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 چكیده 
شود. انجام الکترونیکی کارها یا به گر در فرآیندها شناخته میهمواره به عنوان یک تسهیل فناوری اطالعات

این راستا رسد. در بیانی ایجاد شهر الکترونیک بدون استفاده از فناوری اطالعات تقریباً غیر ممکن به نظر می

قدمی برداشته و با  تواند در جهت ایجاد شهر الکترونیکمعاونت خدمات و محیط زیست شهری نیز می

در این مقاله سعی شده با . پیش روداستفاده از فناوری اطالعات در جهت افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات 

رابطه این دو با یکدیگر مشخص  ،تعریف دقیق شهر الکترونیک و فناوری اطالعات و همچنین خدمات شهری

لیست وظایف معاونت خدمات  ،در شهرداری مشهدگردد. بدین صورت که با استفاده از تحقیقات انجام شده 

در هر مورد نحوه کاربرد فناوری بصورت نظری گردید و  استخراجو محیط زیست شهری شهرداری مشهد 

که در آن لیست  هجدولی بدست آمد نتیجهدر  اطالعات برای بهبود ارائه وظیفه مربوطه تشریح گردیده است.

 از فناوری اطالعات و زمانبندی کاربرد راهکار ارائه گردیده است.استفاده  هایخدمات به همراه راهکار

 خدمات را تواننهایت بصورت تئوریک تعیین شده است که در هر حوزه تا چه حد و با چه کیفیتی میدر

 .بصورت الکترونیک ارائه کرد

  

 خدمات شهری، فناوری اطالعات، شهر الکترونیک، شهرداری مشهد های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1

ای که با گستره هر چه بیشتر و سرعتی هر چه با توجه به تحول جامعه صنعتی و تغییرات فناورانه

ای شهری خواهد بود و بینی کرد که آینده انسانیت، آیندهتوان پیشفزونتر در حال اتفاق افتادن هستند می

ود صد در صد برسند، در این صورت افزایش می یابند تا به حد اینرخ های شهرنشینی به صورت فزاینده

... چه شکلی  اشتغال و ها،بیمارستان های طوالنی دریافت خدمات شهری،انتظار در صف ازدحام، ترافیک،

 یلش پیش رواراه حل چ تنهاشهرهای الکترونیک  ،از دید بسیاری از پژوهشگران به خود خواهد گرفت.

 دگی انسان ها است. بهبود زن یبشر هستند. هدف اساسی چنین شهرهای

های اطالعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات شهری، به صورت شهر الکترونیکی، استفاده از فناوری

روز است. شهرالکترونیکی تسهیالت الزم را به منظور شبانه ساعت24و مستقیم به شهروندان در هنگام به

را به  تر برای مشارکت در فرآیندهاردههای گستدسترسی مناسب به اطالعات و خدمات شهری و فرصت

دهد شهری را به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرارمیالکترونیکی، خدماتنماید. شهرمردم ارائه می

 (1811)نظریان آزاد:کند.کنندگان این خدمات مبادله میو یا اطالعاتی را با استفاده

های زندگی، های بسیاری را برای محیطسعه فرصتشهرهای الکترونیکی در جهان با سرعت رو به تو

کار و تفریح مردم به وجود آورده است. شهرهای الکترونیکی در یک جامعه اطالعاتی بستری را فراهم 

کند تا مردم وارد هزاره سوم شده و تجربیات جدیدی را در زندگی آغاز کنند. اگرچه تجربه زیادی در می

لمللی وجود ندارد و آینده زندگی در این نوع شهرها هنوز کامالً مشخص ااین زمینه در سطح ملی و بین

را باور داشته و با ابزارهای جدید فناوری اطالعات و ارتباطات نیست، اما باید پذیرفت که نسل جوان آن 

 های مختلفمسیر جدیدی را طی خواهند کرد. بنابراین بهتر است ابعاد این پدیده تا حد مقدور از دیدگاه

مورد مطالعه و توجه قرار گیرد و آمادگی الزم برای پذیرش آن در چارچوب هنجارهای ملی در میان مردم 

 فراهم شود.

گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و در دنیای امروز که هرچه بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می

ایش جمعیت و در نتیجه آن تواند پاسخگوی مشکالت ما باشد درشهرهای امروز ما با افزمستقیم نمی

تواند روشی مناسب در جهت های اداری سنتی نمیکه روشافزایش ترافیک شهری روبرو هستیم، ضمن این

ها در شهرهای های بزرگ نظیر شهرداریرسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این جهت سازمان

های پیشین برداشته و وارد اید دست از روششوند بالطبع ببزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می

گیرد و تر انجام میها بسیار سریعتر و مطمئندنیای الکترونیک و مجازی شوند. دنیایی که در آن فعالیت

های انجام کار، نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه
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های بزرگ با آن روبرو ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمانوانی و دههای ربرخوردها و ناراحتی

کاهند های مجازی است که از مشکالت یاد شده میای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمانهستیم چاره

 شوند.و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می

های های زیست محیطی و هزینهآلودگی برای کاهش بسیاری از معضالت شهری از جمله ترافیک،

ای نه چندان دور باید خدمات شهرداری از سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده

هایی است های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند. این اقدام خود یکی از گامطریق شبکه اینترنت و پایگاه

 24تواند بسیار مؤثر باشد. خدمات این شهرداری به صورت یک نیز میکه در مسیر ایجاد دولت الکترون

های زمانی و مکانی در شهر واقعی است. برای تحقق این امر ابتدا باید ساعته و فارغ از محدودیت

آن که همان دولت الکترونیک است، ایجاد شود. در این مسیر شهرداری مرند بر دیگران پیشی  زیرساخت

 (1811)علیزاده: ان اولین شهرداری الکترونیک در کشور مطرح است.گرفته و به عنو

های کشور است که تقریباً در تمامی های شهرداریمعاونت خدمات شهری از مهمترین معاونت

ها را به شهرهای بزرگ و کوچک وجود داشته و از ارکان آن است که برخی از مهمترین وظایف شهرداری

عاونت نیز در رابطه با مطالبی که در باال قید شد، نه تنها مستثنی نیست بلکه باید از لذا این م رساند.انجام می

در این مقاله سعی شده است تمامی وظایفی که به دوش معاونت خدمات پیشگامان در این عرصه باشد. 

بررسی شده و میزان کاربرد فناوری  ،گذاشته شده است مشهد شهری و محیط زیست شهری شهرداری

عات در تسهیل و افزایش کیفیت ارائه آن از لحاظ نظری مورد بحث قرار گیرد و تا حدی تعیین شود که اطال

 توان بصورت الکترونیک ارائه کرد.خدمات را در هر حوزه تا چه حد و با چه کیفیتی می

 

 روش تحقیق -2

ت شهری است و با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی کاربرد فناوری اطالعات در خدما

کاربردی قرار می -ایماهیتاً جنبه تئوری و تجربی دارد، این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات توسعه

گیرد که برای نتایج آن استفاده علمی درنظر گرفته شده و در نهایت پیشنهاداتی نیز مطرح گردیده است. از 

رار می گیرد؛ چراکه در این پژوهش اطالعات طرفی از نقطه نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی ق

-شود و مورد تجزیه تحلیل و مقایسه قرار می گیرد و به بررسی ویژگیبطور منظم آنچه که هست، بیان می

های یک جامعه پرداخته شده و برای بررسی وضعیت موجود به جمع آوری اطالعات پرداخته می شود. 

 حقیق های میدانی قرار داد.توان در زمره تضمناً تحقیق حاضر را می
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در این پژوهش ابتدا به جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار و شناخت بهتر موضوع تحقیق، با مطالعه اسناد 

و مدارک موجود، منابع کتابخانه ای، مجموعه کتب و مقاالت معتبر و جستجوی اینترنتی، کار آغاز گردید و 

 تحقیق شناسایی شدند.  مصادیق کاربردی

-شهرداری مشهد می معاونت خدمات و محیط زیست شهریمورد بررسی در این تحقیق  آماری جامعه

شود؛ ستاد و همچنین تعداد زیادی فرایندها و زیر سیستم ها می و هاای از سازمانباشد که شامل مجموعه

عات ضمنی، ای از اطالعات صریح، قابل لمس و مرتبط با افراد و همچنین مجموعه ای از اطالیعنی مجموعه

غیر قابل لمس و مرتبط با سازمان که برای شناخت آنها، نیازمند درک کامل از موضوع تحقیق و متعاقباً درک 

جامعه از گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار است که برای سنجش و  تبعاز شرایط سازمان می باشد. به

اطالعات  تر بهتر و صحیحسریع ای دسترسیمقایسه شرایط موجود، نیازمند تجربه شرایط مذکور است لذا بر

شده  نظرگرفته مشاهده درروش تحقیق  دراین هاداده جمع آوری روش بهترین و تجزیه تحلیل شرایط،

 است.

 

 ترونیک و فناوری اطالعاتكشهرال -3

در کنفرانسی به نام شهر دیجیتال مطرح شد.  1114عنوان شهر الکترونیکی برای اولین بار در سال 

 در برخی از شهرهای اروپایی همچون هلسینکی و آمستردام به اجرا در آمد. 1111گوی این شهر سال ال

های اجتماعی و های اطالعاتی وارد عرصهها و همگام با گسترش فناوریشهر الکترونیکی که در دهه

دسترسی اقتصادی در کشورهای مختلف شده است، عبارت است از فضایی مجاز که در آن امکان ارائه 

شود تا برای رفع ها و مؤسسات اعم از حقیقی و حقوقی داده میالکترونیکی به کلیه شهروندان، سازمان

های اجتماعی، اقتصادی و ارتباطی خود بصورت شبانه روزی و در طول تمامی نیازهای مربوط به فعالیت

توان گفت قدام کنند. به عبارت دیگر میای سریع با ثبات و قابل اطمینان، امن و محرمانه اایام هفته به شیوه

شود. با توجه به های کامپیوتری تامین میدر شهر الکترونیکی تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه

این تعریف شهر الکترونیک یک مفهوم نسبی است به این معنی که هر چه تعداد بیشتری از خدمات به 

 (1811)خاکپور: رونیکی بیشتر محقق شده است.صورت کامپیوتری ارائه شود شهر الکت

 

 احتیاجات -1-3

برای بوجود آوردن شهر الکترونیک بر پایه رعایت کلیه قوانین و حقوق افراد حقیقی و حقوقی، 

ضروری است تا ابتدا لوازم و ابزار بوجود آمدن آن مهم، شناسایی و تا حد امکان فراهم شوند. برخی از این 

 از: احتیاجات عبارتند 
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 زیرساخت های شهر الکترونیک -1

 به علت اهمیت موضوع توضیحات تکمیلی در بند بعد بصورت جداگانه بررسی شده است. 

 آموزش و فرهنگ سازی -2

ارائه آموزش رایگان چگونگی استفاده از قابلیتهای شهر الکترونیک برای تمامی افراد الزم بنظر می رسد. 

اسب از رسانه های جمعی اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات نسبت در این زمینه نیاز به اطالع رسانی من

به آگاه سازی افکار عمومی شهروندان در خصوص مفاهیم و مزایای شهر الکترونیک نیز اجتناب ناپذیر 

 است که خود زمینه ساز فرهنگ عمومی شهر الکترونیک خواهد شد.

 از استفاده توانایی که است فردی الکترونیک وندشود. شهردر اینجا مفهوم شهروند الکترونیک مطرح می

 از استفاده با را خود نیاز مورد خدمات بتواند و باشد خود داشته روزمره امور انجام در را اطالعات فناوری

( Singh: 2007) .نماید دریافت یربط ذ موسسات و منزل، ادارات از الکترونیکی های سیستم و ابزارها

 تراکن و روزمره ارتباطات آموزش، تفریح، محل کار، محیط در است که کسی ترونیکالک شهروند بنابراین،

 هراحتی ب و بگیرد خدمت به را اینترنت و رایانه جمله از الکترونیکی مختلف ابزارهای بتواند مالی شهای

 (1811نظری:) .دهد انجام را خود روزمره مختلف امور

 ارائه تسهیالت -8

حداقل امکانات )کامپیوتر شخصی( استفاده از قابلیتهای شهر الکترونیک و  ایجاد تسهیالتی برای داشتن

های شهر دنیای اینترنت برای تمام شهروندان مدنظر است تا امکان دسترسی برای همگان که یکی از ویژگی

 الکترونیک است فراهم گردد.

 هاکاهش هزینه -4

قابل استفاده برای تمامی شهروندان بوده و ها در شهر الکترونیک باید به حدی کاهش یابد که هم هزینه

 تر باشد.توان کارها را انجام داد، ارزانهم از هر وسیله دیگری که می
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 (1311)شیروانی:  شهر الكترونیک های ارزیابیهای الزم و حوزهزیرساخت – 1جدول 

 های ارزیابیحوزه مناظر ارزیابی

 زیرساخت فنی

 شبکه محلی

 (DSLسیم و انت )فیبر نوری، بیشبکه اینتر

و  FTPسرویس های ارزش افزوده شبکه )ویدئو کنفرانس، 

)... 

 سخت افزار

 مرکز داده و تماس شهرداری

 امنیت

GIS 

 الکترونیکی وخدمات هاسیستم

 مکانیزه کردن امور شهرداری

 مکانمندی سیستم های موجود

 وب سایت و پورتال

 ن خدمات شهرداریالکترونیکی نمود

 یکپارچگی سیستم های موجود

 آمادگی سازمانی شهرداری

 ITآمادگی کاربران 

 ITآمادگی نیروی متخصص 

 مدیریت، برنامه ریزی و تشکیالت فاوا

 همسو بودن راهبردهای کسب و کار و فاوا

 (ITآمادگی مالی )بودجه عمرانی و جاری 

 آمادگی حقوقی

 هاانهماهنگی بین سازم -5

سازی نشده است و وظایف آن در بین تاکنون، مدیریّت واحد شهری در ایران به معنای واقعی خود پیاده

سازی شهر توان به پیادههای مختلف ازجمله شهرداری توزیع شده است. به همین دلیل میسازمان

های دنیا، شهر الکترونیکی با الکترونیکی با محوریّت شهرداری امیدوار بود. امّا چرا در ایران و سایر کشور

 های زیر خواهیم رسید:کند؟ با این سؤال به پاسخمحوریّت شهرداری معنی پیدا می

 های شهری است.ترین تولید کننده دادهشهرداری بزرگ 

 ریزی شهری است.های شهری در مدیریّت و برنامهترین استفاده کننده دادهشهرداری بزرگ 

 مان خدماتی در ارتباط با مردم است.ترین سازشهرداری گسترده 

 ترین سازمان در تنوع شرح وظایف است.شهرداری گسترده 

 ترین سازمان در واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی است.شهرداری مهم 
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 .شهرداری مستعدترین سازمان در جلب تخصص، مدیریّت زیرساخت و توزیع فراگیر امکانات است 

 ای و ملّی است.ریزی شهری منطقهه آماری مورد نیاز در برنامهترین گلوگاشهرداری فعّال 

 (1811ترین پایگاه اطّالعات شهری است. )جاللی: شهرداری معتبرترین و مطمئن 

 (Sergey,2004) های ارزیابی آمادگی الكترونیكیمدل - 2جدول 

 

 

 سطح های ارزیابی آمادگی الکترونیکیمدل

CID, APEC, CSPP, Mc Connell, EIU, ITU, 

USAID, CIDCM, NRI 
 زیر ساخت اطالعاتی

CID, APEC, CSPP, Mc Connell, EIU, CI, 

DCM, NRI 
 قابلیت ارائه و موجودیت اینترنت

CID, APEC, CSPP, Mc Connell, EIU, ITU, 

USAID, NRI 
 سرعت و کیفیت شبکه

CID, APEC, CSPP, Mc Connell, EIU, NRI کهنرم افزار و سخت افزار شب 

CID,  EIU ها و پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطاتسرویس 

CID, APEC, CSPP, Mc Connell, EIU, ITU, 

ESAID, NRI 
 ها و منابع انسانی )سواد اطالعاتی(مهارت

CID, APEC, CSPP, Mc Connell, EIU, ITU, 

NRI 
 ها(های بر خط )کارمندان و بخشافراد و سارمان

CID, APEC, EIU محتوای مناسب محلی 

Mc Connell, EIU, ITU, USAID گذاری برای توسعه پشتیبانی مالی و سرمایهICT 

CID, APEC, CSPP, EIU فناوری اطالعات و ارتباطات در محل کار 

CID, EIU های شغلی فناوری اطالعات و ارتباطاتفرصت 

CID, APEC, CSPP, EIU  تجارت الکترونیکB2C ف کننده()ارتباط با مصر 

CID, APEC, EIU  تجارت الکترونیکB2B های دیگر()ارتباط با سازمان 

CID, APEC, Mc Connell, USAID, NRI دولت الکترونیک 

CID, APEC, Mc Connell, EIU, USAID, NRI )...محیط قانونی و مقرراتی )مثل قانون کپی رایت 

CID, CSPP, EIU, CIDCM العاتسیاست و مدیریت فناوری اط 

APEC. ITU های الکترونیکی )هزینه و شارژ(منافع سرویس 

APEC, CSPP,  Mc Connell, EIUUSAID 
امنیت رمزنگاری )مثل زیرساخت عمومی، امضای دیجیتال، 

 حریم و...(

EIU, CSPP درجه نوآوری 

APEC, EIU  برای توسعه( استانداردهای صنعتیICT) 



 

1 

 

 هازیرساخت -2-3

برای دستیابی به شهر الکترونیک این است که میان پیاده سازی صحیح و اصولی یک شهر  اولین مرحله

واداشتن یک مجموعه و نسبت دادن آن به شهر الکترونیک تفاوت قائل شویم. برای پیاده  الکترونیک و بکار

وه بر سازی یک شهر الکترونیک حقیقی باید حوزه های مختلف مرتبط با یک شهر، الکترونیکی شوند. عال

ها باید ارتباط منطقی و ساختاری برقرار باشد و به لحاظ فنی، تکنولوژیکی این، بین همه اجزای این سیستم

 .و فرهنگی برای ایجاد شهر الکترونیکی مهیا باشند

 های ارزیابی ارائه شده است.های الزم و نیز مدلزیرساخت 2و1 هایدر جدول

 هاها و شاخصویژگی -3-3

نجش شهر الکترونیک در منایع مختلف فراوان هستند که در اینجا به مهمترین آنها اشاره های سشاخص

 شده است:

 امکان استفاده آسان کاربران:  -1

یک شهر الکترونیکی خوب باید بتواند با بکارگیری ابزار مناسب سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی 

 د.به آسانی ارتباط مردم را به خدمات شهری برقرار کن

 پذیری برای همگان: دسترس -2

خدمات شهر الکترونکیی باید از طریق سایت در هر مکانی ازقبیل: منزل، محل کار، کارخانه، کتابخانه 

 و... در هر زمانی در دسترس همه افراد جامعه با هر درآمدی باشد.

 داشتنن خروجی ملموس و دارای نوآوری: -8

ها استفاده کند تا سرعت و پاسخ سیستم ترین فناوریباید از جدیدترین و پیشرفتهشهر الکترونیک 

همواره رو به افزایش بوده و خروجی آن برای مردم قابل لمس باشد. این وضعیت به سرعت دسترسی به 

اطالعات بستگی دارد. بنابراین باید پهنای باند دسترسی به شبکه در سایت اصلی و نزد شهروند، زیاد و قابل 

 قبول باشد.

 یین:هزینه پا -4

در یک شهر الکترونیکی باید به گونه ای طراحی شوند که های خدماتی الکترونیکی و مجازی یستمس

 مردم هزینه زیادی بابت دریافت خدمات ندهند.

 دقت باال و داشتن قابلیت اطمینان باال: -5

ی از های شهر الکترونیکگذارد انتقال سیستمدر مواقعی که تغییر فناوری تاثیر جدی در سیستم می

تا کاربر هنگام مواجه با فناوری جدید دچار مشکل  وضعیت جدید باید به دقت انجام شودقدیم به  یتوضع

 (1811: علیخانزاده) .نگردد
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 مزایادستاوردها و  -4-3

های مختلف بررسی کرد. از دیدگاه مدیران شهری، توان از دیدگاهعملکرد شهر الکترونیکی را می

سازی در ارائه خدمات ها، شفافتواند باعث سرعت و سهولت در انجام فعالیّتمی استقرار شهر الکترونیکی

و استفاده از نظرات مردم شود. از دید شهروندان نیز، دریافت خدمات از این طریق در هر زمان و در هر 

نیکی از مکان، فرصت مغتنمی است که رضایت آنها را درپی دارد. در ادامه به  مزایای استقرار شهر الکترو

 کوتاهی شده است. نظر مدیریتی، محیط زیست، فرهنگی، خدماتی و اقتصادی اشاره

 الف( مزایای مدیریتی

سازی برای مدیریت واحد شهری: یکی از معضالتی که کالنشهرها با آن درگیر هستند عدم بستر -1

گیری به دلیل عدم  باشد. مراکز مختلف تصمیمگیر میوجودمدیریت واحد شهری و تعدد مراکز تصمیم

کنند. بااستفاده از گیرند که یکدیگر را خنثی میدسترسی به اطالعات یکدیگر در بعضی موارد تصمیماتی می

های مختلف را در کمترین زمان به اشتراک گذاشت و توان اطالعات سازمانفناوری اطالعات به راحتی می

 شود.گیری میجر به بهبود تصمیمهای متعدد را تسهیل کرد، که این امر منارتباط بخش

افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهر: با استفاده از فناوری اطالعات در شهر الکترونیک  -2

تواند در دسترس همگان قرار گیرد. اطالعات به عنوان یکی از منابع قدرت به راحتی و در زمان مناسب می

 گیری در پی خواهد داشت.آنها را در تصمیماین امر افزایش آگاهی مردم و پررنگ کردن نقش 

مردان:  در شهر الکترونیک ارتباط مردم و حکمرانان به راحتی انجام افزایش ارتباطات مردم و دولت -8

 توانند مشکالت خود را به دولتمردان انعکاس دهند.گیرد و شهروندان در زمان کوتاهی میمی

ای در انجام دلیل استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت: به -4

شود. به همین صورت امکان امور، نقش نیروی انسانی در فرآیندها و امکان اعمال عالیق شخصی کمتر می

 (1811)خاکپور: کند. کنترل و ارزیابی توسط افراد مختلف از جمله مدیران و شهروندان افزایش پیدا می

 ب( محیط زیست

 24روز هفته و  7کاهش آلودگی هوا و منابع طبیعی: استفاده از خدمات به صورت مجازی در  -1

-ای کاهش میساعته نیاز به حضور در ادارات و بانکها و مکانهای ارایه خدمات را بصورت قابل مالحظه

وط به فناوری شود. عالوه بر اینکه مشاغل مربدهد. همین امر منجر به کاهش ترافیک و آلودگی هوا می

شوند. باید توجه داشت که حفظ محیط اطالعات بر خالف کارخانجات باعث آلودگی در محیط زیست نمی

 زیست یکی از مولفه های اصلی توسعه پایدار و شهر سالم است.

کاهش ترافیک: با توجه به توضیحات گفته شده در بند پیشین، این موضوع با کاهش چشمگیر  -2

 آرامش روانی و روحی شهروندان نیز کمک مینماید. ترافیک به افزایش
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جویی در وقت و انرژی: نظر به اینکه در شهر الکترونیکی برای انجام امور، نیاز به حضور صرفه -8

 (1874)بحرینی: گیرد. باشد، در وقت و انرژی صرفه جویی بسیاری صورت میفیزیکی اشخاص نمی

 ج( فرهنگی

عه فناوری اطالعات و ارتباطات در هر مکانی منجر به افزایش آگاهی افزایش آگاهی عمومی: توس -1

 خواهد شد.

های زمانی و مکانی تا حد ایفای نقش در عرصه جهانی: با استفاده از این تکنولوژی محدودیت -2

 دازند.توانند با نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار کنند . به ایفای نقش بپررود و شهروندان میزیادی از بین می

 رشد گردشگری -8

توان هویت شهروندان را بخشی به شهر: در شهر الکترونیک همچون دنیای واقعی میتسهیل هویت -4

گیری از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات محقق تواند در فضای مجازی با بهرهتقویت کرد. این امر می

 شود.

 د( خدماتی

 ت باالفراهم آوردن خدمات با کیفیت و سرع -1

شوند تفاوتی در شمال و جنوب کالنشهر توزیع عادالنه خدمت: خدماتی که در دنیای مجای ارائه می -2

 برند.نخواهند داشت و همه شهروندان به صورت مساوی از آن بهره می

های دیجیتالی قابلیت ارائه های مجازی و کتابخانهالعمر: دانشگاهفراهم آوردن محیط آموزشی مادام -8

 ساعته را دارند. 24روزه و  7طالب آموزشی م

 ساعته به خدمات 24دسترسی  -4

 ه( اقتصادی

ایجاد یک منبع ثابت درآمد از طریق ایجاد سیستم گردش پول: با بکارگیری کارتهای اعتباری و  -1

ستفاده کارتهای الکترونیکی یک منبع مالی برای مدیریت شهری ایجاد خواهد شد که از آن برای اداره شهر ا

 خواهد شد.

 افزایش بهره وری -2

 ایجاد اشتغال -8

گذاری های تردد شهری، افزایش سرمایهتوان به کاهش هزینهکاهش هزینه: از موازد کاهش هزینه می -4

های محدود، تسهیل انجام امور اقتصادی ب خاطر جویی در مصرف سوختدر نتیجه گسترش جهانی، صرفه

 (1874)سلمان منش: ت اشاره کرد. ساعته بودن اراوه خدما 24
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 خدمات شهری -4

سازمان شهرداری انجام خدمات مورد نیاز مردم وتحت قاعده درآوردن بعضی از  مدنبوجود آ دلیل

در بین اقدامات شهرداری تصمیماتی که بوسیله شهرداری درباره  .فعالیتهای اهالی شهر به نفع جامعه است

در درجه اول اهمیت قرار  ،فعالیتهای ساکنین شهر اتخاذ می گردند نوع و میزان خدمات شهری و تنظیم

وظیفه مدیریت و نظارت بر امور خدمات شهری را جهت  هامعاونت خدمات شهری شهرداریحوزه  .دارند

اتخاذ تدابیر الزم جهت بهبود مستمر فرآیندها  و با نیل به ارتقاء بهره وری در مجموعه شهرداری بعهده دارد

مین اهداف خود و نیل به رضایت مشتریان و أبر حسن انجام تصمیمات اتخاذ شده در راستای ت و نظارت

 .داردذینفعان گام بر می

 معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد -1-4

شهرداری مشهد به عنوان متولی اداره شهر و مسئول عمران، آبادانی، توسعه و تامین امکانات و 

 و طرحها مجری بعنوان نیز شهری زیست محیط و رفاهی و حوزه معاونت خدمات -تهسیالت خدماتی

 را رفاهی و شهری خدمات امور بر نظارت و هماهنگی ، ریزی برنامه وظیفه ، رفاهی و خدماتی های پروژه

د که در این ارتباط، تالش نموده است با افزایش دار برعهده شهرداری ومسئولیت وظایف راستای در

اعتبارات ، جلب مشارکت عمومی ، تقویت سازمانها وبهره گیری از همکاری مراکز علمی به عنوان یکی از 

ضرورت های زندگی شهرنشینی و پارامترهای پژوهشی در جهت بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی 

 .صل سنجش رفاه عمومی شناخته می شود ، اقدامات موثری انجام دهدو کمی خدمات شهری که امروزه به ا

از دیگر فعالیتهای حوزه در این زمینه می توان به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، هدایت و 

نظارت بر عملکرد مناطق و سازمانهای زیر مجموعه که شامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، 

میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل  سازمان فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند وها، پارکها و فردوس

نه ایجاد تاسیسات حفاظتی و شهری اشاره نمود که طی سالهای اخیر تالش مستمر و گسترده ای را در زمی

نی چون ستراتژیهای معی، هدایت و دفع آبهای سطحی و ایجاد تسهیالت شهری با اایمنی، بهبود محیط شهری

پرورش و نوآوری انجام داده است که برآیند آن ایجاد و افزایش  ،، آموزشسازی، خصوصیتخصص گرایی

، اجرای طرح سرانه فضای سبز، ساماندهی مشاغل شهری، مکانیزه نمودن فعالیتهای اکثر سازمانهای تابعه

نهایت، بهبود خدمات ، جذب نیروی انسانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و در خصوصی سازی

 . شهری، تامین رفاه وآسایش عمومی و حرکت به سوی ایجاد شهری سالم، زیبا و ایمن بوده است

کند، ازجمله: استقبال از بهار، روز های اجرایی مختلفی ایفای نقش میهمچنین این معاونت در مناسبت

بستان، استقبال از مهر، محرم و صفر، طبیعت، استقبال از اردیبهشت و خرداد، چراغ برات، استقبال از تا

 عملیات برفروبی و چهارشنبه آخر سال که هر کدام وظایفی را به دوش معاونت مذکور خواهد گذارد.
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آورده شده است که در آن لیست وظایف معاونت خدمات و محیط زیست  8در ادامه مقاله جدول 

شود که هر کدام دارای دمت گفته میشهری شهردای مشهد ذکر شده است. به هر وظیفه اصطالحاً خ

این خدمات از طرح پژوهشی که به درخواست شهرداری مشهد توسط آقای دکتر  فرآیندی مجزا هستند.

 انجام شده، استخراج گردیده است. 1811رضایی نیک در سال 

 خدمات الكترونیكی معاونت -2-4

، خدمات زیر بصورت 8شهدهم اکنون در حوزه معاونت خدمات ومحیط زیست شهری شهرداری م

 شوند:الکترونیکی ارائه می

 درخواست صدور نصب پرده آویز در معابر 

 پیگیری درخواست 

 صدور مجوز قطع، هرس و جابجایی درختان 

 صدور مجوز تخریب ساختمان 

 صدور مجوز خاکبرداری 

  جستجوی اموات 

رند آورده شده است که در مواردی که امکان الکترونیکی سازی دادر کنار لیست خدمات  8در جدول 

 .شودمیادامه به توضیح آن پرداخته 

 

 بحث نظری -5

با توجه به توضیحات باال شهرداری الکترونیک مهمترین محور شهر الکترونیک خواهد بود. حتی داشتن 

دولت الکترونیک که چند سالی است در سطح ملی مطرح شده است نیز در گرو ایجاد شهر الکترونیک 

 .خواهد بود

 لیست خدمات معاونت، راهکار و بازه کاربرد آن آمده است. 8همانطور که گفته شد در جدول 

 

 

 

 
                                                           

استفاده خواهد شد "معاونت"از کلمه  "معاونت خدمات و محیط زیست شهری"گویی به جای واژه زین پس به جهت خالصه3
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 4لیست خدمات، راهكارهای الكترونیكی سازی آنها در معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد -3جدول

رد

 یف
 بازه کاربرد راهکار خدمت

 حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

1 
یدگی به اعتراض متصدی نسبت به نظریه شهرداری رس

 (21)کمیسیون بند 

 

 سامانه اطالع رسانی

 سامانه گردش مکاتبات

 اتوماسیون اداری

 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

2 
تایید صدور مجوز بهره برداری و پروانه برای مشاغل 

 (21مزاحم )کمیسیون بند 

 (21اطالع رسانی )کمیسیون بند  8

 اطالع رسانی )روابط عمومی( 4

5 
رسیدگی و نظارت بر مزاحمت شغلی و رفع پلمپ 

 (21)کمیسیون بند 

1 

های پاسخگویی به پیشنهادهای رسیده از مرکز پژوهش

شورای اسالمی شهر مشهد )واحد مطالعات حوزه 

 اتوماسیون اداری معاونت خدمات شهری(

ها محیا هم اکنون زیرساخت

ود زیادی استفاده است و تا حد

 گردد.می
7 

رسیدگی به شکایات حقوقی و نظارت بر شورای حل 

 اختالف )در دست اقدام، واحد حقوقی(

 مدیریت نظارت بر خدمات شهری و اداره خدمات شهری مناطق، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

 رفت و روب معابر 1

استفاده از سامانه جامع 

 نگهداری و تعمیرات

 ع از نحوه و زمان نظافتاطال

شناسایی محل و زمان -

 -عملیات

 مکان یابی و نگهداری

1 
شناسایی و پیگیری رفع عوامل غیر بهداشتی )فاضالب 

 خانگی( در سطح شهر

11 
نظارت و برنامه ریزی چگونگی شستشوی معابر، مستقالت 

 و المان های شهری

11 
سطحی )جوی  پاکسازی و الیروبی کانالهای هدایت آبهای

 ها، اگوها و کانالهای سرپوشیده (

12 
 بهداشتی های سرویس نگهداری و نصب یابی، مکان

 عمومی

 جمع آوری زباله )پسماند( از سطح شهر 18
استفاده از سیستم هشدار 

 خانگی

اطالع از زمان حضور ماشین 

 حمل زباله

 رسیدگی به رفع موارد دارای خطر در معابر عمومی 14

 

 -فاده سامانه ایده شهراست

 سامانه ثبت اطالعات مردمی

این مورد تا حدودی بصورت 

گیرد که الکترونیکی صورت می

نیاز به بازنگری جهت افزایش 

 -وری داردبهره

ها موجود است  زیر ساخت

 رفع سد معابر 15

 زیبا سازی محیط شهری 11

 ت موذی و مزاحمجمع آوری حیوانا 17

نظارت و پیشگیری از ایجاد و گسترش کانون های بیماری  11
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 باید نحوه استفاده تقویت شود. سالک

 شهری خدمات پیمانکاران سنجی توان 11
سامانه عمومی ارزیابی 

 پیمانکاران
 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

21 
صدور مجوز نصب پرده های آویز افقی با موضوعات 

 ... فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، آموزشی و
----- 

این مورد هم اکنون بصورت 

 گیرد.الکترونیکی صورت می

 ------ ------ تامین آب شرب بهداشتی در سطح شهر 21

 ها و فضای سبز و اداره فضای سبز مناطق، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهدمدیریت نظارت بر پارک

 هازیبا سازی و تامین اقالم مورد نیاز سازمان 22
 ثبت درخواستسامانه 

 استفده از قابلیت نظام پیشنهادها
 زیر ساخت ها موجود است

28 
پاسخگویی به درخواست شهروندان در بخش خدمات 

سامانه جامع نگهداری و  اجرایی فضای سبز

 تعمیرات

جهت ثبت و اطالع رسانی 

 نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه 24 نحوه و زمان عملیات

 ایی و توسعه فضای سبزاحداث، بازپیر 25

21 
رسیدگی به گزارشات یا شکایات مردمی در خصوص 

 نگهداری فضای سبز

 سامانه ثبت اطالعات مردمی

راه اندازی سیستم بازدید 

مجازی و ثبت نظرات و 

 شکایات

این مورد تا حدودی بصورت 

گیرد که الکترونیکی صورت می

نیاز به بازنگری جهت افزایش 

 وری دارد.بهره

 رسیدگی به شکایات پیمانکاران فضای سبز 27
سامانه عمومی ارزیابی 

 پیمانکاران
 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

 های در دست اقدامنظارت بر پروژه 21
روز ه استفاده از نرم افزارهای ب

 کنترل پروژه 
 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

 ت شهری شهرداری مشهدنشانی و خدمات ایمنی، معاونت خدماسازمان آتش

21 
انجام بازدید فنی از کارخانجات و کارگاه ها و تهیه 

برای بخش های  ITاستفاده از  لیست توسط سازمانچک

مختلف کار )از جمله نوبت 

دهی، ارسال خودکار و 

 سیستمیک تاییدیه و...(

ها بصورت ثبت چک لیست

 الکترونیکی

 صدور تأییدیه ایمنی اصناف 81

81 
 ر تأییدیه خسارت یا اعالم علت حریق به بیمه، صدو

 هادادگستری و سایر ارگان

82  های بلندمرتبهصدور تأییدیه ایمنی ساختمان 

 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی راه اندازی سامانه اطالع رسانی های سازمان و فرهنگسازیاطالع رسانی فعالیت 88

84  آموزش ایمنی 
ی ویژه سامانه آموزش مجاز

 شهروندان
 زیر ساخت ها موجود است.

85  نشانیعملیات آتش 
استفاده از سیستم اطالع رسانی 

 و اطفاء حریق الکترونیکی
 اعالم و اطفاء حریق جزیی

 بار و ساماندهی مشاغل شهری، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهدسازمان میادین و تره

در تمامی مراحل برای افزایش برای بخش های  ITاستفاده از دهای صنفی سطح ارائه خدمات کارگاهی استاندارد در واح 81
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 رضایت مشتریان مختلف کار شهر

 ارائه خدمات صنفی تجمیعی در مجتمع های احداثی 87

 مدیریت بازارهای سیار 81

81 
 آماده سازی و احداث مراکز خرید ارزاق عمومی

 

 مدیریت مراکز خرید ارزاق عمومی 41

 صدور مجوز نصب و بهره برداری از فضای تبلیغاتی 41
سامانه ثبت درخواست و صدور 

 مجوز

نسبتاً در حال انجام است ولی 

 وری دارد.نیاز به افزایش بهره

 اطالع رسانی و آموزش شهروندی 42
سامانه آموزش مجازی ویژه 

 شهروندان
 زیر ساخت ها موجود است.

 ----- مانه گردش مکاتباتسا رسیدگی به رفع سد معبر 48

 ها، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهدسازمان فردوس

 ----- استفاده از سیستم اطالع رسانی اطالع رسانی 4

 پیش فروش آرامگاه فردی و خانوادگی 45

 هاراه اندازی سامانه فردوس

 
 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

 جذب همکاران افتخاری 41

 هی و استعالمات درخواستیصدور گوا 47

41 
صدور مجوز نصب و بهره برداری از موقوفات در سطح 

 هاآرامستان

 ارائه خدمات رفاهی به شهروندان 41

 هانطارت و ساماندهی آرامستان 41

 خدمات کفن و دفن 51

------ 

این مورد تا حدودی بصورت 

گیرد که الکترونیکی صورت می

هت افزایش نیاز به بازنگری ج

 وری دارد.بهره

 تأمین خودرو حمل متوفی 51

 سازمان مدیریت پسماند، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

استفاده از سیستم اطالع رسانی  اطالع رسانی و فرهنگ سازی 52

و آموزش مجازی ویژه 

 شهروندان

 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی
 آموزش شهروندی 58

 التفروش محصو 54
های استفاده از ظرفیت فروشگا

 اینترنتی موجود
 از مرحله خرید تا ارسال

 صدور مجوز تردد خودروهای خدمات شهری 55
سامانه ثبت درخواست و  

 صدور مجوز
 آوری، حمل و دفع پسمانددرخواست قرارداد جمع 51 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

 شهری آالت خدماتصدور مجوز تأمین ماشین 57

سامانه جامع نگهداری و  ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی 51

 تعمیرات

این مورد تا حدودی بصورت 

گیرد که الکترونیکی صورت می  جمع آوری و ساماندهی پسماند خشک )قابل بازیافت( 51
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نیاز به بازنگری جهت افزایش  و اطالعات مردمی لوازم دست دوم از شهروندان و اداراتدرخواست انتقال  11

 های ولگردسازی سگآوری و معدومجمع 11 وری دارد.بهره

12 
 ساماندهی زائدات صنوف پرزباله

 

 معاینه فنی خودروهای سبک 18
سامانه پیامکی برای اطالع از 

 زمان معاینه فنی
 اطالع رسانی جهت مراجعه

 هرداری مشهدها و فضای سبز، معاونت خدمات شهری شسازمان پارک

14 
صدور مجوز قطاعی، هرس و انتقال درختان )کمیسیون 

 (7ماده
 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی سامانه صدور مجوز

15 
رسیدگی به تخلفات قطع، انتقال و هرس درختان توسط 

 اشخاص حقیقی و حقوقی

 سامانه گردش مکاتبات

 اتوماسیون اداری

 پیگیری مردمی

 ارجاعات داخلی

استفاده از سامانه اطالع رسانی  ب مشارکت مردمی در حفظ و توسعه فضای سبزجذ 11

و آموزش مجازی ویژه 

 شهروندان

 اطالع رسانی اقدامات و برنامه های سازمان 1 از مرحله اقدام تا تأیید نهایی

 آموزش 11

11 
های فضای سبز طراحی، نظارت و اجرای برخی پروژه

 سطح و ...(هم)پارک موضوعی، تقاطع غیر
 ها موجود استزیر ساخت سامانه کنترل پروژه

سامانه جامع نگهداری و  ها و فضای سبز شهریساماندهی و زیباسازی پارک 71

 تعمیرات

 سامانه ثبت اطالعات مردمی

 استفاده از توان شهروندان
71 

تأمین لوازم بازی، مبلمان پارکی و تجهیزات برای پارکهای 

 سطح شهر

 ------- ------ های آبیاری نوینأمین منابع آبی و اجرای سیستمت 72

 های گل و گیاهبرگزاری نمایشگاه 78

برای بخش های  ITاستفاده از 

مختلف کار )از جمله نوبت 

دهی، ارسال خودکار و 

 سیستمیک تاییدیه و...(

 در تمامی بخش های نمایشگاه

 پانزده مورد به شرح زیر خالصه کرد: توان دربا توجه به جدول فوق راهکاها را می

 سامانه گردش مکاتبات، اطالع رسانی، آموزش  و ثبت اطالعات شهروندی .1

توانند با داشتن نام کاربری و کلمه عبور وارد شده و از نحوه گردش در این سامانه شهروندان می

توانند از مسائل می مکاتبات خود مطلع شوند و از مراجعه حضوری خودداری گردد. همچنین شهروندان

های مختلف بصورت مجازی دریافت کنند. مربوط به خود مطلع شده و آموزشهای الزم را نیز در زمینه

توانند شکایات و اطالعات خود از حوزه شهری را نیز از این طریق ثبت نمایند. البته همچنین شهروندان می

گردد کمی بهینه لذا پیشنهاد می اً الکترونیکی نیستدهد ولی تمامتاحدوی این کار را انجام می 187سامانه 

 .سازی گردد
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 سامانه پیامکی  .2

توان از طریق آن اطالع بات را نیز میتاین سامانه کمک به سامانه اطالع رسانی خواهد کرد. گردش مکا

ی تواند محل اتکایی برای روابط عمومی معاونت خدمات شهری و محیط زیشت شهردارلذا می رسانی نمود

 مشهد قرار گیرد که البته منوط به باور شدن هرچه بیشتر آن خواهد بود.

 اتوماسیون اداری .8

د رفع شده و استفاده از می شود دارای ایراداتی است که باییز به اجرا گذاشته ناین سامانه که هم اکنون 

ی مشهد این سامانه البته در این مورد با توجه به سیاست کلی شهردار آن در بدنه معاونت گسترش یابد.

-بصورت متمرکز و در معاونت اداری مالی سیاست گذاری و در معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبری می

 شود، لذا باید پیشنهادات جهت بهبود کتباً به اطالع رسانده شود.

 استفاده از سامانه جامع نگهداری و تعمیرات .4

های و هویی، فنی، ذاتی  و... المان ها و فعالیت در این سامانه با ثبت اطالعات مکانی، فیزیکی، آب

مختلف همواره از نحوه و زمان تعمیرات، نگهداری، نظافت و رفت و روب بصورت الکترونیکی مطلع 

از دست نخواهد پرسنل مربوطه  توسط خواهند بود. با تنظیمات انجام شده در این سامانه هیچگاه موردی

 انجام عملیات مطلع خواهند بود. بموقع از زمان و نحوه آنها رفت و

 استفاده از سیستم هشدار خانگی  .5

یکی از معضالت بهداشت شهری اندود شدن زباله های خانگی است. زمان بیرون گذاشتن زباله توسط 

انی خواهد کرد. با راه اندازی این سامانه یها و نظافت شهر، کمک شاشهروندان به جمع آوری بموقع زباله

آوری زباله راننده با فشردن یک دکمه و به صدا درآوردن بوق مربوطه ام مراجعه ماشین جمعدر منازل، هنگ

ها را بیرون خواهند برد و از گاه شده و بموقع زبالهآآوری زباله در هر خانه اهالی از زمان دقیق جمع

 مشکالت کاسته خواهد شد.

 استفاده سامانه ایده شهر .1

لیت است و باید از ظرفیت آن در جهت ارتباط با نظرات شهروندان در این سامانه هم اکنون در حال فعا

 بخش خدمات شهری بیشتر بهره برد.
 

 

 

 سامانه عمومی ارزیابی پیمانکاران .7

شود. جایگاه یک سامانه قدرتمند در این زمینه بشدت در بدنه شهرداری خصوصاً در معاونت حس می

 باشد.می شود که اطالعات بروز و قابل مشاهده برای همه می در این سامانه ارزیاب از طریق ناظرین انجام
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-ها بعضاً توان سنجی بصورت غیر اصولی صورت میاکنون با توجه به اقتضائات مربوط به فعالیتالبته هم

 گردد در این زمینه با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه مشکالت مرتفع گردد.گیرد، لذا پیشنهاد می

 درخواست و صدور مجوزسامانه ثبت  .1

له صدور، فعال خواهد حاین سامانه از مرحله ثبت در خواست هر نوع مجوز مربوط به معاونت تا مر

 بود و از هرگونه مراجعه حضوری جلوگیری خواهد کرد.

 استفاده از قابلیت نظام پیشنهادها .1

ن از حداکثر ظرفیت آن در توان با رفع معایب آاین سامانه نیز مانند ایده شهر فعالت می کند که می

های عملیاتی ذیل نظام پیشنهادات پیشنهاد کاربردی در این زمینه تعریف کمیته بهبود امور بهره جست.

تواند در ارزیابی هرچه بیشتر و بهتر معاونت خدمات شهری و محیط ریست شهرداری مشهد است که می

 پیشنهادات کمک حال قرار گیرد.

 د مجازی و ثبت نظرات و شکایاتراه اندازی سیستم بازدی .11

مدنظر  های مخصوص در محل مورد نظر و بازدید مجازی در حضور ارباب رجوعاستفاده از دوربین

 ها بسیار راهگشا خواهد بود.است که در زمینه شفاف سازی فعالیت

 روز کنترل پروژه ه استفاده از نرم افزارهای ب .11

است که باراه اندازی اصولی و جامع آن شاهد رفع برخی از روز رسانی ه سامانه کنترل پروژه در حال ب

گردد پرسنل و برد که پیشنهاد میاکنون این سامانه در مرحله بلوغ خود بسر می مشکالت خواهیم بود.

همچنین پیمانکاران نیز با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش های الزم را طی کرده و حداکثر 

 ه حاصل گردد.بهره از این سامان

دهی، ارسال خودکار و سیستمیک تاییدیه های مختلف کار )ازجمله نوبتبرای بخش ITاستفاده از  .12

 و...(

در برخی مراحل مانند مراجعات به سازمان آتش نشانی کمبود سیستم نوبت دهی بشدت احساس 

هش حجم عظیمی از اکشود. حال اگر این سیستم بصورت مجازی و از طریق اینترنت انجام شود شاهد می

 کایات خواهیم بود و متعاقباً رضایت شهروندان را بدنبال خواهد داشت.ش

 استفاده از سیستم اطالع رسانی و اطفاء حریق الکترونیکی .18

 ها و مراجعات حضوری خواهیم بود.های پرخطر شاهد کاهش هزینهبا نصب این سامانه در محل

 هاراه اندازی سامانه فردوس .14

ای خاص نیز دارد تا امور سامانه ها باتوجه به خاص بودن وظیفه محوله خود نیاز بهوسسازمان فرد

به این  خود را با مشارکت شهروندان پیش ببرد. استفاده از این سامانه برای شهروندان نیز مجاز خواهد بود.
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حداقل صورت که مراجعات حضوری شهروندان و داغداران جهت امور اداری تغسیل، کفن و دفن به 

 وری افزایش یابد.رسیده و بهره

 های اینترنتی موجوداستفاده از ظرفیت فروشگا .15

که میتوان با یک طرح جامع بیشترین استفاده  فروشگاه اینترنتی بهترین گزینه است ،جهت فروش محصوالت

 را بصورت سیستماتیک از فضای مجازی برد.

 

 گیرینتیجهبندی و جمع -5

 ایجامعه امروزه و بوده جوامع شدن اطالعاتی سمت به گذشته سال بیست طی جهانی رویکرد

 باشد. داشته اطالعات تبادل و تولید در بیشتری قابلیت و سرعت اطالعاتی لحاظ به که تر استپیشرفته

 مختلف امور تسهیل نیازمند دارند، دنبال به را اجتماعی زندگی پیچیدگی که جدید های به تکنولوژی باتوجه

 همزمان .نیست اجرا و گیری پی عمل، قابل زندگی امور، از بسیاری فناوری به توجه بدون و هستیمزندگی 

 به بخشهای مختلف در نیز آن کاربرد ، اطالعات و ارتباطات فناوری بخش در کننده خیره پیشرفتهای با

 ارتباطات ر فناوریانکا قابل غیر و مهم نقش به توان می کلی نگاه یک در باشد می افزایش حال در سرعت

 منطقی لزوم حرکتی بر و کرده اذعان مدرن و امروزی شهرهای امور سازی روان و انجام در اطالعات و

 .نمود تاکید فناوری این از بهینه استفاده جهت

ای ها با ارائه خدماتی متنوع و حیاتی از جایگاه ویژهدر این میان معاونت خدمات شهری در شهرداری

هد بود. با بررسی خدمات ارائه دهنده معاونت مذکور در شهرداری مشهد بصورت تئوریک برخوردار خوا

تعیین شده است و بیان شده خدمات در هر  8خدماتی که قابلیت الکترونیکی شدن را داشتند در جدول 

 در نهایت مشخص گردید کلیه توان بصورت الکترونیک ارائه گردند.حوزه تا چه حد و با چه کیفیتی می

خدمات مورد نظر با پانزده راهکار کلی قابل الکترونیکی سازی است که بخش قبلی به تفضیل به آنها اشاره 

 شد.

اطالعات  و ارتباطات فناوری از استفاده در ایتازه هایافق گشودن سمت به بایستی آینده تحقیقات در

شده به بررسی وضعیت کنونی شهر های ارزیابی قید اشاره نمود و با استفاده از مدل شهری مدیریت در

 مشهد و خصوصاً معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد پرداخت.
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