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مریم پرستش

کارشناس اداره سیاستگذاری و پایش

سخن نخست
هفت عامل موثر در موفقیت شهرهای هوشمند برتر در دنیا

ــز  ــر توســعه راهکارهــای شــهر هوشــمند متمرک گســترده توســعه شــهر هوشــمند واقــف شــده و ب ــر منافــع  ــا ب علیرغــم اینکــه امــروزه بســیاری از شــهرهای دنی
شــده اند، امــا همچنــان رونــد توســعه شــهر هوشــمند در جهــان در مراحــل اولیــه قــرار دارد و هنــوز میلیاردهــا شــهروند در ســطح جهــان بــه بســیاری از ایــن 
کــرده  و پیشــرو بوده انــد. نتیجــه بررســی ها و  راهکارهــا دسترســی ندارنــد. در ایــن میــان، برخــی از شــهرهای دنیــا در توســعه شــهر هوشــمند بســیار موفــق عمــل 
مطالعــات مختلــف نشــان می دهــد کــه ایــن شــهرها غالبــا هفــت رویکــرد را در برنامه هــای توســعه شــهر هوشــمند خــود پیگیــری نموده انــد کــه عامــل موفقیــت 

ح آن می پــردازم: کــه در ادامــه بــه شــر آنهــا بــوده اســت و می توانــد روشــنگر مســیر ســایر شــهرها بــرای تحقــق اهــداف خــود در ایــن حــوزه باشــد 

1- اجــرای یــک برنامــه توســعه شــهر هوشــمند جامــع و همه جانبــه: شــهرهای هوشــمند موفــق غالبا رویکردی جامع را برای توســعه شــهر هوشــمند 
اتخــاذ می کننــد و یکپارچه ســازی اپلیکیشــن های شــهری )جدیــد و قدیمــی( و زیرســاخت ها را تحــت عنــوان یــک سیســتم یــا ســامانه در اولویــت قــرار 
کــه در راســتای یــک چشــم انداز جامــع شــهری اســت. برنامه هــای جامــع شــهرهای موفــق بــر توســعه پلتفرم هــا و یــک زیرســاخت IT مشــترک  می دهنــد 
متمرکــز هســتند تــا امــکان توســعه اپلیکیشــن های مختلــف شــهر هوشــمند بــر روی آن وجــود داشــته باشــد. ایــن رویکــرد شــهرهای موفــق، در مقابــل 
کــه بــه صــورت  کــه مبتنــی بــر تمرکــز بــر توســعه یــک حــوزه یــا اپلیکیشــن خــاص اســت )بــرای مثــال جابه جایــی، انــرژی، ایمنــی(  رویکــردی قــرار دارد 

کاربردهــای جدیــد را بســیار محــدود می کنــد. گانــه و جزیــره ای توســعه می یابــد و امــکان اســتفاده مجــدد زیرســاخت توســعه یافته IT بــرای  جدا
ــاخت های  ــعه زیرس ــر توس ــته اند و ب ــهروندمحوری داش ــای ش ــا رویکرده ــق غالب ــمند موف ــهرهای هوش ــر رویکــرد شــهروندمحوری: ش ــز ب 2- تمرک
کمــک بــه آنهــا بــرای هم آفرینــی در آینــده شــهر متمرکــز بوده انــد. آنهــا آزمایشــگاه های شــهر هوشــمند و  الزم بــرای اتصــال شــهروندان بــه شــبکه و 
کســب وکارها می تواننــد ایده هــا و  کــه شــهروندان، دانشــجویان، محققــان و  گونــه ای  کــز زندگــی هوشــمند را در سرتاســر شــهر توســعه داده انــد، بــه  مرا

کننــد. اپلیکیشــن های شــهر هوشــمند خــود را در شــرایط واقعــی، ارایــه و آزمایــش 
ح هــای دولتــی: شــهرهای هوشــمند موفــق غالبــا برنامه هــای هوشمندســازی خــود را مطابــق و همراســتا بــا  3- تطابــق برنامــه توســعه بــا طر
ح هــای شــهر هوشــمند دولت هــا در مقایســه بــا برنامه هــای شــهر هوشــمند مســتقل معمــوال  کالن دولــت و شــهرداری پیــش می برنــد. طر ح هــای  طر

کــه همیــن امــر، رونــد توســعه و اجــرای برنامــه را تســهیل و تســریع می کنــد. همراســتا بــا سیاســت ها و مقــررات ملــی هســتند 
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4- چشــم انداز بلندمــدت: برنامه هــای شــهرهای هوشــمند موفــق دارای ویژگــی »بلندمــدت بــودن« هســتند. اجــرای راهکارهــای شــهر هوشــمند 
خــاص نبایــد فقــط بــر تحقــق یــک هــدف خــاص متمرکــز باشــند )بــرای مثــال، تمرکــز فقــط بــر توســعه حــوزه جابه جایــی شــهری(، بلکــه بایــد به ســمت 

کنــد. تحقــق یــک چشــم انداز جامــع و بلندمــدت حرکــت 
5- توســعه و حفــظ پایــداری بــه عنــوان یــک اولویــت برتــر: شــهرهای هوشــمند موفــق در برنامــه شــهر هوشــمند خــود معمــوال توســعه راهکارهــای 
شــهر هوشــمند کــه بــه افزایــش پایــداری زیســت محیطی کمــک می کنــد را در اولویــت قــرار می دهنــد. تحلیــل داده هــای اینترنــت اشــیاء نشــان می دهد 
کربــن و افزایــش  کســید  کاهــش انتشــار دی ا کــه ســریع ترین رونــد رشــد را نیــز داشــته اند، تأثیــری مســتقیم بــر  کاربردهــای شــهر هوشــمند برتــر  کــه تمــام 
کاربردهــای برتــر در ایــن فهرســت عبارتنــد از: مدیریــت و توســعه شــارژ خودروهــای برقــی،  کیفیــت زندگــی شــهروندان داشــته اند. برخــی راهکارهــا و 

کنتــرل و مدیریــت ترافیــک. کیفیــت هوا/آلودگــی، چراغ هــای روشــنایی هوشــمند و متصــل،  کی، پایــش  جابه جایــی اشــترا
گرچــه شــهرها در اســتفاده از منابــع ســرمایه خصوصــی  کارگــزاری در اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی: ا 6- تمرکــز بــر مدل هــای اپراتــوری و 
یــا دولتــی بــرای اجــرای پروژه هــای شــهر هوشــمند مختــار هســتند، امــا تأمیــن ایــن منابــع ســرمایه گذاری بــه دلیــل محدودیت هــای بودجــه دولتــی یــا 
ســختی بازگشــت ســرمایه معقــول بــرای پروژه هــای شــهر هوشــمند مشــکل اســت. بــر ایــن اســاس، در شــهرهای هوشــمند موفــق بــرای رفــع ایــن مشــکل 
ــهر  ــای ش ــرای پروژه ه ــعه و اج ــرای توس ــزاری ب کارگ ــوری و  ــدل اپرات ــر م ــی ب ــی مبتن ــارکت عمومی-خصوص ــرای مش ــه اج ک ــت  ــده اس ــعی ش ــوال س معم
هوشــمند تســهیل شــود. در ایــن روش، ریســک و هزینه هــا و منافــع میــان بخش هــای خصوصــی و دولتــی تقســیم می شــود و فشــار مالــی بــر نهادهــای 
شــهری کاهــش می یابــد. دیگــر اینکــه اتــکاء پروژه هــا بــه منابــع مالــی شــهری و تأثیــر تغییــرات مدیریتــی و سیاســتگذاری بــر ایــن پروژه هــا کاهــش می یابــد 
ــا هــدف برنامه ریــزی و اجــرای پروژه هــای شــهر هوشــمند در مقیــاس وســیع تر فراهــم می شــود. و بدیــن ترتیــب، فرصت هــای ســرمایه گذاری بلندمــدت ب

7- توســعه پلتفرم هــا و پایگاه هــای داده شــهری بــاز: توســعه پلتفرم هــا و پایــگاه داده بــاز شــهری بــرای ارایــه و دسترســی همگانــی بــه مجموعــه 
داده هــای شــهری مختلــف، یکــی دیگــر از اولویت هــای اصلــی از شــهرهای هوشــمند آینــده اســت. ایجــاد دسترســی همگانــی بــه داده هــای شــهری 
کــه از آنجملــه می تــوان بــه ارتقــاء ســطح خدمــات و عملکــرد مدیریــت شــهری از طریــق مشــارکت شــهروندان و ایجــاد  منافــع بســیاری در پــی دارد 
ح هــای داده بــاز بخــش مهمــی از رونــد توســعه شــهر هوشــمند محســوب می شــوند  کســب وکار جدیــد داده محــور نــام بــرد. همچنیــن، طر مدل هــای 
کســب وکارها در اســتفاده از داده هــا بــرای ارایــه راهکارهــای شــهر هوشــمند را فراهــم نمــوده، باعــث افزایــش  زیــرا امــکان مشــارکت شــهروندان و 

نــوآوری در زیســت بوم شــهری می شــوند.
گــرو توجــه بــه همراســتا بــودن برنامــه بــا نیازهــای شــهروندان،  کــه موفقیــت نهایــی در تحقــق برنامه هــای شــهر هوشــمند در  در انتهــا خاطــر نشــان می شــود 
گاهــی و فرهنگ ســازی عمومــی اســت.  شــرایط بومــی، بهره گیــری از مشــارکت تمــام ذی نفعــان و ذی اثــران، اســتفاده بهینــه از داده هــای شــهری و افزایــش آ
بــرای نشــان دادن مصــداق بــارز برخــی نمونه هــای موفــق راهکارهــای شــهر هوشــمند، در ایــن بســته از روایــت تهــران هوشــمند بــه بررســی رویــداد جایــزه 
جهانــی شــهر هوشــمند بارســلون 2020 و شــهرهای برگزیــده در ایــن رویــداد پرداختــه شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه برنامــه تهــران هوشــمند نیــز بــه عنوان 

کــه در شــماره چهــارم روایــت تهــران هوشــمند بــه آن پرداختــه شــده اســت. یکــی از برگزیــدگان جایــزه شــهر هوشــمند برتــر در رویــداد 2019 انتخــاب شــد 

گزارش جایزه جهانی شهر هوشمند بارسلون 2020

  مقدمه
کنگــره و نمایشــگاه جهانــی شــهر هوشــمند )SCEWC(1 هــر ســاله در بارســلون اســپانیا برگــزار می شــود و شــرکت های معتبــر جهانــی و متخصصان 
ک می گذارنــد. ایــن رویــداد  مرتبــط تمــام محصــوالت، خدمــات، تجربیــات و موفقیت هــای مربــوط بــه شهرســازی و توســعه شــهری را بــه اشــترا

فرصتــی مناســب اســت تــا ذینفعــان توســعه شــهری بــا یکدیگــر تعامــل داشــته و از تجریبــات و دانــش یکدیگــر بهــره 

1. Smart City Expo World Congress
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ببرنــد. امســال نیــز ایــن رویــداد در هفدهــم و هجدهــم نوامبــر 2020 برگــزار شــد کــه البتــه امســال بــه دلیــل همه گیری کوویــد 19 به صــورت آنالین 
بــا نــام Smart City Live برگــزار گردیــد. جایــزه جهانــی شــهر هوشــمند )WSCA(2 نیــز یکــی از بخش هــای ویــژه و برجســته ایــن رویــداد اســت کــه 
در آن اســتراتژی ها، پروژه هــا و ایده هــای پیشــگام شــهری بــر اســاس نــوآوری، ارتبــاط، تأثیــر، دامنــه اجــرا، مشــارکت شــهروندان و امــکان خلــق 

مشــترک، امــکان ســنجی، قابلیــت تکــرار، و همــکاری چنــد جانبــه در حــوزه فعالیت هــای موفــق شــهری معرفــی می شــوند.

کلی جایزه و برندگان سال های گذشته   معرفی 
جایــزه جهانــی شــهر هوشــمند بــه منظــور شناســایی شــهرها و پروژه هــای برتــر مربــوط بــه موضوعــات شــهر هوشــمند و ایده هــای نوآورانــه تعریــف 
کنــد. ایــن جوایــز همچنیــن بــا  کــه ســعی دارد شــهرهای جهــان را زیســت پذیرتر، پایدارتــر و از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفه تــر  شــده اســت 

کیفیــت زندگــی همــه مــردم ارائــه می شــود. گیــری، عدالــت، ایمنــی، مشــارکت و در نتیجــه بهبــود  هــدف ارتقــاء تنــوع، فرا
کوویــد 194، فناوری هــای توانمندســاز5،  ــر3، نوآوری هــای  کشــور در 7 بخــش مســابقه شــامل حــوزه جایــزه شــهر برت در ســال 2020 تعــداد 46 
کــرده بودنــد.  گیــری شــهری9 شــرکت  محیــط زیســت شــهری6، حمــل و نقــل و جابجایــی شــهری7، حکمروایــی و اقتصــاد شــهری8 و زندگــی و فرا
کــه در ســال  کــرده بودنــد. شــایان ذکــر اســت  کشــور در قالــب 450 درخواســت در مســابقه شــرکت  در دوره قبــل و در ســال 2019 نیــز تعــداد 54 
2019، شــهر تهــران بــه همــراه شــهرهای بریســتول، کوریتیبــا، مونتــه ویدئــو، ســئول، اســتکهلم بــه عنــوان منتخبــان نهایــی بخــش جایــزه شــهر 
برتــر انتخــاب شــدند. ایــن جایــزه از ســال 2016 هــر ســاله برگــزار شــده اســت و برنــدگان آن در ایــن ســال ها در حــوزه شــهر برتر عبارتند از: شــهرهای 

نیویــورک، دوبــی، ســنگاپور، اســتکهلم و در نهایــت شــانگهای.
در ســال 2016، شــهر نیویــورک بــه عنــوان بهتریــن شــهر هوشــمند بــه دلیــل ابتــکار در توســعه یک شــهر هوشــمند و عادالنه مبتنی بــر فناوری و 
ح ایــن شــهر بــرای تبدیــل بــه یــک معیــار جهانــی بــرای فناوری هــای هوشــمند مبتنــی بــر چهــار ســتون بــوده اســت:  نــوآوری انتخــاب شــد. طــر
کوسیســتم اقتصــاد نــوآوری، برنامــه ای بــرای پایلــوت و توســعه مقیــاس فناوری هــای هوشــمند و  گســترش ارتبــاط بیــن شــهروندان، رشــد ا
مجموعــه ای از دســتورالعمل های جامــع بــرای اطمینــان از اســتقرار عادالنــه فناوری هــای شــهر هوشــمند. در ســال 2017 شــهر دوبــی امــارات 
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3. City Award

4. COVID-19 Innovation

5. Enabling Technologies

6. Urban Environment

7. Mobility

8. Governance and Economy

9. Living & Inclusion

ــرای بکارگیــری  ــد. تــالش ایــن شــهر ب گردی ــده انتخــاب  ــه عنــوان برن کچیــن در مقیــاس شــهری ب ــرای توســعه فنــاوری بال متحــده عربــی ب
کمــک بــه اســتارت آپ ها و  کچیــن جهــت  کچیــن در خدمــات دولتــی و همچنیــن، تعهــد بــرای حمایــت از ایجــاد صنعــت بال فنــاوری بال
کارایــی دولــت، ایجــاد صنعــت و رهبــری  ــر ســه رکــن اســتراتژیک  کچیــن دوبــی مبتنــی ب ــز اهمیــت بــوده اســت. اســتراتژی بال مشــاغل حائ

ــت. ــی اس بین الملل
کــه برنامــه  در ســال 2018 ســنگاپور بــه خاطــر پــروژه ملــت هوشــمند10 خــود بــه عنــوان برنــده شــناخته شــد. دلیــل اصلــی انتخــاب ایــن بــوده 
کیفیــت زندگــی آنهــا را نیــز  کارآیــی شــهر می شــود، بلکــه خدمــات ارائه شــده بــه شــهروندان  »ملــت هوشــمند« ســنگاپور نــه تنهــا باعــث بهبــود 
ــاد  ــعه در اقتص ــق و توس ــرای تحقی ــال 2020 ب ــا س ــال ت ــدت 5 س ــکا در م ــارد دالر آمری ــًا 15 میلی ــته تقریب گذش ــال  ــد س ــد. در چن ــود می بخش بهب
دیجیتــال، دولــت دیجیتــال و جامعــه دیجیتــال ســرمایه گذاری شــده اســت. در ســال 2019 نیــز شــهر اســتکهلم بــرای ایجــاد یــک شــهر هوشــمند 
و متصــل از طریــق نــوآوری، رویکــرد بــاز و اتصــال بــه منظــور بهبــود شــرایط زندگــی و فضــای کســب و کار بــه عنــوان شــهر برتــر انتخــاب شــد. شــهر 
اســتکهلم راه حل هــای هوشــمند و یکپارچــه ای را در چندیــن زمینــه توســعه داده اســت کــه بــه تغییــرات اقلیمــی از جمله کاهش مصــرف انرژی، 
کــه بــه عنــوان یکــی از متصل تریــن شــهرهای جهــان شــناخته  جابه جایــی پایــدار و توســعه زیرســاخت ها می پــردازد. عــالوه بــر ایــن اســتکهلم 

گســترده ای از خدمــات دولــت الکترونیــک را فراهــم می کنــد. می شــود، دسترســی بــه طیــف 

  معرفی هر یک از بخش های جایزه شهر هوشمند
همانطــور کــه گفتــه شــد جایــزه شــهر هوشــمند 2020 در هفت بخش شــامل جایزه شــهر برتــر، نوآوری های کوویــد 19، فناوری های توانمندســاز، 
گیری شــهری برگزار شــد که در  محیــط زیســت شــهری، حمــل و نقــل و جابجایــی شــهری، حکمروایــی و اقتصــاد شــهری و در نهایــت زندگــی و فرا

ادامــه، توضیــح کوتاهــی در مــورد هــر یــک از ایــن بخش هــا و برخــی برندگان آن ارائه شــده اســت.

  جایزه شهر برتر
کــه راهبردهــای جهانــی توســعه یافتــه داشــته و در اجــرای ترکیبــی پروژه هــا،  ایــن جایــزه مهمتریــن بخــش مســابقه می باشــد و بــه شــهرهایی 
ابتــکارات و سیاســت ها بــرای شــهروندان خــود موفــق بوده انــد اهــدا می شــود. امســال شــهرهای شــانگهای )چیــن(، ســن پترزبورگ )روســیه(، 

یوکوهامــا )ژاپــن(، لیســبون )پرتغــال(، بلوهوریزونتــه )برزیــل( و تامپــره )فنالنــد( انتخــاب شــدند.
کــه توســط  ح »شــانگهای هوشــمند - شــهر هوشــمند مردم گــرا«11 بــود  کــه دلیــل آن اجــرای طــر شــهر برتــر ایــن دوره شــهر شــانگهای چیــن بــود 

10. Smart Nation

11. Smart Shanghai - People Oriented Smart City

Smart Tehran Story
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ح شــهر هوشــمند شــانگهای )2016-2020( در حــال حاضــر  کمیســیون اقتصــادی و اطالع رســانی شــهرداری شــانگهای چیــن اجــرا می شــود. طــر
آخریــن ســال اجــرای خــود را طــی می کنــد و پیشــرفت مثبتــی داشــته اســت. 

پــروژه کربــن آبــی یوکوهامــا12 از دیگــر منتخبــان ایــن بخــش بــود. یوکوهامــا بــه عنــوان یــك شــهر بنــدری در حــال توســعه می باشــد و از شــیالت به 
عنــوان یــك صنعــت حیاتــی اســتفاده می کنــد و بخشــی از برنامــه اقــدام توســعه پایــدار ایــن شــهرکه بــا هدایــت دولــت ژاپــن در حــال اجرا می باشــد. 
گرفتــه شــده توســط موجــودات زنــده در  کربــن  کوسیســتم های ســاحلی بــه دســت می آیــد.  کــه از اقیانوس هــا و ا کربــن اســت  کربــن آبــی نوعــی از 
گرفتــه شــده و بــه شــکل رســوبات ذخیــره می شــود. توانایــی بــی نظیــر  اقیانوس هــا شــامل مانگــرو13، شــوره زار ســاحلی، علــف دریایــی و جلبــک 
کربــن ناشــی از ســوخت های فســیلی( و ذخیره ســازی آن درون خــود  کربــن از جــو )ماننــد  کســید  کربــن آبــی در جــذب دی ا کوسیســتم ســاحلی  ا

کربــن آبــی 40 برابــر ســریع تر از جنگل هــا اســت. کوسیســتم های  کربــن در ایــن ا کــه میــزان ذخیــره  قابــل توجــه بــوده، بــه طــوری 

کوسیســتم نوآورانــه دیجیتــال  پــروژه OneCardSPb شــهر ســن پترزبورگ یکــی دیگــر از منتخبــان ایــن بخــش بــود. ا
کــه بــرای تعامــل بیــن شــهر و شــهروندان ارایــه  کاربــردی اســت  OneCardSPb مجموعــه ای از خدمــات و برنامه هــای 
می شــود تــا جایــگاه، ارزش و نقــش هــر شــهروند در تعامــالت شــهری تضمیــن شــود. هــر شــهروند بالــغ می توانــد یــک 
کارت مســافرتی را بــا هــم ترکیــب  کارت بانکــی و  کارت واحــد قابلیت هــای  کارت واحــد یــا OneCard را در اختیــار داشــته باشــد. ایــن 
گواهــی مرخصــی اســتعالجی  کارت می تــوان خدمــات پزشــکی ماننــد تعییــن وقــت مالقــات بــا پزشــک و  می کنــد. همچنیــن، بــا ایــن 
کارت در موزه هــا، تئاترهــا،  توســط پزشــک بــا امضــای دیجیتــال و ســابقه پزشــکی بیمــار را دریافــت نمــود. شــهروندان دارای ایــن 
کارت دارای  ســازمان های ورزشــی، داروخانه هــا، جایگاه هــای ســوخت،  خدمــات فرودگاهــی و غیــره تخفیــف می گیرنــد. ایــن 

که خدمات دیجیتالی را برای ساده ســازی تعامل ارائه می دهد. برنامه تلفن همراه نیز می باشــد 

کــه راهبردهــای جهانــی توســعه یافته داشــته و در اجــرای ترکیبــی  »جایــزه شــهر برتــر« بــه شــهرهایی 
پروژه هــا، ابتــکارات و سیاســت ها بــرای شــهروندان خــود موفــق بوده انــد، اعطــاء می شــود.

City Awardجایزه شهر

12.  Yokohama Blue Carbon

13.  Mangrove

کووید 19   نوآوری 
ــه  ــیل مقابل ــه پتانس ک ــد  ــاء ش ــی اعط ــه پروژه های ــود، ب ــده ب ــه ش ــداد اضاف ــن روی ــه ای ــد ب ــش جدی ــک بخ ــوان ی ــه عن ــال ب ــه امس ک ــزه  ــن جای ای
کوویــد 19 یــا بحران هــای مشــابه در آینــده را دارنــد. بــا توجــه بــه  کنــش شــهرها بــه بحــران همه گیــری  موفقیت آمیــز در تحــول، ســازگاری یــا وا
کوویــد 19 و چالش هــای شــهری و ملــی متاثــر از آن، راهکارهــا و نوآوری هــای مرتبــط در ایــن موضــوع بــه عنــوان یکــی از  تأثیــرات همه گیــری 

گرفــت. حوزه هــای جایــزه شــهر هوشــمند در ســال 2020 مــد نظــر قــرار 

ح »انطبــاق نوآورانــه بــا آینــده کار در بــازار جهانــی دیجیتــال«14 بــا پلتفــرم ورکیت15بود که  برنــده ایــن جایــزه شــهر زامبیــا بــا طــر
کاری، دسترســی بــه مشــاغل  توســط نیویــورک آمریــکا ارائــه شــد. ایــن پــروژه بــه عنــوان بســتر شناســایی فرصت هــای 
دیجیتــال از راه دور را در زامبیــا فراهــم می کنــد. همچنیــن، بــا فراهــم آوردن خدمــات بانکــی دیجیتــال و کمــک بــه پیشــرفت 
خ بیــکاری و دســتمزدهای  کــه بــر نــر کوویــد 19  مهــارت و پشــتیبانی مجــازی ســعی می کنــد راه حل هایــی را در طــول دوره همه گیــری 
پاییــن جوانــان جنــوب صحــرا تأثیــر می گــذارد را ارائــه دهــد. هــدف پــروژه، دســتیابی بــه تحــول اجتماعــی و اقتصــادی بــا اتخــاذ یــک 

رویکرد جدید و متفاوت از رویکردهای سنتی ارائه خدمات می باشد.
از منتخبــان دیگــر، پــروژه »اتوبــوس پزشــکی16« شــرکت سیســکو بــا همــکاری یکــی از پارک هــای فنــاوری آمریــکا می باشــد. اتوبــوس 
کــه خدمــات بهداشــتی از جملــه مراقبت هــای اولیــه، معاینــات پزشــکی، مشــاوره های  پزشــکی یــک عملیــات پزشــکی ســیار اســت 
کــه دسترســی بــه پزشــک بــا محدودیت هایــی مواجــه اســت را ارائــه  کسیناســیون را بــرای مناطقــی  کمپین هــای وا ســالمت از دور و 
کوچــک مــورد  می دهــد. ایــن اتوبوس هــا در طرحــی در آلمــان بــرای پوشــش خدمــات بــه افــراد ســالمند در روســتاها و شــهرهای 
کوویــد 19 را در دوران همه گیــری ایــن بیمــاری بــه شــهروندان آلمــان ارائــه می دهــد  گرفــت و اخیــرًا آزمایــش آنتی بــادی  اســتفاده قــرار 

کرونــا را از شــهروندان داشــته اســت.  کنــون بیــش از 10 هــزار مــورد تســت  و تا
ــا حفــظ فاصله گــذاری اجتماعــی17« توســط شــرکت تایگــر18  ــزار انجــام فعالیت هــای اجتماعــی ب پــروژه »Ask Phoebe: بــه عنــوان اب
ســنگاپور یکــی دیگــر از منتخبــان ایــن حــوزه می باشــد. حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت در زمینــه هــوش مصنوعــی بهینه ســازی فرآینــد 

14.  Innovative adaptations to the ‹Future of Work› within the Global Digital Marketplace

15.  Werkit

16.  Medibus

17.  Ask Phoebe: a Social-distance friendly activity finder

18.  Taiger
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کــه  دانــش و فعالیت هــای علــوم شــناختی19 می باشــد. پــروژه Ask Phoebe یــک چت بــات20 مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی اســت 
ــک  کم ــاغل  ــه مش ــد و ب ــه می ده ــی ارای ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــی رعای ــای اجتماع ــام فعالیت ه ــرای انج ــی ب ــا و توصیه های ایده ه

کننــد. کرونــا بازاریابــی  می کنــد خدمــات خــود را در دوره همه گیــری 

کنش  ایــن جایــزه بــه پروژه هایــی اعطــاء می شــود که پتانســیل مقابله موفقیت آمیز در تحــول، ســازگاری یا وا
شــهرها بــه بحــران همه گیــری کوویــد 19 یا بحران های مشــابه در آینــده را دارند.

Covid - 19 Innovation Awardنوآوری کووید 19

  فناوری های توانمندساز
فناوری هــای توانمندســاز در حــوزه نوآورتریــن و موفق تریــن پروژه هــای اجــرا شــده یــا در حــال توســعه در زمینــه داده هــا و فناوری هــا 
کچیــن،  کالن داده هــا، بال همچــون نســل پنجــم، تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته، هــوش مصنوعــی، واقعیــت افــزوده و واقعیــت مجــازی، 
هــوش تجــاری، پلتفــرم شــهری، پلتفــرم رایانــش ابــری، رمــز ارزهــا، امنیــت ســایبری، تجزیــه و تحلیــل و مدیریــت داده هــا، حکمروایــی 

شــهری و غیــره می باشــند.

ــر  ــط دفت ــه توس ک ــود  ــن ب ــنزن چی ــهر ش ــازد«21 ش ــری می س ــهر بهت ــاوری، ش ــهر دیجیتال-فن ح »ش ــر ــش، ط ــن بخ ــده ای برن
خدمــات داده هــای دولتــی شــهرداری ایــن شــهر توســعه یافتــه اســت. بهبود خدمات معیشــتی در شــنزن و قابلیت هــای اداره 
ح اســت. از برخــی  شــهر بــه منظــور تبدیــل شــدن بــه یــک شــهر مــدرن، بین المللــی و مبتنــی بــر نــوآوری از ویژگی هــای ایــن طــر
اقدامــات انجام شــده می تــوان بــه تقویــت زیرســاخت های دیجیتــال، نســل پنجــم، پوشــش شــبکه های وای فــای رایــگان در فضاهــای 

عمومی، مرکز فرماندهی خدمات مدیریت، مدیریت پیشگیری از اپیدمی و سیاست گذاری هوشمند اشاره کرد. 
کاتــاالن اســپانیا بــود. ایــن پــروژه در بخشــی  یکــی دیگــر از منتخبــان ایــن بخــش، پــروژه »آزمایشــگاه خطــوط ریلــی 5G «22 در ایالــت 

19.  Cognitive science

20.  chatbot

21.  Digital City- Technology Make a Better City

22.  5G Railway Lab

کاربــری  از راه آهــن سرپوشــیده و مجهــز بــه فنــاوری 5G بــرای اجــرای آزمایشــی راهکارهــای صنعتــی، جابه جایــی و ایجــاد تجربــه 
ــد  ــاوری 5G  می باش ــه فن ــز ب ــان مجه ــن جه ــن راه آه ــوان اولی ــه عن ــت و ب ــده اس ــدازی ش ــاوری راه ان ــن فن ــتفاده از ای ــتری در اس مش
کــه تونلــی را بــا اتصــال 4 ایســتگاه پوشــش می دهــد. در ایــن مــکان آزمایشــی زیرســاخت ها بــه طــور دائمــی نصــب می شــوند تــا 
کننــد. ایــن پــروژه توســط دولــت  شــرکت ها بتواننــد برنامه هــای جدیــد 5G را در یــک محیــط واقعــی بــه صــورت پایلــوت پیــاده 
کاتــاالن بــا همــکاری شــرکت روســی FGC،  شــرکت مخابراتــی وودافــون و بنیــاد بارســلون پایتخــت جهانــی موبایــل23 در  ایالــت 
کنتــرل  حــال انجــام می باشــد. ایــن پــروژه بــا دو هــدف شناســایی راهکارهایــی بــرای صنعــت، حمــل و نقــل ریلــی بهبــود مدیریــت و 
کاربــری  کمــک بــه بهبــود تجربــه  کاربــران و  کاالهــا و آزمایــش راهکارهــای مــورد نظــر و بررســی تأثیــر مســتقیم بــر  حرکــت مســافران و 

آنهــا اجــرا شــده اســت. 
از دیگــر منتخبــان ایــن بخــش، »مرکــز آزمــون فناوری هــای نوظهــور24« شــهر ملبــورن اســترالیا بــود. ایــن بســتر شــامل سیســتمی از 
کار بــا یکدیگــر بــرای رفــع مشــکالت شــهر و آزمایــش  کــه بــرای  ارتباطــات، فرایندهــا، عملکردهــا، فضــای دیجیتالــی و فیزیکــی اســت 
فناوری هــای نوظهــور اســتفاده می شــود و یــک محیــط نــوآوری مطلــوب بــرای همــکاری بیــن دولت هــای محلــی و شــرکای صنعــت 
کنــد. ایــن مرکــز آزمــون بــا تمرکــز بــر  کارکــرد فناوری هــای نوظهــور را بــرای رفــع چالش هــای آینــده شــهر آزمایــش  ایجــاد می کنــد تــا 
ــعه دهندگان  ــرای توس ــکان را ب ــن ام ــد و ای ــت می کن ــون25 فعالی کارلت ــه  ــورن در منطق ــوآوری ملب ــه ن ــیاء در منطق ــت اش 5G و اینترن
کــرده اســت تــا بــا جامعــه و صنعــت بــرای آزمایــش فناوری هــای مختلــف ماننــد 5G و اینترنــت  راهکارهــای هوشــمند ملبــورن فراهــم 

گســترده ای در توســعه شــهر ملبــورن بــه همــراه داشــته اســت.  کــه منافــع  اشــیاء همــکاری نمــوده 

یــا در حــال  اجــرا شــده  نوآورتریــن و موفق تریــن پروژه هــای  بــه  توانمندســاز  جایــزه فناوری هــای 
ارائــه می گــردد. فناوری هــا  و  زمینــه داده هــا  توســعه در 

Enabling Technologies Award فناوری های توانمندساز

23.  Mobile World Capital Barcelona Foundation

24.  Emerging Technology Testbed

25.  Carlton
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  محیط زیست شهری
کــه در ارتبــاط بــا محیط هــای شــهری اجــرا و توســعه یافته انــد، ارائــه می شــود. از موضوعــات مهــم ایــن  ایــن جایــزه بــه ابتــکار در پروژه هایــی 
حــوزه می تــوان بــه ســازگاری شــهری، آلودگــی هــوا، منابــع جایگزیــن، تغییــر اقلیمــی، روشــنایی شــهری، شــرایط اضطــراری ، توزیــع و بهــره وری 
گلخانــه ای، مکان یابــی هوشــمند، طراحــی  گازهــای  انــرژی، انرژی هــای تجدیدپذیــر، اطالعــات جغرافیایــی، مناطــق و نواحــی ســبز، انتشــار 

شــهری، توســعه شــهری، مبلمــان شــهری، مدیریــت پســماند و آب، مدیریــت ســاختمان، ســاختمان های ســبز و غیــره اشــاره نمــود. 

ح »گــراف شــهری MindSphere - بســتری از زیمنــس و مایکروســافت26« اعطــاء شــد  جایــزه پــروژه برتــر ایــن بخــش بــه طــر
ــرای یکپارچه ســازی و تحلیــل داده هــای شــهری در  ــزاری ب ــود و اب کــه توســط مایکروســافت و شــهر مونیــخ ارائــه شــده ب
گــراف و داشــبورد مصــور می توانــد یــک نمونــه شبیه ســازی شــده  حوزه هــای مختلــف شــهری اســت. رویکــرد مبتنــی بــر 
کنــد و از طریــق اینترنــت اشــیاء و  مبتنــی بــر فنــاوری دوقلــوی دیجیتالــی27 را از عناصــر موجــود در دنیــای واقعــی در یــک شــهر ایجــاد 

تجزیه و تحلیل پیشرفته، عملیات شهری را بهینه می کند.
منتخــب دیگــر ایــن بخــش، پــروژه »تبدیــل لــوازم حفاظتــی بــا ظــروف پالســتیکی مصــرف شــده توســط فنــاوری چاپگــر ســه بعدی«28 
ــروف  ــه ظ ک ــت  ــه اس ح بدین گون ــر ــن ط کار ای ــود. روال  ــده ب ــرا ش ــکا اج ــمالی آمری ــای ش کالیفرنی ــارلوت29 در  ــهر ش ــط ش ــه توس ک ــود  ب
کــرده و بــه مــواد اولیــه چاپگرهــای ســه بعــدی تبدیــل  کنان شــهری دریافــت  پالســتیکی یک بــار مصــرف اســتفاده شــده را از ســا
کاله ایمنــی،  می نمایــد. پــس از تهیــه مــواد اولیــه چاپگــر ســه بعــدی، از آن بــرای تهیــه تجهیــزات حفاظتــی شــخصی30 )ماننــد 
ــران  کارگ ــتفاده  ــد. اس ــتفاده می کنن ــره( اس ــی و غی ــزات تنفس ــوش و تجهی گ ــظ  ــی، محاف ــک غواص ــم، ماس ــظ چش ــتکش، محاف دس

ســاختمانی و پرســنل بیمارســتانی از محصــوالت ایــن چاپگــر، نمونــه ای از حوزه هــای بهره بــرداری آن اســت.
از دیگــر منتخبــان نهایــی ایــن حــوزه، »سیســتم مدیریــت ترافیــک دریایــی«31 شــهر بارســلون بــوده اســت. ایــن سیســتم ابــزاری اســت 
کنتــرل، اطالعــات را نمایــش می دهــد و ردیابــی  کنتــرل ترافیــک دریایــی از مرکــز  کمــک بــه رونــد تصمیم گیــری اپراتــور  کــه بــه منظــور 

26.  MindSphere City Graph - a platform from Siemens and Microsoft

27. Digital Twins

28.  From take out plastic containers to PPE

29.  Charlotte

30.  Personal protective equipment (PPE)

31.  Vessel Traffic Management System

کنتــرل ترافیــک دریایــی در بنــدر بارســلون را بــه صــورت خــودکار ثبــت می کنــد. ایــن فنــاوری یکــی از موضوعــات مرتبــط بــا توســعه  و 
کچیــن و ســایر روش هــای  کالن داده هــا، اینترنــت اشــیاء، راه حل هــای بال کــه از فناوری هــای نوظهــور ماننــد  بنــدر هوشــمند می باشــد 

مبتنــی بــر فنــاوری هوشــمند بــرای بهبــود عملکــرد و رقابــت اقتصــادی اســتفاده می کنــد. 

کــه در ارتبــاط بــا  جایــزه محیــط زیســت شــهری در رابطــه بــا خالقیــت و ابتــکار در پروژه هایــی اســت 
محیط هــای شــهری اجــرا و توســعه یافته انــد.

Urban Environment Awardمحیط زیست شهری

  حکمروایی و اقتصاد
بــه نوآورتریــن و موفق تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا و توســعه در زمینه هــای حکمروایــی و اقتصــادی اعطــاء می شــود.  ایــن جایــزه 
حوزه هــای مرتبــط بــا ایــن جایــزه شــامل مدل هــا و پلتفرم هــای همــکاری، حکمروایــی و حفاظــت از داده هــا، حقــوق دیجیتــال، دولــت 
کلیــدی، داده هــای بــاز و دولــت بــاز، تــدارکات عمومــی، ابزارهــای تأمیــن  الکترونیکــی، مدل هــای حکمروایــی، شــاخص های عملکــرد 

مالــی، همــکاری عمومــی- خصوصــی، خدمــات عمومــی، شــفافیت، اقتصــاد پلتفرمــی و غیــره می باشــد. 

و  بــاز  نرم افــزاری داده هــای  بســتر  بــه عنــوان   32»POOM اســتارتاپی »پــارک  ح  ایــن بخــش، طــر از منتخبــان  یکــی 
کــره جنوبــی بــود. ایــن پــروژه بــا هــدف ایجــاد یــک  آزمایشــگاه شــهر هوشــمند در منطقــه آزاد اقتصــادی اینچئــون33 
کوسیســتم هوشــمند از طریــق ایجــاد یــک آزمایشــگاه شــهر هوشــمند و اســتفاده از داده هــای بــاز مبتنــی بــر پلتفــرم اســت و  ا
کــه می تواننــد تحــول مثبتــی بــه وجــود آورد. در ایــن پــارک خدمــات جدیــد  هــدف آن، توســعه نــوآوری و ایجــاد ارزش هایــی اســت 
هوشــمند، عملیاتــی و نوآورانــه از پشــتیبانی مالــی برخــوردار می شــوند. آمــوزش جوانــان روســتا و توانمندســازی آنهــا بــا تجــارت 

کار مناسب یکی دیگر از برنامه های این پارک می باشد.  الکترونیکی به منظور بدست آوردن 
کامپونــگ«34 بــرای منطقــه پوربالینــگای35 اندونــزی )بــه عنــوان یکــی از  از منتخبــان دیگــر ایــن بخــش برنامــه »بازاریــاب روســتای 

32.  POOM (Platform, Open data, Open living lab, Make value)

33.  Incheon Free Economic Zone (IFEZ)

34.  Kampong Marketer

35.  Purbalingga
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ــا بتواننــد در زمینــه  فقیرتریــن مناطــق در جــاوه مرکــزی اندونــزی( بــود. ایــن برنامــه آمــوزش رایــگان بــه جوانــان روســتا ارائــه می دهــد ت
کننــد. بــه  کســب  کاهــش بیــکاری بپــردازد و بتواننــد مشــاغل مناســب و شایســته ای  بازاریابــی و فــروش آنالیــن بــا هــدف ارتقــاء مهــارت و 
کــرده و پــس از  عنــوان مثــال، جوانــان روســتا می تواننــد در مــورد تجــارت الکترونیکــی بــه صــورت رایــگان آموزش هــای مرتبــط را دریافــت 
کارآفرینــان فنــاوری تبدیــل شــوند. ــا بــه  کننــد و ی کوچــک و متوســط )SME( اندونــزی همــکاری  ــا شــرکت های  پایــان برنامــه آموزشــی ، ب

ایــن جایــزه بــه نوآورتریــن و موفق تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا و توســعه در زمینه هــای حکمروایــی 
و اقتصــاد اعطــاء می شــود.

Governance & Economy Awardحکمروایی و اقتصاد

  جابه جایی و حمل و نقل
ایــن جایــزه بــه مبتکرانه تریــن و موفق تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا و توســعه در زمینــه جابه جایــی تعلــق می گیــرد. حوزه هــای مرتبــط بــا ایــن 
موضــوع شــامل وســایل نقلیــه خــودران و متصــل، قابلیــت پیــاده روی، وســایل نقلیــه الکتریکی، سیســتم های حمل و نقل هوشــمند،پارکینگ، 

کی، جابجایــی پایــدار شــهری، مدیریــت ترافیــک و غیــره می باشــد. جابه جایــی اشــترا

ح اســتفاده از فنــاوری شــرکت پانتونیــوم37  جایــزه پــروژه برتــر در ایــن بخــش بــه شــهر دیجیتــال بِلویــل36 بــرای اجــرای طــر
ــری  ــی همه گی ــا38 ط ــر تقاض ــی ب ــل مبتن ــل و نق ــتم حم ــه سیس ــنتی ب ــی س ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــل سیس ــت تبدی در جه
ــادر  ــه ق ک ــرده اســت  ک ــزاری تولیــد  گرفــت. ایــن شــرکت مســتقر در تورنتــو می باشــد و یــک راهــکار نرم اف ــق  ــد 19 تعل کووی
کل نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی در یــک شــهر را از یــک سیســتم جابه جایــی در یــک مســیر ثابــت و متــداول در خطــوط  اســت 
کاربــران درخواســت ســوار شــدن بــه هــر ایســتگاه  کنــد.  اتوبــوس بــه یــک ســرویس حمــل و نقــل انعطاف پذیــر در مســیر حرکــت تبدیــل 
مســافران  کــردن  ســوار  بــرای  فقــط  نظــر  مــورد  ایســتگاه  بــه  نیــز  راننــدگان  و  می کننــد  اعــالم  نرم افــزار  طریــق  از  را  منطقــه  در 

36.  Belleville

37.  Pantonium

38.  On-Demand Transit (ODT)

ــا و  ــت اتوبوس ه ــات حرک ــازی عملی ــه بهینه س ــر ب ــن ام ــه ای ک ــد  ــام می دهن ــای الزم را انج ــده و توقف ه ــت ش ــت کننده هدای درخواس
توقــف در ایســتگاه ها منجــر می شــود. ایــن راهــکار قبــاًل در اتوبوس هــای مســیر ثابــت در اواخــر شــب در شــهر بلویــل در ایالــت انتاریــو39 

کاهش مسافت پیموده شده خودرو را ثبت نموده است.  که افزایش سواره ها و  )کانادا( آزمایش شده است 
ــرای مســتقل شــدن افــراد معلــول«40 از طریــق راهــکار »اوِکنــا  کمکــی حمــل و نقــل ب از منتخبــان دیگــر ایــن بخــش پــروژه »ایجــاد سیســتم 
ــا ارائــه  کارآمــد جهت یابــی ب کــه در شــهر لیــون و مناطــق شــهری اطــراف آن ارایــه شــده اســت. ایــن سیســتم یــک برنامــه  دیجیتــال«41 بــود 
کاربــری اختصاصــی قابلیــت دسترســی در متــرو را بــرای  کــه بــا واســط های  ناوبــری گام بــه گام ســازگار بــرای افــراد توانخــواه و ناتــوان می باشــد 
کــه بــرای  کاربــری )UX و UI( متفــاوت می باشــد  ایــن افــراد تســهیل می کنــد. ایــن سیســتم شــامل یــک برنامــه نرم افــزاری بــا چندیــن محیــط 
کمــک می کنــد و افزایــش ایمنــی بــه خصــوص بــرای افــراد توانخــواه را درپــی  رفــع چالــش نحــوه دسترســی بــه سیســتم حمــل و نقــل شــهری 
دارد. بــه عبارتــی، هــدف ایــن محصــول تســهیل جابجایــی و حفــظ اســتقالل بــرای افــراد توانخــواه بــا ایجــاد راهکارهــای دیجیتالــی می باشــد.
کلمبیــا از منتخبــان دیگــر در ایــن بخــش می باشــد. آبــورا یکــی از  کاری پایــدار«42 در شــهر آبــورا43  ح ترغیــب جابه جایــی و ســفرهای  »طــر
ح  پرجمعیت تریــن شــهرهای کلمبیــا در منطقــه آنــِدان44 بــا نزدیــک بــه 4 میلیــون نفــر و بزرگترین ســکونتگاه شــهری می باشــد و هــدف این طر
ــا بیــش از 200 مشــارکت کننده بــرای انجــام اقدامــات الزم در جهــت ارتقــاء فرهنــگ جابجایــی  دعــوت و جــذب همــکاری از ســازمان های ب
کربــن، ســالمتی  کســید  کاهــش انتشــار دی ا کیفیــت هــوا بــا  کار اســت. ایــن پــروژه بــا هــدف بهبــود  کار یــو روزانــه بــه محــل  پایــدار در ســفرهای 

کالنشــهرها می باشــد. کنان  کیفیــت زندگــی ســا و 

ایــن جایــزه بــه نوآورتریــن و موفق تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا و توســعه در زمینه هــای حکمروایــی 
و اقتصــاد اعطــاء می شــود.

Mobility Awardحکمروایی و اقتصاد

39.  Ontario

40.  How to give autonomy and spontaneity to people with disabilities in transportation?

41.  Okeenea Digital

42.  Planes MES - Sustainable Business Mobility Plans

43.  Aburrá

44.  Andean

Smart Tehran Story

وایـت تهران هـوشمند ر

دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند 17شماره 9، اسفند  1399 16



گیری   زندگی و فرا
گیــر و مشــترک اعطــاء  ایــن جایــزه بــه ابتکاری تریــن و موفق تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا و توســعه در رابطــه بــا توســعه شــهرهای فرا
می شــود. حوزه هــای مرتبــط ایــن بخــش ماننــد مســکن ارزان قیمــت، فنــاوری مدنــی، تولیــد مشــترک، مصــرف مشــارکتی، اقتصــاد مشــارکتی، 
ــاز، ،  ــوآوری ب ــمند، ن ــهر هوش ــگاه های ش ــتغال زایی، آزمایش ــان، اش ــازی زن ــی، توانمندس ــری الکترونیک ــال، یادگی ــکاف دیجیت ــگ، ش فرهن

خدمــات اجتماعــی و غیــره می باشــد. 

ــینی  ــود زاغه نش ــد. بهب ــه ش ــل( ارائ ــیو )برزی ــهر ماس ــرای ش ــینی«45 ب ــود زاغه نش ح »بهب ــر ــزه، ط ــن جای ــر ای ــروژه برت پ
گــواس در ماســیو اســت. ایــن برنامــه ترکیبــی از راهکارهــای  یکــی از رویکردهــای توســعه شــهری دولــت ایالــت آال
مداخلــه ای بــرای بهبــود شــرایط ســکونتگاه های آســیب پذیر در شــهر ماســیو بــا تمرکــز بــر جابه جایــی، فضاهــای 
عمومــی و مســکن و مداخــالت اســتراتژیک بــرای تقویــت سیاســت های عمومــی از طریــق اســتفاده سیســتماتیک از داده هــای 
مکانــی اســت. در واقــع، وقتــی صحبــت از شــهر هوشــمند می شــود، اســتفاده از فنــاوری بــه نفــع بهبــود زندگــی مــردم برجســته 

می شــود. شــهر ماســیو چند سال گذشــته بر این رویکرد متمرکز بوده است.
منتخــب دیگــر ایــن حــوزه پــروژه »Askida Fatura« پلتفــرم پرداخــت قبــوض نیازمنــدان بــه صــورت خیریــه توســط شــهرداری 
کــه بــه عنــوان یــک واســطه عمــل می کنــد و  کشــور ترکیــه بــود. ایــن پــروژه بــه عنــوان یــک پلتفــرم همبســتگی اســت  اســتانبول 
کاربــران امــکان می دهــد قبض هــای  کــه در صــورت لــزوم و بــا تأییــد، بــه  امــکان ارزیابــی و محــک اجتماعــی را فراهــم می نمایــد 

کمک هــای حمایتــی، آنهــا را تســویه نماینــد. کننــد تــا از طریــق  گاز خــود را در سیســتم بارگــذاری  آب و 
ــا هــدف یکپارچگــی اجتماعــی در شــهر  ــا پارک هایــی متناســب بــرای تمــام اقشــار جامعــه« ب ح »ایجــاد فضاهــای عمومــی ی طــر
کاپاتنام بــه عنــوان یــک شــهر بــزرگ بــا تمرکــز جــدی بــر  کشــور هنــد از منتخبــان دیگــر ایــن بخــش بــود. ویســا کاپاتنام46  ویســا
کنــد  آســایش شــهروندان، قصــد دارد زیرســاخت ها و خدمــات مناســبی را بــرای همــه شــهروندان و همــه اقشــار جامعــه فراهــم 
گرفتــه شــده اســت. هــدف ایــن پــروژه، ارتقــاء زیرســاخت های اجتماعــی  و در همیــن راســتا، اجــرای ایــن پــروژه را در پیــش 
شــهر بــرای بهبــود ســالمت همــه شــهروندان می باشــد و بــه دنبــال ایجــاد تــوازن میــان نیازهــای افــراد بــا شــرایط متفــاوت اســت 
ــا پارک هــا شــامل مــواردی ماننــد  گرفتــه شــود. ویژگی هــای برجســته ایــن فضاهــای عمومــی ی بــدون اینکــه از جامعــه نادیــده 
ــا ســطح توانایی هــای مختلــف امــکان مشــارکت در یــک محیــط  ــراد ب ــه اف ــه ب ــازی )ک ــا چندیــن ســطح ب فضــای اختصاصــی ب

45.  A New Life in the Grotas

46.  Visakhapatnam

کوهنــوردی،  امــن و مدیریت شــده را می دهــد(، تشــویق بازدیدکننــدگان بــرای انجــام فعالیت هــای هیجان انگیــز )از جملــه 
گســترش مهارت هــای شــرکت کنندگان و فرصــت اســتفاده از مناظــر زیبــای دریــا بــرای همــه  تــاب خــوردن و آب بــازی(، تمرکــز بــر 

)لــذت بــردن از مناظــر یــک مــکان دیدنــی روبــروی خلیــج بنــگال( می باشــد. 

ایــن جایــزه ابتکاری تریــن و موفق تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا و توســعه در رابطــه بــا شــهرهای 
گیــر و مشــترک اعطــاء می شــود. فرا

Living & Inclusion Awardزندگی و فراگیری

  بررسی چند نمونه از پروژه های برتر
1      شهر هوشمند مردم مدار شانگهای

ح شــهر هوشــمند شــانگهای )2016-2020( در حــال حاضــر آخریــن ســال اجــرای خــود بــوده و پیشــرفت مثبتــی داشــته اســت. شــانگهای  طــر
گرفــت و ایــن رتبه بنــدی  بــا توجــه بــه شــاخص جهانــی شــهر هوشــمند 2020، در بیــن بهتریــن شــهرهای هوشــمند جهــان در رتبــه چهــارم قــرار 
کادمــی علــوم اجتماعــی شــانگهای و دانشــگاه فــودان47 منتشــر شــد. علــت انتخــاب  توســط شــبکه مدیریــت عمومــی ســازمان ملــل بــا همــکاری آ
کیفیــت زندگــی شــهروندان  بخاطــر اســتراتژی های توســعه یافته ترکیبــی و منســجم از پروژه هــا، ابتــکارات و اجــرای سیاســت ها بــرای بهبــود 

خــود بــوده اســت. در ادامــه بــه نمونه هایــی از ایــن مــوارد اشــاره می شــود.

سیســتم ســنجش هوشــمند: در منطقــه ژاهــوی48 شــانگهای، شــرکت هــوواوی و مرکــز مدیریــت و بهره بــرداری شــهری بــا اســتفاده از 
فناوری هــای هــوش مصنوعــی بــه طــور مشــترک یــک سیســتم ســنجش هوشــمند را بــرای تجزیــه و تحلیــل پویــا روابــط بیــن موضوعــات 
گاهــی هوشــمند، تجزیه و  روز در ســه بعــد )زمــان، مــکان و مــردم( توســعه دادنــد و مدلــی را بــرای ســاخت یــک فرآینــد حلقــه بســته از ایجــاد آ
تحلیــل داده هــا و مدیریــت مشــترک انســان و ماشــین ارایــه می دهــد. بــه ایــن ترتیــب، مســائل و مشــکالت روز و خطــرات پرتکــرار را می تــوان 

کارآمــد خدمــات را فراهــم می کنــد.  کــرد و پشــتیبانی تصمیم گیــری بــرای مدیریــت  از قبــل پیش بینــی 

47.  Fudan University

48.  Xuhui
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ــانگهای،  ــمند ش ــهر هوش تحقــق شــعار شــهر هوشــمند مردم مــدار: ش
توســعه  پــروژه  می شــود.  نامیــده  نیــز  مردم مــدار  هوشــمند  شــهر 
زیرســاخت های دیجیتالــی شــهر هوشــمند مردم مــدار، ایــن شــهر را بــه یــک 
گیگابایت  گیگابیتی"49 )دسترســی مردم به ســرعت اینترنت دو  شــهر "دو 
در ثانیــه( تبدیــل کــرده اســت. شــانگهای دارای بیــش از  31 هزار ایســتگاه 
بــا  پایــه 5G اســت و زیرســاخت های دیجیتــال آن در ســال های اخیــر 
ح پیش بینــی اســتقرار  گســترش یافتــه اســت. ایــن طــر ســرعت باالیــی 
زیرســاخت های دیجیتالــی مــورد نیــاز بــرای تبدیــل شــدن بــه اولیــن شــهر 
بــرای تحقــق پوشــش کامــل 5G در منطقــه مرکز شــهر و همچنین پوشــش 

ــت. ــد داش ــهر را خواه ــدی در ش ــر 99 درص فیب

ابــر شــهروند50: شــانگهای یــک بســتر خدمــات عمومــی ابــری تحــت عنــوان 
کــرده اســت. در ابتدای ســال 2019 از  »ابــر شــهروند« بــرای شــهروندان ایجــاد 
کــه خدماتــی در حوزه هــای زاد و ولــد، ازدواج،  1 هــزار خدمــت رونمایــی شــد 
گردشــگری، امنیــت اجتماعــی، حمــل و نقــل، درمــان  فرهنــگ و آمــوزش، 
پزشــکی و بهداشــت، خدمــات حقوقــی و مراقبــت از ســالمندان را شــامل 
کاربــر دارد. در ایــن پلتفــرم از فناوری هایــی  می شــود و بیــش از 10 میلیــون 
اســتفاده  بــزرگ  داده هــای  و  مصنوعــی  هــوش  همــراه،  اینترنــت  ماننــد 

می کنــد.

گســترده دیجیتالــی: شــانگهای بســتری بــرای اطالع رســانی  اطالع رســانی 
ترافیــک، از جملــه خدمــات جامــع اطالعــات راهنمایــی و رانندگــی جــاده ای، 
ســرویس اطالعــات حمــل و نقــل عمومــی و خدمــات اطالع رســانی پارکینــگ 

49.  Dual Gigabit

50.  Citizen Cloud

کــرده اســت. بیــش از 1600 صفحــه LCD و بیــش از 1700  عمومــی ایجــاد 
تابلــوی ایســتگاه الکترونیکــی خورشــیدی در ایســتگاه های اتوبــوس در شــهر 

نصــب شــده اســت.

2     شهر هوشمند مبتنی بر فناوری شنزن            
شــهر  یــک  عنــوان  بــه  شــنزن  شــهر  شــنزن:  هوشــمند  شــهر  پیشــینه 
نشــان داده  را قدرتمنــد  رونــق، خــود  پــر  بــا 30 ســال پیشــرفت  نوظهــور 
اســت. در ســال های اخیــر، اقتصــاد دیجیتــال و صنعــت هوشــمند شــنزن 
بــوده  از موقعیتــی پیشــرو برخــوردار  همیشــه در چیــن و حتــی در جهــان 
اســت. تعــداد زیــادی از شــرکت های پیشــرفته در ســطح جهانــی از جملــه 
هــوواوی، Tenecent و DJI در ایــن شــهر تأســیس شــده اند. شــنزن بــا اتخــاذ 
فناوری هــای هــوش مصنوعــی و کالن داده هــا بــا ایــن شــرکت های پیشــرفته 
در زمینه هــای مختلــف از جملــه آمــوزش، مراقبت هــای بهداشــتی، مســکن، 
کــرده اســت. صنعــت اطالعــات  امنیــت اجتماعــی و حمــل و نقــل همــکاری 
کــه همیــن امــر، زیربنــای خوبــی  الکترونیکــی شــنزن بســیار پیشــرفته اســت 
ــازار  ــن ب ــهر بزرگتری ــن ش ــود. ای ــد ب ــمند خواه ــهر هوش ــک ش ــاخت ی ــرای س ب
گرفتــه تــا مجموعــه  کوچکتریــن پیچ هــا  کــه از  الکترونیــک در جهــان اســت 

کاملــی از دســتگاه ها را می فروشــد. 

ح حول ســه رکن متمرکز  ح نوآورانــه شــهر هوشــمند )SCL(51: ایــن طر طــر
اســتعدادهای  توســعه  و  کارآفرینــی  و  نــوآوری  دیجیتــال،  اتصــال  اســت: 
ح حمایــت بهتــر از مشــاغل و افــراد اســت زیــرا  فنــاوری. هــدف ایــن طــر
عملکــرد  نحــوه  امــروزی  دیجیتــال  اقتصــاد  در  فنــاوری  پیشــرفت های 

51.  Smart City Initiative

یکی از دالیل انتخاب شهر شانگهای به 
عنوان شهر برتر، اتخاذ استراتژی های 

ترکیبی و منسجم از پروژه ها، نوآوری ها 
کیفیت  و اجرای سیاست ها برای بهبود 

زندگی شهروندان بوده است

کنون  که هم ا شنزن اولین شهر چین است 
کسی آن  تمام 16 هزار اتوبوس و 22 هزار تا

برقی هستند
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کاربــران( در  ح بــر تعهــد هــر دو طــرف )ارائه دهنــده خدمــت و  کــرده اســت. همچنیــن، ایــن طــر مشــاغل و نحــوه بکارگیــری افــراد را دگرگــون 
کوویــد 19 بیــش از پیــش تأثیرگــذار شــده اســت.  کــه در زمــان همه گیــری  کیــد دارد  رابطــه بــا اتصــال دیجیتــال تأ

شــنزن و هــرم مازلــوی شــهر هوشــمند52: ســاختن یــک شــهر هوشــمند نیــاز بــه مبانــی خاصــی دارد. بــه گفتــه گوئــو پینــگ53 یکــی از مدیــران 
ــمند  ــهرهای هوش ــعه ش ــرای توس ــو ب ــعه مازل ــدل توس ــن م ــد. ای ــی می کن ــول را ط ــه تح ــار مرحل ــمند چه ــهر هوش ــر ش ــواوی، ه ــرکت ه ــد ش ارش

گیــرد. ک قــرار  کــه می توانــد بــه عنــوان چارچوبــی بــرای شــهرها جهــت اجــرای راه حل هــای هوشــمند در ســطح جهانــی مــال می باشــد 
کشــف و   اولیــن مرحلــه داشــتن زیرســاخت مــدرن فــاوا بــرای اتصــال در همــه جــا اســت. توســعه نســل پنجــم و هــوش مصنوعــی بــه انــدازه 
اســتفاده از بــرق در بیــش از چنــد صــد ســال پیــش قابــل توجــه و حائــز اهمیــت اســت. داشــتن زیرســاخت دیجیتــال قــوی چیــزی اســت کــه بقیــه 

الیه هــای فنــاوری بــر اســاس آن ســاخته می شــوند. 
مرحلــه دوم ایجــاد ایمنــی فیزیکــی و دیجیتالــی از طریــق اســتفاده از فنــاوری اســت. بــا داشــتن یــک شــبکه پرســرعت و پیشــرفته در هــوش 
مصنوعــی، فرصت هــای زیــادی بــرای تقویــت امنیــت بــا نظــارت هوشــمند وجــود دارد. ایــن امــر منجــر بــه ایمنــی و ثبــات ســامانه  ها و در نتیجــه 
اعتمــاد در تجــارت و کســب و کارهــای الکترونیکــی می شــود. اســتفاده از اینترنــت اشــیاء در شــنزن نتایــج ملموســی را در قالــب رشــد ســریع در پی 
داشــته اســت. از زمــان نصــب دوربین هــای مــدار بســته هوشــمند و سنســورهای اینترنــت اشــیاء در سیســتم های مــورد اســتفاده نیــروی پلیــس، 
میــزان کلــی جــرم و جنایــت در منطقــه لونگنــگ54 - کــه بیشــترین جمعیــت را در شــنزن دارد - نزدیــک بــه 30 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ایــن 
شــهر همچنیــن در مســیر تبدیــل شــدن بــه اولیــن شــهری در چیــن اســت کــه شــبکه نســل پنجــم در ســطح شــهر را ایجــاد کــرده و در حــال حاضر، 

از جدیدتریــن فنــاوری در حوزه هایــی ماننــد امنیــت عمومــی، پزشــکی از راه دور و حمــل و نقــل اســتفاده می کنــد. 
 مرحلــه ســوم همکاری هــای خصوصــی و عمومــی در رونــد دیجیتالــی شــدن اســت کــه بــه پشــتیبانی دولــت برای توســعه بخش ها و مشــارکت 
شــرکت های خصوصــی در ارائــه خدمــات عمومــی نیــاز اســت. ایــن راهکارهــای ارائه شــده می توانــد بــه عنــوان یــک نقشــه راه تحــول دیجیتــال، 
گرفتــن بازیکنــان مختلــف باشــد. شــرکت هــواوی  کنــار هــم قــرار  کوسیســتم بــرای  کار شــرکت ها یــا ایجــاد یــک ا کســب و  داده هــای بــاز بــرای 
نمونــه ای از نحــوه کار شــهر شــنزن بــا شــرکت های خصوصــی بــرای رفــع نیازهــای عمومــی اســت. ایــن غول فنــاوری چینی با همــکاری مقامات 
کاهــش تصادفــات و مدیریــت جریان هــای ترافیکــی مشــارکت داشــته اســت.  محلــی در اجــرای یــک پــروژه هوشــمند مدیریــت ترافیــک بــرای 
نهــاد شــهری همچنیــن در تبــادالت و خریــد و فروش هــای عمومــی خــود از WeChat، پلتفــرم پیام رســان برجســته در چیــن اســتفاده می کنــد. 

52.  ‘Maslow Model’ for smart cities

53.  Guo Ping

54.  Longgang

کــه بــه معنــای ایجــاد یــک سیســتم در ســطح  مرحلــه چهــارم و هــدف نهایــی ایــن تحــول، تجهیــز شــهرها بــه یــک مغــز دیجیتالــی55 اســت 
کنــد. از ایــن داده هــا می تــوان  کــه داده هــا را در تمــام ســازمان های دولتــی و مشــاغل یکپارچــه می کنــد تــا ارزش اجتماعــی ایجــاد  شــهر اســت 
کــرد و همچنیــن می توانــد بــرای تخصیــص منابــع بــا  کــدام بخش هــا را بایــد متمرکــز  کــرد تــا مشــخص شــود  بــرای مدیریــت صنعــت اســتفاده 
گیــرد. شــنزن بــه عنــوان شــهر هوشــمند پیشــرو در چیــن موفــق شــده اســت بــا راه انــدازی یــک  توجــه بــه نیازهــای جامعــه مــورد اســتفاده قــرار 

55.  Digital brain
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3      برنامه بهبود زاغه نشینی شهر ماسیو
گیــری«، برنامــه بهبــود زاغه نشــینی مبتنــی بــر  در بخــش جوایــز »زندگــی و فرا
ــه  ــل( ارای ــیو59 )برزی ــهر ماس ــواس58 در ش ــت آلگ ــط ایال ــه توس ک ــهری57  ــعه ش توس
شــده اســت، بــه عنــوان برنــده معرفــی شــد. ایــن برنامــه ترکیبــی از اقدامــات 
اجرایــی در ســکونت گاه های آســیب پذیر در شــهر ماســیو بــا تمرکــز بــر جابه جایــی، 
فضاهــای عمومــی و مســکن و اقدامــات راهبــردی بــرای تقویــت سیاســت های 

عمومــی در خصــوص ایجــاد و اســتفاده از داده هــای مکانــی اســت.
کنان  ــا ــی س ــت زندگ کیفی ــود  ــدف بهب ــا ه ــواس ب ــت آلگ ــت ایال ــال 2016 دول در س
گروتــا«  گروتــا، برنامــه »زندگــی جدیــد در  زاغه نشــین های شــهر ماســیو معــروف بــه 
کــه از  گروتاهــا دره هایــی باریــک و شــیب داری هســتند  کــرد.  را در ایــن شــهر آغــاز 
گروتاهــا  ویژگی هــای اصلــی جغرافیــای ماســیو محســوب می شــوند. بــا رشــد شــهر، 
بــه تدریــج توســط محله هــای فقیرنشــین اشــغال شــدند و امــروزه، از فقیرتریــن 
کافــی بــرای  کــه از امکانــات دسترســی و جابجایــی  محله هــای ماســیو هســتند 
غلبــه بــر مــکان جغرافیایــی چالش برانگیــز ایــن مناطــق برخــوردار نیســتند. بهبــود 
کاهــش تفکیــک  اتصــال ایــن جوامــع بــه ســایر نقــاط شــهر اقدامــی مهــم در جهــت 
کنان ایــن منطقــه بــوده اســت.  کیفیــت زندگــی و معیشــت ســا شــهر و حمایــت از 
بنابرایــن، برنامــه »زندگــی جدیــد در گروتــا« بــرای بهبــود یــا ایجــاد زیرســاخت های 

جابجایــی و دسترســی در ایــن جوامــع تعییــن شــده اســت.
ــرای ارتقــاء ظرفیت هــای نهــادی و فنــی خــود، در ســال  ــت آلگــواس ب ــت ایال دول
2017 بــه دنبــال مشــارکت بــا برنامه ســکونت گاه های انســانی ســازمان ملل متحد 
و توســعه پایدار شــهری60 برای اجرای نقشــه ســریع مشــارکتی61 در تمام زاغه های 

57.  A New Life in the Grotas

58.  Alagoas 

59.  Maceio

60.  UN-Habitat  

61.  Quick Participatory Mapping (QPM)

شهر ماسیو بر بهبود وضعیت زاغه نشینی با 
تمرکز بر حوزه جابه جایی، فضاهای عمومی و 

مسکن و اجرای اقدامات راهبردی برای تقویت 
سیاست های عمومی در خصوص بهره گیری از 

داده های مکانی متمرکز بوده است

مرکــز فرماندهــی بــه ایــن مهــم دســت یابــد و بــه تلفیــق و هماهنگــی بیــش از  2 هــزار منبــع داده از سراســر بخــش شــهری بــه صــورت لحظــه ای و 
کــه شــامل حــدود چهــار میلیــارد مــورد تبــادل داده هــا اســت. کنــد  کمــک  بهنــگام 

کســی در  کســی های آن )تمــام 16 هــزار اتوبــوس و 22 هــزار تا کــه تمــام اتوبوس هــا و تا ک: شــنزن اولیــن شــهر چیــن اســت  حمــل  و نقــل عمومــی پــا
کت و بی صدا می باشــند تــا جایی که درخواســت هایی  کنــون برقــی هســتند. ایــن خودروهــا بــه طــور قابــل توجهی ســا ایــن شــهر بــزرگ چینــی( هم ا
ــای دیگــر ایــن  ــا را بشــنوند. از مزای ــا مــردم بتواننــد صــدای آنه ــا دریافــت شــده ت ــه اتوبوس ه ــای مصنوعــی ب ــردن برخــی صداه ک ــه  ــرای اضاف ب
کاهــش ســاالنه 440 هــزار تــن  کاهــش آلودگــی صوتــی می تــوان بــه نصــف شــدن هزینــه مصــرف ســوخت،  سیســتم حمــل و نقــل عمومــی عــالوه بــر 
گرچــه معرفــی اتوبوس هــای برقــی برای شــهرها گران  کســید کربــن و در حــدود 48 درصــدی آالینده هــای محیــط زیســت اشــاره نمــود. ا انتشــار دی ا
اســت - هزینــه یــک اتوبــوس حــدود 1.8 میلیــون یــوان )208 هــزار پونــد( اســت - ولــی شــنزن بــه لطــف یارانه هــای ســخاوتمندانه دولــت مرکــزی 
و محلــی توانســت ایــن ســرمایه گذاری عظیــم را انجــام دهــد. معمــواًل بیــش از نیمــی از هزینــه اتوبوس هــا توســط یارانــه دولتــی پرداخــت می شــود.

کالن داده  کالن داده های شــنزن56 یک ســازمان غیرانتفاعی در حوزه تحقیقات  کالن داده ها: موسســه تحقیقاتی  شــهر هوشــمند شــنزن و 
کــه توســط چندیــن دانشــگاه و شــرکت پیشــرو راه انــدازی شــده اســت. ایــن موسســه تحقیقاتــی از طریــق ادغــام منابــع  و شــهر هوشــمند اســت 
کالن داده هــا ایجــاد می کنــد. بــا اســتفاده از فناوری هــا و  کادمیــك را بــرای تحقیقــات  مختلــف داده، یــك بســتر مناســب تحقیقــات صنعتــی و آ
کالن داده بــرای پشــتیبانی از تحقیقــات پیشــرفته دانشــگاهی، ایــن موسســه دارای متخصصــان برتــر در ایــن  راهکارهــای پیشــرو مبتنــی بــر 
زمینــه اســت و قــادر بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای و پشــتیبانی فنــی بــرای پروژه هــای شــهر هوشــمند و همچنیــن، بهبــود حکمروایــی دولــت و 

نــوآوری اجتماعــی اســت. 

پارکینــگ هوشــمند: پارکینــگ در یــک شــهر پرتــردد همیشــه یــک مشــکل بــزرگ بــرای مدیریــت شــهری بــوده اســت. در همیــن راســتا، شــهر 
کرده اســت. در این شــهر،  کارایی اســتفاده از پارکینگ ترکیب  شــنزن فناوری های نســل پنجم )5G( و هوش مصنوعی )AI( را برای افزایش 
بیــش از 3.5 میلیــون وســیله نقلیــه موتــوری وجــود دارد، امــا فقــط 1.69 میلیــون فضــای پارکینــگ وجــود دارد. بــرای حــل ایــن مشــکل، دولــت 
کــز حمــل و نقــل، فرودگاه هــا،  گردشــگری، مرا کــز  کارایــی اســتفاده از فضاهــای پارکینــگ موجــود در بیمارســتان ها، مرا محلــی بــرای افزایــش 
مناطــق تجــاری و یــک اســتادیوم بــزرگ بــا شــرکت ها و نهادهــای مربوطــه همــکاری می کنــد. به عنــوان مثــال، راننــدگان می تواننــد همزمــان بــا 
تعییــن وقــت مالقــات بــا پزشــک، یــک مــکان پــارک در بیمارســتان را رزرو کننــد. الزم نیســت راننــدگان نگــران ایــن موضوع باشــند کــه آیا فضای 

کافــی وجــود دارد و چــه مــدت زمــان بــرای دسترســی بــه یــک مــکان جهــت پــارک خــودرو منتظــر می ماننــد.  پــارک 

56.  Shenzhen Research Institute of Big Data
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ســکونت گاه های  تحلیــل  و  تجزیــه  و  داده هــا  تولیــد  روش  ایــن  بــود.  ماســیو 
غیررســمی در ســال 2014 در ریودوژانیــرو و در چارچــوب همــکاری بیــن ســازمان 
ملــل متحــد و اداره آمــار و داده هــای ریودوژانیــرو اجــرا شــده بــود. اجــرای ایــن 
موضــوع در ماســیو نیــز تحــت هدایــت نهــاد مرتبــط ســازمان ملــل متحــد، منجــر 
گزارش هــا و پایــگاه داده هــای جدولــی و مکانــی در مــورد  بــه تولیــد مجموعــه ای از 
وضعیــت گروتاهــا منجــر شــد کــه در ســال 2019 بــه صــورت نهایــی تکمیــل گردید. 
کنــون دولــت ایالــت آلگــواس از ظرفیــت فنــی باالتــری بــرای اقدامــات و مداخــالت  ا
کــه می توانــد بــه عنــوان  گروتاهــا برخــوردار اســت  خــود بــرای بهبــود وضعیــت 
ح هــای دیگــر ماننــد بهبــود مســکن، خدمات  چتــری حمایتــی بــرای بســیاری از طر

بهداشــتی، ورزشــی، فرهنگــی و ســایر اقدامــات باشــد.
گذشــته بــه اجــرای اقداماتــی در جهــت بهبــود  مدیــران شــهر ماســیو از چنــد ســال 
زندگــی مــردم )بــا اســتفاده از فنــاوری(، توجــه ویــژه ای داشــته اند. بــه عنــوان 
کــه  مثــال، یکــی از راهکارهــای پیاده ســازی شــده توســط فناوری هــای جدیــد 
 CittaMobi گســترده توســط مــردم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، برنامــه بــه طــور 
کــه دسترســی آنالیــن را بــه اطالعــات اتوبوس هــای شــهری فراهــم می کنــد.  اســت 
برنامــه CittaMobi بــرای اطالع رســانی و مدیریــت ســفر بــا اتوبــوس و اطالعــات 
کــه بــا هــدف ارائــه تجربــه بهتــر مســافرت در شــهرهای سراســر  مربــوط بــه آن اســت 
کشــور، در ســال 2014 ایجــاد شــد و در حــال حاضــر، در بیــش از 200 شــهر و 13 
ایالــت در سراســر برزیــل فعــال اســت. ایــن نرم افــزار اطالعــات وســایل نقلیــه را بــه 
صــورت لحظــه ای و بهنــگام و دقیق تریــن پیش بینی هــا و بهتریــن مســیرها بــرای 
کــه راحتــی و تســهیل زندگــی روزمره را بــه ارمغان  ســفرهای روزانــه را ارائــه می دهــد 
مــی آورد. همچنیــن، ایــن نرم افــزار امــکان اتصــال بــه برخــی خدمــات اداری را دارد 
چنانکــه مســافران در زمــان انتظــار بــرای رســیدن اتوبــوس و حین ســفر در اتوبوس 
ــافران  ــن، مس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــتفاده نماین ــات اس ــن خدم ــی از ای ــد از برخ می توانن
را  اتوبوس هــای شــهری  ارائه دهنــده ســرویس  بــا شــرکت های  ارتبــاط  امــکان 

ــاد در داخــل اتوبــوس را در قالــب  ــا ازدحــام زی کثیفــی اتوبــوس، عــدم توقــف در ایســتگاه های خــاص ی ــی ماننــد  گزارش هــای احتمال جهــت اعــالم 
کامــل اجــرا شــده و شــهروندان از آن  کانــال تعاملــی دارنــد. ایــن برنامــه در شــهر ماســیو بــا همــکاری شــرکت اتوبوس رانــی شــهری آن بــه صــورت  یــک 

اســتفاده می کننــد.

4       گراف شهری MindSphere توسط زیمنس و مایکروسافت
کــه بــه ابتکاری تریــن و موفق تریــن پروژه هــای اجــرا شــده و توســعه یافتــه بــرای  گــراف شــهری MindSphere در بخــش جایــزه »محیــط شــهری« 
محیط هــای شــهری ارائــه می گــردد، بــه عنــوان پــروژه برتــر انتخــاب شــد. ایــن پلتفــرم و داشــبورد مصــور راهــی جدیــد بــرای بهینه ســازی عملیــات 
شــهری ارائــه می دهــد و در واقــع، یــک راهــکار مبتنــی بــر »دوقلــوی دیجیتالــی62« اســت کــه بــه شــهرها امــکان مدل ســازی فضاهــای شــهری، نظارت 
کنتــرل زیرســاخت های فیزیکــی را می دهــد. از طریــق یکپارچه ســازی داده هــای اینترنــت اشــیاء، سیســتم های قدیمــی و ســایر منابــع داده،  و 
کننــد و بــه موقــع، از تغییــرات احتمالــی در صــورت وقــوع  ذینفعــان یــک شــهر می تواننــد اطالعــات و دانــش باالیــی از وضیعــت محیــط شــهری کســب 
گاه شــوند. ایــن پلتفــرم امــکان یکپارچگــی راهکارهــای ارائه دهنــدگان خدمــات مختلــف را در یــک بســتر بــاز از طریق یــک رویکرد  بــه صــورت دقیــق آ
داده بــاز و اســتاندارد بــاز بــرای مدیریــت شــهری امکان پذیــر می کنــد. مشــارکت زیمنــس و مایکروســافت بــرای ارائــه ارزش هــای پایــدار بــرای ذینفعــان 
شــهر بــه روشــی چابــک و آســان بــه عنــوان یــک گام مهــم در جهــت پاســخگویی مناســب بــه چالش هــای شــهرهای آینــده، بــا اســتفاده از راهکارهــای 
کــه بــه عنــوان رویکــرد ابتــکاری بــر ایجــاد آینــده ای پایــدار بــا تقویــت همکاری هــای  ح بــود  کــه یکــی از دالیــل انتخــاب ایــن طــر دیجیتــال اســت 

کیــد می کنــد. کوسیســتم ها تأ ا

کــه راهکارهــای نرم افــزاری بــا امــکان اتصــال بــه اینترنــت اشــیاء و  پلتفــرم MindSphere یــک پلتفــرم اینترنــت اشــیاء مبتنــی بــر فضــای ابــری اســت 
کــه متعاقبــا بــه بهینه تــر شــدن عملیــات شــهری منجــر می شــود. ایــن پلتفــرم بــا اســتفاده  جمــع آوری و تحلیــل داده هــای شــهری را فراهــم می کنــد 
کارخانه هــا و سیســتم های متصــل، راهکارهــای اینترنــت اشــیاء را بــرای  از هوش مصنوعــی و تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته داده هــای محصــوالت، 

کیفیــت بهتــر و اســتقرار مدل هــای جدیــد تجــاری بــا رویکــرد ابــری محقــق می ســازد.  بهینه ســازی عملیــات، ایجــاد محصــوالت بــا 
یکــی از نمونه هــای موفقیت آمیــز ایــن پلتفــرم، اســتفاده از آن بــرای بهبــود پیش بینــی تقاضــای شــارژ خودروهــای الکتریکــی و تحلیــل درســت تأثیــر 
آن بــر رونــد توســعه زیرســاخت های انــرژی می باشــد. در ایــن نمونــه، بــه ارائه دهنــدگان انــرژی ایــن امــکان داده شــده اســت تــا برنامه هــای خــود را 
کــرده و انعطاف پذیــری شــبکه الکتریکــی را بهبــود ببخشــند و شــهروندان از شــرایط مناســب بــرای شــارژ اتومبیــل  بــرای ظرفیــت شــبکه خــود بهینــه 

از نظــر تعرفه هــای انــرژی، زمــان انتظــار و هزینــه سیســتم بهره منــد شــوند. 

62.  Digital twin

پلتفرم MindSphere یک پلتفرم اینترنت اشیاء 
که راهکارهای  مبتنی بر فضای ابری است 

نرم افزاری با امکان اتصال به اینترنت اشیاء و 
جمع آوری و تحلیل داده های شهری را فراهم 

که به بهینه تر شدن عملیات شهری  می کند 
منجر می شود
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برنامــه مراقبــت از چمــن ورزشــگاه بایــرن مونیــخ یکــی دیگــر از نمونــه کاربردهــای پلتفــرم MindSphere بــوده کــه بــا اســتفاده از حســگرهای اینترنــت 
ــر رایانــش ابــری می باشــد، ارســال  ــاز و مبتنــی ب کــه بــه صــورت ب ــه پلتفــرم اینترنــت اشــیاء شــرکت زیمنــس  کــرده و ب اشــیاء، داده هــا را جمــع آوری 
می کننــد. ســپس، داده هــا ارزیابــی و تحلیــل می شــود و بــر اســاس نتایــج تحلیــل داده هــا، توصیه هــای عملیاتــی )ماننــد آبیــاری بیشــتر چمــن، 
قــراردادن چمــن در معــرض نــور خورشــید، یــا تنظیــم میــزان دمــای محیــط چمــن( ارائــه می شــود. تمــام ایــن داده هــا توســط حســگرهای نصب شــده 
گانــه  کننــد. داده هــای هواشناســی نیــز جدا کنتــرل  در زمیــن تأمیــن می شــود و بــه مشــتریان ایــن امــکان را می دهــد تــا نــور و دمــای مــورد نیــاز چمــن را 
بــه سیســتم وارد می شــوند. در اصــل، داده هــای حســگرهای نصب شــده در چمــن بــه صــورت دقیقــه ای بــه سیســتم ارســال می شــود و پلتفــرم 
کــرده و در نهایــت، مســئول  گرافیکــی تبدیــل  MindSphere داده هــا را ارزیابــی می کنــد، توصیه هــای عملیاتــی را تدویــن می کنــد و بــه نمودارهــای 

نگهــداری چمــن از طریــق تلفــن هوشــمند توصیه هــای ضــروری و ویــژه را دریافــت می کنــد.

5      حمل و نقل مبتنی بر تقاضا در شهر دیجیتال بلویل
ح اســتفاده از فنــاوری بــرای تبدیــل مســیر حمــل و نقــل  کانــادا( بــرای طــر جایــزه بخــش حمــل و نقــل بــه شــهر دیجیتــال بلویــل )در ایالــت ُانتاریــو 
کــه توســط شــرکت پانتونیــوم ارائــه شــده، اعطــاء شــد.  کرونــا  عمومــی ســنتی بــه حمــل و نقــل مبتنــی بــر تقاضــا )ODT(63 طــی دوران همه گیــری 
راهــکار نرم افــزاری ایــن شــرکت قــادر اســت کل نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی در یــک شــهر را از عملیــات جابه جایــی در مســیر ثابــت بــه یــک ســرویس 
کاربــران درخواســت ســوار شــدن بــه هــر ایســتگاه در منطقــه را اعــالم می کننــد و راننــدگان بــه ســمت  کنــد.  انعطاف پذیــر مبتنــی بــر درخواســت تبدیــل 
آنهــا هدایــت می شــوند. ایــن پــروژه بــا همــکاری محققــان دانشــگاهی، اپراتورهــای حمــل و نقــل و توســعه دهندگان فنــاوری بــرای اعتبارســنجی 
کمــك بــه تجاری ســازی راهــکار پانتونیــوم و مقیاس گــذاری سیســتم حمــل و نقــل مبتنــی بــر تقاضــا انجــام  گســترش پــروژه فعلــی بلویــل بــرای  و 

می شــود. 
کاهــش تعــداد اتوبوس هــای خالــی فعــال، توســعه و اســتقرار یــک برنامــه  کلــی حمــل و نقــل بــا  کاهــش هزینه هــای  از اهــداف ایــن پــروژه عبارتنــد از: 
ــر اســاس درس آموخته هــا  گوشــی های iOS و آندرویــد بــرای تعریــف برنامــه وب و رســیدگی و مدیریــت پرداخت هــا، ارتقــاء عملکــرد ب بومــی بــرای 
و بازخــورد حاصــل از مرحلــه پایلــوت، تحلیــل داده هــا بــرای اندازه گیــری تأثیــر حمــل و نقــل مبتنــی بــر تقاضــا بــر عملیــات حمــل و نقــل عمومــی و 

مقیاس گــذاری یــک ســرویس اتوبــوس هوشــمند مبتنــی بــر تقاضــا بــرای حمــل و نقــل عمومــی از مرحلــه آزمایشــی آن.
کــه مســافران را  کــرد  در ســال 2018، شــهر بلویــل بــا جمعیتــی بالــغ بــر 50 هــزار نفــر، یــک پایلــوت از راهــکاری جدیــد مبتنــی بــر برنامــه نرم افــزاری را آغــاز 
قــادر می ســازد تــا برنامه ریــزی ســفرهای خــود بــا اســتفاده از اتوبــوس را بــرای یــک مســیر مشــخص )مســیر شــماره 11 شــهر( در اواخــر شــب، از ســاعت 9 
شــب تــا نیمه شــب برنامه ریــزی کننــد. ایــن پایلــوت بــرای تبدیــل مســیر حمــل و نقــل اتوبــوس ســنتی و ثابــت بــه یــک ســرویس حمــل و نقــل مبتنــی بــر 
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تقاضــا )ODT( بــود. بلویــل اولیــن شــهر در آمریــکای شــمالی اســت کــه ایــن فناوری 
شــرکت پانتونیــوم را بــه صــورت پایلــوت آزمایــش می کنــد. در طــول دوره آزمایشــی، 
ــازد  ــی س ــادر م ــران را ق کارب ــود،  ــده ب ــاد ش ــرویس ایج ــن س ــرای ای ــه ب ک ــه ای  برنام
کننــد و زمــان مــورد نظــر، نقــاط ســوار و ایســتگاه،  ســفرهای اتوبــوس خــود را رزرو 
ــه مقصــد برســند و تحمــل زمــان انتظــار را مشــخص  ــد ب ــه بای ک تعــداد مســافرانی 
کاربــران  گزینــه ارائــه شــده اســت(.  کننــد )ســرویس تمــاس نیــز بــه عنــوان یــک 
می تواننــد ســوار و پیــاده شــدن در اتوبــوس را در ایســتگاه های موردنظــر انتخــاب 
کننــد. اتوبــوس بــا  کجــا از منطقــه ایجــاد  کننــد یــا ایســتگاه های خــود را در هــر 
توجــه بــه نقــاط تقاضــا بــرای ســوار و پیــاده شــدن مســافران، مســیر خــود را بصــورت 

بالدرنــگ تغییــر می دهــد. 
راهــکار Macrotransit پانتونیــوم: ایــن راهــکار ابــزاری جهــت جابه جایــی 
هــر  در  فــردی  هــر  کــه  نحــوی  بــه  می باشــد  شــهر  ســطح  در  مســافران 
کــه در  کــه حضــور دارد بــا اتصــال بــه ایــن سیســتم اطمینــان دارد  مکانــی 
ــه صــورت  ــه مقصــد خــود خواهــد رســید. ایــن سیســتم ب زمــان مشــخص ب
کــرده و بــه صــورت پویــا  بالدرنــگ درخواســت های ســفر مســافران را دریافــت 
مســیر اتوبــوس را در خطــوط شــهری تعییــن می کنــد. بــا افزایــش پوشــش 
منطقــه خدمــات مبتنــی بــر درخواســت در مســیرهای ثابــت شــهری رونــد 
خدمت رســانی شــرکت های حمــل و نقــل بهینــه می شــود و میــزان رضایــت 
برنامــه موبایــل، پرتــال  بــا  مســافران شــهری )از طریــق رزرو سفرشــهری 
وب و تلفــن( افزایــش می یابــد. ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن سیســتم 
امــکان  کــه  اســت  درخواســتی  اتوبــوس  خدمــت  بهینه ســازی  الگوریتــم 
هدایــت بالدرنــگ نــاوگان حمــل و نقــل را مهیــا می نمایــد و بــا وســایل نقلیــه 
کوتاهتــری جابه جــا می کنــد. کمتــر، مســافران بیشــتری را در مــدت زمــان 

پلتفــرم EverRun: یــک پلتفــرم نرم افــزاری مبتنــی بــر درخواســت اســت 
کــه بــه شــرکت های حمــل و نقــل ابزارهــای الزم بــرای بهره گیــری از راهــکار 

کاهش  از اهداف پروژه بلویل عبارتند از: 
کاهش تعداد  هزینه های حمل و نقل از طریق 
اتوبوس های خالی فعال، توسعه و استقرار یک 

گوشی های iOS و آندروید،  برنامه بومی برای 
تحلیل داده ها برای بهبود وضعیت ناوگان حمل 

و نقل و توسعه یک سرویس اتوبوس هوشمند 
مبتنی بر تقاضا برای حمل و نقل عمومی.
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نــاوگان  کل   EverRun بهینه ســازی  الگوریتــم  می دهــد.  را   Macrotransit
حمــل و نقــل را بــه صــورت بالدرنــگ مســیردهی و هدایــت می کنــد و امــکان 
رزرو ســفر بــه مقصــد را بــرای مســافران امکان پذیــر می کنــد. ایــن امــر موجــب 
بهره وری باالتر در مقایســه با ســایر راهکارهای ســنتی دیگر برای پاســخگویی 
نرم افــزاری  محصــوالت  در  تنــوع  می شــود.  شــهری  ســفر  درخواســت  بــه 
الگوریتم هــای  در  پانتونیــوم  راهــکار  تفــاوت  اســت  زیــاد   Macrotransit
کــه مجموعه کاملی  بهینه ســازی مــورد اســتفاده و پلتفــرم EverRun می باشــد 
از ابزارهــای الزم را بــرای شــرکت هــای حمــل و نقــل جهــت تعریــف خدمــت 
درخواســتی می دهــد. پلتفــرم و الگوریتم هــای بهینــه  شــده شــرکت پانتونیــوم 
منجــر بــه خلــق مزیت هــای رقابتــی ماننــد کارآمــدی، مقیاس پذیــری و مقرون 

ــود. ــابه می ش ــای مش ــه راهکاره ــبت ب ــودن نس ــر ب ــه صرفه ت ب

کار در شهر زامبیا 6     پروژه انطباق نوآورانه با آینده 
برنامــه تحول آفریــن شــهر هوشــمند زامبیــا اســتفاده از یک بســتر الکترونیکی برای 
بهبــود خدمــات عمومــی بــرای دســتیابی به توســعه اقتصــادی - اجتماعی اســت. 
کار64 شــهر زامبیــا بــا همــکاری  در ایــن راســتا، پــروژه انطبــاق نوآورانــه بــا آینــده 
شــرکت های آمریکایــی ایجــاد شــده اســت. ایــن پــروژه بــه عنــوان بســتر شناســایی 
کاری، دسترســی بــه مشــاغل دیجیتــال از راه دور را در زامبیــا فراهــم  فرصت هــای 
کمــک بــه پیشــرفت مهــارت و  می کنــد. همچنیــن خدمــات بانکــی دیجیتــال، 
جامعــه پشــتیبانی مجــازی را فراهــم می کنــد تــا بتوانــد راهکارهــای تأثیــر کووید 19 
خ بیــکاری و دســتمزدهای پاییــن را کــه تجربــه کرده اســت، رفع کنــد. هدف  بــر نــر
اصلــی پــروژه دســتیابی بــه تحــول اجتماعــی و اقتصــادی بــا اتخــاذ یــک تغییــر الگو 

از رویکردهــای ســنتی ارائــه خدمــات می باشــد. 
مســلما، شــرکت های هــوش مصنوعــی موفــق بــرای ارائــه بهتــر خدمــات بــه مشــتریان 
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و رونــق کســب و کار نیازمنــد نیــروی انســانی مجــرب هســتند کــه البتــه هزینه هــای ســربار نیــز در پــی دارد کــه باعــث کاهــش ســود نهایــی می شــود. در ایــن 
میــان، شــرکت آمریکایــی آنتلــر65، از طریــق پلتفــرم ورکیــت66 راهــکار دسترســی بــه تیم هــای فریلنســر و مســتقل را بــه صــورت از راه دور بــرای شــرکت های 
نــرم افــزاری موفــق فراهــم کــرده اســت. آنتلــر یــک شــرکت ســرمایه گذاری مخاطره پذیــر67 در حــوزه اســتارتاپ هایی اســت کــه در مراحــل اولیــه رشــد هســتند 
کنــد. در 2 ســال گذشــته، آنتلــر بیــش از 200 ســرمایه گذاری در 30 صنعــت انجــام داده  و ســعی دارد در شــرکت های صاحــب فنــاوری آینــده ســرمایه گذاری 
کــرده اســت. بنیان گــذاران ســبد ســهام بیــش از 70 ملیــت می باشــند و 40 درصــد از ایــن  کارآفرینــی افتتــاح  کــز  و دفاتــر خــود را در شــش قــاره و بزرگتریــن مرا

کارآفرینــان زن هدایــت می شــوند. شــرکت های نوپــا توســط 
کــه 30 درصــد  کــرده و چندیــن مشــتری فعــال دارد  کــرد و تــا بــه امــروز بیــش از 1400 نفــر فریلنســر را درگیــر  ورکیــت در مــارس 2020 فعالیــت خــود را آغــاز 
هزینــه مشــتریان را کاهــش داده اســت و نیروهــای کار در زامبیــا را بــه مشــاغل دیجیتــال از راه دور متصــل کــرده اســت و خدماتــی همچــون بانکــداری 
دیجیتــال، کمــک بــه پیشــرفت مهارت هــا و پشــتیبانی مجــازی ارائــه می دهــد. ایــن بســتر نرم افــزاری فریلنســرها و تیم هــای مســتقل را قادر می ســازد 
خ مناســب رقابتــی ارائــه دهنــد. مشــتریان ورکیــت می تواننــد بــه راحتــی از طریــق  کیفیــت بــاال را بــا نــر تــا فعالیت هــای مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی بــا 
ج از کشــور متصــل شــوند؛ ایــن امــر  راهــکار »نرم افــزار بــه عنــوان خدمــت«68 یــا API بــاز، بــه متخصصــان برتــر در حــوزه فناوری هــای دیجیتالــی در خــار
ج از کشــور از بیــن بــرود. فریلنســرهای ورکیــت بــه مشــاغل  باعــث شــده اســت کــه هزینه هــای عملیاتــی مربــوط بــه اتصــال بــه یــک شــرکت ســنتی خــار
مختلفــی دسترســی دارنــد و می تواننــد بــرای افزایــش درآمــد فــردی، فعالیت هــا و وظایــف متعــددی را انجــام دهنــد. مأموریــت ورکیــت ایــن اســت 
کــه ممکــن اســت فرصت هــای شــغلی مناســب و معقولــی را در اختیــار جامعــه هــدف در زامبیــا قــرار دهــد و ســپس فعالیت هــا را بــه کل قــاره  کــه تــا آنجا

کار از راه دور بــا تنــوع جهانــی یــک فرصــت بــزرگ اســت.  گســترش دهــد. در عصــر نــوآوری، بهره گیــری از نیــروی  آفریقــا 
خدمــات ایــن بســتر شــامل خدمــات مرتبــط بــا بینایــی رایانــه ای69 )ماننــد فرآینــد نوشــتن متــن و یادداشــت  بــر روی تصویــر و فیلــم بــا مقیــاس بــاال(، 
خدمــات مرتبــط پــردازش زبــان طبیعــی70 )ماننــد فراینــد تبدیــل متــن(، خدمــات مرتبــط بــا پــردازش داده )ماننــد پــردازش کارهــای بــا حجــم بــاال، بــا 
محدودیــت زمــان(، خدمــات پیشــرفته اســتعدادیابی، خدمــات بازاریابــی دیجیتــال )ماننــد فعالیــت تخصصــی در رســانه های اجتماعــی، پشــتیبانی 

کار( و خدمــات تأییــد هویــت می باشــد. از مشــتری، محتــوا و تبلیغــات آنالیــن و دیگــر فعالیت هــای مرتبــط بــا معرفــی دیجیتالــی کســب و 

65.  Antler

66.  Werkit

67.  Venture capital

68.  Software as a Service (SaaS)

69.  Computer Vision Services

70.  Natural Language Processing Services

پروژه زامبیا به عنوان بستر شناسایی 
کاری، دسترسی به مشاغل  فرصت های 

دیجیتال از راه دور را در فراهم می کند و ضمن 
ارایه خدمات بانکی دیجیتال و پشتیبانی 

مجازی، به پیشرفت مهارت ها کمک می کند
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تهران هوشمند در محور زمان

مهر  1399  

 19     امضای تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و منطقه 15 شهرداری در راستای توسعه اهداف »برنامه تهران هوشمند«

 برگزاری یازدهمین جلسه »شورای راهبردی تهران هوشمند« به صورت ویدئوکنفرانس

 20     برگزاری نشست تخصصی مجازی »پایش هوشمند، یکپارچه و مبتنی بر داده«

آبان 1399  

  1     آغــاز فراخــوان شــرکت در نخســتین مســابقه سراســری »کارتــون تهــران هوشــمند« بــا هــدف شناســاندن مفاهیــم شــهر هوشــمند از نــگاه 

کارتونیســت هنرمنــدان 

  8     تشریح نقش مدیریت داده محور در حکمروایی هوشمند در پنجاه و نهمین نشست نقد و اندیشه

کز زندگی هوشمند   11     فراخوان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران برای شناسایی و ارزیابی بهره بردار پروژه مرا

 12     شروع پنجمین رویداد InnoTehran )تهران نوآور( با موضوع ایمنی و مدیریت بحران در بازار بزرگ تهران

   ارائه نیازها و مطالعه آن توسط تیم های فناور: 12 آبان الی 5 آذر

   برگزاری وبینار تشریح نیاز: 5 آذر

   برگزاری جلسه پرسش و پاسخ: 19 آذر

ح ها: 30 آذر    مهلت ارسال طر

ح ها: 21 دی    پایان ارزیابی طر

   اعالم نتایج: 22 دی

 15   فراخــوان ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری تهــران بــرای شناســایی و ارزیابــی بهره بــردار پــروژه مرکــز آزمــون )آزمایشــگاه( تهــران 

هوشمند

 17    فراخــوان پذیــرش فضــای اختصاصــی مرکــز فناوری هــای هوشــمند شــهری )منطقــه 9( بــرای شــرکت های نوپــا و فعــال در حوزه هــای مربــوط 

بــه فنــاوری شــهری

کتاب خوانــی میــان عمــوم اقشــار جامعــه و یــا شــعار  کتــاب« در اپلیکیشــن دوچرخــه بــا هــدف ترویــج دوچرخه ســواری و   24    آغــاز پویــش »رکاب و 

»شــهروند ســالم، شــهروند دانا«

   برگزاری دوازدهمین جلسه »شورای راهبردی تهران هوشمند« به صورت ویدئوکنفرانس

توری مشارکتی )G5( در شهرهای هوشمند«  26     برگزاری وبینار »بایدها و نبایدهای رگوال

 27     رویــداد آنالیــن تقدیــر از »اپلیکیشــن دوچرخــه« و ســایر برنــدگان چهارمیــن دوره جایــزه جهانــی WeGo بــا حضــور مدیرعامــل ســازمان فناوری 

اطالعــات و ارتباطات

 27 و 28     حضور در رویداد جهانی غیرحضوری شهر هوشمند بارسلون 2020

آذر  1399  

ــده »تهــران  ــه عنــوان درگاه اصلــی خدمــات غیرحضــوری شــهرداری در برنامــه زن   2     تشــریح برنامــه تهــران هوشــمند و ســامانه »تهــران مــن« ب

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری ــا حضــور مدیرعامــل ســازمان فن بیســت« در شــبکه 5 ب

کلیماتــون )climathon-climate.ir( و تشــریح    11    حضــور مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری در رویــداد بین المللــی 

کاهــش آلودگــی هــوا کاهــش ســفرهای درون شــهری و  تأثیــر ارایــه خدمــات غیرحضــوری در 

کمــک از آتش نشــانی از طریــق اپلیکیشــن بــرای ناشــنوایان   13    افــزودن امکانــات جدیــد بــه »تهــران مــن« بــرای توانیابــان و امــکان درخواســت 

بــدون نیــاز بــه تمــاس تلفنــی

)U4SSC( 17    پذیرش تهران هوشمند برای مشارکت در برنامه جهانی اتحاد شهرهای هوشمند پایدار 
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 22    برگزاری سیزدهمین جلسه »شورای راهبردی تهران هوشمند« به صورت ویدئوکنفرانس

 24   تشــریح و بررســی نقــش داده هــا و زیرســاخت های هوشــمند بــه عنــوان ابــزاری توســعه تــاب آوری شــهری در وبینــار »هوشمندســازی و نــوآوری 
بســتر تاب آوری شــهری«

 25     رونمایی از پروژه های داده محور مرکز آمار و رصد شهری و سامانه یکپارچه خدمات پرداخت شهری )شهرپی( با حضور شهردار تهران

ح »رویدادهــای چالــش نــوآوری تهــران هوشــمند« بــه عنــوان اثــر برتــر در حــوزه »نــوآوری شــهری« در دوازدهمیــن جشــنواره   26    برگزیــده شــدن طــر
پروژهــش و نــوآوری در مدیریــت شــهری

دی  1399  

گزارش بین المللی U4SSC: »نقش راهکارهای هوشمند و پلتفرم های شهری نوین«  3   مشارکت در تهیه 

ــاد در راســتای توســعه خدمــات  گردشــگری عباس آب ــاوری اطالعــات و ارتباطــات و منطقــه فرهنگــی و   14   امضــای تفاهم نامــه میــان ســازمان فن
مبتنــی بــر اهــداف »برنامــه تهــران هوشــمند«

  20   برگزاری چهاردهمین جلسه »شورای راهبردی تهران هوشمند« به صورت ویدئوکنفرانس

کنش ایران« و معرفی خدمات نوین شهرداری در حوزه پرداخت:  23 و 24   حضور در ششمین دوره نمایشگاه »ترا

  معرفی آخرین دستاوردها و خدمات هوشمند حوزه پرداخت شهری با محوریت سامانه یکپارچه خدمات پرداخت شهری )شهرپی(

  حضور در نشست تخصصی جایگاه کیف پول در زیست بوم پرداخت الکترونیک

  دریافت مدال ویژه نمایشگاه به عنوان یکی از غرفه های برتر

بهمن 1399  

  1    حضور در نشست بین المللی »فناوری های DeepTech، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند«

 7   تقدیر از پروژه »پارک حاشیه ای هوشمند« به عنوان اثر برگزیده پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی در بخش نوآوری

کارتون تهران هوشمند از میان 156 اثر  11   برگزاری مراسم مجازی معرفی 3 اثر برتر نخستین مسابقه 

14   Attending the webinar “Smartness and Innovation: Foundation of a Resilient City” as a 

panelist and affirming the role of data and smart infrastructures as tools of developing resilience 

in the city

15   Unveiling the data-based projects and the integrated platform for all urban payment services by 

Tehran Mayor

16   Selection of "Smart Tehran Hackathon" as the winner of “Urban Innovation” award in 12th 

Festival of Research and Innovation in Urban Management, Tehran Urban Forum (TUF)

23   To participate in a brief elicitation exercise for the U4SSC report on the topic of City Platform

January 2021   

3   Signing a MoU between Tehran Municipality ICT Organization (TMICTO) and Abbasabad Cultural 

and Recreational Center to foster mutual cooperation on developing smart city services

9   Holding 14th Meeting of Smart Tehran Strategic Council (STSC) through video conferencing

12 & 13   Attending 6th Iran Transaction Exhibition (ITE) in order to showcase and promote FinTech 

and smart urban payment services

20   Attending and participating the international webinar “DeepTech-AI-IoT in Smart Cities” 

organized by Kharazmi University

26   Award Certificate was presented to Tehran for the “Smart On-Street Parking” project in the 

Innovation Category in 5th Tehran Golden Adobe Global Award 2021

30   Announcement of the winners of the 1st “Smart Tehran Cartoon” competition
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Region 9 from start-ups active in urban technology field

14   Holding "Rekaab & Ketaab" campaign (Book & Bike): a competition in order to promote cycling 

and book reading among citizens (http://bike.tehran.ir/)

  Holding 12th Meeting of Smart Tehran Strategic Council (STSC) through video conferencing

16   Holding the webinar entitled “Do's and Don'ts of Collaborative Regulation (G5) in Smart Cities” 

organized by Smart Tehran Center

17   Award Certificate was presented to Tehran for the “Interactive Bike App” project in the Mobility 

Category in 4th WeGo Awards Pre-Ceremony

17 & 18   Attending Smart City Live 2020 organized by Smart City Expo World Congress

 22   Attending the live television talk show "Tehran 20" with the topic on "Smart Tehran Program" 

esp. “Citizenship Services Platform (MyTehran)”

December 2020   

1   Attending Climathon Tehran 2020 as a keynote speaker affirming the impacts of providing online 

urban services on reducing daily commutes and air pollution

3   Adding new feature to "MyTehran" application which makes it available for deaf people to ask for 

help from the fire emergency service with no need to call the center

7   Confirmation of participation of Tehran (Smart Tehran Program) in the U4SSC Key Performance 

Indicators (KPIs) for Smart Sustainable Cities (SSC) project

12   Holding 13th Meeting of Smart Tehran Strategic Council (STSC) through video conferencing

October 2020   

10  Signing a MoU with Tehran Municipality Region 15 to foster mutual cooperation on developing 

smart city projects

  Holding 11th Meeting of Smart Tehran Strategic Council (STSC) through video conferencing

11  Holding the webinar entitled “Smart Data-Driven Integrated Monitoring” organized by Smart 

Tehran Center

22  Call for attending the 1st “Smart Tehran Cartoon” competition with the final goal of increasing 

public familiarity with smart city concepts

November 2020   

1   Request for proposals in order to recognize and assess qualified companies for implementing the 

project "Urban Living Lab"

2   Holding 5th InnoTehran Reverse Pitch Event (focused on Safety and Crisis Management in Tehran 

Grand Bazaar)- 2 November 2020 – 11 January 2021

5   Request for proposals in order to recognize and assess qualified companies for implementing the 

project "Smart Tehran Testbed"

7   Call for applications of a space in the Urban Smart Technologies Center in Tehran Municipality 

Smart Tehran Timeline
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