
هوشمندی صرفا توان شنا کردن در اطالعات و رمزیابی و 
یافتن راه حل ها نیست، بلکه قدرت طرح مساله های جدید، 
جلوگیری از گمراهی و تلف شدن زمانی است که در دنیای 
اطالعات ایجاد می شود، یعنی معجزه خالصه کردن، طبقه 

بندی کردن و سرعت و دقت در ارائه اطالعات است.
امروزه با پیشرفت و توسعه کشورها، انرژی و زمان ارزش 
بیشتری یافته و تالش برای عدم هدر رفت آن یکی از نکات 
مهـم برای توسـعه زندگی مردم و همچنین صنعت اسـت. 
انسـان با حـس کنجکاوانه ی خود هـر روز به قابلیت های 
ویـژه عناصر مصنوعی و طبیعی موجـود در زندگی خود پی 
می برد و با توجه به دغدغه ی مهمی که در ارتباط با انرژی 
دارد، همواره می کوشد تا جایگزینی برای انرژی های تجدید 
ناپذیر بیابد. همزمان با این رشد سریع شهرها، مبلمان شهری 
نیز در نقش و جایگاه خود دچار تحوالت اساسـی شـده و از 
محصوالت تک عملکردی و سنتی به محصوالت چندکاره 

و هوشمند با شعار دوستدار محیط زیست، تبدیل شده اند.
در گذشـته مبلمان های شـهری فقط برای یک کاربرد 
طراحی و به کار گرفته می شـد. باجه تلفن، باجه پسـت و یا 
تابلوهای اعالنات دارای فضایی مسـتقل و سنتی بودند که 
امروزه این نوع تفکر در حال منسـوخ شدن است. در همین 
راستا مبلمان جدیدی در چهره شهرها ظهور کرد که با قابلیت 
های چند عملکردی )ارزش های افزوده( و ادغام با سیستم 
های کامپیوتری، زیرساخت های شهری را به سمت هوشمند 
سـازی هدایت کرد. اسـتفاده از مبلمان هوشـمند به جهت 
رایگان بودن و قابلیت بهینه سازی زیرساخت های شهری، 
در تمامی کشورهای پیشرفته به سرعت در حال رشد هستند. 
نیمکت ها، وسایل نقلیه عمومی، تابلوهای تبلیغاتی، سطل 
های زباله و ... با استفاده از تکنولوژی و نوآوری می توانند به 
ابزاری قدرتمند در جهت هوشمند سازی شهری تبدیل شوند. 
بنابراین هدف از هوشمندسـازی مبلمان، صرفا اسـتحکام و 
اقتصادی بودن آن و قرار گیری در فضای عمومی نیسـت. 
بلکه تسـهیل خدمات رسـانی به شـهروندان در زمینه های 
متفاوتی از جمله ایجاد فضای استراحت و تفریحی، استفاده 
ی رایگان از تکنولوژی و اینترنت، کنترل ترافیک معابر، جمع 
آوری اطالعـات جغرافیایی و آب و هوایی، افزایش فرهنگ 
مطالعه و ورزش و ... اسـت. این امر با اسـتفاده از داده های 
ارزشمند تکنولوژی و همچنین توجه به مبحث مهم انرژی 
و مسائل زیست محیطی در کنار مقوله ی زیبا شناختی، گام 
بزرگـی در جهت تولید انـرژی تجدید پذیر و توجه به هوای 

پاک برای ساختن یک شهر پایدار بر می دارد.

1 -نیمکت های هوشمند: 
وقتی که شما در یک خیابان منتظر هستید و یا وقتی می خواهید در 
پارکی استراحت کنید ، به دنبال یک نشیمن و یا محلی برای استراحت 
خواهید بود. حال اگر این نشـیمن مجهز به تکنولوژی های کاربردی 
دیگری نیز باشـد، شـما عالوه بر استراحت می توانید از امکانات دیگر 
آن نیز بهره ببرید. نیمکت های هوشـمند عالوه بر قابلیت نشسـتن و 
استراحت، امکان شارژ کردن از طریق شارژرها و USB ها و استفاده از 
WIFI را برای انتقال داده های مکانی، آب و هوایی و سـایر داده های 

شـهری را فراهم می کنند. این نیمکت ها را می توان در مکان های 
متنوعی مانند پارک های عمومی، خیابان های شهر، برج های مسکونی 
و تجاری دید.. این نیمکت ها که مجهز به پنل های خورشیدی هستند 
با ذخیره انرژی خورشیدی در طی روز به عنوان یک منبع تجدید پذیر 
و البته بدون آسیب زیست محیطی، مصرف انرژی برق را کاهش می 

دهند. 

2 -ایستگاهای اتوبوس: 
ایسـتگاه های اتوبوس نیز مانند ایسـتگاه مترو یا ایسـتگاه راه آهن 
یکی از مهمترین نقاط ارتباطی در یک شهر هستند. این ایستگاه های 
انتظـار ، ایده جدید در مبلمان شـهری نیسـتند ولـی قابلیت های چند 
عملکردی و هوشمندسازی آن تحولی جدید و خالقانه می باشد. ادغام 
ایستگاهای اتوبوس با تکنولوژیهای نوینی همچون امکانات بی سیم و 
wifi و سنسورهای جمع آوری و ارسال داده ها و فن آوریهای پیشرفته، 
صفحات تبلیغاتی و همچنین تابلوهای برق، شارژر تلفن همراه که انرژی 
آن توسـط پنل های خورشـیدی تامین می شـوند ، عالوه بر هوشمند 
سـازی خدمات شـهری ، تاثیر به سـزایی در کنترل ترافیک شهری و 

مدیریت زمان و انرژی دارد. 

3 -چراغ های هوشمند شهری: 
آیا تا بحال به قابلیت های خورشید فکر کرده اید؟ یا فقط به روشنایی 
بخشـی آن بـرای طلوع یک صبـح دل انگیز و یک غـروب غم انگیز 
اندیشیده اید؟ از تکنولوژی خورشیدی می شود ساعت ها حرف زد، اما 
یک چراغ شهری در یک موقعیت جغرافیایی که دسترسی آن به سیم 
های برق دشوار بنظر می رسد و هزینه تامین آن منطقی نیست را می 
توان بهترین مثال برای استفاده از انرژی خورشید و تبدیل آن به انرژی 
برق قلمداد کرد، انرژی ای که از خورشـید در طی روز گرفته می شـود 
و به صورت یک جریان محرک، شب هنگام در فضای تاریک شهری 
جاری می شـود. در نوع جدیدی از پروژه چراغ های هوشمند شهری ، 
از پنل هایی در سنگ فرش پیاده رو استفاده شده است که با هر قدمی 

که روی آن گذاشـته می شـود به میزان قدرت آن، انرژی جنبشی به 
برق تبدیل و ذخیره می گردد. استفاده از انرژی های رایگان انسانی 
در تامین انرژی های مورد نیاز شهری مقوله ای بسیار خالقانه است 
که تحول بزرگی در بهینه سازی مصرف انرژی هایی تجدید ناپذیر 

ایجاد می کند.

4 -سطل های زباله:
 سـطل های زباله هوشـمند به عنوان یکی از اجزای بسـیار مهم 
مبلمان شهری ، تاثیر زیادی بر سالمت شهروندی و زیست محیطی 
و در نتیجه زیبا سـازی شـهر دارند . امروزه تخلیه سطل های زباله و 
تفکیک زباله های تر و خشـک که به صورت دستی و انسانی انجام 
می شـود، عالوه بر صرف هزینه و زمان، مشـکالت زیادی در زمینه 
سالمت و پاکیزگی شهری ایجاد می کند. معموال مشاهده می شود 
که عدم توجه به انباشـت زباله ها در معابر شـهری و سطلها ، تصویر 
زشـتی از چهره شـهر ایجاد کرده که نمود شهرهوشـمند و متمدن 
نیست. با استفاده از سطل های زباله مجهز به سنسورهای هوشمند 
،که قادر به اندازه گیری میزان زباله و وزن ضایعات داخل آن می باشند 
، می توان از سرریز شدن زباله ها جلوگیری نموده و میزان تولید زباله 
در یک شهر را ارزیابی کرد. همچنین با کنترل دمای ضایعات داخل 
مخزن می تواند حریق مواد شـیمایی تولید شـده در مخزن را هشدار 
داده و هوشیاری الزم را ایجاد کند. این مخازن می تواند به طور قابل 
توجهی مسـائل مربوط به دفع زباله در شـهرها را حل و در عین حال 
محیط زیسـت را بهبود بخشـد. الزم به ذکر است که در آینده ای نه 
چندان دور تولید سطل های زباله هوشمند که مانند یک ربات عمل 

کنند دور از ذهن نیست. 

5 -تابلوهای تبلیغاتی:
در فضاهـای شـهری المـان هـای تبلیغاتی بسـیاری به چشـم 
مـی خـورد کـه گاه برخی از آنها به صورت بیلبـورد و برخی دیگر به 
صورت اسـتندهای کوچکتـر در خیابان و پیاده رو هـا قرارگرفته اند. 
امـا همین بیلبوردهای تبلیغاتی را می توان با یک نگاه هوشـمندانه 
به یک المان چندکاربردی و البته تبلیغاتی بدل کرد. دیجیتالی کردن 
فضاهای تبلیغاتی زمینه شهر هوشمند را فراهم می کند که موجب 
می شـود به مراتب منسـجم تر، هوشـمندتر و دارای ارتباطات فعال 
و پویا داشـته باشـیم. هرچقدر که تابلوهای تبلیغاتی چند عملکردی 
می شوند یک روندجدید وجذابی برای تبلیغات در شهرها ایجاد می 
شود. در کشور برزیل بیلبوردهایی طراحی و ساخته شده اند که قابلیت 
جذب و نگهداری آب را از اتمسفر دارند که این آب پس از آنکه جمع 
آوری می شـود می تواند در یک مخزنی که درسـت در زیر آن تعبیه 
شده است ذخیره شده و مورد مصرف قرار بگیرد. یا در بخشی دیگر 
بخصوص در شهر های با رطوبت و بارندگی باال، می توان بیلبوردهای 
دیواری را که ممکن است در اثر عوامل جوی، زیبایی و جذابیت خود 
را از دست بدهند، با یک ابتکار خالقانه و ایجاد سقفی زیبا که اتفاقا 
چراغ های آن نیز از انرژی خورشیدی تغذیه می شوند را به سرپناهی 
برای عابرین تبدیل کرد تا در مواقع بارندگی زیر آن قرار بگیرند. یا با 
خالقیتی ساده به مانند یک نیمکت امکان نشستن موقت را به افراد 

رهگذر داد.
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