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Abstract
Background and Aim: Nowadays, Big cities have many problems and challenges in terms of sustainability, which has many negative 
consequences in times of crisis and sustainable crisis management. These include natural disasters, especially earthquakes, floods, 
hurricanes, as well as man-made issues such as traffic, environmental, and security disruptions. The metropolis of Tehran is facing 
many problems in the field of natural disasters, especially earthquakes, as well as traffic, water, waste and energy issues, which 
threaten its sustainability. In this regard, the idea of   smart city can be used with comprehensive programs as an irreplaceable and 
efficient requirement for the sustainability of cities, especially in critical situations. Therefore, the purpose of this study is to identify 
smart city strategies from the perspective of sustainability and with emphasis on crisis management issues.
Method: This article is done by descriptive research method and content analysis of texts and logical reasoning and using documentary 
and library study methods.
Findings: Sustainable smart city approach with smart city management and process smartening, benefits such as speeding up 
management of issues and services, integration of decisions and actions of officials and people, transparency and monitoring and 
control of violations, reducing unnecessary travel, saving Brings with it energy consumption. Using a comprehensive program and 
new technology infrastructure, the smart city plays an important role in solving urban problems along with the challenges and threats 
related to the security and privacy of cyberspace. The metropolis of Tehran, with important issues such as traffic, earthquakes and air 
pollution, has a suitable context for the development of a smart city.
 Conclusion: Smart city can improve the sustainability of cities by benefiting from the infrastructure of new technologies, smart 
citizens, smart life, smart economy, smart government and smart environment. A review of successful global experiences, especially 
in the cities of Pittsburgh, Toyota and Seoul, shows that traffic, urban services, environmental and energy issues can be solved with 
smart city capabilities. Applying these experiences in Tehran metropolis in crisis management due to natural disasters and man-made 
issues, especially earthquakes, traffic, air pollution, taking into account sustainability and crisis management and passive defense and 
cyberspace security and Iranian-Islamic culture considerations can lead to sustainable development. Tehran metropolis.
Keywords: Smart city, Crisis management, Sustainability, Urban development, Tehran metropolis.
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چكيده
 زمينه و هدف: امروزه شهرهاى بزرگ با مسائل و چالشهاى عديده اى از جنبه پايدارى مواجه مى باشند كه اين موضوع، در مواقع بحرانى و مديريت 
پايدار بحران، تبعات منفى بسيارى را به همراه دارد. اين مسائل شامل بالياى طبيعى به ويژه زلزله، سيل، طوفان و نيز چالش هاى انسان ساخت مانند 
اختالالت ترافيكى، زيست محيطى و امنيتى مى گردد. كالنشهر تهران با مسائل متعددى در حوزه بالياى طبيعى به ويژه زلزله و نيز مسائل ترافيكى، 
آب و پسماند و انرژى مواجه است كه پايدارى آن را تهديد مى نمايد. در اين راستا ايده شهر هوشمند مى تواند با برنامه اى جامع به عنوان الزامى بى 
بديل و كارآمد، براى پايدارى شهرها به ويژه در مواقع بحرانى بكار گرفته شود. از اين رو هدف اين پژوش، بازشناسى راهبردهاى شهر هوشمند از منظر 

پايدارى با تأكيد بر مسائل مديريت بحران مى باشد.  
روش: اين مقاله با روش تحقيق توصيفى و تحليل محتواى متون و استدالل منطقى و با استفاده از شيوه هاى مطالعات اسنادى و كتابخانه اى انجام مى گردد.

يافته ها: رويكرد شهر هوشمند پايدار با مديريت شهرى هوشمند و هوشمندسازى فرآيندها، مزايايى همچون تسريع مديريت مسائل و خدمات رسانى، 
يكپارچه سازى تصميمات و اقدامات مسئولين و مردم، شفافيت و نظارت و كنترل تخلفات، كاستن از سفرهاى غيرضرورى، صرفه جويى در مصرف انرژى 
را به همراه دارد. شهر هوشمند با استفاده از برنامه  جامع و زيرساخت هاى فن آورى هاى نوين، نقش مهمى در حل مسائل شهرى به همراه چالش ها و 
تهديدهاى مربوط به امنيت و حريم فضاى مجازى دارد. كالنشهر تهران با داشتن مسائل مهمى همچون ترافيك، زلزله و آلودگى هوا بستر و زمينه 

مناسبى براى توسعه شهر هوشمند دارد.
نتيجه گيرى: شهر هوشمند با بهره مندى از زيرساخت هاى فن آورى هاى  نوين، شهروندان هوشمند، زندگى هوشمند، اقتصاد هوشمند، دولت هوشمند 
و محيط هوشمند مى تواند پايدارى شهرها را ارتقاء دهد. بررسى تجارب موفق جهانى به ويژه در شهرهاى پيتسبورگ، تويوتا و سئول نشان مى دهد 
كه مسائل ترافيكى، خدمات شهرى، زيست محيطى و انرژى را مى توان با قابليت شهر هوشمند حل نمود. كاربست اين تجارب در كالنشهر تهران در 
مديريت بحران ناشى از بالياى طبيعى و مسائل انسان ساخت به ويژه زلزله، ترافيك، آلودگى هوا با مدنظر قرار دادن مالحظات پايدارى و مديريت 

بحران و پدافند غيرعامل و امنيت فضاى مجازى و مالحظات فرهنگ ايرانى-اسالمى مى تواند به توسعه پايدار كالنشهر تهران منتهى گردد. 
واژگان كليدى: شهر هوشمند، مديريت بحران، پايدارى، توسعه شهرى، كالنشهر تهران.
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مقدمه
بحران به معناى وقفه كامل يا بخشى از فعاليت هاى گروه يا جامعه 
محيطى  آسيب هاى  و  مالى  خسارات  جانى،  ضايعات  با  همراه  كه 
گسترش يافته جامعه مربوطه مى باشد كه با منابع در اختيار، قادر 
مديريت  حساسيت  نمى باشد (عبدالهى، 1391: 34).  آن  جبران  به 
و  بالخيز  كشور  ده  جزء  ايران  كه  است  آن جايى  از  پايدار  بحران 
درصد  نود  زلزله،  كمربند  و  مى باشد  دنيا  زلزله خيز  كشور  ششمين 
از خاك كشور را دربر گرفته است؛ از اين لحاظ وضعيت شهرهايى 
مانند تهران و تبريز اسف بار است (نگارش، 1384: 93). در قانون 
مديريت بحران كشور كه به منظور ارتقاى توان مدنى جامعه در امور 
به  كمك  و  پذيرى  آسيب  و  خطر  كاهش  پيشگيرى،  بينى،  پيش 
توسعه پايدار تهيه و ابالغ شده است؛ تعريف مديريت بحران عبارت 
است از: نظام حاكم بر راهبردها، رويكردها، برنامه ها و اقداماتى كه با 
هدف پيش بينى، پيشگيرى و كاهش خطر، آمادگى و پاسخ كارآمد 
صورت  به  سوانح،  و  حوادث  وقوع  از  پس  بازسازى  و  بازتوانى  و 
 .(2 كشور، 1398:  بحران  مديريت  (سازمان  گيرد  صورت  چرخه اى 
است  زيرساخت هايى  نيازمند  پايدار،  بحران  مديريت  راستا  اين  در 
مى باشد.  هوشمند  فرآيندهاى  و  ابزارها  روش ها،  آن ها،  از  يكى  كه 
اجتماعى،  مديريتى،  ابعاد  در  مى تواند  هوشمند  شهر  زيرساخت هاى 
اقتصادى، ارتباطات، حمل و نقل و محيط زيست، تعريف گردد و 

در راستاى پايدارى مديريت بحران به كار گرفته شود. 
كليدى  الزامات  عنوان  به  بحران  هوشمند  مديريت  در  آنچه 
مديريت  يكپارچه،  و  جامع  نگاه  از:  است  عبارت  مى باشد  مطرح 
خطرپذيرى ها، الگوسازى مخاطرات و تلفيق صحيح مؤلفه ها، داشتن 
بر  تاثيرگذار  و  اعتماد  قابل  كه  شده  به روزسازى  و  دقيق  اطالعات 
مؤلفه هاى مديريت خطرپذيرى باشد، پاسخگويى مبتنى بر شناخت، 
فراهم آوردن زيرساخت هاى قانونى، مالى و فنى، به كارگيرى دانش 
گسترش  مخاطرات،  كاهش  برنامه هاى  اولويت بندى  قوانين،  و 
تشويقى (شيعه  و  اجبارى  حمايتى،  صورت  به  سوانح  بيمه   پوشش 
شناخت  مسير  از  مى تواند  پايدار  شهر  همكاران، 1399: 226).  و 
محقق  هوشمند  كمك ابزارهاى  شهرى با  حل مسائل و نيازهاى  و 
و  نيازها  مسائل،  با  زمان  طول  در  شهرى  زندگى  و  شهر  گردد. 

تحوالت در ابعاد مختلف موجه  بوده است. 

شهر هوشمند، شهرى است كه داراى معيارهاى زندگى هوشمند 
جديد از جمله اقتصاد هوشمند، حمل نقل هوشمند، محيط هوشمند، 
شهروندان هوشمند، روش زندگى هوشمند، انتقال اطالعات آسان تر 
و هوشمند و در آخر يك مديريت ادارى هوشمند باشد. ابتكارات 
ايجاب  خود  موفقيت  به  رسيدن  براى  را  حكومت  هوشمند،  شهر 
هوشمندسازى   .(22  :1394 همكاران،  و  (تفنگ چى  مى نمايد 
بر  عالوه  مختلف  ابعاد  در  شهرى  فرآيندهاى  روش ها،  بازارها، 
تسهيل مديريت بحران، مى تواند با حل بسيارى از مسائل شهرى، 
از بروز بحران ها پيشگيرى نمايد. از جمله اين مسائل در شهرهاى 
بزرگ مى توان به اختالالت ترافيكى و مشكالت زيست محيطى و 
آلودگى هاى هوا و صدا و محيط و آشفتگى هاى كاركردى به ويژه در 

مراكز شهرى پرازدحام اشاره نمود. 
مرورى بر پژوهشهاى انجام گرفته در خصوص مديريت بحران 
نشان مى دهد كه اغلب اين پژوهش ها از جنبه هاى خاصى همچون 
شهرى،  طراحى  و  برنامه ريزى  روش هاى  فرآيندها،  آسيب شناسى 
مقاوم سازى و بازسازى، فضاهاى تخليه اضطرارى و اسكان موقت 
تأكيد داشته اند. از جمله اين پژوهش ها مى توان به پژوهش هاى انجام 
مديريت  علمى  نشريه  مقاالت  طبيعى،  سوانح  پژوهشكده  در  شده 
بحران،  مديريت  و  پيشگيرى  دانش  علمى  نشريه  مقاالت  بحران، 
همگرايى  و  تمركز  مذكور،  پژوهشى  پيشينه  در  اما  نمود.  اشاره 
و  روشها  و  هوشمند  شهر  و  پايدارى  بحران،  مديريت  مؤلفه  سه 

راهبردهاى آن، سوابق چندانى وجود ندارد. 
از اين رو مسأله پژوهش عبارت است از اينكه شهرهاى بزرگ 
داراى مسائل عديده اى مى باشند كه با گستردگى و پيچيدگى، عالوه بر 
مشكالت روزمره مانند اتالف زمان و گرفتارى هاى گوناگون، موجب 
بروز بحران در مواقع خاص مى گردند كه نياز به نگرش پايدار به اين 
موضوع مى باشد كه يكى از ملزومات آن تحقق شهر هوشمند است. اتخاذ 
رويكرد پايدارى و تحقق شهر هوشمند در خصوص شهرهاى بزرگ ايران 
از جمله تهران براى حل مسائل جارى و مديريت بحران پايدار، ضرورى 
مى باشد. شهر تهران از منظر پايدارى در مديريت بحران، داراى مسائل 
عديده اى است كه عبارتند از: الف) مسائل ترافيكى همچون اختالالت 
ترافيكى، تصادفات بسيار، اتالف زمان؛ ب) مسائل زيست محيطى از 



 257 اصغر موالئى /  تبيين مبانى و راهبردهاى شهر هوشمند با رويكرد پايدارى در حوزه مديريت بحران

قبيل آلودگى هوا و آب و صدا و محيط؛ مسأله پسماندها ج) مسائل 
اجتماعى و اقتصادى از قبيل آسيب هاى اجتماعى د) مسائل فضايى و 
كالبدى همچون آسيب پذيرى شهر در برابر زلزله و سيل و طوفان ه) 
مسائل مديريتى؛ اطالع رسانى ضعيف، ضعف در آموزش هاى شهروندى 
و انسجام در تصميمات و مديريت يكپارچه. با اين توصيف هدف اين 
براى  شهرى  هوشمندسازى  سياستهاى  و  راهبردها  واكاوى  پژوهش، 
كاربست آن در كالنشهر تهران، مى باشد كه نيازمند استفاده از تجارب 
موفق جهانى، آگاهى از مسائل اصلى كالنشهرها به ويژه كالنشهر تهران 
ماست. در اين راستا پرسش  اصلى پژوهش عبارت است از: راهبردهاى 
توسعه شهر هوشمند با توجه به تجارب موفق جهانى كدامند؟ همچنين 
راهبردهاى  و  مسائل  از:  است  عبارت  نيز  پژوهش  فرعى  پرسش 

هوشمندسازى شهر تهران كدامند؟

روش
ميان رشته اى  و  كيفى  رويكرد  با  توصيفى-تحليلى  تحقيق،  روش 
است كه از شيوه هاى مطالعه اسنادى و كتابخانه اى استفاده مى شود. 
شد؛  خواهد  انجام  شكل 1  نمودار  مطابق  نيز  پژوهش  انجام  فرآيند 
به طوريكه پس از طرح مسأله و ضرورت و اهميت موضوع با توجه 
ويژگى هاى  و  تعاويف  به  شهرى،  مسائل  و  نيازها  پيچيدگى ها،  به 
شهر هوشمند و اهداف و قابليت هاى آن پرداخته مى شود. سپس در 
ادامه، نمونه هاى موردى از كشورهاى آمريكا، ژاپن و كره جنوبى در 
حوزه هاى مختلف مسائل شهرى بررسى مى گرددد و در نهايت، مبانى 
كالنشهر  مسائل  بر  تأكيد  با  قبلى  بخش هاى  از  حاصله  تجارب  و 

تهران ارزيابى، مطالعه، جمع بندى و نتيجه گيرى مى شود. 

يافته ها
توسعه  مفهوم  مى باشد.  ملل  سازمان  اصلى  الگوى  پايدار،  توسعه 
"توسعه اى  عنوان  به  برانت لند١ 1987  كميسيون  گزارش  در  پايدار 
توانايى  اينكه  بدون  مى كند،  برآورده  را  حاضر  حال  نيازهاى  كه 
نسل هاى آينده در تأمين نيازهاى خود را به خطر بيندازد" توصيف 
چهار  پايدار  توسعه  يونسكو٢،  بين المللى  سازمان  منظر  از  گرديد. 

1. Bruntland
2. https://en.unesco.org

و  پيوسته اند  بهم  كه  اقتصاد)  و  فرهنگ  محيط،  (جامعه،  دارد  بُعد 
است   آينده  به  انديشيدن  براى  الگويى  پايدارى  نيستند.  جدا  هم  از 
براى  اقتصادى  و  اجتماعى  زيست محيطى،  مالحظات  آن،  در  كه 
راهبردها  راستا  اين  در  مى باشد.  توجه  مورد  زندگى،  كيفيت  بهبود 
همراه  توصيه ها،  و  دستورالعمل ها  استانداردها،  شامل  ابزارهايى  و 
و  پژوهشى  پروژه هاى  و  فنى  و  دولتى  بين  متخصص  شبكه هاى  با 
براى  يكپارچه  رويكردى  تا  مى گردد  اتخاذ  آن  تحليلى  كمك هاى 

شكل 1: نمودار فرآيند انجام پژوهش (ماخذ: نگارنده)
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اطمينان  شود.  حاصل  شهرى  پايدار  توسعه  چالش هاى  به  رسيدگى 
كيفيت  با  مقابله  همه،  براى  صرفه  به  مقرون  و  مناسب  مسكن  از 
هواى شهرى، ارتقاء دسترسى عادالنه به آب سالم و بهداشت؛ حمل و 
نقل شهرى پايدار، ارتقاى عملكرد انرژى ساختمان ها، كاهش ردپاى 
محيطى شهرها، تقويت اقدامات آب و هوايى شهرى و تاب آورى در 
برابر باليا، انطباق با نيازهاى جمعيت در حال پير شدن، استفاده از 
فن آورى هاى هوشمند و نوآورى و ارتقاء شفافيت در تصميم گيرى١ 

از جمله اين موارد مى باشند.  
شهرسازى  و  شهر  با  مجازى  فضاهاى  اندركنش  مؤلفه هاى 
دور، 3-يادگيرى  راه  از  دور، 2-خريد  راه  از  از: 1-كار  عبارتند 
از راه دور و 4-بانكدارى الكترونيكى (بهزادفر، 1382: 20-18). 
فنى،  زيرساخت هاى  پايدار،  و  امن  الكترونيك  دولت  رويكرد  با 
مى گردد  نهادينه  و  برقرار  نحوى  به  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى، 
كه هر شهروند در هر زمان و در هر مكان، داخل و يا حتى خارج از 
كشور، بتواند در بسترى امن و حفاظت شده، به خدمات، اطالعات 
و ارتباطات مورد نياز خود دسترسى داشته باشد و دولت الكترونيك 
بتواند زمينه حاكميت خوب و توسعه پايدار را مهيا نمايد (رامندى 

و همكاران، 1398: 19).
به عنوان  هوشمند  شهر  پايدار،  شهر  به  دستيابى  راستاى  در 
پارادايم نوين براى پاسخگويى به مسائل و مشكالت و ايجاد شهرى 
مبتنى بر فن آورى ارتباطات و اطالعات، مشاركت محور و پايدارى 
شناسايى  هوشمند،  شهر  به  دستيابى  گام  اولين  يافت.  گسترش 
معيارها و شاخص ها مى باشد. با وجود مطالعات گسترده در حوزه 
شهر پايدار، شهر خالق، شهر الكترونيك و غيره، تدوين معيارها و 
شاخص هاى متناسب با فرهنگ بومى مناطق، كمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. برنامه ريزى سيستماتيك و نظام مند شهر هوشمند بايد 
در راستاى فرهنگ محلى و شاخصهاى محلى باشد، زيرا اگر نظرات 
قرار  توجه  مورد  شهرى  بازخوردهندگان  بهترين  به عنوان  ساكنين 
فن آورى  ساخت  زير  در  هنگفت  هزينه هاى   صرف  سبب  نگيرد؛ 
و عدم تمايل به استفاده از آن مى گردد (نسترن و پيرانى، 1398: 
در  پيشرويى  جوامع  كار  دستور  در  هوشمندسازى  امروزه   .(162
هوشمند،  شهر  حوزه  در  فعال  كشور  سه  جمله  از  كه  است  جهان 

1. https://unece.org/sustainable-and-smart-cities-all-ages

چين با تمركز بر زيرساخت فن آورى اطالعات هوشمند، اسپانيا در 
شهروند هوشمند و انرژى هوشمند، ايتاليا در حكمرانى و حمل و نقل 

و محيط هوشمند بودند (مرادى، 1398: 139). 
استفاده  ارتباطات  و  اطالعات  فن آورى  از  هوشمند  شهر 
مى نمايد تا بتواند با كمترين منابع به شهروندانش كمك كند (فهم 
نيازمند  هوشمند  شهر  يك  ساخت   .(578  :1397 حميدى،  و  فام 
اجتماعى  بافت  و  شهردارى  مختلف  سطوح  در  يكپارچه  اقداماتى 
مقابله  آن  هدف  كه  است  نگر  كل  مفهوم  يك  هوشمند  شهر  است. 
با چالش معاصر و بهره بردارى از فرصت هاى اخير ارائه شده توسط 
پيشرفت هاى فن آورى اطالعات و ارتباطات و شهرنشينى مى باشد. 
على رغم ادبيات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند، هنوز دركى 
روشن و واضح و اجماع عمومى در اين باره وجود ندارد و محققان 
به  كرده اند؛  پيشنهاد  را  متنوعى  محتواى  مختلف،  علمى  حوزه هاى 
طورى كه برخى فن آورى هاى هوشمند را به عنوان تنها يا حداقل، 
ديگر  عده اى  داده اند،  قرار  نظر  مد  هوشمند  شهر  جزء  مهمترين 
اين  بر  و  است  فن آورى  از  فراتر  كه  كرده اند  پيشنهاد  را  تعاريفى 
باورند كه اتخاذ فن آورى پايان كار نيست. فن آورى ها مى تواند در 
شهرها براى توانمندسازى شهروندان از طريق تطبيق اين فن آورى ها 
با نيازهاى آنها به جاى تطبيق زندگى آنها با الزامات فن آورى مورد 
استفاده قرار گيرد. بررسى آرايه هاى وسيع در ادبيات نشان مى دهد 
و  (پوراحمد  مى باشد  وجهى  چند  هوشمند  شهر  يك  معناى  كه 

همكاران، 1397: 5-26). 
پيشرو  مسير  يك  در  خوبى  به  كه  است  شهرى  هوشمند  شهر 
(اقتصاد، مردم، دولت، حركت و دسترسى، محيط زيست و زندگى) 
خودتصميم گير،  فعاليت هاى  اوقاف،  از  هوشمند  تركيبى  روى  بر  و 
همكاران،  و  (گيفينگر  است  شده  ساخته  آگاه  شهروندان  و  مستقل 
2007)٢. شهر هوشمند شهرى است كه بر همه شرايط نظارت كرده 
و زيرساخت هاى حياتى خود از جمله جاده ها، ادغام، پل ها، تونل ها، 
حتى  نيرو،  آب،  ارتباطات،  بندرگاه ها،  فرودگاه ها،  مترو،  ريل، 
ساختمان هاى بزرگ را يكپارچه مى سازد كه مى تواند با بهينه سازى 
جنبه هاى  بر  نظارت  و  نگهدارى  فعاليت هاى  براى  را  آن ها  منابع، 
امنيتى توأم با ارائه حداكثر خدمات به شهروندان فراهم نمايد (هال، 

2. Giffinger and et al, 2007
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مؤلفه هاى  از  يكى  را  هوشمند  شهر   (2016) سوجاتا٢   .١(2000
همچنين   .٣(907  :2016 (سوجاتا،  مى داند  جوامع  پايدار  مديريت 
امنيت،  ارتقاى  براى  هوشمند  شهر   ،(2016) كاساندراس۴  نظر  از 
ايمنى، حريم و مديريت انرژى نيازمند فرآيندى از جمع آورى داده ها، 
فعاليت ها  بهينه سازى  و  كنترل  تصميم سازى،  اطالعات،  پردازش 
است. از نظر وى ويژگى هاى شهر هوشمند عبارتند از: 1- حساس 
بودن (حسگرها محيط را حس كنند) 2- قابليت اتصال (دستگاه هاى 
شبكه اى، اطالعات محسوس را به شبكه مجازى مى آورند) 3- قابليت 
دسترسى 4- موجود بودن در همه جا (كاربران مى توانند در هر زمان 
و هر مكانى به اطالعات دسترسى داشته باشند، حتى در حال حركت) 
قابليت  نمايان/   -7 داده ها  اشتراك  قابليت   -6 اجتماع پذيرى   -5
افزودن چيزى به آن (محيط فيزيكى در اثر افزودن داده ها غنى تر شده 
و اطالعات نه تنها با دستگاه موبايل، حتى مكان هاى فيزيكى مانند 

عالئم خيابانى نيز نمايان مى گردد) (كاساندرا، 2016: 157)۵. 
               

  
شكل 2: شهر هوشمند الزمه مديريت پايدار جامعه (باال) (سوجاتا، 
2016: 907)۶ ؛ زيرساخت مجازى_فيزيكى براى شهر هوشمند 

(پايين) (كاساندرا، 2016: 157)٧.
1. Hall, 2000
2. Sujata
3. Sujata, et al, 2016: 907
4. Cassandras
5. Cassandras,2016:157
6. Sujata, et al, 2016: 907
7. Cassandras,2016:157

از نظر مركز باهمستان هاى هوشمند ژاپن٨، مزاياى باهمستان هاى 
عبارتند  انرژى  و  اجتماعى  زندگى  محيط،  مؤلفه  سه  در  هوشمند 
كيفيت  بهبود   ،Co2 گاز  توليد  كاهش  مطلوب،  نقل  و  حمل  از: 
زندگى، ايمنى و تاب آورى اجتماعى در باليا، توليد انرژى از منابع 
(شكل  پايدار  انرژى  تأمين  انرژى،  هزينه هاى  كاهش  تجديدپذير، 
از  اعم  مختلف  مقياس هاى  در  مى تواند  هوشمند  شهر  راست).   3
عرصه هاى  در  شهرى  بين  مقياس  نيز  و  محله ها  شهرى،  فضاهاى 
گوناگون بكار گرفته شود. همانطور كه (شكل 3 چپ) نشان مى دهد 
و  آب  حمل ونقل،  انرژى،  از:  عبارتند  عرصه ها  اين  محله  حوزه  در 
برق و گاز، فن آورى ارتباطات و اطالعات، زيرساخت هاى شهرى. 

 
شكل 3: مزاياى اجتماعى جامعه هوشمند (راست) (جى اس سى كا، 
2015: 4) عرصه هاى بكارگيرى فن آورى هاى هوشمند در محله 

(چپ) (جى اس سى كا، 2015: 2)٩
8. Japan Smart Community Alliance
9. JSCA,2015: 2
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همكارانش  و  گيفينگر١  نظر  از  هوشمند  شهر  شاخص هاى 
(2007) عبارتند از: اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، دولت هوشمند، 
هوشمند  زندگى  و  هوشمند  محيط  هوشمند،  دسترسى  و  حركت 
 ،(2015) وارد  و  دوبلدمن  نظر  از  همچنين   .٢(2007 (گيفينگر، 
پالش هاى  و  پايدار  شهر  راستاى  در  هوشمند  شهر  قابليت هاى 
پيش روى آن عبارتند از: حركت هوشمند، ايمنى، هوشمند، انرژى، 
سالمت  هوشمند،  زندگى  و  ساختمان  هوشمند،  پسماند  و  آب 

1. Rudolf Giffinger
2. Giffinger, 2007

و  گردشگرى  هوشمند،  سرمايه گذارى  هوشمند،  آموزش  هوشمند، 
فراغت هوشمند، خريد و پشتيانى هوشمند، ساخت و توليد هوشمند، 
حكومت هوشمند (شكل 4)  (دوبلدمن و وارد، 2015: 15)٣. از نظر 
در  پايدارى  منظر  از  متنوعى  مزاياى  داراى  هوشمند،  شهر  ايشان، 
زيرساخت هاى  انرژى،  بيمار،  پايش  و  درمان  و  سالمت  حوزه هاى 
مى باشد  شهروندى  تعامالت  و  شهرى  مديريت  گردشگرى،  و  شهرى 

(شكل 5)  (همان: 18).

3. Dubbeldeman & Ward, 2015: 15

شكل 4: اهداف و چالش ها و قابليت هاى شهر هوشمند و راه كارهاى هوشمند براى بخشهاى مختلف جامعه (دوبلدمن و وارد، 2015: 15).

شكل 5- مزاياى شهرهاى هوشمند در حوزه هاى سالمت، انرژى، زيرساخت ها، گردشگرى و مديريتى (دوبلدمن و وارد، 2015: 18).
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بطور كلى مى توان مسائل و نيازهاى شهروندان را در راستاى 
توسعه و مديريت شهرى پايدار در ارتباط با عوامل مؤثر در قالب 
مسائل،  بين  مستقيمى  ارتباط  بطوريكه  نمود؛  بررسى   1 جدول 
برقرار  شهرى  مديريت  در  آن ها  مابين  پيچيدگى  و  نيازمندى ها 

مى باشد. پيچيدگى مربوطه اغلب به تعداد باالى اجزاء و عوامل ذى 
مدخل، مقياس وسيع و بزرگ مسائل در كالنشهرها، اهميت زمان 
در فرآيند مديريت مسائل و خدمات رسانى به شهروندان، برهم كنش 
و تاثير متقابل مسائل  بر يكديگر و بازتوليد مسائل جديد مى باشد. 

جدول 1: حوزه ها، مسائل و نيازها و مصاديق آن ؛ الزامات و قابليتهاى شهر هوشمند (ماخذ: نگارنده)

چالش هاى پايدارى و مديريت بحرانمسائل در وضع موجود شهرها و مصاديق آنهاحوزه/ ابعاد 

اجتماعى و فرهنگى 

نبود نظارت مردمى بر عملكردهاى مديريت شهرى- فضاهاى 
عمومى ناامن و وقوع جرم و جنايت- عدم مشاركت مردمى-مسائل 

گرووهاى كم توان و معلولين- مديريت معتادان و بى خانمانها و 
كودكان كار و خيابان

تعداد زياد عوامل ذى مدخل- مقياس بزرگ مسائل به ويژه 
در كالنشهرها و همچنين پروسه طوالنى فرآيند اقدام تا 

عمل- برهم كنش عوامل بر يكديگر- بازتوليد مسائل جديد در 
اثر مديريت ناصحيح مسائل ديگر- دشوارى استفاده از آراى 

عوامل ذى مدخل

اقتصادى

وجود نيازمندان بسيار در حوزه   هاى مختلف؛ مشكل مالى مديريت 
شهرى و بودجه پايين در بخشهاى حمايتى- عدم مديريت فرصت 
كمك هاى خيرين- ضرورت كمك به حوزه   هاى گوناگون آسيب هاى 

اجتماعى 

وجود حلقه مفقوده در ارتباط بين نيازمندان و خيرين و 
مديريت شهرى- تعداد باالى حوزه نيازمندى ها و دشوارى 
پايش و ارزيابى عملكردها- بازتوليد مسائل جديد در اثر 
مديريت ناصحيح مسائل ديگر- امكان سوء استفاده اتالف 

سرمايه

خدمات شهرى
مسائل فضاهاى عمومى (برف روبى و يخ زدايى، مسائل پارك ها و 
فضاى سبز، گرفتگى جوى آب، جمع آورى زباله، منظر نامطلوب، 

تخلفات ساختمانى، سد معبر و ...

تعداد زياد عوامل ذى مدخل- مقياس بزرگ مسائل به ويژه 
در كالنشهرها و همچنين پروسه طوالنى فرآيند اقدام تا عمل- 

برهم كنش عوامل بر يكديگر، اختالل در سامانه   هاى حيات 
شهرى در صورت عدم مديريت سريع

مديريت بحران
وقوع سيل و زلزله و طوفان-آسيب پذيرى ساختمان ها-عدم آمادگى 
فيزيكى و اجتماعى- دشوارى مديريت بحران در مواقع ضرورى و 

سوانحى همچون زلزله، سيل، آتش سوزى و طوفان

وسعت باالى زياد عوامل اثرگذار در مديريت بحران- مقياس 
بزرگ بحران هاى سيل و زلزله و طوفان- پروسه طوالنى 

فرآيند اقدام تا عمل- برهم كنش عوامل بر يكديگر- اهميت 
زمان در فرآيند مديريت بحران و قابليت ابزارهاى شهر 

هوشمند

راه بندان و ازدحام ترافيكى- اتالف زمان- سر و صداى مزاحم-حمل و نقلى
كمبود پاركينگ- سفرهاى غيرضرورى- عدم مديريت سفر

تعداد زياد عوامل ترافيكى و دشوارى برنامه ريزى جامع- 
مقياس بزرگ مسائل به ويژه در كالنشهرها و همچنين پروسه 
طوالنى فرآيند اقدام تا عمل- برهمكنش مسائل بر يكديگر- 

دشوارى مديريت امداد و نجات در مواقع ضرورى

آلودگى هوا – اتالف انرژى-كمبود آب- تضعيف فضاى سبز-زيست محيطى
آلودگى صوتى و بصرى-توليد Co2  باال – بيمارى هاى خاص 

تعداد زياد عوامل ذى مدخل- مقياس بزرگ مسائل به ويژه 
در كالنشهرها و همچنين پروسه طوالنى فرآيند اقدام تا 
عمل- برهم كنش مسائل بر يكديگر- دشوارى محاسبه و 

پايش آلودگى ها و وضعيت زيست محيطى و فرصت ابزارهاى 
هوشمند

در  اطالعاتى٢  پورتال  طراحى  پيتسبورگ١؛  هوشمند  شهر 
وسيع ترى  ديد  شهروندان  تا  كرد  فراهم  را  امكان  اين  پيتسبورگ، 
نسبت به پرونده هاى عمومى در شهر (در رابطه با جرم و جنايت، 
داشته   (… و  صوتى  آلودگى  از  شكايت  و  قانون  از  سرپيچى 
اخبار  از  تا  مى دهد  اجازه  بازديدكنندگان  به  اپليكيشن  اين  باشند. 
دستگيرى  ها و موارد ثبت شده توسط پليس، كنترل ساخت  و  سازهاى 
1. Pittsburg
2. Eye View

غيرمجاز، مناسب سازى معابر غيراستاندارد، رسيدگى به سد معبرها 
و …. با نمايش محل رخداد بر روى نقشه، مطلع گردند. پورتال 
ارمغان  به  شهروندان  براى  مستقيم  به طور  را  شفافيت  ويوو»  «آى 
مى آورد و مهم تر از آن، با فراهم آوردن دسترسى آزاد همگان به آن، 
تبديل به تجربه اى براى دولت باز خواهد شد. اپليكيشن و سايت، 
توسط دپارتمان نوآورى و تيم استراتژى و تحليل عملكرد ساخته 
شده است و هر شب با اطالعات مركز داده هاى محلى پنسيلوانياى 
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داده ها  تنوع  و  حجم  زمان  به  مرور  مى شود.  به روزرسانى  غربى 
پيتسبورگ  در  اطالعاتى  پورتال  طراحى  يافت.  خواهد  افزايش 
كاربران  سامانه،  اين  در  است.  شده  بنا  شهرى  باز  داده هاى  پايه  بر 
مى توانند داده ها را برحسب محله، منطقه شهرى يا ساير پارامترهاى 

جغرافيايى و همچنين در بازه هاى زمانى مختلف، دسته بندى كنند.
نرم افزار "آى بورگ" شامل مجموعه اى از نقشه ها و بخش هاى 
شهر  شوراى  ترافيك،  خدمات،  نشانى،  آتش  شهر (پليس،  مختلف 
و ...) و امكانات مربوط به درخواست و پيشنهاد شهروندان مى باشد 
كه در بيش از يك سال نتيجه بخش بوده است. اين پروژه هوشمند، 
تعميق تعهد، شفافيت و پاسخگويى مديريت شهرى و رضايت مندى 
شهر  نرم افزار  و  داده ها  از  خالقانه  استفاده  طريق  از  را  شهروندان 
هوشمند ارتقاء داده است. اطالعات در اين نرم افزار در سطوح بلوك 
يا محله قابل استفاده مى باشد و مشاركت شهروندان را در مديريت 
محله خود جلب مى نمايد. اين نرم افزار داراى قابليت هاى زير است: 
برف پاك كن ردياب؛ بازرسى از ساخت و سازها از طريق بيلد آى 
ويو١؛ رزرو آنالين مركز، معرفى فرصت هاى كسب و كار آنالين از 
طريق چراغ و خدمات پليس و ... كه در ساير موارد و خدمات ديگر 
بيان شده است: امنيت عموم،حوادث و جرم و جنايت، دستگيرى، 
انباشت  تعمير،  نيازمند  و  شكسته  پياده رو  نقل،  و  حمل  غير  استناد 
زباله و جمع آورى آن، آلودگى محيط، مشكالت ترافيكى، پاكسازى 
شكستگى  مربوطه،  امدادهاى  و  سيل  طوفان،  اثر  در  روخانه ها 
تابلوهاى  مشكالت  عمومى،  فضاهاى  و  معابر  روشنايى  درختان، 
شهرى، افراد نيازمند كمك و حمايت هاى اجتماعى، شكستگى هاى 
و  سر   ،(... و  گاز  برق،  (آب،  نيرو  زيرساخت هاى  و  تأسيسات 
صداى بيش از حد،گرافيتى، چاه ها، برف روبى، حذف يخ، اطالعات 
ساختمان، اجازه ها و پروانه، نقض قوانين و مقررات، امالك شهر. 
ساعته  خدمات 24  ارائه  با  و  شبانه روزى  قابليت  با  افزار  نرم  اين 
و  نرم افزار  طريق  از  مستقيم  طور  به  پنسيلوانيا٢،  غربى  مركز  به 
همچنين تارنماى مربوطه با استفاده از گوشى تلفن همراه و رايانه، 

قابل دسترس و استفاده شهروندان مى باشد. 
در شهر پيتسبورگ، 311 نرم افزار شهر من٣ با سياست حفظ 

1. Buildingeye
2. WPRDC
3. My Burgh

حريم خصوصى شهر و دسترسى به خواسته هاى شهروندان ايجاد شده 
است. به عنوان نمونه، با تماس از طريق ايميل و يا پر كردن يكى 
و  تلفن  شماره  مانند  اطالعاتى  و  ايميل  آدرس  آنالين،  فرم هاى  از 
آدرس پستى را نشان مى دهد. اين اطالعات براى پاسخ به سئوال 
شهروندان و يا انجام درخواست آن ها و به طور كلى مديريت عمليات 

در دپارتمان استفاده مى گردد.  
    

شكل 6: سامانه هوشمند آى ويو در مديريت هوشمند شهر پيتسبورگ 
در اياالت متحده آمريكا ۴

      

شكل 7: نرم افزار ماى بورگ (شهر من) و صفحه هاى مختلف 
عملكردى آن براى ارائه خدمات هوشمند شهرى۵

4. http://pittsburghpa.gov
5. http://resilient.pittsburghpa.gov
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در  هوشمند ژاپن  جوامع  اتحاد  ژاپن١؛  هوشمند  جوامع   اتحاديه 
آوريل 2010  با هدف خلق جامعه هوشمند، حل مسائل و رفع موانع 
همكارى بين سازمانى و با همكارى بخشهاى دولتى و خصوصى تاسيس 
گسترده اى از  طيف  داراى  ژاپن  هوشمند  جوامع هاى  شد. اتحاديه 
جمله  مختلف، از  سازمان هاى  و  خصوصى  شامل شركت هاى  اعضاء 
محلى  و شهردارى هاى  عمومى،٢دانشگاه ها  شركت هاى خدمات 

1. JSCA
2. JSCA,2015: 10

با  استاندارد بين المللى  فعاليت هاى  ايجاد  در  همكارى  مى باشد. اين 
تسهيل فرآيندها و رويدادهاى اجتماعى، زيست محيطى، ادارى، خدماتى 
و آموزشى نتيجه قابل توجهى به دست آورده است. يكى از پروژه  هاى 
پايلوت جوامع هوشمند ژاپن، چهار پروژه بزرگ معروف به "پروژه هايى براى 
نمايش سيستم انرژى و اجتماعى نسل آتى" مى باشد كه توسط توسط 

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت راه اندازى گرديد.

شكل 8: چهار پروژه پايلوت جامعه هوشمند ژاپن (جى اس سى كا، 2015: 10)2.

در  "تسريع تالش   ها  عنوان  با  بعدى  پروژه  در  همچنين 
جهت تاب آورى"، در زلزله بزرگ شرق ژاپن در مارس 2011، ارتقاى 
وضعيت تاب آورى شهرها شده است. از اوايل سال 2012،  شوراى 
توسعه انرژى هاى نو در حال مطالعه و نحوه تاب آورى جامعه هوشمند 

در مناطق زلزله   باليا  در  مقاوم  هوشمند  توسعه شهر  پروژه  است. 
ترويج جوامع هوشمند"  براى  "پروژه اى  عنوان  با  توهوكو   زده در 
و "پروژه براى ترويج سيستم   هاى انرژى هوشمند" كه توسط سازمان 

اِن اى پى سى٣ راه اندازى گرديد.۴ 

3. NEPC 
4. JSCA,2015: 12

شكل 9:پروژه جديد بسوى ارتقاى تاب آورى شهر هوشمند (جى اس سى كا، 2015: 12)۴.
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شبكه هوشمند هامو١؛ به منظور تقويت دل پذيرى تحرك انسان 
و شهر، در شهر تويوتا، يك شبكه اجتماعى به نام هامو براى استفاده 
بهينه از اتومبيل ها، ماشين شخصى و شبكه حمل و نقل عمومى طراحى 
شده است كه بر روى گوشى هاى تلفن همراه نصب مى گردد. از اكتبر 
تويوتا  شركت  تويوتا،  شهر  در  شبكه  اين  اجراى  در   ،2014 سال 
خدمات اطالعاتى براى حمايت از حمل  و  نقل كم كربن و صرفه جو 
اجرا كرده است. در شبكه گردش هامو، ارزش اشتراكى خيلى بااليى 
ايجاد مى شود كه حمل  و نقل عمومى را تكميل نموده و براى حركت 
و دسترسى با حداقل يك مايل خدمات مى دهد. شبكه هامو در حال 
حاضر در تدوام عملكرد پيوند تقريبًا 30 ايستگاه با ارزش 100 را 
برقرار مى نمايد. شركت تويوتا، در اوايل اكتبر 2014، در پيوند با 
شركاى محلى، برنامه سه ساله اشتراك سفر با استفاده از وسايل نقليه 
برقى خيلى فشرده با نام "هامو" را شروع كرد. شركت تويوتا استفاده 
از سيستم اشتراكى 35 وسيله نقليه را تأمين مى نمايد كه هركدام از 
برق فشرده تويوتا آى رود٢ بهره مى برند كه توسط خود شركت تويوتا 

توليد مى شوند (جى اس سى كا، 2015)٣.

1. Ha:Mo
2. TOYOTA i-ROAD & COMS 
3. JSCA,2015

زمانى كه راهنماى مسير مرسوم، با قطار يا ماشين تقسيم شده 
خودروى  و  اتوبوس،  قطار،  ماشين،  «هامو»  اجتماعى  شبكه  بود، 
نظم  با  را  مسيرها  و  مى نمايد  تركيب  را  هامو  شبكه  و  شخصى 
زيست محيطى (ميزان انتشار گاز co2) با در نظر گرفتن زمان و 
هزينه نشان مى دهد. همچنين با يكپارچه سازى اطالعات از سيستم 
موقعيت  و  زمانى  برنامه   جداگانه  به طور  اتوبوس،  موقعيت ياب 
يك  با  را  آن  مى توان  كه  مى دهد  پيشنهاد  را  اتوبوس  هر  حركت 
پيش بينى  ترافيكى  ازدحام  كه  زمانى  عالوه  به  كرد.  چك  ليست 
تغيير  و  ازدحام  به  توجه  با  پيامى  من“،  ”مسير  ثبت  با  مى گردد، 
شهر  در  كوتاه  سفرهاى  براى  هامو  شبكه  مى شود.  ارسال  ترافيكى 
مناسب و براى انتقال آسان به حمل  و نقل عمومى مناسب مى باشد. 
بعدى  ايستگاه هاى  بهتر  اتصال  براى  را  آن   هامو  شبكه  فشردگى 
هامو به ايستگاه هاى حمل  و نقل عمومى نزديك به مقصد آسان تر 
مى نمايد. اين شبكه در مقايسه با استفاده از خودروى شخصى، عالوه 
بر مزاياى اجتماعى، صرفه جويى در زمان و مصرف انرژى، كاهش 

ازدحام ترافيكى را به همراه دارد (همان).۴

4. http://www.toyota-global.com

شكل 10: شبكه اجتماعى حمل ونقلى هامو، شبكه اى كه خودروهاى اشتراكى تويوتا، خودروهاى شخصى، اتوبوس و قطار را به هم پيوند مى دهد۴
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ضرورى  عامل  سه  از  بهره گيرى  با  سئول؛  هوشمند  كالنشهر 
شامل زيرساخت هاى آى سى تى، چارچوب مديريت يكپارچه شهر، 
كاربران هوشمند، شهر هوشمند سئول پايه گذارى شده است. تا سال 
دستگاه هاى  از  سئول  شهروندان  از  نفر  ميليون  از 25  بيش   2012
جمعيت  كه ٪78  كرده اند  استفاده  فاى)  واى  آزاد  هوشمند (شبكه 
و  قطارها  مترو،  ايستگاه هاى  در  امر  اين  مى دهد.  تشكيل  را  سئول 
اتوبوس ها و حتى ساختمان ها و مراكز عمومى سئول با سرمايه گذارى 
است  شده  فراهم  شهروندان  براى  يكپارچه  به طور  خصوصى  بخش 

(دولت كالنشهر سئول، 2015)١.

شكل 11: شبكه مترو هوشمند و يكپارچه كالنشهر سئول با دسترسى 
آزاد شهروندان به شبكه واى فاى (باال) ؛ مركز كار هوشمند (پايين)

در سال 2012 سئول دستگاه هاى هوشمند دست دوم و كاركرده 
را بين خانواده هاى كم  درآمد توزيع نمود. بازار آى سى تى روز به  روز 

1. Seoul Metropolitan Government,2013

با قابليت هاى بيشتر، كاربران را به خريد محصوالت جديد هوشمند 
براى  نيز  تى  سى  آى  آموزشى  كالس هاى  همچنين  مى كند.  تشويق 
گروه هاى كم  درآمد و سالمندان از جمله فعاليت هاى مشوق بوده است. 
از جمله پروژه هاى سئول هوشمند، نقشه سازى محله٢ است كه ارتباطات 
مابين شهروندان را بدون واسطه تقويت مى نمايد. اين سامانه همچنين 
جمع آورى  معابر،  تعمير  همچون  شهروندان  خدماتى  درخواست هاى 
زباله، اطالع رسانى همايش ها و خريد از مراكز خريد، گزارش تخلفات 
ساختمانى و ... را از طريق وب سايت ممكن مى سازد. "پروژه اندازه 
گيرى هوشمند٣" نيز با هدف كاهش مصرف انرژى به ميزان 10٪ در 
سال 2012 به صورت برنامه پايلوت براى 1000 خانواده اجرا گرديد. 
اين پروژه براى خانه، اداره و كارخانه، ارائه به موقع گزارش مصرف 
برق، آب و گاز را فراهم مى نمايد. داده هاى مذكور با جزئياتى درباره 
الگوهاى مصرف خانواده و نكاتى در خصوص تعديل الگوى مصرف 
انرژى توصيه مى كند. سيستم "يو ِشلتر۴» شامل ايستگاه هاى پيشرفته 
اتوبوس در سال 2009 با تركيب آى سى تى پيشرفته براى شهروندان، 
تنوعى از خدمات هوشمند را ارائه مى نمايد. در سال 2011 هر ايستگاه 
شده  استفاده  روز  هر  در  نفر  توسط 2518  ميانگين  طور  به  اتوبوس 
است و خدماتى از قبيل نقشه ديجيتال (764 نفر)؛ جستجوى مسير و 
مقصد(135 نفر)، بررسى ترافيك مسير (65 نفر) و پيش بينى هوا (59 

نفر) مورد استفاده قرار گرفته است (همان).

شكل 12: جزييات سيستم هوشمند يو ِشلتر در ايستگاههاى اتوبوس 
و تاكسى سئول (همان).

الفابت۵  شركت  كانادا؛  تورنتوى  ساحل  در  گوگل  هوشمند  شهر 
(شركت مادر گوگل) در حال احداث پروژه  آزمايشى شهر هوشمند در 
2. Community Mapping
3. Smart Metering Project
4. U-Shelter
5. Alphabet
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ساحل جنوب شرق شهر تورنتوى، محدوده اى به نام كواى سايد١ كانادا 
مى باشد. اين پروژه به صورت پايلوت بوده و در آينده جهانى خواهد شد. 
در اين پروژه، يك ناحيه صنعتى واقع در ساحل درياچه اُنتاريو به يك 
شهر هوشمند رويايى تبديل خواهد شد. در اين شهر همه چيز از سطل 
زباله تا چراغ راهنمايى با سخت افزار طراحى شده و براى جمع آورى 
داده ها و نظارت بر شرايط متغير شهر مورد استفاده قرار مى گيرد. در 
اين شهر هوشمند، از پيشرفته ترين فن آورى هاى حمل  و نقل، صنعت 
و توليد استفاده مى گردد كه با اتصال به اينترنت، اهداف طرح را محقق 
خواهند نمود. مهمترين فن آورى هاى به كار رفته در شهر هوشمند گوگل 
عبارتند از: ربات هاى پستچى زيرسطحى،  المپ هاى ال اى دى٢ براى 
تنظيم ميزان ترافيك با عرض مسير با كمك حس گرهايى براى سنجش 
شلوغى و بار ترافيكى و تنظيم خيابان ها و پياده روهاى متحرك براساس 
و  آب  شرايط  به  حساس  پياده روهاى  پياده،  عابران  و  خودروها  نياز 
هوايى و ايجاد آسايش اقليمى در سرما و گرما با كمك سايبان هايى در 
پياده روها و استفاده از گرماى زيرسطحى و ايجاد شرايط مناسب حركت 
براى پيادگان و دوچرخه سوارها، تاكسى هاى بدون سرنشين مشترك 
درخواست  و  تجارى  نياز  حسب  بر  كه  فروشگاه هايى  تاكسى بوت٣، 

مشتريان تغيير اندازه مى دهد۴.

شكل 13: شهر هوشمند گوگل در حال اجراى ساحل تورنتو ۵

1. Quayside
2. LED
3. Taxibot
4. https://futurism.com
5. http://www.nowtheendbegins.com

ساده  راه كار  يك  شهرى،  كشاورزى  شهرى؛  هوشمند  كشاورزى 
براى كاهش پسماند از اكوسيستم مى  باشد؛ كه با كشت و كار در 
داخلى،  ديوارهاى  ساختمان ها،  پشت بام  قبيل  از  پيرامون  فضاهاى 
مى گردد.  فراهم  خصوصى،  و  عمومى  بناهاى  حياط  خانه  ها،  تراس 
صرفه جويى  آب  مصرف  در  سنتى  شيوه  برابر  ده  تا  رويكرد  اين  در 
خاصى،  امواج  انتشار  و  دى  اى  اِل  چراغ   هاى  از  استفاده  با  مى شود. 
زمينه مطلوبى را براى رشد گياه فراهم مى آورد. در كنترل و نظارت 
نيز  همراه  تلفن  و  رايانه اى  نرم افزارهاى  از  سيستم  اين  هوشمند 
استفاده مى گردد. اين طرح عالوه بر توليد مواد غذايى، سرانه فضاى 
كاهش  را  شهر  زيست محيطى  مسائل  و  داده  افزايش  نيز  را  سبز 

مى دهد. 

شكل 14: كشاورزى عمودى به پرورش و توليد محصوالت تازه در 
فضاهاى محدود پيرامونى

براى  متعدد  ابتكارات  و  هوشمند  فن آورى هاى  توسعه  با 
و  تجارى  آموزشى،  خدماتى،  ادارى،  فعاليت هاى  هوشمندسازى 
تعداد  بر  رفته  رفته   فن آورى ها،  اين  به  شهرها  فزاينده  وابستگى 
پيش بينى  به طوريكه  مى گردد؛  افزوده  جهان  در  هوشمند  شهرهاى 
طى  شهر   90 به   20 از  جهان  در  هوشمند  شهرهاى  تعداد  مى شود 
سالهاى 2013 تا 2025 برسد. فن آورى هاى شهر هوشمند در حوزه 
اقتصادى نيز به طور فزاينده اى در حال فتح بازارهاى جهانى مى باشد. 
نمودار شكل 7 نشان مى دهد كه بازار فن آورى هوشمند چين  از 1 
بيليون دالر در سال 2014 به حدود 6 بيليون دالر در سال 2023 

خواهد رسيد.
بودجه،  رهبرى،  چشم انداز،  مانند  شاخص هايى  اساس  بر   
مشوق   هاى مالى، برنامه هاى حمايتى، آمادگى استعداد، مردم گرايى، 
برترين  سوابق،  و  هوشمند  سياست هاى  نوآورى،  اكوسيستم 
سئول،  سنگاپور،  هستند:  زير  ترتيب  به  جهان  هوشمند  شهرهاى 
و  وين  شانگهاى،  مونترال،  نيويورك،  هلسينكى،  بارسلونا،  لندن، 
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آمستردام١. در بين شهرهاى ايران، شهرهاى تهران و مشهد از لحاظ 
تبريز،  اصفهان،  بوشهر،  كرج،  شهرهاى  نيز  و  اِى  رتبه  هوشمندى 
شيراز، يزد، اراك، قزوين، قم و اهواز داراى رتبه سطح بى هستند. 
مقايسه تطبيقى تهران و ساير كالنشهرهاى ايران نشان مى دهد كه 
تهران از لحاظ زيرساخت هاى شهر هوشمند وضعيت نسبتًا مطلوبى 
دارد، اما در مقايسه با ساير شهرهاى بزرگ آسيا و جهان و با توجه 
تهديدات  كه  چرا  ندارد؛  قبولى  قابل  وضعيت  جهانى،  رتبه بندى  به 
طبيعى و مصنوعى عديده اى از جمله زلزله، پيش روى اين شهر قرار 

دارد٢. 

شكل 15: سير صعودى رشد تعداد شهرهاى هوشمند در جهان (باال)  
رشد ميزان بازار فن آورى هاى شهر هوشمند در چين (پايين) 

هوشمند  شهر  تحقق  زمينه هاى  از  يكى  الكترونيك  دولت 
بين  در  ايران  متحد،  ملل  سازمان  ارزيابى  اساس  بر  مى باشد. 
كشورهاى آسيايى داراى رتبه 29 از 47 و رتبه 106 در بين 193 
كالنشهر   .(58  :1398 همكاران،  و  (شجاعان  است  جهان  كشور 
اهواز داراى منابع و ظرفيت هاى فراوانى براى هوشمند شدن است. 
با اين حال، در مقايسه با ديگر كالنشهرهاى كشور پيشرفت كمترى 

1. https://www.smartcitygovt.com
2. https://smarttogether.ir/ranking-of-smart-cities-in-iran

از  كالنشهر  اين  امروز  به  تا  جنگ  زمان  از  همچنين،  است.  داشته 
مهاجر  اشتغال  ظرفيت هاى  به  توجه  با  ايران  استان هاى  سرتاسر 
پذيرفته است و اين تفاوت هاى فرهنگى باعث ضعيف شدن انسجام 
است.  شده  شهر  اين  مردم  نبودن  پرسشگر  و  مطالبه گر  و  اجتماعى 
اين عاومل همراه ديگر عوامل درونى و بيرونى باعث عدم رشد و 
توسعة اين كالنشهر به مرور زمان شده است و اين عدم توسعه به 
يكى از دغدغه هاى اصلى شهروندان و مسئوالن شهرى تبديل شده 

است (رهنما و همكاران، 1399: 607).
نيازمند  تهران  در  هوشمند،  شهرهاى  عرصه  به  ورود  براى 
در  مخابراتى  زيرساخت هاى  توسعه  به ويژه  الزم  بسترسازى هاى 
اولويت اول، توليد محتوا و كاربردهاى متناسب با نياز شهروندان 
قابليت هاى  به  توجه  و  دوم  اولويت  در  رسانى)  به روز  شرط  (به 
امكان  منظور  به  سوم  اولويت  در  ديجيتال)  سواد  (به ويژه  انسانى 
ساير  و  ديجيتال  شكاف  كاهش  راستاى  در  همگان  برابر  استفاده 
درازمدت  در  امر  اين  به  توجه  عدم  هستيم.  مشكالت  و  مسائل 
مى تواند خطرات جبران ناپذيرى داشته باشد. از طرف ديگر با توجه 
و  شهرها  مى رود،  پيش  هوشمند  شهرهاى  سمت  به  جهان  اينكه  به 
و  مختلف  ابعاد  در  خويش  حيات  ادامه  و  تعامل  براى  شهروندان 
ايفاى نقش فعال ناگزير به پيوستن به اين جريان مى باشند (پوراحمد 

و همكاران،1397: 20).
تعدادي از كشورها بر موضوعات خاص مرتبط با شهر هوشمند 
متحده  اياالت  و  اسپانيا  ايتاليا،  چين،  كشورهاى  بوده اند.  متمركز 
اشياء  اينترنت  نيز  و  اطالعات  فن آورى  زيرساخت  ايجاد  با  آمريكا 
و  بهداشتى  كاركردهاى  شهرى،  امنيت  از  اعم  گوناگون  حوزه  در 
پزشكى پيشرو هستند. همچنين در حوزه انرژى و مديريت انرژى، در 
كشورهاى اروپايى از جمله ايتاليا در اتوبوس هاى با سوخت هيبريدى، 
قابل  باد  انرژى  از  استفاده  در  چين  و  انرژى  مديريت  در  انگلستان 
با  چين  و  تجارب ايتاليا  هوشمند،  محيط  در توسعه  مى باشند.  توجه 
معمارى و ساختمان هاى هوشمند، اياالت متحده با نظارت هوشمند 
در كاهش آلودگى صوتى، از روش هاى شهرسازى هوشمند است. در 
حوزه حكمرانى هوشمند، فعاليت هاى ايتاليا و چين با مديريت بهينه 
دانش، گردشگرى هوشمند و مديريت داده ها در توليد برق و مديريت 
روابط اجتماعى حائز اهميت مى باشد. همچنين در اقتصاد هوشمند نيز 
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چين و اياالت متحده آمريكا، در ابعاد مختلف موفق بوده اند. در حوزه 
حمل و نقل هوشمند نيز كشورهاى ايتاليا، چين و آلمان از تجارب 

موفقى برخوردار مى باشند (مرادى، 1398: 154). 
بايد  تهران  كالنشهر  هوشمندسازى  راهبردهاى  ارائه  منظور  به 
از  كه  مى باشد  شهرى  توسعه  مدل  يك  هوشمند  شهر  كه؛  دانست 
تعامل بازيگران مختلف به وجود مى آيد و نمايانگر طيفى از اهداف 
و ويژگى هاى مختلف است. مفهوم شهر هوشمند درجه اول شهر را به 
عنوان يك سيستم كه داراى زير سيستم هاى متعددى است، بررسى 
مى كند. اين عملكرد زير سيستم به عنوان يك كل در نهايت به آن ها 
اجازه مى دهد كه به شيوه هوشمند و هماهنگ رفتار كنند (چورابى، 
2012)١.  به عبارتى همچنان كه شهر، يك سيستم پيچيده متشكل 
سيستم هاى  زير  بين  پيش بينى  قابل  غير  و  متنوع  متقابل  روابط  از 
مناسب  راه كارهاى  يافتن  هوشمند  شهرهاى  مدل  هدف  است،  آن 
منفى  پيامدهاى  حل  طريق  از  به ويژه  پيچيدگى  اين  مديريت  براى 
شهرنشينى جهانى و كيفيت باالتر زندگى براى جمعيت شهرى است 

(نام و پرادو، 2011)٢ و (پوراحمد و همكاران، 1397: 6). 
  در خصوص مسائل شهر تهران تحليل هاى مختلفى ارائه شده است. 
به عنوان نمونه در يك پژوهش انجام شده توسط شهردارى تهران، مسائل 
به تفكيك مناطق بررسى شده و به عنوان نتيجه، مسائل گوناگونى را در 
حوزه مختلف حمل و نقل و ترافيك، معمارى و شهرسازى، خدمات 
شهرى، محيط زيست، مديريت بحران، اجتماعى و فرهنگى، مالى و 
سرمايه گذارى، مديريت، فن آورى و حكمرانى شهرى، فنى و عمرانى 

ارائه شده است (مجابى و همكاران، 1390 : 116).

شكل 16: درصد مسائل شهرى به تفكيك حوزه هاى تخصصى (مجابى 
و همكاران، 1390: 116).

1. Chourabi et al, 2012
2. Nam & Prado, 2011

 پژوهش مراكز مطالعاتى شهردارى تهران نشان مى دهد كه سه 
عمده  مشكل  سه  پسماند  و  آب  كمبود  هوا،  آلودگى  عمده  مسأله 
و  شهروندان  ديدگاه  از  زيست محيطى  حوزه  در  تهران  كالنشهر 
متخصصان عنوان شده است (اداره كل مطالعات اجتماعى و فرهنگى 
تهران،  شهر  مسائل  ديگر،  پژوهشى  در  تهران، 1397).  شهردارى 
و  كهنه  بخش   هاي  فضايي  و  كالبدي  ناهماهنگ  بافت  هويتي،  ”بي 
جديد شهر، آلودگي   هاي زيست محيطي، حاشيه نشيني، تمركز بيش 
نتيجه،  در  و  اقتصادي  رسمي  غير  و  رسمي  فعاليت هاي  اندازه  از 
اميرانتخابى،  و  (حمدى  شده اند  بيان  جمعيت“  ناموزون  تمركز 
1389: 1). همچنين در حوزه ديگر، اختالل در ترافيك شهر تهران و 
آسيب پذيرى در برابر زلزله از ديگر مسائل مهم شهر تهران مى باشند. 
مسائل  با  ايران  بزرگ  شهرهاى  از  يكى  عنوان  به  تهران  شهر   
زيست  فضايى-كالبدى،  ابعاد  در  متعددى  آسيب پذيرى هاى  و 
اين  ساماندهى  است.  مواجه  مديريتى  و  نقل  و  حمل  محيطى، 
مسائل و نيازها در مواقع بحرانى نيازمند رويكردهاى نوين پايش، 
اين  در  هوشمند  ابزارهاى  و  روش ها  كه  است  ارزيابى  و  مديريت 
راستا مى تواند موثر واقع گردد. اين ابزارها در حوزه هاى آموزش، 
جمع آورى  اطالع رسانى،  بحران،  مديريت  فرآيند  و  نجات  و  امداد 
داده هاى مربوط به شهروندان و نظرات آن ها، داده هاى تأسيساتى و 
نيازمندى هاى گوناگون قابل توسعه مى باشد. تجارب موفق توسعه 
حل  براى  مناسب  سازى  و  بومى سازى  با  مى تواند  شهرى  هوشمند 
مسائل شهرى استفاده گردد. تجارب بيان شده در اين پژوهش كه 
پيچيده  مسائل  حل  براى  مى گردد،  ارائه   2 جدول  در  آن  خالصه 

ترافيكى، زيست محيطى و ... مورد استفاده قرار مى گيرد. 
شهر هوشمند در سالهاى اخير، شكل جديدى از توسعة زندگى 
به  رسيدن  براى  مؤثر  رويكرد  يك  عنوان  به  و  كرده  نمايان  را 
مديريت بهتر شهرى مطرح شده است. از نظر مفهومى، در اين نوع 
شهرها اثرات متقابل بين تكنولوژى هاى نو، سازمان دهى   هاى جديد 
سيستم  صورت  به  هوشمند  شهرهاى  سازندة  نوين  سياست هاى  و 
اجتماعي و فني مجتمع شده اند. هدف شهر هوشمند، تحقق بخشيدن 
به يكپارچگى خدمات شهرى، كسب وكار، حمل ونقل، آب، انرژى 
داده هاى  تحليل  و  تركيب  طريق  از  شهرى  زيرساخت هاى  ساير  و 
جمع  آورى شده از سنسورها و فن آورى اطالعات و ارتباطات است 
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قابليت ها،  با  تهران  كالنشهر   .(557  :1397 حميدى،  و  فام  (فهم 
مسائل و نيازها و امكانات گوناگونى همراه مى باشد كه با استفاده 
از رويكرد شهر هوشمند مى توان به پايدارى، شفافيت، پاسخگويى 

و مديريت شهرى مطلوب دست يافت. امكان مشاركت شهروندان 
در ارتقاء كيفيت شهر و زندگى شهرى مى تواند با استفاده از فراهم 

نمودن زيرساخت هاى شهر هوشمند انجام گردد. 

 جدول 2: خالصه تجارب توسعه شهرى هوشمند در نمونه هاى موردى  
تجربه و راهكارهاى قابل استفاده براى كالنشهرهاى ايرانحوزه توسعه شهرى هوشمندنمونه موردى

شهر
 هوشمند 
پيتسبورگ

ترافيكى و خدماتى و مديريت 
شهرى

نرم افزار "آى بورگ" براى تسهيل درخواست و پيشنهاد شهروندان رزرو آنالين مركز، معرفى 
فرصت هاى كسب و كار آنالين ؛ درخواست خدمات شهردارى؛ سر و صداى بيش از حد-

گرافيتى-چاهها- برف روبى/ حذف يخ
شبكه هوشمند هامو

ترافيكى و زيست محيطىتويوتا
يك شبكه اجتماعى به نام هامو براى استفاده بهينه از اتومبيل ها، ماشين شخصى و شبكه حمل 

و نقل عمومى؛ حمايت از حمل و نقل كم كربن و صرفه جو 
كالنشهر هوشمند 

محله و اجتماع هوشمند؛ درخواست هاى خدماتى شهروندان؛ كاهش مصرف انرژى؛ شبكه ترافيكى، انرژى؛ اجتماعى، كاركردىسئول
حمل و نقل عمومى هوشمند 

شهر هوشمند 
گوگل

تمامى ابعاد شهرى (ترافيكى، زيست 
محيطى، كاركردى و ...)

ربات هاى پستچى زيرسطحى؛ المپ هاى ال اى دى براى تنظيم ميزان ترافيك با عرض مسير؛ 
پياده روهاى حساس به شرايط آب و هوايى و ايجاد آسايش اقليمى؛ تاكسى هاى بدون سرنشين 

مشترك تاكسى بوت

جدول 3: حوزه ها، مسائل و نيازها و مصاديق آن با تاكيد بر كالنشهر تهران؛ الزامات و قابليتهاى شهر هوشمند (ماخذ: نگارنده)

مزاياى شهر هوشمندنيازها و الزامات پايدارىمصاديق و معضالتحوزه

مسائل ترافيكى

راه بندان و ازدحام ترافيكى- 
اتالف زمان- سر و صداى 
مزاحم-كمبود پاركينگ- 

سفرهاى غيرضرورى- عدم 
مديريت سفر

توسعه حمل ونقل عمومى- كاهش استفاده 
از خودروى شخصى- استفاده از حمل ونقل 
پاك- كاهش مزاحمت ها و استرس هاى 

محيطى-تسهيل تردد و دسترسى و 
حركت- مشاركت و نظارت

اطالع رسانى از وضعيت حمل ونقل-
برنامه ريزى دقيق-قابليت جستجوى مسير 
و وسيله نقليه و پاركينگ مناسب- امكان 
مشاركت مردم و سازمان ها-صرفه جويى 

در زمان

مسائل 
زيست محيطى

آلودگى هوا – اتالف انرژى-
كمبود آب- تضعيف فضاى 
سبز-آلودگى صوتى و بصرى-
توليد Co2  باال – بيماريهاى 

خاص- 

هواى پاك-استفاده بهينه از انرژى- توليد 
انرژيهاى پاك و تجديدپذير- حفاظت از 

آب و فضاى سبز- پاكيزگى محيط- نظارت 
و مشاركت مردمى- كاهش توليد كربن

آموزش و اطالع رسانى- صرفه جويى 
در مصرف انرژى- مديريت هوشمند- 

درخواست خدمات شهرى-گزارش 
تخلفات زيست محيطى- كنترل و پايش 

محيط زيست- توسعه كم كربن

مديريت بحران

وقوع سيل و زلزله و طوفان-
آسيب پذيرى ساختمان ها-عدم 
آمادگى فيزيكى و اجتماعى- 
دشوارى مديريت بحران

استحكام بناها و فضاها-آمادگى شهروندان 
براى مواقع بحرانى- امداد و محيريت 

آسان بحران زلزله- نظارت بر ساخت  و 
سازها- مشاركت مردمى

اطالع رسانى- جستجوى مسيرهاى 
امدادرسانى- جستجوى مكان هاى 

امن-آموزش- گزارش تخلفات ساختمانى- 
كنترل و پايش شهر

مسائل اجتماعى و 
اقتصادى

جرم و جنايت- عدم مشاركت 
مردمى-مسائل گروه هاى كم 
توان و معلولين- مديريت 
معتادان و بى خانمان ها و 
كودكان كار و خيابان

ايمنى و امنيت فردى و اجتماعى-تعامالت 
اجتماعى- آگاهى از برنامه ها و رويدادها- 
فرصتهاى برابر در يافتن كسب و كار- 

مديريت آسيب هاى اجتماعى و ساماندهى 
آنها

كمك خواستن و حمايت اجتماعى-
جستجوى كسب و كار-مشاركت در 
برنامه ها-گزارش تخلفات اجتماعى

خدمات
 شهرى

مسائل فضاهاى عمومى (برف 
روبى و يخ زدايى، مسائل پاركها 

و فضاى سبز، گرفتگى جوى 
آب، جمع آورى زباله، منظر 

نامطلوب، تخلفات ساختمانى، سد 
معبر و ...

ايمن سازى فضاهاى عمومى و سبز و 
پاركها، پايش خدمات شهرى، تسريع 
خدمات شهرى و محله اى، مشاركت 

مردمى، مديريت نورپردازى فضاها و اماكن 
عمومى، مديريت سد معبر و دستفروشى، 

خدمات فوريت هاى اجتماعى

اطالع رسانى متقابل مردم و مديريت 
شهرى- گزارش تخلفات و نقص   ها و 

نيازهاى خدماتى- ارائه ايده   هاى مردمى- 
كنترل و پايش خدمات شهرى- توسعه 

مشاركت مردمى و محله اى- ارتقاء كيفيت 
خدمات شهرى
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نتيجه گيرى
در  كه  شهرهاست  پايدارى  اساسى  الزامات  از  يكى  هوشمند  شهر 
حوزه مديريت بحران اهميت مضاعفى مى يابد. شهر هوشمند داراى 
ابعاد مختلف پايدارى اعم از اجتماعى، اقتصادى، فضايى و كالبدى، 
زيست محيطى، مديريتى و منظر و زيرساخت هاى شهرى مى باشد 
و در هر مؤلفه از راهبردهاى مربوطه برخوردار است. نگرش پايدارى 
نيز  و  آن  اجزاء  و  شهر  هوشمندسازى  طريق  از  بحران  مديريت  به 

شهروندان، 
در  موضوع  اين  كه  مى طلبد  كامل  چرخه اى  و  جامع  برنامه اى 
كالنشهر تهران مستلزم انطباق برنامه  مذكور بر تهديدات، مسائل و 
مصاديق بحران زا از جمله مسائل ناشى از زلزله، ترافيك و محيط 
 زيست مى باشد. در اين راستا بهره گيرى از تجارب جوامع موفق و 
پيشرو در زمينه شهر هوشمند، از جمله ژاپن و كره جنوبى به ويژه در 
حوزه بالياى طبيعى، حمل و نقل، محيط زيست و مديريت شهرى 
برنامه  ايجاد  طريق  از  هوشمند  شهرهاى  خلق  باشد.  موثر  مى تواند 
پايلوت  پروژه هاى  تعريف  جمله  از  مربوطه  راهبردهاى  و  جامع 
يكى  موجود،  قابليت هاى  و  نيازها  و  مسائل  با  مناطق  برخى  براى 
زير  پيشنهادهاى  راستا  اين  در  و  است  پيشنهادى  سياست هاى  از 

ارايه مى گردد: 
شهرى  فضاهاى  و  بناها  هوشمندسازى  فضايى_كالبدى؛  مؤلفه 
بازارها  و  ايستگاه ها  عمومى،  اماكن  ادارات،  در  به ويژه  محله ها  و 
-كه سهم زيادى در مصرف انرژى، حجم باالى مراجعين و فعاليت 
و ترافيك مربوطه دارند-، اتصال يكپارچه اين ساختمان ها از طريق 
شبكه مجازى و ارائه خدمات غيرحضورى مى تواند نقش مهمى در 
حضورى،  مراجعات  از  كاستن  و  تهران  كالنشهر  هوشمندسازى 
و  شهروندان  رضايت مندى  ارتقاى  خدمات رسانى،  روند  در  تسريع 
اين  بازآفرينى  راستا  اين  در  نمايد.  ايفا  پايدار  توسعه  كلى  به طور 
روشنايى  سيستم  و  بناها  مجموعه  مجدد  طراحى  طريق  از  مراكز 
طبيعى/مصنوعى آن ها براى صرفه جويى در مصرف انرژى ضرورى 
مى باشد؛ چرا كه بيشترين مصرف انرژى در ادارات و ساختمان هاى 
زيرساختى  سيستم  بودن  غيرهوشمند  و  بوده  شركت ها  و  عمومى 
(برق، آب، گاز) به ويژه براى سرمايش و گرمايش مصنوعى عامل 
اساسى هدر رفت انرژى است؛ همچنانكه تجربه ژاپن در ايجاد شهر 

هوشمند از طريق پيوستن به اتحاديه در اين راستا الگويى مناسب 
شهرى  يكپارچه  مديريت  كه  است  بديهى  البته  مى رود.  شمار  به 
پايلوت  به طور  و  است  الزم  راستا  اين  در  شهردارى)  مركزيت  (با 
ادارات، شركت ها، اماكن عمومى، بازارها و ساختمان هاى عمومى 
موجود در يك منطقه (مانند منطقه 6) را مى توان با ارائه استانداردها 
و  غيرعامل  پدافند  مالحظات  گرفتن  نظر  در  با  (و  مشوق هايى  و 
امنيت سايبرى) هوشمندسازى نمود و در گام هاى بعدى براى ساير 
نرم افزارى  طراحى  با  كه  پيتسبورگ  شهر  تجربه  كرد.  اجرا  مناطق 
و  جرائم  ساختمانى،  تخلف هاى  گزارش  و  نظارت  امكان  هوشمند 
است،  نموده  فراهم  را  زيست محيطى  آلودگى هاى  شهرى،  ناامنى 
با  شهر  در  فعاليت ها  نظارت  و  پايش  در  موفق  تجربه اى  عنوان  به 
تخلفات  وقوع  تهران  شهر  در  مى شود.  قلمداد  شهروندان  مشاركت 
و  حريم  نقض  صوتى،  مزاحمت هاى  كاربرى،  تغييرات  ساختمانى، 
... به طور فراوان مشاهده مى گردد.  ساخت  و سازهاى غيرمجاز و 
از اين رو تحقق چنين توسعه اى به طور پايلوت در يكى از مناطق 
شهرى (مانند منطقه 1) مى تواند در راستاى مشاركت شهروندان و 

كنترل و شفافيت مديريت شهرى موثر واقع گردد.
مؤلفه حمل و نقل؛ تجربه شهر هوشمند تويوتا با برنامه هامو كه 
شبكه يكپارچه اى از امكانات و خدمات ترافيكى با برنامه  هوشمند 
مى نمايد  ارائه  را  مدار  زيست بوم   و  بهينه  گزينه  انتخاب  امكان  و 
موفق  تجارب  همراه  به  سئول  هوشمند  كالنشهر  تجربه  همچنين  و 
شرايط  براى  مناسب سازى  با  مى تواند  امريكا  هوشمند  شهرهاى 
كالنشهر تهران بكار گرفته شود. مسائل ترافيكى به عنوان يكى از 
صدا،  و  هوا  آلودگى  ازدحام،  با  تهران،  كالنشهر  مسائل  مهمترين 
اتالف زمان و انرژى، محيط زندگى شهر را به حالت ناپايدار تبديل 
نموده است. هوشمندسازى حركت و دسترسى، كاستن از سفرهاى 
غيرضرور، ارائه خدمات مجازى و وسائل نقليه پاك از راهبردهاى 
ترافيك هوشمند مى باشند. در اين راستا همچنين ارتقاى حمل  و نقل 
مسيرهاى  دلپذير،  پياده راه هاى  توسعه  مترو،  شبكه  به ويژه  عمومى 
از  شخصى  خودروى  از  استفاده  كاهش  براى  دوچرخه سوارى  ويژه 

ملزومات حل مسائل مذكور است.
شهرهاى  تجربه  زلزله؛  بحران  هوشمند  مديريت  و  آمادگى 
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ژاپن در آموزش، آمادگى و امدادرسانى با برنامه ريزى هوشمند و 
در  مى باشد.  زمينه  اين  در  موفق  تجربه اى  شهروندان،  مشاركت  با 
محسوب  كالنشهر  اين  تهديدات  مهمترين  از  زلزله  كه  تهران  شهر 
(مانند  شهرى  مناطق  از  يكى  در  تجربه  اين  پياده سازى  مى گردد، 
و  برنامه ريزى  آمادگى،  در  مى تواند   ( و 22  مناطق 4، 5، 8، 20 
تدوين الگوى مناسب در مقابل تهديد زلزله موثر واقع شود. امنيت 
پايدار  توسعه  زيربناهاى  و  ضرورت ها  مهمترين  از  يكى  سايبرى 
در كنار  تهران  كالنشهر  به ويژه  شهرهاى ايران،  مى گردد.  محسوب 
سياسى،  ابعاد  در  زيادى  حساسيت هاى  از  مختلف،  پيچيدگى هاى 
اين  در  كه  مى باشد  برخوردار   ... و  اجتماعى  كالبدى،  اقتصادى، 
پدافند  است.  ضرورى  اقدامى  هر  در  الزم  امنيت  به  توجه  راستا، 
ايمن سازى  و  آسيب پذيرى  كاهش  سايبرى،  حوزه  در  غيرعامل 
همه جانبه فضاها و جلوگيرى از هرگونه اقدام تخريبى و خرابكارى 

و وارد شدن آسيب به شهر را دنبال مى كند. 
طراحى  با  كه  پيتسبورگ  شهر  تجربه  شهرى؛  خدمات  مؤلفه 
فراهم  را  شهرى  خدمات  درخواست  امكان  هوشمند  نرم افزارى 
هوشمند  شهرى  خدمات  در  موفق  تجربه اى  عنوان  به  است،  نموده 
كوچه،  خيابان،  پياده رو،  تعمير  و  خرابى  قبيل  از  خدماتى  مى باشد. 
روشنايى، درختان شكسته، برف روبى، يخ زدايى، جمع آورى زباله و 
پاكيزگى محيط، درخواست حمايت از افراد آسيب ديده اجتماعى و 
... از مهمترين نيازهاى شهروندان است كه از طريق هوشمند ممكن 
يكى  در  پايلوت  بطور  توسعه اى  چنين  تحقق  رو  اين  از  مى باشد. 
از مناطق شهرى (مانند منطقه 6) مى تواند در راستاى مشاركت و 
رضايت شهروندان و كنترل و شفافيت مديريت شهرى موثر واقع 
نيز  گردشگرى  حوزه  براى  حتى  هوشمند  رسانى  خدمات  گردد. 
ديدنى  مراكز  گردشگرى،  بهينه  مسيرهاى  ارائه  كه  اجراست  قابل 
و مشخصات مربوطه از خدمات هوشمند گردشگرى در اين راستا 

مى باشد.
ابعاد  و  جنبه   ها  مردمى،  مشاركت  فرهنگى؛  و  اجتماعى  مؤلفه 
نهاد  مردم  گروه هاى  نقش آفرينى  و  فعاليت  قبيل  از  گوناگونى 
و  مشاركت ها  و  خدمات  مديريت  و  مسائل  حل  در  (سمن ها) 
كمك هاى مالى، نقد و آسيب شناسى وضع موجود و ارائه ايده هاى 
و  اجتماعى  و  فرهنگى  رويدادهاى  و  آيين ها  برگزارى  كاربردى، 

هوشمندسازى  ابزارهاى  از  استفاده  مى گردد.  شامل  را   ... و  هنرى 
و  بخشى  انسجام  هوشمندسازى،  تسريع،  راستاى  در  مى تواند 
مؤثر  مختلف  بخش هاى  اقدام هاى  و  تصميم ها  هماهنگ سازى 
واقع گردد. ساماندهى كمك هاى مردمى در راستاى جذب حمايت 
و  فقرا  همچون  مسائلى  براى  خيرين  به ويژه  مختلف  بخش هاى 
نيازمندان، سيل زده ها، زلزله زده ها، بى خانمان ها، ايتام و بيمارى هاى 
خاص، بيكارى، حاشيه نشينى و ... مى تواند استفاده گردد. در كنار 
ديده  آسيب  افراد  به  خدمات رسانى  و  نيازها  تامين  مسائل،  اين 
هوشمندسازى  فرصت هاى  از  استفاده  و  مى باشد  ضرورى  اجتماعى 
مى تواند در راستاى تسريع خدمات رسانى، آموزش هاى شهروندى، 
هوشمندسازى، انسجام بخشى و هماهنگ سازى تصميم ها و اقدام هاى 
انتظامى،  نيروى  بهزيستى،  سازمان  (مردمى،  مختلف  بخش هاى 

شهردارى ها و سمن ها) موثر واقع گردد. 
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