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 )9-4(بند  در سفرها ICT 1 تحلیل وضعیت و نقش خدمات

 در سفرها ICTخدمات  اهمیت
 یعنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاهبه )ICT( در دو دهه اخیر، فناوري اطالعات و ارتباطات

صورت مستقیم زودي کاربردهاي مختلف آن، تمام امور روزمره جوامع را بهرسد بهنظر میجهانی پیدا کرده و به

 طوريخود قرار دهد. سرعت تأثیرگذاري و گسترش این پدیده بسیار زیاد است به تأثیرتحت  ممستقیو یا غیر

هاي سنتی اداره جوامع، در بنیان نیزیاسی و س و رود در ساختارهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعیانتظار می که

 .شودو سیستم جدیدي از مدیریت معرفی  ادهتحوالت اساسی رخ د

در دنیاي کنونی  است. یقابل بررس یمختلف يهاافراد از جنبه یبر زندگ ارتباطات اطالعات و يفناور تأثیر

جهت ساماندهی مدیریت شهري ابداع و  هاي علمی و عملی متعددي درحلراه فناورياین مدد استفاده از به

ترتیب ده و بدینشها در بسیاري از جهات دگرگون این پیشرفت تأثیرنقل نیز تحت وحمل پیشنهاد شده است.

هاي صورت توان دسترسی را تنها با عواملی نظیر زمان سفر، فاصله و یا هزینه سنجید و پیشرفتدیگر نمی

  .شودمیو سفرهاي باري)  افرادسفرهاي شامل موجب دگرگونی الگوهاي سفر (گرفته در زمینه فناوري اطالعات 

و استفاده از فناوري  ICTداراي اهمیت است.  محیطیزیستو  ياز منظر اقتصاد ICTونقل در حمل

ترین کند. مهماست و بر همین اساس اهداف واالتري را دنبال می ITSاطالعات و ارتباطات بخش فرادستی 

 ونقل عبارتند از:در حمل ICTکارگیري اهداف به

 کاهش مصرف انرژي .1

 .ونقلمدیریت و کاهش تقاضاي حمل .2
 

 ییاکار شیو افزا تیریمد لیدر روند تبادل اطالعات و تسه عیاطالعات و ارتباطات عالوه بر تسر يفناور

 زاتیاز جمله تجهخود  ICT زاتی. تجهاست تأثیرگذار زین يمصرف انرژ زانیبر م ،يمختلف اقتصاد يهادر بخش

 ،يمختلف اقتصاد يهادر بخش ییکارا شیبا افزا زاتیگونه تجهنیکاربرد ا یهستند. از طرف انرژي کننده مصرف

 یبازده شیو افزا ICT لهیبه وس دیتول ندیفرآ تیری. کنترل و مدکندیم را فراهم يکاهش مصرف انرژ نهیزم

خواندن  و یکیالکترون عنوان مثال کاربرد پست(بهی کیزیف يکاالها يجابه يمجاز يکاالها ینیگزیجا د،یتول

 ،يراه دور، دورکار از دی(خر يخواندن کتاب)، تحرك مجاز ایاستفاده از نامه و  يجابه یکیالکترون هايکتاب

                                                   
1 Information and Communications Technology 
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...  وهوشمند  نقلوحمل ستمیس ،یکیدولت الکترون ،یکیالکترون يبانکدار ،یکی)، تجارت الکترونيمالقات مجاز

در  يمصرف انرژ زانیم شود،یمختلف اقتصاد است که باعث م يهادر بخش ICTگسترده  ياز جمله کاربردها

 یلیفس يهاسوخت يکه در تقاضا یگاهیبه جا جهنقل با توو. بخش حملردیقرار گ تأثیر تحت ها،بخش نیا

و  میطور مستقاطالعات و ارتباطات (به يتوسعه فناور هیاز ناح تواندیکه م يادیز يریرپذیتأث زیدارد و ن

 است. تیاهم) داشته باشد، حائز غیرمستقیم

و  اينقشه ماهواره يراهنما يهاستمیس ک،یکنترل تراف يهانینقل هوشمند، دوربوحمل هايستمیس

نقل هستند ودر بخش حمل ICT ي) و... از کاربردهایمسافرت تیبل دی(انجام رزرو و خر یانجام خدمات مسافرت

ونقل هوشمند در حوزه حمل نوعیبهاین موارد  .اندبوده تأثیرگذار ارینقل بسوخدمات حمل تیفیک شیکه در افزا

ITS میمستق يردهاکارب بر این ها پرداخته شده است. عالوهبه آن 8-4گیرند که در گزارش بند قرار می ICT 

 دیو تحرك را کاهش داده است. خر یکیزیبه حضور ف ازیاز موارد، ن ياریبس در يفناور نینقل، اودر بخش حمل

... از  و يمجاز يهامالقات ،يآموزش مجاز ،یکیتجارت الکترون ،يدورکار ،یکیالکترون يبانکدار ،یکیالکترون

 شود.ها پرداخته میکه در این گزارش بیشتر به آن موارد هستند نیجمله ا

 معرفی شهر الکترونیک
هنگام و مستقیم به صورت بهارائه خدمات شهري، به درهاي اطالعاتی و ارتباطی استفاده از فناوريبراي 

راي ب. شهر الکترونیکی تسهیالت الزم شودمفهوم شهر الکترونیکی تعریف میروز ساعته شبانه 24شهروندان در 

مشارکت در فرآیندها به مردم  جهتتر هاي گستردهدسترسی مناسب به اطالعات و خدمات شهري و فرصت

دهد و یا اطالعاتی را با صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار میخدمات شهري را بهو  نمودهارائه 

 عبارتند از: کارکردهاي فناوري اطالعات در شهرداري الکترونیک .کندکنندگان این خدمات مبادله میاستفاده

دان، بازرگانان و گردشگران تأمین • شهرون شبکه نیازهاي اطالعاتی  ق  ز طری  هاي اینترنتیا

نیازهاي موردنظر شامل اطالعات فناوري و صنعت، تحقیق و توسعه، پایه پزشکی و پیراپزشکی، راهبردي  

 و امنیتی، انسانی (جمعیت شناختی، مردم شناختی، بوم شناختی) فرهنگی، ادبی و هنري است.

کوسازي کنترل حملهوشمند •  نقل و ترافی

ي، اهاي عمران جادهاي، وضعیت عبور و مرور، طرح و پروژهتوان اخبار و اطالعات جادهاز این طریق می

طور ها، بهمنظور افزایش ظرفیت جادهاي را بههاي جادهها و شبکههاي در حال تردد در آزادراهشمار خودرو
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از  عنوان مثال با استفادهاي (بهگیري از سیستم رایانهنظام ترافیکی با بهرهاي منتشر نمود. مدیریت لحظه

 دهد. اطالعات ها را مورد بررسی قرار میها و بر روي پلهاي خودکار) میزان و حجم ترافیک جادهدوربین

سانهشوند. رمی وسیله اپراتورهاي ویژه ترافیک و با استفاده از سیستم گردآوري اطالعات، پردازش و توزیعبه

شوند تا امکان گزارش وضعیت ترافیک اي متصل میمثال رادیو) به سیستم رایانه عنوانبههاي گروهی نیز (

اي و .... جاده وسازهايساخت. اطالعات و تصاویري که درباره جریان ترافیک، آمار تصادف، ودشاي فراهم جاده

یابی به آن را شود و مسافران امکان دستسایت نیز منتشر میآید بر روي وبمی دستبهها از طریق دوربین

 خواهند داشت.

 ايبازخوردسنجی لحظه •

نامه، نوعی شود. این پرسشهاي الکترونیک انجام مینامهبا استفاده از پرسش ايبازخوردسنجی لحظه

ز سایت شهرداري، ا ریزي شده در قالب فرم نظرسنجی است. متصدیان مربوط درهاي برنامهلیست تصمیمچک

به  )شخصی (مانند سن، محل سکونت و ...کنند تا ضمن ارائه برخی از اطالعات بازدید کنندگان درخواست می

 پاسخ دهند. سؤاالت

ر و گردهمایی •  هاي مجازي با مدیران شهريدیدا

یک  کهدرصورتیکند. را دنبال می» سازمان شفاف و پاسخگو«سامانه الکترونیکی ارتباطات مردمی، ایده 

واسطه و مستمر ، نظرها و افکار مردم را بیءتوان آراخط ارتباطی متقابل میان مردم و سازمان ایجاد شود می

 هايتفعالیتوانند از تغییرات محیطی آگاه شده و متناسب با تحوالت، ، مدیران میاین صورتدریافت کرد. در 

مشارکت  سازآسان به مدیران سطوح مختلف در سازمان، زمینه بینی کنند. دسترسی برابر، سریع والزم را پیش

واقعی مردم خواهد بود. این سامانه، ارتباط بین مردم و سازمان را آسان نموده و حرکت آزاد اطالعات بین مردم 

م شود. سوءتفاهسازي میسازد. همچنین، باعث مشارکت بیشتر مردم در تصمیمو نهادهاي اجتماعی را میسر می

دهد و در نهایت، باعث ارتقاي آگاهی و درك متقابل مردم و هاي ناشی از فقر ارتباط را کاهش میتنشو 

 .شودسازمان از یکدیگر می

کر و ایده • شکیل اتاق ف  یابیت

هاي فیزیکی و موانع جغرافیائی و اجتماعی، فرصت حضور در صاحبان ایده و افراد خالق، بدون محدودیت

 آورند.پردازي را به دست میایده هاي مجازي فکر واتاق
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 هاي مجازيتفریحات و سرگرمی •

 در اختیار شهروندان قرار را هاي مجازي اي از انواع تفریحات و سرگرمیهزینههاي متنوع و کمگزینه

 دهد.می

 آموزي و کارآفرینی مجازيخدمات مهارت •

رونیکی کار الکتو(کسب کارواد یک کسبفردي که با یک ایده و فکر جدید، از طریق بسیج منابع و با ایج

اي مالی، هکار کوچک و متوسط) که توأم با مخاطرهوکار خانوادگی، کسبوکار خانگی، کسبویا اینترنتی، کسب

ویج شود. ترنامیده می» کارآفرین«کند اجتماعی و حیثیتی است، محصول و خدمتی جدید را به بازار عرضه می

توسعه عملیاتی کارآفرینی، ارتقاي توانمندي، آموزش و ترویج کارآفرینی بخشی از امکاناتی فرهنگ کارآفرینی، 

 کند.است که شهرداري الکترونیک به شهروندان خود ارائه می

 سازمان و مدیریت مجازي •

هاي هاي سازمانی، از میان برداشتن فاصلهدر سازمان و مدیریت، هدف از مجازي کردن تشکیالت و پست

کند. با مجازي کردن ساختار سازمان، مدیران و کارشناسان است. با این حال، شرح وظایف تغییر پیدا نمی موجود

. همچنین، یابدکارایی نیز افزایش می و طور افقی با یکدیگر ارتباط داشته باشندتوانند بهسطوح مختلف می

 د.شوبسیاري از مشکالتی که در کارهاي گروهی وجود دارد، برطرف می

تبهحرکت  •  هاي برابرسوي تعادل، توازن و فرص

هاي خدمات شهري در نقاط مختلف، یکی از عدم توازن و تعادل در توزیع امکانات، تسهیالت و فرصت

شود. با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و از طریق شهرها محسوب میترین مشکالت موجود در کالنمهم

ماندگی در نقاط مختلف شهر جلوگیري توان از گسترش عقبمجازي می هايفراهم نمودن امکانات و فرصت

هاي جاري و همچنین ی در زمان، هزینهجویات براي همه افراد، باعث صرفهبه اطالع زمانهمکرد. دسترسی 

 شود.گیري روابط ناسالم در معامالت پیمانکاري سازمان میمانع شکل

شارکت • ريافزایش م  پذی

ا، ه، مشارکت شهروندان خود را در سطوح مختلف (مشارکت در تعیین نیازها و اولویتشهرداري الکترونیک

 دهد.ها و نظارت بر عملکرد مدیران شهر) افزایش میهاي محلی، اجراي برنامهها و توانمنديشناسایی ظرفیت
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رائه نظام خدماتی مطلوب •  ا

رسانی سریع و دقیق، شهري خواهد بود. اطالعتوسعه فناوري در سازمان منشأ تحول و اثر در نظام خدمات 

سهولت در گردش امور، تسریع کار مراجعین، پایبندي به قوانین، مقررات و رفتار مناسب با مراجعین، برخی از 

 شهرداري الکترونیکی سويبهشود که همراه با جریان حرکت هاي یک نظام خدماتی مطلوب محسوب میویژگی

 کنند.توسعه پیدا می

کر • شهروندانت  یم 

 کنندگان به سازمان عباتند از:مندي مراجعهدر رضایت مؤثرعوامل 

 هاي انسانیمهارت -

 هاي انجام کارروش -

 ارائه خدمات مطلوب مبتنی بر نیاز مراجعه کننده -

الح هاي انسانی، اصمهارت آن در ارتقاي تأثیردلیل رداري بهکنندگان به شهنقش فناوري در تکریم مراجعه

 هاي انجام کار و ارائه خدمات مبتنی بر نیاز است.روش

ستم اطالعات جغرافیائی •  کاربرد سی

آوري اطالعات میتناسب نیازهاي مدیریتی، با صرف هزینه زیاد، اقدام به جمعهاي مختلف بهسازمان

نند. ي استفاده کتوانند از اطالعات شهرنفع میهاي ذيکنند. با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیائی، سازمان

ها، امکان مشاهده روند تغییرات شهري کاريها و جلوگیري از دوبارهجویی در هزینهترتیب، عالوه بر صرفهبدین

 شود.نیز فراهم می

 آموزش مجازي •

هاي آموزش شهروندان شده است. ابزارهاي الکترونیکی، فناوري اطالعات، موجب تحول در ساختار و روش

و » دهشهر یادگیرن«اند. بنابراین، شعارهاي ا متناسب با سلیقه و نیاز فراگیران عرضه کردههاي جدید رظرفیت

هاي یادگیري الکترونیکی در شهرداري مجازي تحقق خواهد کارگیري سیستمدر صورت به» شهروند یادگیرنده«

 یافت.

 هاي ردیابیسیستم •

شهر براي تحقق یافتن یک کالندر خدمات شهري، مزیت و الزامی است که هاي ردیابی سیستم
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هاي ردیابی الکترونیکی در خدمات شهري منجر به افزایش سطح الکترونیکی ضرورت دارد. استفاده از سیستم

 هايسوءاستفادهها، جلوگیري از گیري و ارائه خدمات، کاهش هزینهکیفیت خدمات، افزایش سرعت در تصمیم

 ها خواهد شد.ر زمان بحران و افزایش دقت و سرعت در تحلیلاحتمالی، هدایت و کنترل بهینه ناوگان د

شهرداري •  نظارت همگانی بر 

اي را براي نظارت مردم بر با توجه به مخاطبان خود در جامعه و تعامالتی که دارد جایگاه ویژه هر سازمان

نی ویت مبانی نظارت همگاگیرد. هدایت و تنویر افکار عمومی از عملکرد سازمان، با تقعملکرد سازمان در نظر می

 هاي مدرن نظارت برمیسر خواهد شد. یکی از روش تأثیرگذارگیري از مبانی نظري و سیستمی سازمان و بهره

صورت غیرمحسوس صورت عملکرد سازمان، نظارت بر مبناي فن و تکنولوژي است. در این روش، نظارت به

ترین اثرات گیرد. مهمافزارهاي مدرن انجام مینرمخواهد گرفت و کنترل بیشتر در عرصه نظام و از طریق 

 نظارت همگانی در شهرداري الکترونیک عبارتند از:

 محوريایجاد فرصت برابر براي شهروندان در دسترسی به مدیران شهري و تحقق رویکرد عدالت -

 استقرار نظام نظارت دقیق و مستقیم شهروندان بر مدیران شهري -

 ي پیرامون مدیران شهريهاتشخیص تهدیدها و فرصت -

 هاي مردم در رابطه با خدمات اداريتر به نظرات و خواستهفراهم شدن امکان رسیدگی دقیق -

 پاسخگویی بهتر به توقعات و انتظارات مردم -

 رسانی دو سویه به شهروندان و مدیراناطالع -

سازه •  هاي شهريکنترل 

(از نظر نوع و استحکام مصالح) و مقاومت  هاي شهري، سطح ایمنی بناهاي هوشمند کنترل سازهسیستم

ها در برابر شرایط محیطی و فجایع طبیعی را بررسی کرده و اطالعات مورد نیاز را در مورد تناسب بنا با سازه

 کنند.فضا عرضه می

رتباطات و فناوري اطالعات • سان و همگانی از ا  برخورداري آ

تا افراد (با هر میزان  ودشاست که شرایطی فراهم  هاي هوشمند اینهدف اصلی از توسعه و ایجاد محیط

 راحتی از دستاوردهاي فناوري اطالعات استفاده نمایند.سواد و اطالعات) بتوانند به
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 معرفی خدمات دولت هوشمند 
در ایران قرار است سامانه خدمات دولت هوشمند در قالب اپلیکیشن موبایل و سایت در اختیار مردم قرار 

صورت بر خط ارائه شود. این سامانه هاي دولتی بهخدمت از خدمات دستگاه 36این سامانه بناست بگیرد. در 

 ترین خدماتی که از طریق این سامانه ارائه خواهد شد عبارتنداز:است. مهماندازي نشده صورت کامل راههنوز به

شناسی •  سازمان هوا

 یهوا و خدمات عامه هواشناس ینیبشیپ .1

ا • ا. ج. ست   شرکت پ

 شتازیپست پ سیسرو .1

 وزارت راه و شهرسازي •

 شهريبینرفع مشکل راه  .1

 ییرفع مشکالت راه روستا  .2

 تیشکا  .3

 آزاد به اطالعات یدسترس  .4

 يگزارش شهروند  .5

 گزارش مشکالت مسافرت با قطار  .6

 شنهاداتیانتقادات و پ  .7

 يخدمات شهر  .8

 هاگزارش مشکالت فرودگاه  .9

 مایگزارش مشکالت مسافرت با هواپ  .10

 یی دانشجو هاينامهپایاناز  تیحما  .11

 مهندسان مسکن و ساختمان ياحرفه تیحدود صالح نییتع  .12

 بیمه مرکزي ج.ا.ا .13

ستعالم  •  نامهبیمها

 بدنه شخص ثالث/ نامهبیمهاستعالم   .1
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 پزشکیسازمان نظام •

 پزشک يجستجو .1

 سازمان بیمه سالمت •

 دارو متیاستعالم ق .1

 سازمان بورس و اوراق بهادار •

 روز نیمعامالت آخر یآمار کل .1

 در شاخص تأثیر  .2

 روز نیاطالعات معامالت آخر  .3

 یاطالعات بازار آت  .4

 ارزش بازار  .5

 ناظر بازار يهاامیپ  .6

 یو حقوق یقیحق کیاطالعات معامالت به تفک  .7

 هیسرما شیافزا  .8

 متیق لیتعد  .9

 هاها و نمادشرکت ستیل  .10

 هانماد تیوضع  .11

 صنعت يهاهگروریز  .12

 پرداخت قبوض •

 پرداخت قبوض برق .1

 پرداخت قبوض آب و فاضالب  .2

 پرداخت قبوض گاز  .3

 پرداخت قبوض مخابرات  .4

 يپرداخت قبوض شهردار  .5

 پرداخت قبوض همراه اول  .6
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خود را در منزل انجام داده  هايفعالیتشود شهروندان، بسیاري از کارها و استفاده از این موارد باعث می

 د.شونداشته باشند. در نتیجه باعث کاهش نرخ سفرسازي خانوار می و نیازي به خروج از منزل و ایجاد سفر

 شهريبر تقاضاي سفر درون ICTمطالعات پیشین بررسی نقش 
و نقش آن بر میزان سفرهاي  ICTدر این بخش چند مطالعه صورت گرفته در زمینه بررسی وضعیت 

 شود. شهري در شهرهاي کشور بررسی میدرون

 شهري شهر اصفهانعات و ارتباطات بر تقاضاي سفرهاي درونبررسی نقش فناوري اطال

بر سفرهاي  ICTهاي خصشا تأثیراي، اینترنتی و پرسشنامه در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه

وضعیت  2-4جدول شهر اصفهان و  ICTهاي وضعیت شاخص 1-4جدول شهري اصفهان بررسی شد. درون

 .]1[دهدین مطالعه نشان میرا در ا ICT برخورداري نمونه آماري شهر اصفهان از امکانات 
 

 1387سال  -شهر اصفهان ICTهاي وضعیت شاخص -1-4جدول 
 شهر اصفهان استان اصفهان کشور شاخص

 43 35 30 ضریب نفوذ تلفن ثابت
 33 15 12 ضریب نفوذ تلفن همراه

 29 --- ساله به باال)6ضریب نفوذ اینترنت (
 

 1387سال  -ICT وضعیت برخورداري نمونه آماري شهر اصفهان از امکانات  -2-4جدول 
 درصد امکانات درصد امکانات
 47 اینترنت  100 تلویزیون
 65 کامپیوتر 67 موبایل
  95 تلفن

 
شهر اصفهان در مقیاس استانی  ICTهاي کلی وضعیت شاخصطور ها نشان داد که بهبررسی این شاخص

 و کشوري مطلوب است.

ارائه شده است، رابطه معکوس و معنادار بین  3-4جدول هاي مطالعه که در تحلیل همبستگی بین داده

رابطه مثبت و  و ICTدسترسی به امکانات  میزانجعه حضوري انجام امور با سطح سواد و آموزش و مرامیزان 

 . ]1[آن نشان داد میزان رضایت از خدمات و ICT از میزان استفادهمعناداري را بین 
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 ]1[اصفهان ICTهاي انجام گرفته در مطالعه نتایج تحلیل -3-4جدول 
 معناداري ضریب آزمون متغیرها

 مراجعه حضوري انجام امورمیزان 
 و

 سطح سواد و آموزش

 %99 -154/0 کندال

 99/0 -172/0 اسپیرمن

 ICT از میزان استفاده
 و

 ICT میزان رضایت از خدمات

 95/0 889/0 کندال

 99/0 943/0 اسپیرمن

 مراجعه حضوري انجام امورمیزان 
 و

 ICTدسترسی به امکانات میزان 

 %95 -134/0 کندال

 %95 -149/0 اسپیرمن

در  شیراز شهري شهربررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بر تقاضاي سفرهاي درون

 1391سال 

وضعیت  4-4جدول اي انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار وضع موجود و اطالعات پرسشنامه

 .]2[دهداین شهر نشان می 91شهر شیراز را در مطالعه سال  ICTهاي شاخص
 

 1391سال  -شهر شیراز ICTهاي وضعیت شاخص -4-4جدول 
 شهر شیراز استان فارس شاخص

 36 35 ضریب نفوذ تلفن ثابت
 57 55 ضریب نفوذ تلفن همراه

 
ها با این امکانات در زمان و میزان آشنایی آن ICTطور کلی میزان برخورداري شهروندان از امکانات به

 مطالعه، در سطح مطلوبی قرار داشته است.

نشان داد که بین سطح سواد و آموزش شهروندان از  هاي همبستگیمطالعه از آزمونهاي این بررسی

چنین رابطه میزان مظاهر اطالعات و ارتباطات با پذیرش آن رابطه مثبت، قوي و معناداري وجود دارد. هم

 ت. از طرفیو تمایل به استفاده از این خدمات مثبت و معنادار اس ICTهاي خدمات رضایت شهروندان از پایگاه

اي معکوس و معنادار دارد. رابطه ICTدسترسی به امکانات میزان مراجعه حضوري براي انجام امور با میزان 

 .]2[دهدها را نشان مینتایج این تحلیل 5-4جدول 
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 ]2[شیراز ICTهاي انجام گرفته در مطالعه نتایج تحلیل -5-4جدول 
 معناداري ضریب آزمون متغیرها

 ICTمیزان پذیرش 
 و

 سطح سواد اطالعاتی

 95/0 61/0 اسپیرمن

 95/0 55/0 کندال

 ICTمیزان گرایش به استفاده 
 و

 ICT میزان رضایت از خدمات

 95/0 57/0 اسپیرمن

 95/0 48/0 کندال

 مراجعه حضوري انجام امورمیزان 
 و

 ICTدسترسی به امکانات میزان 
 %90 -23/0 پیرسون

 شهري شهر یزدارتباطات بر تقاضاي سفرهاي درون بررسی نقش فناوري اطالعات و

وضعیت  7-4جدول و  6-4جدول اي و میدانی انجام شد. این پژوهش با استفاده از اطالعات کتابخانه

 . ]3[دهندرا در شهر یزد نشان می ICTها و میزان برخورداري از امکانات شاخص
 

 1390سال  -شهر یزد ICTهاي وضعیت شاخص -6-4جدول 
 شهر یزد استان یزد کشور شاخص

 57 43 35 ضریب نفوذ تلفن ثابت
 90 80 63 ضریب نفوذ تلفن همراه

 29 20 17 ساله به باال)6ضریب نفوذ اینترنت (
 

 1392سال  -ICT وضعیت برخورداري نمونه آماري شهر یزد از امکانات  -7-4جدول 
 درصد امکانات درصد امکانات
 43 تاپلپ 99 تلویزیون
 67 کامپیوتر 95 موبایل

 98 تلفن 61 اینترنت پرسرعت
 16 فاکس 65 اینترنت معمولی

 
آوري شده، مشخص شد که بین میزان تحصیالت، هاي جمعبا استفاده از تحلیل همبستگی بین داده

امکانات با میزان مراجعه حضوري هاي مربوط به این مندي از سایتو نیز رضایت ICTبرخورداري از امکانات 

 .]3[معکوس و معنادار وجود دارد رابطه براي انجام کارها (یا همان تقاضاي سفر)
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 ]3[یزد ICTهاي انجام گرفته در مطالعه نتایج تحلیل -8-4جدول 
 معناداري ضریب آزمون متغیرها

 سفرتقاضاي میزان 
 و

 تحصیالتسطح 
 %99 -13/0 کندال

 مراجعه حضوري انجام امورمیزان 
 و

 ICT میزان رضایت از خدمات
 %99 -274/0 کندال

 شهريتعداد سفرهاي درون
 و

 ICTدسترسی به امکانات میزان 
 %99 -343/0 اسپیرمن

 شیرازدر شهر  ICTوضعیت خدمات 

 شیرازدر شهر  ICT تأثیرگذارهاي شاخص

 فارسبراي استان  99وضعیت دسترسی خانوارها به فناوري اطالعات و ارتباطات را در سال  1-5جدول 

اطالعات  بنا برآمده است.  2-5جدول دهد. تعداد کاربران و ضریب نفوذ استفاده از اینترنت نیز در نشان می

سال  6سال بر کل جمعیت باالي  6این جدول، ضریب استفاده از اینترنت که از تقسیم تعداد کاربران باالي 

 ]4[ .است درصد 112برابر با  فارسشود، در استان محاسبه می
 

 99سال  -وضعیت دسترسی خانوارها به فناوري اطالعات و ارتباطات -1-5جدول 

 تلفن همراه تلفن ثابت کل خانوارها 
 اینترنت سیار اینترنت ثابت

 ضریب نفوذ تعداد ضریب نفوذ تعداد
 %98 4952505 %14,4 727630 12025065 1566551 1443027 فارساستان 

 
 99سال  -فارستعداد کاربران و ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در استان  -2-5جدول 

 ضریب نفوذ اینترنت  کاربران اینترنت کاربران تلفن همراه سال 6جمعیت باالي  
 %112,46 5680135 8021161 4372435 استان فارس

 
دست آمده آمار دیگري که از حوزه فناوري اطالعات سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به

ارائه  3-5شکل تا  1-5شکل صورت است، ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت را چند سال اخیر به

درصد، ضریب نفوذ  112,46نت ، ضریب نفوذ اینترفارسدر استان  1399دهد. مطابق با این آمار در سال می

 . ]6[درصد بوده است 31,01درصد و ضریب نفوذ تلفن ثابت  158,8تلفن همراه 
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 1399تا  1396هاي طی سال فارسباند استان ضریب نفوذ اینترنت پهن -1-5شکل 

 

 
 1399تا  1396هاي طی سال فارسدر استان  تلفن همراهضریب نفوذ  -2-5شکل 
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 1399تا  1396هاي طی سال فارسدر استان  ثابتتلفن ضریب نفوذ  -3-5شکل 

 
شهروندان از زمینه مناسبی  شیرازتوان دریافت که در شهر به مطالب این بخش می با توجهطورکلی به

 برخوردارند. ICTبراي استفاده از خدمات 

 مورد استفاده در شهر شیراز ICTخدمات 

 يشوند شامل مواردبه کار گرفته می شهر شیرازهاي فناوري اطالعات که در حال حاضر در ترین جنبهمهم

آموزش  ،هاي اینترنت بانکها و سیستمبانکعابر ، 10دفاتر پلیس+ ،دفاتر پست ،دفاتر پیشخوان دولتهمچون 

 ردرمانیدو ،هاي مشابه)خریدهاي الکترونیکی (مانند دیجی کاال و سایت ،.).هاي اینترنتی، پیام نور و.(دانشگاه

، خدمات الکترونیک شهرداري شیراز و ... دورکاري، ها، ارسال پزشک در محل)گیري توسط آزمایشگاه(نمونه

 شوند.ها معرفی میترین آنماست. در ادامه مه

 دفاتر پیشخوان خدمات -5-2-1

که  شودیگفته م يبه دفاتر شخوان،یدفتر پ ای یدولت ریو غ یخدمات دولت و بخش عموم شخوانیفتر پد

 ییااجر يهادستگاه هیاست. کل به مردم در سطح کشور احداث کرده کیخدمات الکترون ارائه يبرا رانیدولت ا

 یدست بخش خصوصدفاتر به نی. اندده ارائهدفاتر  نیخود را از راه ا یکیموظفند خدمات الکترون رانیا یدولت

 يسوو حرکت به یدولت يهادستگاه يکارياز مواز يریدفاتر جلوگ نیا لیتشک لیاز دال یکی. شوندیاداره م

31,0130,9930,7332,34
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گذرنامه،  ،یتخلفات رانندگ ،نامهیگواه، و ثبت احوال یامور سجل ،يامهیامور ب .است شده انیب کیدولت الکترون

پرداخت  ،شهريبین يهااتوبوس تیفروش بل ،ییدانشجو يهاو کارت يمختلف اعتبار يهاشارژ کارت

 ملهج از … و یبانک، خدمات مخابراتپست ،یقبوض، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرک یکیالکترون

هزار  20هر  يازابه تقریباً دیبا هايزیراست. بر طبق برنامه خدمات دولت شخوانیقابل عرضه در دفاتر پ خدمات

خدمات ارائه شده توسط دفتر پیشخوان  شود. جادیمناسب در سطح کشور ا عیبا توز شخوانیدفتر پ کینفر 

 دولت عبارتند از:

 یازدواج و طالق، کارت مل عیثبت وقا ،ینام خانوادگ رییتغ ،یشناسنامه المثن :امور محوله ثبت احوال -

 تجرد یحل اختالف، صدور گواه اتیشناسنامه، درخواست ه ضیتعو ،یکارت ملّ ضیتعو ،یالمثن

ل، مح رییو ادغام انشعاب، انشعاب آب، تغ کیخدمات حوادث آب و فاضالب، تفک :شرکت آب و فاضالب -

قت انشعاب آب مو رییتغ ،يقرارداد تیقطر انشعاب با ظرف نییقطع و وصل انشعاب، تع ر،یسطح و مس

ساب ح هیصدور تسو ،يلوله آب، درخواست واحد شمار یدگیترک یکنتور خراب، بررس ضیبه دائم، تعو

 ضالبکنتور، انشعاب فا یینام مشترك، جابجا رییتغ ،مصرفی آب قبض اصالح درخواست بها، آب

 ،يو نوساز بیبه علت تخرگاز  انیبدهکار، قطع جر نیگاز مشترک انیوصل جر :ریشرکت گاز و توان -

 کنتور شیو کاهش قدرت، ثبت درخواست آزما شیثبت درخواست افزا د،یثبت انشعاب جد

 کلتیموتورسعوارض  ن،یسنگ یعوارض خودروئ ،يسوار یعوارض خودروئ -يشهردار -

 متسال مهیجهت ب نامثبت -

 خدمات تلفن همراه: همراه اول، ایرانسل -

 قبوض، جابجایی خطوطخدمات شرکت مخابرات: خرید خط،  -

 است.آورده شده  3-5جدول مشخصات دفاتر پیشخوان شهر شیراز در 
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 در شهر شیراز دفاتر خدمات پیشخوان دولت -3-5جدول 

 دیفر
 نام دفاتر

 پیشخوان دولت
  آدرس دفاتر پیشخوان دولت

 در شیراز
 ردیف

 نام دفاتر
 پیشخوان دولت

 آدرس دفاتر پیشخوان دولت
 در شیراز

1 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251086 کد

 20شیراز، فرهنگ شهر، نبش 
 6متري ابوذر، نبش کوچه 

78 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251105 

 خیابان جوادیه، شهرك شیراز،
 اهللا رسول محمد

2 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251458 

شیراز، بلوار قدوسی غربی، روبروي 
 مجتمع مهندسین

79 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251107 

 کوچه نبش آباد، معالی پل شیراز،
46 

3 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251202 کد

شیراز، بلوار معالی آباد، خیابان 
 رهبرماه

80 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251111 

 خیابان ابتداي مدرس، بلوار شیراز،
 دوران شهید

4 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251150 کد

شیراز، بلوار زرهی، روبروي تقاطع 
 .بعثت

81 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251115 

 شهید خیابان عدالت، بلوار شیراز،
 کارده

6 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251294 کد

شیراز، بلوار معالی آباد، گلدشت، 
 .ابتداي کوچه اجرائیات

82 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251120 

 هتل روبروي آزادي، بلوار شیراز،
 پرسپولیس

7 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251376 کد

شیراز، شهرك گلستان، بلوار عالمه 
 جهاد 2امینی، ابتداي کوچه 

83 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251126 

 شیراز، صدرا، بلوار دانش

8 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251076 کد

شیراز، خیابان قصردشت، ابتداي 
 . خیابان فلسطین

84 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251130 

 روبروي امیرکبیر، بلوار شیراز،
 يسازخی

9 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251059 کد

 حافظ، گلدشت شهرك شیراز،
 . سرنبش ،يفشارقو چهارراه

85 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251137 

 تفضیل خیابان مدرس، بلوار شیراز،

10 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251080 کد

 86 . 2شیراز، خیابان بعثت، کوچه 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251139 

 اهش خیابان سیبویه، بلوار شیراز،
 اهللا داعی

11 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251325 کد

شیراز، خیابان خلیلی، جنب 
 يدیدکتر شه يولوژیراد

87 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251144 

 از دبع دستغیب، شهید بلوار شیراز،
 اتوبوسرانی پایانه

12 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251040 

شیراز، بلوار هجرت، روبروي بانک 
 تجارت، طبقه فوقانی بیمه توسعه

88 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251147 

 10شیراز، قاآنی جنوبی، کوچه 
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 دیفر
 نام دفاتر

 پیشخوان دولت
  آدرس دفاتر پیشخوان دولت

 در شیراز
 ردیف

 نام دفاتر
 پیشخوان دولت

 آدرس دفاتر پیشخوان دولت
 در شیراز

13 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251215 کد

 ترباال شیرازي، میرزاي بلوار شیراز،
 . چپ سمت آباد، معالی پل از

89 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251153 

 تعاونی جنب هجرت، بلوار شیراز،
 فرهنگیان مسکن

14 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251149 کد

زند، جنب دانشکده  شیراز، بلوار
 مهندسی

90 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251158 

 شمالی، احمدي خیابان شیراز،
 3 کوچه نبش

15 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251165 

شیراز، خیابان فردوسی، پالك 
 . قبل از شکرستان ،246

91 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251168 

 35 کوچه هوابرد، چهارراه شیراز،

16 
پیشخوان دفتر 

دولت 
 72251229 کد

 پل حدفاصل ،بلوار مدرس شیراز،
 31 کوچه نبش پودنک، و غدیر

92 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251169 

 مجتمع پاسارگاد، بلوار شیراز،
 غزال تجاري

17 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251118 کد

 94 13شیراز، خیابان مالصدرا کوچه 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251182 

 اداست خیابان جانبازان، بلوار شیراز،
 شهریار

18 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251442 کد

سداران، روبروي پا شیراز، بلوار
 . دیوان محاسبات

95 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251187 

 ملی بانک جنب گویم، شیراز،

19 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251283 کد

پاسداران، نرسیده به  شیراز، بلوار
 . روبروي پمپ بنزینمیدان معلم، 

96 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251190 

 انکب خیابان امیرکبیر، بلوار شیراز،
 سپه

20 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251257 کد

شیراز، پل حر، خیابان گلشن راز، 
 308پالك 

97 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251194 

 بانک جنب تنان، هفت پل شیراز،
 صادرات

21 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251135 کد

پاسارگاد، جنب غذاي  شیراز، بلوار
 . بیرون بر دست چین

98 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251196 

 18 کوچه نبش اتحاد، بلوار شیراز،

22 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251159 کد

متري بنی  20شیراز، بلوار رحمت، 
 يامحلههاشمی، روبروي پارك 

99 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251201 

 متري 35 غفاري، ابوذر بلوار شیراز،
 نهضت

23 
دفتر پیشخوان 

 ناحیه دولت کد
717 

 100 زندان چهارراه عدالت، بلوار شیراز،
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251209 

 مجتمع اصفهان، دروازه شیراز،
 شمس تجاري
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24 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251271 

شیراز، بلوار نصر، جهانگردي، 
 . ملیروبروي بانک 

101 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251213 

 بلوار آباد، رکن شهرك شیراز،
 تالش

25 
دفتر پیشخوان 
دولت کد ناحیه 

715 
 102 . شیراز، بلوار مدرس، خیابان پست

دفتر پیشخوان 
دولت کد 

72251214 

 جنب کاوه، خیابان روبروي شیراز،
 مسجدالزهرا

26 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251073 کد

شیراز، بلوار عدالت، روبروي درب 
 آبادعادلزندان 

104 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251225 

 غربی، جمشید تخت بلوار شیراز،
 یسلحشور جنوب خیابان

27 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251087 کد

چهارراه هوابرد و  حدفاصلشیراز، 
 فلکه هنگ، جنب خشکبار فرجام

105 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251240 

 بانخیا نبش گلستان، بلوار شیراز،
 طهماسبی

28 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251001 کد

شیراز، چهارراه مشیر، ابتداي 
 . کهنه، پاساژ بهار قاآنیخیابان 

106 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251245 

 یمل کفش جنب نصر، بلوار شیراز،

29 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251366 کد

باهنر شیراز، انتهاي خیابان 
جنوبی، ابتداي ورودي شهرك 

 . فرهنگیان
107 

دفتر پیشخوان 
دولت کد 

72251247 

 شرقی، قدوسی خیابان شیراز،
 6 کوچه نبش

30 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251272 کد

شیراز، شهرك گلستان، بلوار 
 کشاورز

108 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251250 

 جهاد روبروي ارم، بلوار شیراز،
 کشاورزي

31 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251123 

شیراز، بلوار نصر، نبش فضیلت 
 . شمالی

109 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251251 

 نبش تحویلی، چهارراه شیراز،
 5 کوچه

32 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251057 کد

شیراز، بلوار عدالت، چهارراه زندان، 
 . جنب داروخانه

110 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251276 

 خیابان پاسداران، بلوار شیراز،
 فالحی

33 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251387 کد

متري  20، انتهاي آبادعادلشیراز، 
 همایون

111 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251284 

 خیابان تختی، خیابان شیراز،
 راهنمایی

34 
دفتر پیشخوان 

 ناحیه دولت کد
716 

 112 . شیراز، میدان شاهزاده قاسم
وان دفتر پیشخ

دولت کد 
72251309 

 خیابان رحمت، بلوار شیراز،
 غربی االمرصاحب
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35 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251175 کد

 شیراز، میدان دفاع مقدس
 کوي زهرا بلوار(خاتون)، ابتداي 

113 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251324 

 کوچه زند، خانمیکر بلوار شیراز،
 ك هتلپار

36 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251110 کد

شیراز، خیابان شاهزاده بیگم، ده 
 . متري ظریف

114 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251329 

 خیابان ابتداي نادر، خیابان شیراز،
 نو منوچهري

37 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251045 کد

رحمت، نرسیده به  بلوارشیراز، 
 18، نبش کوچه يگرکوزهمیدان 

115 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251338 

 وچهک شمالی، فضیلت بلوار شیراز،
43/14 

39 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251127 کد

شیراز، میدان ارتش سوم، ابتداي 
 . خیابان سپاه

116 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251346 

 گراحتیس چهارراه شیراز،

40 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251129 کد

شیراز، ورودي شهرك والفجر، 
 ریرکبیامجنب آموزشگاه 

117 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251354 

 99 کوچه نبش قصردشت، شیراز،

41 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72251293 کد

شیراز، شهرك میانرود، خیابان 
 . ارغوان، جنب سوپر دشتی

118 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251355 

 8 روبروي سعدي، شهرك شیراز،
 نارنجی باغ متري

42 
دفتر پیشخوان 

دولت 
 72250130 کد

 وچهک بین شرقی، نصر بلوار شیراز،
 40 و 38

119 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251357 

 متري 8 شمالی، میثم بلوار شیراز،
 والفجر

43 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72250175 

 نانوایی جنب ،آبادسلطان شیراز،
 توانا

120 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251358 

 از بعد باهنر، چهارراه شیراز،
 پردیس درمانگاه

44 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251007 

 شیرازي، فرصت بلوار شیراز،
 سیبویه شهرك ورودي

121 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251364 

 دبستان جنب سرباز، بلوار شیراز،
 ارشاد

45 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251009 

 روبروي صورتگر، خیابان شیراز،
 پرسیاتور مسافرتی آژانس

122 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251375 

 18 کوچه نبش بعثت، بلوار شیراز،

46 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251011 

 نبش بسیج، دالوران بلوار شیراز،
 علمداري متري 20

123 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251386 

 خیابان نبش رحمت، بلوار شیراز،
 شمالی صفایی
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47 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251014 

 آرامگاه متري بیست شیراز،
 38 کوچه نبش سعدي،

124 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251389 

 روبروي مدرس، بلوار شیراز،
 ترمینال

48 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251015 

 125 رودکی خیابان زند، خیابان شیراز،
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251390 

 ابتداي گلستان، میدان شیراز،
 فارسی سلمان

49 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251023 

 126 شیراز، میدان فرصت شیرازي
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251391 

 ذواالنوار چهارراه شیراز،

50 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251024 

 20 خیابان رحمت، بلوار شیراز،
 مسلم متري

127 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251396 

 از بعد شیرازي، میرزاي بلوار شیراز،
 علوي پارك

51 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251026 

 خیابان نباتی، روغن پشت شیراز،
 سفر

128 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251397 

 خیابان رحمت، بلوار شیراز،
 استعجاب

52 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251027 

 شمالی، قاآنی خیابان شیراز،
 اسالمی کوچه ابتداي

129 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251399 

 به نرسیده نصر، بلوار شیراز،
 سرداران چهارراه

53 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251035 

 130 امین خیابان آباد، مهدي شیراز،
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251413 

 جنب شهر، فرهنگ شیراز،
 دادگستري

54 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251036 

 131 آبادفیعف خیابان قصردشت، شیراز،
پیشخوان  دفتر

دولت کد 
72251415 

 يروبرو فارسی، سلمان بلوار شیراز،
 بنزین پمپ

55 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251038 

 خیابان نبش کازرون، دروازه شیراز،
 کارگر

132 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251438 

 چهارراه امیرکبیر، بلوار شیراز،
 ریشمک

56 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251033 

صدرا، بلوار ایران، بازارچه شیراز، 
 سهند

133 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251439 

 حرم روبروي آستانه، میدان شیراز،

57 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251039 

، جنب درمانگاه آبادسهلشیراز، 
 فردوس

134 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251449 

 به نرسیده صنایع، بلوار شیراز،
 آرین شهرك ورودي
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58 
پیشخوان  دفتر

دولت کد 
72251044 

شیراز، بلوار امیرکبیر، نرسیده به 
 بوشهر راهپلیس

135 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251451 

 روبروي زند، بلوار شیراز،
 سعدي بیمارستان

59 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251048 

شیراز، همت شمالی، نبش کوچه 
15 

136 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251452 

 دكف بلوار ،آبادفضل بانخیا شیراز،

60 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251060 

شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه 
 سعدي، جنب سینما سعدي سینما

137 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251453 

 بازرگانان مجتمع ،يگرکوزه شیراز،

61 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251061 

شیراز، شهرك گلستان، کوچه 
 تعاون

138 
پیشخوان دفتر 

دولت کد 
72251456 

 جنارن بلوار فرزانگان، شهرك شیراز،

62 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251067 

 روبروي پاسداران، بلوار شیراز،
 اهللا رسول محمد درمانگاه

139 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251457 

 فلکه والفجر، شهرك شیراز،
 احمدآباد

63 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251068 

 140 خیابان آزادگان، بلوار بارانشیراز، 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251469 

 رغدی بلوار گلستان، شهرك شیراز،
 شمالی

64 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251071 

شیراز، بلوار هفت تنان، خیابان 
 نیستان

141 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251470 

 شمالی، سفیر خیابان شیراز،
 پوربیدك خیابان

65 
پیشخوان دفتر 

دولت کد 
72251074 

 پارك روبروي آباد، معالی شیراز،
 ملت

142 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251481 

 نبش امیرکبیر، بلوار شیراز،
 امیرکبیر ترمینال

66 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251075 

 ابتداي فروردین، 12 میدان شیراز،
 جنت خیابان

143 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251483 

 صدرا، بلوار ارمشیراز، 

67 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251081 

 روبروي زهرا، کوي خیابان شیراز،
 مخابرات مرکز

144 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251492 

شیراز، شهرك صنعتی، جنب 
 ساختمان مدیریت

68 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251082 

 145 شیراز، خیابان فخرآباد شرقی
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251505 

 دستغیب، شهید فرودگاه شیراز،
 داخلی پروازهاي ترمینال
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69 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251083 

 خمینی، امام متريبیست شیراز،
 ایرانی پارك روبروي

146 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251506 

 خمینی امام بلوار شیراز، صدرا،

70 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251088 

 فلکه از بعد رحمت، بلوار شیراز،
 يگرکوزه

147 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251508 

 روبروي مهرگان، شهرك شیراز،
 عصریول حسینیه

71 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251089 

 نبش ،یهاشمیبن خیابان شیراز،
 ابوذر

148 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251510 

 بلوار اول بهاران، شهرك شیراز،
 نخل

72 
 دفتر پیشخوان

دولت کد 
72251090 

 ابتداي ،آبادفیشر چهارراه شیراز،
 رضوي خیابان

149 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251512 

 شیراز، میدان دانشجو، پاساژ قدس

73 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251096 

 روبروي غفاري، ابوذر بلوار شیراز،
 اعظم حسینیه

150 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251520 

 همت جنوبیشیراز، خیابان 

74 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251097 

 ابتداي خرداد، 15 چهارراه شیراز،
 زند خانیلطفعل خیابان

151 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251523 

 4 کوچه غدیر، بلوار شیراز،

75 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251098 

 خیابان نبش رازي، بلوار شیراز،
 فدك

152 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251528 

 قادري خیابان آرین، شهرك شیراز،

76 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251102 

 153 3 کوچه نبش پاییز، خیابان شیراز،
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251536 

 بار پایانه اکبرآباد، کمربندي شیراز،
 شیراز

77 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251103 

 کوچه حدفاصل قصردشت، شیراز،
 38 و 36

154 
دفتر پیشخوان 

دولت کد 
72251539 

 پالك ،فارسجیخل مجتمع شیراز،
1120 

 10دفاتر پلیس+ -5-2-2
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موري هریک از انمایی و رانندگی، براي خدمات نظام وظیفه به سازمان نظام وظیفه و براي راهپلیسرانندگی به 

ها نمودند. وجود این دفاتر و گسترش آنشود به یک نقطه از شهر مراجعه میاکنون در این دفاتر ارائه میکه هم

رین تترین زمان و فاصله به این خدمات دسترسی داشته باشند. مهمدر سطح شهر سبب شده تا افراد در کم



   

 

 

 

 23صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ICTتحلیل وضعیت و نقش خدمات  -2-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  16 01
 

 اند از:عبارت 10+ سیدفاتر پلخدمات 

 یعموم فهیوظ يدفترچه راهنما دیخر -

 یعموم فهیوظ ینترنتیا خدمات -

 تیخدمت و معاف انیکارت پا ضیتعو -

 تیخدمت و معاف انیکارت پا یالمثن صدور -

 نامهیگواه دیو تمد ضیتعو -

 کارت سوخت يریگیپ -

 کارت سوخت یالمثن صدور -

 گذرنامه دیو تمد صدور -

 خودرو یخالف تیوضع صدور -

 هاخانوار ياطالعات اقتصاد طرح -

 پروانه کسب یگواه صدور -

 )دی(جد نهیشیعدم سوء پ یگواه صدور -

 )مسای(ب حوادث مسافران عازم به خارج از کشور مهیب -

 4-5جدول پردازند که در به ارائه خدمات می 10دفتر خدمات پلیس+ 24 شیرازاکنون در سطح شهر هم

 اند.به نمایش درآمده 4-5 شکلو در  ارائه شده
 

 شهر شیراز 10دفاتر خدمات پلیس+ -4-5جدول 

 ردیف
 کد دفتر پلیس

 شیراز 10+  
 نشانی دفاتر پلیس

 در شیراز 10+  
 دیفر

 کد دفتر پلیس
 شیراز 10+  

 نشانی دفاتر پلیس
 در شیراز 10+  

1 
 10دفتر پلیس + 

 711131کد: 

شیراز، خیابان قصردشت، نبش 
اجتماعی،  تأمینفلسطین، روبروي 

 دفتر خدماتشعبه یک، طبقه دوم 
 ارتباطی

13 
 10دفتر پلیس + 

 711137کد: 

ل بعد از پ ،بلوار امیرکبیر ،شیراز
نرسیده به  ،امام حسن مجتبی

بین بانک مسکن  ،شهرك والفجر
 1واحد  ،1طبقه  ،و سپه

2 
 10دفتر پلیس + 

 711126کد: 
 نبش ،خیابان ساحلی غربی ،شیراز

 2کوچه شماره 
14 

 10دفتر پلیس + 
 714399141کد: 

نبش  ،بلوار گلستان ،شیراز
 خیابان معزي

3 
 10دفتر پلیس + 

 714399141کد: 
بعد از بلوار  تنانهفتبلوار  ،شیراز

 نیستان
15 

 10دفتر پلیس + 
 711117کد: 

 ،کلبه (میدان گلستان) ،شیراز
 34نبش کوچه  ،ابتداي بلوار نصر
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 ردیف
 کد دفتر پلیس

 شیراز 10+  
 نشانی دفاتر پلیس

 در شیراز 10+  
 دیفر

 کد دفتر پلیس
 شیراز 10+  

 نشانی دفاتر پلیس
 در شیراز 10+  

4 
 10دفتر پلیس + 

 711118کد: 
 فطربه ،نبش چهارراه بنفشه ،شیراز

 پارك خلدبرین
16 

 10دفتر پلیس + 
 711127کد: 

بلوار  ،دروازه کازرون ،شیراز
 نبش ،روبروي بانک ملی ،سبویه

 11کوچه 

5 
 10دفتر پلیس + 

 711136کد: 
 ،12نبش کوچه  ،خ آبیاري ،شیراز

 جنب آش کازرونی
17 

 10دفتر پلیس + 
 711121کد: 

 ،خیابان کاوه ،بلوار مدرس ،شیراز
 .300پالك 

6 
 10دفتر پلیس + 

 711119کد: 
 چهارراه ،ریرکبیامبلوار  ،شیراز

 امیرکبیرمجتمع  ،باهنر
18 

 10دفتر پلیس + 
 711114کد: 

 ،بلوار رازي ،بلوار مدرس ،شیراز
جنب  ،روبروي سنجش بینایی

 کمیته امداد امام خمینی

7 
 10دفتر پلیس + 

 711123کد: 
روبروي پمپ  ،میدان معلم ،شیراز

 61پالك  ،بنزین
19 

 10دفتر پلیس + 
 711138کد: 

زیر پل  ،بلوار رحمت ،شیراز
جنب آموزشگاه رانندگی  ،رضوان
 طبقه اول ،ساختمان امیر ،هالل

8 
 10دفتر پلیس + 

 711134کد: 

شیراز، میدان قصردشت به سمت 
معالی آباد، کوچه اول سمت چپ، 
طبقه فوقانی سوپر بهاران، پاساژ 

 .ارجمندي

20 
 10دفتر پلیس + 

 711112کد: 

متر  50 ،زندان چهارراه ،شیراز
 ،ر ممتحنباالتر از داروخانه دکت

جنب پل روگذر  ،سپاه طرفبه
 232پالك  ،سمت راست ،عدالت

9 
 10دفتر پلیس + 

 711125کد: 

شیراز، بلوار معالی آباد، بعد از 
ساختمان مجتمع تجاري آفتاب، 
طبقه فوقانی بانک مسکن شعبه 

 22معالی آباد، واحد 

21 
 10دفتر پلیس + 

 711128کد: 

روبروي درب اول پایگاه  ،شیراز
خیابان فرصت  ،هوایی شیراز

نبش بلوار شهید نصیر  ،شیرازي
 زاده

10 
 10دفتر پلیس + 

 711122کد: 

ه کوچ ،بعد از زیرگذر صنایع ،شیراز
روبروي مجتمع  ،بهداشت 36

 تفریحی ییالق
22 

 10دفتر پلیس + 
 711133کد: 

اول  ،بلوار عدالت جنوبی ،شیراز
 .بلوار دولت

11 
 10دفتر پلیس + 

 711132کد: 

 ،فلکه اول ،شهرك گلستان ،شیراز
بلوار  ،جنب دفتر ازدواج رسمی

 کشاورز
 10دفتر پلیس + 23

شهرك بهارستان  ،شیراز
 ،میدان قهرمانان ،میانرود)(

 .ابتداي بلوار پرتو

12 
 10دفتر پلیس + 

 711124کد: 

، روبروي رانیبلوار اشهرك صدرا، 
(هنر و  دانشکده علوم انسانی

و  2معماري جدید)، نبش خ داناي
 .605قطعه  - 4ایران

24 
 10پلیس + 

 گلدشت حافظ
شیراز، بلوار آفرینش، ابتداي 

 خیابان مالئک جنوبی
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 شیرازشهر  10موقعیت دفاتر پلیس+ -4-5 شکل

 دفاتر پست -5-2-3

اتري هاي شهر شیراز دفکه تقریباً در تمامی خیابانطوريفعال بودند، بهپیش از این دفاتر پستی بسیار 

ه اند کپرداختند. امروزه غالب این دفاتر تعطیل شدهوجود داشت که به ارائه خدمات پستی به شهروندان می

اتر فچنین برخی وظایف این دفاتر به سایر دیکی از عوامل آن گسترش خدماتی نظیر پست الکترونیک است. هم

 را فارسمرسوالت پستی استان  ترافیککه  5-5شکل است.  محول شده 10نظیر پیشخوان دولت و یا پلیس+

موقعیت دفاتر  ]6[ نماید.دهد نیز کاهش تقاضاي مرسوالت پستی را تأیید میهاي اخیر نشان میطی سال

 است.ارائه شده  6-5 شکلو  5-5جدول  پستی فعال در
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 1399تا  1395هاي طی سال فارسمرسوالت پستی استان  ترافیک -5-5شکل 

 

 
  و خدمات حمل بار موقعیت دفاتر پستی -6-5 شکل

824506982339348276446

9926310
10778634

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

سال13991398139713961395

ترافیک مرسوالت پستی



   

 

 

 

 27صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 در سفرها ICTتحلیل وضعیت و نقش خدمات  -2-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  16 01
 

 دفاتر خدمات پستی  -5-5جدول 
 آدرس نام ردیف

 17974-71366: کدپستی -713 ناحیه پست اداره -میدان شهرداري -شیراز 713اداره پست ناحیه  1
 46596-71456 :کدپستی – 714 ناحیه پست اداره -میدان اطلسی -شیراز 714اداره پست ناحیه  2
 15555-71556 :کدپستی – 715 ناحیه پست اداره -مرکزي پست.  مدرس بلوار -فارس 715اداره پست ناحیه  3
 97318-71648 :کدپستی – 716 ناحیه پست اداره -قاسم شاهزاده میدان -ارسف 716اداره پست ناحیه  4
 14111-71688: کدپستی -771 ناحیه پست اداره -آباد. نبش بوستان هاشمیچهارراه عادل -شیراز 717اداره پست ناحیه  5
 55575-71857 :کدپستی -718 ناحیه پست اداره -فالحی خ نبش -زرهی 2 ایستگاه -فارس 718اداره پست ناحیه  6
 17666-71878 :کدپستی -971 ناحیه پست اداره -شمالی همت ابتداي -قصردشت -فارس 719اداره پست ناحیه  7
 84676-71769 :کدپستی -والفجر پستی دفتر -مسجد روبروي -والفجر شهرك -فارس دفتر پستی والفجر 8

 آموزش مجازي -5-2-4

ترین اهرم اثربخش براي افزایش موفقیت اقتصادي و رشد نیروي کار است. در آموزش آموزش مهم

توانند با یکدیگر کار کنند. با گسترش آموزش از راه ها، فرهیختگان، مربیان و معلمان میالکترونیک، شرکت

خصوص براي تواند در برخی موارد بههاي آموزش مجازي نیاز به حضور در محل تحصیل میدور و سیستم

اي مهم هیابند. عدالت آموزشی نیز از مزیتن کاهش پیدا کند؛ درنتیجه سفرهاي تحصیلی کاهش میدانشجویا

 این گزینه است.

برند که هاي دانشگاه پیام نور بهره میحاضر بسیاري از دانشجویان در حال تحصیل از آموزش در حال

مرکز دانشجو تنها در دانشگاه پیام نور  13000نماید. تحصیل بیش از دروس می صورت مجازي اقدام به ارائهبه

تبع آن کاهش تقاضا، کاهش در کاهش تعداد سفرهاي روزانه شهروندان و به تأثیرگذاریکی از عوامل  شیراز

 محیطی است.ترافیک و نیز کاهش اثرات زیست

تواند در کاهش حجم نیز نشان داد که آموزش مجازي تا چه اندازه می 99وقوع پاندمی کرونا در سال 

 باشد. مؤثرترافیک 

 خرید از راه دور -5-2-5

نترنتی براي مشتریان و فروش ای و هاي جدیدي نیز از طریق امکان خریدانقالب دیجیتالی قابلیت

توان به افزایش قدرت خرید، وجود آورده است. از جمله مزایاي خرید اینترنتی میهاي فعال در بازار بهشرکت

مسائل مورد نیاز مربوط به خرید  در مورددسترسی به انواع بیشتري از کاالها و خدمات، کسب اطالعات فراوان 

هاي خرید از راه دور درصد خدمات اشاره نمود. با استفاده از سیاست و قابلیت تبادل نظر درباره محصوالت و

سزایی در کاهش به تأثیرتواند شود که میشهري با هدف خرید کاسته میاي از سفرهاي درونقابل مالحظه
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دور هاي از راهاکنون در شهر شیراز مانند شهرهاي سراسر کشور، خریدتراکم ترافیک شهري داشته باشد. هم

عالوه بر این در دوران شیوع کرونا بسیاري از مردم تمایل به خرید اینترنتی و غیرحضوري  شود.نیز انجام می

 مشهود بود. کامالًاین موضوع بر کاهش حجم ترافیک  تأثیرداشتند و 

 دورکاري و اشتغال در منازل -5-2-6

طریق استفاده از کامپیوتر و  وآمد به محل کار ازمعناي جایگزینی کامل یا جزئی رفتکار از راه دور به

هاي مخابراتی است. در این روش ممکن است کار در خانه یا در مرکزي که از دفتر اصلی به کارمند آوريفن

 هاي دورکاري اثرات زیادي بر کالبد شهر دارد، از جمله:تر است، انجام شود. گسترش سیاستنزدیک

 هابر ساختار و روابط کاربري تأثیرارتقاي اهمیت فضاي خانه، کاهش سفرهاي کاري و  -

 ترنیاز به فضاي دفتري کوچک -

 کاهش تراکم ترافیک، آلودگی هوا و استفاده از خودرو -

سپاري به افراد هاي خود را در قالب برونها انجام پروژهاز شرکت برخی، با پیشرفت فناوري ارتباطات

در  وصخصبههاي فرد بهره ببرند. ر از توانمنديسپارند تا بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص در محیط کامی

چنین هماست.  گرفتهمیدورکاري انجام  صورتبهکاري مراکز  هايفعالیتبسیاري از  دوران شیوع بیماري کرونا

ا محتوا ی ،صورت خود اشتغال در منزل به تولید محصولهاي اجتماعی بسیاري از شهروندان بهشبکه با توسعه

این  فناوري ارتباطات و اطالعات میسر شده است و در نتیجه به کمکپردازند. این نوع اشتغال یخدمات م ارائه

 گیر خواهد داشت.کاهش چشم شهروندانسبک اشتغال سفرهاي شهري 

 شیرازهاي خدمات الکترونیک شهرداري سامانه -5-2-7

یک نقل و ترافوحملشهرسازي، خدمات شهري، عمران شهري،  هاي مختلفی مانندها در حوزهريشهردا

 ندمتعداد زیادي از شهروندان نیاز شودمیموضوع باعث کنند. این رسانی میتاجتماعی به مردم خدم-و فرهنگی

رشد شهر و افزایش تعداد  .باشند این نهاده شده توسط شهرداري و دریافت مجوزهایی از ئدریافت خدمات ارا

هاي متعدد فرادستی و کنترلی در ع قوانین و دستورالعملو همچنین وض سویکها از متقاضیان و درخواست

طول زمان، از سوي دیگر، باعث شده است که امروزه دریافت خدمات و یا اخذ مجوزهاي مورد نیاز شهروندان 

  آمدهاي زیادي نیز خواهد داشت.د که نیاز به رفت و ها به فرآیندهایی طوالنی و پرهزینه تبدیل شوناز شهرداري

به خدمات ارائه شده، درگاه واحد  ي شیرازشهروندان و کارکنان شهردار عیآسان و سر یدسترس يستادر را
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با ورود به  توانندیم ي. شهروندان و کارکنان شهرداره استشد ياندازراه رازیش يشهردار کیخدمات الکترون

. ابندی یبه سامانه مورد نظر خود دسترس E.Shiraz.ir ینترنتیبه آدرس ا يشهردار کیدرگاه خدمات الکترون

شهروندان و کارکنان  ،یرساناطالع يهاگاهیپا ياز سه بخش مجزاو  شودیم روزبهمداوم  طوربهسامانه  نیا

 .دهدمیارائه  کپارچهی یرا به شکل يمختلف مجموعه شهردار يهابه سامانه یو دسترس استشده  لیتشک

چون  يمختلف شهردار يهاسامانه مربوط به حوزه 70به  کینزد یدسترس ینرسااطالع يهاگاهیدر بخش پا

شده است و در دسترس کارکنان و شهروندان  عیمختلف تجم يهاها و بخشسازمان ها،تیریها، مدمعاونت

 است.

 ا دارد ور همراه و تبلت یگوش لیمختلف از قب يهادستگاه ينصب و استفاده بر رو تیقابل این سیستم

 یسامانه با گوش نیبا ورود به ا نی. همچنکندیو کارکرد خود را حفظ م يمختلف تناسب ظاهر يهادر دستگاه

 یبه درگاه دسترس تواندیکه کاربر با نصب آن م کندیم ارائهرا  دیاندرو شنیکیاپل کینصب  شنهادیهمراه پ

 .الزم است یتیامن يهایگواه يوب و داراتحت يهاسامانه درگاهنیشده در ا نکیل يهاسامانه باشد.داشته

 منظوربهبا شرح خدمات مختلف  يشهردار يهاورود به سامانه عیتجم ،درگاه نیا ياندازهدف از راه

 و آسان کاربران دانست. عیسر یدسترس

  شیرازشهري در تقاضاي سفرهاي درونICT نقش  یبررس

 ICTدهی با تقاضاي سفر قابل خدمت

را ندارند، براي مثال سفرهاي با هدف  ICTسوي وتقاضاي سفر قابلیت انتقال به سمتتمامی اهداف 

جایگزین شوند. اما سفرهاي  ICTتوانند با خدمات مبتنی بر تر میتفریحی، مذهبی، پزشکی و دیدار دوستان کم

توان با استفاده یبا هدف خرید، مراجعه به ادارات، دریافت خدمات و نیز برخی سفرهاي شغلی و آموزشی را م

نمایش  شیرازدرصد اهداف مختلف سفر را در شهر  1-6شکل کاهش داده یا مدیریت نمود.  ICTاز خدمات 

 18درصد سفرها، سفرهاي خرید  18و  28به ترتیب شود که سفرهاي شغلی و تحصیلی دهد. مشاهده میمی

گیري بیشتر از بهره .دهندرا تشکیل می شیرازدرصد سفرهاي روزانه شهر  17حدود  تفریحیدرصد و سفرهاي 

ICT در کاهش سفرهاي شهري داشته باشد. مؤثريتواند نقش در سفرهاي شغلی و تحصیلی می 

تعداد سفرها را به تفکیک هدف و  3-6شکل سواره روزانه و سهم وسایل سفر در سفرهاي  2-6شکل 

طور کلی و نیز در اهداف مختلف چشمگیر شود که سهم وسایل شخصی بهدهد. مشاهده میوسیله نشان می
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نقش سفرهاي  4-6شکل ه به با توج چنیندنبال دارد. هممحیطی بهاست که پیامدهاي منفی ترافیکی و زیست

هاي مختلف ازجمله ارائه بتوان از راه بنابراین هرچه تحصیلی در ساعات اوج بیش از سایر سفرهاست.شغلی و 

  از میزان این سفرها کاست، بهتر است. ICTخدمات 
 

 
  شیرازساکنان شهر  به خانه) بازگشت ریغ(سهم اهداف سفر  -1-6شکل 

 

 
 )1401سال سهم وسایل سفر در سفرهاي سواره ( -2-6شکل 
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 به تفکیک هدف  در شهر شیراز مختلفتعداد سفر با وسایل  -3-6شکل 

 

 
 تفکیک هدف سفر ا در شهر شیراز بهزمان شروع سفره -4-6شکل 
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 شیرازبر سفرها در شهر  ICTخدمات  تأثیر

شود، در بررسی مطالعات شهرها، مشاهده شد که براي هر سه مشاهده می 1-6جدول طور که در همان

مندي و نیز میزان رضایت ICTشهر اصفهان، شیراز و یزد، سطح تحصیالت و آموزش، میزان دسترسی به امکانات 

شهري تأثیرگذارند. این خدمات و در نتیجه کاهش تقاضاي سفرهاي درون بر میزان استفاده از ICTاز خدمات 

مثال با در نظرگیري  عنوانبه در دسترس بوده است. ICTاي مربوط به هاي پرسشنامهدر این مطالعات داده

شود که میزان این متغیر مشاهده می "سواد و آموزش سطح و انجام امور يمراجعه حضور زانیم"متغیرهاي 

که بین این دو متغیر نسبت عکس وجود دارد و هرچه سطح سواد و آموزش دهد منفی است. این نشان می

 یسواد اطالعات سطحکند و یا هر چه افزایش پیدا کند میزان مراجعه حضوري براي انجام امور کاهش پیدا می

 1-6جدول تر است و این موضوع را از مثبت بودن متغیر مربوط در نیز بیش ICT رشیپذ زانیمباالتر باشد 

 توان فهمید.می

شود، میزان ضریب نفوذ اینترنت در سه استان شهرهاي مورد مشاهده می 2-6جدول طور که در همان

این یعنی شرایط دسترسی . ]7[و  ]4[ هم نزدیک استبه 1396و نیز در سال  91در سال  شیرازبررسی و شهر 

، ضریب نفوذ اینترنت است، در این شهرها مشابه است. از طرفی با ترین شاخص آنکه مهم ICTبه امکانات 

قاضاي بر تدر هر سه شهر برده توان انتظار داشت که عوامل نامتوجه به رفتار مشابه در سه شهر بررسی شده، می

 زانیم و انجام امور يمراجعه حضور زانیممثال چون متغیرهاي  عنوانبه شهري اثرگذار باشند.سفرهاي درون

براي اصفهان و یزد نسبت عکس دارند و با توجه به شباهت این دو شهر  1-6جدول در  ICTاز خدمات  تیرضا

 است.توان نتیجه گرفت که همین نسبت در شهر شیراز نیز برقرار به شهر شیراز می
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 شهرهاي اصفهان، شیراز و یزد ICTهاي انجام گرفته در مطالعات خالصه نتایج تحلیل -1-6جدول 
 یزد شیراز اصفهان آزمون متغیرها

 مراجعه حضوري انجام امورمیزان 
 و

 سطح سواد و آموزش

 -13/0*** - -154/0*** کندال

 - - -172/0*** اسپیرمن
 ICTمیزان پذیرش 

 و
 سطح سواد اطالعاتی

 - 61/0** - اسپیرمن

 - 55/0** - کندال
 ICT از استفاده گرایش/ میزان

 و
 ICT میزان رضایت از خدمات

 - 48/0** 889/0** کندال

 - 57/0** 943/0*** اسپیرمن

 مراجعه حضوري انجام امورمیزان 
 و

 ICT خدماتمیزان رضایت از 
 -274/0*** - - کندال

مراجعه حضوري انجام امور/ میزان 
 شهريتعداد سفر درون

 و
 ICTدسترسی به امکانات میزان 

 - - -134/0** کندال
 -343/0*** - -149/0** اسپیرمن

 - -23/0** - پیرسون
 

در  فارسبا استان  کل کشورو در سه استان اصفهان، یزد، قم  ICT اي وضعیت بررسی مقایسه -2-6جدول 
 96و  91هاي سال

 کل کشور قم یزد اصفهان فارس استان
 64 71 70 67 66 96ضریب نفوذ اینترنت
 30 37 34 29 31 91ضریب نفوذ اینترنت

 

در کاهش تقاضاي  ICTتوان راهکارهاي زیر را براي افزایش اثربخشی با توجه به مطالب بیان شده می

 پیشنهاد داد: شیرازسفرهاي شهر 

در سطح شهر، در راستاي   ICTتوسعه هرچه بیشتر و توزیع متعادل و متناسب با نیاز مراکز خدمات -

 بهبود دسترسی شهروندان به این خدمات.

 ها و نهادهاي مختلف شهري.توسط سازمانهاي ارائه خدمات الکترونیک توسعه زیرساخت -

براي ارتقاي سطح  ICTهاي کاربردي ارائه خدمات ها و برنامهتوجه به کیفیت و کاربرد آسان سایت -

 ها را به مراجعه حضوري ترجیح دهند.اي که استفاده از آنگونهمندي شهروندان، بهرضایت

 مانند خدمات اداري یا خرید از راه دور. باال بردن سطح اعتماد ارائه خدمات از راه دور -

رسانی و حتی تبلیغ عمومی براي استفاده از خدمات توجه به اقدامات فرهنگی از جمله آموزش، اطالع -

ICT. 
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 بنديجمع
ها آن تأثیرو  شیراز) در شهر ICTدر این گزارش به بررسی وضعیت خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات (

 ICTپرداخته شد. پس از معرفی مفاهیم مرتبط و بررسی مطالعات پیشین، خدمات شهري بر سفرهاي درون

چنین و وضعیت برخورداري شهروندان از امکانات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. هم شیرازموجود در شهر 

احث خدماتی و خرید، توجه به مب -. نشان داد که عالوه بر کارهاي اداري ICTبررسی تقاضاي قابل پوشش با 

ویژه در ساعات اوج و سفرهاي با تواند نقش مهمی در کاهش تقاضاي سفرها بهدورکاري و آموزش مجازي می

ه از بر میزان استفاد مؤثروسیله شخصی داشته باشد. با استفاده از تجربه علمی دیگر شهرهاي کشور، عوامل 

، برخورداري ICTاستفاده از ابزارهاي سواد  شناسایی شدند. نتایج نشان داد که سطح تحصیالت وICT خدمات 

براي  ICTطور معناداري بر تمایل و میزان استفاده از مندي افراد از خدمات بهاز امکانات آن و میزان رضایت

شود. براي شهري منجر میدر نهایت به کاهش و یا تنظیم تقاضاي سفر درون تأثیر. این مؤثرندانجام کارها 

و  ،ICTتوسعه خدمات  همچونپیشنهاد شد که به مواردي  ICTبهبود وضعیت تقاضاي سفرها با استفاده از 

باال بردن سطح اعتماد ارائه ، هاي کاربرديها و برنامههاي آن، توجه به کیفیت و کاربرد آسان سایتزیرساخت

 و ... توجه شود.رسانی ، اقدامات فرهنگی آموزش و اطالعخدمات از راه دور
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 منابع و مراجع
، بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در کاهش 1387آبادي، علی، سلطانی، لیال، ضرابی، اصغر و زنگی .1

شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم تقاضاي سفرهاي درون

 .1-18، ص 4، شماره 32نسانی)، جلد ا

، فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در 1390ضرابی، اصغر و موسوي، سید چمران،  محمدي، جمل، .2

، 28شهري (مطالعه موردي: شهر شیراز)، نشریه مدیریت شهري، شماره کاهش تقاضاي سفرهاي درون

 .151-164ص

و نقش آن ، فناوري اطالعات و ارتباطات 1393نیا، محبوبه و رضایی، حجت، علیرضا، محمودي پور،دهقان .3

شهري (مطالعه موردي: یزد)، مجله جغرافیا و توسعه فضاي شهري، سال در کاهش تقاضاي سفرهاي درون

 .44-52، ص2اول، شماره 

، نتایج طرح پژوهشی برخورداري خانوارها و 1396اطالعات و مرکز آمار ایران،  وزارت ارتباطات و فناوري .4

 ت.استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطا

ونقل، ارتباطات و فناوري اطالعات، ها و اطالعات آماري، حملسایت مرکز آمار ایران، درگاه ملی آمار، داده .5

 /https://www.amar.org.irاینترنت و فناوري اطالعات، قابل دسترسی از: 

  https://opendata.cra.irقابل دسترسی از: /سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،  .6

، نتایج طرح پژوهشی برخورداري خانوارها و 1392اطالعات و مرکز آمار ایران،  وزارت ارتباطات و فناوري .7

 استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات.

 
 
  

https://www.amar.org.ir/
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