
مديريت واحد 
شهرى؛ 
نقطه آغاز

ــي،  ــا هر مكاني - به اطالعات و يا خدمات آموزش و ي
تفريحي، تجاری، اداری و بهداشتي دسترسي پيدا كنند. 
ــامانه های  ــي خدمات از طريق س ــهر الكترونيك در ش
ــتفاده از فناوری   ــي و يا به تعبير ديگر، با اس الكترونيك
ــهروندان ارائه  نوين اطالعات و ارتباطات به مردم و ش

مي شود.
به نظر مي رسد زندگي هوشمند، صنعت هوشمند، 
ــمند و زيرساخت های شهری هوشمند  اداره های هوش

اركان اصلي شهر الكترونيكي هستند.

ــتای تحقق شــهر الكترونيكي، بخش  در راس
خصوصي چه نقشي دارد؟

ــهر الكترونيكي بدون توجه جدی و عملي  ايجاد ش
ــه، امكان پذير  ــي در اين رابط ــه نقش بخش خصوص ب
ــتلزم حجم بسيار بااليي از  ــت. زيرا، تحقق آن مس نيس
ــارج از توان بخش  ــام اين امور خ ــت. انج فعاليت هاس
ــالمي  ــت های نظام اس ــي و اصوالً خارج از سياس دولت
ــت. زيرا، در اجرای فعاليت ها الزم است كه حداكثر  اس

توان بخش خصوصي به كار گرفته شود.
ــت در  ــش خصوصي مي  بايس ــن، بخ ــالوه بر اي ع
ــهر الكترونيكي و  ــاد ش ــب دانش فني، ايج ــه كس زمين

اشاره
ــازمان فناورى اطالعات  ــزدان پناه رييس س مهندس ي
اصفهان اســت. با توجه به اهميت اين شهر در عرصه هاى 
فرهنگى، هنرى، اقتصادى، صنعتى و ...، بحث الكترونيكى 

شدن اصفهان از اهميت ويژه اى برخودار است.
ــورد شــهر  ــا ايشــان در م ــه ب ــى ك گفــت و گوي
شــهر  اركان  ــامل  ش ــم،  دادي انجــام  الكترونيكــى 
ــه نتيجه  الكترونيكــى، نقــش بخش خصوصى، داليل ب
ــن خصوص، مختصرى  ــيدن پروژه هاى قبلى در اي نرس
ــهرها و ويژگى هاى آن، نقش  از تاريخچــه اين گونه ش

مردم و ... خواندنى اســت.

ــدا، لطــف كنيد ضمن تعريف شــهر  در ابت
ــز معرفي  ــي آن را ني الكترونيكــي، اركان اصل

كنيد.
ــهر الكترونيكي را مي توان شهری دانست كه در  ش
ــهروندان به خدمات شهری به صورت  آن دسترسي ش
ــبانه روزی و هفت روز در هفته به شيوه ای با ثبات،  ش

قابل اطمينان، امن و محرمانه امكان پذير است.
ــهرهای الكترونيكي،  با عملي شدن نظريه ايجاد ش
ــت - در هر زمان  ــهروندان مي توانند از طريق اينترن ش
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ــب برای دستيابي به اهداف مورد  ارائه راه حل های مناس
ــرای پروژه های عظيم نيازمند  نظر تالش كند. البته، اج
ــت  ــركت بخش های خصوصي بزرگ اس حضور و ش
ــور ديده  ــي در كش و در اين خصوص، خالء محسوس
مي شود. به نظر مي رسد با پيوستن شركت های متوسط 
ــكل را  ــيوم های بزرگ مي توان اين مش و ايجاد كنسرس

برطرف كرد.

شــهر الكترونيكي با پروژه های مكانيزاسيون 
خدمات شهرداری چه تفاوت هايي دارد؟

در چگونگي اداره شهرها معموالً از الگوی مديريت 
ــود كه در بيشتر شهرهای  ــهری پيروی مي ش واحد ش
دنيا متولي آن شهرداری است. اما، در ايران هنوز چنين 
اتفاقي نيفتاده است و دامنه عملكرد شهرداری ها بسيار 
محدودتر از دامنه عملكرد شهر است. همچنين، منظور از 
مكانيزاسيون خدمات شهرداری، مكانيزه نمودن بخشي 
ــب و كار شهرداری است.  از فرآيندها در محدوده كس
ــال خدمات آب، برق،  ــهر ) به عنوان مث ( و نه تمام ش
ــناد و ... بخشي از خدمات شهری است  تلفن، ثبت اس
ــهرداری به حساب نمي آيد.  اما، در محدوده خدمات ش
ــهرداری اين  به همين دليل، با مكانيزه كردن خدمات ش

موارد پوشش داده نمي شود.

ــا پورتال مي تواند يك شــهر الكترونيكي  آي
محسوب شود؟ 

ــي بايد يك مدل  ــهر الكترونيك خير، برای ايجاد ش
ــود. پورتال به عنوان يك درگاه تنها امكان  ــنهاد ش پيش

استفاده مردم را از خدمات فراهم مي كند.

در ايران چه كســي متولي شهر الكترونيكي 
است و چه وظايفي را به عهده دارد؟

ــخص برای  ــت كه يك متولي مش درابتدا، الزم اس
ــهری انتخاب شود. بعد از آن مي توان  مديريت واحد ش
در خصوص متولي شهر الكترونيكي فكر كرد. بنابراين، 
ــمي برای ايجاد شهر  ــرايط فعلي، يك متولي رس در ش
ــهرداری برای  ــدارد. اگر چه ش ــود ن ــي وج الكترونيك
ــلم است كه آنها  تحقق اين مهم تالش مي كند اما، مس
ــتر در زمينه ايجاد شهرداری الكترونيكي (و نه شهر  بيش

الكترونيكي) فعاليت مي كنند. 

ــه در رابطه با راه اندازی  چرا پروژه هايي ك
ــرا درآمده،   ــران به اج شــهر الكترونيكي در اي
ــكار عمومي را  ــارات اف نتوانســته اســت انتظ

برآورده كند؟
ــازمان ها تنها بر  ــال های اخير، تعدادی از س در س
روی موضوع سيستم های پايه (Back Office) تمركز 
ــتم های ارتباط با  كرده اند و تعداد ديگری نيز به سيس
ــتريان پرداخته اند. بنابراين، سيستم ها دچار نقص  مش
ــده اند و برای مردم و مسؤوالن كارآيي ندارند. زيرا،  ش
ــت كه با استناد به يك طرح جامع برای توسعه  الزم اس
ــازمان و تعيين  ــاوری اطالعات و ارتباطات در هر س فن
ــای اجرايي،  ــورد نياز و اولويت ه ــه پروژه های م كلي

حركتي فراگير را آغاز كرد.

ــتای تحقق شهرداری الكترونيكي  آيا در راس
در ايران مطالعه و تحقيق خاصي صورت گرفته 

است؟
اگر تحقق شهرداری الكترونيكي را يكي از گام های 
ــهر الكترونيكي قلمداد كنيم،  ــتای ايجاد ش مهم در راس
مي توان از پروژه مطالعاتي تدوين برنامه كالن فناوری 
ــهرهای  ــهرداری های كالن ش اطالعات و ارتباطات ش
ــور به عنوان يك پروژه ملي ياد كرد كه با همكاری  كش
7 كالن شهر ( اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، كرج، قم و 
مشهد ) در اسفند ماه سال 1385 شمسي به پايان رسيد 
ــال 1386 وارد مرحله اجرايي آن  ــهرها از س و كالن ش
ــدند. اين پروژه در حقيقت نقشه راه شهرداری ها را  ش

در توسعه فاوا در 5 سال آينده مشخص مي كند.

در صورتي كه امكان دارد تاريخچه مختصری 
ــهرهای الكترونيكي در  از چگونگي پيدايش ش

جهان و ايران را بيان كنيد.
ــهر الكترونيكي از الگوی  ــكل گيری و استقرار ش ش
ــروی مي كند كه در  ــكل گيری دولت الكترونيكي پي ش
ــا در يكي از مراحل  ــهرهای مختلف دني حال حاضر ش

دستيابي به شهر الكترونيكي هستند.
ــهر الكترونيكي  ــازی و معرفي ش مرحله فرهنگ س

شهروند الكترونيكي فردی 
است كه با فناوری اطالعات 
آشنايي دارد و مي تواند از 

خدمات الكترونيكي يك شهر 
الكترونيكي استفاده كند
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ــود. در اين مرحله ابزارها  مرحله پيدايش ناميده مي ش
ــار كاربران قرار  ــاده الكترونيكي در اختي و خدمات س
ــيس وب سايت  مي گيرد. اولين گام در اين مرحله، تاس
ــت. در ابتدا، وب سايت ها تنها جنبه اطالع رساني و  اس
ــازمان های متنوع خود را داشتند و به تدريج  معرفي س
ــات عمومي الكترونيكي  ــه ارائه خدم تكامل يافتند و ب

پرداختند. 
ــه تهيه يك  ــبت ب ــه پيدايش مي توان نس در مرحل
ــهر  ــتقرار ش ــتي و راهبردی به منظور  اس ــند باالدس س
ــهيالت اينترنتي ارائه كرد.  ــي اقدام نمود. تس الكترونيك
ساختار مناسبي را برای تكنولوژی اطالعات در وزارت 
ــور به  ــازمان مديريت و برنامه ريزی كش ــور و س كش
وجود آورد. آگاهي عمومي  شهروندان و كاركنان دولت 
ــهيالت فناوری اطالعات افزايش داد.  ــبت به تس را نس
ــاني متخصــص در زمينه فناوری  همچنين، نيروی انس

اطالعات را تربيت نمود.
مرحله بعدی، ارتقاء ناميده مي شود. در اين مرحله 
ــترش خدمات خود برای عموم كاربران  سازمان به گس
ــن اينكه منابع اطالعاتي الزم برای ارائه  مي پردازد، ضم
ــاختاردهي  ــب و مفيد را نيز تقويت و س خدمات مناس
ــرويس ها در اين مرحله الزم  مي كند. برای ارائه بهتر س
ــت كه فعاليت های توسعه زيرساخت های شبكه ای  اس

و سخت افزاری در اولويت اجرايي قرار گيرد.
ــت كه خدمات الكترونيكي   در اين مرحله الزم اس
ــود. در خصوص توليد، توزيع و  به شهروندان ارائه ش
استفاده از اطالعات الكترونيكي اقدام گردد. برنامه های 
ــت و آموزش های  ــوزش تخصصي به كاركنان دول آم
ويژه توسعه يابد. نظام مديريت شهری و رويه های سنتي 
ــبكه محلي و بين سازماني دستگاه های  اصالح گردد. ش
ــده و نسبت به تجهيز و ارتقاء  ــهری ايجاد ش اجرائي ش

سخت افزاری و نرم افزاری آنهااقدام شود.
ــتر يك طرفه و  ــل اول و دوم، ارتباط بيش در مراح
ــازمان به مخاطبان و كارمندان است. زيرا،  ــوی س از س
ــناخته است. همچنين، زيرساخت فرهنگي  موضوع ناش
ــدارد و به دليل عدم  ــبي نيز در اين زمينه وجود ن مناس
ــه، از ابزار به صورت  ــناخت كاربران در مراحل اولي ش
ــج، پس از  ــا، به تدري ــود. ام ــتفاده نمي ش ــح اس صحي
ــای الزم به كاربردهای آن پي خواهد برد. در  آموزش ه

اين مرحله است كه كاربر تعامل آن الين خود را با شهر 
ــت كه  ــاز مي كند. برای ورود به اين مرحله الزم اس آغ
ــخت افزاری و شبكه ای در وضعيت  زيرساخت های س
ــن مرحله تعامل  ــد. در اي ــته باش ــل قبولي قرار داش قاب
ــرف كاربر انجام  ــتر از ط به صورت خودجوش و بيش

مي شود و به تدريج انتظارات كاربر افزايش مي يابد.
ــازی است كه در  مرحله آخر نيز مرحله يكپارچه س
ــهر  ــر پارادايم رخ خواهد داد و نهايت يك ش آن، تغيي

الكترونيكي خواهد بود.

به نظر شما، شهروند الكترونيكي بايد دارای 
چه ويژگي هايي باشد؟

ــت كه  ــوم جديدی اس ــي مفه ــهروند الكترونيك ش
همزمان با توسعه جامعه اطالعاتي در حال شكل گيری 
است. اين مفهوم با زندگي الكترونيكي ارتباط نزديكي 
دارد. مي توان گفت كه شهروند الكترونيكي فردی است 
ــي تواند از  ــنايي دارد و م ــا فناوری اطالعات آش كه ب
خدمات الكترونيكي يك شهر الكترونيكي استفاده كند.

ــهروندان  ش ــي،  الكترونيك ــه  جامع در  ــوالً  معم  
ــي الكترونيكي را برای  ــبك زندگ الكترونيكي، يك س
خود انتخاب مي كنند. در اين سبك تفريحات، آموزش، 
ــورت الكترونيكي  ــات و تراكنش های فرد به ص ارتباط

انجام مي شود. 

مهم ترين چالش های موجود در مسير ايجاد 
و توسعه شهر الكترونيكي كدام اند؟

ــت واحد  ــق مديري ــدم تحق ــد ع ــه نظر مي رس ب
(متمركز) شهری، عدم تخصيص بودجه مناسب و كافي 
برای اجرای پروژه های مربوطه و همچنين، كم توجهي 
برخي از مسؤوالن شهری، استاني و كشوری و پيگيری 
نسبتًا ضعيف آنها در اين خصوص مهمترين مشكالتي 

است كه در حال حاضر وجود دارد.

ــق شــهر الكترونيكــي در كشــور چه  تحق
مزيت هايي دارد؟

ــهر الكترونيكي خدمات مورد نظر  با تحقق ايده ش
ــرعت بااليي  به شهروندان  در اين حوزه با كيفيت و س

ارائه خواهد شد. 

زندگي هوشمند، صنعت 
هوشمند، اداره های هوشمند و 
زيرساخت های شهری هوشمند 
اركان اصلي شهر الكترونيكي 
هستند

اجرای پروژه های عظيم 
نيازمند حضور و شركت 
بخش های خصوصي بزرگ 
است و در اين خصوص، خالء 
محسوسي در كشور ديده 
مي شود
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همايون يزدان پناه
مدارک 

تحصيلي:
1- ديپلم رياضي 

و فيزيك از 
دبيرستان شهدای 

ادب اصفهان
2- كارشناس 

مهندسي 
سخت افزار 
كامپيوتر از 

دانشگاه صنعتي 
اصفهان
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2- مجری و همكار پروژه های الكترونيكي و كامپيوتری در 
جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان – از سال 69 تا 66

ــگاهي صنعتي اصفهان  ــو هيأت علمي جهاد دانش 3- عض
– از سال 71 تا 69

4- عضو هيأت مديره و بازرس شركت تعاوني تأمين نياز 
شركتهای رايانه ای ايران (تهران)

5- مدير عامل، عضو هيأت مديره و مدير بازرگاني شركت 
مهندسي به پژوه – از سال 71 تا 81

ــركت بين المللي  ــل و عضو هيأت مديره ش 6- مدير عام
آموزش فناوری اطالعات سيتكو – سال 82

سوابق اجتماعي :
ــركت های  ــره انجمن ش ــس هيأت مدي ــو و رئي 1- عض

انفورماتيك ايران (اصفهان) – از سال 77 تا 83
2- مسئول راه اندازی و عضو اولين كميته بررسي پروژه های 
الكترونيكي و كامپيوتری در سازمان پژوهش های علمي و 

صنعتي اصفهان
ــورای اسالمي شهر بهارستان از سال 78  3- عضو اولين ش

تا 81
ــورای اسالمي شهر بهارستان  4- منتخب سومين دوره ش

در سال 85
ــال 82  ــئول ماهنامه تكفا در اصفهان – از س 5- مدير مس

تا 83
ــاوری اطالعات و ارتباطات  ــورای راهبردی فن 6- دبير ش

شهرداری های كالن شهرهای كشور از سال 83 تاكنون
ــهرک  ــاوری اطالعات و ارتباطات ش ــو كميته فن 7- عض

علمي تحقيقاتي اصفهان از سال 83 تاكنون
8- عضو كارگروه راهبردی پياده سازی بانك های اطالعاتي 

استان از 85/05/24
ــتان  ــردی طرح جامع ICT اس ــو كارگروه راهب 9- عض

اصفهان از 85/05/24
10- رئيس كارگروه GIS سازمان های فناوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداريهای كشور

برای راه اندازی شهر 
الكترونيكي در ابتدا الزم است 
كه مديريت واحد شهری تحقق 
يافته و فرآيندها و روش های 

مرتبط با آن بهبود يابد

ــش آگاهي مردم از فرايندها و  ضمن اينكه، با افزاي
امكانات شهری و همچنين سهولت در انجام فعاليت های 

شهری سطح زندگي بهبود مي يابد.
ــاعته به تمام  ــورت 24 س ــي توانند به ص ــردم م م

خدمات شهری دسترسي داشته باشند.
ــهری كاهش پيدا خواهد  ــالوه بر اين، ترافيك ش ع
كرد و به تبع آن، از ميزان آلودگي هوای شهر نيز كاسته 

مي شود.  
ــي به خدمات شهری گسترش مي يابد  دامنه دسترس
ــوان از طريق  ــهر الكترونيكي مي ت ــا تحقق ش ــرا، ب زي
ــتم های  ــي متنوع مانند اينترنت،سيس كانال های دسترس
ــتم اطالعاتي تلفني اتوماتيكي كه با تماس  IVR (سيس
ــي ثابت و  ــه منوهای صوت ــق اتصال ب ــده از طري گيرن
ــرار مي كند) و  ــك پايگاه داده ارتباط برق همين طور ي

كيوسك های الكترونيكي و ... اقدام نمود. 

ايجاد كدام زيرســاخت ها برای راه اندازی 
شهر الكترونيكي ضرورت دارد؟

ــد برای راه اندازی شهر الكترونيكي  به نظر مي رس
در ابتدا الزم است كه مديريت واحد شهری تحقق يافته 
و فرآيندها و روشهای مرتبط با آن بهبود يابد. همچنين، 
مي بايست در خصوص ايجاد و توسعه ساير حوزه های 
ــای امنيتي،ارتباطي،  ــاخت ه ــد زيرس ــاختي مانن زيرس
قانوني و حقوقي، فرهنگي- اجتماعي و زيرساخت های 

اطالعاتي نيز اقداماتي صورت گيرد.

نقش مردم در شــكل گيری شهر الكترونيكي 
چيست؟

ــتفاده  ــردم از اين خدمات اس ــا توجه به اينكه، م ب
ــهر الكترونيكي نقش  مي كنند. بنابراين، آنها در تحقق ش
ــت كه مردم با  ــه همين دليل، الزم اس ــری دارند. ب موث
چگونگي استفاده از اين خدمات و همچنين، بحث های 

حقوقي و قانوني مرتبط با آن آشنايي پيدا كنند


