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 چکیده

مشهد به مطالعۀ تطبیقی سه شهر هوشمند آمستردام، بارسلون مطالعات سند راهبردی شهر هوشمند پژوهش حاضر در راستای 

های عمومی، شرایط اقتصادی، متولیان شهر هوشمند و ابعاد ویژگی در. بدین منظور این سه شهر ه استپرداختو نیویورک 

، مهاجرپذیری، وسعت، جمعیتهای شاخص ،های عمومیدر بعد ویژگی مورد مطالعه قرار گرفتند.کانون توجه شهر هوشمند 

مقایسۀ شهر مورد نظر با شهرهای بزرگ همان کشور، وضعیت های توریستی، وضعیت جغرافیایی، ها، پتانسیلتفاوت قومیت

رسی قرار جرم و جنایت مورد برو  وضعیت آموزشی، کیفیت زندگی، سالمت، آلودگی، ترافیکقتصادی، وضعیت ااستراتژیک، 

. گردیدز تمرک هاآن سرانۀ تولید ناخالص داخلیدر منطقه یا جهان و  هابر رتبۀ اقتصادی شهر گرفت. در بعد شرایط اقتصادی

 خش عمومی، خصوصی و موسسات علمیسازی هر شهر در بو مسئولین هوشمندگذاران سیاستدر بعد متولیان شهر هوشمند، 

های هر شهر در راستای تحقق در بعد کانون توجه شهر هوشمند، پروژههمچنین یر علمی مورد توجه قرار گرفت. و غ

رک های شهر هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویوتأکید سیاستنشان داد که  . نتایج پژوهششدهوشمندسازی آن شهر تحلیل 

ای فناوری همندی از اقتصاد نوآورانه است. از نقطه نظر تأکید سیاستبه ترتیب بر توسعۀ پایدار محیطی، کارآفرینی و بهره

اطالعات و ارتباطات، آمستردام بر کاهش دی اکسید کربن، بارسلون بر ایحاد سرمایۀ انسانی و نیویورک بر مشارکت عمومی 

ر د ،استبخش عمومی و خصوصی آمستردام و بارسلون هر دو شهر متولیان شهر هوشمند در به عالوه . باشدمیمتمرکز 

دولت است. همچنین در آمستردام از عنوان شهر هوشمند سازی در امر هوشمندصلی ا گذارسیاستنیویورک شهر حالیکه در 

-گذاریرمایهالمللی و سکارهای بینوگرایی، در بارسلون به عنوان یک تکنیک بازاریابی برای جذب کسببرای محیط زیست

ی بر سپس با مرور فاده شده است.اقتصادی است وضعیتهای خارجی و در نیویورک برای کسب مزایای اجتماعی جهت ارتقاء 

های مطالعه و تدوین سند راهبردی شهر هوشمند آن مورد بررسی قرار شهر مشهد، رویکرد و مولفهجایگاه و موقعیت کالن

 گرفته است.
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 مقدمه -1

سایی و انتخاب    شنا شباهت     مناسب جهت  ه هایی در سطح کالن پرداخته شد  ترین شهرها در مطالعات تطبیقی، به بررسی آن دسته از 
ای، اهمیت تاریخی و شهرت جهانی   توان به شهرت منطقه ها میپذیر سازد. از جمله این شباهت  است که مقایسۀ بین شهرها را امکان   

از دیر باز اقتصاااد منطقۀ خود، اروپای شاامالی، اروپای جنوبی و شااماک آمریکا را    3و نیویورک 9، بارساالونا0اشاااره نمود. آمسااتردام 
شده آن اند و هنوز هم این نقش را ایفا کردهچرخاندهمی ست که    اند. آنچه باعث  سلطه و موقعیت خود را حفظ کنند، این ا ها همچنان 

اند، پارادایمی که جدیداً از پارادایم تولیدی به اقتصاد نوآوری   ق دادههای اقتصادی معاصر و کنونی وف  همیشه خود را با الگوها و پارادایم 
ی اهای قهوههای بازسازی شهری و زمین  اند معرف مکانهای متفاوتی کشف شده  و خدماتی تغییر کرده است. این شهرها که در دوره  

سبز بر اند در حالی که قرار شده پروژه هاند( بود)که قبالً برای اهداف تجاری به کار برده شده و بنابراین آلوده شده   ای های جدید زمین 
های قدیمی و   ها باید به فکر جایگزین کردن انبارهای خانه          ها اجرا شاااوند. به همین دلیل آن     شاااهرهای هوشااامند در این زمین   

ه شهر به  هایت اینکه این س های فرهنگی تثبیت شده باشند. در ن  های ارتباطی گذشته و حتی فعالیت نقل، شبکه وهای حملزیرساخت 
کنند. هر سۀ این شهرها،   ها به عنوان یک الگو تقلید میعنوان سردمداران شهر هوشمند در جهان مشهور هستند و دیگر شهرها از آن      

شرکت          شهرها،  شهر، گروهی از  ستند. پروتکل  شهر ه شی از پروتکل  سازمان بخ شگاه    ها،  شمند و دان شهری هو ستند که  های  ها ه
های سرکردگی و مدیریت جدید و از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات، شهرهای پایدار، کارآمد،  ن این است که از طریق مدکهدفشا

شمندی ایجاد کنند    سجم، مبتکر و هو شم          [1] من شهرهای جهان به چ شمندترین  شه در میان هو شان همی شهرها نام . به عالوه این 
د  های خارجی به عنوان یک شهر هوشمندانند اما بارسلونا بیشتر توسط رسانهرا شهر هوشمند میخورده است. آمستردام و بارسلونا خود 

 داند. معرفی شده است و خود دولت محلی این شهر، بارسلونا را یک شهر هوشمند نمی
ها و اجرای شهر هوشمند در آن  سازی  هایی نیز دارند که بر پیادههای سیاسی و اقتصادی، با هم تفاوت   البته این شهرها از نظر ویژگی 

صاد                   شی اقت ساختار بخ ست اما ترکیب و  شکل روبرو سطح منطقه با م شهرها در  ستم مالی همۀ این  سی ست. اگر چه  شته ا تأثیر گذا
های شااهر هوشاامند در این شااهرها برایشااان  ها، بودجۀ متفاوتی برای حمایت از طرحها با هم فرق دارد و دولت محلی آنمحلی آن

صاد ملی    می فراهم شهرها، با اقت سۀ این  شهر هوشمند در همۀ آن  شان رابطۀ متقاوتی دارند و پایگاه کند. از طرف دیگر هر  ه ها بهای 
المللی فناوری اطالعات و ارتباطات نیست. در کل، آمستردام بیشتر از همه به اقتصاد هلند کمک      های بینیک اندازه وابسته به شرکت  
س    ست که یکی از  ساب می کرده ا شهر، از طریق وزارت امور      ردمداران در منطقۀ اروپا به ح شمند در این  شهر هو آید. اگرچه پروژۀ 

صادی  شهرداری مرتبط می  4اقت سازمان غیر انتفاعی عمومی گردانده و اجرا می      به  سیلۀ یک  شتر به و سوی دیگر   شود اما بی  شود. از 
  ای قوی دارد اما پروژۀ شهر هوشمند آن، بیشتر از جانب   ت و با دولت محلی رابطهبارسلونا بخشی از یک اقتصاد ارزشمند اسپانیایی اس      

ست      های مختلف دولت محلی حمایت و تأمین بودجه میشعبه  سیا شهری جهان را دارد،  صاد  ای  هشود. نیویورک که قدرتمندترین اقت
است. مقایسۀ بارسلونا، آمستردام و نیویورک این      آغاز کرده 0شهر هوشمند را ابتدا در سطح دولت محلی به خصوص مدیران بلومبرگ    

شباهت هایی که بین آنسازد تا علیرغم تفاوت امکان را فراهم می شان را مشخص کرده و اثرات عملی اجرای   ها وجود دارد، بتوان  های
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ضر به          ستا پژوهش حا سایی نمود. در این را شنا شمند را  سلونا و ن      مطالعۀشهر هو ستردام، بار شهر آم ای  هدر ابعاد ویژگییویورک سه 
  عمومی، شرایط اقتصادی، متولیان شهر هوشمند و کانون توجه شهر هوشمند پرداخته است.

 

 سه شهر هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورکهای عمومی ویژگی -2

های توریستی، وضعیت جغرافیایی، ها، پتانسیلهای وسعت، جمعیت، مهاجرپذیری، تفاوت قومیتهای عمومی، شاخصدر بعد ویژگی
وضعیت اقتصادی، وضعیت استراتژیک، وضعیت آموزشی، کیفیت زندگی، مقایسۀ شهر مورد نظر با شهرهای بزرگ کشور مرتبط، 

 سالمت، آلودگی، ترافیک و جرم و جنایت مورد بررسی قرار گرفته است.
  انزدهمش  قرن در آمده و بوجود وسطی  قرون پایتخت کشور هلند، در آمستردام به عنوان   تاریخی شهر  اصلی  ۀهست به لحاظ تاریخچه، 

سعه  ست.     اروپا تجاری بندر ترینمهم به تبدیل یافته و تو ست که  شده ا سلون به عنوان پایتخت   شهر ساخت  این در حالی خش ببار
گردد. تاریخچۀ شهر نیویورک به جنگ جهانی دوم بر بر می رمساک پیش از ساخت  411به ، استان بارسلونامرکز و  تالونیاکا خودمختار

های جدید و سرگردان منجر به جذب سرمایه، اروپادر سراسر    ۀ ناشی از آن های گسترد و خرابی جهانی دومجنگ  گردد، به طوریکهمی
شهر   سع  نیویورک و نهایتاًو نیروی کار فراوان به  صنایع و کارخانجات    ۀتو صادی و رونق  شهر اقت ساک  شد و   این  با احداث  ، 0209در 

  .گردیدالمللی تبدیل ماسی بیندیپل ۀترین شهر در عرصنیویورک عمالً به مهمدر آن،  سازمان ملل متحدمقر دائمی 
شاخص  سعت،   در  ستردام  شهر و ست که   902 آم شکیل   03کیلومتر مربع آن را زمین و  011کیلومتر مربع ا کیلومتر مربع آن را آب ت

سلون      دهدمی شهر بار سعت  ست و   2/010و و شهر اروپا در کنار  بزرگکیلومتر مربع ا شد. در حالیکه   می دریای مدیترانهترین کالن  با
 . شناخته شده استترین شهر جهان وسیع به عنوان کیلومتر مربع 00390 با وسعت ابرشهر نیویورک

نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد و نیمی از این تعداد را شااهر آمسااتردام ها، مهاجرپذیری و تفاوت قومیتجمعیت، در شاااخص 
 رسد و جمعیت فارسی زبانان نیز در  ها به بیش از صد و پنجاه ملیت می دهند که تنوع آنمهاجران خارجی یا خارجی تبارها تشکیل می 
شهر را هلند     شتر مردم این  ست. بی شکیل می ها و بعد ترکیآن کم نی سلون نیز  شهر   .دهندها ت صد  نزدیک به یک میلیون بار و هفت

شهر   پذیر، از آنجاکه هفدهمیناست. بارسلون به عنوان یک شهر مهاجر    اروپا ۀتحادیاششمین شهر پرجمعیت    و نفر جمعیت دارد هزار 
ست،  شهر    ملیت قابل زندگی در جهان ا ست. در حالیکه  ساب حومه های متنوعی را در خود جای داده ا  جمعیتی قریب ،نیویورک با احت

وع شهری  از لحاظ تنشناخته شده که    ایاالت متحده آمریکاترین شهر  پرجمعیتو به عنوان  داردهای متنوع با ملیتمیلیون نفر  91به 
 [2].ت نظیر اسبی

شاخص   سیل در  ستی،  پتان شرده و زیبای قدیمی خود را به خوبی حفظ کرده   های توری ستردام بافت ف  ۀک موزو به ی بخش مرکزی آم
ت  های داخل شهر اسسواری در کاناکگردشگری در آمستردام، قایق هایجاذبه از یکی خاطر همین به. تبدیل شده است  دیدنی و روباز

ساختمان   سیاری از  شهر می که از مقابل ب سلون  شهر ب  .دگذرهای زیبای  به لحاظ  اروپاشهر   چهارمینشهر جهان و   نیز دوازدهمینار
به یکی از مقصدهای اصلی گردشگران و  کندمیلیون توریست را به خود جذب می 0سالیانه در حدود  و شمار بازدیدکننده در ساک است

 میراث جهانی یونساکو که به عنوان  برخوردار اسات تاریخی بناهای و غنی  ث فرهنگیمیرااز اسات. همچنین این شاهر   بدک گشاته  

ای است از طرف  هدیهکه  آزادی ۀمجسم . در سطح جهانی بسیاری دارد   توریستی های شهر نیویورک جاذبه همچنین  .اندانتخاب شده 
شور   سه ک ست     ،فران سیاری جهانگرد ا ساله پذیرای ب ساحت  . هر  های درون هکتار از بزرگترین پارک 349پارک مرکزی نیویورک با م

ترین بزرگ به عنوان عمومی شااهر نیویورک ۀکتابخان. کنندمیلیون نفر از آن دیدن می 90شااهری جهان اساات که ساااالنه حدود   
ستی ای از جاذبه موزه متروپولیتن نیویورکو  موزه تاریخ طبیعی آمریکا، موزه گوگنهایمهای عمومی جهان و کتابخانه شهر  های توری ن 

فرودگاه و  ترین خط متروی جهان اساات، طوالنیه اسااتافتتاح شااد 0214که در ساااک  قطار شااهری نیویورک آید.ه حساااب میب
 [2]. باشدمی شهر نیویورکالمللی ، یکی از سه فرودگاه بینالمللی جان اف کندیبین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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ز شرق به بندر آمستردام او وضعیت استراتژیک،  مقایسۀ شهر مورد نظر با شهرهای بزرگ کشور مرتبط ،وضعیت جغرافیایی در شاخص
ورود آب به این  .دارد راه آزاد هایآب و شماک دریای به کشتیرانی کاناک یک طریق از غرب از و شودمی وصل میر اَیسل ۀدریاچ

 آمستردام وسط از آمستل ۀرودخان .است آمستردام نیز مانند مناطق وسیعی از هلند زیر سطح دریا قرار گرفته زیرا ،شودمجراها کنترک می
ها به تدریج طی این کاناک .کنندمی وصل هم به را قدیمی شهر مختلف هایبخش نهرها و هاکاناک از ایگسترده شبکۀ و گذردمی

جایی بار و جاب هاآن اصلی کاربرد. اندیافته گسترش و شده حفر شهر اولیۀ ۀهایی دورِ هستگذشته به شکل نیم دایره نچهار پنج قر
یکی از شهرهای مهم کشور  0روتردام. استآنجا به بندرگاه بودهها و بالعکس از ها به انبارها و تجارتخانهوارداتی از کشتیت محصوال

رین بندر تعنوان بزرگپس از آمستردام دومین شهر بزرگ کشور هلند است و با توکیو به هلند واقع در استان هلند جنوبی است که 
یکی از نیز در استان هلند جنوبی قرار دارد و  9الهه کیلومتر است. شهر 2/03فاصلۀ شهر آمستردام تا روتردام  .کندجهان رقابت می

 ردامآمستپس از  پایتخت حقوقی جهانکیلومتر با آمستردام فاصله دارد و به عنوان  0/11. این شهر است سازمان ملل متحدهای پایتخت

زندگی . این شهر است اوترخت استانترین شهر مرکز و پرجمعیت 3اوترخت. شهر رود، سومین شهر بزرگ هلند به شمار میروتردامو 
تبدیل های خود را برای و برنامه گیردقرار میهلند در مقام دوم کشور  آمستردامفعالی دارد و از این نظر پس از و دانشگاهی فرهنگی 
بندر بارسلون  فاصله دارد. اوترختومتر با شهر کیل 03ریزی کرده است. آمستردام ، طرح9109در ساک  پایتخت فرهنگی اروپا شدن به
 001برروی فالتی به وسعت  دریای مدیترانهو در کنار  ایبری ۀجزیرشبهدر شماک شرقی که مادرید از شهر  کیلومترمربع 010 نیز حدود

و  دیترانهدریای مترین بنادر اروپا در یکی از مهمبه عنوان شهر بارسلون  است را به خود اختصاص داده است. قرار گرفته کیلومترمربع
 ۀودخاندر جنوب غربی و ر یوبرگاتحصور شده و رودخانه م کلسروالهای توسط رشته کوه، اتحادیه کشورهای دریای مدیترانهاصلی  مقر

 فرانسهه که اسپانیا را ب است السیرقطار سریعبزرگراهی گسترده و  ۀدارای یک شبک. همچنین این شهر در شماک آن جریان دارد بسوس

ترین شهر پرجمعیتکه پس از آن بارسلون  است اسپانیا ترین شهرو پرجمعیتو بزرگترین  پایتخت 4مادرید .کندمتصل می پرتغاکو بعد 
بخش پایتخت به عنوان  0ساراگوساکیلومتر است و فاصلۀ شهر بارسلون از  2/193ادرید باشد. فاصلۀ شهر بارسلون از ممی اسپانیا

ایالت بزرگترین شهر به عنوان  1آنجلسلسهمچنین فاصلۀ شهر نیویورک از  کیلومتر است. 309، اسپانیادر کشور  آراگون خودمختار
 0شیکاگوکیلومتر است. شهر  01/3241 ،نیویورکپس از  و دومین شهر پرجمعیت ایاالت متحده آمریکا ایاالت متحده آمریکا کالیفرنیای

 ترینو پرجمعیت آنجلسلسو  نیویورکبعد از سومین شهر پرجمعیت در ایاالت متحده  و 9یبزرگترین شهر ایالت ایلینو نیز به عنوان
ترین شهر در ایالت پرجمعت 01هیوستونفاصله دارد. شهر  نیویورککیلومتر با  09/0040، ایاالت متحده  2شهر منطقه غرب میانه

ب ایاالت متحده شناخته به عنوان بزرگترین شهر در جنو است و ایاالت متحده آمریکاارمین شهر پرجمعیت در کشور و چه تگزاس
 ۀاستوار است. همچنین هیوستون در زمین نقل و حمل و فضاهوا تولید، و ساخت انرژی، ۀاقتصاد هیوستون عمدتاً بر پای. شودمی

پردرآمد برتر در  یهانفتی از شهرهای پیشرو بوده و بعد از شهر نیویورک، مرکز بیشترین شرکت تجهیزات تولید و پزشکی هایمراقبت
المللی، اولین و از نظر حجم کل مبادالت، دومین بندر در ینبندر هیوستون از نظر حجم مبادالت باست.  ایاالت متحده آمریکاکشور 

 [2]. فاصله دارد هیوستونکیلومتر با شهر  21/9993 نیویورک. باشدایاالت متحده می

                                                 
1.  Rotterdam 
2.  Den Haag 
3.  Utrecht 
4.  Madrid 
5.  Zaragoza 
6.  Los Angeles 
7.  Chicago 
8.  Illinois 
9.  Midwest 
10.  Houston 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
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صادی     ضعیت اقت شاخص و شهر  و  در  ستردام  تجاری  شرکت   آم سیاری از  های بزرگ در آن واقع  اهمیت زیادی در هلند دارد و دفاتر ب
ن شهر  ای خود را در ایهای جهانی نیز بدلیل تسهیالت مالیاتی هلند نسبت به کشورهای مجاور، دفاتر منطقه   است. برخی شرکت  شده 

 .نموده توان به سونی اشار  اند که از آن میان میآمستردام مستقر ساخته   و بخصوص در اطراف فرودگاه اسخیپل )سکیپل( در نزدیکی    
  شهر جهانی یک  گردشگری و  آموزش، المللیبازرگانی بین ،هنر ،سرگرمی  ،رسانه  ،تجارت ،امور مالیبه لحاظ اهمیت در نیز بارسلون  

بیلیون  000با  همچنین این شهر به خود اختصاص داده است.را  سیزدهم، جایگاه نوآوری ۀهای جهان در زمینبین شهرهایت و در اس
یورک یکی  نیوهمچنین  اشد. بمیشهر ثروتمند جهان   سی و پنجمین شهر ثروتمند اتحادیه اروپا و   ، چهارمینتولید ناخالص داخلی یورو

ست. عده     از قطب سیاسی و اقتصادی جهان ا سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منحصربه     های فرهنگی،  ویورک، فرد نیای به دلیل اهمیت 
 زها قرار دارد که ابیشترین ۀدر میان شهرهای بزرگ جهان، تولید ناخالص داخلی نیویورک در زمر .انداین شهر را پایتخت جهان نامیده

، بزرگترین بازار ر بورس نیویورکبازاهمچنین  .توان به تنهایی آنرا با کشااور بزرگی مثل روساایه مقایسااه کرد نظر ارزش اساامی، می
 [2].د کنتپش می بازار بورس نیویورکدر  آمریکا ۀایاالت متحدنبض تجارت سهام  و بورس جهان در معامالت دالری است 

ترین مراکز آموزشی این شهر هستند که در    بزرگ 9و دانشگاه آزاد  0مدانشگاه آمستردا  در شهر آمستردام،   در شاخص وضعیت آموزشی    
هایی چون رقص، مهتمرین مرکز آموزشی ست که در رشته    3هنرها عالی مدرسۀ  هنر، ۀپذیرند. در زمینهای گوناگون دانشجو می تهرش 

شجو می      سینما دان سیقی، نمایش و  شهر  . دپذیرمو سلون نیز  در  سلونا   بار شگاه بار شگاهی دولتی واقع در   4دان ست شهر  این دان که  ا
سپانیا    شگاه قدیمی ا شگاه پنجمین دان ساک   و جزء قدیمی ترین دان ست. در  شگاه    9100های جهان ا شگاه به عنوان بهترین دان این دان

سپانیا از طرف  شتمین   اعالم گردید و همچنین   QSا شد    صد و چهل و ه شگاه برتر جهان  شهری نیویورک   . همچنین دان شگاه  ، 0دان
ایاالت متحده بزرگترین دانشگاه خصوصی    ) 0دانشگاه نیویورک (، جهانو  آمریکاهای ترین و معتبرین دانشگاه قدیمی) 1دانشگاه کلمبیا 

شگاه راکفلر (، آمریکا سلون کترینگ  ، 9دان سرطان مموریاک ا شکی کوه   ( و جهان سرطان معتبرترین مراکز تحقیقاتی ) 2مرکز  سه پز مدر
( از آمریکاهای پزشاکی در کشاور   از موساساات برجساته در آموزش، پژوهش و مراقبت   ) 01پزشاکی ماونت سااینای   ۀمدرسا یا  ساینا 
 [2]. پذیرندهای گوناگون دانشجو میهستند که در رشتهیورک نیومراکز آموزشی شهر  ترینبزرگ

ستردام    در  00شاخص کیفیت زندگی  شاخص قدرت           31/911شهر آم شاخص به تفکیک در  ست. این  سیار باال ا ست که مقداری ب ا
شاخص امنیت    10/041، مقدار 09خرید سیار باال(، در  شت و درمان    00/13، مقدار 03)ب شاخص بهدا )باال(، در  00/14مقدار ، 04)باال(، در 

)متوسط(، در شاخص     21/0، مقدار 01)متوسط(، در شاخص هزینۀ امالک نسبت به درآمد    19/00، مقدار 00کنندهشاخص قیمت مصرف  
همچنین  )پایین( را به خود اختصاص داده است.    03/32، مقدار 09)پایین( و در شاخص آلودگی  33/31، مقدار 00آمدوزمان ترافیک رفت

                                                 
1.  University of Amsterdam (UVA) 
2.  VU University Amsterdam 
3.  Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten 
4.  University of Barcelona 
5.  City University of New York 
6.  Columbia University 
7.  New York University 
8.  Rockefeller University 
9.  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
10.  Mount Sinai School of Medicine 
11.  Quality of Life Index 
12.  Purchasing Power Index 
13.  Safety Index 
14.  Health Care Index 
15. Consumer Price Index 
16.  Property Price to Income Ratio 
17.  Traffic Commute Time Index 
18.  Pollution Index 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
http://www.numbeo.com/crime/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
http://www.numbeo.com/health-care/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
http://www.numbeo.com/property-investment/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
http://www.numbeo.com/traffic/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
http://www.numbeo.com/pollution/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam


 

7 

 

سلون نیز    شاخص کیف  شهر بار شاخص قدرت           02/009یت زندگی در  شاخص به تفکیک در  ست. این  سیار باال ا ست که مقداری ب ا
شاخص امنیت، مقدار     01/031خرید، مقدار  سیار باال(، در  شت و درمان، مقدار       29/09)ب شاخص بهدا سط(، در  )باال(، در  14/00)متو

)متوسط(، در شاخص زمان    40/2ر شاخص هزینۀ امالک نسبت به درآمد، مقدار   )پایین(، د 30/09کننده، مقدار شاخص قیمت مصرف  
)باال( را به خود اختصاااص داده اساات. شاااخص کیفیت    00/00)پایین( و در شاااخص آلودگی، مقدار  10/92آمد، مقدار وترافیک رفت

)باال(،  11/011خص قدرت خرید، مقدار است که مقداری متوسط است. این شاخص به تفکیک در شا 19/93زندگی شهر نیویورک نیز 
شاخص امنیت، مقدار   شت و درمان، مقدار       11/42در  شاخص بهدا سط(، در  صرف      91/09)متو شاخص قیمت م سط(، در  کننده، )متو

سبت به درآمد، مقدار     11/011مقدار  شاخص هزینۀ امالک ن شاخص زمان ترافیک رفت    92/94)باال(، در  سیار باال(، در  دار آمد، مقو)ب
 [3].)متوسط( را به خود اختصاص داده است  12/00)متوسط( و در شاخص آلودگی، مقدار  91/31

سالمت    شاخص     در  0شاخص  ستردام به تفکیک در  ستگی    مهارتشهر آم شای شکی  و  شاخص    10/11، مقدار 9 کارکنان پز )باال(، در 
)بسیار   30/29، مقدار 4 مدرن تشخیص و درمان  تجهیزات برای)باال(، در شاخص   11/11، مقدار 3 و گزارش بررسی  در تکمیل سرعت 

  33/09، مقدار 1 حسن نیت کارکنان  دوستی و )باال(، در شاخص   33/19، مقدار 0 در پر کردن گزارشات  صحت دقت و باال(، در شاخص  
، 9هزینهاز  رضایت در شاخص  )متوسط(،   10/00، مقدار 0 در موسسات پزشکی   پاسخگویی و انتظار  نسبت به   رضایت )باال(، در شاخص  

همچنین شاخص سالمت در   را به خود اختصاص داده است.    )باال( 11/01، مقدار 2محل راحتی از)متوسط( و در شاخص    11/40مقدار 
شاخص       سلون نیز به تفکیک در  ستگی    مهارتشهر بار شای شکی  و  شاخص   19/03، مقدار کارکنان پز   در تکمیل سرعت )باال(، در 

)بسیار باال(، در شاخص     10/29، مقدار مدرن تشخیص و درمان  تجهیزات برای)متوسط(، در شاخص    11/01، مقدار  و گزارش بررسی 
شات  صحت دقت و  شاخص   10/03، مقدار در پر کردن گزار ستی و )باال(، در  سن نیت کارکنان  دو شاخص    49/19، مقدار ح )باال(، در 
)باال( و   13/00، مقدار هزینهاز  رضایت )پایین(، در شاخص   40/32، مقدار پزشکی در موسسات   پاسخگویی و انتظار  نسبت به   رضایت 

را به خود اختصاص داده است. شاخص سالمت شهر نیویورک نیز به تفکیک در       )بسیار باال(  91/91محل، مقدار  راحتی ازدر شاخص  
)باال(،   92/11، مقدار و گزارش بررسی ر تکمیلد سرعت)باال(، در شاخص  33/13، مقدار کارکنان پزشکی و شایستگی مهارتشاخص 

، مقدار در پر کردن گزارشات  صحت دقت و )بسیار باال(، در شاخص    10/91، مقدار مدرن تشخیص و درمان  تجهیزات برایدر شاخص  
در نتظار پاسخگویی و ا نسبت به   رضایت )متوسط(، در شاخص    40/00، مقدار حسن نیت کارکنان  دوستی و )باال(، در شاخص   92/11

 94/13، مقدار محل راحتی از)پایین( و در شاخص  40/91، مقدار هزینهاز  رضایت)پایین(، در شاخص  01/30، مقدار موسسات پزشکی
 [3].ت را به خود اختصاص داده اس )باال(

شاخص     در  01شاخص آلودگی  ستردام به تفکیک در  شاخص   33/33، مقدار 00 آلودگی هواشهر آم سترسی  عدم )پایین(، در  آلودگی و  د
شامیدنی  آب شاخص   90/93، مقدار 09آ ضایتی از )پایین(، در  شاخص کثیفی  93/30، مقدار 03 دفع زباله نار   11/01، مقدار 04)پایین(، در 

                                                 
1.  Health Care Index 
2.  Skill and competency of medical staff 
3.  Speed in completing examination and reports 
4.  Equipment for modern diagnosis and treatment 
5.  Accuracy and completeness in filling out reports 
6. Friendliness and courtesy of the staff 
7. Satisfaction with responsiveness (waitings) in medical institutions 
8. Satisfaction with cost  
9. Convenience of location  
10. Pollution Index 
11. Air Pollution 
12. Drinking Water Pollution and Inaccessibility 
13. Dissatisfaction with Garbage Disposal 
14. Dirty 

http://www.numbeo.com/health-care/city_result.jsp?country=Netherlands&city=Amsterdam
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شاخص     سط(، در  صوتی )متو شاخص     32/49، مقدار 0آلودگی نوری و  سط(، در  شاخص    20/39، مقدار 9 آلودگی آب)متو )پایین(، در 
ضایتی  سبت  نار شهر  اتالف زمان ن شاخص   11/31، مقدار 3 در  ضایتی )پایین( و در  سبت به   نار شهر  سبزی و پارک ها ن ، مقدار 4 در 

، مقدار آلودگی هوابه تفکیک در شاخص  نیز شهر بارسلون   در شاخص آلودگی   همچنین را به خود اختصاص داده است.   (پایین) 20/39
شامیدنی  آبآلودگی و  عدم دسترسی  )باال(، در شاخص   00/10   43/30، مقدار دفع زباله نارضایتی از )باال(، در شاخص   00/11، مقدار آ

شاخص کثیفی، مقدار   شاخص     11/01)پایین(، در  سط(، در  صوتی )متو شاخص   91/09، مقدار آلودگی نوری و  ، آلودگی آب)باال(، در 
سبزی   نسبت به   نارضایتی )متوسط( و در شاخص    40/04، مقدار در شهر  اتالف زمان نسبت  نارضایتی )باال(، در شاخص   94/13مقدار 

شهر، مقدار   هاو پارک سط(  19/01در  شهر نیویورک       را )متو شاخص آلودگی  ست.  صاص داده ا شاخص   نیز به خود اخت به تفکیک در 
 نارضایتی از ص )پایین(، در شاخ  09/30، مقدار آشامیدنی  آلودگی آبو  عدم دسترسی  )متوسط(، در شاخص    90/01، مقدار آلودگی هوا

شاخص کثیفی، مقدار     11/00، مقدار دفع زباله سط(، در  شاخص   04/10)متو صوتی )باال(، در  )باال(، در  41/13، مقدار آلودگی نوری و 
شاخص     09/40، مقدار آلودگی آبشاخص   سط(، در  ضایتی )متو سبت  نار شهر  اتالف زمان ن شاخص    33/33، مقدار در  )پایین( و در 
 [3].ت را به خود اختصاص داده اس (پایین) 21/90در شهر، مقدار  سبزی و پارک هانسبت به  نارضایتی

ستردام   در  0شاخص ترافیک  سب          10/090شهر آم شاخص زمان بر ح شاخص به تفکیک در  ست. این  سیار پایین ا ست که مقداری ب ا
)بسیار پایین( را به خود اختصاص داده    92/4049، مقدار 0)بسیار پایین( و در شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن     33/31، مقدار 1دقیقه

است که مقداری بسیار پایین است. این شاخص به تفکیک در شاخص        21/000 نیز شهر بارسلون  در شاخص ترافیک  همچنین است.  
سب دقیقه، مقدار   سید کربن، مقدار       10/92زمان بر ح شار گاز دی اک شاخص انت سیار پایین( و در  سیار پایین( را به خود  ) 09/4010)ب ب

شهر نیویورک        شاخص ترافیک  ست.  صاص داده ا شاخص به تفکیک در         10/093 نیز اخت ست. این  سیار پایین ا ست که مقداری ب ا
)بسیار پایین( را   91/9009)بسیار پایین( و در شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن، مقدار       91/31شاخص زمان بر حسب دقیقه، مقدار   

  [3].ص داده است به خود اختصا
بوده  00/01است که مقداری پایین است. نرخ افزایش این شاخص در سه ساک اخیر       19/39شهر آمستردام   در  9شاخص جرم و جنایت 

شاخص امنیت       ست. در مقابل  سط ا ست که مقداری متو ست  29/10 2ا سلون   در شاخص جرم و جنایت   همچنین .بوده ا  نیز شهر بار
ست که مقداری پای  19/40 ساک اخیر       ا سه  شاخص در  ست. نرخ افزایش این  ست. در مقابل     10/12ین ا ست که مقداری باال ا بوده ا

ست  29/09شاخص امنیت   شهر نیویورک   .بوده ا ست. نرخ افزایش این      34/01 نیز شاخص جرم و جنایت  سط ا ست که مقداری متو ا
 [3].بوده است  11/42ل شاخص امنیت بوده است که مقداری متوسط است. در مقاب 30/09شاخص در سه ساک اخیر 

های کیفیت زندگی، سالمت، آلودگی، ترافیک و جرم و جنایت   را در شاخص  ، بارسلون و نیویورک آمستردام  هایوضعیت شهر   0جدوک 
 نشان داده است.

 

                                                 
1. Noise and Light Pollution 
2. Water Pollution 
3. Dissatisfaction to Spend Time in the City 
4. Dissatisfaction with Green and Parks in the City 
5.  Traffic Index 
6.  Time Index (in minutes) 
7.  CO2 Emission Index 
8.  Crime Index 
9.  Safety Index 
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 هاي كيفيت زندگی، سالمت، آلودگی، در شاخصشهرهاي آمستردام، بارسلون و نيویورک وضعيت  -1جدول 

 ترافيک و جرم و جنایت 
 جرم و جنایت ترافيک آلودگی سالمت كيفيت زندگی نام شاخص

 آمستردام

 19/39 10/090 03/32 00/14 31/911 مقدار

 پایین بسیار پایین پایین بسیار باال بسیار باال وضعيت

 بارسلون

 19/40 21/000 00/00 14/00 02/009 مقدار

 پایین بسیار پایین بسیار باال بسیار باال بسیار باال وضعيت

 نيویورک

 34/01 10/093 12/00 91/09 19/93 مقدار

 متوسط بسیار پایین متوسط متوسط متوسط وضعيت

 

 سه شهر هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورکشرایط اقتصادی  -3

ها در منطقه یا جهان و سرانۀ تولید ناخالص داخلی آن ی آمستردام، بارسلون و نیویورکدر بعد شرایط اقتصادی بر رتبۀ اقتصادی شهرها
 تمرکز گردیده است.

است. آمستردام در میان بهترین شهرهای اروپا که مکان مناسبی برای  9و منطقۀ اروپای شمالی 0آمستردام پایتخت تجاری و مالی هلند
 های مالی و سیاست مالیاتی دولتجو تجاری که توسط انگیزهکار هستند، رتبۀ چهارم را دارد. همچنین از نظر داشتن واندازی کسبراه

های سهامی بزرگی وجود دارد که در حاک تغییر . در آمستردام شرکت[4]د گیرشود، در مرتبۀ پنجم قرار میمحلی، تقویت و حمایت می
که به سرعت از لحاظ مالی  ای است در قسمت جنوبی شهرمنطقه Zuidasهستند. منطقۀ  Zuidasمکان از مرکز شهر به منطقۀ 

مقام پنجم را در میان  3میلیون نفری آن، هلند از نظر تولید ناخالص داخلی 0/01در حاک رشد و پیشرفت است. علیرغم اندازه و جمعیت 
درصدی  0/3هش بزرگترین مناطق اقتصادی اروپا دارد، زیرا دارای مازاد تراز تجاری و روابط صنعتی پایدار است. رکود جهانی منجر به کا

شد. بحران بدهی منطقۀ اروپا نیز وقفۀ آن مشاهده میساک رشد بی 91اقتصاد هلند شد و برای اولین بار بود که چنین اتفاقی در طوک 
 .[5]بر هلند تأثیر گذاشت زیرا کسری بودجه دولت به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی حاال باالتر از حد مورد نیاز اتحادیه اروپا بود 

میلیون نفر  0/0میلیون نفر از  0است. این کالن شهر تقریبا  0ترین شهرهای اقتصادی اسپانیا، یکی از رقابتی4بارسلون پایتخت کاتالونیا
به سرعت رشد  1، بارسلون به عنوان پایتخت تجاری اروپای جنوبی0229از ساک .]6[دهد افراد ساکن در کاتالونیا را در خود جای می

ها این پژوهشی انجام شد و در آن از شرکت 9112بود. در ساک  0های المپیکساک دقیقاً زمانی بود که بارسلون میزبان بازیکرد. این 
توانند مکانی تجاری به حساب آیند؟ در این پژوهش بارسلون از نظر مکان ها شهرها تا چه اندازه میسواک پرسیده شد که به نظر آن

 .[4]سب کرد. همچنین از نظر کیفیت زندگی کارمندان، این شهر مقاوم اوک را به خود اختصاص داد تجاری بودن، رتبۀ سوم را ک

                                                 
1.  Netherland 
2.  Northen European 
3.  Gross Domestic Product (GDP) 
4.  Catalonia 
5.  Spain 
6.  Southern Europe 
7.  Olympic Games 
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در کل، رکود جهانی و بحران منطقۀ اروپا، تأثیرات بدی بر اسپانیا گذاشت. کسری بودجۀ آن به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی در 
ساز و صنایع امالک و مستغالت، وتحادیۀ اروپا بود. به هم ریختن اوضاع ساخترسید که سه برابر میزان مورد نظر ا 9/2به  9101ساک 

ع و سازی صنایها، خصوصیمشکالت مالی زیادی را با خود به همراه داشت و در نتیجه دولت اسپانیا تالش کرد که با کاهش هزینه
طلبی کاتالونیا تشدید گردید. منطقۀ اروپا، تاریخ جدایی . با بدتر شدن بحران[7]اصالح بازار کار، به بهبود اوضاع اقتصاد کمک کند 

شود ر میتتر، صرف تأمین بودجه و حمایت از مناطق ضعیفطلبان باور داشتند که مالیات به دست آمده از اقتصاد مناطق قویجدایی
[8] . 

جایگاه را حفظ خواهد کرد. نیویورک نیز  همین 9190بینی شده است که تا ساک اقتصاد نیویورک بزرگترین اقتصاد جهان است و پیش
یکی از مهمترین مراکز مالی جهان است و به خاطر داشتن تعداد زیادی شرکت خدماتی، معروف است. تولید ناخالص شهری  0مانند لندن

  [9].آید دالر بوده است که باالترین مقدار در ایاالت متحده به حساب می 99/0برابر  9101شهر نیویورک در ساک در کالن
 9112در فوریه ساک  4/9به  9110در پایان ساک  9/0بر نرخ بیکاری نیویورک تأثیر گذاشت و آن را از  9112-9119های رکود ساک

بینی شده بود تحت تأثیر قرار نگرفت. اگر چه نرخ بیکاری در نیویورک بیشتر از میانگین افزایش داد. اما این شهر به آن شدتی که پیش
 wallی های مالاما این بیکاری نسبت به بقیۀ شهرهای آمریکا با سرعت بیشتری جبران شد. دلیل این امر تا حدی کمک ملی بود

street ی آن اهای رسانهرو به رشد آن، بهداشت و بخشفناوری توان به تنوع اقتصاد این شهر، بود. از جمله دیگر دالیل این امر می
 [10].پذیری این شهر داشتند مت و انعطافاشاره کرد که نقش مهمی در مقاو

 

 

 در سه شهر هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورکمتولیان شهر هوشمند  -4

سازی هر شهر در بخش عمومی، خصوصی و موسسات علمی و غیر و مسئولین هوشمندگذاران سیاستدر بعد متولیان شهر هوشمند، 
 علمی مورد توجه قرار گرفته است.

وسعۀ های اقتصادی و تهای شهر هوشمند، وزارت امور اقتصادی است که هدفش ایجاد فعالیتآمستردام، مسئوک اصلی فعالیتدر دولت 
نقش مهمی در شهر هوشمند ایفا  9های اقتصادی کوچک و متوسطشهر به خصوص از حیث دانش، نوآوری و توسعۀ پایدار است. بنگاه

وچک و های کبه عنوان یک شهر هوشمند مشهور شود که شهرت آن از پایین )یعنی از بنگاهکنند و همین منجر شده که آمستردام می
کنند. این ها مشارکت میدر این فعالیت 3های کوچک و متوسط از طریق موتور نوآوری آمسترداممتوسط( به باال ایجاد شده است. بنگاه

را تسهیل  4های فناوری اطالعات و ارتباطاتشهر و شرکت خصوصی است که رابطۀ بین -های عمومیمشارکت نوعی مشارکت بخش
یعنی  -گانهشود که بر اساس یک مدک مارپیچی سهمدیریت می 0کند. موتور نوآوری آمستردام توسط انجمن اقتصادی آمسترداممی

. [11]کالن شهری گردد کند تا باعث توسعۀ اقتصادی این منطقۀ عمل می -همکاری بین موسسات تجاری، نهادهای آموزشی و دولت
شاخۀ فناوری اطالعات و ارتباطات آمستردام که توسط موتور نوآوری آمستردام و وزارت امور اقتصادی سازماندهی شده است، جلسات 

 . [12] کندای جدید مرتبط میرا به صنایع رسانهفناوری گانه برگزار کرده و منظمی را بین سه بخش تشکیل دهندۀ مارپیچ سه
، بزرگترین ارائه دهندۀ ارتباطات از راه دور و KPNکنندۀ برق و نفت، و ، یک مدیر شبکه و توزیع1نوآوری آمستردام با لیاندر موتور

یکی دیگر از انواع  را ایجاد کند. شهر هوشمند آمستردام 0فناوری اطالعات هلند، همکاری کرده است تا شهر هوشمند آمستردام

                                                 
1.  London 
2.  Small and Medium Enterprises (SMEs) 
3.  Amsterdam Innovation Motor (AIM) 
4.  Information Comunication Technology (ICT) 
5.  Amsterdam Economic Board (AEB) 
6.  Liander 
7.  Amsterdam Smart City (ASC) 
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های بخش عمومی و خصوصی است که از موسسات تجاری، دولت محلی، نهادهای تحقیقاتی و ساکنان تشکیل شده است و مشارکت
هدفش این است که منطقۀ کالن شهر آمستردام را به یک شهر هوشمند مبدک سازد. در بخش خصوصی، شهر هوشمند آمستردام رابطۀ 

د. کنها با ارائه خدمات ویدئو کنفرانس از مراکز کاری هوشمند شهر حمایت میتمدارد. این سیس 0های سیسکوبسیار نزدیکی با سیستم
فراهم سازد. این  Schipholها را برای فرودگاه ، نیز با شهر هوشمند آمستردام همکاری کرده است تا سیستم مدیریت داده9امبیآی

هایی که به ا هم همکاری دارند، به خصوص در پروژههای خاص شهر هوشمند آمستردام بدو شرکت سهامی در بخش فناوری پروژه
مربوط  3های مدیریت انرژی مناطق مسکونی و تسهیالت محل کار فناوری اطالعات و ارتباطات مانند مراکز کار هوشمندسیستم

هدف آن افزایش  طراحی شده و 0است. این پروژه با همکاری اتحادیۀ اروپا 4آمستردام یکی از اعضای پروژۀ شهرهای بازشود. می
 1سپاریهای باز در بخش عمومی و حمایت از توسعۀ شهر هوشمند و مشارکت شهروندان است. شهر آمستردام سردمدار جمعنوآوری

هایی که امکان دسترسی )داده 2های بازسپاری، دادهبرای جمع 9است و هدف نهایی آن ایجاد یک پایگاه اروپایی "0های کاریبسته"
های حسگر باز است. پروژۀ شهرهای باز، مدیریت پنج بستۀ کاری دیگر را نیز بر عهده دارند که همه مقدور است( و شبکه به آنها برای

شوند. آمستردام نیز یکی از ( هدایت می00و بولونیا 04، رم03، پاریس09، هلسینکی00، برلین01توسط شش عضو دیگر سازمان )بارسلون
باشد. این گروه، پروتکل شهر را رهبری خواهند کرد. این پروتکل ازمان چند عضوی میاست که یک س 01اعضای جامعۀ پروتکل شهر

د با باشند. آنها سعی دارنهای شهری میهایی برای چالشحلیک شبکۀ جهانی متشکل از شهرهایی است که به دنباک پیدا کردن راه
ای برای درگیر کردن و مشارکت دادن جامعه ارائه ای نوآورانهههای مدیریتی جدید و روشتکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات، مدک

ای هبرای شورای شهر )که بیشتر از همه در کمک به شهرها نقش دارند(، صنعت، دانشگاه و دیگر سازمان دهند. جامعۀ پروتکل شهر
متولیان اصلی موثر در توسعۀ آمستردام به صورت یک شهر  0شکل  .[13] دخیل در تغییر شکل شهر، به راحتی قابل دسترسی است

 دهد.هوشمند را نشان می
 

                                                 
1.  Cisco 
2.  IBM Corporation 
3.  Smart Work Centers (SWC) 
4.  Open Cities 
5.  European Union 
6.  Crowdsourcing  
7.  Workpackage 
8.  Pan- European Platform 
9.  Open Data 
10.  Barcelona 
11.  Berlin 
12.  Helsinki 
13.  Paris 
14.  Rome 
15. Bologna 
16. City Protocol Society 
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 شبکۀ شهر هوشمند آمستردام  -1شکل 

 
عوض شد تا  0، ساختار درونی دفتر شهردار9100عامل و محرک اصلی پروژۀ شهر هوشمند بارسلون، دولت این شهر است. در ساک 

ریزی شهری در زمینۀ توسعۀ پایداری گمارده شود. یکی از پنج معاون شهردار به بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست برنامه
های جامع شهری و مدیریت پروژۀ شهر هوشمند بارسلون ریزی، مسئوک برنامه4در بخش مسکن شهری 3، معاون شهردار9آنتونی وایوز

المللی مسئولین شهرهای هوشمند بود. کنگرۀ جهانی بود. این کنگره، نشست بین 0از مدیران کنگرۀ جهانی شهر هوشمندگردید. او یکی 
در بارسلون برگزار شد، تبدیل به یک کنفرانس جهانی گردید و نشان  9109و  9100های که در نوامبر ساک 1و نمایشگاه شهر هوشمند

 بود. دهندۀ توسعۀ پایدار و نوآوری شهرها 
های فناوری اطالعات و ارتباطات های کارگری به شدت اقدام بارسلون برای استفاده از سیاستها و نهادسطوح مختلف دولت و سازمان

 9119را تأیید و حمایت کردند زیرا از نظر آنان، این کار فرصتی است برای افزایش رقابت محلی و حتی انسجام اجتماعی. در ساک 
 00های کوچک و متوسط، سازمان ارتقای بنگاه01، بخش ارتقاء شغلی2، اتحادیه تجاری کاتالونیا9تحادیۀ تجاری بارسلونبه ا 0شورای شهر

هایی تدوین کند. این توافقنامه، چارچوب و اولویت 9100-9119های را در ساک 03پیوست تا توافقنامۀ اشتغاک با کیفیت 09و دولت کاتالونیا
ده های اصلی شناخته شنامه، فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهارتکرد. در این توافقمیزایی تعیین را برای اشتغاک

 های تجاری کوچک در هماهنگ کردن خوداست که جوانان باید آن را فرا گیرند. همچنین بر اساس این توافقنامه، مشکالتی که بنگاه
 . [14]های بزرگ جهانی مطرح است یکی از مهمترین موانع در ایجاد شرکتبا آن روبرو هستند، به عنوان فناوری با تغییر 

                                                 
1.  Mayor’s Office 
2.  Antoni Vives 
3.  Deputy Mayer 
4.  Urban Habitat 
5.  Smart City World Congress 
6.  Smart City Expo 

7.  City Council 
8.  Trade Union of Barcelona 
9. Trade Union of Catalonia 
10. Department for the Promotion of Work 
11.  The organization that promotes SMEs 
12.  Government of Catalonia 
13.  Agreement for Quality Employment  
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های شهر هوشمند بارسلون را تشکیل های کوچک و متوسط مرتبط با فناوری نیز بخش مهمی از برنامهجذب و همکاری با بنگاه
یک آژانس توسعۀ محلی  Barcelona activeرا بر عهده دارد.  Barcelona Activaدهد. شورای شهر بارسلون مدیریت می

های عمومی و خصوصی را از بین ببرد. این آژانس است که با جذب شرکا در زمینۀ فناوری و تجارت بر آن است تا شکاف بین بخش
 ایهپسند بودن شهر و کیفیت باالی زندگی تأکید دارد. برنامهمحلی بیشتر با بعد کارآفرینی شهر هوشمند مرتبط است و بر تجارت

شرکت  032پروژۀ جدید را پشتیبانی کرده،  9411، این آژانس بیش از 9100اند. در ساک آمیز بودهتوسعۀ اقتصادی این آژانس موفقیت
های آموزشی کارآفرینی برپا کرده و برای حدود نفر، دوره 04111در پارک فناوری و مرکز رشد تجاری خود تأسیس کرده و برای حدود 

است.  Cibernariumهای این آژانس، . یکی از موثرترین برنامه[15]ت پیشرفت شغلی ارائه داده است نفر نیز خدما 90111
Cibernarium ها را به صورت عملی به افراد و شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطاتنوعی خدمات شهری است که مهارت

 . [14]دهد آموزش می
 "0مندپردیس شهر هوش"ابتکارات شهر هوشمند، حوزۀ نوآوری و پارک فناوری آن است که به آن ترین یکی از مهمترین و شناخته شده

در شورای  9111شود که در ساک مدیریت می @22شود. این پروژۀ توسعۀ مجدد شهر توسط جامعه شهری نیز گفته می @22یا 
محور های دانشه یک فضای کاربردی جهت فعالیترا ب Poble Nouشهر بارسلون ایجاد گردید و دویست هکتار از محلۀ صنعتی 

، همانطور که از اسمش پیداست، بخشی از شهر را به عنوان یک 9و رشد و پرورش تجارت تبدیل کرد. آزمایشگاه شهری بارسلون
 .[16]شود اداره می Barcelona @22قرار گرفته و توسط جامعۀ شهری  @22آزمایشگاه شهری درآورده که درون محدودۀ 

زمایشی های آنیاز بارسلون هستند فضایی را برای برنامههای پیش از بازار که موردآزمایشگاه شهری، به منظور تست کردن فناوری
 . [17]کند و هدفش از این کار ایجاد نوآوری و کاهش زمان ورود به بازار است فراهم می

های مبتنی بر فناوری اطالعات و راتباطات برقرار عمیقی با شرکتبارسلون در حین تبدیل شدن به یک شهر هوشمند بزرگ، روابط 
. همچنین ]18[به همکاری با بارسلون پرداخت  3کرده است. سیسکو از طریق چندین پروژۀ فرعی و اقدامات جوامع متصل + هوشمند

موسسه اخیراً به عنوان مرکز آموزشی برای مناطق مسکونی را طراحی کند. این  4با این شهر همکاری کرد تا موسسۀ فناوری بارسلون
تواند رقی میبه چه طفناوری شود که و موسسه تحقیقاتی بارسلون معرفی شده است. در این موسسه به بررسی این مسأله پرداخته می

ی، انسانگیری از منابع زندگی شهری را بهبود داده و از طریق مشارکت با بخش خصوصی، خدماتی را ارائه دهد. سیسکو با بهره
های بنیادی و مطالعات موردی، نه تنها مهمترین متصدی موسسه فناوری بارسلون برای مناطق مسکونی ای، هزینههای شبکهزیرساخت

 .[19]باشد های این پروژه نیز میاست بلکه یکی از سرپرست
. پروتکل شهر عالوه بر اینکه مرکزی ایفا خواهد کرد 0این منصب سرپرست بودن، شبیه به نقشی است که سیسکو در پروتکل شهر

گذارند بلکه یک سیستم استاندارد جهانی های خود در زمینۀ شهر هوشمند را به اشتراک میاست که در آن شهرهای مختلف موفقیت
شود که تقویت می 1کند. رابطۀ بین بارسلون و سیسکو از طریق مرکز نوآوری سیسکوهای شهر هوشمند را تعیین میاست که مولفه

های . از جمله دیگر مسئولیت[19]هایی در نظر گیرند برنامه @22ساز در وکنند تا برای ساختکارمندان سیسکو در آن تالش می
 Cisco’s Urban Platform Reference Architectureساخت شبکۀ فیزیکی به نام مرکز نوآوری این است که یک زیر

شود که در آن امکان نصب وسایل متحرک و های عمومی شهر اجرا میها و فضاه از خیابانساخت در آن دستتأسیس کند. این زیر

                                                 
1.  Smart City Campus 
2.  Barcelona Urban Lab 
3.  Smart+Connected Communities 
4.  Barcelona Institute of Technology (BIT) 
5.  City Protocol 
6.  Cisco Innovation Center 
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. به عالوه سیسکو در توسعه دادن و تست کردن خدمات جدید نیز موثر و مفید است، از شبکۀ اتوبوس ]18[ها وجود داشته باشد حسگر
 . ]19[طریق فناوری اطالعات و ارتباطات یا افرایش تعامالت اجتماعی از  9گرفته تا اینترنت محل 0هوشمند

المللی هم همکاری دارد. بارسلون نیز مانند آمستردام یکی از اعضای پروژۀ های بینبارسلون عالوه بر بخش خصوصی با سازمان
-یشگاهمسئوک پروژۀ بستۀ کاری آزما Barcelona Activaشهرهای باز است و سرپرستی چندین بستۀ کاری آن را بر عهده دارد. 

نیز که یکی از  ESADEهای حسگر باز را بر عهده دارد و مسئولیت پروژۀ شبکه Pompeu Fabraدانشگاه  است، 3های شهری
. بارسلون یکی از [20]کند ها را هدایت میهای کاری شهرهای بازرگانی مشهور در بارسلونست، پروژۀ نوآوری باز در بستهدانشکده

پشتیبانی  4است که توسط برنامۀ حمایت از سیاست فناوری ارتباطات و اطالعات کمیسیون اروپا iCityهای پروژۀ هماهنگ کننده
سیستم نوآوری باز است که بتواند با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات عمومی شود. هدف این پروژه ایجاد یک اکومی

ای هو ارتباطات شهرهای شرکت کننده در دسترس اشخاص ثالث به خصوص بنگاههای فناوری اطالعات ارائه دهد. بدین منظور، شبکه
قابل دسترسی  iCityهای باز کنند که در فروشگاه برنامهافزارهایی را تولید میگیرد و این اشخاص ثالث نرمکوچک و متوسط قرار می

 دهد.هوشمند را نشان میمتولیان اصلی موثر در توسعۀ بارسلون به صورت یک شهر  9. شکل [21]باشد 

 

 
 شبکۀ شهر هوشمند بارسلون  -2شکل 

های فناوری اطالعات و حلو مدیران او اولین کسانی بودند که به فکر استفاده از راه 0شهردار میکائیل برومبرگدر شهر نیویورک، 
-یکی از نمایندگی NYC Digitalداشتند.  ارتباطات در شهر نیویورک افتادند. آنان بسیار بر خدمات شهری بر مبنای فناوری تأکید

با بخش خصوصی ارتباط مستقیم برقرار کرده تا خدماتی را در بخش عمومی ارائه دهد که  1های امور رسانه و سرگرمی شهرداری
برای دیجیتاک کردن نیویورک طراحی کرد که  0ای، نقشه9100تر شدن ارتباطات دیجیتالی گردد. این نمایندگی در ساک باعث آسان

                                                 
1.  Smart bus network 
2.  Internet of the neighborhood 
3.  Urban Labs Workpackage 
4.  European Commission’s Information and Communication Techniloies Policy Support Programme 
5.  Mayer Michael Bloomberg 
6.  Mayer’s Office of Media and Entertainment 
7.  Roadmap 
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جهان  0توانست به بزرگترین و مهمترین شهر دیجیتاکها نیویورک میهایی را نشان داده بود که با استفاده از آندر آن مسیرها و روش
 [22].مشارکت و صنعت  تبدیل شود. به این منظور چهار نوع دستاورد فناوری را در چهار گروه پیشنهاد کرد: دسترسی، دولت باز،

ها توانسته بودند را اثبات کردند زیرا آنفناوری مدیران بلومبرگ یک ساک بعد از چاپ این نقشه پایبندی خود به این سیاست مبتنی بر 
 ددرصد اهداف خود از جمله ارتقای بخش دیجیتاک شهر از طریق برگزاری مسابقات و اهدای جوایز دست یابن 91در این یک ساک به 

.[23]  
ها را در اشاعۀ کاربرد نیویورک نیز یک نمونه از مواردی است که اهمیت نقش شهرداری 9سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور

سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور مسئوک به روز کردن فناوری دولت، افزایش  دهد.فناوری اطالعات و ارتباطات نشان می
تر و ایجاد همکاری با سردمداران های کسب سواد دیجیتالی برای ساکنان شهر نیویورک، برقراری امکان حکمرانی شفافتفرص

میلیون  441فناوری برای ارائه بهتر خدمات در پنج قسمت شهر است. سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور توانست با بودجۀ 
میلیون توریست خدمات ارائه دهد. به طور  01میلیون شهروند و  9شرکت تجاری،  931111اک به دالری که در اختیار داشت هر س

خالصه سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور منبع استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات شهر نیویورک است. شایان ذکر 
اطالعات  های مبتنی بر فناوریشود اما دارای بسیاری از سیاستنمیاست علیرغم اینکه نیویورک به عنوان یک شهر هوشمند شناخته 

خورد. اولین اقدامات و ابتکارات سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات است که در شهرهای هوشمند آمستردام و بارسلون نیز به چشم می
هایی برای ترویج باند پهن، خدمات ارتباط از راه دور، و ، برنامه3و ارتباطات از راه دور، عبارت بودند از پورتاک داده باز نیویورک

CITIServe ری ساخت فناوسازی زیرهای مختلف از طریق بهینهها میان نمایندگیای است برای تسهیل اشتراک دادهکه برنامه
ی را در زمینۀ فناوری اطالعات در حالی که سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور خدمات موثر و معتبر [23].اطالعات شهر 

فقط مسئوک افزایش  4کند، شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورکهم برای شهروندان و هم برای موسسات تجاری فراهم می
های کوچک و متوسط از سوی دیگر شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک از بنگاه رشد اقتصادی بخش خصوصی است.

از  ها نقش مهمی را در حفظ شهر به عنوان یکیهایی که با فناوری و رسانه سروکار دارند، زیرا آنبه خصوص بنگاه کند،پشتیبانی می
های سنتی مدیون شهر نیویورک است و نمایند. نیمی از سهام بازار ایاالت متحده در زمینۀ رسانهپیشگامان نوآوری در جهان ایفا می

اند. شغل شده 311111ها باعث ایجاد میلیارد دالر است. همچنین این بخش 31فناوری آن حدود های رسانه و درآمد ساالنۀ بخش
های سنتی دارد این شهر کمتر از نیمی از بازارهای رسانه جدید و دیجیتاک را از آن خود کرده است ای که در زمینۀ رسانهعلیرغم سلطه

ها با د. آنها نیز رشد کنسهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک در این زمینهامید است که نیویورک بتواند با همکاری شرکت  [24].
شهر نیویورک را به یکی از  9191را شروع کردند با این هدف که تا ساک  Media.NYC.2020پروژۀ  9112کمک هم در ساک 
 وکار داشت بر چهار حوزۀ اصلی متمرکزای جهان تبدیل کنند. این پروژه که به طور اخص با رسانه سرهای رسانهبزرگترین پایتخت

ها عبارتند از: ارتباط، نوآوری، استعداد و آموزش و تبدیل های مختلف شهر هوشمند بودند. این حوزهشده بود که قابل استفاده در برنامه
وان تید که از آن جمله میهای داخلی و خارجی. در نتیجۀ این پروژه، چندین طرح اجرا گردالمللی برای شرکتشهر به یک دروازۀ بین

ا هافزارها که بهترین و جدیدترین برنامهاشاره کرد. در این طرح به آن دسته از طراحان نرم NYC BigApps Competitionبه 
 NYC Venture Fellowsها، های باز دولت طراحی کردند جوایز نقدی داده شد. یکی دیگر از این طرحرا از طریق استفاده از داده

 Media.NYC.2020کرد. سومین طرحی که با حمایت های بعدی کارآفرینان فراهم میای را برای نسلهای ساالنهد که بورسبو
کرد. ها صادر میبود که برای خرید تجهیزات فناوری، اوراق قرضه برای شرکت 0انجام شد برنامۀ اوراق قرضه فناوری و رسانه

                                                 
1.  Digital City 
2.  Department of Internet Technology and Telecommunications (DoITT) 
3.  NYC Open Data portal 
4.  New York City’s Economic Development Corporation (NYCEDC) 
5.  Media and Tech Bond Program 
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بود که هدفش ایجاد  Request for Expressions of Interests، طرح Media.NYC.2020ترین طرح بلندپروازانه
با همکاری موسسۀ فناوری  0دانشگاه کرنل .]25[یک پردیس تحقیقاتی در حوزۀ علوم کاربردی و مهندسی در شهر نیویورک بود 

Israel-Technion9یک پردیس مدرن و به روز روی جزیرۀ روزولتمیلیون دالر دریافت کرد تا  011ای را برنده شد و ، مزایده 
س فناوری، های اصلی پردیبسازد. درست همانطور که بارسلون روی کارآفرینی بسیار متمرکز شده بود در نیویورک نیز یکی از مولفه

رش و صنعت فناوری به عالوه رابطۀ بین آموزش و پرو [22].کارهای جدید بود ومیلیون دالری برای ایجاد کسب 001تأمین بودجۀ 
نامیده شد. این پردیس در فضای اداره پراکنده شده و به  3کار آموزشیو، کسبCornell NYC Techچنان قوی است که 

های نیویورکش را به مدارس هدیه کرده فوت مربع از زمین 91111باال اجاره داده شده است. گوگل هم فناوری های دارای شرکت
 [26].است 

های شهر هوشمند دید. را در طرح 4امبیهای بزرگ سیسکو و آیتوان تأثیر شرکتنیز همچون آمستردام و بارسلون میدر نیویورک 
یک نقطۀ جدید دسترسی به  go-the-Onرا طراحی کند.  go-the-onهمکاری کرده تا  0نقل شهریوسیسکو با مقامات حمل

های سیسکو برای نمایش رسانه، ویدئوهای پخش زنده و اطالعات پایگاه اطالعات صفحه نمایش لمسی تعاملی است که از یکی از
همکاری خود را با شهر آغاز کرد و یک مرکز کنترک جرم به نام  9111ام در ساک بیکند. آینقل در زمان واقعی استفاده میوحمل

 on"کرد. در این طرح از مدک تجاری طراحی  0در زمان واقعی برای ادارۀ پلیس نیویورک 1مخزن اطالعات مربوط به جرایم

demand" ۀ ام به نهاد توسعبیهای ادارۀ پلیس نیویورک استفاده شد. اخیراً آی)به معنای در هنگام درخواست( برای منابع و داده
رشیدی شهر و برای تحلیل ظرفیت انرژی خو 2افزار مرکز عملیات هوشمندپیوسته تا از نرم 9های نیویورکاقتصادی یکی از دانشگاه

 [27].بررسی استعداد بازار انرژی خورشیدی آن استفاده کند 
یا پروژۀ شهرهای باز ارتباطی ندارد. نیویورک  iCityهای اروپایی نیویورک نیز یکی از اعضای جامعه پروتکل شهری است اما با طرح

برای  NYCکند بلکه از سرواژۀ بر خالف بارسلون و آمستردام، از عنوان شهر هوشمند به عنوان یک فعالیت تبلیغاتی استفاده نمی
، NYCهر ، نقشۀ شNYCکند، مانند: تقویم فرهنگی های مختلف مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده میطرح

NYCStat ،Madia. NYC.2020 دیجیتاک ،NYC و جوامع پیوسته ،NYC بنابراین به جای استفاده ازکلمۀ شهر هوشمند .
ف کند. در حالی که بر خالهای مبتنی بر فناوری خود از نام خود شهر به تنهایی استفاده میکه معنای متغیری دارد برای سیاست

های فناوری نیویورک کسب منافع اقتصادی بوده است، اما هدف اصلی این ات، انگیزۀ بیشتر برنامههای فناوری اطالعات و ارتباططرح
های باز است. اگرچه سیم( و دادهها افزایش مشارکت اجتماعی و مشارکت عمومی از طریق استفاده از تجهیزات متحرک )بیبرنامه

لون و نیویورک بر کارآفرینی بوده است اما همکاری با فناوری در سطح ویژگی اصلی آمستردام توجه به توسعۀ پایدار و تمرکز بارس
متولیان اصلی موثر در توسعۀ نیویورک به صورت یک شهر  3شهروندی باعث شده که نیویورک از دو شهر دیگر متمایز شود. شکل 

 دهد.هوشمند را نشان می

                                                 
1.  Cornell University 
2.  Roosevelt Island 
3.  Educational Start-up 
4.  IBM 
5.  Metropolitan Transportation Authority (MTA) 
6.  Crime Information Warehouse 
7.  New York Police Department (NYPD) 
8.  City University of New York (CUNY) 
9.  Intelligent Operations Center 
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 شبکۀ شهر هوشمند نيویورک -3شکل 

 
 
 
 

 هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورککانون توجه سه شهر  -5

 های سه شهر در راستای تحقق هوشمندسازی آن شهر تحلیل شده است.در بعد کانون توجه شهر هوشمند، پروژه
ات انداز کلی از پیشرفت، بیشتر بر کاربرد فناوری اطالعهای مبتنی بر فناوری برای ایجاد یک چشمآمستردام، به جای استفاده از پروژه

تر توسعۀ پایدار محیطی متمرکز شده است. در طی چند و هدف کلی 0انتشار دی اکسید کربن کاهش برای نیل به هدف ارتباطاتو 
ت و های فناوری اطالعادهۀ گذشته، آمستردام در زمینۀ محیط زیست پیشگام بوده است اما پروژۀ شهر هوشمند آن، نشان از تاکتیک

اربرد کند که منجر به کهایی را تست میبه تازگی ابداع کرده است. شهر هوشمند آمستردام، فناوری ارتباطات جدیدی دارد که این شهر
 31مورد از  93کنند. در حقیقت هایی می شود که دولت محلی، نهادهای تحقیقاتی و شهروندان را درگیر میموثر منابع طبیعی در پروژه

شاعۀ ا ت بر توسعۀ پایدار محیطی و کاهش انتشار دی اکسید کربن متمرکز شده اند.ای که شهر هوشمند آمستردام اجرا کرده اسپروژه
-است که هدفش طراحی خیابان 9های مشهور شهر هوشمند آمستردام، یعنی پروژۀ خیابان اقلیمیگرایی نیز یکی از پروژهمحیط زیست

ای هسازی انبارهای ساختمانبرو است بازسازی و مقاومهای اصلی که آمستردام با آن روهای مرکز خرید پایدار است. یکی از چالش
 صرفم های فرهنگی، به هدف خود که کاهشباشند زیرا باید تالش کند در عین حفظ این میراثها تاریخی میموجود است که اکثر آن

های تاریخی هم بتواند ساختمان را طراحی کرد تا 3های سبزانرژی است نیز دست یابد. آمستردام برای نیل به این هدف، پروژۀ کاناک
. پروژۀ خیابان اقلیمی نیز ]28[شود  4های شهربهره بگیرد که باعث کاهش کربن در رشته کاناکهایی فناوریرا حفظ کند و هم از 

دهد. این پروژه بر آن است تا خیابان مشهور را ارتقا می 0گراییهای آمستردام است که محیط زیستیکی از مشهورترین پروژه

                                                 
1. CO2 
2.  Climate Street 
3.  Green Canals 
4.  City’s Canal Ring 
5.  Environmentalism 
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Utrechtsestraat های توسعۀ پایدار تبدیل کندحلپر از مغازه و رستوران است را به مدلی برای راه را که در مرکز شهر واقع شده و 
 اری و مناطق مسکونیبرای موسسات تج مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطاتهای فناوری. در عین حاک دولت محلی فقط از [29]

هری، های شکند. بلکه پروژۀ سومی توسط شهر هوشمند آمستردام تعریف شده که سعی دارد با نظارت بر ساختماناستفاده نمی
ه توسط ای کهای مبنایی را ارائه دهد. شهرداری آمستردام به دنباک این است که خنثی از کربن شود و سیستم مدیریت انرژیمقیاس

های انجام شده . دامنۀ پروژه[30]کند گیری پیشرفت کار را فراهم مییک شهر هوشمند آمستردام، طراحی شده امکان پیلیاندر، شر
نمایند. این متصدیان از شهر توسط شهر هوشمند آمستردام بسیار متنوع است اما با این وجود همگی اهداف مشترکی را دنباک می

گیرند تا بتوانند با کمک آن به هدف نهایی خود نوآورانۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بهره میهوشمند به عنوان ابزاری برای کاربرد 
شان در آمستردام با توسعۀ پایدار رابطۀ نزدیکی دارد، ن "هوشمند"که رشد اقتصادی و فیزیکی پایدار است، دست یابند. این که اصطالح 

نوان سردمدار توسعۀ پایدار را به کانون توجه جدیدش یعنی استفاده از فناوری دهندۀ این است که این شهر سعی دارد شهرت خود به ع
ده بود از المللی شناخته شگرایی که به عنوان یک واقعیت بیناطالعات و ارتباطات مرتبط سازد. رابطۀ بین آمستردام و محیط زیست

فناوری  ها، بر اساسی خاصی داشتند طوری که شرکتها با هم هماهنگطریق دولت محلی و بخش خصوصی بیشتر تقویت شد زیرا آن
دادند که مکمل اهداف توسعۀ پایدار این شهر بود و به توسعۀ پایدار آن کمک هایی را ارائه میاطالعات و ارتباطات، محصوالت و پروژه

 های سبز شهر گردید. کرد. تبدیل آمستردام به یک شهر هوشمند باعث ارتقای سیاستمی
زش بر منافع کند، اما بیشتر تمرکرسلون نیز مانند آمستردام از اقدامات صورت گرفته در حوزۀ ذخیرۀ انرژی بسیار پشتیبانی میاگر چه با

ند، در کاقتصادی ناشی از کارآفرینی در شهر است. بارسلون با صراحت بیشتری نسبت به آمستردام و نیویورک از کارآفرینی حمایت می
 گیرد. یکی از اهداف مهمنیویورک، حمایت از کارآفرینی بنا بر اهداف خاصی به صورت مخفیانه صورت می حالی که در آمستردام و

سسات خواهد شهر را به مواست. همچنین میفناورانه بارسلون تغییر هویت اقتصادی شهر از یک هویت صنعتی به یک هویت فنی و 
. این فرآیند برندگذاری [31]شوند ر اساس دانش و اطالعات مدیریت میمحورند یعنی بتری مرتبط سازد که دانشتجاری ارزشمند

و ایجاد یک  @22بندی مجدد مستلزم منطقه -جدیدفناوری یعنی تغییر بارسلون از یک مرکز تولیدی صنعتی به یک قطب  -مجدد
 . [14]ای جدید است پایگاه تولیدی و حرفه

درصد آن در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات،  91های جدیدی ایجاد شده که شغل، 9112و  9111های در این منطقه در بین ساک
 @22تنها وظیفۀ مدیریت پارک فناوری  Barcelona Activaدرصد در بخش رسانه بوده است.  00درصد در بخش طراحی و  94

کرده که اطالعات و ابزاری را در اختیار ایجاد  Barcelona Business Landingرا بر عهده ندارد بلکه یک پایگاه آنالین به نام 
های های پیشنهاد شده به این شرکت. فرصت[32]های تجاری خود را در بارسلون شروع کنند دهد تا بتوانند فعالیتکارآفرینان قرار می

های جدید کاروو مرکز رشد کسب Cibernium، @22، یک ساختمان چند منظوره در Media TICنوظهور زیاد است. ساختمان 
ها قرار نیز مراکز شهری دیگری را برای نوآوری و کارآفرینی در اختیار آن Almogaversاز جمله این موارد هستند. کارخانۀ تجاری 

 101ها بیش از پنجاه میلیون یورو است و هر ساک حدود شرکت وجود دارد که درآمد ساالنۀ آن 001داده است. در مرکز رشد بیش از 
های تجاری درصد شرکت 01شود. های خارجی نیز بسیار تأکید میالمللی و جذب استعدادکنند. البته بر حضور بینلق میفرصت کاری خ

خارجی  9100در ساک  9درصد کارمندان کارخانۀ تجاری آلموگاورز 09کنند و الملل تجارت میدر سطح بین 0پارک فناوری نرد بارسلون
اینکه از کاهش انتشار دی اکسید کربن به عنوان مقیاس موفقیت استفاده کند، معیار موفقیت را افزایش . بارسلون به جای [33]اند بوده

های خارجی به اند. این شهر با وارد کردن استعدادداند که به این شهر نقل مکان کردههایی میهای شغلی و تعداد شرکتفرصت
کنند، سرمایۀ انسانی را افزایش داده است. شهر هوشمند بارسلون به یخصوص کارگران بسیار ماهری که به صنعت فناوری کمک م

                                                 
1.  Barcelona Nord Technology Park  
2.  Almogavers Business Factory 
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ای هشدت با اقتصاد هوشمند پیوند خورده است به خصوص با آن اقتصاد هوشمندی که مبتنی بر کارآفرینی ایجاد شده از طریق زیرساخت
 فناوری اطالعات و ارتباطات باشد. 

شوند. سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور با رکت اجتماعی مدیریت میهای شهر هوشمند از طریق مشادر نیویورک طرح
های فیبر نوری در مناطق های عدالت اجتماعی مانند توسعۀ شبکهدر بسیاری از پروژه Time Warner Cableمشارکت شرکت 

سپاری مختلفی را معرفی کرد از جمله های جمع، طرحمحروم همکاری کرده است. سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور
Change By Us  وNYC Share دهند که به عنوان دو پایگاه آنالین، به اعضای جامعۀ فناوری و شهروندان این امکان را می

دیجیتاک تر شهر همچنین نقشۀ جامع [23].که به نیویورک دسترسی پیدا کرده، مشکالت را حل کرده و منجر به پیشرفت آن شوند 
های فناوری شهر تأکید دارد. چهار مورد از پنج هدف ذکر شده، با پیوستن به جامعه رابطه نیز بر گرایش و تمایالت اجتماعی طرح

هر بر های موجود در شمستقیم دارند: دسترسی، آموزش، دولت باز و مشارکت. نقشۀ شهر دیجیتاک اولین سند از این نوع بود و پروژه
برای مشارکت  0تر عبارتند از: پخش جعبه ابزار دیجیتاک شهروندیگذاشتند. برای مثاک در هدف مشارکت، اهداف فرعیمی این سند تأثیر

آنالین با دولت و برگزاری جلسات مداوم شنود در سراسر پنج منطقه برای ترغیب و جذب نظرات عمومی. حتی در حوزۀ صنعت نیز 
ز های توسعۀ نیروهای کاری برای حمایت ابندی شوند برای مثاک بر اساس بسط برنامهلویتشهروندان باید بر اساس اهداف مختلف او

  [22].تنوع در بخش دیجیتاک 
از نظر شهر نیویورک، وجود فناوری اطالعات و ارتباطات به تنهایی کافی نیست. قابلیت استفادۀ گسترده در این شهر خیلی مهم تلقی 

زیکی های فناوری نیویورک خیلی فید خود را به عنوان یک شهر مبتنی بر فناوری بشناساند. سیاستدهشود زیرا به آن امکان میمی
 Landmark های باز متمرکز شده است. برای مثاک سیاست نیستند بلکه بیشتر بر کاربرد ابزار و تجهیزات قابل حمل و داده

Legislationهایی را در اختیار افراد قرار دهند طریق یک پورتاک شهری، دادهاز  9109های شهری موظفند تا ساک که در آن آژانس
که برای ماشین )کامپیوتر( قابل خواندن باشد. با توجه به نقش برجستۀ شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک در سیاست 

نایع افزایش رشد اقتصادی ص های شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک برایآور نیست. تالشفناوری این امر خیلی تعجب
کارهای جدید در نیویورک رونق پیدا کنند. از جمله دالیل هوشمند شدن شهر نیویورک وای و فنی باعث شده است که کسبرسانه

  [34].توان به شهرت آن و رقابتی بودنش از نظر اقتصادی اشاره کرد می

 

 ویکرد فناوری اطالعات و ارتباطاتیابی به شهر هوشمند با رشهر مشهد؛ ایده دستکالن -6

شود. ی شناخته میمرکز استان خراسان رضوعنوان واقع است و به یرانمربع در شماک شرق ا یلومترک 399مساحت  شهر مشهد باکالن
هجری  0329پایتخت ایران بوده است و بر اساس برآوردها در ساک  یالدی(م 0031-0021مشهد در زمان حکومت سلسله افشاریان )

 [35]. از لحاظ وسعت و جمعیت نیز بعد از تهران قرار دارد میلیون نفر رسیده است. 3شمسی جمعیت آن به حدود 
شماک،  ،یریپذیبآسست. مناطق محروم و ا روبرو یرسم یرو اسکان غ ینینشیهحاش یدهبا پدایران  یشهرهاکالن یرمشهد همچون سا

 یاندر م ینامتعارف حت هایهمحل از یریدر برگرفته و عالوه برآن مجمع الجزا را یشهر مذهب ینا یشماک شرق، شرق و جنوب شرق
 قرار دارد. یبحران یطدر شرا 4نفوذناپذیری، و 3ناپایداری، 9یدانگریزسه شاخص مشهد در خورد. یبه چشم م یزن یننشمناطق مرفه

 ینشهر در ا یتدرصد جمع02درصد از مساحت شهر مشهد را به خود اختصاص داده است که  9فرسوده در شهر مشهد حدود  یهابافت
 یزن یتصادو اق ی، فرهنگیها، به لحاظ اجتماعشاخص ینباشند و کارشناسان معتقدند که بافت فرسوده عالوه بر ایها مستقر ممحدوده

                                                 
1.  Digital Citizen Toolkits 

 کوچک بودن قطعات و ابعاد امالک 2

 هابودن سازه یرپایداراستحکام الزم و غنداشتن  3

 (یرساختیو ز یمناسب )امداد یرسانفراهم نبودن امکان خدمات 4
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کنی آن س در یشهر یدستانو ته ییروستا ینهستند که عمدتاً مهاجر ییها، که بافتیرسم یرغ یهاگاهسکونت دچار مشکل است.
 یزیربدون مجوز و خارج از برنامهها، اند. این بافتمشهد را به خود اختصاص داده یتدرصد جمع 39و درصد از مساحت  03 اند،گزیده
و  یبدکال هاییژگیو از نظر و یتعمدتاً فاقد سند مالک .انددهآم ( به وجودیلیتفص جامع و یها)طرح یتوسعه شهر یو قانون یرسم

  [35]. باشندیکمبود م دچار یداًفرسوده شد یهاهمانند بافت یشهر یهاساختیرخدمات و ز از یبرخوردار ینو همچن یطیمحیستز
 0019، و 0304، 0439، 0999اهواز به ترتیب کیلومتر و با شهرهای مهم اصفهان، تبریز، بندرعباس، و  924فاصله شهر مشهد با تهران 

 باشد.کیلومتر می
( ینتیرت ز)به صو یچرم صنعت ینو خشکبار و همچن یلزعفران، زرشک، نبات، آجکاالهایی مانند  یبر رو یشترمشهد بشهری اقتصاد 

محصوالت مهم  یگرشهر هستند. از د ینا ییاز منابع درآمدزا هایستو تور یزائران حرم رضو ینچن. هماستوار استو صنعت فرش 
 یی،اغذ یعصنانیز مشهد این شهر موجود در عمده  یعصنا .نام برد یزیغالت، چغندر قند و محصوالت جالتوان از میمشهد  یکشاورز

مشهد  یعدرصد صنا 41حدود  یانم ینکه از ااست  یدست یعو صناسازی و قطعه یفلز یعصنا ی،مصالح ساختمان یدپوشاک، چرم، تول
کالن  یهادر بخش پروژه گذارییهسرما یراخ یهادر ساک ینهمچن [36]. است یدست یعو صنا یفلز یعصنا یی،غذا یعمتعلق به صنا

 .است مسافر یلیونم 03از  یشب یرایدر فصل تابستان پذ طبق آمار منتشر شده مشهد .استیافتهرونق  ی در این شهرتجار-یادار
 .استشهرهای ایران )قم، شیراز، تهران، تبریز، و اهواز( مقایسه شدههای شهری مشهد با دیگر کالنشاخصدر تصویر زیر برخی 

 
 

 .گذاری و بسترسازی برای ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آغاز کرده استهجری خورشیدی سیاست 91شهرداری مشهد از اوائل دهه 
 یهادانش یو کاربر توسعه کالن یهابرنامه یشهر هوشمند مشهد در راستا یجادا یبرا نهاداین  یهایزیردغدغه و برنامهاکنون هم
 در کشور قرار دارد. یننو

 شهر هوشمند که دستاورد یدو بعد یایبه دن یو امروز یسنت شهرهای یبعد یک یایبه مفهوم شهر هوشمند و گذر از دن یابیدست
 یهشو پژو یساختار علم یجادمن اض یبرنامه راهبرد یناست. ا یبرنامه راهبرد نیازمند است، یو ارتباط یاطالعات یننو یهایفناور
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و توسعه  یزسایادهاجرا، پ یمناسب برا یها ینهآن، زم یبرا ییو اجرا یاتیمدک و برنامه عمل ینو تدو طراحی مساله و یقدق یینتب یبرا
ری راه مبتنی بر فناو درستی رویکرد تدوین سند راهبردی و نقشهد بهشهرداری مشهد برای ایجاد شهر هوشمن .یدنمامی آن را فراهم

رویکرد علمی به تعریف موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این  ،اطالعات و ارتباطات را برگزیده است. در تدوین این سند
 داخلی یهاوسعت، شکل و کارکرد سازمانع، ضاز موقع، مو یشهر یسبک زندگ ی،به طور سنتو گذشته  درتوان گفت که اساس می

اخل در د یاقتصاد و یاجتماع پیچیده ، ظهور مسائل گوناگون ویتجمع یشاما به موازات توسعه شهرها، افزا .کردیشهرها گفتگو م
 یقدق لیتحلو باعث  یافتهدست  یابه ابعاد تازه شهری یایجهان، جغراف یاقتصاد یستمبزرگ جهان سوم به س یشهرها و ورود شهرها

 یصاداقت یشهرها به همراه مسائل اجتماع یریپذیتجمع امروزه است. شده یشهر یدر قلمرو سبک زندگ یو اجتماع یاسیس یطشرا
 دهیدر شهرها د یستماوک قرن ب یمهبه وجود آورده است که با آنچه در ن ییشهرگرا و ینیاز شهر، شهر نش یاتازه ها، شکل کامالًآن
 یمناسب یشهر یستز یطتا مح یابدب یاتازه یابعاد و قلمروها یدبا یزن یشهر یایاست که جغراف روشن دارد. یاریبسشد، تفاوت یم

 یمصرف یجهان سوم، نه تنها مکان سودآور، بلکه مرکز پخش الگوها یها در شهرهاکارکرد انسان .فراهم آورد شهرها ساکنان یبرا
 یجتماعا فیزیکی، از جهات ین،الت یکایو آمر یقاییآفر یایی،آس یشهرها یسطوح باال یجهدر نت .جهان سوم است یهاملت یبرا غرب

در عمل، فاقد فرهنگ استفاده،  دارد، یایشرفتهکه اگر چه در ظاهر، چهره پ یدآیدر م یجهان یبه صورت مدک مادرشهرها ی،و اقتصاد
 جهان غرب است. یدیتول یهایتقدرت و توان فعال
به صورت خدمت  یکیالکترون یشهرها یریشکل گ یو در عصر انقالب اطالعات و ارتباطات، بسترها 0یعه اطالعاتدر چارچوب جام

در تمام ساعات شبانه روز بود  صورت برخطهشهروندان ب یازمورد ن خدمات یهنوع شهرها، ارائه کل ینا ی. هدف اصلیدفراهم گرد 9محور
انجام  یو ادار یخدمات مال ینتر یچیدهو اتالف وقت، پ ینههز ینبا کمتر ،ارتباطات اطالعات و یبر فناور یمبتن یابزارها یقتا از طر

 شود.
هروندان آن به ش رویکرد نوع یلدلهاما ب ،کرده بود یجادا یو اقتصاد یدر حوزه رفاه اجتماع یکه جامعه اطالعات یمثبت یامدهایوجود پ با

 ی،او حرفه یدر محافل علم یپس از مدت شهر، یو انسان یفکر یهایهها به عنوان سرماانگاشتن آن یدهو ناد یرندگانگیسدر قالب سرو
از تعامل شهروندان و شهر  یناش یهاارزش افزوده یشطور عمده بدنباک افزاهجامعه ب این .یدمطرح گرد 3وع جامعه دانش محورضمو
هروندان شهر و ش یانچرخه متقابل م یکشهر دانش محور است که در  یافته یمفهوم تجل یبه نوع هوشمند راستا، شهر ینباشد. در ایم

 متفاوت است. یکیپردازد و اساسا با شهر الکترون یبه ارائه خدمات م یو اطالعات یانسان یها سرمایه به عنوان
به  یابیجهت دست ریزیخود در حاک برنامه یشهر یزندگ یهایلاز پتانس یاستفاده حداکثر یبرا یادن یامروزه اکثر شهرها یزندگ در

هدف،  ینبه ا یابیدست یباشد. برا داشته یشهر یرا در حوزه زندگ یبازده یزانم یشترینکه ب یباشند. شهریاهداف شهر هوشمند م
 هستند. یو پژوهش یمختلف علم یهمه جانبه در عرصه ها یجبس یازمندشهرها ن

 یترهابس یهاستفاده از کل ،یهوشمندسازرویکرد کالن در تدوین سند راهبردی شهر هوشمند مشهد مورد تاکید است و مبنای این 
 دنیاز عوامل سرعت بخش یکیبه عنوان و ارتباطات اطالعات  یتوان از فناور می است و یشهر یزندگ یفیتموجود در جهت ارتقا ک

 .نمود به هدف شهر هوشمند استفاده یابیدست یبرا
 یریتو مد یزیرارتباط با برنامه در یاو گسترده یچیدهامروز که با مسائل پ یشهرهادهد، در کالنینشان م یمطالعات و تجارب جهان

، و ارتباطاتاطالعات  یفناور یشرفتهپ ابزارهای شهروندان و یانم یتعامل یفضا یجادمواجه هستند، الزم است با ا یتوسعه شهر
 . ابعاد و محورهایاست یمفهوم چند بعد یکشهر هوشمند،  توسعه اساس، یننمود. بر ا یریتو مد ییهوشمندانه را شناسا یهاحلراه

 آن عبارتند از:

                                                 
1.  Information Society 

2.  Service-oriented 
3.  Knowledge Society 
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 یری: رقابت پذ0اقتصاد هوشمند 

 اطالعات و ارتباطات فناوری: حمل نقل و 9هوشمند ییجابجا 

 یعی: منابع طب3هوشمند یطمح 

  یو اجتماع یانسان یه: سرما4هوشمندمردم 

 یزندگ یفیت: ک0هوشمند یزندگ 

 یری: مشارکت پذ1هوشمند یحکمران 

وشمند ه (شهروند) مردم وعضساخته است مو یزمتما یشهر یریتوعات مدضمو یرمقوله را از سا ینشهر هوشمند که ا یژگیو ینمهمتر
 هستند.کنونی  یایدر دن یجیتالید یهوشمند از شهرها یشهرها یزتما یژگیو یناست. مردم مهمتر

 یاهفرهنگ با هایتجهت همسوکردن فعال یزیربرنامهمشهد،  به تحقق هدف شهر هوشمند یابیدست یراهکارها یناز مهمتر یکی
ند واهمقابله خ ییراتاز تغ سبک ینصورت مردم در برابر ا ینا یردر غ .اقشار مختلف اجتماع است یهایازو همسو با ن یمختلف شهر

 1ند تنها هوشم شهریبسترسازی و ایجاد  به هدف یحداکثر یابیدست یکرد که برا یانب گونهینوع را اضمو ینبتوان ا یدکرد و شا
را  یهرش یزندگ حوزه گوناگون در یهاسبک فکرها و فرهنگ یدو با یستن یکافشده، برای شهر هوشمند مشهد بردهو بعد ناممحور 

 .یدهدف بزرگ را سرعت بخش ینو تحقق ا داشت حوزه از مطالعات یندر ا یشتریب یمد نظر قرار داد، تا بتوان بازده یزن
یابی به مفهوم شهر هوشمند مشهد، در نهایت در تدوین سند ریزی برای دستهای مهم در برنامهبر این اساس و با توجه به مولفه

 اطالعات و ارتباطات یکرد فناوریبا رو ییدو فضا یسماتر یکاز  یمیپارادا یمفهومبه عنوان  شهر هوشمند 0راهبردی این شهر، سکوی
نقل، اقتصاد،  حمل و ی،حکمران» گانهی ششمتشکل از محورها یایی،متمرکز جغراف یستماکوس یک یارکان اصل یهپاکه  آیددست میبه

 یندهافرآ یسازیادهو پ یدارتوسعه پا یتقابل ی،بر جامعه شهروند یثرگذارا یست پتانسیلبایماست. این مولفه  «یطو مح یشهروند، زندگ
 «یشهر یهایتفعال»و با توجه به  یکپارچه یارتباط یرساختبر ز یرا مبتن یشهر یریتقالب مد ی درمحل ینهاد حکمران یهایسو سرو

برخط  یلانبوه و پردازش و تحل یهابالدرنگ به داده ینقش دسترس یندر سطح شهر داشته باشد. بنابرا «ی شهریهایرساختز»و 
 همچنین باشد.یم یشهر یریتارشد مد یرانمد یهاشهر هوشمند، در راس دغدغه یمعمار یبه عنوان چالش اصل همواره ها،آن

 .رخوردار هستندبی ایژهو یتاز منظر زمان و مکان، از اهم یز. ن . . دقت و یداری،پا یت،از جنس فرهنگ، امن ییهایچیدگیپ
 

 گیری بحث و نتیجه

توان سه شهر آمستردام، نیویورک و بارسلون از ورای مواردی همچون برخورداری از قدرت، توزیع منابع و ادغام ابزار جدید فناوری می
هی را دارند و از الفاظ مشاب الزم برای نیل به آن اهداففناورانه را بررسی کرد. اگرچه آمستردام، نیویورک و بارسلون اهداف واال و ابزار 

های شهر هوشمند خود از رویکردها و کنند، با این وجود در پروژههمچون توسعۀ پایدار، رقابتی بودن، شفافیت و کارآمدی استفاده می
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با هم،  ۀکنند. برای درک بهتر وضعیت این شهرها هم به صورت تنها و هم به صورت کلی در مقایسهای متفاوتی استفاده میاولویت
 . ودشهای شهر هوشمند ارائه داده های اقتصادی و سیاسی بیان شده تا خالصۀ منسجمی از هر کدام از پروژهدر ادامه مهمترین ویژگی

های منطقی برای ایجاد یک شهر هوشمند به حساب آمستردام در زمینۀ اقتصاد نوآوری و جنبش محیطی پیشتاز است و یکی از مکان
ای هام در تالش است تا به سلطۀ اقتصادی در سطح منطقه دست یابد. به همین دلیل به دنباک نوآوری، سیاستآید. آمستردمی

های توسعۀ پایدار است. منطقۀ جغرافیایی متراکم و جمعیت کم هلند باعث شده است تا نسبتاً سریع فناوری پسندانه و طرحتجارت
ناطق تر و بارزتر از بقیه ما این استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آمستردام واضحاطالعات و ارتباطات را قبوک کند و بپذیرد. ام

های جمعیت شناختی این شهر، به ویژه جمعیت تحصیل کرده و بسیار فعاک آن، باعث گردیده است تا این شهر نقطۀ بوده است. ویژگی
حضور افرادی که دارای سواد باالی دیجیتالی هستند و تعهد تلقی گردد. آلی برای اجرای یک طرح توسعۀ مبتنی بر فناوری آغاز ایده

تاک کند که چرا آمستردام چندان تالشی برای پرداختن به مسئله شکاف دیجیشهر نسبت به اقتصاد مبتنی بر دانش، به خوبی توجیه می
ای هتجارت، مساعد است. هلند نیز با ارائه سیاستکند. محیط اقتصادی آمستردام بیشتر از بقیۀ مناطق اروپا و حتی جهان برای نمی

پسند یکی از مقاصد مهم برای ایالت متحده و های تجاری است و همچنین با داشتن یک فرهنگ مهاجرمالیاتی که به نفع شرکت
انۀ ایی هستند که نشهآید. این دو مورد از جمله ویژگیشوندگان از حقوق انحصاری مرتبط با فناوری به حساب مییکی از برخوردار

باشند. این عوامل نشان دهندۀ جابجایی جهانی سرمایه و کار در اقتصاد جهانی، به خصوص در اقتصاد رقابتی بودن اقتصاد هلند می
ر ترسد که مدک شهر هوشمند، بازار کار دوگانۀ ناشی از اقتصادهایی همچون اقتصاد آمستردام را بزرگشهر هوشمند هستند. به نظر می

دهد. ویژگی بارز بازار آمستردام، ارائه خدمات پیشرفته و صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات است. شکاف بزرگ بین کارگران جلوه می
های کارگری از دیرباز یکی از ماهر و کارگران بدون مهارت باعث شده که اهمیت کار سازماندهی شده، کاهش یابد. اگرچه اتحادیه

آمده، اما تأثیر آنها روز به روز در حاک کاهش یافتن است. کارگران ماهر حاال دیگر خودشان لند به حساب میعوامل مهم در سیاست ه
های موجود، منجر به کاهش اعتبار کار سازماندهی ها در اتحادیهکنند و نبود آنبندند و در معامالت گروهی شرکت نمیقرارداد فردی می

 شده گردیده است. 
کند، به معنای این نیست که اقتصاد این شهر فقط در سلطۀ هایی که از طریق آمستردام جریان پیدا میایه و ایدهمیزان باالی سرم

های چند ملیتی است. آمستردام از میان سه شهری که مطالعه شده بیشتر از همه پیشرفت پایین به باال داشته است، زیرا پروژۀ شرکت
های عمومی و خصوصی های بخشهای کوچک و متوسط(، پیش برده شده است. مشارکتشهر هوشمند آن توسط بخش سوم )بنگاه

مومی های عمانند موتور نوآوری آمستردام و طرح شهر هوشمند آمستردام منجر به استفاده از فناوری در صدها فعالیت مختلف، از پارک
ایی ههای بخش عمومی و خصوصی، با شرکتیق مشارکتها، شده است. این شهر از طرگرفته تا کاربرد انرژی و بازسازی ساختمان

های بزرگ و هم کوچک، ارتباط برقرار کرده است. به عالوه، بخش های هلندی، هم شرکتام و حتی با شرکتبیمانند سیسکو و آی
طالعات و ارتباطات گیری از فناوری اتوسعۀ اقتصادی شهر هوشمند چیزی جدا از اهداف محیطی است که شهر امیدوار است با بهره

و  0های شهر هوشمند آمستردامدولت محلی منابع را برای پروژۀ شهر هوشمند محدود کرده و بیشتر بر پروژهبتواند به آن دست یابد. 
ای هسپاری و پرتاک داده باز از جمله نشانهتکیه کرده و بیشتر بر مشارکت مردمی تأکید دارد. اقدامات جمع 9موتور نوآوری آمستردام

ای هشود که سرپرستی پروژهباشند. به عالوه شهر هنوز هم فعاالنه در تنظیم انرژی مشارکت دارد و همین باعث میاین نوع تعهد می
های فناوری اطالعات و ارتباطات، پیشرفت آمستردام های فیبر نوری را بر عهده داشته باشد. اما از نظر سیاستبزرگی همچون شبکه

هایی را بر عهده دارند های شهر هوشمند آمستردام و موتور نوآوری آمستردام مدیریت پروژهده است. در عوض، پروژهکمتر از بقیه بو
پردازند. بنابراین این شهر بیشتر از دو شهر دیگر نسبت به بافت شهری حساس که به مسائل خاصی که شهر با آن روبروست می

مشاهده  Ger Baronتوان از طریق آمستردام در پروژۀ شهر هوشمند را به خوبی می باشد. سرپرستی و راهنمایی موتور نوآوریمی
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های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر و در درک تغییراتی است که های کلیدی در هدایت طرحیکی از مهره Ger Baronکرد. 
 بر رشد مورد نیاز است. برای وفق دادن پیامدهای فناوری اطالعات و ارتباطات با مدک رایج تجارت مبتنی 

ظاهراً احتماک اینکه بارسلون تبدیل به یک شهر هوشمند شود کمتر از بقیۀ شهرها است. اگر چه این شهر به عنوان محلی برای 
المللی شناخته شده و در حاک تبدیل شدن به پایتخت تجاری اروپای جنوبی است، اما فقط دو دهه است که های اقتصادی بینفعالیت

قتصاد خود تغییر موضع داده است زیرا تا به حاک شدیداً بر صنعت متکی بوده است. این رشد سریع باعث شده که بارسلون در در ا
های در اروپا قرار گیرد. بارسلون برخالف آمستردام، معرف ویژگی blue banana)کمربند آفتاب( در طوک  sunbeltموقعیت مهم 

در  های رخ دادهباز با دولت اسپانیا رابطۀ مستحکمی داشته و پروژۀ خود را جدا از دیگر تالشکل ملت خود نیست. این شهر از دیر 
گذاری روی فناوری اطالعات و ارتباطات، پیشتر و جلوتر از داند. در نتیجه بارسلون از نظر نفوذ باند پهن و میزان سرمایهاسپانیا می

یزی شهر هوشمند بخش عمومی در برابر بخش خصوصی، بارسلون در یک حالت میانه راز نظر برنامهدیگر جوامع مستقل اسپانیا است. 
لمللی اهای کوچک و متوسط را درگیر کند، اما برای ارتقای موقعیت بینکند تا بنگاههای مختلف مشارکت میقرار دارد. این شهر در طرح

های بزرگ نیاز دارد. در نتیجه پروژۀ شهر مایت شرکتخود و همچنین برای اعتبار بخشیدن به ادعاهای شهر هوشمند خود به ح
ه اند تا مورد توجه مراکز بین المللی قرار گرفتهوشمند بارسلون توسط شهرداری و بخش خصوصی هدایت شده که با هم مشارکت کرده

کند تکنیک بازاریابی استفاده میهای خارجی را افزایش دهند. اسپانیا به طور صریح از شهر هوشمند خود به عنوان یک گذاریو سرمایه
المللی شهر هوشمند در جهان است. بارسلون که نامش بارها در فهرست شهرهای هوشمند یا و محل برگزاری بزرگترین کنفرانس بین

ثابت کرده است. در این مدک،  @22اقتصادهای نوآوری آمده است، ادعای خود را در جنبش شهر هوشمند از طریق پروژۀ حوزه 
های فناوری در یک منطقه متمرکز شده و همین باعث شده که بارسلون از دیگر شهرهای هوشمند متمایز گردد. ها و شرکتگاهبن

همچنین باعث شده که این محل از یک مرکز صنعتی به یک قطب فناوری تبدیل شود. اگر چه مولفۀ آزمایشگاه شهری آن باعث 
تصادی های اقکارهای کوچکتر اولویت دارند، اما این نتیجۀ محدودیتوجاافتاده بر کسبهای شده که این تصور ایجاد شود که شرکت

 است نه نتیجۀ ایدئولوژی. 
، معاون شهردار 0های مهمی در راستای بازسازی حکومت خود برداشته است. آنتونی ویوزبارسلون در حمایت از توسعۀ شهر هوشمند، گام

ت المللی سراسر دنیا دربارۀ آن صحبهای بینمسئوک اجرای پروژۀ شهر هوشمند بوده و در کنفرانسدر بخش مسکن شهری، نماینده و 
های کارگری شهر در پروژۀ شهر ها را با شهروندان در میان گذاشته است. سازمانها و سیاستکرده و اطالعات مربوط به تغییر برنامه

 همگام نبودند. های اقتصادی کنونیبر فناوری درآمیزند که البته متأسفانه با واقعیتاند تا خود را با اقتصاد مبتنی هوشمند شرکت کرده
های های خارجی زیادی به خصوص شرکتاست که باعث شده تا شرکت Barcelona Activaمسئوک ارتقای توسعۀ اقتصادی، 

های اقتصادی، آموزش اجتماعی نیز مد ر انگیزهمرتبط با فناوری، در مراکز رشد فناوری و حوزۀ نوآوری شهر متمرکز شوند. عالوه ب
های محلی همکاری کرده تا کارآفرینی را افزایش دهد. به عالوه برقراری ارتباط با نظر بارسلون بوده است. این شهر با دانشگاه

واد دیجیتاک ن برنامۀ ستریهای بارسلون برای افزایش سرمایۀ اجتماعی بیشتر شود. بارسلون از قویموسسات آموزشی باعث شده تالش
رسانی کرده و با شکاف دیجیتاک اجتماعی مبارزه کند. بارسلون اذعان داشته استفاده کرده و سعی دارد تا ساالنه به هزاران کاربر اطالع

 که باید سرمایۀ انسانی خود را بسازد تا بتواند نوآوری پایین به باال داشته باشد. 
ر می گیرد هایش فقط از دولت تأثیهای مبتنی بر کارآفرینی را دارد و از طرف دیگر در سیاستتنیویورک از یک طرف بیشترین سیاس

للی المنه از بخش خصوصی. از طرف دیگر در میان شهرهای هوشمند منحصر به فرد است زیرا خود را همسنگ شهرهای هوشمند بین
جۀ تالش شهردار بلومبرگ برای رشد صنعت فناوری و حفظ جایگاه و های فناوری اطالعات و ارتباطات این شهر، نتیداند. پروژهنمی

گردیده  Cornell NYC Techهای بزرگی همچون گذاریاهمیت نیویورک در اقتصاد جهانی بوده است. این امر باعث سرمایه
است. عالوه بر ایجاد تسهیالت ملموس و کشاندن دانشجویان فناوری به شهرها، این موسسه نشان مأموریت جدید نیویورک برای 
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و خدماتی  های مالیتوسعۀ صنعت فناوری است. نیویورک نیز مانند آمستردام چند دهه قبل از بارسلون سر بر آورده و بنابراین بخش
آن به سمت فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر که دورۀ فناوری اطالعات و ارتباط از راه دور است  تری دارد. گرایشقوی

ریق این شهر از طصنعتی کنونی وفق داده است. های اقتصادی پساهد این شهر خود را با واقعیتیکی از مواردی است که نشان می
هایی ارائه کرده تا به رشد اشتغاک در بخش رسانه کمک کند و انگیزۀ ک، طرحمشارکت با شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویور

کافی در موسسات تجاری کوچک ایجاد نماید تا از فناوری استفاده کنند. اگرچه پروژۀ شهر هوشمند بارسلون هنوز هم توسط دولت 
های عمومی متمایز شده است. این شهر در سطح ها و نمایندگیشود اما نیویورک به خاطر استفاده از آژانساین شهر مدیریت می

و همین شهرت  -0یعنی شهر پیش آهنگ–شوند المللی به شهری معروف است که همۀ روندها بر مبنای آن سنجیده و ارزیابی میبین
دار وان سردمهای آن مشارکت کرده و باعث شوند که این شهر به عنام در طرحبیباعث شده است که فعاالنی همچون سیسکو و آی
نعت کند که به دنباک افزایش صهای مشخصی دارد. در حالی که بارسلون ادعا میاقتصاد نوآوری شناخته شود. ظاهراً نیویورک انگیزه

فناوری است تا بتواند از این طریق سرمایۀ اجتماعی برای خود کسب کند، اما آمستردام اقدامات خود در زمینۀ فناوری اطالعات و 
گذاری کرده تا میزان رقابت اقتصادی را در موسسات دهد و نیویورک نیز روی فناوری سرمایهرا به اهداف محیطی ربط می ارتباطات

 های چند ملیتی.تجاری خود افزایش دهد نه در شرکت
سپاری های مشارکت عمومی زیادی گردیده است به خصوص از طریق جمعدر عین حاک، مشارکت بخش عمومی منجر به ایجاد طرح

های مهم رشد های اجتماعی. نیویورک اهداف خود را در نقشۀ شهر دیجیتاک به وضوح بیان کرده است در این نقشه حوزهو رسانه
های شهروند محور دسترسی، دولت باز و مشارکت خیلی تأکید شده است. در حوزۀ دولت باز، نیویورک فناوری شناسایی شده و بر حوزه

ای دولتی که در دسترس عموم قرار گرفتند، افزایش پیدا کرده های دادهری دست یافته است زیرا تعداد پایگاههای چشمگیبه موفقیت
های موفق در سه شهر نیویورک، آمستردام و بارسلون برگزار گردیده است. اگر ها، مسابقۀ برنامهاست. برای استفادۀ سازنده از این داده

ی های مشارکت شهروندنداشته اما ابزار ارزشمند رایگانی را برای کاربردهای روزمره فراهم و پایه چه این مسابقه تأثیر چندان زیادی
شود ر میتر جلوه داده شده است زیرا این گونه تصوپرداختند کمرنگهایی که به شکاف دیجیتاک میرا بنا نموده است. تأثیر واقعی برنامه

 رسد که فناوری عالوه بر مزایای اقتصادی، فوایداری هستند نه افراد. در کل به نظر میها بیشتر به نفع موسسات تجکه این برنامه
به هر حاک نیویورک، پایگاه جنبش پایین به باالی شهر هوشمند بوده است. این شهر سعی دارد فرهنگ کارآفرینی اجتماعی نیز دارد. 

خواهد کارهای جدید ادامه دهد. در واقع میوخش ایجاد کسبرا از طریق ب Silicon Valleyهای فناوری امریکایی مانند قطب
توان یک نقطۀ قوت های شهری ارائه دهد. این استراتژی بازار آزاد را هم میای در مقیاس کوچک برای چالشهای شهروندیحلراه

خش ت محلی آن بیشتر با بپذیر است اما دولو هم یک نقطۀ ضعف برای نیویورک تلقی کرد. نیویورک یک محیط تجاری انعطاف
کند. به عالوه نیویورک یکی از مراکز مهمی است که در آن مفهوم جدیدی برای جامعۀ مدنی تعریف شده است. خصوصی معامله می

کنند تا از طریق اشاعۀ فناوری نیویورک با دولت همکاری می Transparency Working Groupهایی همچون سازمان
توان تأثیر دولت خالق محلی و تأثیرگذاران و نتایج اجتماعی مهمی دست یابند. در کل در نیویورک می اطالعات و ارتباطات به

 آفرینان بسیار ماهر را مالحظه نمود که مشارکتشان از پایین به باالست.نقش
عات و های فناوری اطالهای شهر هوشمند، تأکید سیاستسه شهر آمستردام، بارسلون و نیویورک را بر اساس تأکید سیاست 9جدوک 

 ارتباطات، متولیان و مسئولین شهر هوشمند، وجود شکاف دیجیتالی و استفاده از عنوان شهر هوشمند، مقایسه نموده است.
 

                                                 
1.  Bellwether City 
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 مقایسۀ شهرهاي هوشمند آمستردام، بارسلون و نيویورک -2جدول 
 نيویورک بارسلون آمستردام 

هاي شهر تأكيد سياست

 هوشمند
 اقتصاد نوآورانه کارآفرینی محیطیتوسعۀ پایدار 

هاي تأكيد سياست

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 مشارکت عمومی ایحاد سرمایۀ انسانی کاهش دی اکسید کربن

متوليان و مسئولين شهر 

 هوشمند
 بخش عمومی و خصوصی
 )اولویت با بخش خصوصی(

مشارکت بخش عمومی و 
 خصوصی )بدون اولویت(

 دولت

 کم متوسط کم دیجيتالیوجود شکاف 

استفاده از عنوان شهر 

 هوشمند
 محیط زیست گرایی

تکنیک بازاریابی برای جذب 
المللی و کارهای بینوکسب

 های خارجیگذاریسرمایه

کسب مزایای اجتماعی جهت 
 ارتقاء مزایای اقتصادی

 

آمستردام بر توسعۀ پایدار محیطی است، در حالیکه در های شهر هوشمند نشان داده شده است، تأکید سیاست 9همانطور که در جدوک 
عات و ارتباطات، های فناوری اطالبارسلون تأکید بر کارآفرینی و در نیویورک تمرکز بر اقتصاد نوآورانه است. از نقطه نظر تأکید سیاست

می و عمومی متمرکز است. بخش عمو آمستردام بر کاهش دی اکسید کربن، بارسلون بر ایحاد سرمایۀ انسانی و نیویورک بر مشارکت
خصوصی با اولویت بخش خصوصی به عنوان متولیان و مسئولین شهر هوشمند در آمستردام هستند، در حالیکه در بارسلون بدون 

گزار اصلی دولت است. شکاف دیجیتالی در آمستردام و اولویت مشارکت بخش عمومی و خصوصی وجود دارد و در نیویورک سیاست
های جهت ارتقاء سواد دیجیتالی در نظر گرفته شده است. در کم است و در بارسلون متوسط است، لذا در این شهر برنامه نیویورک

کارهای وگرایی، در بارسلون به عنوان یک تکنیک بازاریابی برای جذب کسبآمستردام از عنوان شهر هوشمند برای محیط زیست
 و در نیویورک برای کسب مزایای اجتماعی جهت ارتقاء مزایای اقتصادی استفاده شده است.های خارجی گذاریالمللی و سرمایهبین

شهر ریزی برای بسترسازی و ایجاد شهر هوشمند مشهد نیز چندسالی است که به همت شهرداری این شهر آغاز شده است. کالنبرنامه
اس شود. بر اسی شناخته میمرکز استان خراسان رضوعنوان هواقع است و ب یرانمربع در شماک شرق ا یلومترک 399مساحت  مشهد با

میلیون نفر رسیده است. از لحاظ وسعت و جمعیت نیز بعد از تهران قرار  3هجری شمسی جمعیت آن به حدود  0329برآوردها در ساک 
 دارد.

( ینتیرت ز)به صو یچرم صنعت ینهمچنو خشکبار و  یلزعفران، زرشک، نبات، آجکاالهایی مانند  یبر رو یشترمشهد بشهری اقتصاد 
محصوالت مهم  یگرشهر هستند. از د ینا ییاز منابع درآمدزا هایستو تور یزائران حرم رضو ینچن. هماستوار استو صنعت فرش 

 یی،اغذ یعصنانیز مشهد این شهر موجود در عمده  یعصنا .نام برد یزیغالت، چغندر قند و محصوالت جالتوان از میمشهد  یکشاورز
مشهد  یعدرصد صنا 41حدود  یانم ینکه از ااست  یدست یعو صناسازی و قطعه یفلز یعصنا ی،مصالح ساختمان یدپوشاک، چرم، تول

-یالن ادارک یهادر بخش پروژه گذارییهسرما یراخ یهادر ساک ینهمچن است. یدست یعو صنا یفلز یعصنا یی،غذا یعمتعلق به صنا
 .است مسافر یلیونم 03از  یشب یرایدر فصل تابستان پذ طبق آمار منتشر شده مشهد .استیافتهق رون ی در این شهرتجار

گذاری و بسترسازی برای ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آغاز کرده است. هجری خورشیدی سیاست 91شهرداری مشهد از اوائل دهه 
 یهادانش یو کاربر توسعه کالن یهابرنامه یشهر هوشمند مشهد در راستا یجادا یبرااین نهاد  یهایزیردغدغه و برنامهاکنون هم
 در کشور قرار دارد. یننو
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جهت  یزیربرنامهمشهد،  به تحقق هدف شهر هوشمند یابیدست یراهکارها یناز مهمتر سازان این شهر معتقدند یکیتصمیم
  .اقشار مختلف اجتماع است یاهیازو همسو با ن یمختلف شهر یهافرهنگ با هایتهمسوکردن فعال

یابی به مفهوم شهر هوشمند مشهد، در نهایت در تدوین سند ریزی برای دستهای مهم در برنامهبر این اساس و با توجه به مولفه
 اطالعات و ارتباطات یکرد فناوریبا رو ییدو فضا یسماتر یکاز  یمیپارادا یمفهومبه عنوان  شهر هوشمند راهبردی این شهر، سکوی

نقل، اقتصاد،  حمل و ی،حکمران» گانهی ششمتشکل از محورها یایی،متمرکز جغراف یستماکوس یک یارکان اصل یهپاکه  آیددست میبه
 دهاینفرآ یسازیادهو پ یدارتوسعه پا یتقابل ی،بر جامعه شهروند یاثرگذار یست پتانسیلبایماست. این مولفه  «یطو مح یشهروند، زندگ

 «یشهر یهاتیفعال»و با توجه به  یکپارچه یارتباط یرساختبر ز یرا مبتن یشهر یریتقالب مد ی درمحل ینهاد حکمران یهایسو سرو
برخط  یلانبوه و پردازش و تحل یهابالدرنگ به داده ینقش دسترس یندر سطح شهر داشته باشد. بنابرا «ی شهریهایرساختز»و 
 همچنین باشد.یم یشهر یریتارشد مد یرانمد یهاشهر هوشمند، در راس دغدغه یمعمار یبه عنوان چالش اصل همواره ها،آن

 .برخوردار هستندی ایژهو یتاز منظر زمان و مکان، از اهم یز. ن . . دقت و یداری،پا یت،از جنس فرهنگ، امن ییهایچیدگیپ
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