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ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺗﺮوﯾﺞ ورزشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋــﺎدی ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،آﻣــﺎدهﺳــﺎزی و اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺖ.ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﮐﻪدرآنﺑﺮایﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده
از آن در ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی،
در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺪن ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ
ﮐﻮﻫﻦ دﮐﺘﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺗﺤﻮل
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ وﻓﺎﯾـﯽ ﻧﯿﺎ -رﺷــﺪ روزاﻓـــﺰون ﺻﻨﻌﺖ و ﻓــﻨــﺎوری در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣ ــﺮوزی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از دو ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧــﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه
اﺳــﺖ .ﺟــﻮاﻣــﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑــﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑــﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﭼﻨﺪ دﻫــﻪ ﻗﺒﻞ ﺑــﻪ ﻓﮑﺮ
اﻓــﺘــﺎدهاﻧــﺪ و راهﺣــﻞﻫــﺎﯾــﯽ اراﺋـــﻪ ﮐــﺮدهاﻧــﺪ .در اﯾــﻦ راهﺣــﻞﻫــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ آﺳــﺎﯾــﺶ رواﻧـــﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آن ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل
اﻓﻮل اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺟﺰای ﮐﺎﻟﺒﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﻀﻮ آن،
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم درﺣﺎل اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻼق ﺑﺮای رﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورزش ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار

ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺤﺮکﺷﺪن اﻓﺮاد و دوری آنﻫﺎ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ دو ﻟﺒﻪ ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎریرﺳﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ورزﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ورزﺷﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮدهای
از ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ورزش را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ورزش در ﺧﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻧﺪام ،ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻃﯽ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ورزش ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮج اول

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
اراﺋــﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﺎوری
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ،ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات راه ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی
ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ دﻧﯿﺎ

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮن دﻧﯿﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧــﺪ ﮐﻪ
درآﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑــﺎﺗــﺮی ﺟــﺪﯾــﺪ ،در ﻣــﺮاﺣــﻞ اوﻟــﯿــﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗــﺮار دارد ،وﻟــﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻋــﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺣــﺎل ﻃﯽ ﮐــﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
ﺑــﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و
درﻋﯿﻦﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣــــﯽرود ،ﺑــﻪوﻓــﻮر در دﺳــﺘــﺮس اﺳـــﺖ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻓﻠﺰی-
ﻫﯿﺪروژﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ورزﺷﯽ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ورزﺷﯽ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ورزشﮐﺎران ﻫﻢرﺷﺘﻪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ورزش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮج دوم

ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻬﺮداران و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻼق ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻓﻨﺎوری را دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ راه ﺣــﻞ ﻫــﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ را در ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺷﻬﺮداران ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮﺷﺎن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوری در ﺧﺪﻣﺖ ورزش ﺣﺮﻓﻪای
در ﺣﻮزه ورزش ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روزﺑﻪروز در ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪروز ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ورزشﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪراﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ورزشﮐﺎر و ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ورزشﮐﺎران ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.

ﻣﻮج ﺳﻮم

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺗﻼشﻫﺎ و داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺖ ارﺗــﺒــﺎط زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه در اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﺪون از دﺳــﺖدادن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
آﻧﺎﻟﻮگ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻨﺎوری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﺑﺮای ﺛﺒﺎت دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ
روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت و
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﺧﯿﺮ و ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی آﺗــﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ راه ﺣــﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑــﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻫﺎ
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻬﺮ از ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗــﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوری ،
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻣﮑﺎن اﻗــﺪام ﺳﺮﯾﻊ ﺑــﺮای ﺣﻞ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب از
ﺑﺤﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﻠﺖﻓﺮم
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﺗﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط و درﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت از دوﻟﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی را
راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ داده ﺑــﺎز ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑــﻪ ﻣــﺪﯾــﺮان را اﻓــﺰاﯾــﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل داده ﻫــﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی
ارﺗــﺒــﺎﻃــﯽ درون ﺳــﺎزﻣــﺎﻧــﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﺗﮑﺮاری را از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ و داده ﻫــﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﺎوری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
*ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﭘﯿﺪاﯾﺶ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ورزشﮐﺎران را ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺪرتﺳﻨﺞﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺣﺎل
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ورزشﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ورزشﮐﺎران ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺎدهروی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ورزﺷﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوری ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ورزشﮐﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داده ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزشﮐﺎران ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮداری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ورزشﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۴۵۰اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺪنﺳﺎزی ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﺎ  ۳۶۰۰دﺳﺘﮕﺎه در ﭘﺎرکﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮای آزاد اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﯿﺰ درﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ورزشﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ورزشﮐﺎران ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رزرو ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ آدرس  goo.gl/2oZaBgاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رزرو ﮐﺮدن ﻣﮑﺎنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در روز و ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ورزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻤﯽ دارای ﻧﺎﻧﻮ ذرات را
ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﻨﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺎم
اول ﻧﺮماﻓﺰاری روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﯿﺰان اﻧﮑﺴﺎر ﭼﺸﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺗﻮی ﻟﯿﺰری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
اﻧﮑﺴﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻄﺮه ای ﺣــﺎوی ﻧﺎﻧﻮ
ذرات ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﻪ
درون ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ وارد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎﯾﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن

ﺷﺮﮐﺖ Goodyearﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﺗﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﮐﺴﯿﮋن« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی
ﻓﻮﺗﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﯾﺮ
دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ ﺟﺎده را ﺟﺬب
و آن را ﺻــﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧــﺰه ﻫــﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
دﯾﻮارهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ
ﺧﺰهﻫﺎ اﮐﺴﯿﮋن آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾــﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﭘــﺎرﯾــﺲ ﮐــﻪ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧـــﻮدرو دارد ﺑﺎ
ﺑــﻪﮐــﺎرﮔــﯿــﺮی ﺗــﺎﯾــﺮﻫــﺎی ﺟــﺪﯾــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳ﻫﺰارﺗﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪ و  ۴ﻫﺰار ﺗﻦ
دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
اﻓــﺰونﺑــﺮآن اﯾﻦ ﺗﺎﯾﺮ اﻧــﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮﺗﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺟﻤﻊآوری و از آن ﺑﺮای
روﺷــﻦ ﮐــﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
داﺧﻞ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان و ﻓﻨﺎوری

ﻋﺒﺎرت »دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ«
ﮔﺰارش
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺣﺪود  ۸ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﻣــﺮوز ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮای
ﻣﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺮﺣﯽ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺣﻀﻮری آنﻫﺎ ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ
اﻗﺪام ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ آﯾﺎ ۸
ﺳﺎل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮوع واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟

آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ از ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد

ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی آﻗﺎی وزﯾﺮ

دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد

ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ

در ﺗــﺎزهﺗــﺮﯾــﻦ واﮐــﻨــﺶ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
آذریﺟﻬﺮﻣﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،از ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧــﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺴﺎد
اداری ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺪاﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻦ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻓﺸﺎﮔﺮی
ﻓﺴﺎد و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻔﺴﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﭘﯿﺎم ﺗﻮﯾﯿﺘﺮی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد :وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ۱۴۱ﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ
روی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ،اﺗﺼﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻦ ﺑﻪ اﺟﺮای دوﻟﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
دﯾﻮانﺳﺎﻻری ﺑﺮوﻧﺪ.

ﻓﺎﺳﺪان ﻣﻮﻟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﻓﺎﺳﺪ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﺳﺪان ،ﻣﻮﻟﻮد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اداری ﻓﺴﺎد ﭘﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،از ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﺧــﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﺮ ﻗﻮه
ادﻋــﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎور
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از وﻗﺘﻢ
را ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺧﺮش ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺿﺪاﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در ﮐﺸﻮر

ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺟﺬب ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ واﺣﺪ ﻋﻠﻮموﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻓـــﺮوزان ﻓﻘﯿﺮی ﻣــﺠــﺮی اﯾــﻦ ﻃــﺮح ﮔﻔﺖ:
در روزﻫــﺎی ﮔﺮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر از ﺷﯿﺸﻪ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی
ﺑــﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧــﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی
ﺷــﯿــﺸــﻪ ای ﺑــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دودی ﺷـــﺪن در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﺜﻼ ﺷﯿﺸﻪای را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺪر،
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ
ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻤﺎمﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

