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رويكردي نوين به شهرداري و مديريت شهريرويكردي نوين به شهرداري و مديريت شهري
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  13921392ماه  ماه  ارديبهشت ارديبهشت 
پــروژه بـازمهنـدسي فرآينـدهاي پــروژه بـازمهنـدسي فرآينـدهاي 

كسب و كار  شهـرداري قــم كسب و كار  شهـرداري قــم 

))مانند ترافيكمانند ترافيك((مسائلي با سيستم آشوب مسائلي با سيستم آشوب ––ديناميسم حاكم بر مسائل شهري ديناميسم حاكم بر مسائل شهري 

  گسترش روزافزون شهرنشيني و انتقال جمعيت از روستا به شهرگسترش روزافزون شهرنشيني و انتقال جمعيت از روستا به شهر

تركيبي از مسائل ريز و درشتتركيبي از مسائل ريز و درشتخدمات شهريخدمات شهري

ماهيت چند رشته اي به خصوص با توجه به ديدمان توسعه پايدار شهري

))مشتري نهاييمشتري نهايي((ارتباط وسيع و بعضا چهره به چهره با شهروندان ارتباط وسيع و بعضا چهره به چهره با شهروندان 

عدم تعادل بين منابع و نيازهاعدم تعادل بين منابع و نيازها

مديريتشهري مديريتشهريحدود ايران((حدود خصوصدر ايرانبه خصوصدر ))به ))به خصوص در ايرانبه خصوص در ايران((حدود مديريت شهريحدود مديريت شهري

نياز به مديريت شهري چابك، هوشمندتر از قبل، كارا و كم هزينه، شفاف و پاسخگو، مشاركت و  نياز به مديريت شهري چابك، هوشمندتر از قبل، كارا و كم هزينه، شفاف و پاسخگو، مشاركت و  
...  ...  همكاري مردمي وسيع، خدمات متنوع و سفارشي سازي شده، دسترسي عادالنه و آسان و همكاري مردمي وسيع، خدمات متنوع و سفارشي سازي شده، دسترسي عادالنه و آسان و 
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Open cityOpen city                                                                      شـهـر بازشـهـر باز

City City 22 . .00                                                                                      2.02.0شـهـر شـهـر 

Smarter citySmarter city                                        شـهـر هوشمندترشـهـر هوشمندتر

Local” Government Local” Government 22..00““                2.02.0) ) محليمحلي((حكومت حكومت 

” ”” ” WeWe‐‐”local” Government”local” Government        ما  ما  ))محليمحلي((حكومتحكومت

Open “Local” GovernmentOpen “Local” Governmentباز   باز   ) ) محليمحلي((حكومت حكومت 

جنبش دولت 
مردمي 

)مشاركتي( شراكترشد فناوري اطالعات و 
ارتباطات به  
2خصوص وب 

جهاني شدن 
انتظار عموميموضوعات و

شراكت 
-عمومي

خصوصي

بازارها

عصر شبكه ها  
و اقتصاد 
دانش محور

ماهيت افقي 
كسب و 
كارهاي 

عمومي -دولتي
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متمركز بر شهروند سپاري خدمات، مشاركت  

كيفيت  زندگيكيفيت  زندگي وسعه پايداروسعه پايدارت

شهر هوشمندشهر هوشمند

يا باز يا هوشمندتريا باز يا هوشمندتر  2.02.0شهرداري شهرداري //شهرشهر

ر ري پ هرو بر ز ر
حداكثري شهروندان مبتني بر رسانه هاي 

اجتماعي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار

سازي خدمات و   متمركز بر هوشمند
در)مبتني بر تكنولوژي(امكانات 

شهرداري سنتيشهرداري سنتي//شهرشهر

شهرداري الكترونيك  شهرداري الكترونيك  //شهرشهر

متمركز بر بهبود فرآيند ها و فعاليت ها در راستاي   
در سطح خدمات سنتي شهري كارايي و اثربخشي

متمركز بر ارائه يكپارچه خدمات  شهري 
الكترونيك مبتني بر فناوري اطالعات و  

در راستاي كارايي و اثربخشي ارتباطات

راستاي دستيابي به توسعه پايدار

مبدا و طي مسير با توجهشروع از ز وروع ب ير ي و ب
به تابلوها تا رسيدن به مقصد
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كانال هاي ارائه خدمت

امكان جستجو روي نقشه 
جهت يافتن مسير مناسب

كانال هاي ارائه خدمت
مبدا و مقصد مورد نظر   ارسال

براي يافتن بهترين مسير

مركز داده و كنترل ترافيك و 
حمل و نقل

ارائه مسير بهينه روي نقشهاطالعات حسگرها
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كانال هاي ارائه خدمت
مبدا و مقصد مورد نظر   ارسال

براي يافتن بهترين مسير

مركز داده و كنترل ترافيك و 
حمل و نقل

اطالعات حسگرها
تجربه شهرونداني كه

قبال هدايت شده اند 
ارائه مسير بهينه روي نقشه

جديد براي مديريت شهر كه در آن از جديد براي مديريت شهر كه در آن از   ))پارادايمپارادايم((يك ديدمان يك ديدمان 
رويكردهاي نوين سازماندهي و اداره شهر كه مبتني بر مشاركت وسيع  رويكردهاي نوين سازماندهي و اداره شهر كه مبتني بر مشاركت وسيع  

در بستر رسانه هاي اجتماعي و  در بستر رسانه هاي اجتماعي و  ) ) شهروندسپاريشهروندسپاري((و مسئوالنه شهروندان و مسئوالنه شهروندان 
..كار مي كنند، استفاده مي شودكار مي كنند، استفاده مي شود  2.02.0تكنولوژي وب تكنولوژي وب 
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كه  كه    2.02.0با مركزيت شهرداري با مركزيت شهرداري 
شهرداري الغر، چابك، شفاف،  شهرداري الغر، چابك، شفاف،  
تسهيل گر، كارا و وظائف توزيعتسهيل گر، كارا و وظائف توزيع

شده مي باشدشده مي باشد

مبتني بر مدل ارائه نامتقارن و مبتني بر مدل ارائه نامتقارن و 
مقياس پذير خدمات با اتكا به شبكه مقياس پذير خدمات با اتكا به شبكه 

شهروندان، مبتني بر اعالم نياز، شهروندان، مبتني بر اعالم نياز، 
دسترسي مستقل از زمان و مكان، دسترسي مستقل از زمان و مكان، 

فراهمي،  كم ترين دخالت فراهمي،  كم ترين دخالت   --خودخود
...  ...  مركزي و مركزي و 

مبتني بر رسانه هاي اجتماعي، مبتني بر رسانه هاي اجتماعي، 
و بسترهاي  و بسترهاي    22تكنولوژي وب تكنولوژي وب 
تعامليتعاملي  --مشاركتيمشاركتي

كه  كه    2.02.0با محوريت شهروند با محوريت شهروند 
شهروندي هوشمند، آموزش  شهروندي هوشمند، آموزش  
ديده، مسئول و مشاركت جو  ديده، مسئول و مشاركت جو  

..استاست

oديدمان بر مبتني( خدمات ارائه و ارتقاء براي مشتري كارهاي و كسب و شهروندان از حداكثري استفاده 
)شهروندسپاري

oمشتريان، نيازهاي روي تحقيقات ،الكترونيكچندگانهكانال هاياساسبرخدماتتمامتحويل و طراحي  
.باشد امكان پذير كه كجا هر در فراهمي خود مدل از بهره برداري و استفاده، قابليت و دسترسي الزامات

oهزينه با و كم هزينه كانال هاي سمت به را مشتريان سرعت با كه )تحول( گذار طرح يك مديريت و تنظيم  
  خدمات كيفيت بهبود و نگهداري خالل در خدمات، ارائه و طراحي در فعال نقش ايفاي كمتر، تبادل
.كند هدايت

oفراهم كنندگان نه و بگيرند شكل كارها و كسب و شهروندان مركزيت با مي بايست عمومي خدمات، 
.شود تحويل متناسب و مدرن تحويل كانال هاي بوسيله بايد خدمات همچنين

oپسخوان، در( كند حركت خدمات اشتراك فرهنگ سمت به مي بايست )محلي دولت( شهرداري  
)اطالعات و زيرساخت پيش خوان،



1428/05/20

7

US – Open Government

UK – Smarter Government

Australia – Government 2.0

Singapore – Government-with-You

  در مشاركت به قادر را شهروندان كه  ديجيتاليديجيتالي  جابنهجابنه  چندچند  ارتباطاتارتباطات امكان ارتباطات و اطالعات فناوري• 
.است آمده بوجود مي كنند برخط تعامل و جمعي سازي تصميم

كهكه  ديجيتالديجيتال  اهلاهل يك سوي به  منفعلمنفعل  ))مصرف كنندهمصرف كننده((  دريافت كنندهدريافت كننده يك سمت از شهروند جديد پارادايم در  
  .مي كند حركت مي كند، نقشنقش  ايفايايفاي  محصوالتمحصوالت  توليدتوليد  دردر  مستمرمستمر  طورطور  بهبه

.كنند محقق كاراتري و نوآورانه طور به را خود كاركردهاي كه دولت ها براي فرصت ايجاد• 

ن ت نق ت اششق ن اش ن فاش النقشا اف اآن خگا ذا ل شفافئ   شفافيت و مسئوليت پذيري پاسخگويي،بهبودراستايدرآنهافعالنقشايفايوشهروندانشهروندانشدنشدن  قدرتمندقدرتمند• 
حكومت ها و دولت ها

.مي شود شناخته citizencitizen--sourcingsourcing    شهروندسپاريشهروندسپاري نام با پديده  اين• 
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oاز شبكه اي بعضاً و( شهروندان از انبوه جمعيت يك به وظيفه اي يا فعاليت كار، برون سپاري  ::شهروند سپاريشهروند سپاري  
  معين فرد يا گروه يك به وظيفه يا فعاليت برون سپاري در كه است حالي در اين .مي باشد )غيرمعين افراد

 .مي شد سپرده

oارائه و خلق در آن ها و شده  برونسپاريبرونسپاري  شهروندانشهروندان  بهبه  وابستهوابسته  موسساتموسسات  وو  دولتدولت  وظائفوظائف حالت اين در واقع در  
  شهروندان و مصرف كننده دولت اوقات از بسياري در ساختار اين در .مي كنند ايفا نقش دولتي خدمات

 .مي شوند فراهم آورنده

oمي شود شناخته باز دولت يا 2.0 دولت نام با كند مي اجتماعي و مردمي را خود نقش هاي كه كه دولتي چنين.

ooمسئولمسئول  آزادآزاد((  خودخود  برايبراي  بيشتربيشتر  كاركار  انجامانجام  برايبراي  مردممردم  كردنكردن  آزادآزاد((..

oهم آفريني و  مردم و دولت بين سنتي مرزهاي برداشتن طريق از مردم-دولت ارتباط بنيادين تحول  
.مي يابد تغيير  شكل دهندهشكل دهنده  وو  سازندهسازنده نقش به انتخاب گر و استفاده كننده نقش از جديد شهروند .شهروندان

oدولتدولت  كليديكليدي  شريكشريك به دولت مشتري از شهروندان تبديل.

.است فردي خرد هاي بهترين از كاراتر مراتب به كه  جمعيجمعي  خردخرد  ازاز  بهره گيريبهره گيري• • 

داهكاختاتغ•• ل ل((ااههاااختااختاهت لتح دكننداختااختاتح ل دكنندت ل ))فكنندفكنندت ))مصرف كنندهمصرف كننده--توليد كنندهتوليد كننده  ساختارساختارتحولتحول((بسياربسيار--بهبه--بسياربسيارساختارساختاربهتوليدبسيار-به-يكساختار تغيير• • 

مردم -دولت ارتباط تقويت و مردميمردمي  مشاركتمشاركت افزايش• 

سياست گذاري برابر در مقاومت كاهش• 

دولت بودن دسترس در و بودن روز به تصوير، بهبود• 

كاركار  نيروينيروي  جديدجديد  نسلنسل از دسترسي و بهره مندي• 

.سياست بازخورد و سياست خلق سياست گذاري، در مشورت دهي فرآيند در مردمي مشاركت• 
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)دولت شدن كوچك و غيرحرفه اي نرخ به و خروجي اساس بر پرداخت(  هزينههزينه  دردر  صرفه جوييصرفه جويي• • 

ااالاالتت•• اكا انكا انز ز زمانيزمانيكاراييكاراييوو  باالباال  سرعتسرعت• • 

جمعي خرد هم آفريني اساس بر  باالباال  كيفيتكيفيت• • 

مخاطرهمخاطره  كاهشكاهش و نتيجه گرايي• 

دولت بودن دسترس در و بودن روز به تصوير، بهبود• 

  آن ها بيشتر تالش و شهروندان بيشتر رضايت موجب كه سختي ها از صحيح درك و جامعه معضالت با آشنايي• 
.مي شود معضالت رفع براي

..مي يابدمي يابد  تحققتحقق  00..22  وبوب  تكنولوژيتكنولوژي  وو  اجتماعياجتماعي  رسانه هايرسانه هاي  بستربستر  دردر  نويننوين  شهرشهر• • 

..آنآن  ازاز  حرفه ايحرفه اي  غيرغيرووحرفه ايحرفه اياستفادهاستفادهوواجتماعياجتماعيرسانه هايرسانه هاينفوذنفوذسريعسريع  رشدرشد• • 
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حضورحضور

محدوده و نحوه اس كه ساير 
كاربران از حضور و دسترسي كابر  

گر محدوده اي است كه بيانديگري آگاه مي    شوند
كاربران مي توانند محتواي مورد 

نظر خود را تبادل، توزيع و دريافت  
كنند

هويتهويتهويتهويت

به اشتراك  به اشتراك  
 گذاري گذاري  

ورور

محاورهمحاوره

رابطه هارابطه ها

شهرتشهرت

گر قسمت و محدوده اي است بيان
كه كاربران خود را معرفي و يا 
گر محدوده اي است كه بيانهويتي براي خود خلق مي كنند

كاربران در آن ارتباط برقرار كرده و 
گقتگو مي كنند گر محدوده و نحوه ايجاد بيان

.رابطه بين كاربران مي باشد
محاورهمحاوره

گروه هاگروه ها

شهرتشهرت

گر محدوده اي است كه بيان
كاربران جوامع و گروه ها را مرتب 

.و شكل مي دهند

گر درك ساير كاربران از جايگاه بيان
اجتماعي يك كاربر و محتواهايي 

كه از طرف او توليد مي شود، 
.مي باشد

Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media
Jan H. Kietzmann *, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, Bruno S. Silvestre, Business Horizons 2011 ,54  ,241-251
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گاگا ن نگا ديدگاه سنتيديدگاه سنتيگا ديدگاه نوينديدگاه نوين

مدل انتشار اطالعات مدل خلق اطالعات

مدل تدارك خدمات مدل هم آفريني خدمات

مدل خريد راه حل مدل خلق راه حل

سياست  مدل اجرا و نفوذ و خلق سياستمدل ايجاد

انگيزهانگيزه مكانيزممكانيزم استراتژياستراتژي

كسب جايزه رقابت مسابقه

مشاركت اجتماعي همكاري ويكي

ارتباط و رابطه با ديگران و فعاليت در شبكه شبكه سازي شبكه اجتماعي

تاثيرگذاري كردن صدا و ابراز نظر آزاد نظرخواهي و راي دهي اجتماعي
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  جوايز كسب هم مشاركت كنندگان انگيزه و مي كند كار رقابت مكانيزم بر مبتني استراتژي اين  ::مسابقهمسابقه  ))11((
باشدغيرمالومال توانمورداينينمونههاجملهازم ويدئوطراحمسابقهبهم   ويدئو طراحيمسابقه به مي توانمورداينينمونه هاجملهاز.مي باشدغيرماليومالي

  انساني خدمات و سالمت دپارتمان توسط كه يوتيوب در مرغي آنفوالنزاي بيماري از جلوگيري
.مي باشد شد راه اندازي آمريكا

 افراد انگيزه .مي باشد آزاد عموم براي آن ويرايش كه مي باشد تعاملي -مشاركتي وبسايت يك  ::ويكيويكي  ))22((
  باز دولت را مورد اين نمونه .مي باشد شخصي عالقه هاي و اجتماعي نقش آفريني مشاركت براي

  و مي كنند ايجاد را سواالتي و موضوعات دولت بستر اين درExpertNet ويكي قالب در آمريكا
.مي كنند پاسخ آن ها به نسبت متخصصان سپس

  به مي توانند اقراد شبكه اي ارتباطات و روابط از استفاده با اجتماعي شبكه بستر در  ::اجتماعياجتماعي  شبكهشبكه  ))33((
  را دولت با مساعي تشريك و عالقمندي استراتژي اين همچنين .بپردازند محتوا تعاملي توليد

  راه اندازي آمريكا )داخلع( كشور وزارتكهاستتوييتردرصفحه ايديگرمثاليا.مي دهدافزايش
 زمان سريعترين در مي توانند شهروندان و است زلزله اخبار مخابره و شناسايي آن كاركرد و كرده
.كنند استفاده آن از مسئول سازمان هاي و كرده مخابره را اخبار ممكن

  در و كرده ارسال را خود راي و نظر افراد كه مي كند فراهم را امكان اين  ::اجتماعياجتماعي  راي دهيراي دهي  وو  نظردهينظردهي  ))44((
  خود راي همچنين و نظر و راي آن به راجع خود نظرات هم ديگر افراد و دهند قرار سايريت معرض

انا الآن اكا لتذانظ نف اش انگاااننظاف   انگيزه با و صدا رساندن منظور بهافراد.شوندفيلترترجذابنظراتوكردهاعالمآنهابهنسبت را
Open بستر حوزه اين خوب مثال .مي كنند مشاركت فرآيند اين در تاثيرگذاري questions 

 ميليون 3.6 و سوال هزار صد ساعت 48 در اقتصادي بحران حل راه درباره كه آمريكاست دولت
  مسئله و سوال ارائه براي بستر اين از بارها آمريكا جمهور رئيس .است شده ارسال راي و نظر

.است كرده استفاده



1428/05/20

13

در ارائه خدمات عمومي   طيف شراكت.ب ربدولت-ارتباط شهروند طيف. الف يي و ر ر هروي ب ور

در چه مرحله اي از    ::ارائه خدمتارائه خدمت  مرحله دوره عمرمرحله دوره عمر
دوره عمر ارائه خدمت شراكت انجام شده است؟

كسي دارد بر ديگري تاثير   چه: : بازيگر در مقابل ذينفعبازيگر در مقابل ذينفع
مي گذارد؟

) مبتني بر شراكت(فعاليت : : مبتني بر مشكل يا فرصتمبتني بر مشكل يا فرصت
؟)منفعالنه(است يا تدافعي ) فعاالنه(تهاجمي 

ميزان سطح و  : : شهروندشهروند  قدرت و مسئوليت پذيريقدرت و مسئوليت پذيري
قدرت كنترل شهروند در مقابل دولت چقدر است؟

فعاليت مبتني بر شراكت وسيع : : منظوره يا وسيعمنظوره يا وسيع  تكتك
است يا محدود؟

چه مقدار دولت و نيروي  : : مرز دولت و شهروندمرز دولت و شهروند
كارش در شهروندان جاي دارد؟

))پيش از اجراپيش از اجرا((طراحي طراحي  روزروز--بهبه--اجرا روزاجرا روز ))پس از اجراپس از اجرا((پايش پايش 

  طراحي اجرا براي دولتي خدمات و برنامه برنامه ريزي، و طراحي مرحله در :))اجرااجرا  ازاز  پيشپيش((  طراحيطراحي• 
.مي شوند انجام مرحله اين در استراتژيك و مهم و تصميمات اكثر .مي شوند

  توليد .مي دهد نشان را روزانه عملياتوروز-به-روزتحويلواجرامرحلهاين:))اجرااجرا((روزروز--بهبه--روزروز  اجرااجرا• 
.مي شوند انجام مرحله اين در آن ها تحويل و خدمات

 به توجه با برنامه اثربخشي و اجرا كارايي و مي پذيرد انجام ارزيابي مرحله اين در :))اجرااجرا  ازاز  پسپس((  پايشپايش• 
.مي شوند ارزش يابي اهداف
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.مي يابد تغيير  »»ذينفعذينفع  برابربرابر  دردر  فراهم كنندهفراهم كننده« مفهوم اساس بر روابط 2.0 دولت در• 

.است مسئوليت پذيريوقدرتتوزيعيعنيآننتيجهوشهروندسپاريتحول اين مبناي• 

.)مردم( شهروندان مسئوليت پذيري و حضور با دولت نقش و حجم كاهش• 

::مي شودمي شود  متصورمتصور  00..22  دولتدولت  دردر  رابطهرابطه  نوعنوع  چهارچهار  كليكلي  طورطور  بهبه• • 
 دولت به مردم سپاري واقع در .مي شود متحول شهروندسپاري اساس بر عمدتاً رابطه اين ::دولتدولت--بهبه--شهروندشهروند• 

ك خگطكهكندك اا شاكا تهالتادندهدهدافزا ل هئ ل عهدها  عهده به اوليه مسئوليت هم حالت ايندرچندهر.دهدافزايشراكاراييوپاسخگوييسطحكهمي كند كمك
 افزايش را شرائط از دولت آگاهي مي دهند، قرار تاثير تحت را نتايج و كرده جهت دهي مردم ليكن است دولت
.مي كند كمك دولت خدمات اجرا به و داده

ooبستر يك عنوان به دولت اساس بر تحول  ::شهروندشهروند--بهبه--دولتدولت GaaPهزينه .مي شود محقق بخش اين در  
  دولت به را امكان اين ارتباطات و اطالعات فناوري بستر در خدمات و اطالعات توزيع و انتشار اندك بسيار

يريني  كه بود خواهد بستر يك دولت حالتايندر.دهدقراردسترسدرعمومبرايراخدماتاينكه مي دهد ررسرومبر ريوينرر بووب
 شده انجام فعاليت هاي نتايج قبال در دولت .مي دهد مردم به را تصميم گيري و بهره وري رفاه، افزايش امكان

.كاراترمي كند را آن و كرده فراهم را مناسب بستر فقط بلكه نيست مسئول بستر اين در

oنقش تبديل و شهروند-به-شهروند از آن ارائه و خدمت هم آفريني و فراهمي خود  ::شهروندشهروند--بهبه--شهروندشهروند  
 اين در تحول اصلي عوامل تسهيل گر نقشي به روز-به-روز فعاليت هاي در سنتي حالت در دولت فعال

.هستند ارتباط

oموضوع( .بود خواهد است، بوده الكترونيك دولت در آنچه با مشابه تقريبا رابطه اين  ::دولتدولت--بهبه--دولتدولت  
)دولتي سازمان هاي كاركنان
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شهروند-به-شهروند
CC22CC

شهروند-به-دولت
GG22CC

دولت-به-شهروند
CC22GG

نوع رابطه             
ارائه خدمت مراحل

خود سازماني اطالع رساني و راهنمايي بستر اخذ  نياز ومشاوره و ايده پردازي و بيان
دخالت دولت اداره بدونذ

مشاوره و ايده پردازي 

نظرات ذائقه طراحي
)پيش از اجرا(

و فرام آورنده مكمل  خود فراهمي  افزايش يكپارچگي دولت و مردم و
ايجاد بستر مشاركت

مردمي هم آفريني و توزيع

روز-به -اجراي روز

نظارتي   -خود عملكرد باز دولت لوح نظارت و گزارش دهي مردمي 
گان( )ه )همگاني( پايش

)پس از اجرا(

خودتان انجامش دهيدخودتان انجامش دهيد دولت به عنوان يك بستردولت به عنوان يك بستر شهروند سپا ريشهروند سپا ري جوهره تغييرجوهره تغيير

زندگي كيفيت

شهر هوشمندتر

م تج

بار
اعت

شي
بخ

هوش مصنوعي

اعتبار
بخشي

جمعي شهروندان) هوش(مشاركت 
هوشمند كردن

كيفيت زندگي

توسـعه پايـدار

دن
كر

ل 
تص
م

دن
كر

ـز 
جهي

دانـش و فنـاوري هاي نـرم و سخت



1428/05/20

16

 كردن برطرف براي طريق ارائه و محله مشكالت روي گروهي بحث و شهري مشكالت گزارش براي بستر يك• 
آن ها

  كرده گزارش راموارد نقشه روي مي توانندآن هاوگرفتهقرارافراداختياردرمحله هانقشهبستراين طريق از• 
.كنند مشاهده و پيگيري را آن شدن برطرف و

دارد وجود مشكالت گزارش براي موبايل مانند گوناگون ارتباطي وسائل از استفاده امكان• 
.شده اند رفع بستر اين در شده گزارش مشكالت از عدد هزار 125 كنون تا• 

  مشكالت حل براي نوآورانه ايده هاي و راه حل ها به دستيابي است شده راه اندازي تگزاس در كه بستر اين هدف• 
.مي باشد شهري مسائل گذاري سياست و شهري

توانندكنندگانمشاركتكهاستكردهطرحريزيرابرخطبازييكايدههابهدستياببرايبستراين• طم   طي مي توانند كنندگان مشاركت كهاستكردهطرح ريزيرابرخطبازييكايده هابهدستيابيبراي بستر اين 
  از مي توانند حتي  .كنند تجارت شبكه اين طول در آن با و كرده ذخيره ”اينوباك“ واحد با مجازي پولي آن

  خريداري  را است شده فراهم شركاء و كارها و كسب طريق از كه واقعي محصوالت مجازي پول اين طريق
.كنند

.شود مي شامل را ... و مشكالت دهي گزارش سيستم ايده، پرتال جمله از مختلفي امكانات بستر اين• 

مي دهدنشان نتايج• 
  اين اندك، هزينه علي رغم

  را مناسبي نتايج بستر
.است كرده حاصل
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 كه است خط بر بازخور اخذ سيستم يك حقيقت در است شده راه اندازي كانادا ونكوور شهر در كه بستر اين• 
  محيط زيست با سازگار شهري سمت به بيشتر حركت منظور به را مشاركت كنندگان راي هاي و نظرات ايده ها،
.مي كند دريافت

 و نظر آن روي مي توانند هم ديگران و مي شود گذاشته اشتراك به و شده بيان ايده ها و طرح ها بستر اين در• 
.شد خواهند برگزيده طرح هاي و ايده ها اجراي پيگيري مسئول ارگان هاي نيز نهايت در دهند راي

.مي كنند مشاركت بستر اين در جهان شهرهاي ساير از هزار 35 و ونكوور شهر از نفر هزار 10• 
.است شده ايجاد ونكوور براي 2020 سال در دنيا شهر سبزترين چشم انداز تحقق نظور به بستر اين• 

Smartphone( هوشمند تلفن هاي براي نرم افزار يك•  app( محيط كه مي دهد اجازه شهروندان به كه است 
 .بگذارند نمايش به موزه يا گالري يك صورت به را خود اطراف فرهنگي

ا• انناااااف ات ن ااالزا انناطقش انقش ك   و عكس ها نقشه ها، ديدني، مناطقوشهرهابرايالزمراهنماييمي توانندسايتاينبهمراجعه با افراد• 
.كنند دريافت .. و تاريخي اطالعات ويدئوها،

.مي شوند نزديك و دور راه از شهرها ديدني مناطق ديدن به ترغيب مردم طريق اين از• 

  به مربوط اطالعات همچنين و ديدني و تاريخي مناطق مورد در مناسبي و جامع اطالعات طريق اين از همچنين• 
.مي شود جمع آن
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http://forum.jamsepari.ir/

  
سوال و بحثسوال و بحث

38

و آخر دعوانا ان الحمدهللاو آخر دعوانا ان الحمدهللا
رب العالمينرب العالمين  


