
چكيده : شـهرهاي الكترونيكي در جهان با سـرعت رو به توسعه فرصت هاى بسياري را براي محيط هاى زندگي، كار و تفريح مردم به 
وجود آورده اسـت. شـهرهاي الكترونيكي در يك جامعه اطالعاتي بستري را فراهم مي كند تا مردم وارد هزاره سوم شده و تجربيات 
جديدي را در زندگي آغاز كنند. اگرچه تجربه زيادي در اين زمينه در سطح ملى و بين المللى وجود ندارد و آينده زندگى در اين نوع 
شهرها هنوز كامًال مشخص نيست، اما بايد پذيرفت كه نسل جوان آن  را باور داشته و با ابزارهاى جديد فناوري اطالعات و ارتباطات 
مسـير جديدي را طي خواهند كرد. بنابراين بهتر اسـت ابعاد اين پديده تا حد مقدور از ديدگاه هاى مختلف مورد مطالعه و توجه قرار 

گيرد و آمادگى الزم براى پذيرش آن در چارچوب هنجارهاى ملى در ميان مردم فراهم شود.
شهر الكترونيكي بر اساس اصول و مباني پايه فناوري اطالعات و ارتباطات شكل گرفته و به عنوان يكي از كاربردهاي اين فناوري در 
حال توسـعه اسـت. نزديك به سه دهه اسـت كه واژه فناوري اطالعات يا فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك پديده نوظهور و 
قدرتمند جاي خود را در جهان باز كرده و گفته مي شود كه تا 2015 ميالدي كاربردهاي اين فناوري نزديك به 95 درصد از امور روزمره 
جوامع را به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تأثير خود قرار مي دهد. سرعت تأثير گذاري و گسترش اين پديده در زندگي بشر 
هزاره سـوم بسـيار زياد است به طوري  كه از هم اكنون تغيير اساسي در سـاختارهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي ديده 
مي شود و مي رود تا بنيان هاى سنتي اداره جوامع را دچار تغيير و تحول اساسي و سيستم جديدي از مديريت اشتراكى را معرفي كند. 
ميزان تأثير گذاري فناوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي آن در جهان، به اندازه اي زياد بوده است كه سران كشورهاي جهان را به 
گونه اى متأثر سـاخته تا با برگزاري دو اجالس مهم در 2003 و 2005 ميالدي در ژنو و تونس، پايه هاي اصول جامعه اطالعاتي را شـكل 

دهند و با تهيه برنامه اصول و برنامه عمل براي جامعه اطالعاتي جهاني خود را براي تغييرات بيشتر آماده كنند. 
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Pic1. Dubai cityscape in UAE where city management has accelerated the procedure for electronic city to a great extent. source: www.burj-khalifa.eu 
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مقدمه
 تعريف شهر الكترونيكي و چارچوب هاى اصلي توسعه اين كاربرد بايد با معيارهاي علمي 
و تجربيات عملي همراه باشد تا بتواند بر اساس اصول و مباني مشخصي قابل اجرا شود. شهر 
ــهري،  ــتفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي به منظور ارايه خدمات ش الكترونيكي، اس
ــهروندان، در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته است  ــتقيم به ش به صورت به هنگام و مس
ــي مناسب  ــهيالت الزم جهت دسترس ــهر الكترونيك به افراد، تس (جاللى، 1382). يك ش
ــترده تر براي مشاركت در فرايندها را ارايه  ــهري و فرصت هاي گس به اطالعات و خدمات ش

مي كند. برخى از تعاريف «شهر الكترونيك» به شرح زير است :
ـ به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات1 در اراية خدمات اجتماعي، اداري و اقتصادي 
به خصوص در بخش شهري براي باالبردن بهره وري و نيز بهبود خدمات و ارايه اطالعات به 

شهروندان و تجار و كسبه را شهر الكترونيكي گويند.
ـ شهر الكترونيكي به عنوان بستر و فرايند مديريت بدون كاغذ در حكومت مطرح است و 
در نهايت بسياري از ارتباطات بين اداره ها (با هم و با مردم) از طريق كانال هاى چند رسانه اي 

صورت مي گيرد.
ـ استفاده از فناوري به منظور اينكه خدمات شهري و اطالعات به طور مؤثر و كارآيي در 

اختيار شهروندان و تجار و كسبه قرار بگيرد، شهر الكترونيك ناميده مى شود.
ــود كه به صورت  ــته از فعاليت هايى اطالق ش ــي مي تواند به آن دس ــهر الكترونيك ـ ش
ــت اطالعاتي را با  ــران ارايه داده يا از طريق اينترن ــهري را به كارب ــي خدمات ش الكترونيك

استفاده كنندگان اين خدمات مبادله مي كند.

معيارها و اهداف شهر الكترونيك
يك شهر الكترونيكي خوب آن است كه بتواند به آساني در دسترس همگان قرار گرفته و 
با روشي ساده ارايه خدمت كند. بعضي از مشخصه هاي يك شهر الكترونيكي خوب مي تواند 

به شرح ذيل باشد :
ــهر الكترونيكي خوب بايد بتواند با به كارگيرى ابزار  ــان كاربران : يك ش ــتفاده آس ـ اس
ــاني ارتباط مردم را به خدمات  ــخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطي خوب به آس ــب س مناس

شهري برقرار سازد.
ـ دسترسى همگانى : خدمات شهر الكترونيكي بايد از طريق سايت در منزل، محل كار، 
كارخانه، كتابخانه، كيوسك، و خالصه از هر محل ديگر و هر زمان دلخواه در دسترس همه 

افراد جامعه با هر درآمدي باشد.
ــود كه حريم  ــتانداردها در آن به گونه اى پيش بيني ش ـ حريم خصوصي و امن : بايد اس

خصوصي و امنيت مردم شهر و كاربران تضمين شده باشد.
ـ نوآور و با خروجي ملموس : بايد از جديدترين و پيشرفته ترين فناورى ها استفاده كند، 
و مرتب به روز شود تا سرعت و پاسخ سيستم همواره رو به افزايش بوده و خروجي آن براي 
مردم قابل لمس باشد. اين وضعيت با سرعت دسترسي به اطالعات بستگي مستقيم دارد، 
بنابراين بايد پهناي باند دسترسي به شبكه هم در سايت اصلي و هم در دسترس شهروندان، 

زياد و قابل قبول باشد.
ــا بخش هاى خصوصي،  ــد ت ــته باش ــه عموم مردم در آن اثر داش ــي : بايد انديش ـ تعامل
سازمان هاى غير انتفاعي و محققين و حتي مردم عادي بتوانند با شهردار و مسئولين شهري 

به صورت دوطرفه در جهت باال بردن كيفيت خدمات شهري هم انديشي كنند.
ـ كم هزينه : سيستم هاى خدماتي الكترونيكي و بر خط در يك شهر الكترونيكي بايد به 
ــهر نيز از پس  ــود كه مردم پول زيادي بابت دريافت خدمات ندهند و ش گونه اى طراحي ش

هزينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي توسعه خدمات الكترونيكي برآيد.

ـ دقت در انتقال فناوري : در مواقعي كه تغيير فناوري تأثير جدي در سيستم مي گذارد، 
انتقال سيستم هاى شهر الكترونيكي از وضع قديم به جديد بايد به دقت انجام شود تا كاربر 

هنگام مواجه با فناوري جديد دچار مشكل نشود.
از اهداف شهر الكترونيكي نيز مى توان به موارد ذيل اشاره كرد : 

ـ ارايه خدمات بهتر : به صورتي راحت تر و قابل اعتماد با صرف هزينه هاي كمتر و كيفيت 
و ارزش باالتر.

ــات و خدمات بهتر و ارزان تر به  ــت در قيمت و كارايي خدمات : ارايه اطالع ــر مثب ـ تأثي
استفاده كنندگان و عوارض دهندگان.

ـ مشاركت بيشتر مردم در امور شهري : آسان تر كردن امكان مشاركت كساني كه تمايل 
دارند در كارها نقش داشته باشند.

ــراي ادارة جامعه : حمايت از جامعة علمي از  ــب ب ـ ارايه و به كار گيرى روش هاى مناس
طريق ايجاد نوآوري و بازآفريني در بخش شهري.

زمينه هاى تحقق شهر الكترونيك
آمادگي الكترونيكي، ضرورت ورود به شهر الكترونيك

ــرن اخير در فضاى  ــان و پيچيدگى فناورى هاى ق ــعه فناورى هاى جه ــا توجه به توس ب
مجازى بايد توجه به توسعه اجتماعى و توانمندى بكار گيرى اين فناورى ها نيز مورد توجه 
 .(Mahmoodi & Jalali, 2009) متخصصان باشد و بر روى آمادگى الكترونيك شهروندان كار شود
ــود، بهتر است ابتدا از سطح  ــهر الكترونيكي اجرا ش قبل از اينكه برنامه مفصل و پيچيده ش
ــي الكترونيكي، درجه آمادگي  ــام چنين پروژه اي مطلع بود. آمادگ ــهر براي انج آمادگي ش
ــتفاده و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي آن  ــهر را براي مشاركت در اس ش
مانند شهر الكترونيكي در جهت رسيدن به جامعه اطالعاتي جهاني نشان مي دهد. در مورد 
بعضي از نواحي و به خصوص مناطق محروم و كم سواد كه مردم به سختي مي توانند خود 
ــات و ارتباطات و كاربردهاي آن تطبيق  دهند و نقاط بحراني جامعه به  ــا فناوري اطالع را ب
حساب مى آيند، درجه آمادگي الكترونيكي حداقلى الزم است. براى توسعه شبكه اجتماعى 
در شهرهاى الكترونيك مى بايد نقش روابط عمومى را در شهرهاى الكترونيكى جدى گرفت 

(جاللى، 1390 : 23).
ــخيص آمادگي الكترونيكي و ارزيابي ايجاد شهر الكترونيكي عبارت  پنج محور براي تش
است از : زيرساخت، منابع انساني، اراده دولت و حاكميت شهري، قوانين و مقررات، بودجه 

و منابع مالي.

زيرساخت
ــه مهم ترين آنها  ــت ك ــهر الكترونيك مطرح اس ــاخت ش عوامل مختلفي در مورد زيرس
ــبكه هاي انتقال داده مانند اينترنت، خطوط فيبر نوري،  ــاخت ارتباطي و ش مربوط به زيرس
ــتم هاى انتقال داده به صورت باسيم و بي سيم را شامل مي شود. عالوه بر آن وضعيت  سيس
ــت. به طور  ــخت افزاري و نرم افزاري نيز در اين بخش مورد توجه اس صنعت رايانه از نظر س

اجمالي عوامل مورد توجه در اين محور عبارت است از :
ـ تعداد خطوط تلفن ثابت

ـ تعداد مشتركين تلفن همراه
ـ وضعيت شبكه ارتباطي كل كشور از نظر اتصال به اينترنت (فيبر، ماهواره)

ـ وضعيت كيفيت و ضريب اطمينان شبكه هاي ملي و بين المللي
ـ نوع تجهيزات دسترسي به اينترنت و سرعت خطوط 

ـ پهناي باند اينترنت در كل كشور، دريافت و ارسال
ـ تعداد كامپيوترهاي شخصي موجود (PC) به ازاى هر 1000 نفر

ـ تعداد PC در منزل، دانشگاه، ادارات و مدارس
ـ قيمت استفاده از اينترنت، هزينه رايانه و تجهيزات جانبي آن

ـ تعداد  ICPهاISP  ،2ها3 و  ASPها4
ـ تعداد مراكز داده و نقاط اتصال به فيبر نوري و اينترنت ماهواره اي

ـ تعداد كاربران روزانه فناوري اطالعات و ارتباطات

منابع انساني
آموزش افراد متخصص و مردم عادي بخشي از برنامه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 
و كاربردهاي آن مانند شهر الكترونيكي است. كشورهايي مانند هندوستان با تربيت نيروي 
ــتند. مردمي كه بايد از  ــاني متخصص در اين زمينه از فرصت هاى خوبي بهره مند هس انس
ــتفاده كنند نيز نياز به آگاهي دارند تا بتوانند با خدمات بر خط اين  ــهر الكترونيكي اس ش
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ــده و از آنها استفاده كنند. به عبارت ديگر، تربيت شهروندان الكترونيكي از  ــنا ش پديده آش
ــعه شهر الكترونيكي است. دانشگاه  و مؤسسات آموزش عالي شهري در  نيازهاي مبرم توس
كنار مراكز آموزشي بخش خصوصي بايد بتواند نيروي متخصص مورد نياز جامعه را تربيت 
و تأمين كند. فرهنگ سازي در جامعه به منظور به كارگيرى فناوري اطالعات و ارتباطات و 
ــتفاده از خدمات شهر الكترونيكي، بخش ديگري از نياز جامعه اطالعاتي امروز است كه  اس
ــته باشند. داليل مختلفي وجود دارد كه  ــانه هاي گروهي بايد نسبت به آن اهتمام داش رس
ــعه كاربردهاي فناوري اطالعات در بعضي از كشورها توسعه خوبي نيافته است، بعضي  توس

از آنها عبارت است از :
.(PC) ـ دسترسى شمار اندكى از مردم عادي به كامپيوتر شخصي

ــنايي  ــي به مراكز خدمات كرايه رايانه و ارايه خدمات اينترنت، عدم آش ـ كمبود دسترس
مردم با وجود اين گونه مراكز 

ـ قيمت نسبتاً گران دسترسي به اينترنت و هزينه رايانه
ـ كمبود آموزش آشنايي مقدماتي عمومي مردم به رايانه و اينترنت از طريق رسانه هاي 

گروهي
ــت، آموزش، فرهنگ، اشتغال، تجارت و  ـ نبود برنامه هاي كاربردي در زمينه هاي بهداش

امثال آنها
ـ محدود بودن سرعت اينترنت كه به خصوص در محيط هاى كاري از طريق شماره گيري 

است و معموالً به صورت اشتراكي بايد در خدمت كاركنان باشد.
ـ اتصال كم مدارس به اينترنت و كم بودن تعداد رايانه ها در مدارس

ــي اينترنت مدارس  ــراي تأمين رايانه و دسترس ــودن برنامه هاي اصولي ب ــخص نب ـ مش
(ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان)

ـ كمبود محتواي آموزشي قابل عرضه بر روي شبكه مدارس
ـ كمبود متخصص و كاربر حرفه اي فناوري اطالعات و ارتباطات

ــعه  ــورهاي توس ــور در فناوري اطالعات و ارتباطات به كش ـ مهاجرت افراد حرفه اي كش
يافته

ـ نگرانى بحث امنيت در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
ــت و كاربردهاي فناوري اطالعات و  ــي به خدمات اينترن ـ كم بودن پهناي باند دسترس

ارتباطات

اراده دولت و حاكميت شهري
ــهرها در  ــر، اراده دولت و حاكمان ش در عصر مجازى موج چهارم از تغييرات زندگى بش
ــعه فناوري اطالعات و ارتباطات و شهر  ــاخت، مديريت و هدايت كالن توس ــعه زيرس توس
ــهرهاي الكترونيكي موفق نشان  ــي دارد (Jalali, 2009). تجربه ش الكترونيكى نقش اساس
مي دهد كه موفقيت آنها در اين زمينه بستگي مستقيم به حمايت بي دريغ سران آن شهرها 
و عزم و ارده دولت داشته است. نمونه اي از اين گونه حمايت ها را مي توان در امارات متحده 
ــعه فناوري اطالعات و ارتباطات به عهده  ــيخ محمد هدايت» و مديريت توس عربي كه «ش
داشته و موفقيت هاي زيادي به دست آورده است و يا در كشور مالزي شاهد بود كه «ماهاتا 
محمد» خود پرچم دار توسعه كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات بوده است (تصاوير 1و 
2). در كشور ما چنين عزم، اراده و حمايتي وجود نداشته و ندارد. حتي رسانه هاي  جمعي در 
توسعه فرهنگي اين پديد اقدام جدي نداشته اند. بعضي از عوامل موفقيت شهر الكترونيكي 

در پياده سازي موارد فوق عبارت است از : 
ـ عزم، اراده، تعهد و انگيزه باالترين مسئول كشور در توسعه مناسب فناوري اطالعات و 
ارتباطات و كاربردهاي آن مانند شهر الكترونيكي بسيار اهميت دارد. شهر الكترونيكي زماني 
موفق خواهد شد كه باالترين مسئول شهر در رأس آن قرار گرفته و حمايت و پشتيباني در 

باالترين سطح امكان پذير باشد.
ــند راهبردي و سياست توسعه به كارگيرى فناوري اطالعات و  ــتراتژي يا س ـ طراحي اس

ارتباطات در شهر الكترونيكي بايد تهيه شود.
ــود كه آگاه سازي مردم و فرهنگ سازي را  ــهر الكترونيك بايد به گونه اى طراحي ش ـ ش

جزو مسايل محوري و جدي بداند و آن  را توسعه دهد.
ــهر بايد كمك كند تا مهندسي مجدد در ساختار واحدهاي شهري به گونه اي انجام  ـ ش

شود كه با ساختار شهر الكترونيكي هماهنگي داشته باشد.
ــهر الكترونيكي را دارند.  ــد كمي از مردم آمادگي پرداخت هزينه هاي خدمات ش ـ درص
مسئولين شهر بايد اين موضوع را در نظر داشته باشند و نظارت بر تعرفه خدمات را زير نظر 
بگيرند و شرايطي را فراهم كند تا بعضي از خدمات به صورت رايگان در خدمت بخش هايى 

از جامعه قرار گيرد.

ــتور كار شهر قرار  ــهري و حاكميتي بايد با برنامه ريزي در دس ـ اولويت بندي خدمات ش
گيرد و باالترين مقام مسئول شهري نظارت بر اجراي درست آن داشته باشد. 

ــت ارتباطي مراكز ارايه خدمات اينترنت5 و پهناي باند6 مجاز در شهر، اتصال به  ـ سياس
ماهواره و نسل مجاز تلفن همراه و ساير فناورى هاى ارتباطي بايد مشخص باشد.

ــهر الكترونيكي بر اساس مدلي علمي انجام شود و برنامه ريزي  ـ سياست پياده سازي ش
اجرايي آن مشخص باشد.

ـ استفاده از كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در مسير توسعه شهر الكترونيكي باشد.
ـ شهروندان داراي امضاي ديجيتالي باشند تا نگراني از نظر امنيت دسترسي به داده ها و 

نقل و انتقاالت وجوه مالي نداشته باشند. 
ــود و  ــهر الكترونيكي ديده ش ــتانداردهاي امنيتي در رده هاي مختلف ش ــه به اس ـ توج

استانداردها حتماً بين المللى باشد.
شهر الكترونيكي در بيشتر كشورهاى موفق جهان در چهار بخش عمده "واحدهاي دولتي 
شهر"، "كسب و كار"، "شهروندان" و "گردشگري" سامان دهي شده است. اين تقسيم بندي 
ــهر الكترونيكي، توسط شهر بايد برنامه ريزي و اعالم  ــتراتژي در ساماندهي خدمات ش و اس

.(Jalali, et al, 2009) شود
ـ توسعه سند راهبردى شهر الكترونيكى نيز يكى از الزامات توسعه شهرهاى الكترونيكى 

.(Jalali, 2004: 12) است

قوانين و مقررات
ــهر الكترونيكي به عنوان يكى از كاربردهاى  ــعه فناوري اطالعات و ارتباطات و ش  توس
ــورها با تهيه قوانين و مقررات ويژه اي،  آن نياز به قوانين خاص خود دارد. در بعضي از كش
ــعه فناوري اطالعات و ارتباطات و  حمايت از بخش خصوصي را در اولويت اهداف ملي توس
شهر الكترونيك قرار مي دهند. قوانين و مقررات در هر كشوري مي تواند متناسب با وسعت 
ــد. مثًال در كشور مصر اينترنت بر اساس  ــعه كاربردهاي فناوري اطالعات متفاوت باش توس
قانون رايگان است، لذا اگر شهر الكترونيك در آن كشور تأسيس شود، هزينه اينترنت ندارد. 
در آمريكا با توجه به اولويت تجارت الكترونيك بيش از 11 قانون تجارت الكترونيك وجود 
دارد. قانون امضاى ديجيتالي، كارت هاى اعتباري و قانون جرايم اينترنتي و رايانه اي تقريباً 
ــعت آنها در هر كشوري  ــورهاي جهان از جمله ايران وجود دارد كه وس ــياري از كش در بس
ــت. در ايران، تا كنون چندين قانون در حوزه توسعه فناوري اطالعات و  ــتگي به نياز اس بس
ارتباطات به تصويب رسيده است كه مهم ترين آنها شامل قانون تجارت الكترونيكي و امضاى 
ديجيتالي تهيه شده توسط وزارت بازرگاني و مصوب مجلس شوراي اسالمي، دستورالعمل 
ــط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،  ــن مربوط به مديريت ISPها و  ICPها توس و قواني
قوانين شهر الكترونيكي نهاد رياست جمهوري و قانون جرايم رايانه اي قوة قضاييه بوده است. 
اگر يك سيستم مشخص، مسئوليت تهيه قوانين و مقررات در اين حوزه را بر عهده بگيرد، 

 .(Jalali, 2009) قطعاً در مراحل اجرايي مشكالت كمتري به وجود مي آيد

بودجه و منابع مالي
 توسعه شهر الكترونيكي نياز به سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي دراز مدت توسط شهر و 
بخش خصوصي را دارد. در بسياري از شهرهاي توسعه الكترونيكي جهان سرمايه گذارى هاى 
زيادي در اين خصوص انجام شده است. به عنوان مثال فقط تا 2002 در كشور آمريكا 444 
ميليارد دالر، در اروپاي غربي 300 ميليارد دالر و در ژاپن 128 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
و هزينه در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات شده است. در سال 2005 ميالدي به ترتيب 
2500 و 2000 دالر هزينه سرانه توسعه فناوري اطالعات در كشورهاي سوئيس و انگلستان 
ــت. هزينه ها معموالً صرف به روز رسانى سيستم هاى فناوري اطالعات و ارتباطات  بوده اس
شهر الكترونيكي مي شود و از آنجا كه فناوري مرتب در حال تغيير و توسعه كيفي است، لذا 
ــت. متأسفانه سرمايه گذاري مناسب در كشورهاي كمتر توسعه  هزينه در اين حوزه باال اس

يافته در اين زمينه وجود ندارد. 
از سال 2003 ميالدي كه مباحث جامعه اطالعات براي اولين بار در سطح سران كشورهاي 
جهان در ژنو آغاز شد، عالوه بر ارزيابي موارد فوق جهت بررسي آمادگي الكترونيكي، معيار 
ــورها نيز مطرح شده است.  ــي وضعيت جامعه اطالعاتي در كش جديدي تحت عنوان بررس
شاخص هاى مختلفي براي اندازه گيري اين معيار معرفي شده است كه بايد آنها را نيز در نظر 
گرفت. به طور كلي بحث آمادگي الكترونيكي در ايجاد شهر الكترونيكي بسيار مهم است و 

بايد با دقت به آن پرداخته شود.
جمع بندى

ــهر الكترونيكي بستري فراهم مي كند تا بخش شهري، خصوصي، بنگاه هاي اقتصادي، و  ش
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تصويـر 2 : دورنمـاى شـهر 
مالزى  پايتخت  كواالالمپـور 
كه نقش حاكميت در پيشبرد 
اهداف الكترونيك آن بسيار 
اسـت.  بوده  اهميـت  حايـز 

مأخذ :
www.rebeccaf i l lbach.
files.wordpress.com

Pic2. Kuala Lumpur city-
scape, Capital of Malay-
sia where the government 
plays an important role in 
fulfillment of electronic 
goals. source: www.re-
beccafillbach.files.word-
press.com.

Abstract: Electronic cities are developing rap-
idly in the world and providing multiple opportu-
nities for life, work and entertainment of people. 
They provide a context in an information soci-
ety for people to enter the third millennium and 
experience new things in life. Although there is 
not much experience in national and interna-
tional levels and the future life in these cities is 
not yet clear, we should admit that the young 
generation believe in it and will experience new 
adventures by the new tools of information and 
communication technology. Thus, studying its 
different aspects and preparation for its being 
accepted among people within the national 
norms is better to be arranged.

The electronic city is created on the basis 
of information and communication technology 
and it is considered as one of the applications 
of this technology which is still developing. It 
has been almost three decades that the terms 
information Technology and Information and 
Communication Technology have been used 
widely and it has been estimated that about 
95 percent of our daily our works would be af-
fected directly or indirectly by 2015. The influ-
ence of this case in the third millennium is so 
rapid that there will be fundamental changes in 
the structures of cultural, economic, social and 
political structures and it is going to change the 
traditional foundations of society management 
enormously and finally introduce a new system 
of shared management. The extent of this influ-
ence had made the world governors and ad-

ministrators held two important congresses in 
2003 and 2005 in Geneva and Tunis in order to 
define the foundations of information technol-
ogy and provide a work and principle plan for 
their information society and to be prepared for 
the further changes.

Before the detailed and complex plan of elec-
tronic city has run, it is better to be knowledge-
able about the preparedness level of the city 
for these kinds of projects. Electronic readiness 
show a city’s level of being prepared for using 
the information and communication technology 
and its applications such as electronic cities to 
achieve a global information society. In some 
cases, specially deprived and uneducated ar-
eas which are considered as the critical points 
in the society where people cannot associate 
with information and communication technol-
ogy the readiness level is at its minimum rate. 
The five main elements in recognizing the level 
of electronic readiness and creating an electric 
city are: infrastructure, human resources, Mu-
nicipal government's determination, laws and 
regulations, budget and finance.

Keywords: Electronic city, Electronic infra-
structures, Information and Communication 
Technology (ICT), city services.

Reference list
• Jafarabadi, H. & Jalali, A. (2001). Intelligent traffic 
recognizer and measuring systems. Proceeding of 
the first electronic cities conference, Kish.
• Jalali, A. (2001). Intelligent traffic recognizer and 
measuring systems. Proceeding of the first electronic 
cities conference, Kish Island, Iran.

• Jalali, A. (2002-2011). Yek sal talash dar fanavari-e 
etelaat va ertebatat [A year working in information 
and communication technology]. Tehran: Pajuhesh-
kadeh-e Electronic Publication, Iran University of Sci-
ence and Technology. 
• Jalali, A. (2003). Shahr-e Electronic [Electronic City]. 
Tehran: Iran University of Science and Technology.
• Jalali, A. (2004). Sanad-e rahbordi-ye shahr-e elec-
tronic-e Mashhad [Master Plan of Mashhad Elec-
tronic City Report]. Tehran: Iran University of Science 
and Technology.
• Jalali, A. (2009). Gozaresh-e shahr-e electronic-e 
Gorgan [The Electronic Report of Gorgan].
• Jalali, A. & Mahmoodi, H. (2009) Virtual age: next 
wave of change in society. The 2009 international 
joint conferences on e-case and e-technology, IEEE. 
1593:1605. Singapore.
• Jalali, A. (2010). Gozaresh-e avalin ostan-e elec-
tronic Semnan [E first report of Semnan].
• Jalali, A. (2011). Gozaresh-e 1150 shahr-e electron-
ici-ye keshvar [Report of 1150 electronic city of the 
country].
• Jalali, A. (2011). New Technology for Public Rela-
tions. Proceeding of the 7th international public rela-
tions. Tehran, Iran.
• Jalali, A., Rouhani, S. & Zare, M. A. (2009). A new 
approach for job development in the electronic cities. 
Proceeding of the second electronic cities confer-
ence. Tehran: Jahad-e daneshgahi publication.
• Mahmoodi, H. & Jalali, A. (2009). Virtual Age: En-
abling Technologies and Trends. Sixth International 
Conference on Information Technology: New Gen-
erations, IEEE, ITNG 2009. 999:1004. Las Vegas.
• Proceeding of the first electronic and internet cities 
conference. (2001). Kish island, Iran.
• Proceeding of the first electronic cities conference. 
(2007). Tehran, Iran.
• Proceeding of the second electronic cities conference. 
(2009). Tehran: Jahad-e daneshgahi publication.

ــرويس هاى خود را در طول شبانه روز با  ــاير نهادهاي حقوقي و حقيقي بتواند خدمات و س س
سرعت، دقت و در سطح گسترده تري در اختيار مردم قرار داده و از مشاركت مردم در اداره امور 
شهر بيشتر استفاده كند. براي استفاده مفيد و مؤثر از اين كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات 
ــازي و آموزش به مسئولين و مردم است. در صورتى كه مسئولين و مردم با  نياز به فرهنگ س
تمام ابعاد شهر الكترونيكي آشنا شوند و آن  را بپذيرند، سرعت توسعه اين پديده در شهر بيشتر 

شده و شانس داشتن يك شهر خوب و پاسخگو متناسب با نياز زمان بيشتر مي شود.
ــت دولت به عنوان نهاد اجرايى اين مفهوم و تأكيد بر  ــهر الكترونيك با خواس تحقق ش
توسعه زيرساخت هاى فنى و نرم افزارى و همچنين تأمين منابع مالى و آموزش منابع انسانى 
آن، امكان پذير خواهد بود. برنامه ريزى اين اقدامات از اولين گام هاى تحقق شهر الكترونيك 

خواهد بود 
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