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شهر هوشمند
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اطالعاتفن آوری هایازکهاستنوآورشهریکپایداروهوشمندشهریک
ولیاتعمکارایی،زندگیکیفیتبهبودبرایدیگرابزارهایوارتباطاتو

می کنداستفادهرقابتوشهریخدمات
واعیاجتماقتصادی،جنبه هایازآیندهوکنونینسل هاینیازهایاینکهتضمینبا

.می شودبرآوردهمحیطی
استجذابکارگرانوکارآفرینانشهروندان،برای.



چشم انداز-شهر هوشمند
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 شهرها و کشورهای مختلف جهان به صورت روز افزون در حاا  سارمایه گذاری
:روی پتانسیل شهر هوشمند هستند

شهر به صورت پایلوت۳۰۰حدود : چین و هند
 پیش بینیArup:

  میلیارد ۴۰۸ارزشی برابار ۲۰۲۰بازار جهانی برای تکنولوژی ها و خدمات شهر هوشمند تا سا
.خواهد داشتدالر 



انتقادها-شهر هوشمند
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متولیان شهرهای هوشمند اغلب با انتقاد مواجه می شوند:
تمرکز زیاد روی سخت افزار به جای مردم
ه می تواند تمرکز زیاد روی یافتن تکنولوژی های جدید به جای یافتن تکنولوژی هایی ک

مشکالت را حل کند
تاکید روی بازاریابی و تبلیغات به قیمت آزمودن راهکار در دنیای واقعی

بسیاری از ایده های شهر هوشمند شکست خورده اند:
هزینه های باال و بازگشت پایین



مشکالت چشم انداز–شهر هوشمند 
5

شروع با فن آوری به جای چالش های شهری
کار روی شهر هوشمند با این سوا  آغاز می شود  :

چه استفاده ای می توان برای جدیدترین فن آوری ها پیدا کرد؟

هدف اصلی پایلوت های شهر هوشمند اهداف اقتصادی است:
ر حمایت از شرکت ها برای ایجاد و تجاری سازی فن آوری هایی که می توان آنها را به شهرهای دیگ

فروخت



مشکالت چشم انداز–شهر هوشمند 
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استفاده یا تولید شواهد ناکافی
 با وجود اینکه هزینه زیادی برای شهر هوشمند شده است، شواهد کمی مبنی بر

.چگونگی کمک این راهکارها برای حل مشکالت واقعی شهر منتشر شده است
مکن است نصب حسگرها روی زیرساخت یا استفاده از داده ها برای پیش بینی الگوهای ترافیکی م

شهر را کاراتر و پایدارتر کند
نگهداری: ولی ممکن است هزینه اش بیشتر از صرفه جویی آن باشد



مشکالت چشم انداز–شهر هوشمند 
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عدم آگاهی از اینکه دیگران برای بهبود شهرها چه می کنند:
فیلد شهر هوشمند اغلب بسیار جزیره ای است
الت فن آوران فقط با هم صحبت می کنند ولی به کار دیگرانی که در حا  حل مشک

.شهری هستند کاری ندارند



مشکالت چشم انداز–شهر هوشمند 
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نقش کم برای مشارکت شهروندان
ر بسیاری از استراتژی های شهر هوشمند به شهروندان شانس کمی برای شرکت د

.طراحی و استقرار فن آوری های جدید می دهند
رت با وجود اینکه شهروندان بهره مندان ضمنی پروژه های شهر هوشمند هستند، به ند

م دهند درباره اینکه چه می خواهند یا چه کمکی برای عملکرد بهتر شهر می توانند انجا
با آنها مشورت می شود



شهر هوشمند
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چهار تمرکز اصلی یک شهر هوشمند
پایدار است:

از فن آوری دیجیتا  برای کاهش هزینه ها و بهبود مصرف منابع استفاده می کند.
شفاف و همه گیر است:

با داده های آزاد کار می کند و اجازه نظارت بر . کانا  های ارتباطی مستقیم با شهروندان دارد
.دارایی هایش می دهد

ثروت تولید می کند:
زیرساخت کافی برای تولید شغل های باکیفیت، نوآوری، رقابت و رشد تجاری را فراهم می کند.
برای شهروندان ساخته شده است:

تفاده از فن آوری دیجیتا  برای بهبود کیفیت زندگی مردم و دسترسی سریعتر به خدمات عمومی اس
.می کند



شهر هوشمند
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مسیر رسیدن به یک شهر هوشمند برای هر شهری منحصر به خود آن شهر
است 

 سطح بلوغ
چالش های متمایز آن شهر



کانون تفکر شهر هوشمند
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دایجاد به منظور برداشتن اولین گام ها در تبدیل یزد به یک شهر هوشمن
محوریت دانشگاه یزد
 جلب مشارکت و هماهنگی سازمان های ذیربط در هوشمندسازی یزد



اهداف-کانون تفکر شهر هوشمند 
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 راهبری، مطالعه و پیاده سازی الزامات شهر هوشمند
 جلب مشارکت و هماهنگی سازمان های ذیربط به منظور آماده سازی یزد به

عنوان شهر هوشمند
رد ارائه ایده و راه حل برای مشکالت و چالش ها و آینده اندیشی در موضوعات مو

.نظر مدیران و سیاست گذاران شهر هوشمند و کمک به تصمیم سازی آنان



علمکرد کانون تفکر شهر هوشمند
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برگزاری منظم جلسات کانون تفکر در پردیس آزادی دانشگاه یزد
پیگیری و حمایت جهت ایجاد کمیسیون شهر هوشمند در شورای اسالمی شهر یزد
های شهر هبرگزاری جلسات مشترک با کمیسیون شهر هوشمند شورای اسالمی و ارایه پروژ

(سه جلسه)هوشمند 
زد به پیگیری جهت تصویب بیانیه چشم انداز شهر هوشمند یزد در شورای اسالمی شهر ی

عنوان یک سند رسمی
نظور برگزاری جلسه با اعضای انجمن مدیریت سبز ایران و معرفی اقدامات انجام شده به م

دریافت جایزه شهر پایدار از بنیاد جهانی انرژی
 برگزاری جلسه مشترک با تیمAITیاتریش و ارایه سند بیانیه چشم انداز به تیم اتریش
برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شهر هوشمند برای مدیران شهرداری
ها در پارک علم و فن آوری به منظور آشنایی با برگزاری جلسه ترویجی برای شرکت

های شهر هوشمندفرصت



علمکرد کانون تفکر شهر هوشمند
14

های شهر هوشمند در بودجه سا  آینده سازمان فاوای شهرداریپیگیری گنجانده شدن بودجه برای پروژه
های انجام شده در  زمینه شهر هوشمند در نقاط مختلف جهان در ابعاد زیربررسی پروژه

حاکمیت هوشمند
حمل و نقل
انرژی
مدیریت منابع آب
مدیریت پسماند
آموزش و سالمت
مشارکت شهروندی

تری قرار گرفته و جلسات مشترکی با حضور مسوولین واحدهای از ابعاد فوق بعد حمل و نقل مورد بررسی دقیق
های حمل و نقل در شهر یزد و راهکارهای هوشمند برای آن مورد بررسی مرتبط شهرداری برگزار گردید و چالش

.قرار گرفت
های فایلدر زمینه تولید محتوا نیز کانون تفکر فعا  بوده و محتواهای مختلفی در زمینه شهر هوشمند به صورت

.پاورپوینت ایجاد گردیده است که از طریق سایت کانون تفکر در دسترس است



نقشه راه شهر هوشمند یزد
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تدوین یک چشم انداز روشن و واضح
 تعیین اهداف مرتبط و شاخص های ملموس، قابل

اندازه گیری و قابل اجرا 

تعریف شهر 
هوشمند یزد

شناسایی 
زمینه های اصلی
فاصله با اهداف

پیشنهاد راهکارها

(پروژه های پیشران)



با تشکر از توجه شما
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