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 1الکترونیکمقدمه اي بر مفاهیم و اهداف دولت  -1

از دولت الکترونیک به عنوان ابزاری جهت توسعه نام برده می شود که چنانچه به صورت موثر به کار گرفته شود نقشی مهم 

در ریشه کن سازی فقر، حفاظت از محیط زیست، ارتقای مشارکت اجتماعی و ایجاد فرصت های جدیدد اقتصدادی ایفدا هواهدد     

. تاکنون تعاریف متعددی برای دولت الکترونیدک عندوان گردیدده اسدت. در یدک      (9313 ران،یاطالعات ا ی)سازمان فناورنمود 

 یسدطح دسترسد   شیجهدت افدزا  ( ICT2و ارتباطدات )  اطالعدات  یاسدتفاده دولدت از فنداور    یبه معندا  کیدولت الکترونتعریف، 

می باشد به گونه ای ات برهط به هدمات و اطالع یبخش هصوص هایو شرکت یکارکنان بخش عموم ،یشهروندان، مراکز دولت

گویی بیشتر دولت در قبدال شدهروندان را   پاسخ ارتقا بخشیده ویابی بهتر به اطالعات  دست اسطهدولت را به و ییکاراکه این امر، 

گیدری از   بهدره (. در تعریفی دیگر، دولت الکترونیک به معندای  Layne and Lee, 2001; ASPAC, 2002میسر می سازد )

سداعت شدبانه روز و    24عات به منظور اطالع رسانی و ارائه هدمات به شهروندان از طریق اینترنت یا دیگر ابدزار، در  فناوری اطال

اسدتفاده از  در تمام ایام هفته است که غالبا این امر با تغییر و تحول در شیوه ارائه هدمات دولت به شهروندان همراه هواهدد بدود.   

ICT از دیگر کارکردهای مهدم دولدت الکترونیدک عندوان گردیدده      آماده سازی هدمات دولتی و پشتیبانی از عملیات ه منظورب ،

، توسعه زیرساهت های مخابراتی موردنیداز و توسدعه   3. همچنین غالبا سه بعد دسترسی به هدمات برهط (Fraga, 2002)است 

اطالعدات   ی)سدازمان فنداور  ناد قرار می گیدرد  سرمایه انسانی به عنوان شاهص هایی مهم در ارزیابی دولت الکترونیک، مورد است

 .   (9313 ران،یا

تاکنون مدل های مختلفی برای تحقق دولت الکترونیک عنوان گردیده است. از جمله این مدل ها می توان به تحقدق دولدت   

( ارائده هددمات   3،  5افتده یبهبدود   یهددمات اطالعدات  ( ارائده  2، 4( ارائه هدمات اطالعاتی مقدماتی9الکترونیک در چهار مرحله :

. در مرحله نخست، اطالعاتی در رابطه با سیاست (9313 ران،یاطالعات ا ی)سازمان فناوراشاره نمود  7( هدمات متصل4و  6تبادلی

های عمومی، قوانین، مقررات، اسناد و انواع هدمات ارائه شده، در وب سایت های دولتی در اهتیار آحاد جامعه قرار داده شده و 

دسترسی شهروندان به اطالعات به روز و نیز اطالعات بایگدانی شدده فدراهم مدی گدردد. در مرحلده دوم، امکدان برقدراری         امکان 

ارتباطات یک طرفه یا دوطرفه ساده میان دولت و شهروندان با استفاده از وب سایت های دولتی میسدر مدی گدردد. از جملده ایدن      

فدرم هدای    کاربردی یدا ارائده درهواسدت از سدوی شدهروندان بده منظدور دریافدت         ارتباطات، امکان دریافت فرم ها و برنامه های

از طریق وب سایت های دولتدی فدراهم    هروندانارتباط دوطرفه با ش غیرالکترونیک، قابل ذکر می باشد. در سومین مرحله، امکان

                                                 
1
 E-Government 

2
 Information and Communication Technology 

3
 Availability of Online Services 

4
 Emerging information services 

5
 Enhanced information services 

6
 Transactional services 

7
 Connected Services 
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 و نامده یگواه تدرهواسد  اید  یمالیدات  یهدا فرم نید آنال پرکردن یی مانندتراکنشهااز جمله این هدمات، می توان به انجام . می شود

الکترونیدک در   یو راهکارهدا  نید هدمات آنالدر مرحله آهر )هدمات متصل(، . اشاره نمود ی موردنیازپروانه و مجوزهاصدور 

ی هدا  بدا اسدتفاده از برنامده    یدولتد  یدسدتگاهها  میدان  و اطالعات فراهم شده است کپارچهصورت ی ها به بخشها و وزارتخانه میان

بسدتر ززم جهدت مشدارکت     تغییدر نمدوده و   محدور شهروند محور به  دولتها از دولت حقیقت رویکرد. در انتقال می یابد کپارچهی

  بیشتر شهروندان فراهم می گردد.

، 1، دولت با کسب و کار8دولت با شهروندانتعامالت و ارتباطات در دولت الکترونیک، غالبا تحت عناوین تعامل میان 

مورد اشاره قرار می گیرد. در تعامل میان دولت و شهروندان، با به کارگیری سامانه های  99و دولت با کارمندان 91تدولت با دول

مورد نیاز، امکان دریافت هدمات و اطالعات موردنیاز شهروندان به صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری به سازمان های 

ها اعم از  دولت با شرکت و کسب و کار، برقراری تعامالت الکترونیک میاندولتی فراهم می گردد. در تعامالت میان دولت 

سامان  ی مورد توجه قرار گرفته و تبادل هدمات و اطالعات موردنیاز به صورت الکترونیکو تجار یصنعت ،یهدمات یها شرکت

ارد حائز اهمیت بوده که در قالب دهی می گردد. تعامالت دستگاههای دولتی با کارکنان هود در بستر الکترونیک از دیگر مو

تعامل دولت با کارکنان مورد اشاره قرار می گیرد. تهیه سامانه های موردنیاز پرسنل جهت دسترسی به هدمات و اطالعات 

ها و  دستگاه انیم موردنیاز از نکات قابل توجه در این حوزه هواهد بود. در تعامالت میان دولت با دولت، ارائه هدمات

توجه  .صورت می پذیرد کیبه صورت الکترون ماتاستعال انجام دهی گردیده وبه صورت الکترونیک سامان  یدولت یاه سازمان

به این نکته ضروری است که در دولت الکترونیک، پورتال دستگاه تنها راه ارائه هدمات الکترونیک نبوده و استفاده از سایر ابزار 

 نظیر تلفن گویا، ارائه هدمات مبتنی بر موبایل و .... نیز مورد توجه می باشد. 

  نقشه راه دولت الکترونیک كشور و كارگروههاي موردنیاز -2

اجرایدی توسدعه    –، مشتمل بر دو بخش ضوابط فندی (9313اطالعات،  یفناور یعال ی)شوراقشه راه دولت الکترونیک ایران ن

به دستگاههای اجرایدی کشدور ابدال      9313دولت الکترونیک و آئین نامه توسعه هدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی درسال 

داف و انجام برنامه ریزی های مورد نیاز کشور در این حوزه مورد استناد قرار   می گردیده و به عنوان سندی بازدستی در تعیین اه

هوشه تقسدیم بنددی گردیدده اندد کده دسدتگاههای اجرایدی هدر هوشده           94گیرد. در این  نقشه راه، دستگاههای اجرایی در قالب 

در راسدتای تحقدق اهدداف هوشده عهدده دار      بیشترین تعامل و همکاری را جهت تبادل اطالعات وانجام هماهنگی های موردنیداز  

نشان داده شده اسدت. ززم بده ذکدر اسدت در ایدن       9هواهند بود. اسامی این هوشه ها به همراه دستگاه متولی هر هوشه در جدول

 نقشه راه، وزارت کشور به عنوان متولی هوشه امور داهلی کشور لحاظ گردیده است. توجه به این نکته ضروری است که باتوجه

                                                 
8
 G2C (Government to Citizen) 

9
 G2B (Government to Business) 

10
 G2G (Government to Government) 

11
 G2E (Government to Employees) 
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به ارزیابی های دوسازنه سازمان ملل متحد از کشورهای جهان در حوزه دولت الکترونیک و بابررسی جایگاه کشور در این حوزه 

(، ضدرورت توجده بده ایدن نقشده راه و تدال  جهدت        2198کشور در سال  913از میان  86در جدیدترین ارزیابی انجام شده )رتبه 

 احساس می گردد. مربوطه بیش از پیشدستیابی به اهداف 

 

 هوشه مورد اشاره در نقشه راه دولت الکترونیک کشور 94. اسامی 9جدول

 دستگاه متولی عنوان هوشه ردیف
 وزارت صنعت، معدن و تجارت  صنعت و تجارت  9

 یوزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشک سالمت و بهداشت  2

 وزارت امور هارجه لالمل نیامور ب  3

 وزارت كشور  امور داخلي كشور  4

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو اجتماع یفرهنگ  5

 وزارت نفت یانرژ  6

 یوزارت جهادکشاورز یو کشاورز یعیمنابع طب ست،یز طیمح  7

 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یاجتماع نیرفاه و تأم  8

 هیقوه قضائ ییحقوقی قضا  1

 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یو مال یاقتصاد  91

 وزارت اطالعات بحران تیریامنیت و مد  99

 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور ارتباطات و اطالعات  92

 یوزارت راه و شهرساز یحمل و نقل و شهرساز  93

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق آموز  و پژوهش  94
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دولت الکترونیک کشور، اقداماتی چند جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک لحاظ گردیده است که برهدی از        در نقشه راه 

 ارائه گردیده است: 9مهم ترین اقدامات موردنیاز به شرح ذیل بوده و دسته بندی این اقدامات نیز در قالب شکل

      زمان مددیریت و برنامده ریدزی کشدور )در احصدای      تهیه شناسنامه هدمات دستگاه منطبق با فرمدت اعالمدی از سدوی سدا

 هدمات، هدمات ارائه شده به مردم، سایر دستگاههای اجرایی و کسب و کار در اولویت می باشند(

   بازمهندسی فرآیندهای ارائه هدمات 

  استانداردسازی، توسعه و تکمیل درگاههای دستگاه های اجرایی، استانداری ها و فرمانداریها 

  ات الکترونیک و اطالعات مربوط به ارائه هدمات از طریق درگاه دستگاه اجراییارائه هدم 

  وکارهای وابسته به شبکه ملی اطالعاتهای اجرایی و واحدهای تابعه و کسب اتصال کلیه دستگاه  

   انجام استعالمات و تبادزت دستگاهی به صورت الکترونیک و با استفاده از مرکز تبادل اطالعات 

   سازی نظام جامع مدیریت دانش و حکمرانی فناوری اطالعاتو پیادهتدوین  

  ایجاد سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت دستگاههای اجرایی 

  ارائه آموز  های ززم به کارکنان و آحاد جامعه 

  )تبدیل رقومی ذهایر اطالعاتی موجود در دستگاه اجرایی )نظام ذهایر دیجیتال کشور  

   یاماکن کشور مبتن هیکل یپست ینشانرارگیری ق ( 92بر اطالعات مکان محورGNAF) 

  ایجاد منظومه ملی اطالعات مکان( 93محورNSDI)  

  ها و زیه اطالعات کاداستر کل کشور تهیه نقشه  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Geocoded National Address File (G-NAF) 
13

 National Spatial Data Infrastructure 
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 الکترونیک ایران . تکالیف عمومی دستگاههای اجرایی منطبق بر نقشه راه دولت9شکل

 

 مروري بر عناوين و برنامه هاي مطرح در حوزه توسعه دولت الکترونیک  -3

 در ادامه، برهی از مهم ترین عناوین و برنامه های موردنیاز در حوزه توسعه دولت الکترونیک ایران مورد اشاره قرار می گیرد:

 استفاده از كارت هوشمند ملي در توسعه دولت الکترونیک 3-1

کارت هوشمند ملی، به عنوان ابزاری موثر جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک برشدمرده شدده و گسدتر  کداربرد آن در     

دستگاههای اجرایی کشور از اهمیت بسزایی برهوردار می باشد. توجه به این نکته ضروری است که به کارگیری آن نقشدی مهدم   

وری( و کاهش حجم مکاتبات مربوطه ایفا هواهد نمود. برهی از  مهم تدرین  در ارائه هدمات الکترونیک )بی نیاز از مراجعه حض

 قابلیت های این کارت به شرح ذیل می باشد:

  :شناسايي 

کارت هوشمند ملی، دربرگیرنده اطالعات هویتی شخص نظیر نام، نام هدانوادگی و تداریت تولدد بدوده و بددین ترتیدب،       

مهم ترین و اصلی ترین کارکردهای آن بر شمرده می شدود. بددیهی اسدت شناسدایی     استفاده از آن در شناسایی هویت فرد از 

 الکترونیک اشخاص، نقشی موثر در پیشگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه ایفا هواهد نمود.
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  تيهو قيتصد: 

امکان ذهیدره  تصدیق هویت از دیگر کارکردهای اصلی کارت هوشمند ملی می باشد. در کارت هوشمند ملی عالوه بر 

تصویر فرد در کارت، امکان تخصیص رمز ورود و ثبت اثرانگشت شخص نیز وجدود داشدته و بددین ترتیدب امکدان تصددیق       

هویت کاملی میسر می باشد. در این صورت برای مثال می توان در ارائه هدمات، اثرانگشت متقاضدی را ثبدت نمدوده و آن را    

ی مورد مقایسه قرار داد و تنها درصورت تطابق آنها، انجدام عملیدات موردنیداز را    با اثرانگشت ثبت شده در کارت هوشمند مل

 آغاز نمود. با استفاده از این سناریو از تخلفات مرتبط با جعل هویت فرد جلوگیری به عمل می آید.  

  :امضاي ديجیتال 

امضای دیجیتال با استفاده از کارت هوشمند ملی از دیگر کارکردهای مهم لحاظ شده بدرای ایدن کدارت برشدمرده مدی      

شود. بدین ترتیب که با استفاده از امضای دیجیتال، امکان بررسی عدم دستکاری داده ها فراهم گردیده و مدی تدوان اطمیندان    

ارسال گردیده است. همچنین از حیث قانونی نیز امکدان عددم انکدار     حاصل نمود که داده دریافتی از طرف شخص مورد نظر

امضا میسر نمی باشد. توجه به ایدن نکتده ضدروری اسدت کده اسدتفاده از امضدای دیجیتدال از عوامدل مدوثر در ارائده هددمات             

بدرای مثدال شدخص     الکترونیک به آحاد جامعه و بدون نیاز به مراجعه حضوری آنها به دستگاههای اجرایی برشمرده می شود.

می تواند با استفاده از کارت هوشمند ملی هود درهواست یا سند ارسالی از سوی هود بدرای دسدتگاه ذیدربط را بده صدورت      

امضا شده ارسال نماید. در این حالت دستگاه اجرایی با بررسی امضای لحاظ شده، قادر به بررسدی صدحت درهواسدت ارائده     

 واند به ارائه هدمت بدون نیاز به مراجعه حضوری شخص اقدام نماید.  شده در فضای دیجیتال بوده و می ت

 14تحقق اهداف دموكراسي الکترونیک 3-2

فرآینددها و سداهتارهای    تاکنون، تعاریف متعددی برای دموکراسی الکترونیک عنوان گردیده است. در یک تعریف، ایجداد 

برقراری انواع ارتباطات الکترونیک میان دولت و شهروندان، رد و بدل کردن اطالعات، نظرسنجی، سرشماری  به منظورمورد نیاز 

، از اهدداف دموکراسدی   زمینه مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های دولت فراهم گردد به گونه ای کهو بحث و گفت و گو 

درگیرسداهتن مدردم در فرآینددهای     یات الکترونیدک )بده معندا   تعهد. ایجاد (Grönlund, 2001)الکترونیک برشمرده شده است 

تعامل میدان دولدت، شدهروندان و گدروه هدای ذینفدع( و        یسیاسی از طریق شبکه های الکترونیک(، همفکری الکترونیک )به معنا

تعداریف برشدمرده   دیگر هدمات سازمانی به صورت الکترونیک(، از ارائه نظارت الکترونیک )ناظر بر مدیریت هزینه، عملکرد و 

اهمیدت مقولده مدذکور تدا انددازه ای اسدت کده از دو مفهدوم دولدت           (.Riley, 2003باشدد)  یم کیالکترون یدموکراس شده برای

 . (Okot-Uma, 2001)نام برده می شود  95الکترونیک و دموکراسی الکترونیک تحت عنوان کلی حاکمیت الکترونیک
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 ,Meier)سطوح پیشنهادی برای دموکراسی الکترونیک مورد اشاره قرار گرفته است    2باتوجه به مفاهیم ذکر شده، در شکل

. باتوجه به این شکل، با استفاده از پورتال دستگاهی می توان زمینه ززم به منظدور تعامدل بدا شدهروندان را فدراهم سداهته و       (2009

ز و کارهایی نظیر تشکیل تازرهای گفت و گو امکان مباحثه الکترونیدک را در مدوارد مختلدف    سپس در سطحی بازتر با ایجاد سا

نظیر مقاطع پیش از رای گیری و انتخابات الکترونیک فراهم ساهت. بدین ترتیب شهروندان قادر به بحث و تبادل نظر در تازرهای 

اتخداذ تصدمیمات ززم ازدیگدر کارکردهدای ایدن مباحثدات        گفت و گو بوده و امکان دسترسی به اطالعات مدورد نیداز بده منظدور    

الکترونیک برشمرده می شود. ززم به ذکر است در مبحث مشارکت الکترونیک، ایجاد ایدن مشدارکت در سدطوح مختلدف نظیدر      

توجه باشدد،   سطوح سازمانی و نیز میان آحاد جامعه معنا پیدا می کند. در مواردی که ایجاد مشارکت الکترونیک در سازمان مورد

سازمان موظف به ایجاد زیرساهت های فنی موردنیاز هواهد بود. همچنین توجده بده ایدن نکتده ضدروری اسدت کده نبدود شدکاف          

دیجیتال در جامعه از عوامل مهم در ارتقای مشارکت الکترونیک بوده و در این حالت، استفاده از مشارکت شدهروندان در تحقدق   

مشداهده مدی گدردد، در     2یش کیفیت و مقبولیت طرح ها می گردد. همدان گونده کده در شدکل    پروژه های تعریف شده سبب افزا

نهایت برگزاری انتخابات الکترونیک از مهم ترین اهداف این حوزه بدوده کده باتوجده بده ماموریدت وزارت کشدور در برگدزاری        

 انتخابات، ضرورت توجه به مقوله مذکور بیش از پیش آشکار می گردد.  
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 (Meier, 2009). زیرسطوح پیشنهادی برای دموکراسی الکترونیک 2شکل
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 برگزاري انتخابات الکترونیک در كشور 3-3

همان گونه که اشاره گردید، رای گیری و در نهایت برگزاری انتخابات الکترونیک از مهم ترین اقدامات در راستای تحقق 

دموکراسی الکترونیک برشمرده می شود. باتوجه به این امر و به منظور تحقق انتخابات الکترونیک، مکانیزاسیون کلیه فرآیندهای 

شورای اسالمی، مجلس هبرگان رهبری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در قالب  چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس

سامانه جامع انتخابات در وزارت کشور صورت پذیرفته است. فرآیندهای پیاده سازی شده، دربرگیرنده فرآیندهای پیش از اهذ 

یر تجمیع آرا( و پس از آن )نظیر رسیدگی به رای )نظیر فرآیند ثبت نام داوطلبین و رسیدگی به صالحیت آنها(، روز اهذ رای )نظ

 شکایات انتخاباتی و امحای آرا( می باشند. 

در روز اهذ رای، تاکنون تجارب موفقی در به کار گیری تجهیزات اهذ رای و احراز هویت الکترونیک در شعب اهذ رای 

قرار گرفته و با بکارگیری آنها در انتخابات، کشور به عمل آمده است. طراحی تجهیزات مذکور در چندین مرحله مورد بازبینی 

(. احراز هویت رای دهندگان با استفاده از کارت ملی 3افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه های مربوطه حاصل می گردد )شکل

رای )و در آینده کارت هوشمند ملی( از دیگر اقدامات موثر صورت گرفته در این حوزه است که به عنوان جایگزینی مناسب ب

استفاده از شناسنامه در امر انتخابات بوده و نقشی موثردر جلوگیری از تخلفات احتمالی نظیر جلوگیری از آرای تکراری ایفا می 

نماید. ززم به ذکر است که در هر دوره برگزاری انتخابات، مستندات و آموز  های ززم از سوی ستاد وزارت کشور در سطوح 

کاران مربوطه قرار می گیرد. بدین ترتیب ضروری است تا تمهیدات موردنیاز جهت برگزاری مختلف در اهتیار دست اندر

انتخابات الکترونیک به صورت کامل به عمل آمده و دستورالعمل های اجرایی ارسالی از سوی ستاد وزارت کشور در امر 

 شعب اهذ رای در کشور هواهد بود. انتخابات با دقت اجرایی گردد. این امر زمینه ساز اهذرای الکترونیک در تمام

 
 . دستگاههای اهذ رای و احراز هویت الکترونیک3شکل
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16شهر هوشمند -4
 

باگستر  شهرنشینی و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده از فناوری های نوین در راسدتای بهبدود کیفیدت زنددگی     

ر گرفته است. در شهرهای کنونی، مباحثی نظیر ترافیک، لزوم مدیریت شهری و ارائه هدمات مناسب به شهروندان مورد توجه قرا

مناسب منابع، مدیریت مناسب پسماندها و ..... از مواردی هستند که ضرورت حرکت از شهرهای کنونی به سوی شهر هوشدمند را  

 هدای  سدتم یس میدان تبدادل هوشدمند اطالعدات     هید بدر پا  ، شهری است کهشهر هوشمندبیش از پیش آشکار می نمایند. در حقیقیت 

کمدک   بده  شده و لیهای تجاری و شهری تبد سیبه سرو لیاطالعات پس از تحل انیجر به عبارت دیگر .ردیگ یمختلف شکل م

 قید از طر یاطالعدات  انید جرهمچندین  . دید عمدل نما  دارترید تواند سالم تدر و پا  یو م افتهیشهری بهبود  ستمیاطالعات، اکوس انیجر

، برهی از مهدم تدرین تعداریف ارائده شدده بدرای شدهر        2در جدول  شود. یم تیریشهر هوشمند، کنترل و مد یتیچوب حاکمچار

 هوشمند ارائه گردیده است.
 

 رسداهتهای یو ز یو اجتمداع  یهدای انسدان   هیبر روی سدرما  حیگذاری صح هیشهری است که با سرمادر حقیقت شهر هوشمند 

می نماید و به عنوان روشی جهت رسیدن به مددیریت   نیرا تضم یبازی زندگ تیفیو ک داریپا ، رشد اقتصادیICTو مدرن  یسنت

محقق هواهد گردید.  هوشمندانه منابع و مشارکت مردم تیریمد تنها باموضوع  نیابدیهی است که  بهتر شهری مطرح شده است.

، هدمات اتیعمل ییکارا ،یزندگ تیفیو ک بردهبهره  امکانات گریاز فناوری اطالعات و ارتباطات و د همچنین یک شهر هوشمند

هواهدد  بده همدراه    یطیو مح یدر جنبه های اقتصادی، اجتماع یو آت یفعل ازهاییرقابت شهر را با در نظر گرفتن ن تیشهری و قابل

 & Parei) داشت. توجه به این نکته ضروری است که تاکنون مولفه های متعددی برای شهر هوشدمند لحداظ گردیدده اسدت. در    

Hamidi, 2017 هوشمند و حکومت  یهوشمند، مردم هوشمند، زندگ طیبودن هوشمند، مح اریس اقتصاد هوشمند،(، شش مولفه

 برای شهر هوشمند عنوان گردیده است. هوشمند
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 (9317. مروری بر مهم ترین تعاریف ارائه شده برای شهر هوشمند )فهم فام و حمیدی، 2جدول
 تعریف ردیف

9  
 نید و هوشدمند اسدت. بده ا    هماهندگ ی موجود در حدالت  یهای منابع و فناور ه یاستفاده از هم یشهر هوشمند بودن به معنا

 .توسعه داد کپارچهی یرا به گونه ا یمراکز شهر توانیم قیطر

2  
انجدام شدود، اقتصداد     یگذار هیسرما( ICTی )و فناور یو اجتماع یانسان یروین ه ینیکه در زم شودیهوشمند م یزمان ،شهر

 .ردیصورت پذ یدرست به یعیمنابع طب تیریمد باز باشد و یزندگ تیفیرشد باشد، ک یدارا

3  

حکومدت بدا اسدتفاده از     و اقتصداد  یرا بدرا  یهدر کدار   دید هوشدمند با  یشهرها (9وجود دارد:  این حوزهدر  یدو جنبة اصل

ی بد  یها هوشمند، داده زاتیاز سنسورها، تجه یشبکه ا هوشمند دربارة یشهرها (2انجام دهند.  دیجد یفکر یمهایپارادا

 مردم است.  یزندگ از یا هر جنبه در ICTه ی کپارچیو  درنگ

4  

دارد. گدرد    انید جر متعددد  ی هدا  مسدت یرسیز نیاطالعات اسدت کده بد   ه ی بر تبادل هوشمندان یشهر هوشمند مبتن کی

مؤثرتر و  ستمیاطالعات عمل هواهد کرد تا اکوس نیا یمبنا بر . شهرشودی شهروندان م یبه هدمات تجار لیاطالعات تبد

 داشته باشد. ریدپذیتجد

5  
 یطیآن هدم در شدرا  مدی آورد.   افدراد جامعده فدراهم    یرا برا یشادتر و سالم تر طیاست که شرا یشهر هوشمند شهر کی

 را همراه دارد. یجهان وی طیمح تسیز ،یاقتصاد ،یکه مسائل اجتماع زیچالش برانگ

6  
و  انید بن مردم، مؤسسات داندش  تیدارند که همراه است با هالق یو نوآور یریادگی یبرا ییباز تیهوشمند ظرف یشهرها

 دانش. تیریارتباطات و مد یبرا یتالیجید یها رساهتیز

7  

 یهدا  عملکرد شهرها از جنبده  بهبود بر دانش است که هدف از آنها یهالقانه و مبتن یراهبردها ه یجیهوشمند نت یشهرها

 ینیو کدارآفر  یاجتمداع  ،یانسدان  ةیاز سدرما  یبد یترک ییشهرها نیچن است. یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح تسیز ،یاستراتژ

 هستند.

8  
 یمهاسدت یبدر داندش، س   یمبتند  یهدا  شدغل  لکرده،یاز افراد تحص یبیآنها ترک رایدارند، ز ییباز یور هوشمند بهره یشهرها

 هالقانه هستند. یتهایو فعال یزیر برنامه

1  

دهدد، باعدث    شیرا افدزا  یکارآمد کند، لیبودن را تسه اریس با استفاده مناسب از اطالعات در تال  است تاشهر هوشمند 

عتر حل شود، اطالعدات  یو سرشده  ییشناسا مشکالت شودی. سبب مابدی وهوا بهبود آب تیفیو ک شود یانرژ ییجو صرفه

 شود. یگردآوری مشارکت و همکار یها برا شود و داده یبهتر ه یشود، از منابع استفاد یآور جمع بهترات میتصم یبرا

 است. موردنیاز اطالعات جذب و یزندگ تیفیبر ک یگذار هیسرما قی ق از طراله یاقتصاد جادیهدف از شهر هوشمند ا  91

99  

ارتقدا دهندد تدا هددمات      اطالعدات ی را با استفاده از داده، اطالعات و فناور ی  دارند عملکرد شهرالهوشمند ت یشهرها

مختلدف را   ندان یآفر نقدش  نیکرده و مشدارکت بد   نهیاداره و به را موجود یتهارساهیرا به شهروندان ارائه داده، ز یؤثرترم

 .گستر  دهند یو عموم ینوآورانه را در بخش هصوص یوکارها بکسی داده و مدلها شیافزا
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 دولت الکترونیکجزوه 

 مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمارتهیه شده توسط  

 11 از 11 صفحه

بدین ترتیب و باتوجه به آنچه ذکر گردید در یک شهر هوشمند، مولفه های ذیل تحت تداثیر قدرار هواهدد گرفدت. همچندین      

 قابل مشاهده می باشد: 4مهم ترین شاهص های موردتوجه در شهر هوشمند در قالب شکل

 امنیت عمومی 

 مدیریت پسماند 

 مدیریت ساهتمان 

 مدیریت شهر 

  آموز  و پرور 

  درمانبهداشت و 

 حمل و نقل 

 هدمات شهروندی 

 

 
 . مهم ترین شاهص های موردتوجه در شهر هوشمند4شکل

 

توجه به این نکته ضروری است که در راستای حرکت به سوی شهر هوشمند، بررسی تجربده کشدورهای پیشدرو در ایدن امدر      

محاسبه راهگشا می باشد. از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه شهر هوشمند می توان به آبرسانی هوشمند اشاره نمود که در آن 

 اهداف ذیل صورت می پذیرد:با  یآب در شبکه شهر عیوتوز رهیهودکار ذه

  لزاز منابع تا منا یکنترل آبرسان 

  در هر لحظه شرفتهیپ یاطالعات ازسنسورها افتیدر 
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 دولت الکترونیکجزوه 

 مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمارتهیه شده توسط  

 11 از 13 صفحه

  مصرف آب ساکنان شهر زانیم برآورد 

  و مسئوزن  یبه مقامات شهر یآبرسان یها برنامه عیسر یساز ادهیپ یبرا یریگ میتصم امکان 

  آبها  یهدررو زانیم کاهش 

  ییاز صرفه جو یناش یها نهینظر گرفتن مصرف آب توسط مصرف کنندگان با هدف کاهش هز ریز  

  از  یریبه منظور  جلوگ یموجود در شبکه آبرسان یها ها و نقص یو رفع هراب یریگیشهر به منظور پ رانیعمل مد سرعت

 شبکه یها یاز آب به علت هراب ییهدر رفتن حجم باز

 اشیاء و كاربردهاي آن مروري بر مفهوم اينترنت -5

 یم  فیرا توص یاشتون مورد استفاده قرار گرفته و جهان نیتوسط کو 9111بار در سال  نینخست یبرا ،97ءایاش نترنتیعبارت ا

دهندد آن هدا را   مدی  اجدازه   وترهدا یداشدته و بده کامپ   تدال یجید تیهود هو یجان، برا یب اءیاز جمله اش ،یزیکه در آن هر چ دینما

 تید هدر موجود  یاست که در آن برا ینینو یفناوربه عبارت دیگر اینترنت اشیاء  .(Ashton, 2009) ندینما تیریو مد یسازمانده

برچسدب               متندوع همچدون   اءیاش ریحضور فراگ اء،یاش نترنتیا. شودیفراهم می ارتباط یها شبکه قیطر امکان ارسال داده از

منحصدر   یباشد که با شبکه شدن و داشتن آدرسدها  یهوشمند و ... در اطراف ما م یها ی، حس گرها، عملگرها، گوشRFIDیها

 یتیهوشدمند، موجدود   یءدر آن هر شهمچنین  .ندیرا ارائه نما ازیمورد ن یسهایتعامل برقرار نموده و سرو گریکدیبه فرد قادرند با 

 (:et. Al, 2001 Miorandiمی باشد ) ریز یهایژگیو دارای که است

  به آنها ییو پاسخگو یورود یامهایپ افتیدر ییاز جمله توانا یارتباط ییحداقل توانا یدارا 

   بفرد منحصر ی شناسه کیدارا بودن 

   نیتوسدط ماشد   هواندا ی  بوده و آدرس، همان رشته یءاز آن ش یمعنادار فینام و آدرس مرتبط که نام توص کیداشتن 

 از آن استفاده نمود. یءارتباط با ش یبرا توانیاست که م

  یا هیپا یمحاسبات یتهایقابل یبره یدارا 

  (طور مثال حرارت، نور و .... بهی )کیزیف یها دهیجهت درک پد یزاتیمجهز به تجه 

های هوشمند متصل به شبکه اینترنت، اهمیت و حساسیت برنامه ریزی در حدوزه اینترندت اشدیاء    دستگاه باگستر  روزافزون 

قابل مشاهده مدی باشدد.    5احساس می گردد. هالصه ای از پتانسیل بالقوه موجود در این فناوری نوین در قالب شکلبیش از پیش 

 ارائه گردیده است. 6همچنین شماتیکی از کاربرد اینترنت اشیاء در شکل 
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 Internet of Things (IOT) 
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 11 از 14 صفحه

 
 . هالصه ای از دستاوردهای ناشی از به کارگیری اینترنت اشیاء5شکل

 

(.          بددین  9315 ،رانیا ءایاش نترنتیکتاب سال انشان داده شده است ) 7سازی این فناوری در شکلاکوسیستم کلی پیاده 

 داشته باشند. دسترسی داشته و آن را در کنترلمربوطه امکان میدهد تا به تجهیزات  به نهادهای مختلف IOTاکوسیستم ترتیب که 

بسدتر یدک    گوشی هوشمند یا تبلت، از راه دور و بر با استفاده از تجهیزاتی همچون قادر هواهد بود هر شخص یا شرکتیهمچنین 

نظر را  تجهیزات نیز دستور مورد نماید. متعاقبا یا اطالعاتی را از آنها دریافتنموده و ارسال  IOT شبکه، دستوراتی را به تجهیزات

کتداب  ) و به نمدایش گذاشدته شدود    دهو تحلیل ش تا تجزیه کرد هواهندرا از طریق شبکه ارسال  انجام داده یا اطالعات درهواستی

و ذهیدره داده   بدرای تجزیده و تحلیدل   نیز مکان های متعددی توجه به این نکته ضروری است که  .(9315 ،رانیا ءایاش نترنتیسال ا

اشاره نمود. بدین ترتیدب در   لیدیتابیس محو  سیستم ابری میتوان به که از آن جمله در این اکو سیستم وجود داردهای تولید شده 

 راستای پیاده سازی اینترنت اشیاء، مراحلی موردنیاز میباشد که مهم ترین این اقدامات به شرح ذیل است:

 

 
 داده یجمع آور 

 (یمخابرات یماهواره ها ایتلفن همراه، هطوط تلفن و  یشبکه ها ری)نظ یارتباط یشبکه ها قیاز طر یانتخاب یداده ها انتقال 

 داده نیو تخم یابیارز 

 به اطالعات قابل دسترس.     ییپاسخگو 
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 دولت الکترونیکجزوه 

 مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمارتهیه شده توسط  

 11 از 15 صفحه

 
 (9315 ،رانیا ءایاش نترنتیکتاب سال ا. شماتیکی از اینترنت اشیاء و کاربردهای آن )6شکل

 

 
 (9315 ،رانیا ءایاش نترنتیکتاب سال ا. اکو سیستم اینترنت اشیاء )7شکل
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 دولت الکترونیکجزوه 

 مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمارتهیه شده توسط  

 11 از 16 صفحه

ء به شرح ذیل قابل تقسدیم   مدی   ایاش نترنتیا یساز ادهیپ یچالش ها نیاز مهم تر یبرهعلی رغم مزایای فراوان این فناوری، 

 ارائه گردیده است(: 8باشد )شماتیکی از چالش ها و محرک های این حوزه نیز در شکل

  یریپذ اسیمق: 

زمان، حافظه  یتهایمحدود  لیآ نها به دل یساز ادهیدارد که پ ازیاز دستگاه ها ن یادیبه تعداد ز IOT یکاربرد یبرنامه ها

 ازمندین یادیز یکشور به دستگاه ها کیدر محدوده  ییروزانه دما راتییمثال محاسبه تغ یو پرداز  مشکل هواهد بود )برا

 طلبد.( یم را یادیز یبر داده ها تیریبوده و مد

  حوزه نیمورد استفاده در ا یپروتکل ها و پلتفرم ها انیم یفن یسازگار 

  یتیامنی هایازمندین 

  شده( لیو تحل یجمع آور ی)با توجه به گستره داده ها یهصوص میحر حفظ 

  تالیجیشکاف د شیافزا  

  هدمات محروم هواهند شد. یاریاز بس اءیاش نترنتیشدن ا ریندارند،درصورت فراگ یکه به شبکه مربوطه دسترس یافراد 

 

 
 (9315 ،رانیا ءایاش نترنتیکتاب سال اچالش ها و محرک های حوزه اینترنت اشیاء ). شماتیک 8شکل

 و كاربردهاي آن 18داده هاي كالن -6

درعصر حاضر و با پیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطات، داده به عنوان دارایی با ارز  تلقی گردیده و             برنامده  

برداری حداکثری از این دارایی با ارز  صورت پذیرفته است. بدین ترتیب که با گستر   ریزی های گسترده ای به منظور بهره

روز افزون استفاده از تلفن های هوشمند، به کارگیری اینترنت اشیاء، امکان جمع اوری داده از حسگرها و در نهایت حجم بازی 

  ن داده های در دسترس، تصمیمات کارامدتری اتخاذ گردد.داده های تولید شده، فرصتی استثنایی فراهم گردیده تا با تحلیل کال

باعنایت به آنچه ذکر گردید و با توجه به افزایش عظیم حجم داده ها، عبارت کالن داده در این حوزه مورد استفاده قدرار گرفتده   

 مورد استفاده می باشد. زیاد تغییر سرعت و تنوع حجم، است. ززم به ذکر است که عبارت مذکور برای توصیف داده هایی با
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 Big Data 



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 دولت الکترونیکجزوه 

 مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمارتهیه شده توسط  

 11 از 17 صفحه

درصورتیکه  ،نشده اشاره داشته بندی دسته و ساهتار غالبا بدون داده های از زیاد بسیار به عبارت دیگر، کالن داده به مقادیر

 با استفاده از الگوریتم ها و رو  های کارآمد طبقه بندی و پرداز  گردند، اطالعات مفیدی را دراهتیار قرار هواهند داد. 

 دریک تعریف، داده های کالن به مجموعه ای اطال ق می گردد که توسط رایانه های معمول نمی توان آنها را در یک دامنده 

  91مقددار  اصدلی  مولفده  سده (. همچنین بدرای داده هدای کدالن،    Chen et.al, 2014نمود ) پرداز  و مدیریت دریافت، قبول قابل

)شتاب ورود و هروج  داده ها( مورد اشاره قدرار گرفتده    29سرعت و )انواع مختلف منابع و داده( 21تنوع )اندازه مجموعه داده ها(،

ارائده گردیدده اسدت کده       22(. در برهی منابع نیز عالوه بر سه ویژگی یاد شده، مولفه چهارمی باعنوان ارز Laney, 2012است )

ززم به ذکر است که حجم داده در مبحث . (Paul, 2011) ایداهمیت سرمایه گذاری و پرداز  داده های مربوطه را آشکار می نم

داده های کالن با گذشت زمان و پیشرفت های حاصل شده در این حوزه، تغییر می نماید و در حال حاضر در تعداریف مطدرح در   

 Tian andد           )این حوزه به صورت داده هایی در محدوده چندین ترابایت تا چندین پتابایت و بدازتر مدورد توجده مدی باشد     

Zhao, 2014        در مبحث سرعت نیز، به موقع بودن جمع آوری و آنالیز داده ها و سدریع بدودن در هددایت آنهدا بده گونده ای کده .)

بیشترین استفاده از ارز  آنها حاصل گردد مورد توجه قرار گرفته است. تنوع داده های کالن نیز، ناظر بر انواع مختلف داده اعدم  

ساهتار می باشد. همچنین داده های مذکور می توانند از منابع متعددی اعدم از   بدون و یافته ساهتار یافته، ساهتار نیمه های هاز داد

گدرد اوری گردیدده و دربرگیرندده     ....و همدراه  های رایانه آنالین، تبلیغات اجتماعی، های شبکه های هوشمند، گوشی حسگرها،

 ,Hashem et.alساهتار هواهند بدود )  بدون یا و یافته ساهتار فرمت دو هر و .... در صدا متن، تصویر، انواع متفاوتی اعم از ویدئو

2015  .) 

باتوجه به اهمیت مبحث مذکور، کاربردهای متفاوتی برای داده های کالن مدی تدوان لحدظ نمدود کده بخشدی از کاربردهدای        

(. توجه به این نکتده ضدروری اسدت کده     9315ت و فناوری اطالعات، ارائه گردیده است )وزارت ارتباطا 1مربوطه در قالب شکل

کاربردهای فناوری کالن داده ها، باتوجه به نوع فعالیت به دسته های مختلفی قابل تقسیم می باشد که عموما از دومنظر وزارتخانده  

، 1کتده ضدروری اسدت کده در شدکل     ( قابل تقسیم بندی می باشد. توجه به ایدن ن 23ای و حوزه های کاربردی )سامانه های عمودی

 کاربرد این فناوری از دیدگاه سامانه های عمودی مورد اشاره قرار گرفته است. 

همان گونه که عنوان گردید، تحقق اهداف شهر هوشمند مستلزم به کدارگیری فنداوری هدای ندوین بدوده و در ایدن راسدتا بده         

مربوطه ایفا می نماید که مروری بر برهی از مهم ترین کاربردهدای  کارگیری مناسب داده های کالن نقشی موثر در تحقق اهداف 

 ارائه گردیده است.   3داده های کالن در تحقق شهر هوشمند در جدول
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  Volume 

20
  Variety 

21
  Velocity 

22
  Value 

23
  Vertical Systems 
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 11 از 18 صفحه

 

                            

                   
                  

              
       

              
     

                
           

                                    

             
      

               
      

                 
            

         

         
           
            

     

        
              

      
               

     

      
           
         

              
          

             
          

            
           
         
              

    

        
             
          
          

              
       
       
       
        

        
           

         
              

     

               
      

                  
            

                
         

                   
           

    

                 
         

                
     

                
                  

    

                
              
              

               
        

             
           
           

     

                
            

               
              
          

               
              
           
               

   

            
           
       

             
               

      

                   
              

    

      
             

               
         
       

               
             
             
       

           
       

          
                

          

            
              

              
      

             
               

      

               
               

    

            
            
           

        

           
     

             
            
               

    

                 
                 

     

               
           

               
               

     

                
             

    

               
               
            

                 
              

         
               
                

                
             
              

             
             
        

            
              

             
      

 
 (9315. مروری بر کاربردهای کالن داده ها )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 1شکل

 

 (9317کالن در شهر هوشمند )فهم فام و حمیدی، . کاربرد داده های 3جدول
 محدودیت ها مزایا اینترنت اشیاء استفاده هاص کاربرد

 بهداشت و درمان

 هوشمند
نظارت بر 

 یسالمت
ی دنیوشپ یدستگاه ها حسگرها،

 هوشمند
 عدم دقت یماریب عیسر صیتشخ

حمل ونقل 

 هوشمند
 تیریمد

 کارای ابیریمس
                هوشمند،ی ها لیاتومب

  RFIDها، نیدورب
، هودکار کیتراف تیریمد

 یرمس کارآمد  تیریمد
 تواند یم شبکه عدم اتصال

 شود یجد حوادث باعث

 دولت هوشمند
ی تهااسیس جادیا

  هوشمند
، ها نیدورب، هوشمند یتلفن ها

 حسگرها
 مورد در  یآگاه، ازدحام کمتر

 شهروندانی زهااین

جمع آوری و تحلیل داده ها با 

دشواری همراه بوده و نیازمند 

 سیاستی شفاف می باشد. 

 شبکه هوشمند
ه عرضدد تیریمدد 

 توانی 
 ننددگان ک قرائدت  هوشدمند،  یکنتورها

 هوشمند
کارآمددد  نیتددأم، شددفاف  اسددتیس

 یآت یازهاین کردن  برآورده، توان 

هزینه بدر بدوده و مددیریت آن    

 با دشواری روبرو است.

 حسگرها یانرژ تیریمد هانة هوشمند
 کداهش ی، انرژ مصرف  یساز نهیبه

 یا هگلخانی گازها انتشار 

جمع آوری و تحلیدل داده هدا   

 با دشواری همراه می باشد.
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 كاربرد داده هاي كالن در وزارت كشور: 

مهم ترین این کاربردها باتوجه بده  همان گونه که ذکر گردید، داده های کالن دارای کاربردهای متفاوتی هستند که برهی از 

 (:9315ماموریت های وزارت کشور به شرح ذیل می باشد )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

 كاربرد داده هاي كالن در حوزه امنیت 6-1

 :كالن اسیافراد در  مق تيهو صیتشخ

مربوطه می توان با بررسی هویت افراد از بدروز  بدین معنا که با جمع آوری اطالعات بیومتریک شهروندان و تحلیل داده های 

 مشکالت امنیتی جلوگیری نمود.

 :افراد مظنون ييشناسا

در این حالت، با استفاده از داده های جمع آوری شده از دوربین های امنیتی، تعامالت شدبکه ای، تدراکنش هدای بدانکی و ...     

 مجرمانه می توان پیشگیری نمود.فعالیت های مشکوک قابل ردیابی بوده و از انجام اقدامات 

 : صد اطالعات شبکه هاي فضاي مجازير

درحال حاضر با گستر  تعداد کاربران فضای مجازی، پرداز  اطالعات منتشر شده در این فضا اهمیت یافته و با اسدتفاده از  

ک، توئیتر و ..... را مورد پرداز ، فناوری داده های کالن می توان حجم بازی داده های موجود در شبکه های مجازی نظیر فیسبو

 بررسی و تحلیل قرار داده و از اقدامات مجرمانه در این فضا پیشگیری نمود.

 كاربرد داده هاي كالن در حوزه راهنمايي و رانندگي 6-2

 بهینه سازي مديريت ترافیک:

عت حرکت هودروها، داده هدای بده دسدت    در این حالت، با بهره گیری از فناوری کالن داده ها می توان داده هایی نظیر سر

چراغهدای   نده ینتدرل به آمده از تلفن هوشمند افراد در حال تردد و شرایط آب و هوایی را مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار داده و بدا ک     

 ن به کاهش ترافیک شهری کمک بسزایی نمود.بالدرنگ به رانندگا یرسان اطالع نیو همچن ییراهنما

 ايجاد شهر هوشمند:

فراهم سازی امکان ارتباط با هودروها، عالئم راهنمایی و رانندگی، هیابان ها و جاده هدای شدهری مدی تدوان فنداوری داده      با 

 های کالن را به کاربسته و با تحلیل بی درنگ داده ها، امکان استفاده از هودروهای بدون سرنشین را در سطح شهر فراهم نمود.
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 ه انتظاميكاربرد داده هاي كالن در حوز 6-3

 دستگیري مجرمین:

بادریافت اطالعات ترافیک و اطالع رسانی به موقع به شهروندان، میتوان بستر مناسدبی را جهدت دسدتگیری مجرمدان در حدال      

فرار و پیشگیری از آسیب های احتمالی فراهم نمود. زم به ذکر است که انتخاب بهترین و کوتاه ترین مسیر یکی از دسدتاوردهای  

 ل داده های کالن بوده که نقشی مهم در حوزه انتظامی ایفا می نماید.مهم تحلی

 يي:هاي قضا پرونده عتريحل سر

استفاده از فناوری کالن داده ها و پرداز  و تحلیل حجم عظیم داده های گردآوری شده از منابع مختلف، کمک شایانی بده  

 حل سریعتر و دقیق تر پرونده های جنایی هواهد نمود.

 : پیشگیري از وقوع جرمروشهاي 

تحلیل داده ها نقشی مهم در پیشگیری از وقع جرم می تواند ایفا نماید. بدین ترتیب که با تحلیل داده های کالن جمدع آوری  

شده از منابع مختلف می توان شرایط و موقعیت های جرم هیز را بالدرنگ تحلیل نموده و با تدابیر مناسب از وقوع احتمالی جدرم  

 نمود. جلوگیری

 شناسايي الگوهاي وقوع جرم:

در این حالت، باتحلیل داده های دردسترس مرتبط با پروندده هدای جندایی، داده هدای ثبدت شدده توسدط مداموران انتظدامی و          

رفتارها و موقعیت های مجرمین سابقه دار می توان الگوهای وقوع جرم را تبیین نموده و اقددامات ززم در ایدن حدوزه را بده عمدل      

  آورد.
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