








پیشگفتار

رده بندی های  از  بسیاری  در  نه تنها  موضوع  این  و  است  برجسته  تجاری  منطقه  یک  وین 
بین المللی بلکه با توجه به اطالعات و مستندات موجود، تأیید شده است: سرانه تولید اقتصادی 
از  باالتر  این شهر  بین 281 منطقه اتحادیه اروپا، رتبه 18 را دارد و بهره وری در  این شهر در 
حد متوسط است. نیمی از شرکت های خارجی مستقر در اتریش، در وین فعالیت می کنند و 

یک چهارم از ارزش افزوده کل کشور در این پایتخت فدرال تولید می شود.

طی چند ماه گذشته، بازدید از بیش از صد شرکت محلی نشان داد که منطقه تجاری وین 
بر یک پایه محکم بنا شده است: وینی ها به دلیل وجود شرکت هایی که در حوزه فعالیت خود 
در سطح جهانی قرار دارند )از شرکت های نوپا گرفته تا بازیگران بزرگ صنعتی( در این شهر 
به خود می بالند. آن ها کارگران بسیار ماهری دارند که دانش، خالقیت و انگیزه خود را برای 
برای  مناسب  کاماًل  زیرساخت  یک  شهر  این  در  همچنین  می گیرند.  به کار  مشترک  موفقیت 

استفاده همه شهروندان وین ایجاد شده است.

با این حال، چالش های آینده همچنان بسیار دلهره آور است: تغییرات آب وهوایی، دیجیتالی 
این چالش ها  به  پاسخ گویی  و  تأثیر می گذارد  ما  بر شیوه زندگی  به سرعت  شدن و شهرنشینی 
به راه اندازی  به همین دلیل است که شهرداری وین نسبت  توسط شهرها برآورده خواهد شد. 
شورای اقتصادی وین برای طراحی و تدوین »استراتژی )راهبرد( 2030 وین-اقتصاد و نوآوری« 
اقدام کرده است. با هدف ارائه راه حل   برای چالش های بزرگ ، این راهبرد شش حوزه موضوعی 
را پیشنهاد می کند که وین در تالش است تا در آن ها به برتری جهانی دست یابد. در این مسیر با 
همکاری شرکای اجتماعی، اقدامات بعدی را بر اساس پروژه های پرچم دار واقعی انجام می دهد.

درگیر  باید  آن ها  است:  شهروندان  روی  اصلی  تمرکز  مسیر،  این  تمام  در  این،  وجود  با 
کار شوند و بتوانند سهم مساوی در رفاه داشته باشند. کیفیت باالی زندگی برای همه، مقصد 
اصلی مسیر وینی ها است؛ مسیری که دقیقاً از صد سال پیش آغاز شده است. »استراتژی 2030 
وین - اقتصاد و نوآوری« گامی دیگر در این مسیر است که ما آن را با خوش بینی و عزم خود 

ادامه خواهیم داد.

پیترهنک)مشاوراجراییامورمالی،تجاری،
نوآوریدیجیتالواموربینالملل(
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استراتژی 2030 وین - اقتصاد و نوآوری

به وجود  نوآوری ها  که  شهرهاست  در  هستند:  حاضر  عصر  پویای  مراکز  کالن شهرها 
می آیند، در مورد موافقت نامه )کنوانسیون (های اجتماعی جدید مذاکره می شود و تغییرات 
مستقیم و فردی ایجاد می شود. با داشتن یک اقتصاد محلی قوی، صحنه ای پویا از شرکت های 
قیمت  ارزان  و  کافی  عرضه  محیطی،  عالی  کیفیت  پیشرفته،  بسیار  عمومی  خدمات  نوپا، 
مسکن و همچنین طیف گسترده ای از امکانات فرهنگی و تفریحی، وین موفق شده است تا 
یک سطح قابل توجه جهانی از کیفیت زندگی را برای ساکنان خود سازمان دهی کند. برای 

حفظ این کیفیت باالی زندگی در آینده، باید به چالش های بزرگ این عصر پاسخ دهیم:

بحران آب وهوا روش زندگی و تجارت ما را به چالش می کشد. بنابراین یکی از وظایف  ��
اصلی شهرها جلوگیری از تغییرات آب وهوا )بهره وری انرژی و منابع( است. وظیفه مهم 
دیگر، سازگاری با تغییرات آب وهوا به منظور حفظ کیفیت زندگی است )که در حال 

انجام است(؛

پویا  �� به صورت  باید  اما  می کند،  فراهم  را  بسیار خوبی  فرصت های  فناورانه  تغییرات 
انجام شود تا کیفیت باالی زندگی و شرایط خوب کار در دنیای دیجیتال حفظ شود. 

در شهرهاست که تحوالت جدید برای اولین بار مورد آزمایش قرار می گیرد؛

شهرنشینی و مهاجرت، همراه با پدیده رشد شهری موجب افزایش تراکم و جوامع  ��
ناهمگن شهری و در نتیجه تقاضای قابل توجه برای اماکن کاری و زیرساخت هاست 

و این به معنای رویارویی با فرصت ها و چالش های بیشتر است؛

اقدامات  �� نیازمند  به زندگی، همچنین تغییر جمعیتی و پیشرفت فناوری  امید  افزایش 
هدفمندی است که همگان را قادر می سازد تا با زندگی شهری به شکلی مستقل و با 

اعتمادبه نفس رودررو شوند.

وین از طریق ارائه راه حل های مناسب، با این چالش ها به عنوان فرصتی برای موفقیت  ��
تالش  و  شبکه سازی  همکاری ،  در  ریشه  که  راه حل هایی  می شود؛  رودررو  جهانی 

برای تعالی دارند.
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تمرکز روی افراد

مدیریت  و  پژوهش ها  دانشگاه ها،  ابتکاری شرکت ها،  و  اقتصادی  تالش های  وین،  در 
به صورت کاماًل جدی و شدید بر مردم متمرکز است. این امر ممکن است چندان آشکار 
بتوانند در زندگی  نباشد. هدف وین این است که یک شهر فراگیر و ایمن باشد که همه 
اجتماعی مشارکت داشته و سهیم باشند. پیشرفت باید به گونه ای باشد که مردم بتوانند بدون 
درنظر گرفتن جنسیت، پیشینه اجتماعی و قومی، سن یا گرایش جنسی، از فرصت ها به صورت 
مستقل و با اعتمادبه نفس استفاده کنند. بدین سبب ما نیز باید با خالقیت و شجاعت، مسیرهای 
جدیدی از توسعه و دیدگاهی آشکار و معین را دنبال کنیم. وین برای دستیابی به این هدف، 

از نوآوری های فناورانه، فرهنگی و اجتماعی به طور مشترک بهره می گیرد.

در اواخر قرن بیستم، وین، »آزمایشگاه مدرنیسم« بود و در قرن بیست ویکم باید به قطب 
»راه حل های انسان محور« تبدیل شود. این امر باعث می شود تا شهر بتواند بر نقاط قوت خود 

در زمینه های اقتصاد، علم ، فرهنگ و مدیریت تمرکز و آن ها را تقویت نماید.

برنامه شهر  با  برای مردم مطابق  مفید  و  راه حل های عالی  ارائه  با  تا  است  وین درصدد 
هوشمند وین1، نقش مهمی را در جهان ایفا نماید. بنابراین اقدامات اصلی الزم در این مسیر 
استعداد  نوپا، جذب  برنامه های منظم ، ترویج نوآوری، پرورش شرکت های  شامل تعریف 
باید  باکیفیت است. جهان  بین المللی و توسعه محیط های کارِی  اقتصادی، تقویت  بنگاه  و 
درک کند که وین محصوالت و خدمات برجسته ای را ارائه می دهد که از طریق ابزارهای 

آنالوگ و دیجیتال اساساً به کیفیت زندگی کمک می کنند. 

لحاظ  از  است  اروپا  درصدد  اتحادیه  بزرگ ترین کالن شهرهای  از  یکی  به عنوان  وین 
به  دستیابی  برای  باشد.  اروپا  در  نمونه  شهر  یک  نوآوری،  و  منابع  زندگی، حفظ  کیفیت 
این هدف، ما بر روی حوزه های برتری موجود تمرکز خواهیم کرد: نقاط قوت شرکت ها، 

پژوهش ها، مدیریت و جامعه شهری.

1. Smart City Wien programme
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وین به عنوان یک منطقه تجاری-چه کسانی را شامل می شود؟ 

منطقه تجاری وین شامل ساکنان، کارگران، شرکت ها، پژوهشگران و مدیریت دولتی 
بنابراین ما به درستی  در تمامی سطوح و همچنین شرکای اجتماعی و جامعه شهری است. 

می توانیم بگوییم: »اقتصاد وین شامل همه ما است!«

اقتصاد وین

وین به عنوان یک شهر هوشمند، اقتصاد را مرکز رشدی برای ایجاد ارزش به معنای واقعی، 
از طریق مردم و برای مردم می داند. وین تنها اگر به دلیل بازیگران محلی و کیفیت باالی 
محصوالت و خدمات خود موفق به کسب امتیاز شود، می تواند در رقابت با مناطق دیگر موفق 
شود. با تدوین »استراتژی 2030 وین- اقتصاد و نوآوری«، بازیگران فعال در وین فعالیت های 
خود را با هدف جمعی ایجاد شرایطی برای حفظ رقابت پذیری شهر، صرفه جویی در منابع 

برای حفاظت از آب وهوا و در عین حال پاسخ گویی به نیازهای مردم هماهنگ کرده اند.

اقتصادی  اثرات منفی نوسانات  با  اقتصادی فعال، متعهد است که  وین به یک سیاست 
و  حمایت  را  اقتصادی  ساختاری  تغییرات  و  کرده  مبارزه  باال  بیکاری  )نرخ(  ارزش  مانند 
کنترل می کند. در این راستا توجه ویژه ای به تقویت یک اقتصاد درحال رشد و در عین حال 
پایدار دارد که اصول زندگی را برای زندگی خوب و شرایط خوب کاری برای نسل های 
نیست؛  زیست محیطی مضاعف  تأثیرات  شامل  وین  اقتصاد  اساساً  می کند.  نیز حفظ  آینده 

بلکه با نیازهای اجتماعی و تغییرات آب وهوا هماهنگ است.

 وجود یک ساختار متنوع اقتصادی، نیروی کار ماهر، تمرکز جدی بر نوآوری، صلح 
اجتماعی و همچنین حفظ و ارتقای یک سامانه )سیستم( زیرساختی کارامد، پیش شرط های 
اساسی و قالبی )ماتریسی( ایده آل را برای یک کالن شهر رقابت پذیر و مقاوم ایجاد می کند.

نوآوری

راهبرد حاضر تعبیر کاملی است از آنچه نوآوری را تشکیل می دهد. نوآوری پیش شرط 
هدف  است.  امروز  چالش  های  برای  عملی  پاسخ های  یافتن  به منظور  شروع  نقطه  و  الزم 
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نوآوری ها  ایجاد  از  حمایت  و  تشویق  شامل  نوآوری«  و  وین-اقتصاد   2030 »استراتژی 
و  اقتصادی  توسعه  برای  آن ها  توانمندی های  بهینه سازی  از  تا  است  گسترده  به صورتی 

اجتماعی وین به عنوان یک منطقه تجاری استفاده کند.

نوآوری های فنی درواقع محصوالت، خدمات یا فرایندهای جدیدی هستند که کاربرد 
آن ها توسط کاربران به خوبی پذیرفته شده است. مزایای نوآوری های اجتماعی در درجه اول 
نیست.  بهره برداری تجاری آن ها  از  ناشی  لزوماً  و  نهفته است  برای جامعه  اهمیت آن ها  در 
نوآوری های سامانه ای در وهله اول به مقابله با چالش های اجتماعی )برای مثال کمک به انقالب 
انرژی ، زیرساخت های جدید( کمک می کند. تحوالت جدید در زمینه های هنر و فرهنگ نیز 

انگیزه های قابل توجهی را به ویژه برای وین به عنوان مرکز دانش و نوآوری فراهم می کند.

از همه بازیگران خواسته می شود که مبتکر و خاّلق باشند: در حوزه سازمانی، این امر 
شامل شرکت ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، بخش دولتی و همچنین مؤسسات آموزشی، 
هنری و فرهنگی می شود. آنجا که مردم مطرح هستند، این امر نه تنها پژوهشگران و کارمندان 

یا رؤسای سازمان ها، بلکه تک تک شهروندان را شامل می شود.

شرکت های خاص بخش دولتی وین 

عالوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های بخش دولتی نیز نقش مهمی در شکل گیری 
بندر  وین2،  بوتن  وریگنیت  )هلدینگ(1)مانند  مادر  وین  دارند که شامل شرکت های  وین 
با بخش های خود  وین3 یا آب گرم ترمه وین4( و گروه خدمات عمومی وینر استادروکه5 
برای انرژی، تحرک و همچنین تشییع جنازه و گورستان ها می باشند. به همین ترتیب، انجمن 
بیمارستان وین6و مدیر مسکن عمومی وینر ووهن7 نیز نقش بسزایی در وین به عنوان مرکز 

تجارت و نوآوری ایفا می کنند. 
1. Wien Holding
2. Vereinigte Bühnen Wien
3. Port of Vienna
4. Therme Wien spa
5. Wiener Stadtwerke
6. Vienna Hospital Association
7. Wiener Wohnen
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وین به این بازیگران قدرتمند اقتصادی که خدمات مورد عالقه عمومی را ارائه می دهند، 
در  جهان  شهر  پویاترین  به عنوان  وین  حضور  دالیل  مهم ترین  از  یکی  زیرا  است؛  متعهد 
بسیاری از رده بندی های جهانی هستند. همچنین این شرکت ها محرک مهمی در نوآوری 
در همه زمینه های تحت پوشش »استراتژی شهر هوشمند وین1« هستند و زمینه را برای توسعه 

نوآوری در جهت تسهیل چالش های واقعی زندگی فراهم می کنند.

1. Smart City Wien Framework Strategy
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و  اقتصاد  محرک  به عنوان  وین  هوشمند  شهر  اهداف 
نوآوری

و  راهبرد ها  با  نوآوری«  و  وین-اقتصاد   2030 »استراتژی 
ابتکارهای فعلی شهرداری وین مرتبط است. استراتژی شهر هوشمند 
وین 2050-2019 1 نقش مهمی ایفا می کند که نشانه تعهد وین به 
کیفیت باالی زندگی برای همه ساکنان و حفظ حداکثری منابع از 

طریق نوآوری جامع اجتماعی و فناورانه است. 

»استراتژی 2030 وین-اقتصاد و نوآوری« مسلماً توجه ویژه ای 
اما  دارد؛  تحقیقات  و  علوم  همچنین  کار،  و  اقتصاد  اهداف  به 
شهر  »استراتژی  اهداف  سایر  با  هم  نزدیکی  موضوعی  پیوندهای 
دیجیتالی  ساختمان ها،  حمل ونقل،  پویایی،  به ویژه  وین«  هوشمند 

شدن، سالمت و آموزش دارد.

استراتژی شهر هوشمند وین درواقع راهبرد پایداری وین است. 
منعکس کننده  که  نوآوری  و  اقتصاد  برای  راهبرد  یک  بنابراین 
 2)SDGs( پایدار  توسعه  اهداف  ضرورتا  باشد،  پایداری  اهداف 

برنامه 2030 سازمان ملل3را نیز دنبال می کند.

1. Smart City Wien Framework Strategy 2019-2050
2. Sustainable Development Goals
3. UN Agenda 2030
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اهداف استراتژی شهر هوشمند وین با توجه به اقتصاد و کار

به طور  �� رقابت،  و  منابع  بهره وری  رونق،  پایه  به عنوان  وین  شهری  اقتصاد  بهره وری 
مداوم در حال  رشد است؛

درآمد و رضایت شغلی وینی ها همواره در حال  افزایش است، در حالی که نابرابری  ��
اجتماعی رو به کاهش است؛

سطح بهره وری اقتصادی وین تا سال 2030 تا 30 درصد افزایش می یابد؛ ��

محصوالت تولیدشده در وین، بادوام و قابل بازیافت هستند. این محصوالت به طور  ��
عمده و بدون ایجاد زباله یا انتشار آالینده ها تولید می شوند؛

در سال 2030 وین به عنوان قطب یک اقتصاد حلقه-بسته با منابع کارامد، از شهرت  ��
جهانی برخوردار است و سرمایه گذاری ها و استعدادها را در این زمینه جذب می کند.

اهداف استراتژی شهر هوشمند وین با توجه به علم و تحقیقات

نوآوری  �� و  پژوهش  زمینه  اروپا در  برتر  پنج کالن شهر  از  در سال 2030 وین یکی 
خواهد بود؛

وین برای پژوهشگران برتر بین المللی و واحدهای تحقیقاتی شرکت های بین المللی  ��
جذابیت دارد؛

برای  �� بزرگ  مقیاس  در  را  مأموریت محور  نوآوری  و  تحقیقاتی  پروژه های  وین 
مشارکت در تحوالت اجتماعی-زیست محیطی آغاز می کند؛

و  �� دانشگاه ها  شهری،  مدیریت  همکاری  با  وین  هوشمند  شهر  مشخص  چالش های 
مؤسسات تحقیقاتی ، شرکت ها و کاربران در وین شناسایی و حل می شود.
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وین به عنوان مرکز یک منطقه اقتصادی و نوآوری 

پایه عملکردهای اقتصادِی مبتنی بر دانش و صادرات و کارگاه های باکیفیت،  بر  وین 
با تمرکز جدی بر روی مردم استوار است. با این حال، منطقه اقتصادی که وین بخشی از 
آن است، در مرزهای اداری شهر پایان نمی یابد. هر روز صدها هزار نفر به دلیل شغل خود 
می کنند.  کار  اطراف  مناطق  در  که  وینی  ساکنان  مانند  درست  دارند؛  رفت وآمد  وین  به 
شرکت های وین راه حل هایی را برای شرکت های خارج از شهر ارائه می دهند و به نوبه خود 

کاالها و خدمات مورد نیازشان را از مناطق اطراف خریداری می کنند.

تنوع ساختاری این منطقه، یک محیط اقتصادی و نوآوری ایجاد می کند که امور بسیاری 
را ممکن می سازد. برای جذب شرکت ها و توسعه راه حل های شهر هوشمند، وین و مناطق 
اطراف باید یکی درنظر گرفته شوند. به همین دلیل وین همکاری نزدیکی را با استان های 

فدرال اتریش پایین1و بورگن لند2 در یک »منطقه هوشمند« ایجاد می کند.

در اتریش موضوعات مربوط به آموزش، تحقیقات علمی و بازار کار، توانمندی فدرال 
محسوب می شود. شهرداری وین متعهد است که با جمهوری فدرال، سایر استان های فدرال 
اتریش و شهرداری ها، در این حوزه ها یک رویکرد هماهنگ و مشترک داشته باشد. اهداف 
استراتژی RTI جمهوری فدرال3 در اقدامات شهرداری وین لحاظ می شود، زیرا ظرفیت های 

موجود فقط از طریق همکاری و گفت وگوی متقابل قابل استفاده خواهد بود.

وین در اروپا

چالش های قرن بیست ویکم خواستار یک چشم انداز و رویکرد جهانی است. وین به دلیل 
موقعیت مکانی خود به عنوان یک واسطه  در روابط اقتصادی و اجتماعی بین غرب و اروپای 
سیاست های  مهم  موضوعات  کردن  مطرح  با  می توانیم  اطمینان  با  ما  می کند.  عمل  شرقی 
اقتصادی و نوآوری در اتحادیه اروپا، در آینده نیز به ایفای این نقش ادامه دهیم تا بتوانیم 

1. Federal Provinces of Lower Austria
2.Burgenland 
3. RTI Strategy of the Federal Republic
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در کنار سایر شهرها پیشرفت کنیم. در این راستا، تمرکز ما بر اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل متحد و همچنین اولویت های فعلی و آینده تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا )مانند برنامه 
تحقیقاتی Horizon Europe( است که سنگ بنای اساسی برای تکامل بیشتر وین به عنوان 

قطب پژوهشی و توسعه راه حل های عینی برای آینده این شهر محسوب می شود.
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حوزه های برتری وین
 وین با استفاده از راهبرد کنونی، بر زمینه هایی که در آن از موقعیتی قدرتمند برخوردار 
است، تمرکز کرده و پاسخ هایی برای چالش  های بزرگ سال های آینده ارائه خواهد داد. 
این موضوعات که به حوزه های کاماًل آشکار و رقابت پذیر بین المللی برای برتری تبدیل 

می شوند، با ویژگی های زیر مشخص می شوند:

موقعیت بالقوه بین المللی برای وین ایجاد می کنند؛ ��

بر روی نقاط قوت خاص وین تمرکز کرده، آن ها را به رویکردهای نوین و مبتکرانه ای  ��
متصل می کنند که بتوانند به عنوان »راه حل های وین« معرفی شوند؛

به راه حل های چالش های شهری دهه آینده کمک می کنند. ��

حوزههایبرتریوینشاملمواردزیراست:

راه حل های هوشمندانه برای زندگی در شهر قرن بیست ویکم؛ ��

وین به عنوان یک کالن شهر بهداشت؛ ��

دیجیتالی شدن به سبک وین؛ ��

تولید هوشمند در شهر بزرگ؛ ��

مکانی برای تعامل بین المللی؛ ��

وین، کالن شهر فرهنگ و خالقیت. ��

حوزه های اقدامات راهبردی )استراتژیک( 

از یک  اقدامات راهبردی درواقع ویژگی های یک منطقه تجاری است که  حوزه های 
سو ساختار اساسی همه فعالیت های اقتصادی و نوآوری را تشکیل می دهد و از سوی دیگر 
به توسعه بیشتر حوزه های برتری و کیفیت کلی منطقه کمک می کند. فعالیت های مربوط به 

حوزه های این اقدامات راهبردی، اغلب به هم پیوسته بوده و از یکدیگر پشتیبانی می کنند.

حوزههایاقداماتراهبردیعبارتنداز:
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آموزش؛ ��

مدیریت شهری نوآورانه؛  ��

بازار کار و استعداد برتر؛ ��

محیط نوآورانه؛ ��

دانشگاه ها و پژوهش؛ ��

چهارچوب قانونی؛ ��

حفاظت از آب وهوا و سازگاری با تغییرات آب وهوا؛ ��

ساختارهای یارانه ها؛ ��

زیرساخت وین؛ ��

بازاریابِی مبتنی بر موقعیت مکانی. ��
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حوزه های برتری وین و حوزه های اقدامات راهبردی وین
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اجرای راهبرد )استراتژی( از طریق پروژه های پرچم دار

برنامه ریزی شده است تا طی ده سال آینده، روند توسعه ساالنه راهبرد برای توسعه پایدار 
وین به عنوان قطب اقتصاد و نوآوری آغاز شود. از طریق این فرایندها می توان نیازهای روز 
را با استفاده از پروژه های پرچم دار واقعی برطرف کرد و درصورت لزوم، اهداف راهبردی 

را با چالش های جدید انطباق داد.

این راهبرد به شرح زیر اجرا خواهد شد:

حوزه های  �� منعکس کننده  که  پرچم دار  پروژه های  )سیستماتیک(  روش مند  اجرای 
برتری و اقدامات راهبردی بوده و به طور مشترک توسط بازیگران محلی در محل، 

راه اندازی شده و توسعه می یابد؛

گزارش ساالنه در مورد پروژه های پرچم دار و وضعیت اجرای آن ها؛ ��

هماهنگی موضوعی سالیانه و جهت گیری مجدد توسط شورای اقتصادی وین )تهیه  ��
شده توسط گروه اصلی( با همکاری بازیگران محلی ویژه در زمینه اقتصاد و نوآوری؛

جهت گیری بودجه  های موجود به منظور انعکاس زمینه های برتری راهبرد و اختصاص  ��
منابع مالی اضافی برای اجرای پروژه های پرچم دار؛

امور  �� اداره  توسط  منظم  ارزیابی  دوره های  و  نظارت  اجرا،  فرایندهای  هماهنگی 
امور  اداره  پرچم دار.  پروژه های  اساس  بر  وین1  شهرداری  آمار  و  کار  اقتصادی، 
اقتصادی، کار و آمار شهرداری وین به انجام امور اداری شورای اقتصادی وین نیز 

می پردازد؛

ایجاد و یا پرورش جوامع متخصص در حوزه های مربوط توسط گروه اصلی، در کنار  ��
ارزیابی منظم پروژه های پرچم دار برای بررسی توانمندی آن ها در جهت ازبین بردن 
تبعیض ساختاری بر اساس جنسیت، پیشینه اجتماعی و قومی، سن یا گرایش جنسی.

1. Vienna’s Municipal Department for Economic Affairs, Labour and Statistics
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مدیریت در طول سال

یکپارچه سازی برنامه ریزی، اجرا و نظارت



23وین 2030- اقتصاد و نوآوری

حوزه های برتری وین 
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راه حل های هوشمند برای زندگی در شهر قرن بیست ویکم

شرکتهاودانشگاههایوینهمراهباشهرداریدرراستایحفظوتوسعهکیفیت
باالیشهری،آندستهازراهحلهایفناورانهواجتماعیراتوسعهمیدهندکههم

سازگارباآبوهواوهممقرونبهصرفهباشند.

از  شهرنشینی  و  آب وهوا  بحران 
چالش های اساسی در زندگی مدرن شهری 
هستند. به همین دلیل وین نه تنها از امکانات 
و  سازمانی  نوآوری های  از  بلکه  فناورانه 
فرهنگی برای کشف رویکردهای تازه در 
انرژی و پویایی استفاده  خصوص مسکن، 
خواهد کرد: درواقع باید شهری تکامل یافته 
منتقل   21 قرن  به   20 و   19 قرن های  از  را 
شهری  در  آب وهوا  از  حفاظت  و  کنیم 

تاریخی را به واقعیت تبدیل کنیم.

توانایی  وین  حال،  به  تا  گذشته  از 
شهری  راه حل  های  طراحی  در  را  خود 
به  می توان  مثال  برای  کرده است؛  اثبات 
جلوگیری  آب رسانی،  همچون  مواردی 
بودجه  با  مسکن  تأمین  یا  سیل  ایجاد  از 
یافتن  این تخصص در  اشاره کرد.  دولتی 
با  بتواند  تا  شود  تقویت  باید  راه حل ها 
کمک پژوهشگران، شرکت ها، شهروندان 
و مدیریت شهری، چالش های امروزی را 
برطرف کند. فقط آن دسته از راه حل های 

هدف1-1-محصوالت و خدمات برای سازگاری 
با تغییرات آب وهوا در راستای بهبود کیفیت زندگی 
اجرا  و  یافته  توسعه  شهری در سراسر جهان، در وین 

می شوند و همچنین از وین صادر می شوند؛
آب وهوا  تغییرات  چالش های  با  وین  -2-1 هدف
برای  منظم  به طور  وین  همسایه  مناطق  است:  روبرو 
مقابله با تغییرات آب وهوایی به روز شده اند، درحالی که 
محله های جدید و درحال ظهور وین نیز به دلیل توسعه 
پیدا  بین المللی  شهرت  آب وهوا،  با  سازگار  شهری 

می کنند. شهروندان به شدت درگیر این روند هستند؛
برای  اجتماعی  و  فناورانه  راه حل های   -3-1 هدف
بدون  کاالها  و  مسافر  منطقه ای  و  شهری  حمل ونقل 

Co2 در وین توسعه یافته و اجرا می شود؛

هدف1-4- وین استانداردهای نظارتی و کیفیتی را 
برای برنامه ریزی و ایجاد چرخه بسته و حلقه بسته در 

راستای تقویت منابع تدوین می کند؛
وین  در  شهری  هوشمند  راه حل های  -5-1 هدف
شامل نوآوری های فنی، سازمانی و اجتماعی است که 
به صورت یکپارچه و میان رشته ای در بخش ها و صنایع 
مختلف توسعه یافته و همواره جمعیت را درگیر می کنند.
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می توانند  می کنند،  ترکیب  کمتر  منابع  مصرف  با  را  شهری  باالی  زندگی  کیفیت  که  وین 
استانداردهای جهانی را تبیین کنند.

به اشتراک گذاری منابع، مواد و فناوری های جدید ساخت وساز، شهری با مسافت های کوتاه 
و همچنین ساماندهی مجدد کاالها، انرژی و پویایی از جمله مواردی هستند که در دستور کار 
قرار دارند. راه حل های فناورانه و مدل های تجاری مناسب برای استفاده اقتصادی از راه حل های 

هوشمند باید به طور روش مندی تدوین و اجرا شوند.
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وین به عنوان یک کالن شهر بهداشت
دسترسی  و  پیشرفته  داروهای 
مراقبت های  خدمات  به  مقرون به صرفه 
بهداشتِی باکیفیت باال، در کنار پژوهش های 
را  وین  نوآورانه،  شرکت های  و  باال  سطح 
مراقبت های  در  جهانی  پیشروی  یک  به 

بهداشتی تبدیل می کند.

مراقبت های  سامانه  اروپا،  سراسر  در 
جمعیتی  تغییرات  چالش  با  بهداشتی 
از  حفاظت  به  مربوط  ضرورت های  و 
درمانی  خدمات  و  عمومی  مراقبت های 
کاربردهای  حال،  عین  در  است.  روبرو 
مراقبت های  بخش  در  فناوری  جدید 
بهداشتی، رقابت جهانی را افزایش می دهد؛ 
درحالی که توسعه روش های درمانی مبتنی بر 
پژوهش  باعث افزایش فشار بودجه می شود.

دانشکده پزشکی وین1 همانند گذشته، 
بخش  در  هم  و  دانشگاهی  بخش  در  هم 
بخش  دارد.  قابل توجه  اعتباری  اقتصادی، 
منطقه  برای  وین  بهداشتی  مراقبت های 
بسیار مهم است. این شهر ترکیبی عالی از 
شرکت های  باال،  باکیفیت  بیمارستان های 
نوپای پویا، مؤسسات و امکانات پژوهشی 

1. Vienna Medical School

هدف2-1-وین مالک اصلی تحقیق در سراسر جهان 
در  را  نوآوری ها  که  است  برای شرکت هایی  همچنین  و 
زمینه های فناوری زیستی، فناوری پزشکی، بهداشت دیجیتال 

و حفظ سالمتی به کاربردهای عملی تبدیل می کند؛
برای  جهانی  رقابت  در  را  خود  وین   -2-2 هدف
این  می دهد.  قرار  درمانی  و  بهداشتی  نوآوری های 
نوآوری ها با مشارکت مردم توسعه یافته و اجرا می  شود. 
بدین منظور از ظرفیت های پزشکی مدرن استفاده شده و 

اجرای گسترده آن ها ترویج می شود؛
و  خدمات  مرکز  یک  به عنوان  وین   -3-2 هدف
آسان  دسترسی  و  باال  باکیفیت  بهداشتی  مراقبت های 
بسیار  به دلیل کیفیت  تا درمان(، همچنین  پیشگیری  )از 
از  خود  حرفه ای  بهداشتی  مراقبت های  برنامه  مطلوب 

شهرت جهانی برخوردار است؛ 
هدف2-4- وین بیشتر با تعیین زیرساخت های اجتماعی، 
آموزش و استفاده خالقانه از فناوری های جدید، به ارتقا 
و بهبود کیفیت، شرایط کار مناسب و مقرون به صرفه بودن 

خدمات بهداشتی و درمانی کمک می کند؛
هدف2-5- وین استانداردهای باالی امنیت و حفاظت 
اساس،  این  بر  و  می دهد  ارتقا  و  توسعه  را  داده ها  از 
یکپارچه سازی و تبادل داده بین ارائه دهندگان مراقبت  های 
بهداشتی تسهیل می شود و از این طریق می توانند خدمات 

نوآورانه و مدل های تجاری را ارائه دهند.
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و آموزشی بسیار خوب در زمینه مراقبت های بهداشتی را دراختیار دارد.

علوم زیستی و خدمات پزشکی، همچنین تحقیقات بنیادی و به روزترین تجربیات پزشکی 
دیجیتالی  راه حل های  توسعه  شرایط  شده است.  وین  در  پژوهش  و  اقتصاد  قدرتمندی  باعث 
برای داروهای دقیق، پرستاری )زندگی فعال و کمک شده( و مراقبت های بهداشتی )بهداشت 

دیجیتال( در وین بهینه است.

خدمات بهداشتی برای رسیدگی به نیازهای مردم اغلب از طریق ایجاد هماهنگی بین تحقیقات 
و کاربرد در داروهای پیشگیرانه و همچنین در داروهای درمانی و تسکین دهنده ایجاد و ارائه 
تغذیه  یا روش های  مثال در طراحی شهری  به طور  است  )که ممکن  مسیرهای جدید  می شود. 
منعکس شود( باید بیش از همه در داروهای پیشگیرانه یافت شود. وین خود را به عنوان مکانی 

عالی برای توسعه محصوالت و خدمات باکیفیت باال با مدل های تجاری مناسب مطرح می کند.
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دیجیتالی شدن به سبک وین

راه حل های دیجیتالی و باکیفیت باالی وین 
با عدالت، شفافیت، امنیت و  در سراسر جهان 
استقالل شناخته می شود. کیفیت زندگی وین 
از جنبه دیجیتال نیز محافظت می شود و به یک 
تبدیل  تجاری  منطقه  )برند(  تجاری  نشانگان 

می شود.

اقتصاد،  و  روزمره  زندگی  دیجیتالی شدن 
به وجود  شهرها  برای  را  بزرگی  چالش 
پیشرفت  بین  جدید  تعادل  برقراری  می آورد: 
بتوان  که  است  این  هدف  فناوری.  و  تمدن 
شفافیت،  بین  تا  کرد  ایجاد  را  مختلفی  منافع 
و  خصوصی  حریم  از  حفاظت  استقالل، 
شود.  برقرار  تعادل  دیجیتال  تجارت  مدل های 
کسانی  بین  شکاف  درگیری،  این  بارز  نمونه 
مصرف  دیجیتالی  محتوای  فقط  که  است 
می کنند و افرادی که می توانند با این فناوری ها 
دیگر  نمونه  کنند.  برخورد  تولیدی  و  خالقانه 
روی  بر  دیجیتال  فناوری های  تأثیر  به  مربوط 

فرایندهای مردم ساالرانه )دموکراتیک( است.

 فناوری های جدید از فرصت های بزرگی 
مانند مدل های جدید کسب وکار و فرایندهای 
بهینه شده، گزینه های جدید شغلی یا مشارکت 
برخوردار  حاشیه ای  گروه های  اجتماعی 
از  هوشمندانه  استفاده  در  حال،  این  با  هستند. 

را  جهانی  معتبر  گفتمان  وین  -1-3 هدف
و  گسترده  انتشار  اخالقی،  معیارهای  مورد  در 
دیجیتالی،  برنامه های  در  آن ها  یکپارچه سازی 
به عنوان  منابع  مصرف  خصوص  در  همچنین 
تحقیقات  می کند.  هدایت  دیجیتالی شدن  پیامد 
انسان گرایی  زمینه  در  فرارشته ای  و  میان رشته ای 
دیجیتال، پایه و اساس راه حل های متعدد مربوط به 

داده ها را تشکیل می دهد؛
و  امنیت  دیجیتال،  استقالل  وین   -2-3 هدف
عدالت را با تعیین معیارهای جدید برای داده های 
در  آن ها  تعریف  و  فناوری ها  و  استانداردها  باز، 
و  پژوهش ها  می بخشد.  ارتقا  تجاری  مدل های 
صدور  و  استاندارد سازی  برای  عالی  مؤسسات 
حفظ  و  امنیت  شفافیت،  از  اطمینان  گواهی نامه 
حریم خصوصی داده  ها، شرکت ها را قادر می سازد 
را  کاربردی  گسترده  و  شبکه ای  راه حل های  تا 

توسعه دهند؛
شرکت ها  و  پژوهشگران  وین،  در   -3-3 هدف
می توانند به پیش شرط های بهینه برای تبدیل سریع 
مدل های جدید تجارت دیجیتال »کیفیت وین« به 

کاالها و خدمات قابل فروش دست یابند؛ 
هدف3-4- در کنار اقتصاد، آموزش و پژوهش، 
به  دسترسی  که  می کند  ایجاد  را  شرایطی  وین 
کارگراِن دارای مهارت باال برای صنعت دیجیتال را 

تضمین می کند.
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و  قدرت  بلکه حوزه های خاص  باشد؛  سیلیکون1  دره  کردن  کپی  نباید  هدف  امکانات،  این 
دیجیتالی  راه حل  های  پیاده سازی  و  توسعه  به دنبال  که  می سازد  قادر  را  این شهر  وین،  برتری 
باشد که با افراد به شکلی پایدار و فراگیر کار می کنند و بدین ترتیب یک انسان گرایی دیجیتالی 

جدید را نشان می دهند.

حریم خصوصی  دیجیتال، حفظ  مدنی  حقوق  زمینه  در  جهانی  شهرت  از  وین  هم اکنون 
داده ها و امنیت داده ها و همچنین علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی برخوردار 
است. عالوه براین، وین مکانی است که در آن اقدامات اساسی برای توسعه فناوری های کلیدی 
مانند هوش مصنوعی، محاسبات بصری و فناوری های کوانتومی انجام می شود و تحسین جهانی 
را برای بهره مندی از سیستم های پردازش اطالعات و ارتباطات در آینده به همراه خواهد داشت. 

بر پایه زیرساخت های سطح باال و با همکاری متخصصان شاغل در این زمینه ها، شرکت های 
با هماهنگی مؤسسات تحقیقاتی مستقر در وین، در توسعه  محلی فناوری اطالعات می توانند 
به  باال،  باکیفیت  و  دیجیتالی شدن جدید  »روند  از یک  بین المللی  مهم  )پروفایل(  نمایه  یک 
سبک وین« مشارکت کنند. وین با دستور کار دیجیتالی خود، در صدر حل عادالنه، شفاف و 

ایمن مشکالت واقعی و عینی قرار دارد.

1. Silicon Valley
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تولید هوشمند در شهر بزرگ
قابل بازیافت و خدمات  باال،  باکیفیت  تولید کاالهای  برای  بین المللی  برتر  وین یک مکان 

مرتبط با تجارت است.

به دلیل تراکم شهری، مجموعه های تولیدی در شهرها باید توجه بیشتری به رسیدگی و مقابله با 
سروصدا، آلودگی هوا، ترافیک و جمعیت ساکن در شهر داشته باشند. بدیهی است که در مناطق 
تولیدی  به مجموعه های  بیشتری  این موضوع فشار  بیشتر است و  بسیار  نیز  متراکم، هزینه زمین 

با  که  رقابتی  عالوه براین،  می کند.  وارد 
شرق دور1وجود دارد، دیگر فقط محدود به 
»دستمزد پایین« نیست. این امر ممکن است 
به غیرصنعتی شدن شهرها منجر شود که این 

وضعیت برای اشتغال نیز خطر دارد.

صنایع تولیدی به طور فزاینده ای شبکه ای 
تولید  از بخش  این شبکه سازی  می شوند و 
خدمات  بخش های  همه  به  دستی  صنایع 
رویکردهای  تنوع  این  می یابد.  گسترش 
برجسته،  توسعه  و  تحقیق  کنار  در  تولید 
مالی  بحران  در  را  خود  مقاومت  به تازگی 
تولیدی  کارخانه های  کرده است.  اثبات 
مدرن دیگر نباید بخشی از مشکل آب وهوا 

باشند بلکه بخشی از راه حل آن هستند.

وین یک کالن شهر تولیدکننده کاالها 
جایگاه  همچنان  تولید  بخش  بود.  خواهد 
ارزش آفرینی  را در کل زنجیره  مهم خود 

1. Far East

سامانه های  یکپارچه سازی  به  توجه  با   -1-4 هدف
تولید،  پیشرفته  فناوری های  از  استفاده  و  دیجیتال 
تسهیالت تولیدی در وین به عنوان پیشگامان جهانی در 

استفاده از فناوری های نوین تولید محسوب می شوند؛
تولید  فرایندهای  منظم  شناسی  بوم  -2-4 هدف
تعیین  را  جهانی  استانداردهای  وین،  محصوالت  و 
می کند و از این طریق به یک منطقه صادراتی با ارزش 

تبدیل می شود؛
هدف4-3-شهرداری وین همچنان به تخصیص و 
ذخیره محل برای تأسیسات تولیدی در سراسر قلمرو 
ادامه می دهد و همواره کیفیت این محل ها را  شهری 
جدیدی  الگوهای  وین  عالوه براین،  می بخشد.  بهبود 
با سایر شیوه های  تولیدی  را در ترکیب مجموعه های 

استفاده از فضا ایجاد می کند؛
صنایع  بخش  خالقانه  ظرفیت  از  وین   -4-4 هدف
وینی  خاص  راه حل های  توسعه  برای  خود  دستی 

استفاده می کند.
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منطقه وین حفظ خواهد کرد؛ زیرا قطعاً به عنوان آهن ربایی برای شرکت های جدید و نوآورانه 
عمل می کند.

و  محصول  تحویل  راه حل های  و  پیشرفته  فناوری  بازیافت،  راه حل های  در  صنعت  آینده 
فرایندهای سفارشی با حداقل زمان نهفته است. نوآوری در تولید باید در کنار خدمات باکیفیت و 
امکانات عالی تحقیق و توسعه باشد. با توجه به نیروی انسانی کاماًل ماهر و زیرساخت های برجسته 
محلی، بخش تولید شرایط خوبی را در منطقه اقتصادی و نوآوری در وین و اطراف آن پیدا می کند. 

و  پژوهشی  مؤسسات  با  شرکت ها  تعامل  برای  ایده آل  پیش شرط های  وین  است  گفتنی 
شهرداری را ارائه می دهد. با مفهوم موضوعی »شهر مولد«، وین به صورت هدفمند و کاماًل آگاهانه 
زمین هایی را به صنایع تولیدی اختصاص می دهد و همچنین کیفیت این طرح ها را بهبود می بخشد.
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مکانی برای تعامالت بین المللی
وین به تکامل ویژگی های خود به عنوان محل دیدار دیپلماسی بین المللی، کرسی سازمان های 

بین المللی، منطقه موافقت نامه مدرن و دفاتر مرکزی شرکت ها در آینده ادامه می دهد.

وین به عنوان یک مکان علمی و دفاتر مرکزی شرکت ها، کرسی سازمان های بین المللی و 
بوده است.  تجاری  رویدادهای  و  موافقت نامه ها  دیپلماسی،  مرکز  همواره  گردشگری،  مقصد 
این دارایی ها مجدداً تعریف خود را به عنوان محلی برای گفت وگو و تعامل بین فرهنگ ها و 

استعدادها تأیید می کنند.

باالی  تعداد  زندگی،  عالی  کیفیت 
قیمت های  بین المللی،  برتر  استعدادهای 
وین  قانونی،  پایدار  وضعیت  و  مناسب 
شعب  برای  یک  درجه  مکانی  به  را 
کرده است.  تبدیل  بین المللی  شرکت های 
شرکت های مشرق زمین با بازارهای غربی 
در وین ارتباط برقرار می کنند، درحالی که 
با  طریق  این  از  غربی  شرکت های 
کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی 

ارتباط می گیرند.

خود  نقش  توسعه  حال  در  وین 
به عنوان یک میزبان مورد توجه جهانی در 
زمینه هایی  در  مبادله  و  بین المللی  گفتمان 
همچون سیاست، تجارت، تحقیق یا جامعه 
استعدادها  جهانی  نقشه  در  است.  مدنی 
همچنان  وین  بین المللی،  سازمان های  و 
موقعیت منحصربه فرد خود را حفظ کرده، 

هدف5-1-جذابیت وین به عنوان مکانی برای دفاتر 
مرکزی شرکت ها، شرکت های نوپا، تحقیق و توسعه، 
بین المللی  مؤسسات  برای  آن  درخواست  همچنین 
به صورتی روش مند  و  مقیاس جهانی شناخته شده  در 
همچنان  وین  روحیه،  این  با  می شود.  تبلیغ  منسجم  و 
ادامه  غرب  و  شرق  بین  قطب  به عنوان  خود  نقش  به 

می دهد؛
هدف5-2- وین از روش های حرفه ای برای جذب 
در  استقرار  به  مایل  که  سازمان هایی  و  شرکت ها 
پایتخت اتریش هستند استفاده می کند و به آن ها این 
امکان را می دهد تا همه مراحل و مجوزهای مربوط را 

با بیشترین کارایی دریافت کنند؛
هدف5-3- وین با هدف قرار دادن موافقت نامه ها 
مکانی  دارایی های  و  قابلیت ها  تجاری،  رویدادهای  و 
خود را به همگان نشان می  دهد. بدین منظور از توسعه 
منظم زیرساخت های الزم برای برگزاری کنفرانس ها، 

رویدادها و همایش ها پشتیبانی می کند.
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به عنوان کرسی  وین  هدفمند خواهد کرد. جذابیت  استفاده  کنونی خود  برتر  ویژگی های  از 
با راهبرد اقتصاد  سازمان های بین المللی، شرکت ها و دانشگاه ها حفظ و تقویت می شود. وین 
مکان  یک  به عنوان  خود  پایدار  توسعه  برای  را  جامعی  و  کلّی  1انگیزه های  بازدیدکنندگان، 

بین المللی ایجاد و تقویت می کند.

1. Visitor Economy Strategy
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وین–کالن شهر فرهنگ و خالقیت
صنعت فرهنگ و بخش خاّلق با کمک و همکاری یکدیگر، سنت های وین و دستاوردهای 

برتر ابتکاری در دهه های بعدی را به نمایش می گذارند.

و  فرهنگ  اهمیت دانش،  افزایش  با  دانش،  و  به جامعه خدمات  از جامعه صنعتی  تحول   
خالقیت همراه است. محیط شهری به ویژه باید نقش مهمی در کشف )دوباره( خالقیت هنری 

و اقتصادی ایفا کند. 

»خالقیت« پیش شرط الزم برای حل هرگونه چالش در همه بخش های اقتصاد و نه صرفاً 
در زمینه فرهنگ است. در این صورت، وین به شهرت خود به عنوان یک کالن شهر فرهنگی 
با استقبال جهانی و همچنین وجود دانشگاه های عالی و ذهن های خالق و برجسته خود که در 

یک محیط بسیار متنوع و خالقانه فعالیت دارند، تکیه می کند.

گسترده  وین  هنری  آثار  مجموعه 
است و از میراث توسعه طلبی )امپریالیستی( 
آن، موسیقی سنتی )کالسیک( و هنرهای 
نمایشی گرفته تا طراحی معاصر و موسیقی 
مدرن همراه با فناوری های پیشرفته را دربر 
و  نوآورانه  خدمات  و  انگیزه ها  می گیرد. 
مشاغل خالقانه )از طراحی یا تبلیغات گرفته 
کلی  به طور  فیلم(  صنعت  و  موسیقی  تا 

موقعیت مکانی وین را تقویت می کنند. 

فرهنگی  کالن شهر  یک  به عنوان  وین 
به خود  را  دنیا  توجه  جهانی،  سطح  در 
این طریق ویژگی های  از  و  جلب می کند 
جامع خود را به عنوان یک مرکز تجاری و 

نوآوری مورد توجه قرار می دهد.

هدف6-1-خالقیت به طور خاص به عنوان محرک 
ایجاد  فرایندهای  برای  وین  نوآوری  اصلی  موتور  و 
همکاری در کنار سایر بخش های تجاری و نوآوری 

به کار گرفته می شود؛
خالق  صنایع  شرایط  و  رقابت پذیری  -2-6 هدف

وین تقویت می شود؛
یک  به عنوان  وین  عالی  شهرت   -3-6 هدف
کالن شهر فرهنگی به طور خاص به جذب شرکت های 
همچنین  و  متوسط  و  کوچک  شرکت  های  نوپا، 
از سراسر جهان کمک می کند.  استعدادهای مختلف 
به طور  تا  می شوند  ترغیب  بازیگران  این  بدین ترتیب 
مؤسسات  به  را  نوآورانه ای  راهکارهای  مشترک، 

فرهنگی واقع در پایتخت اتریش ارائه بدهند. 



حوزه های اقدامات راهبردی 
)استراتژیک( 
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آموزش

آموزش های  و  خوب  مدارس 
قادر  را  وینی ها  باال،  باکیفیت  حرفه اِی 
زندگی  عالی  کیفیت  از  تا  می سازد 
اشتغال  و  مشارکت  استقالل،  فردی، 
ماهر  بسیار  کار  نیروی  شوند.  بهره مند 
یکی از نقاط قوت بنیادی وین به عنوان 

مکانی برای تجارت و نوآوری است.

در  شروع  با  زودهنگام،  آموزش 
نقص  از  جلوگیری  به  کودک،  مهد 
شالوده  و  می کند  کمک  یادگیری 
ساکنان  برای  ممکن  مهارت  وسیع ترین 
وین را پایه گذاری می کند. فرصت های 

برابر، یادگیری اجتماعی، آگاهی از لزوم حفظ منابع، آگاهی از نقاط قوت فردی و احساس 
اعتمادبه نفس در همه مؤسسات آموزشی به طور جامع پرورش و آموزش داده می شود. از این 
طریق، وین با ایجاد یک جامعه فراگیر و همه جانبه، همبستگی در تعامالت انسانی را رواج می دهد.

سامانه آموزشی با هدف توسعه و تقویت حوزه های برتری وین در تجارت و نوآوری، 
در جهت ارائه مهارت های اساسی و قابلیت های مرتبط با کار در همه مقاطع تحصیلی تالش 

و خدمت می کند.

فعالیت  زمینه  این  در  شرکت ها  و  کارگران  نمایندگی  نهادهای  کار،  بازار  مؤسسات 
می کنند و به طور مشترک و شبکه ای اقدام می کنند تا اطمینان یابند که مؤسسات آموزشی 
نوآوری،  فرهنگ  داد.  خواهند  آموزش  است،  نیاز  مورد  آینده  در  که  را  مهارت هایی 
خالقیت، کارآفرینی و مهارت های اجتماعی و اقتصادی، همه بخشی از یادگیری در مدارس 

وین هستند و به طور منظم در برنامه های درسی گنجانده شده اند.

برتری  حوزه های  منافع  راستای  در  الف-1:  هدف
است  قادر  شهر  این  آموزشی  سامانه  وین،  اقتصادی 
برای  پایه ای  به عنوان  را  مهم  و  اساسی  مهارت های 
سطوح  تمام  در  کار  با  مرتبط  توانایی های  آموزش 
خاّلق،  عناصر  است  الزم  به ویژه  کند.  فراهم  کیفی 

تشدید و تقویت شوند؛

عالقه  زودهنگام  پرورش  از  وین  الف-2:  هدف
علوم  و  فناوری  اقتصاد،  به  نوجوانان  و  کودکان 
طبیعی با استفاده از به روزترین تجهیزات و روش های 
بین  همکاری  پروژه های  طریق  از  همچنین  تدریس، 

مدارس و شرکت ها حمایت می کند.
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بازار کار و استعداد برتر

»کار« یک عنصر اصلی در زندگی 
و اساس و بنیان هر منطقه تجاری موفق 
در حال  تغییر  پیوسته  کار  محیط  است. 
است که مهم ترین دلیل آن، تحول فناوری 
و اقتصادی است و باعث ظهور واقعیت ها 

و موقعیت های کاری جدید می شود.

باکیفیت  خدماِت  و  تولید  بخش 
باالی وین و فعالیت های تحقیق و توسعه 
در این شهر بر اساس نیروی انسانی بسیار 
امکانات  ازاین رو  شده است.  بنا  ماهر 
و  پیشرفته  و  ابتدایی  آموزش  مطلوب 
الزم  پیش نیاز  اشتغال،  باالی  کیفیت 
به شمار  این منطقه  برای حفظ جذابیت 
شامل  باال  شغلی  کیفیت  این  می رود. 
مشارکت سازنده، شرایط کاری خوب 
با حقوق عادالنه، فرصت های پیشرفت 

و ساعات کاری منصفانه است.

وین به عنوان ماِلک و محور اصلی 
تجارت و نوآوری، این پیشرفت ها را پیش بینی کرده و در جهت تحقق آن می کوشد؛ به 

همین دلیل است که برای مشاغل جدید و الزامات آموزش، آمادگی خوبی دارد. 

ارتقای  از کمبود مهارت، در زمینه  برای پیشگیری  به طور خاص  شایان ذکر است وین 
آن  بیشتر  پیشرفت  برای  استعدادها  از  و  می کند  سرمایه گذاری  خود  انسانی  نیروی  کیفیت 

استقبال می کند.

گزینه های  از  کاملی  و  وسیع  طیف  ب-1:  هدف
ارائه  ماهر  کارگران  برای  کارآموزی  و  آموزشی 
شده است که کیفیت آن به طور مداوم تضمین شده و 
مطابق با حوزه های برتری وین و متناسب با تغییرات در 

محیط های کاری و زمینه های شغلی می باشد؛
و  شغلی  تغییرات  در  کارگران  از  ب-2:  هدف
را  آن ها  شغلی  فرصت های  که  آموزشی  فعالیت های 
حمایت  می کند،  تقویت  وین  برتری  حوزه های  در 
می شود. شرایطی که افراد را قادر به ایجاد هماهنگی 

بین کار و خانواده می کند، بهبود و ارتقا یافته است؛
برتر که  متخصصان  و  ماهر  کارگران  هدفب-3:
نمی توانند از خارج از منطقه استخدام شوند، با شرایطی 

جذاب برای آمدن و ماندن در وین ترغیب می شوند؛
از  بین المللی  هدفب-4: کارشناسان و دانشمندان 
می شوند.  برخوردار  وین  در  عالی  کمک  و  حمایت 
تمام مراحل رسمی مورد نیاز با بیشترین ارائه خدمات 
نیازهای  به  هم  مرکزی  بخش  یک  می شود.  انجام 

خاص مهاجران می پردازد.
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دانشگاه ها و تحقیقات

چندوجهی  دانشگاهِی  چشم انداز 
به رشد  رو  توسعه  در  مهمی  نقش  وین 
این شهر به عنوان منطقه ای برای تجارت 

و نوآوری دارد.

مؤسسات  این  سو،  یک  از 
آینده  برتر  متخصصان  و  کارشناسان 
دیگر،  طرف  از  می دهند؛  آموزش  را 
به عنوان مالک  وین  و خدمات  کاالها 
یافته های  پایه  بر  نوآوری،  و  تجارت 
تحقیقاتی  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
دانش،  بدنه  شده اند.  بنا  غیردانشگاهی 

زاییده تحقیقات بنیادی و البته به موقع، همچنین تحقیقات کاربردی و تبدیل عملی آن هاست و 
محرک اصلی نوآوری برای شرکت های وینی محسوب می شود. با این حال، پایگاه تحقیقاتی 
وین به طور فزاینده راه حل هایی را نیز برای چالش های اجتماعی پیشنهاد می کند که اغلب در 

آن دسته از فعالیت های پژوهشی که مستقیماً به وین ارتباط دارند، منعکس می شود.

و  دانشگاه ها  اهمیت  افزایش  و  تأکید  به منظور  وین  شهرداری   2019 سال  مه  ماه  در 
مؤسسه   23 با  نوآوری،  و  تجارت  مالک  به عنوان  وین  برای  عالی  آموزش  مؤسسات 
آموزش عالی تفاهم  نامه همکاری امضا کرد. در این سند، شهرداری وین متعهد به حمایت 
طوالنی مدت از دانشگاه ها و وظیفه مشترک پیشبرد جایگاه این شهر به عنوان یک دانشگاه 

و یک مکان تحقیقاتی است. 

خود  آب وهوایی  مقاومت  تقویت  برای  را  جامعی  اقدامات  وین  است  ذکر  شایان 
و  جزایر  شدن  گرم  از  مؤثر  جلوگیری  برای  اقداماتی  انجام  با  مثال  به طور  می دهد؛  انجام 

بارندگی های شدید، از جاری شدن سیل در خیابان ها جلوگیری می کند.

برای مشکالت  راهکارهای هوشمند  هدفج-1:  
تحقیقاتی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  همکاری  با  شهری 

وین ارائه و آزمایش می شوند؛
هدفج-2:حمایت از مؤسسات آموزش عالی وین 
می تواند مبتنی بر به کارگیری فعالیت های اقتصادمحور 

باشد؛
از  امکان  حد  تا  وین  شهرداری  ج-3:  هدف
و شهری  اداری  برنامه ریزی  فرایندهای  در  دانشگاه ها 

حمایت می کند؛
تحقیقاتی  فعالیت های  وین  شهرداری  ج-4:  هدف
و  دانشگاه ها  در  را  منتخب  حوزه های  در  باال  سطح 

مراکز تحقیقاتی ارتقا داده است.
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حفاظت از آ ب وهوا و سازگاری با تغییرات آب وهوا

مؤثر  مهار  و  آب وهوا  از  حفاظت 
تغییر  خواستار  زمین  کره  شدن  گرم 
بشر  زندگی  زمینه های  همه  در  الگو 
از  موضوع  دو  زمینه  این  در  است. 
اهمیت ویژه ای برخوردار است: از یک 
را  آب وهوایی  تغییرات  می بایست  سو 
گازهای  انتشار  قابل توجه  کاهش  با 
به  باید  وین  کرد.  بررسی  گلخانه ای 
این  به  رسیدن  جهت  در  خود  تالش 
نکته  حال،  این  با  دهد.  ادامه  هدف 
این است که تک تک شهروندان  مهم 
به ایفای نقش خود در این زمینه متعهد 
با  سازگاری  دیگر،  سوی  از  باشند. 
کیفیت  حفظ  برای  آب وهوا  تغییرات 
باالی زندگی در وین با وجود افزایش 
دما و تغییرات شدید آب وهوایی، امری 
این  همه  می گردد.  قلمداد  ضروری 
مستقیم،  به طور  می توان  را  راه حل ها 

احساس و تجربه کرد.

 برای مدیریت سازگاری با تغییرات 
باالی  کیفیت  از  محافظت  و  آب وهوا 

یک  به  امر  این  است.  الزم  سازمانی  و  فنی  راه حل های  جامعه،  اقشار  همه  برای  زندگی 
نوآوری و زیرساخت های کاهش   ارتقای  برای  قوانین رقابت  از جمله  اساسی  چهارچوب 
تغییرات آب وهوایی نیاز دارد. وین مشوق هایی را برای ارائه راه حل های سریع و بازاریابی 

که  می کند  ایجاد  را  شرایطی  وین  د-1: هدف
سازگار  نوآوری های  و  منابع  در  صرفه جویی  موجب 

با آب وهوا و در نتیجه حفاظت از آب وهوا می شود؛
هدفد-2: وین شرایط بسیار خوبی را برای توسعه، 
آزمایش و بازاریابی راه حل های سازگاری با تغییرات 

آب وهوا ارائه می دهد؛
هدفد-3: وین به طور خاص از نوآوری فرایندهای 
تولید و همه نوآوری های مربوط به کاالها و خدماتی 
که منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای یا تقویت 
حمایت  می شوند،  آب وهوا  تغییرات  با  سازگاری 

می کند؛
آب وهوا  بودجه  وین  شهر  مدیریت  د-4:  هدف
عوامل  از  مجموعه ای  شامل  که  می دهد  توسعه  را 
اثربخشی  موجز  و  سریع  ارزیابی  برای  شاخص ها  و 

اقدامات مرتبط با آب وهواست؛
هدفد-5:همه شهروندان وین برای مقابله با بحران 
باید  آب وهوایی  تغییرات  با  سازگاری  و  آب وهوا 
حائز  نکته  نمایند.  مشارکت  طراحی شده  اقدامات  در 
اهمیت این است که اقدامات مرتبط با اقلیم باید برای 

همه اقشار امکان پذیر باشد. 
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سازگار با محیط زیست و نیازهای متنوع اجتماعی ایجاد می کند.

بخش مهمی از انتشار گازهای گلخانه ای شهری ارتباط مستقیمی با فرایندهای اقتصادی 
دارد. برای نمونه، تأمین انرژی، کاالها و جابه جایی مسافر یا استفاده و دفع مواد ساختمانی 
و تولیدی موجب انتشار این گازها می شود. مصرف و دفع کاالهای مصرفی نیز باعث انتشار 
بررسی  نتیجه  در  و  آب وهوایی  اهداف  به  دستیابی  به منظور  می شود.  گلخانه ای  گازهای 
ایجاد ارزش و محصوالتی که  تولید، زنجیره های  فرایندهای  گرمایش جهانی، الزم است 

پایدار و صرفه جو در منابع هستند، طراحی شود.

 وین به دنبال کسب جایگاه برتر بین المللی در زمینه توسعه راه حل هایی برای سازگاری 
طی  که  آب وهواست  به  حساس  محصوالت  و  فرایندها  یا  شهری  آب وهوایی  تغییرات  با 
سال های آینده، مورد تقاضای جهانی خواهد بود. در عین حال، شرایط آب وهوایی سالم و 
مطلوب در کل محیط شهری به کیفیت باالی زندگی و کار در وین کمک شایانی می کند.
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زیرساخت های وین
زیرساخت های کارامد وین از قبیل 
حمل ونقل عمومی، انرژی و آب، زباله 
و فاضالب، خیابان ها و امکانات عمومی، 
پایه و اساس یک اقتصاد موفق و مسئول 
را فراهم می آورد. هم اکنون این موضوع 
قطب  به عنوان  وین  قوت  نقاط  از  یکی 
اهمیت  نیز  آینده  در  و  است  تجاری 

بیشتری خواهد یافت.

مردم  هم  امروز،  مانند  نیز  آینده  در 
ممکن  محلی  شرکت های  هم  و  وین 
است به زیرساخت های برجسته و سازگار 

با آب وهوا در شهر خود تکیه کنند.

برخالف بسیاری از شهرهای اروپایی 
مسئولیت پذیری  با  همچنان  وین  دیگر، 
خود  برتر  حوزه های  زیرساخت های  از 
امر  این  بی  تردید  و  می کند  محافظت 
کارامد  دیجیتال  زیرساخت  یک  شامل 

نیز می شود.

هدفهـ-1: خدمات زیرساخت وین همواره تحول 
می یابد. در آینده همانند گذشته، وین زیرساخت های 
ارائه خدمات  با  ایجاد می کند و  قابل توجهی را  بسیار 
هوشمند عمومی، به یافتن پاسخ برای چالش های زمان 

کمک خواهد کرد؛
سیستم عامل های  و  زیرساخت ها  وین  هـ-2:  هدف
دیجیتاِل باکیفیت باال و باز برای شرکت ها و شهروندان 
ارائه می دهد. از این طریق، ارائه خدمات مورد عالقه 
عمومی را که مطابق با نیازهای قرن 21 است، تضمین 

می کند؛
تلفن  و  پهن باند  داده  شبکه های  وین  هـ-3: هدف
همراه را فراهم می کند که قادر هستند با تقاضاهای رو 

به رشد این منطقه تجاری و نوآوری، سازگار باشند؛ 
هدفهـ-4: وین از کاالهای سطح باال و خدمات 
و  هستند  آب وهوا  با  سازگار  که  مسافر  حمل ونقل 
حمایت  دارند  اطراف  مناطق  با  تنگاتنگی  پیوندهای 

می کند؛
هدفهـ-5: وین در سامانه زیرساخت تحقیقاتی   
خود، سرمایه گذاری های هدفمندی را انجام می دهد تا 

روند کارهای تحقیقاتی مهم را تسهیل کند؛
اطالعات  پویای  بودن  دردسترس  هـ-6: هدف
به طور  محلی،  بازیگران  برای  زیرساخت ها  به  مربوط 

منظم بهبود می یابد.
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مدیریت نوآورانه شهرداری

اقتصادی  بهره وری  و  نوآوری 
شهری  عالی  زیرساخت های  نیازمند 
ادارات  در  نوآوری  باالی  ظرفیت  و 
شهری است. برای تأمین این ویژگی ها، 
از  نمایندگی  به  باید  شهری  اداره های 
مداوم  به طور  گروه های هدف خاص، 
خدمات  بیشتر  تکامل  و  بهبود  برای 

خود تالش کنند.

به همین دلیل شهرداری وین به همراه 
دانشگاه های  و  شرکت ها  شهروندان، 
خود، پروژه های اختصاصی و خاّلقانه ای 
و  شهری  مشکالت  شناسایی  برای  را 

توسعه راه حل ها ترویج می کند. بدین  ترتیب شهرداری وین در حال ایجاد محیط باز نوآوری 
شهری است که فضای کافی را برای تقویت شجاعت و توسعه یک فرهنگ خطای مثبت با 

محوریت نوآوری فراهم می کند.

با  مرتبط  شهری  اداری  فرایندهای  و-1:  هدف
با  و  کارامد  امکان،  حد  تا  وین  اقتصاد  و  نوآوری ها 

صرفه تر سازماندهی می شوند؛
هدفو-2: شهرداری وین در مسیر توسعه و تکامل 
کاربران،  یکپارچه سازی  به  خود،  خدمات  دامنه 

شهروندان و کارآفرینان می پردازد؛
روندها  و  چالش ها  به  وین  شهرداری  و-3: هدف
برای  را  نوآوری  فضاهای  و  می دهد  نشان  واکنش 

توسعه راه حل ها و ایده های جدید ایجاد می کند؛
توسعه  به  عمومی  نوآوری  ترویج  و-4:  هدف
ارائه  به  را  شرکت ها  کرده،  کمک  شهری  خدمات 

راه حل های نوآورانه تشویق می نماید.
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محیط نوآورانه
بافت  همان  یا  نوآورانه   محیط 
مختلفی  بازیگران  از  که  خاّلقی 
به عنوان  را  وین  و  شده است  تشکیل 
به  می کند،  معرفی  تجاری  منطقه  یک 
فراوانی  کمک  آن  اقتصادی  پویایی 
و  تأسیس شده  شرکت های  می کند. 
افراد تازه کار و کارآفرینان  از  بسیاری 
اجتماعی به دنبال نوآوری هستند. تغییر 
ترکیب  و  تفکر  معمول  حالت های 
رشته های مختلف، به یافتن راه حل های 
چالش های  برای  سودمند  و  جدید 

امروزی یاری می رساند.

به  مطمئناً  و  تنوع  دلیل  به  وین 
شهر  یک  به عنوان  خود  نقش  سبب 
یک  برای  را  کافی  فضای  بین المللی، 
محیط قدرتمند و خاّلق فراهم می کند. 
خاص،  به طور  وین  شهرداری  بنابراین 
فضاها و پیش نیازهای سازمانی را برای 
ایجاد زمینه های نوآورانه رواج می دهد 
نیز  شهر  فرهنگی  و  خاّلق  صنایع  با  و 

همکاری دارد.

هدفز-1:وین محیط خاّلقانه ای را فراهم می کند 
با روحیه همکاری، تمایل و توانایی تبادل دانش،  که 
غیرمتعارف،  همکاری  مدل های  به  نسبت  باز  آغوش 
همراه  )ریسک(  خطرپذیری  در  شجاعت  همچنین 

است؛
هدفز-2: وین خود را به عنوان یک مالک و معیار 
برای شرکت های نوپا درنظر می گیرد که محل تجمع 
مؤسسات  شامل  و  است  مشترک1  ایجاد  مدل های 
از  نوپا  شرکت های  و  اقتصادی  بنگاه های  تحقیقاتی، 
یک طرف و شهرداری از طرف دیگر می باشد. ایجاد 
جامعه  به  دستیابی  به معنای  همچنین  محلی  اجتماع 
مدنی و شهروندان در کنار فراهم کردن فضایی برای 

آزمایش است؛
زیرساخت های  باشد،  ممکن  جا  هر  ز-3:  هدف
آزمایشگاه های  به عنوان  روش مند  به صورت  شهری 
زنده برای نوآوری )برای مثال فضای عمومی، مناطق 

ترافیکی، شبکه ها و داده ها( ارائه می شوند.

1. co-creation models
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چهارچوب قانونی

قانونی،  چهارچوب های  از  هدف 
و  منطقه  یک  باالی  کیفیت  حفظ 
نامشهود  و  ملموس  زیرساخت های 
تعیین  با  چهارچوب ها  این  است.  آن 
به طور  کیفی،  باالی  استانداردهای 
اقتصادی  پویای  توسعه  به  چشمگیری 
کمک  نوآوری  پیشرفت  آن،  به تبع  و 
شفافیت،  به  اقتصادی  رقابت  می کنند. 
استمرار و پیش بینی شرایط چهارچوب 
اجتماعی،  عدالت  دارد.  نیاز  قانونی 
کارگر،  و  مصرف کننده  از  حمایت 
آب وهوا،  و  محیط زیست  از  حفاظت 
با  برخورد  در  عدالت  و  مساوات 
نقش  امنیت  و  ایمنی  البته  و  محرومان 

مهمی در این زمینه دارند. 

با این حال، چهارچوب های قانونی 
آن ها  ندارند؛  پایانی  به خودی خود 
پیوسته مورد بررسی و اقتباس از شرایط 
می گیرند.  قرار  جدید  چالش های  و 
فضاهایی  ایجاد  در  ذی ربط  بازیگران 
جدید  راه حل های  آزمایش  برای 
و  دارند  مشارکت  اجتماعی  و  فناوری 
مقررات  مناسب  و  تنظیم مجدد  امکان 

قبلی را فراهم می کنند.

داده ها،  استاندارد سازی  موضوع  وین  ح-1:  هدف
از  و حفاظت  توسعه  به  را که  و محصوالتی  فرایندها 
کاالها و خدماِت باکیفیت باال، کاربردی و صادراتی 

کمک می کنند، به طور ویژه ترویج می کند؛
و  قوانین  از  استفاده  با  وین  شهرداری  هدفح-2:
مقررات ساده، واضح و شجاعانه از نوآوری حمایت و 

پشتیبانی می کند؛
به عنوان  شهری  تدارکات  از  وین  در  ح-3:  هدف
محرک نوآوری به صورت هدفمند و در جهت تقویت 
اصول  با  مطابق  و  زندگی  کیفیت  و  منابع  از  حفاظت 

برنامه ابتکاری شهر هوشمند وین1استفاده می شود؛
را  خود  فرایندهای  وین  شهرداری  ح-4:  هدف
هزینه های  شیوه،  این  با  و  می کند  بهینه  مداوم  به طور 

اداری را کاهش می دهد.

1. Smart City Wien
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ساختارهای یارانه ها

وین  در  پرداخت شده  یارانه های 
و  ارزش ها  ایجاد  باعث  کلی  به طور 
آن ها  می شود.  منطقه  رقابت پذیری 
همچنین امنیت و اشتغال ایجاد می کنند، 
باعث سرمایه گذاری های بیشتر می شوند 
گردانندگان  بی شمار  شبکه های  به  و 
می کنند.  کمک  نوآوری  و  تجارت 
بودجه اختصاص یافته به ارتقای اقتصاد و 
نوآوری، حمایت های هدفمندی را برای 
شرکت های  و  شرکت ها  دانشگاه ها، 
پروژه های  اجرای  به  و  دارد  درپی  نوپا 

نوآوری مشارکتی کمک می کند.

ساختارهای  هدف  حال،  این  با 
یارانه در وین نه تنها ایجاد تأثیرات فوری برای افراد دریافت کننده آن است، بلکه اهداف 
)مانند  شهری  برنامه ریزی  جنبه های  شامل  که  می کنند  دنبال  را  خاصی  اجتماعی  سیاسی- 
احیای محله ها از طریق تأسیسات زیربنایی مناسب یا فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید 
شهری(، همچنین موضوعات مربوط به برابری اجتماعی یا حمایت از فضای اجتماعی باز و 

دوستانه برای نوآوری است.

بنگاه های  از  حمایت  برای  وین  ط-1: هدف
با تغییرات  انطباق  اقتصادی، از یک رویکرد کلی در 

فناوری استفاده می کند؛
ابزارهای  از  مجموعه گسترده ای  وین  هدفط-2: 
نوآورانه  پایه های  هرچه بیشتر  توسعه  برای  را  تبلیغاتی 

اقتصاد شهری خود فراهم می کند؛
هدفط-3: وین از تحقیق و توسعه در حوزه های 
این  زمینه ساز  فناوری های  و  خود  راهبردی  برتری 

حوزه ها حمایت می  کند؛
و  بودجه  برنامه های  وین  شهرداری  ط-4:  هدف
همه  از  و  می کند  بهینه  مداوم  به طور  را  خود  ارتقای 
و  مالی  کمک های  اکتساب  در  محلی  بازیگران 

یارانه های ملی و اروپایی حمایت می کند.
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بازاریابِی مبتنی بر موقعیت مکانی

و  فرهنگ  شهر  به عنوان  وین 
برخوردار  جهانی  شهرت  از  موسیقی 
مکان  یک  به عنوان  شهر  این  است. 
برای  محلی  و  )توریستی(  گردشگری 
بین  در  همواره  کنفرانس ها،  برگزاری 
طریق  این  از  و  دارد  قرار  برتر  مناطق 
دست  پیشرفت چشمگیری  و  اعتبار  به 
جدید  روش های  عالوه براین،  می یابد. 
برای  مکانی  به  را  وین  بازاریابی، 
تبدیل  نوآوری  و  فناوری  تجارت، 

می کند و بدین ترتیب مزیت های رقابتی بین المللی را مشخص می کند.

به طور  بین المللی،  هدف  گروه های  به  دستیابی  برای  وین  در  مؤسسات  از  تعدادی 
موفقیت آمیزی به بازاریابی مشترِک مبتنی بر موقعیت مکانی پرداخته اند. عالوه بر نقاط قوت 
و جاذبه های شناخته شده شهر، مناطق شهری وین دارای مراکز و محله های جالب فراوانی با 
ویژگی های منحصربه فرد هستند که می توانند از تقاضا و انگیزش مضاعف بهره مند شوند. 
ارائه روش مند و منسجم به افزایش اهمیت جهانی و محلی ویژگی های چندگانه وین به عنوان 

قطب تجارت، فناوری و نوآوری کمک می کند.

مکانی،  موقعیت  بر  مبتنی  بازاریابِی  ي-1:  هدف
و  تجارت  مرکز  به عنوان  وین  قوت  نقاط  بر  متمرکز 
نوآوری است و این دارایی ها را به طور منظم و هماهنگ 
با حوزه های برتری وین به دنیای خارج معرفی می کند؛

هدفي-2: این تعهد به بازاریابِی مبتنی بر موقعیت 
مکانی، همچنین برای معرفی نقاط قوت و فعالیت های 
برتری محلی  با حوزه های  راستای هماهنگی  وین در 

)یعنی وین( به کار گرفته می شود؛
هدفي-3: وین نقاط قوت ساختارهای فعلی خود 
کمک  مکانی  موقعیت  بر  مبتنی  بازاریابِی  به  که  را 

می کند، تجمیع می کند.
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محتوا
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»استراتژی وین 2030-اقتصاد و نوآوری« در راهبردها و توافق نامه های مرتبط

عالوه بر »استراتژی فراگیر شهر هوشمند وین«، »استراتژی وین 2030- اقتصاد و نوآوری« 
با راهبرد ها و توافق نامه های زیادی مرتبط است:

موضوعاتی همچون شرایط خوب برای کار، آموزش، صالحیت و دیجیتالی شدن  ��
وین،  شهرداری  بین  که  بهرشد1  رو وین اتحادیه در  همگانی،  منافع  راستای  در 
اتاق کار وین2 و فدراسیون اتحادیه کارگری اتریش3 ایجاد شده است، مورد توافق 
شرکای  جدی  مشارکت  کنار  در  مردم،  بر  تمرکز  اصل  اهمیت  گرفته است.  قرار 
توسعه شهری، ضامن  اجتماعی و  ثبات  بازار کار،  اجتماعی در موضوعات کلیدی 
استانداردهایی است که وین را به یکی از شهرهای مناسب برای زندگی در جهان 

تبدیل می کند؛

دیجیتالی شدن همه حوزه های زندگی مدرن، چالشی است که شهرداری وین مطابق  ��
سند  این  است.  روبرو  آن  با  خود  دیجیتال  برنامه های  استراتژیک  جهت گیری  با 
همچنین برنامه هایی را برای خدمات آینده شهرداری وین برای کمک به شهروندان 
و بنگاه های اقتصادی از طریق فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و با حمایت از یک 

راهبرد فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( به روز تشریح می کند؛

تا سال 2030، استراتژی )راهبرد( انرژی 2030 4 برای وین »سیاست انرژی شهر« را با  ��
چالش های فعلی و آینده تطبیق داده، آن را برای آینده آماده می کند؛

حوزه،  �� این  اهداف  به  دستیابی  برای  وین  آب وهوای5شهرداری  از  حفاظت  برنامه 
اقدامات زیادی را انجام می دهد )که در چندین زمینه عملیاتی شکل گرفته است(؛

وین هم به عنوان یک استان فدرال و هم یک شهر، بسیار عالقه مند است که به طور  ��
عالی  مؤسسات آموزش  با  نزدیکی  به چالش های شهری، همکاری  توجه  با  خاص 

1. Alliance for a Growing Vienna
2. Vienna Chamber of Labour
3. Austrian Trade Union Federation
4. Energy Framework Strategy 2030
5. The Climate Protection Programme
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پایگاه  به عنوان یک  برای وین  تفاهم نامه همکاری  دلیل  به همین  باشد.  داشته  خود 
برتر 23 دانشگاه دولتی و خصوصی وین،  نمایندگان  علمی1 توسط شهردار وین و 

دانشگاه های علوم کاربردی و دانشگاه های تربیت معلم منعقد و امضا شد؛

در برنامه صالحیت وین 20302، شهرداری وین با هدف بهبود هرچه بیشتر فرصت های  ��
)به ویژه  شغلی  توانمندی های  گسترش  و  مهارت ها  افزایش  طریق  از  شغلی  توسعه 
مهم  بازیگران  و  اجتماعی  شرکای  با  همکاری  به  شروع  دیجیتالی(،  توانمندی های 
را  ماهرتری  کارگران  بدین ترتیب  و  نموده است  کار  بازار  و  آموزشی  سیاست های 

برای اقتصاد وین پرورش می دهد.

برنامه توسعه شهری STEP 2025 جهت گیری راهبردی توسعه شهری اجتماعی و منطقه ای 
وین تا سال 2025 را با یک نگاه ویژه به چالش های اجتماعی فعلی تعریف می کند. مجموعه ای 

از مفاهیم موضوعی برای تشریح STEP 2025 در چندین زمینه خاص ارائه می شود:

شهر مولد؛ ◥

فضای سبز و باز؛ ◥

پویایی؛ ◥

وین چندقطبی؛ ◥

فضای عمومی؛ ◥

انرژی؛ ◥

برنامه ریزی مکانی مرتبط. ◥

با پیمان دیجیتالی سازی وین3، شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند از طریق تمرکز بر بهبود 
زندگی بشر، محیط های کاری پایدار و ایمن و فرصت های جذاب توسعه اقتصادی، وین را 

به »کانون دیجیتال سازی« بین المللی تبدیل نمایند؛

1. Co-operation Agreement for Vienna as an Academic Base
2. Qualification Plan VIENNA 2030
3. Vienna Digitalisation Covenant
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بیماران می توانند از فناوری های نوین  �� در حوزه مراقبت های بهداشتی، شهروندان و 
برای دسترسی هرچه بیشتر و آسان تر به خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده کنند. 

این امر توسط استراتژی )راهبرد( سالمت الکترونیک وین1 تضمین شده است؛

اهداف بهداشت وین 2025 2 به برنامه ریزی و هماهنگی اقداماتی می پردازد که باعث  ��
بهبود سالمت و کیفیت زندگی ساکنان وین در همه مراحل و محیط های زندگی می شود؛

شهرداری  �� و  وین4  اتریشی  صنایع  فدراسیون  بین  که   3 2018 وین  مکانی  توافق نامه 
وین منعقد شده است، به بخش تولید مربوط می شود. این سند نه تنها به ارائه مدیریت 
محیط زیست،  و  اقتصاد  نزدیک  پیوستگی  به  بلکه  می پردازد،  تولید  فضای  فعاالنه 
همچنین نوآوری ها در بخش مراقبت های بهداشتی کمک می کند و پویایی در منطقه 

وین در جنبه های مختلف را پیش بینی می کند؛

استراتژی )راهبرد( اقتصاد بازدید کنندگان وین 2025 5 در اکتبر 2019 ارائه شده است.  ��
حتی  یا  می کنند  سفر  وین  به  که  است  میهمانانی  از  زیادی  تنوع  شامل  راهبرد  این 
عده ای که به طور موقت در وین ساکن می شوند. البته تمرکز و توجه اصلی به خوِد 
نفع  به  کالن شهر،  یک  به عنوان  وین  توسعه  و  تقویت  هدف  با  که  است  شهر  این 

ساکنان و بازدیدکنندگان و همچنین شرکت های وین انجام می شود؛

دیجیتالی شدن نیز موضوع توافق نامه آینده وین6 است که در ژوئیه سال 2018 بین  ��
دو  مشترک  تعهد  این سند شامل  منعقد شد.  وین  و شهرداری  وین7  اقتصادی  اتاق 
و  سریع  به سادگی،  اداری،  شیوه های  که  است  موضوع  این  از  اطمینان  برای  طرف 
مقرون به صرفه انجام می شود؛ کارگران ماهر و شرکت های نوپا از حمایت همه جانبه 
کارخانه های  برای  کافی  فضای  شهر،  شدن  بزرگ   با  حتی  و  می شوند  برخوردار 

تولیدی دردسترس خواهد بود. 
1. Vienna eHealth Strategy
2. Vienna Healthcare Goals 2025
3. Vienna Location Agreement 2018
4. Austrian Industries Vienna
5. Vienna Visitor Economy Strategy 2025
6. Agreement on the Future of Vienna
7. Vienna Economic Chamber
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توسعه استراتژی )راهبرد(

با پشتیبانی سازمانی و موضوعی توسط شهرداری  پاییز 2019  تا  بهار  از  راهبرد کنونی 
وین؛ اداره امور اقتصادی، کار و آمار، به نمایندگی از پیتر هنک )مشاور اجرایی شورای 

امور اقتصادی، تجاری، نوآوری دیجیتال و امور بین الملل وین( توسعه یافته است.

نمایندگان شرکای  �� از  متشکل  اصلی  توسط یک گروه  راهبرد  این  اصلی  بیانیه های 
به  اول  وهله  در  که  است  شده  ارائه  و  تدوین  وین  شهری  ساختار های  و  اجتماعی 

موضوعات اقتصادی و نوآوری مربوط هستند؛

چندین  �� در  اداری  و  تجاری  پژوهشی،  علمی،  زمینه های  در  متخصصان  از  نفر   50
کارگاه آموزشی مربوط به تدوین راهبرد شرکت کردند؛

140 کارشناس و شهروند عالقه مند در »نشست وین 2030- اقتصاد و نوآوری«1حضور  ��
یافتند؛

ارزشمندی  �� از شرکت ها، خروجی های  پیتر هنک )مشاور شورای شهر(  بازدیدهای 
درپی داشت؛

مؤسسات  �� وین،  دانشگاه های  مشهور  اجرایی  کارکنان  با  بی شماری  گفت وگوهای 
تحقیقاتی، شرکت ها و گروه های ذی نفع انجام شد؛

به  �� که  است  وین  اقتصادی2  شورای  مباحثات  نتیجه  سند  این  راهبردی  جهت گیری 
ریاست شورای اجرایی امور مالی، تجاری، نوآوری دیجیتال و امور بین الملل3 و با 
حضور نمایندگان شرکای اجتماعی، مؤسسات تحقیقاتی و مجامع تجاری و نهاد های 
شهری تشکیل شده است و در درجه اول به امور اقتصادی و نوآوری مربوط می شود.

1.Forum VIENNA 2030–Economy & Innovation 
2. Vienna Economic Council
3. Executive City Councillor of Finance, Business, Digital Innovation and International Affairs
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روندتوسعهاستراتژی)راهبرد(وین2030
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