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 یدهچک

 دانش ينا از استفاده و کشورمان یشهرها یکیالکترون اداره یبرا یسازبستر و اطالعات یفناور یریکارگه ب امروزه لزوم

ی، با توجه به حجم باالی کاری مديريت شهری و در رأس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. امورشهر یسامانده یبرا

های سنتی نظران، روششود که بدانیم در حال حاضر، از ديدگاه بسیاری از صاحباهمیت اين موضوع زمانی آشکارتر می

، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. شهرهايژه در کالنبه وهای قديمی آن، در بسیاری از موارد شهرداری و شیوه

شده شهروندان در کاهش زمان اتالفیک که مواهبی چون الکترون های نوين مانند شهرداریبنابراين، لزوم استفاده از روش

محیط زيست، افزايش اشتغال و بهبود مديريت پايدار  یتر امکانات، کاهش آلودگبهتر خدمات، توزيع عادالنه هترافیک، عرض

تواند انقالبی در زمینه مديريت شهری به وجود آورد. در همین یمرا در پی دارد،  داریهای اجتماعی شهراز ويژگی یشهر

شهرداری الکترونیک در با عنوان نمونه پژوهش تحلیلی به بررسی وضعیت موجود  -توصیفی روشارتباط، مطالعه حاضر با 

های بسیار مثبتی که در زمینه شهرداری در کنار برخی حرکت دهد کهیمنتايج نشان  .شهر قم پرداخته استکالن

ی از افراد متخصص جوان مندبهرهشهر انجام شده است، همچنان برخی از مشکالت نیز مانند ضعف الکترونیک در اين کالن

زآمد، در برخی از های الکترونیکی و رویستمسو آشنا به مسائل روز الکترونیکی، ضعف آموزش کارکنان در زمینه آشنايی با 

ها و پیشنهادهای ارائه شده، مشاهده، عالوه بر مداری )ارباب رجوع( و ... وجود دارد. در مجموعمواقع عدم وجود مشتری

تواند از یمشهر قم در آينده توان گفت که کالنیمگرفته و نیز اسناد موجود از شهرداری مورد پژوهش، های صورتمطالعه

 و پیشروان عرصه شهرداری الکترونیک در کشور باشد. هاقطب

 شهر قم ه پايدار شهری، شهرداری قم، کالنتوسعالکترونیکی، یشهردار: مديريت شهری، یدیکلهای واژه

 .JEL: M15, M54, R11بندی طبقه
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 مقدمه  -1

یری شهر صنعتی، شاهد گشکلآغاز در دنیايی که با 

 لحجا  بجه رشد جمعیت و افجزايش تعجداد و انجدازه شجهرها     

باشیم )زيجاری و همکجاران،   یمی و يا توأماً کالبدیتی، جمع

 ،(Marshal et al., 2005)( و 0911؛ نظريججان، 0911

 یهجا نظجام  یجه کل اطالعاتی، های نوين ویفناور از استفاده

 ییراتتغ دستخوش را یحکومت يی،قضا یقاتی،تحق ی،ادار

 يجن ا دامنه گسترش کهیطوره بکرده،  یشگرف تحوالت و

مجدير و مرججع اصجلی     عنجوان بجه هجا  یشجهردار  به یفناور

)سجعیدنیا،   رسجیده اسجت   کننده اداره امور شجهر، هماهنگ

ی، تحت تأثیر افزايش مديريت شهر. در اين ارتباط (0919

مشجکالت مجرتبط بجا اداره مناسجب و     روزافزون مسائل و 

 ی جهجت تهیجه  اهوشجمندانه برنامه  بهینه شهر، نیازمند

احتیاجات حال و آينده شجهروندان و شهرنشجینان    هکلی

هجای پجارادايم غالجب توسجعه     يشجه اندبجا   سوهم تااست 

پايدار، موجبات کاهش مسائل و مشکالت شهری شجود.  

 بشر گاهسکونتين مهمترشهرهايی که امروزه به عنوان 

(Pauliet, Friedrich, 2000) يباً دو درصجد از سجط    تقر

 کججلدرصججد از  15 و (Jim et al., 2010)ین زمججه کججر

و تغییجرات   انجد دادهی ججا یا را در خجود  دنی شهریت جمع

وسیعی نیز از مقیاس محلی تا جهانی در کاربری و پوشش 

. (Jun Yu, Nam Ng, 2007)زمین ايججاد نمجوده اسجت    

ی بجه  اعمجده ، سجهم  درحال توسعه یکشورهاین، بين ادر 

لحا  افزايش جمعیت و سط  اشجغال کجره خجاکی دارنجد،     

 4/4 ( بجه 2125)ينده سال آ 05 در آنهاجمعیت  کهیطور

( کجه ايجن فراينجد    0931ی، مهدید )خواهد رس نفر یلیاردم

ی و خلجج  شججهری نججواح کنتججرلیرقابججل غباعججت توسججعه 

 ،(Ortega, McGregot, 2011) يجد جدی هجا گجاه سکونت

خواهد شد. شهرنشینی کنونی در بسیاری از اين کشجورها،  

های شجهری نبجوده و مطالعجه ججدی     يرساختزمتناسب با 

مجداران را  یاستسيزان شهری و همچنین ربرنامهمديران و 

ايجن   .(AL-Ahmadi et al., 2008)موجب گشته اسجت  

های دولتی و خصوصجی را بجه فکجر    مسائل، مديران سازمان

ينی مانند شهرداری الکترونیکجی،  نوردهای يکرواستفاده از 

های الکترونیکی انداختجه اسجت   سرويس یکی،الکترون دولت

هجای مجدرن و   یافترهگیری از مزايای اين تا بتوانند با بهره

اسجتفاده از اينترنجت، نیازهججای خجود را بججا هزينجه کمتججر و     

يجن  ايکجی از   شان ارائجه دهنجد.  سادگی بیشتر به مخاطبان

خدمات متعجدد و   کهی مخاطبان باالبا حجم  که هاسازمان

ی شجهردار کننجد، در ارتبجاط اسجت،    یمج ی را طلجب  مختلف

ی متنجوعی چجون جريجان عبجور و     هجا حوزهدر  کهباشد یم

يش عمجومی، مسجکن، کجاربری    آسجا مرور در شهر، رفجاه و  

زمین، تفري ، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسجات زيربنجايی و ... بجا    

ی بججا اگسججتردهیججف طيججد بججه باشججهروندان سججروکار دارد، 

یازهججای گونججاگون و درحججال رشججد شججهروندان، خججدمات  ن

. بجه  (0912 )شجیعه،  یفیت مطلوب ارائه دهجد کی با متنوع

کجه شجهرها   ای يجده عدهمین دلیل و با توجه به مشجکالت  

خصوصاً در کشورهای درحال توسعه با آن روبرو هسجتند و  

ها، خود یشهرداراز آنجا که مديريت شهری و در رأس آن 

حاصل يک سجری نیازهجای عمجومی اسجت، عجدم بجرآورده       

شدن اين نیازها و تشديد مشکالت مجذکور در اثجر فقجدان    

هججای نججوين ارتبججاطی و  دسججتیابی و اسججتفاده از سیسججتم 

مانند الکترونیکی نمودن جريانات، باعجت افجزايش   مديريتی 

احتمال اخجالل در زنجدگی شجهری و نارضجايتی عمجومی و      

تججوان گفججت کججه یمججشججود. در مجمججوع یمججاتججالف منججابع 

مفججاهیمی چججون شججهرداری، حکومججت محلججی و مججديريت 

کننجد  یميکپارچه و واحد شهری در کنار يکديگر معنا پیدا 

های نجوين مجديريتی   روش ( که استفاده از0910)رضويان، 

چون شهرداری الکترونیکی، ضمن نزديکی به آرمجان بلنجد   

ی اطالعجات ی هجا بانجک توانجد بجه ايججاد    توسعه پايجدار، مجی  

روزی، متمرکز و يکپارچجه الکترونیکجی بجه صجورت شجبانه     

 کجاهش های مختلف شهرداری، یل در هماهنگی بخشتسه

داری و ی و مناسجب بجین شجهر   تعجامل ارتبجاط   فساد اداری،

شهروندان، امکان رفع مشکالت آنان با بیشترين سجرعت و  

یشجنهادات از  پهجا و انتقجادات و   امکان پیگیری درخواسجت 

شجدن مراجعجه   ترافیک شهر با کم کاهشسوی شهروندان، 

ین سججطو  بججی شججهريججع عادالنججه خججدمات توز حضججوری،

يت مجردم بیانجامجد   رضجا سجط    باالرفتنمختلف جامعه و 
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(Christopher, 2005)      کجه در ايجن تحقیج ، شجهرداری

ی مهم ايران، از ايجن  شهرهاکالنشهر قم به عنوان يکی از 

حیت )شهرداری الکترونیکی( مورد مطالعه و بررسجی قجرار   

 گرفته است.

قدمت و اهمیتی که شهر و شهرنشینی دارد، 

صاحبان قدرت و انديشمندان همه قرون و اعصار را 

ف جسم و رو  شهر درنگ ی مختلهاجنبهتا بر  واداشته

های زندگی شهری را دريابند یمندقانونکنند و بکوشند 

يی کنند. بر جوچارهو برای حل مسائل شهر و شهرنشینی، 

اين اساس و با توجه به مقدمات مذکور، مقوله شهرداری 

الکترونیک، از مباحت جديد در عرصه مطالعات شهری و 

وجه واقع شده و باشد که امروزه مورد تیممديريتی آن 

مباحت مختلفی پیرامون آن برقرار است که در اين قسمت 

تر آن از ديدگاه پژوهشگران اين عرصه یجزئبه بررسی 

شهرداری الکترونیک، برخالف رويکردی شود. یمپرداخته 

يژه به وکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و 

به  شود، عبارت از دادن رايانهیمخاورمیانه مشاهده 

های قديمی يهرومقامات و کارمندان دولتی، خودکارکردن 

روی وب سايت  هاوزارتخانهيا صرفاً ارائه اطالعات نهادها و 

، ترسادهی نیست. به بیان اوزارتخانههای يتساوبيا ايجاد 

فناوری اطالعات و ارتباطات، کامپیوتر، اينترنت، 

و ادوات ارتباطی همراه و مانند  هادادهافزار، پايگاه سخت

ها همگی از مظاهر و نمودهای ظاهری اين يناآن نیست. 

همین درک . (Couclelis, 2001)تکنولوژی هستند 

بینانه از فناوری اطالعات و ارتباطات است که در کوته

عمل موجب بروز هرج و مرج در مديريت شهری و 

قربانی،  ،رويکردهای مرتبط با آن شده است )سرفرازی

(. شهرداری الکترونیک، عبارت است از استفاده از 0914

کردن ، برای متحول1(ICT)اطالعاتی و ارتباطی  فناوری

های مرتبط که از اين طري  شهرداری، دولت و ارگان

رو يناهرچه قابل در دسترس، کارآمد و پاسخگو باشند. از 

ری یکارگبهشهرداری الکترونیک، در برگیرنده توسعه و 

ها، یاستسهای اطالعاتی و نیز تدوين و اجرای يرساختز

                                                           
1- Information and Communication Technology  

قوانین و مقرارت الزم برای تسهیل عملکرد جامعه 

اطالعاتی و ديجیتال است که در برگیرنده موارد ذيل 

 :باشدیم

 ايجاد شرايط بیشتر به اطالعات دولتی و سازمانی 

   بهبود مشارکت شهروندی و مدنی از طري

به عموم مردم برای تعامل با توانايی بخشیدن 

 ایمقامات دولتی از طري  ارتباطات تعاملی شبکه

 تر پاسخگوتر ساختن از طري  توانايی شفاف

 های فسادها و کاهش فرصتساختن فعالیت

 های توسعه در مناط  روستايی و ايجاد فرصت

 محروم

واقع شهرداری الکترونیک، از فناوری برای انجام  در

طري  تقويت شفافیت، حذف فاصله و ديگر  اصالحات از

و توانمندسازی افراد برای مشارکت در فرايندهای  هاشکاف

کند یمگذارد، استفاده یمن تأثیر آناسیاسی که بر زندگی 

(Stephen et al., 2003). 
 شهرداری الکترونیکی،الکترونیکی: شهرداری

خدمات  گیری از فناوری اطالعات،سازمانی است که با بهره

 صورت آسان، سريع، بهخود را در حوزه وظايف شهرداری، 

اين  دهد.قابل دسترسی و ايمن به شهروندان ارائه می

 شبکهی و بیشتر از طري  روزخدمات به صورت شبانه

یکی الکترونداری شود. در شهریمينترنت ارائه ای جهان

وظايف زير بايد انجام شود: تأمین و به روز رسانی 

تبادل اطالعات اجتماعی  الين،ه خدمات آنارائاطالعات، 

(Larsen, Rainie, 2002).  های يگر، زيرساختدی سواز

 الزم برای توسعه شهرداری الکترونیکی به شر  زير است:

 تربیت نیروی متخصص،  های فرهنگی:ساختزير

اند و آموزش کارکنان شهرداری که در ارتباط با پروژه

 .سازی، تبلیغات و ... فرهنگ به همراهآموزش شهروندان 

 :شامل شبکه فیبر نوری، زيرساخت مخابراتی 

اينترنت و اينترانت و در اختیار قرار دادن اينترنت 

 ها و ادارات.بنگاه پرسرعت برای شهروندان،

 مججدد  افزاری: شامل مهندسجی  های نرمزيرساخت

سجازی بجا   فرايندها و توسعه خدمات الکترونیجک، يکپارچجه  
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افزارهججای کججاربردی و توسججعه  سیسججتم اطالعججاتی و نججرم 

 سايت رسمی شهرداری.وب

 های حقوقی: که شامل قوانین و مقررات زيرساخت

 است.

دی از شجهرهای کشجور   در حال حاضر، در تعداد زيجا 

در هیچ  اماطر  شهرداری الکترونیکی تحت بررسی است، 

سازی نشجده اسجت، ولجی    یادهپيک به طور کامل طراحی و 

اين امر با جديت بیشتری در حجال   کشورشهرهای در کالن

دفاتر  داده، مرکزاندازی راه يی مثل:هاطر و  استپیگیری 

يريت و کنتجرل  مجد پورتال شهرداری،  یکی،الکترونخدمات 

سججامانه  یو الکترونیکججی،آرشججیون اداری، اتوماسججهججا، طججر 

هجای  یجت سجامانه  امنی، نوسجاز سازی شهرسازی و يکپارچه

شججهر در آن صججورت گرفتججه اسججت   کاوشججگر و شججهرداری

 (.0)جدول 

 یکیالکترون یشهردار توسعه یزیربرنامه کالن رئوس -1جدول 

 عنوان حوزه ردیف

 زيرساخت 1
سازی شهرداری های الزم برای پیادهريزی زيرساختمطالعه و برنامه

 الکترونیک

 برنامه فرهنگی وتوسعه نیروی انسانی آمادگی الکترونیکی 2

 پیشنهاد در مورد مراحل توسعه شهرداری الکترونیک مراحل توسعه 3

 برنامه توسعه دورکاری در شهرداری دورکاری 4

 برنامه توسعه آموزش الکترونیک در شهرداری آموزش 5

 برنامه توسعه تجارت الکترونیک در شهرداری تجارت الکترونیک 6

 برنامه توسعه تفريحی و سرگرمی مجازی سرگرمی 7

 پیشنهاد خدمات الکترونیکی برای توسعه شهرداری الکترونیکی خدمات الکترونیک 8

 مهندسی مجدد 9
فرايندهای مربوط به خدمات الکترونیکی شهرداری مهندسی مجدد 

 الکترونیک

 برنامه توسعه استفاده از تلفن گويا و پیام کوتاه در شهرداری الکترونیک های ارتباطیکانال 11

 طر  مديريت دانش در شهرداری مديريت دانش 11

 شهروندگرايی 12
شهروندگرايی در مداری و های متداول مشتریحرکت در سمت چارچوب

 شهرداری الکترونیک

 بستر قانونی 13
گذاری و ايجاد بستر قانونی برقراری شهرداری پیشنهاد در مورد قانون

 الکترونیک

 ( 1389)قیانچی،  منبع:              

از مزايای اقتصادی : الکترونیکی داریمزایای شهر

توان به کاهش الکترونیکی می داریطر  شهرسازی پیاده

در نتیجه  یگذارهي، افزايش سرمایتردد شهر یهانهيهز

در مصرف  يیجو، صرفهیگسترش ارتباطات جهان

به خاطر  یتسهیل انجام امور اقتصاد و محدود یهاسوخت

کاهش زمان اتالف  خدمات اشاره کرد. هبودن ارائساعته 24

بهتر خدمات، توزيع  هعرضشده شهروندان در ترافیک، 

محیط زيست، افزايش  یتر امکانات، کاهش آلودگعادالنه

های از ويژگی یاشتغال و بهبود مديريت پايدار شهر

مهمترين اثرات  الکترونیکی است. داریاجتماعی شهر

سريع، انتشار  یرساناين شهر نیز شامل اطالع یفرهنگ

، ايجاد یازنشريات الکترونیکی برای شهروندان، آموزش مج

 ینگرجهان ی، افزايش سواد و ايجاد نوعیتالیجيکتابخانه د

 کندفرهنگ کمک می یاست که به افزايش رفاه و ارتقا

Odendaal, 2003)). الکترونیکی  داریشهر در ،واقع در

های بلند، ديگر شهر به مثابه کالبدی که ساختمان

 بر را در یطیمح های زيستهای پرترافیک و آلودگیخیابان

آن تعامل میان  نیست، بلکه شهری است که در ،ردیگیم

يابد و اين والن اهمیت بیشتری میلشهروندان و مس

تعامالت دو سويه است که محیط اجتماعی مطلوبی را برای 

در مورد  ژهيواين موضوع به کند.شهروندان ايجاد می
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ی سو بهراهی در واقع که  شهرها اهمیت داردکالن

 در مديريت شهری است. یدساالرشهرون

سازی شهرداری الکترونیک: ضرورت پیاده

های الزم برای تحق  اين امر را ینهزمعومل متعددی، 

تر آورد که همگی ناشی از فناوری و پیچیدهیمفراهم 

برای پاسخ به اين پیچیدگی  هادولتشدن بشر است و 

کنند. یمناگزيرند که اقدام به ايجاد شهرداری الکترونیک 

 ين اين عوامل عبارتند از:مهمتر

 اطالعات:  یفناور ژهيو به و ديجد یهایرشد فناور

در حال  یو به صورت تصاعد ندهيبا نرخ فزا یامروزه فناور

قدرت  د،يگویمورد م نيدر ا 0رشد است. قانون مور

. قانون مت شودیماه دو برابر م 01هر  ها،انهيرا یمحاسبات

توان  زانیشبکه به م کيرشد  زانیم د،يگویم زین 2کالف

قانون  ت،يکنندگان از آن شبکه است و در نهادوم استفاده

ماه،  02ها هر شبکه یارتباط یرهایمس د،يگویم 9درزیلگ

 د،يآیفوق بر م یها. همانگونه که از مثالشودیسه برابر م

امر در  نيبوده و ا اديز اریاطالعات بس یسرعت رشد فناور

 زین یرمانند شهردا یاز جمله مؤسسات دولت هادهيپد یتمام

  .داشته است یشگرف راتیتأث

 در بخجش   یاقتصجاد  یهجا بنگجاه  یگجذار هيسرما

 یهجا یگجذار هيسرما یاقتصاد یهااطالعات: بنگاه یفناور

انجد و  اطالعجات اعمجال کجرده    یفنجاور  هنیرا در زم یکالن

به  یجهت پاسخگو زین یمانند شهردار یدولت یهابخش

خجود و   نیو کم کردن فاصجله و شجکاف بج    یکنون طيشرا

 خصوص است. نيدر ا یگذارهياز سرما ريدولت، ناگز

 اسجتفاده از آن:   یعموم یریو فراگ نترنتيرشد ا

در حال حاضر مجورد اسجتفاده    یمجاز یو فضاها نترنتيا

کنندگان از آن از شهروندان است و شمار استفاده یاریبس

در کنجار   یژگيو نياست. ا شيروز به روز در حال افزا زین

مجردم ماننجد    یو بروز مسائل مختلف برا تیجمع شيافزا

 یزنجدگ  رامونیبا مشاغل و موضوعات پ اديز یهایریدرگ

ی کج یو الکترون نترنجت ياز ا یریکجارگ روزمره، ضجرورت بجه  

                                                           
1- Moor Law 

2- Metcalf Law 

3- Gilders Law 

 یهججا و نهادهججاارگججان یاز سججو یکججار انججاتيجر نمججودن

از  یکججججيکججججه  یماننججججد شججججهردار یمختلججججف ادار

مجردم اسجت را    یبرا یدولت ینهادها نيترکنندهپرمراجعه

 .دينمایدوچندان م

 یاقتصجاد  یهاانتظارات شهروندان و بنگاه رییتغ :

نحجوه و   زیانتظارات مردم در مورد خدمات، محصوالت و ن

اسجت و   رییج طور روزافزون در حجال تغ آن به هئاار تیفیک

 نيباشد و ا ازهاین نيا یبتواند پاسخگو ديبا زین یشهردار

 یهججایشججهردار  يججمگججر از طر شججودینمجج سججریامججر م

 .کیالکترون

 یاز رقابت: شهرها یناش یو فشارها شدنیجهان 

 و مشاغل و کارگران ماهر ه،يجذب سرما یمختلف برا

 يیو از سو باشندیم یديبا هم در رقابت شد انگردشگر

 ش،يبه منظور فروش کاالها و خدمات خو زین شدنیجهان

 کیالکترون یشهردار سیمختلف را وادار به تأس یشهرها

 .(0919 ،یوردا ،يی)رضا کنندیم

راهکارهای شهرداری الکترونیکک در جهکت   

شجهرداری الکترونیجک بايجد در    سطح خدمات:  ارتقای

سط  خدمات و کیفیت زنجدگی شجهروندان    ارتقایجهت 

در راستای نیل به سمت توسعه پايدار، در هريک از ابعجاد  

بیججان شججده تججالش کنججد. بججه همججین دلیججل در کلیججه     

گیجرد، بايجد   یمج هايی کجه در ايجن راسجتا صجورت     فعالیت

 راهکارهای زير نیز در نظر گرفته شود؛

 مشتريان و  سازی نحوه ارائه خدمات بهساده

 تسهیل دسترسی به آنها

  تسهیل دسترسی مشتريان به اطالعات از اين

ری، جايگزين بوروکراسی اداری مداطري  که مشتری

 شود

 ن بهبود وضعیت پاسخگويی به مشتريان و تضمی

 پاسخگويی در خصوص نیازهای آنها

 سازی فراينجدهای کسجب وکجار مؤسسجات،     ساده

سججازی و حججذف پارچججهکهججا از طريجج  يکججاهش هزينججه

 های زايدسیستم
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      افزايش میزان خالقیجت از طريج  بجه کجارگیری

 ،هججای نججوين مججديريتی و شججهروندمداری )بمانیججان روش

 (.0911فر، رضايی

شده شکهرداری الکترونیکک در   تجربیات پیاده

در حال حاضر بسیاری از شهرهای جهان، به ويجژه  جهان: 

شهرها و مراکز مهم جهانی، با سرعت در حال حرکت کالن

به سمت برقجراری ملزومجات ايججاد شجهرداری الکترونیجک      

تواننجد، بجا   یمج اسجت کجه   باشند. چرا که در اين شرايط یم

 هجا سجازمان کاستن از حججم بجاالی رفجت و آمجد بجه ايجن       

)شججهرداری(، از بججروز بسججیاری از مسججائل تبعججی آن نیججز   

انجداز آن را در  جلوگیری کرده و بدين ترتیب شهر و چشجم 

مسججیر توسججعه پايجججدار قججرار داده و همچنججین میجججزان     

ايجن  رضايتمندی شهروندی را افزايش داد. در اين ارتبجاط،  

بخش از پژوهش به بررسی تجربیات سه شهر مهم جهجانی  

(.2پجردازد )ججدول   یمج در رابطه با شهرداری الکترونیجک  

 

 یکی در جهانالکترون یشهردار سه یسهمقا -2جدول 

 تورنتو اتاوا لندن ابعاد مورد بررسی

 اجتماعی
 ،تمدن، آموزش و فرهنگ ،ورزش

 و مردم جامعه ،یشهرساز و مسکن

 ی بهخدمات نیمشترک خدمات  -آموزش

 فرانسه زبان

 ،یشهرساز و مسکن ،تورنتو یهایشگفت ،یگردشگر

 یاستخدامی هافرصت

 جلسات و انتشارات ،اعضاء یمعرف شورای شهر
 تهیکم ،جلسات صورت ،اعضاء یمعرف

 یدائم
 کياستراتژ یهابرنامه ،شهر بودجه ،اعضاء یمعرف

 حمل و نقل

 مسافر طیبل هیته ،سفر اطالعات

ی و اقامت یهامحل ،انواع سفر

 ها،رستوران

 رهیغ نقل و حمل

 یهاچالش ،ونقل حمل گزارشات نيآخر

 رهیغ و ،لیاتومب ،یسوار دوچرخه ،سفر

و  حمل خدمات ،کیتراف ها،پارک ها،جاده اطالعات

 کیتراف کنترل،   RTIS، ستمیسی هانیدورب ،نقل

 رهیغو  دور از یکیتراف اطالعات

 اقتصاد شهری
و  یاقتصاد یهااستیسشامل: 

 تجارت
 شهر بودجه و یمال شامل: اسناد

 توسعه ی تورنتو،مال بلندمدت یهابرنامه شامل:

 یاقتصاد

 ( 1389جاللی،  ،منبع: )افشارپور  
 

منظجور از توسجعه پايجدار،    مفهوم توسعه پایکدار:  

زيسجت نیسجت، بلکجه مفهجوم      یطمحج حفاظت صجرف از  

جديدی از رشد اقتصجادی اسجت کجه عجدالت و امکانجات      

زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد کمی از افجراد  

توسجعه پايجدار و    .(0912ری، غفجا  ،برگزيده است )ازکیجا 

ی اقتصججادی، بلکججه هججاجنبججهتوسججعه انسججانی، نججه فقججط 

از آن، وجججوه اجتمججاعی،  مهمتججری محیطججی و هججاجنبججه

سیاسی، آموزش و نیز روابط متقابل عوامجل مجذکور را در   

ی تأمین حجداقل  هاجنبهين مهمترگیرد. از جمله یمنظر 

نیازها برای اجزای توسعه پايدار که مسجتقیماً در کیفیجت   

کجاهش   ،حجذف فقجر   توان به:که میزندگی دخالت دارد، 

مردمججی  داشجتن  ،توزيججع منطقجی منججابع  ،رشجد جمعیجت  

تمرکززدايجی و   ،تجر تر و تعلیم يافتجه يدهد، آموزش ترسالم

صججادقی، ، هججای آزاد تجججاری )نقججدی برقججراری سیسججتم

یازهجای  نيجد  بای مطلجوب  شهر(. يک شهر يا محله 0915

ی افجزايش  بجرا يجر را  زيجد و امکانجات   گوی را پاسجخ  انسجان 

 يست شهروندان فراهم آورد.زی و سالمت زندگکیفیت 

ی شهرداری جارهدف تحقی  فوق بررسی وضعیت 

ارائه پیشنهادهای تکمیلی  یزنشهر قم و  یکیالکترون

 .است در شهرداری مذکور هاچالشو  مشکالتجهت رفع 

 روش تحقیق -2

ی  انجام شده تحقبا توجه به ماهیت موضوع، روش 

ی و توصجیفی ج تحلیلجی     اکتابخانجه در اين مقاله از نجوع  

زمینه پس از انتخاب موضوع، با بررسجی   باشد. در اينیم

ی اطالعجاتی، بجه بررسجی    هجا بانکی و اکتابخانهاسنادی، 

مطالب مختلف پیرامون موضوع )شجهرداری الکترونیجک(   

پرداخته شد کجه تجربیجات برخجی از شجهرها نیجز مجورد       

با تکیجه بجر تکنیجک تحلیجل     مطالعه قرار گرفت. سرانجام 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
92

.1
.3

.8
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1392.1.3.8.8
https://iueam.ir/article-1-43-fa.html


 115ججججج  اهلل زياری، علی مهدی، معصومه مهديان بهنمیریکرامت.../ مديريت شهری الکترونیک؛ گامی نوين در تحق  پايداری شهری 

 

اری الکترونیجک  به بررسی وضجعیت وججود شجهرد   محتوا 

پرداختججه شججد و در نهايججت بججر اسججاس  شججهر قججم، کججالن

های موجود، پیشنهادهايی نیجز در راسجتای موضجوع    يافته

 مورد مطالعه ارائه گرديد.

 00291شجهر قجم بجا    معرفی منطقه مکورد پکهوه :   

یل تشجک يران را اصدم درصد از مساحت 11یلومتر مربع، ک

قرارگیجری در   علجت  بهداده است. موقعیت ارتباطی شهر، 

 امرکز و در محدوده فالت مرکزی ايجران موججب شجده تج    

 بجه مرکز ثقل جغرافیای ايجران مطجر  و    عنوانبهشهر قم 

چهججارمین شججهر مهاجرپججذير ايججران شججناخته شججود   عنججوان 

(. در ايجن  0( )نقشجه  0911)سازمان مسکن و شهرسازی قم، 

بجه  رابطه، رشد جمعیت و افزايش شهرنشجینی در شجهر قجم    

يژه پس از پیروزی انقالب اسالمی از شدت زيادی برخجوردار  و

، بججه 0951هججزار نفججر در سججال 541091کججه از یطججورشججد، 

رسید. پیامد چنین وضجعیتی )ورود  0931در سال  014111

 4یجری منجاط  مختلجف )   گشجکل مهاجران و رشد جمعیت(، 

هجا و کیفیجت زنجدگی متفجاوت     يژگیومنطقه( در اين شهر با 

 (.4و  9باشد )جدول یم

 

 مختلفی هاسالیت شهر قم در جمعی  افزاروند  -3 جدول

 1387 1385 1381 1375 1356 1355 1345 1335 سال

 0141111 0111111 139111 111111 549093 411203 024212 31433 یتجمع

 ( 1385منبع: )مهندسین مشاور طرح و معماری، 

  

               

 های مناطق چهارگانه شهر قمیهگیو -4جدول 

 ( 1377سازمان مسکن و شهرسازی استان قم، منبع: )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت شهرستان قم در مقیاس ملی  -1نقشه 

 (1377سازمان مسکن و شهرسازی قم، منبع: )

 کلجمع  4 3 2 1 منطقه

 0141111 091111 291111 931111 212111 یتجمع

 %011 %02.5 %22.11 %91.5 %21.00 یت شهرجمع کلیت منطقه به جمع درصد

 03001 1911 4051 4111 4501 هکتاروسعت مناطق به 

 %011 %99.91 %20.15 %20.21 %29 شهر کلدرصد وسعت منطقه به 

 244.0 21.91 51.21 35.30 12.40 نفر در هر منطقه تراکم

1منطقه    

 
 

2منطقه   

3منطقه   

 
4منطقه   
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بررسککی وضککعیت شککهرداری الکترونیکککی  

 شهر قمکالن

شججده توسججط شججهرداری هججای انجججام( پججروژهالججف

   :الکترونیکی در شهر قم

جهت تبديل قم به يک  دراقدامات صورت گرفته، 

 یکی به شر  زير است:الکترونشهر 

 ايجاد پايگاه داده اطالعات مکانی شهر قم: -0

 ير است: زفاز  4اين طر  شامل 

 برداری هوايیعکس (0فاز 

 ی قمشهریه نقشه ته( 2فاز  

 ( تهیه پايگاه مکانی يکپارچه  9فاز 

 ( طراحی سیستم پايه اطالعاتی4فاز 

برداری و فناوری انطباق پروژه دانش بهره -2

 های حوزه مالی و اداری: یستمسمحدود 

 (: 091مديريت هوشمند خدمات شهری ) -9

رسججانی طججالعانججدازی پورتججال ا طراحججی و راه -4

 شهرداری قم:

پورتال شهرداری قم در واقع يک پورتال تخصصجی  

اسججت کججه اطالعججات مربججوط بججه شججهر و شججهرداری را    

هجای مجورد نیجاز در    آوری کرده و به همراه سجرويس جمع

 دهد.  اختیار مردم قرار می

انججدازی يججک دسججتگاه کیوسججک  طراحججی و راه -5

 رسانیعاطال

 ی،نوسازه شهرسازی، اندازی سیستم يکپارچراه -1

 امالک و درآمد

 فاز اجرا شده است: 2یستم جامع در ساين 

 اندازی سیستم شهرسازی و نوسازی( راه0فاز 

 اندازی سیستم امالک و درآمد( راه2فاز 

ی شهردارسیم یبیبانی ارتباطات پشتنصب و  -1

 با مناط  مرکز

ی شهردارسیم یبیبانی ارتباطات پشتنصب و  -1

 ی شهرشوراساختمان  با مرکز

 سیمیبينترنت اارائه ارتباط  -3

( خدمات ارائه شده توسط شهرداری الکترونیکی ب

 شهر قم:

 ايجاد پايگاه داده اطالعات مکانی شهر قم  -0

ی کارها کهفاز انجام شده است  4ين پروژه در ا

 ير آمده است:زانجام شده در هر فاز به صورت 

 

 فاز اول(

 برداری هوايی رقومی رنگی  عکس(RGB)  به

از محدوده شهر قم به مساحت  0:1111مقیاس 

هکتار و ارائه تصاوير مربوطه به  01111تقريبی

فريم به همراه اطالعات توجیه  0911تعداد تقريبی 

 .خارجی مربوطه
 

 فاز دوم(

  احداث و ايجاد نقاط مانا 

  های گیرندهتعیین موقعیت نقاط با استفاده از

 ایماهواره

      از  0:5111عملیات زمینجی جهجت تهیجه نقشجه

 عکس با عوارض شهری

  از  0:5111عملیات زمینی جهت تهیه نقشه

 عکس هوايی

 بندی هوايیتهیه و مثلت  

 تبديل و ترسیم 

 های تهیه نقشه تصويری قائم با استفاده از عکس

 هوايی

  تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DEM)1 استفاده با 

 .های توپوگرافیاز نقشه
 

 فازسوم( 

 هججای تهیججه شججده سججازی اطالعججات نقشججهآمججاده

 )وضعیت موجود( جهت ورود به سیستم اطالعات مکانی

 سازی های طر  تفصیلی و آمادهساماندهی اليه

 آنها جهت ورود به سیستم اطالعات مکانی

                                                           
1- Digital Elevation Map  
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  مکانی کردن اطالعات ممیزی امالک )اتصال به

 (0هاپارسل

 پستیمکانی کردن اطالعات کد 

 های جمعیتی و اتصال سازی اطالعات بلوکآماده

 به نقشه

 و ورود اطالعات توصیفی به پايگاه  ساماندهی

 داده

  طراحی پايگاه داده مکانی يکپارچه شهری در

 2پايگاه داده اوراکل

 

 فاز چهارم(

 نمای تحت شبکه افزار مکانطراحی نرم 

 سازی زيرسیستم طر  تفصیلیو پیاده ايجاد 

اين طر  با هدف خودکارسازی عملیات اجرايی،  

باال بردن امنیت اطالعات، به روزرسانی و دسترسی آسان، 

رسانی به مردم از طري  مديريت متمرکز و امکان خدمات

يش سط  خدمات به مردم افزااينترنت يا اينترانت، 

 صورت گرفت.

بججرداری و فنججاوری انطبججاق رهپججروژه دانججش بهجج -2

 های حوزه مالی و اداری:محدود سیستم

باشد، مراحل یمين مرحله چندين پروژه شامل ا

 ين پروژه، عبارتند از: اانجام 

 موجود در جهت اصال  و  مالی هایرويه بررسی

و  حسابجداری استانداردهایبر اسجاس  آنها سازیبهینه

به منظور تهیه  شهرداری معامالتیو  مالی هاینامجهآيین

در  هاسیستم سازیيکپارچهو  يکپارچه اطالعاتیمجدل 

 يک پايگاه داده

 مجالی   حسجابداری  سیسجتم  پايجه ججداول   تنظیم

 ( بجر فعالیجت توججه و   مراکجز ها و حساب کدينگ)جداول 

 هجای نامجه آيینو  حسابرسیسازمان  استانداردهایاساس 

  هاشهرداری معامالتیو  مالی

                                                           
1- Parcels 
2- Oracle 

  تنظیم جداول پايه سیستم مديريت وجوه نقد

شابلون صدور سند  منابع، ،هابابت )جداول گروه بابت،

  .های حسابداری دولتیها و رويهداساس استاندار مالی( بر

ايججن سیسججتم جججامع دارای چنججدين زيرسیسججتم   

 باشد، نظیر:می

 مديريت وجوه نقدافزار نرم 

 حسابداری مالی افزار نرم 

 بودجه و اعتباراتافزار نرم 

 مديريت وجوه نقدافزار نرم 

 مديريت منابع انسانیافزار نرم  

 افزار حقوق و دستمزدنرم 

 های ثابتافزار اموال و دارايینرم 

 افزار انبار )کنترل موجودی و حسابداری انبار(نرم 

 افزار خريد داخلی )تدارکات(نرم 

 دادهاافزار مديريت قرارنرم 

 دهی مديريت افزار گزارشنرم 

 هجای همجراه و   های مالی و يادداشجت تهیه صورت

 .های مالیتهیه نسبت

هجای مجالی بجر    سازی مدلاين طر  با هدف بهینه 

ی تهیه مدل اطالعجاتی يکپارچجه و   برا، استانداردهااساس 

طجور  ها در يجک پايگجاه داده و همجین   يکپارچگی سیستم

و  حقججوقافزارهججای مججالی )حسججابداری مججالی، ايجججاد نججرم

و ...(  قراردادهججايريت مججدبودجججه و اعتبججارات،  ،دسججتمزد

ی تعهدی نوعی حسجابداری  حسابدارصورت گرفته است. 

حج  دريافجت   هجا يجه م  است که در آن درآمدها و هزينه

شجود. مزيجت روش تعهجدی    یموجه يا انجام خدمت ثبت 

 نسبت به روش نقدی بدين شر   است: 

های مالی صورت کهافزايش کارايی و کیفیت  -

 قابلیت فهم بهتری دارد. تهیه شده در آن،

قابلیت  ازهای مالی تهیه شده در آن، صورت -

تری تری برخوردار است و اطالعات مناسباعتماد مطلوب

 نمايد.یمهای زمانی منعکس گیریبرای تصمیم
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قابلیجت مقايسجه    هجای مجالی تهیجه شجده،    صورت -

تجججری دارد و شجججفافیت اطالعجججات آن سجججبب  مناسجججب

 شود.های بهتری برای مسلوالن سازمان میگیریتصمیم

تعهدی از  روشبههای به دست آمده یریگاندازه -

 کارايی بیشتری برخوردار است.

 (:  091مديريت هوشمند خدمات شهری ) -9

يريت هوشمند خدمات مدخدمات ارائه شده توسط 

: شناخت، تجزيه، تحلیل و طراحی، شاملی گوناگون شهر

اندازی سازی، تست سامانه، رفع اشکاالت سامانه، راهپیاده

 . باشدمی برانکارو آموزش 

ايججن پججروژه بججا هججدف برقججراری پججل ارتبججاطی بججین 

روزی به مسجائل  يی شبانهپاسخگوشهرداری و شهروندان، 

و مشکالت شهروندان و رفع فوری مشکالت شهری آنان، 

 سازی شده است.طراحی و پیاده

رسججانی انججدازی پورتججال اطججالع  طراحججی و راه -4

 شهرداری قم:

ين ای است. مختلفی هاماژولی داراين پورتال ا

 ها عبارتند از: ماژول

مجاژول اعضجا بجه همجراه     ، هاماژول تقويم و مناسبت

ماژول ،  هاها و اطالعیهماژول پیام، ماژول رسانه، خبرنامه

ماژول اطالعات کارکنان و ، ماژول اخبار، مديريت کاربران

ماژول قوانین و مقررات و ، ماژول مقاالت، چارت سازمانی

مجاژول مجديريت   ، هجا ها و پجروژه ماژول طر ، هانامهخشب

بجر   ماژول مديريت فجرم یکی، بر بستر پست الکترون  0فرم

، مجاژول ارسجال شجکايت و پیگیجری    ، بستر بانک اطالعاتی

هججا و مججاژول مناقصججه، مججاژول آلبججوم، مججاژول نظرسججنجی

مجاژول منبجع فايجل    ، ماژول پیوندهای موضوعی، هامزايده

هججا و مججاژول دفتججر تلفججن، مججاژول رويججداد نگججار، )دانلججود(

مجاژول  ، ماژول امتیازدهی و اظهجارنظر کجاربران  ، هاآدرس

های مربوط به ماژول، ماژول ارتباط با مديران، فلش آلبوم

موتجور جسجتجوی   ، کجاربران يريت مجد افجزار  نرم تنظیمات

 یکجی شجامل:  الکترونی، خدمات شرع، ماژول اوقات داخلی

 اطالعجات ی، پستیری مرسوالت رهگ ما،یهواپیط بليد خر

                                                           
1- E-Form 

ينترنتی قبوض، اپرداخت  قم، 001اطالعات  ،کشور 001

هجا، صجدور، قجب     ی راههجوا ها، آب و ی راهمکان اطالعات

 تلفن همراه. دستاوردهای اين پروژه به شر  زير است:

ی مذهبفرهنگی،  های عمرانی،اطالع از برنامه -

 ی مختلفهامناسبتشهرداری به 

های مختلف در ايجاد جامعه مجازی از سازمان -

 کارکنانمعرفی  جغرافیايی، -مورد شهر )موقعیت تاريخی

 شهرداری و...(

های مختلف برقراری ارتباط و هماهنگی بخش -

 شهرداری و افزايش کمی و کیفی کارها

هجای  ايجاد يک راهنمجای وب از تمجامی قسجمت    -

بجزر  از اطالعجات   شهرداری، ايجاد يک بانک اطالعجاتی  

میججراث  هججای گردشججگری،مختلججف شججهر مثججل جاذبججه 

 مذهبی. -فرهنگی

انججدازی يججک دسججتگاه کیوسججک طراحججی و راه -5 

 رسانی  اطالع

ی رساناطالعیوسک کين اخدمات ارائه شده توسط 

)راهنما، چارت  بدين شر  است: معرفی شهرداری

رسانی )قوانین و سازمانی، معرفی مديران و ...(، اطالع

و  کارگردشون شهرداری، ییسکممقررات شهرداری، 

ها و پیگیری پرونده مدارک مورد نیاز شهرسازی(،

اتوماسیون  درآمد، ی،نوسازهای اداری )شهرسازی، نامه

 اداری(، نظرسنجی و طر  شکايات مردمی.

ی، نوسازی سیستم يکپارچه شهرسازی، اندازراه -1

 و درآمد:   امالک

ين مهمتری از نوسازسیستم يکپارچه شهرسازی، 

ی شهرداری تحق  برای الزم افزارنرمهای یستمس

 فاز است: 2يران، شامل ایکی در الکترون

 ( سیستم شهرسازی و نوسازی 0فاز 

 ( سیستم امالک و درآمد2فاز 
 

 شهرسازی الف:  -1خدمات حاصل از فاز   

  تشکیل پرونده 

  ،ثبججت درخواسججت متقاضججی )پروانججه سججاختمانی

تغییجر   تخريب و نوسازی، اضافه اشجکوب، تمديجد پروانجه،   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
92

.1
.3

.8
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1392.1.3.8.8
https://iueam.ir/article-1-43-fa.html


 119جججج  اهلل زياری، علی مهدی، معصومه مهديان بهنمیریکرامت.../ مديريت شهری الکترونیک؛ گامی نوين در تحق  پايداری شهری 

 

نقشه، گجواهی عجدم خجالف، پاسجخ اسجتعالم، شناسجنامه       

 ساختمان و ...(

  ثبت گزارش بازديد 

 ثبت طر  تفضیلی و بر و کف 

  صدور دستور نقشه 

  اطالعات نقشهورود 

  تعیین خالف و صدور اخطاريه کمیسیون 

 ثبت رأی 

  صدور و ثبت ابالغیه 

  صدور و ثبت اخطاريه 

 ثبت اعتراض به رأی و اجرای رأی 

 نويس پروانه و گواهیتهیه پیش 

      تأيیدات مسجلول شهرسجازی، معجاون شجهردار و

 شهردار

 مججوز   نگجاری )ثبجت اسجناد و امجالک،    انواع نامه

پاسجخ اسجتعالم، پاسجخ     تعمیرات، پاسخ دفترخانجه، 

پاسجخ اداره   پاسخ اسجتعالم بانجک،   استعالم صنفی،

 تأمین اجتماعی و ...( کل ثبت،

 اسکن مدارک 

 بازبینی و انواع گزارشات. 

 

 نوسازی ب:  -1خدمات حاصل از فاز 

 انواع بنا و  ای،های منطقهاطالعات پايه )قیمت

 تسهیالت و...( قیمت نما،

 تشکیل پرونده متقاضی 

  گزارش بازديد از محل 

 محاسبه عوارض به صورت تک پرونده و کلی 

  چاپ فیش کلی 

 شده در شهرسازیهای تشکیلارتباط با پرونده 

 بازبینی و انواع گزارشات. 
 

 امالکالف:  -2خدمات حاصل از فاز 

     درخواسجت  اطالعات پايه )تعريجف و ثبجت انجواع

 ساخت مشارکتی و ...( اجاره، )تملک،

 های تعريف حرکت پرونده برای انواع درخواست

 امکان تعريف انواع مدارک ثبت شده،

      تعريف فیلدهای اطالعجاتی بجرای انجواع مجدارک

  واع نامه و استعالمتعريف شده، تعريف ان

 های مورد نیاز، تعريف انواع تعیین مدارک و نامه

  ، انواع سهام و سند مالکیتمالکیت

  های اجرايی و ... تعريف مشخصات طر 

  تشجججکیل پرونجججده بجججرای هريجججک از امجججالک و

 ها و تعیین کد يکتاآپارتمان

     وجججود بانججک اطالعجججاتی يکپارچججه امجججالک و

 شهرسازی

      امکان دسترسی به امجالک بجر اسجاس کلیجدهای

 مختلف 

  ثبت و ويرايش اطالعات مالکین 

 خص نمودن سهام و نوع مالکین مش 

 امکان تعريف اطالعات تکمیلی مالکین 

  امکان ثبت چندين پالک ثبتی برای يک پرونده 

 ثبت اطالعات ابعاد اربعه سند در تشکیل پرونده 

 ثبت اطالعات درخواست برای پرونده 

 ثبت گزارش بازديد انجام شده از ملک 

  بازديد انجام شجده  امکان اعمال اطالعات آخرين

 توسط کارشناس شهرسازی

 ثبت و بازيابی گزارش کارشناسی 

 ثبت اطالعات مدارک دريافتی 

  هججا و صججدور انججواع نامججه و اسججتعالم بججا سججازمان

 واحدهای مورد نیاز

 ثبت ملک به عنوان اموال غیرمنقول شهرداری 

 اجاره و  منقول )فروش،ثبت تغییرات اموال غیر

)... 

 ن ثبت نتجايج کمیسجیون توافقجات )امجالک     امکا

 معوض، مبالغ پرداختی و ...(

    ثبججت صورتجلسججه کمیسججیون تفکیججک )سججهم

 تعیین کاربری و ...( شهرداری،
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     هجا بجه   ثبجت و بازيجابی صورتجلسجات کمیسجیون

 عنوان مدارک برای هر درخواست 

 تعیین امالک واقع در طر  اجرايی 

 ره داده شدهتعیین اجاره بهای امالک اجا 

 بازبینی و انواع گزارشات.  
 

 درآمدب:  -2خدمات حاصل از فاز 

 های تعاريف اطالعات پايه )تعريف شماره حساب

 تعريف کدينگ درآمد ...( شهرداری،

     امکجان جسجتجوی اطالعججات براسجاس فیلججدهای

 کلیدی  

 ارتباط کامل با سیستم شهرسازی 

 ارتباط کامل با سیستم نوسازی 

 هججای امکججان محاسججبه عججوارض براسججاس فرمججول

 تعريف شده به صورت کامال پارامتريک

 محاسبه انواع عوارض شهرسازی 

      صدور فیش طب  مبجالغ محاسجبه شجده توسجط

 سیستم 

  صدور فیش بر اساس مبالغ اعالم شده توسط

 .کاربر

سجیم شجهرداری   نصب و پشجتیبانی ارتبجاط بجی    -1

 مرکزی با مناط  شهرداری

  برقراری ارتباط بین شهرداری و شهرداری

 منطقه

 اندازی سیستم اتوماسیون اداری و تبادل نامه راه

 بین شهرداری مرکزی و شهرداری منطقه

 اتصال به اينترنت شهرداری مرکزی. 

ی هاساختمانسیم نصب و پشتیبانی ارتباط بی -1

 شهریاسالمشهرداری مرکزی و شورای 

 شهرداری و شورای اسالمی  برقراری ارتباط بین

 شهر قم

 نامه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و تبادلراه

 بین شهرداری مرکزی و شورای اسالمی شهر

 اتصال به اينترنت شهرداری مرکزی. 

 

 ی پهوه هایافته -3

گیجری از مباحجت   پیش از پرداختن به بخش نتیجه

صورت گرفته پیرامون شجهرداری الکترونیجک شجهر قجم،     

نگارندگان نه به صورت کامالً پیشنهادی، بلکه با توجه به 

مجموع مطالعات و تجربیات موجود، به بیان پیشجنهادات  

سججاختاری جهججت تکمیججل و بهبججود وضججعیت موجججود    

 پردازند.یمم شهر قشهرداری الکترونیک کالن

ی ضجرور یکجی  الکترونی شجهردار يجاد شهر و ای برا

ی و سپس در سط  استان مبجادرت بجه   ملاست در سط  

یکی شود. دفاتر خجدمات  الکترونی شهرداری شهر و طراح

 کجه  یشجنهادی اسجت  پی الگجو یکی از جملجه  الکترونشهر 

ی خججدمات راسججتایکججی در الکتروندفججاتر خججدمات شججهر 

کجه  یکجی  الکترونی شجهرها یکی به شجهروندان در  الکترون

يجر نظجر يجک    ز وشجود  یمج يجاد ای خصوصتوسط بخش 

گردد در نظر گرفته مییکی اداره الکترونی راهبردیته کم

يجن دفجاتر پجس از يجک سجال      ای اسجت  ضجرور . شجود می

ين، در بنجابرا ی به صورت خودگردان اداره گردند؛ اندازراه

يججاد  ایکجی  الکترون یشجهرها ی راهبجرد  مرکجز هر استان 

 مرکجز شجهر قجم بجه نجام     در سجط  کجالن   مرکزين اشود. 

ی انسجان یروی ن 01تا  4یکی با حدود الکترونخدمات شهر 

ی و در چارچوب خصوص شرکتمتخصص و به عنوان يک 

بجه   مرکجز ين ایفه وظيجاد شود. اتواند یم هاشرکتقانون 

ی همکجار یکجی و  الکترونيت شهر سای سازروز و به هنگام

بججه ارائججه خججدمات  کمججکی راسججتای در دولتججبججا ادارات 

ی و آموزش شجهروندان از  دولتی هاسازمانیکی به الکترون

يجن  ایک اسجت  الکترونی موجود در شهر افزارهاي  نرمطر

يججاد شججود.  اتوانجد  یمججشجهر قجم   در سجط  کججالن  مرکجز 

 شجرکت بجه عنجوان    مرکجز يجن  اشجد،   ذکجر  کهگونه همان

شود، درآمجد  یميجاد ای ددهسوی و خودگردان و خصوص

یغات ارائه خدمات تبليافت و ارائه دري  طراز  شرکتين ا

ی دولتج ی و خصوصج ی هجا بخشی افزاری و سختافزارنرم

ير خجدمات قابجل   سجا ، آموزش و هافروشگاهی برايابی بازار
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يی در اسجتان قجم   شوراير نظر يک زين دفتر این است مأت

اداره اسجت )نمجودار   یکی قابجل  الکترونی شهر شورابه نام 

0.) 

شهر قم با هدف ارائه یکی کالنالکترونشهرداری 

ی به بخش موزشی و آفرهنگیکی توسعه الکترونخدمات 

 شدن است:یادهپير قابل زی در مراحل دولتی و خصوص

 يجن مرحلجه شجهر    ایکی: در الکترونیدايش شهر پ

ی از خججدمات موجججود ایکججی در قججم بججا مجموعججه الکترون

 شودیم یاندازراه

  یکیالکترونتوسعه شهر 

 يجن  ایکجی: در  الکترونيی در توسجعه شجهر   افزاهم

يی هجا سجازمان و  هادستگاهین بمرحله در شهر قم ارتباط 

 شود.یمدهند، انجام یمی به شهروندان را رسانخدمت که

 يججن مرحلججه از ایکججی: در الکترونيريت شججهر مججد

يريت هماهنججگ در شججهر مججدی و سججازتوسججعه يکپارچججه

 شود.یمیکی انجام الکترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکی برای استان قمالکترونی شهر شوراساختار پیشنهادی  -1نمودار 

 مطالعات نگارندگان(منبع: )                                            

 

یس(رئ)استاندار   

ی عمومروابط 

یر(دبی )استاندار  

ی آورفنير مد

اطالعات 

یاستاندار  

 متخصصدو استاد 

 دانشگاه

 شرکتيرعامل مد

 مخابرات استان

 یس سازمان نظامرئ

يانه رای مهندس

 استان

یاسی سمعاون 

يب(نایتی )امن  

معاون توسعه 

یانسانمنابع   

ی شهرشهردار  

ی و شهرير امور مد

يیروستا  

 فرماندار شهر
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 یکیالکترونی شهر شورایف وظا

 گذارییاستس 

 يیاجرای هاطر ی در خصوص هماهنگ 

 يیاجرای هاطر ی بررس 

  يیاجرای هاطر ی اجرانظارت بر 

 یدولتی و خصوصی ارتباط با بخش برقرار 

  یمالجذب منابع 

  یمشورتارائه خدمات 

 يیاجرای هاطر ی بنديتاولو. 

 

یکی در قم الکترونیی شهر اجرایته کماعضاء 

 یر است:زبه شرح 

 ( کمیس رئشهردار)یته 

 یشهرداری اطالعات ورافنير مد 

  یشهرداری عمومروابط 

 ی شهرشوراينده نما 

  ی وابسججته بججه خججدماتی هججاسججازمانيججک نفججر از

 یشهردار

 مخابرات شهرستان شرکتیس رئ 

 ی شهرستاناجتماعو امور  کاریس اداره رئ 

 دو استاد متخصص دانشگاه. 

 

 یکیالکترونیی شهر اجرایته کمیف وظا

 یشنهادات مربوطهپگذاری و ارائه یاستس 

 بودجهین مأتجهت  راهکار 

 یکیالکترونی توسعه شهر هابه برنامه کمک 

 هججای شججهر يرسججاختزحججل جهججت توسججعه  راه

 یکیالکترون

 بخججش  مشججارکتی و همکججاری نحججوه بررسجج

 یخصوص

 هججای شججهر يرسججاختزی توسججعه هججاراهی بررسجج

ی، آموزشج مختلجف شجهر از جملجه     مراکجز یکی در الکترون

 نهادهاير سای و دولتی گردشگری و دانشگاهی، فرهنگ

 یکاربردی توسعه هانظارت بر برنامه 

 ری امویه کلگیری در خصوص یمتصمی و بررس

 شود.یمیکی ارسال الکترونی شهر شورااز  که

 

 یکیالکترونساختار شهر 

 یکیالکترونير شهر مد 

 یغاتتبليابی و فروش بازار کارشناس 

 یکیالکترونی شهر روزرسانبه کارشناس 

 یاداری و مال کارشناس 

 یگردشگری بخش روزرسانبه  کارشناس 

 افزارنرم کارشناس 

 یمحتوید تول کارشناس 

 ی تحق کارشناس 

 ينیکارآفرتوسعه اشتغال و  کارشناس 

 یمنش. 

 

 یکیالکترونیی شهر اجرامراحل 

 ير است:زیکی به شر  الکترونيی شهر اجرامراحل 

یکجی اسجتان: در   الکترونیه شجهر  اولارائه پورتال  -0

ی اسججتان انجججام شججهرهایجه  کليجن مرحلججه ثبججت دامنججه  ا

يجر  زیکی استان قم شامل الکترونی شهر اندازراهشود، یم

، هجا فروشجگاه یکجی  الکترونيت در شجهر  عضوهای یستمس

یکجی،  الکترونی مشجاغل شجهر   معرفج یکی، الکترونی حراج

، GISیغجات نقشجه   تبلیکجی،  الکتروناخبار خجدمات شجهر   

یکجی، دولجت   الکترونيل، نقشه ماهواره، شهروند موبانقشه 

 ی.هواشناسخدمات  و یکالکترونی گردشگریک، الکترون

ی شججهرهای اداری سججازمانی سججاختار طراحجج -2

ی شججهر شججورایکججی اسججتان )قججم( بججه صججورت:   الکترون

، یجاتی شهرسجتان  عملساختار  ،يیاجرایته کم ،یکیالکترون

و  یکی اسجتان الکترونی شهرهایه اولی هاپورتالی اندازراه

 است. یمحليريت مد

ی و محلج ی روزرسجان بجه ين مرحله شامل آموزش و ا

ی روزرسجان بجه یه راهنمجا و  تهی و آموزشی هاکارگاهيجاد ا

یسجتم  سیکجی  الکترونین در شجهر  همچن هاپورتالی محل

یکججی؛ الکترونیججت شججهر امنيججابی، اطالعججات مشججاغل؛ کار
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ی هججافروشججگاهیججک، الکترونیججک، حججراج الکترنتجججارت 

یت و صجالحیت  وضع، روزبهیکی، اخبار و اطالعات الکترون

، عقجد قراردادهجا، خجدمات دولجت     مرکزير مد، هافروشگاه

هجا و  يمیجل ان کجرد  چجک يريت، مجد یک، خدمات الکترون

يججاد  ایره غی و مالارجاع به واحدها، حراست و آمار، امور 

ی قجم بجه سجمت    شجهردار ی اسجت  ضرورین همچنشود. 

و  امجالک یکی در بخش خدمات و الکترونی واحد شهردار

یکی الکترونو خدمات  هاپروندهیه کليل شده و تبدیط مح

 يجاد شود.ای شهرداریکی الکترونخدمات  مرکزگردد و 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -4

 و یتلجور  لحجا   از اطالعجات  یاورفن سابقهیب رشد

 به یصنعت عصر از بزر  تحول يک يجادا به منجر ،یعمل

 تحجول  يجن ا یهجا نشان جمله از شده است. اطالعات عصر

 امجروزه  کجه  ،یمیمفجاه  و هااصطال  ظهور توانیم ،يعسر

 نجام  را اسجت  ی شجده بشجر  جوامع روزمره یگزند از یجزئ

 یشجهردار  یک،الکترون دولت ینه حکومت،زم در مثالً برد،

ه ب. اندگرفته قرار توجه مورد یکالکترون شهر و یکالکترون

 هجای یشجهردار  یشجرفت پ تجوان ینمج  کجه امجروزه  یطجور 

 کجه  آنجا از گرفت. يدهناد جهان سرتاسر در را یکیالکترون

 ،یجت فعالاز  یاعمجده  بخش یشهر یهاطر  ين گونها در

 از شجود، یمج  شجهر  شجهروندان  هجای یازمندین رفع صرف

 یتوضع بهبود و يی شدناجرا ضرورت بر است الزم روينا

 و ينتجر مطلجوب  تجا  صجرف کجرد   را یاریبسج  وقجت  آن

 شجک  شجود. بجدون   ارائجه  یشجهر  خجدمات  ينترمتناسب

 و یمردمج  مشجارکت  بجا  يیهاطر  یاجرا و یسازفرهنگ

 يجن ا بجود. از  خواهجد  اثجربخش  و یجد مفیار بس خودجوش،

 و دولجت  هجای يتحما يشافزا با شودیم بینییشپ جهت

بجا   هجا طجر   ينگونجه ا یبجرا  یشتریب هایينههز اختصاص

 از یاریبسج  اطالعجات،  یفنجاور  یرچشجمگ  رشجد  بجه  توجه

 يجن ا و یجرد گ صورت یکیالکترون صورتبه یشهر خدمات

 يججاد ا يایمزا مردم از و دولت یمندبهره موجب یزن خود

وجه بجه اينکجه در   بنابراين بات .بود خواهد هاطر  گونهينا

مندی از حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور، فاقد بهره

باشجند، نیجاز بجه تغییجر     یمسیستم الکترونیکی شهرداری 

ی کشجور ضجروری   شهردارهای سنتی در بسیاری از روش

ی شجهرها کجالن رو نتايج مطالعجه در يکجی از   اين ازاست. 

مهم و مذهبی کشور يعنی شهر قم، به اين مهم پرداختجه  

است. نتجايج ايجن پجژوهش کجه بجا اسجتفاده از مطالعجات        

اسنادی و تحلیل محتجوا صجورت پذيرفتجه اسجت، نشجان      

های بسجیار مثبتجی کجه    دهد که در کنار برخی حرکتیم

شهر به وجود در زمینه شهرداری الکترونیک در اين کالن

برخی از مشکالت نیز ماننجد ضجعف   آمده است، همچنان 

مندی از افراد متخصص جوان و آشنا بجه مسجائل روز   بهره

الکترونیکی، ضعف آموزش کارکنان در زمینه آشجنايی بجا   

يجن، در برخجی از مواقجع    الآنهای الکترونیکجی و  یستمس

مداری )ارباب رججوع( وججود دارد کجه    عدم وجود مشتری

دسترسجی سجريع بجه    هجا،  بايد در آينده با کجاهش هزينجه  

يش افجزا هجای مختلجف،   اطالعات، هماهنگی بین سجازمان 

ايجاد مديريت متمرکز و کنتجرل   امکانسط  گردشگری، 

و نظجججارت بیشجججتر و در نتیججججه کجججاهش فسجججاد اداری، 

یجز  نو زمجان و   کاغجذ انرژی،  هزينه، جويی در زمان،صرفه

ی به شهروندان در هر زمان و در شهرارائه خدمات  امکان

ها مکان، برطرف گردد. در مجموع با توجه به مشاهده هر

هججای صججورت گرفتججه و نیججز اسججناد موجججود از  و مطالعججه

شجهر قجم   توان گفت که کالنیمشهرداری مورد پژوهش، 

و پیشروان عرصه شجهرداری   هاقطبتواند از یمدر آينده 

 الکترونیک در کشور باشد.
 

 منابع  -5

جامعه شناسی (. 0912غالمرضا. ) ،غفاری ؛ازکیا، مصطفی

 تهران: انتشارات کیهان. توسعه،

(. تجربیجات  0913افشارپور، مرواريد؛ جاللجی، علجی اکبجر. )   

سجازی شجهرداری الکترونیکجی در ايجران و سجاير      پیاده

المللججی شججهرداری اولججین کنفججرانس بججین کشججورها، 

 های کشور.ها و دهیاری، سازمان شهرداریالکترونیکی

(. دولت 0911فر، فاطمه. )محمدرضا و رضايیبمانیان، 

الکترونیک رويکردی در جهت سازگاری بستر ارتباطی 
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های عمومی و دولتی از طري  تکنولوژی، با سازمان

، المللی شهرداری الکترونیکیدومین کنفرانس بین

 های وزارت کشور.ها و دهیاریسازمان شهرداری
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