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  پيشگفتار

 

هـا مطـرح كـرده بلكـه حاصـل       هاي جديدي را در تمامي زمينه   تنها ديدگـاه   عصر اطالعات و ارتباطات نه    

اي رسيده كه امروزه اجتناب از آن بـراي مـديران اسـتراتژيك     هاي وابسته و تاثيرات مفيد آن به نقطه   آوري  فن

 . آيد كشورهاي در حال توسعه، غير ممكن بنظر مي

هـا   ها و همچنين توجه سـازمان  آوري اطالعات و ارتباطات در تمامي عرصه رفتن نقش محوري فن با در نظر گ   

امـروزه بـا توجـه بـه توقعـات و           . باشـد   اي مـي     گسترش آموزش رايانه   ITبه آن، يكي از امور مهم در توسعه         

ريـزي و    برنامـه باشـد، نيـاز بـه    گيري، اجرا و نظارت مـي  انتظارات جديد از مجموعه مديريت كه شامل تصميم  

اطالعـات و اطـالع رسـاني مهمتـرين ابـزار           . استفاده از اطالعات دقيقي اسـت كـه مـديريت بايـد دارا باشـد              

هاي اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي        استراتژيك جهت مديريت و اداره صحيح همه واحد       

 . عصر تعاملي حاضر هستند

ترين محور تحول و توسعه در جهان محسوب شده و بـا              نوان عمده عآوري اطالعات ب    وع هزاره سوم، فن   در شر 

هاي وسيعي را در زندگي بشر به همراه داشته اسـت و   گذرد، دگرگوني اينكه ساليان طوالني از پيدايش آن نمي  

تـوجهي بـه آن    گردانـي و بـي      اي با زندگي مردم عجين گرديده كـه روي          هاي ناشي از آن نيز به گونه        دستاورد

 .آورد وجود مي عظيم در جامعه بياختالل

 نظريه دهكده جهاني به ظهور و توسعه اين دوران تبلـور بيشـتري داده اسـت و در سرتاسـر جهـان خصوصـا         

ها را در اثـر اسـتفاده از ابزارهـاي عصـر اطالعـات تغييـر داده اسـت                     كشورهاي پيشرفته، روش زندگي انسان    

سازي مناسب، روش زنـدگي الكترونيكـي را بـه مـردم              ا فرهنگ ها در نظر دارند تا ب       بطوريكه بسياري از دولت   

هـاي شـهروندان، پيچيـدگي     عواملي همچون تنوع درخواسـت    . ارائه نمايند آموزش داده و خدمات مورد نظر را        

هاي گوناگـون از آنهـا، مفقود شـدن         هاي اجرايي و برداشت     ها و دستورالعمـل    روند اجراي آنهـا، تنوع بخشنامه    

دارك، عدم دسترسي مديريت به اطالعـات و كندي پاسخگويي به مراجعين سبب شده اسـت تـا از             اسنـاد و م  

 .ها برداشته شود يابي و حل اين مشكل طريق ايجاد شهرداري الكترونيكي گامي به سمت ريشه



اي جهـت ارائـه خدمــات         اطالعـات، وسـيله     آوري    گيـري فـن     شهرداري الكتـرونيكي با اهـدافي چـون بكـار        

اي از دولـت       در مـديريت شـهري بـه عنـوان زيـر مجموعـه             ITرونيكي به مـردم بـا استفــاده از ابـزار            الكتـ

 .باشد الكتـرونيكي مي

هاي خود را از  هدف از ايجاد شهرداري الكترونيكي، اجراي سيستمي است كه همه شهروندان بتوانند درخواست

 .ا رسيدن به پاسخ، پيگيري نمايندهاي كامپيوتري مطرح نموده و روند درخواست را ت طريق شبكه

هاي به روز، موانع سـازماني      هاي اجرايي با روش     گيري  در اختيار گرفتن اطالعات مورد نياز جهت انجام تصميم        

كند به اين ترتيب مديران  هاي مختلف را از بين برده و به ايجاد يك شهرداري بدون مانع كمك مي بين بخش

 .     آورد كنند گيري خود را بر بل از اخذ تصميم، اثرات تصميمشهرداري نيز قادر خواهند بود ق

. تواند پاسخگوي انتظـارات جديـد از مجموعـه مـديريت باشـد      هاي آن در شهرداري مي  و كاربرد  ITگسترش  

 :هدف از اين گسترش عبارت است از

قابـل   از طريق شبكه ،همه خدماتي كه انجام آنها در حال حاضر مستلزم مراجعه حضوري است  .۱

به اين ترتيب در هر نقطه از جهان كه امكان دسترسـي بـه شـبكه را          . باشند و انتقال    دسترسي

 . تواند مانند ساختمان فيزيكي شهرداري عمل كند داشته باشد مي

تـرين،    تمامي اطالعات مربوط به شهر و شهرداري بصورت الكترونيكي ذخيره شود و با صحيح              .۲

 .باشدها و شهروندان قابل دسترسي  ي ساير سازمانبه روزترين و سريعترين زمان برا

 

 

 سعيد شهيدي 

 مدير بخش تحقيق و توسعه

 

 

 

 
 



 مقدمه 

 

 اطالعات در جهـان با سرعت چشمگيري در        آوري  فنگيـري،    به دليل اهميت اطالعات در فرآيند تصميم      

شـهرها و     در حوزه شـهري،     . ستهاي روزمره بشر را تحت تاثير قـرار داده ا           و تمامي فعاليت   بودهحـال توسعه   

 خدمات شهري ، ارائههاي الكترونيكي يكـي پس از ديگري در حال ظهـور هستند و در آينده نزديك شهرداري

 .كنند را كـامال دگرگون مي
 

گيـري اسـت    از آنجـا كه سبك زندگـي سنتي بشر، متناسب با نيــاز جامعـه اطالعــاتي كـه در حـال شـكل                   

لگوي مناسب زندگي با توجه به شـرايط فرهنگي و اجتمـاعي جامعه مورد نظر و مناسـب                يك ا  ارائهباشد،    نمي

 .باشد هاي مهم شهرهاي الكترونيـكي مي براي جامعه اطالعـاتي، يكي از برنامـه
 

هـاي اخيـر و فـراهم نمـودن      ها مبتني بر آن در سال  از طرفي با گسترش روز افزون تكنولـوژي وب و سيستم         

هاي كشـورهاي   ي مديريت ارشد شهردار،هت دسترسي آسان و همگـاني به اطالعـات شهري تسهيالتي در ج  

 در راسـتاي   دستـور كار سازمان خود قرارداده و     هاي تحت وب را در      ه سازي و توسعه سيستم      پيشرفته نيـز پياد  

تخصص در اين زمينه    اران م گيري از پيمـانك    با بهـره هاي فوق     ، مديران و كارشناسان سازمان    تحقق اين هدف  

 . تعدادي سيستم تحت وب در اختيـار شهروندان و مديريت ارشد شهرداري قرار دهنداند توانسته
 

 شهرهاي جهان نيز رنگ و بويي جديد بـه خـود گرفتـه و بسـياري از                  ، اطالعـات آوري  فنبا توسعه روزافزون    

توسـعه ايـن شـهرها دستــاوردهاي      . انـد   شهرها در كشـورهاي مختلف به شـهرهاي الكترونيكي تبديل شـده         

 . به همراه داشته استافراد ذينفعهاي شهري و ديـگر  بسيـاري را براي شهروندان، سازمان
 

از آنجـا كه امروزه با پيشرفـت سريع و وسيع تكنولـوژي و همچنين افزايـش جمعيت و پيچيده شدن زندگـي                  

 اداري شهروندان كارآمـد نيسـتند، لــذا بـا در نظــر        هاي قديمي براي انجـام كارهاي      در شهرها، ديـگر روش   

، مسـئوليت شـهرداري در   كننـد  ايفـا مـي  هاي شـهري را    فعـاليتدراي  ها نقش عمده گرفتن اينكـه شهرداري  

 .گيري مديريت شهري اهميت بسزايي دارد ريزي و تصميم برنامـه

 



تواند زمينه حضور تـدريجي، منطقـي،    ي ميدر اين راستا وجـود شهرهاي الكتـرونيكي و اينترنتي در هر كشور   

هاي الكترونيكي را فراهم نماينـد        علمي و اقتصـادي اين پديده ارزشمند، يعني اداره شهرهاي بزرگ با سيستم           

كـه در حـال حاضـر معيـار سنجش توان علمـي و قـدرت كشورها براي توليـد، توزيـع و استفــاده از دانـش                     

 ايجـاد يك دولـت الكتـرونيكي خـواهد بـود كـه          ،ترين حـالت   در بديهي سعـه  پيامد چنين پيشرفت و تو     .است

تواند در سطح كـالن، مـديريت دقيقتـري را در رونـد امــور كشـور از نظـر         وزارت كشـور با استفاده از آن مي   

 را  خدمات بهتـري ،هاي الكترونيكي اجـرايي و امنيتي اعمـال نمـايد و در مقيـاس كوچكتر از طريق شهرداري       

 . نمـايدتامينبه شهروندان عرضه كنـد و رضـايت خاطـر آنان را 
 

هاي آينده شهرها و      ها و ادارات مجـازي و سيستم اجراي كـار از راه دور از برنامه              به اين ترتيب ايجـاد سازمان    

ده و هاي الكتـرونيكي است كه با اجراي آنـها مراجعــه مـردم بـه ادارات دولتــي بـه حـداقل رسـي                 شهرداري

 .كارمنـدان نير در هر محلي امكان انجـام كار اداري خود را خواهنـد داشت
 

بنابـراين شهرهاي الكتـرونيكي نرم افزار، سخت افزار و بسـتر مـورد نظـر را بـراي دسترسـي شـهروندان بـه                   

ـ   روزي بر روي شبكه وب فراهم مـي         صورت شبـانه  ب  ده خدمات دولتي و بخش خصوصي،     هاي دا   پايگاه د و  آورن

 ارائـه هاي الكترونيكي نيز با شعار مردم مداري، بخش بزرگي از خدمات خود را در منزل شـهروندان                    شهرداري

 خدمــات  ارائـه شـود، زمينـه    اين اقـدام عالوه بر اينكـه باعث كاهش رفت و آمـدهاي شـهري مـي          . كنند  مي

 .آورد مطلوب، سريع و كم هزينه را در هر مكـان و زمـاني به وجود مي
 

توانند بـه راحتـي از پيشنهــادات و نظـرات شـهروندان               صورت تعاملي، مديـران مي   در شهرداري الكترونيكي ب   

هاي مديريتي و اداره شهر از آنهـا استفاده كنند و به اين طريق تاثيرات بسـياري                  گيري  مطلع شده و در تصميم    

 . به دنبال داشته باشندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي شهروندان را در زمينه
 

چندي است مقوله شهرداري الكترونيكي در ايران مورد بحث و بررسي كارشناسـان قـرار گرفتـه و شـهرهايي                    

 .اند هايي را دراين زمينه آغاز نموده نيز فعاليت... نظير مشهد، تهران، تبريز، شيراز، اصفهان و 
 

هرداري الكترونيكـي شـهر تهـران و مشـهد ابعـاد            از آنجا كه تحقيقات و مطالعـات انجـام شـده پيرامـون شـ              

 در شهر مشهد از پيشرفت بيشـتري برخـوردار اسـت، در ايـن      آنتري به خود گرفته و كارهاي اجرائي       گسترده



هاي مختلف، اقـدامات انجـام شـده در            مشهد از ديدگاه    و نشريه سعي شده با توجه به اهميت شهرهاي تهران        

 .پژوهان و صاحبنظران محترم برسانيم  آگاهي دانشاين دو شهر را بعنوان نمونه به
 

، " اطالعـات آوري فـن مفاهيم كلـي  " اطالعات كه با موضوعات      آوري  فناين نشريه در ادامه شش نشريه قبلي        

و " سـيم   تجـارت بـي   "،  "امنيـت در تجـارت الكترونيـك      "،  "تجـارت الكترونيـك   " ،  " اطالعات آوري  فنمديريت  "

 منتشـر  "  باشـد  شـهر    ره گروه مهندسين مشـاور   " توسط    موضوع شهرداري الكترونيكي   با" بازاريابي الكترونيكي "

هـاي الزم، جهـت افـزايش كـارايي و اثـر بخشـي        اميد است اين مجموعه بتوانـد انـدكي از آگـاهي    . گردد  مي

 .هاي اطالعات نوين براي حصول به اهداف بزرگ در اختيار قرار دهد سيستم

 
 
 
 

 ليال صالحي
 اخلي دITبخش مدير 
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 هرسازي و شهرداريش

نقطه عطف تماس شهروند با شهرداري و نيز اولين چالش بين اين دو گزينه در فضـاي شهرسـازي شـكل              

مندي شهروندان و مطلوبيت عملكـرد شـهرداري را   كرد همين فضـا است كه ميزان رضايت گيرد و نقش و عمل      مي

 .نمايد تعيين مي

در راسـتاي   » شـهر و شـهروند    «براي شفاف كـردن نقـش       در شهرداري   » سيستم يكپارچه شهرسازي  «برقراري  

هـاي دخيـل در مـديريت شـهري بـه سـمت            هـا و فعاليـت      هدايت كوشـش  . باشد  مديريت شهري بسيار كارا مي    

 .بايد از اهداف شهرداري باشدهاي نوين در عرصه خدمات رساني،  آوري فنگيري از ابزار  بهره

هـا و تحقيقـات در راسـتاي     هـا، پـژوهش    ا هدايت تمامي فعاليت    شهرداري در پي اين است كه ب       به عبارت ديگر،  

، »گيـري   تصـميم «مديريت شهري به سمت دسـتيابي بـه مفهـوم اطالعـات و شناسـاندن جايگـاه آن در رونـد                      

 .حركت كند» اجرا«و » مديريت«

ازي، طرح جامع سيستم يكپارچه شهرسازي شهرداري با هدف دستيابي به اتوماسيون واحدهاي شهرسازي، نوسـ              

اصناف، درآمد، اجراي قوانين و مهندسين ناظر در شهرداري و پوشش اطالعاتي سه سطح هرم اطالعات شهري                 

اين نرم افزار محيطـي     . سازي شده است    و شهروندان، طراحي و پياده    ) سطوح اجرايي، مديريت و سياست گذاري     (

 .ختلف هرم اطالعاتي، امكان پذير باشدبرداري از آن با توجه به نيازهاي سطوح م كند كه بهره را فراهم مي

هدف از طراحي و پياده سازي اين نرم افزار ايجاد يك محيط عملياتي براي استفاده واحدهاي مختلف شـهرداري   

ريز است كـه    موجود زنده، پويا و برنامهبه عبارت ديگر اين نرم افزار يك. هاي كاربردي است نه ايجاد برنامه   بوده  

اين قابليت . مختلف محيطي، امكان تغيير و رشد آن به منظور ايجاد تطابق با محيط وجود دارد         با توجه به شرايط     

االمكان توسط پرسنل شـهرداري       افزار حتي   هاي موجود، نگهداري نرم     گردد برخالف ساير سيستم     بزرگ سبب مي  

 .ستم بپردازدامكان پذير باشد و استفاده كننده آسوده خاطر و با حداقل هزينه ممكن به توسعه سي

هاي آينده  فرا روي مخاطبان معماري و شهرسازي در عصر جهاني شدن قرار دارد، اين است كه شهرپرسشي كه  

توان از تجارب مختلـف يـا    ها در عصر اطالعات چگونه است و چطور مي        كنند؟ همكاري شهر    چه هويتي پيدا مي   

 ده بهره گرفت؟هاي آين گفتگو با ديگران براي بهبود شرايط زندگي در شهر
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هايي خواهند زيست كه بر پايه تعريف كنـوني از ايـن مجموعـه                شود كه نسل آينده در شهر       بيني مي   اينطور پيش 

پيچيده بنا شده، يا فضاي نويني به وجود خواهد آمد كه در آن فرهنگ الكترونيكي بر روابـط ميـان افـراد حـاكم           

 . خواهد شد

 بيشـتر،  شـهروندان . انـد   كـرده   جذب را   ياند كه جمعيت بيشتر     ق بوده هايي موف   در طي دويست سال گذشته، شهر     

 در قـرن نـوزدهم  . دنـ كن هاي بيشتر، مدارس بيشتر، تمامي اينها در مجموع، رشد شهر را تعريف كرده و مـي              خانه

هـاي حمـل و    كردند در سطح جهان مطرح باشند، از نظر مكاني در جوار مسـير       هايي كه تالش مي     ، شهر ميالدي

 بـراي رشـد     اي  پيشـرانه به همراه آن، صنعت و توليد، فضاي رشد پيدا كرد و خود نيز بـه                . يافتند  استقرار مي نقل  

ايـن  .  شـدت گرفـت    آوري  فـن  ميالدي، اعتقاد و ايمان به كارا بودن علـوم و            ۶۰از اوايل دهه    . ها مبدل شد    شهر

راي دانشگاهيان و محققان تبديل شد تا       هاي بزرگ ب    هاي عظيم و سازمان     گذاري   و سرمايه   بيني به حمايت    خوش

هـايي ماننـد    رو، استفاده از كامپيوتر در رشـته      از اين . هايي را براي حمل و نقل و كاربري زمين بسازند           الگوبتوانند  

ريزي  در همين دهه، ديدگاه سيستمي در برنامه. اي رواج يافت ريزي، مديريت، اقتصاد شهري و علوم منطقه برنامه

البته، . ريزي و مديريت به وسيله ابزارهاي كامپيوتري تعريف مجدد شد            بود و در نتيجه، فرايند برنامه      بسيار جذاب 

منظور  اطالعات بآوري فندر آن دوران، نقش خود را به استفاده از   ) گيرنده  ساز و تصميم    تصميم(ريز و مدير      برنامه

ژيك خـود   وهاي سياسي يا ارزشي و ايدئول       ه ديدگاه بودند، بدون آنك    دستيابي به تصميمي خردمندانه محدود كرده       

 . را در آن دخيل سازند

در اين دهه استدالل شد كه دنياي بخـش      . اي كامال متفاوت يافت      اطالعات چهره  آوري  فن ، ميالدي ۷۰در دهه   

 در  .ها با بخش خصوصي كامال متفاوت اسـت          گزينه ارائهآوري اطالعات و      دولتي در شناسايي اهداف، نحوه جمع     

كـار  ب هاي موجـود و افـزايش قـدرت و نفـوذ            اطالعات به عنوان ابزاري بـراي حفـظ سـاختار          آوري  فناين دهه،   

 . شد گرفته

ريز و مدير صرفا از نظر سياسي و ارزشمند بودن، فراتر رفـت و اقـداماتي ماننـد                     ميالدي، نقش برنامه   ۸۰در دهه   

 اطالعات به صـرف     آوري  فندر اين چهار چوب،     . يز شامل شد  زدن بر سر قوانين را ن       مذاكره، توضيح دادن و چانه    

 بـاالخره، در    . انتقال اطالعات به ديگران بـود      ه مورد توجه قرار گرفت، نحوه      بودن كم اهميت شد و آنچ      آوري  فن

ريـزي و مـديريت بـه      جاي خود را به برنامه    " گفتگو و محاوره  "ريزي و مديريت به عنوان         ميالدي، برنامه  ۹۰دهه  
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 براي فراهم كردن ساختاري كه از طريق آن و     ، اطالعات آوري  فنبه تبع آن،    . داد" استدالل و خرد جمعي   "ان  عنو

در ايـن دوره    . هاي مناسب دست يابد، ديده شـد        ها و فرصت    بر اساس مذاكره و مناظره به اهداف جمعي و چالش         

" عصر اطالعـاتي "تا به امروز نيز ادامه دارد اين دوره كه . بشر به دنبال چيزي فراتر از دانش، يعني هوشمندي بود   

هــايي ماننـد فكـس، مـودم، فيبرنـوري،            اژهاگـر بگـوييم كـه در تعريـف عصـر اطالعــات از و             . شود  ناميده مي 

، بزرگـراه   Videoconferencing  ،Monitoringسـت الكترونيكـي، اينترنـت،       هاي اطالعـاتي، پ    ماهواره

 يم ادعا كنيم كه فضاي شهر و محلهتوان شود، پس مي ، استفاده ميMultimediaاطالعاتي، واقعيت مجازي و   

 اطالعـات، ابـزاري بـراي ايجـاد يـك منطـق             آوري  فـن با ايـن ديـد،      . هم در حال دگرگوني و تحول خواهد بود       

 .دهنده جديد خواهد بود سازمان

يشـتر و شـديدتري بـراي    رسد كه در عصر اطالعات، به علت جهاني شدن اقتصاد، رقابت ب نظر ميدر وهله اول ب   

زدايي نيز بطـور      ، نوعي تمركزگرايي و تمركز      در كنار اين رقابت   . ها در خواهد گرفت     گذاري بين شهر    جذب سرمايه 

يعنـي نـوعي جهـان      . زدايي در دريافـت پيـام آنهـا          تمركز ،ها   تمركزگرايي در ساخت پيام    ،گيرد  همزمان شكل مي  

بـه ايـن    گـردد  ارسال مي و به ساير نقاط جهان شود پيام توليد ميگيرد كه از يك طرف جهان        ي شكل مي  ارتباط

 هر روز به توليدات اقتصـادي و قـدرت          ي با اين تصور، جوامع    .گيرد  ترتيب ارتباطي جهاني در سطح دنيا شكل مي       

تواند  ياين استدالل م. افزايند كه در توليد و پردازش اطالعات قابليت و توانايي بيشتر داشته باشند نظامي خود مي

در قله يا در راس ايـن  . ها، سلسله مراتب شهري در جهان تقويت شود تا آنجا پيش رود كه به علت اين دگرگوني       

اي كه    هاي ناحيه   اي و شهر    هاي منطقه   گيرند و بعد از آن به ترتيب، شهر         هاي جهاني قرار مي     سلسله مراتب، شهر  

 . كه در قرن حاضر، تنها راه بقا استمتناسب با سطح ورده خود در رقابت خواهند بودهمگي 

كه، انگيزه   است    اما استدالل ديگري در اينجا وجود دارد كه با دهه حاضر و قرن حاضر سازگارتر است و آن اين                  

به ايـن ترتيـب اول، شـهرها بـراي جـذب            . وجود دارد شهرها با يكديگر بدون رقابت حذفي         تعاون  براي يفراوان

به عبـارت ديگـر، بـراي       . كنند از درون به جذب سرمايه بپردازند        كنند، بلكه تالش مي    سرمايه به بيرون نگاه نمي    

شود و تحريك رشد درونـي        تر مي    اهميت  گذاري از بيرون براي شهرها كم       توليد شغل و توسعه اقتصادي، سرمايه     

هاي مشـترك     ها و فرصت   ها در دهه حاضر با چالش       دوم، شهر . گردد  تر مي    با اهميت  ،استفاده بهتر از منابع موجود    

 يـك شـهر از      . ....و مشابهي مواجه هستند، مانند محيط زيست شهري، تبعيض اجتماعي، حمل و نقل كارآمد و                
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سوم، با توجـه بـه     . برد  هاي آنها بهره مي     هاي موفق آنها يا از تجربه       هاي ديگر، از سياست     طريق همكاري با شهر   

دل شـده، بـر   ها نيـاز دارنـد بـا يكـديگر همصـدا و يكـ        شهرديه اروپا،  اتحا از قبيل اي    تر شدن ارتباط منطقه     قوي

. گيـرد، تـاثير بگذارنـد        شكل مـي    هاي عضو اتحاديه    هايي كه در سطح ملي، بين كشور        گيري  ها و تصميم      سياست

هاي بارسلون، فرانكفورت، ميالن، آمستردام، ليون و بيرمنگهام گفت و گـو               ميالدي شهر  ۸۶براي مثال، در سال     

را بين خود آغاز و موافقت كردند تا صداي واحـدي در اروپـا داشـته باشـند و بـه جـاي رقابـت بـا يكـديگر بـر                                

تري بـر   ها به نسبت يك دهه پيش، نفوذ بيشـ         به همين دليل شهر   . هايشان تاثير بگذارند    هاي دولت   گيري  تصميم

كننـد،   هايي كه مناطق شهري فراهم مي     ها پيدا كرده و اكنون اتحاديه اروپا به مسايل و همينطور، فرصت             تصميم

هـا و هـم در     هـم در زمينـه اختصـاص منـابع مـالي بـه شـهر          ،اين توجـه  . نسبت به گذشته، توجه بيشتري دارد     

هاي عصر اطالعات وجـود     و باالخره اينكه، رقابتي مهم كه بين شهر       . شود  ريزي فضايي و كالبدي ديده مي       برنامه

 .ذب افراد متخصص خواهد بوددارد يا خواهد داشت، رقابت در ج

مديريت شهري در امروز ويـا در  . اطالعات مهارت دارندآوري فناكنون رقابت در جذب كساني است كه در زمينه        

كند محيطي را فراهم سازد كه متخصصين راغب شوند در آن محـيط زنـدگي كننـد و در مقابـل،                آينده سعي مي  

  را هاي ما نيز الزم است در اين عصـر جايگـاه خـود              شهر. ذارندتخصص خود را بدون دغدغه در اختيار جامعه بگ        

 .مشخص نمايند

 

 :معابر شهري شبكه اينترنت جايگزين

 

ا و معابر در حل     ه  سترده ترافيكي نظير ساخت بزرگراه    ضر عدم كارايي سياست عرضه تسهيالت گ      در حال حا  

ماندهي مـديريت تقاضـا و كـاهش         بـه سـا    ،ناي آ بات شده است و كشورهاي پيشرفته بـه جـ         شكل ترافيك اث  م

 .ندا ورده اطالعات و ارتباطات روي آآوري فناز ستفاده  درون شهري با اهايسفر

فيزيكـي  كترونيكـي را جـايگزين سـفرهاي        كنون سـفرهاي ال    اطالعات هم ا   آوري  فناي  ه  اينترنت و تاثير پديده   

ا دالر در   ه  هاي اطالعاتي، ميليون    هراهاها و ش   رخي كشورها با همين جايگزيني شبكه     درون شهري كرده است و ب     

ـ  سعي در حل مشكل ترافيك  لي در ايران هنوز هم      نند و ك  جويي مي   ها و معابر جديد صرفه      زرگراهساخت ب  ا تنهـا ب

ند كه نيازي به حضور فيزيكي افراد       ا  ذيرفته هم اكنون پ   ها  ها و سازمان    ركتبرخي ش  .استساخت بزرگراه و معابر     



 ۵

كـه   هرچنـد  . در خانـه انجـام داد  آوري فـن كارمند بـود و كـار را از طريـق همـين     وان ت كار نيست، مي در محل

 .تگرف در ساماندهي امور شهري از جمله ترافيك ايجاد كرده اساي هوشمند اكنون انقالبي شه سيستم

 ين دانش ااستفاده ازشهرهاي كشورمان و داره الكترونيكي ي ا اطالعات و بسترسازي براآوري فني كارگيرلزوم ب

 قـانوني  هـاي   كمبودال كارشناسان ضمن گوشزد كردن      ين ح با ا . اپذير است براي ساماندهي امور شهري اجتناب ن     

 متقابل  روابط در   آوري  فناربري اين   براي شناسايي و رسميت يافتن ك     مينه و نبود يك مكانيزم مشخص       در اين ز  

 كافي در زمينه كاربرد آن ينترنت و فقدان دانش   ن ا دهاي دولتي و حكومتي، همگاني نشد     ا و نها  ه  ازمانمردم با س  

 راه تحقـق اداره      موانـع موجـود بـر سـر        هـا و    مخابراتي در كشور را از جمله چـالش       امناسب بسترهاي   و كيفيت ن  

 .انندد يهاي كشورمان م الكترونيكي شهر

 بـا تصـويب قـوانين     ودوجـو اي مهـ  هاي ذيربط، بايد با درك واقعيت  معتقدند مجلس، دولت و ساير دستگاه     آنان

 همكـاري الزم را  اي اداريهـ   بين مردم و دستگاه   روابط در   آوري  فنين  وردنياز جهت ترويج و گسترش كاربرد ا      م

اي اطـالع رسـاني   هـ  ها و شـبكه  ايتبر روي سا و مراكز   ه  رار دادن اطالعات سازمان   ق همچنين با . به عمل اورند  

راي  اطالعات را بآوري فني از گير هاي دست و پاگير، راه بهره امهن ناده عموم و نيز حذف قوانين و آييستفبراي ا

سـاني  عنوان بزرگتـرين سـازمان خـدمات ر   ان همچنين معتقدند كه شهرداري بآن. هموار سازندبهبود اداره شهرها  

 در  ا،هـ   روكراسـي ورخي ب اي اطالع رساني و حذف ب     ه  ياز مردم بر روي شبكه    ردادن اطالعات مورد ن   واند با قرا  ت  مي

 .مناطق شود ايه ه حضوري و مستقيم مردم به شهرداريوجب كاهش مراجعاين راه پيشقدم و در حد امكان م

     

 :مفهوم شهرداري الكترونيكي

 

دار هسـتند و در هـر نـوع           ها را در شهرها عهـده        سازمان  اي از فعاليت    ها قسمت عمده    آنجا كه شهرداري  از  

توانـد كـانون      اي را دارا هستند، شهرداري الكترونيكي مي         شهري سهم عمده   گيري مديريت   ريزي و تصميم    برنامه

 اطالعـات  آوري فنگيري از  شهرداري الكترونيكي سازماني است كه با بهره      . راه رسيدن به شهر الكترونيكي باشد     

 .كند  ميارائه سريع، قابل دسترسي و امن به شهروندان بصورتخدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري 

 

 

 



 ۶

 هاي اينترنتي در شهرداري پايگاه

 

منظـور  هيل مشاركت شهروندان و همچنين ب     هاي اينترنتي در شهرداري جهت تسريع و تس         راه اندازي پايگاه  

 . جلوگيري از اتالف وقت و كاهش رفت و آمدهاي درون شهري بسيار موثر خواهد بود

بـه ايـن   . باشـد  هاي اينترنتي در شهرداري مي  پايگاهاندازي  راه، مهمترين هدف خدمات به مردمارائهسازي    شفاف

ها بايد از الويت خاصي در شـهرداري برخـوردار            ريزي و ارزش نهـادن به فكر و برنـامه در فعـاليت           ترتيب برنـامه 

هاي مردمي و ارتبـاط مداوم با آنهـا گــامي مـوثر در نيــل بـه ايـن هـدف         با جلب مشـاركتگرددشود و سعي  

 .دبرداشته شو

 بـا تكميـل فـرم     توانند درخواست مالقات عمومي با شهردار داشـته و          هاي اينترنتي، شهروندان مي     با ايجاد پايگاه  

همچنـين از هرگونـه اطالعـات    . ه نظر خود را پيرامون عملكرد شـهرداري اعـالم نماينـد          سنجي بدون واسط    نظر

 .مطلع شوند... جمعيتي، جغرافيايي، فرهنگي و 

جهت از بين بردن مفاسد اجتمـاعي و        در  هاي شهري گام مهمي       اري ارتباط آسان با مديريت    شفاف سازي و برقر   

اندازي اين پايگاه دسترسي همه مردم به اطالعات يكسان در شـرايط              با راه . باشد  برقراري سالمت در سيستم مي    

 .شود فراهم ميجويي در وقت و هزينه همچنين آرامش رواني براي شهروندان  مساوي مهيا شده و با صرفه

سازي شود و با به روز نمودن اطالعات مورد نياز شهروندان در پايگاه                پويا طراحي و پياده    بصورت اين سايت بايد    

 .يابندمربوطه، ترددهاي درون شهري كاهش 

 

 ژي شهر الكترونيكيتاسترا

 :باشد استراتژي شهر الكترونيكي شامل موارد زير مي

 ها قابليت جذب اين سرمايهايجاد لي شهر و ارزيابي و برآورد توانايي ما -۱

 )تكنولوژي، سرمايه و منابع انساني(استفاده حداكثر از منابع محلي در دسترس  -۲

 ها ريزي و مديريت پروژه هاي نيروي انساني در برنامه افزايش قابليت -۳

 ها توسط بخش خصوصي تهيه مقدمات الزم براي مديريت و اجراي پروژه -۴

 پشتيباني -۵



 ٧

 هاي شهرداري الكترونيكي ها و طرح ا، راهبردها، سياستاندازه چشم

 

 تعريف چشم انداز
 

 جنبه شعاري داشـته باشـد و          شود، ارائهبه دورنماي مشخص كه در عين جامع بودن، با بياني ساده و شفاف              

بوجود هاي يك سازمان براي انجام رسالتي خاص          بتواند شور، انگيزه و هماهنگي الزم را در همسو كردن فعاليت          

 .گويند) Vision(آورد، چشم انداز 

انـداز مـورد     هدف از انجام كار و چشم،هاي سازمان هماهنگ شود و كليه كاركنان       در اين راستا بايد تمام فعاليت     

 .دنفزايهاي متفاوت به كيفيت كار بي  روششود تا با نوآوري و استفاده از اين شناخت باعث مي. نظر را بشناسند
 

 :ي از مشخصات چشم انداز براي توسعه شهرداري الكترونيكي اشاره شده استدر ذيل به برخ

 

ــداز   -۱ ــم ان ــودن چش ــخص ب ــت  مش ــدن فعالي ــد ش ــبب هدفمن ــريعتر و     س ــعه س ــهرداري و توس ــاي ش  ه

 اطالعات چه به لحاظ توسعه نظري و عملي و چه به عنوان ابزار اطالعـاتي، تجـاري، خـدمات              آوري  فنتر    كيفي

 .شدرساني و اداري خواهد 

 

بخشـد و حـس قـدرت،          اطالعات هويـت مـي     آوري  فنهاي شهرداري و شهر كه به عرصه          مجموعه فعاليت  -۲

 .كند ر بين همه شهروندان ايجاد ميتوانمندي و غرور و افتخار را د

 

 از هـر كـدام از       تفهيم انتظارات شهرداري    و   هاي شهري   در بين تمام سازمان   ي و تعاون    روحيه همكار ايجاد   -۳

 ،خص و به تك تك آنهاتحقق چشم انداز مشآنان براي 

 

ها و مجادالت درون سازماني، كه عموما ممكن است ناشي از عـدم دسترسـي بـه اطالعـات و        از بروز بحران   -۴

 .نمايد نقاط جهان باشد جلوگيري ميتجربيات ساير 

 



 ٨

ي توسط مديران ا شود تصميمات بهينه و درست و احيانا تجربه شده چشم انداز يكسان در شهرداري باعث مي       -۵

ود هاي ارزيابي و نظارت به وجود آيد تا بتوانند به وظايف خ       معيار مشخصي براي دستگاه    ،اتخاذ گردد و به موازات    

 .به بهترين صورت ممكن عمل كنند

 

 : تعريف راهبرد
 

د بـه    راهبـر  .نـام دارد  " راهبـرد  "، در راستاي يك موضـوع      براي سازمان   اتخاذ تصميم مند      قاعده كالن مرحله  

  . ريزي نيز باقي بماند  شود كه در افق برنامه تصميمي اتالق مي
 

 :هر راهبرد از خصوصيات زير برخوردار است

 ،استبه دور از جزئيات  -۱

 ،استسراسر سازماني  -۲

 اي است، سراسر مرحله -۳

 .دور از اجرا نيست -۴

 

تـوان    فاقد ارزش بوده و مي،يريتريزي و مد هر گونه راهبردي اگر حاوي شرايط فوق نباشد از نظر مباحث برنامه     

شود و   مياتالقهدايت و سوق دادن وضعيت موجود به يك وضعيت مطلوب          به راهبرد اصوال  .به آن ايراد گرفت   

 :آيد به دو صورت به دست  مي

 

 ي به كمك تلفيق يا دسته بندي،تر كردن قواعد جزئ كلي: جزئيات •

 .ايجاد يك قاعده كلي يا كالن: كليات •

 

 

 

 



 ٩

 :ف سياستتعري
 

گيري را تشكيل دهند و        تصميم نياز   مورد نظر،پيش  ممكن است الزامات مورد نياز براي رسيدن به چشم انداز         

اي كه براي همه ايـن        قاعده. گردند  اتخاذ مي تر     كالن ها، تصميمات   نياز   اين پيش  بندي  در نهايت با تركيب و جمع     

مصـداق دارد، سياسـت گفتـه     ) زير افق ( يك مرحله    نها براي آنچه ت شود و     مراحل مصداق دارد، راهبرد ناميده مي     

 .شود  سياست گفته مي، يك مرحله تنهاگيري در به مجموعه قواعد تصميم، پس. شود مي

 

 :تعريف طرح
 

هايي كه معموال با اعتبار مالي و         هاي كار و برنامه     ها، روش   ها، سياست   هايي هستند از هدف     ها مجموعه   طرح

ها بايد    طرح. باشد  يز مي گاهي اجراي يك طرح مستلزم اجراي چند طرح كمكي ديگر ن          . شوند  بودجه پشتيباني مي  

 . گردنداجرابندي شده و الويت بندي شده  صورت زمانب

 

 شهرداري الكترونيكي سند راهبردي ساختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 ـبردهاراه

 

 ها سـياست

 

 ها برنـامه

 

 ها طـرح

 چشم اندازها



 ١٠

 :شهر الكترونيكي مراحل پياده سازي
 

 (Data Flow Diagram ) :سند راهبردي

 نتيجه مطالعات و تحقيقاتي است كه به عنـوان اولـين مرحلـه در    شهر الكترونيكي(DFD) ردي سند راهب

كشـورهاي موفـق در توسـعه شـهر و          تمام   .اجراي شهر الكترونيكي با محوريت شهر الكترونيكي مورد نياز است         

امات اوليـه در    هاي الكترونيكي، موفقيت خود را مديون سند راهبردي مناسب بـه عنـوان يكـي از اقـد                   شهرداري

 :دنباش ذيل ميچهار مرحله توسعه، بشرح . دانند  خود مياي توسعه هاي چهار مرحله برنامه
 

 مرحله اول

 ،تهيه قانون -۱

 ،هاي دولتي و بخش خصوصي هاي سازمان  تسهيالت اينترنت و طراحي سايتارائه -۲

 ، كشورزيري ايجاد ساختار سازماني مناسب در وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه -۳

 ، اطالعاتآوري فن  و تسهيالتها افزايش آگاهي عمومي شهروندان و كاركنان دولت به توانمندي -۴

 ، اطالعاتآوري فنتربيت نيروي انساني متخصص در  -۵

 . سخت افزار و نرم افزار واحدهاءشهري، تجهيز و ارتقااجرائي هاي  ايجاد شبكه بين دستگاه -۶
 

 مرحله دوم

 ، به شهروندان خدمات الكترونيكيارائه -۱

 ،هاي دولتي و خصوصي توليد، توزيع و استفاده از اطالعات الكترونيكي در واحد -۲

 ،هاي ويژه شهروندي توسعه آموزش تخصصي به كاركنان دولت و آموزش -۳

 .هاي سنتي اصالح نظام مديريت شهري و رويه -۴
 

 :مرحله سوم

 ،ي اجرائيها ايجاد تعامل اطالعاتي در بين دستگاه -۱

 ،ي اجرائيها  اطالعاتي بين شهروندان و دستگاهايجاد تعامل -۲

 .تدوين استانداردهاي الزم -۳



 ١١

 :مرحله چهارم

 ،ها ها و شركت هاي عمومي يكپارچه در سطح ادارات، سازمان ايجاد سيستم -۱

 ،هاي ويژه بصورت الكترونيكي ايجاد تراكنش -۲

 ،هاي دولتي و بخش خصوصي تعامل اطالعاتي در سطح ملي با دستگاه -۳

 .عاتي با جامعه اطالعاتي جهان به عنوان شهروندان هزاره سومتعامل اطال -۴

 

 

 راه حل

 

 
 

 

 :نحوه شكل گيري شهرداري الكترونيكي

 . دنگير شكل ميبشرح ذيل الكترونيكي معموال در چهار مرحله پيدايش، ارتقا، تعامل و يكپارچگي هاي  شهرداري

 

 :مرحله پيدايش

 تهيه سند راهبردي بر اساس مطالعات ميداني از   ،اقدام الزم جهت ايجاد يك شهرداري الكترونيكي      نخستين  

 .امكانات و وضعيت موجود و بررسي تطبيقي اقدامات و تجربيات جهاني در اين زمينه است

 

 
 اداره الكترونيكي

 

خدمات 
 الكترونيكي

كارمندان  شهروندان
 شهرداري



 ١٢

 : ءامرحله ارتق

هـا     بـر روي وب سـايت       خـدمات ابتـدايي    ارائههاي الكترونيكي در جهان كار خود را با           بسياري از شهرداري  

 .اند ها و آموزش كاركنان را در اين مرحله انجام داده شروع كرده و توسعه زير ساخت

 

 :مرحله تعامل

تواننـد   سازند و مردم به راحتي مي ها امكان برقراري ارتباطات دو طرفه را برقرار مي در مرحله بعد، وب سايت  

 .هاي الكترونيكي ارتباط برقرار كنند با شهرداري

 

 :مرحله يكپارچگي

در اين مرحله بعضي از خدمات مانند بانك اطالعات شهري از طريـق اينترنـت در اختيـار شـهروندان قـرار                      

تواننـد بـا       هسـتند و شـهروندان مـي       ارائـه ها قابل      در مرحله يكپارچگي اغلب خدمات توسط وب سايت        .گيرد  مي

ايـن  . ت به اكثر خدمات شهري دسترسـي داشـته باشـند          هاي گسترده محلي و يا از طريق اينترن         استفاده از شبكه  

 .باشد  زمينه ساز برپايي شهرداري الكترونيكي مي،مرحله

ايجـاد  . ستون در ابتـداي ايـن مرحلـه هسـتند    واغلب شهرهاي برتر الكترونيكي در دنيا همچون تورنتو، برلين و ب          

هاي الكترونيكي است كه  هاي آينده شهرداري مهها و ادارات مجازي و سيستم اجراي كار از راه دور از برنا سازمان

با اجراي آنها مراجعه مردم به ادارات دولتي به حداقل رسيده و كارمندان نيز در هر محلي امكان انجام كار اداري                     

 .خود را خواهند داشت

 

 شهرداري الكترونيكينقاط قوت و ضعف 

باشد كه  ن داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود مي و شيوه مديريت و ارتباطات شهري در آشهرداري الكترونيكي

 :شود در زير به آنها اشاره مي

 ،نقاط ضعف شهرداري الكترونيكي -۱

 ، مردمانتظارات افزايش سطح -



 ١٣

 ، مشكالت امنيتي-

 ، الكترونيكيآوري فن وابستگي امور شهر به -

 ،نقاط قوت شهرداري الكترونيكي -۲

 ،هاي اشتغال  ايجاد فرصت-

 ،دن امكان جهاني ش-

 ، ارتقا كيفيت زندگي مناسب براي مردم-

 ، توزيع مناسب و يكسان خدمات شهري-

 . شهرداري بيست و چهار ساعتهربودنيدا -

 

 : برخي پيش نيازهاي ايجاد شهرداري الكترونيكي

 هاي مناسب، زيرساخت -

 .هاي جديد تخصص -

 

 ، فرهنگي و سياسيهاي اقتصادي، اجتماعي ثيرات برپايي شهرداري الكترونيكي در زمينهات

 

 اثرات اقتصادي -۱

 ، خدمات با هزينه بسيار كمتر به شهروندانارائه •

 ،گذاري داخلي و خارجي ايجاد زمينه براي سرمايه •

 .هاي اعتباري گسترش استفاده از كارتامكان  •

 

 اثرات اجتماعي -۲

 ، خدمات روي خط به شهروندان در هر جا، هر وقت و به هر شخصارائه •

 ،خدمات دولتي و بخش خصوصيبه دسترسي آسانتر  •

 ،كاهش زمان انجام امور اداري براي شهروندان •



 ١۴

 كاهش فساد اداري در كاركنان دولت به علت شفاف شدن امور •

 ،امكان توزيع عادالنه امكانات در ميان شهروندان •

 ،ايجاد زمينه استفاده از نظرات شهروندان در مديريت شهر •

 ،ه علت كم شدن ترددهاكاهش مشكالت محيط زيست و كاهش آلودگي ب •

 ،مديريت پايدار شهري •

 ،افزايش اشتغال •

 .ايجاد زمينه براي واگذاري اجراي امور به مردم •

 

 : اثرات فرهنگي-۳

 ،شفاف سازي امور و فرآيندها •

 ،اطالع رساني به موقع و سريع به مردم •

 ،واهآموزش مجازي شهروندان در موضوعات عمومي و اختصاصي در همه جا و در هر زمان دلخ •

 ،هاي الكترونيكي براي شهروندان امكان انتشار رسانه •

 ،هاي الكترونيكي ساير نقاط كشور و جهان استفاده از كتابخانه •

 ،طور صحيح و سريعنتشار اخبار و اطالعات با •

 . مردمعمومي دانشافزايش  •
 

 : اثرات سياسي-۴

 ،المللي معرفي در سطح جهان و امكان بيشتر ارتباطات بين •

 . عموميايتافزايش رض •

 

 

 



 ١۵

      

?? 

       ?? 

 مزاياي كلي شهرداري الكترونيكي

 

 نحوه ارتباط شهردار با شـهروندان، شـهروندان بـا شـهردار،              شهرداري الكترونيكي مزاياي بسياري در زمينه     

 .شهروندان با شهروندان، شهروندان و شهردار با تجار، تجار با شهروندان و شهردار به همراه دارد

 

 

 
 

 

 

 :مزاياي شهرداري الكترونيكي

 فراهم آوردن خدمات اينترنتي با كيفيت و سرعت باال براي شهروندان -۱

به وجود آوردن زير ساختاري مناسب جهت اتصال به اينترنت و شبكه جهـاني يكـي از مزايـايي اسـت كـه                       

 .آيد توسط شهرداري الكترونيكي به دست مي
 

 بهبود كيفيت زندگي مردم -۲

باشـد و     هاي شهري و بهبود اوضاع اقتصادي شهر كه نتيجه بهبود امور در سطح شهر مـي                  تسهيل فعاليت  با

طور خودكار كيفيت زندگي مـردم    د شهري و همچنين امكانات شهر، ب      همچنين افزايش آگاهي مردم از فرآين     

 .رو به بهبود خواهد گذاشت

 شهرداری

تصميم 
 گيری

 

 مشكالت



 ١۶

 به شهروندانكردن ارائه خدمات اي  يك مرحله -۳

 ديگر نياز بـه  ، اطالعات و همچنين الكترونيكي كردن آنهاآوري فنمناسب ارتباطات شهري توسط     با تعريف   

هاي مختلف جهت انجام كارها وجود نخواهـد داشـت، بلكـه تمـام              درپي به ادارات و سازمان      هاي پي   مراجعه

 .فرآيند الزم براي انجام يك كار در شهر به يك فعاليت تقليل خواهد يافت
 

 هاي مختلف شهري ها و ارگان ر سازمانارتباط بهت -۴

صورت الكترونيكي بـا يكـديگر و تسـهيل امـر مكاتبـات از طريـق اينترنـت توسـط                   ها ب   ارتباط بهتر سازمان  

 .هاي ايجاد شده توسط شهرداري الكترونيكي بهبود بخشيده خواهد شد زيرساخت
 

  ساعته به خدمات شهري۲۴دسترسي  -۵

 شهردار و مسئوالن شهر را هر چه سـريعتر            تجار با شهرداري و بالعكس،     برقراري ارتباط مداوم شهروندان و    

تر انجـام  موجود در سطح شهر قرار خواهد داد بنابراين مشـكالت شـهر سـريع   در جريان مشكالت و نواقص     

 .خواهد شد
  

 افزايش مشاركت مردم در اداره شهر  -۶

ين ارتباط مسـتقيم بـا شـهردار باعـث          ايجاد حس مشاركت، در نتيجه حق اظهار نظر در مورد شهر و همچن            

كنند مسئول بدانند و در نتيجـه         اي كه در آن زندگي مي       شود كه شهروندان خود را در قبال شهر و جامعه           مي

 .تمام سعي خود را جهت برقراري يك جامعه بهتر بكار بندند
 

اي شـهري  هـ   بـا توجـه بـه كـاربرد اينترنـت در فعاليـت         كاهش آلودگي هوا با كاهش ترافيك شـهري        -۷

 شهروندان

هـاي شـهري مسـلما       كاهش ترافيك به وجود آمده در نتيجه افزايش استفاده از اينترنـت در انجـام فعاليـت                

 .ها در سطح شهر را در بر خواهد داشت كاهش آلودگي ايجاد شده توسط اتومبيل
 

 نتسريع در برطرف شدن مشكالت ايجاد شده در شهر با ارتباط مستقيم شهردار با شهروندا -۸



 ١٧

شود كه مشكالت شهري هر چه سـريعتر بـه    ارتباط مستقيم شهردار با شهروندان و مسئولين شهر باعث مي    

 .گوش مسئولين رسيده و آنها در جهت رفع آن اقدام نمايند
 

  صرفه جويي در وقت و انرژي– ۱۰

 انرژي تا حد زيادي     مسلما با افزايش استفاده از اينترنت در انجام الكترونيكي كارها، دو عامل مصرف وقت و              

 .تقليل خواهد يافت
 

 هاي قديمي اداره شهر گذاري بيشتر بر روي روش  جلوگيري از سرمايه-۱۱

هـاي آتـي    گـذاري  شود كه سـرمايه  داري الكترونيكي باعث مي زير ساختارهاي ايجاد شده توسط شهر و شهر   

هـاي قـديمي      شـتر بـر روي روش     شهر بر مبناي زير ساختارهاي نوين صورت گيرد و از سـرمايه گـذاري بي              

 .خودداري شود
 

 .دن كه در امور اداري وجود داريكاستن اختالالت:  كاهش فساد اداري-۱۲
 

 هاي شهري هاي شهر با تعريف دقيق فعاليت افزايش نظم در فعاليت:  افزايش نظم-۱۳
 

 ها  كاهش ارتباطات برون سازماني در اعمال نظر بر پرونده-۱۴
 

آمـد امـا امـروزه بـا      وي كار بدنبال خدمات شهري در سـطح شـهرها بـه حركـت درمـي                در گذشته نير   -۱۵

دهد، اين خدمات شهري است كه بين          اطالعات و ارتباطات در اختيار جامعه قرار مي        آوري  فنتسهيالتي كه   

 .شود مردم جابجا مي

 

 

 

 

 



 ١٨

  اطالعات در ايرانآوري فن

 

 نظام مديريت شهري ايران

 

ريـزي    است كه براي بهبود يك روش كارآمـد مـديريت و برنامـه     انتظاراتيحصول   م تكامل مديريت شهري  

استراتژيك در سطوح كالن شهري انجام گرفته است، تالشي كه هنوز به نتايج قطعي نرسيده و مورد توافق عام                   

ر يـك  اي برخوردار است، امـا د  بهمين دليل اصطالح مديريت شهري از تنوع مفهومي گسترده       . قرار نگرفته است  

بندي كلي، نظام مديريت شهري عبارت است از يك سازمان گسترده متشـكل از تمـامي عناصـر و اجـزاي                       جمع

 .رسمي و غير رسمي ذيربط شهري با هدف اداره، هدايت و كنترل توسعه همه جانبه و پايدار شهر مربوطه

  

 بخـش مسـتقل از      بصـورت  عمـدتا    هاي مربوط به اداره امور شهري و كالن شهري نيـز           ها و ارگان    ساير سازمان 

پردازند و در واقع سيستم مديريت شهري را از يـك كليـت واحـد و منسـجم تغييـر               شهرداري به ايفاي نقش مي    

ها نيز در قبال ابعاد مختلف حيات شهر كامل  هاي قانوني عملي شهرداري دهند ضمن آنكه وظايف و مسئوليت مي

 .  قانوني كافي و الزم استو جامع نبوده و فاقد اختيارات و ابزارهاي

گـذاري،   عالوه بر مباحث فوق، فقـدان يـك ديـدگاه كـالن شـهري و درك ضـرورت آن در همـه ابعـاد قـانون                 

ها را  گيري يك سيستم مديريتي واحد و منسجم براي اداره امور شهر ريزي و اجرا، عدم شكل گيري، برنامه تصميم

 .تشديد كرده است

 

 

 

 

 

 



 ١٩

 : ايران درشهرداري

 هجري شمسي پس از انقالب مشروطيت از تصـويب مجلـس شـوراي ملـي       ۱۲۸۶نون بلديه كه در سال      قا

به عبارت ديگر اين اولـين اقـدام        . شود  گذشت، اولين مجوز قانوني براي تشكيل شهرداري در ايران محسوب مي          

زمـان تـا كنـون    از آن . براي تشكيل يك نهاد رسمي مديريت شهري در قالب نظام مدرن اداري در ايران اسـت            

 به كالن شهر، لزوم تصويب و اجراي قـوانين و      هامسايل و مشكالت خاصي ناشي از گسترش شهرها و تبديل آن          

ايـران  . مقررات عام و اختصاصي براي كنترل اين محدود را به يك ضـرورت گريـز ناپـذير تبـديل كـرده اسـت                      

 .تنوع و متكثر است پر،يش از هر چيز بكهاست اي پيچيده و با سابقه تاريخي ديرينه و فرهنگي  جامعه

گذر از سنت به مدرنيسم تجربه  هاي متعددي را در فرآيند  اين كشور رفت و برگشت، در سه دهه آخر قرن بيستم

 .كرده است

كند و در     هاي اطالعاتي و خدمات كامپيوتري استفاده مي        هايي است كه از بانك      ترين سازمان   شهرداري از قديمي  

 . مند است بهره.... افزارهاي الزم، استفاده و نگهداري از اطالعات پايه و افزارها و سخت رمحال حاضر از ن

عنوان يك منبع ارزشمند و مشترك سازماني كه در چهارچوب يك برنامـه راهبـري از    امروزه نيز نقش اطالعات ب    

 روز افزونـي بـا   بطـور عتي هاي مختلف اداري، تجـاري و صـن         سازمان. شود، پذيرفته شده است     برداي مي   آن بهره 

 لـيكن ست،  ا اطالعات در ايران نوپاآوري فن عليرغم اين كه .شوند رو مي هاي اطالعاتي داخلي و خارجي رو ب      نياز

هاي فراوانـي   بشر نفوذ كرده و فرصتافراد رو بوده و به جوانب گوناگون زندگي اي رو ب با رشد چشمگير و فزاينده   

اي از اطالعات شـهري       اين ميان شهرداري به عنوان نهادي كه با حجم گسترده         در  . را پيش روي قرار داده است     

هايي است   نمونه مناسبي از سازمان،دهد  خدمات شهري، بخش عمده فعاليت آن را تشكيل ميارائه بوده و مواجه

اسـتفاده  . دند كنخدمات رساني به مردم ايجا اي را در راستاي كارگيري اين ابزار تحوالت گسترده  ند با ب  توان  كه مي 

كاران شهرسـازي و    رهاي شهرسازي فرصـت مناسـبي بـراي آشـنايي دسـت انـد                اطالعات در فرآيند   آوري  فناز  

 .خواهد بود آنها براي مهندسي مجدد فرآيند شهري  با و تبادل نظرموضوعشهرداري با اين 

ـ ITر زمينه ات كشورهاي خارجي د   ـ اطالعات يا بايد از تجربي     آوري  فنجهت پيشرفت در عرصه      فاده كنـيم  ـ است

 را زمينـه   ايـن م تا هر روز دسـتاوردهاي جديـدي در  ـنه ريسك كرده و تجربه كسب كني    ـزمي يا بايد خود در اين    

 . آوريمست بد



 ٢٠

 مشاركت موثر مردم در شهرداري

گيري  مشاركت فعال و موثر مردم در فرآيند تصميم       جلب  ريزي و طراحي بدون       تجربه ثابت نموده است كه برنامه     

ريزي و طراحي ضرورت دارد  چنين مشاركتي در مراحل مختلف فرآيند برنامه      .  موفقيتي كسب نخواهد كرد    ،و اجرا 

و در هر مرحله به نحوي به باالبردن كيفيت شناخت، اتخاذ تصميمات منطقي و يا اجراي موثر تصميمات كمـك              

ايـن  أ تبديل يافتـه كـه مسـلم   » ريزي با مردم امهبرن«به مفهوم  » ريزي براي مردم    برنامه«امروزه مفهوم   . كند  مي

ريزي و طـراحي     برهمين اساس مشاركت مردم در فـرآيند برنامه      . اي را بدنبال خواهد داشت      سابقه  تحول نتايج بي  

 .شهر آثاري كامال متفـاوت از گذشته در بر خواهد داشت

. گيرد  مشاركت مردم صورت مي   ي شهري، با    ريز   نيز مانند برنامه    فعاليت طراحي شهري   ،در شهرداري الكترونيكي  

بسيار قوي است و طراح    بعد انساني در طراحي شهري      از آنجا كه اين علم با فضاهاي عمومي شهر سروكار دارد،            

شهري بايد بتواند به سود عموم بينديشد اما هميشه اين سوال مطرح بوده كـه مشـاركت مـردم چگونـه تحقـق                       

 اين پرسش را مطرح كنيم كه كاربران و شهروندان چه نيازهايي دارند؟ در اين زمينه            البته قبل از آن بايد    . يابد  مي

 .  اطالعات براي پشتيباني از توسعه شهريآوري فنرو هستيم، اول توسعه شهري و دوم خود موضوع روببا دو 

فيد باشـد و منـافع      تواند براي آنها م     به هر حال شرط اول مشاركت مردم، اعتماد به نتيجه طرح است و اينكه مي              

ريزي و طراحـي شـهر تهـران      اطالعات در فرايند برنامهآوري فنآيا استفاده از ديگر اينكه آنها را در نظر بگيرد و       

 .    خواهد داشت يا خير آثاري متفاوت از گذشته در بر

 رشـد تقاضـا و   هاي اخير رشد است، رشد جمعيـت و بـدنبال آن   هاي كشور ايران در دهه   يكي از بارزترين ويژگي   

خدمات، اين رشد دست كم طي چهار دهه اخير مانند عملي مستقل و فراتـر از سـاير عوامـل مـوثر در توسـعه و              

 .كرده و زمينه اصلي ساير تحوالت كيفي را فراهم كرده است تحول و به عنوان انگيزه اصلي پويايي عمل

شوند و چه آنها كه  ريزي و اجرايي اعمال مي ي برنامهها ه ساير عوامل موثر در توسعه، چه آنها كه به وسيله دستگا     

 بـه تعبيـري      تابعي از روند دايمي رشد جمعيت مطرح و        به شكل كنند     خودجوش و بدون برنامه عمل مي      بصورت

هـاي   چنـدي اسـت بـا جنبـه    آن  مولد جديد علم در دنياي كنوني اسـت و موضـوع   آوري  فن .اند    رو آن بوده    دنباله

ها و صاحب نظران علـوم مـرتبط بـا آن              مختلف مورد چالش تصميم سازان، دانشگاهيان، رسانه       گوناگون در ابعاد  

اقتصـاد دانـايي    «بر اساس الگوي انتخاب شده، دانايي و تصميم سازي بر محوريـت دانـش يـا                 . قرار گرفته است  



 ٢١

هاي توليد كننده  كشور حركت ايران براي قرار گرفتن در زمره     نيروي پيشرانه  اطالعات،   آوري  فنمبني بر   » محور

 . استآوري فنعلم و 

هايي كه  تواند سهمي مهم در آسان نمودن روابط دولت و ملت داشته باشد، از اين رو سازمان مياين امر از طرفي 

 ارائـه  ءارتقـا  براي    آن هاي نوين   آوري  فنها، سعي دارند از ابزار        در رابطه مستقيم با مردم هستند، مانند شهرداري       

 .استفاده مناسب ببرند» ارباب رجوع «خدمات به

 

 هاي شهرهاي ايران ي استراتژيك اطالعات شهرداري ريز برنامه

برنامه ريزي با هدف مكانيزه نمـودن اطالعـات شـهري و شـهرداري، اولـين گـام در جهـت دسـتيابي بـه                         

 :باشد ها بوده و  شامل موارد زير مي هاي يكپارچه سازماني در شهرداري سيستم

 انداز سازمان، رسالت، اهداف و چشم اطالعات در پيوند با آوري فنهاي كالن  راهبردها و سياست •

 ،هاي اطالعاتي معماري اطالعاتي شامل فهرست، مشخصات و ارتباط سيستم •

 ، اطالعات در شهردارهاآوري فنهاي فني، ارتباطي و انساني  مشخصات زير ساخت •

 ،هاي اطالعاتي مهاي كاري عمده براي گسترش سيست حوزه •

 ،هاي الزم براي دستيابي به وضعيت مطلوب فهرست و مشخصات پروژه •

 ..... )بودجه، زمانبندي و (هاي آينده  برنامه اجرايي پروژه •

 

 :هايي به شرح زير خواهد بود مراحل طراحي چنين سيستم

اطالعـاتي و تعيـين   سنجي، تدوين برنامـه راهبـرد    شامل مطالعات راهبردي، امكان   :مرحله برنامه ريزي   •

 ،هاي بعدي پروژه

 ،هاي تعيين شده در برنامه كالن شامل تحليل و طراحي زير سيستم :مرحله طراحي •

 ،ها شامل تهيه، آزمون و اجراي زير سيستم :سازي مرحله پياده •

 .ها  مستمر زير سيستمء شامل نگهداري و ارتقا:مرحله بهره برداري •

 



 ٢٢

 عات در شهرها اطالآوري فنريزي  پيامدهاي برنامه

 

 اي الكترونيكي هاي زنجيره ايجاد فروشگاه

عجين شدن آن . ها را دستخوش تغييرات بنيادي كرده است گسترش اينترنت و وب، زندگي شهري ما انسان

را به عنوان يك ابزار ضروري در منـزل و محـل كـار              ها، بكارگيري رايانه      مي زمينه هاي روزمره ما در تما      با روال 

 . ذير نموده استناپ اجتناب

اي   هـاي زنجيـره      هـزار خريـدار بـه فروشـگاه        ۵۰ گزارش روابط عمومي شركت شهروند، روزانه بيش از          براساس

 هاي زيست محيطي، ها باعث افزايش ترافيك، افزايش تصادفات، آلودگي آمد و كنند كه مسلما اين رفت مراجعه مي

هاي پيشرفته و نوين در مورد فرايند خريد و فروش كـاال             يزمكارگيري مكان شود لذا ب    مي.... كاهش منابع انرژي و     

هـا    مختلـف شـهر   هايي در نقـاط       بدين ترتيب ايجاد فروشگاه   . باشد  اي امري ضروري مي     هاي زنجيره   در فروشگاه 

 و  onlineجهـت خريـد مايحتـاج و ملزومـات روزانـه مـردم از يكطـرف و ايجـاد خـدمات                      اي    بصورت زنجيره 

توانـد   هـايي اسـت كـه مـي         ويي از طريق رايانه و اينترنت به افراد يكي از مهمترين فرايند           گ  دهي و پاسخ    سرويس

 .  تر نمايداطالعات نزديك  آوري فنها را هرچه بيشتر به  شهر

. سازي سيستم خريد از منازل نمـوده اسـت          اي شهروند اقدام به طراحي و پياده        هاي زنجيره   در اين راستا فروشگاه   

شـهروند كـارت، ملـي    ) online (بصـورت  انتخاب كاال توسط سيستم، امكان دريافت وجـه         بدين ترتيب امكان  

 .  نقدي فراهم شده استبصورتكارت و يا 

هاي درون شهري، كـاهش ترافيـك و آلـودگي     رود با اجراي اين طرح تغيير قابل توجهي در كاهش سفر    اميد مي 

نح راننـدگي و تسـهيل در رفـع نيازهـاي روزانـه             هوا، اتالف وقت و انرژي شهروندان، كاهش تصـادفات و سـوا           

 .شهروندان، ايجاد شود

  

 : منزل عبارتند ازاي در هاي زنجيره  فروشگاه از الكترونيكيسيستم خريد

 ان از طريق اينترنت و پست تصويري،امكان فروش به مشتري •

 ،)online(امكان دريافت وجه سفارش بصورت  •

  ،ن خارج از كشورامكـان خريد ارزي براي هموطناايجاد  •

 .امكان انجام تبليغات در سايت •
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 :مزاياي بكارگيري سيستم خريد الكترونيكي عبارتند از

 ،باشد  بسيار زياد ميهابرداري آن اندازي و بهره هاي جديد كه هزينه احداث، راه عدم نياز به ساخت فروشگاه •

 ،كاهش تردد شهري كه در تعديل ترافيك بسيار موثر است •

 ،ي هوا به دليل كاهش تردد شهريكاهش آلودگ •

 ،وقتجويي در  صرفه •

 ،جويي در هزينه سوخت خودرو يا رفت و آمد خريدار صرفه •

 .امكان ارسال سريع هدايا براي دوستان و اقوام بدون محدوديت جغرافيايي •

 

 اي الكترونيكي هاي زنجيره  از ديد صاحبان فروشگاهمهم ترين امتيازات خريد الكترونيكي
 

 ،هاي فيزيكي است ها كمتر از فروشگاه اين گونه فروشگاهاه اندازي هزينه ر •

 ، امكان پذير استشهرراسر  محصوالت ارزان در سارائه و آسان كاالهاتبليغ  •

محـدود   هـا بـه مرزهـاي جغرافيـايي     اهـقه يا كشور ويـژه نبـوده و فروشگـ   خريداران منحصر به يك منط   •

 ،شد نخواهند

 ،ها و خدمات خواهد شد فرآورده  كيفيتاءرتقرقابت براي جذب خريدار سبب ا •

 هايشان شناسايي و در گـزينش كـاال     د را بنا به سليقه، عالقه و انتخاب       توانند خريداران خو   ها مي   فروشگاه •

 ،راهنمايي كنندآنها را 

بـه راحتـي    ات و پاسخگويي به سـؤاالت خريـداران         ـاني از خدم  ـاي نوين مانند پشتيب   ـه افزودن سرويس  •

 ،شود ميميسر 

 ،درو ها باال مي نرخ سود در برابر هزينه •

 
 مهمترين امتيازات خريد الكترونيكي از ديد خريداران

 
 

تواند كـاالي دلخـواه    مشخصات كاالها به سادگي در دسترس بوده و همچنين خريدار مي      كاتالوگ و    •

ـ     مراه با تصوير بوده، حتي مي     ـشرح كاالها ه  . و كند ـخود را جستج    سـه بعـدي نيـز       صويرهايـتوانـد ت

 ،داشته باشد
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 ،از خريد، از نظرات خريداران ديگر، درباره كاالي خود آگاه شود تواند پيش خريدار مي •

 ،در سراسر هفته انجام پذير استو  ساعته ٢٤خريد از فروشگاه،  •

 ،هاي فيزيكي در خريد الكترونيكي وجود ندارد فروشگاه ها و مشكالت خريد از دردسر •

 ،گيرد هاي گوناگون، به سادگي انجام مي فروشگاه  كاالها ازمقايسه •

  انجام دهـد و كـاال را       ها را به سادگي     خريدار پس از گزينش كاال مي تواند سفارش و پرداخت هزينه            •

   بازآنرا به فروشگاه مراجعه و تواند خريدار ميكاال،  پس از دريافت . دريافت كندپس از مدت كوتاهي

 .پس دهد

 

 :پايگاه الكترونيكي
 

 تسهيالت و افزايش مقبوليت اجتماعي، بهبـود شـرايط          از جمله  جهت توسعه شهري،     ITبا توجه به مزاياي     

 شـهري و همچنـين بـه دليـل        دسترسـي بهتـر بـه اطالعـات        محيط زيست شهري، مديريت مناسب ترافيكي و      

هاي سنتي،  يني روش فقدان انگيزه بر جايگز  و  كمبود دانش و مهارت     از نظر  آوري  فنمحدوديت دسترسي به اين     

هاي موفقيت در اين زمينه بـه    از پيش شرطITهاي پيچيده  اجراي آموزش براي شهروندان و ساده كردن برنامه     

 .آيد شمار مي

 خدمات شهري   ارائهاي از اطالعات شهري است و            حجم گسترده  دارايعنوان نهادي كه    در اين ميان شهرداري ب    

توانـد توسـط آمـوزش     هـايي اسـت كـه مـي     هد، نمونه مناسبي از سازماند بخش عمده فعاليت آن را تشكيل مي 

اي را در راستاي خـدمات   همگاني شهروندان به منظور مشاركت بيشتر آنها در جامعه اطالعاتي، تحوالت گسترده     

 .رساني به مردم ايجاد كند

ي اطالعـاتي در اختيـار تمـامي        اي كه ابزارها    تواند با ايجاد مراكز آموزشي در سطح شهر به گونه           اين سازمان مي  

آن تسهيالت كامل، ارزان و با كيفيت در دسترس همگان، فرصت مناسبي     قراردادن  افراد قرار گيرد و يا از طريق        

آمـوزش  . را فراهم آوردآن برداري از  ها جهت افزايش بهره  و تبادل نظر آن    آوري  فنبراي آشنايي شهروندان با اين      

وري بيشـتر از زمـان و         تغيير عادت و ايجاد فرهنگ صحيح بكارگيري، باعث بهره        هاي قبلي بدليل      همگاني نسل 

 .سرمايه خواهد شد

 از حضور كارشناسان خارجي اين امـر        ، اطالعات آوري  فنتواند براي پيشرفت در عرصه        همچنين اين سازمان مي   

 . عمل آورد دعوت بهآن بمنظور مديريت شهريكارگيري دل تجربيات در بدر مركز مذكور جهت تبا
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در صورتيكه درصد ناچيزي از هزينه اين پروژه در اختيار سيستم هاي اطالعاتي ازقبيـل انـواع كتـاب، روزنامـه،                      

 ، و به اين ترتيب به شهروندان اطالع رساني شـود شده و آموزش در مراكز مذكور قرار داده         رايانهآگهي، اينترنت،   

 .ر خدمات شهري كاهش خواهد يافت دITكارگيري اي از مشكالت ب رصد قابل مالحضهد

 

  اطالعات در شهرداريآوري فنهر تهران و ديدگاه ش

 

مات هاي اجتماعي و اقتصـادي توسـعه ماننـد درآمـد سـرانه، سـطح خـد                  تهران از لحاظ بسياري از شاخص     

سـت و   ترين شـهر ايـران ا        توسعه يافته  گذاري،  ي اشتغال و امكانات سرمايه    ها   فرصت آموزشي، درماني، فرهنگي،  

هر شهر بزرگ و در حال رشد، در چند دهـه اخيـر بـا رشـد قابـل تـوجهي مواجـه بـوده و بـا توجـه بـه                                 همانند

 شهروندان تهراني نيز مايل به دريافت خدمات سريعتر،         ،استانداردهاي فعلي مطرح شده در شهرهاي بزرگ جهان       

هاي  بايست از سيستم    يازهاي ذكر شده، مي   به منظور رفع ن   . باشند  تر در زمينه خدمات شهري مي       دقيقتر و گسترده  

 اطالعـات  ارائـه آوري، پـااليش و       لـذا جمـع   .  شهري اسـتفاده نمـود     گيري مديريت   گيري و كمك تصميم     تصميم

بـراي بهنگـام سـازي    و گـردآوري آن   پيشرفته توليد اطالعـات  آوري فن منسجم و به روز و دستيابي به       بصورت

 .باشد داف اصلي شهرداري مياطالعات شهر و شهرداري تهران از اه

 

  اطالعات و ارتباطات در كالن شهر تهرانآوري فنضرورت گسترش 
 

روندان، مـديران   تسهيالت به شه   سريع و آسان     ارائه و    تهران شهر رورت بهبود اداره كالن   در حال حاضر ض   

در . ود ساخته اسـت  معضالت موجهايي تازه براي كاهش و رفع مشكالت و      ه  ي را  جو وشهري را ناگزير از جست      

اماندهي امـور   اطالعـات و ارتباطـات در سـ     آوري  فـن برد  شمگير ناشي از كـار    اين بين تأثير تحوالت شگرف و چ      

ران را نيز براي اسـتفاده از تجـارب   هان، مديران شهري تهقق شهرهاي الكترونيكي و هوشمند در ج  شهري و تح  

ائق آمـدن بـر   براي ف اطالعات آوري فناين استفاده از . تهاني و اداره الكترونيكي تهران به وسوسه انداخته اس     ج

سياسـي، فرهنگـي و   دليـل مركزيـت    بـه   تهران در حال حاضر.اپذير استالت موجود اجتناب نمشكالت و معض

 آوري  فـن تني بـر    توسعه خدمات شهري مب    و ريزي يازمند توجه ويژه مديران كالن به برنامه      اقتصادي در كشور، ن   

ايـن  كـارگيري   شهر و شهرداري تهران در زمينه ب      اي شوراي      باتوجه به اهداف توسعه    . است تااطالعات و ارتباط  
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ه ازي بسـتر توسـع  سـ  آماده«و نيز ) اعم از وظايف و خدمات شهرداري  (» ندهي شهري ساما«هاي     با نگرش  امكان

را در پـي خواهـد   تر شـدن اداره امـور    واناي، گسترش اطالعات شهري و ر ، تدوين چنين برنامه »راطالعاتي شه 

 اطالعات بر ابعاد مختلف شـهري اسـت كـه بـا اسـتفاده از      آوري فنثير اناشي از تشهرداري الكترونيكي . داشت

 . سازد خدمات شهري را فراهم مي افزاري، افزاري و نرم هاي سخت زيرساخت

اعـم از   هاي الزمساختار اداري و مديريت شهري در كشور و فقـدان بسـتر   دليل قدمت واقعيت اين است كه به

 مرحله يك شهر هوشمند و اداره الكترونيكي فاصـله زيـادي دارد  يي و مخابراتي، تهران تا رسيدن به        قانوني، اجرا 

يازمنـد   نافـزاري،  هاي فيزيكي و سخت عالوه بر زيرساخت شهرها ولي براساس تجربه جهاني، بهبود اداره كالن

 آوري فـن آن در گـرو توسـعه    نـاخواه بخـش عمـده    است كه خواهاي  دهنده ظمهاي ن افزاري ساز و كارها و نرم

 .باشد اطالعات و ارتباطات مي

 رو بـا  در اينترنت، نياز به ارتباطـات حضـوري و رو   رساني و فراگير شدن  ارتباطي و اطالعهاي شبكه با گسترش

بـه منسـوخ شـدن      رو نيز نقدتقريبا استفاده از پول  و ساير مراكز كاهش يافته و در حال حاضر          ها، ادارات    سازمان

 نقـاط دنيـا، تجـارت الكترونيكـي جـاي      كنون در برخـي هم ا .دهد اي اعتباري ميه ود را به كارت و جاي خ  است  

 ارائـه  خريد خانه تا كارخانه و ، برق، گاز، تلفن،جارت سنتي را گرفته است و پرداخت عوارض، ماليات، هزينه آب       ت

حضـور  با اين حـال  .  امري عادي درآمده استبصورتهاي ارتباطي  بكهو بهداشت از طريق اينترنت و ش آموزش

الوه بر آن مكـانيزم قـانوني و مشخصـي هـم بـراي      داره امور كشور بسيار ناچيز است و ع اطالعات در ا   آوري  فن

هاي هنوز براي انجام كار. ها، وجود ندارد ازمانرش كاربرد آن در ادارات، نهادها و سترويج و گست رسميت يافتن و

بايد مستقيما به ايـن مراكـز مراجعـه كـرد، كـه        كپي شناسنامه و يا دريافت اطالعات اوليهارائهنند ساده ما بسيار

 .نخواهد داشت دئهاي زا لودگي هوا، اتالف وقت و صرف هزينهترافيك، آ حاصلي جز افزايش

شـهروندان بـا    ي در مناسـبات بـين  شناسنامه مجازي و يا استعالم الكترونيكـ  نام به بيان ديگر تاكنون چيزي به

عـوارض و   كنيد اگر در تهران براي پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و يا تصور. اينگونه مراكز رسميت نيافته است

امـور مربـوط    دست آوردن اطالعات مورد نياز، انجام برخي خريدها و به مراكز آموزشي ودر نام  ماليات و يا ثبت

تـأثير  ارات و بيرون رفتن از منزل نباشد،        مراجعه مستقيم مردم به اد    يگر، نيازي به    ها و دهها مورد د     به شهرداري 

 بود؟ آن تنها بر كاهش ترافيك تا چه اندازه خواهد

هـا و    بـه شـهروندان، در كـاهش هزينـه    آن از   اي عمـومي  هـ    سـرويس  ارائـه  اطالعات و    آوري  فن نقشبنابراين  

 .ست اثروم ويي در وقت مردم بسيارج صرفه
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 :داشته باشندد ها وجو هائي كه نبايد در شهرداري تگيآشف

 ، و طراحي شهريريزي آشفتگي در نظام برنامه •

 ،ها، بدور از عرصه عمومي آشفتگي، در تصميم سازي •

 ،ها با نهادهاي متعدد و ناهماهنگ گيري آشفتگي در تصميم •

 ،آشفتگي در قوانين، مقررات و ضوابط •

 .ريزي و طراحي شهر برنامهدستاوردهاي ستفاده از اآشفتگي در  •

 

هاي اطالعاتي و ارتباطي  آوري فن  دراي شهرسازي تهران، پيشرفته  اطالعات در فرآيندآوري فناستفاده از   

توانـد نقـش قابـل تـوجهي در كـاهش              به شهروندان مي   مربوطههاي عمومي از طريق ابزارهاي         سرويس ارائهو  

گيـري از   بنـابراين تسـري تفكـر بهـره      . وندان داشـته باشـد    ها و صرفه جويي در وقـت شـهرداري و شـهر             هزينه

 خـدمات شايسـته بـه       ارائه شهري و     ها، مديريت بهينه    هاي شهرسازي در شهرداري     ها در پيشبرد برنامه     توانمندي

 اطالعـات در  آوري فـن  پيشنهادهاي اجرايـي و نقـش    ارائههاي موجود و     شهروندان، بررسي موانع توسعه سيستم    

 .باشد رآيندهاي شهرسازي از اهداف شهرداري الكترونيكي در تهران ميبهينه سازي ف

نجـا كـه اكثـر    آكننـد، ولـي از     استفاده مي اطالعاتآوري فن از هاي تهران در امور پشتيباني اداري    اغلب سازمان 

آن كـارگيري   ، در ب  كننـد    اطالعات نمـي   آوري  فنا خود را درگير تدوين سياست يكپارچه        مديران سطح باال شخص   

 .اند براي بهبود وضعيت رقابتي خود ناموفق

ها   در سازمان  آن اطالعات و همچنين اتكا به استفاده راهبردي از          آوري  فنشهر تهران بايد ميزان استفاده خود از        

هـاي    در سطح دولت و طراحي سيستمبه اين منظورريزي راهبردي  به برنامه با اقدام   را به سرعت افزايش دهد و       

تري در اين زمينـه داشـته         هاي بزرگ و استاندارد نمودن، نقش فعال         استفاده از تداركات، عقد قرارداد     دولتي براي 

 البته در شهرداري تهران سعي شده با توجه به موانع موجود كار مردم سريعتر انجـام شـود و در آينـده نيـز                         .باشد

 .دخالت نيروي انساني كمتر شود

 حاضـر ايـن   ه در حـال ، كـ ل ملكي اسـت يها در زمينه مسا ردم به شهرداري درصد مراجعه م  ۷۵  مثال از آنجا كه   

 كلي اقدامات انجام شده براي حل مشكالت شهري شهر تهران بسيار مفيد             بطورخدمات مكانيزه شده است ولي      
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ان اين مشكالت سازماني در دورد و نطلب     سازماني ميهاي حل مشكالت سازماني راه  . ناكافي هستند تأسفانه  م ولي

 .ها است اني به اطالعات در درون و بيرون سازمانـجديد، نياز فرآينده و همگ

جود و فعال  شهرداري مو۲۲ درصد از كل مساحت منطقه تهران به نوعي تحت پوشش قانوني         ۷۰در حال حاضر    

.  برخوردار هستندهاي قانوني و اجرايي نسبي  براي كنترل آن از پشتوانهت تابعهداراوا سازمان  اين ودر آن قرارداد    

اين امر مبين يك نكته بسيار مهم در زمينه چگونگي و پيامدهاي عملكرد سيستم مـديريت شـهري اسـت و آن                    

ايـن  . اينكه بيشتر مراكز پرجمعيت، در داخل محدوده استحفاظي تهران و ديگر شهرهاي اصلي منطقه قرار دارند               

هـاي   برنامه در داخل محدوده تحـت پوشـش مـديريت         بدان معنا است كه عمده توسعه شهري بدون قاعده و بي          

بنابراين علت مشكل را در درجـه اول بايـد در نقـايص، كمبودهـا،               . شهري اتفاق افتاده است و نه در خارج از آن         

 .هاي آن هاي عملكردي و ساختار دروني مديريت شهري جستجو كرد نه در محدوده ناهماهنگي

توانـد   تنهـا راه حلـي اسـت كـه مـي     ) هاي يكپارچه سازماني    سيستم( يهاي جامع اطالعات    طراحي و تهيه سيستم   

 .ها ممكن سازد استفاده بهينه از منابع مشترك اطالعاتي را در درون سازمان

دهد كه توسعه شهري در تهـران      هاي اخير نشان مي     بررسي كيفيت زندگي شهري و تغيير و تحوالت آن در دهه          

 .هاي مثبت و منفي توسعه تعبير كرد توان به رويه  ميداراي دو روي متضاد است كه آنها را

هايي مانند باال رفتن استانداردهاي زندگي شهري، تنـوع يـافتن خـدمات، افـزايش      وجوه مثبت توسعه در شاخص    

هـا بـه      اي شـاخص    شود، ولي وجه منفي توسعه نيز در شهر تهران در پاره            ديده مي ...  و   آوري  فن گسترشدرآمد،  

 . اهده استروشني قابل مش

مندي شهروندان نسبت به محيط زندگيشان، گراني و تورم، فقدان فراغت، دشوار شدن رفت  كاهش تعلق و عالقه

هـاي مختلفـي از وجـه منفـي توسـعه         هاي شهري جنبـه     و آمد، آلودگي هوا، نابساماني و آشفتگي سيماي محيط        

 .نام نهاد» توسعه بحراني«توان  ي كلي مبطورپس توسعه شهري در تهران را . شهري در تهران هستند
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 :ي تهران و آلودگي هوا ترافيك  در كاهش اطالعاتآوري فننقش 
 

درصد جمعيت کل کشور در آن  ۱۰ بيش از     كه ست که مشكل ترافيك و آلودگي هواي شهر تهران         ا ها  الس

ر سـاله نيـز   معيـت هـ   يک معضل اجتماعي در آمده است و با توسعه شهرها و افـزايش ج       بصورتسکونت دارند،   

 .شان مي دهد حادتري خود را نبصورت

اي مانند پرداخـت    انجام كارهاي سادهدست آوردن اطالعات و رفت و آمدهاي شهري به هدف عمده بسياري از

 .باشد كه نياز به مراجعه مستقيم مردم ندارد قبض، عوارض، ماليات، ثبت نام، خريد و دهها مورد ديگر مي

 هـاي سـاده و    انجام كـار و درون شهري براي كسب اطالعات    صد سفرهاي  در ۷۰ ،نجام شده هاي ا    طبق بررسي 

 .به خود كاال و خدمات است صد آن براي دسترسي در۳۰ تنها

هـوا بـه شـدت كاسـته      از طول سفر و به تبع آن از آلودگيكنيم  ساني ره موقع اطالعات، خوب و باگر به مردم

 . ترافيك خواهد داشتخواهد شد و تاثير چشمگيري در كاهش

هاي مصـرفي از   سوخت در شهر تهران از يکسو و ترکيب ناوگان شهري و کيفيت شرايط اقليمي و رشد جمعيت

هواي اين شـهر در کوتـاه    موثر و قابل اجرا را براي کنترل و کاهش آلودگي سوي ديگر دستيابي به راهکارهاي

توانـد   زيست محيطي را کـه مـي   ل اين معضل اجتماعي واي که ح  ساخته است به گونهمدت با موانعي روبه رو

 .سازد مقدور نمي دنبال داشته باشد، بدون آگاهي و مشارکت عمومي تبعات جبران ناپذيري به

ميانگين وضعيت آلـودگي نسـبت بـه         بطوردليل شرايط مطلوب جو و بارش در فصل بهار،          درسال جاري به    البته  

 چـرا کـه بـا     تهران رو به بهبود مي رود،ن معنا نيست که آلودگي هوايبدااست، اما اين  سال گذشته مطلوب تر

کـه  يابند و تـا زمـاني    آلوده کننده هوا رشد بيشتري مي افزايش تعداد خودروها و افزايش جمعيت، منابع توجه به

تـوان   كه مـي  تنها راهكاري .آلودگي هواي تهران ممکن نخواهد بود     ع را ساماندهي نکنيم، کنترل و رفع        اين مناب 

هاي بزرگ دنيا اكنون با استفاده از همين  بسياري از شهر.  اطالعات استآوري فندر اين زمينه به آن رجوع كرد، 

 آنانـد و از طريـق    هـاي ترافيكـي و آلـودگي هـوا كـاهش داده       تا حد زيادي مشكالت خود را در زمينه       آوري  فن

 .اند  و خدمات را در خانه و محل كار فراهم ساختهدسترسي سريع و آسان شهروندان به اطالعات، تسهيالت

 ،دنند از طريق تنفس وارد جريان خون و سپس مغـز شـو            نتوا  هاي معلق در هوا مي      با توجه به اينكه ذرات آالينده     

در تهـران، از  بنـزين    ليتـر هـا  يليونفوت ساالنه هزاران نفر، در اثر آلودگي هواي تهران و بعالوه مصرف روزانه م  

از ديگر  همچنين  . ، كاهش چشمگيري خواهند داشت     اطالعات آوري  فنفراگير شدن   د بود كه با     ني خواه معضالت
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هـاي شـهري،    برنامـه   اثربخشـي ، براي توسعه شـهري )ICT( اطالعات و ارتباطات آوري فنز مزاياي استفاده ا

 .توان نام برد را مي  اجتماعي و بهبود شرايط اكولوژيكيفزايش مقبوليتريزي و ا مشاركت بهتر در برنامه

 

 آورد فوايدي كه شهرداري الكترونيكي در امر ترافيك به ارمغان مي
 

هاي مناسب و ابزارهاي خودكار، عمليات اطالعاتي، مديريتي          ريزي  شهرداري الكترونيكي با استفاده از برنامه     

 .و كنترلي در زمينه حمل و نقل و ترافيك را  بر عهده دارد
 

 :عرضه خواهد نمود  را زيرمزاياي) ITC( نوين دستاوردهايگيري اين سيستم با بكار

 ،)اي، ريلي، هوايي، دريايي اعم از جاده(بهبود سطح ايمني، كارايي و ارزاني در حمل و نقل  -۱

 ،هاي ثابت و سنتي ها نسبت به سيستم وري سيستم باالتر بردن بهره -۲

 ،جويي در نيروي انساني و حذف خطاهاي انساني صرفه -۳

 ،  جويي اقتصادي براي مردم و دولت صرفه -۴

 ،افزايش اعتماد مردم به شبكه حمل و نقل و شهرداري -۵

 ،تسهيل در امداد رساني در مواقع اضطراري -۶

 ،هاي مادي و معنوي ناشي از سوانح و تصادفات كاهش خسارت -۷

 .برقراري ارتباط مناسب بين انسان، وسيله نقليه و راه -۸

 

 :فيك كشورهاي مختلف ترادر IT اي از فوايد نقش نمونه
 

تجربيـات  .  در امر حمل و نقل و ترافيك فوايـد انكـار ناپـذيري را بـه همـراه خواهـد داشـت        ITبكارگيري  

 . مطلب است، كه در زير به برخي از آنها اشاره شده استيكشورهاي مختلف نيز گويا

 :اياالت متحده

 و به هنگام،يل اطالع رساني مناسب  تصادفات، به دل در درصد كاهش۴۰ تا ۳۳ •

 ، درصد كاهش تعداد قربانيان تصادفات، به دليل امداد رساني سريع۴۰ •

 ، درصد در سفرهاي امدادي۵۰هاي عادي و   درصد كاهش زمان سفر در سفر۲۰ •

 ،گويي  و رسيدگي به حوادث و سوانح  درصد كاهش متوسط زمان پاسخ۴۳ •
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 ،ك عوارض درصد كاهش هزينه، پس از نصب سيستم اخذ الكتروني۹۱ تا ۸ •

  ، درصد كاهش زمان تاخير در محل اخذ عوارض۷۱ •

 . درصد افزايش يافته بود۱۱  تنهاها  راهها در حالي كه طول  درصد افزايش ظرفيت عملي راه۴۴ •
 

 ،اي  تصادفات جاده در درصد كاهش۲۵: اروپا

 ، ميليارد دالر سود ساالنه حاصل از كاهش تراكم جريان ترافيك۲/۹: ژاپن

 ،ها  تقاطع در درصد كاهش زمان تاخير۲۰ها و   درصد كاهش زمان سفر در طول محور۱۲: استراليا

 سال آينده بازار محصوالت و ۲۰بيني شده است كه در   پيشITCبا توجه به دستاوردهاي حاصل از پياده سازي    

 . ميليارد دالر برسد۴۲۰ حدودبه  رشد نموده و در مجموع در اين مدت ITCخدمات 

بـه  (اي و امداد رساني در كشور ما و بـاال بـودن شـدت تصـادفات                    وضعيت نابسامان ايمني تردد جاده     با توجه به  

گيـري از   لذا بهـره ) ستا برابر كشورهاي توسعه يافته  ۱۲نحوي كه نسبت تعداد كشته به مجروح در ايران حدود           

 .يابد  در كشور ما اهميتي دو چندان ميITمزاياي 

بينـي نمـود    توان پيش ها مي   در ساير كشورها و نتايج حاصله از اين فعاليت         ITجام شده   هاي ان   با توجه به فعاليت   

سازي اين سيستم در كشور ما عالوه بر كاهش شديد حوادث رانندگي و تصـادفات و افـزايش ضـريب          نتايج پياده 

ي، كاهش زمان امـداد  هاي برون شهر ايمني و بهبود تردد وسايل نقليه و نيز اطالع رساني مفيد و بهنگام در سفر 

 .ه باشدرساني و افزايش رضايتمندي جامعه را در پي داشت

بهبـود جريـان   "با توجه به آنچه كه تا به حال گفته شد، ضروري است كه كشور ما نيز براي رسـيدن بـه هـدف                       

 . استفاده نمايدITاز وجود " سازي اقتصادي در شبكه حمل و نقل بهينه"و " ترافيك

        

 كند  ميارائهاطالعات براي تمامي اقشار جامعه امكانات يكساني  آوري فن
 

 درصد  ۱۰ حدود   هاي نادرست در زمينه ساخت و ساز شهري در گذشته، متاسفانه هم اكنون              به دليل سياست  

اي از عوامـل    مجموعـه ،معلوليت. رغم ميل خود از امكانات و خدمات شهري محروم هستند    شهروندان تهران علي  

گذارد و مانع ادامه زنـدگي فـرد     و اجتماعي است، كه به نحوي در زندگي شخصي اثر سو برجا مي          جسمي، ذهني 

 متاسفانه در جامعه ما به معلولين كه يك سوم آنها داراي معلوليت شديد و بـارز هسـتند،     . شود   طبيعي مي  بصورت

 . نشده استولبه عنوان يك پديده اجتماعي توجه الزم مبذ
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 در حالي كه جانبازان با ايثار تن و نثـار  دهند و لولين را جانبازان تشكيل مير بسياري از معقابل ذكر است كه شما 

اند، متاسفانه جامعه ما در بر آوردن حداقل نيازهاي آنها            جانشان، دين خود را نسبت به كشور و مردمشان ادا كرده          

 .نداشته استاز جمله تردد آسان و راحت و خدمات شهري مطلوب و مناسب گام موثري بر

با بيان اينكه در حال حاضر توجه به جانبازان و معلوالن، مورد توجه مديريت شهري و مورد تاكيد ويـژه شـهردار                     

در دسـتور كـار شـهرداري    بايـد  خدمات به اين شـهروندان   و  امكانات و خدمات شهريارائهتهران است،  محترم  

 .هاي شهري مورد توجه قرار گيرد  مه ريزيفصلي اساسي در برنا  و به عنوان سرقرار گرفتهتهران 

نارسايي و ناسازگاري محيط شهري با وضعيت جسمي معلوالن و وجود انـواع موانـع فيزيكـي موجـود در سـطح                    

 از   نيز در اسـتفاده     را تنها معلوالن، بلكه بخش قابل توجهي از افراد عادي به ويژه سالمندان و كودكان                نه ها،شهر

 ..نموده استمحيط شهري عمال محروم 

شهري بايـد مـورد توجـه قـرار گيرنـد، در نتيجـه                ريزي  از اين پس معلوالن به عنوان سرفصلي اساسي در برنامه         

 آوري  فن،  )معلولين، كودكان و سالمندان   (مناسبترين، ارزانترين و سريعترين راه خدمات رساني به اين قشر جامعه            

 .ز طريق اينترنتدر واقع دسترسي به خدمات شهري ااطالعات است يا 
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 شهر مشهد
 

اي و حتـي فراملـي نقـش و اهميـت بسـزايي را در ابعـاد                   در حال حاظر شهر مشهد با كاربردهاي فرامنطقه       

 نهادهـاي    هـاي   ذا بايستي تمامي سـاز وكارهـا و عملكـرد         ل مختلف توسعه، بخصوص توسعه شهري برعهده دارد      

 و سيسـتمي بـراي   پيدا كرده شكل يابد تا در قالبي ساخت يافته، سازمان         محلي، همسو و همساز با اين روند پويا       

» طرح جامع سيستم يكپارچه شهرداري مشهد« ايفاي نقش و عملكردي درخور آن و اعتبار شهر مشهد با اجراي 

 .پاي بگيرد

 

 :شهر مشهد، نقطه تولد شهرداري الكترونيكي

حوريت شهرداري كه بيشـترين ارتبـاط را بـا مـردم دارد             انتخاب شهر مشهد به عنوان شهر الكترونيكي با م        

 از سراسـر     در سـال    ميليون مسافر  ۱۳توان به حضور      داليل متعددي را به همراه داشته است كه از جمله آنها مي           

 اطالعـات و آشـنا نمـودن        آوري  فـن  اشاره كرد كه بهترين عامل در اشاعه فرهنگ استفاده از            اين شهر كشور به   

 به ساير نقـاط     آنكشور به خدمات مناسب آن خواهد بود كه زمينه فرهنگي الزم را براي توسعه               بخشي از مردم    

شهر مشهد به عنوان دومين شهر بزرگ كشـور و يكـي از چهـار نقطـه اصـلي توسـعه وسـيع                    . دبوكشور خواهد   

 .باشد هاي دولت مي  اطالعات در برنامهآوري فن

 

 : مشهديرونيك رفته در تدوين سند شهر الكتبكارفرضيات 

موارد زير به عنوان چهار چوب اوليه و پايه        . هاي زير در نظر گرفته شده است        در تدوين اين سند پيش فرض     

 :هاي تدوين شده در اين سند قرار گرفته اند ها و طرح تعريف چشم اندازها، راهبردها، سياست

 ، مشهدكيشهر الكترونيها با محوريت شهرداري در   طرحارائهانجام تحقيقات و  •

 ،ها ها و پروژه شهرداري به عنوان ناظر و هماهنگ كننده طرح •

 ،ها ها و پروژه بخش خصوصي به عنوان مجري طرح •

 ، اطالعات و ارتباطاتآوري فنهماهنگي با سند راهبردهاي توسعه  •

 .توانايي نيروي انساني موجود در ايجاد و اداره شهر الكترونيكي •



 ٣۴

  :شهدطرح شهرداري الكترونيكي شهر م 

 جهان به قصد توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و          يشهر الكترونيكي مشهد نيز همپاي ساير شهرهاي الكترونيك       

در مرحله اول شهرداري الكترونيكي . رود  يك شهر مدرن به سمت الكترونيكي شدن پيش مي    ، به سمت  فرهنگي

سـپس سـاير    .  كنـد  ارائـه هري   درصـد از خـدمات شـ       ۵۵تواند نزديك بـه       اجرا خواهد شد كه خود به تنهايي مي       

هاي دولتي و خصوصي با الكترونيكي شده به مجموعه شهرداري پيوسته و در نهايت كـل شـهر مشـهد،                  سازمان

 .الكترونيكي خواهد شد

 امكـان ايجـاد     ،المللي  اي و كمبود تجربيات ملي و بين        هاي بودجه   از آنجا كه در حال حاضر با توجه به محدوديت         

باشـد و از طرفـي    و اينترنتي بصورت گسترده در همه شهرهاي كشـور ايـران مقـدور نمـي          شهرهاي الكترونيكي   

 در اين راستا پيشـنهاد شـهر الكترونيكـي مشـهد بـا               لذا استقرار و دستيابي به آن نيز امري الزم و ضروري است          

 .محوريت شهرداري اين شهر مورد توجه قرار گرفت

ساالري در مديريت شهري، دسترسي به خدمات شـهرداري بـدون       مشهد با چشم انداز شهروند       شهر الكترونيكي 

 خـدمات مطلـوب، سـريع و كـم هزينـه بـه              ارائـه هاي شهرداري براي      محدوديت زماني و مكاني و ارتقا سازمان      

 مشـهد   شهر الكترونيكي بدين ترتيب   . هاي كاربردي خاص خود را دارد       ها و طرح    ها، سياست   شهروندان، ماموريت 

 تسـهيل   را در ايران زمينه اجراي دولـت الكترونيـك در سـطح كـالن در كشـور            الكترونيكي شهربه عنوان يك    

سازد و اين قابليـت     فراهم مي   را بخشد و امكان دسترسي شهروندان ايراني به كليه حقوق خود در هر سطحي              مي

هـاي   ، بلكـه در رقابـت  كند تا نه تنها آنها بتوانند از خـدمات شـهرداري الكترونيكـي اسـتفاده نماينـد       را ايجاد مي  

 .مند گردند  و از امكانات بالقوه آن بهرهنمودهاقتصادي جهان نيز شركت 

اند، شهرداري  ها محور توسعه در ايجاد شهرهاي الكترونيكي بوده با توجه به تجربيات جهاني كه در آنها شهرداري    

رود بـا    گرفته است و اميـد آن مـي         مشهد را بر عهده    يمشهد مسئوليت تهيه اولين سند راهبردي شهر الكترونيك       

هاي  گام اول و تعميم آن به ساير نهادهاي دولتي و خصوصي شهر مشهد در     گاماجراي شهرداري الكترونيكي در     

 .يابد اي نزديك تحقق   مشهد با همكاري دولت، در آيندهشهر الكترونيكيبعدي، اجراي كامل 

 و تحقيقاتي است كه به عنوان اولين مرحله در اجراي شهر     نتيجه مطالعات مشهد   شهر الكترونيكي سند راهبردي   

كميت و كيفيت برپايي يك شـهرداري الكترونيكـي داراي          .الكترونيكي با محوريت شهرداري مورد نياز بوده است       



 ٣۵

. توان به نتيجه مطلوب دست يافـت  آنچنان اهميتي است كه فقط در سايه يك سند راهبردي دقيق و منطقي مي      

 شهروندان  انتظاراتهاي الكترونيكي را چنان تنظيم نموده كه          ها، راهبردها و سياست     ند چشم انداز  در واقع اين س   

 .و كارفرما در تشخيص ضرورت استقرار شهرداري الكترونيكي برآورده شده و مسير اجرايي آن مشخص باشد

 

 : مشهديچشم انداز شهرداري الكترونيك

 ،ن در همه جا و همه وقت خدمات مطلوب به شهروندان و مسافراارائه •

 ،ايجاد يك شهر نمونه براي زندگي، كار و تفريح •

 .هاي كاري مشخص و شفاف فرآيند •
 

 :راهبردهاي شهرداري الكترونيكي مشهد

 ،ايجاد و توسعه زير ساختار اطالعاتي با ظرفيت باال در شهرداري •

 ،نظارت هوشمند با ارتقا خدمات شهري و امور مرتبط با شهرداري •

 ،هاي مديريتي و عملياتي شهرداري ه سازي سيستميكپارچ •

 ،ايجاد منابع پايدار درآمد براي شهرداري •

ايجاد پايگاه اطالعات شهري به منظور اطالع رسـاني بـه موقـع مـديران جهـت اخـذ تصـميم در             •

 . مديريت شهري

 
 

 :هاي شهرداري الكترونيكي مشهد سياست

 ،رونيكيشهر الكتصرف منابع مالي در راستاي چشم انداز  •

 ،شهر الكترونيكيهاي ايجاد شده در  ها و خط مشي حمايت از رويه •

 .ترويج فرهنگ كار گروهي و مشاركت •
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 :نتيجه گيري

هـاي   بدون اين كار سيستم. ريزي جامع و يكپارچه است گسترش خدمات شهري مبتني بر وب نيازمند برنامه   

 هر .دسترسي به انها ممكن نباشدد بود كه نايري خواههاي مختلف به مثابه جز     ايجاد شده در يك شهر و سازمان      

پردازد كه حاصل آن سـردرگمي كـاربران و عـدم كـارآيي                خدمات خود مي   ارائهسازمان با رويكرد خاص خود به       

از همه مهمتـر اينكـه خـدمات مبتنـي بـر وب در يـك شـهر و مكـان          . مناسب خدمات مبتني بر وب خواهد بود      

ها، بتواند نيازهاي بـين    است كه با ارتباط منطقي بين تمام سازمان       ا   كارايي الزم را دار     زماني ،  جغرافيايي گسترده 

هـاي   رسيدن به اين موقعيت نيازمند تدوين برنامه جامعي است كه جهت گيـري . سازماني كاربران را برآورده كند    

شـهر  د راهبردهـاي  سـن . هاي مختلف را در رسيدن به اهداف كالن يـاري دهـد   كلي را مشخص كرده و سازمان  

ها و نهادهـا بـا     كليه سازمان الزم است بعد از نهايي شدن سند راهبردي،      .  اولين قدم در اين راه است      الكترونيكي

محور قرار دادن آن و تحت راهنمايي و هدايت شـوراي راهبـردي پيشـنهادي، بـه تعريـف و اجـراي شـهرداري                   

ها و پذيرش محوريت يك سازمان يـا    در تهيه و اجراي طرحها هماهنگي و همكاري سازمان    .الكترونيكي بپردازد 

اميـد   .نهاد، مهمترين اقدامي است كه براي به ثمر رسيدن اهداف شهرداري الكترونيكي بايد در نظر گرفته شـود                 

 اطالعات در سـطح   آوري  فن خدمات با استفاده از      ارائهاست اين حركت آغازي باشد براي گسترش هر چه بيشتر           

 .هي براي كاهش شكاف الكترونيكي در ايرانكشور و را
 

 :جمع بندي مفاهيم مطرح شده

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ونيكيشهرداري الكتر دولت الكترونيكي

 

 شهروند الكترونيكي

 

 شهر الكترونيكي
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 مديريت دولتي
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 مديريت صنعتي
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 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

 
 )١٣٧١تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١
 )١٣٧١پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -٢
 )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣
 )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤
 )١٣٧١ زمستان( طرح اسكان سريع -٥
 )١٣٧٢بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -٦
 )١٣٧٢بهار ( مهار آب با آب -٧
 )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨
 )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩

 )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠
 )١٣٧٢تابستان (» كشورهاي مختلفتجربيات  «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١
 )١٣٧٢پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-١٢
 )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣
 )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-١٤
 )١٣٧٢زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم  ماسيون و بهينه اتو-١٥
 )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦
 )١٣٧٣بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -١٧
 )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨
 )١٣٧٣بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-١٩
 )١٣٧٣هار ب( انرژي خورشيدي -٢٠
 )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١
 )١٣٧٣تابستان ( شهر سالم با آمورتون -٢٢
 )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي   كاربرد سيستم- شهر سالم-٢٣
 )١٣٧٣تابستان (كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  اصول طراحي براي افراد داراي - شهر سالم -٢٤
 )١٣٧٣پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -٢٥
 )١٣٧٣پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦
 )١٣٧٣پائيز ( مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده -٢٧



 )١٣٧٣زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨
 )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي   يريت بار و مديريت انرژي در شبكههاي مد   سيستم-٢٩
 )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠
 )١٣٧٤بهار ) (در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١
 )١٣٧٤بهار (جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني    صرفه-٣٢
 )١٣٧٤تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -٣٣
 )١٣٧٤پائيز ( بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط - شهر سالم -٣٤
 )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥
 )١٣٧٥زمستان (نتي و پيشرفته  معرفي روشهاي س-ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦
 )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧
 )١٣٧٦بهار ( استفاده از  ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها -٣٨
 )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩
 )١٣٧٧تابستان ( باز اداري هائي نوين به طراحي فضاي   نگرش-٤٠
 )١٣٧٧زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١
 )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-٤٢
 )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣
 )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني   غيردولتي جهت اجراي طرح هدايت منابع مالي و فني -٤٤
 )١٣٧٨زمستان (  پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -٤٥
 )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦
 )١٣٧٩پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧
 )١٣٧٩زمستان (افيكي كودكان  شهرك تر-٤٨
 )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-٤٩
 )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -٥٠
 )١٣٨٠پاييز ( روشنايي   محيط :ول جلد ا-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١
ــتانداردهاي عملكــرد حســي:  بخــش اول- تنظــيم شــرايط محيطــي -٥٢ ــي   محــيط-اس  هــاي صــوتي و حرارت

 )١٣٨٠پاييز        (
 )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣
 )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤



 توليـد و كنتـرل نـور و صـدا     :  جلـد اول -سيسـتمهاي كنتـرل محـيط    :  بخـش دوم - محيطـي    تنظيم شرايط  -٥٥
 )١٣٨٠زمستان       (

  حرارت توليد و كنترل:  جلد دوم-كنترل محيط  سيستمهاي:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦
 )١٣٨٠زمستان  (
 )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧
 )۱۳۸۱تابستان(سيستم جامع محيطي :  جلد سوم-هاي كنترل محيط سيستم:  بخش دوم- تنظيم شرايط محيطي-۵۸

 )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹
 )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰
 )١٣٨١ زمستان () نگهداريهاي تكثير و كاشت و روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱
 )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲
 )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيك  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳
 )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيك  :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴
 )۱۳۸۲تابستان (     » شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار « و پايدار  ساختمانهاي سبز-۶۵
  )۱۳۸۲تابستان ( دولت الكترونيك :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶
  )۱۳۸۲پاييز (  كليات –بخش اول ): حرا ( هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷
  )۱۳۸۲اييز پ( بازاريابي الكترونيك :  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸

 
 : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده

 )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه( حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ -
 )١٣٧٢زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -
 )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هران هاي شمالي ت  اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-
 )١٣٧٢زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -
 -)بخش شهر سالم(تهران   شهرداري  ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك-

 )١٣٧٢پائيز  (
 )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -
 )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم(هي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي  سازماند-
 )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -
 )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-
 )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-



 )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران   صنايع دستي در كوهپايه بازارچه -
 

 :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده
 )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES) سازة پاركينگهاي طبقاتي -١
 )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢
 )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣
 )١٣٧٥ -دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه (ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤
 -سازمان برنامه و بودجه   و تدوين معيارهاي دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

١٣٧٥( 
 

 : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي
 )ره شهر: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١
 )ره شهر: مترجم (ELECTRICAL GROUNDING) اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢
 
 
 


