میلیــارددالربــهحــدود ۸۹میلیــارددالررســیدهاســتکه
تقریبــاً۲.۵برابــربــازارشــهرهوشــمندخواهدبــود.عمده
بازاردرامریکایشــمالیاســتمنتهااروپاوتاحدودیبازار
آســیایشــرقیهمتوانســتهاســتوارداینبازارشــودولی
کشورهاییمانندامریکایالتین،خاورمیانهوشمالآفریقا
بشــدتدرایــنحوزهضعیفهســتندوهنوزنتوانســتهاند
ازبــازارخوبــیکــهدراینحــوزهوجــوددارداســتفادهکنند.
برآورددقیقیازبازارشــهرهوشــمنددرایرانوجودنداردو
اگرهمبازاریوجودداشــتهباشــدبهقدریضعیفاســت
کهارزشتجزیهوتحلیــلندارد.امابرآوردهایســال۲۰۱۹
نشــانمیدهدازحــدود ۵۰میلیــارددالرارزشبازارشــهر
هوشمندجهانی،حجماقتصادمایکدرصداستوبهنظر
میرســداگرهمانیکدرصدازاقتصادجهانیرادرشــهر
هوشــمندمحققکنیمرقمــیدرحدود ۵۰۰میلیــوندالر
امکانظرفیتسازیدرحوزهشهرهوشمندوجودداردکه
متأسفانهتابهحالنتوانستهایمآنرامحققکنیم.
فرصتهــای کســب و کار دیجیتــال بویــژه در حــوزه
اســتارتاپیدرحوزهشــهرهوشــمندشــاملموضوعاتیبه
شرحزیراست:
اولیــنچالشمهماینروزهایشــهرهایبزرگبویژه
چالشحملونقلعمومیونحوهدسترســیشــهروندان
بــهحملونقــلعمومــیاســت.دومیــنچالــشمهمکه
مــامیتوانیــمبــرایپاســخگوییبــهآنازظرفیتکســب
وکارهایدیجیتالاســتفادهکنیمبحثعبورومروروسایل
نقلیهوترافیکشــهریاست.ســومینچالشآلودگیهوا
وکاهــشآنازطریــقابزارهایدیجیتالاســت.چهارمین
موضــوعمدیریتزبالــه،بحــثبازیافــتودرواقعکمک
بهکاهــشآالیندههایحاصلاززبالههایشــهریواثرات
محیــط زیســتی آنهاســت .پنجمیــن موضــوع ،موضــوع
مدیریتبحرانودرواقعظرفیتهاییاســتکهابزارهای
دیجیتــالمیتواننــدبــهخدمــتمدیریــتشــهریبرای
تصمیمگیریهایســریعوبموقعدرمواقعبحرانعرضه
کنند.ششمینموضوعبهبودحکمرانیشهریومشارکت
شــهروندان و همچنین توزیــن عادالنه خدمات شــهری و
ارتباطمؤثرترومســتقیمتربامدیرانشهریدرهمهنقاط
شــهرازطریــقامکانمشــارکتبیشــترافرادیــاجامعهدر
استفادهازابزارهایدیجیتالاست.
برهمیــن اســاس اگــر بخواهیــم کل فعالیتهــای
بوکاردرحوزهدیجیتالوشهرهوشمندرادستهبندی
کس 
کنیم،بهچهاردستهخواهیمرسید:
دســته اول کســب و کارهایــی هســتند کــه مرتبــط بــا
هوشمندسازیوحملونقلشهریهستندکهمعموالًبرای
کاهشترافیکوآلودگیهوا،بهبودحملونقلعمومیو
کمکبهپاسخگوییبهنیازهایحوزهحملونقلعمومی
شهروندانوجمعیتشهریاستفادهمیشوند.
دستهدوماستارتاپهایابهتراستبگوییمفرصتهای
کســب و کار دیجیتالــی هســتند کــه در حــوزه بازیافــت و
محیطزیســتشــهریکارمیکنندکهمعموالًدستهایدر
پایــشآلودگــیهوا،پیشبینــیوکمکبــهتصمیمگیری
رفتارهایشهروندیدرزمانآلودگیهواوکمکبهکاهش
آلودگــیدرزمانهــایبحرانیاســتودومبازیافتزبالهو
کمکبههوشمندسازیمکانیسمهایبازیافتزبالهاست.
دســته ســوم اســتارتاپها یافرصتهــای کســب و کار
دیجیتالــی هســتند کــه معمــوالً در حــوزه برنامهریــزی و
مدیریــتشــهری،حکمرانیشــهری،افزایشمشــارکت
شهرونداندرحوزهشهریوافزایشعدالتشهریرارقم
میزننــد.آنهامعموالًازطریقتجزیــهوتحلیلاطالعات،
دراختیارگذاشــتناطالعاتبموقعبهمدیرانشــهریوبا
افزایشمشارکتشهروندانبهبهبودتصمیمسازیهای
شــهریوافزایشچابکــیدراینحوزهدرشــرایطبحرانو

غیربحرانکمکمیکنند.
دســتهچهارم اســتارتاپهایافرصتهایکســبوکار
دیجیتالی هستند که در هوشمندســازی شبکه زیرساخت
شــهریاســتفادهمیشــوند،مثــلشــبکهبرق،شــبکهآب
و فاضــاب و مــواردی از ایــن طریــق کــه در بســتری مثــل
فناوریهاینوظهورکمکمیکنندتاشبکههایزیرساخت
بتواننــدبهصــورتهوشــمندیابــرپایههــوشمصنوعیو
دادههایکالنوباحداقلخطامدیریتشوند.
برهمیناساساگربخواهیمبهچهاردستهفعالیتها
وکســبوکارهایدیجیتالذکرشــدهدرباالاشــارهکوتاهی
داشــتهباشــیمبایــدبگوییــمکــه،دردســتهاولکــهبحــث
هوشمندســازیحملونقلشــهریاســتوظرفیتهای
آنهــارابعضــاًدرشــهرتهــرانمشــاهدهمیکنیــم،بســیار
توسعهپیدانکردهاست.مثالًامکانرزروتاکسیبهصورت
آنالین،امکانرزروصندلیوسیلهنقلیهعمومیدرزمانو
مــکانموردنظر،امکاناجــارهدوچرخهبهصورتآنالین،
بــرایدسترســیشــهروندانبــهحمــلونقــلعمومــیاز
طریق پلتفرمهای آنالین ،بهمنظور جمعآوری اطالعات
ترافیکیشــهروندان،امکانرزروپارکینگهایخصوصی
وعمومی،امکانکنترلترددوســایلنقلیهدرپارکینگها،
هوشمندسازیدوربینهاوتجهیزاتحملونقلشهریو
استفادهازبسترآنالینبرایمعرفیپارکینگهابهمردمو
آگاهیازقیمتها...همهفرصتهاییهستندکهمیتواناز
آنهادرحوزهاولیعنیهوشمندسازیحملونقلعمومی
استفادهکرد.
دردستهدومکهبحثبازیافت،محیطزیستوآلودگی
هوادرشهرهااستکهچندینحوزهکسبوکاردراینحوزه
امکانپذیراســت.مثالًاســتفادهازسنســورهایتشخیص
ذراتموجوددرهوا،سنجشمیزانآلودگیودراختیارقرار
دادناطالعاتبهشــهروندان،نقشــههایآلودگــیهوادر
هرنقطهودریکبازهزمانیمشخص،نمایشمسیرهای
عبوریباکمترینمیزانآسیببینمبدأومقصدبراساس
میــزانآالیندههوابویژهبــرایافرادپیروزنــانباردارخیلی
کاربردیاست.پیشبینیاطالعرسانیشرایطآبوهواییو
بحرانهایشهریبهشهروندان،رصدحرکتکامیونهای
حمــلزبالهبویژهبرایزمانهاییکهقصدکاهشترافیک
یانشــاندادنمسیربهینهبهآنهاراداریم،پلتفرمهاییکه
برایتعاملکسبوکارهاباشرکتهایبازیافتورانندگان
کامیونهایحملزبالهاســتفادهمیشــودومواردیازاین
دستهمانندسطلزبالههوشمندکهکمکمیکندبهاینکه
درزمانومکانمناســببتوانیمســطلزبالههارامستقرو
تخلیهکنیم.
دردستهسومکهبرنامهریزیوکسبوکارهایدیجیتال
مرتبطبابرنامهریزیومدیریتشــهریاســتکهمعموالً
چندکاربردازکســبوکارهایدیجیتالبــرایاینموضوع
میتــواناســتفادهکــرد.مثــاًایجادپلتفــرمبــرایتعامل
ســازمانهابــاذینفعــانخودبهمنظــوراشــتراکگذاری
نظــرات ،بازخوردهــای شــهروندان ،تعامــل مســتقیم
شــهروندانبامدیرانشــهریبــرایمطرحکردنمســائل
یاارائهراهحلهابهمدیرانشــهری،اســتفادهازسنسورهاو
دوربینهایهوشــمندبرایجمعوآوریاطالعاتشهری
بــرایتصمیمگیریبموقعوســریعوبرنامهریزیشــهری
کهبربسترهوشمصنوعییاتکنولوژیمثلاینترنتاشیا
معمــوالًامکانپذیراســت.مثــاًاســتفادهازپلتفرمهایی
برایتشویقشهروندانبرایبارگذاریاطالعاتعکسها
ومواردیازاینجنسدرمناطقمختلفشهریبهمنظور
تهیهنقشــهجامعازشــهر،رویدادهاواتفاقاتیکهدرشــهر
میافتدومعموالًبربسترپلتفرمهایاجتماعیامکانپذیر
است.بحثکمکبهمدیریتبحراندرزمانهایبحران
ازطریــقاطالعرســانیبموقعمردمبربســترپلتفرمهای

افزایشجمعیتشهرنشینیمسائل
و مشکالتی مانند آلودگی هوا ،مسائل
محیطزیستی،زبالهوبازیافت،مصرفگرایی
و کوچک شدن خانهها ،کاهش کیفیت
زندگی به معنای ماشینی شدن زندگیها و
آپارتماننشینی را بههمراه داشته است

شبکههایاجتماعی.بخشچهارمبحثهوشمندسازی
شبکههایزیرســاختمثلآب،برق،گازوفاضالباست.
اســتفادهازسیســتمهایجمــعآوری،گــزارشدهــیوبــه
اشــتراکگذاری اطالعــات از طریــق دســتگاههای متصل
بههمبخصــوصحوزههایآبوبرقبشــدتدرخیلیاز
کشورهادرحالاستفادهاست.پایشوضعیتکارکردکلی
سیستموشناساییمشکالتیاپیشگیریدرشبکههایآب
وبرقومواردیازاینقبیلبااســتفادهازهوشمصنوعییا
سنســورهاکهمعموالًمنجربهنگهداریوتعمیراتپیش
ازموعدونگهداریسیســتمهایزیرساختیوجلوگیریاز
خرابیهاپیشازاتفاقافتادنخرابــیازطریقآالرمدادن
وپیشبینیاست.هوشمندسازیشبکههاباتوجهبهمیزان
مصــرف شــهروندان در مناطــق مختلف میــزان مصرف
شــهروندان را میتوان شــارژ و کنترل کرد .همچنین کمک
بــهکاهشهــدررفتانــرژیدرمناطقمختلفشــهریبا
محاســبهدقیقآنالینمیزانمصــرفدرمناطقمختلف
معمــوالًازظرفیتهــایایــنکســبوکارهــایدیجیتالو
هوشمندسازیاست.
بهعنــوان جمعبنــدی در چهــار حــوزه فرصتهــای
مختلفیبــرایاســتفادهازظرفیتهایهوشمندســازیو
کســبوکارهایدیجیتالفراهماســتکهایــنچهارحوزه
معموالًبربسترچهارتاپنجفناوریمهموکلیدیبنانهاده
شدهاند.بدونایجاداینترنتزیرساختاشیاوپلتفرمهای
پایهایاینترنتاشــیا،بــدونوجودسیســتمهایپردازش
وذخیرهســازیابــریقدرتمند،بدونوجودسیســتمهای
هوشمصنوعیویادگیریماشینیوسیستمهادادهکاویو
بدونوجودمکانیزمهایمرتبطباوجودپلتفرمهایآنالین
وشــبکههایاجتماعیقدرتمند،معموالًشــهرهوشمند
امکانپذیرنیستوبههمیندلیلاستکهشهرهوشمند
نیازمنــدســرمایهگذاریخوبــیدرحــوزهزیرســاختهای
فناورانه است و بدون سرمایهگذاری و بدون فرهنگسازی
بــرای پذیــرش ایــن فناوریهــای جدیــد در حوزههــای
شــهروندیامکانشــکلگیریچیــزیتحتعنوانشــهر
هوشمندوجودندارد.
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