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 «لندن هوشمندتر را با هم بسازیم»نقشه راه 

 

. استاست توسط شهردار لندن تصویب شده  ، نقشه راه شهری«لندن هوشمندتر را با هم بسازیم»نقشه جامع 

به روز  3102است که در سال ( 3102)این نقشه جامع، متن به روز شده سند نقشه هوشمندسازی شهر لندن 

مقام محلی و  22و از ارائه داده کار های جدیدی یات به دست آمده، راهاین سند بر اساس تجرب. شده است

متن های زیر، ترجمه  .سازمان های خمات عمومی می خواهد که از اطالعات و فناوری  به درستی استفاده کنند

 .و تلخیص بخشهایی از این سند است

 

 صادق خان، شهردار لندنیادداشت 

جهت تبدیل کردن لندن به هوشمندترین شهر  ای است که در نام نقشه «تر را با هم بسازیملندن هوشمند»

ات جدید و تکنولوژی های جسورانه در جهت به کارگیری اطالع این نقشه قدامی است. جهان طراحی شده است

بسیاری از . کسانی که از شهر فوق العاده ما دیدن می کنندهمه دیجیتالی در راستای خدمت به شهروندان و 

در سرتاسر در سطح جهانی نیز شناخته شده و  ،های لندن در زمینه اطالعات و تکنولوژی هوشمند پیشرفت

همچنین ما در حال استفاده از اطالعات جدید برای بهبود کیفیت هوا و . الگو برداری شده است از شهر ما جهان

حاضر قدم های بزرگی در  ما در حال. برای همه اقشار در دسترس باشد انرژیهستیم تا  انرژیکاهش قیمت 

برای این کار . راستای استفاده از اطالعات و فناوری های هوشمند جهت تامین نیازهای شهروندان برداشته ایم

 . جدید و نوآورانه باشیم هایروش درصدد اجرای باید جسور باشیم و افکار بزرگ داشته باشیم و در این راستا باید

امری  میان خودمان برای حل مشکالت اساسی شهر استفاده کنیم، همکاریاگر ما می خواهیم  از تکنولوژی 

ما از سازمان های خدمات عمومی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی می خواهیم تا نیرو و . ضروری است

 تا بامدیر فناوری در لندن را منصوب کردم من اولین . اطالعاتشان را در اختیار ما گذاشته و با ما همکاری کنند

به عنوان شهردار، من تضمین می کنم که لندن در حال تبدیل شدن به . بسازیم را لندن هوشمند ،همکاری هم

د ما را در همه شهروندان می توانن. ور ما پنج ماموریت مشخص کردیمبه این منط. هوشمندترین شهر جهان است

 نوآوری ها در آینده دارد و همه تحقق ماموریت ها نقش کلیدی دراین هرکدام از . کنندرسیدن به آن ها یاری 

نقشه جامه ما را شکل می دهند که این نقشه تضمین کننده این است که فناوری و اطالعات  ،آنها در کنار هم

 . لندن را به شهری عادالنه، موفق و برابر برای همه شهروندان تبدیل می کند
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 (لندندیجیتال مدیر فناوری ) ولتئو بلک  یادداشت

یک شهر هوشمند از داد ها و اطالعات شهر و . هر هوشمند باید همکاری کند و مسئولیت پذیر باشدیک ش

صادق خان، قصد دارد توسط نقشه جامع شهردار لندن . تکنولوژی در جهت رفع نیازهای شهروندان بهره می برد

تالش ما براین است که  .لندن را به هوشمند ترن شهر جهان تبدیل کند« تر را با هم بسازیملندن هوشمند»

ما می خواهیم لندن در به کارگیری نوآوی در اطالعات در . کار و مسافرت شود ی بهتر برای زندگی،لندن مکان

درباره  این ( نظرسنجی)نظرات خود را بگویند ما از مردم خواستیم تا . راستای خدمت به مردم پیش گام باشد

ما . لوژی و اطالعات ارائه دهیم که قابل اعتماد و نتیجه بخش باشدکار برای به کارگیری تکنوکه چطور یک راه

گردهمایی  01بیش از  .همچنین سازمان ها برگزار کردیم ر گوش دادن به نظرات مردم ویک همایش به منظو

در سطح شهر برگزار شد و سازمان های فناوری، دانشگاه ها، شوراها نظرات و خواسته های خود را نیز عمومی 

 . کردند بیان

دیدگاه های ارزشمندی در رابطه با نسل جدیدی از «  Bloomberg» ما از طریق همکاری با سازمان مشاوره

ما همچنین میزبان یک کمپین عمومی شدیم  و نظرات مردم درباره استفاده . شهرهای هوشمند به دست آوردیم

بررسی کردیم که چگونه از نفرانس، برگزاری یک کما با . درست از اطالعات شهروندان را بررسی کردیم

با برگزاری این رویدادها، در نهایت فهمیدیم که ما . متخصصین در راستای هوشمند کردن لندن استفاده کنیم

این ماموریت ها به . ماموریت طراحی کردیم 5 ،ما برای ساخت زیربناهای شهر هوشمند .چگونه باید اقدام کنیم

 .  ما تنها با همکاری و شراکت موفق خواهیم شد. اساسی متمرکز شویمما کمک می کنند بر روی مسائل 

 

 نگاهی به ویژگی های شهر لندن

یک سوم از  .چه از از لحاظ سرمایه گذاری ها لندن پایتخت علم و فناوری اروپا است، چه از لحاظ گستردگی و

( د دالر یا بیشتر در اختیار دارندشرکت هایی که سرمایه یک میلیار) ملقب به اسب تک شاخاروپایی شرکت های 

. نفر را تامین می کنند 301111کمپانی تکنولوژیکی قرار دارند که شغل  02111در لندن . در لندن حضور دارند

رشد در پروژه های % 01و تعداد کارکنان % 77واحد اطالعات و فناوری لندن 3102تا  3112بین سال های 

 به معنایرسیده که  3102میلیارد پوند در سال  52بازده فناوری به همچنین، . تحقیقاتی را ثبت کرده است

وری های الندن مرکز فناوری های پاک، فناوری های دولتی، فن. سال اخیر است 5درصدی در طول  012رشد 

 . ای آموزشی و تحصیالتی و نوآوری محسوب می شوددرمانی، فناوری ه
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مصنوعی در این شهر حضور  کمپانی هوش 751در اروپا است و حدود همپنین لندن مرکز اصلی هوش مصنوعی 

در ( R&D) توسعهو  لندن در زمینه تحقیق. برلین استدارند که دو برابر مجموع تعداد کمپانی ها در پاریس  و 

مرکز بسیاری از سازمان های فرهنگی، علمی و مدنی نیز می باشد که همگی در  این شهر. دنیا پیشگام است

ی طریق شهردار که توسطازمان س) L & P توسعه دهندگان شهر مثل سازمان. ده های خود پیشگام هستنزمین

سرمایه گذاران را در لندن جمع می کنند تا  دیگر سازمان های  شهری،و  (تاسیس شد 3100در  لندن

ز بزرگترین همچنین لندن مرک. قراردادهایی برای سرمایه گذاری در بخش علم و فناوری لندن بسته شود

در اروپاست که در آن از فناوری های دیجیتال و اطالعات برای رفع  Tech For Good به اجتماعات ملقب

 .های اجتماعی استفاده می کنند چالش
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  بیشتر کاربر محورخدمات : 1 شماره ماموریت

 .با حداکثر توجه به نیازهای کاربران عمومیایت استاندارد های عپیش گام بودن در طراحی و ر (0

تر شهروندان لندن به برای استفاده از تکنولوژی در جهت دسترسی راحت  ارائه روش های جدید (3

 .خدمات عمومی

 .با همکاری بخش فناوری شرکتها، نوآوری را تشویق کندتا  «چالشهای نوآوری شهری»مرکز راه اندازی  (2

 .بیشتری از شهروندان خدمت رسانی به تعدادبرای  شهری فرم های جدیدپلت بررسی (0

 .وری در زمینه های مختلف برای از بین بردن نابرابریتوسعه فنا (5

 

 داده های شهری در مورد  دستیابی به یک توافق جدید: 2شماره  ماموریت

ان به داده ها و همکاری افزایش دسترسی شهروند با هدف «داده های لندنسازمان آنالیز »راه اندازی  (0

 بیشتر در جهت منافع شهروندان لندن

فوری به تهدیدهای سایبری که کسب و توسعه یک سیستم امنیت سایبری در کل شهر برای رسیدگی  (3

  .ی و اطالعات شخصی شهروندان را با خطر مواجه می کنندعموم نهادهای کارها،

ی و تقویت پاسخگویی به آنها با هدف جلب دسترسی به داده های عمومشهروندان در وق حق تضمین (2

 .اعتماد عمومی
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 .باز برای افزایش شفافیت و نوآوریحمایت از یک اکوسیستم  (0

 

 ایجاد خیابان های هوشمندترو اتصال به اینترنت در سطح جهانی : 3ت شماره ماموری

لندن و شهر رنت در برای بهبود اتصال اینت «برنامه جدید اتصال به اینترنت در لندن»راه اندازی یک  (0

 . 5G های پروژه

 .ندهآی بهبود اتصال به اینترنت در با هدفبرای خانه ها  کامل نصب فیبربررسی شیوه های  (3

عمومی در خیابان ها و ساختمان های اداری برای کمک به افرادی که wifi گسترش دامنه دسترسی به  (2

 .، کار و زندگی می کننددر لندن

زیرساختهایی که از آنها )اختهای هوشمند از طریق عمده تدارکات ترکیبی تقویت نسل جدیدی از زیرس (0

 (.می توان به صورت چند منظوره استفاده کرد

 .شهروندانحداکثر کردن سود  با هدفبا استفاده از فناوری هوشمند توسعه استاندارد های عمومی  (5

 

 دیجیتالی  و مهارتهای ارتقا رهبری: 4شماره ماموریت

 .رای ارائه خدمات عمومی بازتر و تقویت نوآوریدیجیتالی و رهبری داده ها برهبری  توسعه (0

 .«استراتژی مهارتها در شهرداری»از طریق پیشبرد دیجیتالی نیروهای کار  های افزایش توانایی (3

 .دارای استعداد دیجیتال از بدو استخدامحمایت از افزایش مهارت های کامپیوتری افراد  (2

 .در متعهد کردن شهروندان به دنیای دیجیتال اطرافشانهای فرهنگی نقش نهاد  تایید رسمی (0

 

 ارتقا همکاری نهادها در سطح شهر : 5 شماره ماموریت

در حمایت از توانایی ها و استانداردهای عمومی برای ( LOTI)« اداره فناوری و نوآوری لندن»تاسیس  (0

 .تقویت نوآوری در آینده راستای

 National healthخدمات عمومی درمانی بین المللی ) NHS درتوسعه فناوری های درمانی  (3

Service ) معالجه بهتر بیمارانو مراقبتهای اجتماعی به منظور. 

 .ایجاد شکلهای جدیدی از همکاری با بخش فناوری شهر و مدلهای بیزینسی (2

از ( GLA -The Greater London Authority)بزرگ لندن حمایت بیشتر حکومت منطقه ای  (0

 .ائه خدمات دیجیتالی با هدف بهبود کارآمدیار
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روز بودن و تبادل ایده های موثر در و دیگر شهرهای جهان برای به  بریتانیاهمکاری با دیگر شهرهای  (5

 .مورد اینکه در مواجهه با چالشهای بزرگ شهری، چه کارهایی را می توان انجام داد

 

 

 

 

 

 


