هرداری قزوین بدهی کالن بانکی 
بود که اقساط و س��ود مرکب پرداختی ماهانه بخش 
عمده ای از درآمدهای ش��هر را می بلعید. وی افزود: از 
آغاز فعالیت در دوره ی جدید تمرکز مجموعه مدیریت 
شهری بر حل و فصل این مشکل و تصفیه بدهی بود و 

مذاک��رات فراوانی نیز با مجموعه های مختلف از جمله 
مدیریت بانک شهر صورت گرفت.

شهردار قزوین عنوان کرد: بدهی کالن به بانک شهر 
در ابت��دای امر در ح��دود ۹۰۰ میلیارد تومان بود که با 
پیدا کردن راهکارهای گوناگون توسط متخصصان مالی 
و اقتصادی ش��هرداری و با کمک برخی دستگاه های 
نظارت��ی، این بدهی با توجه ب��ه موضوعات قانونی و 
پرداخت های هنگفت س��ال های گذشته تعدیل شده و 
به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. صباغی عنوان 
داش��ت: با نتیجه بخش بودن نزدیک ب��ه ۸ ماه رایزنی 
و مذاکرات فش��رده با مسئوالن بانک و دیگر مسئوالن 
مربوط��ه، باقیمانده بدهی تعدیل ش��ده ی بانکی نیز به 
زودی به صورت یکجا پرداخت شده و شهر قزوین از این 
دین مالی س��نگین رهایی خواهد یافت. شهردار قزوین 
در پایان تأکید کرد: ما تالش خواهیم کرد کلیه موانع و 
مشکالت در مسیر پیشرفت، توسعه و تعالی شهر قزوین 
را رفع نموده و ش��هر را در مسیر ترقی و تامین شرایط 

الزم برای اتمام پروژه های نیمه تمام قرار دهیم.

رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان :

موفقیت جهاد کشاورزی کردستان در مدیریت امور اراضی
شهردار قزوین خبر داد:

کاهش بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر

عصرآزادی/ سرپرستی بوش�هر: به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، همایش یاد شده با مشارکت 
دانش�گاه های پیام نور و آزاد اس�امی، جهاد دانشگاهی و کانون 
وکای دادگس�تری اس�تان و حضور دانش�جویانی از استان های 
بوش�هر، خوزس�تان و فارس در س�ه محور برگزار ش�د که محور 
نخست آن ش�امل تش�ریح اهداف و وظایف اداره امور حقوقی و 
قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی و تبیین مختصر قوانین و 

مقررات مرتبط با حوزه کاری مربوطه بود.

موضوع یاد شده با مدرسی عبداهلل میرزایی کارشناسی ارشد حقوق بین 
المل��ل و رئیس اداره امور حقوقی و ق��رارداد های کل بنادر و دریانوردی 

استان بوشهر برای حاضران ارائه شد.
 موضوع دوم همایش نیز ش��امل آیین و مقررات خارج س��ازی ش��ناور 
ه��ای مغروقه ب��ا تحلیل و اش��اره تمثیلی به پرون��ده محاکماتی مرتبط 
و ضواب��ط و مق��ررات حاکم بر ثبت ش��ناور ها با نگاه��ی به چالش های 
پیرامون آن در پرونده های محاکماتی مرتبط بود. محتوای آموزشی این 
دو موضوع نیز با مدرس��ی دکتر مس��لم ماندگار به عنوان وکیل پایه یک 

دادگستری، پژوهش��گر دکتری حقوق خصوصی و وکیل مشاور سازمان 
بنادر و دریانوردی به حاضران ارائه ش��د.  موضوع سوم سمینار نیز شامل 
مش��روعیت عمل متقاب��ل در حقوق بین الملل با رویکرد بررس��ی قضیه 
توقیف متقابل نفتکش های ایرانی و یونانی بررسی بود که مطالب مرتبط 
با آن توس��ط مصطفی زارعی به عنوان دکترای حقوق بین الملل، مدرس 

دانشگاه و پژوهشگر به حاضران آموزش داده شد.
در حاشیه این سمینار حاضران از بخش های مختلف اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان بوشهر از جمله برج کنترل بندر بازدید کردند.

سمینار علمی حقوقی در بندر بوشهر برگزار شد

  سمینار علمی حقوقی با میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد

ضرروت تبیین شفاف در احیای دریاچه اورمیه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

شهر الکترونیک
    در دنیای امروز که هر چه بیش��تر به س��مت ماشینی  
شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم 
نمی تواند پاسخگوی مشکالت ما باشد. در شهرهای امروز 
با افزایش جمعیت ودر نتیجه آن افزایش ترافیک ش��هری 
رو به رو هستیم . همچنین روش های بوروکراتیک و کاغذ 
بازی ها نمی تواند روش��ی مناس��ب در جهت رسیدگی به 
کارهای اداری ش��هروندان باش��د. از این سازمان های مهم 
نظیر ش��هرداری ها در ش��هرهای بزرگ که به نوعی قلب 
تپنده ش��هر محسوب می شوند باید دس��ت از روش های 
س��نتی برداش��ته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند 
. دنیایی که در آن فعالیت ها بس��یار سریعتر و مطمئن تر 
انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی 
نیز نیس��ت. باید برای کاهش ترافیک شهری ، هزینه های 
انجام کار ، برخوردها و ناراحتی های روانی ، فساد اداری و 
دهها مشکلی که همه روزه درادارات و سازمان های بزرگ 

با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از 
مشکالت یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند .

    در حوزه زیرس��اخت های ارتباطی و دسترس��ی مشکالت فراوانی در ایران وجود دارد، اما 
غیر قابل حل نیس��ت. اگر عزم و اراده توسعه ش��هرهای الکترونیکی در بین مردم و مسووالن 
کشور بوجود آید  به سرعت قابل حل است. یکی از مهمترین مسئله ها، بودجه و هزینه مالی 
در این زمینه اس��ت. برای تربیت نیروی انسانی، تهیه زیرساخت های شبکه، سخت افزارها و 
نرم افزارها، آموزش نیاز به بودجه هست ولی باید توجه داشت که اگر با همین حداقل امکانات 
شروع نکنیم و منتظر باشیم چالش ها برطرف شوند و بعد شهر الکترونیک را راه اندازی کنیم 
کار درس��تی نخواهد بود. همچنین در اجرای ش��هر الکترونیکی باید به ارایه س��بک زندگی 
الکترونیک و در خور عصر توجه داشت و باید توجه کرد که سبک زندگی سنتی برای جامعه 
اطالعات��ی، تضاده��ا و نابهنجاری های خاصی را به دنبال خواهد داش��ت. بنابراین یک الگوی 
مناس��ب زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر و مناسب در جامعه 

اطالعاتی، یکی از برنامه های شهرهای الکترونیک است.
   بطورکلی ایران با پدیده ش��هرهای الکترونیک غریبه نیست. یک نمونه از آنها پروژه شهر 
الکترونیکی کیش بود که چندین س��ال قبل ناتمام رها ش��ده اس��ت. در برخی از شهرها نیز 
پروژه الکترونیکی تنها در مرحله تدوین س��ند متوقف و فقط در حد حرف باقی مانده اس��ت. 
خوش��بختانه در کالنش��هرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز ، قم و تبریز این پروژه ها 
فعال در حال پیگیری و اجرا است و برخی از خدمات شهری از طریق سیستم های الکترونیکی 

قابل ارائه است.  
شهر الکترونیک چیست؟

    ش��هر الکترونیک عبارت از ش��هری اس��ت که ارایه خدمات و س��رویس های دولتی و 
خصوصی به ش��هروندان،  به صورت برخط )on line(  و شبانه روزی، در هفت روز هفته با 
کیفیت و ضریب ایمنی باال که با استفاده از ابزار فن آوری اطالعات و ارتباطات انجام می شود. 
در ش��هر الکترونیکی تقریباً اکثر خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق شبکه های الکترونیک 
برخط تامین شود. به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به 
خدمات دولت و سازمان ها و نهادهای خصوصی نیست. در شهر الکترونیکی ادارات و سازمان 
های دیجیتالی جایگزین ادارات و س��ازمان های  فیزیکی می ش��وند و سازمان ها و نهادهایی 
همچون شهرداری، سازمان ثبت و اسناد و امالک،  سازمان آب منطقه ای و... بیشتر خدمات 
خود را به صورت مجازی و با اس��تفاده از امکاناتی که فن آوری اطالعات در اختیار آنان قرار 

می دهد به شهروندان و مشترکین خود ارائه می دهند.
در شهر الکترونیک عالوه بر اینکه شهروندان در شهر مجازی و در وزارتخانه ها و سازمان های 
الکترونیکی حرکت می کنند، همچنین قادرند خدمات جاری خود را همچون خریدهای روزمره 
از طریق این ش��بکه ها انجام دهند. البته باید به این نکته توجه کرد که شهر الکترونیک یک 
ش��هر واقعی است که دارای ش��هروند، اداره ها و سازمان های مختلف و... است که در آن فقط 
ارتباط��ات و برخی تعامل های اجتماعی و تأمین بخش عم��ده ای از نیازهای روزمره از طریق 

شبکه های ارتباطی مانند اینترنت صورت می گیرد.
اجرای یک شهر الکترونیک در پنج مرحله انجام می شود که شامل:  پیدایش، ا رتقاء، تعامل، 
تراکنش و یکپارچه سازی است. همچنین شهر الکترونیکی شامل اجزایی است که تعامل آنها 

با یکدیگر تحقق چنین شهری را میسر می سازد. این مولفه ها عبارتند از:
۱- زندگی الکترونیکی

مفهوم زندگی الکترونیکی ارتباط نزدیکی با شهروند الکترونیکی دارد. در زندگی الکترونیکی 
تفریحات، آموزش، ارتباطات و تراکنشهای فردی به روش الکترونیکی انجام میشود.

2- سازمان الکترونیکی
س��ازمان های الکترونیکی س��ازمانهایی هس��تند که مأموریت کلی آنه��ا، نیل به هدف، در 

راستای عملکردهای الکترونیکی منسجم، هماهنگ و نیمه متمرکز است.  
3- دولت الکترونیکی

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فن آوری اطالعات برای جابجایی 
اطالعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود. 

۴- زیرساختار الکترونیکی
زیرس��اخت الکترونیکی مجموعه ای متش��کل از اطالعات، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های 
ارتباطاتی، نیروهای متخصص، قوانین و دس��تورالعمل های مورد نیاز برای مدیریت و هرگونه 
ابزاری برای کاربردهای الکترونیکی می باشد. ایجاد شهر الکترونیک مزایای اقتصادی، فرهنگی 

و زیست محیطی بسیاری برای جامعه و شهروندان آن شهر به همراه خواهد داشت. 
    از مزایای بیش��مار اقتصادی ش��هر الکترونیک می توان به کاهش ترافیک ش��هر، کاهش 
آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، کاهش هزینه های خدمات و صرفه جویی در وقت و انرژی، 
ارائه خدمات یک مرحله ای به مردم، دسترس��ی ۲۴ س��اعته به خدمات شهری، افزایش نظم 
و بهبود کیفیت خدمات در نتیجه افزایش رضایتمندی و نیز توزیع عادالنه امکانات ش��هری، 
ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال، 
افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدها، کاهش فس��اد اداری و حذف دیوانس��االری،  

بهبود مدیریت پایدار ونظارت یکپارچه شهر اشاره کرد.
    از مزای��ای اجتماع��ی و فرهنگی ایجاد ش��هر الکترونیک می توان به انتش��ار نش��ریات 
الکترونیکی برای ش��هروندان، فراهم آوردن محیط آموزشی دائمی )مجازی(، ایجاد کتابخانه 
های دیجیتال، افزایش س��طح فرهنگی اجتماعی و آگاهی ش��هروندان ک��ه به افزایش رفاه و 
ارتقای فرهنگ و افزایش مش��ارکت مردم در اداره ش��هر کمک می کند، اش��اره نمود. ش��هر 
الکترونیک می تواند برای تمام گروه های س��نی مزایای خاص خود را داش��ته باشد به هر حال 
واقعیت این اس��ت که ما به س��مت جامعه اطالعاتی در حال توس��عه و پیش��رفت هستیم و 
مجبوریم وارد مقوله ش��هرهای الکترونیکی ش��ویم. س��والی که در اینجا مطرح می شود این 
اس��ت که چه کسی می تواند از شهر الکترونیک استفاده کند و اصوال شهروند الکترونیک چه 

ویژگی هایی باید داشته باشد.
تعریف شهروند الکترونیک

    ش��هروند الکترونیک به شهروندی گفته می ش��ود که توانایی استفاده از خدمات برخط 
دولتها را در حد مطلوب داش��ته باش��د. در واقع ش��هروندان الکترونیک همان کاربران جوامع 
اطالعاتی هستند. مطابق استاندارد آموزش شهروند الکترونیکی ) eCitizen ( کسی است 
ک��ه از حداقل دانش الزم در رابط��ه با مفاهیم پایه ICT ، حداقل توانایی الزم در بکار گیری 
سیستم عامل ویندوز و واژه پرداز مایکروسافت ، توانایی کافی برای برقراری ارتباط با اینترنت 
و وب جهان گستر ، توانایی مبادله پیامهای الکترونیکی از طریق فن آوری پست الکترونیک ، 
توانایی کافی برای یافتن اطالعات مورد نیاز با انجام جستجوهای موثر در وب ، توانایی مقابله 
با پیامدهای منفی و آس��یبهای احتمالی ناش��ی از اس��تفاده ناصحیح از اینترنت و استفاده از 
کاربردهای مثبت این فن آوری ، توانایی یافتن اطالعات راجع به نحوه انجام کارهای مختلف 
از طریق اینترنت ، توانایی تکمیل فرمهای آنالین اینترنتی و انجام کارهای روزمره مختلف از 

طریق شبکه برخوردار باشد.
    در نهایت اگر به خود اعتماد داش��ته باش��یم و علمی فکر کنیم قطعاً نه تنها ایجاد ش��هر 
الکترونیک دور از دس��ترس نیس��ت بلکه انجام پروژه های بزرگتر و پیچیده تر را که بر اساس 
مفاهیم نوین از جمله هوش��مند س��ازی و نیز توس��عه ابزارهای نوین ف��ن آوری اطالعات و 
ارتباطات را به راحتی می توانیم انجام دهیم. یکی از مش��کات اساس��ی در کشور ما در توسعه 
اینگونه پدیده ها پذیرش مس��ئولیت افرادی است که هیچ آشنایی به این موضوعات نداشته و 
گاهاً مخالف هم هستند و به عمد مسئولیت می پذیرند تا جلو انجام آنرا بگیرند. اگر مسئولیت 
اینگونه خدمات به افراد متخصص، عالقمند و توانمند س��پرده شود قطعاً مشکل خاصی برای 
ایجاد و  توسعه پدیده هایی مانند شهر الکترونیک نداریم. شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک 
پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می کند اگر امروز 

چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

مقاله

تهیه و تنظیم : محمدرضا ناظرمهر  
 )کارشناس ارشد مدیریت
 اجرایی – استراتژیک(

عص�رآزادی/  قزوین- رضا معین الدین: اس�تاندار قزوین گفت: 
مجموع�ه مدیریت�ی اس�تان قزوی�ن س�رمایه گ�ذاران و فعاالن 
اقتص�ادی را ش�رکای اجتماعی خ�ود می دانند و در راه رش�د و 

پیشرفت اقتصادی استان از هیچ گونه تاشی دریغ نمی کنند.
محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین در حاشیه بازدید از یک واحد کشت 
و صنعت در بوئین زهرا اظهار داشت: استان قزوین دارای ظرفیت های فوق 
العاده اقتصادی است که یکی از آنها کشاورزی و دامپروری است و در این 

حوزه استان قزوین در سطح کشور حرف برای گفتن دارد.
وی اف��زود: اس��تان قزوین علیرغم اینکه تنها ی��ک تا یک و نیم درصد 
وس��عت کش��ور را دارا می باش��د ولی ۴ تا ۵ درصد غذای کشور را تأمین 
می کند که این موضوع با توجه به شرایط فعلی عرضه غذا در دنیا و بحران 
اقلیمی، بسیار مهم و حیاتی است و برای بهره وری هرچه بیشتر و توسعه 

آن باید برنامه ریزی کرد.
اعالیی گفت: دشت قزوین می تواند به بستر ایجاد امنیت غذایی کشور 
تبدیل ش��ود و برای تحقق این مهم باید بی��ش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد. اس��تاندار قزوین اضافه کرد: مجموعه مدیریتی استان برای حضور 
کس��انی که با نّیت کمک به تولید و افزای��ش ارزش افزوده در اقتصاد به 
استان ورود کرده اند، نهایت همکاری و مساعدت را خواهد داشت و تمام 
ظرفیت های قانونی دس��تگاه ها برای رونق کشاورزی استان به کارگیری 
خواهد شد.  وی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی را ش��رکای اجتماعی خود می دانند، گفت: از کسانی که 
احساس می کنند طرفیتی برای توسعه فعالیت های خود دارند درخواست 
داریم مانند مجموعه میهن، استان قزوین را برای سرمایه گذاری انتخاب 

کنند و در این مسیر از هرگونه همکاری و مساعدت بهره مند شوند.

استاندار قزوین:

مجموعه مدیریتی استان، در راه رشد و پیشرفت اقتصادی استان از هیچ گونه تالشی دریغ نمی کنند

س�نندج – عص�ر آزادی – نس�رین میرکی : مدی�ر توزیع برق 
شهرس�تان دیواندره ازاصاح و بهسازی شبکه برق ۱۰۰ روستای 

این شهرستان  با اعتباری بالغ بر3۰ میلیارد تومان خبر داد.
عطااهلل میرزایی مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره گفت: قدمت شبکه 
های توزیع در بسیاری از مناطق روستایی بالغ بر ۳۰ سال بوده و برهمین 
اساس اصالح و بهسازی شبکه روستایی با اولویت مناطق کم برخوردار از 
مهمترین فعالیت هایی است که در دستورکار این مدیریت قرار دارد. وی 
با بیان اینکه درحال حاضر اجرای طرح بهارستان در شهرستان دیواندره 
از پیشرفت فیزیکی خوبی  برخوردار است، افزود: ازمجموع ۱۸۷ روستای 

این شهرس��تان تاکنون ش��بکه برق ۱۰۰روس��تا ب��ه طورکامل اصالح و 
بهسازی شده است.  مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره با اشاره به اینکه 
روستاهای مشمول این طرح در سطح شهرستان پراکنده هستند، تصریح 
کرد:  درحال حاضر اصالح شبکه برق   ۵ روستای کپک، کلهرآباد، قلعه 
گله، حاجی موسی و محموده با تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار 
و نص��ب و جابجایی پایه های برق رس��انی وپس��ت ه��ای هوایی به بهره 
برداری رس��ید.  میرزایی گفت: طرح بهارس��تان به منظور حذف ش��بکه 
های فرس��وده افزایش ضریب ایمنی شبکه، ایجاد مبلمان مناسب شهری 
وروس��تایی واستاندارد سازی ش��بکه ،پروژه تبدیل شبکه های سیمی به 

کابل خودنگهدار مطابق باچش��م انداز تعیین شده در سال جاری درحال 
اجرا اس��ت.  وی اضافه کرد:این مدیریت برخود واجب میداند با پیگیری 
واج��رای این مهم، درجهت آبادانی شهرس��تان قدمی کوچک برداش��ته 
وآینده ای روش��ن رادرتامین مطمئن انرژی ب��رق درحوزه های مختلف 
صنعتی ،کشاورزی خانگی وبه ویژه رونق تولید نوید دهد که خوشبختانه 
روند تسریع پروژه بابرنامه ریزی وهمدلی نیروهای خدوم شرکت در حال 
اجرا اس��ت. مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره ادامه داد: با اجرای طرح 
بهارستان در روس��تاهای دیواندره بیش از ۱۵ هزار مشترک روستایی از 

خدمات بهسازی و اصالح شبکه توزیع برخوردار شدند.

اصالح و بهسازی شبکه برق ۱۰۰ روستای دیواندره


