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چکیده

پژوهش حاضر در راستای مطالعات سند راهبردی شهر هوشمند مشهد به مطالعۀ تطبیقی سه شهر هوشمند آمستردام ،بارسلون
و نیویورک پرداخته است .بدین منظور این سه شهر در ابعاد ویژگیهای عمومی ،شرایط اقتصادی ،متولیان شهر هوشمند و
کانون توجه شهر هوشمند مورد مطالعه قرار گرفتند .در بعد ویژگیهای عمومی ،شاخصهای وسعت ،جمعیت ،مهاجرپذیری،
تفاوت قومیتها ،پتانسیلهای توریستی ،وضعیت جغرافیایی ،مقایسۀ شهر مورد نظر با شهرهای بزرگ همان کشور ،وضعیت
استراتژیک ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت آموزشی ،کیفیت زندگی ،سالمت ،آلودگی ،ترافیک و جرم و جنایت مورد بررسی قرار
گرفت .در بعد شرایط اقتصادی بر رتبۀ اقتصادی شهرها در منطقه یا جهان و سرانۀ تولید ناخالص داخلی آنها تمرکز گردید.
در بعد متولیان شهر هوشمند ،سیاستگذاران و مسئولین هوشمندسازی هر شهر در بخش عمومی ،خصوصی و موسسات علمی
و غیر علمی مورد توجه قرار گرفت .همچنین در بعد کانون توجه شهر هوشمند ،پروژههای هر شهر در راستای تحقق
هوشمندسازی آن شهر تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد که تأکید سیاستهای شهر هوشمند آمستردام ،بارسلون و نیویورک
به ترتیب بر توسعۀ پایدار محیطی ،کارآفرینی و بهرهمندی از اقتصاد نوآورانه است .از نقطه نظر تأکید سیاستهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،آمستردام بر کاهش دی اکسید کربن ،بارسلون بر ایحاد سرمایۀ انسانی و نیویورک بر مشارکت عمومی
متمرکز میباشد .به عالوه متولیان شهر هوشمند در هر دو شهر آمستردام و بارسلون بخش عمومی و خصوصی است ،در
حالیکه در شهر نیویورک سیاستگذار اصلی در امر هوشمندسازی دولت است .همچنین در آمستردام از عنوان شهر هوشمند
برای محیط زیستگرایی ،در بارسلون به عنوان یک تکنیک بازاریابی برای جذب کسبوکارهای بینالمللی و سرمایهگذاری-
های خارجی و در نیویورک برای کسب مزایای اجتماعی جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی استفاده شده است .سپس با مروری بر
جایگاه و موقعیت کالنشهر مشهد ،رویکرد و مولفههای مطالعه و تدوین سند راهبردی شهر هوشمند آن مورد بررسی قرار
گرفته است.
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 -1مقدمه

جهت شناسایی و انتخاب مناسبترین شهرها در مطالعات تطبیقی ،به بررسی آن دسته از شباهتهایی در سطح کالن پرداخته شده
است که مقایسۀ بین شهرها را امکانپذیر سازد .از جمله این شباهتها میتوان به شهرت منطقهای ،اهمیت تاریخی و شهرت جهانی
اشاااره نمود .آمسااتردام ،0بارساالونا 9و نیویورک 3از دیر باز اقتصاااد منطقۀ خود ،اروپای شاامالی ،اروپای جنوبی و شااماک آمریکا را
میچرخاندهاند و هنوز هم این نقش را ایفا کردهاند .آنچه باعث شده آنها همچنان سلطه و موقعیت خود را حفظ کنند ،این ا ست که
همیشه خود را با الگوها و پارادایمهای اقتصادی معاصر و کنونی وفق دادهاند ،پارادایمی که جدیداً از پارادایم تولیدی به اقتصاد نوآوری
و خدماتی تغییر کرده است .این شهرها که در دورههای متفاوتی کشف شدهاند معرف مکانهای بازسازی شهری و زمینهای قهوهای
(که قبالً برای اهداف تجاری به کار برده شده و بنابراین آلوده شدهاند) بودهاند در حالی که قرار شده پروژههای جدید زمین سبز برای
شاااهرهای هوشااامند در این زمین ها اجرا شاااوند .به همین دلیل آن ها باید به فکر جایگزین کردن انبارهای خانه های قدیمی و
زیرساختهای حملونقل ،شبکههای ارتباطی گذشته و حتی فعالیتهای فرهنگی تثبیت شده باشند .در نهایت اینکه این سه شهر به
عنوان سردمداران شهر هوشمند در جهان مشهور هستند و دیگر شهرها از آنها به عنوان یک الگو تقلید میکنند .هر سۀ این شهرها،
بخ شی از پروتکل شهر ه ستند .پروتکل شهر ،گروهی از شهرها ،شرکتها ،سازمانهای شهری هو شمند و دان شگاهها ه ستند که
هدفشان این است که از طریق مدکهای سرکردگی و مدیریت جدید و از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات ،شهرهای پایدار ،کارآمد،
من سجم ،مبتکر و هو شمندی ایجاد کنند ] . [1به عالوه این شهرها نام شان همی شه در میان هو شمندترین شهرهای جهان به چ شم
خورده است .آمستردام و بارسلونا خود را شهر هوشمند میدانند اما بارسلونا بیشتر توسط رسانههای خارجی به عنوان یک شهر هوشمند
معرفی شده است و خود دولت محلی این شهر ،بارسلونا را یک شهر هوشمند نمیداند.
البته این شهرها از نظر ویژگیهای سیاسی و اقتصادی ،با هم تفاوتهایی نیز دارند که بر پیاده سازی و اجرای شهر هوشمند در آنها
تأثیر گذا شته ا ست .اگر چه سی ستم مالی همۀ این شهرها در سطح منطقه با م شکل روبرو ست اما ترکیب و ساختار بخ شی اقت صاد
محلی آنها با هم فرق دارد و دولت محلی آنها ،بودجۀ متفاوتی برای حمایت از طرحهای شااهر هوشاامند در این شااهرها برایشااان
فراهم میکند .از طرف دیگر هر سۀ این شهرها ،با اقت صاد ملی شان رابطۀ متقاوتی دارند و پایگاههای شهر هوشمند در همۀ آنها به
یک اندازه وابسته به شرکتهای بینالمللی فناوری اطالعات و ارتباطات نیست .در کل ،آمستردام بیشتر از همه به اقتصاد هلند کمک
کرده ا ست که یکی از سردمداران در منطقۀ اروپا به ح ساب میآید .اگرچه پروژۀ شهر هو شمند در این شهر ،از طریق وزارت امور
اقت صادی 4به شهرداری مرتبط می شود اما بی شتر به و سیلۀ یک سازمان غیر انتفاعی عمومی گردانده و اجرا می شود .از سوی دیگر
بارسلونا بخشی از یک اقتصاد ارزشمند اسپانیایی است و با دولت محلی رابطهای قوی دارد اما پروژۀ شهر هوشمند آن ،بیشتر از جانب
شعبههای مختلف دولت محلی حمایت و تأمین بودجه می شود .نیویورک که قدرتمندترین اقت صاد شهری جهان را دارد ،سیا ستهای
شهر هوشمند را ابتدا در سطح دولت محلی به خصوص مدیران بلومبرگ 0آغاز کرده است .مقایسۀ بارسلونا ،آمستردام و نیویورک این
امکان را فراهم می سازد تا علیرغم تفاوتهایی که بین آنها وجود دارد ،بتوان شباهتهای شان را م شخص کرده و اثرات عملی اجرای
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شهر هو شمند را شنا سایی نمود .در این را ستا پژوهش حا ضر به مطالعۀ سه شهر آم ستردام ،بار سلونا و نیویورک در ابعاد ویژگیهای
عمومی ،شرایط اقتصادی ،متولیان شهر هوشمند و کانون توجه شهر هوشمند پرداخته است.
 -2ویژگیهای عمومی سه شهر هوشمند آمستردام ،بارسلون و نیویورک

در بعد ویژگیهای عمومی ،شاخصهای وسعت ،جمعیت ،مهاجرپذیری ،تفاوت قومیتها ،پتانسیلهای توریستی ،وضعیت جغرافیایی،
مقایسۀ شهر مورد نظر با شهرهای بزرگ کشور مرتبط ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت استراتژیک ،وضعیت آموزشی ،کیفیت زندگی،
سالمت ،آلودگی ،ترافیک و جرم و جنایت مورد بررسی قرار گرفته است.
به لحاظ تاریخچه ،هستۀ اصلی شهر تاریخی آمستردام به عنوان پایتخت کشور هلند ،در قرون وسطی بوجود آمده و در قرن شانزدهم
تو سعه یافته و تبدیل به مهمترین بندر تجاری اروپا شده ا ست .این در حالی ست که ساخت شهر بار سلون به عنوان پایتخت بخش
خودمختار کاتالونیا و مرکز استان بارسلونا ،به  411ساک پیش از ساخت رم بر میگردد .تاریخچۀ شهر نیویورک به جنگ جهانی دوم بر
میگردد ،به طوریکه جنگ جهانی دوم و خرابیهای گستردۀ ناشی از آن در سراسر اروپا ،منجر به جذب سرمایههای جدید و سرگردان
و نیروی کار فراوان به شهر نیویورک و نهایتاً تو سعۀ اقت صادی و رونق صنایع و کارخانجات این شهر شد و در ساک  ،0209با احداث
مقر دائمی سازمان ملل متحد در آن ،نیویورک عمالً به مهمترین شهر در عرصۀ دیپلماسی بینالمللی تبدیل گردید.
در شاخص و سعت ،شهر آم ستردام  902کیلومتر مربع ا ست که  011کیلومتر مربع آن را زمین و  03کیلومتر مربع آن را آب ت شکیل
میدهد و و سعت شهر بار سلون  010/2کیلومتر مربع ا ست و بزرگترین کالن شهر اروپا در کنار دریای مدیترانه میبا شد .در حالیکه
ابرشهر نیویورک با وسعت  00390کیلومتر مربع به عنوان وسیعترین شهر جهان شناخته شده است.
در شاااخص جمعیت ،مهاجرپذیری و تفاوت قومیتها ،شااهر آمسااتردام نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد و نیمی از این تعداد را
مهاجران خارجی یا خارجی تبارها تشکیل میدهند که تنوع آنها به بیش از صد و پنجاه ملیت میرسد و جمعیت فارسی زبانان نیز در
آن کم نی ست .بی شتر مردم این شهر را هلندیها و بعد ترکها ت شکیل میدهند .شهر بار سلون نیز نزدیک به یک میلیون و هفت صد
هزار نفر جمعیت دارد و ششمین شهر پرجمعیت اتحادیۀ اروپا است .بارسلون به عنوان یک شهر مهاجرپذیر ،از آنجاکه هفدهمین شهر
قابل زندگی در جهان ا ست ،ملیتهای متنوعی را در خود جای داده ا ست .در حالیکه شهر نیویورک با احت ساب حومه ،جمعیتی قریب
به  91میلیون نفر با ملیتهای متنوع دارد و به عنوان پرجمعیتترین شهر ایاالت متحده آمریکا شناخته شده که از لحاظ تنوع شهری
بینظیر است ].[2
در شاخص پتان سیلهای توری ستی ،بخش مرکزی آم ستردام بافت ف شرده و زیبای قدیمی خود را به خوبی حفظ کرده و به یک موزۀ
روباز و دیدنی تبدیل شده است .به همین خاطر یکی از جاذبههای گردشگری در آمستردام ،قایقسواری در کاناکهای داخل شهر است
که از مقابل ب سیاری از ساختمانهای زیبای شهر میگذرد .شهر بار سلون نیز دوازدهمین شهر جهان و چهارمین شهر اروپا به لحاظ
شمار بازدیدکننده در ساک است و سالیانه در حدود  0میلیون توریست را به خود جذب میکند و به یکی از مقصدهای اصلی گردشگران
بدک گشاته اسات .همچنین این شاهر از میراث فرهنگی غنی و بناهای تاریخی برخوردار اسات که به عنوان میراث جهانی یونساکو
انتخاب شدهاند .همچنین شهر نیویورک جاذبههای توریستی در سطح جهانی بسیاری دارد .مجسمۀ آزادی که هدیهای است از طرف
ک شور فران سه ،هر ساله پذیرای ب سیاری جهانگرد ا ست .پارک مرکزی نیویورک با م ساحت  349هکتار از بزرگترین پارکهای درون
شااهری جهان اساات که ساااالنه حدود  90میلیون نفر از آن دیدن میکنند .کتابخانۀ عمومی شااهر نیویورک به عنوان بزرگترین
کتابخانههای عمومی جهان و موزه گوگنهایم ،موزه تاریخ طبیعی آمریکا و موزه متروپولیتن نیویورک از جاذبههای توری ستی این شهر
به حساااب میآید .قطار شااهری نیویورک که در ساااک  0214افتتاح شااده اساات ،طوالنیترین خط متروی جهان اساات و فرودگاه
بینالمللی جان اف کندی ،یکی از سه فرودگاه بینالمللی شهر نیویورک میباشد ].[2
4

در شاخص وضعیت جغرافیایی ،مقایسۀ شهر مورد نظر با شهرهای بزرگ کشور مرتبط و وضعیت استراتژیک ،بندر آمستردام از شرق به
دریاچۀ اَیسل میر وصل میشود و از غرب از طریق یک کاناک کشتیرانی به دریای شماک و آبهای آزاد راه دارد .ورود آب به این
مجراها کنترک میشود ،زیرا آمستردام نیز مانند مناطق وسیعی از هلند زیر سطح دریا قرار گرفته است .رودخانۀ آمستل از وسط آمستردام
میگذرد و شبکۀ گستردهای از کاناکها و نهرها بخشهای مختلف شهر قدیمی را به هم وصل میکنند .این کاناکها به تدریج طی
چهار پنج قرن گذشته به شکل نیم دایرههایی دورِ هستۀ اولیۀ شهر حفر شده و گسترش یافتهاند .کاربرد اصلی آنها جابجایی بار و
محصوالت وارداتی از کشتیها به انبارها و تجارتخانهها و بالعکس از آنجا به بندرگاه بودهاست .روتردام 0یکی از شهرهای مهم کشور
هلند واقع در استان هلند جنوبی است که پس از آمستردام دومین شهر بزرگ کشور هلند است و با توکیو به عنوان بزرگترین بندر
جهان رقابت میکند .فاصلۀ شهر آمستردام تا روتردام  03/2کیلومتر است .شهر الهه 9نیز در استان هلند جنوبی قرار دارد و یکی از
پایتختهای سازمان ملل متحد است .این شهر  11/0کیلومتر با آمستردام فاصله دارد و به عنوان پایتخت حقوقی جهان پس از آمستردام
و روتردام ،سومین شهر بزرگ هلند به شمار میرود .شهر اوترخت 3مرکز و پرجمعیتترین شهر استان اوترخت است .این شهر زندگی
فرهنگی و دانشگاهی فعالی دارد و از این نظر پس از آمستردام در مقام دوم کشور هلند قرار میگیرد و برنامههای خود را برای تبدیل
شدن به پایتخت فرهنگی اروپا در ساک  ،9109طرحریزی کرده است .آمستردام  03کیلومتر با شهر اوترخت فاصله دارد .بندر بارسلون
نیز حدود  010کیلومترمربع از شهر مادرید که در شماک شرقی شبهجزیرۀ ایبری و در کنار دریای مدیترانه برروی فالتی به وسعت 001
کیلومترمربع قرار گرفته است را به خود اختصاص داده است .شهر بارسلون به عنوان یکی از مهمترین بنادر اروپا در دریای مدیترانه و
مقر اصلی اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه ،توسط رشته کوههای کلسروال محصور شده و رودخانه یوبرگات در جنوب غربی و رودخانۀ
بسوس در شماک آن جریان دارد .همچنین این شهر دارای یک شبکۀ بزرگراهی گسترده و قطار سریعالسیر است که اسپانیا را به فرانسه
و بعد پرتغاک متصل میکند .مادرید 4پایتخت و بزرگترین و پرجمعیتترین شهر اسپانیا است که پس از آن بارسلون پرجمعیتترین شهر
اسپانیا میباشد .فاصلۀ شهر بارسلون از مادرید  193/2کیلومتر است و فاصلۀ شهر بارسلون از ساراگوسا 0به عنوان پایتخت بخش
خودمختار آراگون در کشور اسپانیا 309 ،کیلومتر است .همچنین فاصلۀ شهر نیویورک از لسآنجلس 1به عنوان بزرگترین شهر ایالت
کالیفرنیای ایاالت متحده آمریکا و دومین شهر پرجمعیت ایاالت متحده آمریکا پس از نیویورک 3241/01 ،کیلومتر است .شهر شیکاگو0
نیز به عنوان بزرگترین شهر ایالت ایلینوی 9و سومین شهر پرجمعیت در ایاالت متحده بعد از نیویورک و لسآنجلس و پرجمعیتترین
شهر منطقه غرب میانه 2ایاالت متحده  0040/09 ،کیلومتر با نیویورک فاصله دارد .شهر هیوستون 01پرجمعتترین شهر در ایالت
تگزاس و چهارمین شهر پرجمعیت در کشور ایاالت متحده آمریکا است و به عنوان بزرگترین شهر در جنوب ایاالت متحده شناخته
میشود .اقتصاد هیوستون عمدتاً بر پایۀ انرژی ،ساخت و تولید ،هوافضا و حمل و نقل استوار است .همچنین هیوستون در زمینۀ
مراقبتهای پزشکی و تولید تجهیزات نفتی از شهرهای پیشرو بوده و بعد از شهر نیویورک ،مرکز بیشترین شرکتهای پردرآمد برتر در
کشور ایاالت متحده آمریکا است .بندر هیوستون از نظر حجم مبادالت بینالمللی ،اولین و از نظر حجم کل مبادالت ،دومین بندر در
ایاالت متحده میباشد .نیویورک  9993/21کیلومتر با شهر هیوستون فاصله دارد ].[2
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در شاخص و ضعیت اقت صادی و تجاری شهر آم ستردام اهمیت زیادی در هلند دارد و دفاتر ب سیاری از شرکتهای بزرگ در آن واقع
شدهاست .برخی شرکتهای جهانی نیز بدلیل تسهیالت مالیاتی هلند نسبت به کشورهای مجاور ،دفاتر منطقهای خود را در این شهر
و بخصوص در اطراف فرودگاه اسخیپل (سکیپل) در نزدیکی آمستردام مستقر ساختهاند که از آن میان میتوان به سونی اشاره نمود.
بارسلون نیز به لحاظ اهمیت در امور مالی ،تجارت ،رسانه ،سرگرمی ،هنر ،بازرگانی بینالمللی ،آموزش و گردشگری یک شهر جهانی
است و در بین شهرهایهای جهان در زمینۀ نوآوری ،جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است .همچنین این شهر با  000بیلیون
یورو تولید ناخالص داخلی ،چهارمین شهر ثروتمند اتحادیه اروپا و سی و پنجمین شهر ثروتمند جهان میباشد .همچنین نیویورک یکی
از قطبهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جهان است .عدهای به دلیل اهمیت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی منحصربهفرد نیویورک،
این شهر را پایتخت جهان نامیدهاند .در میان شهرهای بزرگ جهان ،تولید ناخالص داخلی نیویورک در زمرۀ بیشترینها قرار دارد که از
نظر ارزش اساامی ،میتوان به تنهایی آنرا با کشااور بزرگی مثل روساایه مقایسااه کرد .همچنین بازار بورس نیویورک ،بزرگترین بازار
بورس جهان در معامالت دالری است و نبض تجارت سهام ایاالت متحدۀ آمریکا در بازار بورس نیویورک تپش میکند ].[2
در شاخص وضعیت آموزشی در شهر آمستردام ،دانشگاه آمستردام 0و دانشگاه آزاد 9بزرگترین مراکز آموزشی این شهر هستند که در
رشتههای گوناگون دانشجو میپذیرند .در زمینۀ هنر ،مدرسۀ عالی هنرها 3مهتمرین مرکز آموزشی ست که در رشتههایی چون رقص،
مو سیقی ،نمایش و سینما دان شجو میپذیرد .در شهر بار سلون نیز دان شگاه بار سلونا 4دان شگاهی دولتی واقع در این شهر ا ست که
پنجمین دان شگاه قدیمی ا سپانیا و جزء قدیمی ترین دان شگاههای جهان ا ست .در ساک  9100این دان شگاه به عنوان بهترین دان شگاه
ا سپانیا از طرف  QSاعالم گردید و همچنین صد و چهل و ه شتمین دان شگاه برتر جهان شد .همچنین دان شگاه شهری نیویورک،0
دانشگاه کلمبیا( 1قدیمیترین و معتبرین دانشگاههای آمریکا و جهان) ،دانشگاه نیویورک( 0بزرگترین دانشگاه خصوصی ایاالت متحده
آمریکا) ،دان شگاه راکفلر ،9مرکز سرطان مموریاک ا سلون کترینگ( 2معتبرترین مراکز تحقیقاتی سرطان جهان) و مدر سه پز شکی کوه
ساینا یا مدرساۀ پزشاکی ماونت سااینای( 01از موساساات برجساته در آموزش ،پژوهش و مراقبتهای پزشاکی در کشاور آمریکا) از
بزرگترین مراکز آموزشی شهر نیویورک هستند که در رشتههای گوناگون دانشجو میپذیرند ].[2
شاخص کیفیت زندگی 00در شهر آم ستردام  911/31ا ست که مقداری ب سیار باال ا ست .این شاخص به تفکیک در شاخص قدرت
خرید ،09مقدار ( 041/10ب سیار باال) ،در شاخص امنیت ،03مقدار ( 13/00باال) ،در شاخص بهدا شت و درمان ،04مقدار ( 14/00باال) ،در
شاخص قیمت مصرفکننده ،00مقدار ( 00/19متوسط) ،در شاخص هزینۀ امالک نسبت به درآمد ،01مقدار ( 0/21متوسط) ،در شاخص
زمان ترافیک رفتوآمد ،00مقدار ( 31/33پایین) و در شاخص آلودگی ،09مقدار ( 32/03پایین) را به خود اختصاص داده است .همچنین
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شاخص کیفیت زندگی در شهر بار سلون نیز  009/02ا ست که مقداری ب سیار باال ا ست .این شاخص به تفکیک در شاخص قدرت
خرید ،مقدار ( 031/01ب سیار باال) ،در شاخص امنیت ،مقدار ( 09/29متو سط) ،در شاخص بهدا شت و درمان ،مقدار ( 00/14باال) ،در
شاخص قیمت مصرفکننده ،مقدار ( 09/30پایین) ،در شاخص هزینۀ امالک نسبت به درآمد ،مقدار ( 2/40متوسط) ،در شاخص زمان
ترافیک رفتوآمد ،مقدار ( 92/10پایین) و در شاااخص آلودگی ،مقدار ( 00/00باال) را به خود اختصاااص داده اساات .شاااخص کیفیت
زندگی شهر نیویورک نیز  93/19است که مقداری متوسط است .این شاخص به تفکیک در شاخص قدرت خرید ،مقدار ( 011/11باال)،
در شاخص امنیت ،مقدار ( 42/11متو سط) ،در شاخص بهدا شت و درمان ،مقدار ( 09/91متو سط) ،در شاخص قیمت م صرفکننده،
مقدار ( 011/11باال) ،در شاخص هزینۀ امالک ن سبت به درآمد ،مقدار ( 94/92ب سیار باال) ،در شاخص زمان ترافیک رفتوآمد ،مقدار
( 31/91متوسط) و در شاخص آلودگی ،مقدار ( 00/12متوسط) را به خود اختصاص داده است ].[3
شاخص سالمت 0در شهر آم ستردام به تفکیک در شاخص مهارت و شای ستگی کارکنان پز شکی  ،9مقدار ( 11/10باال) ،در شاخص
سرعت در تکمیل بررسی و گزارش  ،3مقدار ( 11/11باال) ،در شاخص تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن  ،4مقدار ( 29/30بسیار
باال) ،در شاخص دقت و صحت در پر کردن گزارشات  ،0مقدار ( 19/33باال) ،در شاخص دوستی و حسن نیت کارکنان  ،1مقدار 09/33
(باال) ،در شاخص رضایت نسبت به پاسخگویی و انتظار در موسسات پزشکی  ،0مقدار ( 00/10متوسط) ،در شاخص رضایت از هزینه،9
مقدار ( 40/11متوسط) و در شاخص راحتی از محل ،2مقدار ( 01/11باال) را به خود اختصاص داده است .همچنین شاخص سالمت در
شهر بار سلون نیز به تفکیک در شاخص مهارت و شای ستگی کارکنان پز شکی ،مقدار ( 03/19باال) ،در شاخص سرعت در تکمیل
بررسی و گزارش  ،مقدار ( 01/11متوسط) ،در شاخص تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن ،مقدار ( 29/10بسیار باال) ،در شاخص
دقت و صحت در پر کردن گزار شات ،مقدار ( 03/10باال) ،در شاخص دو ستی و ح سن نیت کارکنان ،مقدار ( 19/49باال) ،در شاخص
رضایت نسبت به پاسخگویی و انتظار در موسسات پزشکی ،مقدار ( 32/40پایین) ،در شاخص رضایت از هزینه ،مقدار ( 00/13باال) و
در شاخص راحتی از محل ،مقدار ( 91/91بسیار باال) را به خود اختصاص داده است .شاخص سالمت شهر نیویورک نیز به تفکیک در
شاخص مهارت و شایستگی کارکنان پزشکی ،مقدار ( 13/33باال) ،در شاخص سرعت در تکمیل بررسی و گزارش ،مقدار ( 11/92باال)،
در شاخص تجهیزات برای تشخیص و درمان مدرن ،مقدار ( 91/10بسیار باال) ،در شاخص دقت و صحت در پر کردن گزارشات ،مقدار
( 11/92باال) ،در شاخص دوستی و حسن نیت کارکنان ،مقدار ( 00/40متوسط) ،در شاخص رضایت نسبت به پاسخگویی و انتظار در
موسسات پزشکی ،مقدار ( 30/01پایین) ،در شاخص رضایت از هزینه ،مقدار ( 91/40پایین) و در شاخص راحتی از محل ،مقدار 13/94
(باال) را به خود اختصاص داده است ].[3
شاخص آلودگی 01در شهر آم ستردام به تفکیک در شاخص آلودگی هوا  ،00مقدار ( 33/33پایین) ،در شاخص عدم د ستر سی و آلودگی
آب آ شامیدنی ،09مقدار ( 93/90پایین) ،در شاخص نار ضایتی از دفع زباله  ،03مقدار ( 30/93پایین) ،در شاخص کثیفی ،04مقدار 01/11
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(متو سط) ،در شاخص آلودگی نوری و صوتی ،0مقدار ( 49/32متو سط) ،در شاخص آلودگی آب  ،9مقدار ( 39/20پایین) ،در شاخص
نار ضایتی ن سبت اتالف زمان در شهر  ،3مقدار ( 31/11پایین) و در شاخص نار ضایتی ن سبت به سبزی و پارک ها در شهر  ،4مقدار
( 39/20پایین) را به خود اختصاص داده است .همچنین شاخص آلودگی در شهر بارسلون نیز به تفکیک در شاخص آلودگی هوا ،مقدار
( 10/00باال) ،در شاخص عدم دسترسی و آلودگی آب آشامیدنی ،مقدار ( 11/00باال) ،در شاخص نارضایتی از دفع زباله ،مقدار 30/43
(پایین) ،در شاخص کثیفی ،مقدار ( 01/11متو سط) ،در شاخص آلودگی نوری و صوتی ،مقدار ( 09/91باال) ،در شاخص آلودگی آب،
مقدار ( 13/94باال) ،در شاخص نارضایتی نسبت اتالف زمان در شهر ،مقدار ( 04/40متوسط) و در شاخص نارضایتی نسبت به سبزی
و پارکها در شهر ،مقدار ( 01/19متو سط) را به خود اخت صاص داده ا ست .شاخص آلودگی شهر نیویورک نیز به تفکیک در شاخص
آلودگی هوا ،مقدار ( 01/90متوسط) ،در شاخص عدم دسترسی و آلودگی آب آشامیدنی ،مقدار ( 30/09پایین) ،در شاخص نارضایتی از
دفع زباله ،مقدار ( 00/11متو سط) ،در شاخص کثیفی ،مقدار ( 10/04باال) ،در شاخص آلودگی نوری و صوتی ،مقدار ( 13/41باال) ،در
شاخص آلودگی آب ،مقدار ( 40/09متو سط) ،در شاخص نار ضایتی ن سبت اتالف زمان در شهر ،مقدار ( 33/33پایین) و در شاخص
نارضایتی نسبت به سبزی و پارک ها در شهر ،مقدار ( 90/21پایین) را به خود اختصاص داده است ].[3
شاخص ترافیک 0در شهر آم ستردام  090/10ا ست که مقداری ب سیار پایین ا ست .این شاخص به تفکیک در شاخص زمان بر ح سب
دقیقه ،1مقدار ( 31/33بسیار پایین) و در شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن ،0مقدار ( 4049/92بسیار پایین) را به خود اختصاص داده
است .همچنین شاخص ترافیک در شهر بارسلون نیز  000/21است که مقداری بسیار پایین است .این شاخص به تفکیک در شاخص
زمان بر ح سب دقیقه ،مقدار ( 92/10ب سیار پایین) و در شاخص انت شار گاز دی اک سید کربن ،مقدار ( 4010/09ب سیار پایین) را به خود
اخت صاص داده ا ست .شاخص ترافیک شهر نیویورک نیز  093/10ا ست که مقداری ب سیار پایین ا ست .این شاخص به تفکیک در
شاخص زمان بر حسب دقیقه ،مقدار ( 31/91بسیار پایین) و در شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن ،مقدار ( 9009/91بسیار پایین) را
به خود اختصاص داده است ].[3
شاخص جرم و جنایت 9در شهر آمستردام  39/19است که مقداری پایین است .نرخ افزایش این شاخص در سه ساک اخیر  01/00بوده
ا ست که مقداری متو سط ا ست .در مقابل شاخص امنیت 10/29 2بوده ا ست .همچنین شاخص جرم و جنایت در شهر بار سلون نیز
 40/19ا ست که مقداری پایین ا ست .نرخ افزایش این شاخص در سه ساک اخیر  12/10بوده ا ست که مقداری باال ا ست .در مقابل
شاخص امنیت  09/29بوده ا ست .شاخص جرم و جنایت شهر نیویورک نیز  01/34ا ست که مقداری متو سط ا ست .نرخ افزایش این
شاخص در سه ساک اخیر  09/30بوده است که مقداری متوسط است .در مقابل شاخص امنیت  42/11بوده است ].[3
جدوک  0وضعیت شهرهای آمستردام ،بارسلون و نیویورک را در شاخصهای کیفیت زندگی ،سالمت ،آلودگی ،ترافیک و جرم و جنایت
نشان داده است.
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. 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
2
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جدول  -1وضعيت شهرهاي آمستردام ،بارسلون و نيویورک در شاخصهاي كيفيت زندگی ،سالمت ،آلودگی،
ترافيک و جرم و جنایت
نام شاخص

كيفيت زندگی

سالمت

آلودگی

ترافيک

جرم و جنایت

آمستردام
مقدار

911/31

14/00

32/03

090/10

39/19

وضعيت

بسیار باال

بسیار باال

پایین

بسیار پایین

پایین

بارسلون
مقدار

009/02

00/14

00/00

000/21

40/19

وضعيت

بسیار باال

بسیار باال

بسیار باال

بسیار پایین

پایین

نيویورک
مقدار

93/19

09/91

00/12

093/10

01/34

وضعيت

متوسط

متوسط

متوسط

بسیار پایین

متوسط

 -3شرایط اقتصادی سه شهر هوشمند آمستردام ،بارسلون و نیویورک

در بعد شرایط اقتصادی بر رتبۀ اقتصادی شهرهای آمستردام ،بارسلون و نیویورک در منطقه یا جهان و سرانۀ تولید ناخالص داخلی آنها
تمرکز گردیده است.
9
0
آمستردام پایتخت تجاری و مالی هلند و منطقۀ اروپای شمالی است .آمستردام در میان بهترین شهرهای اروپا که مکان مناسبی برای
راهاندازی کسبوکار هستند ،رتبۀ چهارم را دارد .همچنین از نظر داشتن جو تجاری که توسط انگیزههای مالی و سیاست مالیاتی دولت
محلی ،تقویت و حمایت میشود ،در مرتبۀ پنجم قرار میگیرد ] .[4در آمستردام شرکتهای سهامی بزرگی وجود دارد که در حاک تغییر
مکان از مرکز شهر به منطقۀ  Zuidasهستند .منطقۀ  Zuidasمنطقهای است در قسمت جنوبی شهر که به سرعت از لحاظ مالی
در حاک رشد و پیشرفت است .علیرغم اندازه و جمعیت  01/0میلیون نفری آن ،هلند از نظر تولید ناخالص داخلی 3مقام پنجم را در میان
بزرگترین مناطق اقتصادی اروپا دارد ،زیرا دارای مازاد تراز تجاری و روابط صنعتی پایدار است .رکود جهانی منجر به کاهش  3/0درصدی
اقتصاد هلند شد و برای اولین بار بود که چنین اتفاقی در طوک  91ساک رشد بیوقفۀ آن مشاهده میشد .بحران بدهی منطقۀ اروپا نیز
بر هلند تأثیر گذاشت زیرا کسری بودجه دولت به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی حاال باالتر از حد مورد نیاز اتحادیه اروپا بود ].[5
بارسلون پایتخت کاتالونیا ،4یکی از رقابتیترین شهرهای اقتصادی اسپانیا 0است .این کالن شهر تقریبا  0میلیون نفر از  0/0میلیون نفر
افراد ساکن در کاتالونیا را در خود جای میدهد ] .[6از ساک ،0229بارسلون به عنوان پایتخت تجاری اروپای جنوبی 1به سرعت رشد
کرد .این ساک دقیقاً زمانی بود که بارسلون میزبان بازیهای المپیک 0بود .در ساک  9112پژوهشی انجام شد و در آن از شرکتها این
سواک پرسیده شد که به نظر آنها شهرها تا چه اندازه میتوانند مکانی تجاری به حساب آیند؟ در این پژوهش بارسلون از نظر مکان
تجاری بودن ،رتبۀ سوم را ک سب کرد .همچنین از نظر کیفیت زندگی کارمندان ،این شهر مقاوم اوک را به خود اختصاص داد ].[4
Netherland
Northen European
)Gross Domestic Product (GDP
Catalonia
Spain
Southern Europe
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
ساک  9101به  2/9رسید که سه برابر میزان مورد نظر اتحادیۀ اروپا بود .به هم ریختن اوضاع ساختوساز و صنایع امالک و مستغالت،
مشکالت مالی زیادی را با خود به همراه داشت و در نتیجه دولت اسپانیا تالش کرد که با کاهش هزینهها ،خصوصیسازی صنایع و
اصالح بازار کار ،به بهبود اوضاع اقتصاد کمک کند ] .[7با بدتر شدن بحران منطقۀ اروپا ،تاریخ جداییطلبی کاتالونیا تشدید گردید.
جداییطلبان باور داشتند که مالیات به دست آمده از اقتصاد مناطق قویتر ،صرف تأمین بودجه و حمایت از مناطق ضعیفتر میشود
].[8
اقتصاد نیویورک بزرگترین اقتصاد جهان است و پیشبینی شده است که تا ساک  9190همین جایگاه را حفظ خواهد کرد .نیویورک نیز
مانند لندن 0یکی از مهمترین مراکز مالی جهان است و به خاطر داشتن تعداد زیادی شرکت خدماتی ،معروف است .تولید ناخالص شهری
در کالنشهر نیویورک در ساک  9101برابر  0/99دالر بوده است که باالترین مقدار در ایاالت متحده به حساب میآید ].[9
رکود ساکهای  9112-9119بر نرخ بیکاری نیویورک تأثیر گذاشت و آن را از  0/9در پایان ساک  9110به  9/4در فوریه ساک 9112
افزایش داد .اما این شهر به آن شدتی که پیشبینی شده بود تحت تأثیر قرار نگرفت .اگر چه نرخ بیکاری در نیویورک بیشتر از میانگین
ملی بود اما این بیکاری نسبت به بقیۀ شهرهای آمریکا با سرعت بیشتری جبران شد .دلیل این امر تا حدی کمکهای مالی wall
 streetبود .از جمله دیگر دالیل این امر میتوان به تنوع اقتصاد این شهر ،فناوری رو به رشد آن ،بهداشت و بخشهای رسانهای آن
اشاره کرد که نقش مهمی در مقاومت و انعطافپذیری این شهر داشتند ].[10

 -4متولیان شهر هوشمند در سه شهر هوشمند آمستردام ،بارسلون و نیویورک

در بعد متولیان شهر هوشمند ،سیاستگذاران و مسئولین هوشمندسازی هر شهر در بخش عمومی ،خصوصی و موسسات علمی و غیر
علمی مورد توجه قرار گرفته است.
در دولت آمستردام ،مسئوک اصلی فعالیتهای شهر هوشمند ،وزارت امور اقتصادی است که هدفش ایجاد فعالیتهای اقتصادی و توسعۀ
شهر به خصوص از حیث دانش ،نوآوری و توسعۀ پایدار است .بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط 9نقش مهمی در شهر هوشمند ایفا
میکنند و همین منجر شده که آمستردام به عنوان یک شهر هوشمند مشهور شود که شهرت آن از پایین (یعنی از بنگاههای کوچک و
متوسط) به باال ایجاد شده است .بنگاههای کوچک و متوسط از طریق موتور نوآوری آمستردام 3در این فعالیتها مشارکت میکنند .این
مشارکت نوعی مشارکت بخشهای عمومی -خصوصی است که رابطۀ بین شهر و شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات 4را تسهیل
میکند .موتور نوآوری آمستردام توسط انجمن اقتصادی آمستردام 0مدیریت میشود که بر اساس یک مدک مارپیچی سهگانه -یعنی
همکاری بین موسسات تجاری ،نهادهای آموزشی و دولت -عمل میکند تا باعث توسعۀ اقتصادی این منطقۀ کالن شهری گردد ].[11
شاخۀ فناوری اطالعات و ارتباطات آمستردام که توسط موتور نوآوری آمستردام و وزارت امور اقتصادی سازماندهی شده است ،جلسات
منظمی را بین سه بخش تشکیل دهندۀ مارپیچ سهگانه برگزار کرده و فناوری را به صنایع رسانهای جدید مرتبط میکند ].[12
موتور نوآوری آمستردام با لیاندر ،1یک مدیر شبکه و توزیعکنندۀ برق و نفت ،و  ،KPNبزرگترین ارائه دهندۀ ارتباطات از راه دور و
فناوری اطالعات هلند ،همکاری کرده است تا شهر هوشمند آمستردام 0را ایجاد کند .شهر هوشمند آمستردام یکی دیگر از انواع
London
)Small and Medium Enterprises (SMEs
)Amsterdam Innovation Motor (AIM
)Information Comunication Technology (ICT
)Amsterdam Economic Board (AEB
Liander
)Amsterdam Smart City (ASC
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مشارکتهای بخش عمومی و خصوصی است که از موسسات تجاری ،دولت محلی ،نهادهای تحقیقاتی و ساکنان تشکیل شده است و
هدفش این است که منطقۀ کالن شهر آمستردام را به یک شهر هوشمند مبدک سازد .در بخش خصوصی ،شهر هوشمند آمستردام رابطۀ
بسیار نزدیکی با سیستمهای سیسکو 0دارد .این سیستمها با ارائه خدمات ویدئو کنفرانس از مراکز کاری هوشمند شهر حمایت میکند.
آیبیام ،9نیز با شهر هوشمند آمستردام همکاری کرده است تا سیستم مدیریت دادهها را برای فرودگاه  Schipholفراهم سازد .این
دو شرکت سهامی در بخش فناوری پروژههای خاص شهر هوشمند آمستردام با هم همکاری دارند ،به خصوص در پروژههایی که به
سیستم های مدیریت انرژی مناطق مسکونی و تسهیالت محل کار فناوری اطالعات و ارتباطات مانند مراکز کار هوشمند 3مربوط
میشود .آمستردام یکی از اعضای پروژۀ شهرهای باز 4است .این پروژه با همکاری اتحادیۀ اروپا 0طراحی شده و هدف آن افزایش
نوآوری های باز در بخش عمومی و حمایت از توسعۀ شهر هوشمند و مشارکت شهروندان است .شهر آمستردام سردمدار جمعسپاری1
"بستههای کاری "0است و هدف نهایی آن ایجاد یک پایگاه اروپایی 9برای جمعسپاری ،دادههای باز( 2دادههایی که امکان دسترسی
به آنها برای همه مقدور است) و شبکههای حسگر باز است .پروژۀ شهرهای باز ،مدیریت پنج بستۀ کاری دیگر را نیز بر عهده دارند که
توسط شش عضو دیگر سازمان (بارسلون ،01برلین ،00هلسینکی ،09پاریس ،03رم 04و بولونیا )00هدایت میشوند .آمستردام نیز یکی از
اعضای جامعۀ پروتکل شهر 01است که یک سازمان چند عضوی می باشد .این گروه ،پروتکل شهر را رهبری خواهند کرد .این پروتکل
یک شبکۀ جهانی متشکل از شهرهایی است که به دنباک پیدا کردن راهحلهایی برای چالشهای شهری میباشند .آنها سعی دارند با
تکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدکهای مدیریتی جدید و روشهای نوآورانهای برای درگیر کردن و مشارکت دادن جامعه ارائه
دهند .جامعۀ پروتکل شهر برای شورای شهر (که بیشتر از همه در کمک به شهرها نقش دارند) ،صنعت ،دانشگاه و دیگر سازمانهای
دخیل در تغییر شکل شهر ،به راحتی قابل دسترسی است ] .[13شکل  0متولیان اصلی موثر در توسعۀ آمستردام به صورت یک شهر
هوشمند را نشان میدهد.
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Cisco
IBM Corporation
)Smart Work Centers (SWC
Open Cities
European Union
Crowdsourcing
Workpackage
Pan- European Platform
Open Data
10
. Barcelona
11
. Berlin
12
. Helsinki
13
. Paris
14
. Rome
15
. Bologna
16
. City Protocol Society
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شکل  -1شبکۀ شهر هوشمند آمستردام
عامل و محرک اصلی پروژۀ شهر هوشمند بارسلون ،دولت این شهر است .در ساک  ،9100ساختار درونی دفتر شهردار 0عوض شد تا
یکی از پنج معاون شهردار به بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست برنامهریزی شهری در زمینۀ توسعۀ پایداری گمارده شود.
آنتونی وایوز ،9معاون شهردار 3در بخش مسکن شهری ،4مسئوک برنامهریزیهای جامع شهری و مدیریت پروژۀ شهر هوشمند بارسلون
گردید .او یکی از مدیران کنگرۀ جهانی شهر هوشمند 0بود .این کنگره ،نشست بینالمللی مسئولین شهرهای هوشمند بود .کنگرۀ جهانی
و نمایشگاه شهر هوشمند 1که در نوامبر ساکهای  9100و  9109در بارسلون برگزار شد ،تبدیل به یک کنفرانس جهانی گردید و نشان
دهندۀ توسعۀ پایدار و نوآوری شهرها بود.
سطوح مختلف دولت و سازمانها و نهادهای کارگری به شدت اقدام بارسلون برای استفاده از سیاستهای فناوری اطالعات و ارتباطات
را تأیید و حمایت کردند زیرا از نظر آنان ،این کار فرصتی است برای افزایش رقابت محلی و حتی انسجام اجتماعی .در ساک 9119
شورای شهر 0به اتحادیۀ تجاری بارسلون ،9اتحادیه تجاری کاتالونیا ،2بخش ارتقاء شغلی ،01سازمان ارتقای بنگاههای کوچک و متوسط00
و دولت کاتالونیا 09پیوست تا توافقنامۀ اشتغاک با کیفیت 03را در ساکهای  9100-9119تدوین کند .این توافقنامه ،چارچوب و اولویتهایی
را برای اشتغاکزایی تعیین میکرد .در این توافقنامه ،فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهارتهای اصلی شناخته شده
است که جوانان باید آن را فرا گیرند .همچنین بر اساس این توافقنامه ،مشکالتی که بنگاههای تجاری کوچک در هماهنگ کردن خود
با تغییر فناوری با آن روبرو هستند ،به عنوان یکی از مهمترین موانع در ایجاد شرکتهای بزرگ جهانی مطرح است ].[14

1

. Mayor’s Office
. 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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جذب و همکاری با بنگاههای کوچک و متوسط مرتبط با فناوری نیز بخش مهمی از برنامههای شهر هوشمند بارسلون را تشکیل
میدهد .شورای شهر بارسلون مدیریت  Barcelona Activaرا بر عهده دارد Barcelona active .یک آژانس توسعۀ محلی
است که با جذب شرکا در زمینۀ فناوری و تجارت بر آن است تا شکاف بین بخشهای عمومی و خصوصی را از بین ببرد .این آژانس
محلی بیشتر با بعد کارآفرینی شهر هوشمند مرتبط است و بر تجارتپسند بودن شهر و کیفیت باالی زندگی تأکید دارد .برنامههای
توسعۀ اقتصادی این آژانس موفقیتآمیز بودهاند .در ساک  ،9100این آژانس بیش از  9411پروژۀ جدید را پشتیبانی کرده 032 ،شرکت
در پارک فناوری و مرکز رشد تجاری خود تأسیس کرده و برای حدود  04111نفر ،دورههای آموزشی کارآفرینی برپا کرده و برای حدود
 90111نفر نیز خدمات پیشرفت شغلی ارائه داده است ] .[15یکی از موثرترین برنامههای این آژانس Cibernarium ،است.
 Cibernariumنوعی خدمات شهری است که مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات را به صورت عملی به افراد و شرکتها
آموزش میدهد ].[14
0
یکی از مهمترین و شناخته شدهترین ابتکارات شهر هوشمند ،حوزۀ نوآوری و پارک فناوری آن است که به آن "پردیس شهر هوشمند "
یا @ 22نیز گفته میشود .این پروژۀ توسعۀ مجدد شهر توسط جامعه شهری @ 22مدیریت میشود که در ساک  9111در شورای
شهر بارسلون ایجاد گردید و دویست هکتار از محلۀ صنعتی  Poble Nouرا به یک فضای کاربردی جهت فعالیتهای دانشمحور
و رشد و پرورش تجارت تبدیل کرد .آزمایشگاه شهری بارسلون ،9همانطور که از اسمش پیداست ،بخشی از شهر را به عنوان یک
آزمایشگاه شهری درآورده که درون محدودۀ @ 22قرار گرفته و توسط جامعۀ شهری  22@ Barcelonaاداره میشود ].[16
آزمایشگاه شهری ،به منظور تست کردن فناوریهای پیش از بازار که موردنیاز بارسلون هستند فضایی را برای برنامههای آزمایشی
فراهم میکند و هدفش از این کار ایجاد نوآوری و کاهش زمان ورود به بازار است ].[17
بارسلون در حین تبدیل شدن به یک شهر هوشمند بزرگ ،روابط عمیقی با شرکتهای مبتنی بر فناوری اطالعات و راتباطات برقرار
کرده است .سیسکو از طریق چندین پروژۀ فرعی و اقدامات جوامع متصل  +هوشمند 3به همکاری با بارسلون پرداخت ] .[18همچنین
با این شهر همکاری کرد تا موسسۀ فناوری بارسلون 4برای مناطق مسکونی را طراحی کند .این موسسه اخیراً به عنوان مرکز آموزشی
و موسسه تحقیقاتی بارسلون معرفی شده است .در این موسسه به بررسی این مسأله پرداخته میشود که فناوری به چه طرقی میتواند
زندگی شهری را بهبود داده و از طریق مشارکت با بخش خصوصی ،خدماتی را ارائه دهد .سیسکو با بهرهگیری از منابع انسانی،
زیرساختهای شبکهای ،هزینههای بنیادی و مطالعات موردی ،نه تنها مهمترین متصدی موسسه فناوری بارسلون برای مناطق مسکونی
است بلکه یکی از سرپرستهای این پروژه نیز میباشد ].[19
این منصب سرپرست بودن ،شبیه به نقشی است که سیسکو در پروتکل شهر 0ایفا خواهد کرد .پروتکل شهر عالوه بر اینکه مرکزی
است که در آن شهرهای مختلف موفقیتهای خود در زمینۀ شهر هوشمند را به اشتراک میگذارند بلکه یک سیستم استاندارد جهانی
است که مولفههای شهر هوشمند را تعیین میکند .رابطۀ بین بارسلون و سیسکو از طریق مرکز نوآوری سیسکو 1تقویت میشود که
کارمندان سیسکو در آن تالش میکنند تا برای ساختوساز در @ 22برنامههایی در نظر گیرند ] .[19از جمله دیگر مسئولیتهای
مرکز نوآوری این است که یک زیرساخت شبکۀ فیزیکی به نام Cisco’s Urban Platform Reference Architecture
تأسیس کند .این زیرساخت در آن دسته از خیابانها و فضاهای عمومی شهر اجرا میشود که در آن امکان نصب وسایل متحرک و

Smart City Campus
Barcelona Urban Lab
Smart+Connected Communities
)Barcelona Institute of Technology (BIT
City Protocol
Cisco Innovation Center
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حسگرها وجود داشته باشد ] .[18به عالوه سیسکو در توسعه دادن و تست کردن خدمات جدید نیز موثر و مفید است ،از شبکۀ اتوبوس
هوشمند 0گرفته تا اینترنت محل 9یا افرایش تعامالت اجتماعی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات ].[19
بارسلون عالوه بر بخش خصوصی با سازمانهای بینالمللی هم همکاری دارد .بارسلون نیز مانند آمستردام یکی از اعضای پروژۀ
شهرهای باز است و سرپرستی چندین بستۀ کاری آن را بر عهده دارد Barcelona Activa .مسئوک پروژۀ بستۀ کاری آزمایشگاه-
های شهری 3است ،دانشگاه  Pompeu Fabraمسئولیت پروژۀ شبکههای حسگر باز را بر عهده دارد و  ESADEنیز که یکی از
دانشکدههای بازرگانی مشهور در بارسلونست ،پروژۀ نوآوری باز در بستههای کاری شهرها را هدایت میکند ] .[20بارسلون یکی از
هماهنگ کنندههای پروژۀ  iCityاست که توسط برنامۀ حمایت از سیاست فناوری ارتباطات و اطالعات کمیسیون اروپا 4پشتیبانی
میشود .هدف این پروژه ایجاد یک اکوسیستم نوآوری باز است که بتواند با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،خدمات عمومی
ارائه دهد .بدین منظور ،شبکههای فناوری اطالعات و ارتباطات شهرهای شرکت کننده در دسترس اشخاص ثالث به خصوص بنگاههای
کوچک و متوسط قرار میگیرد و این اشخاص ثالث نرمافزارهایی را تولید میکنند که در فروشگاه برنامههای باز  iCityقابل دسترسی
باشد ] .[21شکل  9متولیان اصلی موثر در توسعۀ بارسلون به صورت یک شهر هوشمند را نشان میدهد.

شکل  -2شبکۀ شهر هوشمند بارسلون
در شهر نیویورک ،شهردار میکائیل برومبرگ 0و مدیران او اولین کسانی بودند که به فکر استفاده از راهحلهای فناوری اطالعات و
ارتباطات در شهر نیویورک افتادند .آنان بسیار بر خدمات شهری بر مبنای فناوری تأکید داشتند NYC Digital .یکی از نمایندگی-
های امور رسانه و سرگرمی شهرداری 1با بخش خصوصی ارتباط مستقیم برقرار کرده تا خدماتی را در بخش عمومی ارائه دهد که
باعث آسانتر شدن ارتباطات دیجیتالی گردد .این نمایندگی در ساک  ،9100نقشهای 0برای دیجیتاک کردن نیویورک طراحی کرد که

Smart bus network
Internet of the neighborhood
Urban Labs Workpackage
European Commission’s Information and Communication Techniloies Policy Support Programme
Mayer Michael Bloomberg
Mayer’s Office of Media and Entertainment
Roadmap
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در آن مسیرها و روشهایی را نشان داده بود که با استفاده از آنها نیویورک میتوانست به بزرگترین و مهمترین شهر دیجیتاک 0جهان
تبدیل شود .به این منظور چهار نوع دستاورد فناوری را در چهار گروه پیشنهاد کرد :دسترسی ،دولت باز ،مشارکت و صنعت ].[22
مدیران بلومبرگ یک ساک بعد از چاپ این نقشه پایبندی خود به این سیاست مبتنی بر فناوری را اثبات کردند زیرا آنها توانسته بودند
در این یک ساک به  91درصد اهداف خود از جمله ارتقای بخش دیجیتاک شهر از طریق برگزاری مسابقات و اهدای جوایز دست یابند
].[23
سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور 9نیویورک نیز یک نمونه از مواردی است که اهمیت نقش شهرداریها را در اشاعۀ کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات نشان میدهد .سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور مسئوک به روز کردن فناوری دولت ،افزایش
فرصتهای کسب سواد دیجیتالی برای ساکنان شهر نیویورک ،برقراری امکان حکمرانی شفافتر و ایجاد همکاری با سردمداران
فناوری برای ارائه بهتر خدمات در پنج قسمت شهر است .سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور توانست با بودجۀ  441میلیون
دالری که در اختیار داشت هر ساک به  931111شرکت تجاری 9 ،میلیون شهروند و  01میلیون توریست خدمات ارائه دهد .به طور
خالصه سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور منبع استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات شهر نیویورک است .شایان ذکر
است علیرغم اینکه نیویورک به عنوان یک شهر هوشمند شناخته نمیشود اما دارای بسیاری از سیاستهای مبتنی بر فناوری اطالعات
و ارتباطات است که در شهرهای هوشمند آمستردام و بارسلون نیز به چشم میخورد .اولین اقدامات و ابتکارات سازمان فناوری اینترنت
و ارتباطات از راه دور ،عبارت بودند از پورتاک داده باز نیویورک ،3برنامههایی برای ترویج باند پهن ،خدمات ارتباط از راه دور ،و
 CITIServeکه برنامهای است برای تسهیل اشتراک دادهها میان نمایندگیهای مختلف از طریق بهینهسازی زیرساخت فناوری
اطالعات شهر ] .[23در حالی که سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور خدمات موثر و معتبری را در زمینۀ فناوری اطالعات
هم برای شهروندان و هم برای موسسات تجاری فراهم میکند ،شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک 4فقط مسئوک افزایش
رشد اقتصادی بخش خصوصی است .از سوی دیگر شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک از بنگاههای کوچک و متوسط
پشتیبانی میکند ،به خصوص بنگاههایی که با فناوری و رسانه سروکار دارند ،زیرا آنها نقش مهمی را در حفظ شهر به عنوان یکی از
پیشگامان نوآوری در جهان ایفا مینمایند .نیمی از سهام بازار ایاالت متحده در زمینۀ رسانههای سنتی مدیون شهر نیویورک است و
درآمد ساالنۀ بخشهای رسانه و فناوری آن حدود  31میلیارد دالر است .همچنین این بخشها باعث ایجاد  311111شغل شدهاند.
علیرغم سلطهای که در زمینۀ رسانههای سنتی دارد این شهر کمتر از نیمی از بازارهای رسانه جدید و دیجیتاک را از آن خود کرده است
] .[24امید است که نیویورک بتواند با همکاری شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک در این زمینهها نیز رشد کند .آنها با
کمک هم در ساک  9112پروژۀ  Media.NYC.2020را شروع کردند با این هدف که تا ساک  9191شهر نیویورک را به یکی از
بزرگترین پایتختهای رسانهای جهان تبدیل کنند .این پروژه که به طور اخص با رسانه سروکار داشت بر چهار حوزۀ اصلی متمرکز
شده بود که قابل استفاده در برنامههای مختلف شهر هوشمند بودند .این حوزهها عبارتند از :ارتباط ،نوآوری ،استعداد و آموزش و تبدیل
شهر به یک دروازۀ بینالمللی برای شرکتهای داخلی و خارجی .در نتیجۀ این پروژه ،چندین طرح اجرا گردید که از آن جمله میتوان
به  NYC BigApps Competitionاشاره کرد .در این طرح به آن دسته از طراحان نرمافزارها که بهترین و جدیدترین برنامهها
را از طریق استفاده از دادههای باز دولت طراحی کردند جوایز نقدی داده شد .یکی دیگر از این طرحهاNYC Venture Fellows ،
بود که بورسهای ساالنهای را برای نسلهای بعدی کارآفرینان فراهم میکرد .سومین طرحی که با حمایت Media.NYC.2020
انجام شد برنامۀ اوراق قرضه فناوری و رسانه 0بود که برای خرید تجهیزات فناوری ،اوراق قرضه برای شرکتها صادر میکرد.

Digital City
)Department of Internet Technology and Telecommunications (DoITT
NYC Open Data portal
)New York City’s Economic Development Corporation (NYCEDC
Media and Tech Bond Program
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بلندپروازانهترین طرح  ،Media.NYC.2020طرح  Request for Expressions of Interestsبود که هدفش ایجاد
یک پردیس تحقیقاتی در حوزۀ علوم کاربردی و مهندسی در شهر نیویورک بود ] .[25دانشگاه کرنل 0با همکاری موسسۀ فناوری
 ،Technion-Israelمزایدهای را برنده شد و  011میلیون دالر دریافت کرد تا یک پردیس مدرن و به روز روی جزیرۀ روزولت9
بسازد .درست همانطور که بارسلون روی کارآفرینی بسیار متمرکز شده بود در نیویورک نیز یکی از مولفههای اصلی پردیس فناوری،
تأمین بودجۀ  001میلیون دالری برای ایجاد کسبوکارهای جدید بود ] .[22به عالوه رابطۀ بین آموزش و پرورش و صنعت فناوری
چنان قوی است که  ،Cornell NYC Techکسبوکار آموزشی 3نامیده شد .این پردیس در فضای اداره پراکنده شده و به
شرکتهای دارای فناوری باال اجاره داده شده است .گوگل هم  91111فوت مربع از زمینهای نیویورکش را به مدارس هدیه کرده
است ].[26
در نیویورک نیز همچون آمستردام و بارسلون میتوان تأثیر شرکتهای بزرگ سیسکو و آیبیام 4را در طرحهای شهر هوشمند دید.
سیسکو با مقامات حملونقل شهری 0همکاری کرده تا  on-the-goرا طراحی کند On-the-go .یک نقطۀ جدید دسترسی به
اطالعات صفحه نمایش لمسی تعاملی است که از یکی از پایگاههای سیسکو برای نمایش رسانه ،ویدئوهای پخش زنده و اطالعات
حملونقل در زمان واقعی استفاده میکند .آیبیام در ساک  9111همکاری خود را با شهر آغاز کرد و یک مرکز کنترک جرم به نام
مخزن اطالعات مربوط به جرایم 1در زمان واقعی برای ادارۀ پلیس نیویورک 0طراحی کرد .در این طرح از مدک تجاری " on
( "demandبه معنای در هنگام درخواست) برای منابع و دادههای ادارۀ پلیس نیویورک استفاده شد .اخیراً آیبیام به نهاد توسعۀ
اقتصادی یکی از دانشگاههای نیویورک 9پیوسته تا از نرمافزار مرکز عملیات هوشمند 2برای تحلیل ظرفیت انرژی خورشیدی شهر و
بررسی استعداد بازار انرژی خورشیدی آن استفاده کند ].[27
نیویورک نیز یکی از اعضای جامعه پروتکل شهری است اما با طرحهای اروپایی  iCityیا پروژۀ شهرهای باز ارتباطی ندارد .نیویورک
بر خالف بارسلون و آمستردام ،از عنوان شهر هوشمند به عنوان یک فعالیت تبلیغاتی استفاده نمیکند بلکه از سرواژۀ  NYCبرای
طرحهای مختلف مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده میکند ،مانند :تقویم فرهنگی  ،NYCنقشۀ شهر ،NYC
 ،Madia. NYC.2020 ،NYCStatدیجیتاک  ،NYCو جوامع پیوسته  .NYCبنابراین به جای استفاده ازکلمۀ شهر هوشمند
که معنای متغیری دارد برای سیاستهای مبتنی بر فناوری خود از نام خود شهر به تنهایی استفاده میکند .در حالی که بر خالف
طرحهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،انگیزۀ بیشتر برنامههای فناوری نیویورک کسب منافع اقتصادی بوده است ،اما هدف اصلی این
برنامه ها افزایش مشارکت اجتماعی و مشارکت عمومی از طریق استفاده از تجهیزات متحرک (بیسیم) و دادههای باز است .اگرچه
ویژگی اصلی آمستردام توجه به توسعۀ پایدار و تمرکز بارسلون و نیویورک بر کارآفرینی بوده است اما همکاری با فناوری در سطح
شهروندی باعث شده که نیویورک از دو شهر دیگر متمایز شود .شکل  3متولیان اصلی موثر در توسعۀ نیویورک به صورت یک شهر
هوشمند را نشان میدهد.

Cornell University
Roosevelt Island
Educational Start-up
IBM
)Metropolitan Transportation Authority (MTA
Crime Information Warehouse
)New York Police Department (NYPD
)City University of New York (CUNY
Intelligent Operations Center
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شکل  -3شبکۀ شهر هوشمند نيویورک

 -5کانون توجه سه شهر هوشمند آمستردام ،بارسلون و نیویورک

در بعد کانون توجه شهر هوشمند ،پروژههای سه شهر در راستای تحقق هوشمندسازی آن شهر تحلیل شده است.
آمستردام ،به جای استفاده از پروژههای مبتنی بر فناوری برای ایجاد یک چشمانداز کلی از پیشرفت ،بیشتر بر کاربرد فناوری اطالعات
و ارتباطات برای نیل به هدف کاهش انتشار دی اکسید کربن 0و هدف کلیتر توسعۀ پایدار محیطی متمرکز شده است .در طی چند
دهۀ گذشته ،آمستردام در زمینۀ محیط زیست پیشگام بوده است اما پروژۀ شهر هوشمند آن ،نشان از تاکتیکهای فناوری اطالعات و
ارتباطات جدیدی دارد که این شهر به تازگی ابداع کرده است .شهر هوشمند آمستردام ،فناوریهایی را تست میکند که منجر به کاربرد
موثر منابع طبیعی در پروژههایی می شود که دولت محلی ،نهادهای تحقیقاتی و شهروندان را درگیر میکنند .در حقیقت  93مورد از 31
پروژهای که شهر هوشمند آمستردام اجرا کرده است بر توسعۀ پایدار محیطی و کاهش انتشار دی اکسید کربن متمرکز شده اند .اشاعۀ
محیط زیستگرایی نیز یکی از پروژههای مشهور شهر هوشمند آمستردام ،یعنی پروژۀ خیابان اقلیمی 9است که هدفش طراحی خیابان-
های مرکز خرید پایدار است .یکی از چالشهای اصلی که آمستردام با آن روبرو است بازسازی و مقاومسازی انبارهای ساختمانهای
موجود است که اکثر آنها تاریخی میباشند زیرا باید تالش کند در عین حفظ این میراثهای فرهنگی ،به هدف خود که کاهش مصرف
انرژی است نیز دست یابد .آمستردام برای نیل به این هدف ،پروژۀ کاناکهای سبز 3را طراحی کرد تا هم بتواند ساختمانهای تاریخی
را حفظ کند و هم از فناوریهایی بهره بگیرد که باعث کاهش کربن در رشته کاناکهای شهر 4شود ] .[28پروژۀ خیابان اقلیمی نیز
یکی از مشهورترین پروژههای آمستردام است که محیط زیستگرایی 0را ارتقا میدهد .این پروژه بر آن است تا خیابان مشهور
1

. CO2
. Climate Street
3
. Green Canals
4
. City’s Canal Ring
5
. Environmentalism
2
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 Utrechtsestraatرا که در مرکز شهر واقع شده و پر از مغازه و رستوران است را به مدلی برای راهحلهای توسعۀ پایدار تبدیل کند
] .[29در عین حاک دولت محلی فقط از فناوریهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای موسسات تجاری و مناطق مسکونی
استفاده نمیکند .بلکه پروژۀ سومی توسط شهر هوشمند آمستردام تعریف شده که سعی دارد با نظارت بر ساختمانهای شهری،
مقیاس های مبنایی را ارائه دهد .شهرداری آمستردام به دنباک این است که خنثی از کربن شود و سیستم مدیریت انرژیای که توسط
لیاندر ،شریک شهر هوشمند آمستردام ،طراحی شده امکان پیگیری پیشرفت کار را فراهم میکند ] .[30دامنۀ پروژههای انجام شده
توسط شهر هوشمند آمستردام بسیار متنوع است اما با این وجود همگی اهداف مشترکی را دنباک مینمایند .این متصدیان از شهر
هوشمند به عنوان ابزاری برای کاربرد نوآورانۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بهره میگیرند تا بتوانند با کمک آن به هدف نهایی خود
که رشد اقتصادی و فیزیکی پایدار است ،دست یابند .این که اصطالح "هوشمند" در آمستردام با توسعۀ پایدار رابطۀ نزدیکی دارد ،نشان
دهندۀ این است که این شهر سعی دارد شهرت خود به عنوان سردمدار توسعۀ پایدار را به کانون توجه جدیدش یعنی استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات مرتبط سازد .رابطۀ بین آمستردام و محیط زیستگرایی که به عنوان یک واقعیت بینالمللی شناخته شده بود از
طریق دولت محلی و بخش خصوصی بیشتر تقویت شد زیرا آنها با هم هماهنگی خاصی داشتند طوری که شرکتها ،بر اساس فناوری
اطالعات و ارتباطات ،محصوالت و پروژههایی را ارائه میدادند که مکمل اهداف توسعۀ پایدار این شهر بود و به توسعۀ پایدار آن کمک
میکرد .تبدیل آمستردام به یک شهر هوشمند باعث ارتقای سیاستهای سبز شهر گردید.
اگر چه بارسلون نیز مانند آمستردام از اقدامات صورت گرفته در حوزۀ ذخیرۀ انرژی بسیار پشتیبانی میکند ،اما بیشتر تمرکزش بر منافع
اقتصادی ناشی از کارآفرینی در شهر است .بارسلون با صراحت بیشتری نسبت به آمستردام و نیویورک از کارآفرینی حمایت میکند ،در
حالی که در آمستردام و نیویورک ،حمایت از کارآفرینی بنا بر اهداف خاصی به صورت مخفیانه صورت میگیرد .یکی از اهداف مهم
بارسلون تغییر هویت اقتصادی شهر از یک هویت صنعتی به یک هویت فنی و فناورانه است .همچنین میخواهد شهر را به موسسات
تجاری ارزشمندتری مرتبط سازد که دانشمحورند یعنی بر اساس دانش و اطالعات مدیریت میشوند ] .[31این فرآیند برندگذاری
مجدد -یعنی تغییر بارسلون از یک مرکز تولیدی صنعتی به یک قطب فناوری جدید -مستلزم منطقهبندی مجدد @ 22و ایجاد یک
پایگاه تولیدی و حرفهای جدید است ].[14
در این منطقه در بین ساکهای  9111و  ،9112شغلهای جدیدی ایجاد شده که  91درصد آن در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات،
 94درصد در بخش طراحی و  00درصد در بخش رسانه بوده است Activa Barcelona .تنها وظیفۀ مدیریت پارک فناوری @22
را بر عهده ندارد بلکه یک پایگاه آنالین به نام  Barcelona Business Landingایجاد کرده که اطالعات و ابزاری را در اختیار
کارآفرینان قرار میدهد تا بتوانند فعالیتهای تجاری خود را در بارسلون شروع کنند ] .[32فرصتهای پیشنهاد شده به این شرکتهای
نوظهور زیاد است .ساختمان  ،Media TICیک ساختمان چند منظوره در @ Cibernium ،22و مرکز رشد کسبوکارهای جدید
از جمله این موارد هستند .کارخانۀ تجاری  Almogaversنیز مراکز شهری دیگری را برای نوآوری و کارآفرینی در اختیار آنها قرار
داده است .در مرکز رشد بیش از  001شرکت وجود دارد که درآمد ساالنۀ آنها بیش از پنجاه میلیون یورو است و هر ساک حدود 101
فرصت کاری خلق میکنند .البته بر حضور بینالمللی و جذب استعدادهای خارجی نیز بسیار تأکید میشود 01 .درصد شرکتهای تجاری
پارک فناوری نرد بارسلون 0در سطح بینالملل تجارت میکنند و  09درصد کارمندان کارخانۀ تجاری آلموگاورز 9در ساک  9100خارجی
بودهاند ] .[33بارسلون به جای اینکه از کاهش انتشار دی اکسید کربن به عنوان مقیاس موفقیت استفاده کند ،معیار موفقیت را افزایش
فرصتهای شغلی و تعداد شرکتهایی میداند که به این شهر نقل مکان کردهاند .این شهر با وارد کردن استعدادهای خارجی به
خصوص کارگران بسیار ماهری که به صنعت فناوری کمک میکنند ،سرمایۀ انسانی را افزایش داده است .شهر هوشمند بارسلون به

. Barcelona Nord Technology Park
. Almogavers Business Factory
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شدت با اقتصاد هوشمند پیوند خورده است به خصوص با آن اقتصاد هوشمندی که مبتنی بر کارآفرینی ایجاد شده از طریق زیرساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات باشد.
در نیویورک طرحهای شهر هوشمند از طریق مشارکت اجتماعی مدیریت میشوند .سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور با
مشارکت شرکت  Time Warner Cableدر بسیاری از پروژههای عدالت اجتماعی مانند توسعۀ شبکههای فیبر نوری در مناطق
محروم همکاری کرده است .سازمان فناوری اینترنت و ارتباطات از راه دور ،طرحهای جمعسپاری مختلفی را معرفی کرد از جمله
 Change By Usو  NYC Shareکه به عنوان دو پایگاه آنالین ،به اعضای جامعۀ فناوری و شهروندان این امکان را میدهند
که به نیویورک دسترسی پیدا کرده ،مشکالت را حل کرده و منجر به پیشرفت آن شوند ] .[23همچنین نقشۀ جامعتر شهر دیجیتاک
نیز بر گرایش و تمایالت اجتماعی طرحهای فناوری شهر تأکید دارد .چهار مورد از پنج هدف ذکر شده ،با پیوستن به جامعه رابطه
مستقیم دارند :دسترسی ،آموزش ،دولت باز و مشارکت .نقشۀ شهر دیجیتاک اولین سند از این نوع بود و پروژههای موجود در شهر بر
این سند تأثیر میگذاشتند .برای مثاک در هدف مشارکت ،اهداف فرعیتر عبارتند از :پخش جعبه ابزار دیجیتاک شهروندی 0برای مشارکت
آنالین با دولت و برگزاری جلسات مداوم شنود در سراسر پنج منطقه برای ترغیب و جذب نظرات عمومی .حتی در حوزۀ صنعت نیز
شهروندان باید بر اساس اهداف مختلف اولویتبندی شوند برای مثاک بر اساس بسط برنامههای توسعۀ نیروهای کاری برای حمایت از
تنوع در بخش دیجیتاک ].[22
از نظر شهر نیویورک ،وجود فناوری اطالعات و ارتباطات به تنهایی کافی نیست .قابلیت استفادۀ گسترده در این شهر خیلی مهم تلقی
میشود زیرا به آن امکان میدهد خود را به عنوان یک شهر مبتنی بر فناوری بشناساند .سیاستهای فناوری نیویورک خیلی فیزیکی
نیستند بلکه بیشتر بر کاربرد ابزار و تجهیزات قابل حمل و دادههای باز متمرکز شده است .برای مثاک سیاست Landmark
Legislationکه در آن آژانسهای شهری موظفند تا ساک  9109از طریق یک پورتاک شهری ،دادههایی را در اختیار افراد قرار دهند
که برای ماشین (کامپیوتر) قابل خواندن باشد .با توجه به نقش برجستۀ شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک در سیاست
فناوری این امر خیلی تعجبآور نیست .تالشهای شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک برای افزایش رشد اقتصادی صنایع
رسانهای و فنی باعث شده است که کسبوکارهای جدید در نیویورک رونق پیدا کنند .از جمله دالیل هوشمند شدن شهر نیویورک
میتوان به شهرت آن و رقابتی بودنش از نظر اقتصادی اشاره کرد ].[34
 -6کالنشهر مشهد؛ ایده دستیابی به شهر هوشمند با رویکرد فناوری اطالعات و ارتباطات

کالنشهر مشهد با مساحت  399کیلومتر مربع در شماک شرق ایران واقع است و بهعنوان مرکز استان خراسان رضوی شناخته میشود.
مشهد در زمان حکومت سلسله افشاریان ( 0031-0021میالدی) پایتخت ایران بوده است و بر اساس برآوردها در ساک  0329هجری
شمسی جمعیت آن به حدود  3میلیون نفر رسیده است .از لحاظ وسعت و جمعیت نیز بعد از تهران قرار دارد ].[35
مشهد همچون سایر کالنشهرهای ایران با پدیده حاشیهنشینی و اسکان غیر رسمی روبرو است .مناطق محروم و آسیبپذیری ،شماک،
شماک شرق ،شرق و جنوب شرقی این شهر مذهبی را در برگرفته و عالوه برآن مجمع الجزایری از محلههای نامتعارف حتی در میان
مناطق مرفهنشین نیز به چشم میخورد .مشهد در سه شاخص ریزدانگی ،9ناپایداری ،3و نفوذناپذیری 4در شرایط بحرانی قرار دارد.
بافتهای فرسوده در شهر مشهد حدود  9درصد از مساحت شهر مشهد را به خود اختصاص داده است که 02درصد جمعیت شهر در این
محدودهها مستقر میباشند و کارشناسان معتقدند که بافت فرسوده عالوه بر این شاخصها ،به لحاظ اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز
. Digital Citizen Toolkits

 2کوچک بودن قطعات و ابعاد امالک
 3نداشتن استحکام الزم و غیرپایدار بودن سازهها
 4فراهم نبودن امکان خدماترسانی مناسب (امدادی و زیرساختی)
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دچار مشکل است .سکونتگاههای غیر رسمی ،که بافتهایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری در آن سکنی
گزیدهاند 03 ،درصد از مساحت و  39درصد جمعیت مشهد را به خود اختصاص دادهاند .این بافتها ،بدون مجوز و خارج از برنامهریزی
رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) به وجود آمدهاند .عمدتاً فاقد سند مالکیت و از نظر ویژگیهای کالبدی و
زیستمحیطی و همچنین برخورداری از خدمات و زیرساختهای شهری همانند بافتهای فرسوده شدیداً دچار کمبود میباشند ].[35
فاصله شهر مشهد با تهران  924کیلومتر و با شهرهای مهم اصفهان ،تبریز ،بندرعباس ،و اهواز به ترتیب  ،0304 ،0439 ،0999و 0019
کیلومتر میباشد.
اقتصاد شهری مشهد بیشتر بر روی کاالهایی مانند زعفران ،زرشک ،نبات ،آجیل و خشکبار و همچنین چرم صنعتی (به صورت زینتی)
و صنعت فرش استوار است .همچنین زائران حرم رضوی و توریستها از منابع درآمدزایی این شهر هستند .از دیگر محصوالت مهم
کشاورزی مشهد میتوان از غالت ،چغندر قند و محصوالت جالیزی نام برد .صنایع عمده موجود در این شهر مشهد نیز صنایع غذایی،
پوشاک ،چرم ،تولید مصالح ساختمانی ،صنایع فلزی و قطعهسازی و صنایع دستی است که از این میان حدود  41درصد صنایع مشهد
متعلق به صنایع غذایی ،صنایع فلزی و صنایع دستی است ] .[36همچنین در ساکهای اخیر سرمایهگذاری در بخش پروژههای کالن
اداری-تجاری در این شهر رونق یافتهاست .طبق آمار منتشر شده مشهد در فصل تابستان پذیرای بیش از  03میلیون مسافر است.
در تصویر زیر برخی شاخصهای شهری مشهد با دیگر کالنشهرهای ایران (قم ،شیراز ،تهران ،تبریز ،و اهواز) مقایسه شدهاست.

شهرداری مشهد از اوائل دهه  91هجری خورشیدی سیاستگذاری و بسترسازی برای ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آغاز کرده است.
هماکنون دغدغه و برنامهریزیهای این نهاد برای ایجاد شهر هوشمند مشهد در راستای برنامههای کالن توسعه و کاربری دانشهای
نوین در کشور قرار دارد.
دستیابی به مفهوم شهر هوشمند و گذر از دنیای یک بعدی شهرهای سنتی و امروزی به دنیای دو بعدی شهر هوشمند که دستاورد
فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی است ،نیازمند برنامه راهبردی است .این برنامه راهبردی ضمن ایجاد ساختار علمی و پژوهشی
21

برای تبیین دقیق مساله و طراحی و تدوین مدک و برنامه عملیاتی و اجرایی برای آن ،زمینه های مناسب برای اجرا ،پیادهسازی و توسعه
آن را فراهم مینماید .شهرداری مشهد برای ایجاد شهر هوشمند بهدرستی رویکرد تدوین سند راهبردی و نقشه راه مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات را برگزیده است .در تدوین این سند ،رویکرد علمی به تعریف موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است .بر این
اساس میتوان گفت که در گذشته و به طور سنتی ،سبک زندگی شهری از موقع ،موضع ،وسعت ،شکل و کارکرد سازمانهای داخلی
شهرها گفتگو میکرد .اما به موازات توسعه شهرها ،افزایش جمعیت ،ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی و اقتصادی در داخل
شهرها و ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهان ،جغرافیای شهری به ابعاد تازهای دست یافته و باعث تحلیل دقیق
شرایط سیاسی و اجتماعی در قلمرو سبک زندگی شهری شده است .امروزه جمعیتپذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی اقتصادی
آنها ،شکل کامالً تازهای از شهر ،شهر نشینی و شهرگرایی به وجود آورده است که با آنچه در نیمه اوک قرن بیستم در شهرها دیده
میشد ،تفاوت بسیاری دارد .روشن است که جغرافیای شهری نیز باید ابعاد و قلمروهای تازهای بیابد تا محیط زیست شهری مناسبی
برای ساکنان شهرها فراهم آورد .کارکرد انسانها در شهرهای جهان سوم ،نه تنها مکان سودآور ،بلکه مرکز پخش الگوهای مصرفی
غرب برای ملتهای جهان سوم است .در نتیجه سطوح باالی شهرهای آسیایی ،آفریقایی و آمریکای التین ،از جهات فیزیکی ،اجتماعی
و اقتصادی ،به صورت مدک مادرشهرهای جهانی در میآید که اگر چه در ظاهر ،چهره پیشرفتهای دارد ،در عمل ،فاقد فرهنگ استفاده،
قدرت و توان فعالیتهای تولیدی جهان غرب است.
در چارچوب جامعه اطالعاتی 0و در عصر انقالب اطالعات و ارتباطات ،بسترهای شکل گیری شهرهای الکترونیکی به صورت خدمت
محور 9فراهم گردید .هدف اصلی این نوع شهرها ،ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شهروندان بهصورت برخط در تمام ساعات شبانه روز بود
تا از طریق ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،با کمترین هزینه و اتالف وقت ،پیچیده ترین خدمات مالی و اداری انجام
شود.
با وجود پیامدهای مثبتی که جامعه اطالعاتی در حوزه رفاه اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده بود ،اما بهدلیل نوع رویکرد آن به شهروندان
در قالب سرویسگیرندگان و نادیده انگاشتن آنها به عنوان سرمایههای فکری و انسانی شهر ،پس از مدتی در محافل علمی و حرفهای،
موضوع جامعه دانش محور 3مطرح گردید .این جامعه بهطور عمده بدنباک افزایش ارزش افزودههای ناشی از تعامل شهروندان و شهر
میباشد .در این راستا ،شهر هوشمند به نوعی مفهوم تجلی یافته شهر دانش محور است که در یک چرخه متقابل میان شهر و شهروندان
به عنوان سرمایه های انسانی و اطالعاتی به ارائه خدمات می پردازد و اساسا با شهر الکترونیکی متفاوت است.
در زندگی امروزه اکثر شهرهای دنیا برای استفاده حداکثری از پتانسیلهای زندگی شهری خود در حاک برنامهریزی جهت دستیابی به
اهداف شهر هوشمند میباشند .شهری که بیشترین میزان بازدهی را در حوزه زندگی شهری داشته باشد .برای دستیابی به این هدف،
شهرها نیازمند بسیج همه جانبه در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی هستند.
این رویکرد کالن در تدوین سند راهبردی شهر هوشمند مشهد مورد تاکید است و مبنای هوشمندسازی ،استفاده از کلیه بسترهای
موجود در جهت ارتقا کیفیت زندگی شهری است و می توان از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل سرعت بخشیدن
برای دستیابی به هدف شهر هوشمند استفاده نمود.
مطالعات و تجارب جهانی نشان میدهد ،در کالنشهرهای امروز که با مسائل پیچیده و گستردهای در ارتباط با برنامهریزی و مدیریت
توسعه شهری مواجه هستند ،الزم است با ایجاد فضای تعاملی میان شهروندان و ابزارهای پیشرفته فناوری اطالعات و ارتباطات،
راهحلهای هوشمندانه را شناسایی و مدیریت نمود .بر این اساس ،توسعه شهر هوشمند ،یک مفهوم چند بعدی است .ابعاد و محورهای
آن عبارتند از:
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 اقتصاد هوشمند :0رقابت پذیری
 جابجایی هوشمند :9حمل نقل و فناوری اطالعات و ارتباطات
 محیط هوشمند :3منابع طبیعی
 مردم هوشمند :4سرمایه انسانی و اجتماعی
 زندگی هوشمند :0کیفیت زندگی
 حکمرانی هوشمند :1مشارکت پذیری
مهمترین ویژگی شهر هوشمند که این مقوله را از سایر موضوعات مدیریت شهری متمایز ساخته است موضوع مردم (شهروند) هوشمند
است .مردم مهمترین ویژگی تمایز شهرهای هوشمند از شهرهای دیجیتالی در دنیای کنونی هستند.
یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به تحقق هدف شهر هوشمند مشهد ،برنامهریزی جهت همسوکردن فعالیتها با فرهنگهای
مختلف شهری و همسو با نیازهای اقشار مختلف اجتماع است .در غیر این صورت مردم در برابر این سبک از تغییرات مقابله خواهند
کرد و شاید بتوان این موضوع را اینگونه بیان کرد که برای دستیابی حداکثری به هدف بسترسازی و ایجاد شهری هوشمند تنها 1
محور و بعد نامبردهشده ،برای شهر هوشمند مشهد کافی نیست و باید سبک فکرها و فرهنگهای گوناگون در حوزه زندگی شهری را
نیز مد نظر قرار داد ،تا بتوان بازدهی بیشتری در این حوزه از مطالعات داشت و تحقق این هدف بزرگ را سرعت بخشید.
بر این اساس و با توجه به مولفههای مهم در برنامهریزی برای دستیابی به مفهوم شهر هوشمند مشهد ،در نهایت در تدوین سند
راهبردی این شهر ،سکوی 0شهر هوشمند به عنوان مفهومی پارادایمی از یک ماتریس دو فضایی با رویکرد فناوری اطالعات و ارتباطات
بهدست میآید که پایه ارکان اصلی یک اکوسیستم متمرکز جغرافیایی ،متشکل از محورهای ششگانه «حکمرانی ،حمل و نقل ،اقتصاد،
شهروند ،زندگی و محیط» است .این مولفه میبایست پتانسیل اثرگذاری بر جامعه شهروندی ،قابلیت توسعه پایدار و پیادهسازی فرآیندها
و سرویسهای نهاد حکمرانی محلی در قالب مدیریت شهری را مبتنی بر زیرساخت ارتباطی یکپارچه و با توجه به «فعالیتهای شهری»
و «زیرساختهای شهری» در سطح شهر داشته باشد .بنابراین نقش دسترسی بالدرنگ به دادههای انبوه و پردازش و تحلیل برخط
آنها ،همواره به عنوان چالش اصلی معماری شهر هوشمند ،در راس دغدغههای مدیران ارشد مدیریت شهری میباشد .همچنین
پیچیدگیهایی از جنس فرهنگ ،امنیت ،پایداری ،دقت و  . . .نیز از منظر زمان و مکان ،از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
بحث و نتیجهگیری

از ورای مواردی همچون برخورداری از قدرت ،توزیع منابع و ادغام ابزار جدید فناوری میتوان سه شهر آمستردام ،نیویورک و بارسلون
را بررسی کرد .اگرچه آمستردام ،نیویورک و بارسلون اهداف واال و ابزار فناورانه الزم برای نیل به آن اهداف را دارند و از الفاظ مشابهی
همچون توسعۀ پایدار ،رقابتی بودن ،شفافیت و کارآمدی استفاده میکنند ،با این وجود در پروژههای شهر هوشمند خود از رویکردها و

Smart Economy
Smart Mobility
Smart Environment
Smart People
Smart Living
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اولویتهای متفاوتی استفاده میکنند .برای درک بهتر وضعیت این شهرها هم به صورت تنها و هم به صورت کلی در مقایسۀ با هم،
در ادامه مهمترین ویژگیهای اقتصادی و سیاسی بیان شده تا خالصۀ منسجمی از هر کدام از پروژههای شهر هوشمند ارائه داده شود.
آمستردام در زمینۀ اقتصاد نوآوری و جنبش محیطی پیشتاز است و یکی از مکانهای منطقی برای ایجاد یک شهر هوشمند به حساب
میآید .آمسترد ام در تالش است تا به سلطۀ اقتصادی در سطح منطقه دست یابد .به همین دلیل به دنباک نوآوری ،سیاستهای
تجارتپسندانه و طرح های توسعۀ پایدار است .منطقۀ جغرافیایی متراکم و جمعیت کم هلند باعث شده است تا نسبتاً سریع فناوری
اطالعات و ارتباطات را قبوک کند و بپذیرد .اما این استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آمستردام واضحتر و بارزتر از بقیه مناطق
بوده است .ویژگیهای جمعیت شناختی این شهر ،به ویژه جمعیت تحصیل کرده و بسیار فعاک آن ،باعث گردیده است تا این شهر نقطۀ
آغاز ایدهآلی برای اجرای یک طرح توسعۀ مبتنی بر فناوری تلقی گردد .حضور افرادی که دارای سواد باالی دیجیتالی هستند و تعهد
شهر نسبت به اقتصاد مبتنی بر دانش ،به خوبی توجیه میکند که چرا آمستردام چندان تالشی برای پرداختن به مسئله شکاف دیجیتاک
نمیکند .محیط اقتصادی آمستردام بیشتر از بقیۀ مناطق اروپا و حتی جهان برای تجارت ،مساعد است .هلند نیز با ارائه سیاستهای
مالیاتی که به نفع شرکتهای تجاری است و همچنین با داشتن یک فرهنگ مهاجرپسند یکی از مقاصد مهم برای ایالت متحده و
یکی از برخوردارشوندگان از حقوق انحصاری مرتبط با فناوری به حساب میآید .این دو مورد از جمله ویژگیهایی هستند که نشانۀ
رقابتی بودن اقتصاد هلند می باشند .این عوامل نشان دهندۀ جابجایی جهانی سرمایه و کار در اقتصاد جهانی ،به خصوص در اقتصاد
شهر هوشمند هستند .به نظر میرسد که مدک شهر هوشمند ،بازار کار دوگانۀ ناشی از اقتصادهایی همچون اقتصاد آمستردام را بزرگتر
جلوه میدهد .ویژگی بارز بازار آمستردام ،ارائه خدمات پیشرفته و صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات است .شکاف بزرگ بین کارگران
ماهر و کارگران بدون مهارت باعث شده که اهمیت کار سازماندهی شده ،کاهش یابد .اگرچه اتحادیههای کارگری از دیرباز یکی از
عوامل مهم در سیاست هلند به حساب میآمده ،اما تأثیر آنها روز به روز در حاک کاهش یافتن است .کارگران ماهر حاال دیگر خودشان
قرارداد فردی میبندند و در معامالت گروهی شرکت نمیکنند و نبود آنها در اتحادیههای موجود ،منجر به کاهش اعتبار کار سازماندهی
شده گردیده است.
میزان باالی سرمایه و ایدههایی که از طریق آمستردام جریان پیدا میکند ،به معنای این نیست که اقتصاد این شهر فقط در سلطۀ
شرکت های چند ملیتی است .آمستردام از میان سه شهری که مطالعه شده بیشتر از همه پیشرفت پایین به باال داشته است ،زیرا پروژۀ
شهر هوشمند آن توسط بخش سوم (بنگاههای کوچک و متوسط) ،پیش برده شده است .مشارکتهای بخشهای عمومی و خصوصی
مانند موتور نوآوری آمستردام و طرح شهر هوشمند آمستردام منجر به استفاده از فناوری در صدها فعالیت مختلف ،از پارکهای عمومی
گرفته تا کاربرد انرژی و بازسازی ساختمانها ،شده است .این شهر از طریق مشارکتهای بخش عمومی و خصوصی ،با شرکتهایی
مانند سیسکو و آیبیام و حتی با شرکتهای هلندی ،هم شرکتهای بزرگ و هم کوچک ،ارتباط برقرار کرده است .به عالوه ،بخش
توسعۀ اقتصادی شهر هوشمند چیزی جدا از اهداف محیطی است که شهر امیدوار است با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات
بتواند به آن دست یابد .دولت محلی منابع را برای پروژۀ شهر هوشمند محدود کرده و بیشتر بر پروژههای شهر هوشمند آمستردام 0و
موتور نوآوری آمستردام 9تکیه کرده و بیشتر بر مشارکت مردمی تأکید دارد .اقدامات جمعسپاری و پرتاک داده باز از جمله نشانههای
این نوع تعهد می باشند .به عالوه شهر هنوز هم فعاالنه در تنظیم انرژی مشارکت دارد و همین باعث میشود که سرپرستی پروژههای
بزرگی همچون شبکههای فیبر نوری را بر عهده داشته باشد .اما از نظر سیاستهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،پیشرفت آمستردام
کمتر از بقیه بوده است .در عوض ،پروژههای شهر هوشمند آمستردام و موتور نوآوری آمستردام مدیریت پروژههایی را بر عهده دارند
که به مسائل خاصی که شهر با آن روبروست میپردازند .بنابراین این شهر بیشتر از دو شهر دیگر نسبت به بافت شهری حساس
میباشد .سرپرستی و راهنمایی موتور نوآوری آمستردام در پروژۀ شهر هوشمند را به خوبی میتوان از طریق  Ger Baronمشاهده
. ASC
. AIM
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کرد Ger Baron .یکی از مهرههای کلیدی در هدایت طرحهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر و در درک تغییراتی است که
برای وفق دادن پیامدهای فناوری اطالعات و ارتباطات با مدک رایج تجارت مبتنی بر رشد مورد نیاز است.
ظاهراً احتماک اینکه بارسلون تبدیل به یک شهر هوشمند شود کمتر از بقیۀ شهرها است .اگر چه این شهر به عنوان محلی برای
فعالیتهای اقتصادی بین المللی شناخته شده و در حاک تبدیل شدن به پایتخت تجاری اروپای جنوبی است ،اما فقط دو دهه است که
در ا قتصاد خود تغییر موضع داده است زیرا تا به حاک شدیداً بر صنعت متکی بوده است .این رشد سریع باعث شده که بارسلون در
موقعیت مهم ( sunbeltکمربند آفتاب) در طوک  banana blueدر اروپا قرار گیرد .بارسلون برخالف آمستردام ،معرف ویژگیهای
کل ملت خود نیست .این شهر از دیر باز با دولت اسپانیا رابطۀ مستحکمی داشته و پروژۀ خود را جدا از دیگر تالشهای رخ داده در
اسپانیا میداند .در نتیجه بارسلون از نظر نفوذ باند پهن و میزان سرمایهگذاری روی فناوری اطالعات و ارتباطات ،پیشتر و جلوتر از
دیگر جوامع مستقل اسپانیا است .از نظر برنامهریزی شهر هوشمند بخش عمومی در برابر بخش خصوصی ،بارسلون در یک حالت میانه
قرار دارد .این شهر در طرحهای مختلف مشارکت میکند تا بنگاههای کوچک و متوسط را درگیر کند ،اما برای ارتقای موقعیت بینالمللی
خود و همچنین برای اعتبار بخشیدن به ادعاهای شهر هوشمند خود به حمایت شرکتهای بزرگ نیاز دارد .در نتیجه پروژۀ شهر
هوشمند بارسلون توسط شهرداری و بخش خصوصی هدایت شده که با هم مشارکت کردهاند تا مورد توجه مراکز بین المللی قرار گرفته
و سرمایهگذاریهای خارجی را افزایش دهند .اسپانیا به طور صریح از شهر هوشمند خود به عنوان یک تکنیک بازاریابی استفاده میکند
و محل برگزاری بزرگترین کنفرانس بینالمللی شهر هوشمند در جهان است .بارسلون که نامش بارها در فهرست شهرهای هوشمند یا
اقتصادهای نوآوری آمده است ،ادعای خود را در جنبش شهر هوشمند از طریق پروژۀ حوزه @ 22ثابت کرده است .در این مدک،
بنگاهها و شرکت های فناوری در یک منطقه متمرکز شده و همین باعث شده که بارسلون از دیگر شهرهای هوشمند متمایز گردد.
همچنین باعث شده که این محل از یک مرکز صنعتی به یک قطب فناوری تبدیل شود .اگر چه مولفۀ آزمایشگاه شهری آن باعث
شده که این تصور ایجاد شود که شرکتهای جاافتاده بر کسبوکارهای کوچکتر اولویت دارند ،اما این نتیجۀ محدودیتهای اقتصادی
است نه نتیجۀ ایدئولوژی.
بارسلون در حمایت از توسعۀ شهر هوشمند ،گامهای مهمی در راستای بازسازی حکومت خود برداشته است .آنتونی ویوز ،0معاون شهردار
در بخش مسکن شهری ،نماینده و مسئوک اجرای پروژۀ شهر هوشمند بوده و در کنفرانسهای بینالمللی سراسر دنیا دربارۀ آن صحبت
کرده و اطالعات مربوط به تغییر برنامهها و سیاستها را با شهروندان در میان گذاشته است .سازمانهای کارگری شهر در پروژۀ شهر
هوشمند شرکت کردهاند تا خود را با اقتصاد مبتنی بر فناوری درآمیزند که البته متأسفانه با واقعیتهای اقتصادی کنونی همگام نبودند.
مسئوک ارتقای توسعۀ اقتصادی Barcelona Activa ،است که باعث شده تا شرکتهای خارجی زیادی به خصوص شرکتهای
مرتبط با فناوری ،در مراکز رشد فناوری و حوزۀ نوآوری شهر متمرکز شوند .عالوه بر انگیزههای اقتصادی ،آموزش اجتماعی نیز مد
نظر بارسلون بوده است .این شهر با دانشگاههای محلی همکاری کرده تا کارآفرینی را افزایش دهد .به عالوه برقراری ارتباط با
موسسات آموزشی باعث شده تالشهای بارسلون برای افزایش سرمایۀ اجتماعی بیشتر شود .بارسلون از قویترین برنامۀ سواد دیجیتاک
استفاده کرده و سعی دارد تا ساالنه به هزاران کاربر اطالعرسانی کرده و با شکاف دیجیتاک اجتماعی مبارزه کند .بارسلون اذعان داشته
که باید سرمایۀ انسانی خود را بسازد تا بتواند نوآوری پایین به باال داشته باشد.
نیویورک از یک طرف بیشترین سیاستهای مبتنی بر کارآفرینی را دارد و از طرف دیگر در سیاستهایش فقط از دولت تأثیر می گیرد
نه از بخش خصوصی .از طرف دیگر در میان شهرهای هوشمند منحصر به فرد است زیرا خود را همسنگ شهرهای هوشمند بینالمللی
نمیداند .پروژههای فناوری اطالعات و ارتباطات این شهر ،نتیجۀ تالش شهردار بلومبرگ برای رشد صنعت فناوری و حفظ جایگاه و
اهمیت نیویورک در اقتصاد جهانی بوده است .این امر باعث سرمایهگذاریهای بزرگی همچون  Cornell NYC Techگردیده
است .عالوه بر ایجاد تسهیالت ملموس و کشاندن دانشجویان فناوری به شهرها ،این موسسه نشان مأموریت جدید نیویورک برای
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توسعۀ صنعت فناوری است .نیویورک نیز مانند آمستردام چند دهه قبل از بارسلون سر بر آورده و بنابراین بخشهای مالی و خدماتی
قویتری دارد .گرایش آن به سمت فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر که دورۀ فناوری اطالعات و ارتباط از راه دور است
یکی از مواردی است که نشان میهد این شهر خود را با واقعیتهای اقتصادی پساصنعتی کنونی وفق داده است .این شهر از طریق
مشارکت با شرکت سهامی توسعۀ اقتصادی شهر نیویورک ،طرحهایی ارائه کرده تا به رشد اشتغاک در بخش رسانه کمک کند و انگیزۀ
کافی در موسسات تجاری کوچک ایجاد نماید تا از فناوری استفاده کنند .اگرچه پروژۀ شهر هوشمند بارسلون هنوز هم توسط دولت
این شهر مدیریت میشود اما نیویورک به خاطر استفاده از آژانسها و نمایندگیهای عمومی متمایز شده است .این شهر در سطح
بینالمللی به شهری معروف است که همۀ روندها بر مبنای آن سنجیده و ارزیابی میشوند –یعنی شهر پیش آهنگ -0و همین شهرت
باعث شده است که فعاالنی همچون سیسکو و آیبیام در طرحهای آن مشارکت کرده و باعث شوند که این شهر به عنوان سردمدار
اقتصاد نوآوری شناخته شود .ظاهراً نیویورک انگیزههای مشخصی دارد .در حالی که بارسلون ادعا میکند که به دنباک افزایش صنعت
فناوری است تا بتواند از این طریق سرمایۀ اجتماعی برای خود کسب کند ،اما آمستردام اقدامات خود در زمینۀ فناوری اطالعات و
ارتباطات را به اهداف محیطی ربط میدهد و نیویورک نیز روی فناوری سرمایهگذاری کرده تا میزان رقابت اقتصادی را در موسسات
تجاری خود افزایش دهد نه در شرکتهای چند ملیتی.
در عین حاک ،مشارکت بخش عمومی منجر به ایجاد طرحهای مشارکت عمومی زیادی گردیده است به خصوص از طریق جمعسپاری
و رسانه های اجتماعی .نیویورک اهداف خود را در نقشۀ شهر دیجیتاک به وضوح بیان کرده است در این نقشه حوزههای مهم رشد
فناوری شناسایی شده و بر حوزههای شهروند محور دسترسی ،دولت باز و مشارکت خیلی تأکید شده است .در حوزۀ دولت باز ،نیویورک
به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است زیرا تعداد پایگاههای دادهای دولتی که در دسترس عموم قرار گرفتند ،افزایش پیدا کرده
است .برای استفادۀ سازنده از این دادهها ،مسابقۀ برنامههای موفق در سه شهر نیویورک ،آمستردام و بارسلون برگزار گردیده است .اگر
چه این مسابقه تأثیر چندان زیادی نداشته اما ابزار ارزشمند رایگانی را برای کاربردهای روزمره فراهم و پایههای مشارکت شهروندی
را بنا نموده است .تأثیر واقعی برنامههایی که به شکاف دیجیتاک میپرداختند کمرنگتر جلوه داده شده است زیرا این گونه تصور میشود
که این برنامهها بیشتر به نفع موسسات تجاری هستند نه افراد .در کل به نظر میرسد که فناوری عالوه بر مزایای اقتصادی ،فواید
اجتماعی نیز دارد .به هر حاک نیویورک ،پایگاه جنبش پایین به باالی شهر هوشمند بوده است .این شهر سعی دارد فرهنگ کارآفرینی
قطبهای فناوری امریکایی مانند  Silicon Valleyرا از طریق بخش ایجاد کسبوکارهای جدید ادامه دهد .در واقع میخواهد
راهحلهای شهروندیای در مقیاس کوچک برای چالشهای شهری ارائه دهد .این استراتژی بازار آزاد را هم میتوان یک نقطۀ قوت
و هم یک نقطۀ ضعف برای نیویورک تلقی کرد .نیویورک یک محیط تجاری انعطافپذیر است اما دولت محلی آن بیشتر با بخش
خصوصی معامله می کند .به عالوه نیویورک یکی از مراکز مهمی است که در آن مفهوم جدیدی برای جامعۀ مدنی تعریف شده است.
سازمانهایی همچون  Transparency Working Groupنیویورک با دولت همکاری میکنند تا از طریق اشاعۀ فناوری
اطالعات و ارتباطات به نتایج اجتماعی مهمی دست یابند .در کل در نیویورک میتوان تأثیر دولت خالق محلی و تأثیرگذاران و
نقش آفرینان بسیار ماهر را مالحظه نمود که مشارکتشان از پایین به باالست.
جدوک  9سه شهر آمستردام ،بارسلون و نیویورک را بر اساس تأکید سیاستهای شهر هوشمند ،تأکید سیاستهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،متولیان و مسئولین شهر هوشمند ،وجود شکاف دیجیتالی و استفاده از عنوان شهر هوشمند ،مقایسه نموده است.

. Bellwether City

25

1

جدول  -2مقایسۀ شهرهاي هوشمند آمستردام ،بارسلون و نيویورک
تأكيد سياستهاي شهر
هوشمند

آمستردام

بارسلون

نيویورک

توسعۀ پایدار محیطی

کارآفرینی

اقتصاد نوآورانه

تأكيد سياستهاي
فناوري اطالعات و

ایحاد سرمایۀ انسانی

کاهش دی اکسید کربن

مشارکت عمومی

ارتباطات
متوليان و مسئولين شهر

بخش عمومی و خصوصی
(اولویت با بخش خصوصی)

مشارکت بخش عمومی و
خصوصی (بدون اولویت)

وجود شکاف دیجيتالی

کم

متوسط
تکنیک بازاریابی برای جذب
کسبوکارهای بینالمللی و
سرمایهگذاریهای خارجی

هوشمند

استفاده از عنوان شهر
هوشمند

محیط زیست گرایی

دولت
کم
کسب مزایای اجتماعی جهت
ارتقاء مزایای اقتصادی

همانطور که در جدوک  9نشان داده شده است ،تأکید سیاستهای شهر هوشمند آمستردام بر توسعۀ پایدار محیطی است ،در حالیکه در
بارسلون تأکید بر کارآفرینی و در نیویورک تمرکز بر اقتصاد نوآورانه است .از نقطه نظر تأکید سیاستهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
آمستردام بر کاهش دی اکسید کربن ،بارسلون بر ایحاد سرمایۀ انسانی و نیویورک بر مشارکت عمومی متمرکز است .بخش عمومی و
خصوصی با اولویت بخش خصوصی به عنوان متولیان و مسئولین شهر هوشمند در آمستردام هستند ،در حالیکه در بارسلون بدون
اولویت مشارکت بخش عمومی و خصوصی وجود دارد و در نیویورک سیاستگزار اصلی دولت است .شکاف دیجیتالی در آمستردام و
نیویورک کم است و در بارسلون متوسط است ،لذا در این شهر برنامههای جهت ارتقاء سواد دیجیتالی در نظر گرفته شده است .در
آمستردام از عنوان شهر هوشمند برای محیط زیستگرایی ،در بارسلون به عنوان یک تکنیک بازاریابی برای جذب کسبوکارهای
بینالمللی و سرمایهگذاریهای خارجی و در نیویورک برای کسب مزایای اجتماعی جهت ارتقاء مزایای اقتصادی استفاده شده است.
برنامهریزی برای بسترسازی و ایجاد شهر هوشمند مشهد نیز چندسالی است که به همت شهرداری این شهر آغاز شده است .کالنشهر
مشهد با مساحت  399کیلومتر مربع در شماک شرق ایران واقع است و بهعنوان مرکز استان خراسان رضوی شناخته میشود .بر اساس
برآوردها در ساک  0329هجری شمسی جمعیت آن به حدود  3میلیون نفر رسیده است .از لحاظ وسعت و جمعیت نیز بعد از تهران قرار
دارد.
اقتصاد شهری مشهد بیشتر بر روی کاالهایی مانند زعفران ،زرشک ،نبات ،آجیل و خشکبار و همچنین چرم صنعتی (به صورت زینتی)
و صنعت فرش استوار است .همچنین زائران حرم رضوی و توریستها از منابع درآمدزایی این شهر هستند .از دیگر محصوالت مهم
کشاورزی مشهد میتوان از غالت ،چغندر قند و محصوالت جالیزی نام برد .صنایع عمده موجود در این شهر مشهد نیز صنایع غذایی،
پوشاک ،چرم ،تولید مصالح ساختمانی ،صنایع فلزی و قطعهسازی و صنایع دستی است که از این میان حدود  41درصد صنایع مشهد
متعلق به صنایع غذایی ،صنایع فلزی و صنایع دستی است .همچنین در ساکهای اخیر سرمایهگذاری در بخش پروژههای کالن اداری-
تجاری در این شهر رونق یافتهاست .طبق آمار منتشر شده مشهد در فصل تابستان پذیرای بیش از  03میلیون مسافر است.
شهرداری مشهد از اوائل دهه  91هجری خورشیدی سیاستگذاری و بسترسازی برای ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آغاز کرده است.
هماکنون دغدغه و برنامهریزیهای این نهاد برای ایجاد شهر هوشمند مشهد در راستای برنامههای کالن توسعه و کاربری دانشهای
نوین در کشور قرار دارد.
26

 برنامهریزی جهت،تصمیمسازان این شهر معتقدند یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به تحقق هدف شهر هوشمند مشهد
.همسوکردن فعالیتها با فرهنگهای مختلف شهری و همسو با نیازهای اقشار مختلف اجتماع است
 در نهایت در تدوین سند،بر این اساس و با توجه به مولفههای مهم در برنامهریزی برای دستیابی به مفهوم شهر هوشمند مشهد
 سکوی شهر هوشمند به عنوان مفهومی پارادایمی از یک ماتریس دو فضایی با رویکرد فناوری اطالعات و ارتباطات،راهبردی این شهر
، اقتصاد، حمل و نقل، متشکل از محورهای ششگانه «حکمرانی،بهدست میآید که پایه ارکان اصلی یک اکوسیستم متمرکز جغرافیایی
 قابلیت توسعه پایدار و پیادهسازی فرآیندها، این مولفه میبایست پتانسیل اثرگذاری بر جامعه شهروندی. زندگی و محیط» است،شهروند
»و سرویسهای نهاد حکمرانی محلی در قالب مدیریت شهری را مبتنی بر زیرساخت ارتباطی یکپارچه و با توجه به «فعالیتهای شهری
 بنابراین نقش دسترسی بالدرنگ به دادههای انبوه و پردازش و تحلیل برخط.و «زیرساختهای شهری» در سطح شهر داشته باشد
 همچنین. در راس دغدغههای مدیران ارشد مدیریت شهری میباشد، همواره به عنوان چالش اصلی معماری شهر هوشمند،آنها
. از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، نیز از منظر زمان و مکان. . .  دقت و، پایداری، امنیت،پیچیدگیهایی از جنس فرهنگ
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