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شهر هوشمند
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “شهر هوشمند” مورد بحث قرارگرفته است. دو بعد در شهر هوشمند 
مطرح است، بعد تکنولوژی اداره و مدیریت توسعه شهری و رشد هوشمند شهر)در تمام 
جنبه های کاربری و عملکردی( که در این کتاب به آن پرداخته شده است. تعاریف، 
عوامل و راهبردهای شهر هوشمند در کنار سخت افزارها و نرم افزارهای حیاتی برای 
ایجاد آن، از محورهای اصلی این کتاب است. همچنین در انتهای کتاب به نمونه های 

جهانی و تالش های داخلی در این راستا توجه شده است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها و  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت تــا 
نســبت بــه تهیــه محتــوا و انتشــار کتــب در حوزه هــای مختلــف مدیریــت شــهری، 
اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، کتــاب 
ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال مراکــز 
علمــی و اجرایــی قــرار گرفتــه و هریــک از آنهــا بــه چاپ هــای متعــدد رســید. ایــن 
مجموعــه بــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از جملــه کتــاب 
ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن و چــاپ شــده 

بــود.
ــه  ــوای کتــب موصــوف و ب ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــات برنامه ری ــز مطالع ــد، مرک ــی جدی ــات علم ــش و ادبی ــد دان ــور تولی منظ
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

ــه و منتشــر نمــوده اســت؛ ــل تهی ــه شــرح ذی ــوان ب در بیســت عن
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیختــه اي کــه در بازنگــري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییــم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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بخش�اول:�شهرهای�هوشمند،�تعاریف�و�مفاهیم

مقدمه:�پیش�زمینه�ها
ــا شــروع تاریـــ علــم شهرســازی، بشــر همــواره بــه دنبــال جامعــه ای  ب
ــش  ــهری خوی ــی ش ــائل زندگ ــر مس ــخی در براب ــا پاس ــت ت ــوده اس ــی ب آرمان
پیــدا کنــد. اندیشــمندان و صاحب نظــران، مدل هــای تمثیلــی از روابــط 
ــز  ــا نی ــر م ــهر دوران معاص ــد. آرمان ش ــه می دادن ــه ارائ ــهر و جامع ــی ش آرمان
ــهر  ــی از ش ــداق غای ــچ مص ــل هی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــمند اس ــهرهای هوش ش
هوشــمند نمی تــوان یافــت کــه به تمامــی همــه ی اصــول شهرســازی الزم را در 
ــدارد کــه طراحــان،  ــه ای در شــهرهای هوشــمند وجــود ن برداشــته باشــد. نمون
ــه  ــد ک ــا نماین ــد و ادع ــق کنن ــر آن تواف ــر س ــرداران، ب ــا بهره ب ــزان ی برنامه ری
ــا ایــن توضیــح،  به تمامــی، بــه آرمان هــای شــهر هوشــمند دســت یافته اســت. ب
در تعریــف شــهر هوشــمند چارچــوب مشــخصی بــرای رســیدن بــه درجــه غایی 
ــتلزم  ــه مس ــت ک ــی اس ـ دهی نیازهای ــ ــر پاس ــد ب ــه تأكی ــدارد. بلک ــود ن وج
ــا  ــت. ب ــاوری اس ــش و فن ــق دان ــمندانه تری از طری ــای هوش ــن راه حل ه یافت
ــک شــهر  ــوان راهکارهــای هوشــمند ســازی ی ــف همــه آنچــه به عن ــن تعری ای
ــر  ــروز شــهری اســت و ه ــه ام ــه مســائل جامع پیشــنهاد می شــود در پاســـ ب
ــاخت  ــک، در س ــد کوچ ــود، هرچن ــته می ش ــتا برداش ــن راس ــه در ای ــی ک گام

ــود. ــر خواهــد ب آینــده شــهر هوشــمند مؤث

دامنه�هوشمندی�شهر
ــرفته  ــای پیش ــورد فناوری ه ــددی در م ــای متع ــا و پژوهش ه کتاب ه
و گران قیمــت شــهرهای هوشــمند وجــود دارد امــا در حقیقــت کارکــرد 
ــوان اقتصــادی  ــه ت ــا توجــه ب مناســب هوشــمندی در هــر شــهر و جامعــه ای ب
ــیار  ــهر بس ــک ش ــمندی ی ــات هوش ــت. درج ــر اس ــاخت های آن، متغی و زیرس
ــای  ــا فناوری ه ــاه ت ــام کوت ــتم پی ــک سیس ــرد ی ــت از کارک ــترده اس گس
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شهر هوشمند

کــه  ارتباطــات  و  اطالعــات  فناوری هــای  و  اشــیاء  اینترنــت  پیشــرفته 
می توانــد امکانــات بســیار کارآمــدی را در ســاختار حکمروایــی جوامــع ایجــاد 
ــات را در  ــف وســیعی از اقدام ــای شــهر هوشــمند طی ــن راهکاره ــد؛ بنابرای کن
ــمندانه ترین  ــی، هوش ــه محل ــای جامع ــا توانمندی ه ــب ب ــه متناس ــرد ک برمی گی
ــرای هــر جامعــه و شــهری  ــد. درنتیجــه همیشــه ب ــوان برگزی راه حــل را می ت
ــوان گزینه هــای مناســبی انتخــاب  ــار آن می ت ــا ســرمایه های در اختی متناســب ب

نمــود.

دلیل�رونق�شهر�هوشمند�در�مباحث�شهرسازی�امروز
بــرای درك اهمیــت شــهر هوشــمند بایــد قبــل از هــر چیــز بــه اهمیــت 
ــال  ــا س ــی ت ــار جهان ــق آم ــرد. طب ــع بشــری توجــه ک ــده جوام شــهرها در آین
ــدگی  ــد. زن ــان در شــهرها زندگــی می کنن ــت جه 2050، 80 درصــد از جمعی
ــی،  ــانی، فرهنگ ــرمایه ی انس ــد س ــعه و تولی ــی در توس ــش مهم ــینی نق شهرنش
ــور در  ــم حض ــن تراک ــع دارد. ای ــی جوام ــت محیطی و اجتماع ــادی، زیس اقتص
ــه، جــذب ســرمایه  ــع در دســترس، تولیــد زبال ــه مصــرف مناب شــهرها منجــر ب
و افزایــش نیــاز بــه خدمــات شــده اســت. در چنیــن شــرایطی هماننــد ابتــدای 
قــرن نوزدهــم کــه ظهــور شــهرهای صنعتــی مســائلی همچون بهداشــت، مســکن 
ــات و  ــاوری اطالع ــش و فن ــروزه عصــر دان ــم زد؛ ام ــهرها رق ــرای ش و ... را ب
ــوان  ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ــت ک ــرده اس ــم ک ــرایطی را فراه ــات، ش ارتباط
مســئله جابه جایی هــای شــهر، اســتفاده از منابــع انــرژی، دسترســی بــه عدالــت 
ــا در ســال 2020، شــهرها  ـ  داد. دنیاگیــری ویــروس کرون شــهری و... را پاســ
ــه خدمــات از راه دور، بانکــداری  ــرای دسترســی ب ــازه ای ب ــا چالش هــای ت را ب
هوشــمند و اســتفاده از ســرویس های هوشــمندانه تر بهداشــتی و درمانــی مواجــه 
کــرده اســت. مالحظاتــی کــه عرصه هــای جدیــدی را بــرای مقابلــه بــا بالهــای 

ــد. ــم می زن ــی و انســانی در شــرایط بحــران رق طبیع
حــال آن کــه فــروش هــر چــه بیشــتر فناوری هــای دیجیتــال، شــاید بــرای 
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بســیاری از شــهرها مؤثــر باشــد امــا ســاخت حومــه شــهری هوشــمند در کنــار 
ــرای شــهرها  ــدارد. هوشــمندی واقعــی ب یــک شــهر ناپایــدار لطــف چندانــی ن
ــا پیــدا می کنــد. افــرادی  ــه فقــرا و نیازمنــدان معن ــا ارتقــای خدمــات اولیــه ب ب
کــه در برخــی از نقــاط جهــان بــه آب آشــامیدنی یــا مــوارد بهداشــتی دسترســی 

.)TUWIEN, 2015( ــد ندارن

مسائل�شهرسازی�شهرهای�ایران�و�امکانات�شهر�هوشمند
بخشــی از مســائل شــهرهای امــروزی در کشــور مــا همــگام بــا شــهرهای 
ــعه،  ــورهای درحال توس ــازی کش ــای شهرس ــی از چالش ه ــت و یک ــی اس جهان
ــر  ــی همچــون فق ــان اســت و موضوعات ــع یکس ــه مناب ــی ب ــری در دسترس براب
و حاشیه نشــینی از موانــع دســت یابی بــه زیرســاخت های شــهر هوشــمند 
تلقــی می شــود بااین وجــود بســیاری از راهکارهــا می توانــد متناســب بــا تــوان 
همــگان در دســت یابی بــه خدمــات در نظــر گرفتــه شــود. از ســوی دیگــر در 
ــای  ــا ایده ه ــب ب ــد متناس ــم می توان ــاخت ها ه ــعه زیرس ــی توس ــن موقعیت چنی
شــهر هوشــمند همــگام شــود. درنتیجــه دلیلــی بــرای نگرانــی نیســت و بــرای 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــا و ترفنده ــان راهکاره ــران همچن ــت ای ــا موقعی کشــوری ب

ــاالی شــهر هوشــمند وجــود دارد. ــه درجــات ب دســت یابی ب
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تعاریف�شهر�هوشمند
ایــده ی شهرســازی هوشــمند اولیــن بــار به عنــوان راهبــرد توســعه 
ــات و  ــاوری اطالع ــه فن ــی ک ــیه جای ــهرهای آسیا-اقیانوس ــه 90 در ش در ده
ارتباطــات نقــش مهمــی دارد، مطــرح شــد. امــروزه دو مدل توســعه از شــهرهای 
هوشــمند متــداول اســت. مــدل اول بیشــتر رویکــرد فناورانــه دارد و از بخــش 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ارتقــاء یافتــه اســت کــه بــر پایــه ی آن خدمــات 
ــوه  ــدل، انب ــن م ــود. در ای ــر می ش ــر و اثرگذارت ــهری کارآمدت ــای ش و فراینده
ــات  ــه اطالع ــد ب ــای قدرتمن ــتفاده از تحلیل ه ــا اس ــده ب ــای جمع آوری ش داده ه
ــود می دهــد؛ در  ــت شــهری را بهب ــل می شــود و مدیری شــهری ارزشــمند تبدی
ایــن تعریــف شــهر هوشــمند می توانــد معــادل صنعــت هوشمندســازی و شــهر 
ــری  ــر دیگ ــرد جامع نگ ــدل دوم، رویک ــود. در م ــه ش ــر گرفت ــال در نظ دیجیت
وجــود دارد کــه تعادلــی بیــن عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی، 
انســانی، فرهنگــی و فناورانــه ایجــاد می کنــد کــه موضــوع تحقیقــات دانشــگاهی 
در پاســـ بــه چالش هــای جدیــد شــهرها نظیــر تغییــرات اقلیمــی، توســعه های 

.)Johannes, 2019( ــع و... اســت اقتصــادی، کارآمــدی اســتفاده از مناب
چنانچــه بیــان شــد، در اوایــل دهــه نــود میــالدی بــا رشــد فناوری هــای 
ارتباطــات از راه دور، امکانــات تــازه ای بــرای ارائــه خدمــات بــه شــهروندان و 
مدیریــت امــور شــهری پدیــد آمــد کــه اســتفاده بهینــه از آن مســتلزم هوشــمندتر 
شــدن، بــه روز شــدن تکنولــوژی و... بــود. هم زمــان بــا ایــن تغییــرات، مفاهیــم 
ــی نداشــت.  ــر از آن جایگاه ــه پیش ت ــت ک ــازی شــکل گرف ــازه ای در شهرس ت
ــاوری  ــهرهای فن ــال و ش ــهر دیجیت ــم ش ــکل گیری مفاهی ــب ش ــر موج ــن ام ای
ــال 2010  ــد. از س ــی ش ــک و عمل ــطوح آکادمی ــات در س ــات و ارتباط اطالع
ــه  ــا و اختصــاص بودجــه ب ــا ظهــور پروژه هــای شــهر هوشــمند در اروپ هــم ب
ــت  ــودی گرف ــد صع ــه رش ــن حیط ــات در ای ــا و تحقیق ــداد پژوهش ه آن، تع
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همان طــور کــه در تحقیــق کوچیــا1 و دامــری2 در دانشــگاه ژنــو بررســی 
ــه نســبت 15 ســال پیــش خــود جهــش  شــد تعــداد مقــاالت از ســال 2010 ب

.)7 .p ,2011 ,Dameri & Cocchia(ــرد ــدا ک ــمگیری پی چش
شــهرهای هوشــمند بازتــاب مــدل توســعه ی شــهری جدیــدی هســتند که 
ــای کیفیت هــای زندگــی  ــه ارتق ــد، ب ــوژی و فناوری هــای جدی ــا رشــد تکنول ب
ــود  ــه باوج ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد ام ــهروندان می پردازن ــال ش ــاه ح و رف
ــت.  ــد اس ــف واح ــدان تعری ــئله، فق ــن مس ــزون آن، بزرگ تری ــت روزاف کاربس
ــر اســاس ســطح توســعه،  ــه کشــور ب ــه شــهر و کشــور ب ــن مفهــوم شــهر ب ای
ــع  ــه در مناب ــاوت اســت. بخشــی از تعاریفــی ک ــگاه ســاکنین آن متف ــع و ن مناب
مختلــف آمــده اســت تنهــا ابــزاری بــرای توصیــف شــهر هوشــمند و نه رســیدن 
بــه یــک تعریــف اســتاندارد اســت بخشــی از تعاریفــی کــه کوچیــا و دامــری بــا 
مــرور ادبیــات موضوعــی شــهر هوشــمند در کتــاب پیاده ســازی شــهر هوشــمند 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــد، ب ــدی کرده ان طبقه بن

• ــر اســاس 	 ــا راندمــان عملکــردی مناســب ب شــهر هوشــمند یــک شــهر ب
ــه شــهروندان اســت. ــم ســازی مســتقل و آگاهان ــات و تصمی موهب

• ــر 	 ــرای اســتفاده مؤث ــه ای ب ــالش آگاهان ــه ت اجتماعــی هوشــمند اســت ک
ــرایط  ــی در ش ــرات اساس ــود و تغیی ــت بهب ــاوری در جه ــات فن از اطالع

ــد. ــی و کار ایجــاد نمای زندگ
• ــی، 	 ــانی و اجتماع ــرمایه ی انس ــر روی س ــه ب ــت ک ــمند اس ــهری هوش ش

به عنــوان  ارتباطــات  و  اطالعــات  زیرســاخت  فنــاوری  حمل ونقــل، 
نیــروی محــرك رشــد پایــدار اقتصــادی و باالبــردن درجــه کیفــی زندگــی 
ــارکتی  ــی مش ــی و حکمروای ــع طبیع ــه مناب ــت آگاهان ــق مدیری از طری

ســرمایه گذاری کنــد.

A. Cocchia  -1
2-  R.P .Dameri
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• ــیاء1 	 ــت اش ــا اینترن ــال ب ــهر دیجیت ــمند محصــول مشــترك ش ــهر هوش ش
اســت.

• ــا 	 ــی اســت کــه شــهروندان و خدمــات رفاهــی آن ب شــهر هوشــمند جای
فناوری هــای جــاری بــه طــرز نامحسوســی درهم تنیــده باشــد تــا تجربــه 

زندگــی در شــهرهای قــرن بیســت و یکــم را ارتقــاء دهــد.
• شــهری کــه شــرایط زیرســاخت های حیاتــی نظیــر راههــا، پل هــا، 	

ــد و  ــی و... را رص ــوط هوای ــا، خط ــن، متروه ــا، راه آه ــا تونل ه جاده ه
ــد  ــزی می کن ــه مصــرف شــود؛ برنامه ری ــع بهین ــا مناب ــد ت مدیریــت می کن
ــات  ــی خدم ــای امنیت ــود و از جنبه ه ــی ش ــا صرفه جوی ــا در فعالیت ه ت

ــد. ــداری  کن ــش و نگه ــهروندان، پای ش
• شــهری هوشــمند اســت کــه در آن فنــاوری بــه تنــوع راهکارهــای 	

تصفیــه آب، تأمیــن انــرژی مصرفــی و ارتباطــات از راه دور کمــک کنــد 
ــی  ــهروندان زندگ ــه ش ــد و ب ــش ده ــت محیطی را کاه ــرات زیس ــا تأثی ت

ــد. ــنهاد ده ــری را پیش بهت
• شــهر هوشــمند مختصــات مشــخص جغرافیایــی دارد کــه درجــه باالیــی 	

از ســطوح فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، لجیســتیک، تولیــد انــرژی و... 
ــا در جهــت افزایــش ســالمت، شــمولیت بیشــتر،  باهــم کار می کننــد ت
توســعه های  در  مشــارکت  و  زیســت محیطی  كیفیت هــای  ارتقــای 

.)Dameri P. R., 2017, p. 8( ــد ــی کنن ــود آفرین ــهری س ش

ــر جنبه هــای فنــاوری و زیســت محیطی  ایــن تعاریــف بیانگــر تأکیــد ب
ــتر  ــدرن در بس ــای م ــتفاده از تکنولوژی ه ــزوم اس ــه ل ــات ب ــه به دفع ــت ک اس
ــتفاده  ــه اس ــمند ب ــهر هوش ــه ش ــت. درنتیج ــرده اس ــاره  ک ــره اش ــی روزم زندگ

:IOT: Internet of Things  -1
 اشــیا و تجهیزات محیط پیرامون که به شــبکه اینترنت متصل شده و توســط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشــمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت 

هستند. اینترنت اشیاء به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه ها با شبکه ای است که از طریق آن می توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. 
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از فناوری هــای مــدرن به عنــوان تســهیل کننده كیفیــت زندگــی و کاهــش 
ــی  ــر، بخــش مهم ــد. از ســوی دیگ ــت می ده ــرات زیســت محیطی اهمی مخاط
ــعه  ــانی در توس ــرمایه ی انس ــه ارزش س ــی ب ــات موضوع ــه ادبی ــر از بدن دیگ
ــک  ــاختار ی ــت محیطی در س ــی و زیس ــادی، اجتماع ــداری اقتص ــود پای و بهب

ــاره دارد. ــمند اش ــد هوش ــتم کارآم سیس
ــه  ــر ب ــه پیش ت ــهری ک ــی ش ــرویس ها و خدمات ــه ی س ــت هم در حقیق
کمــک روش هــای کالســیک انجــام می شــد بــا اســتفاده از فناوری هــای ارتباطــی 
می توانــد بــه نفــع ســاکنان و کســب وکارها کارآمدتــر شــوند. در ایــن تعریــف 
ــات  ــات و اطالع ــاوری  ارتباط ــال و فن ــهرهای دیجیت ــمند ورای ش ــهر هوش ش

اســت.
را  توســعه ای  چارچــوب  استانداردســازی1  بین المللــی  ســازمان 
ــمندی  ــداری و هوش ــت پای ــه در جه ــت ک ــرده اس ــم ک ــهرها فراه ــرای ش ب
ــمندی  ــف واژگان، هوش ــد تعاری ــد. در مجل ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــتر ب بیش
به عنــوان کیفیتــی معرفی شــده اســت کــه منجــر بــه توســعه پایــدار2 و 
برگشــت پذیری3 از طریــق تصمیم ســازی های شــفاف و اتخــاذ دیدگاه هــای 
کوتــاه و بلندمــدت می شــود. هوشــمندی دررونــد فراینــد توســعه پایــدار نهفتــه 
ــا و  ــازمان ها، رونده ــی س ــی حکمروای ــه معن ــر ب ــرد کل نگ ــت و در رویک اس
ــی  ــع طبیع ــا و مناب ــالق از فناوری ه ــتفاده خ ــرای اس ــه ب ــت ک ــی اس رفتارهای
ــود ــرا می ش ــد اج ــای کارآم ــق راه حل ه ــل از طری ــی رود و در عم ــه کار م  ب

.)ISO37100, 2016( 

:ISO  -1
 ســازمان بین المللی استانداردســازی که به صورت مخفف ایزو نامیده می شــود. یک مؤسســه مســتقل غیردولتی است که به صورت گســترده. به وضع 

استانداردهای کلی و جزیی در رابطه با هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی می پردازد. مرکز این مؤسسه در ژنو سوییس قرار دارد.
Sustainable development  -2

3-  Resilient
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یکی از گام های مؤثر در تعریف مفهوم شهر هوشمند، تمیز دادن آن با سایر 
مفاهیم مشابه و پرکاربرد است. هوشمند سازی شهری چه تفاوتی با شهر پایدار 

خواهد داشت و شهر دیجیتال چه تمایزی با آن دارد. این شناخت در بخش 
نظری و عملی کمک می کند تا تعریف دقیقی از شهر آرمانی دوران جدید داشته 

باشیم. برای مثال شهر دیجیتال و هوشمند در چهار حیطه زمین، زیرساخت، 
مردم و حکمروایی باهم متفاوت اند. زمین در شهر هوشمند ابعاد متفاوت کالبدی 

دارد درحالی که در شهر دیجیتال مشخصًا فضای مجازی است. شهر هوشمند 
انواع زیرساخت ها را شامل می شود اما در شهر دیجیتال زیرساخت ها تنها در 

حیطه ی فناوری اطالعات و ارتباطات است. مردم در شهر هوشمند بیانگر همه 
گروه ها و اقشار هستند اما شهر دیجیتال گروه هدف تنها مردمانی هستند که از 
خدمات ICT استفاده می کنند. حکمروایی هوشمند در سطوح مختلف محلی، 

مرکزی و مؤسسات ملی خواهد بود که در شهر دیجیتال تنها به دنبال دولت 
الکترونیک و حکمروایی الکترونیک در جهت منافع عمومی محدود است 

.)Dameri & Cocchia, 2011, p. 7(
ســایر مفاهیــم شهرســازانه ای کــه بــا توجــه بــه عوامــل انســانی، فنــاوری 
و زیســت محیطی شــکل گرفته اند و از وجــوه مشــترك تعریــف شــهر هوشــمند 
ــه  ــی برنام ــه نقــل از گــزارش مطالعات ــر ب ــه زی ــد در ادام ــه شــمار می آین هــم ب
جهانــی )ارزیابــی ابتــکارات شــهرهای هوشــمند در ناحیــه مدیترانــه1( اســیمر2 
ــز دادن شــهر  ــوع و پیچیدگــی در تعریــف و تمی ــه تن آورده شــده اســت کــه ب

هوشــمند تأکیــد دارد.

Assessing Smart City Initiatives for the Mediterranean Region  -1
2-  ASCIMER
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جدول 1: بررسی مفاهیم شهری مرتبط با شهر هوشمند

شهرهای با محوریت عوامل انسانی

خلق شرایط مناسب برای طبقه خالق نوظهور شهر خالق1

شهری با فرصت های چندگانه برای شکوفایی توان انسانی و هدایت زندگی خالق شهر انسانی2

شهر فعال درزمینه ی ساخت اطالعات ماهرانهی اقتصادی نیروی کار شهر یادگیری3

شهری که در جهت تشویق و پرورش دانش است شهر دانش4

شهرهای با محوریت عوامل فناوری

شهری در محیط دیجیتال که سعی در جمع آوری اطالعات جوامع محلی و ارائه آن به عموم مردم از 
طریق پرتال های وب دارد.

شهر اطالعات5

اجتماعی با زیرساخت ارتباطی با پهنای باند باال شهر دیجیتال6

شهری که عملکرد آن در دنیای سایبری است شهر مجازی7

واقعیتی با ساکنان حقیقی و موجودیت کالبدی که موازی با همتاهای مجازی آن موجودات و مردم 
هستند.

شهر هیبریدی8

شهر دیجیتال توسعه یافته که به لحاظ فراگیری و دسترسی به زیرساخت ها همه گیر است شهر فرا گستر9

شهرهای با محوریت عوامل زیست محیطی

شهری سازگار زیست محیطی، کنترل کننده بیماری ها، کاهش دهنده خطرات شیمیایی و فیزیکی، خلق 
محیطی های باکیفیت برای همگان، کاهنده هزینه های زیست محیطی برای مناطق خارج شهر، مصرف 

پایدار انرژی
شهر سبز10

شهری که با طبیعت در تعادل است اکو شهر11

خصیصه اصلی اش ظرفیت جذب یا مقاومت در برابر خطر از طریق تاب آوری یا انطباق با آن است که آن 
را قادر می سازد تا عملکردهای اصلی و ساختارش را در بحران حفظ نماید یا خود را پس از واقعه ترمیم 

کند.
تاب آوری شهری12

)ASCIMER, 2015(

Creative city  -1
Humane city  -2

Learning city  -3
Knowledge city  -4

Information city  -5
Digital city  -6
Virtual city  -7
Hybrid city  -8

Ubiquitous city  -9
Green city  -10

Eco city  -11
Resilient city  -12
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ایــن گوناگونــی و شــباهت ها در ســطوح نظــری موجــب تعریــف 
ــان  ــف جه ــاط مختل ــاوت در نق ــتراتژی های متف ــکل گیری اس ــا و ش پروژه ه
ــی و  ــای محل ــف شــهر هوشــمند در دولت ه ــه برخــی از تعاری شــده اســت ک

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــی ب ــازمان های جهان س

• دانمــارك: وزارت حمل ونقــل، ســاختمان و مســکن دانمــارك شــهر 	
هوشــمند را به عنــوان یــک مفهــوم در حــال تکامــل در نظــر دارد کــه ابتــدا 
در زمینــه ی مســائل زیســت محیطی، انــرژی و زیرســاخت ها در بســتر 
دولتــی اســتفاده می شــد تــا چگونگــی بهبــود عملکــرد فنــاوری اطالعــات 
ــی  ــای رفاه ــایر زمینه ه ــًا س ــد. متعاقب ــهر بررســی کن ــات را در ش و ارتباط
ــعه ی  ــر توس ــی نظی ــدند. مفاهیم ــه ش ــمند اضاف ــهر هوش ــوم ش ــه مفه ب
تجــاری، نــوآوری، مشــارکت شــهروندان، فرهنــگ، مراقبت هــای بهداشــتی 

ــی. ــات اجتماع و خدم
• لتونــی: وزارت حفاظــت از محیط زیســت و توســعه منطقــه ای، شــهر 	

هوشــمند را به عنــوان یــک بســته راهبــردی از اقدامــات مؤثــر بــرای مقابلــه 
ــای  ــق راه حل ه ــه ای از طری ــت منطق ــت رقاب ــا و تقوی ــا چالش ه ــوری ب ف
مناســب بــرای شــهروندان و کارآفرینــان در نظــر دارد. از جملــه، اقداماتــی 
کــه در طوالنی مــدت نیــاز کمتــری بــه تعمیــر و نگهــداری دارد. خدمــات 
ــه،  ــی جامع ــاه عموم ــای رف ــد، ارتق ــم می کن ــری فراه ــی کارآمدت عموم
ــی  ــای احتمال ــا و بحران ه ــری از چالش ه ــت، جلوگی ــم و امنی ــش نظ افزای
ــی  ــر منف ــهر تأثی ــن ش ــای ای ــرات. راهکاره ــع خط ــی به موق ــا پیش بین ب
ــه  ــت ک ــمند اس ــزی هوش ــه برنامه ری ــر پای ــدارد و ب ــت ن ــر محیط زیس ب
می دهــد،  پاســـ  توســعه  فرصت هــای  و  چالش هــا  مهم تریــن  بــه 
ــود. ــف می ش ــان مختل ــن ذی نفع ــکاری بی ــب هم ــت و موج ــر اس انعطاف پذی

• اســپانیا: مفهــوم شــهر هوشــمند یــک نگــرش کل نگــر بــه شــهرهایی اســت 	
ــت  ــود کیفی ــرای بهب ــات و ارتباطــات ب ــاوری اطالع ــا اســتفاده از فن ــه ب ک
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زندگــی و دســترس پذیری و بهبــود مــداوم اهــداف پایــداری تــالش 
ــا  ــازد. ب ــن می س ــهرها را ممک ــهروندان و ش ــن ش ــل بی ــد و تعام می کنن
ــای  ــه نیازه ــای مقرون به صرف ــی1 و راه حل ه ــای زمان-واقع ــک داده ه کم

ــد. ــم می کن ــات فراه ــات و اطالع ــه خدم ــق ارائ ــا را از طری آن ه
• ــی 	 ــف مطلق ــچ تعری ــوم شــهر هوشــمند ایســتا نیســت، هی انگلســتان: مفه

ــه  ــود. درنتیج ــد ب ــرای آن نخواه ــی ب ــه پایان ــدارد و نقط ــود ن از آن وج
ــل  ــهر را قاب ــه ش ــت ک ــی اس ــل و گام های ــا، مراح ــه ای از رونده مجموع

می ســازد. منعطف تــر  و  بازگشــت پذیر  زندگــی، 
• ــبکه ها و 	 ــه در آن ش ــت ک ــی اس ــمند مکان ــهر هوش ــا: ش ــه اروپ اتحادی

ــاط از راه دور  ــال و ارتب ــاوری دیجیت ــتفاده از فن ــا اس ــنتی ب ــات س ارتباط
بــرای ســاکنان و مشــاغل کارآمدتــر می شــود.

پــاك  انــرژی  شــدن،  دیجیتالــی  فرصت هــای  از  ملــل:  ســازمان 
پایــدار،  اقتصــادی  رشــد  تقویــت  بــرای  حمل ونقــل،  فناوری هــای  و 
ــتفاده  ــه شــهرها اس ــات ب ــای خدم ــا محیط زیســت و ارتق ــازگاری بیشــتر ب س
 OECD, Smart Cities and Inclusive Growth, 2020, p.(می کنــد

.)10
 

Real-Time  -1
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اهداف�و�عملکرد�شهر�هوشمند
همان طــور کــه بیــان شــد تعریــف مشــخص و واحــدی از شــهر هوشــمند 
در دســت نیســت، درنتیجــه یافتــن اهــداف واحــد و عملکردهــای یکســان نیــز، 
امــری دشــوار بــه نظــر می رســد. پرســش اصــلی ایــن خواهــد بــود کــه چــه 
چیــزی یــک شــهر را هوشــمند می ســازد و بــر اســاس چــه معیارهایــی می تــوان 
ــن  ــی ای ــای اصل ــرد. ویژگی ه ــی ک ــهر را بررس ــک ش ــمندی ی ــت هوش كیفی
ــی  ــد شناســایی اجــزای اصل ــن پرســش ها نیازمن ــه ای شــهر چیســت، پاســـ ب

تشــکیل دهنده شــهر اســت.
ــا  ــد را ب ــهرهای جدی ــائل ش ــه مس ــت ک ــالش اس ــمند در ت ــهر هوش ش
ــداف  ــطح کالن، اه ــه در س ــد ک ـــ ده ــد پاس ــای جدی ــتفاده از فناوری ه اس
ــم  ــداف پارادای ــازند. اه ــق س ــروز را محق ــازی ام ــدی شهرس ــای کلی پارادایم ه
ــح  ــتفاده صحی ــی و اس ــوه اقتصــادی، اجتماع ــداری در وج ــروز،  پای ــهری ام ش
ــوآور و  ــزاری ن ــمند اب ــهر هوش ــت و ش ــت محیطی اس ــرژی و زیس ــع ان از مناب
خالقانــه در پاســـ بــه آن از طریــق فناوری هــای دیجیتــال و امکانــات ارتباطــی 
جدیــد اســت. پیونــد عصــر دانــش و فنّــاوری بــا شــهر قــرن بیســت و یکــم 
ــق  ــرای خل ــود را ب ــمندانه خ ــای هوش ــی راه حل ه ــا چابک ــالش دارد ب ــه ت ک

ــد. ــان کن ــد بی ــر جدی ــهر عص آرمان ش

جهان بینی توسعه پایدار، پارادایم سازمان ملل است. این مفهوم از سال 1987 
با گزارش کمیسیون برانت لند1 معرفی شد. توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را 

بدون اینکه توانایی نسل های آینده را در تأمین نیازهای خود به خطر بیندازد، 
برآورده می کند. چهار بعد اجتماع، محیط زیست، فرهنگ و اقتصاد برای توسعه 

پایدار در نظر گرفته می شود که درهم تنیده هستند. پایداری، جهان بینی برای 
اندیشیدن به آینده است که در آن مالحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

.)Unesco, 2020( به دنبال کیفیت زندگی بهبودیافته ی متعادل است

1-  Bruntland
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ــی و  ــادی، اجتماع ــد ارزش اقتص ــد تولی ــز نوی ــمند نی ــهرهای هوش ش
زیســت محیطی را از طریــق اتصــال یکپارچــه خدمــات و زیرســاخت های 
 .)Evans, et al., 2019( شــهری توســط فناوری هــای دیجیتــال می دهنــد
ایــن موضــوع کــه در واقعیــت تــا چــه حــد ایــن شــهرها در کاهــش مصــرف 
ــی ،  ــای زندگ ــش كیفیت ه ــی و افزای ــای اجتماع ــش نابرابری ه ــرژی، کاه ان
ــد  ــوم در فراین ــن مفه ــار گذاشــتن ای ــد ســبب ســهل انگاری و کن ــق بوده ان موف

برنامه ریــزی و طراحــی نمی شــود.
ــرای قــرن بیســت  شــهرهای هوشــمند چیــزی کمتــر از مدینــه فاضلــه ب
ــا ســایر شــهرهای آرمانــی بشــر در ســه دیــدگاه  ــد. تفــاوت آن ب و یکــم ندارن
ــف  ــق تعری ــه طب ــم ک ــرن نوزده ــهرك های ق ــالف ش ــه برخ ــت. اول آن ک اس
ــی  ــتاهای صنعت ــدل روس ــتعمراتی و م ــای مس ــرفت جنبش ه ــه پیش ــدود ب مح
ــه کار  ــر را ب ــر حاض ــه عص ــی اندیش ــان اصل ــت و جری ــود؛ سیاس ــن ب خیری
ــا  ــت ب ــن ملــت و دول ــه بیانگــر اتحــاد نزدیــک  بی بســته اســت. دومیــن جنب
ــهرها  ــه ش ــه در حوم ــای لوکوربوزی ــای برج ه ــت. روی ــی اس ــت خصوص صنع
ــه  ــت ک ــه اس ــام گرفت ــتم اله ــرن بیس ــگ در ق ــس از جن ــاختمان های پ از س
ــای  ــن برنامه ه ــت. ای ــا بخــش صنع ــد ت ــت می ش ــت هدای ــط دول ــتر توس بیش
ــم انداز  ــه چش ــود درحالی ک ــراه ب ــاه هم ــای رف ــور دولت ه ــا ظه دولت محــور ب
ــی-  ــارکت های عموم ــودجویی مش ــی و س ــه کارآفرین ــر پای ــروز ب ــی ام آرمان
خصوصــی اســت و درنهایــت شــهرهای پیشــین از اهــداف صریــح سیاســی 
ــه ی توســعه ی  ــا شــهر هوشــمند پیش زمین ــد ام ــه بودن ــام گرفت ــی اله و اجتماع
اقتصــادی را به عنــوان محــرك اصلــی تحقــق شــهرهای آینــده در نظــر می گیــرد 

.)Haarstad, 2017(
بنابرایــن مهم تریــن اهــداف و مأموریت هــای شــهر هوشــمند را بایــد در 
ــی آن جســت وجو کــرد. ارتباطــی کــه  خاســتگاه شــکل گیری و عملکــرد آرمان
بــا مفاهیــم پایــداری در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی و اقتصــادی 
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دارد. همچنیــن سیاســت دولت هایــی کــه در آن رشــد و تکویــن یافتــه اســت. 
اقتصادهــای نئولیبــرال کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و در فضــای رقابتــی، 
ــه می دهنــد. ایــن  ــه شــهروندان ارائ ــات و خدمــات شــهری متفاوتــی را ب امکان
مفهــوم به ســرعت در صنعــت، سیاســت و گفتمان هــای شــهرداری بــرای 
ــارد  ــدود 410.8 میلی ــال 2020 در ح ــا س ــد. ت ــته ش ــهرها برجس ــعه ی ش توس
دالر و تــا ســال 2025 در حــدود 820.7 میلیــارد دالر ارزش شــهرهای هوشــمند 

.)Market Research, 2020( جهانــی بــرآورد شــده اســت
ــوص  ــازی در خص ــه استانداردس ــر در زمین ــازمان های معتب ــی از س یک
ــازمان  ــک س ــک، ی ــرق و الکترونی ــان ب ــه مهندس ــمند، مؤسس ــهرهای هوش ش
بین المللــی و جهانــی اســت کــه بخشــی از دفاتــر آن در آمریــکا واقع شــده اســت 
ــه اســتانداردها و آیین نامه هــا ســعی در پیشــبرد حوزه هــای وابســته  ــا تهی کــه ب
ــر دارد و اعضــای آن در بیــش از 160 کشــور واقع شــده اند.  ــرق و کامپیوت ــه ب ب
ایــن ســازمان یــک بخــش شــهرهای هوشــمند نیــز دارد)IEEE, 2020(؛ کــه 9 
حیطــه آمــوزش، مســکن، حکمروایــی، امنیــت ســایبری، زیرســاخت، اینترنــت 
ــه  ــن رابط ــمند را در ای ــبکه هوش ــل و ش ــالمت، حمل ونق ــرژی، س ــیاء، ان اش
 TUWIEN معرفــی می کنــد. نمــونه دیگــر از اســتانداردهای جهانــی کار گــروه
اســت کــه سیســتم ارزیابــی شــهرهای مقیــاس متوســط اروپایــی را ایجــاد کــرده  
اســت. ایــن گــروه در ســال 2007، بــا همــکاری شــرکای خصوصــی و عمومــی 
ــی  ــدی شــهرهای اروپای ــرای طبقه بن ــی را ب ــف، مدل ــای مختل خــود در بخش ه
بــر اســاس درجــات موفقیــت هوشــمندی ارائــه دادنــد. در مــدل چهارمــی کــه 
در ســال 2015 ارائــه شــد و در حــدود 90 شــهر اروپــا از طریــق آن طبقه بنــدی 
شــد. شــش بخــش اقتصــاد، حمل ونقــل، محیط زیســت، مــردم، دولــت و 
زندگــی هوشــمند معرفی شــده اســت. منابــع متعــدد دیگــری نیــز ایــن شــش 

ــد. ــی کرده ان ــرای شــهر هوشــمند شناســایی و معرف بخــش را ب
برنامــه جهانــی )ارزیابــی ابتکارات شــهرهای هوشــمند در ناحیــه مدیترانه( 
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کــه اسیمــر نامیــده می شــود یــک برنامــه تحقیقاتــی سه ســاله بــا حمایــت بانــک 
ســرمایه گذاری اروپــا اســت. در گــزارش دوم خــود در ســال 2017، شــش بعــد 
ــردم و  ــت، م ــل، محیط زیس ــاد، حمل ونق ــی، اقتص ــهری: حکمروای ــلی ش اص
زندگــی را معرفــی می کنــد. ایــن ابعــاد از هــم مســتقل نیســتند و باهــم ارتبــاط 
ــاد  ــن ابع ــش داده شــده اســت. ای ــه در شــکل 1 نمای ــد چنانچــه ک ــادی دارن زی
ــداف و  ــیدن اه ــه در راه رس ــت ک ــمند اس ــکارات هوش ــای ابت ــر جنبه ه بیانگ
اســتراتژی شــهر هوشــمند )پایــداری، کارایــی و کیفیــت بــاالی زندگــی( اثرگذار 
ــک حــوزه مجــزا محســوب  ــوان ی ــن آوری به عن ــن دســته بندی، ف اســت. در ای
 ASCIMER,( ــت ــی پروژه هاس ــده کارای ــل تقویت کنن ــه عام ــود بلک نمی ش

.)Assessment methodology for smart city projects, 2017

شکل 1: ابعاد شهر هوشمند
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• ــات شــهری در حوزه هــای 	 ــروزه مدیریــت خدم ــی هوشــمند: ام حکمروای
ــه  ــری را ب ــت بهت ــا کیفی ــت ت ــق اس ــزی دقی ــد برنامه ری ــف نیازمن مختل
شــهروندان ارائــه دهــد و مدیــران را در برنامه ریــزی و تصمیم ســازی 

ــد. ــی کن راهنمای
• ــی، 	 ــانی و اجتماع ــرمایه انس ــی س ــه کیف ــه درج ــمند: ب ــهر هوش ــردم ش م

ــاط دارد. در  ــی ارتب ــی عموم ــارکت در زندگ ــاب آوری و مش ــت، ت خالقی
ایــن بعــد شــهروندان بایــد بتواننــد قابلیــت انطبــاق و اســتفاده از خدمــات 

ــند. ــته باش ــمند را داش هوش
• حمل ونقــل هوشــمند: بــه هــدف ارائــه ی کارآمدتریــن، پاك تریــن و 	

عادالنه تریــن شــبکه جابه جایــی بــرای افــراد، کاالهــا و داده هــا اســت کــه 
بــا اســتفاده از داده هــای جمع آوری شــده بهتریــن خدمــات را بــه کاربــران، 

ــد. ــه ده ــی ارائ ــل عموم ــزان حمل ونق ــران و برنامه ری مدی
• ــه نیازهــا و پتانســیل ها 	 ــر پای اقتصــاد هوشــمند: اقتصــاد شــهری امــروز ب

بــازار و بــه دنبــال ارائــه ســرویس های تجــاری، کارآفرینــی و بــازاری اســت 
ــارکت  ــا مش ــری دارد و ب ــوان رقابت پذی ــی ت ــی و جهان ــطح مل ــه در س ک

ــار بخــش عمومــی شــکل می گیــرد. بخــش خصوصــی در کن
• ــش 	 ــرژی، کاه ــع ان ــدار از مناب ــتفاده پای ــه اس ــمند: ب ــت هوش محیط زیس

آلودگی هــا، بهبــود زیســتگاه های طبیعــی و... می پــردازد.
• زندگــی هوشــمند: ارتقــای کفیــت زندگــی را در ســطح زندگــی روزمــره و 	

ــد و در  ــال می کن ــر آموزشــی، گردشــگری، بهداشــتی و... دنب خدمــات بهت
ــرای معــاش بهتــر اســت. ـ دهی نیازهــای شــهروندان ب راســتای پاســ

موفقیــت شــهر هوشــمند در راســتای هوشــمندی همــه ارکان برشــمرده 
ــران  ــاری از صاحب نظ ــت. بسی ــمندی چیس ــدف از هوش ــا ه ــت ام ــده اس ش
ــی را  ــت زندگ ــای كیفی ــداری زیســت محیطی و ارتق ــی، پای ــدف کارای ــه ه س
ــا  ــد. ب ــمار می آورن ــه ش ــمند ب ــهر هوش ــی ش ــای اصل ــت آورده ــوان دس به عن
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ایــن تعریــف بــه میزانــی کــه هــر شــش بعــد )حکمروایــی، مــردم، حمل ونقــل، 
اقتصــاد، محیط زیســت و زندگــی( کارآمدتــر شــود، موجبــات کاهــش مخاطرات 

ــود. ــم می ش ــهروندان فراه ــی ش ــی زندگ ــای ســطح کیف محیط زیســت و ارتق
در راســتای افزایــش کارآیــی1 و نــوآوری2 در شــهرها، شــرکت های 
ــد.  ــا از فن آوری هــای مناســب تری بهــره ببرن ــد ت بــزرگ چندملیتــی در تالش ان
ــمند  ــهر هوش ــای ش ــز از راه حل ه ــا نی ــهرداری ها و دولت ه ــر ش ــوی دیگ از س
به عنــوان ابزاری بــرای ارتقــای كیفیت زندگی شــهروندان3 و بازدیدکنندگانشــان 
اســتفاده می کننــد تــا به مرورزمــان در یــک برنامه ریــزی مشــارکتی، شــهروندان 
ــاال  ــه ب ــن ب ــای از پایی ــا و برنامه ریزی ه ــری را در توســعه پروژه ه ــش فعال ت نق

ایفــا کننــد.
 

Efficiency  -1
Innovation  -2

Quality of life  -3



29

شهر هوشمند

مزایا�و�فواید�شهر�هوشمند
ارتقــای كیفیــت زیســت شــهر و شــهروندان باعــث ارتقــای عملکــرد، 
کارایــی و محبوبیــت شــهرهای هوشــمند شــده اســت درنتیجــه شــهرهایی کــه 
ــد و در  ــی بهــره برده ان ــای متفاوت ــد، هرکــدام از مزای ــن مســیر گام نهاده ان در ای
ــی  ــاختار مدیریت ــدی در س ــل از رضایت من ــج حاص ــر نتای ــال های اخی ــی س ط
ــرای  ــی ب ــای ارزیاب ــن روی، مدل ه ــردم قابل بررســی اســت. از همی و عمــوم م

ــه اســت. ــدی شــهرها در دســترس قرارگرفت ــه  و رتبه بن بررســی عادالن
جدول 2: برخی از شاخص های رتبه بندی شهرهای هوشمند

شاخص های کیفیابعاد

مشارکت، خدمات اجتماعی عمومی، شفافیت دولتحکمروایی

سطح کیفیت زندگی، یادگیری در طول عمر، گوناگونی قومی، ذهنیت بازمردم

دسترسی محلی، دسترسی ملی، زیرساخت مهیا، سیستم پایدارحمل ونقل

نوآوری، کارآفرینی، بازاریابی، انعطاف نیروی کار، کارکرد بین المللیاقتصاد

شرایط زیست محیطی، کاهش آلودگی هوا، آگاهی محیطی، مدیریت منابع پایدارمحیط زیست

امکانات فرهنگی، شرایط بهداشت و درمان، امنیت فردی، کیفیت مسکن، جذابیت های گردشگری، زندگی
رفاه اقتصادی

)TUWIEN, 2015(

ــه جــدول 2، در هــر بعــد شهرســازی هوشــمند، معیارهــای  ــا توجــه ب ب
كیفــی برشــمرده شــده به عنــوان دســتاورد توســعه شــهری قابلیــت ســنجش و 
ارزیابــی را دارد کــه درنتیجــه آن بــا شــهری مواجــه هســتیم کــه ارتبــاط موفقــی 
بیــن بدنــه دولــت و شــهروندان فراهــم می کنــد و در تــالش اســت تــا اعتمــاد 
عمومــی و احتــرام را بیــن دولــت و شــهروندان ایجــاد نمایــد. خدمــات اولیــه 
زیرســاختی را بــرای همــگان فراهــم کنــد و محیطــی مناســبی را بــرای رشــد و 
توســعه کســب وکارهای محلــی فراهــم نمایــد. ایــن دولــت تجهیــزات اینترنــت، 
ــش  ــالمت، افزای ــای س ــاز، ارتق ــای ب ــه داده ه ــی ب ــال، دسترس ــش دیجیت دان
ــرژی و  ــه از ان ــتفاده بهین ــاز، اس ــعه  ی ساخت وس ــاورزی، توس ــدات کش تولی
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ــی  ــا اهال ــد ت ــد می ده ــمند را رش ــهر هوش ــات ش ــای خدم ــل و ارتق حمل ونق
و بازدیدگــران شــهر در رفــاه و امنیــت خاطــر در ارتبــاط و کنــش مناســب بــا 

دولــت محلــی و شــهرهای هم جــوار قــرار گیرند.  

جمع�بندی
باوجــود این کــه تعریــف دقیقــی از شــهر هوشــمند در دســترس نیســت 
امــا تعاریــف متعــدد موجــود بیانگــر ویژگی هــای یــک شــهر پایــدار در قالــب 
ــه  ــات ب ــه خدم ــدف آن ارائ ــن ه ــه مهم تری ــهری ک ــت. ش ــمند اس ــهر هوش ش
ــات و  ــای اطالع ــزارش فناوری ه ــن اب ــت و مهم تری ــردم اس ــهروندان و م ش
ارتباطــات اســت. ایــن شــهر ســعی در حــل مســائل زیســت محیطی، اقتصــادی 
ــی شــهرها را  ــت و حکمروای ــا بدین وســیله مدیری و حمل ونقــل شــهری دارد ت
بــا ابزارهــای امــروزی کارآمدتــر ســازد تــا مــردم از آن ســود جوینــد و بتواننــد 

ســبک زندگــی متفاوتــی را تجربــه نماینــد.
ــرای  ــد متعــددی را ب قــدم گذاشــتن در مســیر شــهرهای هوشــمند، فوای
ــن و شــهرها خواهــد داشــت. راه رســیدن  ــردم، ســرمایه گذاران، زمی ــت، م دول
ــه  ــرات روزان ــرفت و تغیی ــود. پیش ــد ب ــوار خواه ــی دش ــن كیفیت ــه چنی ب
فناوری هــا، ســطح کیفیت هــای خدمــات شــهری و کارکردهــای مؤثــر از 
ــن  ــًا متحــول می ســازد. از ســوی دیگــر ســرعت کاربســت ای ــاوری را مدام فن
ــش  ــطح پی ــرات هم س ــا تغیی ــرداران ب ــا و بهره ب ــط دولت ه ــا توس فناوری ه
ــال  ــته در ح ــورت پیوس ــن به ص ــاخت ها و قوانی ــا، زیرس ــی رود. ظرفیت ه نم
ــق  ــان شــهری را رون ــت شــهرها و کارآفرین ــازار رقاب ــر ب ــن ام ــر اســت. ای تغیی
ــروم  ــق مح ــد در مناط ــا می توان ــش هزینه ه ــر افزای ــوی دیگ ــد. از س می بخش
ــمند و  ــهر هوش ــوازن ش ــد مت ــود. رش ــا ش ــش نابرابری ه ــبب افزای ــهری، س ش
ــازات  ــورداری از امتی ــردم در برخ ــف م ــای مختل ــه گروه ه ــی عادالن دسترس
شــهر هوشــمند، موضوعــی اســت کــه در خــالل ســال های آتــی بیش ازپیــش 

ــرد. ــه خــود مشــغول خواهــد ک ــی شــهری را ب حکمروای
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مقدمه

و  کارآفرینــان  پژوهشــگران،  دیــدگاه  از  هوشــمند  شــهر  تعریــف 
صنعت گــران و حکمروایــان شــهری متفــاوت اســت. ایــن تفــاوت نــگاه ناشــی 
از نقش آفرینــی هــر یــک از ایــن ســه بخــش در ســاختار شــهر هوشــمند اســت. 
ــف  ــعی در تعری ــر س ــی کلی نگ ــا نگاه ــگران ب ــگاهی و پژوهش ــه دانش جامع
ــرن  ــدار ق ــهر پای ــک ش ــت ی ــای موفقی ــه جنبه ه ــه هم ــه ب ــتند ک ــری هس شه
بیســت و یکــم وفــادار اســت. هــدف آن هــا تنهــا درآمدزایــی اقتصــادی بیشــتر 
یــا تمایزطلبــی شــهری نیســت. منافــع عمــومی در کنــار چالش هــای شــهرهای 
امــروزی و کاربســت راه حل هــای خالقانــه بــا اســتفاده از فناوری هــای بــه روز، 
ــه شــده اســت. از ســوی دیگــر  ــن زمین ســبب ایجــاد نگاهــی جامع نگــر در ای
ــد  ــال، در تالش ان ــی و صنعــت دیجیت ــر جنبه هــای فن ــد ب ــا تأکی صنعت گــران ب
کــه تــا حــد امــکان زیرســاخت ها و امکاناتــی را بــرای شــهروندان عصــر امــروز 
ــراد  ــی و کار اف ــیوه زندگ ــی در ش ــرات اساس ــد تغیی ــه بتوان ــد ک ــم نماین فراه
ــه  ــال ارائ ــه دنب ــی شــهری ب ــت و حکمروای ــروه سوم مدیری ــد. گ ایجــاد نمای
ــی و  ــوان مدیریت ــتفاده از ت ــهری و اس ــگران ش ــاکنین و گردش ــه س ــات ب خدم

ــردم اســت. ــا م ــی- خصوصــی ب ــای عموم ــن بخش ه مشــارکتی خــود بی
ــر در  ــی اطــالق می شــود کــه موجــب تغیی ــه عامل ــر، ب پیشــران های تغیی
وضــع موجــود سیســتم و اثرگــذاری بــر عوامــل دیگــر اســت. ســه عامــل انســان 
ــاوری  ــات فن ــاخت ها و امکان ــاوری )زیرس ــانی(، فن ــی و انس ــرمایه اجتماع )س
ــت ها،  ــن، سیاس ــهری )قوانی ــای ش ــیاء و...( و نهاده ــت اش ــات، اینترن ارتباط
بودجه هــا، توســعه گــران و...( به عنــوان پیشــران های سیســتم شــهر هوشــمند 
تلقــی می شــود. ایــن عوامل بــا توجه بــه جایــگاه اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی 
هــر شــهر متغیــر هســتند و میــزان موفقیــت و عــدم موفقیــت شــهرهای هوشــمند 

ازلحــاظ پایــداری، کارآیــی و ارتقــای كیفیــت زندگــی به آن وابســته اســت.
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ــب  ــه برحس ــه ک ــهرها قرارگرفت ــر راه ش ــر س ــددی ب ــای متع چالش  ه
ــر اســت و در ســه دســته عوامــل  قابلیت هــا و محدودیت هــای هــر شــهر متغی
ــای پیشــرو  ــرد. درنتیجــه چالش ه ــاوری جــای می گی ــادی و فن انســانی، نه
شهرســازی هوشــمند نبایــد محققیــن، صنعتگــران و مدیریــت شــهری را ناامیــد 
ــت  ــه موفقی ــوان ب ــب، می ت ــت های مناس ــا و سیاس ــاذ راهبرده ــا اتخ ــازد. ب س
شــهرهای فــردا امیــد داشــت. شــهر هوشــمند فقــط مختــص کشــورهای اروپایی 
و آمریــکای شــمالی نیســت و در آمریــکای التیــن، آســیا و خاورمیانــه شــاهد 
موفقیــت و رشــد و توســعه شــهرهای هوشــمند هســتیم؛ بنابرایــن ویژگی هــای 
ــه اهــداف مطلــوب نشــده اســت.  ــع از دســت یابی ب متفــاوت ایــن شــهرها مان
مالــزی، اندونــزی، چیــن، هنــد، ترکیــه، مصــر، مکزیک و برزیــل از پیشــروان این 
ــا  ــان2 ب ــد. در تحقیقــی کــه طایی حــق1 و سینــگ ت ــه شــمار می رون عرصــه ب
عنــوان حکمروایــی شــهر هوشــمند در کشــورهای درحال توســعه انجــام دادنــد. 
ــمند در  ــهرهای هوش ــکل گیری ش ــر در ش ــای مؤث ــع و محرك ه ــی از موان برخ
ــهر  ــکل گیری ش ــای ش ــد. محرك ه ــی کردن ــعه را ارزیاب کشــورهای درحال توس

هوشــمند در ایــن تحقیــق بــه شــرح زیــر اســت:

• ــترده 	 ــف گس ــتفاده از طی ــادی(: اس ــل نه ــت )عام ــی حکوم ــت مال ظرفی
ابزارهــای مالــی مرســوم و نوآورانــه بــرای تقویــت ســرمایه گذاری؛

• نظــارت و کنتــرل )عامــل نهــادی(: وضــع مجموعــه ای روشــن از قوانیــن، 	
مقــررات و سیاســت های توســعه ی هــادی و تأمیــن فضــای نظارتــی قــوی 

ــس شــهروندان و ســرمایه گذاران شــود؛ ــش اعتمادبه نف ــث افزای ــه باع ک
• بــودن 	 فراهــم  نهــادی(:  )عامــل  زیرســاخت ها  و  فنــاوری  آمادگــی 

ــیم و  ــاخت های بی س ــاال، زیرس ــت ب ــا امنی ــت و ب ــاخت های باکیفی زیرس
ســرویس دهنده؛ اطالعاتــی  سیســتم های 

Araz Taeihagh  -1
Si Ying Tan  -2
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• ســرمایه انســانی )عامــل انســانی(: برخــورداری از شــهروندانی کــه 	
تحصیــالت کافــی و مهــارت فنــی الزم را دارنــد؛

• ــد 	 ــد تولی ــال رش ــرای مث ــی(: ب ــل صنعت ــادی )عام ــعه اقتص ــات در توس ثب
ــرای  ــی بیشــتر ب ــر مســتقیمی در آوردن ســرمایه مال ــی تأثی ــص داخل ناخال

ــعه دارد؛ توس
• ــال 	 ــل انســانی(: مشــارکت فع ــهروندان )عام ــال ش ــل و مشــارکت فع تعام

ــت  ــال، حاکمی ــمولیت دیجیت ــان، ش ــازی آن ــب توانمندس ــهروندان موج ش
ــود؛ ــمند می ش ــهر هوش ــداف ش ــق اه ــارکتی و تحق مش

• انتقــال دانــش از بخــش خصوصــی )عامــل صنعتــی(: 	 مشــارکت و 
ــرای آزمــودن  بخــش خصوصــی در تأمیــن بودجــه، نظــارت و عملکــرد ب
ــش  ــت از نق ــر حمای ــالوه ب ــه ع ــد ک ــکاری می کن ــد هم ــای جدی ایده ه
دولــت به عنــوان یــک نهــاد مســتقل، در مــدل شــراکت خصوصــی- دولتــی 

مشــارکت می کننــد؛
ــوآوری )عامــل صنعتــی(: ایجــاد اکوسیســتم پشــتیبان کــه  زیســت بوم ن
بــه پیشــرفت نــوآوری و یادگیــری منجــر می شــود. مراکــز رشــد شــرکت های 
ــش  ــد دان ــه تولی ــت هایی ک ــا و نشس ــا، کنفرانس ه ــزاری کارگا ه ه ــا، برگ نوپ

.)Tan & Taeihagh, 2020, pp. 12-16(می کننــد

همچنین موانع شکل گیری شهرهای هوشمند به شرح زیر است:

• نهــادی(: 	 )عامــل  اولیــه  زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری  کمبــود 
ــالب  ــتم فاض ــی آب، سیس ــد زهکش ــهری مانن ــه ش ــاخت های اولی زیرس

ــت؛ ــی اس ــی و حیات ــاز ابتدای ــهر نی ــر ش ــد ه ــرای رش ــهری و... ب ش
• ــادی(:  	 ــل نه ــاوری )عام ــه فن ــوط ب ــاخت های مرب ــی زیرس ــدم آمادگ ع

آمــاده نبــودن بخشــی از زیرســاخت های الزم فنــاوری موجــب بــه تعویــق 
انداختــن پروژه هــای شــهر هوشــمند می شــود. ضعــف در سیســتم 
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ــی و ... ــی محل ــای فن ــود ظرفیت ه ــی، کمب اینترنت
• ــان 	 ــمند ذی نفع ــهر هوش ــه ش ــادی(: ازآنجایی ک ــل نه ــده )عام ــدار پراکن اقت

ــارکت  ــکل گیری مش ــی دارد. ش ــا دولت ــی ت ــش خصوص ــددی از بخ متع
ــد توســعه مهــم  ــرای هدایــت کل فراین قــوی و داشــتن قــدرت مرکــزی ب

اســت؛
• ــهرهای 	 ــی ش ــن نظارت ــی و قوانی ــای حکمران ــود چارچوب ه ــدم وج ع

هوشــمند )عامــل نهــادی(: بخــش عمــده ای از شــهروندان، نگــران 
نظارت هــای قانونــی و امنیــت داده هــا هســتند و مادامی کــه شــهر هوشــمند 
قوانیــن مشــخص و شــفافی را در ایــن زمینــه مهیــا نکنــد بــه لحــاظ حقوقی 

ــی وجــود دارد؛ ــن نگران ــی ای و قانون
• کمبــود ســرمایه انســانی ماهــر )عامــل انســانی(: کمبــود نیــروی کار ماهــر و 	

متخصــص در زمینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در برخــی از کشــورها 
موانعــی را بــرای توســعه شــهر هوشــمند ایجــاد کــرده اســت؛

• مخــدوش شــدن حقــوق همــگان )عامــل انســانی(: رعایــت حقــوق ســاکنان 	
ــه  ــاع ک ــیب پذیر اجتم ــای آس ــا گروه ه ــنی ت ــر و غ ــهر از فقی ــی ش اصل
ــارهای  ــرض فش ــا در مع ــی آن ه ــرایط زندگ ــان و ش ــان، حقوقش امالکش

ــرد؛ ــرار می گی ــی ق ــی اجرای سیاس
• مالحظــات زیســت محیطی )عامــل انســانی(: خود شــهر هوشــمند و توســعه 	

ــکل گیری  ــه و ش ــرت  بی روی ــد مهاج ــه رون ــد ب ــهری می توان ــن ش چنی
ســکونت گاه های برنامه ریزی شــده منجــر شــود؛

• ــای 	 ــیاری از پروژه ه ــانی(: بس ــل انس ــهروندان )عام ــارکت ش ــود مش کمب
ــی  ــارکت حداقل ــا مش ــا ب ــردم ی ــارکت م ــارغ از مش ــمند، ف ــهری هوش ش

ــرد؛ ــکل بگی ش
• ســواد پاییــن فنــاوری و کمبــود دانــش بیــن شــهروندان )عامــل انســانی(: 	

ــمند  ــتم های هوش ــتفاده از سیس ــواد اس ــی و س ــش عموم ــودن دان ــن ب پایی
ــه جامعــه باوجــود زیرســاخت های مناســب، مشــکل آفرین خواهــد  در بدن

.)Tan & Taeihagh, 2020, pp. 12-16(ــود ب
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ــعه  ــذار در توس ــای اثرگ ــا عامل ه ــاط ب ــده در ارتب ــای بررسی ش معیاره
شــهرهای هوشــمند، متعــدد و برحســب موقعیــت و شــرایط متمایــز خواهــد بود. 
آنچــه معرفــی شــد، تنهــا بخشــی از معیارهایــی اســت کــه در وضعیــت تعــدادی 
ــداد  ــا تع ــران ب ــود. کشــور ای ــد ب ــذار خواه از کشــورهای درحال توســعه، اثرگ
ــاال )دو  ــین ب ــت شهرنش ــی، جمعی ــته های مهندس ــاالی رش ــالن ب فارغ التحصی
ــع  ــا1 و مناب ــی و فعالیت هــای کســب وکارهای نوپ ــد(، ســنت کارآفرین ــر هن براب
ــوع )کشــاورزی، خرده فروشــی، امــالك، ساخت وســاز، کاالهــای  اقتصــادی متن
مصرفــی، خودروســازی، گردشــگری و...( فرصــت فــراوانی بــرای توســعه در 
ایــن عرصــه و شــکوفایی كیفیــت زندگــی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی دولــت 

و مــردم دارد.

Start Up  -1



36

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

عوامل�نهادی
تأکیــد بــر شهرســازی مشــارکتی، راه انــدازی پروژه هــای شــراکت 
خصوصی-عمــومی و شهرســازی دموکراتیــک ســبب شــده تــا حاکمــان محلــی، 
ــای  ــالف فراینده ــد. برخ ــال کنن ــهر را دنب ــدی در اداره ش ــای جدی مأموریت ه
ــن  ــه پایی ــاال ب ــهری از ب ــت های ش ــا و سیاس ــه راهکاره ــین ک ــوم پیش مرس
برنامه ریــزی و اجــرا می شــد، امــروزه حساســیت ویــژه ای جهــت همــراه ســازی 
مــردم در فرایندهــای تصمیم ســازی و مشــارکت در تحقق پذیــری طرح هــا 
ــه  ــد ک ــتری می کن ــالش بیش ــه روز ت ــت روزب ــه دول ــت. درنتیج ــده اس ایجادش
مشــارکت مردمــی را در فرایندهــای مرســوم جــای دهــد. ازآنجایی کــه مشــارکت 
ــر اســت. فناوری هــا و راه حل هــای شــهر  ــدی درازمــدت و هزینه ب مردمــی رون
هوشــمند بــه دنبــال ایجــاد ســاختاری اســت کــه ایــن مشــارکت طوالنی مــدت، 

ــد. ــر باش ــر و کارآمدت متعهدانه ت
همچنیــن جهــت راه انــدازی پروژه هــای هوشــمند، دولــت نیازمنــد تأمیــن 
مالــی از طریــق جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی، فعــال کــردن و مدیریــت 
ــای  ــا بنگاه ه ــت ت ــهروندان اس ــهر و ش ــی ش ــع عموم ــتای مناف ــا در راس آن ه
ــرار  ــادی ق ــودجویی های اقتص ــال س ــه دنب ــا ب ــرکت های نوپ ــی و ش خصوص
نگیرنــد و در جهــت نفــع و پیشــبرد اهــداف توســعه شــهر گام بردارنــد. در ایــن 
ســاختار دولــت بــه همــراه بخــش خصوصــی ســعی در ایجــاد تفاهم نامه هــا و 
قوانیــن نظارتــی دارد کــه از حقــوق ســرمایه گذار و مــردم به عنــوان بهره بــرداران 

و نظــام شهرســازی حمایــت کنــد.
بنابرایــن عوامــل نهــادی بــه معنــای مجموعــه اقداماتــی اســت کــه ســبب 
ــل،  ــکاری، تعام ــات هم ــا اقدام ــود ت ــهری می ش ــی ش ــکل گیری حکمروای ش
شــراکت، تعهدات شــهروندان و مشــارکت را در سیســتم شــهر هوشــمند ســامان 
دهــد. در ایــن تعریــف عامــل نهــادی متشــکل از ذی نفعــان متعــددی اســت کــه 
ــکل  ــر ش ــل مؤث ــاط و تعام ــا ارتب ــه اعض ــن هم ــازد در بی ــادر می س ــا را ق آن ه

.)Dameri P. R., 2017( ــرد بگی
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عوامل�انسانی
یکــی از اهــداف شــهر هوشــمند، ارتقــای كیفیــت زندگــی شــهروندان 
ــر از  ــروی کار ماه ــوان نی ــمند به عن ــهر هوش ــاختار ش ــهروندان در س اســت. ش
اهمیــت باالیــی برخوردارنــد کــه موجــب رقابــت بــا شــهرهای هوشــمند دیگــر 
ــانی و  ــرمایه ی انس ــزان س ــروی کار، می ــش نی ــر نق ــالوه ب ــود. ع ــان می ش جه
ــراد در ســاختار  ــردار اصلــی شــهرها اهمیــت دارد. اف ــوان بهره ب اجتماعــی به عن
ــده ی  ــوان مصرف کنن ــم به عن ــش و ه ــر دان ــوان تولیدگ ــمند به عن ــهر هوش ش

ــد. ــل می کن ــهری عم ــه ی ش چرخ
ــا کار  ــوان ســرمایه انســانی ب ــه به عن ــک جامع ــن مجــرب در ی متخصصی
ــت و  ــاوری، خالقی ــای اقتصــادی و شــرکت های فن ــت خــود در بنگاه ه و فعالی
ــرای رقابــت در عرصه هــای اقتصــادی دانــش و ارتقــای خدمــات  رشــد الزم ب
شــهری ایجــاد می کننــد؛ بنابرایــن بــه میزانــی کــه یــک شــهر یــا کشــور از افــراد 
ــاوری  ــعه ی فن ــا توس ــط ب ــته های مرتب ــه در رش ــرده و دانش آموخت تحصیل ک
ــال و  ــع دیجیت ــه ارتقــا و شــکوفایی صنای ــد بیشــتری ب برخــوردار اســت، امی
هوشــمند دارد. کشــور ایــران در گــزارش ســال 2015 مجمــع جهانــی اقتصــاد1 
بر طبــق ســالنامه آمــاری کشــور در ســال 1394، 233 هــزار نفــر فارغ التحصیــل 
رشــته های مهندســی دارد کــه در جایــگاه ســوم دنیــا، یعنــی بالفاصلــه پــس از 
روســیه بــا 454 هــزار نفــر و ایاالت متحــده آمریــکا بــا 238 هــزار نفــر ایســتاده 
اســت. )تابنــاك, 1396( درنتیجــه خوشــبختانه بــه لحــاظ برخــورداری از نیــروی 
ــرمایه  ــن س ــرار دارد و دارای چنی ــی ق ــت مطلوب ــران در وضعی ــر، ای کار ماه

ارزشــمند انســانی اســت کــه در کمتــر نقطهــای از دنیــا شــاهد آن هســتیم.
همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، مصرف کننــده خدمــات شــهر 
ــد  ــوم تولی ــتفاده عم ــرای اس ــه ب ــن آنچ ــتند؛ بنابرای ــردم هس ــز م ــمند نی هوش
می شــود بایــد قابلیــت اســتفاده آســان و راحــت را بــرای همــگان داشــته باشــد. 

1-  The World Economic Forum
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ــزان اســتفاده از خدمــات شــهری هوشــمند، از یک ســو ریشــه در دسترســی  می
ــه آن اشــاره می شــود و از ســوی دیگــر  ــه ب ــه زیرســاخت ها دارد کــه در ادام ب
بــه ســواد و آگاهــی شــهروندان بــرای اســتفاده از ایــن تجهیــزات وابســته اســت؛ 
یعنــی در صــورت فراهــم آوردن همــه زیرســاخت های الزم فنــاوری، آیــا افــراد 
ــا فناوری هــا هماهنــگ نماینــد. قابلیــت  ــه جامعــه می تواننــد خــود را ب در بدن
ســازگاری بــه ســن افــراد و تحصیــالت جامعــه وابســته اســت. افــراد مســن تر 
ــنایی  ــد. آش ــد دارن ــی جدی ــری فناوری های ــرای یادگی ــتری ب ــواری بیش دش
ــل  ــه شــرایط پیشــین، عام ــا و عــادت ب ــه روندهــای پیشــین انجــام کاره ب
بازدارنــده ای بــرای همراهــی در شــرایط جدیــد اســت. همچنیــن میــزان ســواد 
عمومــی جامعــه و تمــاس ایشــان در محیط هــای کار و زندگــی بــا فناوری هــای 
ــد کــه درصــد قابل توجهــی  ــل اثرگــذار دیگــری اســت. کشــور هن ــن، عام نوی
از جمعیــت بی ســواد دارد، بــا کمبــود دانــش در اســتفاده از اینترنــت و فنــاوری 
ــرفته در  ــاوری پیش ــت از فن ــتفاده دول ــع از اس ــه مان ــت ک ــه اس ــدرن مواج م
ــه درصــد  ــا ک ــب در کشــور غن ــن ترتی ــه همی ــن شــهروندان شــده اســت. ب بی
بی ســوادی در بیــن جمعیــت بــاالی 11 ســال 25 درصــد اســت کمبــود دانــش 
در اســتفاده از فنــاوری و ســرعت پایین نفــوذ اســتفاده از فنــاوری در بیــن مــردم، 

.)Dameri P. R., 2017( توســعه شــهر هوشــمند را ضعیــف کــرده اســت
در ایــران بــر اســاس آمــار سرشــماری ســال 1395 درصــد افــراد 
باســواد بــاالی شــش ســال در کشــور 87.6 درصــد اســت کــه بــر اســاس آمــار 
ــت.  ــیده اس ــد رس ــه 89 درص ــم ب ــن رق ــال 1398 ای ــرورش در س آموزش وپ
ــدران و  ــران، مازن ــد ته ــتان ها مانن ــی از اس ــوادی در برخ ــرخ باس ــن ن همچنی
اصفهــان بــاالی 98 درصــد اســت. ایــن موضــوع در کشــور بســیار امیدوارکننــده 
اســت و موجــب می شــود تــا هماننــد کشــورهای پیشــتاز دنیــا قابلیــت رقابــت 

ــم. ــدا کنی ــمند را پی ــتم های هوش ــتفاده از سیس در اس
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عوامل�فناوری/تکنولوژی
و  اســت  دیجیتــال  شــهرهای  هوشــمند،  شــهرهای  خواهرخوانــده 
شــکل گیری ایــن شــهرها مدیــون توســعه و رشــد صنعــت فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات در اوایــل دهــه 90 میــالدی اســت؛ بنابرایــن می تــوان فنــاوری را 
به عنــوان محــرك اصلــی هوشــمندی تلقــی کــرد. امکانــات و تولیــدات حاصــل 

ــات شــهری اســت. ــی خدم ــش کارای ــاوری موجــب افزای از گســترش فن
ــهروندان  ــره ش ــی روزم ــاوری در زندگ ــای فن ــدن راه حل ه ــگ ش پررن
ــت؛  ــده اس ــه از آن ش ــتقبالی ک ــویقات و اس ــه تش ــود هم ــر باوج ــر حاض عص
ــرای مثــال اطالعــات شــهروندان  جنبه هــای ناگــوار و پــر مشــکلی هــم دارد. ب
و حریــم شــخصی ایشــان در خطــر ســرقت و سوءاســتفاده قــرار دارد. افزایــش 
ــراد  ــی اف ــی زندگ ــای خصوص ــن مرزه ــن رفت ــی و از بی ــای اجتماع کنترل ه
ازجملــه مســائلی هســتند کــه چهــره ی روشــن اســتفاده از فنــاوری را مخــدوش 
کــرده اســت. ایــن امــر ســبب شــده کــه بســیاری از مــردم در برابــر اســتفاده از 
چنیــن امکاناتــی مقاومــت کننــد. آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد، پرداختــن 
ــارکت کنندگان در  ــوق مش ــه از حق ــت ک ــن اس ــفاف و روش ــی ش ــه قوانین ب
برابــر ســودجویی های احتمالــی حفاظــت نمایــد. همچنیــن ســازمان ها و 
ــت  ــات و اهمی ــتفاده از اطالع ــد از حــق خــود در اس ــاوری بای شــرکت های فن

ــی آن آگاه شــوند. ــه وجــوه امنیت دادن ب
ــمند  ــای هوش ــتفاده از فناوری ه ــداف اس ــی از اه ــه یک ــود اینک ــا وج ب
ارتقــای كیفیــت زندگــی بــرای افــراد و جامعــه اســت، عــدم دسترســی مناســب 
ــه  ــر ب ــزات، منج ــتفاده از تجهی ــاالی اس ــه ب ــاخت های الزم و هزین ــه زیرس ب
ــود.  ــه می ش ــک جامع ــا در ی ــش نابرابری ه ــی و افزای ــض اجتماع ــش تبعی افزای
هرچنــد مدیریــت صحیــح بــا اقدامــات هوشــمندانه قــادر بــه کاهــش آســیب ها 
اســت. چنانچــه در بخش هــای حاشیه نشــین شــهرها نیــز مثال هایــی از خدمــات 
ــی  ــه نقــش آرمان فناوری هــای هوشــمند در زندگــی شــهروندان وجــود دارد ک
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اســتفاده از تکنولــوژی  را بــرای خدمــت بــه نســل بشــر نشــان می دهــد. بــرای 
مثــال در آتش ســوزی کــه در جنــوب آفریقــا و زاغه هــای كیــپ تــاون اتفــاق 
افتــاد بــه شــیوه ای هوشــمند از فنــاوری اســتفاده شــد. در ایــن محدوده هــا کــه 
ــح  ــار مصال ــپزی در کن ــرای آش ــش ب ــن از آت ــتفاده ناایم ــت و اس ــم جمعی تراک
ــای بزرگــی رخ می دهــد  غیراســتاندارد در ســاختمان ها، وجــود دارد، مصیبت ه
کــه منجــر بــه فاجعههــا ی بــزرگ انســانی می شــود. اتفــاقی کــه ابتــدای ســال 
ــع و  ــت مناب ــود محدودی ــرد. باوج ــان ک ــر را بی خانم 2013 رخ داد و 5000 نف
تجهیــزات درجایــی کــه آشــپزی روی شــعله مســتقیم انجــام می شــود و در آن 
ــداول اســتفاده کــرد، راه حــل  ــق مت ــوان از سیســتم های اطفــاء حری ــی نمی ت حت
ــه  ــاس درج ــر اس ــق ب ــدار حری ــتم هش ــد. سیس ــنهاد ش ــمندانه ای پیش هوش
ــه  ــد ک ــی ش ــه دود، طراح ــاس ب ــداول حس ــتگاه های مت ــای دس ــرارت به ج ح
بــا ترکیــب ایــن حســگر حرارتــی بــا شــبکه امــواج رادیویــی، به عنــوان سیســتم 
هشــدار از راه دور تــا شــعاع 60 متــری از محــل رخــداد آتش ســوزی اســتفاده 

می شــود.
ــازمان های  ــت اســت. س ــاوری بی نهای ــتفاده از فن ــت اس در نتیجــه غای
ــای  ــه فناوری ه ــی ب ــای علم ــترش مرزه ــدف گس ــد باه ــی می توانن تحقیقات
خالقانه تــر دســت یابنــد از ســوی دیگــر ســرمایه گذاران و شــتاب دهنده ها 
ــروش محصــوالت بیشــتر هســتند و  ــی و ف ــال ایجــاد مزیت هــای رقابت ــه دنب ب
مدیریــت شــهری باوجــود آن کــه به عنــوان پلــی ارتباطــی میــان بخــش خصوصی 
ــی  ــت گذاری و اجرای ــه سیاس ــد در بدن ــل می کن ــی عم ــای تحقیقات و محفل ه
ــن  ــوع در پرداخت ــن موض ــه مهم تری ــت. درنتیج ــی روبه روس ــا محدودیت های ب
بــه فناوری هــای برتــر به خصــوص در کشــورهایی کــه بــا محدودیــت روبــه رو 
هســتند، توجــه بــه مســائل زندگــی و نیازهــای اساســی شــهروندان اســت. ایــن 
موضــوع باعــث می شــود کــه متناســب بــا نیــاز، راه حل هایــی ابــداع شــود کــه 

بیشــترین ســازگاری را بــا جامعــه و جغرافیــای خــود دارد.
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جمع�بندی
در موفقیــت شــهرهای هوشــمند عوامــل متعــددی دخیــل هســتند. نهادهــا 
)دولتــی و خصوصــی(، انســان ها )متخصصیــن، مــردم و بهره بــرداران( و 
ــزی شــهر هوشــمند شــناخته  ــل اثرگــذار در برنامه ری ــوان عوام فناوری هــا به عن
ــم و در  ــا ه ــب ب ــش متناس ــه بخ ــر س ــی، ه ــهر آرمان ــک ش ــوند. در ی می ش
ــت و  ــن حقیق ــه بی ــا در فاصل ــد ام ــل می کنن ــتی عم ــه به درس ــی یکپارچ نظام
ــرد  ــوم منحصربه ف ــر ب ــه در ه ــت ک ــی اس ــا و فرصت های ــا، محدودیت ه روی
ــهر  ــح ش ــزی صحی ــازی و برنامه ری ــل در تصمیم س ــن عوام ــناخت ای اســت. ش
ــه  ــا توجــه ب ــا خــرد و دانایــی ب هوشــمند اثرگــذار اســت. مدیــران هوشــمند ب

ــد. ــاذ می کنن ــات را اتخ ــا و تصمیم ــن راه حل ه ــود، بهتری ــرایط موج ش
ــهروندان  ــا ش ــر ب ــاط مؤث ــال ارتب ــه دنب ــو ب ــی از یک س ــای دولت نهاده
ــا کارآفرینــان خصوصــی، در شــکوفایی  هســتند و از ســوی دیگــر در تعامــل ب
اقتصــاد نــوآور شــهر امــروز نقــش دارنــد. متولــی اصلــی شــهرهای هوشــمند، 
ــه ای هســتند. درنتیجــه مالحظــات، اهــداف و  شــهرداری ها و دولت هــای منطق
ــی اســت.  ــی و دولت ــر عهــده نهادهــای اجرای اصــول هوشمندســازی شــهرها ب
ــالش  ــه در ت ــا ک ــد. نهاده ــرار دارن ــهروندان ق ــردم و ش ــر م ــرف دیگ در ط
خدمت رســانی بــه شــهروندان هســتند تنهــا زمانــی  می تواننــد خدمــات خــود را 
به درســتی ارائــه دهنــد کــه مــردم نیــز پذیــرا شــوند. هرانــدازه مــردم دسترســی 
ــارت  ــد و مه ــدا کنن ــمند پی ــای هوش ــاخت ها و فناوری ه ــه زیرس ــتری ب بیش
بیشــتری در اســتفاده و توســعه ی آن بیاموزنــد، قــادر خواهنــد بــود تــا موفقیــت 

شــهر هوشــمند و کارکــرد مناســب آن را تضمیــن کننــد.
ــر اســت  ــان در حــال تغیی ــزاری جه ــای ســخت افزاری و نرم اف فناوری ه
و آینــده شــهرها در گــروی نحــوه توســعه و رشــد آن هــا قرارگرفتــه اســت. بــه 
میزانــی کــه علــم بشــر در ایــن زمینــه پیشــرفت کنــد، دســتیابی بــه راه حل هــا 
و خدمــات هوشــمند بــرای زندگــی راحت تــر شــهروندان و کنتــرل کیفیت هــای 



42

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

زیســت محیطی میســر می شــود. تجــار خصــوصی و مدیــران شــهری از 
مزایــای رشــد فنــاوری بــرای انجــام وظایــف و رشــد اقتصــادی بهــره می برنــد. 
درنتیجــه ایــن ســه عامــل نهــاد، فنــاوری و مــردم بــه یکدیگــر متصــل اســت و 
در یــک نظــام یکپارچــه موفقیــت هرکــدام بــر دیگــری اثرگــذار خواهــد بــود. 
ــی  ــت تضمین ــای ظرفیت هــای هــر بخــش درنهای ــان در ارتق ــس تــالش توأم پ

ــرای رشــد و ارتقــای كیفیــت زیســت شــهرها می شــود. ب
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�مقدمه

ــد  ــهری نیازمن ــات ش ــایر موضوع ــابه س ــمند مش ــهر هوش ــعه ش توس
هدف گــذاری، تدویــن راهبردهــا و برنامه ریــزی مناســب بــرای رســیدن 
ــای  ــای بخش ه ــی راهبرده ــاظ موضوع ــه لح ــت. ب ــر اس ــود موردنظ ــه مقص ب
مختلــف تشــکیل دهنده شــهر هوشــمند نظیــر حکمروایــی، آمــوزش، بهداشــت، 
ــردی شــهر  ــا طرح هــا و برنامه هــای راهب حمل ونقــل و... را شــامل می شــود؛ ام
هوشــمند را می تــوان بــا توجــه بــه مقیــاس اثرگــذاری و  نظــام سیاســی و اداری 
ــه  ــلی ک ــه ای و م ــی، منطق ــرد. ســطح محل ــدی ک ــز طبقه بن توســعه شــهری نی

ــمند دارد. ــهر هوش ــزی ش ــی را در برنامه ری ــات متفاوت ــک مالحظ ــر ی ه
ــا مقیــاس محلــی و  برنامه ریــزی راهبــردی در ســطح ملــی در مقایســه ب
منطقــه ای تفاوت هــای عمــده ای دارد. در نــگاه محلــی منفعــت جامعــه کوچــک 
بــر بخش هــای دیگــر رجحــان پیــدا می کنــد و باوجوداینکــه توفیــق بهتــری در 
ــت و  ــل ایجــاد رقاب ــه دلی ــردم دارد، ب ــا م ــر ب ــاط مؤثرت ــت و ارتب ــب رضای جل
فرصت جویــی بیشــتر، مانــع رشــد متــوازن و برقــراری عدالــت در توســعه ی 
ســایر نقــاط می شــود. به خصــوص در زمــان رقابــت بیــن شــهرهای کوچک تــر 
و کالن شــهرها، بخش هــای کوچک تــر فرصــت کمتــری را در اســتفاده از منابــع 
ــی، از  ــد داشــت. راهبردهــای توســعه ی محل و جلــب ســرمایه های الزم خواهن
ــدا  ــرداران پی ــای بهره ب ــا خواســته ها و نیازه ســوی دیگــر، انعطــاف بیشــتری ب
ــا  ــت محلــی و ســایرین، منافعشــان را متناســب ب ــد. ســرمایه گذاران، دول می کن

اهــداف خویــش تنظیــم می کننــد.
ــاذ  ــر و اتخ ــگاه کل نگ ــز در ن ــه ای نی ــی و منطق ــای مل ــری راهبرده برت
سیاســت های متناســب و کارآمدتــر بــرای اختصــاص بودجــه و اقداماتــی اســت 
ــن الزم  ــئولیت ها و قوانی ــا، مس ــن، نقش ه ــه پایی ــاال ب ــزی از ب ــه در برنامه ری ک
را بــرای دســتیابی بــه اهــداف موردنظــر محقــق می ســازد. ایــن ســاختار مشــابه 
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دیگــر برنامه هــای کالن نگــر و آمایشــی متأثــر از خطراتــی اســت کــه بــه هنــگام 
ــود. ــه شکســت می ش ــر منجــر ب اجــرا در ســطوح پایین ت

بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه در نظامــی ایــده آل، پرداختــن بــه ســطوح 
ــرای جوامــع  مختلــف برنامه ریــزی به صــورت یکپارچــه راهگشــای موفقیــت ب
و کشــورها اســت. رشــد اقتصــاد شــهری و کســب رضایــت  شــهروندان، دغدغــه 
دولت هــای محلــی، فرمانــداران منطقــه ای و رهبــران کشــورها اســت کــه در هــر 
ــق  ــد در تحق ــود می توان ــای موج ــا و فرصت ه ــه چالش ه ــه ب ــا توج ــاس ب مقی

اهــداف عالــی شــهر هوشــمند کمــک نمایــد.
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راهبردهای�ملی
نمونه هــای موفــق برنامه ریــزی ملــی هوشــمند در کشــورهایی بــا 
جمعیــت کمتــر و وســعت  کوچک تــر دیــده می شــود. در ایــن ســطح، رهبــران 
کشــور بــه دنبــال نقش آفرینــی در مقیــاس جهانــی هســتند. ویژگی هــای مشــترك 
ــای از  ــق بودجه ه ــی و تزری ــاس مل ــی در مقی ــع مال ــن مناب ــا تأمی ــن راهبرده ای
بــاال بــه پاییــن اســت. کشــورها و دولت هــا بــا توجــه بــه ظرفیــت سیاســی- 
جغرافیایــی بــه دنبــال جــذب ســرمایه های اقتصــادی عصــر فنــاوری و دیجیتــال 
ــه  ــد ک ــم می آورن ــب را فراه ــاخت های مناس ــور زیرس ــن منظ ــه همی ــتند ب هس
شــرکت های و ســرمایه گذاران جهانــی، تمایــل بــه کار و فعالیــت در آن را 
دارنــد. جمهــوری مالــت، ســنگاپور، قبــرس و ایتالیــا نمونه هــای موفقــی هســتند 
کــه در ســطح برنامه ریــزی ملــی و آمایشــی بــه دنبــال توســعه شــهر هوشــمند 
بوده انــد. ســه کشــور مالــت، ســنگاپور و قبــرس بــا توجه بــه جمعیت و وســعت 
جغرافیایــی از ایتالیــا کوچک تــر هســتند. وســعت کشــورها چنانچــه اشــاره شــد 
عاملــی بــرای روی آوردن بــه راهبردهــای ملــی اســت امــا نگاهــی دقیق تــر بــه 
برنامه ریــزی ایــن کشــورها، اهمیــت خاســتگاه اقتصــادی و ژئوپولتیــک کشــور 
ــی  ــت، نوع ــزان جمعی ــرزمین و می ــعت س ــارغ از وس ــه ف ــد ک ــان می ده را نش

ــد. ــان را نشــان می ده ــده سیاســی و اقتصــادی جه ــی در آین نقش آفرین

جمهوری�مالت1:
ــز  ــا و مرک ــوب اروپ ــی در جن ــر کوچک ــت، مجمع الجزای ــوری مال جمه
دریــای مدیترانــه اســت. پایتخــت مالــت، والتــا2 0.8 كیلومترمربــع وســعت دارد 
ــای  ــت. زبان ه ــاحت اس ــر مس ــا از نظ ــه اروپ ــت اتحادی ــن پایتخ و کوچک تری
ملــی رســمی کشــور مالتــی و انگلیســی اســت. بــه دلیــل مجــاورت بــه ایتالیــا، 
بیشــتر مــردم مالــت قــادر بــه درك و صحبــت بــه زبــان ایتالیایــی نیز هســتند. 

Republic of Malta  -1
Valletta  -2
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اقتصــاد ایــن کشــور وابســته بــه بازرگانــی بین المللــی اســت.
ــه و  ــای مدیتران ــای دری ــت در آب ه ــور مال ــتراتژیک کش ــت اس موقعی
دسترســی مناســب بــه ســه منطقــه شــمال آفریقــا، خاورمیانــه و اروپــا، عضــوی 
از اتحادیــه اروپــا، وجــود ثبــات و پایــداری اقتصــادی و انگلیســی زبان بــودن آن 
ســبب نقش آفرینــی به عنــوان رکــن اقتصــادی ویــژه ای در منطقــه شــده اســت. 
ــن شــغل های  ــال تأمی ــه دنب ــه ب ــر آن داشــت ک ــت را ب ــا، حکوم ــن ویژگی ه ای
بیشــتر، هم راســتا بــا برنامــه اقــدام اتحادیــه اروپــا و جلــب ســرمایه بیشــتر، 
درصــدد راه انــدازی و توســعه ی شــهر هوشــمند برآیــد. توســعه ی هوشــمند در 
ــاوری  ــر فن ــی ب ــال مبتن ــان و شــهرهای دیجیت ــه اقتصــاد دانش بنی ایــن کشــور ب
اطالعــات و ارتباطــات بســیار نزدیــک اســت. درنتیجــه در آینــده نزدیــک شــاهد 
شــکوفایی اقتصــاد ملــی و برندســازی کشــور مالــت در عرصــه جهانــی خواهیــم 

بــود.
جمهــوری مالــت در اروپــا، ســال 2007، پــروژه ی شــهر هوشــمند خود را 
اعــالم کــرد کــه یــک پــارك فنــاوری در کالــکارا1 اســت تــا صنعــت کارخانــه ای 
ــی و رســانه ای  ــی از شــهر اینترنت ــاوری اطالعــات، مشــابه مدل ــش فن ــه دان را ب
ــت  ــده اس ــی از ادارات آن بازگشایی ش ــال 2010 بخش ــد. از س ــل کن ــی تبدی دب
امــا مطابــق برنامــه  زمان بنــدی آغــاز بــه کار رســمی آن از ســال 2021 خواهــد 

بــود.
شــهر هوشــمند مالــت حاصــل ســرمایه گذاری مشــترك جمهــوری 
تجــاری  مرکــز  به عنــوان  کــه  اســت  دوبــی  هوشــمند  شــهر  و  مالــت 
ــن  ــرد. ای ــب ک ــود جل ــه خ ــلی را ب ــی و م ــرکت های محل ــی، ش اقتصاددانش
ــات  ــاوری اطالع ــرد فن ــال های )2010-2008( راهب ــن س ــی در بی ــه ی مل برنام
جامعــه  ده  جایــگاه  بــه  کشــور  رســیدن  بــرای  ارتباطــات حکومــت  و 
ــان  ــاد دانش بنی ــاد اقتص ــال ایج ــه دنب ــت ب ــت. مال ــا اس ــر دنی ــی برت اطالعات

kalkara  -1
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ــد  ــاد کن ــرفته ا یج ــالق و پیش ــت خ ــازه ای را در صنع ــغل های ت ــا ش ــت ت اس
ــارت  ــعه تج ــرای توس ــن ب ــار زمی )Angelidou, 2014, pp. 3-11(. 31 هکت
ــه ایــن هــدف اختصــاص  پایــدار شــهری به عنــوان پــارك فنــاوری هوشــمند ب
داده شــده اســت و شــهر هوشــمند مالــت در حــدود 76 میلیــون یــورو 
ــه  ــت ب ــی مال ــداف عملیات ــی از اه ــاز دارد. بخش ــتقیم نی ــرمایه گذاری مس س

ــر اســت: شــرح زی

تصویر 1: طرح جامع سه بعدی شهر هوشمند مالت

• تبدیــل شــهر هوشــمند مالــت به عنــوان مرکــز پیشــتاز نوآوری هــای 	
ــاوری فن

• ایجاد شغل  در بخش های دانش و فناوری برای مردم مالت	
• جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش های دانش و فناوری	
• ــص 	 ــد ناخال ــه تولی ــبت ب ــور نس ــت دانش مح ــی صنع ــش درآمدزای افزای

.)Smart City Malta, 2021( داخلــی 
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اقدامات�توسعه�:
• احداث بیشترین تعداد ساختمان های پیشرفته ی فناورانه در منطقه	
• ــن 	 ــرق و تأمی ــد ب ــزودن ســطح تولی ــا اف ــداوم کســب وکارهای تجــاری ب ت

اطالعــات
• ــات و 	 ــاوری اطالع ــا زیرســاخت های فن ــال ب ــات دیجیت ــاز عملی ــق نی تطاب

ارتباطــات
• اســتفاده از سیســتم های هوشــمند ســاختمانی بــرای صرفه جویــی در 	

ینه هــا هز
• 	 )Smart City Malta, 2021(. LEED کاربست استاندارد بین المللی
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�قبرس
ــه کمــک  ــه دارد و ب ــژه ای در شــرق مدیتران ــره قبــرس موقعیــت وی جزی
بــه ســرزمینی  تمامــًا  می توانــد  نــوآور  منابــع  و  ظرفیت هــای هوشــمند 
دانش محــور تبدیــل شــود. در قبــرس وزارت امــور خارجــه بــا همــکاری شــرکا 
ــرای  ــات الزم را ب ــت ها و اصالح ــی( سیاس ــان محل ــهرداری ها و حکمران )ش
ــوب  ــر 2020 چارچ ــد. در نوامب ــم می کن ــمند فراه ــهر هوش ــری ش تحقق پذی
ــران  ــس وزی ــمند در مجل ــهرهای هوش ــای ش ــرای ارتق ــعه ب ــلی توس ــرح م ط
بــه تصویــب رســیده اســت. در ایــن طــرح از شــبکه ی هوشــمند و کاربردهــای 
ــروزی در  ــهر ام ــای ش ــب چالش ه ــای مناس ــه راه حل ه ــرای ارائ ــال ب دیجیت
زمینــه جابه جایــی شــهری، خدمــات دولــت الکترونیــک، امنیــت و مالحظــات 
National framework for strate� ــت ــده اس )  ش ــتفاده ــت محیطی اس زیس

.)gy and promotion of smart cities, 2020
ــا  ــه اروپ ــر اســتراتژی های توســعه ی اتحادی ایــن برنامــه کامــاًل منطبــق ب
بــا هــدف اقتصــادی مــدرن، دیجیتــال و بــا بهــره وری از منابــع و رقابتــی اســت. 
ــات و  ــای خدم ــرای ارتق ــرانی ب ــوان پیش ــه به عن ــن برنام ــی رود ای ــار م انتظ
ــی  ــف مال ــای مختل ــق ابزاره ــد. از طری ــل کن ــهروندان عم ــی ش ــت زندگ کیفی

ــال و... ــای دیجیت ــای اروپ ــرمایه گذاری، برنامه ه ــای س ــل وام ه مث
بــرای محقــق شــدن شــهر هوشــمند قبرس توســعه ی ســه حــوزه ی جامعه 
)ســرمایه انســانی، شــهروندان خردمنــد، اجتماعــات دانشــی، خرد جمعــی، دولت 
هوشــمند(، یکپارچگــی )جهانی شــدن، همــکاری شــبکه های نــوآوری جهانــی، 
اینترنــت آینــده، فنــاوری، تجــارت، بخــش عمومــی زندگــی، اتصــاالت اینترنتی، 
شــبکه فیبــر نــوری، برنامه هــای مــکان محــور، اینترنــت اشــیاء و فضــای تحقیــق 
ــوآوری )سیاســت های اجتماعــی، اقتصاددانشــی، اقتصــاد ســبز،  و توســعه( و ن
اقتصــاد دیجیتــال، راهبردهــای ملــی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، محیطــی 
ــش  ــج، دان ــانه ای، شــغل های رای ــای چندرس ــبز، برنامه ه ــاوری س هوشــمند، فن
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Ab� .( ــت  ــاز اس ــهری( نی ــاخت های ش ــره و زیرس ــات روزم ــال، خدم دیجیت
doullaev, 2011( اهــداف عملیاتــی ایــن پــروژه شــامل مــوارد زیــر اســت:

• ــرای 	 توســعه دموکراســی الکترونیکــی و برنامه هــای مشــارکتی ب
آشــنایی کارمنــدان شــهرداری و مشــاغل بــا اســتفاده از اطالعــات 
ــش  ــی، افزای ــات عموم ــارکت در اقدام ــای مش ــترده، ارتق گس
ــدی  ــا و زمان بن ــش هزینه ه ــی، کاه ــش بروکراس ــفافیت، کاه ش

روندهــای دولتــی.
• ــگ و 	 ــت، فرهن ــات طبیع ــردن اطالع ــی ک ــع آوری و دیجیتال جم

ــگری گردش
• 	)Objectives, 2020(. توسعه ی برنامه های گردشگری
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سنگاپور
طــرح ملــی هوشــمند ســنگاپور در ســال 2014 توســط نخســت وزیر لی 
ــارد  ــق بودجــه 1.73 میلی ــا تزری ــگ1 آغــاز شــد و ســه ســال بعــد ب ــن لون های
ــاوری  ــه ی فن ــر پای ــهری ب ــاد ش ــرح ایج ــن ط ــدف از ای ــد. ه ــع ش دالر منتف
ـ دهی بــه نیازهــای در حــال تغییــر  و نوآوری هــای دیجیتــال بــرای پاســ
ــوان  ــمند IMD2 به عن ــهر هوش ــت ش ــق فهرس ــنگاپور طب ــود. س ــهروندان ب ش
هوشــمندترین شــهر جهــان در ســال 2020 شناخته شــده اســت. ایــن فهرســت 
ــر پایــه ی داده هــای اقتصــادی و فنــاوری و نظــرات شــهروندان در خصــوص  ب

ــت. ــده اس ــهر تهیه ش ــمندی ش ــه هوش درج
ــق  ــی در اف ــک شــهر جهان ــوان ی ــع هوشــمند ســنگاپور به عن طــرح جام
ده ســاله تهیــه شــد. ایــن طــرح در تــالش اســت کــه ملــت هوشــمند ســنگاپور را 
بــه کمــک اتصــال اطالعــات بــه یــک شــهر جهانــی تبدیــل کنــد. بــرای رســیدن 
ــی را  ــه اهــداف طــرح جامــع ســازمان توســعه اطالعــات ســنگاپور برنامه های ب
تدویــن کــرده کــه در چهــار دســته کالن ســاختاری، صنعــت اتصــاالت اطالعات 
ــی و  ــادی، دولت ــدی اقتص ــای کلی ــول بخش ه ــی، تح ــت جهان ــطح رقاب در س
اجتماعــی، اتصــال ســریع، فراگیــر، هوشــمند و قابل اعتمــاد اطالعــات و نیروی 

.)Abdoullaev, 2011( ــدی می شــود ــی طبقه بن انســانی جهان
ــی، ســالمت شــهروندان، برخــورداری  ســنگاپور در 5 حیطــه ی جابه جای
ــتفاده  ــای پشــتیبان و اس ــن، تجارت ه شــهروندان از ســاختارهای هوشــمند نوی
ــنگاپور،  ــاالی س ــم ب ــه تراک ــا توجــه ب ــی پیشــتاز اســت. ب ــوش مصنوع از ه
ــاص دارد.  ــل اختص ــاخت های حمل ونق ــه زیرس ــی ب ــد از اراض ــا 12 درص تنه
بــرای مثــال بــه منظــور افزایــش کارآمــدی جابه جایــی در شــهر، آژانــس علــوم، 
ــن و  ــاکنین مس ــه س ــک ب ــرای کم ــتقلی ب ــاوگان مس ــات3 ن ــاوری و تحقیق فن

Lee Hsien Loong  -1
Institute for Management Development  -2

Agency for Sience, Technology and Research  -3
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ــا  معلــول شــهر ایجــاد کــرده اســت یــا دانشــجویان دانشــگاه ملــی ســنگاپور ب
ــه ی  ــوند. درزمین ــا می ش ــگاه جابه ج ــراف دانش ــود ران در اط ــاتل خ ــک ش ی
سیســتم درمانــی و ســالمت دیجیتــال، وقــت مشــاوره در زمانــی کــه مالقــات 
حضــوری امکان پذیــر نیســت از راه دور انجــام می شــود. بــه کمــک اپلیکیشــن 
ــای  ــود تمرین ه ــه خ ــود در خان ــازه داده می ش ــاران اج ــه بیم TeleRehab ب
درمانــی و ســالمت را انجــام دهنــد و از طریــق دســتگاه های پوشــیدنی اینترنــت 
اشــیاء، پیشــرفت بیمــاران رصــد می شــود و داده هــا از طریــق یــک شــبکه 

ــود. ــل می ش ــر منتق ــه درمانگ ــیم ب بی س
ــک  ــنگاپور کم ــن س ــت مس ــی جمعی ــس تنهای ــش ح ــا در کاه ربات ه
ــرده اســت  ــی را طراحــی ک ــزار گفتگــوی ربات ــی اب ــد و هــوش مصنوع می کنن
ــی در  ــه و پیام های ــای جامع ــد و فعالیت ه ــت می کن ــا ســالخوردگان صحب ــه ب ک
مــورد زندگــی ســالم را بــه آن هــا می گویــد. همچنیــن، ایــن ربــات بــا کنتــرل 
حــرکات روزانــه افــراد، در صــورت بــروز اتفــاق غیرمعمــول بــه یــک مراقــب 

ــد. ــدار می ده هش

تصویر 2: ایجاد شهرهای هوشمند و متصل در سنگاپور
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ــمند،  ــهر هوش ــتیبان ش ــان و پش ــعه ی تجــارت دانش بنی ــه ی توس در زمین
ــت و  ــده اس ــاری ادغام ش ــارك تج ــک پ ــا ی ــنگاپور ب ــاوری س ــه ی فن مؤسس
ــت  ــعه ی امنی ــدف توس ــه ه ــگاه، ب ــت و دانش ــن صنع ــر بی ــام بهت ــکان ادغ ام
ســایبری و فناوری هــای اینترنــت اشــیا ایجادشــده اســت. در حــدود 90 
ــن  ــد. ای ــتفاده می کنن ــمند اس ــی های هوش ــنگاپور از گوش ــت س ــد جمعی درص
شــهروندان هوشــمند می تواننــد مســائل مربــوط بــه شــهر را گــزارش دهنــد، از 
وســایل نقلیــه خــودران اســتفاده کننــد و هشــدارهای زیســت محیطی در مــورد 
 SINGAPORE:(. ــد ــت کنن ــی را دریاف ــوا و بارندگ ــای ه ــوا، دم ــت ه کیفی

 )THE WORLD’S SMARTEST CITY, 2020
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ایتالیا
رونــد توســعه شــهر هوشــمند در ایتالیــا بــا هــدف پاســخگویی بهتــر بــه 
نیازهــای جامعــه و ارتقــای كیفیــت زندگــی از طریــق صرفه جویــی در مصــرف 
منابــع شــکل گرفــت. تغییــر در مســیر آینــده بــا حفــظ میــراث گذشــتگان کــه 
ــا  ــدف ب ــن ه ــه ای ــت. ازآنجایی ک ــر اس ــمندتر میس ــوری هوش ــتن کش ــا داش ب
ــال  ــا س ــا ت ــد ایتالی ــه دســت  نمی آی ــده ب ــمند مجــزا و پراکن ــهر هوش ــد ش چن
ــرای  ــود را ب ــی )GDP( خ ــص مل ــد ناخال ــد از تولی ــه درص ــاله س 2030 هرس
 House-Ambrosetti,(ــد ــاص می ده ــمند اختص ــهر هوش ــرمایه گذاری ش س

. )2012

تصویر 3: پلتفرم مشترک شهرهای هوشمند ایتالیا
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ــهری را در  ــعه ش ــتور کار توس ــا، دس ــهرداری های ایتالی ــی ش ــن مل انجم
قالــب یــک پلتفــرم یکپارچــه بــا درگاه اینترنتــی واحــد ایجــاد کــرده اســت تــا 
ــتراك  ــه اش ــده را در آن ب ــای اجراش ــات و طرح ه ــف، تجربی ــهرهای مختل ش
ـ گویی بــه نیــاز شــهروندان، هزینه هــای  بگذارنــد و از ابتــکارات، راه هــای پاســ
ــورد  ــوند و در م ــع ش ــردم مطل ــی م ــت زندگ ــر کیفی ــر آن ب ــده و تأثی انجام ش
ــد  ــر کنن ــهرها تبادل نظ ــا و ش ــایر نمونه ه ــارب در س ــن تج ــم ای ــکان تعمی ام
ــر  ــمند ب ــهرهای هوش ــی ش ــای تحقیقات .)Urban Agenda, 2020( فعالیت ه

ــز دارد: ــر تمرک ــزی زی ــای برنامه ری روی دامنه ه

• سالمت الکترونیک	
• غذا	
• انرژی هوشمند و ساختمان های هوشمند	
• جابه جایی، حمل ونقل و تدارکات	
• مدیریت آب وهوا و محیط زیست	
• گردشگری و فرهنگ الکترونیک	
• آموزش الکترونیک	
• دولت الکترونیک	
• امنیت شهری	
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راهبردهای�منطقه�ای
آســیب  ناشــی از رشــد نامتــوازن شــهرها بــه نســبت حومه هــای پیرامون 
ســبب شــده تــا ایــده تفکــر راهبــردی در ســطح منطقــه ای اهمیــت پیــدا کنــد. 
ــن  ــروت بی ــوازن ث ــعه مت ــدم توس ــهری و ع ــای ش ــاس نابرابری ه ــن مقی در ای
ــه   ــای منطق ــرد ظرفیت ه ــن رویک ــت. ای ــزی اس ــهری قابل برنامه ری ــق ش مناط
ــد  ــز رش ــع از تمرک ــد و مان ــرار می ده ــر ق ــد نظ ــه م ــورت یکپارچ ــه ص را ب
ــی  ــه در شــهرهای صنعت ــا محــدوده خاصــی می شــود. عامــلی ک در بخــش ی
ــار  ــی در کن ــت و خوابگاه ــد کیفی ــای فاق ــد حومه ه ــبب رش ــین س ــر پیش عص
شــهرهای بزرگ شــده اســت در ایــن مقیــاس اقتصــاد و چشــم انداز آتــی شــهر 
ــر  ــد نظ ــر م ــه بزرگ ت ــک مجموع ــا را در ی ــی آن ه ــهروندان و راحت ــه ش هم
ــزی   ــد، از برنامه ری ــعه یافته و توانمن ــورهای توس ــتر کش ــد. بیش ــرار می ده ق
راهبــردی منطقــه ای اســتفاده می کننــد. مناطــق شــهری ایتالیــا، سیاتــل آمریــکا 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــق ب ــای موف ــد از نمونه ه ــینکی فنالن و هلس

منتووا�1ایتالیا:
برنامــه Comunità Montana Vallo di Diano ایتالیــا، چهــارده 
ــت ها  ــی از سیاس ــتم بزرگ ــه سیس ــود ک ــامل می ش ــوار را ش ــهرداری هم ج ش
ــت  ــای كیفی ــرای ارتق ــه ب ــد ک ــج می کن ــای شــهر هوشــمند را تروی و پروژه ه
دسترســی محلــی، جابه جایــی، اقتصــاد، تولیــد، قلمروهــای جهانــی و مدیریــت 
ــه  ــه ی همه جانب ــک برنام ــده اســت. درنتیجــه ی ــر گرفته ش ــدار در نظ ــع پای مناب
ــز  ــدازی کــرده اســت. پروژه هــای دیگــری نی از ابعــاد شــهر هوشــمند را راه ان
 nione .ــا باهــدف برنامــه منطقــه ای ســازمان دهی شــده اســت در کشــور ایتالی
dei Comuni della Romagna Faentina بــا اتحــاد شــش شــهرداری 
ــاس  ــر اس ــه ب ــدار ک ــه و پای ــمول، خردمندان ــعه همه ش ــای توس ــدف ارتق باه

1-  Mantova Smart Region
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ــاوری  ــارك فن ــک پ ــدازی ی ــرژی- زیســت محیطــی و راه ان ــداری ان طــرح پای
ــکل گرفته  ــک ش ــت الکترونی ــاخت های دول ــه زیرس ــتیابی ب ــا دس ــی ب و علم
اســت. محــدوده هوشــمند منتــووا نیــز در ایتالیــا پــروژه ای را در ســال 2012 بــا 
 Morandi, Rolando,( ایــن هــدف در سراســر اســتان شــروع کــرده اســت

.)& Stefano, 2016, p. 76
منتــووا نمونــه اولیــه نهادســازی مشــارکتی بــرای اداره شهرهاســت. ایــن 
شــهرها بــر پایــه وجــوه مشــترك خــود همــکاری می کننــد. جایــی کــه شــهر، 
ــوآوران  ــش ن ــق 5 بخ ــترك از طری ــاوری مش ــش و فن ــگ، دان ــط، فرهن محی
ــا  اجتماعــی، قــدرت محلــی، تجــار، نهادهــای مدنــی و مراکــز تولیــد دانــش ب
مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی همــکاری می کننــد تــا درنهایــت باهــم 
ــق  ــوآوری از طری ــذر ن ــدام کاشــت ب ــن اق ــد. اولی ــد کنن زندگــی، رشــد و تولی
ــوآوران اجتماعــی منتــووا اســت. گام  ــرای ظهــور ن ایــده ی فرهنــگ مشــترك ب
ــرای  ــی ب ــت. مکان ــب وکارها اس ــرای کس ــترك ب ــی مش ــوار تحقیق دوم البرات
ــا  ــی ب ــا هم افزای ــوند و ب ــاب می ش ــا انتخ ــق فراخوان ه ــه از طری ــی ک ایده های
ــی اســت  ــز حکمروای ــوم مرک ــه س ــد. مرحل ــک می کنن ــهر کم ــه ش ــر ب یکدیگ
ــت  ــان حاکمی ــای پیم ــم پیش نویس ه ــکاری و تنظی ــرای هم ــزاری ب ــه اب ک
مشــارکتی اســت و آخریــن مرحلــه اجــرا و مدل ســازی ایــن شیــوه همــکاری 
ــر اســت: ــه شــرح زی اســت. برخــی از ارزش هــای متعهــد در ایــن پیمــان ب

• اعتمــاد متقابــل: دولــت و شــهروندان روابــط خــود را بــر اســاس 	
ــاد  ــا اعتم ــرل ب ــزی و کنت ــی، برنامه ری ــی نظارت ــازات عموم امتی
ــه هــدف از آن همــکاری در جهــت  ــد ک ــل شــکل می دهن متقاب

رســیدن بــه منافــع عمومــی اســت.
• ــترك 	 ــای مش ــالت و بازآفرینی ه ــفافیت: مداخ ــمولی و ش همه ش

شــهروندان  بــه  کــه  شــود  ســازمان دهی  به گونــه ای  بایــد 
عالقه منــد اجــازه دهــد کــه در هــر زمانــی بــه فعالیت هــا 
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ــد. بپیوندن
• دموکراســی محلــی: ایــن پیمــان ضمانتــی بــرای برابــری بیــن 	

ــان  ــن پیم ــت. ای ــبین اس ــوق منتس ــترکان و حق ــزاب، مش اح
ــد. ــال می کن ــی را دنب ــی محل ــت دموکراس ــود کیفی بهب

• کفایــت و تمایــز: اشــکال همــکاری بیــن شــهروندان و 	
ــی اشتراکاتشــان اســت  ــا و بازآفرین ــا نیازه ــا متناســب ب دولت ه
 Iaione,( و بســته بــه نــوع یــا ماهیــت موضــوع متفــاوت اســت

.)2014

تصویر 4: نشان همکاری منتووا
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سیاتل
سیاتل برای ایجاد برابری دیجیتال یک برنامه ریزی منطقه ای تهیه می کند تا 
همه ساکنان و محله ها از ظرفیت فناوری مورد نیاز اطالعات و ارتباطات 

برای مشارکت های مدنی و فرهنگی، اشتغال، یادگیری مادام العمر و دسترسی 
به خدمات ضروری برخوردار شوند. گزارشات سال 2014 نشان داد که 15 

درصد از شهروندان سیاتل به اینترنت در خانه دسترسی ندارند که در بین 
خانواده پناهندگان و مهاجرین این نسبت بیشتر است. 20 درصد از ساکنین 
از کامپیوترهای مکان های عمومی استفاده می کنند. مهاجران و پناهنده ها به 

مکان هایی برای دسترسی نیاز دارند و خانواده هایی که درآمد ساالنه زیر 20.000 
دالر دارند در حدود 25 درصد کمتر از اینترنت استفاده می کنند؛ بنابراین برنامه 

برای ایجاد فرصت  و کاهش و حذف موانع تاریخی دسترسی به فناوری با 
همکاری شرکای آموزش و پرورش، اجتماع و سرمایه گذاران تجاری اجرا 

می شود. جدیدترین برنامه اقدام برابری دیجیتال سیاتل در سال 2016 منتشر 
شد که با همکاری 100 رهبر محلی، مؤسسات غیرانتفاعی، شرکت ها و اعضای 
عمومی شکل گرفت. شورای مشاوران فناوری جامعه1 به شهر سیاتل در زمینه 
چالش های ترافیکی، ازدحام، رشد اقتصادی و بهبود خدمات کمک می کند و 
به دنبال حمایت از کسب وکارهای جدید در بخش فناوری اطالعات است تا 

Seattle Boards and Com- )سیستم زندگی روزانه شهروندان بهبود یابد 
.)missions, 2020

ــای  ــتفاده از برنامه ه ــا اس ــیاتل ب ــمند س ــهر هوش ــن، ش ــر ای ــالوه ب  ع
ــینی و  ــد شهرنش ــت های رش ــا سیاس ــی ب ــای ترافیک ــرل گره ه ــل، کنت حمل ونق
 )2017 ,Soper(. ــی برنامــه فــدرال آمریــکا، رشــد کــرده اســت ــا کمــک مال ب
ــهری  ــای ش ــدادی از چالش ه ــر روی تع ــنگتن ب ــگاه واش ــا دانش ــهر ب ــن ش ای
ــد.  ــکاری می کن ــن هم ــار کرب ــش انتش ــه و کاه ــر زلزل ــت در براب ــد مقاوم مانن
ــازگار  ــوی س ــرایط ج ــا ش ــل آن ب ــت حمل ونق ــتم مدیری ــال سیس ــرای مث ب

)Community Technology Advisory Board )CTAB  -1
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می شــود و در مواقــع بحران هــای جــوی مدیریــت جابه جایــی را کنتــرل 
)Arnoud, 2016(. می کنــد 

هلسینکی- اووسیما1
منطقــه هلســینکی- اووســیما در ســال های اخیــر از مفهوم شــهر هوشــمند 
بــرای توســعه ی تخصصــی اســتفاده کــرده اســت. ایــن سیاســت نــوآوری بــه 
ــی  ــای آت ــعه آن در برنامه ه ــا و توس ــایی توانایی ه ــت شناس ــهر فرص ــر ش ه
ــی  ــداف اقلیم ــل، اه ــازمان مل ــدار س ــعه پای ــداف توس ــال اه ــد و دنب را می ده
ــا رشــد ســریع  ــه یکــی از مناطــق ب ــن منطق ــدار شــهری اســت. ای و رشــد پای
در اروپــا و نیــروی محرکــه رشــد اقتصــادی در فنالنــد اســت؛ کــه متشــکل از 
ــی و  ــد هلســینکی، اســت. مراکــز تحقیقات 26 شــهرداری شــامل پایتخــت فنالن
ــهر  ــه  کالن ش ــی در منطق ــرکت های خصوص ــی و ش ــش دولت ــگاه ها، بخ دانش
ــامل  ــی را ش ــص داخل ــد ناخال ــه 39 درصــد از تولی ــد ک ــرار دارن ــینکی ق هلس
ــن  ــد در ای می شــود. در حــدود 100.000 شــرکت  و یــک ســوم شــاغلین فنالن
ــرای  ــوآوری ب ــز ن ــش و مرک ــب دان ــه قط ــن منطق ــد. ای ــدوده کار می کنن مح

ــت. ــا اس ــت های آن ه ــا و سیاس ــد اروپایی ه ــای جدی تجارت ه

برنامه هوشمند هلسینکی در سه بخش شهروندان، اقلیم و صنعت مدرن راهکار 
ارائه می دهد. در بخش شهروندان موضوعاتی مانند حمل ونقل، مسکن، سالمت 
و بهداشت برنامه ریزی می شود. برای مثال یکی از پروژه های این بخش کاریابی 

برای پناه جویان از طریق برنامه نویسی است یا در مثالی دیگر، ارائه خدمات 
آنالین برای عالئم احتمالی کووید-19 در زمان دنیاگیری کرونا است که به 

دانشمندان کمک می کند تا از شیوه گسترش بیماری در فنالند آگاه شوند. در 
بخش اقلیمی موضوعاتی مانند انرژی های جدید، مصالح جدید و نوآوری های 

اقتصاد زیستی و در حوزه صنعت مدرن، فناوری های رباتیک در بخش های 
.)Helsinki Smart Region, 2020( سالمت، سفر و... طراحی  شده است

1-  Helsinki�Uusimaa
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 تصویر 5: توان مندی های منطقه هلسینکی و تقویت آن ها
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راهبردهای�محلی
در برنامه ریــزی شــهر هوشــمند، یکــی از اهــداف قابل پیگیــری افزایــش 
ــهرها  ــی ش ــدی حکمران ــازی و کارآم ــهروندان در تصمیم س ــر ش ــاط مؤث ارتب
ــن در  ــت؛ بنابرای ــا اس ــه آن ه ــات ب ــه خدم ــردم و ارائ ــاز م ــی نی در پیش بین
ــهرهای  ــرای ش ــی ب ــای محل ــزی راهبرده ــه برنامه ری ــن ب ــطحی پرداخت ــر س ه
ــه  ــورت یکپارچ ــد به ص ــزی می توان ــن برنامه ری ــت. ای ــروری اس ــمند ض هوش
ــف  ــزا تعری ــاس مج ــای کوچک مقی ــف پروژه ه ــا تعری ــا ب ــهر ی ــک ش ــرای ی ب
ــرای کل  ــه ب ــی یکپارچ ــزی محل ــرد برنامه ری ــورك راهب ــهر نیوی ــود. در ش ش
ــوئد؛  ــو س ــهر مالم ــه ش ــه در نمون ــت درحالی ک ــده اس ــر گرفته ش ــهر در نظ ش
ــای  ــی از راهبرده ــوان مصادیق ــه عن ــدوده ب ــک مح ــهری در ی ــروژه ش ــک پ ت

ــت. ــده اس ــهرها معرفی ش ــی ش ــعه محل توس
ــدی  ــش کارآم ــرای افزای ــه ب ــاخت هایی ک ــر زیرس ــالوه ب ــورك ع نیوی
ــی  ــت عموم ــت آب، امنی ــه، کیفی ــت زبال ــل مدیری ــهر مث ــی ش ــات عموم خدم
ــای خصوصــی  ــی بخش ه ــع مال ــرمایه های انســانی و مناب ــد از س انجــام می ده
و دولتــی نیــز برخــوردار اســت. امــروزه شــهر نیویــورك بیشــتر از هــر شــهر 
دیگــری در ایاالت متحــده امریــکا مهندســان و فنــاوران بااســتعداد جــذب 
ــا فراهــم  ــرای کســب وکارهای نوپ ــد. همچنیــن فرصت هــای متعــددی ب می کن

.)Smart City Initiatives, 2020( ــت ــرده اس ک
ــاالی اقتصــادی،  ــورك باوجــود ســرمایه ی ب ــی نیوی ــن حکمروای  بنابرای
ــی محلــی از وضعیــت موجــود  ــا یــک ارزیاب ــر آن شــد ت ــاوری ب انســانی و فن
انجــام دهــد. ابتــدا ارزیابــی کاملــی در مــورد وضعیــت اولیــه دیجیتالــی شــهر و 
تعــداد خدمــات دولتــی کــه در ایــن زمینــه مشــغول هســتند، صــورت گرفــت و 
جزئیــات بیشــتری در مــورد موضوعــات مرتبــط بــا منافــع عمومــی )آمــوزش، 
ــن،  ــی )س ــار جمعیت ــات و...( و آم ــودرو، مالی ــگ خ ــازی، پارکین ساختمان س
ــای  ــه دارایی ه ــان داد ک ــات نش ــن تحقیق ــد. ای ــررسی ش ــالت و...( ب تحصی
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ــالش  ــن ت ــت؛ بنابرای ــده نیس ــردم شناخته ش ــوم م ــرای عم ــت ب ــال دول دیجیت
ــد و از  ــر کن ــاوران بهت ــدان و فن ــا شــهروندان، کارمن ــا تعامــل خــود را ب کــرد ت
ایــن طریــق ذی نفعــان و بخش هــای خصوصــی و دولتــی ایده هایشــان را بــرای 
 Angelidou, 2014, pp.(. توســعه شــهر دیجیتــال نیویــورك مطــرح ســازند
ــاوران  ــه بیــن شــهروندان، ســرمایه گذاران، فن ــن چارچــوب، فاصل ــا ای 11-3( ب

و دولــت کاهــش پیــدا می کنــد.
ــو  ــهر مالم ــزرگ در ش ــگاه ب ــک آزمایش ــوان ی ــی1 عن ــوار زندگ البرات
ــهرهای  ــن ش ــی از موفق تری ــو یک ــهر مالم ــت. ش ــکله اس ــع در اس ــوئد واق س
اروپــا در زمینــه پایــداری محیطــی و اجتماعــی اســت. ایــن شــهر در ســال های 
اخیــر تعــدادی پــروژه بازیافــت اراضــی صنعتــی متروکــه را به عنــوان فرصتــی 
ــبکه  ــرای ش ــه اج ــه ازجمل ــای نوآوران ــش راه حل ه ــت و آزمای ــرای کاربس ب
دوچرخه ســواری، بازیافــت زباله هــای آلــی، تأمیــن انــرژی اتوبوس هــای 
شــهری، ســرو غــذای ارگانیــک در مــدارس و تولیــد انــرژی بــاد اســتفاده کــرده 
اســت. در ایــن بســتر تغییــرات جبهــه غربــی بنــدر مالمــو بــه دو هــدف صــورت 

ــه اســت: گرفت
ــه   اول: بازســازی منطقــه صنعتــی و بنــدری متروکــه و نزدیــک شــدن ب

مرکــز شــهر.
دوم: توسعه محله ای نوآورانه از منظر پیاده مداری.

ــگاه  ــانه 14 دانش ــات رس ــز تحقیق ــال 2007، مرک ــرات، س ــن تغیی در ای
ــد. ایــن آزمایشــگاه باهــدف  ــوار زندگــی مالمــو را تأســیس کردن مالمــو، البرات
میزبانــی کارگاه هــا، رویدادهــا و فعالیت هــا و ارائــه راه حل هــای نوآورانــه 
 Morandi, Rolando, & Stefano,( ــت ــکل گرف ــارکت ش ــق مش از طری
2016(. نگــرش نوآورانــه آن هــا شــامل ســرمایه گذاری بــر روی اعضــای جدیــد 
و ارائــه خــالق راه حل هــای شــهر دیجیتــال بــا الگــوی مشــارکت افــراد عمومــی 
و خصوصــی اســت کــه از جنبــه رشــد منابــع انســانی و حمایت هــای تجــاری 

1-  Living Lab
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شــهر هوشــمند بســیار تاثیرگــذار اســت.

جمع�بندی
آنچــه راهبردهــای شــهرهای هوشــمند را بــا یکدیگــر متمایــز می ســازد 
تفــاوت در موقعیــت شــهرها و ویژگی هــای متمایــز آن هــا در وســعت، 
ــورداری  ــرای برخ ــهر را ب ــت ش ــه ظرفی ــت ک ــع و... اس ــت، مناب محیط زیس
از فناوری هــای هوشــمند و جــذب ســرمایه تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
ــا  ــان ب ــهرهای جه ــی ش ــای اصل ــوان تفاوت ه ــی را به عن ــج ویژگ OECD پن
ــاد  ــرده اســت: ســطح اقتصــاد شــهر، رشــد شــهرها، ابع ــایی ک یکدیگــر شناس
نــوآوری، اهــداف و خوشــه های فضایــی. کشــورهای در حــال رشــد اقتصــادی 
ــد  ــهرهای جدی ــاخت ش ــا س ــنتی ی ــهرهای س ــا ش ــب ب ــعه یافته در ترکی و توس
 OECD, Smart Cities and Inclusive(دارد متفاوتــی  اســتراتژی های 

 .)Growth, 2020
ــا  ــمند در آن ه ــهر هوش ــه ش ــاس اندیش ــزی و مقی ــه برنامه ری درنتیج
متفــاوت اســت. کشــوری ماننــد مالــت بــا توجــه بــه موقعیــت خــود در منطقــه 
ــی  ــمند جهان ــهرهای هوش ــا وارد اقتصــاد ش ــد ت ــالش می کن ــی ت در ســطح مل
ــدی  ــش کارآم ــال افزای ــه دنب ــورك ب ــی نیوی ــهر جهان ــه ش ــای ک ــود در ج ش
تســهیالت هوشــمند موجــود در ارتبــاط بــا مــردم و شــهروندان اســت. درنتیجــه 
ســطح نیــاز برنامــه ای هــر شــهر قابــل پیش بینــی نیســت امــا به مثابــه هــر نظــام 
ــه و آگاهــی از مضــرات و  ــد تصمیمــات خردمندان ــزی شــهری نیازمن برنامه ری
ــه  ــی در کشــوری ک ــزی محل ــزی اســت. برنامه ری ــای برنامه ری ــد مقیاس ه فوای
ــش  ــد موجــب افزای ــر در آن تقسیم نشــده اســت، می توان ــع به صــورت براب مناب
شــکاف طبقاتــی و عقب ماندگــی شــهرها و حومه هــای مجــاور شــود، از ســوی 
ــهر  ــای ش ــه ی محدوده ه ــعه در هم ــب توس ــای مناس ــتن ظرفیت ه ــر نداش دیگ
ــر  ــزی محلی ت ــر و برنامه ری ــی جزئی ت ــه نگاه ــبب روی آوردن ب ــه، س و منطق

اســت.
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بخش�چهارم:�سخت�افزارها�و�نرم�افزارهای�حیاتی�برای�ایجاد�شهر�هوشمند

مقدمه

از مفهــوم شــهر هوشــمند در اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته در 
حیطه هــای مدیریــت و خدمــات عمومــی شــهری اســتفاده می شــود. درنتیجــه 
ــرژی  ــل، ان ــاختمان، حمل ونق ــه ی س ــمند در زمین ــهر هوش ــدازی ش ــرای راه ان ب
ــی  ــوان پل ــا به عن ــت ت ــاز اس ــاخت هایی نی ــه زیرس ــهری ب ــی ش و حکمروای
ــق و  ــای دقی ــا داده ه ــهروندان ب ــهری و ش ــات ش ــدگان خدم ــان ارائه دهن می
ــزات، دســتگاه ها و  ــه کمــک تجهی ــای الزم را ب ــد و راهکاره ــی عمــل کن واقع
حســگرها ارائــه دهــد. چنانچــه اشــاره شــد، شــهر هوشــمند برخــالف مفاهیــم 
مشــابه شــهر دیجیتــال بــر تأمیــن نیازهــا و خواســته های مــردم اســتوار اســت 
ــال شناســایی نحــوه ی کار شــهرها و شــیوه ی اســتفاده شــهروندان از  ــه دنب و ب
خدمــات شــهری اســت تــا مشــکالتی کــه بــا آن مواجــه هســتند را شــناخته و 

ــد. ــا راهــکاری هوشــمند آن را برطــرف نمای ب
بــه عبارتــی هوشــمندی تنهــا بــه معنــی ارتقــای زیرســاخت های فنــاوری 
ــی  ــه خدمات ــا و ارائ ــن راه حل ه ــات نیســت و مســتلزم یافت ــات و ارتباط اطالع
ــهر  ــه ش ــازد. درنتیج ــرف س ــهر را برط ــش روی ش ــکالت پی ــه مش ــت ک اس
هوشــمند عــالوه بــر فنــاوری  بــه مدیــران هوشــمند نیــاز دارد و تأکیــد بــه منابــع 
ــوش  ــد فرام ــتفاده کنندگان را نبای ــادی و اس ــاختار نه ــمند در س ــانی هوش انس
ــا ایــن تفســیر حیطه هــای کاربــردی فنــاوری شــهر هوشــمند در شــش  کــرد. ب
آمــوزش، ســالمت، تجــارت،  دســته بررسی شــده اســت. در حوزه هــای 
ــی  ــرل و زیرســاخت های عموم ــرژی شــهری، سیســتم های کنت ــل، ان حمل ونق
از موهبت هــای پیشــرفت فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات اســتفاده 
ــت  ــگرها، اینترن ــتفاده از حس ــی، اس ــبکه های اینترنت ــه ش ــال ب ــود. اتص می ش
اشــیاء، مراکــز مدیریــت داده و طراحــی برنامه هــای آنالیــن هوشــمند از 
ــن  ــدف تأمی ــه ه ــتفاده کنندگان ب ــاز اس ــور نی ــه فراخ ــه ب ــتند ک ــواردی هس م
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ــه  ــه در ادام ــت ک ــده اس ــه ای از آن ش ــتفاده های خالقان ــهری اس ــات ش خدم
ــه در  ــزات به کاررفت ــی از تجهی ــده نمونه های ــوزه ی مطرح ش ــش ح ــر ش در ه

ــود. ــمند بررســی می ش ــهر هوش ــعه ی ش توس
شکل 2: حیطه های توسعه زیرساخت های فناوری شهر هوشمند
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• آمــوزش، ســالمت و سیســتم درمانــی: در ایــن بخــش از برنامه هایــی بــرای 	
بهبــود روندهــای درمانــی و افزایــش دسترســی بهتــر بــه خدمــات اســتفاده 
می شــود. بهره بــرداران آن مؤسســات آموزشــی و جامعــه دانشــگاهی، 
ــی و ســاکنان،  ــردم محل ــات بهداشــتی و اجتماعــی، م ــدگان خدم تأمین کنن
دولــت محلــی، گروه هــای محلــی عالقه منــد و مؤسســات خیریــه و 
غیرانتفاعــی هســتند. بــرای مثــال مراقبت های پزشــکی از راه دور، همرســانی 
ــراد ســالمند، نمایشــگاه ها  ــت از اف ــری و مراقب ــای پزشــکی، پیگی پرونده ه

ــن و مقــررات... . ــت قوانی ــه رعای ــزام ب ــا ســخنرانی های مجــازی، ال ی
•  خدمــات عمومــی شــهری و تجــاری: ایجــاد شــبکه بیــن شــهرها و 	

شــرکای آن هــا، تحقــق خدمــات و ایجــاد ارزش افــزوده بــا کمــک دولــت 
ــار و  ــد، تج ــی عالقه من ــای محل ــاکنان، گروه ه ــی و س ــردم محل ــی، م محل
شــرکت ها، تأمین کننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمــات، مؤسســات آموزشــی 
و جامعــه دانشــگاهی صــورت می گیــرد. بــه عنــوان مثــال ابرازهــای حــل 
مســئله آنالیــن، خریــد آنالیــن، ثبــت ســفارش های خدمــات الکترونیکــی 

ــرای ســاکنان شــهر. ــی ب و کاریاب
• ترافیــک 	 کاهــش  موجــب  کــه  برنامه هایــی  حمل ونقل هوشمند: 

شــهری، اســتفاده بهینــه از حمل ونقــل عمومــی و درنتیجــه کاهــش 
ــوری در  ــه موت ــایل نقلی ــردد وس ــل از ت ــت محیطی حاص ــیب های زیس آس
ــای  ــاکنان، دولت ه ــی و س ــردم محل ــر، م ــای درگی ــود. گروه ه ــهر می ش ش
محلــی، گروه هــا و ســازمان های زیســت محیطی هســتند ماننــد برنامه هــای 
مســیریابی و راهکارهایــی کــه بــرای الــزام بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات 

اســتفاده می شــود.
• ــه 	 ــه هم ــمند ک ــرق هوش ــتم های ب ــی: سیس ــتم های محیط ــرژی و سیس ان

تأمین کننــدگان و متقاضیــان را بــه هــم متصــل می کنــد. ابزارهــای ســنجش 
مصــرف انــرژی، آب، گاز در هرلحظــه و برقــراری ارتبــاط دوســویه مداوم 
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ــتم آب و  ــمند سیس ــت هوش ــده و مدیری ــده و تأمین کنن ــن مصرف کنن بی
فاضــالب و مدیریــت جریــان، نظــارت بــر اســاس داده زمــان- واقعــی کــه 
تأمین کننــدگان انــرژی، قانون گــذاران )ایمنــی، بهداشــت و دولتــی(، تجــار 
و شــرکت ها، گروه هــا و ســازمان  های زیســت محیطی، مــردم محلــی 
و ســاکنان از آن اســتفاده می کننــد. از جملــه اقدامــات آن، کنتورهــای 
ــای  ــتم ها و برنامه ه ــرف، سیس ــن مص ــات آنالی ــیم، اطالع ــمند بی س هوش
هوشــمند مدیریــت، سیســتم های هشــدار ســیالب، مصــرف انــرژی و الــزام 

بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات اســت.
• ــوش 	 ــر ه ــی ب ــرل مبتن ــتم های کنت ــات و سیس ــاوری اطالع ــبکه های فن ش

پوشــش دهی نیازهــای اطالعــات راهبــردی مکانــی مــردم یــا  مصنوعی: 
ــد،  ــی عالقه من ــای محل ــاکنان، گروه ه ــی و س ــردم محل ــه م ــازمان ها ک س
ــه  ــوط ب ــات مرب ــور و خدم ــکان مح ــای م ــرکت ها، برنامه ه ــار و ش تج

ــد. ــتفاده می کنن ــخصی از آن اس ــات ش اطالع
زیرســاخت های عمومــی ضــروری: پیش بینی وقایع شــهری، هشــدار 
ــی  ــات اورژانس ـ دهی خدم ــ ــان پاس ــت و زم ــازی ظرفی ــر و بهینه س خط
ــد، تجــار  اســت کــه مــردم محلــی و ســاکنان، گروه هــای محلــی عالقه من
ــات  ــدگان خدم ــدگان و ارائه دهن ــی، تأمین کنن ــت محل ــرکت ها، دول و ش
ــدار از آن  ــتم های هش ــهری و سیس ــی ش ــای نظارت ــک دوربین ه ــه کم ب

 .)Novotný R, 2014, p. 4( ــد ــتفاده می کنن اس

آموزش،�کارورزی�و�سیستم�درمانی
ــی و  ــای متول ــز نهاده ــل تمای ــه دلی ــمند ب ــهر هوش ــزی ش در برنامه ری
ــه  ــر ب ــا شــهرداری ها، کمت ــی ب ــوزش و سیســتم درمان ــدگان بخــش آم ارائه دهن
آن اشاره شــده اســت؛ امــا چنانچــه در طــی دوران دنیاگیــری کرونــا تجربــه شــد، 
اســتفاده از روش هــای هوشــمند کنتــرل و ارتقــای كیفیــت زندگــی شــهروندان 
ــور  ــرار دارد و همان ط ــت ق ــدر اهمی ــهرها در ص ــالمت ش ــوص س علی الخص
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کــه یکــی از اصلی تریــن اهــداف شــهر هوشــمند، پیش بینــی نیازهــا و 
خواســته های شــهروندان اســت، بــا تجربــه بحران هــای ســالمت کنونــی، 
پیش بینــی می شــود در آینــده بیشــتر بــه توســعه ایــن بخــش پرداختــه  شــود.
همــکاری و مشــارکت بیــن نهــادی دولت هــای محلــی و تأمین کننــدگان 
خدمــات بهداشــتی و اجتماعــی، فرصــت شــکل گیری نظــام یکپارچــه ی 
مدیریــت شــهری را فراهــم مــی آورد کــه در آن اطالعــات شــهروندان و 
ــت  ــر تح ــه پیش ت ــوعی ک ــود. موض ـ دهی می ش ــ ــت و پاس ــان حفاظ نیازهایش
ــده  ــه آن پرداخته ش ــالق ب ــان و خ ــهرهای دانش بنی ــالمت و ش ــهر س ــوان ش عن
ــردد  ــالدی بازمی گ ــرن 19 می ــه ق ــاید ب ــالمت ش ــهرهای س ــئله ش ــت. مس اس
امــا ایــن اصطــالح امــروزه، بــه دنبــال ارتقــای ســالمت محیط زیســت، ارتقــای 
ــه  ــع و دسترســی ب ــای بهداشــتی جوام ــردن نیازه ــم ک ــی، فراه ــت زندگ كیفی
مراکــز درمانــی اســت. یکــی از مفاهیــم مشــابه شــهر ســالمت، زون هــای آرامش1 
ــه  ــود ک ــالق می ش ــان اط ــی از جه ــه مناطق ــی ب ــالح عموم ــن اصط ــت. ای اس
ــر و  ــول عم ــش ط ــرای افزای ــوص ب ــی به خص ــت زندگ ــاخص های كیفی ش
ــد  ــای جدی ــا بحران ه ــه ب ــی اســت ک ــی بســیار باالســت. بدیه ــه زندگ ــد ب امی
ســالمت، ازاین پــس یافتــن راه حل هایــی بــرای بهبــود وضعیــت ســالمت 
عمومــی شــهروندان دســتور کار مدیریــت محلــی شــهرها خواهــد بــود و تعــاون 

ــت. ــد گرف ــکل خواه ــر ش ــازمان های درگی ــن س ــری بی بهت
اقدامــات متــداول شــهرها در زمینــه کنتــرل ســالمت شــهری در گذشــته 
ــرایط  ــی و ش ــت آب وهوای ــی، وضعی ــای محیط ــرل آلودگی ه ــه کنت ــوط ب مرب
جــوی بــوده اســت. امــروزه امــا برنامه هــای فنــاوری و اطالعــات راه جدیــدی 
را بــرای ارائــه خدمــات شــهری در زمینه هــای متنوع تــری فراهــم آورده 
ــا کمــک اطالعــات جمع آوری شــده در مــورد میــزان فعالیــت  اســت. شــهرها ب
شــهروندان، محدوده هــای پیــاده روی، دوچرخه ســواری و دویــدن مــردم 

Blue Zone  -1
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نظیــر داده هــای انبــوه برنامــه اســتراوا1، بــه ارتقــای كیفیــت زندگــی شــهروندان 
اهمیــت می دهنــد. در خصــوص مقابلــه بــا بیماری هــا، بــه تازگــی سیســتم 
ــابقه  ــتن س ــت داش ــا در دس ــه ب ــد ک ــدازی ش ــان راه ان ــا2 در آلم ــدار کرون هش
ــردی  ــا ف ــته ب ــای گذش ــی روزه ــراد ط ــه اف ــهروندان درصورتی ک ــاری ش بیم
مبتــال بــه کرونــا مواجــه شــده اند، اطالع رســانی می کنــد. ایــن برنامــه بــا ثبــت 
ــه  ــه کمــک گوشــی های هوشمندشــان و دسترســی ب اطالعــات مکانــی افــراد ب
ــه شــهر کمــک  ــا ب ــت بحــران کرون ــد در مدیری ــا می توان ــی آن ه ــابقه درمان س
ــود روندهــای درمــان  ــرای بهب ــد. بدیــن ترتیــب از برنامه هــای نرم افــزاری ب کن
ــان  ــش زم ــود. کاه ــتفاده می ش ــات اس ــه خدم ــر ب ــی بهت ــش دسترس و افزای
رسیدگــی بــه متقاضیــان، عــدم وابســتگی بــه حضــور فیزیکــی بــرای کارهــای 
غیرضــروری، ارائــه خدمــات بــه گروه هــای آســیب پذیر و ارتقــای كیفیــت از 

ــت. ــه اس ــن زمین ــاوری در ای ــرفت فن ــتاوردهای پیش ــن دس مهم تری
ــای  ــور فناوری ه ــا ظه ــهری ب ــث ش ــایر مباح ــد س ــم مانن ــوزش ه آم
ــه مراکــز آموزشــی،  جدیــد متحــول شــده اســت. دسترســی راحــت همــگان ب
یکــی از اصــول طراحــی واحدهــای همســایگی اســت که همــواره دغدغــه تأمین 
ــوده  ــان ب ــالت زندگی ش ــهروندان در مح ــاز ش ــورد نی ــی م ــرانه های خدمات س
ــده  ــوزش از راه دور بســیار کمک کنن ــاوری، آم ــا پیشــرفت فن ــروزه ب اســت. ام
ــات دسترســی  ــه امکان ــد ب ــاوری می توانن اســت و مناطــق محــروم از طریــق فن
پیــدا کننــد و نیــاز بــه دسترســی فیزیکــی را تغییــر می دهــد. تجربــه ای کــه در 

هنــگام شــیوع ویــروس در مراکــز آموزشــی سراســر جهــان رخ داد.
ــهری  ــاد ش ــن، اقتص ــب وکارهای نوی ــور کس ــا ظه ــر ب ــوی دیگ از س
متحــول شــد و لــزوم آمــوزش در ســطح دیگــری نیــز بــرای شــهرها پررنــگ 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــرای اس ــردم ب ــه م ــد ب ــای جدی ــوزش مهارت ه ــد. آم ش
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ــرای شــکوفایی اقتصــاد  هوشــمند جدیــد و همچنیــن یافتــن نیروهــای ماهــر ب
ــد. ــرار می ده ــر ق ــراد را تحــت تأثی ــغلی اف ــده ش ــه آین ــور ک ــهری نوظه ش

سیستم ها و زیرساخت حمل ونقل

یکــی از دســتاوردهای مهــم توســعه ی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در 
مدیریــت شــهرها، بهینه ســازی وضعیــت تــردد و حمل ونقــل شــهری اســت کــه 
به خصــوص در شــهرهای بــزرگ بســیار مشــکل آفرین اســت. گذرانــدن زمــان 
ــتفاده  ــرای اس ــار ب ــی انتظ ــای طوالن ــنگین، صف ه ــای س ــی در ترافیک ه طوالن
ــی و  ــای صوت ــهر و آلودگی ه ــوازن ش ــعه نامت ــی، توس ــه عموم ــایل نقلی از وس
تنفســی از مســائل ناشــی از عــدم کارکــرد درســت زیرســاخت های جابه جایــی 
شــهر اســت. در بســیاری از شــهرهای جهــان، اســتفاده از سیســتم های هوشــمند 

ــای ترافیکــی شــهری رایج شــده اســت. ــرل جریان ه در کنت
ظهــور برنامه هــای مســیریابی نظیــر گــوگل1، ویــز2 در سراســر جهــان و 
ــرل تقاضــا  ــر در کنت ــای مؤث ــران یکــی از گام ه ــد و نشــان در ای نســخه های بل
ــاعات اوج  ــهروندان در س ــت. ش ــهری اس ــی ش ــای جابه جای ــزان جریان ه و می
ــا پیشــنهاد مســیرهای جایگزیــن و شناســایی بهتریــن مســیر می تواننــد  تــردد ب
ــاده و  ــن برنامه هــای مســیریابی پی ــد. همچنی ــاه کنن طــول مــدت ســفر را کوت
ــت  ــان حرک ــق زم ــات دقی ــه اطالع ــا ارائ ــوگل ب ــر گ ــی نظی ــل عموم حمل ونق
وســایل حمل ونقــل عمومــی نظیــر متــرو، اتوبــوس و بــی آر تــی بــه شــهروندان 
ــبی را  ــنهادهای مناس ــد و پیش ــک می کنن ــت کم ــدی حرک ــم زمان بن در تنظی

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــل عموم ــک حمل ونق ــه کم ــی ب ــرای جابه جای ب
از ســوی دیگــر قوانیــن و مقــررات شــهری، نیــز بــه کمــک سیســتم های 
ــق  ــا، مناط ــارك خودروه ــارت اســت. محــدوده پ ــری و نظ هوشــمند قابل پیگی
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طــرح ترافیــک و مجوزهــای عبــور و مــرور از طریــق ایــن ســامانه ها، حســگرها 
ــب  ــه موج ــری ک ــت. ام ــرل اس ــری و کنت ــی قابل پیگی ــای ترافیک و دوربین ه
التــزام بیشــتر شــهروندان بــه قوانیــن و مقــررات و درنتیجــه بهینه ســازی عبــور 

ــود. ــهر می ش ــرور در ش و م
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ارتباطات�از�راه�دور،�شبکه�های�فناوری�اطالعات�و�سیستم�های�کنترل�مبتنی�
بر�هوش�مصنوعی

فناوری هــای ارتبــاط از راه دور، اینترنــت اشــیاء و ... امــکان رصــد، 
پیش بینــی و مدیریــت هوشــمند به خصــوص در مواقــع بحرانــی را بــرای 
ــمند در  ــهر هوش ــات ش ــه اطالع ــی ک ــت. از آن جای ــرده اس ــم ک ــهرها فراه ش
قالــب شــبکه ی واحــد بــا یکدیگــر در ارتباطنــد، اطالعــات جمــع آوری شــده ی 
ــود  ــب بهب ــت موج ــد و درنهای ــی دارن ــش مهم ــا نق ــه حوزه ه ــهری در هم ش

ــود. ــدان می ش ــی شهرون ــت زندگ کیفی
ســویه فنــاوری در شــهر هوشــمند بســیار پیشــرفته اســت و بــه 
ــردآوری  ــت و گ ــدی در مدیری ــات جدی ــد امکان ــای جدی ــن روش ه کمــک ای
اطالعــات تنظیم شــده اســت. اطالعــات مــکانی شــهروندان از طریــق تجهیــزات 
ماهــواره ای، گوشــی های همــراه و ســامانه های آنالیــن ذخیــره می شــود 
ــتی  ــتم ها و ح ــردی سیس ــای عملک ــا، ویژگی ه ــایی نیازه ــکان شناس و ام
پیش بینــی بحران هــا را میســر می ســازد کــه بــه کمــک آن در مواقــع هشــدار 

ــرد. ــانی ک ــهروندان اطالع رس ــه ش ــوان ب می ت
به طورکلــی تحــول بزرگــی در تهیــه داده هــای شــهری بــه وجــود آمــده 
ــا  ــت موجــود ب ــه واقعی ــردم را نســبت ب ــن و م ــه شــناخت متخصصی اســت ک
ــر  ــل تصاوی ــق تحلی ــق میســر ســاخته اســت. از طری روش هــای ســریع و دقی
ــرات  ــی و تغیی ــای حرکت ــی، جریان ه ــوارض مکان ــات ع ــواره ای، اطالع ماه
ــاد  ــرمایه گذاری ایج ــرد و س ــری ک ــوان  پیگی ــان می ت ــی زم ــی را در ط محیط
ــت یابی  ــرای دس ــی ب ــکوی پرش ــه س ــن، ب ــای نوی ــاخت های فناوری ه زیرس
بــه خدمــات و امتیــازات برتــر مدیریــت شــهری یــک منطقــه تبدیــل می شــود.
رقابتــی بیــن شــهرهای جهانــی در راه انــدازی و دســتیابی بــه اطالعــات 
ــدازی  ــه راه ان ــه منجــر ب ــامانه های هوشــمند شــکل گرفته اســت ک ــق س از طری
کســب وکارهای زیــادی در ایــن حیطــه شــده اســت و در دنیــای مــدرن 
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تصاحــب داده هــای شــهری به عنــوان یکــی از راه هــای نفــوذ سیاســی، اقتصــادی 
ــهری  ــزان ش ــال برنامه ری ــرای مث ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــرزمینی ب ــی س و اجتماع
بــه کمــک داده هــای لندســت1 قــادر خواهنــد بــود کــه رشــد ســکونت گاه های 
ــوی  ــد و الگ ــه کنن ــکن مقایس ــعه های مس ــا توس ــه ب ــمی را در مقایس غیررس
توزیــع ســکونتگاه های غیررســمی را در ارتبــاط بــا پروژه هــای توســعه شــهری 
انجام شــده، نمایــش دهنــد تــا تحلیلــی از روندهــا و تمایــالت کاربــری زمین هــا 

.)Earth observing system, 2019( ــد ــایی کنن ــی و شناس را پیش بین
ــه شــبکه/  ــق دسترســی ب ــد از طری ــیاء می توان ــت اش دســتگاه های اینترن
اینترنــت در سراســر جهــان بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و آ ن هــا را از راه 
ــای  ــی و پارکینگ ه ــای راهنمای ــیاء از چراغ ه ــت اش ــد. اینترن ــرل کنن دور کنت
ــهرها  ــه ش ــماند ب ــت پس ــی و مدیری ــگرهای محیط ــا حس ــه ت ــودرو گرفت خ
ــی  ــاکنان و صرفه جوی ــی س ــت زندگ ــش كیفی ــبب افزای ــد و س ــک می کن کم
ــال  ــا س ــیاء ت ــت اش ــود در حــوزه اینترن ــی می ش ــود. پیش بین ــا می ش هزینه ه
2035 حــدود 41 هــزار میلیــارد دالر در جهــان ســرمایه گذاری  شــود کــه صرفــه  
ــه ی  ــه هزین ــه ب ــا توج ــت )Thomas, 2020(. ب ــد داش ــم خواه ــادی ه اقتص
ــر  ــه پیش ت ــی ک ــت فعالیت های ــارت و مدیری ــکان نظ ــیاء، ام ــت اش ــم اینترن ک
ــن  ــد جایگزی ــاوری می توان ــن فن ــود. ای ــر می ش ــد، میس ــترس بودن غیرقابل دس
ــه  ــد درنتیج ــر عهده دارن ــع را ب ــداری مناب ــارت و نگه ــه نظ ــود ک ــرادی ش اف
ــدا  ــش پی ــادی کاه ــدود زی ــا ح ــد ت ــت می توان ــداری و مراقب ــای نگه هزینه ه

.)Mao, 2019( ــد کن

Landsat  -1
ماهواره هایی که برای جمع آوری داده های تصویری از پوســته زمین تعبیه شــده اند و توســط حسگرهای بازتاب نورخورشید و شــعاع نفوذ تجهیز شده اند. 
ایــن ماهواره ها وضوح بهینه ای از تصویر همراه با باندهای طیفی ردیابی کاربری اراضی را ارئه می دهند و تغیرات اقلیمی، روند شــهرگرایی، خشکســالی، 

آتش سوزی، تغییرات انتشار کربن و... را مستند و گردآوری می کند.
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انرژی�و�سیستم�های�محیطی
مســائل اقلیمــی و بحران هــای زیســت محیطی زمینه ســاز روی آوردن 
ــرژی  ــرای صرفه جویــی و کاهــش مصــرف ان ــه روش هــای هوشــمندانه تری ب ب
و هزینه هــای ناشــی از آن شــده اســت. پارادایــم پایــداری زیســت محیطی 
ــود.  ــه ای ش ــتفاده های خالقان ــرفته اس ــای پیش ــا از فناوری ه ــده ت ــبب ش س
ــه  ــده اند. هم ــرژی شناسایی ش ــرف ان ــده ی مص ــق عم ــوان مناط ــهرها به عن ش
اقتصــاد، جابه جایــی، حیــات مدنــی و  فعالیت هــای شــهری در حــوزه 
ــرف  ــت مص ــه مدیری ــد. درنتیج ــرف می کن ــرژی مص ــهرها ان ــی ش اجتماع
ــعه  ــداف توس ــی از اه ــی یک ــی و خصوص ــوزه عموم ــرژی در ح ــد ان و تولی
ــا و  ــن نهاده ــارکت بی ــزی و مش ــد برنامه ری ــه نیازمن ــت ک ــهری اس ــدار ش پای

ــت. ــئول اس ــازمان های مس س
انــرژی مصرفــی بــرق، آب و گاز در ســاختمان های خصوصــی و مراکــز 
عمومــی شــهر در کنــار سیاســت های تولیــد انرژی هــای تجدیــد پذیــر و 
ــهرها  ــت محیطی در ش ــداری زیس ــات پای ــوس موضوع ــا از رئ ــت زباله ه بازیاف
اســت کــه بــا توجــه بــه مســئولیت ها و قــدرت شــهرداری ها در هنــگام 
برنامه ریــزی توســعه های شــهری و مدیریــت حوزه هــای تحــت نظــارت 

ــت. ــی اس ــردازی و راه حل یاب ــده پ ــد ای ــی نیازمن ــای محل ــتقیم دولت ه مس
ــرای مثــال از ســال 2017 شــهرداری میدلفــارت1 در دانمــارك از یــک  ب
نرم افــزار تحلیــل ســاختمانی در 80 ملــک متعلــق بــه شــهرداری اســتفاده کــرده 
اســت تــا از انتشــار گازهــای گلخانــه ای جلوگیــری کنــد. )در حــدود 40 درصــد 
ــزار  ــن نرم اف ــتر ای ــود( بس ــر می ش ــاختمان ها منتش ــه ای از س ــای گلخان از گازه
ــد و  ــل می کن ــه  و تحلی ــاختمانی را تجزی ــت س ــای مدیری ــاد داده ه ــم زی حج
ــاختمان و  ــی س ــوای داخل ــرژی، ه ــه ی ان ــی را در زمین ــای عملیات گزارش ه
نحــوه ی نگهــداری آن را بــا توجــه بــه اطالعــات زمــان واقعــی ارائــه می دهــد 

Middelfart  -1



76

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

کــه شــامل پیشــنهادات ویــژه ای بــرای حــل عملکردهای نادرســت موجود اســت 
کــه بــه متخصصیــن اجرایــی کمــک می کنــد تــا تصمیمــات مبتنــی بــر واقعیــت 
بگیرنــد و از ایــن طریــق در حــدود 5 درصــد در مصــرف انــرژی صرفه جویــی 

.)2018 ,solutions city smart of examples( ــد می کنن
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سایر�زیرساخت�های�عمومی�ضروری
ــهری،  ــاط ش ــه انضب ــوط ب ــن مرب ــر قوانی ــهری نظی ــات ش ــایر خدم س
ــتفاده از  ــا اس ــب وکارها ب ــت کس ــت و فعالی ــراری امنی ــهری، برق ــات ش مالی
ــال در  ــرای مث ــه شــهر هوشــمند متحــول شــده اســت. ب فناوری هــای به کاررفت
زمــان بحران هــای شــهری بــه کمــک سیســتم های جدیــد می تــوان اطالعــات را 
از محیــط اطــراف جمــع آوری کــرد و برخــالف گذشــته کــه در زمــان بحــران در 
داخــل تونل هــا، راهروهــای حرکتــی و ســاختمان ها، افــراد تنهــا بــه مســیرهای 
ــن  ــه نزدیک تری ــرض ب ــب پیش ف ــه برحس ــدند و منفعالن ــت می ش ــی هدای ثابت
ــن  ــراد از اثرگذارتری ــد اف ــتم های جدی ــدند در سیس ــل می ش ــن منتق ــه ی ام نقط
Asen�  ( ــی جلوگیــری شــود ــا از خطــرات احتمال مســیر هدایــت می شــوند ت
در  یــا   .)sio, Blanco, Blasco, Marco, & Casas, 2015, p. 14378
ــرل دسترســی  ــه کمــک دوربین هــا، سیســتم های هشــدار و کنت ــال دیگــر ب مث
ــرات  ــایر خط ــی و س ــارت های دارای ــرقت، خس ــهری، س ــم ش ــوع جرای از وق
ــایی  ــر شناس ــالن زودت ــز عام ــرم نی ــوع ج ــس از وق ــود و پ ــگیری می ش پیش
می شــوند. بــه کمــک ایــن سیســتم های امنیتــی بــا ســرعت بیشــتری می شــود 

جلــوی جرایــم در حــال وقــوع را گرفــت.
ــاخت های  ــم آوردن زیرس ــهر در فراه ــمند، ش ــارت هوش ــه تج در زمین
ــت  ــا ثب ــن ب ــد همچنی ــه کســب وکارها کمــک میکن ــی کاال ب ــی جابه جای خدمات
ــه  ــر مراجع ــای پ ــتری ها، محدوده ه ــد مش ــار خری ــایی رفت ــات و شناس اطالع
ــرای  ــد و مالحظــات الزم را ب ــح شــهر را شناســایی می کن ــد و تفری ــرای خری ب
ــات و  ــاری از خدم ــروزه بسی ــرد. ام ــر می گی ــق در نظ ــن مناط ــت ای مدیری
ــی  ــای اجتماع ــتریانش را در پلتفرم ه ــود و مش ــات خ ــی، اطالع ــز تفریح مراک
ــد  ــوی رش ــایی الگ ــل و شناس ــا تحلی ــه ب ــد. درنتیج ــتراك می گذارن ــه اش ب
ــای  ــهری و فضاه ــعه ش ــت های توس ــردم، سیاس ــالت م ــب وکارها و تمای کس

ــی متحــول شــده اســت. عموم
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حــل مســائل شــهری از طریــق ایجــاد بســترهای تعاملی بــا شــهروندان در 
ــی زیرســاخت ها، مشــکالت محلــی  ــم، تخلفــات، اعــالم خراب خصــوص جرائ
و... از طریــق ســامانه های ارتباطــی مــردم میســر اســت. درنتیجــه فاصلــه بیــن 
ــمند  ــای هوش ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــردم ب ــن و م ــان شــهری، متخصصی حاکم
روزبــه روز کاهــش پیــدا می کنــد. بــرای مثــال برنامــه ایــده هوشــمند1 پلتفرمی را 
طراحــی کــرده اســت کــه بــا اســتفاده از انبــوه اطالعــات، جمــع آوری و تحلیــل 
ــد جامع نگــری  ــات شــهری، دی ــیله شــهروندان، حســگرها و خدم ــا به وس آن ه
ــم  ــای شــهری فراه ــی و شبیه ســازی فضاه ــی، پیش بین ــرای ارزش آفرین را ب

.)Smart Concept, 2020( کــرده اســت

1-  Smart Concept
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جمع�بندی
مراکــز تحقیقاتــی، نهادهــای دولتــی و شــرکت های کارآفریــن بــه دنبــال 
توســعه زیرســاخت ها و برنامه هــا بــرای اســتفاده ی کارآمدتــر و تســهیل 
ــاظ  ــه لح ــمند ب ــهر هوش ــن ش ــای تکوی ــتند. زمینه ه ــات هس ــه ی خدم در ارائ
ــورت  ــه به ص ــی ک ــت. حوزه های ــیم اس ــده قابل تقس ــته عم ــه دودس ــازمانی ب س
مســتقیم تحــت مســئولیت های دولت هــای محلــی قــرار می گیــرد؛ نظیــر 
ــه  ــه ب ــهری ک ــط ش ــرل ضواب ــک و کنت ــت الکترونی ــی، دول ــل عموم حمل ونق
ــود و  ــام می ش ــی انج ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــهرداری ها و ب ــت ش دس
ــرژی کــه نیازمنــد همــکاری بیــن  موضوعاتــی ماننــد آمــوزش، ســالمت و ان
نهادهــا و ســازمان های دولتــی اســت. فناوری هــای اینترنــت اشــیاء، حســگرها، 
زنجیــره بلوکــی و نســل های شــبکه های سیــار و... امکانــات تــازه ای را بــرای 
برنامه نویســان و تأمین کننــدگان خدمــات شــهری ایجــاد کرده انــد کــه از طریــق 
ــه اطالعــات موثق تــری در مــورد شــهر دســت  ــاه کــردن زمــان و هزینــه ب کوت

ــد. ــه دهن ــری را ارائ ــات بهت ــا و خدم ــیله راه حل ه ــد و بدین وس ــدا می کنن پی
انــرژی  ســاختمان ها،  ســوخت  مصــرف  بهینه ســازی  مثــال  بــرای 
ــی  ــرژی خانگ ــرف ان ــای مص ــرل الگوه ــر، کنت ــنایی معاب ــه در روش به کاررفت
ــا  ــش هزینه ه ــیلی، کاه ــوخت های فس ــرف س ــش مص ــدف کاه ــهری باه و ش
و ارتقــای شــرایط زیســت محیطی انجــام می شــود. اســتفاده از داده هــای 
ــی  ــی، راهنمای ــای ترافیک ــرل گره ه ــرای کنت ــهر ب ــا در ش ــل خودروه حمل ونق
ــای  ــری از راه بنده ــن و جلوگی ــیرهای جایگزی ــاب مس ــرای انتخ ــدگان ب رانن
طوالنــی در خدمــت کاهــش مدت زمــان حرکــت شــهروندان، ارتقــای كیفیــت 
ــذار  ــا اثرگ ــش آلودگی ه ــی و کاه ــرایط محیط ــود ش ــه بهب ــی و درنتیج زندگ

اســت.
شــهر هوشــمند در زمینــه حوزه هــای آمــوزش، ســالمت، خدمــات 
عمومــی شــهر، حمل ونقــل شــهری، انــرژی و سیســتم های محیطــی، فنــاوری 
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ــا  ــی ب ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــاط از راه دور مبتن ــتم های ارتب ــات و سیس اطالع
ــداف خــود  ــه اه ــردم و بخــش خصوصــی ب ــازمان ها، م ــایر س ــن س ــاون بی تع
ــدی را در  ــارب جدی ــا، تج ــصی و دولت ه ــل تخص ــود. محاف ــک می ش نزدی
حیطه هــای عنوان شــده، بــه اشــتراك می گذارنــد. بــرخی از اقدامــات در 
بســیاری از جوامــع مشــترك اســت بــرای مثــال اســتفاده از دوربین هــای 
ــیاری  ــل در بس ــط حمل ونق ــرل ضواب ــرای کنت ــرعت ب ــر و حســگرهای س معاب
ــن  ــیریابی در بی ــای مس ــتفاده از برنامه ه ــا اس ــود ی ــده می ش ــا دی از نمونه ه
مــردم بســیار متــداول اســت. درحالی کــه پیشــتازی در ارائــه خدمــات درمانــی 
ــالمت  ــای س ــا بحران ه ــود. ب ــده می ش ــری دی ــای کمت از راه دور در نمونه ه
جدیــد، بــه نظــر می رســد در ســال های آتــی، جوامــع بیشــتری بــرای کاربســت 
راه حل هــای هوشــمند در ایــن حیطــه قــدم خواهنــد گذاشــت. همچنیــن 
ــا، ســاختارهای  ــری کرون ــا دنیاگی ــز ب اســتفاده از زیرســاخت های آموزشــی نی
ــی و  ــات آموزش ــه ی خدم ــت. ارائ ــرده اس ــول ک ــت خوش تح ــین را دس پیش
درمانــی بــرای جوامــع بســیار حیاتــی اســت در نتیجــه کمبــود زیرســاخت های 
ــت  ــد داش ــی خواه ــی در پ ــی بزرگ ــار اجتماع ــا آث ــن حوزه ه ــاوری در ای فن
ــهر  ــاخت های ش ــن زیرس ــن تأمی ــرد؛ بنابرای ــدف می گی ــردم را ه ــوم م ــه عم ک
ــرده  ــهری پیداک ــائل ش ــا و مس ــرل بحران ه ــی در کنت ــه ی حیات ــمند جنب هوش
ــدن شــهرهای جهــان و افزایــش كیفیــت خدمــات، فضــای  ــا گروی اســت و ب
ــه  ــرای دسترســی ب ــردم ب ــا ســخت تر شــده و مطالبه گــری م ــن آن ه ــت بی رقاب
ــت. ــده اس ــتر ش ــران، بیش ــروز بح ــگام ب ــوص در هن ــابه به خص ــات مش خدم
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ــت  ــه وضعی ــیدن ب ــال رس ــه دنب ــخص ب ــه مش ــک برنام ــا کم ــهرها ب ش
ــر و  ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــمند ب ــهر هوش ــت ش ــتند. وضعی ــوب هس مطل
دگرگونــی اســت. در نتیجــه نیــاز بــه برنامــه ای اســت کــه بتوانــد در صــورت 
ــه  ــر در روی ــه تغیی ــر ب ــه منج ــن برنام ــی ای ــود. خروج ــانی ش ــزوم به روزرس ل
مدیریــت شــهری، راه انــدازی بخش هــا و مرکزهــای مرتبــط بــا مدیریــت 
ــازی  ــیوه تصمیم س ــر در ش ــاخت های الزم و تغیی ــردن زیرس ــم ک ــهری، فراه ش

می شــود.
و  موجــود  دقیــق وضعیــت  شــناخت  دیگــر،  برنامه هــای  هماننــد 
ــه شــمار مــی رود  ــد ب هدف گــذاری مناســب از اقدامــات اصلــی طراحــی فراین
ــائل  ــه مس ــه ب ــژه توج ــه وی ــمند ب ــهر هوش ــوزه ای ش ــد ح ــت چن ــا ماهی ام
فنــاوری، جهت گیــری اهــداف و چشــم اندازهای آن را تحــت تأثیــر قــرار 
ــازی  ــه مســائل شــهر هوشــمند برخاســته از چــه نی ــت ک ــن حقیق ــد. ای می ده
خواهــد بــود، زمینــه ی رویکــرد مــردم محــور آن را ایجــاد می کنــد. توجــه بــه 
مســائل زنــدگی شــهروندان در عصــر فنــاوری اصلی تریــن وظیفــه برنامه هــای 
ــه  ــدی را ارائ ــش جدی ــگاه و بین ــی ن ــی نوع ــن برنامههای ــمند اســت. چنی هوش
ــاز دارد. ــی را نی ــات متفاوت ــش ها و مالحظ ــزی آن، کوش ــه طرح ری ــد ک می ده
از ســوی دیگــر شــکوفایی شــهر هوشــمند نیازمنــد توســعه و مشــارکت 
هم افــزای بخــش خصوصــی و دولتــی اســت در نتیجــه شیــوه ی هدف گــذاری 
ــت همــکاری  ــد ظرفی ــر خــالف رویه هــای پیشــین بای ــا ب ــا و برنامه ه طرح ه
ــد  ــاختار نمی توان ــن س ــرد. ای ــف را دربرگی ــای مختل ــا و گروه ه ــن نهاده بی
ــد. در ســاختار برنامه ریــزی از همــان  ــکا کن ــه مشــارکت در تــک پروژه هــا ات ب
ــای  ــاس ظرفیت ه ــر اس ــه ب ــود ک ــیده ش ــتمی اندیش ــد سیس ــدای کار بای ابت
ــه  ــد ب ــا بتوان ــه ی گام ه ــال در هم موجــود بخــش خصوصــی در مشــارکتی فع
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ــی در  ــات اصل ــن مالحظ ــه مهم تری ــد. در نتیج ــک کن ــهری کم ــت ش مدیری
ــل اســت: ــوارد ذی ــامل م ــزی و اجــرای شــهر هوشــمند ش برنامه ری

• نیازسنجی خدمات	
• برنامه ریزی یکپارچه	
• مشارکت فعال )شهروندان و بخش خصوصی(	
• سیستم ارزیابی و پایش	

نیازسنجی خدمات و اجتناب از فشارهای ناشی از پیشرفت تکنولوژی

ــمند  ــهر هوش ــی ش ــدف غای ــه ه ــد آن را ب ــاوری نبای ــه فن ــیفتگی ب ش
ــن و  ــرد متخصصی ــار خ ــهری در کن ــائل ش ــایی مس ــه شناس ــد بلک ــل کن تبدی
شــهروندان هوشــمند، ارکان مکمــل رشــد و موفقیــت شــهرها هســتند. درنتیجــه 
رشــد نامتــوازن و تکیــه بــر بعــد فنــاوری منجــر بــه شکســت و عــدم رســیدن 
ــش  ــود. بخ ــمند می ش ــهرهای هوش ــداری ش ــونگر پای ــای همه س ــه ارزش ه ب
ــود  ــای موج ــک فناوری ه ــه کم ــد ب ــهروندان می توان ــاز ش ــهی از نی قابل توج
ــرای واقعیت هــای  ــه اســتفاده از راه حل هــای مناســب ب برطــرف شــود. تعهــد ب
موجــود، اساســی اســت؛ بنابرایــن به جــای ارائــه صــرف فنــاوری پیشــرفته بایــد 
..)Lima, et al., 2020, p 18( ــرد از آن در توســعه و رشــد شــهر اســتفاده ک
ــه محدودیت هــا و شناســایی خواســته ها و نیازهــای شــهروندان  توجــه ب
ســبب واقعی تــر شــدن برنامه هــا و موفقیــت آن هــا می شــود. پیشــرفت 
فنــاوری پایان یافتنــی نیســت و دســتورکارهای توســعه شــهر هوشــمند تــا زمانــی 
ــه  ــه دارد. درنتیج ــت، ادام ــدن اس ــه روز ش ــد و ب ــال رش ــوژی در ح ــه تکنول ک
ــای  ــا، نیازه ــاس ظرفیت ه ــر اس ــر و ب ــی جامع نگرت ــا نگاه ــت ب ــر اس بهت
ــتازی  ــل پیش ــه دلی ــاور دور ب ــورهای خ ــود. در کش ـ دهی ش ــ ــه پاس جامع
صنعــت ارتباطــات از راه دور برخــالف نمونه هــای اروپایــی بیشــتر بــه 
ــه  ــه ب ــل توج ــه دلی ــرقی ب ــای ش ــود. در آسی ــه می ش ــی توج ــای فن جنبه ه
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ــا نــگاه جامع نگــر نســخه های اروپایــی، بــه  رویکردهــای صنعتــی در مقایســه ب
ــه  ــر پای ــدا ب ــدی میباشــند کــه از ابت ــال ایجــاد پردیس هــا و شــهرهای جدی دنب
ــهرهای  ــعه در ش ــت توس ــت. سیاس ــکل گرفته اس ــرفته ش ــای پیش فناوری ه
اروپایــی، تقویــت شــهرهای موجــود بــرای دســتیابی بــه اهــداف شــهر هوشــمند 
اســت و بــا تکیــه بــر ســرمایه های فرهنگــی، اجتماعــی و کالبــدی موجــود بــه 

ــتند. ــق هس ــدار و موف ــهری پای ــزی ش ــال برنامه ری دنب
در کشــورهای درحال توســعه امــا اختــالف زیــادی در دسترســی منابــع و 
ــم شــهر هوشــمند  زیرســاخت ها وجــود دارد کــه ظرفیــت پیاده ســازی مفاهی
ــکنی،  ــد مس ــر ب ــهری نظی ــائل ش ــی از مس ــن برخ ــد همچنی ــوار می کن را دش
فقــر و وجــود گروه هــای آســیب پذیر اجتماعــی مــواردی هســتند کــه از 
ــت و  ــه خالقی ــاز ب ــت و نی ــل نیس ــاوری قابل ح ــوم فن ــای مرس ــق راه ه طری
مناسب ســازی فنــاوری یــا حتــی اســتفاده از فناوری هــای قدیمی تــر در توســعه 
شــهر اســت تــا همــگان بتواننــد از موهبــت شــهرهای هوشــمند اســتفاده کننــد.
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برنامه�ریزی�یکپارچه
ــور  ــا به ط ــه سیســتم آن ه ــتند ک ــده ای هس ــد موجــودات زن ــهرها مانن ش
ــه  ــا ب ــی آن ه ــزی و طراح ــل برنامه ری ــن دلی ــه همی ــد. ب ــل می کن ــزا عم هم اف
ــهری  ــای ش ــته نظام ه ــاز دارد. در گذش ــه نی ــع و یکپارچ ــرد جام ــک رویک ی
ــرق، حمل ونقــل و بهداشــت به صــورت مجــزا عمــل می کــرد؛ امــا  مثــل آب، ب
ــای  ــن حوزه ه ــال بی ــی و اتص ــمند کارآی ــهر هوش ــداف ش ــی از اه ــروزه یک ام
مختلــف شــهری اســت. بــدون در نظــر گرفتــن ایــن عامــل، توســعه بخش هــای 
ــد  ــی خواه ــع را در پ ــت مناب ــدر رف ــود و ه ــام نمی ش ــتی انج ــف به درس مختل
ــه ی  ــتقیمًا در حیط ــمند مس ــهر هوش ــاز ش ــات موردنی ــی از اقدام ــت. بخش داش
کاری شــهرداری ها قــرار نمی گیــرد و درنتیجــه هماهنگــی و برنامه ریــزی 
ــوی  ــت. از س ــئول اس ــای مس ــا و ارگان ه ــن نهاده ــکاری بی ــتلزم هم آن مس
دیگــر ظرفیت هــای شــهر هوشــمند در راســتای جــذب شــراکت کارآفرینــان و 
ــد از آن  ــزی شــهرها بای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اســت و در برنامه ری

اســتفاده کــرد.
ــر در  ــی جامع نگ ــی نگاه ــه معن ــی ب ــزی، یکپارچگ ــطح برنامه ری در س
همــه ابعــاد شــهر هوشــمند )زیســت شــهری، جابه جایــی، انــرژی، حکمروایــی، 
ــه  ــد. در ســطح عملیاتــی، ب ــدا می کن ــا پی ...( و بیــن ذی نفعــان مختلــف معن
ــالق  ــادی اط ــز و نه ــع در مرک ــات جام ــترك و اطالع ــات مش ــه اقدام مجموع
ــود.  ــل می ش ــردآوری و تحلی ــهری در آن گ ــای ش ــواع داده ه ــه ان ــود ک می ش
ادغــام داده هــای جمع آوری شــده از طریــق زیرســاخت واحــد و اســتفاده مؤثــر 
از آن در تلفیــق بــا مؤلفه هــای دیگــر یکــی از راه هــای یکپارچگــی در اقدامــات 
.)Secretary-General, 2016, pp. 7-8( و اســتفاده از زیرســاخت ها اســت
ــه  ــت بلک ــابه نیس ــازی مش ــا یکسان س ــی ب ــه  یکپارچگ ــن برنام  در ای
ــمند  ــهر هوش ــای ش ــه، برنامه ه ــر منطق ــای ه ــت جغرافی ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
بایــد مناسب ســازی شــود و بــه نیازهــای محلــی آن پاســـ داده شــود؛ بنابرایــن 
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ــر نیســت و  ــد امکان پذی ــت جدی ــک موقعی ــا در ی اســتفاده از برخــی راه حل ه
ــت  ــر نیس ــهر دیگ ــه ش ــهری ب ــم از ش ــمند قابل تعمی ــهر هوش ــای ش برنامه ه
ــد آن  ــزی می شــود، فرآین ــه، توســعه هوشــمند برنامه ری ــی همه جانب ــا نگاه و ب
شــفاف اســت و همــگان بــه آن دسترســی دارنــد و نتایــج آن به شــدت بــه بحــث 
ــارکت  ــود و مش ــد ب ــر خواه ــدی جامع نگ ــی رون ــود. یکپارچگ ــته می ش گذاش
همــه بخش هــا را بــه هــدف دســتیابی بــه اهــداف جلــب می کنــد. در نتیجــه 
بــه برنامه ریــزی قدرتمنــدی نیــاز اســت کــه نتایــج آن در تصمیم گیــری دنیــای 
.)Atkinson, 2002( ــا منابــع واقعــی متصــل بــه آن میســر می شــود واقعــی ب
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مشارکت�فعال�شهروندان�و�مشارکت�عمومی-�خصوصی
حکمروایــی هوشــمند درگــرو افزایــش تعلــق و مشــارکت 
ــن  ــر ای ــران ب ــن و مدی ــهری اســت. متخصصی ــور ش ــهروندان در ام ش
ــری  ــرای تصمیم گی ــم ب ــارکتی حاک ــنتی مش ــای س ــه روش ه ــد ک نظرن
کافــی نیســت و شــکل جدیــدی از آن نیــاز اســت. رویکردهــای جلــب 
ــرد. در  ــل می ک ــن عم ــه پایی ــاال ب ــدی ب ــته در فرآین ــارکت درگذش مش
ــن  ــای آنالی ــق طرح ه ــکل گرفته از طری ــی ش ــات عموم ــته خدم گذش
و آفالیــن، دیدگاه هــا و نظــرات مردمــی را جمــع آوری می کــرد. 
به ویــژه  امــروز  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  در سیســتم های 
ــد و  ــارکت می کنن ــتری مش ــرکت کنندگان بیش ــی ش ــانه های اجتماع رس
از صــدای افــرادی کــه در حاشــیه قــرار دارنــد و معمــوالً در بحث هــا 
 Castelnovo, Misuraca,( ــود ــتفاده می ش ــوند، اس ــر نمی ش حاض

.)& Savoldelli, 2015
شـــهروندان می تواننـــد دو نـــوع نقـــش و الگـــو در توســـعه ی 
اقتصـــاد شـــهری پیــدا کننــد. بــه عنوان فعـــال سیاســـی، عضـــو یـــک 
اجتمـــاع یـــا سـاکن یـک منطقـــه کـه در یـک رونـد ســـازمان یافته، در 
برنامه ریـــزی شـــهر یـــا فرآینـــد حکمروایــی مشـــارکت می کننــد؛ یــا 
یــک مصرف کننــده، مشــتری یــا کاربــر در فرآینــد نــوآوری کاربرمحــور 
مشارکت دارند. دومیـــن مـــورد شـــامل گروه هـــای مختلـــف هماننـــد 
دانش آمـــوزان، شـــهروندان مســـن یـــا خانواده هـــا اســت. در میـــان 
مدل هــای معــــروف مشــــارکت شــــهروندان می تــــوان بــــه »نردبان 
مشــارکت شــهروندی« اشــاره کــرد کــه بیانگــر رابطــه معکــوس بیــن 
آزادی و خالقیــت  میــزان  و  برنامه ریــزی رســمی  یکپارچه ســازی 
ــمند, 1399, ص.  ــران هوش ــت ته ــت )روای ــهروندان اس ــارکت ش مش
10(. بنابرایــن قــدم گذاشــتن در برنامه ریــزی شــهری مشــارکت محــور، 
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ــه  ــد آگاهان ــه بای ــای خــاص خــود را دارد ک ــا و محدودیت ه قابلیت ه
بــه ســوی آن گام برداشــت و نمی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن نیازهــای 
ــرد. ــنده ک ــارکتی بس ــای مش ــعه ی پلتفرم ه ــه توس ــا ب ــه ای آن، تنه برنام

تصویر 6: میزان یکپارچه سازی و خالقیت در برنامه ریزی شهری

مأخذ: )روایت تهران هوشمند, 1399, ص. 10(
در جوامعــی کــه نابرابری هــای اجتماعــی شــدت بیشــتری دارد. بعضــی 
ــه  ــای ب ــت  و گروه ه ــع اقلی ــا مناف ــاد ب ــت در تض ــروه اکثری ــدای گ ــع ص مواق
ــت  ــه دریاف ــه ب ــی ک حاشــیه رانده شــده اســت. درنتیجــه در طراحــی فرایندهای
نظــرات شــهروندان منجــر می شــود، توجــه بــه نظــرات گروه هــای آســیب پذیر 
ــه  ــود. ب ــزی خواهــد ب ــی در برنامه ری ــک اصــل اخالق اقتصــادی و اجتماعــی ی
دلیــل منافــع اکثریــت در قــدرت، نبایــد تصمیماتــی گرفتــه شــود کــه گروه هــای 

ــد. ــف نمای ــه حاشــیه رانده شــده را تضعی ب
ــبب  ــاکنان س ــکاری س ــب هم ــارکتی و جل ــای مش ــتفاده از روش ه اس
ــراد  ــز می شــود. اف ــه قلمــرو شــهری نی تقویــت احســاس تعلــق شــهروندان ب
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ــوص  ــوند به خص ــود آگاه می ش ــی خ ــط زندگ ــای محی ــا و نیازه از ارزش ه
بــرای تــازه واردان محله هــا و شــهرها، فرصتــی خواهــد بــود تــا بــا ســایر اهالــی 
محــدوده آشــنا شــوند و بــه شــهروندان فعال تــر و مســئول تری تبدیــل شــوند. 
ــد از  ــهری می توانن ــات ش ــده ی خدم ــر کســب  وکارهای ارائه دهن ــوی دیگ از س
طریــق دســت یابی بــه جامعــه مخاطــب، برنامه ریــزی بهتــری در تولیــد و ارائــه 

خدمــات داشــته باشــند.
کارآفرینــان و بخــش خصوصــی نیــز نقــش اساســی در توســعه شــهری 
ایفــاء می کننــد و بــه عنصــر محــرك و تأمین کننــده ی بخشــی از خدمــات عالــی 
ــد. در  ــذب می کنن ــر ج ــی بهت ــرای زندگ ــهروندان را ب ــه ش ــده اند ک ــل ش تبدی
نظــام برنامه ریــزی، دولت هــای محلــی نیــز بایــد ظرفیت هایــی متناســب بــرای 
ــوآوری شــهرها و  ــد. زیســت بوم ن ــر بگیرن ــن دو بخــش را در نظ ــکاری ای هم
برخــورداری از یــک مرکــز فعالیــت، شــکوفایی و حمایــت از کســب وکارهای 
ــه شــمار  ــی از حوزه هــای کاری حاکمــان شــهری ب ــات مردم ــده خدم ارائه دهن

مــی رود.
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ارزیابی�مستمر�پیشرفت�و�شناسایی�نقاط�ضعف
ــًا  ــد و مدام ــی کار می کنن ــان- واقع ــای زم ــا داده ه شــهرهای هوشــمند ب
ــوالت در  ــتاب تح ــا و ش ــد فناوری ه ــر رش ــوی دیگ ــد. از س ــال تغییرن در ح
ــد  ــمند نیازمن ــهر هوش ــداری ش ــت و نگه ــت و مدیری ــزون اس ــان روزاف جه
ــداری سیســتم ها  ــرل و نگه ــانی اســت. باوجوداینکــه بخشــی از کنت به روزرس
توســط فناوری هــای جدیــد انجــام می شــود و در چرخــه ی برنامه ریــزی 
ــا  ــی برنامه ه ــا در ارزیاب ــت ام ــش داده اس ــانی را کاه ــروی انس ــای نی هزینه ه
ــد  ــا رون ــت ت ــاج اس ــی احتی ــن و مدیران ــه متخصصی ــا ب ــی نیازه و پیش بین
ــه  ــا، ب ــناختن محدودیت ه ــا ش ــد و ب ــی کنن ــرفت را بررس ــرات و پیش تغیی

ــد. ــی بگردن ــای تکمیل ــال برنامه ه دنب
در طــول اجــرا و تحقــق برنامــه ی شــهر هوشــمند، روندهــا و نتایــج بــا 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــرل می ش ــتمر کنت ــده مس ــول شناسایی ش ــداف و اص اه
سیســتم های هوشــمند نیــاز بــه نگهــداری دارنــد و بــه نیــروی انســانی مجربــی 
نیــاز اســت تــا آن هــا را مدیریــت کنــد. در حقیقــت باوجــود این کــه ســاختار 
ــاری  ــای ج ــت و هزینه ه ــرده اس ــان تر ک ــا را آس ــی از کاره ــمند بخش هوش
ــد  ــش نیازمن ــزی و پای ــش برنامه ری ــل در بخ ــت در مقاب ــش داده اس را کاه
ــتفاده کنندگان،  ــر اســاس شــرایط، نظــر اس ــا ب ــری اســت ت ــای مجرب ت نیروه

ــد. ــی کنن ــد و ارزیاب ــم رص ــورت منظ ــرات رخ داده را به ص ــا و اث پیامده
پایش هــا و ارزیابی هــای مکــرر در همــه ی ابعــاد شــهر هوشــمند 
ــل( صــورت  ــردم، محیط زیســت، اقتصــاد و حمل ونق ــی، م ــی، زندگ )حکمروای
می گیــرد. بــه دلیــل وجــود انبــوه داده هــای شــهری، مســئله ی امنیــت 
ــل  در  ــه ی راه ح ــود دارد. ارائ ــمند وج ــهرهای هوش ــر راه ش ــر س ــات ب اطالع
برابــر نگرانی هــا و آسیب هــای وارد شــده بــه حریــم خصوصــی افــراد، 
ــا اســت در  ــده دولت ه ــر عه ــات و... ب ــتفاده نادرســت اطالع ــری از اس جلوگی
نتیجــه باوجــود تالش هــای گروه هــای خــالف کار بــرای ســرقت و وارد شــدن 
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ــرای مراقبــت از  ــرل، شــهرها نظــارت بیشــتری را ب ــه ســاختار هدایــت و کنت ب
اطالعــات انجــام می دهنــد؛ بنابرایــن برحســب مســائلی کــه در هنــگام اجــرا و 
ــن  ــا شناسایی شــده اســت؛ قوانی ــاده اســت و در پایش ه ــاق افت ــرداری اتف بهره ب

ــت. ــل اس ــانی و تکمی ــد به روز رس ــمند نیازمن ــهر هوش ــط ش و ضواب

جمع�بندی
ــا داده هــای شــهری  ــه ب ــاط نزدیکــی ک شــهر هوشــمند به واســطه ی ارتب
ــژه ای در  ــات وی ــت. مالحظ ــداری اس ــت و نگه ــد مراقب ــًا نیازمن دارد، ماهیت
ــا  ــد ت ــرار دهن ــر ق ــد مدنظ ــا بای ــه دولت ه ــزی شــهر مطــرح اســت ک برنامه ری
تضمینــی بــرای موفقیت و اثربخشــی آن شــود. مســائل شــهر هوشــمند خاســتگاه 
واقعــی در جامعــه دارد و دولت هــا در پاســـ بــه نیــاز شــهروندان آن را تعییــن 
ــه  ــت. درنتیج ــترده اس ــمند گس ــت هوش ــر در مدیری ــای درگی ــد. نظام ه می کنن
ــه اتصــال و هماهنگــی مناســب تری بیــن نظام هــای  ــرای کارآمدتــر شــدن ب ب
موجــود و برنامه هــای جامع تــری نیــاز اســت تــا در نگاهــی یکپارچــه، همــه ی 
جوانــب آن در نظــر گرفتــه شــود و از جزئی نگــری و تفکــر کانونــی جلوگیــری 
ــدی و  ــاد شــهر هوشــمند ســبب ناکارآم ــوازن دریکــی از ابع شــود. رشــد نامت
ــهر  ــت گذاری ش ــگام سیاس ــود. در هن ــا می ش ــه ی بخش ه ــت هم ــدم موفقی ع
ــرای  ــا راه ب ــرد ت ــم ک ــرای آن تنظی ــری را ب ــای بزرگ ت ــد افق ه ــمند بای هوش
رســیدن بــه قله هــای بزرگ تــری از موفقیت هــای شــهر هوشــمند همــوار 

شــود.
نظــام اقتصــادی شــهرهای هوشــمند تنهــا بــر عهــده ی دولــت نیســت و 
شــکوفایی بخــش خصوصــی دررســیدن بــه کیفیــت زندگــی مطلــوب اثرگــذار 
اســت. درنتیجــه در مدیریــت و برنامه ریــزی آن از بخــش خصوصــی و مشــارکت 
ــکاری  ــام هم ــی و نظ ــای قانون ــد و ظرفیت ه ــل ش ــوان غاف ــهروندان نمی ت ش

بیــن آن هــا بایــد تنظیــم شــود.
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بخش�ششم:�نمونه�شهرهای�هوشمند

آمــال و آرزوهــای شــهر هوشــمند بســیار بلندپروازانــه اســت. ایــن تصــور 
آرمان گرایانــه راه خــود را بــه صحنــه ی هنــر نیــز بازکــرده اســت. تخیــل بــرای 
ــزات و زیرســاخت های  ــر تجهی ــه  ب ــا اســتفاده و تکی ــه ســاکنان آن ب شــهری ک
ــای  ــد و چالش ه ــی می گذرانن ــود زندگ ــمند خ ــای هوش ــال در خانه ه دیجیت
ـ داده شــده  ــاوری پیشــرفته پاس ــه و فن ــای خالقان ــا راه حل ه ــروز ب شــهری ام
اســت. ازآنجایی کــه ســرعت تخیــل پرشــتاب تر از تصویــر واقع گرایانــه 
ــعارهای  ــا ش ــه روز ب ــی روزب ــای عمل ــه نمونه ه ــت درنتیج ــر اس ــی بش زندگ
ــرای  ــر ب ــهرهایی بهت ــه ش ــت یابی ب ــای دس ــی ادع ــت جهان ــم نواز در رقاب چش
زیســت شــهروندان دارنــد. در ایــن بخــش چنــد نمونــه از شــهرهای موفــق در 
ــوان و ظرفیت هــای  ــه ت ــا توجــه ب ــه ب توســعه هوشــمند بررسی شــده اســت ک
شــهری موجــود، عوامــل کامیابــی و موفقیتشــان در دســتیابی بــه اهــداف پایــدار 

ــود. ــه می ش ــروزی مطالع ــهرهای ام ش

نمونه�های�جهانی

آمستردام:
ــمند در  ــهرهای هوش ــتازان ش ــی از پیش ــد، یک ــت هلن ــتردام، پایتخ آمس
اروپــا بــود کــه بــا کمــک راهبــرد جامع نگــر در ســال 2009 راه خــود را آغــاز 
کــرد و بــه یکــی از شــهرهای برجســته هوشــمند در اروپــا تبدیــل شــد. در ســال 
2016، توســط کمیســیون اروپــا به عنــوان پایتخــت نــوآوری اروپــا شــناخته شــد. 
آمســتردام مراحــل زیــادی را بــرای رســیدن بــه شــهر هوشــمند طــی کرده اســت 
تــا بــه ماهیــت امــروز دســت پیــدا کنــد. در ســال 1994 بــا شــهر دیجیتــال آغــاز 
کــرد و از اولیــن شــهرهایی بــود کــه در مــورد راهبردهــای مواجــه بــا آلودگــی 
 Dameri P. R., 2017, p.( ــرد ــط شــهری فکــر ک ــرژی در محی و مصــرف ان

.)123
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یکــی از اقدامــات مهــم شــهر آمســتردام، ارائــه اطالعــات شــهری 
به صــورت پایــگاه منبــع بــاز اســت تــا همــگان بتواننــد بــه اطالعــات دسترســی 
پیــدا کننــد. کلیــه داده هــا در یــک وب ســایت در دســترس عمــوم قرارگرفتــه 
اســت تــا داده هــا، آمارهــا و تحقیقــات به طــور منســجم ارائــه شــود و راه هــای 
ســریع و جدیــدی بــرای نمایــش داده هــا و تعامــل بهتــر بــا آن اســتفاده شــود. 
Soet�  ( ــت ــت داده اس ــت وجو و برداش ــی قابل جس ــی به راحت ــگاه اطالعات پای
ــن  ــای آنالی ــا و برنامه ه ــوع فناوری ه ــح، موض ــن توضی ــا ای endal, 2016(. ب
ــیار  ــهرداری ها بس ــر و ش ــا یکدیگ ــهروندان ب ــات ش ــراری ارتباط ــرای برق ب

ــه آمســتردام پیشــتاز اســت. ــن زمین ــق اســت و در ای پررون
در ســال 2015، شــهرداری آمســتردام بــه همــراه 250 صاحب کســب وکار 
ــه ی  ــا چرخ ــد ت ــکاری کردن ــترك هم ــروژه مش ــک پ ــاوری در ی ــوزه فن در ح
اکوسیســتم پایــداری از کســب وکارها را تشــکیل دهنــد. تــا به راحتــی با 
بازیگــران اصلــی، ســرمایه گذاران، شــتاب دهنده ها، فناوری هــا و مشــتریان 
ارتبــاط پیــدا کننــد. یکــی از اقدامــات اصلــی کســب وکارهای آمســتردام 
نگرانی هــای  شــهرداری ها  هرســال،  اســت.  دولتــی  شــتاب دهنده  ایجــاد 
ــرای  ــی را ب ــای اجتماع ــه ای از چالش ه ــد و مجموع ــی می کن ــردم را ارزیاب م
کســب وکارهای نوپــا و حــل مســائل شــهری معرفــی می کننــد. از ایــن طریــق 
ــود  ــک می ش ــا کم ــعه ی نرم افزاره ــا و توس ــتعد، پلتفرم ه ــای مس ــه برنامه ه ب

.)Macpherson, 2017(
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شکل 3: چرخه اکوسیستم نوآوری آمستردام

حوزه�حمل�ونقل:
بــه طــرز شــگفت انگیزی سی درصــد از ترافیــک شــهری، یــک ســوم از 
زمــان کل راننــدگان شــهری، بــه یافتــن فضــای پارکینــگ اختصــاص دارد. پس با 
راهنمایــی افــراد در یافتــن ســریع تر محــل پــارك ماشــین بــه کاهــش ســروصدا، 
ازدحــام، مصــرف ســوخت، آلودگــی شــهر و اســترس راننــدگان کمــک می شــود 
و درآمــد فضاهــای پــارك ماشــین بــه نســبت روش هــای ســنتی افزایــش میابــد. 
ــیاء، حســگرهای سراســر  ــت اش ــر اینترن ــی ب ــرم مبتن ــک پلتف ــه ی ــن زمین در ای
ــرل  ــگ را کنت ــات پارکین ــک و امکان ــان ترافی ــا جری ــد ت ــرل می کن ــهر را کنت ش
ــان الزم  ــن زم ــش میانگی ــه کاه ــر ب ــرم منج ــن پلتف ــی ای ــروژه آزمایش ــد. پ کن
یافتــن محــل پــارك تــا 43 درصــد شــده اســت. پــروژه دیگــری کــه بــه دنبــال 
کاهــش ترافیــک شــهر هوشــمند اســت، برنامــه ای اســت کــه ماشــین اشــتراکی 
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ــنهاد  ــاعت کار پیش ــل کار و س ــاس مح ــر اس ــدگان ب ــافران و رانن ــن مس را بی
 Smith,( می دهــد. هــدف ایــن پــروژه حــذف 25000 خــودرو از جــاده اســت

 ..)2017

تصویر 7: استفاده از برنامه های هوشمند داده محور
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استکهلم:
اســتکهلم مرکــز فرهنگــی، رســانه ای، سیاســی و اقتصــادی 
ــد  ــک ســوم تولی ــش از ی ــی بی ــه اســتکهلم به تنهای ســوئد اســت. منطق
ناخالــص داخلــی ســوئد را تشــکیل می دهــد و از ایــن نظــر در بیــن 10 
ــا قــرار دارد. دانــش دیجیتــال در اســتکهلم باالســت  منطقــه برتــر اروپ
ــی  ــن معن ــده اســت. بدی ــی آماده ش ــال به خوب ــاخت های دیجیت و زیرس
شــهر موقعیــت خوبــی بــرای اســتفاده از فرصت هــای شــهر دیجیتالــی 
و هوشــمند را دارد تــا بــا اســتفاده از ایــن دانــش زندگــی راحت تــر و 
بهتــری را بــرای همــگان مهیــا ســازد. یــک نمونــه از ســرمایه گذاری های 
شــهر 70 میلیــون یــورو بــرای دسترســی بــه خدمــات دولــت الکترونیک 
از ســال 2007 اســت کــه بــاالی 50 خدمــت جدیــد دیجیتــال را ایجــاد 
Stock� ــت  ــش داده اس ــت را کاه ــای مدیری ــت و هزینه ه ــرده اس )ک

.)holm, 2020

شکل 4: اهداف شهر هوشمند استکهلم
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حوزه ی�حمل�ونقل�شهری:
کنترل ترافیک و جابه جایی اتوبوسهای خطوط اصلی شهر بر سایر وسایط نقلیه 
اولویت دارند و حرکت آن دسته از اتوبوس هایی که از زمان بندی عقب هستند، 

پشت چراغ های ترافیکی اولویت پیدا می کند. یک سیگنال از طریق سیستم 
رادیوی اتوبوس ها به سیستم کنترل چراغ ها ارسال می شود. درنتیجه کلیه ی 

زمان حرکت اتوبوس  ها کاهش پیدا می کند و زمان انتظار برای شهروندان کم 
می شود  .)City of Stockholm, 2017(در استکهلم، انتشار گازهای گلخانه ای 

حمل ونقل و انرژی مصرفی، معادل 43.6 تن دی اکسید کربن بر نفر در سال، 
کمتر از کالن شهرهای قابل مقایسه و تقریبًا نیمی از میانگین برای سایر مناطق 
 Innovation and Skills Department for Business,( کشور است

.)2013

تصویر 8: استفاده از برنامه های آنالین حمل ونقل عمومی در استکهلم

ارتقاء�تغذیه:
ــزارش  ــدارس گ ــپزخانه م ــه آش ــن ب ــط والدی ــوزان توس ــت دانش آم غیب
می شــود و درنتیجــه از تولیــد غــذای اضافــی جلوگیــری می شــود. ایــن 
ــاب  ــتم حضوروغی ــق سیس ــذا از طری ــه ی غ ــت روزان ــل از پخ ــزارش قب گ
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ــار  ــه آث ــود ک ــه می ش ــا دور ریخت ــری از غذاه ــد کمت ــود. درص ــال می ش ارس
مثبــت اقتصــادی و زیســت محیطی دارد.

تصویر 9: نمونه برنامه کاهش دور ریز غذایی

مشارکت�شهروندان:
ــهر را  ــر ش ــذاری ب ــت اثرگ ــهروندان فرص ــه ش ــارکتی ب ــای مش برنامه ه
می دهــد. یــک برنامــه تحــت وب بــه ایــن منظــور در ســال 2016 طراحی شــده 
کــه در حــدود 100,000 مــورد گــزارش  مردمــی را برطرف کرده اســت. شــکایت 
و نظــرات مــردم را همــراه بــا موقعیت هــای مکانــی ایشــان جمــع آوری می کنــد 
ــک و  ــوص ترافی ــردم در خص ــرات م ــتکهلم از نظ ــهر اس ــق ش ــن طری و از ای
ــر،  ــه شــهری امن ت ــا ب ــر و ســریع تر آگاه می شــود ت ــل محیطــی شــهر بهت عوام

ــل  شــود. ــر تبدی ــر و پاك ت زیبات
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رصدخانه ی�شهر�استکهلم:
تصمیمــات شــهر بــه کمک صفحــات لمســی بــرای عمــوم بازدیدکنندگان 
در رصدخانــه شــهر بــه نمایــش درمی آیــد و از طریــق مدل ســازی های 
ــع  ــی مطل ــای حاضــر و آت ــت پروژه ه ــاختمان ها از وضعی ــی س ــه بعدی واقع س

.)City of Stockholm, 2017( می شــوند

هند:
ــد  ــوان برن ــد، اگرچــه کــه تــک ســتاره ای به عن در بررســی شــهرهای هن
ــهرهای  ــات ش ــت اقدام ــا کلی ــدارد ام ــود ن ــمند وج ــهرهای هوش ــعه ی ش توس
هوشــمند هنــد به عنــوان یکــی از کشــورهای پیشــتاز در برنامــه ملــی 
ــی، اقتصــادی  ــائل اجتماع ــه مس ــه ب ــا توج ــن کشــور ب ــده اســت. ای شناخته ش
و زیســت محیطی در نســخه ای کامــاًل منحصربه فــرد ســعی در دســت یابی 
ــزی  ــردم در برنامه ری ــهر و م ــویه ش ــمند دارد. دو س ــهر هوش ــداف ش ــه اه ب
ســبب شــده تــا عــالوه بــر هوشمندســازی بدنــه حکمروایــی بــه رشــد قابلیــت 
شــهروندان در اســتفاده از فنــاوری هوشــمند نیــز توجــه شــود. ایــن مشــارکت از 
طریــق زیرســاخت های فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات به خصــوص ابزارهــای 

ــت. ــر اس ــراه امکان پذی ــن هم تلف
ــاخت  ــرای س ــودی1 ب ــدرا م ــت وزیر نارن ــم انداز نخس ــاس چش ــر اس ب
»هنــد دیجیتــال« بایــد 100 شــهر هوشــمند در ســطح کشــور برنامه ریــزی شــود. 
ــت،  ــکل می گرف ــا ش ــار رودخانه ه ــر کن ــته ب ــهرها درگذش ــه ی وی ش ــه گفت ب
ــی  ــاس دسترس ــر اس ــده ب ــی و در آین ــریان های بزرگراه ــار ش ــروزه در کن ام
ــرد  ــکل می گی ــی ش ــل آت ــاخت های نس ــبکه زیرس ــوری و ش ــای ن ــه فیبره ب

.)2015  ,Cities  Smart(
درنتیجــه در حــدود 1.2 میلیــارد دالر آمریکا در ســال 2014-2015 بودجه 

Narendra Modi  -1
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ــرای اجــرای  ــا اســتانداردهای الزم ب در نظــر گرفتــه شــد و در تــالش اســت ت
پــروژه کالن را فراهــم آورد و شــهرهای هــدف را شناســایی کنــد کــه تــا امــروز 
ــه ی  ــه، زیرمجموع ــن برنام ــت. ای ــده اس ــهرها شناسایی ش ــن ش ــدادی از ای تع
ــن  ــی بی ــدور صنعت ــکل گیری کری ــرای ش ــری ب ــعه بزرگ ت ــتور کار توس دس
ــه  ــد ب ــای عالقه من ــکاری دولت ه ــا هم ــه ب ــت ک ــدی اس ــهرهای هن کالن ش
ــام  ــنگاپور انج ــپانیا و س ــکا، اس ــان، آمری ــد آلم ــی مانن ــرمایه گذاری خصوص س
ــگالر-  ــادی بن ــدور اقتص ــعه کری ــروژه توس ــس در پ ــن انگلی ــود. همچنی می ش

.)2015 ,Cities Smart( ــد ــد همــکاری می کن ــا هن ــای ب مامب
ویژگی هــای شــهرهای هوشــمند هنــد بــر پایــه مســائل شــهری ویــژه ی 
ــر در  ــرح زی ــه ش ــی را ب ــات متنوع ــه موضوع ــت؛ ک ــده اس ــا تعریف ش آن ه

برمی گیــرد:

• تأکید بر ساخت مسکن برای همگان	
• ایجــاد محدوده هــای مناســب بــرای پیــاده روی محلــی، کاهــش 	

آلودگی هــای هــوا و شــکوفایی اقتصــاد محلــی
• توسعه ی فضاهای عمومی	
• ایجاد طیف متنوعی از وسایل حمل ونقل عمومی	
•  تکیه بر خدمات آنالین شهروندی	
• ــاخت های 	 ــتفاده از زیرس ــا اس ــی ب ــرات محیط ــش مخاط  کاه

ــمند هوش
• بخشــیدن هویــت ویــژه بــه شــهر بــر اســاس فعالیت هــای اصلــی 	

 Smart( ــگ ــر و فرهن ــوزش، هن ــالمت، آم ــر س ــادی نظی اقتص
.)City Features, 2017
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ریو�دو�ژانیرو
هوشــمندترین شــهر برزیــل و هفتمیــن شــهر هوشــمند جهــان در 
ــن کالن شــهر  ــل و چهارمی ــزرگ برزی ــن شــهر ب ــو دومی ســال12015 اســت. ری
ــات  ــاس خدم ــر اس ــد ب ــهر 86 درص ــاد ش ــت. اقتص ــا اس ــن تباره ــان التی جه
ــارکت  ــا مش ــت ب ــوزه ی صنع ــه ح ــوط ب ــًا مرب ــی عمدت ــه و مابق ــکل گرفت ش
ــزاری  ــان برگ ــن میزب ــهر همچنی ــن ش ــد. ای ــی کار می کن ــرکت های چندملیت ش
ــال 2007  ــش در س ــه ی پی ــول ده ــت. در ط ــوده اس ــی ب ــای جهان رویداده
ــام  ــا و ج ــام کنفدراسیون ه ــی 20، ج ــت بین الملل ــی، نشس ــای آمریکای بازی ه
جهانــی 2014 را میزبانــی کــرده اســت. بــا ایــن توضیــح شــهر ریــو در روابــط 
شــهرهای جهانــی نقش آفریــن اســت. رونــد تغییــرات شــهری به ســرعت پیــش 
ــاوری اطالعــات و  ــر فن ــن ســال ها تحــت تأثی ــو در طــی ای می رود و شــهر ری
ــی،  ــا ســایر شــهرهای جهان ــر کــرده اســت. درنتیجــه همــگام ب ارتباطــات تغیی
ــمولی و  ــری، همه ش ــه روز براب ــای ب ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــا ب ــعی دارد ت س

ــم آورد. ــهروندان فراه ــرای ش ــری را ب ــی بهت زندگ
ــود را  ــاوری خ ــاخت های فن ــا زیرس ــت ت ــالش اس ــم در ت ــل ه برزی
ــال  ــد در ح ــرار ده ــور ق ــتری در کش ــراد بیش ــار اف ــد و در اختی ــترش ده گس
حاضــر نصــف جمعیــت شــهر بــه فضــای دیجیتــال ارتبــاط دارنــد. 71,5 درصــد 
ــران  ــد کارب ــد. 30 درص ــی دارن ــمند دسترس ــی های هوش ــه گوش ــت ب از جمعی
شــبکه های اجتماعــی آنالیــن هســتند و 25 درصــد از ایمیــل اســتفاده می کننــد. 
ــارکت  ــزان مش ــا می ــد ت ــالش می کنن ــهری ت ــان ش ــر حکمروای ــوی دیگ از س
Schrein�  ( فعــال شــهروندان را در توســعه روزبــه روز بیشــتر و مؤثرتــر نماینــد

.)er, 2016
بحران هــای شــهری همیشــه ســکوی پرتابــی بــرای تغییــر مســیر مدیریــت 

Smart Community Forum_ Local government portal  -1
مجمع بین المللی شهرهای قرن 21 که توسعه اجتماعی و اقتصادی را مطالعه می کند
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شــهری و تصمیمــات بــزرگ در جهــت کنتــرل و پیشــگیری از اتفاقــات ناگــوار 
اســت. در فروردیــن ســال 2010، شــهر ریــو درگیــر طوفــان و ســیالب بزرگــی 
ــادی  ــراد زی ــی و زخمــی شــدن اف ــه کشــته شــدن، بی خانمان شــد کــه منجــر ب
ــر آن شــد کــه در زمینــه  ــه ناگــوار ب شــد. مدیریــت شــهری در پــی ایــن حادث
ــرایط  ــهر، ش ــت ش ــه، وضعی ــول کل هفت ــبانه روز و در ط ــا، ش ــرل بحران ه کنت
ـ دهی  ــ ــرعت پاس ــد و به س ــد کن ــی را رص ــتگاه های باران ــی و ایس آب وهوای
کنــد. در آذر 2010 مرکــز COR فعالیــت خــود را بــا فناوری هــای بــه روز آغــاز 

 .)Schreiner, 2016( ــا ســال 2015 آن را گســترش داد کــرد و ت
حوزه هــای  در  شــهری  اطالعــات  یکپارچــه  به طــور  مرکــز  ایــن 
ــق  ــرژی و امنیــت شــهروندان را از طری حمل ونقــل شــهری، زیســت محیطی، ان

برنامه هــا و طرح هــای خدمــات شــهری، جمــع آوری می کنــد.

مرکز�عملیات ریو1:
مســئولیت مرکــز عملیــات ریــو کنتــرل امــور روزمــره شــهر و مدیریــت 
شــرایط بحرانــی اســت. محیــط مؤسســه و فناوری هــای آن در راســتای نظــارت، 
ــث  ــت. باع ــهری اس ــات ش ــی و خدم ــازمان های دولت ــات س ــت و عملی مدیری
یکپارچگــی حس گرهــا، دوربین هــا و سیســتم های نظارتــی می شــود کــه 
24 ســاعت شــبانه روز ترافیــک، حمل ونقــل عمومــی، بهداشــت، نظــم شــهری، 
ــدام  ــاز اق ــد و در صــورت نی ــال می کن ــم را دنب ــای مه ــی و رویداده ــاع مدن دف
ــش از  ــز بی ــن مرک ــال، ای ــدت 5 س ــد. در م ــای الزم می کن ــه انجــام فوریت ه ب
ــد  ــت می کن ــوك مدیری ــر و فیس ب ــق توییت ــی را از طری ــر اینترنت 300,000 کارب
ــن ســازمان ها و ارگان هــای مســئول  ــان پاســـ می دهــد. بی ــه ســؤاالت آن و ب
ــل، اداره  ــگری، اداره حمل ونق ــش گردش ــهری، بخ ــروی ش ــر مت ــهر نظی در ش
نظــم شــهری، بخــش حفاظــت، پلیــس و آتش نشــانی هماهنگــی ایجــاد می کنــد 

.)Schreiner, 2016(

The Rio Operations Center  -1
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کشتی�دانش1
یکــی از مشــکالت شــهر ریــو، فاصلــه طبقاتــی بیــن ثروتمنــدان و فقــرا 
ــروم  ــرایط مح ــهر در ش ــت ش ــیاری از جمعی ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب اس
ــه دلیــل نداشــتن چشــم انداز زندگــی،  ــان ب زندگــی می کننــد، بســیاری از جوان
ــیده  ــونت کش ــان و خش ــی در خیاب ــه زندگ ــد و ب ــا می کنن ــالت را ره تحصی
می شــوند. اگرچــه برزیــل پنجمیــن کشــوری در جهــان اســت کــه افراد بیشــتری 
ــه اینترنــت متصــل هســتند، امــا نابرابــری اجتماعــی اکثریــت جمعیــت فقیــر  ب
آن را از بیــن می بــرد. بــرای معکــوس کــردن ایــن ســناریو، شــهر ریودوژانیــرو 
ــهر  ــده ش ــق تخریب ش ــش را در مناط ــتی های دان ــروژه کش ــال 2012 پ در س
ــا پنــج واحــد اولیــه، ارائــه فناوری هــای پیشــرفته،  آغــاز کــرد. ایــن پــروژه ب
ــت .)RioUrbe, 2012( هــدف  ســرگرمی و پروژه هــای آموزشــی شــکل گرف
از آن، اتصــال ســاکنین محلــی بــه دنیــای دیجیتــال و تبدیــل محــالت و 
ــده  ــش بازگشایی ش ــز دان ــال 2012، 8 مرک ــت. از س ــمند اس ــای هوش اجتماع ه
ــده داشــته اســت، 150000 دانشــجو در  ــون بازدیدکنن اســت. بیــش از 1.8 میلی
ــت  ــی دریاف ــوزش گواه ــای آم ــا و کارگاه ه ــد و در دوره ه ــام کرده ان آن ثبت ن

کرده انــد.

توسعه ی�برنامه�های�کاربردی�آنالین ریو
برنامــه ی تقابــل آتــش2 توســط ســازمان عفــو بین الملــل تنظیــم  و در ریــو 
ــگاران، پلیــس  ــوع روزنامه ن ــع متن ــا کمــک مناب ــا ب به روزرســانی شــده اســت ت
ــع آوری  ــا را جم ــم و تیراندازی ه ــات جرای ــهر اطالع ــر ش ــاکنین در سراس و س
کنــد. در طــول روز در حــدود 16 مــورد تیرانــدازی در ریــو گــزارش می شــود. 
ــا شــهروندان از  ــد ت ــو کمــک می کن ــای ری ــه به خصــوص در زاغه ه ــن برنام ای
ــری  ــه ی دیگ ــوند )Milhorance, 2018( . برنام ــز دور ش ــای جرم خی محل ه

Knowledge Ships  -1
CrossFire  -2
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ــهروندان  ــر ش ــای تبادل نظ ــود برنامه ه ــال می ش ــو دنب ــت ری ــط دول ــه توس ک
به عنــوان آگــورای ریــو اســت کــه در دســترس ســاکنین قــرار داد تــا در مــورد 

ــد. ــت نماین ــد و پیشنهادشــان را ثب سیاســت های شــهری بحــث کنن

تالش�های�داخلی
رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و اســتفاده ی شــهروندان از 
ــرده  ــمگیری پیداک ــش چش ــر جه ــال های اخی ــمند در س ــامانه های هوش س
اســت. در ایــران نیــز ماننــد ســایر نقــاط جهــان، ایــن پیشــرفت ها به تدریــج 
بــه روال عــادی زندگــی روزمــره ی شــهروندان تبدیل شــده اســت. در طــی سی 
ســال اخیــر زیرســاخت های فنــاوری به شــدت متحــول شــده اســت و امــروزه 
ســرعت اینترنــت خانگــی، میــزان دسترســی بــه گوشــی های هوشــمند، اســتفاده 
از پلتفرم هــای آنالیــن و میــزان آگاهــی  از فوایــد پیشــرفت فنــاوری به شــدت 
متحــول شــده اســت. بــر اســاس آمــار منتشرشــده از ســازمان فنــاوری اطالعــات 
ایــران در شــهریور 1399 در اســتان تهــران 77.96 درصــد خانوارهــا بــه اینترنــت 
ــد از  ــد و 81.21 درص ــی دارن ــه دسترس ــه رایان ــا ب ــد خانواره و 81.88 درص
ــران، 1399(.  ــتان ته ــاوا در اس ــعه ف ــد )توس ــتفاده می کنن ــت اس ــراد از اینترن اف
ــن تری را  ــده ی روش ــت، آین ــه اینترن ــی ب ــد دسترس ــای جدی ــور فناوری ه ظه
ــرد  ــد ک ــم خواه ــتر فراه ــراد بیش ــی اف ــرعت و دسترس ــش س ــاظ افزای ــه لح ب
ــا در ســال 1399 نیــز رفتــار شــهروندان و  همچنیــن تجربــه ی همه گیــری کرون
ــر داد. بســیاری از  ــه روز تغیی ــت شــهری را در اســتفاده از فناوری هــای ب مدیری
ــداد  ــد. تع ــن روی آوردن ــتم های آنالی ــه سیس ــهری ب ــات ش ــا و خدم فعالیت ه
ــل  ــه کار و تحصی ــغول ب ــه مش ــوزان در خان ــدان و دانش آم ــتری از کارمن بیش
شــدند. ایــن تغییــرات نیازهــا و شــرایط تــازه ای را بــرای ســازمان ها، مســئولین 
ــرات بیشــتری را  ــدان دور تغیی ــده نه چن و شــهروندان ایجــاد کــرد کــه در آین

رقــم خواهــد زد.
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�تشکیالت�و�قوانین�شهری

جریــان هوشمندســازی در ایــران هماننــد ســیر جهانــی، ابتــدا از حــوزه ی 
فنــاوری آغــاز شــد و به تدریــج بــه مفهــوم شــهر هوشــمند تغییرکــرد. بــا توجــه 
بــه ایــن تحــوالت از ســال های 82 و 83 بــا مطرح شــدن اهــداف آرمانــي دولــت 
الکترونیــک، بحــث شــهرداري الکترونیــک بــا اســتفاده از فنــاوري اطالعــات و 
ارتباطــات در دســتور کار قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس، نیــاز تدویــن طــرح 
جامــع )ICT( شــهرداري تهــران عنــوان گردیــد. هم زمــان به منظــور ســاماندهي 
امــور فنــاوري سیســتم های اطالعاتــي، شــوراي آمــار و انفورماتیــک شــهرداري 
تهــران بــه وجــود آمــد. ایــن شــورا تدویــن طــرح مذکــور را بــر عهده ی ســازمان 
ــرار داد و طــرح  آمــار و اطالعــات و خدمــات کامپیوتــري شــهرداري تهــران ق
جامــع )ICT( شــهرداري تهــران تهیــه و ارائــه گردیــد. در ســال 1383 پیشــنهاد 
ــهرداري  ــات ش ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــازمان فن ــه »س ــازمان ب ــام س ــر ن تغیی
تهــران« مطــرح و در هیئــت  مدیــره و شــوراي اســالمي شــهر تهــران تصویــب 
ــز  ــه و مرک ــت، دبیرخان ــه شــهردار وق ــی ابالغی ــد. در ســال 1396 و در پ گردی
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــه س ــه مجموع ــز ب ــمند نی ــران هوش ته

اضافــه گردیــد )تاریخچــه ســازمان, 1399(.
ــه  ــمند در بدن ــهر هوش ــاختار تشــکیالتی ش ــا شــکل گیری س ــان ب هم زم
ــت علمــی و  ــان، معاون ــه هــدف توســعه اقتصــاد دانش بنی شــهرداری تهــران، ب
ــر ضــرورت و باهــدف ارتقــای  اقتــدار  ــا ب ــز بن ــاوری ریاســت جمهــوری نی فن
ــش  ــق افزای ــردم از طری ــی م ــت زندگ ــش كیفی ــروت و افزای ــد ث ــی، تولی مل
ــاد  ــوآوری«، ایج ــی ن ــام مل ــای »نظ ــوآوری و ارتق ــاوری و ن ــای فن توانمندی ه
شــد. همچنیــن در ســال 1398 مرکــز تحقیقــات شــهر هوشــمند ایــران، مرجــع 
ــای  ــی، از ارگان ه ــطح مل ــمند در س ــهر هوش ــوزه ی ش ــاوری ح ــش و فن پژوه
زیرمجموعــه دانشــگاه تهــران و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جمهــوری 
اســالمی ایــران تأســیس گردیــد. ایــن مرکــز تحقیقــات بــا 13 کارگــروه علمــی 



105

شهر هوشمند

ــردازد  ــت می پ ــه فعالی ــمند ب ــهر هوش ــف ش ــای مختل ــی در حوزه ه و تخصص
ــن  ــکل گیری ای ــار ش ــران, 1399(. در کن ــمند ای ــهر هوش ــات ش ــز تحقیق )مرک
ــهرداری  ــی ش ــردی عملیات ــاله ی راهب ــه ی پنج س ــکیالت، برنام ــازمان ها و تش س
ــه  ــن ب ــاز پرداخت ــال 1397 زمینه س ــمند در س ــران هوش ــه ته ــران و برنام ته

موضوعــات شــهر هوشــمند اســت.

خدمات�شهری�الکترونیک
شــکل گیری ســامانه  های تهــران مــن، نقشــه تهــران، داده نمــا و... 
ــای  ــه نیازه ــخگویی ب ــدف پاس ــا ه ــهرداری ب ــر ش ــای مؤث ــه گام ه از جمل
ــگران  ــهروندان و پژوهش ــت. ش ــات اس ــاوری  اطالع ــق فن ــهروندان از طری ش
بــا اســتفاده از اطالعــات ارائه شــده در پلتفرم هــا بــه داده هــا و اطالعــات 
شــهری دسترســی پیــدا می کننــد و برخــی از خدمــات ویــژه به خصــوص در 
حــوزه ی حمل ونقــل نظیــر درخواســت مجوزهــای تــردد یــا پرداخــت جرائــم را 
ــط  ــا توس ــن ظرفیت ه ــم آوردن ای ــر فراه ــالوه ب ــد. ع ــام می دهن ــی انج به راحت
ــک آشــنا  ــات الکترونی ــه اســتفاده از خدم ــج ب ــز به تدری ــردم نی شــهرداری ها، م
شــدند. بانکــداری الکترونیــک نیــز یکــی از پروژه هــای موفــق هوشمندســازی 
و خدمــات شــهروندان اســت کــه بســیاری از مراجعــات حضــوری غیرضــروری 
شــهری را کاهــش داده اســت و کیفیــت زندگــی شــهروندان را بهبــود داده اســت.

ارائه�خدمات�شهری�در�سامانه�ی�تهران�من
در ایــن ســامانه خدمــات متنوعــی در جهــت حکمروایــی شــهر هوشــمند 
ــرای شــهروندان پیش بینــی شــده اســت. در بخــش  ــه خدمــات شــهری ب و ارائ
تجــارت هوشــمند، امــکان دسترســی و خریــد مســتقیم از فروشــگاه ها و 
ــده  ــن فراهم ش ــورت آنالی ــه ص ــی ب ــات خرده فروش ــه خدم ــرویس های ارائ س
کــه مرجعــی مطمئــن و آســان بــرای دسترســی شــهروندان بــه خدمــات متنــوع 
و در حــال تغییــر کســب وکارهای اینترنتــی اســت. همچنیــن در راســتای 
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ــان، در  ــت دست فروش ــاره و ثب ــکان اج ــروش کاال، ام ــای ف ــامان دهی غرفه ه س
ــه منظــور ارتقــای مشــارکت شــهروندان  ــا ب ــازار آماده شــده ی پلتفــرم ســامان ب
ســامانه ثبــت درخواســت ها و مالقات هــای مردمــی طراحی شــده اســت. ســایر 
خدمــات مــورد نیــاز شــهروندان نظیــر اســتعالم بدهی هــا و عــوارض خــودرو، 
اطــالع از شــماره شناســایی ملــک و اســتفاده از ســرویس های شــهروندی دیگــر 
نیــز در ســامانه ی تهــران مــن در اختیــار کاربــران قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن 
بــرای آن دســته از کاربــران کــه تمایــل کمتــری بــه اســتفاده از خدمــات آنالیــن 
دارنــد، راهنمــای مســیرهای جایگزیــن اســتفاده از خدمــات بــه کمــک کدهــای 

ــی پیش بینــی شــده اســت. ــای تلفن دســتوری و خدمــات گوی

اشتراک�گذاری�اطالعات�و�آمار�شهری
توســط ســامانه آنالیــن نقشــه شــهر تهــران، کاربــران می تواننــد در مــورد 
ــژه  ــات وی ــایر امکان ــیمات و س ــام تقس ــن، نظ ــات اماک ــر، اطالع ــک معاب ترافی
اماکــن شــهری مطلــع شــوند و بــا توجــه بــه موقعیــت مبــدأ و مقصــد مســیریابی 
هوشــمند انجــام دهنــد. همچنیــن از طریــق اطالعــات داده نمــای شــهر تهــران، 
آمارهــای جمعیتــی، اقتصــادی، زیســت محیطی و شــهری در اختیــار متخصصیــن 
ــوزه ی  ــگران ح ــیاری از پژوهش ــه بس ــرد. در نتیج ــرار می گی ــدان ق و عالقه من
ــد. در ســامانه ی  ــن مطالعــات اســتفاده کنن ــرای تکوی ــد از آن ب شــهری می توانن
ــهرداری  ــرد ش ــا و عملک ــوای پژوهش ه ــز محت ــران نی ــهر ته ــازی ش شفاف س

تهــران در اختیــار عمــوم قــرار گرفتــه اســت.

برنامه�های�خدمات�شهری�هوشمند
توســعه ی خدمــات شــهری بــا مشــارکت ســازمان های خصوصــی 
ــتفاده  ــی اس ــای راه یاب ــای برنامه ه ــال در زمینه ه ــرای مث ــت. ب ــه اس ــد یافت رش
از اپلیکیشــن های بلــد، نشــان و نمــا، درخواســت تاکســی و جابه جایــی 
ــای  ــی؛ پلتفرم ه ــنپ و تپ س ــد اس ــن مانن ــی آنالی ــامانه های تاکس ــا س کاال ب
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ــل،  ــت، اٌکاال و زنبی ــنپ مارک ــه، اس ــی کاال، مدیس ــن دیج ــی آنالی خرده فروش
ــدا  ــادی پی ــت زی ــران محبوبی ــن کارب ــتادکار و... بی ــاره، اس ــزل آچ ــات من خدم
کــرده اســت و شــهروندان بــرای اســتفاده از خدمــات آنالیــن آمــوزش الزم را 
پیــدا کرده انــد. همچنیــن بــا همــکاری بیــن ســازمان ها امــکان تســهیل در ارائــه 
ــم اســت. ــهرداری ها فراه ــمند و ش ــهر هوش ــی ش ــا حکمروای ــات ب ــن خدم ای

دوربین�ها�نظارتی�شهری
بــا همــکاری پلیــس راهــور تهــران و شــهرداری، اورژانــس، آتش نشــانی، 
ســازمان هواشناســی و مرکــز لرزه نــگاری در تهــران 1500 دوربیــن نصب شــده 
ــند و  ــد می کن ــهر را رص ــی ش ــی و ترافیک ــر اصل ــا معاب ــن دوربین ه ــت. ای اس
ــا ســایر نیروهــای امــدادی  ــا اســتفاده از اطالعــات ماهــواره ای و هماهنگــی ب ب
ــت و  ــانی های الزم را هدای ــی و امدادرس ــات حرکت ــی، جریان ــع بحران در مواق
ــکاری  ــای هم ــد تفاهم نامه ه ــا عق ــن ب ــگاه همچنی ــن پای ــد. ای ــرل می کنن کنت
ــه  ــات ترافیکــی ب ــد از اطالع ــا و بل ــد نشــان، نم ــی مانن ــای داخل ــا نرم افزاره ب
ــع می شــود  ــدارد، مطل ــی ن ــه دوربین هــای نظارت ــر فرعــی ک خصــوص در معاب
و اطالعــات دقیــق و بــه روز بــرای مســیریابی بهتــر را در اختیــار کاربــران ایــن 
ــی  ــهرداری و راهنمای ــگاه ش ــن پای ــک ای ــه کم ــد. ب ــرار می ده ــا ق نرم افزاره
ــاز  ــدادی نی ــات ام ــع می شــوند و اگــر اقدام رانندگــی از حــوادث شــهری مطل
ــه نیروهــای الزم اورژانــس، پلیــس راه و ... هماهنــگ می شــوند  باشــد، بالفاصل

ــه اعــزام می شــوند. ــه صحن ــا هــر چــه ســریعتر ب ت
ــای  ــا دوربین ه ــس ب ــمند پلی ــرل هوش ــز کنت ــای مرک ــات دوربین ه امکان
مرکــز کنتــرل ترافیــک شــهرداری یکســان اســت؛ در نتیجــه در همکاری مشــترك 
بیــن شــهرداری، پلیــس و ســازمان های درگیــر، حــوادث و بحران هــای شــهری 
کنتــرل و نظــارت می شــود و بســیاری از شــهروندان ملــزم بــه رعایــت قوانیــن 

ــوند. ــهری می ش ش
ــبه  ــا محاس ــن دوربین ه ــک ای ــه کم ــک ب ــرح ترافی ــرل ط ــتم کنت  سیس
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ــد  ــادر خواهن ــهری ق ــن ش ــامانه های آنالی ــه س ــا ورود ب ــردم ب ــود و م می ش
ــد و از  ــدون مراجعــه حضــوری جریمه هــای خــود را پرداخــت کنن ــود کــه ب ب
وضعیــت تخلفــات مطلــع شــوند، همچنیــن نحــوه محاســبات جرایــم رانندگــی 
ــروج  ــان ورود و خ ــودرو و زم ــوع خ ــر ن ــا ب ــه ای بن ــای رایان ــا الگوریتم ه ب

ــران, 1399(. ــی ای ــای مل ــانه فناوری ه ــود )رس ــبه می ش محاس
ــران  ــات شــهر هوشــمند در ای ــن تفاســیر بخشــی از توســعه خدم ــا ای ب
معرفــی شــد. مشــابه تهــران بســیاری از شــهرهای دیگــر نیــز اقدامــات مؤثــری 
ــرج،  ــیراز، ک ــان، ش ــم، اصفه ــد. ق ــام داده ان ــمند انج ــهر هوش ــعه ش در توس
ــزد، همــدان، زنجــان، کرمانشــاه کــه در توســعه ی اتوماســیون اداری،  مشــهد، ی
ــذب  ــهروندی و ج ــات ش ــت خدم ــای کیفی ــاخت ها، ارتق ــم آوردن زیرس فراه
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــه راه طوالن ــی اســت ک ــد. بدیه ــق بوده ان ــرمایه گذار موف س
ــت و در  ــش رو اس ــی پی ــمند جهان ــهرهای هوش ــر ش ــای برت ــه جایگاه ه ب
ــادی در  ــرات بنی ــاد تغیی ــن عرصــه و ایج ــکوفایی ای ــاهد ش ــی ش ــال های آت س

ــود. ــم ب ــهروندان خواهی ــی ش ــت زندگ کیفی
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