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سخنی با خوانندگان

امروزه ،کالن شهرها قطبهای اقتصادی مهم دنیا هستند و وجه تمایز آنها در مقایسه با ساير شهرها در نحوه مدیریت هوشمندانه

و خالقانه آنها است .در جهان مدرن ،اکثر شهرهای دنیا برای حداكثر استفاده از پتانسیلهای زندگی شهری خود در حال
برنامهریزی جهت دستیابی به اهداف شهر هوشمند هستند ،شهری که بیشترین میزان بازدهی را در حوزه زندگی شهری داشته
باشد .برای دستیابی به این هدف ،شهرها نیازمند كسب اطالعات الزم و بسیج همهجانبه در عرصههای مختلف علمی و پژوهشی

هستند.

در هزاره سوم ،پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه فنآوري به عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان تبديل شده و كاربردهاي
آن ،چنان با زندگی مردم در هم آميخته است که نقش کلیدی فنآوریهاي نوین اطالعات و ارتباطات را در عرصههاي اقتصادی
و اجتماعی نمیتوان نادیده گرفت .رشد سریع جمعیت و تمرکز آنها در كالنشهرها در سراسر جهان بر دورنمای زندگی بشر اثر

میگذارد .شهرها از رشد سريعي برخوردارند و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به طور روزافزوني در معرض بحرانهای جدي
قرار دارند .فقر ،تخریب و آلودگي محیط زیست ،فقدان خدمات شهری ،استهالك زیرساختهاي موجود ،فقدان دسترسی به زمین
و مسكن و در یک جمله ،اتالف سرمایههای طبیعی و انسانی از جمله بحرانهای مربوط به این موضوع هستند .در همين راستا،

“شهر هوشمند” به عنوان راهکاری بیبدیل جهت حل بسیاری از مشکالت شهرهای کنونی مطرح شده است.

عبارت شهر هوشمند مفهوم جدیدي نیست .در واقع ،منشا این کلمه به جنبش رشد هوشمند در اواخر دهه  ۹۰میالدی برميگردد.

در اواخر سال  ،۲۰۰۵ايده شهر هوشمند توسط برخی از شرکتهای پيشتاز در عرصه فنآوري مانند سیسکو و آیبیام در راستای

استفاده از سیستمهای پیچیده فنآوری اطالعات برای یکپارچهسازي خدمات و زیرساختهای شهری مانند ساختمانسازی ،حمل
و نقل ،الکترونیک ،توزیع آب و امنیت اجتماعی مطرح شد.

به طور خالصه باید گفت که شهر هوشمند و شهر مجازی واژههایی هستند که شهروندان را به دنیای جدید و زندگی در شهرهای
مدرن ،دعوت مینمایند ،کار از راه دور ،خرید آنالين ،بانکداری الکترونیکی ،برگزاري جلسات به صورت آنالين و حتي آموزش و

درمان از راه دور از نمونههاي بارز كاربردهاي شهر هوشمند به شمار ميآيند که ضمن صرفهجويي زماني ،به نحو قابل مالحظهاي
کبُعدی شهرهای سنتی امروزی ،به دنیای دو
تردد در فضاهای شهری را كاهش ميدهند .شهر هوشمند شهروندان را از دنیای ت 

بُعدی میبرد که دستاوردهای اطالعات و ارتباطات دنیای اینترنتی در آن مورد استفاده قرار ميگيرند .شهر هوشمند شهری است
 ۲۴ساعته که امور شهری در تمام شبانهروز درآن جریان دارد و شهروندان میتوانند از طریق اینترنت ،در هر زمان و هر مکانی به
اطالعات و خدمات آموزشی ،تجاری ،رفاهی ،اداری ،بهداشتي و مورد نياز خود دسترسی پیدا کنند.

شهر هوشمند مزاياي بسیار زیادی دارد .که از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد :کاهش مصرف منابع حياتي ،به ويژه ،آب،

انرژی و کمک به کاهش انتشار دی اکسید کربن ،بهبود استفاده از ظرفیت زیرساختهای موجود ،بهبود شرایط و کیفیت زندگی
مردم ،کاهش نیاز به زیر ساختهای سنتي ،تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک،

فراهم آوردن خدمات اینترنتي باکیفیت و سرعت باال برای شهروندان ،فراهم آوردن کانالهای آموزشی متفاوت و محیط آموزشی
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مادامالعمر ،بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات ممتاز به شهروندان ،ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهای مختلف شهری،

افزایش مشارکت مردم در اداره شهر ،صرفهجویی در وقت و هزینه شهروندان ،کاهش سفرهای درون و بینشهری ،کاهش آلودگی
صوتی و هوایی و کاهش مصرف سوخت.

مهمترین و اساسیترین مرحله در ایجاد شهر هوشمند ،تهیه سند راهبردی است که در آن ،چشماندازها ،ماموریتها ،طرحها و
ی بیشتر شهرهاي هوشمند جهان نشان میدهد که بیشتر
برنامههای اولیه جهت دستيابي به شهر هوشمند تدوین میشوند .بررس 

آنها ،روند توسعه شهر هوشمند را با تدوین یک سند و برنامه کالن برای شهر دیجیتالی آغاز نمودند.

شهر هوشمند به شهری گفته میشود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله :اقتصاد هوشمند ،حمل و نقل

هوشمند ،محیط هوشمند ،شهروندان هوشمند ،روش زندگی هوشمند و دولت هوشمند باشد.

“کارتهای هوشمند”“ ،بانکداری الکترونیک”“ ،آموزش الکترونیک”“ ،سالمت الکترونیک”“ ،تجارت الکترونیک”“ ،دولت الکترونیک”

و ...واژههایی هستند که هر روزه به گوش ما میرسند ،اما تمام اینها وقتی در شهری واحد کنار هم جمع میشوند“ ،شهر

الکترونیک/هوشمند” را بهوجود میآورند.

درحال حاضر ،شهرهای وين ،توکیو ،لندن ،نیویورک ،زوریخ ،پاریس ،ژنو ،سيدني ،بازل ،اوزاکا ،سئول ،اُسلو ،فیالدلفیا ،لسآنجلس،
داالس و کپنهاگ شهرهای هوشمند پیشرو در جهان هستند و ُدبي نيز با سرعت بسيار زيادي در حال پيشرفت و تبديل شدن

به يكي از معروفترين شهرهاي هوشمند در جهان است .بهکارگیری سا زوکارهای سختافزاری و نرمافزاری شهر هوشمند برای
کشوری چون ایران که شهرهای آن بین مرحله گذار از الگوهای سنتی و مدرن و فرامدرن سرگردان هستند ،الزامی است اما
زمینههای موجود برای حرکت در این مسیر از نارساییهای زیادی برخوردار است که باید ضمن رسیدن به یک آگاهی درست از

آن ،راهکارهاي عملي و حسابشدهاي براي دستيابي به اين هدف انديشيد.

از آنجا كه گروه بينالمللي رهشهر در راستاي اهداف تعيينشده سازماني ،خود را موظف ميداند كه همواره در جهت توسع ه پايدار
ي عموم و كارشناسان و آشنايي آنها با طرحها و اقداماتي كه
ط زيست تالش كند ،لذا در جهت ارتقاي سطح آگاه 
و حفظ محي 

در زمينه حركت به سوي شكلگيري شهرهاي هوشمند در سطح جهان در حال انجام است ،اقدام به ترجمه مطالب اين نشريه
نموده است.

گروه بینالمللی رهشهر
زمستان 1397
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امروزه ،شهرها تنها  2/6درصد از كل پوسته زمين را اشغال ميكنند ولي بيش از نيمي از جمعيت جهان در

شهرها زندگي ميكنند و تقريبا  80درصد از توليد ناخالص داخلي جهان به شهرها اختصاص داشته و 75

درصد از منابع طبيعي جهان نيز در شهرها مصرف ميشوند .بر اساس برآورد سازمان ملل ،جمعيت دنيا
تا سال  2050به  9/6ميليارد نفر افزايش مييابد و بخش عمدهاي از اين رشد در شهرها رخ ميدهد ،به

طوري كه ،برآورد ميشود در سال  70 ،2050درصد از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي خواهند
كرد .امروزه ،شهرها سريعتر از هر زمان ديگري در تاريخ در حال تكامل هستند و شاهد تغيير و تحوالت
عمدهاي هستند كه اگر به خوبي مديريت شوند ،ميتوانند منجر به رشد اقتصادي بيسابقه و رفاه براي
همه شوند ،ولي در نقطه مقابل ،اگر اين تغيير و تحوالت به شيوهاي ناهماهنگ و غيركارشناسانه مديريت

شوند ،ميتوانند  فاجعههاي  اجتماعي  ،اقتصادي و  زيستمحيطي وحشتناكي را در پي داشته باشند.
شهرهای هوشمند فردا محصول رویاهای امروز خواهند بود .جهان امروز با چالشهای

متعددی روبرو است که با استفاده از تغییر در روش انجام کارها میتوان بر بسیاری از
این چالشها فائق آمد .در حال حاضر ،ما در نقطه عطف این روند هستیم و آینده ما در
گروي روشهايي است كه با استفاده از آنها به مشکالت امروز واكنش نشان میدهیم.

عنصر مهم این تحوالت در ساخت شهرهای هوشمند نهفته است .که زیربنای این شهرها متشکل از

ارتباطات از راه دور منسجم و باز و طراحی و معماری نرم افزار و نیز برنامههای شهروند-محور است.

پایههای اصلی که شهرهای هوشمند فردا بر اساس آنها ساخته خواهند شد ،شامل انرژيهای
هوشمند و تجدیدپذیر ،شبکههای نسل آینده ،خانههای هوشمند   ،حمل و نقل هوشمند و در

نهایت مهمترین عامل یعنی دولت هوشمند هستند.

پاسخ به اين پرسش که شهرهاي فردا دقیقا چه شکلی خواهند بود و زندگی هوشمند چگونه عملی
خواهد شد تا حد زیادی نامعلوم است .که در این نوشتار به طور خالصه در مورد آن توضیح داده میشود.

این نوشتار به  3رکن اصلی شهرهای هوشمند پرداخته که شامل:

•باال بردن کیفیت زندگی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان؛
•توسعه پایدار بهوسیله مدیریت هماهنگ خدمات عمومی ،که بهرهوری را افزایش داده و                
          باعث صرفهجویی در انرژی میشود؛
•کار بر روی توسعه اقتصادی ،به عنوان اهرم اساسی شهر ،توسعه خدمات جدید و ایجاد   
          فعالیتها و کسب و کارهای نوآورانه است.
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در ادامه ،به معرفی مولفههای کلیدی شهرهای هوشمند ميپردازيم که شامل موارد زير است:
•انرژیهای هوشمند
•انرژیهای تجدیدپذیر
•نسل بعدی ارتباطات یا شبکههای پهنای باند ملی
•دولت هوشمند
•آپارتمانهای هوشمند
•حمل و نقل هوشمند و آموزش استفاده از خودروهای الکترونیک
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شهر هوشمند ،راهبرد هوشمند

به همين منظور ،مطالعاتي درباره  87شهر در سراسر جهان صورت

شهرهاي مختلفي در سراسر جهان از دستاوردهاي انقالب ديجيتال

هوشمند شهرها در چنين مقياسي است .در اين مطالعه ،از شهرهايي در

استقبال كردهاند ولي واقعا تا چه اندازه در اين زمينه موفق بودهاند؟

تعريف شهر هوشمند

گرفته است .اين نخستين مطالعه نظاممند در ارتباط با راهبردهاي
اروپا گرفته تا آفريقا و مراكز منطقهاي با جمعيتي كمتر از نيم ميليون

نفر تا كالنشهرهايي با جمعيت بيش از  20ميليون نفر مورد بررسي و

مطالعه قرار گرفتند .ما “راهبردهاي شهر هوشمند” و ساير سياستهاي

شهري با وايفاي رايگان در تمام فضاهاي عمومي .شهري كه در

راهبردي اين شهرها را مورد بررسي قرار داديم تا كشف كنيم چه

(اپليكيشنها) استفاده كنند .شهري كه در آن شما ميتوانيد همه

دهههاي آتي را نيز مورد مطالعه قرار داديم.

مدارس ابتدايي آن ،كودكان ياد ميگيرند چگون ه از برنامههاي كاربردي

خريدهاي خود را به صورت آنالين انجام داده و ظرف چند ساعت

آنها را جلوي درب منزل تحويل بگيريد .جايي كه روشنايي خيابانها
در صورت نياز تامين ميشود .در يك شهر هوشمند از حسگرهاي

هوشمند استفاده ميشود تا در مركز شهر راهنمايي شويد كه خودروي
خود را كجا پارك كنيد يا زبالههاي شما چه زماني بايد جمعآوري شوند.
در يك شهر هوشمند دسترسي به دادهها آزاد است .در چنين شهري
نو
از الگوريتمهاي هوشمند استفاده ميشود تا بين ظرفيت بيمارستا 

برنامه واكسيناسيون هماهنگي به عمل آيد.

يك شهر هوشمند بر اساس يك رويكرد برنامهريزي يكپارچه و
راهبردي و زيرساخت فنآوري اطالعات جامع و با كيفيت باال در همه
اين حوزهها اقدامات و واكنشهاي الزم را به عمل ميآورد .اگر اين

شرايط واقعا وجود داشته باشند ،خيلي عالي به نظر ميرسد .امروزه،

شهرهاي مختلف هر يك بخشي از اين كارها را انجام ميدهند ولي
هيچ شهري وجود ندارد كه در آن همه اين خدمات با هم ارائه شوند.

در حال حاضر ،حتي بزرگترين مراكز شهري در جهان نيز مجموعه
كاملي از خدمات هوشمند را ارائه نميكنند .در بسياري از موارد حتي

آنها برنامهاي براي ارائه اين خدمات در آينده نيز ندارند.

پيشرفتي در اين زمينه داشتهاند .همچنين ،برنامههاي آنها در سالها و

نتايح حاصله موجب تعجب ما شدند .حركت به سوي “شهر هوشمند”
سالها است كه در دستور كار اين شهرها قرار گرفته و در سطح
گستردهاي بر سر اين موضوع اتفاق نظر وجود دارد كه راهبردهاي شهر

هوشمند از اهميت حياتي براي توسعه مناطق شهري برخوردارند .ولي

وضعيت موجود بسيار غيرمنسجم و پراكنده است .بيشتر شهرها هنوز
رويكرد مناسبي را در اين زمينه اتخاذ نكردهاند .آنها فاقد يك ديدگاه

آيندهنگرانه جامع هستند كه همه بخشهاي جامعه و همه جنبههاي
مربوط به زندگي شهري را شامل شود.

در اين مطالعه ،ما شهرهايي را در سراسر جهان مورد مطالعه قرار داديم

كه از انقالب هوشمند استقبال كردهاند -و بازاري چند ميليارد دالري

در آنها ايجاد شده است و حوزههايي را كه از ديد ما زمينه مناسب
براي پيشرفت در آنها وجود دارد و چگونه شهرها ميتوانند به اهداف
موردنظر دست يابند ،مشخص كردهايم .مراكز شهري بايد رويكردي

يكپارچه را توسعه دهند ،رويكردي كه موجب در كنار هم قرار گرفتن

مناطقي ميشود كه از ديرباز در حوزههاي انرژي ،حمل و نقل ،دولت،
سالمت ،آموزش ،محيط زيست و غيره مجزا محسوب ميشدند .هدف

آنها بايد تقويت يك راهبرد جامع براي شهر هوشمند باشد كه همه

حوزههاي زندگي شهروندان را در بر گيرد.

1- net zero energy emissions building
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امروزه ،شهرهاي بيشتري رويكردي راهبردي را براي

تبديل شدن به شهري هوشمند اتخاذ كردهاند .ولي در
اغلب موارد ،آنها فاقد يك طرز فكر منسجم و جامع

هوشمند كه به صورت عمومي اعالم و منتشر شدهاند ،از سال
 2014به بعد توسعه يافتهاند و ميانگين سني قديميترين نسخه
آنها كمتر از  3سال است .واضح است كه شهرهاي مختلف بيش

هستند.

از پيش در اين رابطه آگاهي كسب كردهاند كه بايد اقداماتي را در

براي شكلگيري شاخص راهبرد شهر هوشمند ،به طور نظاممندي

اين حوزه انجام دهند و شهروندان نيز ميخواهند بدانند رهبران

به تجزيه و تحليل  87مركز شهري در سراسر جهان پرداختيم.

آنها چه اقداماتي را در رابطه با انقالب هوشمند انجام ميدهند.

به منظور محدود نشدن به اقدامات فعلي شهرها و آگاهي از
برنامههاي آتي ،به ارزيابي راهبردها و سياستهاي منتشرشده

نكته قابل توجه ديگر ،واكنش ناهمگون و پراكنده شهرها در

آنها در رابطه با شهر هوشمند پرداختيم .ما بر اساس معيارهاي

اجراي رويكردهاي هوشمند ديجيتال و غيرديجيتال است.

مختلف ،امتيازاتي را تعيين كرديم و امتياز كلي هر شهر را از

مطالعه نظاممند ما نشان داد كه هوشمندانهترين راهبردهاي

سقف امتياز  100محاسبه كرديم -در واقع ،امتياز  100به شهر

شهرسازي هنوز جاي پيشرفت دارند .آمار و ارقام خود گويا

آرماني و ايدهآل خيالي تعلق ميگيرد.

هستند :ميانگين امتياز شاخص راهبرد شهر هوشمند تنها 37

البته ،نميتوانيم مطمئن باشيم كه همه اين شهرها در نهايت به

از  100است و بازيگران قدرتمند در اين حوزه بسيار معدود

آنچه كه در برنامههاي خود اعالم كردهاند ،دست يابند .برخي

هستند ،به نحوي كه تنها  19شهر از مجموع  87شهر امتيازي

شهرها ممكن است روياهاي بزرگتري نسبت به ديگران داشته

بيش از  50دارند .در ضمن ،اختالف قابل مالحظهاي ميان اين

باشند .ولي اهداف سياستهاي اعالمشده ،بهترين راهنماي

چند شهر با امتياز باال و شهرهاي ديگر كه در رتبههاي پايينتر

موجود در رابطه با برنامهها و هدفهايي هستند كه شهرها

ردهبندي هستند ،وجود دارد و به غير از چند بازيگر مطرح و

قصد دارند در يك دوره زماني مشخص به آنها دست يابند .اين

سطح باال در اين زمينه ،شاهد اُفت شديد امتيازات هستيم.

برنامهها به اندازه كافي ،سطح بلندپروازي اين شهرها در فرآيند
هوشمندسازي را منعكس ميكنند .در عين حال ،نكته مهم اين

موضوعات نگرانكننده ديگري نيز وجود دارند .كيفيت

كه اين برنامهها ديدگاه ارزشمندي را در ارتباط با رويكرد و

راهبردهاي منتشرشده شهرها نه تنها به طور كلي با يكديگر

ذهنيت آنها فراهم ميكنند.

متفاوتند ،بلكه وقتي هر يك از ابعاد سهگانه شاخص راهبرد شهر

نتايج تحقيقات ما چه بود؟ نخست ،نتايج مثبت :شهرهاي

هوشمند -حوزههاي عملي ،برنامهريزي راهبردي و زيرساخت

بيشتري در حال اتخاذ رويكردي راهبردي براي تبديل شدن به

فنآوري اطالعات -را به صورت منفرد مورد بررسي قرار دهيم،

شهر هوشمند هستند -در اينجا ،منظور ما رويكردي بر اساس

اين تفاوت بارزتر ميشود .برخي از شهرها تقريبا هيچ اقدامي را

يك برنامه دقيق و حسابشده ،متشكل از اقدامات يكپارچه و

در يكي از اين حوزهها انجام ندادهاند ،و تعداد شهرهايي كه به

مراحل به دقت برنامهريزيشده است .ما متوجه افزايش قابل

خوبي در هر سه حوزه مذكور اقدامات موثري را انجام دادهاند

توجه تعداد راهبردهاي شهرهاي هوشمند از سال  2012به بعد

بسيار كم و انگشتشمار است.

شديم .در واقع ،بيش از نيمي از راهبردهاي مورد مطالعه شهرهاي
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با بررسي دقيقتر ،مشخص ميشود كه راهبردهاي شهرهاي
هوشمند از دامنه محدودي برخوردار هستند .اين راهبردها فاقد

ساختمانها

يك رويكرد جامع هستند و بيشتر بر موضوعات حمل و نقل،

•مديريت امكانات به هم پيوسته

انرژي و حكومت متمركز بوده و از حوزههاي آموزش و پرورش،

•خانه هوشمند

ساختمانها و بهداشت و سالمت غافل ماندهاند.

•ساخت هوشمند

بهداشت و سالمت

•پزشكي از راه دور
•سيستمهاي اطالعات سالمت يكپارچه
•محيط زندگي مناسب براي معلوالن و سالمندان

حمل و نقل (جابهجايي)

•سيستمهاي مديريت ترافيك هوشمند
•خدمات هوشمند براي حمل و نقل عمومي
•آماد شهري هوشمند

آموزش و پرورش
شكل شماره  -1كل بزرگتر از اجزاي خود است.

•زيرساختهاي آموزش شهري
• ُفرمتهاي يادگيري ديجيتال
•مهارتهاي ديجيتال

يك راهبرد ايدهآل شهر هوشمند  6حوزه اقدامات به هم پيوسته
را پوشش ميدهد كه هر يك از آنها شامل چندين راهكار و
زيرمجموعه هستند.

دولت

انرژي و محيط زيست
•انرژي هوشمند

•مديريت هوشمند آب
•مديريت هوشمند پسماند
•مديريت عمومي ديجيتال
•حكومت/نظارت مشاركتي

البته ،ديجيتالسازي حوزه بسيار پيچيدهاي است .به هر حال،

•خدمات الكترونيك

شهرها بايد از جايي اين كار را آغاز كنند .ديجيتالسازي سيستم
حمل و نقل شهري ،تامين انرژي و دسترسي همه مردم به
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خدمات عمومي نقطه شروع بسيار خوبي در مسير ساخت يك

اطالعات بپردازد .وظايف اين مدير ميتواند در قالب نقش “مدير

شهر هوشمند است .ولي شهرها بايد تصوير كلي را در ذهن

اجرايي ديجيتال ”3تعريف شود -نقشي كه نه تنها موضوعات

ترسيم كنند .تمركز بيش از حد بر برخي از حوزههاي مذكور

مرتبط با فنآوري اطالعات را شامل ميشود ،بلكه كاربردهاي

و عدم توجه به حوزههاي ديگري كه از اهميت مشابه يا حتي

شهر هوشمند ،هماهنگي بين حوزههاي مختلف و استقرار

بيشتري براي دستاندركاران برخوردارند ،ميتواند منجر به عدم

بخشهاي مختلف را نيز در بر ميگيرد .مدير ارشد فنآوري

تعادل در راهبرد كلي شود .در نتيجه ،راهبرد هوشمندسازي

اطالعات يا مدير اجرايي ديجيتال بايد در ردههاي بسيار باالي

نامتقارني شكل ميگيرد.

سلسله مراتب موجود و نزديك به شهردار قرار گيرد.

يكي از حوزههاي كليدي كه شهرها ميتوانند قابليتهاي

مطالعات ما نشان داد شهرهايي كه مدير ارشد فنآوري

هوشمند خود را در آن بهبود بخشند ،ايجاد هماهنگي ميان

اطالعات يا مدير اجرايي ديجيتال را منصوب كرده بودند -از

عملكردهاي متفاوت است .ديجيتالسازي موضوعي است كه بر

جمله ،شهرهاي وين ،آمستردام و سئول -از مزاياي قابل توجهي

همه بخشهاي اداره يك شهر اثر ميگذارد .بنابراين ،ايجاد چنين

برخوردار شدند .وجود يك شخص يا دفتر مركزي ناظر بر روند

هماهنگياي آسان نيست .تجزيه و تحليل راهبردهاي منتشرشده

ديجيتالسازي ،ايجاد هماهنگي ميان برنامههاي مختلف در

توسط مديران شهرداري در رابطه با راهبردهاي شهرهاي هوشمند

راستاي هوشمندسازي در حوزههايي مانند ترافيك ،بهداشت و

نشاندهنده يك “ذهنيت سيلويي ”1است -ذهنيتي كه در آن هر

سالمت و آموزش و پرورش را بسيار آسانتر ميكند .در واقع،

يك از عملكردهاي مختلف ،رويكرد متفاوت و مختص به خود را

اغراق نيست اگر ادعا كنيم كه وجود چنين پستي يكي از

براي رسيدن به هدف ديجيتالسازي دنبال ميكنند .به عنوان

ويژگيهاي بارز شهرهاي هوشمند موفق به شمار ميآيد.

مثال ،بخش انرژي شهري يك رويكرد هوشمند را براي عمليات
خود توسعه ميدهد ،بخش حمل و نقل رويكرد موردنظر خود را
دنبال ميكند ،و بخشهاي ديگر نيز به همين ترتيب .در نتيجه،
مجموعهاي ناهماهنگ از پروژهها و اقدامات مجزا شكل ميگيرد.
راه حل اين چالش ،ايجاد يك مركز يا دفتر مركزي است
كه مسئوليت هماهنگي و برقراري ارتباط چندجانبه ميان
فعاليتهاي مختلف در ارتباط با ديجيتالسازي را بر عهده داشته
باشد .بسياري از شهرها يك مدير ارشد فنآوري اطالعات 2را
منصوب ميكنند تا به مديريت موضوعات وابسته به فنآوري

شكل شماره  -2بيشتر راهبردهاي موجود در رابطه با
شهرهاي هوشمند جاي پيشرفت دارند .تنها  19شهر از

بين  87شهر مورد مطالعه امتيازي باالتر از ( 50از مجموع
 100امتياز ممكن) را كسب كردهاند.

 -1وضعيتي كه در برخي سازمانها و سيستمها به چشم مي خورد و آن زماني است كه چندين دپارتمان يا گروه در داخل سازمان يا سيستم نميخواهند دانش يا اطالعات خود را با افراد ريگر
همان سازمان به اشتراك گذارند ()Silo mentality
)2- Chief information officer (CIO
)3- Chief Digital Officer (CDO
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9 - Chicago
10 - Cape Town
11 - Stockholm
12 - Malmö
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به طور كلي ،شهرهاي ثروتمندتر راهبردهاي بهتري را اختيار دارند -ولي حتي شهرهايي با توليد ناخالص داخلي
كمتر نيز ميتوانند راهبردهاي بسيار خوبي را اتخاذ كنند.

رابطه موجود ميان امتياز شاخص راهبرد شهر هوشمند و توليد ناخالص داخلي سرانه (بر مبناي هزار دالر آمريكا)

6-Rio de Janeiro
5-Bristol
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16 - Aarhus
17 - Bhubaneswar
7-Seattle

15 - Copenhagen
4 -Santander
6-Rio de Janeiro

8- Paramatta
13 - Lyon
14 - San Francisco

شهر هوشمند ،راهبرد هوشمند

در بخش بعدي به بررسي دقيقتر اين موضوع ميپردازيم كه

در رتبه  4قرار دارد) ،سانتاندر )5( 4و نيويورك ( )6تا بريستول

چرا برخي شهرها در مسير درست حركت ِميكنند ولي شهرهاي

( ،)13ريودوژانيرو )14( 6و سياتل  .)15( 7

ديگر اين چنين نيستند .چه عواملي بر موفقيت آنها تاثير

آنچه كه در جريان تفكيك امتيازات شهرهاي رده باال در

ميگذارند و آيا نمونههايي به عنوان بهترين روشهاي ممكن

ردهبندي قابل توجه است ،اين است كه اين شهرها به طور كلي

وجود دارند؟ سپس ،بر اين اساس ،مجموعهاي از راهنماييهاي

در هر  3معيار موردنظر به نتايج خوبي دست يافتهاند .عملكرد

كليدي را براي كمك به شهرها در رابطه با اتخاذ يك راهبرد

قوي اين شهرها ناشي از رويكرد متعادل و تعهد بارز در قبال

جامع و كامل شهر هوشمند ارائه ميكنيم.

همه حوزههاي مربوطه است .اين شرايط منعكسكننده طرز فكر

شهرهاي هوشمند موفق از بزرگي و شكلهاي مختلفي

برخوردارند .بزرگي و ثروتمندي موضوع اصلي نيست و
آنچه كه مهم است ،هوشمندي اين شهرها است.

5

جامع و كاملي است كه در پشت راهبردهاي اين شهرها قرار دارد.
بررسي دقيقتر هر يك از  3شهري كه در رتبههاي اول تا
سوم شهرهاي هوشمند قرار دارند ،ميتواند به درك طرز فكر
صحيح اين شهرها كمك كند .وين ،شهري با جمعيت 1/74
ميليون نفر ،از راهبرد شهر هوشمند مناسب و داراي ساختار

كدام شهرها در مسير صحيح قرار دارند و چرا؟ رهبران آنها چه

قدرتمندي برخوردار است .همچنين ،اين شهر بر ديجيتالسازي

كساني هستند و از آنها چه چيزي ميتوانيم ياد بگيريم؟ در

ساير دستورالعملهاي دولتي ،مانند برنامه راهبردي كاربري

ادامه ،به بررسي داليل عملكرد بسيار متفاوت شهرهاي مختلف

زمين و برنامه حمل و نقل تمركز دارد .اين شهر به روشني

در ردهبندي شهرهاي هوشمند ميپردازيم و سعي ميكنيم رمز

اهداف مشخصي را براي ديجيتالسازي در كوتاهمدت ،ميانمدت

موفقيت آنها را دريابيم.

و بلندمدت تعيين كرده است .از جمله ،اقداماتي در زمينه
سرمايهگذاري در فايبرگالس و آخرين نسل شبكههاي بيسيم

در شكل شماره  15 ،3شهر كه در رتبههاي باالي شهرهاي

انجام شده است و در عين حال ،زيرساختهاي ديجيتال بسيار

هوشمند در سطح جهان قرار دارند ،مشخص شدهاند .براي سه

پيشرفته موجود نيز حفظ شدهاند .در حال حاضر ،خدمات

شهر برتر ،ما امتيازات را بر اساس سه معيار مختلف تفكيك

عمومي در سطح گستردهاي به صورت آنالين ارائه شده و با

كردهايم :حوزههاي عملي ،برنامهريزي راهبردي و زيرساخت

همكاري مدارس ،دانشگاهها و كالجهاي منطقهاي ،شبكههاي

فنآوري اطالعات (امتيازات مربوطه به نزديكترين عدد كامل

واي فاي در سراسر شهر گسترش يافتهاند .مقامات شهر به

گرد شدهاند).

نحو فعاالنهاي به دنبال شركتهايي هستند كه حمايت مالي

در صدر اين جدول ،شهر وين ،پايتخت اتريش با كسب  73امتياز

فعاليتهاي شهر هوشمند را تقبل كنند و پروژههاي آزمايشي

از  100امتياز ممكن قرار دارد .شهرهاي شيكاگو و سنگاپور با

را با مشاركت شركتهاي فعال در عرصه فنآوري اطالعات و

فاصله بسيار كمي و تنها يك امتياز كمتر ( 72از  )100پس از

ارتباطات به عنوان ويتريني براي اقتصاد اين شهر (و به طور كلي

وين قرار دارند .نام باقيمانده  15شهر برتر به همراه رتبههايشان

كشور اتريش) راهاندازي كردهاند.

در داخل پرانتز بر روي نقشه جهان ذكر شده است :از لندن (كه

شيكاگو ،كه به صورت مشترك ،جايگاه دوم را در ردهبندي
17 - Bhubaneswar

10 - Cape Town
12 - Malmö
14 - San Francisco
16 - Aarhus

9 - Chicago
11 - Stockholm
13 - Lyon
15 - Copenhagen
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شهر هوشمند ،راهبرد هوشمند

شهرهاي هوشمند در اختيار دارد ،چشمانداز آتي خود را در قالب

منطقهاي و فراهم ساختن مطالب و محتواي آموزشي و خالقانه

برنامه فنآوري شهر شيكاگو با عنوان “نقشه راه براي هدايت

براي ساكنان) اتخاذ كرده است .به عنوان مثال ،شهرداري

شيكاگو در دستيابي به اهداف ،استفاده از فرصتها ،مشاركت،

برنامهها و دورههاي تابستاني آموزش مشاغل را براي نوجوانان

تعامل و نوآوري براي همه” منتشر كرده است .اين شهر قدرتمند

سازماندهي كرده تا “از جديدترين ابزارهاي ديجيتال استفاده

با جمعيتي بالغ بر  2/7ميليون نفر با مشكالت اجتماعي بيگانه

كنند و نقش مدني فعالتر و مثبتتري را در استفاده از اطالعات

نيست.

آزاد ايفا كنند ”.همچنين ،شيكاگو  5محله يا سايت نمايشگاهي
را براي نمايش دستاوردهاي ديجيتالسازي در محيط شهري
راهاندازي كرده است .دسترسي عمومي به رايانهها و خدمات
پشتيباني شبكه كانكت شيكاگو 18انجام شد كه شبكهاي متشكل
از  250آزمايشگاه رايانه و مراكز آموزش مهارتهاي ديجيتال
رايگان در سراسر شهر شيكاگو را در بر ميگرفت.
سنگاپور -كه با  4/5ميليون جمعيت ،بزرگترين شهر در بين
سه شهري است كه در صدر فهرست شهرهاي هوشمند قرار
دارند -در جايگاه دوم با شيكاگو مشترك است .اين شهر به ويژه،
در زمينه توسعه همكاريها و مشاركتهاي قوي عمومي-عمومي
و عمومي-خصوصي در همه حوزههاي عملي مختلف موفق عمل
كرده است .در حوزه مشاركتهاي عمومي-عمومي ،نهادهاي

شكل شماره   -4تمركز فعاليتهاي هوشمند

دولتي در پلتفورمهاي مشترك در كنار هم قرار ميگيرند و
دادهها توسط يك نهاد هماهنگكننده مديريت ميشوند .يك

بيشتر شهرها بر سه حوزه تمركز ميكنند و نسبت به سه حوزه

آزمايشگاه مشترك نيز با سازمان حمل و نقل زميني 19تشكيل

ديگر چندان توجهي ندارند (حداكثر امتياز در هر حوزه به صورت

شد تا شبكه حمل و نقل نسل آينده توسعه يابد .در عين حال،

درصد ذكر شده است).

همكاريهايي نيز با گروه بهداشت و سالمت ملي 20صورت گرفته
تا يك آزمايشگاه نوآوري براي درمان مطمئنتر راهاندازي شود.
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در جريان حركت به سوي شهر هوشمند ،شيكاگو ب ه طور ويژه،

در حوزه مشاركتهاي عمومي-خصوصي نيز همكاريهايي

يك رويكرد آيندهنگرانه را براي دستيابي به آموزش هوشمند ،از

بين دولت و دستاندركاران كليدي در همه سطوح صورت

جمله ،بهبود آموزش و ارتقاي سواد ديجيتال شهروندان و ايجاد

گرفته است .به عنوان مثال ،آزمايشگاههاي نوآوري مشترك با

فرصتي براي تجربه عملي (با هدف قرار دادن جوانان و استفاده

شركتهاي بزرگ و كارآفرينان كوچك و متوسط و شركتهاي

آنها از فنآوري از طريق همكاري با مدارس دولتي و كالجهاي

نوپا (استارتآپها) در عرصه فنآوري راهاندازي شده است.
18 - Connect Chicago
)19 - Land Transport Authority (LTA
)20 - National Healthcare Group (NHG
)21 - Massachusetts Institute of Technology (MIT
22 - Swiss Federal Institute of Technology

راهكارهاي شهر هوشمند

همچنين ،سنگاپور همكاري و مشاركتهايي را با دانشگاههاي
معتبر در سراسر جهان آغاز كرده است ،از جمله ،موسسه

بازار راهكارهاي شهر هوشمند در سراسر جهان در حال

فنآوري ماساچوست 21و موسسه فدرال فنآوري سوئيس 22در

رشد است .عوامل قدرتمند و غير قابل توقفي مانند تغييرات

زوريخ تا راهكارهاي جديدي را براي شهر هوشمند بيابند.

جمعيتي ،كميابي منابع و تغييرات اقليمي در حركت به سوي

موضوعي كه به وضوح توسط اين شاخص نشان داده شده است،

هوشمندسازي نقش غير قابل انكاري دارند .شهرها بايد هوشمند

اين است كه شهرهايي كه در صدر جدول هوشمندسازي قرار

شوند تا آمادگي مقابله با اين چالشها را به دست آورند .بنابراين،

دارند ،از لحاظ شكل و بزرگي تنوع زيادي دارند .به عبارت ديگر،

جاي تعجب نيست كه بازار جهاني راهكارهاي شهر هوشمند

حتما الزم نيست كه شهري بزرگ باشد تا زيبا يا حداقل هوشمند

در يك دهه آينده ،از رشد ساالنهاي معادل 13درصد برخوردار

باشد .شهرهايي مانند سانتاندر (در اسپانيا) و پاراماتا (در استراليا)

خواهد بود .پيشبيني ميشود سرمايهگذاري در اين حوزه از

با وجود كوچكي ،از راهبردهاي نمونه و متعادلي برخوردارند :هر

كمتر از  13ميليارد دالر آمريكا در سال  2017به  28ميليارد

دو شهر مذكور كمتر از  200هزار نفر جمعيت دارند ،ولي از لحاظ

دالر در سال  2023افزايش يابد .در اين بازار رو به رشد ،منطقه

شاخص هوشمندي در بين  10شهر برتر در اين حوزه قرار دارند.

آسيا و اقيانوسيه با ميانگين 16درصد در سال از سريعترين

برخي از بزرگترين شهرها در ردهبندي شاخص هوشمندسازي

روند رشد برخوردار خواهد بود و رشد اين بازار در اين منطقه

در يك سوم انتهايي قرار دارند.

تا سال  2023تقريبا  4برابر خواهد شد .اروپا رشد متوسطي را

بنابراين ،اگر بزرگي شهرها مهم نيست ،آيا ثروتمند بودن آنها

در حدود 13درصد تجربه ميكند ،در حالي كه ،آمريكاي شمالي

مهم است؟ در نمونههاي مورد مطالعه ،هم شهرهاي ثروتمند و

و آمريكاي التين از پايينترين ميزان رشد و حدود 11درصد

هم شهرهاي نه چندان ثروتمند مورد مطالعه قرار گرفتند .نتايج

برخوردار خواهند بود .ولي اگر شركتها ميخواهند از ظرفيت

نشان دادند كه به طور كلي ،شهرهاي ثروتمندتر از راهبردهاي

موجود در اين بازار حداكثر بهرهبرداري را به عمل آورند ،بايد

بهتري برخوردار هستند :در واقع ،يك رابطه همبستگي مثبت

رويكردهاي راهبردي خود را مورد بررسي مجدد قرار دهند.

ميان عملكرد اقتصادي هر شهر با جايگاه آن در رد هبندي

بسياري از تامينكنندگان مانند شهرها در دام طرز فكر ناقص

شاخص هوشمندسازي وجود دارد .ولي ثروتمند بودن پيششرط

و غيرمنسجم ميافتند .به جاي توسعه رويكردهاي جامع ،آنها

و تضمينكننده موفقيت نيست .برخي شهرها با توليد ناخالص

راهكارهاي انفرادي را براي حوزههاي خاصي از فعاليت بر اساس

داخلي سرانه متوسط توانستهاند راهبردهاي خيلي خوبي را

مجموعه محصوالت و تواناييهاي موجود خود انتخاب ميكنند.

منتشر كنند -از جمله ،ريودوژانيرو در برزيل و بوبانسور ،پايتخت

در واقع ،آنها بيشتر به يك رويكرد همهجانبه و جامع نيازمندند

ايالت اوديسا 23در شرق هند.

و بايد به حوزههايي فراتر از حيطه كار خود انديشيده و به وجوه

راهكارهاي شهر هوشمند  -يك بازار رو به
رشد

تامينكنندگان

نيز

بايد

از

بهكارگيري

روشهاي ناقص و غيرمنسجم خودداري كنند.

مشترك موجود بين حوزههاي مختلف توجه كنند .شركتهاي
فعال در حوزههاي مختلف به خوبي اين نكته را درك كردهاند
كه بايد از اين فرصت ارزشمند استفاده كنند .بازيگران جهاني
يا ِم
بزرگي مانند شركتهاي سيسكو ، 24زيمنس ، 25آيب 

26

27 - SAP

23 - Odisha
24 - Cisco
25 - Siemens
26 - IBM
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راهكارهاي شهر هوشمند

 ،ساپ   27و ديگران بستههاي راهكارهاي خود را راهاندازي

يك فرصت عالي براي تامينكنندگان

كردهاند -به عنوان مثال ،ميتوان به زيمنس سيتي اينتليجنس

بزرگي بازار جهاني راهكارهاي شهر هوشمند (به ميليارد دالر)

يا ِم   اشاره كرد.
پلتفورم 28و برنامه شهرهاي هوشمند آيب 

آمريكاي شمالي

همچنين ،بازيگراني از صنايع ديگر نيز وجود دارند كه در حوزه

اروپا

هوشمندسازي فعاليت ميكنند :از جمله شركتهاي اينوژي  29

آسيا-اقيانوسيه

(زيرمجموعه آر دابليو ايي ) 30و ايي ا ُ ا ِن ، 31شركتهاي فعال

آمريكاي التين

در عرصه امالك و مستغالت ،مانند گروه سي بي آر ايي  32و

خاورميانه و آفريقا

بايلفينگر رييِل ا ِستيت ، 33و همچنين ،شركتهاي خودروسازي،
مانند فولكس واگن ، 34دايمل ِر  35و ت ِسال . 37تعدادي از شركتهاي
نوپاي فعال در عرصه نوآوري (استارتآپها) نيز به شكلگيري
اين صنعت كمك ميكنند و با هدفگيري كمبودهاي موجود
در زمينه مجموعه محصوالتي كه تامينكنندگان بزرگتر فراهم
ميكنند ،راهكارهايي را براي شهرها مييابند -از پاركينگهاي
هوشمند و برنامهريزي شهري هوشمند گرفته تا آموزش
هوشمند و راهكارهاي اجتماعي ديجيتال .ارائهدهندگان خدمات
و زيرساختهاي تحت مالكيت دولت ،از جمله ،شركتهاي
خدمات عمومي (يوتيليتيهاي) محلي و شركتهاي حمل و
نقل عمومي نقش ويژهاي را در اين زمينه بازي ميكنند .اين

شركتها ايدهآلترين اُپراتورهاي شهر هوشمند به شمار ميآيند
زيرا مالكيت اصليترين زيرساختها را در شهرها در اختيار
دارند .در عين حال ،آنها از جمله مصرفكنندگان راهكارهاي
شهر هوشمند نيز به شمار ميآيند ،در نتيجه از نقش دوگانهاي
برخوردارند .در حال حاضر ،بازيگران مشابهي در اين حوزه وجود
دارند كه سعي ميكنند جايگاه خود را به عنوان “فعاالن شهر
هوشمند” در جوامعي كه خدمات خود را به آنها ارائه ميكنند،
تثبيت نمايند.

36 - Daimler
37 - Tesla
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35 - Volkswagen
32 - EON
33 - CBRE Group
34 - Bilfinger Real Estate

31 - RWE
28 - Siemens City Intelligence Platform
29 - IBM's Smarter Cities Program
30 - innogy

راهكارهاي شهر هوشمند

شهرها بايد رويكردي جامع و منسجم را اتخاذ كنند .در
اينجا 10 ،راهنمايي كليدي براي دستيابي به اين هدف را
در اختيار آنها قرار ميدهيم.

نيز مربوط هستند .در مجموع ،اين بازيگران بايد با اولويتهاي
موجود در بازار آشنا بوده و آنها را درك كنند.
 -1ارزيابي مجدد نقش شهر و نحوه اداره آن

در اغلب موارد مشاهده ميشود كه شهرها رويكرد غيرمنسجم

راهبردهاي شهر هوشمند فرصت منحصربهفردي را براي بازنگري

و نامناسبي را براي دستيابي به يك راهبرد هوشمند انتخاب

در مورد اين كه چنين شهري بايد چه نوع خدماتي را در چه

كردهاند و بر روي برخي حوزهها تمركز زيادي كردهاند ،در حالي

حدي ارائه كنند ،فراهم ميآورند .مدل “شهري با خدمات كامال

كه از حوزههاي ديگر غافل شدهاند .ولي زماني كه در مورد يك

هوشمند” مناسب به نظر ميرسد.

رويكرد جامع صحبت ميكنيم ،دقيقا منظور ما چيست؟ و چنين
راهبردي چه ويژگيهايي دارد؟

 -2مشاركت شهروندان و سايردستاندركاران   
قبل از اين كه راهبرد شهر هوشمند خود را تعريف كنيد ،بايد

يك راهبرد جامع ،راهبردي است كه در آن معيارهاي ارزيابيشده

نيازهاي گروه هدف خود را شناسايي كنيد .جلب مشاركت

توسط شاخص راهبرد شهر هوشمند مورد توجه قرار گرفته و

شهروندان و ساير دستاندركاران جامعه شهري ،سازمانهاي

مشخص ميشوند .به عبارت ديگر ،شهرها بايد به همه حوزهها به

غيردولتي ،كسب و كارهاي مختلف و نهادهاي مشابه ديگر از

صورت يكسان توجه كنند و به صورت نظاممند زيرساختهاي

همان ابتداي كار بسيار ضروري است .بدين وسيله ،امكان تعريف

الزم براي فنآوري اطالعات را توسعه دهند .همچنين ،بايد يك

ارزش افزودهاي كه شهر هوشمند ميتواند براي كاربران نهايي

نهاد هماهنگكننده تشكيل شود و از تامين بودجه اختصاصي

ايجاد كند ،فراهم ميشود.

اطمينان حاصل شود .از همه مهمتر اين كه بايد با برقراري
هماهنگي و ارتباط ميان خدمات و پلتفورمهاي مختلف ،از
همافزايي ايجادشده ميان حوز ههاي مختلف بهرهبرداري كرد.

 -3اجتناب از راهكارهاي مجزا ،دارا بودن ديدگاهي فراتر

از دولت الكترونيك و بهكارگيري فعال بهترين روشها

امروزه ،در بسياري از ايدههاي شهرهاي هوشمند بيشتر بر
بر اساس مطالعه صورتگرفته ،ما  10شاخص كليدي را تشخيص

راهكارهاي منفرد تمركز ميشود تا يكپارچه .ميتوانيد كل

داديم كه ميتوانند به شهرها كمك كنند تا يك راهبرد شهر

حوزههاي فعاليت در شهرهاي خود را بررسي كرده و مطمئن

هوشمند يكپارچه و جامع را از نوعي كه در باال به آن اشاره

شويد كه به منظور تقويت و بهبود فعاليتهاي مشترك ميان

شد ،توسعه دهند .اين شاخصها در درجه اول مقامات شهرها

بخشهاي مختلف ،از رابطهاي ديجيتال استفاده ميشود .بايد

را مخاطب قرار دادهاند ،به عبارت ديگر ،افرادي كه سياستها را

فعاالنه به دنبال يافتن بهترين روشها و بهكارگيري آنها باشيد.

ترسيم و آنها را اجرا ميكنند .ولي اين شاخصها تا حد زيادي به
تامينكنندگان و گردانندگان راهكارهاي شهر هوشمند ،از كسب
و كارهاي بزرگ گرفته تا كسب و كارهاي نوپا (استارتآپها)

 -4تشويق طرحهاي خالقانه ،الگوهاي كسب و كار

مستقل و افزايش مشاركت بخش خصوصي
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كسب و كارهاي مختلف به نحو روزافزوني در هر دو عرصه جهاني

 -7از امنيت اطالعات اطمينان حاصل كنيد.

و داخلي (ارائه خدمات به شهروندان بومي) فعاليت ميكنند .اين

سيستمهاي ديجيتال متصل به هم نياز بيشتري به امنيت

كسب و كارها مايلند در فعاليتهايي وارد شوند كه جايگاه آنها

اطالعات دارند .راهبرد شهر هوشمند شما بايد شامل يك ايده

را در هر دو حوزه مذكور تقويت كرده و منجر به سرمايهگذاري

امنيت سايبري باشد.

كافي در آنها شوند .راههاي جلب اين حمايت را ترسيم كنيد.
تامين مالي نبايد به طور كامل توسط بخش دولتي (عمومي)
صورت گيرد -بسياري از راهكارهاي شهر هوشمند ،مانند

 -8مشاركت اُپراتورهاي زيرساخت در طراحي ،تامين
مالي و اجراي طرحهاي ابتكاري

سيستمهاي اطالعات و راهنماي پاركينگ 38ميتوانند توسط

بيشتر شهرهاي بزرگ از طريق شركتهاي واسطه ،مانند

بخش خصوصي تامين مالي شوند.

شركتهاي خدمات عمومي ،شركتهاي حمل و نقل عمومي و

 -5يك راهبرد اطالعات جامع را به همراه پايگاه دادهها

غيره ،مالكيت و بهرهبرداري از زيرساختهاي خود را در اختيار
دارند .اين بازيگران نقش مهمي را در طراحي ،تامين مالي و

ايجاد كنيد.

اجراي ايدههاي شهر هوشمند ايفا ميكنند .همچنين ،آنها

ابتدا اطالعاتي را كه در اختيار داريد ،جمعبندي و بررسي كنيد.

ميتوانند به توسعه الگوهاي كسب و كار شهر هوشمند كمك

سپس يك پايگاه دادهها را ايجاد كنيد تا از طريق آن دادههاي

كنند.

موجود در بخشهاي مختلف را با يكديگر مرتبط و يكپارچه
كنيد .سپس يك سياست اطالعات آزاد را اتخاذ كرده و به نحو
فعاالنهاي اطالعات عمومي را به عنوان مبناي مراكز كنترل و
برنامههاي كاربردي مبتني بر دادهها فراهم كنيد.
 -6آزمايشگاههايي را براي توسعه نوآوري و گسترش يك

 -9به دست آوردن حمايت سياسي و يكپارچهسازي
بازخورد عمومي

پس از اين كه راهبرد شهر هوشمند را ترسيم كرديد ،به دست
آوردن حمايت سياسي براي آن از اهميت زيادي برخوردار است.
نكته مهم ديگر ،دعوت شهروندان و ساير دستاندركاران به

اكوسيستم الهامبخش راهاندازي كنيد.

توگوي متمركز و سازماندهيشده در رابطه با اين راهبرد
گف 

با فراهم ساختن امكاناتي مانند “فضاي تبادل اطالعات و تجارب”،

است تا از هماهنگي ميان اهداف و اقدامات اطمينان حاصل شود.

“آزمايشگاههاي زنده ”39و “زمينه مناسب براي شكوفايي كسب

براي اين منظور ،ميتوان از پلتفورمهاي مشاركتي استفاده كرد.

و كارها” يك اكوسيستم مطلوب را براي نوآوري و كارآفريني
ايجاد كنيد .از همه مهمتر اين كه ،اطمينان حاصل كنيد كه اين
امكانات از لحاظ قانوني از فضاي كافي براي مانور (امكان انجام

 -10ايجاد يك نهاد هماهنگكننده و يك سيستم

برنامهريزي اختصاصي

اصالحات و تغييرات) برخوردار هستند .در هر شرايطي كه ممكن

تعيين يك نهاد مركزي براي هماهنگسازي رويكردهاي مختلف

است ،حمايت مالي و فني الزم را در اين زمينه به عمل آوريد.

در رابطه با شهر هوشمند از اهميت زيادي برخوردار است .اين
نهاد وظيفه برنامهريزي ،نظارت ،پشتيباني و ارزيابي موفقيت

38 - parking guidance and information (PGI) systems
آزمايشگاه زنده ،يك ايده پژوهشي است .يك آزمايشگاه زنده ،كاربر-محور و داراي يك اكوسيستم آزاد و باز در زمينه نوآوري و خالقيت = 39 - living labs

18

است كه در سطوح مختلف (مانند يك منطقه يا يك شهر) عمل كرده و به يكپارچهسازي همزمان فرآيندهاي پژوهش و نوآوري از طريق مشاركت بخشهاي عمومي و
خصوصي منجر ميشود.

شاخص راهبرد شهر هوشمند در يك نگاه

طرحهاي ابتكاري منفرد و اجتناب از اتخاذ يك روش غيريكپارچه

شمالي ،مركزي و جنوبي و  5كشور نيز در خاورميانه و آفريقا

و غيرمنسجم را بر عهده دارد .تعيين اهداف ،چارچوب زماني و

مورد مطالعه قرار گرفتند.

بودجه واقعگرايانه كامال ضروري است.
به عنوان نقطه شروع ايجاد يك راهبرد جامع شهر هوشمند،
توصيه ميكنيم از ابزار خودارزيابي آنالين و رايگان ما به آدرس
زير استفاده كنيد:
http://rb.digital/Smart CityStrategyIndex

* شهرهاي مورد مطالعه از شكل و وسعت متفاوتي

برخوردار بودند 18 :تا از اين شهرها جمعيتي زير يك ميليون

نفر 39 ،تا از اين شهرها جمعيتي بين  1تا  2ميليون و  30شهر
نيز جمعيتي بيش از  2ميليون نفر داشتند.

استفاده از اين ابزار ساده است :جزئيات مربوط به شهر خود را

* در اين مطالعه ،شهرهايي با قدرت اقتصادي مختلف مورد

وارد كرده و به يك سري سئواالت پاسخ ميدهيد .در مجموع،

بررسي قرار گرفتند :شهرهاي ثروتمند ،مانند سنگاپور (با سرانه

اين فرآيند حدود  30دقيقه طول ميكشد .پس از پر كردن فرم

توليد ناخالص داخلي  85209دالر آمريكا و قدرت خريد برابر)؛

خودارزيابي ،امتياز شاخص راهبرد شهر هوشمند خود را دريافت

شهرهاي متوسط ،مانند بارسلون (با سرانه توليد ناخالص داخلي

ميكنيد و سپس ،تيم ما با توجه به اطالعات دريافتشده ،يك

 34527دالر آمريكا) و كيپتاون (با سرانه توليد ناخالص داخلي

گزارش بازخوردي را ارائه ميكند و در آن يك رويكرد هوشمند

 13165دالر آمريكا) و شهرهاي نه چندان ثروتمند ،مانند

سفارشي را براي شهر شما پيشنهاد كرده و به حوزههاي احتمالي

بوبانسور در هند (با سرانه توليد ناخالص داخلي  6020دالر

براي بهبود شرايط اشاره ميكند .همچنين ،ما به مخاطبان

آمريكا).

خود اجازه دسترسي به منابع موجود در زمينه راهبردهاي شهر

هوشمند را ميدهيم .همكاري با برنامهريزان شهري ،اُپراتورهاي
زيرساخت و تامينكنندگان راهكارهاي بهينه موجب شده
ديدگاه منحصربهفردي در اين زمينه به دست آوريم .مخاطبان ما
ميتوانند به طيف وسيعي از بهترين روشها و راهكارهاي موجود

* معيارهاي ارزيابي :حوزههاي عملي (كه در ارزيابي نهايي 50

درصد تاثير دارند) ،برنامهريزي راهبردي (كه در ارزيابي نهايي

 30درصد تاثير دارد) و زيرساخت فنآوري اطالعات (كه در
ارزيابي نهايي  20درصد تاثير دارد)       .

* حوزههاي عملي به دامنه راهبردها و خدماتي اشاره ميكنند

در سراسر جهان دست يابند كه با استفاده از آنها ميتوانند

كه راهبرد كلي شهر هوشمند را تشكيل ميدهند .ما اين حوزهها

راهبرد شهر هوشمند خود را توسعه داده يا اصالح كنند.

را به  6زيرمجموعه با ارزش مساوي تقسيم كرديم :آموزش

شاخص راهبرد شهر هوشمند در يك نگاه:

هوشمند ،بهداشت هوشمند ،دولت هوشمند ،حمل و نقل
هوشمند ،انرژي هوشمند و ساختمانهاي هوشمند.

* در مطالعات ما 87 ،شهر در سراسر جهان تحت پوشش

* برنامهريزي راهبردي به توانايي هر شهر در اجراي راهبرد

قرار گرفتند .اين شهرها بر اساس راهبردهاي شهر هوشمند و

شهر هوشمند اشاره ميكند .اين برنامهريزي نيز به برنامه اجرايي

ساير سياستهاي منتشرشده خود انتخاب شدند.

و جدول زماني ( 30درصد) ،هماهنگي ( 30درصد) ،بودجه (20

* اين شهرها در قارههاي مختلف قرار داشتند 39 :كشور

درصد) و گروه هدف و دستاندركاران ( 20درصد) تقسيمبندي

در اروپا 26 ،كشور در آسيا و اقيانوسيه 17 ،كشور در آمريكاي

ميشود.
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* زيرساخت فنآوري اطالعات به بستر و امكانات موجود

نياز است ،يك سيستم همكاري افقي كه در آن دانش و منابع

مرتبط با فنآوري براي اجراي عمليات هوشمند در شهر اشاره

بخشهاي مختلف با يكديگر تركيب ميشوند.

ميكند .اين آيتم نيز به سياست فنآوري اطالعات شهر (70
درصد ) و اتصال اينترنت ( 30درصد) تقسيم ميشود.

مهمترين اجزاي تشكيلدهنده شهرهاي هوشمند عبارتند

* هر يك از اين معيارها از تعدادي زيرشاخص تشكيل شدهاند

از :انرژيهاي هوشمند و تجديدپذير؛ شبكههاي نسل آينده؛

كه بر اساس ميزان اهميت مشخصشده براي آنها در راهبرد

ساختمانهاي هوشمند؛ حمل و نقل هوشمند و از همه مهمتر،

شهر هوشمند ارزيابي شده و از امتياز ( 1حالتي كه اصال اشارهاي

دولت هوشمند.

به آنها نشده است) تا ( 5موضوع اصلي) را در بر ميگيرند.

* با استفاده از سيستم امتيازدهي مورد اشاره در باال ،امتياز

 -1شهرهاي هوشمند :روياهاي هوشمند

* سپس شهرها را رتبهبندي كرديم تا شاخص راهبرد شهر

و روند شهرنشيني از رشد سريعتري برخوردار شده است .در

نهايي هر شهر را از  100محاسبه كرديم.
هوشمند به دست آيد.

شهرهاي هوشمند فردا

نوشته پل باد

40

در حال حاضر ،نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي ميكنند

آينده ،بخش عمدهاي از مردم شهرنشين خواهند بود -تا سال
 70 ،2050درصد از جمعيت جهان در شهرها ساكن خواهند
بود -ولي در اينجا ،اين پرسش مطرح ميشود كه شهرهاي فردا
دقيقا به چه شكلي خواهند بود و اين كه زندگي هوشمند به چه
ترتيبي خواهد بود ،تا حد زيادي مشخص نيست.

چكيده :شهرهاي ديجيتال فردا محصول روياهاي امروز هستند.

در اين جا ،به چند نمونه از ويژگيها و سيستمهاي مورد استفاده

در حال حاضر ،جهان با چالشهاي متعددي مواجه است كه غلبه

در شهرهاي هوشمند اشاره ميكنيم :حمل و نقل عمومي

بر بسياري از آنها تنها با تغيير طرز فكر ما ممكن است .اكنون

بهينهتر و قابل پيشبينيتر خواهند شد؛ وسايل نقليه خودران

ما در مرحله مهمي قرار داريم و آينده ما بر اساس واكنشي كه به

كه خود قابليت پارك كردن دارند ،در سطح گستردهاي مورد

مشكالت امروز نشان ميدهيم و حركت موفق ما به سوي جهان

استفاده قرار خواهند گرفت؛ در پي جايگزيني وسايل نقليه برقي

ديجيتال ،شكل ميگيرد.

به جاي مدلهاي فعلي ،ميزان انتشار كربن كاهش خواهد يافت؛

يكي از عناصر مهم در جريان تحوالت آتي ،شكلگيري شهرهاي

و بهرهوري انرژي در خانهها افزايش خواهد يافت .همين حاال هم

هوشمند 41است كه بايد داراي معماري نرمافزاري و مخابراتي

تِلِهكنفرانس و ويدئوكنفرانس گسترش يافت ه و جايگزين سفرهاي

آزاد و منسجم بوده و از برنامههاي كاربردي هوشمند و شهروند-

تجاري شدهاند .بهداشت و سالمت الكترونيك و اتوماسيون

محوري كه در آينده گسترش خواهند يافت ،پشتيباني كنند.

(خودكارسازي) خانگي نيز مراقبتهاي بهداشتي هوشمند را با

اين برنامههاي كاربردي در زمينههاي منافع ملي و نيازهاي

كيفيت باالتري ارائه ميكنند و بدين ترتيب ،افراد مسنتر اين

اجتماعي ،مانند سالمت الكترونيك ،انرژي هوشمند و آموزش

امكان را دارند كه در خانه بمانند؛ دولت هوشمند نيز از يك سو

الكترونيك نيز كاربرد دارند .به منظور دستيابي به چنين هدفي،

هزينهها را كاهش داده و از سوي ديگر ،ايمني و بهرهوري را

اتخاذ يك رويكرد ميانبخشي به همراه رهبري قوي دولت

افزايش ميدهد.
40 - Paul Budde © Paul Budde Communication Pty Ltd
41- Smart Cities
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در نهايت ،شايد شاهد پيدايش ساختمانهاي بدون كربني باشيم

صنعت ،دولت ،رگوالتوري ،برنامهريزي شهري ،شركتهاي

كه قابليت تميز كردن خود را دارند و از مجموعهاي از منابع

تحقيقاتي و جامعه مدني بسيار حياتي است.

انرژي تجديدپذير استفاده ميكنند و نيروي استفادهنشده را

شكلگيري شهر هوشمند مستلزم يك نوع همكاري است .ما

به شبكههاي هوشمند نيرو باز ميگردانند .همچنين ،لوازم و

نميتوانيم به صورت كامال مجزا كاري را انجام دهيم ،ولي در

دستگاههاي برقياي به كار گرفته ميشوند كه به طور خودكار

كنار هم ميتوانيم به هر هدفي دست يابيم.

در مواقعي كه نيازي به آنها نيست ،خاموش ميشوند .شهرهاي

در حال حاضر ،كالنشهرها تحت فشارهاي مختلف شديدي قرار

هوشمند ،شهرهاي سبزي خواهند بود كه در آن ژنراتورهاي

دارند ،بنابراين ،درك اين كه جوامع شهري چه كاري ميتوانند

الكتريكي در صورت نياز ،نيرو را در اختيار مصرفكنندگان قرار

انجام دهند تا به بقاي خود ادامه داده و حتي در شرايط و محيط

ميدهند.

در حال تغيير موجود پيشرفت كنند ،كامال منطقي است.

پتانسيل برنامههاي كاربردي (اپليكيشنهاي) هوشمند نامحدود

زيرساختهاي مورد استفاده در اين شهرها براي مديريت آب،

است -حسگرهاي سالمت شخصي كه بر روي لباسها يا زير

انرژي ،تامين مواد غذايي ،حمل و نقل ،ارتباطات و ساختارهاي

پوست افراد كار گذاشته ميشوند ،به طور مداوم ،اطالعات و

اقتصادي و اجتماعي متزلزل و ناپايدار شدهاند .همچنين ،شهرها

آن واحد،
سيگنالهايي را به مراكز پزشكي ارسال ميكنند و در ِ

از جمله آلودهكنندههاي عمده به شمار ميآيند زيرا حجم زيادي

هشدارها يا تشخيصهاي مربوطه را ارسال ميكنند؛ دستگاههاي

از انتشارات دي اكسيد كربن را توليد ميكنند.

تشخيص هويت بيومتريك؛ دسترسي دائمي تلفنهاي همراه به

در عين حال ،از زمان پيدايش شهرها ،آنها تبديل به مركز

شبكههاي اجتماعي و اتصاالت ديجيتال افراد به اشياء .آموزش

دانش ،نوآوري و تعامل اجتماعي و اقتصادي شدند .آنها داراي

42

منبعي غني از سرمايه انساني هستند كه ميتوانند براي يافتن

هوشمند نيز امكان آموزش الكترونيكي و يادگيري سيار

را فراهم ميآورد .از سوي ديگر ،دستگاهها و خدماتي به كار

راهكارهاي مختلف مورد بهرهبرداري قرار گيرند.

گرفته ميشوند كه سالمندان و معلوالن را هدف قرار داده و نقش

تمركز بر يافتن راهكارهاي ملي در داخل شهرها نيز ميتواند

اجتماعي آنها را پررنگتر ميكنند.

به شناسايي بسياري از مشكالت فعلي كمك كند .در مقايسه با

روياهاي ديجيتال امروز به واقعيت تبديل خواهند شد -نه تنها

دولتهاي ملي ،شهرها از موقعيت بهتري براي بررسي رويكردهاي

در كشورهاي پيشرفته توسعهيافته ،بلكه در كشورهاي در حال

نبخشي برخوردارند و از طريق آنها ميتوان با تركيب دانش
ميا 

توسعه .دسترسي دائمي به باند پهن جهاني در نقاط مختلف از

بخشهاي مختلف و شناسايي مشكالتي كه در حال تجربه آنها

راههاي مختلفي امكانپذير ميشود :از طريق مديريت طيف

43

هستيم ،به دنبال سطح همكاري باالتري باشيم.

(فركانسهاي راديويي) به منظور آزاد كردن منبعي كه نياز

ايجاد شهرهاي هوشمند در محيطهاي گرينفيلد 44به اندازه

روزافزون به آن همواره در حال افزايش است و انتقال آن به

45

كافي دشوار خواهد بود ولي تغيير شكل يك محيط براونفيلد

دنياي تلفنهاي هوشمند كه در زمينه تبادل اطالعات و ويدئوها

به مراتب دشوارتر است و به جز حالتي كه شهرها و شهروندان

پيشرفت قابل توجهي كردهاند يا ايجاد مدلهاي سرمايهگذاري

مستقيما در اين فرآيند مشاركت داشته باشند ،تقريبا هيچ

جديد بر اساس اشتراك زيرساختها؛ يا فنآوريهاي بيسيم

اميدي به موفقيت آنها نيست.

نسل بعدي .همكاري اوليه همه دستاندركاران از بخشهاي
42 - e-learning and m-education
43 - spectrum management
توسعهنيافته = 44 - Greenfield
قبال توسعهيافته ولي بالاستفاده = 45 - Brownfield
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اگر قرار است شهري در عرصه هوشمندسازي پيشگام شود،

* جمعاوري دادهها و دستگاههاي نگهداري/بايگاني؛

بايد از اين نكته اطمينان حاصل شود كه همه بخشهاي آن به

* مديريت آزاد و هماهنگ كالندادهها 47و دسترسي از طريق   

شيوهاي بهينه و كارآمد عمل ميكنند -كه در حال حاضر ،بيشتر

   پلتفرمهاي خدماتي؛

شهرها فاقد چنين ويژگياي هستند.

* وجود يك سيستم اطالعات منسجم و شهروند-محور.

 -2سه ركن شهرهاي هوشمند

زماني كه اين بلوكهاي ساختماني در جاي خود قرار گيرند،
ايجاد و حفظ برنامههاي كاربردياي (اپليكيشنهايي) كه

پيشرفتهاي قابل توجهي در زمينه توسعه شهر هوشمند صورت

ميتوانند بيشترين بهره را از منابع ،داراييها و موقعيت شهر به

گرفتهاند .يكي از موارد ضروري درباره ايده شهر هوشمند و

عمل آورند ،امكانپذير ميشود.

عناصر تشكيلدهنده آن ،اطالعرساني بهتر به شهروندان عادي

سپس ،امكان توسعه يك ديدگاه بلندمدت براي يكپارچهسازي

درباره آنها است .براي پشتيباني از جوامعي كه تغيير را آغاز

منسجم بلوكهاي ساختماني معماري شهر هوشمند (زيرساخت

كردهاند ،بايد اطالعات بسيار مهم و فرآيندهاي ارتباطي به كار

نرمافزاري و مخابرات ،مراكز دادهها ،شبكه حسگرها و غيره) و

گرفته شوند.

طرحهاي ابتكاري ميانمدت و كوتاهمدت ويژه هر بخش (سالمت

به طور خالصه ،شهر هوشمند بايد بر مبناي سه ركن اصلي

الكترونيك ،حمل و نقل الكترونيك و غيره) فراهم ميشود.

ساخته شود:

شهرها بايد به طور ويژه موارد زير را در برنامههاي خود مدنظر

الف -ارتقاي قابل توجه كيفيت زندگي در سطحي عالي و ارائه

قرار دهند:

خدمات مناسب به شهروندان؛
ب -ترويج توسعه پايدار از طريق مديريت هماهنگ خدمات

    -اعتقاد به اين موضوع كه شهر هوشمند مستلزم درك دقيق    

عمومي كه موجب افزايش بهرهوري و صزفهجويي در انرژي

      ساكنان و ارائه خدمات سفارشي است؛

ميشود؛

   -درك موضوع تعامل ميان طرحهاي بخشهاي عمومي و   

ج -كار در زمينه توسعه اقتصادي و ايجاد كسب و كارها و

       خصوصي در حوزههاي شبكه و برنامههاي كاربردي ،مستلزم

فعاليتهاي خالقانه ،به طوري كه شهر به عنوان يك بازيگر مهم

      استفاده از نوآوري به عنوان اصل محوري است؛

در جريان توسعه خدمات جديد باقي بماند.

     -بررسي نظاممند عناصري كه به طور داخلي مديريت ميشوند

بنابراين ،شهر هوشمند بر معماري نرمافزار و مخابرات آزاد و

     در كنار عناصري كه برونسپاري شدهاند در همه اليههاي

يكپارچه تكيه دارد كه مبناي توسعه برنامههاي كاربردي

     معماري؛

(اپليكيشنهاي) شهروند-محور به شمار ميآيند.

    -ادغام مدلهاي جديد كسب و كار كه اطالعات عمومي را به  
    عنوان منبعي ضروري در فرآيند كسب حداكثر منافع از

به طور خاص ،اين فرآيند شامل موارد زير است:

     اقداماتي كه در يك شهر انجام ميشوند ،در نظر ميگيرند.

* دسترسي به شبكههاي باند پهن ثابت و بيسيم فوق سريع؛
* ايجاد شبكهاي مبتني بر حسگرهاي ماشين به ماشين،46

)46 - machine-to-machine (M2M
47 - Big Data
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 -3اجزاي كليدي شهرهاي هوشمند

“آيا زمان كافي در اختيار داريم؟ آيا حداقل در يك دهه آينده،

يك شهر هوشمند بايد حوزههاي زير را شناسايي كرده و از آنها

شاهد افزايش شديد در مصرف سوختهاي فسيلي خواهيم بود؟

سود جويد:

آيا اين موضوع بر اقليم سياره ما تاثير خواهد گذاشت؟”

 -3.1انرژي هوشمند

دانشمندان نظر بسيار روشني در اين رابطه دارند .آنها معتقدند
اين شرايط تاثير ويرانكنندهاي بر جهان خواهد داشت .موضوع

بسياري از كشورها در حال افزايش قيمتهاي انرژي هستند

ترسناك اين كه تا زماني كه كشورهاي در حال توسعه با روند

و اين وضعيت تا حدي موضوعات مهمي ،از جمله پايداري،

فعلي به راهاندازي ژنراتورهايي كه با سوخت فسيلي كار ميكنند،

انرژيهاي تجديدپذير ،بهرهوري انرژي ،تغيير شكل صنعت و

به توسعه زيرساختهاي انرژي خود ادامه دهند ،بعيد است

موارد مشابه ديگر را تحتالشعاع قرار ميدهد.

شاهد كاهش قابل توجهي در انتشارات دي اكسيد كربن باشيم.

در جريان تجزيه و تحليل اين وضعيت ،مشخص شد كه در

همانطور كه چنين تحوالتي براي ساخت اقتصادهاي غربي در

واقع ،اين قيمت انرژي نيست كه موجب چنين افزايشي ميشود.

 100سال گذشته الزم بودهاند ،در حال حاضر ،اين شرايط براي

در واقع ،انرژي هنوز بسيار ارزان است و به طور كلي ،بخش

اقتصادهاي در حال توسعه صادق است .اين شكوفايي وابسته به

عمدهاي از آن از منابع بسيار متفاوتي تامين ميشود -از جمله،

دسترسي به انرژي ارزان است  .

سوختهاي فسيلي قديمي ،اورانيوم ،زمينگرمايي و غيره .افزون
بر اين ،فرصت استفاده از انرژيهاي خورشيدي و باد نيز وجود

 -3.1.1انرژيهاي تجديدپذير

دارد ،بنابراين ،دليلي براي ترس از افزايش هزينه سنگين به دليل

همه با اين موضوع موافق هستند كه بهترين راهكار ،حركت

كمبود قابل توجه انرژي وجود ندارد.

به سوي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در اسرع وقت است،

همچنين ،بايد به اين حقيقت توجه كنيم كه هند و چين هر

حتي با وجود اين كه اين فنآوريها هنوز به طور كامل به تكامل

هفته در حال افتتاح ژنراتورهاي ذغالسنگي جديدي هستند.

نرسيدهاند و مدت زماني طول ميكشد تا اين تغيير رخ دهد.

در نتيجه ،اين دو كشور هر آنچه را كه كشورهاي ديگر

ولي اگر اين موضوع را دنبال كنيم و از لحاظ تغييرات اقليمي

جهان در رابطه با انرژي پاك ميگويند ،نفي ميكنند .يكي از

خوششانس باشيم ،هنوز هم اين امكان وجود دارد كه بتوانيم

اقدامات اميدبخش اين كشورها حركت به سوي استفاده از گاز

بهموقع ،به سمت استفاده از انرژيهاي تجديدپذير حركت كنيم.

براي ژنراتورهاي جديد است كه با وجود انتشار مقادير زيادي

با اين حال ،واقعيت اين است كه دانشمندان درباره توانايي ما در

دي اكسيد كربن ،بسيار بهتر از ذغالسنگ است .چين نيز در

انجام واكنش مناسب و بهموقع ترديد دارند.

عرصه استفاده از فنآوري انرژي خورشيدي در جهان پيشتاز

شبكههاي هوشمند چه ارتباطي با اين موضوع دارند؟

است و سرمايهگذاري اين كشور در زمينه استفاده از انرژيهاي

شبكههاي هوشمند يكي از اركان اصلي شهرهاي هوشمند

تجديدپذير بسيار بيشتر از سرمايهگذاري صورتگرفته در

به شمار ميآيند .در سطح جهان ،سرمايهگذاري كمي در

بسياري از اقتصادهاي پيشرفته در جهان است.

زمينه زيرساختهاي خدمات عمومي صورت گرفته است .اين

البته ،در اين ميان يك پرسش چند ميليون دالري وجود دارد:

زيرساختها ناكافي ،منسوخ و به شدت نيازمند ارتقاي سطح
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هستند .جديدترين پيشرفت صورتگرفته در اين زمينه ،ايده

پيدا خواهد كرد.

استفاده از شبكههاي هوشمند است .با استفاده از حسگرها

به عبارت ديگر ،ارزش شبكه تنها تحويل انرژي توليدشده به

و ساير تجهيزات ،يك نشاني آي پي 48هوشمند به شبكه برق

صورت مركزي نخواهد بود (كه اساسا توسط جزء قيمت انرژي

اختصاص مييابد .اين نشاني آي پي امكان مديريت بسيار بهتر

تامين ميشود) بلكه ارزش آن به وجود عملكردهاي شبكه

را به يوتيليتيها (شركتهاي خدمات عمومي) ميدهد و در

هوشمند بستگي دارد .اين شبكه توسط بسياري از برنامههاي

عين حال ،از هدررفت و قطع برق جلوگيري كرده و به حذف

كاربردي (اپليكيشنها) مورد استفاده قرار ميگيرد ،از جمله:

بار و استفاده مشتريان از اطالعات داخلي و ابزار بهينهاي مانند

* مديريت توليد پراكنده؛

كنتورهاي هوشمند براي مديريت بهتر مصرف انرژي خود كمك

* معامله انرژي تجديدپذير؛

ميكند .افزون بر اين ،يوتيليتيها قادر خواهند بود انتشار كربن

* مديريت وسايل نقليه الكتريكي؛

خود را كاهش دهند كه فرصتهاي جالبي را در بازار تجارت

* گسترش شبكه هوشمند و توسعه آن به خانهها و كسب و

كربن در اختيار آنها قرار ميدهد.

   كارها؛

بيشترين دليل براي افزايش قيمتهاي اخير ،به هزينه شبكهها

* ارائه همزمان جمعاوري و تجزيه و تحليل دادهها و در دسترس

و سيستمهاي الزم براي انتقال انرژي به كاربران در بهينهترين

   قرار دادن اين دادهها براي كاربران مجاز؛

حالت ممكن ارتباط دارد .بنابراين ،از ديدگاه هزينهاي مطمئنا

* خدمات شبكه ارزش افزوده در رابطه با صدور صورتحساب،

بايد نقش شبكه را در ارتباط با افزايش قيمت مدنظر قرار داد.

   خدمات مديريت شبكه براي طرفهاي جديد درگير در توليد

ولي شايد نبايد اين كار را به شيوهاي خطي انجام داده و گذشته

   انرژي و غيره.

و آينده را مقايسه كرد.

اين بدان معني است كه الگوي كسب و كار براي اُپراتورهاي

با توجه به اين كه هر روز افراد بيشتري سيستمهاي فتوولتائيك

شبكه از صرفا فروش و تحويل انرژي به نقش پيچيدهتر مديريت

( )PVرا بر روي بامها ساختمانهاي خود نصب ميكنند ،بايد

انرژي تكامل مييابد .هر گونه توسعه شبكه هوشمند بايد با در

توجه زيادي به سيستمهاي انرژي پراكنده 49معطوف شود كه به

نظر گرفتن آينده صورت گيرد.

خيابانها و محلهها اين امكان را ميدهند كه به توليدكنندگان

در حال حاضر ،چندين كشور وجود دارند كه زيرساختهاي

انرژي تبديل شوند .در حالي كه برخي از افراد از اين سيستمها به

هوشمند را به عنوان محور اصلي سياستهاي انرژي خود قرار

عنوان “سيستمهاي مستقل از شبكه ”50ياد ميكنند ،ما توصيف

دادهاند زيرا آنها اين زيرساختهاي هوشمند را براي مرتبط

متفاوتي از آن داريم .مسلما نياز به انجام تغييرات در وضعيت

ساختن سياستهاي مختلف و توسعههاي خالقانه بسيار مهم و

شبكه و بررسي شرايط سرمايهگذاري به منظور اطمينان از تبديل

كليدي به شمار ميآورند .آلمان ،هلند و كشورهاي اسكانديناوي

آن به يك سيستم بههمپيوسته كه ميتواند نقشي محوري را در

در اين حوزه پيشتازند و آلمان سرمايهگذاري سنگيني را در

توزيع انرژي ايفا كند -مانند مبادالتي كه در خدمات اينترنتي و

اين زمينه انجام داده است .در آلمان ،هزينه كل سرمايهگذاري

مخابرات صورت ميگيرند -احساس ميشود .در ابتدا ،استفاده از

در انرژي در حدود يك سوم توليد ناخالص داخلي ( )GDPاين

اين سيستم محدود خواهد بود؛ با اين وجود ،به مرور زمان اين

كشور است.

استفاده قابل توجهتر خواهد شد و در نهايت كامال نقشي محوري
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پروتكل اينترنتي = 48 -ip
به توليد نيرو در نقطه مصرف اشاره ميكند .به عبارت ديگر ،توليد برق در خود سايت به جاي استفاده از شبكه سراسري كه موجب كاهش هزينه = 49 - Distributed generation
پيچيدگي ،وابستگي متقابل و عدم بهرهوري مرتبط با انتقال و توزيع نيرو ميشود
50 - Off Grid
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 -3.2شبكههاي نسل آينده مخابرات و باند پهن

استراليا نخستين كشوري بود كه به لطف رهبري و آيندهنگري

دومين مولفه كليدي يك شهر هوشمند ،زيرساخت مخابراتي

دولت ،چشمانداز اهداف ملي خود را سازماندهي و اعالم كرد.

آن است .شبكههاي مخابراتي جهان دستخوش تغيير و تحوالت

خيلي زود آمريكا نيز اين روند را در پيش گرفت و در حال

فوقالعادهاي شدهاند .در سالهاي اخير ،سرمايهگذاري در

حاضر تبديل به يك رهبر واقعي در اين حوزه شده است .هلند،

شبكههاي نسل آينده 51و شبكههاي ملي باند پهن 52كه از فيبر

نيوزلند و چند كشور ديگر نيز اقدامات موثري را در اين زمينه

نوري ساخته شدهاند -به منظور پاسخگويي به تقاضاي روزافزون

انجام دادهاند .در حال حاضر ،نوآوريهاي اقتصادي و بينبخشي

مصزفكنندگان به استفاده از برنامههاي كاربردي نيازمند باند

از جمله آيتمهاي كليدي در دستور كار سياسي اين كشورها به

پهن -افزايش يافته است.

شمار ميآيند .هيچ دستور كار كلي و مشخصي وجود ندارد و هر

بهداشت و سالمت الكترونيك ،آموزش الكترونيك ،رسانهها و

يك از اين كشورها از موقعيت منحصربهفردي برخوردار هستند

پايداري نيز از جمله داليل كليدياي هستند كه موجب نياز

و گزينههاي خاص خود را پيش رو دارند و پس از تجربه شرايط

بيشتر كشورها به شبكههاي نسل آينده شدهاند .پروتكل اينترنتي

موجود ،اطالعات و تجربيات خود را در اختيار كشورهاي ديگر كه

محور اصلي اين شبكهها است زيرا استفاده از الگوهاي كسب

درگير شرايط مشابهي هستند ،قرار ميدهند .چنين چشماندازي

و كار مقرونبهصرفه سهتايي و يكپارچهسازي صدا ،دادهها و

موجب شكلگيري راهبردهاي اجتماعي و اقتصادياي ميشود

ويدئو را تسهيل ميكند .اگر ميخواهيم يك ساختار باند پهن

كه بايد در جريان طراحي و معماري زيرساخت مدنظر قرار گيرند.

ملي مقرونبهصرفه و بهينه را براي اين خدمات ايجاد كنيم،

همچنين ،شبكههاي آزاد امكان استفاده چندگانه را نيز فراهم

به مجموعه مناسبي از داراييهاي زيرساخت ملي نياز است .در

ميآورند .زيرساخت آنها ميتواند براي طيف متنوعي از

بازارهاي در حال توسعه ،مخابرات نسل بعد در درجه اول به

كاربردهاي هوشمند اجتماعي (بهداشت و سالمت ،آموزش و

شكل شبكههاي بيسيم ( )LTE/WiMAX53مورد استفاده قرار

پرورش ،شبكههاي هوشمند ،رسانهها و غيره) مورد استفاده قرار

ميگيرد.

گيرد .شبكههاي آزاد گام بعدي در جريان تكامل زيرساختهاي

مهمترين عنصر در موفقيت شبكههاي ملي باند پهن ،شركت

مخابراتي هستند زيرا به كاربران امكان كنترل كامل خدمات

زيرساختي است كه اين شبكه را اداره ميكند .آنها بايد

و برنامههاي كاربردي را كه از طريق زيرساختهاي پهنباند

تصميمات كليدي را درباره طراحي و معماري خدمات آزاد

پرسرعت فراهم ميشوند ،ميدهد .پيدايش شبكههاي آزاد به

عمدهفروشي كه پايه و اساس اين زيرساخت جديد محسوب

معناي آزادسازي زيرساختهاي مخابراتي نيز هستند .جانمايي و

ميشود را حداقل براي  25سال آينده اتخاذ كنند .در اينجا،

معماري شبكه آزاد بايد به گونهاي باشد كه زيرساخت ،خدمات و

نكته مهم تسهيل ديدگاه تعيينشده توسط دولتها است كه

ارائهدهندگان محتوا بتوانند كيفيت باالتر و محصوالت و خدمات

شامل استفاده چندمنظوره از شبكه توسط بخشهاي ديگر ،از

ممتاز متنوعي را ارائه كنند.

جمله ،بهداشت و سالمت ،آموزش و پرورش ،انرژي و غيره است.

همه را هكارهاي ممكن بايد به كار گرفته شوند تا حداكثر استفاده

در عين حال ،شركت بايد مطمئن شود كه به صورت يك شركت

از زيرساختها و منابع موجود به عمل آيد .مناطقي كه در آنها

زيرساخت باقي ميماند و به شركت مخابراتي ديگري تبديل

خدماتي ارائه نميشوند يا ارائه خدمات در سطح پاييني قرار

نميشود.
)51 - Next Generation Networks (NGNs
)52 - National Broadband Networks (NBNs
فناوری تکامل بلندمدت /وايمكس = 53- Long Term Evolution

25

شهرهاي هوشمند فردا

دارند بايد در اولويت قرار داده شوند .جوامع و شوراهاي محلي
ميتوانند نقشي كليدي را در اين زمينه ايفا كنند .خدمات باند

 -3.4ساختمانها و خانههاي هوشمند

پهن بيسيم نيز از اهميت فوقالعادهاي برخوردارند .پروژههاي

در بسياري از شهرها در سراسر جهان ،وجود مناطق پرتراكم

اوليه ميتوانند به عنوان آزمايشي براي برنامههاي كاريردي

كامال عادي است و در حال حاضر ،توجه و تالش به سوي پايدارتر

ميانبخشي مورد بررسي قرار گيرند.

ساختن اين سبك زندگي معطوف شده است .نوآوريهاي
صورتگرفته در عرصه فنآوري ،از جمله ،استحصال و استفاده

 -3.3دولت هوشمند

مجدد از آب ،59استفاده از انرژي خورشيدي و دستگاههاي

زيرساختهايي كه در قسمت قبلي به آنها اشاره شد ،مستلزم

گرمايشي و سرمايشي داراي مصرف بهينه انرژي و سيستمهاي

توجه دولتهاي سراسر جهان هستند .دولتها بايد زيرساختهاي

حمل و نقل شهري پايدار نيز در دستور كار بسياري از دولتها

قديمي را نوسازي كرده و راهبردها و فرآيندهاي جديدي را به

قرار گرفتهاند.

كار بندند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي جوامع باشند .دولتهايي
كه رويكرد هوشمندي را اتخاذ كردهاند در اين زمينه پيشتاز
ت هوشمند” مورد اشاره قرار ميگيرند.
هستند و با عنوان “دول 
اين حوزه نوظهور است و براي موفقيت جوامع هوشمند عنصري
كليدي به شمار ميآيد .در مطالعهاي كه توسط موسسه پايك
ريسرچ 54صورت گرفت ،برآورد شد كه در سال  ،2011بازار
جهاني فنآوري دولت هوشمند ارزشي معادل  106ميليون دالر
داشت كه اين رقم در سال  2017به  2/5ميليارد دالر رسيد .بين
سالهاي  2011تا  ،2017مجموع سرمايهگذاري صورتگرفته
در اين حوزه در كل جهان بالغ بر  4/8مييليارد دالر بود.
موسسه پايك ريسرچ آمريكاي شمالي را در زمينه توسعههاي
صورتگرفته در اين بازه زماني پيشتاز دانست ،در حالي كه اروپا
و آسيا و اقيانوسيه با فاصله كمي به دنبال آن قرار دارند      .
در سالهاي آتي ،استفاده و مديريت كالندادهها 55يكي از نقاط
تمركز كليدي دولتها خواهد بود .افزون بر اين ،خدمات بسيار
كاربردي و متنوعي از طريق تلفنهاي همراه ارائه شده و رايانش
ابري 56نيز با توسعه شبكه يكپارچه خواهد شد .تاثير اينترنت
اشياء 57و تحوالت صورتگرفته در حوزه ماشين به ماشين 58نيز
يكي از مالحظات كليدي اين بخش خواهد بود.
56 - cloud computing
59 - water harvesting and re-use
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55 - Big Data
58 - M2M

54 - Pike Research
)57 - Internet of Things (IoT
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خانههاي هوشمند

 -3.5حمل و نقل هوشمند

سيستمهاي حمل و نقل هوشمند 60شامل طيف وسيعي از
فنآوريهاي اطالعات مبتني بر ارتباطات بيسيم و باسيم

خانههاي هوشمند مجهز به وسايلي هستند كه از سيستمهاي

هستند كه ميتوان آنها را با زيرساخت حمل و نقل و وسايل

هوشمند يكپارچه الزم براي مديريت و تبادل اطالعات برخوردارند.

نقليه يكپارچه كرد.

اگر چه سيستمهاي خودكار ارائهشده در گذشته بيشتر به عنوان

از ديرباز زيرساخت شبكههاي جادهاي ساخته و تعمير و نگهداري

وسايلي بازاريابي ميشدند كه به ارتقاي سطح زندگي كمك

ميشد و مديريت فعال كمي در مورد نحوه استفاده از آن صورت

ميكنند ،در سالهاي اخير ،سيستمهاي امنيتي ،انرژي و كنترل

ميگرفت .سرمايهگذاري در زيرساختهاي هوشمند به مديران

دسترسي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار شده و در سطح

جادهاي اجازه ميدهد آگاهي بيشتري در مورد چگونگي استفاده

گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرند .همچنين ،همگام با

از راهها و بهينهتر كردن آن داشته باشند.

افزايش تقاضا براي يكپارچهسازي سيستمهاي خودكارسازي

از جمله تحوالت صورتگرفته در زمينه حمل و نقل هوشمند

با اينترنت ،نشانههايي از بلوغ در بازار به چشم ميخورد .در

ميتوان به وسايل نقليه هوشمند كه ميتوانند با يكديگر و با

واقع ،حتي تقاضاي فعلي براي كاربردهاي ساده موجب شده تا

شبكه هوشمند در ارتباط باشند ،و انجام اقدامات الزم براي

ارائهدهندگان خدمات باند پهن ،محصوالت شبكهاي خانگي را

بهبود ايمني و عمليات بهينه اشاره كرد .وسايل نقليه بهينه نه

در مجموعه بستههاي نصب خود بگنجانند و حتي در برخي

تنها شامل خودروها ميشوند ،بلكه كاميونها ،قطارها ،ترامواها و

موارد آنها را به صورت رايگان با سيستمهاي موجود در خانهها

اتوبوسهاي هوشمند را نيز در بر ميگيرند.

يكپارچه كنند .از جمله كاربردهاي هوشمند خانگي ميتوان

فنآوريهاي مربوط به وسايل نقليه هوشمند مربوط به آينده

به سرگرمي ،ارتباطات ،كنترل آب و هوا و انرژي ،سيستمهاي

نيستند .تقريبا همه ما با ترمزهاي ضدقفل آشنا هستيم كه در

امنيتي ،منابع انرژي جايگزين ،وسايل صفر-انرژي ،روشنايي

آن خودرو به صورت هوشمند ابتدا فكر كرده و سپس نسبت به

و ُرباتيك اشاره كرد .امكانات كار از راه دور (دوركاري) عنصر
مهم ديگري در طراحي خانههاي هوشمند هستند .در سالهاي

شرايط موجود واكنش نشان داده و به نحو ايمنتر و مطمئنتري
نسبت به انسان ترمز ميگيرد .البته ،فنآوريهاي پيشرفتهتري

اخير ،اصطالح “صفر-انرژي” نيز به نحو روزافزوني در تعريف

نيز وجود دارند ،مانند سيستم كروز كنترل تطبيقي 61كه سرعت

خانههاي هوشمند مورد استفاده قرار ميگيرد .انتشار انرژي

و فاصله خودرو را با فاصلهاي ايمن تنظيم ميكند و سيستمهاي

در اين ساختمانها صفر است .انتشارات كرن ناشي از مصرف

ناوبري پويا 62كه بر اساس دادههاي دريافتي ،بهترين مسير را

سوختهاي فسيلي در داخل يا خارج از سايت اين ساختمانها با

براي رسيدن به مقصد محاسبه ميكنند.

مقدار توليد انرژي تجديدپذير در سايت اين ساختمانها متعادل

در حال حاضر ،پروژههاي هيجانانگيز زيادي در زمينه حمل

ميشود .اين انتشارات شامل انتشارات كربن توليدشده در جريان

و نقل هوشمند در سراسر جهان وجود دارند و وسايل نقليه

احداث اين ساختمانها نيز ميشود   .

برقي و خودروهاي هوشمند تبديل به واقعيتي شدهاند كه
)60- Smart transport systems or intelligent transport systems (ITS
61- adaptive cruise control
62- dynamic navigation systems
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صدها هزار نمونه از آنها در كشورهاي مختلف قابل مشاهده

خودروهاي برقي

و سازندگان تالش ميكنند راههايي را پيدا كنند كه نيروي الزم

جالب توجه است كه خودروهاي برقي پديده جديدي نيستند.

براي حركت خودروها بر اساس فنآوريهاي شبكهاي و بيسيم

در واقع 30 ،سال نخست صنعت خودرو تحت سلطه خودروهاي

تامين شود .در حال حاضر ،زيرساخت الزم براي چنين شبكههاي

برقي بود .نخستين خودروهاي برقي در سال  1897مورد

حمل و نقلي فراهم نيست .ايستگاههاي كمي براي شارژ وجود

استفاده قرار گرفتند .اين خودروها عمدتا به عنوان خودروهاي

دارند و شبكههاي الكتريكي قابليت پاسخگويي به اين حجم از

تجاري مورد استفاده قرار ميگرفتند و تا دهه  1920تاكسيها

خودروهاي هوشمند را ندارند .به منظور پيشرفت در اين زمينه،

برقي بودند .برخي از خودروهاي برقي تجاري حتي تا دهه 1940

به سياستهاي زيرساخت هوشمند هماهنگتري نياز است.

نيز همچنان مورد استفاده بودند .با پيدايش موتورهاي احتراقي،

هستند .راهكارهاي شارژ مجدد به دقت در دست بررسي هستند

صنعت خودرو توسعه يافت و خودروها قادر شدند مسافتهاي
طوالني را طي كنند .شبكه توزيع بنزين تثبيتشد ه و نخستين
خودروهاي شخصي صرفا براي تفريح مورد استفاده قرار گرفتند،
بنابراين ،سفر به نقاط مختلف كشور يكي از اولويتهاي اصلي
براي نخستين رانندگان بود .در آن زمان ،برق در خارج از شهرها
هنوز يك پديده جديد محسوب ميشد .بازار عمده خانههاي
مسكوني خيلي زود نسبت به خودروهاي برقي بيتوجه شد و
بعد از جنگ جهاني اول ،بيشتر خودروهاي شخصي بنزيني
شدند .پس از بحران نفت در دهه  ،1970مجددا توج ه به سوي
خودروهاي برقي جلب شد ولي صنايع خودرو و نفت -در حالي
كه به صورت كالمي حمايت خود را از اين موضوع اعالم كردند-
در عمل هيچ حمايت جدياي را از خودروهاي برقي به عمل
نياوردند .در دهه  ،1990يك طرح خالقانه بسيار نويدبخش در
كاليفرنيا شكل گرفت و موجب ورود خودروهاي برقي جديد با
طراحي زيبا به بازار شد .با اين وجود ،يك بار ديگر صنايع نفت و
خودروي آمريكا توانستند اين پروژه را تضعيف كنند و در نهايت،
آخرين خودروي برقي در سال  2005به معناي واقعي كلمه
نابود شد .در همين حال ،ژاپن به توسعه خودروهاي برقي ادامه
داد .تجربه و تاريخچه خودروهاي برقي نشان داده است كه يك
راهحل كلي و جامع در اين زمينه وجود ندارد و اتخاذ يك رويكرد
متعادل براي اطمينان از حركت در مسير درست ضروري است    .
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 -4راهبردهاي جوامع هوشمند

اين كار را ميتوان در ارتباط با بالياي طبيعي ،گرههاي

ايده خانهها ،جوامع و شهرهاي هوشمند طيف وسيعي از سياستها

ترافيكي ،قيمت انرژي ،بهرهوري ساختمانها ،اطالعات

و راهبردها را در بر ميگيرد كه بايد به طور موازي با يكديگر

بهداشت شخصي و غيره نيز انجام داد.

توسعه يابند .جوامع ،انرژي ،حمل و نقل و غيره به زيرساخت

در حال حاضر ،اكثر اين اطالعات به صورت جداگانه جمعآوري و

هوشمند نياز دارند .هوشمندي به معناي توانايي جمعآوري

در سيستمهاي نامناسب ذخيره شده و در بيشتر زمانها با ديگران

دادهها ،تجزيه و تحليل آنها و ارائه بازخورد هوشمندانه است.

به اشتراك گذارده نميشوند .بسيار بعيد است كه اين مجموعههاي

اين پيشرفتها با عنوان اينترنت اشياء ( )IoTمورد اشاره قرار

جداگانه به آساني بپذيرند كه با يكديگر كار كنند .آنها به درست يا

ميگيرند و متشكل از عناصر پردازش ماشين به ماشين؛ ارائه

به غلط مواردي مانند امنيت ،حريم خصوصي ،قابليت اعتماد و غيره

دادهها به صورت همزمان و مديريت كالندادهها است.

را بهانه ميكنند .تنها يك رهبر در راس كار (مانند رئيس جمهور،

ارتباطات يك عنصر ضروري در همه فعاليتهاي هوشمند است.

نخست وزير ،امير و )....ميتواند رهبري كلي الزم را براي ايجاد

در حال حاضر ،بخشهاي مختلف به صورت جداگانه و مستقل

سياستهاي ميانبخشي كه زيرساختهاي مختلف و سياستهاي

از يكديگر عمل ميكنند كه اين وضعيت منجر به هدررفت

كاربردي را يكپارچه ميسازند ،دارا باشد.

مالي و عدم قابليت همكاري بخشهاي ديگر با هم ميشود .در

در صورتي كه چنين نهادي تاسيس شود ،ميل به همكاري در

صورت عدم وجود سياستهاي دولتي صحيح براي هدايت واقعي

بخشهاي مختلف صنعتي افزايش مييابد و اين بخشها طبق

بخشهاي مختلف در جهت بهاشتراكگذاري زيرساختهاي

سياستها ،دستورالعملها و مقررات واضح و روشن عمل خواهند كرد.

خدمات عمومي ،هيچ اتفاق “هوشمندي” در آينده نزديك رخ

دولتها ميتوانند با اتخاذ سياستهاي مختلف ،اين روند را بهبود

نخواهد داد .ما اين حالت را رويكرد ميانبخشي ميناميم .به

بخشند ،از جمله ،سياستهايي كه بخشي از بودجههاي بخشهاي

رهبري از باال نياز است تا بخشهاي مختلف به نحوي هدايت

مختلف (بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش ،انرژي ،محيط زيست

شوند كه به همكاري با يكديگر بپردازند ،زيرساختهاي خود را به

و حمل و نقل) را براي توسعه خدمات الكترونيكي اختصاص دهند.

اشتراك گذارند و خدمات بينقص و يكپارچهاي را براي مشتريان

صنايع خصوصي با استفاده از ايجاد انگيزههاي مثبت ،راهبردهايي

فراهم كنند .اين كار مستلزم مشاركت دو گروه زير است:

را توسعه ميدهند و راههايي را براي بخش عمده سرمايهگذاري

• •مردم -و توانمندسازي آنها براي تحت كنترل گرفتن ،به

مورد نياز جهت ايجاد اين سيستمهاي هوشمند مييابند.

عنوان مثال ،مديريت مصرف انرژي خود ،بهداشت و سالمت

به تفكر و همكاري ميانبخشي نياز است تا در مسير دستيابي به

الكترونيكي ،آموزش الكترونيكي و غيره ،و

مرحله بعدي تكامل موفق بود .در اينجا ،بايد توجه ويژهاي به

• •اشياء -مانند حسگرها و دستگاههايي كه دادهها را

اهميت بررسي سيستمهاي مختلف براي ايجاد همافزايي مبذول

آن واحد پردازش ميكنند .دادههاي
جمعآوري و در ِ

شود .بسياري از مسئوالن راههاي جديدي را براي استفاده از

تركيبي دريافتشده از اداره هواشناسي ،مقامات حمل

فرصتهاي موجود براي استفاده صنايع مرتبط با فنآوري

و نقل ،شركتهاي انرژي و مقامات محلي ميتوانند

اطالعات و ارتباطات از شبكههاي ارتباطي جديد ،بهداشت و

(به صورت همزمان) مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا

سالمت الكترونيك ،يادگيري الكترونيك ،شبكههاي هوشمند و

اطالعات را به صورت فوري در اختيار كاربران قرار دهند.

موارد مشابه ديگر يافتهاند .از اين فرصتها ميتوان براي توسعه
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زيرساختها -جادهسازي ،سيستمهاي فاضالب ،لولههاي آب و

   	  پرده كركرههاي هوشمند ،سيستمهاي هوشمند

گاز و همچنين ،شبكههاي مخابرات و نيرو -سود جست.

       	  گرمايش و سرمايش و آبياري ،سيستمهاي نظارت
يكند؛
 	  امنيتي و موارد مشابه ديگر را فراهم م 

 -4.1جوامع گرينفيلد

*سيستمهاي سرگرمي خانگي :كه از سيستمهاي

نقطه اوج طرز فكر ميانبخشي ،تكامل جوامع هوشمند مرتبط

        	  ديداري و شنيداري متصل به اينترنت بهرهبرداري

به هم است.

                ميكنند؛
63

*قابليتهاي باند پهن پرسرعت :كه با فراهم آوردن

بر اساس شكلگيري جوامع مبتني بر شبكههاي افتيتياچ

(شبكههاي باند پهن داراي فيبر نوري) ميتوان چندين فنآوري

  	   امكان دوركاري ،به كارمندان اين اجازه را ميدهند

و خدمات را با يكديگر تركيب كرد تا يك فرصت ارزش افزوده را

        	   كه با استفاده از سيستمهاي ديداري-شنيداري،

براي ساكنان اين جوامع ايجاد كرد.

            انتقال دادهها و ويدئوكنفرانس از خانه كار خود را

خانههاي هوشمندي كه به اين شبكهها متصل شوند ،ميتوانند

               انجام دهند .بدين ترتيب ،امكان كاهش قابل توجه                    

از طيف وسيعي از فنآوريهاي مختلف استفاده كنند ،از جمله:

                             انتشار كربن مرتبط با رفت و آمد به محل كار به وجود

   	

*شبكههاي هوشمند :كه امكان مديريت انرژيهاي

                ميآيد.

	   تجديدپذير  ،از جمله ،خودروهاي الكتريكي را فراهم

تا به امروز ،سادهترين راه براي يكپارچه ساختن اين ايدهها با

     	   ميآورند؛

جوامع هوشمند به صورت توسعه جوامع مسكوني “گرينفيلد”

*كنتورهاي هوشمند متصل به شبكههاي هوشمند:

بوده است .پروژههاي گرينفيلد اساسا بدون وجود هيچگونه

     	   كه امكان انتقال دادههاي هوشمند درباره نيرو و

زيرساخت خدمات عمومي آغاز ميشوند و در آنها نياز به

    	   مصرف انرژي را فراهم ميكنند؛

احداث ساختمانهاي جديدي است كه قابليت استفاده از طيف

* ابزارهاي نظارت بر شرايط زيستمحيطي :كه امكان

گستردهاي از فنآو ريهاي جديد را دارند .طرحهاي توسعه در

       	  جمعآوري آني دادهها و نمايش آنها بر روي يك

گرينفيلدها تنها درصد كوچكي از كل جمعيتي را شامل ميشوند

               نمايشگر را به منظور نشان دادن ميزان مصرف آب

كه اين پروژهها ميتوانند فرصت ارزشمندي را در اختيار آنها

 	  آشاميدني ،آب غيرقابل آشاميدن ،برق ،گاز و

قرار دهند و به عنوان مثال ،به آساني خدمات افتيتياچ را به

  	   فاضالب فراهم ميكنند؛

آنها معرفي كرده و با استفاده از زيرساختهاي موجود خدمات

*پورتالهاي (درگاههاي) اجتماعي :كه دروازه

و قابليتهاي ممتازي را در مدت زمان كوتاهي در اختيار جوامع

        اطالعات جامعه-محور ،خدمات دولتي ،خدمات

قرار داد .بنابراين ،توصيه ميشود كه از سايتهاي گرينفيلد

      بهداشتي ،خدمات آموزشي و غيره هستند؛

به عنوان سايتهاي آزمايشي براي ايجاد ايدههاي خانههاي

*فنآوري اتوماسيون (خودكارسازي) خانهها :كه

هوشمند و جوامع هوشمند جديد استفاده شود تا بدين ترتيب

              امكان كنترل در استفاده و صرفهجويي در انرژي با

روند استفاده از فنآوريهاي جديد تسريع و مسير براي ساير

 	  استفاده از ابزارهايي مانند سلولهاي فتوولتائيك،

جوامعي كه ميخواهند اين روش را دنبال كنند ،هموار شود.
63 - FttH networks
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 -5تغيير و تحوالت در حال عملي شدن هستند.

جانبي نياز است .طي  60سال گذشته ،ما تعداد زيادي از

نكته جالب توجه اين كه ظاهرا در حال رسيدن به نقطه عطفي در

متخصصان را تربيت كردهايم كه به صورت جدا از هم كار

حوزه شهرهاي هوشمند هستيم .در حال حاضر ،مردم مستقيما

ميكنند .اين ساختار مجزا بايد از بين رفته و ساختارهاي افقي

با مشكالت محيط زيست ،انرژي ،بهداشت و سالمت و موارد

جديدي جايگزين آنها شوند كه همه بخشها و رشتهها در بستر

مشابه ديگر مواجه ميشوند ديگر نيازي نيست آنها را متقاعد

اين ساختارهاي جديد به صورت يكپارچه عمل كنند.

كنيم و خودشان در حال واكنش نشان دادن به اين مشكالت
هستند .ديگر همه متوجه شدهاند كه ما بايد خود كاري در اين

رهبري از راس براي دستيابي به چنين هدفي الزم است .اين

رابطه انجام دهيم .افزون بر اين ،جمعيت جهان نيز به سرعت

روش ،رويكرد ميان-بخشي 64ناميده ميشود و فنآوري اطالعات

در حال افزايش است و به زودي از  7ميليارد به  9ميليارد نفر

و ارتباطات يكي از عناصر اصلي براي ساخت ساختارهاي مشترك

ميرسد  .اين افزايش جمعيت ميتواند موجب بروز فشار و نگراني

و هماهنگ افقي است .در مواردي كه درباره شهرهاي هوشمند،

در تقريبا همه سيستمهاي جهاني شود .در حالي كه بسيار مهم

حمل و نقل هوشمند ،شبكههاي هوشمند ،ساختمانهاي

است كه داليل بروز اين مشكالت شناسايي شوند ،واقعيت اين

هوشمند يا سالمت و بهداشت الكترونيك صحبت ميكنيم ،قبل

است كه برخي از اين مسائل ،مانند افزايش جمعيت ،كه موجب

از هر چيز به دادههاي مفيدي نياز داريم كه به صورت آني مورد

فشار و استرس ميشود ،عمال غيرقابل توقف هستند و نميتوانيم

تجزيه و تحليل قرار گيرند و امكان تصميمگيري فوري افراد يا

اين روند را در آينده قابل پيشبيني تغيير دهيم .در حالي كه نياز

ماشينها در رابطه با بهرهوري انرژي ،وضعيت ترافيك ،مسائل

است اين مشكالت در بلندمدت مورد توجه قرار گيرند ،ضروري

آب و هوايي ،موضوعات مرتبط با بهداشت و سالمت شخصي و

است كه در حال حاضر بر كاهش برخي از اين فشارها تمركز

تصميمات تجاري را فراهم آورند .اين تحوالت با عناوين اينترنت

شود و در بلندمدت راه حلي اساسي براي آنها انديشيده شود.

اشياء يا كاربردهاي ماشين به ماشين مورد اشاره قرار ميگيرند و

بايد اذعان داشت كه جهان در حال مواجهه با تعداد قابل

پايه و اساس توسعه و تغيير و تحوالت هوشمند آتي به شمار ميآيند.

توجهي از چالشهاي مختلف است .مشكل اصلي در رابطه با
اين چالشها ،عدم وجود سياستهاي دولت هوشمند بر اساس

درباره نويسنده

راهكارهاي يكپارچهاي است كه مرزهاي موجود ميان بخشهاي

شركت روالند برگر كه در سال  1967تاسيس شد ،تنها شركت

مختلف را  از بين ميبرند .براي شناسايي و حل اين مسائل به

مشاور جهاني پيشرو در زمينه ميراث آلمان و با ريشهاي

رهبري سياسي نياز است .طي چند سال گذشته ،شهروندان در

اروپايي است كه بيش از  2400كارمند از  34كشور جهان در

سراسر جهان نشان دادهاند كه آماده تغيير هستند .مشابه اين

آن كار ميكنند .اين شركت در همه بازارهاي عمده بين المللي

رفتار در رابطه با تغييرات اقليمي و استفاده از وسايل جديد و

فعاليتهاي موفقي داشته است 50 .دفتر نمايندگي اين شركت

مدرن ارتباطي هم مشاهده شده است .امكان حل اين مشكالت

در مراكز كليدي كسب و كار در جهان واقع شدهاند .اين

و چالشها وجود دارد ولي مستلزم انجام اقدامات متفاوتي است.

شركت مشاور ،يك شركت سهامي غيرسهامي (تضامني) است

هيچ روش خطياي پيش روي ما وجود ندارد و به راهكارهاي

كه به صورت انحصاري تحت مالكيت  220شريك قرار دارد.
64 - trans-sector approach
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گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  153نشریه با عناوین زیر منتشر

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

کرده است:

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

(زمستان )1373

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

 -30بازیافت آب " -تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

(بهار )1374

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز " -تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

)1372

(زمستان )1375

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

(زمستان )1375

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

)1378

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

(تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

)1373

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

(تابستان )1373

و اتصاالت (زمستان )1379

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:
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محیط روشنایی (پاییز )1380

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385

(تابستان )13829

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

(تابستان )1383

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  (پائیز )1383

(تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

)1383

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -104بام سبز (پائیز )1387
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 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

معماری" (تابستان )1390

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -130روند خصوصیسازی فرودگاهها در جهان (پاییز )1390

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -131شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه ورزش ملی و بینالمللی "شهر

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

ورزشی" (پاییز )1390

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -132معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش اول" (بهار

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

)1391

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -133معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش دوم" (بهار

 -112بندر خشک (پائیز )1388

)1391

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -134معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش سوم"

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

(تابستان)1391

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتدیك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -135شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه صنایع دستی (تابستان )1391

 -116بیوگاز ثروتی نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -136خطاهای انسانی؟ حوادث سازمانی! (پاییز )1391

 -117اكوهتل حركتی جهانی به سوی گردشگردی پایدار (تابستان )1389

 -137سیر تحول برنامهریزی اقتصاد فضایی (پاییز )1391

 -118فتوولتاتیك تلفیقی ،انرژی در كالبد معماری (تابستان )1389

 -138نقش دالر آمریكا در اقتصاد جهانی ،گنجهای پنهان  30تریلیون دالری آسیا

 -119اصالح الگوی استقرار جمعیت،گامی به سوی توسعه پایدار (پاییز )1389

(زمستان )1391

 -120نانوفناوری در معماری (زمستان )1389

 -139بام سبز گامی بلند در جهت توسعه پایدار (بهار )1392

 -121مدیریت حمل بار ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور (زمستان

 -140نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392

)1389

 -141نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392

 -122بازار مسافر هوایی بینالمللی ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور

 -142چالش فراروی ایران در عرصهی انرژی :توسعه بهرهبرداری از منابع نفت و

(زمستان )1389

گاز شیل (پاییز )1392

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز

 -143نوآوری  برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن" (بهار     )1390

 -144كشورهای مستقل همسود -نگاهی به دگرگونیهای جغرافیایی سیاسی/

 -124شهر فرودگاهی بستر توسعه گردشگری ،گامی بلند در جهت توسعه پایدار

اقتصادی منطقه (بهار )1393

اقتصاد كشور (بهار      )1390

 -145نگاهی به معماری دیجیتال و نقش رباط در ساخت و ساز و معماری (بهار

 -125ارایه ضوابط و پیشنهادات طراحی برای افراد دارای كهولت ،ناتوانی ،اختالل و

)1393

معلولیت در بخش زمینی فرودگاه (بهار )1390

 -146نظام رگوالتوری ،نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی

 -126نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "نور روز در

(دولت ،تولیدكننده و عرضهكننده ،مصرفكننده) (تابستان )1393

معماری" (تابستان )1390

 -147بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش اول (پاییز )1393

 -127شهر فرودگاهی بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهانی ،چالشها و

 -148بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش دوم (پاییز )1393

فرصتهای ایران (تابستان )1390

 -149بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش سوم (زمستان )1393

 -128توسعه صنایع نوین ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور "شهر

 -150مشاركت عمومي-خصوصي در توسعه زيرساختها (تابستان )1394

فرودگاهی بستری مناسب برای استقرار صنایع نوین"  (تابستان )1390

 -151پايداري در مديريت پروژه (پاييز )1394

 -129نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "انرژی باد در

 -152ويژن  :2020حركت به سوي ساختمانهاي صفر-انرژي (بهار)1395
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نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی
رهشهر
 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر
ماه1374
 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  (دی ماه )1373
 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373
 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ  (شهریور ماه )1373
 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم)
(اردیبهشت ماه )1373
 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم)
اسفند ماه 1372
 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372
 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری
تهران (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم"
در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر سالم) ـ  آبان ماه 1372
 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372
 -11تحلیل منطقهای سیالب در  حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372
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ضمنا کتابهای زیر توسط گروه بینالمللی رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگری استانداردهای صنعت آب كشور با همكاری وزارت نیرو و سازمان برنامه
و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جویی در انرژی ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركینگهای طبقاتی" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههای آبی" ()1373
 -5تدوین كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهریزی و طراحی هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزیع شد.
 -7تدوین كتاب راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OpenGL
 -8ترجمه كتاب "تنظیم شرائط محیطی"
 -9ترجمه كتاب "چگونه هوای پاكیزه بكاریم"
 HSE -10در سفر()1385
 -11با گیاهان آب را تصفیه كنیم
 -12نانوفناوری برای همه ()1387
 -13درختان در منظر شهری ()1389
 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389
 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009
 -16ترجمه كتاب شهرهای فرودگاهی قرن )1390( 21
 -17منظرسازی پایدار برای همه (پاییز)1390
 -18مواد هوشمند و فناورینانو (كاربرد در معماری و طراحی داخلی) ()1390
 -19ترجمه شهرهای فرودگاهی جهان ()1391
 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای
پُست-کربُن ()1392
 -21طراحی ،برنامهریزی و ساخت هتلها ()1393
 -22شكل ،اندازه و رنگ درختان در طراحی منظر ()1393
 -23ساختمان پایدار ،اجرای سیستمهای ساختمان ()1393
 -24نمک زدایی و تصفیه آب پیشرفته (آب شیرین کنی) ()1394
 -25گذشته و حال یك شاهكار معماری ()1395
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