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سخنی با خوانندگان
امروزه،كالنشهرهاقطبهایاقتصادیمهمدنیاهستندووجهتمایزآنهادرمقایسهباسایرشهرهادرنحوهمدیریتهوشمندانه
ازپتانسیلهایزندگیشهریخوددرحال وخالقانهآنهااست.درجهانمدرن،اكثرشهرهایدنیابرایحداكثراستفاده
برنامهریزیجهتدستیابیبهاهدافشهرهوشمندهستند،شهریكهبیشترینمیزانبازدهیرادرحوزهزندگیشهریداشته
باشد.برایدستیابیبهاینهدف،شهرهانیازمندكسباطالعاتالزموبسیجهمهجانبهدرعرصههایمختلفعلمیوپژوهشی

هستند.
درهزارهسوم،پیشرفتهايصورتگرفتهدرعرصهفنآوريبهعمدهترینمحورتحولوتوسعهدرجهانتبدیلشدهوكاربردهاي
آن،چنانبازندگیمردمدرهمآمیختهاستكهنقشكلیدیفنآوریهاينویناطالعاتوارتباطاترادرعرصههاياقتصادی
واجتماعینمیتواننادیدهگرفت.رشدسریعجمعیتوتمركزآنهادركالنشهرهادرسراسرجهانبردورنمایزندگیبشراثر
میگذارد.شهرهاازرشدسریعيبرخوردارندوبهویژهدركشورهایدرحالتوسعهبهطورروزافزونيدرمعرضبحرانهایجدي
قراردارند.فقر،تخریبوآلودگيمحیطزیست،فقدانخدماتشهری،استهالكزیرساختهايموجود،فقداندسترسیبهزمین
ومسکنودریكجمله،اتالفسرمایههایطبیعیوانسانیازجملهبحرانهایمربوطبهاینموضوعهستند.درهمینراستا،

“شهرهوشمند”بهعنوانراهکاریبیبدیلجهتحلبسیاریازمشکالتشهرهایكنونیمطرحشدهاست.
عبارتشهرهوشمندمفهومجدیدينیست.درواقع،منشااینكلمهبهجنبشرشدهوشمنددراواخردهه90میالدیبرميگردد.
دراواخرسال2005،ایدهشهرهوشمندتوسطبرخیازشركتهایپیشتازدرعرصهفنآوريمانندسیسکووآیبیامدرراستای
استفادهازسیستمهایپیچیدهفنآوریاطالعاتبراییکپارچهسازيخدماتوزیرساختهایشهریمانندساختمانسازی،حمل

ونقل،الکترونیك،توزیعآبوامنیتاجتماعیمطرحشد.
بهطورخالصهبایدگفتكهشهرهوشمندوشهرمجازیواژههاییهستندكهشهروندانرابهدنیایجدیدوزندگیدرشهرهای
مدرن،دعوتمینمایند،كارازراهدور،خریدآنالین،بانكداریالکترونیکی،برگزاريجلساتبهصورتآنالینوحتيآموزشو
درمانازراهدورازنمونههايبارزكاربردهايشهرهوشمندبهشمارميآیندكهضمنصرفهجویيزماني،بهنحوقابلمالحظهاي
تردددرفضاهایشهریراكاهشميدهند.شهرهوشمندشهروندانراازدنیایتكبُعدیشهرهایسنتیامروزی،بهدنیایدو
بُعدیمیبردكهدستاوردهایاطالعاتوارتباطاتدنیایاینترنتیدرآنمورداستفادهقرارميگیرند.شهرهوشمندشهریاست
24ساعتهكهامورشهریدرتمامشبانهروزدرآنجریانداردوشهروندانمیتوانندازطریقاینترنت،درهرزمانوهرمکانیبه

اطالعاتوخدماتآموزشی،تجاری،رفاهی،اداری،بهداشتيوموردنیازخوددسترسیپیداكنند.
شهرهوشمندمزایايبسیارزیادیدارد.كهازجملهآنهاميتوانبهمواردزیراشارهكرد:كاهشمصرفمنابعحیاتي،بهویژه،آب،
انرژیوكمكبهكاهشانتشاردیاكسیدكربن،بهبوداستفادهازظرفیتزیرساختهایموجود،بهبودشرایطوكیفیتزندگی
مردم،كاهشنیازبهزیرساختهایسنتي،تقویترقابتتجاریشهروایجادفرصتهایتجاریبیشترتوسطتجارتالکترونیك،
فراهمآوردنخدماتاینترنتيباكیفیتوسرعتباالبرایشهروندان،فراهمآوردنكانالهایآموزشیمتفاوتومحیطآموزشی
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مادامالعمر،بهبودكیفیتزندگیمردموارائهخدماتممتازبهشهروندان،ارتباطبهترسازمانهاوارگانهایمختلفشهری،
افزایشمشاركتمردمدرادارهشهر،صرفهجوییدروقتوهزینهشهروندان،كاهشسفرهایدرونوبینشهری،كاهشآلودگی

صوتیوهواییوكاهشمصرفسوخت.
مهمترینواساسیترینمرحلهدرایجادشهرهوشمند،تهیهسندراهبردیاستكهدرآن،چشماندازها،ماموریتها،طرحهاو
برنامههایاولیهجهتدستیابيبهشهرهوشمندتدوینمیشوند.بررسیبیشترشهرهايهوشمندجهاننشانمیدهدكهبیشتر

آنها،روندتوسعهشهرهوشمندراباتدوینیكسندوبرنامهكالنبرایشهردیجیتالیآغازنمودند.
شهرهوشمندبهشهریگفتهمیشودكهداریششمعیاراصلیزندگیهوشمندجدیدازجمله:اقتصادهوشمند،حملونقل

هوشمند،محیطهوشمند،شهروندانهوشمند،روشزندگیهوشمندودولتهوشمندباشد.
“كارتهایهوشمند”،“بانکداریالکترونیك”،“آموزشالکترونیك”،“سالمتالکترونیك”،“تجارتالکترونیك”،“دولتالکترونیك”
اینهاوقتیدرشهریواحدكنارهمجمعمیشوند،“شهر اماتمام و...واژههاییهستندكههرروزهبهگوشمامیرسند،

الکترونیك/هوشمند”رابهوجودمیآورند.
درحالحاضر،شهرهایوین،توكیو،لندن،نیویورك،زوریخ،پاریس،ژنو،سیدني،بازل،اوزاكا،سئول،اُسلو،فیالدلفیا،لسآنجلس،
داالسوكپنهاگشهرهایهوشمندپیشرودرجهانهستندوُدبينیزباسرعتبسیارزیاديدرحالپیشرفتوتبدیلشدن
بهیکيازمعروفترینشهرهايهوشمنددرجهاناست.بهكارگیریسازوكارهایسختافزاریونرمافزاریشهرهوشمندبرای
كشوریچونایرانكهشهرهایآنبینمرحلهگذارازالگوهایسنتیومدرنوفرامدرنسرگردانهستند،الزامیاستاما
زمینههایموجودبرایحركتدراینمسیرازنارساییهایزیادیبرخورداراستكهبایدضمنرسیدنبهیكآگاهیدرستاز

آن،راهکارهايعمليوحسابشدهايبرايدستیابيبهاینهدفاندیشید.
ازآنجاكهگروهبینالملليرهشهردرراستاياهدافتعیینشدهسازماني،خودراموظفميداندكههموارهدرجهتتوسعهپایدار
وحفظمحیطزیستتالشكند،لذادرجهتارتقايسطحآگاهيعموموكارشناسانوآشنایيآنهاباطرحهاواقداماتيكه
درزمینهحركتبهسويشکلگیريشهرهايهوشمنددرسطحجهاندرحالانجاماست،اقدامبهترجمهمطالبایننشریه

نمودهاست.

 گروه بین المللی ره شهر

  زمستان 1397            
  



5 4

مقدمه

مقدمه

امروزه،شهرهاتنها2/6درصدازكلپوستهزمینرااشغالميكنندوليبیشازنیميازجمعیتجهاندر
شهرهازندگيميكنندوتقریبا80درصدازتولیدناخالصداخليجهانبهشهرهااختصاصداشتهو75
درصدازمنابعطبیعيجهاننیزدرشهرهامصرفميشوند.براساسبرآوردسازمانملل،جمعیتدنیا
تاسال2050به9/6میلیاردنفرافزایشميیابدوبخشعمدهايازاینرشددرشهرهارخميدهد،به
طوريكه،برآوردميشوددرسال70،2050درصدازجمعیتجهاندرمناطقشهريزندگيخواهند
كرد.امروزه،شهرهاسریعترازهرزماندیگريدرتاریخدرحالتکاملهستندوشاهدتغییروتحوالت
عمدهايهستندكهاگربهخوبيمدیریتشوند،ميتوانندمنجربهرشداقتصاديبيسابقهورفاهبراي
همهشوند،وليدرنقطهمقابل،اگراینتغییروتحوالتبهشیوهايناهماهنگوغیركارشناسانهمدیریت
شوند،ميتوانندفاجعههاياجتماعي،اقتصاديوزیستمحیطيوحشتناكيرادرپيداشتهباشند.

چالشهای با امروز جهان بود. خواهند امروز رویاهای محصول فردا هوشمند شهرهای
از بسیاری بر میتوان كارها انجام روش در تغییر از استفاده با كه است روبرو متعددی
در ما آینده و هستیم روند این عطف نقطه در ما حاضر، حال در آمد. فائق چالشها این
میدهیم. نشان واكنش امروز مشکالت به آنها از استفاده با كه است روشهایي گروي
عنصرمهماینتحوالتدرساختشهرهایهوشمندنهفتهاست.كهزیربنایاینشهرهامتشکلاز
ارتباطاتازراهدورمنسجموبازوطراحیومعمارینرمافزارونیزبرنامههایشهروند-محوراست.
انرژيهای شامل شد، خواهند ساخته آنها اساس بر فردا هوشمند شهرهای كه اصلی پایههای
در و هوشمند نقل و حمل  هوشمند، خانههای آینده، نسل شبکههای تجدیدپذیر، و هوشمند

نهایتمهمترینعاملیعنیدولتهوشمندهستند.
پاسخبهاینپرسشكهشهرهايفردادقیقاچهشکلیخواهندبودوزندگیهوشمندچگونهعملی
خواهدشدتاحدزیادینامعلوماست.كهدرایننوشتاربهطورخالصهدرموردآنتوضیحدادهمیشود.

ایننوشتاربه3ركناصلیشهرهایهوشمندپرداختهكهشامل:
• باالبردنكیفیتزندگیوارائهخدماتمناسببهشهروندان؛	
• توسعهپایداربهوسیلهمدیریتهماهنگخدماتعمومی،كهبهرهوریراافزایشدادهو	

باعثصرفهجوییدرانرژیمیشود؛
• كاربررویتوسعهاقتصادی،بهعنواناهرماساسیشهر،توسعهخدماتجدیدوایجاد	

فعالیتهاوكسبوكارهاینوآورانهاست.
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درادامه،بهمعرفیمولفههایكلیدیشهرهایهوشمندميپردازیمكهشاملمواردزیراست:

• انرژیهایهوشمند	
• انرژیهایتجدیدپذیر	
• نسلبعدیارتباطاتیاشبکههایپهنایباندملی	
• دولتهوشمند	
• آپارتمانهایهوشمند	
• حملونقلهوشمندوآموزشاستفادهازخودروهایالکترونیك	
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1- net zero energy emissions building

شهر هوشمند، راهبرد هوشمند

انقالب ديجيتال  از دستاوردهاي  شهرهاي مختلفي در سراسر جهان 
استقبال كرده اند ولي واقعا تا چه اندازه در اين زمينه موفق بوده اند؟

تعريف شهر هوشمند
در  كه  فضاهاي عمومي. شهري  تمام  در  رايگان  واي فاي  با  شهري 
مدارس ابتدايي آن، كودكان ياد مي گيرند چگونه  از برنامه هاي كاربردي 
همه  مي توانيد  شما  آن  در  كه  شهري  كنند.  استفاده  )اپليكيشن ها( 
چند ساعت  و ظرف  داده  انجام  آنالين  به صورت  را  خود  خريد هاي 
آن ها را جلوي درب منزل تحويل بگيريد. جايي كه روشنايي خيابان ها 
از حس گرهاي  تامين مي شود. در يك شهر هوشمند  نياز  در صورت 
هوشمند استفاده مي شود تا در مركز شهر راهنمايي شويد كه خودروي 
خود را كجا پارك كنيد يا زباله هاي شما چه زماني بايد جمع آوري شوند. 
در يك شهر هوشمند دسترسي به داده ها آزاد است. در چنين شهري 
از الگوريتم هاي هوشمند استفاده مي شود تا بين ظرفيت بيمارستان  و 

برنامه واكسيناسيون هماهنگي به عمل آيد. 

و  يكپارچه  برنامه ريزي  رويكرد  يك  اساس  بر  هوشمند  شهر  يك 
راهبردي و زيرساخت فن آوري اطالعات جامع و با كيفيت باال در همه 
اين حوزه ها اقدامات و واكنش هاي الزم را به عمل مي آورد. اگر اين 
امروزه،  باشند، خيلي عالي به نظر مي رسد.  شرايط واقعا وجود داشته 
شهرهاي مختلف هر يك بخشي از اين كارها را انجام مي دهند ولي 
هيچ شهري وجود ندارد كه در آن همه اين خدمات با هم ارائه شوند. 
در حال حاضر، حتي بزرگ ترين مراكز شهري در جهان نيز مجموعه 
كاملي از خدمات هوشمند را ارائه نمي كنند. در بسياري از موارد حتي 

آن ها برنامه اي براي ارائه اين خدمات در آينده نيز ندارند. 

درباره 87 شهر در سراسر جهان صورت  به همين منظور، مطالعاتي 
راهبردهاي  با  ارتباط  در  نظام مند  مطالعه  نخستين  اين  است.  گرفته 
هوشمند شهرها در چنين مقياسي است. در اين مطالعه، از شهرهايي در 
اروپا گرفته تا آفريقا و مراكز منطقه اي با جمعيتي كمتر از نيم ميليون 
نفر تا كالن شهرهايي با جمعيت بيش از 20 ميليون نفر مورد بررسي و 
مطالعه قرار گرفتند. ما “راهبردهاي شهر هوشمند” و ساير سياست هاي 
چه  كنيم  كشف  تا  داديم  قرار  بررسي  مورد  را  شهرها  اين  راهبردي 
پيشرفتي در اين زمينه داشته اند. هم چنين، برنامه هاي آن ها در سال ها و 

دهه هاي آتي را نيز مورد مطالعه قرار داديم. 

نتايح حاصله موجب تعجب ما شدند. حركت به سوي “شهر هوشمند” 
سطح  در  و  گرفته  قرار  شهرها  اين  كار  دستور  در  كه  است  سال ها 
گسترده اي 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 نكرده اند. آن ها فاقد يك ديدگاه 
آينده نگرانه جامع هستند كه همه بخش هاي جامعه و همه جنبه هاي 

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 كرده اند- و بازاري چند ميليارد دالري 
در آن ها ايجاد شده است و حوزه هايي را كه از ديد ما زمينه مناسب 
براي پيشرفت در آن ها وجود دارد و چگونه شهرها مي توانند به اهداف 
موردنظر دست يابند، مشخص كرده ايم. مراكز شهري بايد رويكردي 
يكپارچه را توسعه دهند، رويكردي كه موجب در كنار هم قرار گرفتن 
مناطقي مي شود كه از ديرباز در حوزه هاي انرژي، حمل و نقل، دولت، 
سالمت، آموزش، محيط زيست و غيره مجزا محسوب مي شدند. هدف 
آن ها بايد تقويت يك راهبرد جامع براي شهر هوشمند باشد كه همه 

حوزه هاي زندگي شهروندان را در بر گيرد.

 شهر هوشمند، راهبرد هوشمند 
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برايشکلگیريشاخصراهبردشهرهوشمند،بهطورنظاممندي
بهتجزیهوتحلیل87مركزشهريدرسراسرجهانپرداختیم.
از آگاهي و فعليشهرها اقدامات به نشدن محدود منظور به
برنامههايآتي،بهارزیابيراهبردهاوسیاستهايمنتشرشده
آنهادررابطهباشهرهوشمندپرداختیم.مابراساسمعیارهاي
مختلف،امتیازاتيراتعیینكردیموامتیازكليهرشهررااز
سقفامتیاز100محاسبهكردیم-درواقع،امتیاز100بهشهر

آرمانيوایدهآلخیاليتعلقميگیرد.
البته،نميتوانیممطمئنباشیمكههمهاینشهرهادرنهایتبه
آنچهكهدربرنامههايخوداعالمكردهاند،دستیابند.برخي
شهرهاممکناسترویاهايبزرگترينسبتبهدیگرانداشته
راهنماي بهترین اعالمشده، سیاستهاي اهداف ولي باشند.
شهرها كه هستند هدفهایي و برنامهها با رابطه در موجود
قصددارنددریكدورهزمانيمشخصبهآنهادستیابند.این
برنامههابهاندازهكافي،سطحبلندپروازياینشهرهادرفرآیند
هوشمندسازيرامنعکسميكنند.درعینحال،نکتهمهماین
و رویکرد با ارتباط در را ارزشمندي دیدگاه برنامهها این كه

ذهنیتآنهافراهمميكنند.
شهرهاي مثبت: نتایج نخست، بود؟ چه ما تحقیقات نتایج
بیشتريدرحالاتخاذرویکرديراهبرديبرايتبدیلشدنبه
شهرهوشمندهستند-دراینجا،منظورمارویکرديبراساس
یكبرنامهدقیقوحسابشده،متشکلازاقداماتیکپارچهو
قابل افزایش متوجه ما است. برنامهریزيشده دقت به مراحل
توجهتعدادراهبردهايشهرهايهوشمندازسال2012بهبعد
شدیم.درواقع،بیشازنیميازراهبردهايموردمطالعهشهرهاي

هوشمندكهبهصورتعمومياعالمومنتشرشدهاند،ازسال
2014بهبعدتوسعهیافتهاندومیانگینسنيقدیميتریننسخه
آنهاكمتراز3سالاست.واضحاستكهشهرهايمختلفبیش
ازپیشدراینرابطهآگاهيكسبكردهاندكهبایداقداماتيرادر
اینحوزهانجامدهندوشهرونداننیزميخواهندبدانندرهبران
آنهاچهاقداماتيرادررابطهباانقالبهوشمندانجامميدهند.

نکتهقابلتوجهدیگر،واكنشناهمگونوپراكندهشهرهادر
است. غیردیجیتال و دیجیتال هوشمند رویکردهاي اجراي
راهبردهاي هوشمندانهترین كه داد نشان ما نظاممند مطالعه
گویا خود ارقام و آمار دارند. پیشرفت جاي هنوز شهرسازي
هستند:میانگینامتیازشاخصراهبردشهرهوشمندتنها37
معدود بسیار اینحوزه در قدرتمند بازیگران و است از100
هستند،بهنحويكهتنها19شهرازمجموع87شهرامتیازي
بیشاز50دارند.درضمن،اختالفقابلمالحظهايمیاناین
چندشهرباامتیازباالوشهرهايدیگركهدررتبههايپایینتر
ردهبنديهستند،وجودداردوبهغیرازچندبازیگرمطرحو

سطحباالدراینزمینه،شاهداُفتشدیدامتیازاتهستیم.

كیفیت دارند. وجود نیز دیگري نگرانكننده موضوعات
یکدیگر با بهطوركلي تنها نه راهبردهايمنتشرشدهشهرها
متفاوتند،بلکهوقتيهریكازابعادسهگانهشاخصراهبردشهر
زیرساخت و راهبردي برنامهریزي هوشمند-حوزههايعملي،
فنآورياطالعات-رابهصورتمنفردموردبررسيقراردهیم،
اینتفاوتبارزترميشود.برخيازشهرهاتقریباهیچاقداميرا
دریکيازاینحوزههاانجامندادهاند،وتعدادشهرهایيكهبه
خوبيدرهرسهحوزهمذكوراقداماتموثريراانجامدادهاند

بسیاركموانگشتشماراست.

براي  را  راهبردي  رویكردي  بیشتري  شهرهاي  امروزه، 
اتخاذ كرده اند. ولي در  به شهري هوشمند  تبدیل شدن 
جامع  و  منسجم  فكر  طرز  یك  فاقد  آن ها  موارد،  اغلب 

هستند.
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شهرهاي راهبردهاي كه ميشود مشخص دقیقتر، بررسي با
هوشمندازدامنهمحدوديبرخوردارهستند.اینراهبردهافاقد
یكرویکردجامعهستندوبیشتربرموضوعاتحملونقل،
انرژيوحکومتمتمركزبودهوازحوزههايآموزشوپرورش،

ساختمانهاوبهداشتوسالمتغافلماندهاند.

شكل شماره 1- كل بزرگ تر از اجزاي خود است.

یكراهبردایدهآلشهرهوشمند6حوزهاقداماتبههمپیوسته
راپوششميدهدكههریكازآنهاشاملچندینراهکارو

زیرمجموعههستند.

دولت
• مدیریتعموميدیجیتال	
• حکومت/نظارتمشاركتي	
• خدماتالکترونیك	

ساختمان ها
• مدیریتامکاناتبههمپیوسته	
• خانههوشمند	
• ساختهوشمند	

بهداشت و سالمت
• پزشکيازراهدور	
• سیستمهاياطالعاتسالمتیکپارچه	
• محیطزندگيمناسببرايمعلوالنوسالمندان	

حمل و نقل )جا به جایي(
• سیستمهايمدیریتترافیكهوشمند	
• خدماتهوشمندبرايحملونقلعمومي	
• آمادشهريهوشمند	

آموزش و پرورش
• زیرساختهايآموزششهري	
• ُفرمتهايیادگیريدیجیتال	
• مهارتهايدیجیتال	

انرژي و محیط زیست
• انرژيهوشمند	
• مدیریتهوشمندآب	
• مدیریتهوشمندپسماند	

البته،دیجیتالسازيحوزهبسیارپیچیدهاياست.بههرحال،
شهرهابایدازجایياینكارراآغازكنند.دیجیتالسازيسیستم
به مردم همه دسترسي و انرژي تامین شهري، نقل و حمل
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خدماتعمومينقطهشروعبسیارخوبيدرمسیرساختیك
ذهن در را كلي تصویر باید شهرها ولي است. هوشمند شهر
ترسیمكنند.تمركزبیشازحدبربرخيازحوزههايمذكور
وعدمتوجهبهحوزههايدیگريكهازاهمیتمشابهیاحتي
بیشتريبرايدستاندركارانبرخوردارند،ميتواندمنجربهعدم
هوشمندسازي راهبرد نتیجه، در شود. كلي راهبرد در تعادل

نامتقارنيشکلميگیرد.

قابلیتهاي ميتوانند شهرها كه كلیدي حوزههاي از یکي
میان هماهنگي ایجاد بخشند، بهبود آن در را خود هوشمند
عملکردهايمتفاوتاست.دیجیتالسازيموضوعياستكهبر
همهبخشهايادارهیكشهراثرميگذارد.بنابراین،ایجادچنین
هماهنگيايآساننیست.تجزیهوتحلیلراهبردهايمنتشرشده
توسطمدیرانشهرداريدررابطهباراهبردهايشهرهايهوشمند
نشاندهندهیك“ذهنیتسیلویي1”است-ذهنیتيكهدرآنهر
یكازعملکردهايمختلف،رویکردمتفاوتومختصبهخودرا
برايرسیدنبههدفدیجیتالسازيدنبالميكنند.بهعنوان
مثال،بخشانرژيشهريیكرویکردهوشمندرابرايعملیات
خودتوسعهميدهد،بخشحملونقلرویکردموردنظرخودرا
دنبالميكند،وبخشهايدیگرنیزبههمینترتیب.درنتیجه،
مجموعهايناهماهنگازپروژههاواقداماتمجزاشکلميگیرد.

است مركزي دفتر یا مركز یك ایجاد چالش، این حل راه
میان چندجانبه ارتباط برقراري و هماهنگي مسئولیت كه
فعالیتهايمختلفدرارتباطبادیجیتالسازيرابرعهدهداشته
را ارشدفنآورياطالعات2 ازشهرهایكمدیر باشد.بسیاري
بهفنآوري وابسته بهمدیریتموضوعات تا منصوبميكنند

اطالعاتبپردازد.وظایفاینمدیرميتوانددرقالبنقش“مدیر
موضوعات تنها نه كه نقشي تعریفشود- دیجیتال3” اجرایي
مرتبطبافنآورياطالعاتراشاملميشود،بلکهكاربردهاي
استقرار و مختلف حوزههاي بین هماهنگي هوشمند، شهر
فنآوري ارشد مدیر ميگیرد. بر در نیز را مختلف بخشهاي
اطالعاتیامدیراجرایيدیجیتالبایددرردههايبسیارباالي

سلسلهمراتبموجودونزدیكبهشهردارقرارگیرد.

فنآوري ارشد مدیر كه شهرهایي داد نشان ما مطالعات
از بودند- كرده منصوب را دیجیتال اجرایي مدیر یا اطالعات
جمله،شهرهايوین،آمسترداموسئول-ازمزایايقابلتوجهي
برخوردارشدند.وجودیكشخصیادفترمركزيناظربرروند
در مختلف برنامههاي میان هماهنگي ایجاد دیجیتالسازي،
راستايهوشمندسازيدرحوزههایيمانندترافیك،بهداشتو
سالمتوآموزشوپرورشرابسیارآسانترميكند.درواقع،
از یکي پستي چنین وجود كه كنیم ادعا اگر نیست اغراق

ویژگيهايبارزشهرهايهوشمندموفقبهشمارميآید.

با  رابطه  راهبردهاي موجود در  بیشتر  شكل شماره 2-  
شهرهاي هوشمند جاي پیشرفت دارند. تنها 19 شهر از 
بین 87 شهر مورد مطالعه امتیازي باالتر از 50 )از مجموع 

100 امتیاز ممكن( را كسب كرده اند.    

 -1 
2- Chief information officer (CIO)
3- Chief Digital Officer (CDO)

وضعيتي كه در برخي سازمان  ها و سيستم ها به چشم مي خورد و آن زماني است كه چندين دپارتمان يا گروه در داخل سازمان يا سيستم نمي خواهند دانش يا اطالعات خود را با افراد ريگر 
(Silo mentality( همان سازمان به اشتراك گذارند
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 9 - Chicago            
10 - Cape Town
11 - Stockholm
12 - Malmö
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8- Paramatta                 15 - Copenhagen           16 - Aarhus                 6-Rio de Janeiro   
13 - Lyon                        4 -Santander                17 - Bhubaneswar      5-Bristol    
14 - San Francisco          6-Rio de Janeiro           7-Seattle

به طور كلي، شهرهاي ثروتمندتر راهبردهاي بهتري را  اختیار دارند- ولي حتي شهرهایي با تولید ناخالص داخلي 
كمتر نیز مي توانند راهبردهاي بسیار خوبي را اتخاذ كنند.

 رابطهموجودمیانامتیازشاخصراهبردشهرهوشمندوتولیدناخالصداخليسرانه)برمبنايهزاردالرآمریکا(
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اینموضوعميپردازیمكه دربخشبعديبهبررسيدقیقتر
چرابرخيشهرهادرمسیردرستحركتِميكنندوليشهرهاي
تاثیر آنها موفقیت بر عواملي چه نیستند. اینچنین دیگر
بهترینروشهايممکن بهعنوان نمونههایي آیا و ميگذارند
وجوددارند؟سپس،برایناساس،مجموعهايازراهنمایيهاي
كلیديرابرايكمكبهشهرهادررابطهبااتخاذیكراهبرد

جامعوكاملشهرهوشمندارائهميكنیم.

از بزرگي و شكل هاي مختلفي  شهرهاي هوشمند موفق 
برخوردارند. بزرگي و ثروتمندي موضوع اصلي نیست و 

آن چه كه مهم است، هوشمندي این شهرها است. 

كدامشهرهادرمسیرصحیحقراردارندوچرا؟رهبرانآنهاچه
كسانيهستندوازآنهاچهچیزيميتوانیمیادبگیریم؟در
ادامه،بهبررسيدالیلعملکردبسیارمتفاوتشهرهايمختلف
درردهبنديشهرهايهوشمندميپردازیموسعيميكنیمرمز

موفقیتآنهارادریابیم.

شهرهاي باالي رتبههاي در كه شهر 15،3 شماره درشکل
هوشمنددرسطحجهانقراردارند،مشخصشدهاند.برايسه
تفکیك مختلف معیار اساسسه بر را امتیازات ما برتر، شهر
زیرساخت و راهبردي برنامهریزي عملي، حوزههاي كردهایم:
فنآورياطالعات)امتیازاتمربوطهبهنزدیكترینعددكامل

گردشدهاند(.
درصدراینجدول،شهروین،پایتختاتریشباكسب73امتیاز
از100امتیازممکنقراردارد.شهرهايشیکاگووسنگاپوربا
فاصلهبسیاركميوتنهایكامتیازكمتر)72از100(پساز
وینقراردارند.نامباقیمانده15شهربرتربههمراهرتبههایشان
درداخلپرانتزبرروينقشهجهانذكرشدهاست:ازلندن)كه

دررتبه4قراردارد(،سانتاندر4)5(ونیویورك)6(تابریستول5
)13(،ریودوژانیرو6)14(وسیاتل7)15(.

در ردهباال شهرهاي امتیازات تفکیك جریان در كه آنچه
ردهبنديقابلتوجهاست،ایناستكهاینشهرهابهطوركلي
درهر3معیارموردنظربهنتایجخوبيدستیافتهاند.عملکرد
قوياینشهرهاناشيازرویکردمتعادلوتعهدبارزدرقبال
همهحوزههايمربوطهاست.اینشرایطمنعکسكنندهطرزفکر
جامعوكاملياستكهدرپشتراهبردهاياینشهرهاقراردارد.
تا اول رتبههاي در كه شهري 3 از یك هر دقیقتر بررسي
سومشهرهايهوشمندقراردارند،ميتواندبهدركطرزفکر
باجمعیت1/74 وین،شهري اینشهرهاكمككند. صحیح
دارايساختار و مناسب راهبردشهرهوشمند از نفر، میلیون
قدرتمنديبرخورداراست.همچنین،اینشهربردیجیتالسازي
كاربري راهبردي برنامه مانند دولتي، دستورالعملهاي سایر
روشني به شهر این دارد. تمركز نقل و حمل برنامه و زمین
اهدافمشخصيرابرايدیجیتالسازيدركوتاهمدت،میانمدت
زمینه در اقداماتي جمله، از است. كرده تعیین بلندمدت و
سرمایهگذاريدرفایبرگالسوآخریننسلشبکههايبيسیم
انجامشدهاستودرعینحال،زیرساختهايدیجیتالبسیار
خدمات حاضر، حال در شدهاند. حفظ نیز موجود پیشرفته
با ارائهشدهو عموميدرسطحگستردهايبهصورتآنالین
شبکههاي منطقهاي، كالجهاي و دانشگاهها مدارس، همکاري
به شهر مقامات یافتهاند. گسترش شهر سراسر در فاي واي
مالي كهحمایت دنبالشركتهایيهستند به فعاالنهاي نحو
فعالیتهايشهرهوشمندراتقبلكنندوپروژههايآزمایشي
بامشاركتشركتهايفعالدرعرصهفنآورياطالعاتو را
ارتباطاتبهعنوانویترینيبراياقتصاداینشهر)وبهطوركلي

كشوراتریش(راهاندازيكردهاند.
ردهبندي در را دوم جایگاه مشترك، صورت به كه شیکاگو،

 9 - Chicago                     10 - Cape Town              17 - Bhubaneswar
 11 - Stockholm               12 - Malmö
 13 - Lyon                        14 - San Francisco
 15 - Copenhagen            16 - Aarhus
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شهرهايهوشمنددراختیاردارد،چشماندازآتيخودرادرقالب
برايهدایت راه “نقشه باعنوان برنامهفنآوريشهرشیکاگو
شیکاگودردستیابيبهاهداف،استفادهازفرصتها،مشاركت،
تعاملونوآوريبرايهمه”منتشركردهاست.اینشهرقدرتمند
باجمعیتيبالغبر2/7میلیوننفربامشکالتاجتماعيبیگانه

نیست.

شکلشماره4-تمركزفعالیتهايهوشمند

بیشترشهرهابرسهحوزهتمركزميكنندونسبتبهسهحوزه
دیگرچندانتوجهيندارند)حداكثرامتیازدرهرحوزهبهصورت

درصدذكرشدهاست.(

درجریانحركتبهسويشهرهوشمند،شیکاگوبهطورویژه،
یكرویکردآیندهنگرانهرابرايدستیابيبهآموزشهوشمند،از
جمله،بهبودآموزشوارتقايسواددیجیتالشهروندانوایجاد
فرصتيبرايتجربهعملي)باهدفقراردادنجوانانواستفاده
آنهاازفنآوريازطریقهمکاريبامدارسدولتيوكالجهاي

منطقهايوفراهمساختنمطالبومحتوايآموزشيوخالقانه
شهرداري مثال، عنوان به است. كرده اتخاذ ساكنان( براي
برنامههاودورههايتابستانيآموزشمشاغلرابراينوجوانان
سازماندهيكردهتا“ازجدیدترینابزارهايدیجیتالاستفاده
كنندونقشمدنيفعالترومثبتتريرادراستفادهازاطالعات
آزادایفاكنند.”همچنین،شیکاگو5محلهیاسایتنمایشگاهي
نمایشدستاوردهايدیجیتالسازيدرمحیطشهري براي را
خدمات و رایانهها به عمومي دسترسي است. كرده راهاندازي
پشتیبانيشبکهكانکتشیکاگو18انجامشدكهشبکهايمتشکل
از250آزمایشگاهرایانهومراكزآموزشمهارتهايدیجیتال

رایگاندرسراسرشهرشیکاگورادربرميگرفت.

سنگاپور-كهبا4/5میلیونجمعیت،بزرگترینشهردربین
قرار فهرستشهرهايهوشمند استكهدرصدر سهشهري
دارند-درجایگاهدومباشیکاگومشتركاست.اینشهربهویژه،
درزمینهتوسعههمکاريهاومشاركتهايقويعمومي-عمومي
وعمومي-خصوصيدرهمهحوزههايعمليمختلفموفقعمل
نهادهاي عمومي-عمومي، مشاركتهاي حوزه در است. كرده
و قرارميگیرند كنارهم پلتفورمهايمشتركدر دولتيدر
دادههاتوسطیكنهادهماهنگكنندهمدیریتميشوند.یك
آزمایشگاهمشتركنیزباسازمانحملونقلزمیني19تشکیل
شدتاشبکهحملونقلنسلآیندهتوسعهیابد.درعینحال،
همکاريهایينیزباگروهبهداشتوسالمتملي20صورتگرفته
تایكآزمایشگاهنوآوريبرايدرمانمطمئنترراهاندازيشود.
همکاريهایي نیز عمومي-خصوصي مشاركتهاي حوزه در
صورت سطوح همه در كلیدي دستاندركاران و دولت بین
گرفتهاست.بهعنوانمثال،آزمایشگاههاينوآوريمشتركبا
شركتهايبزرگوكارآفرینانكوچكومتوسطوشركتهاي
است. شده راهاندازي فنآوري عرصه در )استارتآپها( نوپا

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
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همچنین،سنگاپورهمکاريومشاركتهایيرابادانشگاههاي
موسسه جمله، از است، كرده آغاز جهان سراسر در معتبر
فنآوريماساچوست21وموسسهفدرالفنآوريسوئیس22در

زوریختاراهکارهايجدیديرابرايشهرهوشمندبیابند.
موضوعيكهبهوضوحتوسطاینشاخصنشاندادهشدهاست،
ایناستكهشهرهایيكهدرصدرجدولهوشمندسازيقرار
دارند،ازلحاظشکلوبزرگيتنوعزیاديدارند.بهعبارتدیگر،
حتماالزمنیستكهشهريبزرگباشدتازیبایاحداقلهوشمند
باشد.شهرهایيمانندسانتاندر)دراسپانیا(وپاراماتا)دراسترالیا(
باوجودكوچکي،ازراهبردهاينمونهومتعادليبرخوردارند:هر
دوشهرمذكوركمتراز200هزارنفرجمعیتدارند،وليازلحاظ
شاخصهوشمنديدربین10شهربرتردراینحوزهقراردارند.
برخيازبزرگترینشهرهادرردهبنديشاخصهوشمندسازي

دریكسومانتهایيقراردارند.
بنابراین،اگربزرگيشهرهامهمنیست،آیاثروتمندبودنآنها
مهماست؟درنمونههايموردمطالعه،همشهرهايثروتمندو
همشهرهاينهچندانثروتمندموردمطالعهقرارگرفتند.نتایج
نشاندادندكهبهطوركلي،شهرهايثروتمندترازراهبردهاي
بهتريبرخوردارهستند:درواقع،یكرابطههمبستگيمثبت
ردهبندي در آن جایگاه با شهر هر اقتصادي عملکرد میان
شاخصهوشمندسازيوجوددارد.وليثروتمندبودنپیششرط
وتضمینكنندهموفقیتنیست.برخيشهرهاباتولیدناخالص
را خوبي خیلي راهبردهاي توانستهاند متوسط سرانه داخلي
منتشركنند-ازجمله،ریودوژانیرودربرزیلوبوبانسور،پایتخت

ایالتاودیسا23درشرقهند.

به  رو  بازار  یك   - هوشمند  شهر  راهكارهاي 
به كارگیري  از  باید  نیز  تامین كنندگان  رشد 
كنند.  خودداري  غیرمنسجم  و  ناقص  روش هاي 

حال در جهان سراسر در هوشمند شهر راهکارهاي بازار
تغییرات مانند توقفي قابل غیر و قدرتمند عوامل است. رشد
جمعیتي،كمیابيمنابعوتغییراتاقلیميدرحركتبهسوي
هوشمندسازينقشغیرقابلانکاريدارند.شهرهابایدهوشمند
شوندتاآمادگيمقابلهبااینچالشهارابهدستآورند.بنابراین،
راهکارهايشهرهوشمند بازارجهاني كه نیست تعجب جاي
دریكدههآینده،ازرشدساالنهايمعادل13درصدبرخوردار
از حوزه این در سرمایهگذاري ميشود پیشبیني بود. خواهد
كمتراز13میلیارددالرآمریکادرسال2017به28میلیارد
دالردرسال2023افزایشیابد.دراینبازارروبهرشد،منطقه
سریعترین از سال در 16درصد میانگین با اقیانوسیه و آسیا
روندرشدبرخوردارخواهدبودورشداینبازاردراینمنطقه
تاسال2023تقریبا4برابرخواهدشد.اروپارشدمتوسطيرا
درحدود13درصدتجربهميكند،درحاليكه،آمریکايشمالي
میزانرشدوحدود11درصد پایینترین از آمریکايالتین و
برخوردارخواهندبود.ولياگرشركتهاميخواهندازظرفیت
موجوددراینبازارحداكثربهرهبرداريرابهعملآورند،باید
دهند. قرار مجدد بررسي مورد را خود راهبردي رویکردهاي
بسیاريازتامینكنندگانمانندشهرهادردامطرزفکرناقص
وغیرمنسجمميافتند.بهجايتوسعهرویکردهايجامع،آنها
راهکارهايانفراديرابرايحوزههايخاصيازفعالیتبراساس
مجموعهمحصوالتوتوانایيهايموجودخودانتخابميكنند.
درواقع،آنهابیشتربهیكرویکردهمهجانبهوجامعنیازمندند
وبایدبهحوزههایيفراترازحیطهكارخوداندیشیدهوبهوجوه
مشتركموجودبینحوزههايمختلفتوجهكنند.شركتهاي
فعالدرحوزههايمختلفبهخوبيایننکتهرادرككردهاند
كهبایدازاینفرصتارزشمنداستفادهكنند.بازیگرانجهاني
آيبياِم26 ، زیمنس25 ، سیسکو24 شركتهاي مانند بزرگي

 23 - Odisha                     27 - SAP                                                            
 24 - Cisco                       
 25 - Siemens                 
 26 - IBM                        
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راهاندازي را خود راهکارهاي بستههاي دیگران و  ساپ27 ،
كردهاند-بهعنوانمثال،ميتوانبهزیمنسسیتياینتلیجنس
كرد. اشاره  آيبياِم هوشمند شهرهاي برنامه و پلتفورم28
همچنین،بازیگرانيازصنایعدیگرنیزوجوددارندكهدرحوزه
هوشمندسازيفعالیتميكنند:ازجملهشركتهاياینوژي29
اِن31،شركتهايفعال اُ )زیرمجموعهآردابلیوایي(30وایي
درعرصهامالكومستغالت،مانندگروهسيبيآرایي32و
بایلفینگرریِیلاِستیت33،وهمچنین،شركتهايخودروسازي،
مانندفولکسواگن34،دایملِر35وتِسال37.تعداديازشركتهاي
نوپايفعالدرعرصهنوآوري)استارتآپها(نیزبهشکلگیري
اینصنعتكمكميكنندوباهدفگیريكمبودهايموجود
درزمینهمجموعهمحصوالتيكهتامینكنندگانبزرگترفراهم
ميكنند،راهکارهایيرابرايشهرهاميیابند-ازپاركینگهاي
آموزش تا گرفته هوشمند شهري برنامهریزي و هوشمند
هوشمندوراهکارهاياجتماعيدیجیتال.ارائهدهندگانخدمات
شركتهاي جمله، از دولت، مالکیت تحت زیرساختهاي و
و حمل شركتهاي و محلي )یوتیلیتيهاي( عمومي خدمات
نقلعمومينقشویژهايرادراینزمینهبازيميكنند.این
شركتهاایدهآلتریناُپراتورهايشهرهوشمندبهشمارميآیند
اختیار در شهرها در را زیرساختها اصليترین مالکیت زیرا
دارند.درعینحال،آنهاازجملهمصرفكنندگانراهکارهاي
شهرهوشمندنیزبهشمارميآیند،درنتیجهازنقشدوگانهاي
برخوردارند.درحالحاضر،بازیگرانمشابهيدراینحوزهوجود
دارندكهسعيميكنندجایگاهخودرابهعنوان“فعاالنشهر
هوشمند”درجوامعيكهخدماتخودرابهآنهاارائهميكنند،

تثبیتنمایند.

يكفرصتعاليبرايتامينكنندگان

بزرگيبازارجهانيراهكارهايشهرهوشمند)بهميليارددالر(

آمريكايشمالي

اروپا

آسيا-اقيانوسيه

آمريكايالتين

خاورميانهوآفريقا

31 - RWE                                                           35 - Volkswagen 
28 - Siemens City Intelligence Platform           32 - EON                              36 - Daimler
29 - IBM's Smarter Cities Program                   33 - CBRE Group                 37 - Tesla
30 - innogy                                                        34 - Bilfinger Real Estate
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شهرها باید رویكردي جامع و منسجم را اتخاذ كنند. در 
این جا، 10 راهنمایي كلیدي براي دستیابي به این هدف را 

در اختیار آن ها قرار مي دهیم.

دراغلبمواردمشاهدهميشودكهشهرهارویکردغیرمنسجم
انتخاب راهبردهوشمند بهیك برايدستیابي را نامناسبي و
كردهاندوبررويبرخيحوزههاتمركززیاديكردهاند،درحالي
كهازحوزههايدیگرغافلشدهاند.وليزمانيكهدرموردیك
رویکردجامعصحبتميكنیم،دقیقامنظورماچیست؟وچنین

راهبرديچهویژگيهایيدارد؟

یكراهبردجامع،راهبردياستكهدرآنمعیارهايارزیابيشده
توسطشاخصراهبردشهرهوشمندموردتوجهقرارگرفتهو
مشخصميشوند.بهعبارتدیگر،شهرهابایدبههمهحوزههابه
صورتیکسانتوجهكنندوبهصورتنظاممندزیرساختهاي
الزمبرايفنآورياطالعاتراتوسعهدهند.همچنین،بایدیك
نهادهماهنگكنندهتشکیلشودوازتامینبودجهاختصاصي
برقراري با باید كه این مهمتر همه از شود. حاصل اطمینان
از مختلف، پلتفورمهاي و خدمات میان ارتباط و هماهنگي

همافزایيایجادشدهمیانحوزههايمختلفبهرهبرداريكرد.

براساسمطالعهصورتگرفته،ما10شاخصكلیديراتشخیص
دادیمكهميتوانندبهشهرهاكمككنندتایكراهبردشهر
اشاره آن به باال در نوعيكه از را وجامع یکپارچه هوشمند
شد،توسعهدهند.اینشاخصهادردرجهاولمقاماتشهرها
رامخاطبقراردادهاند،بهعبارتدیگر،افراديكهسیاستهارا
ترسیموآنهارااجراميكنند.ولياینشاخصهاتاحدزیاديبه
تامینكنندگانوگردانندگانراهکارهايشهرهوشمند،ازكسب
وكارهايبزرگگرفتهتاكسبوكارهاينوپا)استارتآپها(

نیزمربوطهستند.درمجموع،اینبازیگرانبایدبااولویتهاي
موجوددربازارآشنابودهوآنهارادرككنند.

1- ارزیابي مجدد نقش شهر و نحوه اداره آن
راهبردهايشهرهوشمندفرصتمنحصربهفرديرابرايبازنگري
درمورداینكهچنینشهريبایدچهنوعخدماتيرادرچه
حديارائهكنند،فراهمميآورند.مدل“شهريباخدماتكامال

هوشمند”مناسببهنظرميرسد.

2- مشاركت شهروندان و سایردست اندركاران 
قبلازاینكهراهبردشهرهوشمندخودراتعریفكنید،باید
مشاركت جلب كنید. شناسایي را خود هدف گروه نیازهاي
سازمانهاي شهري، جامعه دستاندركاران سایر و شهروندان
غیردولتي،كسبوكارهايمختلفونهادهايمشابهدیگراز
همانابتدايكاربسیارضرورياست.بدینوسیله،امکانتعریف
ارزشافزودهايكهشهرهوشمندميتواندبرايكاربراننهایي

ایجادكند،فراهمميشود.

3- اجتناب از راهكارهاي مجزا، دارا بودن دیدگاهي فراتر 
از دولت الكترونیك و به كار گیري فعال بهترین روش ها 

بر بیشتر هوشمند شهرهاي ایدههاي از بسیاري در امروزه،
كل ميتوانید یکپارچه. تا ميشود تمركز منفرد راهکارهاي
حوزههايفعالیتدرشهرهايخودرابررسيكردهومطمئن
شویدكهبهمنظورتقویتوبهبودفعالیتهايمشتركمیان
بخشهايمختلف،ازرابطهايدیجیتالاستفادهميشود.باید
فعاالنهبهدنبالیافتنبهترینروشهاوبهكارگیريآنهاباشید.

كار  و  كسب  الگوهاي  خالقانه،  طرح هاي  تشویق   -4
مستقل و افزایش مشاركت بخش خصوصي   

راهكار هاي شهر هوشمند
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كسبوكارهايمختلفبهنحوروزافزونيدرهردوعرصهجهاني
وداخلي)ارائهخدماتبهشهروندانبومي(فعالیتميكنند.این
كسبوكارهامایلنددرفعالیتهایيواردشوندكهجایگاهآنها
رادرهردوحوزهمذكورتقویتكردهومنجربهسرمایهگذاري
كافيدرآنهاشوند.راههايجلباینحمایتراترسیمكنید.
نبایدبهطوركاملتوسطبخشدولتي)عمومي( تامینمالي
مانند هوشمند، شهر راهکارهاي از بسیاري گیرد- صورت
توسط ميتوانند پاركینگ38 راهنماي و اطالعات سیستمهاي

بخشخصوصيتامینماليشوند.

5- یك راهبرد اطالعات جامع را به همراه پایگاه داده ها 
ایجاد كنید.

ابتدااطالعاتيراكهدراختیاردارید،جمعبنديوبررسيكنید.
سپسیكپایگاهدادههاراایجادكنیدتاازطریقآندادههاي
یکپارچه و مرتبط یکدیگر با را مختلف بخشهاي در موجود
كنید.سپسیكسیاستاطالعاتآزادرااتخاذكردهوبهنحو
فعاالنهاياطالعاتعموميرابهعنوانمبنايمراكزكنترلو

برنامههايكاربرديمبتنيبردادههافراهمكنید.

6- آزمایشگاه هایي را براي توسعه نوآوري و گسترش یك 
اكوسیستم الهام بخش راه اندازي كنید.

بافراهمساختنامکاناتيمانند“فضايتبادلاطالعاتوتجارب”،
“آزمایشگاههايزنده39”و“زمینهمناسببرايشکوفایيكسب
نوآوريوكارآفریني براي را اكوسیستممطلوب وكارها”یك
ایجادكنید.ازهمهمهمتراینكه،اطمینانحاصلكنیدكهاین
امکاناتازلحاظقانونيازفضايكافيبرايمانور)امکانانجام
اصالحاتوتغییرات(برخوردارهستند.درهرشرایطيكهممکن
است،حمایتماليوفنيالزمرادراینزمینهبهعملآورید.

7- از امنیت اطالعات اطمینان حاصل كنید.
امنیت به بیشتري نیاز هم به متصل دیجیتال سیستمهاي
اطالعاتدارند.راهبردشهرهوشمندشمابایدشاملیكایده

امنیتسایبريباشد.

تامین  طراحي،  در  زیرساخت  اُپراتورهاي  مشاركت   -8
مالي و اجراي طرح هاي ابتكاري

مانند واسطه، شركتهاي طریق از بزرگ شهرهاي بیشتر
شركتهايخدماتعمومي،شركتهايحملونقلعموميو
غیره،مالکیتوبهرهبردارياززیرساختهايخودرادراختیار
و مالي تامین درطراحي، را مهمي نقش بازیگران این دارند.
آنها همچنین، ميكنند. ایفا هوشمند شهر ایدههاي اجراي
ميتوانندبهتوسعهالگوهايكسبوكارشهرهوشمندكمك

كنند.

یكپارچه سازي  و  سیاسي  حمایت  آوردن  دست  به   -9
بازخورد عمومي

پسازاینكهراهبردشهرهوشمندراترسیمكردید،بهدست
آوردنحمایتسیاسيبرايآنازاهمیتزیاديبرخورداراست.
به دستاندركاران سایر و شهروندان دعوت دیگر، مهم نکته
گفتوگويمتمركزوسازماندهيشدهدررابطهبااینراهبرد
استتاازهماهنگيمیاناهدافواقداماتاطمینانحاصلشود.
براياینمنظور،ميتوانازپلتفورمهايمشاركتياستفادهكرد.

سیستم   یك  و  هماهنگ كننده  نهاد  یك  ایجاد    -10
برنامه ریزي اختصاصي

تعیینیكنهادمركزيبرايهماهنگسازيرویکردهايمختلف
دررابطهباشهرهوشمندازاهمیتزیاديبرخورداراست.این
موفقیت ارزیابي و پشتیباني نظارت، برنامهریزي، وظیفه نهاد

  38 - parking guidance and information (PGI) systems
  39 - living labs =  آزمايشگاه زنده، يك ايده پژوهشي است. يك آزمايشگاه زنده، كاربر-محور و داراي يك اكوسيستم آزاد و باز در زمينه نوآوري و خالقيت 
 است كه در سطوح مختلف )مانند يك منطقه يا يك شهر( عمل كرده و به يكپارچه سازي هم زمان فرآيندهاي پژوهش و نوآوري از طريق مشاركت بخش هاي عمومي و 

         خصوصي منجر مي شود.                                                                                                                   

راهكار هاي شهر هوشمند
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طرحهايابتکاريمنفردواجتنابازاتخاذیكروشغیریکپارچه
وغیرمنسجمرابرعهدهدارد.تعییناهداف،چارچوبزمانيو

بودجهواقعگرایانهكامالضرورياست.
راهبردجامعشهرهوشمند، ایجادیك نقطهشروع عنوان به
توصیهميكنیمازابزارخودارزیابيآنالینورایگانمابهآدرس

زیراستفادهكنید:
http://rb.digital/Smart CityStrategyIndex

استفادهازاینابزارسادهاست:جزئیاتمربوطبهشهرخودرا
واردكردهوبهیكسريسئواالتپاسخميدهید.درمجموع،
اینفرآیندحدود30دقیقهطولميكشد.پسازپركردنفرم
خودارزیابي،امتیازشاخصراهبردشهرهوشمندخودرادریافت
ميكنیدوسپس،تیمماباتوجهبهاطالعاتدریافتشده،یك
گزارشبازخورديراارائهميكندودرآنیكرویکردهوشمند
سفارشيرابرايشهرشماپیشنهادكردهوبهحوزههاياحتمالي
مخاطبان به ما همچنین، ميكند. اشاره شرایط بهبود براي
خوداجازهدسترسيبهمنابعموجوددرزمینهراهبردهايشهر
هوشمندراميدهیم.همکاريبابرنامهریزانشهري،اُپراتورهاي
شده موجب بهینه راهکارهاي تامینكنندگان و زیرساخت
دیدگاهمنحصربهفرديدراینزمینهبهدستآوریم.مخاطبانما
ميتوانندبهطیفوسیعيازبهترینروشهاوراهکارهايموجود
آنهاميتوانند از استفاده با یابندكه درسراسرجهاندست

راهبردشهرهوشمندخودراتوسعهدادهیااصالحكنند.

شاخص راهبرد شهر هوشمند در یك نگاه:
*درمطالعاتما،87 شهر در سراسر جهانتحتپوشش
قرارگرفتند.اینشهرهابراساسراهبردهايشهرهوشمندو

سایرسیاستهايمنتشرشدهخودانتخابشدند.
*این شهرها در قاره هاي مختلف قرار داشتند:39كشور
دراروپا،26كشوردرآسیاواقیانوسیه،17كشوردرآمریکاي

شمالي،مركزيوجنوبيو5كشورنیزدرخاورمیانهوآفریقا
موردمطالعهقرارگرفتند.

متفاوتي  وسعت  و  شكل  از  مطالعه  مورد  شهرهاي  *
برخوردار بودند:18تاازاینشهرهاجمعیتيزیریكمیلیون
نفر،39تاازاینشهرهاجمعیتيبین1تا2میلیونو30شهر

نیزجمعیتيبیشاز2میلیوننفرداشتند.
*دراینمطالعه،شهرهایيباقدرت اقتصاديمختلفمورد
بررسيقرارگرفتند:شهرهايثروتمند،مانندسنگاپور)باسرانه
تولیدناخالصداخلي85209دالرآمریکاوقدرتخریدبرابر(؛
شهرهايمتوسط،مانندبارسلون)باسرانهتولیدناخالصداخلي
34527دالرآمریکا(وكیپتاون)باسرانهتولیدناخالصداخلي
مانند ثروتمند، چندان نه شهرهاي و آمریکا( دالر 13165
دالر 6020 داخلي ناخالص تولید سرانه )با هند در بوبانسور

آمریکا(.
*معیارهايارزیابي:حوزه هاي عملي)كهدرارزیابينهایي50
درصدتاثیردارند(،برنامه ریزي راهبردي)كهدرارزیابينهایي
30درصدتاثیردارد(و زیرساخت فن آوري اطالعات)كهدر

ارزیابينهایي20درصدتاثیردارد(.
*حوزه هاي عمليبهدامنهراهبردهاوخدماتياشارهميكنند
كهراهبردكليشهرهوشمندراتشکیلميدهند.مااینحوزهها
آموزش كردیم: تقسیم مساوي ارزش با زیرمجموعه 6 به را
نقل و حمل هوشمند، دولت هوشمند، بهداشت هوشمند،

هوشمند،انرژيهوشمندوساختمانهايهوشمند.
*برنامه ریزي راهبرديبهتوانایيهرشهردراجرايراهبرد
شهرهوشمنداشارهميكند.اینبرنامهریزينیزبهبرنامهاجرایي
وجدولزماني)30درصد(،هماهنگي)30درصد(،بودجه)20
درصد(وگروههدفودستاندركاران)20درصد(تقسیمبندي

ميشود.

شاخص راهبرد شهر هوشمند در يك نگاه
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موجود امکانات و بستر به اطالعات زیرساخت فن آوري   *
مرتبطبافنآوريبراياجرايعملیاتهوشمنددرشهراشاره
بهسیاستفنآورياطالعاتشهر)70 نیز آیتم این ميكند.

درصد(واتصالاینترنت)30درصد(تقسیمميشود.
*هریكازاینمعیارهاازتعدادي زیرشاخصتشکیلشدهاند
كهبراساسمیزاناهمیتمشخصشدهبرايآنهادرراهبرد
شهرهوشمندارزیابيشدهوازامتیاز1)حالتيكهاصالاشارهاي

بهآنهانشدهاست(تا5)موضوعاصلي(رادربرميگیرند.
باال، امتیاز  امتیازدهيمورداشارهدر ازسیستم بااستفاده *

نهایي هر شهر را از 100 محاسبه كردیم.    
*سپسشهرهارارتبهبنديكردیمتاشاخص راهبرد شهر 

هوشمندبهدستآید.

شهرهاي هوشمند فردا
نوشتهپلباد40

چكیده:شهرهايدیجیتالفردامحصولرویاهايامروزهستند.
درحالحاضر،جهانباچالشهايمتعدديمواجهاستكهغلبه
بربسیاريازآنهاتنهاباتغییرطرزفکرماممکناست.اكنون
مادرمرحلهمهميقرارداریموآیندهمابراساسواكنشيكهبه
مشکالتامروزنشانميدهیموحركتموفقمابهسويجهان

دیجیتال،شکلميگیرد.
یکيازعناصرمهمدرجریانتحوالتآتي،شکلگیريشهرهاي
بایددارايمعمارينرمافزاريومخابراتي هوشمند41استكه
آزادومنسجمبودهوازبرنامههايكاربرديهوشمندوشهروند-
محوريكهدرآیندهگسترشخواهندیافت،پشتیبانيكنند.
نیازهاي و ملي منافع زمینههاي در كاربردي برنامههاي این
انرژيهوشمندوآموزش الکترونیك، اجتماعي،مانندسالمت
الکترونیكنیزكاربرددارند.بهمنظوردستیابيبهچنینهدفي،
دولت قوي رهبري همراه به میانبخشي رویکرد یك اتخاذ

نیازاست،یكسیستمهمکاريافقيكهدرآندانشومنابع
بخشهايمختلفبایکدیگرتركیبميشوند.

عبارتند هوشمند شهرهاي تشکیلدهنده اجزاي مهمترین
آینده؛ نسل شبکههاي تجدیدپذیر؛ و هوشمند انرژيهاي از:
ساختمانهايهوشمند؛حملونقلهوشمندوازهمهمهمتر،

دولتهوشمند.

1- شهرهاي هوشمند: رویاهاي هوشمند
درحالحاضر،نیميازجمعیتجهاندرشهرهازندگيميكنند
است.در برخوردارشده ازرشدسریعتري روندشهرنشیني و
آینده،بخشعمدهايازمردمشهرنشینخواهندبود-تاسال
70،2050درصدازجمعیتجهاندرشهرهاساكنخواهند
بود-وليدراینجا،اینپرسشمطرحميشودكهشهرهايفردا
دقیقابهچهشکليخواهندبودواینكهزندگيهوشمندبهچه

ترتیبيخواهدبود،تاحدزیاديمشخصنیست.
دراینجا،بهچندنمونهازویژگيهاوسیستمهايمورداستفاده
عمومي نقل و حمل ميكنیم: اشاره هوشمند شهرهاي در
بهینهتروقابلپیشبینيترخواهندشد؛وسایلنقلیهخودران
كهخودقابلیتپارككردندارند،درسطحگستردهايمورد
استفادهقرارخواهندگرفت؛درپيجایگزینيوسایلنقلیهبرقي
بهجايمدلهايفعلي،میزانانتشاركربنكاهشخواهدیافت؛
وبهرهوريانرژيدرخانههاافزایشخواهدیافت.همینحاالهم
تِلِهكنفرانسوویدئوكنفرانسگسترشیافتهوجایگزینسفرهاي
اتوماسیون و الکترونیك سالمت و بهداشت شدهاند. تجاري
)خودكارسازي(خانگينیزمراقبتهايبهداشتيهوشمندرابا
كیفیتباالتريارائهميكنندوبدینترتیب،افرادمسنتراین
امکانرادارندكهدرخانهبمانند؛دولتهوشمندنیزازیكسو
را بهرهوري و ایمني ازسويدیگر، و داده راكاهش هزینهها

افزایشميدهد.

  40 - Paul Budde © Paul Budde Communication Pty Ltd
  41- Smart Cities
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درنهایت،شایدشاهدپیدایشساختمانهايبدونكربنيباشیم
ازمنابع ازمجموعهاي و رادارند قابلیتتمیزكردنخود كه
را استفادهنشده نیروي و ميكنند استفاده تجدیدپذیر انرژي
و لوازم همچنین، ميگردانند. باز نیرو هوشمند بهشبکههاي
دستگاههايبرقيايبهكارگرفتهميشوندكهبهطورخودكار
درمواقعيكهنیازيبهآنهانیست،خاموشميشوند.شهرهاي
ژنراتورهاي آن در كه بود خواهند سبزي شهرهاي هوشمند،
الکتریکيدرصورتنیاز،نیرورادراختیارمصرفكنندگانقرار

ميدهند.
پتانسیلبرنامههايكاربردي)اپلیکیشنهاي(هوشمندنامحدود
است-حسگرهايسالمتشخصيكهبررويلباسهایازیر
و اطالعات مداوم، طور به ميشوند، گذاشته كار افراد پوست
سیگنالهایيرابهمراكزپزشکيارسالميكنندودرآِنواحد،
هشدارهایاتشخیصهايمربوطهراارسالميكنند؛دستگاههاي
تشخیصهویتبیومتریك؛دسترسيدائميتلفنهايهمراهبه
شبکههاياجتماعيواتصاالتدیجیتالافرادبهاشیاء.آموزش
سیار42 یادگیري و الکترونیکي آموزش امکان نیز هوشمند
كار به خدماتي و دستگاهها دیگر، ازسوي ميآورد. فراهم را
گرفتهميشوندكهسالمندانومعلوالنراهدفقراردادهونقش

اجتماعيآنهاراپررنگترميكنند.
رویاهايدیجیتالامروزبهواقعیتتبدیلخواهندشد-نهتنها
دركشورهايپیشرفتهتوسعهیافته،بلکهدركشورهايدرحال
توسعه.دسترسيدائميبهباندپهنجهانيدرنقاطمختلفاز
راههايمختلفيامکانپذیرميشود:ازطریقمدیریتطیف43
نیاز كه منبعي كردن آزاد منظور به رادیویي( )فركانسهاي
به آن انتقال و است افزایش حال در همواره آن به روزافزون
دنیايتلفنهايهوشمندكهدرزمینهتبادلاطالعاتوویدئوها
پیشرفتقابلتوجهيكردهاندیاایجادمدلهايسرمایهگذاري
بيسیم فنآوريهاي یا زیرساختها؛ اشتراك اساس بر جدید
بخشهاي از دستاندركاران همه اولیه همکاري بعدي. نسل

شركتهاي شهري، برنامهریزي رگوالتوري، دولت، صنعت،
تحقیقاتيوجامعهمدنيبسیارحیاتياست.

ما نوعهمکارياست. شکلگیريشهرهوشمندمستلزمیك
نميتوانیمبهصورتكامالمجزاكاريراانجامدهیم،وليدر

كنارهمميتوانیمبههرهدفيدستیابیم.
درحالحاضر،كالنشهرهاتحتفشارهايمختلفشدیديقرار
دارند،بنابراین،دركاینكهجوامعشهريچهكاريميتوانند
انجامدهندتابهبقايخودادامهدادهوحتيدرشرایطومحیط

درحالتغییرموجودپیشرفتكنند،كامالمنطقياست.
زیرساختهايمورداستفادهدراینشهرهابرايمدیریتآب،
انرژي،تامینموادغذایي،حملونقل،ارتباطاتوساختارهاي
اقتصاديواجتماعيمتزلزلوناپایدارشدهاند.همچنین،شهرها
ازجملهآلودهكنندههايعمدهبهشمارميآیندزیراحجمزیادي

ازانتشاراتدياكسیدكربنراتولیدميكنند.
مركز به تبدیل آنها شهرها، پیدایش زمان از حال، عین در
دانش،نوآوريوتعاملاجتماعيواقتصاديشدند.آنهاداراي
منبعيغنيازسرمایهانسانيهستندكهميتوانندبرايیافتن

راهکارهايمختلفموردبهرهبرداريقرارگیرند.
نیزميتواند یافتنراهکارهايمليدرداخلشهرها بر تمركز
بهشناسایيبسیاريازمشکالتفعليكمككند.درمقایسهبا
دولتهايملي،شهرهاازموقعیتبهتريبرايبررسيرویکردهاي
میانبخشيبرخوردارندوازطریقآنهاميتوانباتركیبدانش
بخشهايمختلفوشناسایيمشکالتيكهدرحالتجربهآنها

هستیم،بهدنبالسطحهمکاريباالتريباشیم.
اندازه به گرینفیلد44 محیطهاي در هوشمند شهرهاي ایجاد
كافيدشوارخواهدبودوليتغییرشکلیكمحیطبراونفیلد45
بهمراتبدشوارتراستوبهجزحالتيكهشهرهاوشهروندان
هیچ تقریبا باشند، داشته مشاركت فرآیند این در مستقیما

امیديبهموفقیتآنهانیست.

  42 - e-learning and m-education
  43 - spectrum management
  44 - Greenfield  = توسعه نيافته
  45 - Brownfield = قبال توسعه يافته ولي بالاستفاده
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شود، پیشگام هوشمندسازي عرصه در شهري است قرار اگر
بایدازایننکتهاطمینانحاصلشودكههمهبخشهايآنبه
شیوهايبهینهوكارآمدعملميكنند-كهدرحالحاضر،بیشتر

شهرهافاقدچنینویژگيايهستند.

2- سه ركن شهرهاي هوشمند
پیشرفتهايقابلتوجهيدرزمینهتوسعهشهرهوشمندصورت
و هوشمند شهر ایده درباره ضروري موارد از یکي گرفتهاند.
عناصرتشکیلدهندهآن،اطالعرسانيبهتربهشهروندانعادي
دربارهآنهااست.برايپشتیبانيازجوامعيكهتغییرراآغاز
كردهاند،بایداطالعاتبسیارمهموفرآیندهايارتباطيبهكار

گرفتهشوند.
اصلي ركن مبنايسه بر باید هوشمند طورخالصه،شهر به

ساختهشود:
الف-ارتقايقابلتوجهكیفیتزندگيدرسطحيعاليوارائه

خدماتمناسببهشهروندان؛
خدمات هماهنگ مدیریت طریق از پایدار توسعه ترویج ب-
انرژي در صزفهجویي و بهرهوري افزایش موجب كه عمومي

ميشود؛
و كارها و كسب ایجاد و اقتصادي توسعه زمینه در كار ج-
فعالیتهايخالقانه،بهطوريكهشهربهعنوانیكبازیگرمهم

درجریانتوسعهخدماتجدیدباقيبماند.
و آزاد مخابرات و نرمافزار معماري بر هوشمند شهر بنابراین،
كاربردي برنامههاي توسعه مبناي كه دارد تکیه یکپارچه

)اپلیکیشنهاي(شهروند-محوربهشمارميآیند.

بهطورخاص،اینفرآیندشاملمواردزیراست:
*دسترسيبهشبکههايباندپهنثابتوبيسیمفوقسریع؛
*ایجادشبکهايمبتنيبرحسگرهايماشینبهماشین46،

*جمعاوريدادههاودستگاههاينگهداري/بایگاني؛
*مدیریتآزادوهماهنگكالندادهها47ودسترسيازطریق

پلتفرمهايخدماتي؛
*وجودیكسیستماطالعاتمنسجموشهروند-محور.

قرارگیرند، بلوكهايساختمانيدرجايخود این زمانيكه
كه )اپلیکیشنهایي( كاربردياي برنامههاي حفظ و ایجاد
ميتوانندبیشترینبهرهراازمنابع،دارایيهاوموقعیتشهربه

عملآورند،امکانپذیرميشود.
سپس،امکانتوسعهیكدیدگاهبلندمدتبرايیکپارچهسازي
منسجمبلوكهايساختمانيمعماريشهرهوشمند)زیرساخت
نرمافزاريومخابرات،مراكزدادهها،شبکهحسگرهاوغیره(و
طرحهايابتکاريمیانمدتوكوتاهمدتویژههربخش)سالمت
ميشود. فراهم غیره( و الکترونیك نقل و حمل الکترونیك،
شهرهابایدبهطورویژهمواردزیررادربرنامههايخودمدنظر

قراردهند:

-اعتقادبهاینموضوعكهشهرهوشمندمستلزمدركدقیق
ساكنانوارائهخدماتسفارشياست؛

و عمومي بخشهاي میانطرحهاي تعامل موضوع -درك  
خصوصيدرحوزههايشبکهوبرنامههايكاربردي،مستلزم

استفادهازنوآوريبهعنواناصلمحورياست؛
-بررسينظاممندعناصريكهبهطورداخليمدیریتميشوند
دركنارعناصريكهبرونسپاريشدهانددرهمهالیههاي

معماري؛
-ادغاممدلهايجدیدكسبوكاركهاطالعاتعموميرابه
از منافع حداكثر كسب فرآیند در ضروري منبعي عنوان   
اقداماتيكهدریكشهرانجامميشوند،درنظرميگیرند.

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

سودجوید:

3.1- انرژي هوشمند
هستند انرژي قیمتهاي افزایش حال در كشورها از بسیاري
پایداري، جمله از مهمي، موضوعات حدي تا وضعیت این و
و تغییرشکلصنعت انرژي، بهرهوري تجدیدپذیر، انرژيهاي

مواردمشابهدیگرراتحتالشعاعقرارميدهد.
اینوضعیت،مشخصشدكهدر درجریانتجزیهوتحلیل
واقع،اینقیمتانرژينیستكهموجبچنینافزایشيميشود.
بخش كلي، طور به و است ارزان بسیار هنوز انرژي واقع، در
عمدهايازآنازمنابعبسیارمتفاوتيتامینميشود-ازجمله،
سوختهايفسیليقدیمي،اورانیوم،زمینگرمایيوغیره.افزون
براین،فرصتاستفادهازانرژيهايخورشیديوبادنیزوجود
دارد،بنابراین،دلیليبرايترسازافزایشهزینهسنگینبهدلیل

كمبودقابلتوجهانرژيوجودندارد.
همچنین،بایدبهاینحقیقتتوجهكنیمكههندوچینهر
افتتاحژنراتورهايذغالسنگيجدیديهستند. هفتهدرحال
دیگر كشورهاي كه را آنچه هر كشور دو این نتیجه، در
جهاندررابطهباانرژيپاكميگویند،نفيميكنند.یکياز
اقداماتامیدبخشاینكشورهاحركتبهسوياستفادهازگاز
انتشارمقادیرزیادي برايژنراتورهايجدیداستكهباوجود
دياكسیدكربن،بسیاربهترازذغالسنگاست.چیننیزدر
پیشتاز انرژيخورشیديدرجهان ازفنآوري استفاده عرصه
استوسرمایهگذارياینكشوردرزمینهاستفادهازانرژيهاي
در صورتگرفته سرمایهگذاري از بیشتر بسیار تجدیدپذیر

بسیاريازاقتصادهايپیشرفتهدرجهاناست.
البته،دراینمیانیكپرسشچندمیلیوندالريوجوددارد:

“آیازمانكافيدراختیارداریم؟آیاحداقلدریكدههآینده،
شاهدافزایششدیددرمصرفسوختهايفسیليخواهیمبود؟

آیااینموضوعبراقلیمسیارهماتاثیرخواهدگذاشت؟”
دانشمنداننظربسیارروشنيدراینرابطهدارند.آنهامعتقدند
اینشرایطتاثیرویرانكنندهايبرجهانخواهدداشت.موضوع
ترسناكاینكهتازمانيكهكشورهايدرحالتوسعهباروند
فعليبهراهاندازيژنراتورهایيكهباسوختفسیليكارميكنند،
است بعید دهند، ادامه خود انرژي زیرساختهاي توسعه به
شاهدكاهشقابلتوجهيدرانتشاراتدياكسیدكربنباشیم.
همانطوركهچنینتحوالتيبرايساختاقتصادهايغربيدر
100سالگذشتهالزمبودهاند،درحالحاضر،اینشرایطبراي
اقتصادهايدرحالتوسعهصادقاست.اینشکوفایيوابستهبه

دسترسيبهانرژيارزاناست.

3.1.1- انرژي هاي تجدیدپذیر
راهکار،حركت بهترین كه موافقهستند موضوع این با همه
بهسوياستفادهازانرژيهايتجدیدپذیردراسرعوقتاست،
حتيباوجوداینكهاینفنآوريهاهنوزبهطوركاملبهتکامل
تااینتغییررخدهد. نرسیدهاندومدتزمانيطولميكشد
ولياگراینموضوعرادنبالكنیموازلحاظتغییراتاقلیمي
خوششانسباشیم،هنوزهماینامکانوجودداردكهبتوانیم
بهموقع،بهسمتاستفادهازانرژيهايتجدیدپذیرحركتكنیم.
بااینحال،واقعیتایناستكهدانشمنداندربارهتوانایيمادر

انجامواكنشمناسبوبهموقعتردیددارند.
شبکههايهوشمندچهارتباطيبااینموضوعدارند؟

هوشمند شهرهاي اصلي اركان از یکي هوشمند شبکههاي
در كمي سرمایهگذاري جهان، سطح در ميآیند. شمار به
زمینهزیرساختهايخدماتعموميصورتگرفتهاست.این
ارتقايسطح نیازمند بهشدت و ناكافي،منسوخ زیرساختها
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ایده زمینه، این در پیشرفتصورتگرفته هستند.جدیدترین
ازحسگرها استفاده با است. هوشمند شبکههاي از استفاده
وسایرتجهیزات،یكنشانيآيپي48هوشمندبهشبکهبرق
اختصاصميیابد.ایننشانيآيپيامکانمدیریتبسیاربهتر
در و ميدهد عمومي( خدمات )شركتهاي یوتیلیتيها به را
عینحال،ازهدررفتوقطعبرقجلوگیريكردهوبهحذف
بارواستفادهمشتریانازاطالعاتداخليوابزاربهینهايمانند
كنتورهايهوشمندبرايمدیریتبهترمصرفانرژيخودكمك
ميكند.افزونبراین،یوتیلیتيهاقادرخواهندبودانتشاركربن
بازارتجارت خودراكاهشدهندكهفرصتهايجالبيرادر

كربندراختیارآنهاقرارميدهد.
بیشتریندلیلبرايافزایشقیمتهاياخیر،بههزینهشبکهها
وسیستمهايالزمبرايانتقالانرژيبهكاربراندربهینهترین
حالتممکنارتباطدارد.بنابراین،ازدیدگاههزینهايمطمئنا
بایدنقششبکهرادرارتباطباافزایشقیمتمدنظرقرارداد.
وليشایدنبایداینكاررابهشیوهايخطيانجامدادهوگذشته

وآیندهرامقایسهكرد.
باتوجهبهاینكههرروزافرادبیشتريسیستمهايفتوولتائیك
)PV(رابررويبامهاساختمانهايخودنصبميكنند،باید
توجهزیاديبهسیستمهايانرژيپراكنده49معطوفشودكهبه
خیابانهاومحلههااینامکانراميدهندكهبهتولیدكنندگان
انرژيتبدیلشوند.درحاليكهبرخيازافرادازاینسیستمهابه
عنوان“سیستمهايمستقلازشبکه50”یادميكنند،ماتوصیف
متفاوتيازآنداریم.مسلمانیازبهانجامتغییراتدروضعیت
شبکهوبررسيشرایطسرمایهگذاريبهمنظوراطمینانازتبدیل
آنبهیكسیستمبههمپیوستهكهميتواندنقشيمحوريرادر
توزیعانرژيایفاكند-مانندمبادالتيكهدرخدماتاینترنتيو
مخابراتصورتميگیرند-احساسميشود.درابتدا،استفادهاز
اینسیستممحدودخواهدبود؛بااینوجود،بهمرورزماناین
استفادهقابلتوجهترخواهدشدودرنهایتكامالنقشيمحوري

پیداخواهدكرد.
به تولیدشده انرژي تحویل تنها ارزششبکه دیگر، عبارت به
صورتمركزينخواهدبود)كهاساساتوسطجزءقیمتانرژي
شبکه عملکردهاي وجود به آن ارزش بلکه ميشود( تامین
هوشمندبستگيدارد.اینشبکهتوسطبسیاريازبرنامههاي

كاربردي)اپلیکیشنها(مورداستفادهقرارميگیرد،ازجمله:
*مدیریتتولیدپراكنده؛

*معاملهانرژيتجدیدپذیر؛
*مدیریتوسایلنقلیهالکتریکي؛

*گسترششبکههوشمندوتوسعهآنبهخانههاوكسبو
كارها؛

*ارائههمزمانجمعاوريوتجزیهوتحلیلدادههاودردسترس
قراردادنایندادههابرايكاربرانمجاز؛

*خدماتشبکهارزشافزودهدررابطهباصدورصورتحساب،
خدماتمدیریتشبکهبرايطرفهايجدیددرگیردرتولید

انرژيوغیره.
اُپراتورهاي براي كار و الگويكسب كه است معني بدان این
شبکهازصرفافروشوتحویلانرژيبهنقشپیچیدهترمدیریت
انرژيتکاملميیابد.هرگونهتوسعهشبکههوشمندبایدبادر

نظرگرفتنآیندهصورتگیرد.
زیرساختهاي كه دارند وجود كشور چندین حاضر، حال در
هوشمندرابهعنوانمحوراصليسیاستهايانرژيخودقرار
مرتبط براي را زیرساختهايهوشمند این آنها زیرا دادهاند
ساختنسیاستهايمختلفوتوسعههايخالقانهبسیارمهمو
كلیديبهشمارميآورند.آلمان،هلندوكشورهاياسکاندیناوي
در را سنگیني سرمایهگذاري آلمان و پیشتازند حوزه این در
اینزمینهانجامدادهاست.درآلمان،هزینهكلسرمایهگذاري
درانرژيدرحدودیكسومتولیدناخالصداخلي)GDP(این

كشوراست.

      48 -ip = پروتكل اينترنتي
49 - Distributed generation = به توليد نيرو در نقطه مصرف اشاره مي كند. به عبارت ديگر، توليد برق در خود سايت به جاي استفاده از شبكه سراسري كه موجب كاهش هزينه 

  پيچيدگي، وابستگي متقابل و عدم بهره وري مرتبط با انتقال و توزيع نيرو مي شود
      50 - Off Grid
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3.2- شبكه هاي نسل آینده مخابرات و باند پهن
زیرساختمخابراتي مولفهكلیديیكشهرهوشمند، دومین
آناست.شبکههايمخابراتيجهاندستخوشتغییروتحوالت
در سرمایهگذاري اخیر، سالهاي در شدهاند. فوقالعادهاي
شبکههاينسلآینده51وشبکههايمليباندپهن52كهازفیبر
نوريساختهشدهاند-بهمنظورپاسخگویيبهتقاضايروزافزون
مصزفكنندگانبهاستفادهازبرنامههايكاربردينیازمندباند

پهن-افزایشیافتهاست.
و رسانهها الکترونیك، آموزش الکترونیك، وسالمت بهداشت
نیاز كلیديايهستندكهموجب ازجملهدالیل نیز پایداري
بیشتركشورهابهشبکههاينسلآیندهشدهاند.پروتکلاینترنتي
الگوهايكسب از استفاده زیرا اینشبکههااست اصلي محور
و دادهها صدا، یکپارچهسازي و سهتایي مقرونبهصرفه كار و
ویدئوراتسهیلميكند.اگرميخواهیمیكساختارباندپهن
كنیم، ایجاد خدمات این براي را بهینه و مقرونبهصرفه ملي
بهمجموعهمناسبيازدارایيهايزیرساختملينیازاست.در
به اول درجه در بعد نسل مخابرات توسعه، درحال بازارهاي
شکلشبکههايبيسیم)LTE/WiMAX53(مورداستفادهقرار

ميگیرد.
باندپهن،شركت مهمترینعنصردرموفقیتشبکههايملي
باید آنها ميكند. اداره را شبکه این كه است زیرساختي
آزاد خدمات معماري و طراحي درباره را كلیدي تصمیمات
محسوب جدید زیرساخت این اساس و پایه كه عمدهفروشي
ميشودراحداقلبراي25سالآیندهاتخاذكنند.دراینجا،
تعیینشدهتوسطدولتهااستكه نکتهمهمتسهیلدیدگاه
شاملاستفادهچندمنظورهازشبکهتوسطبخشهايدیگر،از
جمله،بهداشتوسالمت،آموزشوپرورش،انرژيوغیرهاست.
درعینحال،شركتبایدمطمئنشودكهبهصورتیكشركت
تبدیل دیگري مخابراتي شركت به و ميماند باقي زیرساخت

نميشود.

استرالیانخستینكشوريبودكهبهلطفرهبريوآیندهنگري
دولت،چشماندازاهدافمليخودراسازماندهيواعالمكرد.
حال در و گرفت پیش در را روند این نیز آمریکا زود خیلي
حاضرتبدیلبهیكرهبرواقعيدراینحوزهشدهاست.هلند،
نیوزلندوچندكشوردیگرنیزاقداماتموثريرادراینزمینه
انجامدادهاند.درحالحاضر،نوآوريهاياقتصاديوبینبخشي
ازجملهآیتمهايكلیديدردستوركارسیاسياینكشورهابه
شمارميآیند.هیچدستوركاركليومشخصيوجودنداردوهر
یكازاینكشورهاازموقعیتمنحصربهفرديبرخوردارهستند
وگزینههايخاصخودراپیشرودارندوپسازتجربهشرایط
موجود،اطالعاتوتجربیاتخودرادراختیاركشورهايدیگركه
درگیرشرایطمشابهيهستند،قرارميدهند.چنینچشماندازي
موجبشکلگیريراهبردهاياجتماعيواقتصاديايميشود
كهبایددرجریانطراحيومعماريزیرساختمدنظرقرارگیرند.
همچنین،شبکههايآزادامکاناستفادهچندگانهرانیزفراهم
از متنوعي طیف براي ميتواند آنها زیرساخت ميآورند.
و آموزش وسالمت، )بهداشت اجتماعي هوشمند كاربردهاي
پرورش،شبکههايهوشمند،رسانههاوغیره(مورداستفادهقرار
گیرد.شبکههايآزادگامبعديدرجریانتکاملزیرساختهاي
كاملخدمات كنترل امکان كاربران به زیرا مخابراتيهستند
پهنباند زیرساختهاي طریق از كه را كاربردي برنامههاي و
به آزاد پیدایششبکههاي فراهمميشوند،ميدهد. پرسرعت
معنايآزادسازيزیرساختهايمخابراتينیزهستند.جانمایيو
معماريشبکهآزادبایدبهگونهايباشدكهزیرساخت،خدماتو
ارائهدهندگانمحتوابتوانندكیفیتباالترومحصوالتوخدمات

ممتازمتنوعيراارائهكنند.
همهراهكارهايممکنبایدبهكارگرفتهشوندتاحداكثراستفاده
اززیرساختهاومنابعموجودبهعملآید.مناطقيكهدرآنها
قرار پاییني درسطح ارائهخدمات یا نميشوند ارائه خدماتي

 51 - Next Generation Networks (NGNs)
 52 - National Broadband Networks (NBNs)
 53- Long Term Evolution =  فناوری تكامل بلندمدت/ وايمكس 
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دارندبایددراولویتقراردادهشوند.جوامعوشوراهايمحلي
ميتوانندنقشيكلیديرادراینزمینهایفاكنند.خدماتباند
پهنبيسیمنیزازاهمیتفوقالعادهايبرخوردارند.پروژههاي
كاریردي برنامههاي براي آزمایشي عنوان به ميتوانند اولیه

میانبخشيموردبررسيقرارگیرند.

3.3- دولت هوشمند
زیرساختهایيكهدرقسمتقبليبهآنهااشارهشد،مستلزم
توجهدولتهايسراسرجهانهستند.دولتهابایدزیرساختهاي
قدیميرانوسازيكردهوراهبردهاوفرآیندهايجدیديرابه
كاربندندتابتوانندپاسخگوينیازهايجوامعباشند.دولتهایي
پیشتاز زمینه این در كردهاند اتخاذ را رویکردهوشمندي كه
هستندوباعنوان“دولتهوشمند”مورداشارهقرارميگیرند.
اینحوزهنوظهوراستوبرايموفقیتجوامعهوشمندعنصري
كلیديبهشمارميآید.درمطالعهايكهتوسطموسسهپایك
بازار ،2011 سال در كه شد برآورد گرفت، صورت ریسرچ54
جهانيفنآوريدولتهوشمندارزشيمعادل106میلیوندالر
داشتكهاینرقمدرسال2017به2/5میلیارددالررسید.بین
سالهاي2011تا2017،مجموعسرمایهگذاريصورتگرفته
بود. دالر مییلیارد 4/8 بر بالغ جهان كل در حوزه این در
موسسهپایكریسرچآمریکايشماليرادرزمینهتوسعههاي
صورتگرفتهدراینبازهزمانيپیشتازدانست،درحاليكهاروپا

وآسیاواقیانوسیهبافاصلهكميبهدنبالآنقراردارند.
درسالهايآتي،استفادهومدیریتكالندادهها55یکيازنقاط
تمركزكلیديدولتهاخواهدبود.افزونبراین،خدماتبسیار
كاربرديومتنوعيازطریقتلفنهايهمراهارائهشدهورایانش
اینترنت باتوسعهشبکهیکپارچهخواهدشد.تاثیر ابري56نیز
اشیاء57وتحوالتصورتگرفتهدرحوزهماشینبهماشین58نیز

یکيازمالحظاتكلیدياینبخشخواهدبود.

3.4- ساختمان ها و خانه هاي هوشمند
پرتراكم مناطق ازشهرهادرسراسرجهان،وجود بسیاري در
كامالعادياستودرحالحاضر،توجهوتالشبهسويپایدارتر
نوآوريهاي است. شده معطوف زندگي سبك این ساختن
صورتگرفتهدرعرصهفنآوري،ازجمله،استحصالواستفاده
دستگاههاي و خورشیدي انرژي از استفاده آب59، از مجدد
گرمایشيوسرمایشيدارايمصرفبهینهانرژيوسیستمهاي
حملونقلشهريپایدارنیزدردستوركاربسیاريازدولتها

قرارگرفتهاند.

 54 - Pike Research                             55 - Big Data                     56 - cloud computing
 57 - Internet of Things (IoT)             58 - M2M                           59 - water harvesting and re-use
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 خانه هاي هوشمند   

خانههايهوشمندمجهزبهوسایليهستندكهازسیستمهاي
هوشمندیکپارچهالزمبرايمدیریتوتبادلاطالعاتبرخوردارند.
اگرچهسیستمهايخودكارارائهشدهدرگذشتهبیشتربهعنوان
كمك زندگي سطح ارتقاي به كه ميشدند بازاریابي وسایلي
ميكنند،درسالهاياخیر،سیستمهايامنیتي،انرژيوكنترل
ازاهمیتبسیاربیشتريبرخوردارشدهودرسطح دسترسي
با همگام همچنین، ميگیرند. قرار استفاده مورد گستردهاي
خودكارسازي سیستمهاي یکپارچهسازي براي تقاضا افزایش
در ميخورد. چشم به بازار در بلوغ از نشانههایي اینترنت، با
واقع،حتيتقاضايفعليبرايكاربردهايسادهموجبشدهتا
ارائهدهندگانخدماتباندپهن،محصوالتشبکهايخانگيرا
برخي در وحتي بگنجانند نصبخود بستههاي مجموعه در
مواردآنهارابهصورترایگانباسیستمهايموجوددرخانهها
ميتوان خانگي هوشمند كاربردهاي جمله از كنند. یکپارچه
بهسرگرمي،ارتباطات،كنترلآبوهواوانرژي،سیستمهاي
روشنایي صفر-انرژي، وسایل جایگزین، انرژي منابع امنیتي،
راهدور)دوركاري(عنصر از امکاناتكار اشارهكرد. ُرباتیك و
مهمدیگريدرطراحيخانههايهوشمندهستند.درسالهاي
تعریف در روزافزوني نحو به نیز “صفر-انرژي” اصطالح اخیر،
انرژي انتشار ميگیرد. قرار استفاده مورد هوشمند خانههاي
دراینساختمانهاصفراست.انتشاراتكرنناشيازمصرف
سوختهايفسیليدرداخلیاخارجازسایتاینساختمانهابا
مقدارتولیدانرژيتجدیدپذیردرسایتاینساختمانهامتعادل
ميشود.اینانتشاراتشاملانتشاراتكربنتولیدشدهدرجریان

احداثاینساختمانهانیزميشود.

3.5- حمل و نقل هوشمند
از وسیعي طیف شامل هوشمند60 نقل و حمل سیستمهاي
باسیم و بيسیم ارتباطات بر مبتني اطالعات فنآوريهاي
هستندكهميتوانآنهارابازیرساختحملونقلووسایل

نقلیهیکپارچهكرد.
ازدیرباززیرساختشبکههايجادهايساختهوتعمیرونگهداري
ميشدومدیریتفعالكميدرموردنحوهاستفادهازآنصورت
ميگرفت.سرمایهگذاريدرزیرساختهايهوشمندبهمدیران
جادهاياجازهميدهدآگاهيبیشتريدرموردچگونگياستفاده

ازراههاوبهینهتركردنآنداشتهباشند.
ازجملهتحوالتصورتگرفتهدرزمینهحملونقلهوشمند
با بایکدیگرو نقلیههوشمندكهميتوانند ميتوانبهوسایل
براي الزم اقدامات انجام و باشند، ارتباط در هوشمند شبکه
بهبودایمنيوعملیاتبهینهاشارهكرد.وسایلنقلیهبهینهنه
تنهاشاملخودروهاميشوند،بلکهكامیونها،قطارها،ترامواهاو

اتوبوسهايهوشمندرانیزدربرميگیرند.
فنآوريهايمربوطبهوسایلنقلیههوشمندمربوطبهآینده
نیستند.تقریباهمهماباترمزهايضدقفلآشناهستیمكهدر
آنخودروبهصورتهوشمندابتدافکركردهوسپسنسبتبه
شرایطموجودواكنشنشاندادهوبهنحوایمنترومطمئنتري
نسبتبهانسانترمزميگیرد.البته،فنآوريهايپیشرفتهتري
نیزوجوددارند،مانندسیستمكروزكنترلتطبیقي61كهسرعت
وفاصلهخودرورابافاصلهايایمنتنظیمميكندوسیستمهاي
ناوبريپویا62كهبراساسدادههايدریافتي،بهترینمسیررا

برايرسیدنبهمقصدمحاسبهميكنند.
زمینهحمل در زیادي هیجانانگیز پروژههاي درحالحاضر،
نقلیه وسایل و دارند وجود جهان سراسر در هوشمند نقل و
كه شدهاند واقعیتي به تبدیل هوشمند خودروهاي و برقي

60- Smart transport systems or intelligent transport systems (ITS)
61- adaptive cruise control
62- dynamic navigation systems
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ازآنهادركشورهايمختلفقابلمشاهده صدهاهزارنمونه
هستند.راهکارهايشارژمجددبهدقتدردستبررسيهستند
وسازندگانتالشميكنندراههایيراپیداكنندكهنیرويالزم
برايحركتخودروهابراساسفنآوريهايشبکهايوبيسیم
تامینشود.درحالحاضر،زیرساختالزمبرايچنینشبکههاي
حملونقليفراهمنیست.ایستگاههايكميبرايشارژوجود
دارندوشبکههايالکتریکيقابلیتپاسخگویيبهاینحجماز
خودروهايهوشمندراندارند.بهمنظورپیشرفتدراینزمینه،

بهسیاستهايزیرساختهوشمندهماهنگترينیازاست.

خودروهاي برقي

جالبتوجهاستكهخودروهايبرقيپدیدهجدیدينیستند.
درواقع،30سالنخستصنعتخودروتحتسلطهخودروهاي
مورد 1897 سال در برقي خودروهاي نخستین بود. برقي
استفادهقرارگرفتند.اینخودروهاعمدتابهعنوانخودروهاي
تجاريمورداستفادهقرارميگرفتندوتادهه1920تاكسيها
برقيبودند.برخيازخودروهايبرقيتجاريحتيتادهه1940
نیزهمچنانمورداستفادهبودند.باپیدایشموتورهاياحتراقي،
صنعتخودروتوسعهیافتوخودروهاقادرشدندمسافتهاي
طوالنيراطيكنند.شبکهتوزیعبنزینتثبیتشدهونخستین
خودروهايشخصيصرفابرايتفریحمورداستفادهقرارگرفتند،
بنابراین،سفربهنقاطمختلفكشوریکيازاولویتهاياصلي
براينخستینرانندگانبود.درآنزمان،برقدرخارجازشهرها
خانههاي عمده بازار ميشد. پدیدهجدیدمحسوب یك هنوز
مسکونيخیليزودنسبتبهخودروهايبرقيبيتوجهشدو
بنزیني شخصي خودروهاي بیشتر اول، جهاني جنگ از بعد
شدند.پسازبحراننفتدردهه1970،مجدداتوجهبهسوي
خودروهايبرقيجلبشدوليصنایعخودروونفت-درحالي
كهبهصورتكالميحمایتخودراازاینموضوعاعالمكردند-
درعملهیچحمایتجديايراازخودروهايبرقيبهعمل
نیاوردند.دردهه1990،یكطرحخالقانهبسیارنویدبخشدر
كالیفرنیاشکلگرفتوموجبورودخودروهايبرقيجدیدبا
طراحيزیبابهبازارشد.بااینوجود،یكباردیگرصنایعنفتو
خودرويآمریکاتوانستنداینپروژهراتضعیفكنندودرنهایت،
كلمه واقعي معناي به سال2005 در برقي خودروي آخرین
نابودشد.درهمینحال،ژاپنبهتوسعهخودروهايبرقيادامه
داد.تجربهوتاریخچهخودروهايبرقينشاندادهاستكهیك
راهحلكليوجامعدراینزمینهوجودنداردواتخاذیكرویکرد
متعادلبراياطمینانازحركتدرمسیردرستضرورياست.
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4- راهبردهاي جوامع هوشمند         
ایدهخانهها،جوامعوشهرهايهوشمندطیفوسیعيازسیاستها
وراهبردهارادربرميگیردكهبایدبهطورموازيبایکدیگر
توسعهیابند.جوامع،انرژي،حملونقلوغیرهبهزیرساخت
جمعآوري توانایي معناي به هوشمندي دارند. نیاز هوشمند
دادهها،تجزیهوتحلیلآنهاوارائهبازخوردهوشمندانهاست.
اینپیشرفتهاباعنواناینترنتاشیاء)IoT(مورداشارهقرار
ميگیرندومتشکلازعناصرپردازشماشینبهماشین؛ارائه

دادههابهصورتهمزمانومدیریتكالندادههااست.
ارتباطاتیكعنصرضروريدرهمهفعالیتهايهوشمنداست.
درحالحاضر،بخشهايمختلفبهصورتجداگانهومستقل
هدررفت به منجر وضعیت این كه ميكنند عمل یکدیگر از
ماليوعدمقابلیتهمکاريبخشهايدیگرباهمميشود.در
صورتعدموجودسیاستهايدولتيصحیحبرايهدایتواقعي
زیرساختهاي بهاشتراكگذاري جهت در مختلف بخشهاي
خدماتعمومي،هیچاتفاق“هوشمندي”درآیندهنزدیكرخ
به مينامیم. میانبخشي رویکرد را حالت این ما داد. نخواهد
رهبريازباالنیازاستتابخشهايمختلفبهنحويهدایت
شوندكهبههمکاريبایکدیگربپردازند،زیرساختهايخودرابه
اشتراكگذارندوخدماتبينقصویکپارچهايرابرايمشتریان

فراهمكنند.اینكارمستلزممشاركتدوگروهزیراست:
مردم-وتوانمندسازيآنهابرايتحتكنترلگرفتن،به•

عنوانمثال،مدیریتمصرفانرژيخود،بهداشتوسالمت
الکترونیکي،آموزشالکترونیکيوغیره،و

را• دادهها كه دستگاههایي و حسگرها مانند اشیاء-
دادههاي ميكنند. پردازش واحد آِن در و جمعآوري
حمل مقامات هواشناسي، اداره از دریافتشده تركیبي
ميتوانند محلي مقامات و انرژي شركتهاي نقل، و
تا گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد )بهصورتهمزمان(
اطالعاترابهصورتفوريدراختیاركاربرانقراردهند.

گرههاي بالیايطبیعي، با ارتباط در ميتوان را كار این
اطالعات ساختمانها، بهرهوري انرژي، قیمت ترافیکي،

بهداشتشخصيوغیرهنیزانجامداد.
و بهصورتجداگانهجمعآوري اطالعات این اكثر درحالحاضر،
درسیستمهاينامناسبذخیرهشدهودربیشترزمانهابادیگران
بهاشتراكگذاردهنميشوند.بسیاربعیداستكهاینمجموعههاي
جداگانهبهآسانيبپذیرندكهبایکدیگركاركنند.آنهابهدرستیا
بهغلطموارديمانندامنیت،حریمخصوصي،قابلیتاعتمادوغیره
رابهانهميكنند.تنهایكرهبردرراسكار)مانندرئیسجمهور،
ایجاد براي را الزم كلي رهبري ميتواند و....( امیر وزیر، نخست
وسیاستهاي زیرساختهايمختلف میانبخشيكه سیاستهاي

كاربرديرایکپارچهميسازند،داراباشد.
در همکاري به میل شود، تاسیس نهادي چنین كه صورتي در 
طبق بخشها این و ميیابد افزایش صنعتي مختلف بخشهاي
سیاستها،دستورالعملهاومقرراتواضحوروشنعملخواهندكرد.
بهبود را اینروند اتخاذسیاستهايمختلف، با دولتهاميتوانند
بخشند،ازجمله،سیاستهایيكهبخشيازبودجههايبخشهاي
مختلف)بهداشتودرمان،آموزشوپرورش،انرژي،محیطزیست

وحملونقل(رابرايتوسعهخدماتالکترونیکياختصاصدهند.
صنایعخصوصيبااستفادهازایجادانگیزههايمثبت،راهبردهایي
راتوسعهميدهندوراههایيرابرايبخشعمدهسرمایهگذاري

موردنیازجهتایجاداینسیستمهايهوشمندميیابند.
بهتفکروهمکاريمیانبخشينیازاستتادرمسیردستیابيبه
مرحلهبعديتکاملموفقبود.دراینجا،بایدتوجهویژهايبه
اهمیتبررسيسیستمهايمختلفبرايایجادهمافزایيمبذول
از استفاده براي را راههايجدیدي ازمسئوالن بسیاري شود.
فنآوري با مرتبط صنایع استفاده براي موجود فرصتهاي
و بهداشت جدید، ارتباطي شبکههاي از ارتباطات و اطالعات
سالمتالکترونیك،یادگیريالکترونیك،شبکههايهوشمندو
مواردمشابهدیگریافتهاند.ازاینفرصتهاميتوانبرايتوسعه
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زیرساختها-جادهسازي،سیستمهايفاضالب،لولههايآبو
گازوهمچنین،شبکههايمخابراتونیرو-سودجست.

4.1- جوامع گرین فیلد
نقطهاوجطرزفکرمیانبخشي،تکاملجوامعهوشمندمرتبط

بههماست.
براساسشکلگیريجوامعمبتنيبرشبکههايافتيتياچ63
)شبکههايباندپهندارايفیبرنوري(ميتوانچندینفنآوري
وخدماترابایکدیگرتركیبكردتایكفرصتارزشافزودهرا

برايساكناناینجوامعایجادكرد.
خانههايهوشمنديكهبهاینشبکههامتصلشوند،ميتوانند
ازطیفوسیعيازفنآوريهايمختلفاستفادهكنند،ازجمله:

انرژيهاي امکانمدیریت *شبکههايهوشمند:كه 
تجدیدپذیر،ازجمله،خودروهايالکتریکيرافراهم 

ميآورند؛ 
*كنتورهايهوشمندمتصلبهشبکههايهوشمند: 
و نیرو درباره هوشمند دادههاي انتقال امکان كه   

مصرفانرژيرافراهمميكنند؛ 
*ابزارهاينظارتبرشرایطزیستمحیطي:كهامکان 
جمعآوريآنيدادههاونمایشآنهابررويیك 
نمایشگررابهمنظورنشاندادنمیزانمصرفآب
و گاز برق، آشامیدن، غیرقابل آب آشامیدني،  

فاضالبفراهمميكنند؛ 
دروازه كه اجتماعي: )درگاههاي( *پورتالهاي 
خدمات دولتي، خدمات جامعه-محور، اطالعات       
هستند؛ غیره و آموزشي خدمات بهداشتي،     
كه خانهها: )خودكارسازي( اتوماسیون *فنآوري 
امکانكنترلدراستفادهوصرفهجویيدرانرژيبا
فتوولتائیك، مانندسلولهاي ابزارهایي از استفاده   

هوشمند سیستمهاي هوشمند، كركرههاي پرده  
گرمایشوسرمایشوآبیاري،سیستمهاينظارت 
ميكند؛ فراهم را دیگر مشابه موارد و امنیتي  
سیستمهاي از كه خانگي: سرگرمي *سیستمهاي 
دیداريوشنیداريمتصلبهاینترنتبهرهبرداري 

ميكنند؛
*قابلیتهايباندپهنپرسرعت:كهبافراهمآوردن 
امکاندوركاري،بهكارمندانایناجازهراميدهند 
دیداري-شنیداري، سیستمهاي از استفاده با كه   
انتقالدادههاوویدئوكنفرانسازخانهكارخودرا
انجامدهند.بدینترتیب،امکانكاهشقابلتوجه
انتشاركربنمرتبطبارفتوآمدبهمحلكاربهوجود

ميآید.
با تابهامروز،سادهترینراهبرايیکپارچهساختناینایدهها
جوامعهوشمندبهصورتتوسعهجوامعمسکوني“گرینفیلد”
هیچگونه وجود بدون اساسا گرینفیلد پروژههاي است. بوده
به نیاز آنها در و ميشوند آغاز عمومي خدمات زیرساخت
احداثساختمانهايجدیدياستكهقابلیتاستفادهازطیف
گستردهايازفنآوريهايجدیدرادارند.طرحهايتوسعهدر
گرینفیلدهاتنهادرصدكوچکيازكلجمعیتيراشاملميشوند
كهاینپروژههاميتوانندفرصتارزشمنديرادراختیارآنها
قراردهندوبهعنوانمثال،بهآسانيخدماتافتيتياچرابه
آنهامعرفيكردهوبااستفادهاززیرساختهايموجودخدمات
وقابلیتهايممتازيرادرمدتزمانكوتاهيدراختیارجوامع
گرینفیلد سایتهاي از كه ميشود توصیه بنابراین، داد. قرار
خانههاي ایدههاي ایجاد براي آزمایشي سایتهاي عنوان به
هوشمندوجوامعهوشمندجدیداستفادهشودتابدینترتیب
رونداستفادهازفنآوريهايجدیدتسریعومسیربرايسایر

جوامعيكهميخواهنداینروشرادنبالكنند،هموارشود.
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5- تغییر و تحوالت در حال عملي شدن هستند.
نکتهجالبتوجهاینكهظاهرادرحالرسیدنبهنقطهعطفيدر
حوزهشهرهايهوشمندهستیم.درحالحاضر،مردممستقیما
موارد و وسالمت بهداشت انرژي، زیست، بامشکالتمحیط
مشابهدیگرمواجهميشونددیگرنیازينیستآنهارامتقاعد
كنیموخودشاندرحالواكنشنشاندادنبهاینمشکالت
هستند.دیگرهمهمتوجهشدهاندكهمابایدخودكاريدراین
رابطهانجامدهیم.افزونبراین،جمعیتجهاننیزبهسرعت
درحالافزایشاستوبهزودياز7میلیاردبه9میلیاردنفر
ميرسد.اینافزایشجمعیتميتواندموجببروزفشارونگراني
درتقریباهمهسیستمهايجهانيشود.درحاليكهبسیارمهم
استكهدالیلبروزاینمشکالتشناسایيشوند،واقعیتاین
استكهبرخيازاینمسائل،مانندافزایشجمعیت،كهموجب
فشارواسترسميشود،عمالغیرقابلتوقفهستندونميتوانیم
اینروندرادرآیندهقابلپیشبینيتغییردهیم.درحاليكهنیاز
استاینمشکالتدربلندمدتموردتوجهقرارگیرند،ضروري
استكهدرحالحاضربركاهشبرخيازاینفشارهاتمركز
شودودربلندمدتراهحلياساسيبرايآنهااندیشیدهشود.

قابل تعداد با مواجهه حال در جهان كه داشت اذعان باید
با رابطه اصليدر است.مشکل ازچالشهايمختلف توجهي
اینچالشها،عدموجودسیاستهايدولتهوشمندبراساس
راهکارهايیکپارچهاياستكهمرزهايموجودمیانبخشهاي
مختلفراازبینميبرند.برايشناسایيوحلاینمسائلبه
رهبريسیاسينیازاست.طيچندسالگذشته،شهرونداندر
سراسرجهاننشاندادهاندكهآمادهتغییرهستند.مشابهاین
رفتاردررابطهباتغییراتاقلیميواستفادهازوسایلجدیدو
مدرنارتباطيهممشاهدهشدهاست.امکانحلاینمشکالت
وچالشهاوجودداردوليمستلزمانجاماقداماتمتفاوتياست.
هیچروشخطيايپیشرويماوجودنداردوبهراهکارهاي

از زیادي تعداد ما گذشته، سال 60 طي است. نیاز جانبي
كار هم از جدا صورت به كه كردهایم تربیت را متخصصان
ميكنند.اینساختارمجزابایدازبینرفتهوساختارهايافقي
جدیديجایگزینآنهاشوندكههمهبخشهاورشتههادربستر

اینساختارهايجدیدبهصورتیکپارچهعملكنند.

رهبريازراسبرايدستیابيبهچنینهدفيالزماست.این
روش،رویکردمیان-بخشي64نامیدهميشودوفنآورياطالعات
وارتباطاتیکيازعناصراصليبرايساختساختارهايمشترك
وهماهنگافقياست.درموارديكهدربارهشهرهايهوشمند،
ساختمانهاي هوشمند، شبکههاي هوشمند، نقل و حمل
هوشمندیاسالمتوبهداشتالکترونیكصحبتميكنیم،قبل
ازهرچیزبهدادههايمفیدينیازداریمكهبهصورتآنيمورد
تجزیهوتحلیلقرارگیرندوامکانتصمیمگیريفوريافرادیا
ماشینهادررابطهبابهرهوريانرژي،وضعیتترافیك،مسائل
آبوهوایي،موضوعاتمرتبطبابهداشتوسالمتشخصيو
تصمیماتتجاريرافراهمآورند.اینتحوالتباعناویناینترنت
اشیاءیاكاربردهايماشینبهماشینمورداشارهقرارميگیرندو
پایهواساستوسعهوتغییروتحوالتهوشمندآتيبهشمارميآیند.

درباره نویسنده
شركتروالندبرگركهدرسال1967تاسیسشد،تنهاشركت
ریشهاي با و آلمان میراث زمینه در پیشرو جهاني مشاور
اروپایياستكهبیشاز2400كارمنداز34كشورجهاندر
آنكارميكنند.اینشركتدرهمهبازارهايعمدهبینالمللي

فعالیتهايموفقيداشتهاست.50دفترنمایندگياینشركت
این شدهاند. واقع جهان در كار و كسب كلیدي مراكز در
شركتمشاور،یكشركتسهاميغیرسهامي)تضامني(است

كهبهصورتانحصاريتحتمالکیت220شریكقراردارد.
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گروه بین المللی ره شهر تا كنون 153 نشریه با عناوین زیر منتشر 

كرده است:

1-كاربردجدیدشیشهدرنمایساختمان)تابستان1371(

2-پاركینگمراكزتجاری)پائیز1371(

3-محافظتدرمقابلزلزله)زمستان1371(

4-جمعآوریودفعزبالهومسائلناشیازآن)زمستان1371(

5-طرحاسکانوسریع)زمستان1371(

6-مجموعهمقاالتراجعبهژئوسنتز)بهار1372(

7-مهارآبباآب)بهار1372(

8-تحولسبزدرمعماری)بهار1372(

9-روندیابیومدیریتسیالب)بهار1372(

10-مطالعاتاقتصادیجهتاحداثمراكزخرید)تابستان1379(

11-نگاهیكوتاهبرطراحیفضایسبز-"تجربیاتكشورهایمختلف")تابستان

)1372

12-بازیافتآبدرصنایعشنوماسهشوئی)پائیز1372(

13-بناهایچوبی)كندهای(درایرانوتجربیاتكشورهایدیگر)پائیز1372(

14-نکاتیدرموردطراحیساختمانهایبتنیپیشساختهپیشتنیدهدرمناطق

زلزلهخیز)پائیز1372(

15-اتوماسیونوبهینهسازیدرسیستمهایتوزیعالکتریکی)زمستان1372(

16-انرژیدریاها)زمستان1372(

17-پاركینگهایمکانیکیاتوماتیكونیمهاتوماتیك)بهار1373(

18-انرژیباد)بهار1373(

19-اصولطراحیساختمانهایاداریوبانكها)بهار1373(

20-انرژیخورشیدی)بهار1373(

21-طراحیمركزخرید-جلداول:مطالعاتمقدماتیجهتطراحیمراكزخرید

)تابستان1373(

22-شهرسالمباآمورتون)تابستان1373(

23-شهرسالم-كاربردسیستمهایفتوولتائیكازمیلیواتتامگاوات)تابستان

)1373

24-شهرسالم-اصولطراحیبرایافراددارایكهولت،ناتوانی،اختاللومعلولیت

)تابستان1373(

25-نسلچهارمنیروگاهها)پائیز137(

26-بازیافتآبدرصنایعنساجی)پائیز1373(

27-مراكزدرمانیوبیمارستانهایآینده)پائیز1373(

28-شهرسالم-انبوهسازی)انبوهسازاناسکان()زمستان1373(

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

)زمستان1373(

30-بازیافتآب-"تصفیهپسابصنایعلبنی")بهار1374(

31-شهرسالم-صنعتچوبوكاغذونقشآندرفرهنگ،اقتصادوسیاست

)بهار1374(

32-صرفهجوئیانرژیدرساختمانهایمسکونی)بهار1374(

33-شهرسالم-معماریوپرورشفکریكودكانونوجوانان)تابستان1374(

و درحفظخاك آن نقش و مصالحساختمانی و زباله بازیافت سالم- 34-شهر

پاكسازیمحیط)پائیز1374(

35-شهرماكجاست)زمستان1374(

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

)زمستان1375(

37-بهینهسازیآموزشعالی-نگاهیكوتاهبركاركردنظامآموزشیایرانوجهان

)زمستان1375(

38-استفادهازژئوگریددرراههاوباندفرودگاهها)بهار1376(

39-اقتصادگردشگری)جلداول()زمستان1376(

40-نگرشهایینوینبهطراحیفضایبازاداری)تابستان1377(

41-اقتصادگردشگریجلددوم)فصولسوموچهارم()زمستان1377(

42-فهرستمطابقهایعملیاتاجراییجهتتسهیلدرامرنظارت)پائیز1378(

43-دانستههاییدرموردمناطقآزادوویژهاقتصادیدرجهان)پائیز1378(

44-هدایتمنابعمالیوفنیغیردولتیجهتاجرایطرحهایعمرانی)زمستان

)1378

45-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسیرتحولشهرسازیوشهرسالمدرفرهنگ

ایرانواسالم)زمستان1378(

46-پاركانرژیهاینو)تابستان1379(

47-فضاهایبازاداری-مدیریتتجهیزاتوطراحیداخلی)پائیز1379(

48-شهركترافیکیكودكان)زمستان1379(

49-فضایبازاداری-استانداردهایطراحیفضاهایاداریجداكنندهها،قطعات

واتصاالت)زمستان1379(

50-فضایسبز-مناطقصنعتی-پاركهایصنعتی)تابستان1380(

اول: عملکردحسی-جلد اول:استانداردهای بخش محیطی- شرایط تنظیم -51
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محیطروشنایی)پاییز1380(

52-تنظیمشرایطمحیطی-بخشاول:استانداردهایعملکردحسی-محیطهای

صوتیوحرارتی)پاییز1380(

53-منظرسازی-جلداول:طراحیكاشت)زمستان1380(

54-منظرسازی-جلددوم:آبیاریونگهداریمنظر)زمستان1380(

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

تولیدوكنترلحرارت)زمستان1380(

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

تولیدوكنترلنوروصدا)زمستان1380(

57-منظرسازی-جلدسوم:راهبردهایتکمیلیآراستنمناظر)بهار1381(

كنترلمحیط-جلدسوم: دوم:سیستمهای بخش تنظیمشرایطمحیطی- -58

سیستمجامعمحیطی)تابستان1381(

59-شهرسالم-توسعه)كالنشهرتهران()تابستان1381(

60-فنآوریاطالعات-بخشاول:مفاهیمكلی)پائیز1381(

61-منظرسازی-جلدچهارم)زمستان1381(

62-فنآوریاطالعات-بخشدوم:مدیریتفنآوریاطالعات)زمستان1381(

63-فنآوریاطالعات-بخشسوم:تجارتالکترونیکی)بهار1382(

64-فنآوریاطالعات-بخشچهارم:تجارتالکترونیکی"امنیتوتجارتبیسیم"

)تابستان13829(

65-ساختمانهایسبزوپایدار)تابستان1382(

66-فنآوریاطالعات-بخشپنجم:دولتالکترونیکی)تابستان1382(

67-منظرسازی-جنگلهایمانگرو)حرا(:بخشاول-كلیات)پائیز1382(

68-فنآوریاطالعات-بخشششم:بازاریابیالکترونیکی)پائیز1382(

69-فنآوریاطالعات-بخشهفتم:شهرداریالکترونیکی)زمستان1382(

70-فنآوریاطالعات-بخشهشتم:آموزشالکترونیکی)بهار1383(

71-فنآوریاطالعات-بخشنهم:دانشگاهالکترونیکی)بهار1383(

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

)تابستان1383(

73-فنآوریاطالعات-بخشیازدهم:دانشگاهالکترونیکی)پائیز1383(

74-فنآوریاطالعات-بخشدوازدهم:مدیریتپروندههایالکترونیکی)زمستان

)1383

75-فنآوریاطالعات-بخشسیزدهم:دموكراسیالکترونیکی)زمستان1383(

76-فنآوریاطالعات-بخشچهاردهم:انتخاباتالکترونیکی)زمستان1383(

77-فنآوریاطالعات-بخشپانزدهم:حقیقتمجازی)تابستان1384(

78-برگزاریمناقصههایدولتی)تصویبشدهسال1383()تابستان1384(

79-چیندومینمصرفكنندهانرژیدرجهان)تابستان1384(

80-مدیریتپروژه-استانداردهایمدیریتپروژه)بخشاول.تابستان1384(

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

)عدالتاجتماعی()پائیز1384(

82-فنآوریاطالعات-بخشهفدهم:مدیریتارتباطبامشتریان)پائیز1384(

83-مدیریتپروژه-استانداردهایمدیریتپروژه)بخشدوم،زمستان1384(

84-مهندسیارزش-بخشاول:اصول،مبانیوفرآیند)زمستان1384(

85-مدیریتپروژه-استاندادهایمدیریتپروژه)بخشسوم.زمستان1384(

86-فنآوریاطالعات-بخشهجدهم:پایتختالکترونیکی-تجلیعدالتاجتماعی

)تابستان1385(

87-مدیریتپروژه-دفترمدیریتپروژه)بخشاول-تابستان1385(

88-متدولوژیهایكنترلپروژه)تابستان1385(

89-صنایعانرژیبر،نظریههاودیدگاهها)تابستان1385(

90-آشناییمقدماتیباارزیابیمحیطزیست)پاییز1385(

91-آشناییبافرآوریهایگازیCNG،LPG،LNG)زمستان1385(

92-رهنمونهاییبرایتوسعه)زمستان1385(

93-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)بهار1386(

94-متدولوژیمکانیابیصنایع)تابستان1386(

95-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلددوم()تابستان1386(

96-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلدسوم()تابستان1386(

97-معماریسبز،)انرژیآفتابدرمعماری()پائیز1386(

98-معماریسبز،)انرژیزمینگرمایی()پائیز1386(

99-روندتوسعهدرخلیجفارس)نسخهچهارم()پاییز1386(

100-ایرانترانزیت)بهار1387(

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

)تابستان1387(

102-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشپنجم)تابستان1387(

103-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشششم)پائیز1387(

104-بامسبز)پائیز1387(
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105-احداثسامانههایگرمایششهری)اردیبهشت1388(

106-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشهفتم)خرداد1388(

107-بحرانجهانیوچشماندازآینده)تابستان1388(

108-حملونقلهمگانی)تابستان1388(

109-نانوفناوریایمن)فرصتهاوچالشها()تابستان1388(

110-ازشهرفرودگاهیتامنطقهفرودگاهی)بخشاول(

111-ازشهرفرودگاهیتامنطقهفرودگاهی)بخشدوم(

112-بندرخشك)پائیز1388(

113-شرقایرانخاستگاهتوسعهترانزیتمنطقهای)پائیز1388(

114-صنعتیسازیساختمانگامیبلندبرایتامینمسکنمردم)زمستان1388(

115-مدیریتهوشمندخوردگی،حفاظتكاتدیك،حفظثروتملی)بهار1389(

116-بیوگازثروتینهفتهدرپسماندها)بهار1389(

117-اكوهتلحركتیجهانیبهسویگردشگردیپایدار)تابستان1389(

118-فتوولتاتیكتلفیقی،انرژیدركالبدمعماری)تابستان1389(

119-اصالحالگویاستقرارجمعیت،گامیبهسویتوسعهپایدار)پاییز1389(

120-نانوفناوریدرمعماری)زمستان1389(

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

)1389

اقتصادیكشور توسعه بلنددرجهت گامی بینالمللی، بازارمسافرهوایی -122

)زمستان1389(

123-نقشطراحیمعماریدركاهشمصرفانرژیدرساختمان"معماریهمساز

بااقلیمومشکالتناشیازعدمتوجهبهآن")بهار1390(

124-شهرفرودگاهیبسترتوسعهگردشگری،گامیبلنددرجهتتوسعهپایدار

اقتصادكشور)بهار1390(

125-ارایهضوابطوپیشنهاداتطراحیبرایافراددارایكهولت،ناتوانی،اختاللو

معلولیتدربخشزمینیفرودگاه)بهار1390(

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

معماری")تابستان1390(

127-شهرفرودگاهیبسترتوسعهتجارت،چشماندازتجارتجهانی،چالشهاو

فرصتهایایران)تابستان1390(

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

فرودگاهیبستریمناسببرایاستقرارصنایعنوین")تابستان1390(

129-نقشطراحیمعماریدركاهشمصرفانرژیدرساختمان"انرژیباددر

معماری")تابستان1390(

130-روندخصوصیسازیفرودگاههادرجهان)پاییز1390(

131-شهرفرودگاهیبستریمناسببرایتوسعهورزشملیوبینالمللی"شهر

ورزشی")پاییز1390(

)بهار "بخشاول" بامحیطزیست 132-معرفیپاككنندههایطبیعیوسازگار

)1391

133-معرفیپاككنندههایطبیعیوسازگاربامحیطزیست"بخشدوم")بهار

)1391

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

)تابستان1391(

135-شهرفرودگاهیبستریمناسببرایتوسعهصنایعدستی)تابستان1391(

136-خطاهایانسانی؟حوادثسازمانی!)پاییز1391(

137-سیرتحولبرنامهریزیاقتصادفضایی)پاییز1391(

138-نقشدالرآمریکادراقتصادجهانی،گنجهایپنهان30تریلیوندالریآسیا

)زمستان1391(

139-بامسبزگامیبلنددرجهتتوسعهپایدار)بهار1392(

140-نوآوریبرایتاسیساتپایانهفرودگاه)بخشاول()تابستان1392(

141-نوآوریبرایتاسیساتپایانهفرودگاه)بخشدوم()تابستان1392(

142-چالشفرارویایراندرعرصهیانرژی:توسعهبهرهبرداریازمنابعنفتو

گازشیل)پاییز1392(

143-نوآوریبرایتاسیساتپایانهفرودگاه)بخشسوم()زمستان1392(

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

اقتصادیمنطقه)بهار1393(

145-نگاهیبهمعماریدیجیتالونقشرباطدرساختوسازومعماری)بهار

)1393

146-نظامرگوالتوری،نظامتنظیموحفظمنافعومصالحملی

)دولت،تولیدكنندهوعرضهكننده،مصرفكننده()تابستان1393(

147-بامسبزدرطراحیمنظرپایدار،بخشاول)پاییز1393(

148-بامسبزدرطراحیمنظرپایدار،بخشدوم)پاییز1393(

149-بامسبزدرطراحیمنظرپایدار،بخشسوم)زمستان1393(

150-مشاركتعمومي-خصوصيدرتوسعهزیرساختها)تابستان1394(

151-پایداريدرمدیریتپروژه)پاییز1394(

152-ویژن2020:حركتبهسويساختمانهايصفر-انرژي)بهار1395(
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نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر سالم( شهر )بخش تهران شمال كوهپایههای در دستی صنایع بازارچه -1

ماه1374

2-بهینهسازیخدماتپرواز)بخششهرسالم(ـ)دیماه1373(

3-بهینهسازیبارترافیکیبزرگراهها)بخششهرسالم()دیماه1373(

4-پاركانرژیهاینو)بخششهرسالم(ـ)شهریورماه1373(

5-استفادهازمولتیویژندرمراكزپرترددشهری)بخششهرسالم(

)اردیبهشتماه1373(

6-سازماندهیكاركردهایبهینهینمایشگرهایدیجیتالی)بخششهرسالم(

اسفندماه1372

7-شهركترافیکیكودكان)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

8-پاركپویش:اندیشهسالم/بدنسالمدرشهركفاطمیهمنطقة20شهرداری

تهران)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

9-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسیرتحول"شهرسازی"و"شهرسالم"

درفرهنگایرانواسالم)بخششهرسالم(ـآبانماه1372

10-اصولطراحیمراكزدیسپاچینگ)بخشانرژی(زمستان1372

11-تحلیلمنطقهایسیالبدرحوضههایشمالیتهران)بخشعمرانآب(

بهار1373

12-انتخابمحلونوعسدبراساسشرایطژئومورفولوژیوژئولوژی

)بخشعمرانآب(زمستان1372

13-حقایقیدرموردشركتهایبزرگ)بخشتحقیقوتوسعه(زمستان1372
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ضمنا كتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1-بازنگریاستانداردهایصنعتآبكشورباهمکاریوزارتنیرووسازمانبرنامه

وبودجه)25جلد(

2-صرفهجوییدرانرژی)20جلد(

3-ترجمهكتاب"سازهپاركینگهایطبقاتی")1372(

4-ترجمهكتاب"سازههایآبی")1373(

5-تدوینكتاب"خودآموزاتوكد12")1373(

6-ترجمهكتاب"برنامهریزیوطراحیهتل"درسال76توسطسازمانبرنامهو

بودجهچاپوتوزیعشد.

)1382(OpenGL7-تدوینكتابراهنمایبرنامهنویسیسهبعدی

8-ترجمهكتاب"تنظیمشرائطمحیطی"

9-ترجمهكتاب"چگونههوایپاكیزهبکاریم"

HSE-10درسفر)1385(

11-باگیاهانآبراتصفیهكنیم

12-نانوفناوریبرایهمه)1387(

13-درختاندرمنظرشهری)1389(

14-آشناییباراهکارمدیریتپروژهجامع)بهار1389(

)1389( Revit architecture 200915-كتابآموزشنرمافزار

16-ترجمهكتابشهرهایفرودگاهیقرن21)1390(

17-منظرسازیپایداربرایهمه)پاییز1390(

18-موادهوشمندوفناورینانو)كاربرددرمعماریوطراحیداخلی()1390(

19-ترجمهشهرهایفرودگاهیجهان)1391(

دنیای برای طراحی راهبردهای پایدار، شهری طراحی قانون هفت ترجمه -20

پُست-كربُن)1392(

21-طراحی،برنامهریزیوساختهتلها)1393(

22-شکل،اندازهورنگدرختاندرطراحیمنظر)1393(

23-ساختمانپایدار،اجرایسیستمهایساختمان)1393(

24-نمكزداییوتصفیهآبپیشرفته)آبشیرینكنی()1394(

25-گذشتهوحالیكشاهکارمعماری)1395(


