
 انداز شهر هوشمند یزدچشم بیانیه
 ۱.۰.۳نسخه 

 ۱۳۹۵ماه بهمن

 

 تهیه شده رد کانون تفکر شهر هوشمند زید

      
 

  
    

 

     

  



 مقدمه
های متمایز آن مسیر رسیدن به یک شهر هوشمند برای هر شهری منحصر به خود آن شهر است و به سطح بلوغ و چالش

با  1شهر هوشمند یزد کانون تفکرها در تبدیل یزد به یک شهر هوشمند، شهر بستگی دارد. به منظور برداشتن اولین گام

های ذیربط در هوشمندسازی یزد تشکیل شد. اهداف این ی سازمانمحوریت دانشگاه یزد و به منظور جلب مشارکت و هماهنگ

 کانون عبارتند از:

  الزامات شهر هوشمند یسازادهیمطالعه و پ ،یراهبر •

به منظور  ربطیذ یهاسازمان یجلب مشارکت و هماهنگ •

 به عنوان شهر هوشمند زدی یسازآماده

 ندهیها و آمشکالت و چالش یو راه حل برا دهیارائه ا •

 گذاراناستیو س رانیمورد نظر مد اتدر موضوع یشیاند

 .آنان یسازمیشهر هوشمند و کمک به تصم

 

شناسایی نقاط ضعف و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع این نقاط ضعف، اهداف،  نییتع زد،یشهر هوشمند  فیتعر یبرا

نفعان متعددی از طریق کانون تفکر شهر هوشمند یزد مورد مشورت ذی ،گرفته شد. در این فرایند یافته به کاریک فرایند ساخت

مباحث، تصمیمات و اقدامات برای حرکت یزد به سمت دستیابی به  تا قرار گرفتند و از نظرات و اطالعات آنها استفاده شد

 تسریع شود. یزدانداز شهر هوشمند چشم

 

 .هوشمند یزد. نقشه راه شهر 2 شکل

 هوشمند یزدشهر گام اول: تعریف 

جانبه به به منظور حرکت هدفمند و همه یدر حال اجرا هستند. ول زدی یهوشمندساز برای یمتعدد یهاهم اکنون برنامه

 هایاهداف مرتبط و شاخص دیبا نیاست. همچن یانداز روشن و واضح از آن ضرورچشم کی نیتدو زد،یسمت شهر هوشمند 

که با استفاده  میهست یشهر هوشمند به دنبال شهر فیدر تعر ،یطور کل هاجرا مشخص شوند. بقابل و  یریگملموس، قابل اندازه

 داریپا یو توسعه اقتصاد ابدیشهروندان ارتقا  یزندگ یفیاطالعات و ارتباطات، سطح ک یآورفن ژهیمختلف به و یهایآوراز فن

 شود. نیتضم
از  ایاستفاده شد. مجموعه زدیشهر هوشمند  فیبه منظور تعر 2به نام چارچوب چرخ شهر هوشمند جیرا یمتدولوژ کیاز 

 طیهوشمند، مح تینقل هوشمند، حاکموهوشمند، حمل یبه هم مرتبط شامل زندگ هوشمندی بعد شش با رابطه در هاشاخص

 انتخاب شدند. زدیشهر  یمیاقل و یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ طیشرا باهوشمند، اقتصاد هوشمند و مردم هوشمند، و متناسب 

                                                           
 http://smartcity.yazd.ac.ir: شهر هوشمند یزد کانون تفکرآدرس وبگاه  ۱
2 Wheel FrameworkSmart City  

تعریف شهر هوشمند یزد
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فاصله با اهداف

پیشنهاد راهکارها

(پروژه های پیشران)

ر کانون تفک

دشهر هوشمن

دانشگاه

شهرداری

دولت

بخش 

خصوصی

 .کانون تفکر شهر هوشمند یزد-۱شکل 

http://smartcity.yazd.ac.ir/


 ریمقاد شرو،یپ یشهرها ریو هدفمند از سا یقیتطب یدر ادامه، الزم است با در نظر گرفتن وضع موجود شهر و الگوبردار

 است. یضرور اریمرتبط بس هایمرحله، حضور و مشارکت سازمان نیشود. در ا نتعیی هدف عنوان به هامطلوب شاخص

 هوشمندی به هم مرتبط بعد. شش ۳ شکل

 های اصلی فاصله با اهدافزمینه: شناسایی دومگام 

 شودیم ییو فاصله تا وضع مطلوب در هر شش بعد شناسا یمطلوب، نقاط ضعف اصل تیو وضع یکنون تیوضع سهیبا مقا

 برطرف شوند. دینقاط ضعف با نیا زد،یانداز شهر هوشمند به چشم یکه به منظور دسترس

 های پیشران(ها )پروژه: پیشنهاد راهکارسومگام 
را  ییالزم است راهکارها زد،ی هوشمند شهر اندازبه چشم یابیمطلوب و دست تیو وضع یکنون تیپر کردن فاصله وضع یبرا

فراگیر  ۱راه نقشه ، بایدیزد انداز شهر هوشمندچشمدستیابی به به منظور تضمین کرد.  یرا طراح شرانیپ هایو پروژه شنهادیپ

های متعددی را مدیریت کنند که از نفعان باید ریسکو ذی شود تدوینسازی این راهکارها نیز برای راهنمایی چگونگی پیاده

 آوری، پذیرش جامعه و پایداری محیطی را نام برد.های فنتوان ریسکها میجمله این ریسک

های ثر این راهکارها، الزم است اکوسیستم شرکا شامل دولت، بازیگران بخش خصوصی، سازمانؤسازی یکپارچه و مپیادهبرای 

های موردنیاز، جذب سازی سامانهنفعان باید در طراحی و پیادهاین ذی. شود ایجاددهندگان و جامعه مدنی غیردولتی، توسعه

های دیجیتال، به طور آوریافزاری، سرمایه اجتماعی و فنکردن زیرساخت سختهای عمومی و خصوصی، و فراهم سرمایه بخش

 جدی مشارکت کنند.

 عیراهکار مربوطه، پر کردن شکاف تا وضع مطلوب و تسر یو اجرا تیدارد که مسؤول هدا یمتول کی شرانیهر پروژه پ

 خواهد شد. ترکیشدن به شهر هوشمند نزد لیتبد یایگام به رؤ کی زدیراهکارها،  نیموفق ا یسازادهیاست. با پ یاقدامات بعد

 شهر هوشمند یزدهای شاخص
است. به  زدیبوم  یمناسب برا یهاشهر هوشمند و انتخاب شاخص کیمختلف  یهاشاخص یگام مستلزم بررس نینخست

 انیقرار گرفت و از م یشاخص مطرح شده در چارچوب چرخ شهر هوشمند در شش بعد مورد بررس ۱۰۰از  شیمنظور، ب نیا

 یسازیکانون تفکر بوم یها با توجه به نظرات اعضااز شاخص یبرخ نیانتخاب شدند. همچن زدیشهر هوشمند  یهاآنها شاخص

 .شودیارائه م یدر شش بعد هوشمند زدیشهر هوشمند  یهاافزوده شد. در ادامه، شاخص زین ییهاو شاخص

  

                                                           
۱ Roadmap 



 مردم هوشمند
شان تعریف ها و سطح آموزشیعنصر اصلی متمایز کننده شهر هوشمند از شهر دیجیتال وجود مردم هوشمند است که بر اساس مهارت

شوند. کیفیت تعامالت اجتماعی مانند یکپارچگی، زندگی جمعی و توانایی برقراری ارتباط با جهان نیز از مصادیق مردم هوشمند به شمار می

 یهاتیو فعال هایریگمیمشارکت مردم در تصم شیافزا د،یجد یهایآورشهروندان در استفاده از فن یهاییتوانا شی، افزابعد نیدر اآید. می

 آمده است: زدیبعد شهر هوشمند  نیا یمنتخب برا یها. در ادامه، شاخصردگییمورد توجه قرار م یو ارائه بهتر خدمات آموزش ،یشهر

 و زمان طی در که گرددمی باز فرهنگی صنایع به مفهوم این ریشه. است اطالعات و دانش انتشار و ایجاد هاآن اساس که هستند صنایعی  ۱

 .یابدمی ظهور... و ایرایانه بازی پویانمایی، موسیقی، افزار،نرم سینما، چون صنایعی قالب در امروزه ارتباطات و اطالعات فناوری انقالب با

  

 هوشمند تلفن طریق از اینترنت به دسترسی دارای شهروندان درصد•

 گذشته سال در شهرداری توسط پیشنهادشده مدنی هایمشارکت تعداد•

 شهری هایگیریتصمیم در مردم مشارکت سرانه•

 شهری المنفعهعام هایفعالیت در مردم مشارکت سرانه•

  شهر شورای انتخابات آخرین در مشارکت واجدین شرایط درصد•

 دیجیتال سواد دارای ندانشهرو درصد•

  دانشگاهی تحصیالت دارای شهروندان درصد•

  جمعیت به دانشجویان نسبت•

 جمعیت به نخبگان نسبت•

 ۱خالق صنایع در مشغول کار نیروی درصد•

  دانشگاهی تحصیالت دارای شاغلین درصد•

 

 های مردم هوشمندشاخص



 اقتصاد هوشمند
آوری اطالعات و ارتباطات های جدید به خصوص فنآوریاقتصاد هوشمند به شهرهایی با صنایع هوشمند اشاره دارد که در زمینه فن

شهروندان به  یدسترس ،یجهان/یابعد، توسعه رقابت منطقه نیدر اکنند. ها در فرایندهای تولید استفاده میآوریفعال هستند و از این فن

 یها. در ادامه، شاخصردگییمورد توجه قرار م یکیالکترون یو استفاده از ابزارها ییروستا تیکسب و کار، کمک به حفظ جمع یهافرصت

 آمده است: زدیبعد شهر هوشمند  نیا یمنتخب برا

 

 

  

 سال در نوپا بنیاندانش هایشرکت تعداد سرانه•

 بنیاندانش هایشرکت مالی گردش•

 وقتتمام شاغل افراد درصد•

 آوریفن بر مبتنی صادرات درصد•

 المللیبین هاینمایشگاه و هاکنگره کنندگانشرکت تعداد•

 سال در خارجی گردشگر تعداد•

 خارجی دانشجویان درصد•

 

 های اقتصاد هوشمندشاخص



 هوشمندمحیط 
 یداریبعد، پا نیدر ا .حفظ منابع زیست محیطی بهره بگیریم برایهای جدید منظور از محیط هوشمند این است که بتوانیم از فناوری

. در ردگییمواد مورد توجه قرار م افتیبه کاهش مصرف و باز قیو تشو یآورفن یهایبه کمک نوآور یکاهش استفاده از انرژ ست،یز طیمح

 آمده است: زدیبعد شهر هوشمند  نیا یمنتخب برا یهاادامه، شاخص

تولید  اطالعات بالدرنگ برای مشتریان، نترل خودکار برای مدیریت قطعی،های کسیستم ارتباط دوطرفه، شبکه هوشمند:های نیازمندی ۱

 توزیع شده

  

 ساختمان مهندسی نظام کار پایان گواهی دارای هایساختمان درصد•

 شده از منابع تجدیدپذیردرصد انرژی تولید •

 (سال در کیلووات) مسکونی منازل در انرژی مصرف کل سرانه•

 کند را برآورده می ۱های شبکه هوشمنددرصد شبکه شهری که نیازمندی•

 تعداد روزهای با وضعیت ناسالم در سال•

 شهری جامد ضایعات بازیابی درصد•

 (کیلوگرم) شهری جامد ضایعات کل سرانه•

 (روز در لیتر) آب مصرف کل سرانه•

 آب مصرف گرفتن نظر در با/مترمربع هزار ۱۰۰ هر در سبز فضای میزان•

 ...( و ورزش زمین) شهری تفریحی رفاهی، عمومی فضاهای و اماکن سرانه•

 (سایه فضای) مسقف معابر سرانه•

 ی محیط هوشمندهاشاخص



 هوشمند حاکمیت
حاکمیت هوشمند شامل مشارکت سیاسی و فعال شهروندان، خدمات شهروندی و استفاده هوشمند از دولت الکترونیک است و به 

جامع،  یندهایبعد، توسعه فرا نیدر اهای ارتباطی جدید، از قبیل دولت الکترونیکی و یا دموکراسی الکترونیک اشاره دارد. استفاده از کانال

 نیا یمنتخب برا یها. در ادامه، شاخصردیگیبه خدمات مورد توجه قرار م یدولت و بهبود دسترس ینهادها انیم یقو یپل ارتباط جادیا

 آمده است: زدیبعد شهر هوشمند 

۱ Open Data-ای که استفاده و توزیع آن برای همه رایگان است.داده 

  

 همراه تلفن یا وب طریق از شهروندان برای دسترسی قابل عمومی و دولتی خدمات درصد•

 قرار دارد شهری سیم بی شبکه پوشش تحت که شهر از درصدی•

 مگابیت در ثانیه( 2)حداقل  پرسرعت اینترنت نفوذ ضریب•

 شدهنصب حسگرهای به مجهز شهری هایدرصد زیرساخت•

 هانسبت به کل داده ۱های آزادحجم داده•

 

 های حاکمیت هوشمندشاخص



 هوشمند نقلوحمل
 یهاسامانه جادیبعد، ا نیدر ا. است آوری اطالعات و ارتباطات به منظور بهبود ترافیک شهریاستفاده از فن مستلزمنقل هوشمند وحمل

 هینقل لیفرهنگ متفاوت مانند استفاده از وسا جادیو ا یشهر یهاگراف سازیآسان واسطهبه یکیتراف هایگره کاهش هوشمند، نقلوحمل

 آمده است: زدیبعد شهر هوشمند  نیا یمنتخب برا یها. در ادامه، شاخصردگییار ممورد توجه قر دیجد

 

  

 عمومی هایدوچرخه سرانه•

 سال در عمومی ونقلحمل وسایل با شهری سفرهای سرانه•

 محلی، قطار اتوبوس،) کنندمی ارایه مشتری به بالدرنگ اطالعات که عمومی ونقلحمل خدمات تعداد•

 (ایکرایه ماشین و دوچرخه مانند مشارکتی هایمدل و  BRT مانند تندرو ونقلحمل هاینظام مترو،

 

 ونقل هوشمندی حملهاشاخص



 هوشمند زندگی
کند؛ از جمله فرهنگ، بهداشت، های مختلف که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان بسیار کمک میزندگی هوشمند یعنی گردآوری جنبه

 آمده است: زدیبعد شهر هوشمند  نیا یمنتخب برا یهاشاخصدر ادامه، ایمنی، مسکن، گردشگری و غیره. 

 

 

 برق کمبود جمعیت، ازدحام شهری، فاضالب شرب، آب هایزمینه در مشکل دارای شهروندان درصد•

 جینی شاخص•

 نفر هزار ۱۰۰ هر ازای به خشن جرایم نرخ•

 کامل پزشکی یتاریخچه با یکپارچه الکترونیکی سالمت سوابق دارای شهروندان درصد•

 میانگین امید به زندگی•

 

 ی زندگی هوشمندهاشاخص


