
 به نام خدا

  نگاهي به برنامه هاي وزارت حمل و نقل، نوآوري و تكنولوژي اتريش درخصوص شهرهاي هوشمند

  و معرفي ده شركت هاي برتر اتريشي در اين زمينه

 

  آينده جهان در گروه شهرهاي هوشمند است

است. در حال حاضر  همزمان با رشد پديده شهرنشيني در سراسر جهان، منابع طبيعي نيز رو به كاهش گذاشته
درصد آالينده هاي زيست محيطي از طريق سوخت هاي فسيلي درشهرها ايجاد مي شود. جستجوي  75بيش از 

راه هاي موثر براي زندگي آسوده تر در شهرها، ضرورتي است كه نه فقط براي مبارزه با آاليندگي ها، بلكه بمنظور 
  توجه قرار گيرد.تضمين كيفيت زندگي پايدار در شهرها بايد مورد 

» شهر هوشمند«) در مقام وزارتخانه www.bmvit.gv.atدر اتريش وزارت حمل و نقل، نوآوري و تكنولوژي( 
از موسسات تحقيقاتي به منظور توسعه دانش هاي جديد و خدمات نوآورانه براي عرضه در بازارهاي داخل و خارج 

مايت به عمل مي آورد. اين كشور سهم عمده اي در ميان كشورهاي اروپايي در يخش هاي متنوع از كشور ح
  مرتبط با تكنولوژي هاي شهرهاي هوشمند دارد.

  
  نكاتي كه در شهرهاي هوشمند مورد توجه قرار مي گيرد عبارتند از:

  Smart Mobilityحمل و نقل هوشمند  -الف
  شامل:
 عبور و مرور بار و مسافرشناسايي راه هاي جديد براي  -

 توسعه زيرساخت حمل و نقل -

-   (Intelligent Transport systems)ITS 
 تكنولوژي خودرو -

 

 Smart Energyانرژي هوشمند  -ب

 شامل:

  توليد انرژي پايدار -
 بهره وري انرژي در ساختمان -



 انتقال و ذخيره انرژي  -

 خدمات انرژي هوشمند شهري -

 مديريت آب و پسماند -

 

 )Smart ICTتكنولوژي اطالعات و ارتباطات هوشمند(  -ج
  شامل:
  زيرساخت ارتباطات نوآورانه -
  آي سي تي در انرژي و حمل و نقل -
 E‐ governmentدولت الكترونيك  -

 E‐ Health بهداشت الكترونيك -

 

 Smart Securityامنيت هوشمند  -د

  :شامل
  حفاظت از زيرساخت هاي حياتي و تامين امنيت عرضه -
 مديريت حفاظت بحران و فاجعه -

 امنيت انرژي -

 مهاجرت -

 

 Smartهمچنين تكنولوژي هاي مرتبط با يك شهر هوشمند به مواردي چون كشاورزي هوشمند شهري( 

Farming ) شامل كشاورزي عمودي (Vertival Farming ) و نماي سبز (Facade Greening انرژي ،(
هوشمند شامل خطوط انتقال و ذخيره هوشمند برق، ساختمان هاي هوشمند از نظر نور، عايق بندي، تجهيزات 
و تاسيسات برقي و صفحات خورشيدي، همچنين از نظر خدمات هوشمند شامل آزادي و دسترسي آسان به 

ل هوشمند شامل گسترش )، حمل و نق Smart Governanceخدمات دولت الكترونيك، مديريت هوشمند ( 
خودروهاي برقي، دوچرخه، حمل و نقل عمومي و ايجاد تسهيالت حداكثري بمنظور دسترسي آسان تر به 

) مانند جداسازي زباله ها از مبدا Smart Wasteبيمارستان ها و مراكز پشتيباني، مديريت پسماند هوشمند( 
گاه هاي سنجش آلودگي و حرارت و كاهش ) مانند دستSmart Sensorsو بازيافت، حسگرهاي هوشمند( 



مصرف انرژي، انرژي هوشمند مانند فتوولتاييك( خورشيدي)، حرارتي( سوالر ترمال)، بادي و نيروگاه هاي آبي 
  مي پردازد. 

  
  حمل و نقل، شريان شهر است.

ي در جوامع ادتامين سيستم حمل و نقل روان بار و مسافر، باعث افزايش كيفيت زندگي و پيش شرط توسعه اقتص
شهري است. با اين وجود ترافيك در بسياري از شهرهاي جهان در حال گسترش است و آثار منفي زيادي بر روي 
سالمتي مردم و محيط زيست دارد. از سوي ديگر توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل شهري با محدوديت هاي 

  هاي جديد نيز به تنهايي كافي و چاره ساز نيست.فراواني مواجه است و تغيير سوخت خودروها از فسيلي به انرژي 

شود و بر اساس در شهرهاي هوشمند، به حمل و نقل عمومي به عنوان ستون فقرات رفت و آمد شهري توجه مي
  شود. نقل توجه ميوهاي حملاين به توسعه ابداعات و نوآوري به منظور افزايش كارايي و امنيت زيرساخت

تكنيكي، بر اساس نياز شهروندان  –حمل و نقل عمومي بمثابه يك سيستم اجتماعي  در يك شهر هوشمند، به
  نگريسته مي شود كه همواره از سوي خود آنان مورد حمايت واقع مي شود. 

صنايع اتريش بدين منظور، مجموعه اي از  امتيازات رقابتي سطح باال را در بخش هايي چون خودرو، حمل و نقل 
ر و مرور هوشمند را توسعه داده اند. شركت هاي كوچك و متوسط در حال توليد روش هايي ريلي و روش هاي عبو

نوين در حمل و نقل، براي تسهيل دسترسي ها و افزايش جذابيت عبور و مرور هستند. استفاده از روش هاي علمي 
جمله خدماتي است كه در در طراحي ترافيك، استفاده از انواع شبيه سازها و همچنين مراكز تحقيقات تجربي، از 

  اين بخش مورد توجه قرار مي گيرد.

  عرضه هوشمند انرژي، تضمين كننده كيفيت زندگي

درصد مردم در اروپا در شهرها زندگي خواهند كرد و نياز به انرژي به صورت مستمر  85حدود  2050در سال 
يك پنجم از توليدات  2020ي كند تا سال افزايش مي يابد. همچنين الزامات نويني، كشورهاي اروپايي را مجبور م

درصد به بهره وري انرژي از طريق مصرف انرژي هاي جديد  20آالينده هاي خود را كاهش داده و همزمان 
  بيافزايند.

به منظور تضمين عرضه مطمئن انرژي پايدار در شهرها و دستيابي به اين اهداف، زيرساخت هاي انرژي بايد 
  نوسازي و روزآمد شوند.



در اين چارچوب، انرژي هوشمند يعني كاهش مصرف از طريق بكارگيري روش هاي انتقال و ذخيره هوشمند و 
منعطف و مصرف تا حد امكان  انرژي هاي تجديد پذير. در اين رهگذر براي سكنه شهرها، انرژي هوشمند قبل از 

ايه سوخت هاي فسيلي خطرات فراواني هرچيز، به معناي افزايش كيفيت زندگي است زيرا انرژي هاي متعارف بر پ
  را براي سالمت شهروندان ايجاد مي نمايد.

  آي سي تي، بنياد توسعه خالق شهري است.

تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، بخش جدايي ناپذير زندگي شهري است. شهر يك سازمان پيچيده است و همواره 
يفيت زندگي در شهرها افزايش مي يابد. از يك طرف در معرض تغييرات است. از طريق استفاده از آي سي تي، ك

اجزاء اصلي آن شامل حسگرها، تجهيزات موبايل، ارتباطات سيار، فيبر نوري، كابل و ذخيره اطالعات بسيار حياتي 
، تجارت الكترونيك E‐ Governmentاست و از طرف ديگر دسترسي آسان به خدماتي چون دولت الكترونيك 

E‐  Commerceشت الكترونيك و بهداE‐Health  .فراهم مي شود  

) Citizen Scienceبعالوه در سطحي وسيع تر مانند آموزش، نظرسنجي، راي گيري و همينطور علم شهروندي ( 
  مي توان از آي سي تي بهره گرفت.

  

   Smart Security For Smarat cityامنيت هوشمند براي شهر هوشمند 

)، Smart Energy)، انرژي( Smart Homeشهر هوشمند كيفيت جديد زندگي بر پايه ايده هاي جديد در خانه( 
دولت هوشمند و الكترونيك و حمل و نقل هوشمند را به شهروندان ارائه مي كند. با اينحال افزايش شبكه هاي 

هاي هوشمند ازد. لذا حفاظت از شبكهمجازي، شهرهاي جديد را در برابر امنيت اين ارتباطات آسيب پذير مي س
  يابد.از گزند حمالت و حمايت از اطالعات خصوصي شهروندان از دستبرد افراد ناصالح ضرورت مي

  شهر هوشمند آينده 

شهرها در تمامي كشورهاي جهان در حال بزرگ تر شدن و ساختارهاي شهري همواره در حال پيچيده تر شدن 
ند توسعه شهري به معناي يافتن راه حل هاي نوآورانه در زمينه هاي مختلف است. در چارچوب شهرهاي هوشم

ماند توزيع انرژي، حفظ منايع، گسترش حمل و نقل و تكنولوژي اطالعات و ارتباطات است. اين موارد در ارتباط 



وستدار د با يكديگر، بنحو موثري مي توانند در افزايش كيفيت زندگي شهروندان ايفاي نقش نموده و شهرهايي
  طبيعت و با توان بهره برداري هوشمندانه از منابع ايجاد نمايند. 

وزارت حمل و نقل، نوآوري و تكنولوژي اتريش از تكنولوژي هاي جديد كه با هدف توسعه شهرهاي هوشمند 
لكه راه طراحي شود حمايت مي نمايد. از جمله اين طرح ها، ّ شهر فردا ّ است كه تمركز آن نه تنها ساختمان، ب

اندازي شهرك هاي مسكوني با استفاده مصالح و روش هايي كامال جديد است. اين وزارتخانه از كليه ابتكارات در 
بخش رواني حركت بار و مسافر در شهرها استقبال مي نمايد. همچنين در طرح ّ آي سي تي براي فردا ّ، تحقيقات 

و فرآيندها در عرصه خدمات عمومي به مورد اجرا گذاشته گسترده اي در زمينه ديجيتال سازي كليه فعاليت ها 
) و خريد تا سرحد امكان طرح هاي جديد، موجب IOEBشده است. همچنين برنامه حمايت از تحقيقات نوآورانه( 

ارتقاء خدمات عمومي و زيرساخت ها براي شهروندان و همينطور رونق در توسعه طرح هاي نوآورانه در شهرها مي 
  شود.

ه همكاري مهم ترين اصل در مسير موفقيت شهرهاي هوشمند است. همكاري بين موسسات تحقيقاتي، بعالو
همكاري بين مردم و مسئولين و همينطور بين اجزاء مختلف مرتبط با شهرهاي هوشمند. از سوي ديگر در شهرهاي 

طي توجه مي شود ضمن هوشمند، به نيازهاي تمامي افراد بدون فراموش كردن جنبه هاي تفريحي و زيست محي
  آنكه شهرهاي هوشمند در نهايت ابزاري براي تقويت انسجام اجتماعي نيز محسوب مي شوند.

  معرفي شركت هاي اتريشي فعال در هر كدام از جنبه هاي خدماتي مرتبط با شهرهاي هوشمند:

 وزارت حمل و نقل، نوآوري و تكنولوژي اتريش .1

https://www.bmvit.gv.at/en/index.html 
 وزارت حمل و نقل، نوآوری و تکنولوژی اتريش
 Operator: +43 (0) 1 711 62 65 0 
Mo - Fr 8 am - 5 pm 

Service Desk: +43 (0) 800 21 53 59 
Mo - Fr 8 am - 5 pm 

 
شھرھای ھوشمند مستقر در اتريشموسسه اروپايی  .2  

http://www.oier.eu/ 
OiER 
Oppolzergasse 6 
1010 Vienna/Austria 
Tel. +43-1-532 22 66  



Fax +43-1-533 84 84-99  
info@oier.pro  
3. سازنده عالئم راھنمايی ھوشمند    
SWARCO AG 
Blattenwaldweg 8 
A-6112 Wattens 
Austria 
T. national: 05224-5877-0 
T. international: +43-5224-5877-0 
F. +43-5224-56070 
E. office.ag@swarco.com 
4. توليد کننده تجھيزات حمل و نقل کابلی   
https://www.doppelmayr.com/ 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH 
Konrad-Doppelmayr-Straße 1, Postfach 20 
6922 Wolfurt 
ÖSTERREICH 
T +43-5574-604 
Email: dm@doppelmayr.com 
 
5. سازنده نيروگاه ھای بيوگاز   
http://www.aat-biogas.at/en/home/ 
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 
Konrad Doppelmayr Straße 17 
6900 Wolfurt 
Austria  
Tel.: +43/5574/65190-0 
Fax.: +43/5574/65185-6  
office @aat-biogas .at 
6. مھندسی پالستيک و انواع لوله و اتصاالت   
https://www.agru.at/ 
AGRU Kunststofftechnik GmbH 
Ing.-Pesendorfer-Str. 31 
A-4540 Bad Hall 
Österreich/Austria 
Phone: +43 / 7258 / 790-0 
Fax: +43 / 7258 / 790-2850 
E-Mail: office@agru.at  
7. ای کنترل صنعتی سيستم ھ   
http://aico-software.at/home.html 
Marxergasse 24/2/601 
A - 1030 Vienna, 
Austria 
PL: +43-2245-82448 
EM: info@aico-software.at 
HP: www.aico-software.at 



 
8. موسسه تکنولوژی اتريش   
https://www.ait.ac.at/ 
Donau-City-Straße 1, 1220 Vienna - Austria  
FN: 115980 i HG Wien  
UID: ATU14703506  
+43 (0) 50 550 - 0  
office(at)ait.ac.at 
 
9. سازنده سيستم ھای نوين خدمات بيمارستانی   
http://www.ame-international.com/ 
AME International GmbH 
Hietzinger Hauptstraße 46 
1130 Vienna 
 Austria 
Tel.: +43 1 503 59 79 
Fax: +43 1 503 59 79 – 20
10. سازنده سنسورھای پيشرفته   
https://www.andritz.com/group-en 
ANDRITZ AG 
Stattegger Straße 18 
8045 Graz 
Austria 
Phone: +43 (316) 6902 0 
Fax: +43 (316) 6902 415 
welcome@andritz.com 


