
 اجرایی ارشد مدیریت سابقه دارای وی. است انگلستان نیوکاسل دانشگاه از شهرسازی دکترای دارای معینی مهدی محمد سیدمعرفی : 

  عمومی، فضاهای شهری، مسایل در پژوهش به تهران اسالمی آزاد دانشگاه در تدریس کنار در اکنون هم و بوده تهران شهرداری در

تالیفاتی از جمله مقاالتی به فارسی و انگیسی بوده و همچنین وی دارای   .پردازد می نیز فعال نقل و حل و شهری فضاهای توسعه

 امر در نویسنده تجربه ده  دو از بیش حدود حاصل  که می باشد "شهرهمگان"و " شهری توسعه فرآیندهای" و" مدار پیاده شهرهای"

 .است شهری ریزی برنامه و شهرسازی حوزه در تدریس و پژوهش اجرایی،  های فعالیت

 

 

 عنوان سخنرانی: شهر ایمن و دیسیپلین های تاثیرگذار

 سید محمد مهدی معینی 

نیاز به زمان و مطالعه زیادی دارد. تمامی موارد به  نموضوع ایمنی و امنیت شهرها دارای ابعاد وسیع و پیچیده ای است که پرداخت

از  2٠1٥ سال از امنیت نوع چهار  ،  2٠17در سال  جهان امن شهر ٥٠ رزیابياز ا اكونومیست اطالعات واحدبر اساس گزارش 

 های سیستم -زیرساختی)زیربنایی امنیت، (Health Security) غذایی/بهداشتی امنیت(، Personal Safety ) فردی امنیتجمله 

 Digital ) دیجیتالی امنیتو (Infrastructure Security غیرطبیعی و طبیعی بالیای مدیریت و ها، جاده بهداشتی، و فاضالب

Security ) آشکارتر جنایاتاست. این گزارش نشان می دهد گرچه  شدهجهان دسته بندی  2٠17 شهرهای ایمنی شاخصرا به عنوان 

در این گزارش به سایر موارد بالهای طبیعی و غیر  .باشند می رشد حال در تهدیداتی اینترنتی جرائم و تروریسم اما  یافته کاهش

اشاره بطور کلی  ،نیت تهدید می کندما و آتش سوزی، سیل، گردباد ... که شهرها و ساکنان را از نظر ایمنیزلزله، طبیعی نظیر 

  دارد.

 شهروندان ایمنی و امنیت بر پیچیدگی این. شوند می تعریف آنها زیرساخت و سیستم از متفاوتی و پیچیده ماهیت واسطه به نیز شهرها

 موفقیت موارد از بسیاری دربوده در حال افزایش است .  روبرو شهرها جمعیت افزایش با که امنیتی های چالش. گذارد می تاثیر

 رو های نابرابری همچنانکه  .کند می پذیرتر آسیب را آنها که است جهانی اقتصادی و اجتماعیسیاسی،  مراکز در آنها نقش و شهرها

 در اخیر ترسناک رویدادهای ،شود 2٠11 لندن های شورش مانند ها خشونت بروز موجب که کند ایجاد هایی تنش تواند می رشد به

همانند  بارسلونا و پاریس لندن، نیویورک، مانند اروپاآمریکا و  ثروتمند شهری مراکز که است شده داده نشان ای جهانشهره برخی 

  .هستندبوده و آسیب پذیر تروریستی های فعالیت برای مناسبی اهدافخاورمیانه زده و در حال جنگ  ای بحرانهدیگر شهر

 های آوری فن است اما امروزه گذاري در روش ایمني سنتي، مانند تقویت نظارت پلیس، همچنان بیانگر نتایج مثبت سرمایهگرچه 

 مانند هایی فناوری شهرها، اطراف در کم وب و بسته مدار های دوربینافزایش با   "هوشمند شهر" اصطالح به جستجوی در دیجیتال

 شهری جنایت و جرم با مبارزه برای را قانون اجرای های سازمان های توانایی توانند می ها داده تحلیل و تجزیه و مصنوعی هوش

 سایبری امنیت در مناسب گذاری سرمایه با دیجیتال های آوری فن در گذاری سرمایه اگرباعتقاد کارشناسان  . با این حالدهند افزایش

 به. کند ایجاد را پذیری آسیب نیز شهر هوشمند های آوری فن پذیرش برای عجلهو  سایبری امنیت از غفلت های پیامد ،نباشد همراه

 که است چیزی انداز چشم این. ماند خواهد باقی مرج و هرج در شهر کل کنند، خاموش راشهر  تغذیه منبع هکرها اگر مثال، عنوان

 .دارد شهروندانبیشترو مشارکت  ریزی برنامه به نیاز حاضر حال در


