فرصت سرمایهگذاری برای شهر هوشمند
ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران در حوزه فن آوری اطالعات با توجه به خدماتی که توسط مدیریت شهری برای شهروندان
انجام می گیرد متنوع و فراوان است.
سرمایه گذاری در پروژههای شهری با چشم انداز شهر هوشمند می تواند یکی از راه های توسعه متوازن شهری باشد .درآمد زایی و ثروت
آفرینی در حیطه شهر هوشمند مورد غفلت واقع شده است و باید با استفاده از فرصتهای موجود بستههای سرمایهگذاری مهمی را در این
زمینه تدوین نمود.
حکمرانی خوب شهری بدون زیرساختهای شهر هوشمند امکان پذیر نیست؛ و ما در کالنشهر تبریز نیازمند یک سامانه کارآمد و قابل
اطمینان هستیم که خدمات و امور شهری در آن  ۲۴ساعته در جریان باشد و خدمات رسانی به طور شبانهروزی قطع نشود .باید در این
زمینه نوع نگرش ها را تغییر دهیم و با رویکرد انسان محور و شهروند محور به استقبال شهر هوشمند برویم.
آموزش فرهنگ و بستر سازی امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گید .شهر هوشمند بایستی با توجه به شاخص های معین کاربردی
تدوین شده و مشکالت شهر احصا شود و بر پایه رفع معضالت شهری پایه گذاری شود .برای توسعه شهر هوشمند ترکیبی از مشارکت بخش
خصوصی و بخش دولتی در حوزههای مختلف تصمیمگیری ،زیرساختی ،سرمایهگذاری و فناوری الزم است و امیدواریم با گردهم آوردن
همه این گروهها در این همایش ،در تصویرسازی درست از شهر هوشمند اثربخش باشیم.
شهر هوشمند ،چشمانداز توسعه داناییمحور است .فاصلهای که امروز میان کشورها به وجود آمده است ناشی از دانایی است و امروز ثابتشده
است که آنکه داناتر است میتواند تواناتر نیز باشد .باید از یکسو زیرساختها را برای توسعه شهر هوشمند آماده کنیم و از سوی دیگر
اکنون برخی زیرساختها در کشور فراهم است اما خدمات بهخوبی روی آنها توسعهنیافته و استفاده مفیدی آنطور که بایدوشاید از آنها
نمیشود.شهر هوشمند فراتر از شهرداریهاست و باید تمام نهادها بهجای توسعه عمودی جمعآوری اطالعات ،به یکپارچهسازی روی آورده
و با پیادهسازی معماری افقی میان سازمانها ،همه مراکز به هم وصل شوند.
باید در حوزه سرمایه گذاری شهر هوشمند به یک تعریف مشخص و واحد برسیم تا از تکنولوژی زدگی پرهیز شده و کار بهصورت اصولی و
هماهنگ پیش برود.با این حال برای همه شهرها نباید یک نسخه واحد پیچید .برای مثال اولویتهای هوشمندسازی در مشهد بهعنوان یک
شهر زیارتی با اصفهان بهعنوان یک توریستی صنعتی متفاوت است .دراین مورد شهر کرج نیز ظرفیت ها و پتانسیل های خاص خودش را
دارد که باید به آنتوجه کرد.
توجه به شهر هوشمند ،اشتغالزا است .شهر هوشمند میتواند زمینههای اشتغالزایی را بهویژه در حوزه کسبوکارهای نوین فراهم سازد.
برای مثال در شهرهای بزرگ از جمله کرج با معضل ترافیک مواجه هستیم؛ اما استارتآپهای زیادی این موضوع را به چشم یک فرصت
میبینند و اکنون در حال سرمایهگذاری و راهاندازی کسبوکار در این زمینه هستند .در کنار توسعه زیرساخت ،باید به توسعه سرویسها
بهصورت جدی توجه شود .فضای استارتآپی در کشور رو به رشد است .برای رسیدن به یک شهر هوشمند بایداز این فرصت استفاده کرد.
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