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 امروزه فناورى اطالعات و ارتباطات يكى از اصلى ترين ابزارهاى تحول و 
توسعه جوامع محسوب مى شـود و دستاوردهاى ناشى از آن چون تجارت 
الكترونيك، بانكدارى الكترونيك، آموزش الكترونيك و ... در زندگى مردم 
تأثيرگـذار بوده و فرصت هاى زيادى بـراى محيط هاى زندگى، كار و تفريح 
مردم فراهم آورده اسـت. شهر الكترونيك در جهان به عنوان پديده اى نو 
به شـمار مى آيد و به دليل قابليت ها و مزاياى فراوانى كه دارد مورد توجه 
بسـيارى از كارشناسـان و مديران شـهرى قرار گرفته اسـت. با توجه به 
افزايش جمعيت و تغيير ساختار روابط بين افراد، حركت به سمت شهرهاى 

الكترونيك امرى اجتناب ناپذير است. 
شـهر الكترونيك موضوعى اسـت كه در چند ساله اخير در ايران مطرح 
شده و در اين راستا تالش هايى صورت گرفته است. بحث الكترونيكى شدن 
شـهر تهران به عنوان پايتخت جمهورى اسـالمى ايران، كه با مشكالتى از 
قبيـل ترافيك، آلودگى هوا و صدا و ... روبه رو اسـت، مورد توجه مديريت 
شـهرى قرار گرفته و اقداماتى براى اجرايى شـدن آن آغاز شده است كه 

ضرورت هاى ايجاد آن را مى توان در عوامل ذيل برشمرد :
ـ شـهر تهران به لحاظ بسـيارى از شـاخص هاى اجتماعى و اقتصادى، 
توسـعه يافته ترين شـهر ايران اسـت و همانند هر شـهر بزرگ و در حال 
توسعه، در چند دهة اخير با رشد قابل توجهى مواجه بوده است و با توجه 
به معيارهاى توسـعه يافتگى كالن شهرهاى جهان، شـهروندان تهرانى نيز 

مايل به دريافت سريع تر، آسان تر و گسترده تر خدمات شهرى هستند.
ـ 70 درصد سفرهاي درون شهري تهران، براي كسب اطالعات و تنها 30 
درصد آن براي دسترسي به خود كاال و خدمات است. اگر تأمين اطالعات، 
ارتباطات و خدمات مورد نياز شهروندان به نحوى كارآمد و به هنگام صورت 
گيرد، از طول سفر و ترافيك شهرى و پيامدهاى نامطلوب آن كاسته خواهد 
شـد. با در نظر گرفتن روزانه 12 ميليون سفر درون شهرى، تردد 2 ميليون 
خودرو در سطح شهر و مصرف روزانه 10 ميليون ليتر بنزين، مي توان نقش 
مهم فناوري اطالعات و ارتباطات را در كاهش معضالت موجود به روشـنى 

دريافت.
ـ ضرورت بهبود ادارة كالن شـهر تهران و اراية سـريع و آسـان خدمات 
به شـهروندان، مديران شهرى را ناگزير از جست وجو و تدبير راه هايى نو و 

كارامد جهت پاسخ به نيازها و رفع مشكالت موجود ساخته است.
ـ با توجه به اهداف توسـعه اى و مصوبات الزام آور شـوراى اسالمى شهر 
تهران و همچنين عزم و پيگيرى مجدانة شهردارى تهران، توسعة خدمات 
شـهرى مبتنى بر فناورى هاى نويـن، هم اكنون در كانـون توجه نهادهاى 

مديريت شهرى تهران جاى دارد. 
ـ تحقيق  و توسـعه در حوزة فنـاورى اطالعات و ارتباطـات براي ايجاد 
راهكارهاي جديد سـازماني، شناسـايي فرصت هاي بالقوة پاسـخگويي به 
نيازها و مطالبات شهروندان و بهبود كارايي و اثربخشي فرايندهاي شهري، 
از جمله اهدافى است كه شهردارى تهران در پيگيرى آنها تا تحقق آرمان 

«شهردارى الكترونيك»، مصمم است.
ـ بـا توجه به اتخاذ سياسـت هاى ناحيه محورى و محله گرايى، از سـوى 
نهادهاى متولى مديريت شهر تهران در راستاى افزايش اختيارات و تقويت 
شهردارى هاى مناطق در ادارة امور شهرى، مى توان به اهميت جايگاه و نقش 
شهردارى هاى مناطق و همچنين ضرورت برنامه ريزى جامع و راهبردى در 
راستاى توسعة خدمات الكترونيكى شـهردارى هاى مناطق تهران پى برد 

(نژادجوادى پور،1387).
ـ شناسـايى زمينه ها، پشـتوانه ها و چالش هاى فرا روى شـهردارى هاى 

مناطق تهران در راستاى توسعة خدمات شهردارى هاى الكترونيك.
ـ تغيير شيوه زندگى روزمره شهروندان تهرانى با توجه به نحوة اشتغال 
اعضاي خانواده به كار و تحصيل و كاهش زمان آزاد جهت رسيدگى به امور 

شهرى
ـ رفع مشكالتى نظير ترافيك، آلودگي هوا، اتالف منابع انرژي، بروكراسي 
و پيچيدگي اراية خدمات دولتي به دنبال روبه رو شدن با گسترة كالن شهر 

تهران و حجم نيازها و پراكندگي خدمات 
ـ ناهماهنگي مناسـب عملكرد دسـتگاه ها و سـازمان هاي شهري براي 

اجراي مديريتي متمركز 
ـ افزايش چشمگير جمعيت و همچنين رويكرد كاهش حجم و گستردگي 

دستگاه هاى دولتي
ـ سهميه بندي سوخت و لزوم مصرف بهينة انرژي 

و بسـيارى مسـايل ديگر كه همة اين عوامل مي تواند به بن بست رسيدن 
مسير زندگي در اين شهر بزرگ منجر شود. اينجاست كه بهره گيري از فناوري 
اطالعات و نظرية زندگي الكترونيك مي تواند به عنوان راهكاري مناسب براي 

برون رفت از اين وضعيت و يا دست كم تخفيف آن مدنظر قرار گيرد 
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