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Isfshan Electronic Municipality evaluation
Abstract:
When we introduce information technology as a high 
technology we expect to do all we want more accu-
rate, faster, easier and safer using this technology. 
These days’ cities are symbols of traffic and crowd 
that we should solve the providing urban services 
problem using information technology. Urban ser-
vices should be in a way that make cities able to use 
them fast and with the best quality which considering 
all problems in cities is only possible using modern 
tools and knowledge.
So in this article we evaluate Isfahan Electronic Mu-
nicipality –as one of the most important metropoli-
tans of Iran –and at the end considering the result we 
suggest some ways to improve information technol-
ogy.
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چکيده
وقتی كه فناوری  اطالعات را به عنوان يکی از فناوری های برتر معرفی 
می كنيم، انتظار داريم كه در همه  عرصه ها بتوانيم كارها را به وسيله  اين 
فناوری دقيق تر، سريع تر، آسان تر و ايمن تر انجام دهيم. امروزه، شهرها، 
فناوری  از  استفاده  با  بايد  ترافيك سنگين هستند كه  مظهر شلوغی و 
 اطالعات در شهرداری ها، مشکل عرضه  بسياری از خدمات شهری را 
حل كنيم. ارائه  خدمات شهری بايد به نوعی باشد كه شهروندان بتوانند 
با  امر  اين  كه  ببرند  بهره  آنها  از  كيفيت  بهترين  با  زمان  كمترين  در 
توجه به مشکالت مطرح در شهرها، تنها با وسايل ارتباطی نوين و با 

بهره گيری از دانش های نوين ميسر می شود.
به همين دليل در اين مقاله به ارزيابی شهرداری الکترونيکی اصفهان- 
به عنوان يکی از مهم ترين كالن شهرهای كشور-  می پردازيم و در پايان 
با توجه به نتايج ارزيابی، برخی از راهکارهای پيشنهادی برای بهتر شدن 

شاخص های فناوری  اطالعات در اين شهرداری را بيان می كنيم.

زمان دریافت مقاله:
1387/8/4

 زمان پذیرش نهایی:
1387/11/9

*ـ نویسنده مسئول مکاتبات، تلفن: 63904030-021 ، فاکس: 021-63904161

E-mail:farmanbar@imo.org.ir



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
شماره22-زمستان1387

 No.22.winter 2008 

78

مقدمه
 امروزه فناوری اطالعات به عنوان محور تش��کيل دهنده 
جوامع اطالعاتی، مورد توجه اكثر كش��ورهای جهان قرار 
گرفته  اس��ت به گونه ای كه از جاي��گاه خاصی در برنامه 
توس��عه آنها برخوردار است. مطالعه چگونگی به كارگيری 
اي��ن فناوری در كلي��ه زمينه های اجتماع��ی، اقتصادی، 
سياس��ی و فرهنگ��ی جوامع حائز اهميت اس��ت. در اين 
راس��تا، ارزيابی آمادگی الکترونيکی جوامع و س��ازمان ها 
برای اس��تفاده مؤثر از اين فناوری، مقدمه برنامه ريزی و 
هدايت بهينه به منظور نيل به اهداف آن سازمان است. 

منظ��ور از آمادگی الکترونيکی توانايی پذيرش، اس��تفاده 
و به كارگي��ری فن��اوری اطالع��ات و كاربردهای مرتبط 
با آن در جوامع می باش��د. عوامل متع��ددی بر چگونگی 
استفاده از فناوری اطالعات و سطح آمادگی الکترونيکی 
جوامع تأثيرگذار اس��ت كه ضروری اس��ت به دقت مورد 
مطالعه و شناس��ايی قرار گي��رد. از آنجايی ك��ه ارزيابی 
آمادگ��ی الکترونيکی از اهميت خاصی در س��طح ملی و 
بنگاهی برخوردار است، دولتمردان و بنگاه های اقتصادی، 
به كارگي��ری فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات را يکی از 

اولويت های خود قرار داده اند.
به منظور كارايی هرچه بيشتر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
يك كش��ور و به تبع آن بنگاه های اقتصادی بايس��تی از 
نظر زيرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطالعات 
و ارتباطات، ساختار س��ازماني و فرآيندها، چارچوب های 
حقوقی و قانونی، نيروي ماهر و متخصص در به كارگيری  
فناوری اطالعات و ارتباطات، آمادگی الکترونيکی داشته 
باشند. اگر كاهش شکاف ديجيتالی مدنظر مي باشد، الزم 
اس��ت همه نيازمندی های فوق با يك استراتژی منسجم 
دس��ت يافتنی كه می تواند نيازهای بومی كشور را در نظر 

گيرد، مناسبت داشته باشند. 

1- شهر اصفهان از دیدگاه استراتژیک
الف( ویژگی های شهر اصفهان 

شهر تاريخي اصفهان مركز استان اصفهان است و اكنون 
داراي مقام سوم از نظر جمعيت در سطح كشور مي باشد. 

فاصله اصفهان تا تهران 425 كيلومتر اس��ت و در جنوب 
آن واقع ش��ده است. اين شهر به دليل موقعيت جغرافيايي 
بسيار مناسبي كه در قلب فالت ايران دارد، پيوسته مورد 

توجه سالطين و مديران مملکتي بوده است.
اهمي��ت اصفه��ان ب��ه ان��دازه اي اس��ت ك��ه در اكث��ر 
دائرةالمعارف هاي بزرگ جهان، مدخلي به آن اختصاص 
يافته و سفرنامه هايي از محاسن و شکوه ظاهري و باطني 
آن از پژوهند گان��ي چون تاورنيه، ش��اردن و... به نگارش 
درآمده و مظاهر تمدن آن همانند سبك معماري، مکتب 

فلسفي و فقهي آن چشمگير است.
شهر اصفهان با تاريخ بسيار كهن و آثار باستانی بی شمار، 
از شهرهای نمونه جهان است و بنابه گفته »آندره مالرو« 
نويس��نده و پژوهشگر فرانسوی، فقط دو شهر فلورانس و 
پکن در دنيا با آن قابل مقايس��ه اند. آثار تاريخی اصفهان 
مجموعه ای از بهترين نمونه های به جامانده از سبك های 
گوناگون معماری ايران در طول هزاران س��ال و بيش��تر 
اس��ت و كيفيت اين آثار چنان اس��ت ك��ه می توان گفت 
بيش��تر آثار بزرگ و شاهکارهای هنر معماری ايران پس 

از اسالم در اصفهان قرار دارد.
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ارتفاع اصفهان از س��طح دريا، حدود 1580 متر اس��ت و در 
ش��رق سلسله جبال زاگرس واقع ش��ده است. اين شهر در 
چهارراه ش��مالي- جنوبي و شرقي- غربي كشور قرار دارد و 
در طي تاريخ، محل رفت وآمد و برخورد اقوام و فرهنگ هاي 
مختلف بوده  است. منطقه بزرگ اصفهان در قسمت شمالي 
و شرقي به كوير محدود مي گردد و قسمت غربي و جنوبي 

آن به ارتفاعات زاگرس منتهي مي شود. 

ب( فرصت های منحصربه فرد شهر اصفهان
پيش��ينه  تاريخی ش��هر اصفهان باعث  ش��ده تا اين ش��هر 
همواره به عنوان يکی از ش��هرهای توريستی كشور مطرح 
گردد. اين قضيه يکی از مهم ترين امتيازات ش��هر اصفهان 
اس��ت كه می تواند درآمدزايی زيادی از صنعت گردشگری 
خود داش��ته  باش��د و ب��ا برنامه ريزی دقي��ق، از منابع مالی 
به دست آمده از اين صنعت، بهترين استفاده را ببرد. نيروی 
مستعد دانشگاهی و علمی موجود در شهر اصفهان تاكنون 
توانسته اند زيرس��اخت های مناسبی را در جهت رشد علم و 
پيشرفت شهر، منطبق با فناوری های نوين، فراهم كنند. با 

اين حساب می توان دريافت كه شهرداری اصفهان می تواند 
از فرصت های موجود، بهترين اس��تفاده را در جهت پيشبرد 

شاخص های فناوری اطالعات ببرد.

2- وضعي�ت ش�هرداری اصفه�ان از دی�دگاه 
فناوری  اطالعات

ب��رای اعالم وضعيتی مش��خص از ش��هرداری اصفهان 
احتياج به بررسی شاخص های گوناگون در اين شهرداری 
داريم؛ پس در قسمت اول اين بخش به تعريف شاخص ها 
می پردازي��م و در قس��مت دوم، ش��هرداری اصفه��ان را 

به وسيله  اين شاخص ها مورد ارزيابی قرار می دهيم.

ال�ف( م�دل و ش�اخص هاي ارزیاب�ي آمادگ�ي 
الکترونيکي شهرداري اصفهان

قبل از هرگونه ارزيابی، بايد مدلی را برای ارزيابی آمادگی 
الکترونيکی در نهاد شهرداری فراهم كنيم. اين مدل بايد 
تمام مواردی كه می تواند در ارائه  خدمات الکترونيکی به 

شهروندان، مؤثر باشد را در بر گيرد.

شکل )شماره1(: نقشه  ماهواره ای شهر اصفهان
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شکل )شماره2(: مدل ارزیابي آمادگي الکترونیکي شهرداري اصفهان
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پيشرفت تا آخر سال منظر ارزیابی
1387

پيشرفت تا آخر 
سال 1388

زيرساخت فني شهرداري اصفهان
72 درصد55 درصد)وزن 35درصد(

سيستم ها و خدمات الکترونيکي
33 درصد23 درصدشهرداري اصفهان )وزن 45درصد(

آمادگي سازماني شهرداري اصفهان
56 درصد41 درصد)وزن 20 درصد(

 در واقع، مدل ارائه ش��ده، ش��امل سه س��طح زيرساخت 
فني، سيستم ها و خدمات  الکترونيکي و آمادگي سازمان 
شهرداري مي باش��د كه هر كدام شامل تعدادي شاخص 
در راس��تاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي با در نظر گرفتن 
دسترس��ي ها، فرصت ها و ظرفيت هاي پيش روي سازمان 

شهرداري است.

ب( نتایج ارزیابي آمادگي الکترونيکي شهرداري 
اصفهان

در ج��دول و نموداره��اي ذيل نتاي��ج اندازه گيري وضع 
موجود در سال 1387 شهرداري الکترونيکي اصفهان  و 
پيش بيني وضعيت در سال 1388 بر اساس شاخص ها و 

مدل فوق ارائه مي گردد.

جدول)شماره1(: نتایج ارزیابي آمادگي الکترونیکي در شهرداري اصفهان

نمودار )شماره1(: مقایسه وضعیت زیرساخت فني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1387، پیش بیني سال 1388 
و وضعیت مطلوب
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نمودار )شماره2(: مقایسه وضعیت سیستم ها و خدمات الکترونیکي شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1387، پیش بیني 
سال 1388 و وضعیت مطلوب

نمودار)شماره3(: مقایسه وضعیت آمادگي سازماني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1387، پیش بیني سال 1388 
و وضعیت مطلوب
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 نتيجه گيری 
همان طور كه در مقاله ش��رح داده شد، نقش شهرداری 
الکترونيکی در دنيای پيشرفته  امروز، غيرقابل  انکار است. 
ارائه  خدمات فراوان ش��هرداری به ص��ورت الکترونيکی، 
س��هم بزرگی در كاهش ترافيك شهر دارد؛ زيرا بسياري 
از كارها از طريق اينترنت انجام می ش��ود و بس��ياري از 
امور هم به دليل س��رعت باالی سيستم های نوين با يك 

مراجعه صورت می پذيرند.
ش��هرداری اصفه��ان دارای دو مزي��ت بس��يار ب��اال در 
زمين��ه  ارائه  خدمات الکترونيکی اس��ت: اول اينکه دارای 
ني��روی متخص��ص در حد متوس��ط اس��ت و دوم اينکه 
زيرس��اخت های مناسبی جهت پيش��رفت در آينده دارد. 
روند تغييرات و نوع پيش��رفت شهرداری اصفهان در يك 
س��ال كه در نمودارهای باال ديده می شود، بيانگر فراهم 

بودن زيرساخت های مناسب است.
نکته مش��خص، اين اس��ت كه ش��هرداری اصفهان بايد 
در س��ال های آتی، بيش��تر به يکپارچه سازی سيستم ها و 
الکترونيک��ی كردن بخش های مختلف خدمات ش��هری 
بپ��ردازد تا بتواند كمبودهايی كه در نمودار )ش��ماره2( به 
چش��م می خورد را جبران كن��د و از همه نظر به وضعيت 

مطلوب برسد.
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