ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،دی ۱۳۹۶
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ » ،«IoTﺑﻪ زودی در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺎم آور ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ رﺻﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪان دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و روﯾﺎی
داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ذره ذره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﻮر،
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و درﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهاش ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮه
ﺧﻮرده و ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺑﺸﺮ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﻓﻨﺎوری ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«
»ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ« ،ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ،در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد:

»ﺣﺪود  50ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد اﯾﺮان ﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .از  50ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ورود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اداره ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮش را ﺑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«

ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮوژه آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺠﻔﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در دوﻟﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﺛﺮوت اﻣﺮوزی را ﺧﻠﻖ داﻧﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ او از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری روی اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی
ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد:

»ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞ ﮔﺮاﯾﯽ را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد:

»ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ،ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﺎز
و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اداری
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺸﻪای و ﺷﻬﺮ ﺷﻔﺎف را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﺎزل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ
و دور از ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭘﺮوژه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﯿﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را از ﺧﺎرج ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان وارد ﮐﻨﯿﻢ
ﻧﺠﻔﯽ ﺧﺒﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺘﺎدی در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
آﺗﯽ داد و وﻇﯿﻔﻪ آن را ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﺑﺘﺪا از ﮐﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﻮد
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی-دوﻟﺘﯽ را راﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽداﻧﺪ:

»ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺗﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻧﺠﺎم داد و ﺳﭙﺲ درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

