
سخن سردبیر

از زماني كه پيشگامان نام آشنايي چون ويليام اسميت )1839-1769( )تهيه كننده اولين نقشه زمين شناسي( و چارلز اليل اسكاتلندي )1875-1797( )نخستين كسي كه به سن 
ميليون سالي زمين پي برد( زمين شناسي مدرن را پايه گذاري كردند، بيش از دويست سال مي گذرد و آنچه كه اكنون به عنوان زيرساخت هاي علوم زمين از آنها بهره گيري مي شود 

داراي سابقه قرني است.
در ايران شايد بتوان اولين كارهاي زمين شناسي را به بعد از به نفت رسيدن اولين چاه نفت در مسجد سليمان كه توسط دارسي صورت گرفته نسبت داد كه آن هم بيشتر يك 
واقعه اتفاقي بود تا پژوهشي-علمي، زيرا تا آن تاريخ )سال1286( كسي سازند آسماري را نمي شناخت و تمامي زاگرس فقط به عنوان كوهستاني صعب العبور با چشمه ساراني داراي 

آب گوارا چون سرچشمه هاي كارون، كرخه، بازفت، دز و... معروف بود.
اصحاب دارسي براي دسترسي به نفت بيشتر و درآمدهاي ميليوني چاره اي جز شناخت علمي-فني سنگ ها و سازندهاي پول ساز زاگرس نداشتند به همين جهت در حد شناسايي 
سازندهاي نفت داري چون آسماري همت گماردند و آنچه كه خواستند به آن دست يافتند، ولي هيچگاه از يافته هاي علمي شان كسي آگاه نشد، تازه اين يافته ها هم به بخش هاي 
كوچكي از زاگرس ختم مي شد و دو سوم باقيمانده از ايران سهمي از اين مطالعات نداشت. اين غفلت در حدود 70 سال تا تأسيس سازمان زمين شناسي كشور به درازا انجاميد. 
زماني كه حتي يك سازند شناخته شده نداشتيم و يك برگ نقشه از اين سرزمين پر از شگفتي هاي زمين شناختي موجود نبود، بنا به گفته ها، كشورهاي اروپاي غربي زمين شناسي 

كشورشان را در حد بزرگ مقياس هم دوره كرده بودند.
در اين شرايط سازمان زمين شناسي با كمك هاي سازمان ملل فعاليت خود را در سال 1341با انجام مطالعات سيستماتيك آغاز كرد و نسل اول و دوم همراه با كارشناسان سازمان 
ملل زير ساخت هاي اوليه زمين شناسي ايران را پايه ريزي كردند كه حاصل آن نقشه هاي با  مقياس 1:250000 سراسر ايران )به جز زاگرس( مي باشد و به دنبال آن نسل هاي بعد تا به 
امروز كه پنجاهمين سال تولد سازمان مي باشد، انبوهي از دانسته هاي مورد نياز فعاليت هاي عمراني كشور چون شناخت مناطق لرزه خيز، شناخت كانسارهاي مختلف و بسياري مسايل 

مربوط به علوم زمين را توليد نموده اند كه مورد استفاده همگان قرار گرفته است.
فعاليت هاي سازمان برحسب نيازهايش به گونه اي بود كه افزون بر ايجاد مراكزي در شهرستان ها نسبت به تأسيس پايگاه ملي داده هاي علوم زمين و به تازگي مركز پژوهش هاي 

زمين شناسي كاربردي در كرج همت گمارد.
از موفقيت هاي جهاني سازمان در طول اين 5 دهه مي توان واگذاري تهيه نقشه هاي زمين شناسي، تكتونيك و متالوژني خاورميانه و همچنين نقشه هاي سايزموتكتونيك خاورميانه 

و جهان را از سوي كميسيون بين المللي تهيه نقشه هاي زمين شناسي برشمرد.
سازمان اميدوار است كه در سايه توجهات و عنايات خداوند متعال و همكاري شما دوستان گرامي و فرهيخته بتواند در راه وظيفه و مسئوليت سنگيني كه بر دوش دارد به 

موفقيت هاي در خور انتظار جامعه برآيد.
جا دارد در اينجا يادي از همكاران در گذشته مان اعم از داخلي و خارجي كنيم و برايشان طلب آمرزش از درگاه خداوند بنمائيم.  
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تقدير از  داوران محترم فصلنامه علوم زمين 
اسامي تعدادي از اساتيد محترمي كه در سال 90 همكاري صميمانه و تنگاتنگ با فصلنامه علوم زمين داشته اند به صورت زير آورده مي شود تا اين نوشتار، قدرداني ناچيزي از زحمات بي شائبه اين عزيزان 

باشد، امكان دارد نام تعدادي از اساتيد گرانقدر آورده نشده باشد كه پيشاپيش از آنها پوزش طلبيده و اين امر به فرصت هاي آتي موكول خواهد شد. 

دكتر مختاري داوود••مهندس فتحيان آرام •دكتر ساماني بابك••دكتر تقي زاده بتول••دكتر آدابي محمد حسين •
دكتر مجتهدزاده سيدحسين••دكتر فتحيان پور  نادر •دكتر سبزه يي مسيب •دكتر جعفري محمد كاظم •دكتر آروين محسن •
دكتر مدبري سروش••دكتر فرزانگان اسماعيل •دكتر سپاهي گرو  علي اصغر •دكتر  جعفريان محمدعلي •دكتر آرين مهران •
مهندس مدني حسن••دكتر  فيض نيا سادات •دكتر سحابي فريدون •دكتر  جمور  يحيي •دكتر آزادبخت بهرام •
دكتر مقدم سيما••دكتر فيضي  فرانك •دكتر سلگي علي •دكتر جوزاني گلناز •دكتر آغاسي عبدالوحيد •
دكتر مرداني زهرا••دكتر فودازي محمد •دكتر سرشكي فرهنگ •دكتر جوان دولويي  غالم •دكتر آقاجاني حميد •
دكتر مسعودي فريبرز••دكتر فياضي فرج اله••دكتر   سروش عباس •دكتر جواهريان عبدالرحيم •دكتر آفتابي عليجان •
دكتر مقصودي عباس••دكتر فاخر علي••دكتر سنايي احمد •دكتر  جمالي فرشاد •دكتر آريافر  احمد •
دكتر مشكانی سيداحمد •دكتر  قائم مقاميان محمدرضا •دكتر سهرابي ماليوسفي معصومه •دكتر جهاني  داود •دكتر آقانباتي سيدعلي •
دكتر مشين چی ميرستار •دكتر  قادري مجيد •دكتر سليماني آزاد  شهريار •دكتر جهدي مسعود •دكتر احمدي پور  حميد •
مهندس مطيعی همايون •مهندس قادري عباس •دكتر سيدامامي كاظم •دكتر جان نثاري  محمدرضا••دكتر احمدزاده هروي محمود •
دكتر معماريان حسين •دكتر قدس عبدالرضا •دكتر  سنماري سعيده •دكتر جالل حسن••دكتر  اردستاني وحيد •
دكتر معماريانی محمود •دكتر   قاسمي حبيب اهلل •مهندس  سهندي  محمد رضا •دكتر چيت سازان منوچهر••دكتر  اسدي هاروني هوشنگ •
دكتر معين وزيری حسين •دكتر قاسمي محمدرضا •دكتر شارمد ترانه •دكتر  حاتم  يعقوب •دكتر  اسماعيل آبادي رضا •
دكتر مكی زاده محمد •دكتر  قره گوزلو عليرضا •دكتر شاكري صفورا •دكتر  حافظي مقدس ناصر •دكتر  اشرف پور اسماعيل •
دكتر ملك زاده شفارودی آزاده •دكتر  قاسمي نژاد ابراهيم •دكتر شايان سياوش •دكتر حسن پور جعفر •دكتر اسماعيلي داريوش                                                                                                      •
دكتر مهدوی فر محمدرضا •دكتر قاسم زاده  فرشته •مهندس شاهين ابراهيم •دكتر حسامي خالد •دكتر اصغري اميد •
دكتر مهرپرتو محمود •دكتر قبادي  محمدحسين •دكتر شركتي شهرام •دكتر حسين زاده قادر •دكتر  افتخارنژاد جمشيد •
دكتر مهرابی بهزاد •دكتر قنبري علي••دكتر شريفي محمد علي •دكتر حسيني برزي محبوبه •دكتر افضل پيمان •
دكتر موسوی حرمی رضا •دكتر محمودي قرايي محمدحسين •دكتر شريفي زاده مصطفي •دكتر حفيظي محمدكاظم •دكتر اكبرپور افشين •
دكتر ميرزايی محمود •دكتر  قرشي منوچهر •دكتر شيخ االسالمي محمدرضا •دكتر حمدي بهاءالدين •دكتر الياسي محسن •
دكتر ميرزايی نوربخش •دكتر قريب فريبرز •مهندس شمشكي امير •دكتر  خاكسار كاوه •دكتر امامي محمدهاشم •
دكتر ميرنژاد حسن •دكتر قلمقاش جليل •دكتر شفاهي  ضياءالدين •دكتر خدابخش محسن •دكتر  امين رسولي  هادي •
دكتر مهرنيا كاظم •دكتر قلندر زاده عباس •دكتر شهاب پور جمشيد •دكتر خالوكاكايي رضا •دكتر اميني عبدالحسين •
دكتر موذن محسن •دكتر قيطانچي محمدرضا •مهندس شهرابي مصطفي •دكتر خامه چيان ماشااهلل •دكتر  اميدي پرويز •
دكتر مؤيد محسن  •دكتر  كامكار روحاني ابوالقاسم •دكتر شهيدي عليرضا •دكتر خاوري رضوان •دكتر انتظام سلطاني ايمان •
دكتر ميراب شبستري غالم رضا •دكتر كاووسی محمدعلي •دكتر شهيدي امين •دكتر خسروتهراني خسرو •دكتر اويسي بهنام •
دكتر ناصری حميدرضا •دكتر  كشاورزي بهنام •دكتر صادقي عباس •دكتر  خيرخواه  منيره •مهندس اميرخاني علي •
دكتر نانكلی حميدرضا •دكتر كتيبه همايون •دكترصادقيان محمود •دكتر  خلعت بري مرتضي •دكتر اروعي كاظم •
دكتر ناهيد شهرزاد •دكتر كرمی غالمحسين •دكتر صفايي همايون••دكتر خوشبخت فرهاد •دكتر اجل لوئيان رسول••
مهندس نبوی محمدحسن •دكتر كريم پور محمد حسن •دكتر ضياءظريفي افشار••مهندس دادستان احمد •دكتر اردكاني حسين••
مهندس نبيان احمد •دكتر  كالگري علي  صغر •دكترضيائيان پرويز •دكتر داستان پور محمد •دكتر اميري بختيار حسن••
دكتر نخعی محمد •دكتر كالنتري نصراهلل •دكتر  ضيايي منصور •دكتر دانشور بهرام •دكتر اصفهاني عليجان •
دكتر نظافتی نيما •دكتر كريمی محمد •دكتر طالع فاضل ابراهيم •دكتر دانشيان جهانبخش •دكتر بهزاد افشار كتايون •
دكتر نظری حميد •دكتر كريمي نسب سعيد •دكتر طالبيان مرتضي •دكتر درويش زاده علي •دكتر  بابازاده  سيد احمد •
دكتر نظامپور  هادي •دكتر كريمي پور  فريد •دكتر  طباطبايي هاشم •دكتر دولتي اصغر •دكتر باقري عليرضا •
دكتر نيرومند  شجاع الدين •دكتر كليمي نقره ئيان موسي •دكتر طباخ شعباني اميرعلي •دكتر ده باشي نويد •دكتر  بحرودي عباس •
دكتر هادوی فاطمه •دكتر  كليني سيد محمدجواد •دكتر  طبايي مرتضي •دكتر رحمتي ايلخچي محمود •دكتر بنازاده محمدرضا •
دكتر هاشمی تنگستانی مجيد •مهندس كوثري سليمان •دكتر طهماسبي عليرضا •دكتر راستاد ابراهيم •دكتر بديعي سيدحسين •
دكتر هاشمی طباطبايی سعيد •دكتر كنی لطفعلي •دكتر عابديني علي •دكتر رحيمي پور غالمرضا •مهندس برزگر فرخ •
دكتر هايراپطيان واچيك •دكتر لشگري پور غالمرضا •دكتر عباسي نصراهلل •دكتر  رشيد نژاد  نعمت اهلل •دكتر بني اسدي محمدرضا •
دكتر هزارخانی اردشير •دكتر الري كامران •دكتر عباسي محمدرضا •دكتر  رضايي خليل •دكتر  بهرام منش مريم ناز •
مهندس هندی رامين •دكتر  لك راضيه •دكترعباس نژاد احمد •دكتر رضايي فريدون •دكتر بهلولي بهمن •
دكتر وهابي شمس •مهندس مافي آبرادات••دكتر عبدالهي فرد محمود •دكتر  روشندل كاهو امين •مهندس بياتاني علي •
دكتر وحيدی نيا محمد •دكتر ماهاني پور اعظم••دكتر عبدالهي محمود •دكتر  رباني   احمدرضا •دكتر با غباني داريوش••
دكتر وزيری حميد •دكتر مجيدي فر محمدرضا••دكتر عرب اميري عليرضا •دكتر روستايي مه آسا •دكتر بهارفيروز خليل••
دكتر وزيری مقدم حسين •دكتر محبوبي اسداله••دكتر عطاپور حبيبه •دكتر  رحيم پور بناب حسين •دكتر پارسايي محمود •
مهندس وكيل باغميشه فاطمه •دكتر محتاط طيبه••دكتر عليزاده بهرام •دكتر رنجبران محسن •دكتر پازوكي امير •
دكتر ولدان زوج محمدجواد •دكتر مرتضوي محسن••دكتر علوي پناه سيدكاظم •دكتر  رسولی  وامق••مهندس پرتوآذر  حسين •
دكتر ولی زاده محمدولی •دكتر محجل محمد••دكتر عليپور صمد •دكتر رضوي محمدحسين••دكتر پورمعافي سيدمحمد •
دكتر واعظ جوادي  فاطمه •دكتر محسني حسن••دكتر عليپور اصل مسعود •دكتر زارع مهدي •دكتر پوركرماني محسن •
دكتر ياراحمدی بافقی عليرضا •دكتر محمدزاده محمد جعفر••دكتر  عليرضايي سعيد •دكترزراسوند علي رضا •دكتر  تاتار محمد •
دكتر يزدی  مهدی •دكتر محمدي ضرغام••دكتر  علي محمديان حبيب •دكتر زرين كوب محمد حسين •دكتر تراب محمد •
دكتر يساقی علی •مهندس محمدي ويژه مهدي••دكتر  عمراني جعفر••دكتر زماني احمد •دكتر ترشيزيان حبيب اله •
دكتر يعقوب پور عبدالمجيد •دكتر مختارزاده مهدي••دكتر عكاشه بهرام •دكتر  زارعي الهه •دكتر تخم چي بهزاد •
دكتر مختاري مير علي اصغر••دكتر فاطمي عقدا محمود •دكتر زمرديان حسين••مهندس تقوي محمدرضا •
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چکیده
فرايند صدور مجوزهاي صنعتي و معدني، به شكل كنوني، پيچيده و زمان بر است. بويژه اين كه ايجاد صنايع، بيشتر با آلودگي هاي زيست محيطي همراه هستند و به دليل استفاده 
نكردن از سازوكارها و اطالعات مناسب، مالحظات زيست محيطي به طور مناسب و شايسته رعايت نمي شوند. اين پژوهش، روش جديدي را مبتني بر سيستم هاي اطالعات مكاني 
تحت وب در قالب دولت الكترونيك براي آسان كردن فرايند صدور مجوزهاي صنعتي و معدني با تأكيد بر رعايت مسائل زيست محيطي ارائه مي كند. براي اين منظور، صدور 
مجوز كارخانه سيمان به عنوان نمونه مطالعاتي انتخاب و در ابتدا فرايند فعلي صدور مجوز كارخانه سيمان بررسي شد كه نشان دهنده لزوم طي كردن فرايندهاي پيچيده اداري 
و صرف زمان بسيار طوالني )گاه تا دو سال( است؛ افزون براين مسايل زيست محيطي به خوبي رعايت نمي شوند. سپس با بهره گيري از مفاهيم و اهداف دولت الكترونيك و 
ارزيابي روش  نمايش و  براي  پيشنهاد شد.  براي صدور مجوزهاي صنعتي  انجام تحليل ها و تصميم گيري هاي مكاني، روشي جديد  قابليت هاي سيستم هاي اطالعات مكاني در 
با روش  اين پژوهش، گوياي آن است كه فرايند صدور مجوز كارخانه سيمان  نتايج  پياده سازي شد.  پيشنهادي، يك سيستم اطالعات مكاني توزيع شده تحت وب طراحي و 
پيشنهادي در زماني بسيار كمتر و با رعايت مالحظات زيست محيطي قابل انجام است. روش پيشنهادي مي تواند به عنوان الگويي براي پياده سازي دولت الكترونيك مكان محور در 

فعاليت هاي صنعتي و معدني كشور مورد توجه قرار گيرد.

کلیدواژه ها: مجوز صنعتي، دولت الكترونيك، سيستم اطالعات جغرافيايي تحت وب
E-mail: narges_babazadeh@yahoo.com                                                                                                                                                           نويسنده مسئول: نرگس بابازاده*
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1- مقدمه
هستند.  هر كشور  حيات  پشتوانه  و  پايدار  توسعه  بستر  زيست  محيط  و  طبيعي  منابع 
بررسي پيشينه موضوعي اجرايي طرح ها و پروژه هاي صنعتي و عمراني در كشور و 
مقايسه وضعيت منابع طبيعي و محيط  زيست امروزي و گذشته، آشكارا نشان مي دهد 
كه همچون بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اهميت و ارزش هاي منابع طبيعي 
و محيط زيست از ديدگاه تصميم گيران پنهان بوده است و بسياري از پروژه  ها بدون 
چنين  پيامدهاي  شده اند.  بهره برداري  و  طراحي  زيست محيطي  مالحظات  به  توجه 
زيست  منابع  شديد  تهي سازي  و  تخريب  مختلف،  آلودگي هـاي  بروز  اقداماتي، 

.)Javadi, 2006; Babazadeh et al., 2008( محيطي در كشور بوده است
     صنايع، اصلی ترين عامل تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي به شمار 
مي آيند. آلودگي هاي ناشي از صنايع، بر هوا، آب، خاک، گياهان، حيات وحش و 
ديگر منابع طبيعي اثر منفي گذاشته و شرايط تخريب آنها را فراهم مي آورد كه اين 
امر كيفيت زندگي نسل امروز و نسل هاي آينده را تهديد مي كند. از اين روی، توجه 
فرايند صدور  در  مربوط،  مراجع  از  استعالم  دريافت  و  زيست محيطي  مالحظات  به 
انجام شده گوياي آن است  بررسي هاي  مجوز احداث صنايع پيش بيني شده است. 
مالحظات  و  است  زمان بر  و  پيچيده  بسيار  صنايع،  مجوز  صدور  كنونی  فرايند  كه 
زيست محيطي به خوبي رعايت نمي شوند. يكي از داليل بروز چنين مشكلي استفاده 
نكردن از سازوكارها، فناوري ها و سيستم هاي اطالعاتي مناسب و تكيه بر روال هاي 

سنتي و اداري )بويژه در تعامالت ميان سازماني( است.
و  سيستم ها  از  استفاده  بر  مبتني  جديد،  روشي  ارائه  پژوهش،  اين  از  هدف       
سرويس هاي نمايش و پردازش اطالعات مكاني تحت وب، براي آسان كردن فرايند 
صدور مجوزهاي صنعتي با رعايت مالحظات زيست محيطي است. همچنين استفاده 
الكترونيك  از سيستم های اطالعات مكاني تحت وب در شكل گيري دولت  عملي 
براي آسان كردن تعامل سازمان ها با يكديگر و ارايه خدمات بهتر و مفيدتر به مردم، 

تشكيل  را  پژوهش  اين  ديگر  هدف  معدني  و  صنعتي  مجوزهاي  صدور  قالب  در 
مضر  تأثيرات  و  آالينده  با  همراه  سيمان  كارخانجات  كه  اين  به  توجه  با  مي دهد. 
نمونه  به عنوان  سيمان  هستند، صدور مجوز كارخانه  فراوان  ايران  در  زيست محيطي 

مطالعاتي انتخاب شده است. 
        در ادامه، با توجه به مطالب باال ابتدا مفاهيم دولت الكترونيك و لزوم توجه به داده هاي 
مكاني و فناوري هاي مرتبط با ايجاد دولت الكترونيك )دولت الكترونيك مكان محور( 
تشريح، فرايند فعلي صدور مجوز كارخانه سيمان به طور گسترده بررسي، مشكالت 
آن بيان و در ادامه با طراحي و ايجاد يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب، روش و 
فرايند پيشنهادي تشريح مي شود. در پايان، فرايند و سيستم پيشنهادي ارزيابي مي شود.

)E-government( 2- دولت الکترونیک
و  اطالعات  فنــاوري  از  استفـاده  و  به كارگيري  از  است  عبارت  الكترونيك،  دولت 
فعاليت هاي  در   )Information Communication Technology (ICT)( ارتباطات 
اولويت دار دولتي در راستای نيل به اهداف و كوشش هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
محدوده  برآوردن  برای  الكترونيك  دولت   ،1950 سال  از   .)Kifle, 2008( كشور 
 ،)government to the government (G2G)( گسترده ای از خدمات دولت به دولت
تجـارت  بـه  دولـت  و   )government to citizens (G2C)( شهـرونـدان  بـه  دولـت 
 Kifle, 2008;( است  شده  استفاده   )government to business (G2B))

هدف  شهروند،  با  دولت  تعامل  در   .)Bonham et al., 2001; Kolochalam,2002

پيچيده  فرايندهاي  جايگزيني  راه  از  سازمان ها  با  شهروندان  تعامل  كردن  آسان 
اداري و سنتي با فرايندهاي مبتني بر فناوري اطالعات در محيط اينترنت و همچنين 
آسان كردن  دستيابي آني شهروندان به اطالعات مورد نيازشان است. تعامل دولت 
است  محلي  و  استاني  ملي،  ميان سازمان هاي  الكترونيكي  تعامل  شامل  دولت،  با 
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كردن   آسان  اصلي  هدف  نيز  تعامل  نوع  اين  در   .(Khalid & Sadiq, 2002)

اطالع رساني و جايگزيني سازوكارهاي سنتي تعامل های ميان  سازماني با سازوكارها 
با  دولت  تعامل  در  است.  اطالعات  فناوري  و  اينترنت  بر  مبتني  فرايندهاي جديد  و 
تجارت، هدف بهبود خدمات و سرويس هاي دولتي برای فراهم كردن تجارت كارآ 

است. اين تعامل پايه و اساس محكمي براي تجارت الكترونيك ايجاد مي كند. 
اطالعات  اشتراک گذاري  به  برای  قوي  زيرساخت  يك  الكترونيك  دولت       
مي كند فراهم  مختلف  دولتي  سازمان هاي  و  كارگزاري ها  براي  ارتباط،  و 
)Alsheha, 2007(. امروزه بيشتر كشورهاي دنيا با ايجاد دولت الكترونيك، به تدريج 
از دولت سنتي دور و به داشتن يك دولت به طور كامل مدرن الكترونيكي نزديك 
است  شده  بيان  پيشرفت ها  اين  از  بخشي  خالصه  به صورت   1 جدول  در  مي شوند. 

.)Mohammed,2008; Kifle, 2008(
و  سازمان ها  نياز  مورد  اطالعات  بيشتر  بخش  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها       
دارند مكاني  ويژگی  و  ماهيت  تصميم گيري،  و  مديريت  برای  شهروندان 

بنابراين، سازمان ها در هر   .(Aronoff,  1989; Rhind, 1999; Joshi et al., 2009)
سطحي از اجرا، نيازمند استفاده از اطالعات مكاني برای تصميم گيري و برنامه ريزي 
دقيق تر، با تدبيرتر و قابل اعتمادتر و همچنين ارائه خدمات بهتر به شهروندان هستند 
,Molenaar(. يكي از مشكالت سازمان ها برای برنامه ريزي و تصميم گيري،   2006(
بويژه در فعاليت هايي همچون صدور مجوزهاي صنعتي كه وابسته به تصميم گيري هاي 
با  است.  نياز  مورد  مكاني  داده هاي  به  دسترسي  است،  سازمان  چندين  مشاركتي 
حوزه  مكاني  داده هاي  نگهداري  و  توليد  مرجع  بهترين  سازمان ها  كه  اين  به  توجه 
اين  از  استفاده  تلفيق، تحليل و  به اشتراک گذاري،  بستر  خود هستند، فراهم آوردن 
داده هاي مكاني، مي تواند موجب بهبود نظام هاي تصميم گيري، برنامه ريزي و اجرا 
شود. اين مهم، نكته اي است كه در دولت هاي الكترونيك بويژه تعامل دولت با دولت 
و تعامل دولت با شهروندان كمتر مورد توجه قرار گرفته است. فعاليت هاي موجود، 
تنها به بصري سازي داده هاي مكاني از راه سيستم اطالعات مكاني تحت وب، مستقل 
ايران،  در  بويژه  است.  محدود  گروهي  تصميم گيري هاي  و  الكترونيك  دولت  از 
جايگاه داده هاي مكاني و فناوري هاي مرتبط در دولت الكترونيك ناديده گرفته شده 
است. حال آن كه مي توان با در نظر گرفتن قابليت هاي به اشتراک گذاري داده هاي 
مكاني و تحليل هاي مكاني به دولت الكترونيك، تعامل سازمان ها با يكديگر و تعامل 
شهروندان با سازمان ها را به طور قابل توجهي بهبود بخشيد. اين مهم، موضوع اصلي 
اين پژوهش را تشكيل مي دهد، به گونه ای كه با مطالعه موردي در فرايند صدور مجوز 
اطالعات  نقش سيستم  با رعايت مالحظات زيست محيطي،  احداث كارخانه سيمان 
مكاني تحت وب در شكل گيري دولت الكترونيك از ديدگاه آسان كردن  تعامالت 

دولت با دولت و دولت با شهروند مورد بررسي قرار مي گيرد.

3- فرايند کنونی صدور مجوز احداث کارخانه سیمان
نظر بر اين كه مسئوليت اكتشاف و بهره برداري از معادن و تأسيس و بهره برداري از 
متقاضيان  است كه  است، الزم  معادن  و  بر عهده وزارت صنايع  واحدهاي صنعتي، 
احداث كارخانه سيمان شامل اشخاص حقيقي و حقوقي برای دريافت مجوز تأسيس 
كارخانه سيمان به سازمان هاي مربوط اين وزارتخانه )سازمان صنايع و معادن استان 
مربوط( مراجعه كنند. بر اساس قوانين جاري، پيش از صدور هر نوع مجوز اكتشافي، 
بهره برداري و غيره، متقاضي بايد از سازمان هاي ديگر استعالم كند. اين استعالم ها، 
برای اطمينان از رعايت اصول زيست محيطي، صدمه نزدن به منابع طبيعي و تداخل 
نداشتن احداث كارخانه سيمان با طرح ها، پروژه ها و فعاليت هاي ديگر دستگاه هاي 
از سازمان صنايع  با گرفتن برگ استعالم  بايد  اين زمينه، متقاضي  اجرايي است. در 
نياز  مورد  مراحل  استعالم، شخصاً  مورد  سازمان هاي  به  مراجعه  با  و  استان  معادن  و 
استعالم ها  برخی  پيگيري  و  درخواست  امكان  نيز  مواقع  برخي  در  كند.  پيگيري  را 

كارخانه  احداث  مجوز  دريافت  بنابراين،  ندارد.  موازي وجود  و  همزمان  به صورت 
سيمان، ناگزير از طي فرايندهاي پيچيده و زمان بر در درون و بيرون سازمان صنايع 
و  كارشناسي  بازديدهاي  و  دانش  بر  تكيه  تنها  اين،  بر  افزون  است.  استان  معادن  و 
استفاده نكردن از اطالعات به هنگام و تلفيق و تحليل اطالعات در فرايند پاسخگويي 
به استعالم ها، موجب مي شود تا گاه پاسخگويي به استعالم ها، غيردقيق و نامتناسب با 
استانداردهاي تعيين شده باشد. شكل 1 فرايند كنونی صدور مجوز احداث كارخانه 
سيمان را نشان مي دهدكه به نوبه خود گوياي پيچيدگي فرايند كنونی درخواست و 

دريافت مجوز احداث كارخانه سيمان است.
     نخستين مسئله از مسائلي كه در مكان يابي و جانمايي كارخانه سيمان مورد توجه و 
بررسي قرار مي گيرد، تأمين مواد اوليه معدني مناسب توليد سيمان است. بدين منظور، 
بر اساس بازار فروش و قيمت تمام شده ماده معدني، پي جويي هاي اوليه انجام مي گيرد 
كه در پايان منجر به پتانسيل يابي اوليه و تعيين استان مورد نظر براي احداث كارخانه 
مي شود. پس از آن، متقاضي با طي فرايندهاي فني و اداري مورد نياز، محدوده اي 
كه احتمال وجود معدن هست را شناسايي و از سازمان صنايع و معادن استان گواهي 
كشف دريافت می كند. از آنجا كه براي دريافت گواهي كشف، الزم است متقاضي 
در محدوده مورد درخواست عمليات اكتشافي انجام دهد، ابتدا بايد پروانه اكتشاف 
به صدور گواهي كشف شود. منجر  بعد  مراحل  در  تا  دريافت كند  اين سازمان  از 

     صدور اين مجوز، وابسته به عدم تملك زمين توسط ديگران، حفظ فاصله مناسب 
از معادن اطراف و دريافت جواب مثبت چندين استعالم از سازمان هايي همچون اداره 
ميراث فرهنگي، اداره منابع طبيعي و اداره محيط زيست است. استعالم ها به صورت 
كاغذي انجام و توسط متقاضي پيگيري مي شود. بر اساس قانون، سازمان ها موظف به 
پاسخگويي به استعالم ها در مدت حداكثر يك ماه هستند و اگر تا چهار ماه )!( پاسخ 
ندهند، پاسخ مثبت به شمار مي آيد. در صورت مثبت بودن پاسخ ها و ارائه مدارک 
مورد نياز از سوي متقاضي، سازمان صنايع و معادن به متقاضي پروانه اكتشاف مي دهد. 
كار  منطقه،  در  است  مجاز  قانونی  به  طور  متقاضي  كه  است  معني  اين  به  تنها  اين 
اكتشافي انجام دهد. پس از پايان عمليات اكتشاف، متقاضي گزارشي به نام گزارش 
اكتشاف، به سازمان صنايع و معادن ارائه مي كند. اين گزارش توسط سازمان صنايع و 
معادن استان بررسي می شود و در صورت تأييد آن، متقاضي گواهي كشف دريافت 
مي كند. گواهي كشف، به منزله اين است كه معدن كشف شده، به نام متقاضي به 
ثبت رسيده است و به مدت يك سال در مالكيت متقاضي است و بايد روي آن كار 

كند، در غير اين صورت بايد آن را به سازمان صنايع و معادن واگذار كند.
     پس از دريافت گواهي كشف مي توان براي گرفتن جواز تأسيس كارخانه سيمان 
به دبيرخانه سازمان صنايع و معادن  با مراجعه  متقاضي  اين منظور،  براي  اقدام كرد. 
فرم درخواست صدور جواز تأسيس را تكميل و يا نامه كتبي درخواست خود را به 
برنامه ريزي،  معاونت  بخش  به  دبيرخانه  توسط  درخواست  اين  مي كند.  ارائه  آن جا 
معاونت  كارشناسان  توسط  فرستاده،  معادن  و  صنايع  سازمان  در  نوسازي  و  توسعه 
توسعه و نوسازي بررسي  و نتيجه بررسي )نظر مخالف يا نظر موافق( به متقاضي اعالم 
مي شود؛ در صورت اعالم نظر موافق، متقاضي بايد فرم پرسش نامه جواز تأسيس و 
فرم مشخصات طرح را تكميل، طرح توجيه فني و اقتصادي را تهيه و به سازمان تسليم 
كند. اين مدارک توسط كارشناسان بررسي مي شود. در صورت تأييد، بايد يكسري 
استعالم از سازمان ها و اداراتي كه بنا به نظر كارشناس تعيين مي شود انجام گيرد. از 
جمله اين سازمان ها و ادارات، سازمان جهادكشاورزي، اداره منابع طبيعي، اداره كل 
استان، سازمان حفاظت محيطزيست كشور، شركت سهامي  زيست  حفاظت محيط 
آب منطقه اي، اداره كل راه و ترابري استان و شركت برق منطقه اي است. پيگيري اين 
استعالم ها به صورت دستي توسط متقاضي انجام مي گيرد. در صورت دريافت پاسخ 
مثبت از اين استعالم ها به متقاضي جواز تأسيس  داده مي شود. در شكل 1 مراحلي كه در 
اين سازمان ها و ادارات  طي مي شود تا به اين استعالم پاسخ دهند، نشان داده شده است.



5

نرگس بابازاده و همكاران

     بر اساس مصاحبه هاي انجام شده با سازمان صنايع و معادن و اداره منابع طبيعي 
بسيار  استعالم ها  به  پاسخگويي  زمان  موجود،  مدارک  و  اسناد  و  تهران  استان 
شده  ديده  بسيار  همچنين  مي انجامد.  به طول  سال  دو  گاه  و  است  بوده  طوالني 
داده  استعالم  يك  به  منفي  پاسخ  طوالني،  زمان  مدت  گذشت  از  پس  كه  است 
است  اين ممكن  بر  افزون  به هدر مي رود.  اين مدت  تا  زمان و زحمات  و  مي شود 
باطل  مجوزها  برخي  استعالم ها  پاسخ  دريافت  براي  طوالني  زمان  گذشت  از  پس 
و  كند  شروع  منطقه  در  را  ديگري  طرح  است،  داده  مجوز  كه  سازماني  يا  و  شود 
است  باال ديده شده  موارد  بر كليه  افزون  با مشكل روبه رو شود.  متقاضي  نتيجه  در 
برای مثال مالحظات  استعالم ها غيردقيق و غيراصولي است؛  به  كه گاه پاسخگويي 
مجوز  ارائه  و  نمی شود  گرفته  نظر  در  به خوبي  طبيعي  منابع  و  زيست محيطي 
آن  مي شود  كاهش  و  تخريب  و  طبيعي  منابع  و  محيط  زيست  به  آسيب  موجب 

.)Chehregani, 2004; Darvish, 2006; Mosavi, 2008(
استعالم ها،  به  پاسخگويي  طوالني شدن  عوامل  مهم ترين  از  يكي  فني،  نظر      از 
با طرح ها و  به اطالعات مناسب و قابل اعتماد در رابطه  دسترسي نداشتن سازمان ها 
پروژه هاي جاري يا آينده در منطقه مورد نظر متقاضي است. به طور خاص، چنانچه از 
اطالعات و سيستم هاي پردازش مكاني مناسب برای كنترل تداخل احداث كارخانه 
بی درنگ  تداخل  شود،  استفاده  ديگر  سازمان هاي  پروژه هاي  و  طرح ها  با  سيمان 
توليدكننده  سازمان هاي  اختيار  در  مكاني  داده هاي  اين  بود.  خواهد  تشخيص  قابل 
)شركت هاي  نيرو  وزارت  اختيار  در  آب  منابع  داده هاي  مثال  براي  هستند.  مربوط 
آب منطقه ايي(، اطالعات پوشش گياهي و خاک در اختيار اداره جهاد كشاورزي 
از  است.  استان  گاز  اختيار شركت  در  گاز  لوله  خطوط  داده هاي  و  طبيعي  منابع  و 
وجود  داده ها  اين  به  دسترسي  مجوز،  صدور  تصميم گيري  فرايند  در  كه  جا  آن 
ندارد و در عمل از آنان استفاده نمي شود، تصميم گيري دقيق نيست و اعتبار كافي 
كنترل  موجب  زيست محيطي  داده هاي  به  نداشتن  دسترسي  خاص،  به طور  ندارد. 
زيست محيطي مي شود اصول  رعايت  با  مناسب  تصميم  نگرفتن  نتيجه  در  و  نشدن 

.)Babazadeh et al., 2008; Joshi et al., 2009(

4- فرايند پیشنهادي: طراحي و ايجاد سیستم نمونه
در اين پژوهش، برای رفع مشكالت باال و آسان كردن  فرايند دريافت يا صدور مجوز 
سيستم هاي  از  استفاده  زيست محيطي،  مالحظات  رعايت  با  سيمان  كارخانه  احداث 
و  نمايش  قابليت هاي  سيستم،  اين  مي شود.  پيشنهاد  وب  تحت  مكاني  اطالعات 
پردازش داده هاي مكاني را دارد و همه مراحل ثبت درخواست مجوز، كنترل تناسب 
مكان پيشنهادي احداث كارخانه با مالحظات زيست محيطي و ديگر مالحظات )مثاًل 
تداخل نداشتن با پروژه هاي ديگر سازمان ها(، انجام استعالم ها و ارائه جواب پايانی 
به كارفرما، از راه اينترنت و به صورت الكترونيكي )بيشتر اتوماتيك( در قالب دولت 
الكترونيك انجام مي پذيرد. اين بخش به تشريح طراحي و ايجاد يك سيستم نمونه و 

همچنين فرايند پيشنهادي جديد برمبناي اين سيستم مي پردازد.
4-1.  طراحي

تشكيل دهنده  اجزای  ميان  ارتباط  طراح،  آن  در  كه  است  مرحله اي  طراحي، 
سيستم  تشكيل دهنده  اجزای  تمـام  بايد  طـراحي  در  مي كند.  تعيين  را  سيستم 
كرد  ارائه  و  تهيه  اجرا،  براي  را  طرحي  آنها،  تركيب  با  و  گرفت  نظر  در  را 

.)December, 2008; Woolley, 2000(
براي  تحت وب  مكاني  اطالعات  سيستم  استاندارد  اركان  از  پژوهش،  اين  در       
احداث  مجوز  براي صدور  فرايند جديد  ارائه  و همچنين  پيشنهادي  سيستم  طراحي 
به  استاندارد سيستم اطالعات مكاني تحت وب  اركان  استفاده شد.  كارخانه سيمان 

.)Peng & Tsou 2003; Mansourian et al., 2006( ،)2 شرح زير است )شكل
برنامه هاي سيستم اطالعات  با  بتواند  تا  براي كاربران است  - مخدوم: واسط كاربر 

مكاني  اطالعات  سيستم  برنامه هاي  همچنين  باشند.  داشته  تعامل  تحت وب،  مكاني 
كاربر  مي كنند.  استفاده  كاربر  به  خروجي ها  نمايش  براي  مخدوم  از  وب،  تحت 
مرورگر وب  يك  مخدوم  در  دارد.  تعامل  نقشه  با  مستقيم  به طور  مخدوم  به كمك 
 Netscape و Internet Explorer .مورد نياز است تا كاربر با سيستم ارتباط برقرار كند

دو نمونه از مرورگرهاي وب هستند.
Web Server پاسخ  Web Server with Application server: مهم ترين وظيفه   -

 ،HTTP پروتكل  است.    HTTP پروتكل  از  استفاده  با  مرورگر  به درخواست  دادن 
است.   Web Server و  مرورگر وب  ميان  فايل ها  انتقال  براي  قوانين  از  مجموعه اي 
مي دهد،  انتقال  ديگر  برنامه هاي  به  را   Client درخواست   Web Server كه  زماني 
 Application Server مي كند.  درخواست   Application Server از  سرويس هايي 
يك ميان افزار يا برنامه واسط است كه Web Sever و ديگر برنامه هاي سمت سرور 
 ،  Application Server يك  مي كند.  متصل  يكديگر  به  را   Map Server همچون 

به عنوان يك رابط و اتصال دهنده ميان Web Server و Map Server عمل مي كند.
- Map Server :Map Server هسته اصلي سيستم است كه وظيفه انجام تحليل ها و 

پردازش هاي مكاني را به عهده داد. 
- پايگاه داده: اطالعــات مكانــي و غير مكــانــي در پايــگاه داده ذخــيره مي شــود. 

Map Server با استفاده Data server به اين اطالعات دسترسي پيدا مي كند.

     براساس فرايند و سيستم پيشنهادي )شكل 2(، سازمان صنايع و معادن استان )به عنوان 
)مورد  تصميم گيري  فرايند  در  مؤثر  سازمان هاي  از  يك  هر  مجوز(و  مرجع صدور 
استعالم( يك سرويس WebGIS دارند كه با استفاده از آن، اطالعات مكاني مربوط 
به خود را به همراه يك سري از تحليل هاي پايه، به كاربران ارائه مي دهند. ارتباط و 
عملكرد اين WebGISها و نقش آنها در فرايند صدور مجوز احداث كارخانه سيمان 
با رعايت مسائل زيست محيطي در بخش 4-3 در قالب فرايند پيشنهادي صدور مجوز 

احداث كارخانه سيمان تشريح می شود.
4-2. ايجاد يک سیستم نمونه  بر مبناي مدل پیشنهادي

نياز  مورد  قابليت هاي  اساس  بر  واسط كاربر  ابتدا  در  نمونه  پياده سازي سيستم  برای 
  Microsoft ASP.NET 2.0از استفاده  با  كاربر  واسط  طراحي  شد.  طراحي  سيستم 
انجام پذيرفت و از Internet Information Server (IIS) به عنوان وب سرور و براي 
 Sharp توابع  استفاده شد.   Sharp Map باز  نرم افزاري متن  توابع   Map server ايجاد 
امكان  و  است  نوشته شده   NET Framework 2.0. اساس  بر  و   C# در محيط   map

.)Chen et al., 2009( دسترسي به داده هاي برداري تحت وب را فراهم مي آورد
ايجاد  همچون  تحت وب  مكاني  پردازش هاي  انجام  پژوهش،  اين  انجام  براي       
را  توابع  اين   Sharp Map كه  جايی  آن  از  بود.  نياز  مورد   overlay عمليات  و  بافر 
 NTS .استفاده شد NetTopologySuite با SharpMap پشتيباني نمي كنــد، از ارتباط
تا پردازش هاي  فراهم مي كند  امكان را  اين  يك كتابخانه NET و رابطي است كه 

.(Nielsen, 2006) مورد نياز باال انجام شود
مورد  تحليل هاي  انجام  و  متقاضي  كاربران  درخواست  همزمان  كنترل  برای      
در  شد.  پياده سازي  سيستم  اين  در   synchronize geo-processing يادشده،  نياز 
synchronize geo-processing تحليل هاي مورد نياز براي تأييد يا عدم تأييد محدوده 

مورد درخواست كاربر متقاضي برای احداث كارخانه سيمان همزمان با درخواست 
متقاضي بر روي وب انجام مي پذيرد و به سرعت نتيجه تحليل به كاربر متقاضي نمايش داده 
مي شود. اين مورد، خود يكي از جنبه هاي فني قابل توجه سيستم پياده سازي شده است.

     پايگاه داده مورد نياز سيستم براي ذخيره سازي داده هاي مكاني مربوط به كاربر 
متقاضي در محيط SQLServer طراحي شد. فرض بر اين است كه اين پايگاه داده در 
سازمان صنايع و معادن استان نصب مي شود. اطالعات مكاني مورد نياز نيز با فرمت  
ESRI Shape file آماده سازي و مورد استفاده قرار گرفت. اليه هاي داده مكاني كه 

در پياده سازي سيستم نمونه استفاده شدند عبارتند از: مناطق صنعتي، زراعت، شن زار، 



6

بهبود فرایند صدور مجوزهاي معدني و صنعتي بر پایه دولت الکترونیک مکان محور ...

كاربري اراضي، راه ها، آبراهه، آبگير، پست برق، خطوط گاز، خطوط برق، خطوط 
نفت، گسل، درياچه، رودخانه، معدن، شهر و محدوده شهري در مقياس 1:250.000 

كه از سيستم اطالعات جغرافيايي صنايع و معادن دريافت شدند.
4-3. فرايند پیشنهادي صدور مجوز احداث کارخانه سیمان با استفاده از سیستم 

پیشنهادي
با توجه به فرايند فعلي صدور مجوز احداث كارخانه سيمان و مشكالت آن كه در 
فرايند جديد دريافت مجوز احداث كارخانه سيمان  اينجا  بررسي شد، در  بخش 3 
پيشنهاد داده مي شود. تمام مراحل مختلف فرايند جديد، در سيستم پيشنهادي انجام 
احداث  مجوز  صدور  جديد  فرايند  به عنوان  سيستم  اين  در  كه  فرايندي  مي گيرد. 

كارخانه سيمان انجام مي گيرد، در شكل 3 نشان داده شده است. 
     در اين سيستم دو گروه كاربري در نظر گرفته شده است. گروه اول كاربر متقاضي 
)شخص حقيقي يا حقوقي( و گروه دوم، مربوط به كارشناسان سازمان صنايع و معادن 
مخصوص  عبور  رمز  و  كاربري  نام  سيستم،  به  ورود  براي  بايد  گروه  دو  هر  است. 

به خود داشته باشند.
     در اين فرايند، وقتي متقاضي درخواست كارخانه سيمان، به سيستم متصل مي شود، 
ابتدا وارد صفحه اول )صفحه خوش آمدگويي( مي شود )شكل 4(. اين صفحه توسط 
سرور سازمان صنايع و معادن براي كاربر فرستاده مي شود. متقاضي براي اين كه بتواند 
وارد مجموعه كارخانجات سيمان شود و درخواست گواهي كشف بدهد، بايد عضو 
سايت باشد، در صورت نداشتن عضويت مي تواند در صفحه ايجاد كاربري جديد، 
عضو سايت شود. زماني كه  متقاضي وارد صفحه درخواست گواهي كشف مي شود، 
پيش از پر كردن مشخصات، الزم است محدوده مورد درخواست براي اكتشاف را بر 
روي نقشه اي كه در صفحه دريافت و نمايش اطالعات )شكل 5- الف و ب( نشان داده 
مي شود، رسم كند. وقتي متقاضي وارد صفحه دريافت و نمايش اطالعات مي شود، 
متصل  سازمان ها  مكاني  داده  پايگاه  Map Server و  مخدوم  به  سيستم  عمل،  در 
مي شود و متقاضی به داده هاي مكاني آنها متناسب با نوع صنعت مورد نظر )در اينجا 
كارخانه سيمان( دسترسي می يابد و آنها را می بيند. به عبارتي، اليه هاي اطالعاتي نقشه 
موجود در صفحه دريافت و نمايش اطالعات از سازمان هاي مختلف دريافت مي شود. 
     پس از رسم محدوده مورد درخواست اكتشاف توسط متقاضي، اين محدوده به 
سرور سازمان صنايع و معادن استان بارگزاري )upload( و به عنوان يك اليه ذخيره 
مي شود. يكي از شروط صدور مجوز اين است كه محدوده مورد تقاضا بايد از معادن 
موجود فاصله مناسب را داشته باشد. بنابراين در اين مرحله سيستم، تحليل محدوده 
بر  بدين صورت كه Map Server سازمان صنايع و معادن  انجام مي دهد؛  را  معدني 
ايجاد مي كند.  بافر  معادن  پايگاه داده سازمان صنايع و  روي اليه معادن موجود در 
متقاضي  با محدوده مورد درخواست   ،overlay اين اليه جديد توسط تحليل  سپس 
يا  نقطه  هيچ  متقاضي  درخواست  مورد  محدوده  كه  صورتي  در  مي شود.  مقايسه 
باشد، پاسخ تحليل محدوده معدني  نداشته  ايجاد شده  بافرهاي  با  محدوده مشتركي 
معناست كه  بدين  نتيجه  بودن  منفي  بود.  منفي خواهد  اين صورت  غير  در  و  مثبت 
محدوده مشخص شده توسط متقاضي براي اكتشاف مناسب نيست و بنابراين پروانه 
كند.  رسم  را  ديگري  محدوده  مي تواند  متقاضي  صورت  اين  در  نمي شود.  صادر 
همانگونه كه ديده مي شود، با تكيه بر تحليل هاي مكاني تحت وب، متقاضي مي تواند 
مورد  محدوده  اين،  بر  افزون   .)6 )شكل  ببيند  بی درنگ  را  خود  درخواست  نتيجه 
درخواست نبايد با طرح ها و محدوده هاي ديگر سازمان ها تداخل داشته باشد. بنابراين 
مكاني،  تحليل هاي  و  سازمان ها  ديگر  از  مربوط  مكاني  اطالعات  دريافت  با  سيستم 
در صورت  مي كند.  اعالم  متقاضي  به  را  نتيجه  و  بررسي  را  تداخل  عدم  يا  تداخل 
با پر كردن مشخصات،  نتيجه تحليل محدوده معدني، متقاضي مي تواند  مثبت بودن 
درخواست خود را براي سازمان صنايع و معادن ارسال كند. اين مشخصات به همراه 
مختصات محدوده مورد درخواست متقاضي كه بر روي نقشه مشخص شده است، در 

پايگاه  داده اين سازمان ذخيره مي شود. از سوي ديگر وقتي كارشناس سازمان صنايع 
و معادن به سيستم متصل مي شود با وارد كردن نام و رمز عبور مي تواند وارد صفحه 
درخواست هاي گواهي كشف رسيده شود و درخواست هاي رسيده را به همراه نقشه 
مربوط به آنها ببيند )شكل 7 و 8(. برای دريافت نظرات پايانی، سازمان هاي مرتبط 
محدوده  مكاني  تحليل هاي  نتايج  به همراه  را  درخواست  هر  نياز  مورد  استعالم های 
ارسال  نظر  مورد  سازمان هاي  به  برخط  و  الكترونيك  به صورت  درخواست  مورد 
مي كنند )شكل 9(. پس از گذشت فاصله زماني مشخص، كارشناس سازمان صنايع و 
معادن مي تواند پاسخ استعالم های انجام شده براي هر درخواست را ببيند و بر اساس 
مجموع پاسخ استعالم های صورت گرفته براي هر درخواست، آن درخواست را تأييد 

و يا رد و نتيجه را در پايگاه داده سازمان صنايع و معادن ذخيره كند. 
     متقاضي كه پيش تر گواهي كشف را درخواست كرده است، مي تواند با ورود 
درخواست  تأييد  در صورت  )شكل10(.  ببيند  را  درخواست خود  نتيجه  سيستم،  به 
از سوي سازمان صنايع و معادن، متقاضي پروانه اكتشاف را دريافت مي كند و بايد 
عمليات اكتشافي در محدوده تأييد شده را انجام دهد و گزارش آن را براي سازمان 
وارد  معادن مي تواند  و  پيشين، كارشناس سازمان صنايع  ارسال كند. همچون مورد 
سيستم شود و گزارش هاي رسيده را تأييد و يا رد كند. در صورت تأييد، معدن به 
نام متقاضي در پايگاه  داده سازمان ثبت مي شود. متقاضي نيز مي تواند با وارد شدن 
به سيستم، نتيجه بررسي گزارش هاي خود را از سوي سازمان صنايع و معادن ببيند. 
در صورت تأييد گزارش، متقاضي، گواهي كشف دريافت مي كند كه در آن شماره 

معدن ثبت شده هم آمده است. 
     متقاضي كه معدن دارد مي تواند برای احداث كارخانه سيمان، درخواست جواز 
تأسيس كند. براي اين منظور، پس از آن كه وارد صفحه درخواست جواز تأسيس 
شد، ابتدا بايد محدوده مورد درخواست براي احداث كارخانه سيمان را بر روي نقشه 
)در صفحه دريافت و نمايش اطالعات( رسم كند. اين محدوده، پس از رسم به سرور 

منتقل و به عنوان يك اليه، ذخيره مي شود. 
     براساس دستوركارهاي موجود، براي محدوده اي مجوز احداث كارخانه سيمان 
صادر مي شود كه از محدوده معدني كه متقاضي پيش تر به ثبت رسانده است فاصله 
از حريم هاي شهري،  بايد خارج  باشد. همچنين كارخانه  داشته  كيلومتر   5 از  كمتر 
سيستم  در  كه  شروطي  از  برخي  باشد.  سازمان ها  ديگر  تأسيسات  و  زيست محيطي 
نمونه، پياده سازي شده اند عبارتند از: خارج از حريم 120 كيلومتري شهر، خارج از 
حريم 150 متري بستر رودخانه، درياچه و آبگير، خارج از حريم 1 كيلومتري جنگل، 
خارج از حريم 190 متري راه، خارج از حريم 1 كيلومتري صنايع غذايي، خارج از 
حريم 150 متري لوله نفت، خارج از حريم 150 متري لوله گاز و خارج از حريم 1 

كيلومتري مناطق حفاظت شده.
     در اين راستا، سازمان صنايع و معادن استان از سازمان هاي مربوط استعالم مي كند. 
قالب  در  بی درنگ  و  سيستم  توسط  باال  موارد  رعايت  جديد،  پيشنهادي  فرايند  در 

تحليل محدوده احداث كارخانه سيمان، به شرح زير انجام مي گيرد )شكل 11(:
     با فشار دادن دكمـه "آناليز محدوده احداث كارخانه" )شكل 12(، درخــواست 
ارسال  به Server تك تك سازمان ها  بافر روي اليه هاي اطالعاتي مرتبط،  ايجــاد 
مي شود. Map Server هر سازمان، اليه بافر از عارضه مربوط را ايجاد و اين اليه را با 
استفاده از Web Server براي مخدوم )متقاضي( ارسال مي كند. سپس اليه هاي بافر 
  Map Server.سازمان صنايع و معادن ارسال مي شود Server رسيده به مخدوم، براي
سازمان صنايع و معادن از اين اليه هاي بافر، نقشه فاكتور تهيه مي كند. پس از آن، توسط 
تابع Overlay، تداخل اليه "محدوده مورد درخواست احداث كارخانه سيمان" با "نقشه 
فاكتور" بررسي و نتيجه براي متقاضي )مخدوم( ارسال مي شود. اگر محدوده مورد 
درخواست هيچ نقطه يا محدوده مشتركي با نقشه فاكتور ايجادشده نداشته باشد، نتيجه 
تحليل محدوده احداث كارخانه سيمان مثبت و در غير اين صورت منفي خواهد بود. 
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نرگس بابازاده و همكاران

     چنانچه نتيجه "تحليل محدوده احداث كارخانه" مثبت باشد، متقاضي مي تواند 
معادن  و  صنايع  سازمان  به  الكترونيك  به صورت  را  خود  تأسيس  جواز  درخواست 
ارسال كند. با ارسال درخواست، مختصات محدوده مورد درخواست به صورت نقشه، 
و  سازمان صنايع  مي شود. كارشناس  معادن ذخيره  و  سازمان صنايع  داده  پايگاه  در 
معادن، مي تواند با ورود به سيستم، درخواست هاي جواز تأسيس رسيده را به همراه 
نياز  به  بسته  و  ببيند  درخواست  مورد  محدوده  نقشه  و  درخواست كننده  مشخصات 
احداث كارخانه سيمان در آن منطقه، آنها را تأييد يا رد كند. متقاضي هم مي تواند 
تأييد  صورت  در  ببيند.  را  خود  تأسيس  جواز  درخواست  نتيجه  سيستم،  به  ورود  با 
درخواست، متقاضي بايد مشخصات طرح خود را براي احداث كارخانه سيمان با پر 
كردن صفحه مشخصات طرح، براي سازمان صنايع و معادن ارسال كند. كارشناس 
ببيند، برای  به سيستم، طرح هاي رسيده را  با ورود  سازمان صنايع و معادن مي تواند 
احداث  محدوده  تحليل  نتايج  به همراه  استعالم  يك  طرح  هر  براي  بيشتر،  اطمينان 
استعالم هاي  نتيجه  ارسال،  ديگر  سازمان هاي  به  الكترونيكي(  )به صورت  كارخانه 
انجام شده را به صورت الكترونيكي پيگيري و با توجه به مجموع پاسخ استعالم هاي 
رسيده و مشخصات طرح، آن را تأييد يا رد كند. با تأييد طرح، متقاضي، جواز تأسيس  

دريافت مي  كند )شكل 13(.

4- نتیجه گیري
نداشتن توجه كافي به مالحظات زيست محيطي، استفاده نكردن از داده هاي مكاني 
از جمله مشكالت فعلي صدور مجوزهاي صنعتي و  فرايند،  بودن  مناسب و زمان بر 
معدني در كشور است. در اين پژوهش، روشي جديد مبتني بر سيستم هاي تحت وب 
و پردازش داده هاي مكاني در قالب دولت الكترونيك، براي رفع مشكالت باال ارائه 
 synchronized geo-processing و امتحان شد. از ويژگی های مهم اين سيستم، قابليت
است كه تحليل هاي برخط )online( مكاني در محيط دولت الكترونيك و ارائه نتيجه 

به كاربر را فراهم مي كند. كاربرد اين روش در ادامه شرح داده شده است. 
     دستاوردهاي كلي حاصل از امتحان عملي روش جديد كه نشان دهنده تفاوت هاي 

سيستم پيشنهادي با فرايند كنونی نيز هست به شرح زير است:
     - با وجود سيستم هاي تحت وب اطالعات مكاني در هر يك از سازمان هاي مرتبط، 
تصميم گيري  نياز  مورد  مكاني  داده هاي  به  استان  معادن  و  صنايع  سازمان  دسترسي 
براي صدور مجوز و استفاده از آنان آسان مي شود. افزون براين، با توجه به فراوانی 
براساس تحليل هاي  تناسب مكان احداث كارخانه، تصميم گيري  بر  عامل هاي مؤثر 
مكاني، دقت بيشتري نسبت به )صرفاً( به كارگيری دانش كارشناسي دارد. اين يكي از 

تفاوت هاي روش سيستم پيشنهادي با فرايند كنونی است.
صنعتي،  و  معدني  مجوزهاي  صدور  فرايند  بودن  زمان بر  داليل  از  يكي   -      
سنتي  به شكل  بی شمار  سازمان هاي  از  مختلف  استعالم هاي  دريافت  مراحل 
به  ورود  محض  به  جديد،  پيشنهادي  فرايند  در  است.  كاغذي  به اصطالح  و 
بر  تكيه  با  مكاني  اطالعات  وب  تحت  سيستم هاي  درخواست،  مورد  محدوده 
synchronize geo-processing به تحليل محدوده احداث كارخانه می پردازند و در 

صورت همخوانی نداشتن آن با دستوركارها و شرايط درخور، جواب منفي را به متقاضي 
نياز به صرف زمان  بنابراين، برخالف فرايند كنونی، متقاضي بدون  اعالم مي دارند. 
بسيار طوالني )گاه تا 2 سال( و طي فرايندهاي پيچيده، بی درنگ تعيين تكليف مي شود.
Synchronize geo-processing از نكات قابل توجه سيستم پياده سازي شده است كه 

تاكنون كمتر در دولت الكترونيك به آن پرداخته شده است.

     - از آن جايی كه در تحليل محدوده احداث كارخانه، عامل هاي زيست محيطي 
مغايرت  هرگونه  وجود  صورت  در  می شوند،  گرفته  نظر  در  نيز  طبيعي  منابع  و 
مالحظات  با  معدن(  كشف  )يا  كارخانه  احداث  درخواست  مورد  محدوده  ميان 
را متوقف  ثبت درخواست  فرايند  ادامه  منفي  با دادن جواب  زيست محيطي، سيستم 
با  مجوز  صدور  شخصي،  اعمال نظرهاي  برخي  از  فارغ  ديگر،  بيان  به  مي سازد. 
بر قابليت با تكيه  رعايت كامل مالحظات زيست محيطي انجام مي گيرد. اين امكان 

 synchronize geo-processing سيستم پيشنهادي حاصل شده است.
از  مستقيم  استعالم  انجام يك  ابهام،  رفع هرگونه  برای  پيشنهادي،  فرايند  در   -      
سازمان هاي مرتبط پيش بيني شده است. اين استعالم به صورت الكترونيك و با استناد 
به تحليل هاي انجام شده صورت مي پذيرد. به بيان ديگر، بر خالف فرايند كنونی، در 
فرايند پيشنهادي شخص متقاضي درگير فرايند پيچيده استعالم نمي شود و اين امر به 

شكلي ساده و الكترونيكي توسط سازمان صنايع و معادن استان انجام مي گيرد.
دسترسي  پيشنهادي،  براساس روش  است،  فهم  قابل  باال  نتايج  از  كه  همانگونه       
متقاضي احداث صنعت به اطالعات مورد نياز آسان شده است. افزون بر اين، فرايند 
پيچيده صدور مجوزهاي صنعتي و معدني با يك فرايند ساده مبتني بر سيستم اطالعات 
مكاني تحت وب جايگزين شده است. بنابراين، از ديدگاه دولت الكترونيك، تعامل 
دولتي  سازمان هاي  دسترسي  همچنين  است.  شده  حاصل   )G2C( شهروند  و  دولت 
به اطالعات يكديگر و تعامل آنها با هم براي دريافت و پاسخگويي به استعالم ها بر 
پايه سيستم اطالعات مكاني تحت وب به طور قابل توجهي آسان شده است. بنابراين 
تعامل دولت با دولت )G2G( حاصل شده است. در نتيجه در روش پيشنهادي، صدور 
به  توجه  با  مي شود.  انجام  الكترونيك  دولت  قالب  در  صنعتي  و  معدني  مجوزهاي 
اينكه اطالعات، سيستم ها و تحليل هاي مورد استفاده در ايجاد اين دولت الكترونيك، 

مكاني هستند، دولت الكترونيك مكان محور ايجاد شده است.
     برای عملياتي شدن چنين سيستمی، وجود قوانين، آيين نامه ها و سياست هاي جديد 
در زمينه مديريت اطالعات مكاني، جايگزيني تحليل هاي برخط مكاني با استعالم های 
سنتي، فرهنگ سازي و لزوم ايجاد و استفاده از دولت الكترونيك مكان محور، فراهم 
آوردن بستر و زيرساخت ارتباطي و شبكه مناسب، رفع مشكالت به اشتراک گذاري 
داده هاي مكاني )نظير مسائل امنيتي و فرهنگي( و ... ناگزير است. اين مهم، بر پايه مفاهيم 
و چارچوب هاي زيرساخت هاي داده مكاني قابل دسترسی است كه زمينه پژوهشی آينده 
نگارندگان را تشكيل مي دهد. افزون براين، توسعه سيستم نمونه كنونی به سوی ايجاد 
وب سرويس هاي مكاني تعامل پذير، زمينه ديگر پژوهش های آينده پژوهشگران است.  

سپاسگزاری
معين  مهندس  و  ميرمحمدي  مهندس  راهنمايي های  از  مي دانند  الزم  نگارندگان 
)كارشناسان سازمان صنايع و معادن استان تهران(، مهندس عبدالهي )كارشناس اداره 
زيست محيطي  ارزيابي  )كارشناس  مهندس حيدري  تهران(،  استان  طبيعي  منابع  كل 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران(، كارشناسان محترم شركت آب منطقه اي، اداره 
كل راه و ترابري، شركت برق منطقه ايي و اداره امور اراضي استان تهران در تعيين 
فرايند كنونی صدور مجوز احداث كارخانه سيمان قدرداني كنند. در پايان از زحمات 
مهندس حسين چهرگاني )مدير فني كارخانه سيمان تهران(، در شناخت فرايند توليد 

سيمان تشكر ويژه می شود.
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بهبود فرایند صدور مجوزهاي معدني و صنعتي بر پایه دولت الکترونیک مکان محور ...

شكل 1- فرايند كنونی صدور مجوز احداث كارخانه سيمان.

.WebGIS شكل 2- طراحي سيستم پيشنهادي بر مبناي

شكل 3- فرايند جديد صدور مجوز احداث كارخانه سيمان.

شكل 4- صفحه خوش آمدگويي.

ارائه درخواست، مدارک و موافقت اصولی
2 و طرح پيشنهادی به اداره كل محيط زيست

3

41

a

a

b

b

0

- اداره كل حفاظت محيط زيست استان
- سازمان حفاظت محيط زيست كشور

غربال سازی 
)كميته ارزيابی
 استان( نياز به

ارزيابی جامع؟

گواهی  درخواست  ارائه 
كشف به سازمان صنايع 

متقاضی  درخواست  ارسال 
به معاونت معدنی

استعالم از سازمان ها و ادارات 
با توجه به قانون

و  مدارک  درخواست،  ارائه 
آب  امور  به  اصولی  موافقت 

منطقه مربوطه

تهيه گزارش  پرونده و  تشكيل 
از طريق بازديد كارشناسان

ارسال گزارش به شركت آب منطقه ای  
استان )واحد آبهای سطحی(

اعالم نتيجه به 
واحد آبهای سطحی

گروه  به  گزارش  ارسال 
حفاظت و پايش منابع آب

بررسی گزارش

ارسال به امور آب
منطقه مربوطه

نياز به تكميل
گزارش

ارائه درخواست، مدارک و موافقت 
اصولی به اداره كل راه و ترابری

ارائه درخواست مدارک 
و موافقت اصولی سازمان 

صنايع و معادن

- بررسی موضوع 
- تعيين اراضی ملی و يا 

دولتی )اراضی موات(
- بررسی بال معارض 

مراتب و بال مانع بودن شده  مطرح 
استعداد  كميته  در 

يابی شهرستان

مراتب  شده  مطرح 
استعداد  كميته  در 

يابی اداره كل

بررسی پرونده

بررسی نتيجه

ارسال موارد ارائه 
مديريت  به  شده 

امور اراضی

معرفی به اداره منابع طبيعی 
شهرستان مطرح

وضعيت  صورت  فرم  ارسال 
كشاورزی  جهاد  به  اراضی 
شهرستان جهت تكميل پرونده

وضعيت  صورت  فرم  ارسال 
به همراه صورت  نتيجه  اراضی، 
جلسه كميته  مديريت امور اراضی

مديريت  به  پرونده  ارسال 
امور اراضی

نقض مدارک

بررسی طرح بر 
اساس سوابق 
طرح و مجوز 

استعداد  كميسون  به  معرفی 
يابی اداره كل منابع طبيعی

وضعيت  صورت  فرم  ارسال 
همراه  به  نتيجه  اراضی، 
صورت جلسه كميته اداره كل

تكميل پرونده  با مدارک الزم 
و استعالم از:

- اداره ميراث فرهنگی
- اداره محيط زيست

- سازمان مسكن وشهرسازی
- اداره راه و ترابری

- اداره گاز
- شركت آب منطقه ای

- اداره دارايی

بررسی
 درخواست

تهيه طرح بر اساس مفاد صورت 
توسط  راه  استاندارد  و  جلسه 
معاونت  به  ارائه  و  متقاضی 

راه داری

برای  الزم  تجهيزات  تعيين 
احداث كارخانه نسبت به جاده

بررسی طرح )اداره 
 تاسيسات و ايمنی راه ها(

دادن مجوز به متقاضی

اعالم نتيجه به جهاد
 كشاورزی شهرستان

در صورت مثبت بودن
ارائه ابالغيه شهرستان به مديريت 

امور اراضی جهت اجاره زمين

- معرفی به دفترخانه های عامل جهت بستن قرارداد 
- امضا استاد توسط متقاضی و مديريت امور اراضی 

و بستن قرارداد اجاره

به  قرارداد  و  اسناد  ارسال 
مديريت امور اراضی

جهاد  به  تحول  و  تغيير  دستور 
جهت  شهرستان  كشاورزی 

تحويل زمين به متقاضی

كميسيون غير
 كشاورزی

بررسی طرح )اداره 
نگهداری راه و ابنيه فنی(

تعهد حسن انجام كار

 اعالم نتيجه به متقاضی

سازمان  به  درخواست  عين  ارسال 
حمل و نقل پايانه های استان

تنظيم نامه ها

ثبت معدن به نام متقاضی

اعالم نتيجه
 به متقاضی

اعالم  به متقاضی

اعالم  به متقاضی

اعالم  به متقاضی

اعالم  به متقاضی

عدم تأييد

عدم تأييد

عدم تأييد

عدم تأييد

عدم تأييد

عدم تأييد

عدم
عدم تأييد تأييد عدم تأييد

عدم تأييد

0

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

بررسی نتايج استعالم ها

عمليات  گزارش  ارائه 
اكتشاف توسط متقاضی

درخواست  بررسی 
كارشناسان  توسط 

معاونت معدنی انجام ارزيابی مقدماتی  و 
ارسال گزارش ارزيابی

 اجمالی به كميته ارزيابی

بله

بله

تأييد

نياز به
 تكميل

 دارد

ناتشخص

انجام ارزيابی جامع و ارسال به
 دفتر ارزبابی زيست محيطی

بازنگری نهايی
نياز به تكميل گزارش

ارزيابی جامع؟

عدم تصويب طرح

تصويب طرح

بازنگری اوليه
نياز به 

ارزيابی جامع؟

خير

خير

سازمان صنايع ومعادن

- اداره کل منابع طبيعی
- سازمان جهاد کشاورزی

شرکت سهامی 
آب منطقه ای

 اداره کل راه
و ترابری

تاسيس  جواز  درخواست  ارائه 
توسط متقاضی به دبيرخانه سازمان

ارائه درخواست به معاونت برنامه ريزی، 
توسعه و نوسازی توسط دبيرخانه

بررسی درخواست 
توسط كارشناسان 

تكميل مدارک معاونت برنامه ريزی
توسط متقاضی ارائه فرم پرسش نامه جواز 

تأسيس و فرم مشخصات 
طرح به متقاضی

و  اقتصادی  و  فنی  توجيه  طرح  تهيه 
تسليم آن به سازمان توسط متقاضی

استعالم از سازمان ها با توجه به قانون 
و نظر كارشناسان توسط متقاضی

1-  سازمان جهاد كشاورزی و اداره منابع طبيعی
2- اداره كل حفاظت محيط زيست

3- شركت سهامی آب منطقه ای
4- اداره كل راه و ترابری
5- شركت برق منطقه ای

ارائه  صدور جواز تأسيس و 
به متقاضی

نقص مدارک

بررسی 
نتايج 

استعالم ها

بررسی توسط
 كارشناسان

ساير سازمان ها
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نرگس بابازاده و همكاران

شكل 5- الف( صفحه نمايش و دريافت اطالعات، ب( صفحه نمايش 
و دريافت اطالعات.

شكل 6- تحليل محدوده معدني.

شكل 7- صفحه دريافت درخواست گواهي كشف.

شكل 8- نقشه محدوده مورد درخواست.

شكل 9- صفحه ارسال استعالم.

شكل 10- صفحه مشاهده نتيجه درخواست.

شكل 11- مراحل تحليل محدوده احداث كارخانه.

شكل 12- تحليل احداث كارخانه سيمان.

شكل 13- صفحه مشاهده جواز تأسيس.

الف

ب
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بهبود فرایند صدور مجوزهاي معدني و صنعتي بر پایه دولت الکترونیک مکان محور ...

References
Alsheha, B. A., 2007- The e-government program of Saudi Arabia Advantages and challenges, Finance and Economics Department, King Fahd 

University of Petroleum and minerals.
Aronoff, S., 1989- Geographic Information Systems: A Management Perspective. Ottawa, WDL Publica-tions.
Babazadeh, N., Mansourian, A., Farnaghi, M. & Taleai, M., 2008- WebGIS Enabled e-Government: A case Study of  Natural Resource 

Management, World Applied science Journal 3(supple 1):17-24,2008 ISSN 1818-4952, IDOSI publications.
Bonham, G. M., Seifert, J. W. & Thorson, S. J., 2009- The transformational potanthial ofe-government:the role of political leadership, 

proceedings of 4th pan Europan International Relation conference ,university of Kent,UK.
Chehregani, H., 2004- Environment Engineering in Cement Industry, Hazegh Publishers.
Chen, Y., Hu, Q., Zhou, Y. & Xiong, C., 2009- An Overview on Open Source GIS Software with its Typical Applications, China National 

Knowledge Infrastructure Journal: :SUN:CHRK.0.2009-01-014.
Darvish,  M., 2006- Establishing Cement Factory in Margoon Research Station, available in http://biaban.darvish.info/archives/388, visited on 

December 2009.
December, J., 2008- Developing Information Content for the World Wide Web, http://www.december.com/web/develop/overview.html,visited 

on December 2008.
Javadi, H., 2006- Environmental issues of Tehran great design sewage,The second seminar in the capital construction, Tehran University 

campus technical college.
Joshi, P. K., Pani, P., Mohapartra, S. N. & singh, T. P., 2009- Geoinformatics for Natural Resources Management, Nova Science Publishers, USA 2009 .
Khalid, M. A. & Sadiq, M. S., 2002- E-Governance - Where We Stand?, The World Bank Group The Fourth Mediterranean Development 

Forum (MDF4), Amman, Jordan, October 6-9, 2002.
Kifle, H., 2008- Public sector innovation: The case of e-government in Brunei, Unpublished PhD Thesis University of Manchester.
Kolochalam, S., 2002- An overview of E-Government, International Symposium on Learning Management and Technology Development in 

the Information and Internet Age . The convergent path of public and private Organization University of Bologna November 2002.
Mansourian, A., Rajabifard, A., Valadan Zoej, M. J. & Williamson, I. P., 2006- Using SDI and Web-Based Systems to Facilitate Disaster 

Management, Journal of Computers and GeoSciences, 32(6), pp. 303-315, April 2006
Mohhamed, A., 2008- Transformation towards E-government  in The Kingdom of Saudi Arabia, Doctoral Thesis, The school of computing, 

CCSR,De Montfort univerdity.
Molenaar, M., 2006- Good governance, good geo-info. GIM International, The global magazine for geomatics.
Mosavi, A., 2008-Golestan Cement Factory Will be inconvenience, Eatemad Newspaper.
Nielsen, M., 2006- Using NetTopologySuite in SharpMap, http://www.sharpgis.net/post/2006/05/18/Using-NetTopologySuite-in-SharpMap.

aspx, visited on June 2008
Peng, Z. R. & Tsou, M. H., 2003- Internet GIS: distributed geographic information services for the internet and wireless networks, Wiley: John 

Wiley & Sons, Inc.
Rhind, D., 1999- Key economic characteristics of information, Ordnance Survey, U.K.
Woolley, R., 2000- Web Application Development Methodology, www.governor.state.ut.us/CIO/Docs/Architecture/WebMethod8.14.pdf, 

August 14, 2000, visited on December 2008.

.)Mohammed, 2008; Kifle, 2008( جدول1 - پيشرفــت دولــت الكترونيكــي در كشورهــاي مختلــف

پيشرفت دولت الکترونيکيکشور

آمريكا

رشد  به  اطالعات،  و  خدمات  ارايه  براي  اينترنت  از  امريكا  دولت  استفاده 
و  تجارت  زمينه هاي  در  شديد  تغييرات  است.  بخشيده  سرعت  كشور  آن  صنعتي 
ميان شهروندان و  رابطه  مكانيزه،  به صورت  ارايه خدمات  و  الكترونيكي  بازرگاني 
پروانه  مي توانند  افراد  جورجيا،  ايالت  در  نمونه  براي  است.  كده  آسان   را  دولت 
در  يا  كنند؛  دريافت  دولت  از  برخط  به صورت  را  قايقراني  يا  شكار  ماهيگيري، 
جواب  و  سؤال  هرگونه  و  مالياتي  اظهارنامه هاي  پركردن  امكان  ديگر،   ايالتي 
است. شده  امكان پذير  الكترونيكي  پست  از  استفاده  با  مالياتي  كارگزاران  با 

ژاپن

ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط است كه عبارتند از:
.)G2C( معرفي نقش فناوري اطالعات در ارتباط با رابطه ميان دولت و شهروندان -

.)G2B( ارتباط ميان دولت و بخش بازرگاني -
- رقومی كردن وزارتخانه ها و سازمان ها يا  رقومی كردن عملكرد دروني سازمان هاي 

.)G2G( اجرايي

استراليا

- ارائه همه خدمات رفاه عمومي به صورت الكترونيكي بر روي اينترنت.
- تأسيس يك مركز اطالعاتي به عنوان مكاني براي دستيابي به اطالعات خدمات 

دولتي.
- امكان پرداخت الكترونيكي قبض ها به دولت.

- تأسيس يك اينترانت دولتي براي ارتباطات برخط امن.

كانادا

دولت الكترونيكي بر اساس اصول زير تأثيرگذار بوده است:
- پاسخگويي به تقاضاهاي عمومي براي داشتن دولتي پاسخگوتر.

- داشتن دولتي با كمترين هزينه اقتصادي.
- ويژه كردن منابع دولتي براي افراد شايسته تر.

چين

پروژه دولت برخط، پنج مورد مهم را پوشش مي دهد: 
- انتقال كليه اطالعات دولتي همچون قوانين، وظايف و ساختارهاي سازمان هاي 

دولتي به اينترنت، به گونه اي كه توسط مردم قابل استفاده باشد.
- اسناد دولتي، بايگانی ها و بانك هاي اطالعاتي به صورت برخط قابل دسترسي است. 

- كليه امور اداري روزانه به صورت برخط انجام مي شود.
- افزايش قابليت مديريت برخط مديران دولتي. 

- انجام كليه امور تجاري به صورت برخط.

فنالند

دولت الكترونيكي باعث گسترش موارد زير شده است:
- اشتراک اطالعات ميان مؤسسات دولتي.

- استفاده از نامه هاي الكترونيكي.
- پرداخت الكترونيكي در برخی موارد.

- تجارت الكترونيكي.
- استفاده از كارت هاي هوشمند.
- استفاده از كيوس هاي اينتزنتي.

- وجود ارتباطات و اسناد به صورت الكترونيكي.


