
ــهرهاي الكترونيكي در جهان با سرعت به پيش مي رود و فرصت هاي بسياري  توسعه ش
ــهرهاي الكترونيكي  ــت. ش را براي محيط هاي زندگي، كار و تفريح مردم به وجود آورده اس
ــتري را فراهم مي كند تا مردم وارد هزاره سوم شده و تجربيات  در يك جامعه اطالعاتي بس
جديدي را در زندگي آغاز كنند. الكترونيكى كردن شهرها در ايران نيز از مسايل مطرح براى 

سازمان هاى ذى ربط و شهروندان ايرانى است. 
مجله منظر، با همكارى مركزمطالعات و برنامه ريزى شهر تهران موضوع شهر الكترونيك 
را در مورد بررسى قرار داده است. در اين راستا اين مجله از متخصصان اين حوزه در خواست 
ــترك در قالب يك ميزگرد، كه البته به علت تداخل برنامه  ــؤال مش ــخگويى به سه س پاس
مدعوين و كمبود وقت به صورت غيرحضورى برگزار شده، داشته است. سؤاالت مطرح شده 

به همراه شرح نظرات كارشناسان در ذيل آمده است :

ــران و نياز به برنامه ريزى  ــهر الكترونيك در اي ــا توجه به حياتى بودن تحقق ش  : ب
ــهرالكترونيك و مراحل  ــن اقدامات عملى در تحقق ش ــهر، اولي ــراى اين مفهوم در ش و اج

برنامه ريزى آن چيست؟

 نصراهللا جهانگرد :  اگر مجموع فعاليت هاى زندگي در هر شهر را در 4 دسته كلي 
زير تقسيم كنيم، مى توانيم تصور از شهر الكترونيك را از جنبه هاى ذكر شده بهتر ترسيم 

سازيم :
ــت 4. اقامت و  ــات و اوقات فراغ ــالت 3. تفريح ــوزش و تحصي ــتغال 2. آم 1. كار و اش

سكونت
منظور از شهر الكترونيك، عرضه خدمات مختلف جنبه هاى ذكر شده با كمك و بهره گيري 
از فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت حضوري و غير حضوري است كه اين امر بايد باعث 

4 مشخصه ذيل شود :
ــر فعاليت ها 3. تنوع خدمات  ــريع تر و بهت ــق ارزان تر فعاليت 2. اجرا و عرضة س 1. تحق
ــيع تر و عام همه اعضاى جامعه به  ــهولت دسترسي وس مربوطه از جنبه هاى مختلف 4. س

خدمات مورد نظر
ــوي ديگر واقعيت يافتن كاربرد اين خدمات در زندگي و فعاليت جاري روزانه مردم  از س

يك شهر، مستلزم حل و فصل اقدامات اصولي زير است :
ــي به خدمات الكترونيكي به طور مناسب  ــبكه دسترس 1. وجود و برقراري امكانات و ش
ــهر اعم از تجاري ـ اداري، آموزشي، تفريحى و  ــترده و پوشش كامل نقاط ش ــطح گس در س

مسكوني.
2. آشنايي عموم شهروندان و كاربران با نحوه استفاده از اين ابزار و امكانات.

3. پشتيباني مرتب، مستمر، متعهدانه و به هنگام از عرضه خدمات در محيط الكترونيكي 
و شبكه اى.

ــي كاربران و حقوق  ــف براي حفظ حقوق خصوص ــت از جنبه هاى مختل ــود امني 4. وج
ــتمرار قواعد عرضه خدمات الكترونيكى و شبكه اى كه موجب  عمومي جامعه، پايداري و اس

جلب اعتماد جامعه در بهره گيري از فرصت هاى يادشده مى شود.
ــهر الكترونيك يك امر تدريجي  ــود كه تحقق ش ــده توجه مى ش با اذعان به نكات ياد ش
ــاختى و  ــته خواهد بود. با ايجاد امكانات زيرس ــد يابنده بوده و البته كامًال پويا و پيوس و رش
تمهيد مقدمات نهادي و اجرايى به تدريج همه بخش ها به اين قلمرو وارد شده و مردم نيز 

با بهره گيري روزافزون زمينه تداوم آن  را مسجل مى كنند.
به طور نمونه امروزه استفاده از انواع كارت هاى الكترونيكى بانكي براي انجام معامالت و 
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ــده به نحوى كه تصور فقدان اين  ــيار رايج ش خريد و مبادله كاال و خدمات در جامعه ما بس
ــوي مردم، نه از سمت نظام پولي بانكي و نه از  ــت، نه از س خدمت تقريباً ديگر ممكن نيس

سوي عرضه كنندگان كاال و خدمات.

ــلماً در اولين قدم تبيين درست و واقع بينانه از موضوع،  ــعود داورى نژاد : مس  مس
ــنجيده  ــتراتژى هاى س ــترس و فرموله كردن اس ــخص و قابل دس تدوين افق و اهداف مش
ــفانه كشور تجربه  ــت. البته متأس ــطحى از ضروريات اس ــى و س و پرهيز از تحركات نمايش
زيادى در اين زمينه ندارد و ظرفيت هاى مشاوره داخلى جوابگوى كار نيست. همچنين در 
استفاده از تجارب بين المللى و به كارگيرى ظرفيت هاى مشاوره خارجى نيز با نوعى نگرانى 
روبروست كه در كنار عدم وجود ظرفيت حداقلى براى تعامل با مشاور خارجى باعث شده 
ــه در اغلب بخش هاى اقتصادى و اجتماعى،  ــا نه تنها در كاربردهاى فناورى اطالعات، بلك ت
ــد داشته باشيم. براى روشن ساختن  ــى با ساير كشورهاى در حال رش عقب ماندگى فاحش
بحث در مورد استراتژى هاى سنجيده مثال تدوين منشور شهر تهران در چند سال قبل را 
دارم. بعد از چندين بار تالش، آخرين سند تصويب شده تنها فهرستى از آمال و آرزوهايى 
ــده و راه به جايى نخواهد برد. البته  ــت كه منابعى براى تحقق كم ترين آنها نيز ديده نش اس
ــت و غالب اين گونه مطالعات راهبردى به واسطه  ــوراى شهر تهران نيس اين امر مختص ش
ــاس آن به همان سرنوشت دچار مى  شود. در برخى  عدم توجه به منابع يا برنامه ريزى بر اس
ــهر الكترونيك كه چند سال پيش در  ــمينار ش زمينه هاى عملى نيز به خاطر دارم اولين س
جزيره كيش برگزار شد، گذشته از آنكه معلوم نشد هدف از تجمع كارشناسان و مسئولين 
چه بود؛ آشنايى عمومى با مفاهيم شهر الكترونيك، تشريح برنامه هاى تدوين شده يا ارسال 
ــمينار نيز على رغم زحمات  ــروع س پيامى خاص به جامعه متخصص؟ همچنين در زمان ش
زياد مسئولين، ميكروفن هاى بى سيم كه تنها ميكروفون هاى موجود بود كار نكرد و اينترنت 

مشكل داشت. به عبارت ديگر، حتي زيرساخت هاي اوليه براي چنين كاري فراهم نبود.
ــلماً در برنامه ريزى اجرايى براى  ــهرها و شهروندان عادى بدانيم، مس اگر دامنه كار را ش
ــيم، آن ميزان از ارايه خدمات  ــنى هم داشته باش ــهر اگر تعريف روش الكترونيكى كردن ش
ــيده است بار مسئولين شهر را به صورت جدى كاهش  دولتى كه به مرحله الكترونيكى رس
مى دهد. براى مثال، اگر اخذ پاسپورت يا تمديد آن الكترونيكى شده باشد، شهروندان تمام 
ــد كه در غياب آن، برنامه ريزى مسئولين شهر براى الكترونيكى  ــهرها منتفع خواهند ش ش

كردن آن كامًال بى مورد و بى نتيجه خواهد بود.
ــهر مى تواند با شناسايى و  ــئوالن ش مجدداً بيان مى دارم كه مهم ترين اقدام اجرايى مس
به كارگيرى مشاورى صاحب تجربه كه در چند شهر بزرگ دنيا صاحب تجربه موفق عملى 
ــود تا با كمك وى اهداف و استراتژى ها در كنار برنامه ريزى منابع و متعاقباً  ــروع ش بوده ش

مسير و اقدامات اجرايى نيز در زمان مورد نظر تدوين شود.

ــن از شهر الكترونيك در حوزه مأموريت  ــول كشتپور : به نظرم بازتعريف روش رس
شهردارى، فهم مشترك متوليان امر از مفهوم آن و تقويت اراده مديران براى عملى ساختن 

از مهم ترين گام هاى اوليه است كه مى بايست مورد توجه قرار گيرد.
دومين نكته اى كه بايد به آن دقت داشت شناخت كافى و كارشناسانه از روش هاى فعلى 
در ارايه انواع خدمات در بخش هاى گوناگون شهردارى است. چرا كه شناخت خوب از وضع 
موجود و فرايند انجام كارها ما را در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب دچار خطاى كمترى 
ــينى در فضاى مجازى آشنايى با  ــتى به ماش ــتم هاى دس خواهد كرد و الزمه تبديل سيس

روش هاى سنتى و نيمه سنتى است. 
و سوم، اقدامات عملى آموزشى مديران  و شهروندان با هدف يادگيرى و تغيير رفتار آنان 

است كه زمينه ساز گام هاى مهم بعدى خواهد بود.

 سيداحمد معتمدى : امور مربوط به شهر الكترونيك به دو بخش تقسيم مى شود : 
بخشى كه ملى است و خاص يك شهر خاص نيست و حاكميت بايد به آن بپردازد، مثل امور 
مربوط به وزارت علوم يا قوه قضاييه و بخش ديگر امور خاص يك شهر است، مثًال شهرهاى 
ــهرهاى كوچك مطرح نيست و  ــايلى روبه رو هستند كه در ش ــهرها با مس بزرگ و كالن ش
شهردارى هايشان مسايلى دارند كه خاص خود آنهاست و در روستاها مسايل ديگرى مطرح 
ــهر ارتباط دارد، براى مثال اگر شهرى دانشگاهى است  ــت بنابراين به ويژگى هاى هر ش اس
ــئله e-learning بيشتر در آن تقويت مى شود، يا شهرى مثل تهران كه پايتخت كشور  مس

است امور اجرايى در آن مورد توجه بيشترى قرار مى گيرد.
با مقدمه اى كه به آن اشاره شد مى توانيم اين نتيجه را بگيريم كه با توجه به اينكه شهر 
ــهرها و پايتخت ايران است، انتظار مى رود كه بيشتر امور الكترونيك در  تهران جزو كالن ش
اين شهر انجام شود. در اين رابطه هر بخش بايد مسايل مربوط به خود را الكترونيكى كند. 
الزم است بدانيم كه شهردارى تنها به بخشى از اين امور مى تواند بپردازد و بخشى از آن نيز 
مربوط به دولت است، در واقع مثًال اگر يك استاندارى مسايل مربوط به خود را الكترونيك 
ــد، نمى تواند پاسخگوى شهردارى و يا مردم باشد، يا اگر آموزش و پرورش، امور  نكرده باش
آموزشى مربوط به خود را الكترونيك نكرده باشد، طبيعتاً شهردارى هم در اين زمينه تالش 
ــدن اين است كه وزارت خانه ها به اين  زيادى نمى تواند بكند. قدم اول در راه الكترونيكى ش
ــهيل كار مردم است، هرچند در  ــدن، تس ــمت حركت كنند. هدف نهايى الكترونيك ش س
تعريف شهر الكترونيك ارتباط مردم با مردم، بنگاه ها با دولت، دولت با دولت و ... آمده است، 
ــى و دولت برمى گردد. بنابراين، گام  ــتگاه هاى اجراي اما اصل موضوع به ارتباط مردم با دس
ــتگاه هاى اجرايى بردارند كه امور مربوط به خود را الكترونيك  اول در اين زمينه را بايد دس
ــنل داده شود كه در واقع اين گام  ــتگاه هاى اجرايى آموزش هاى الزم به پرس كنند. در دس
ــوم اين است كه بستر كار از نظر ارتباطى در شهر فراهم شود و اين خود  ــت. گام س دوم اس
ــت. به عنوان مثال ICP ها و  ــركت هاى مرتبط به آن اس به طور عمده وظيفه مخابرات و ش
ــان همين است كه زير ساخت را مخابرات، ولى دسترسى را اين شركت ها  ICTها و... كارش
فراهم مى كنند. فراهم شدن زيرساخت ها نيز گامى است در راه الكترونيك شدن كه در آن 

شهردارى ها مى توانند بسيار كمك رسان باشند.
بحث بعدى، فرهنگ سازى و آموزش مردم است. حاكميت و يا شهردارى ها مى توانند در 
اين راستا سرمايه گذارى كنند كه اين امر اگر هزينه اى دارد به صورت رايگان يا با پرداخت 
ــوند. گاهى مواقع هم بايد اين  ــويق ش ــود تا مردم به انجام آن تش هزينه اى اندك انجام ش
موضوع را الزام كرد. به عنوان مثال در مورد كنكور الزامى است كه ثبت نام افراد به صورت 
ــت بود چرا كه در ابتدا  ــال اول الزامى نبود كه اين كار درس ــود، منتها س اينترنتى انجام ش
بايد افراد آموزش مى ديدند و اشكاالت بر طرف مى شد تا در سال هاى بعد اين امر به صورت 
ــود. بنا براين آموزش و فرهنگ سازى امر بسيار مهم و كليدى است  كامًال اينترنتى انجام ش

كه بايد به آن پرداخته شود.

ــما مهم ترين  ــهر الكترونيك، به نظر ش ــا توجه به الزامى بودن تحقق مفهوم ش  : ب
چالش ها در ايجاد شهر و شهردارى الكترونيك چيست؟

 نصراهللا جهانگرد : در صورت برقراري كليه جنبه هاى موصوف در سؤال 1 مهم ترين 
مسئله در توفيق تحقق شهر الكترونيك، اعتماد مردم و كاربران در استفاده از اين خدمات 
است كه برقراري و تقويت اين اعتماد به طرق مختلفي بايد ساخته و حفظ شود؛ از جمله:

1. ثبات و تعهد عرضه كنندگان در ارايه خدمات خود در محيط الكترونيكي رسمي و به 
صورت شفاف، مداوم و به هنگام.

2. فرهنگ سازي با كمك رسانه هاى عمومي.
3. ترغيب، تشويق و بعضاً الزام عملي استفاده از اين روش.

4. همراهي و اقدام عملي مسئولين و نهادها.
5. تضمين خدمات پشتيباني و حفظ حقوق مشتريان پس از خريد با اين روش.

ــاركت كليه بخش هاى اداري، اجرايي، خدماتي، دولتي و خصوصى در  6. همراهي و مش
اين حركت.

ــهرهاى معمول زندگانى مردم باشد،  ــعود داورى نژاد : باز اگر دامنه كار ش  مس
ــكل جدى خأل راهبردهاى سنجيده، اگر قايل باشيم كه همان روال هاى معمول  بعد از مش
چند دهه گذشته تكرار شود و در بهترين شكل به تعريف و اجراى تعدادى پروژه كاربردى 
ــهردارى الكترونيك بسنده كنيم، چالش اصلى را عدم توجه دولت به  ــهري يا ش عمومى ش
اهميت توسعه كاربردهاى فناورى اطالعات و بى برنامه بودن و بى تجربگى مسئوالن دولتى و 
تعويض مكرر آنان مى بينم. در دهه گذشته شاهد بوديم مبالغ هنگفتى منابع ريالى و ارزى 
در پروژه هاى فناورى اطالعات برخى با عنوان شهر الكترونيك تزريق شد كه هيچ كدام حتي 
به نتايج محدود و محلى خود نيز نرسيد و نشانه اى از آنها امروز وجود ندارد. در اين بخش 
ــنجيده نبوده و برنامه تجارى و  من چالش مهم ديگرى نمى بينم. اعتبارات بوده، راهبرد س

سازمان كار درست وجود نداشته. 
اگر دامنه بحث مورد عالقه شما را به شهرك ها و پارك هاى فناورى محدود كنم، على رغم 
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ــت كه هنوز دستگاه هاى اجرايى ما و حاكميت و به ويژه دولت كه  چالش ما در واقع اين اس
مجرى اين مورد نيز است آن را در اولويت خود قرار نداده است. در نتيجه مسئولين و وزراى 
ــود. درست است  ــريع تر حل مى ش ــور اگر اين موضوع را دغدغه خود قرار دهند س يك كش
ــت اما اينها به تبع آن حل مى شود، ما نه از نظر نيروى  ــكالت ما اس كه بودجه هم جزو مش
انسانى متخصص مشكل جدى داريم، بهترين دانشگاه ها را در كشور داريم و از نظر كمى هم 
مى توان گفت هر جا ما دانشكده مهندسى داريم رشته هاى IT و برق و مخابرات هم داريم و 
ــگاه از نظر كمى و كيفى خوب بوده است و افرادى كه متخصص نيستند هم  خروجى دانش
ــكلى نداريم. الزم به  مهارت هاى الزم را نيز پيدا مى كنند و در نتيجه از اين نظر امروزه مش
ذكر است البته اگر ما بيست سال پيش مى خواستيم اين كار را انجام دهيم، مشكل جدى 

نيروى انسانى داشتيم اما خوشبختانه امروز نداريم.

ــهر الكترونيك را چه مى دانيد و آنها را   : نقش قوانين و مقررات ايران در تحقق ش
چگونه ارزيابى مى كنيد؟

 نصراهللا جهانگرد : قوانين و مقررات موجود ايران براي عرضه خدمات الكترونيكي 
ــت و بايد  ــتند تا حدود زيادي موجود اس ــهر الكترونيك كه عموماً جديد هس ــاد ش و ايج
ــتورالعمل ها و توافقات اجرايي مناسب بين نهادهاي ناظر و قانون گذار و عرضه كنندگان  دس
ــتريان به وجود آيد. موارد  كاال و خدمات در محيط الكترونيكى با رويكرد حفظ حقوق مش
كمبود نيز در جريان اجرا تكميل خواهد شد از جمله لزوم انتشار شفاف اطالعات و دسترسى 

عادالنه براي همه مردم و...
ــه خدمات در محيط  ــاى حاكميتي براي عرض ــوي نهاده ــن الزامات كافي از س همچني
ــاس مطالعات بين المللى حدود 5  ــتري پيدا كند. بر اس الكترونيكي بايد جنبه اجرايي بيش
درصد ±1500 خدمت مختلف در هر جامعه اى وجود دارد كه توسط دولت و يا بخش غير 
دولتي و خصوصى عرضه مى شود. در هر كشوري با سنجش ميزان و تعداد اين خدمات كه 
ــود مى توان رتبه دقيق از وضعيت پيشرفت  ــبكه اى عرضه مى ش به صورت الكترونيكي و ش
شهر الكترونيك را در آن كشور به دست آورد؛ چه اين خدمات توسط دولت ارايه شود و چه 

با يك ساختار چابك اداري دولتي توسط بخش هاى غير دولتي و خصوصي.

ــى از وجود قوانين مزاحم يا بازدارنده در  ــعود داورى نژاد :  مشكل مهمى ناش  مس
ــد. هرچند كه در ادامه كامًال فقدان  ــروع برپاسازى شهرهاى الكترونيك به نظر نمى رس ش
ــايل خود را بروز خواهد داد.  قوانين و مقررات حقوقي و جزايي كاربرد فناوري اطالعات مس
ــت گزارى دولت، بخش نامه ها و آيين نامه هاى اجرايى كه هر وزارتخانه براى  ــا سياس چه بس
ــد. براى مثال با  ــته باش هدايت حوزه خود صادر مى كند نقش مهم ترى تا خود قوانين داش
همين قانون و مقررات موجود به شرط وجود دولتى با ذهن توسعه اى يا معتقد به رقابت آزاد 
يا حقوق مصرف كنندگان و سرمايه گزاران و يا مقيد به سمت گيري هاي چند سال اخير در 
زمينه تفسير اصل 44 بتوان قدم هاى بلند در زمينه بحث برداشت. اما بحث فرهنگ سازي و 
قوانين مالكيت معنوى و آشنايي و درك درست قضات با مضامين حقوقى و جزايي كاربرد 
فناوري اطالعات در كنار رويه هاى اجرايى و قضايى به خصوص در ارتباط با حقوق شركت ها 

و سازندگان خارجى از اهميت ويژه اى در رشد پايدار چنين مناطقى برخوردار است.

رسول كشتپور : يكى از مؤلفه هاى مهم در تحقق شهر الكترونيك بازبينى و تدوين 
مقررات و قوانين شهردارى با نگاه جديد است. قانون موجود شهردارى مشتمل بر 114ماده 
ــال هاى بعد بنا بر برخى مقتضيات با انجام اصالحاتى  ــت كه در س ــال 1334 اس مصوب س
ــهردارى و شهروندان را در جهت تأمين خواسته ها و حقوق  ــته نياز امروز ش هيچ گاه نتوانس
و تكاليف آنان برآورده سازد. متعاقب آن تصويب آيين نامه و ابالغ بخشنامه هاى متعدد نيز 
ــده است. لذا بازبينى و تدوين مقررات با هدف  موجب غناى مقررات و قوانين موضوعى نش
ــهر الكترونيك با توجه به مسايل مستحدثه  ــازى قانونى براى استقرار سامانه ش ظرفيت س
ــخن از شهر  ــمار مى رود. البته چون س ــهردارى امرى الزامى به ش ــكالت مبتال به ش و مش
ــتاى ديگر قوانين و مقررات ساير  ــت لذا هم راس ــهردارى الكترونيك اس الكترونيك و نه ش
ــته به دولت در محيط يك شهر از ضروريات هم پوشانى در ارايه  ــتگاه هاى اجرايى وابس دس

خدمات مطلوب خواهد بود.

آنكه چندين تالش جدى براى ايجاد چنين محيط هايى صورت گرفت و اعتباراتى هم هزينه 
شد اما به واسطه عدم استفاده از مشاورين بين المللى صاحب تجربه در تعريف برنامه تجارى، 
ــراف تهران با موضوع فناوري  ــى نبرد. در يك مورد نيز كه در پارك صنعتى اط ــه جاي راه ب
مطالعات خوبى حداقل به لحاظ كالبدي و نه راهبردي صورت پذيرفت، اما به دليل تعريف 
ــدوده مالحظات كالبدي يك پارك  صنعتى بدون توجه به مالحظات منطقه اى  كار در مح
ــه اى در توليد مصنوعات فناوري اطالعات،  ــتانداردهاى حرف و بين المللى از جمله بازار، اس
ــاير پارك هاى صنعتى كشور باقى ماند.  بازاريابى و نظاير آن عمًال در محدوده اى همانند س
قصد ندارم در اين مجال به همه چالش ها از جمله تأثير مباحث مالكيت معنوى در موفقيت 
كار بپردازم ولى ذكر اين نكته مهم است كه بدانيم سياست هاى كالن و باالدست كشورى 
و شرايط بيروني و حاكميتى سرنوشت برنامه ريزى شهرها و مناطق را دست خوش تحوالت 

اساسى مى كند. 
ــه بحث چالش هاى پيش رو، عدم توجه دولت به ايجاد زيربناهاى مختص چنين  در ادام
ــهرك ها يا مناطق است. الكترونيكى كردن فعاليت هاى ضرورى دولتى در بخش تجارت  ش
ــاالت ريالى و ارزى، گواهى هاى  ــل و نقل دريايى و هوايى، نقل و انتق ــد گمركات، حم مانن
ــترش كمى  ــبكه هاى جهانى و تعامل در چارچوب EDI و گس ــى و اتصال به ش الكترونيك
ــي و جزايي كاربرد فناوري اطالعات  ــى زيربناهاى مخابراتى، قوانين و مقررات حقوق و كيف
ــهر  ــدون توجه به آن، تعريف و اجراى هر پروژه اى در زمينه ش ــت كه ب از موارد مهمى اس

الكترونيك ابتر خواهد ماند.

ــعه يافته، شهر  ــهرهاى توس ــتپور : با توجه به تجربه جهانى در ش ــول كش رس
ــوند؛  ــهردارى الكترونيك در يك مجموعه تعريف مى ش الكترونيك (دولت الكترونيك) و ش
در حالى كه در كشور ما به نوعى در دو مجموعه منفصل هستند كه ناگزير بايد در آينده اى 
ــهر يا شهردارى الكترونيك  ــند. لذا ايجاد ش نزديك در ارايه خدمات بهينه به هم گرايى برس
ــت، زيرا همه ابزارهاى الزم قانونى و زيرساختى  ــهرى نيس به تنهايى در وظايف مديريت ش
سخت افزارى و نرم افزارى را در اختيار ندارد و همين امر ممكن است موجب چالش و تأخير 
ــود. شايد فازبندى انواع سرويس هاى مورد انتظار شهروندان در بهره گيرى  در انجام پروژه ش
از ابزارها و روش هاى مدرن طى يك برنامه زمان بندى موجب به حداقل رساندن چالش هاى 

احتمالى شود. 

ــدن شهرها اين است  ــيداحمد معتمدى : مهم ترين راه حل در الكترونيك ش  س
ــد. در واقع بدون حكومت  ــن موضوع را در رأس امور خود قرار ده ــه حكومت و دولت اي ك
الكترونيك، شهر الكترونيك عملياتى نمى شود. در راستاى هر موردى كه بخواهد الكترونيك 
ــتگاه هاى اجرايى مربوطه بايد آمادگيش را داشته باشد. متأسفانه هنوز در كشور  شود، دس
ما عزم الزم وجود نداشته و سرمايه گذارى كافى هم نمى شود. به همين علت است كه ما از 
نظر كاربرد IT در دنيا عقب هستيم؛ از نظر مخابرات و تعداد مصرف كننده اينترنت وضعيت 
خوبى داريم، اما به لحاظ خدمات الكترونيك بسيار عقب هستيم كه اين يك امر حاكميتى 
است و زيرساخت ها نيز در اين رابطه نقش دارند. براى مثال محدوديت هايى كه در سرعت 
اينترنت داريم بسيارى از كاربردها را محدود مى كند. هر سرويسى كه در بانك ها عملى شد؛ 
مردم بالفاصله آن را پذيرفتند و امروزه هم تا حد قابل قبولى در بخش بانك دارى الكترونيك 
ــت، مثًال در آموزش و پرورش نظام  ــرفت داشته ايم. در هر بخش به همين صورت اس پيش
آموزشى بايد تغيير كند؛ كشورهايى كه آموزش و پرورش آنها به سمت آموزش الكترونيك 
ــاخت ها را درست مى كنند، مراكز كامپيوتر و مراكز اطالعاتى الزم را  پيش رفته ابتدا زير س
ايجاد مى كنند و مهم تر از آن روى محتوا كار مى كنند. مثًال همه كتب به صورت الكترونيك 
در دسترس قرار مى گيرد. موتورهاى جستجوگرى مى سازند كه مثًال اگر دانش آموزى وارد 
آن شد و خواست جستجويى انجام دهد بتواند به راحتى به اطالعات مورد نظرش دست پيدا 
كند. امروزه اساس آموزش در مدارس كشورهاى غربى بر تحقيقات است، موضوعى تعيين 
ــوزان مى خواهند در مورد آن مطالعه كند. روش آموزش تغيير كرده  مى كنند و از دانش آم
ــتر جستجوگر  ــت، معلمين آموزش ديده اند كه روش كار را تغيير دهند. دانش آموز بيش اس
ــر كارهاى گروهى انجام  ــط چيزى را حفظ كند. در مقاطع باالت ــت تا اينكه بخواهد فق اس
مى شود و IT اين امكان را به وجود آورده كه كارهاى گروهى بيشترى انجام شود. بنابر اين 
ــب با هر مقطعى  ــرمايه گذارى نياز دارد، به طورى كه منابع بايد متناس توليد اين امور به س
ــگاه با ساير مقاطع متفاوت است، تيم هاى قوى بايد آن را  ــود. E-learning در دانش داده ش
ــطح دانش هر مقطع و فرهنگ هر كشور در نظر بگيرند. بنابراين  ــب با روحيات و س متناس
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براى نمونه به دو نكته اجماالً اشاره مى كنم؛ اول اينكه مجموعه وظايف مطرح قانونى در ماده 
ــرايط  ــده كه با يك نگاه گذرا اهميت پرداختن در ابراز آن در ش ــهردارى خالصه ش 55 قانون ش
ــهردارى ها كم و كيف متنوعى پيدا كرده خواهيم رسيد. دوم اينكه در ساير  كنونى كه وظايف ش
قوانين موجود مى توان به ماده 46 از فصل چهارم نظام ادارى و مديريت برنامه پنجم توسعه كشور 

اشاره كرد كه در آن اختصاصاً نامى از شهردارى به ميان نيامده است.
نتيجه اينكه با عنايت به مباحث حقوقى ناشى از اجراى سامانه شهر الكترونيك ايجاد ظرفيت هاى 
قانونى و همان طورى كه گفته شد همگراى با ساير مقررات و آيين نامه هاى دستگاه هاى دولتى 
ــت و در واقع اهميت آن كمتر از اقدامات بخش زيرساخت ندارد، بلكه  ــزايى اس واجد اهميت بس

بخش مهمى از فعاليت هاى غير فيزيكى حوزه زيرساخت نيز محسوب مى شود.

 سيداحمد معتمدى : من مشكل اصلى را فعًال قانون نمى دانم، قانون را بايد نسبت 
به ميزان فعاليت سنجيد، ممكن است وقتى فعال تر شويم با آن برخورد كنيم، اما به نظر من 
هم اكنون شايد قانون جلوتر از فعاليت هم باشد. امروزه براى اين موضوع چند قانون داريم، 
قانون وزارت كه مفصل و در حد 14 صفحه است كه سال 83 به تصويب رسيد كه در دل 
خودش سياست گزارى، استراتژى و ساختار هم دارد و وزارت را به توسعه موظف كرده است، 
قوانينى هم مستقيماً در ارتباط با بحث فعاليت هاى الكترونيك تصويب شد و نيز در رابطه 

با تجارت الكترونيك نيز قوانين و مقرراتى داريم.

ــايل شهرى مى پردازيد الزم است يك نكته اضافه  ــما به مس در پايان با توجه به اينكه ش
ــند، يكى از  ــته باش ــهردارى ها خيلى مى توانند در اين رابطه نقش كليدى داش كنم كه ش
ــتند، بايد ببينيم شهردارى امور  ــهردارى ها هس ــتگاه ها در اين رابطه خود ش مهم ترين دس
ــهردارى در اين  ــت كه من فكر مى كنم ش مربوط به خودش را چقدر الكترونيكى كرده اس
موضوع خيلى عقب است. پس اول بايد شهردارى و تمام امور مربوط به آن الكترونيك شود، 
ــهردارى ها مثًال 50 يا 30 درصد كاهش يافته  بعد هم آمار بدهيم كه تعداد مراجعين به ش
كه موفقيتى محسوب  مى شود. اين امر در سالمت كار هم مى تواند بسيار مؤثر باشد، بنابراين 
ــود. عالوه بر  ــهردارى به عنوان يكى از عوامل اجرايى كار ش بايد روى الكترونيك كردن ش
اين، شهردارى ها خيلى مى توانند در  E-learning كمك كنند و حتى مى توانند با آموزش 
ــود و خيلى از آموزش ها  ــگاه خالصه نمى ش و پرورش نيز كار كنند. همه آموزش ها در دانش
عمومى است كه شهردارى مى تواند در اين رابطه دخيل باشد، در مباحث ترافيك، آموزشى 
و يا ادارى، در بخش خصوصى، بنگاه هاى تجارى و يا خدماتى، شهردارى و حتى آژانس هاى 
ــافرتى مى تواند كمك كرده و آنها را الكترونيك كند. همه اين كمك ها در واقع كمك  مس
ــود مى برند؛ دولت از اين راه هرچه  ــت، زيرا ICT چيزى است كه همه از آن س ــهر اس به ش
ــترى كند، سرمايه بيشترى به دست خواهد آورد، ترافيك كم مى شود،  سرمايه گذارى بيش
محيط زيست سود مى برد، وقت مردم تلف نخواهد شد، شركت هاى خصوصى ايجاد مى شود. 
ــهردارى ها نقش كليدى دارند و مى توانند بسيارى از  به عنوان جمع بندى بايد بگويم كه ش

اين خألها را پر كنند.

Electronic cities at the present time are de-
veloping rapidly in the world and providing mul-
tiple opportunities for life, work and entertain-
ment of people. They provide a context in an 
information society for people to enter the third 
millennium and try new experiences in life. City 
electronization in Iran is a proposed issue for 
the concerned organizations and Iranian citi-
zens as well.

MANZAR journal in cooperation with Re-
search and Planning Center of Tehran has pro-
posed the electronic city as the subject of dis-
cussion. Therefore, three common questions 
were asked from the experts and the answers 
were categorized as bellow:

• Regarding the essentiality of electronic city 
fulfillment in Iran and the vital need for plan-
ning and implementation of this concept in city, 
what are the first practical proceedings toward 
achieving an electronic city and what would the 
planning phases be?

• What are the main challenges in creating 

an electronic city and municipality according to 
the essentiality of fulfilling the concept of elec-
tronic city?

• What are the role of rules and regulations 
in achieving an electronic city and how do you 
assess them? 

A vivid reintroduction of electronic city in the 
municipality and common understanding of this 
concept by the responsible employees and de-
termination of managers in implementing them 
are considered the first important proceedings 
that should be accentuated considerably. An 
accurate and realistic representation of the 
subject, arrangement of specified and acces-
sible objectives and formulation of considered 
strategies as well as avoidance of dramatic and 
superficial actions are extensively required.

Fulfillment of an electronic city will be a grad-
ual, growing, dynamic and continues matter. 
Organizing infrastructural facilities and prepar-
ing institutional and administrative proceedings 
can prepare other departments to enter this 

field gradually and people can help providing 
its continuity by using it extensively.

Putting city electronization first by the gov-
ernment would be the most influential solution. 
Reviewing and legislating with the aim of legal 
preparations for settling an electronic city sys-
tem considering municipality issues and prob-
lems is quite necessary.

The participating experts:
• Nasrollah Jahangard, Faculty member of 

Iran's Telecommunications Center
• Masoud Davarinejad, Former Deputy Min-

ister of Communications
• Rasoul Keshtpour, Expert in Urban Issues
• Seyyed Ahmad Motamedi, Expert in urban 

issues
• Seyyed Ahmad Motamedi, Full professor. 

Department of Electrical Engineering Amirkabir 
University of Technology, Former Minister of 
Communications.
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