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-4مقدمه
روند رو به گسترش و روزافزون مسایل شهري و توسعه و تنوع وظایف شهرداري ها و رشد فزاینده جمعيت شهري باالخص
در شهرهاي بزرگ و همچنين بهبود شاخصه هاي كيفيت زندگي شهروندان و صدها معلول و علت دیگر جامعه شهرداري ها
را ناگزیر به بهره گيري از تکنولوژي و فناوري هاي روز دنيا نموده است ،لذا براي برنامه ریزي ،تعيين و تبيين اهداف
سازماني ،تثبيت رابطه اجتماعي پویا و ارایه خدمات رساني مناسب و هدایت تمامي فعاليت ها و پژوهش ها و تحقيقات در
راستاي مدیریت شهري و نهایتاً شهروند محوري و شهروند مداري و توسعه عدالت در جامعه و تسریع در انجام امور و
وظایف ،شفاف سازي و اطالع رساني به موقع استفاده از فناوري اطالعات و بسط گسترش اطالع رساني و استفاده از تجارب
دیگران و تبادل اطالعات در كوتاه ترین زمان ممکن امري اجتناب ناپذیر است.


سازمان آمار و فناوري اطالعات در راستاي رسالت خود درسال  1314اقدام به بازنگري در شيوه امور محوله ،تجدید ساختار
و سازمان اجرایي ،تبيين شرح وظایف و مسير ارتقاء شغلي در راستاي تداوم فعاليت هایي نظيرآموزش نيروي انساني ،تهيه و
تدوین برنامه راهبردي توسعه فناوري شهرداري كرمان ،تشکيل بانکهاي اطالعاتي و سيستم هاي اتوماسيون اداري ،ایجاد
شبکه هاي داخلي ،مکانيزه كردن سيستم هاي موجود و مورد نياز شهرداري نظير سيستم یکپارچه اداري مالي ،حقوق و
دستمزد و امور پرسنلي ،سيستم عوارض خودرو و  ،...همچنين تحقيق و پژوهش و پياده سازي آخرین دستاوردهاي علمي و
تجربي فناوري مورد نياز و همچنين تقویت و ایجاد زیر ساخت هاي مناسب در جهت بکارگيري و استفاده از فناوري هاي
نوین نموده است.
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گزارش عملکرد واحد شبکه
 تغییرات شبکه
 تغييرات شبکه شهرداري مركز
 افزایش و تغييرات بستر شبکه داخلي سازمان پاركها

 برقراری لینک ارتباطی
 لينک ارتباطي منطقه  1با سازمان آمار -لينک ارتباطي منطقه  2با سازمان آمار

 بروز رسانی شبکه داخلی

 پشتیبانی
 اینترنت  11مورد شبکه  11مورد -آنتي ویروس  11مورد
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گزارش عملکرد واحد نرم افزار
 تحقیق و توسعه
-

بررسي اوليه تفاهم نامه هاي دومين فن بازار

-

بررسي شركت همفکران جهت پرداخت الکترونيک عوارض خودرو و اتصال به سامانه ملي عوارض خودرو

-

امکان سنجي واگذاري عوارض خودرو به دفاتر پيشخوان دولت

-

بررسي و  R&Dدر رابطه با هوش تجاري و كاربرد آن در شهرداري جهت كمک به تصميمات صحيح و دقيق مدیریتي

-

افزایش خدمات در كرموني یار  -مسابقه عکس عاشورا  -نرخ نامه تاكسي و مسيریابي و ثبت شکایات

-

پرزنت شدن CRMو بررسي آن جهت مکانيزه كردن فعاليت هاي سازمان آمار

-

پيگيري جهت نصب نرم افزاري جهت اسکن منابع سخت افزاري و شبکه اي

-

پيگيري نرم افزار ساماندهي عمليات آتش نشاني

-

ایجاد فایل ارائه جهت اعالم برنامه هاي این حوزه تا پایان سال

-

بررسي نرم افزار تاكسيراني فعلي و جستجو براي یافتن سامانه هاي تحت وب تاكسيراني

 آموزش
 -آموزش كاربران با نرم افزار مدیریت محتوا

 توسعه ،نصب و راه اندازی
 نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزار عوارض متفرقه و حسابداري درآمد در شهرداري منطقه یک نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزار آبياري براي  1سيستم سازمان پاركهاو فضاي سبز نصب و راه اندازي یک سيستم جدید نرم افزار سيداش در اداره درآمد-

استقرار اتوماسيون روابط عمومي

 نصب مجدد نرم افزار 131 -راه اندازي وب سایت نخستين سوگواره عکس عاشورایي با دامنه www.ashura.kermancity.ir
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 بازبيني سایت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات راه اندازي  PC POSدر مناطق چهارگانه -راه اندازي پرونده مجازي در شهرداري منطقه یک

 پشتبانی
 رفع اشکاالت گزارشات در نرم افزار اتوماسيون  22مورد پشتيباني از وب سایتهاي شهرداري  33مورد ارائه خدمات پشتيباني نرم افزار شهرسازي  22مورد -پشتباني از دیگر نرم افزارها  12مورد
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گزارش عملکرد واحد سخت افزار
 نصب سیستم عامل
 21 -مورد

 نصب نرم افزارهای جانبی
 112 -مورد

 نصب پرینتر و اسکنر و پالتر
 22 -مورد

 گرفتن درایور از اینترنت
 02 -مورد

 مشاوره تلفنی
 12 -مورد
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گزارش عملکرد واحد GIS
 بررسی امکان هماهنگی با شرکت گاز جهت دریافت اطالعات شرکت گاز و راه اندازی پرتال مشترک
 دسترسي شهرداري به اطالعات به روز شركت گاز مرتبط با پروژه هاي عمراني شهرداري ایجاد امکان كنترل دقيق اطالعات توسط شركت گاز دسترسي شركت گاز به سامانه اطالعات مکاني GIS( تحليل مربوطه انجام شده بدیهي است نتيجه این تحقيق پس از انجام جلسات حضوري با نمایندگان شركت گاز مشخص خواهد شد)

 ایجاد سامانه تحت وب اطالعات مکانی مربوط به سازمان زیباسازی (39درصد اجرایی شده است)
 شناسایي موقعيت دقيق عوارض مکاني مربوط به سازمان زیباسازي تحليل وضعيت فعلي عوارض منتسب به سازمان زیباسازي ( تابلو ،بنر و )... شناسایي نقاط ضعف شهر به لحاظ المانهاي خاص شهري برآورد شرایط بهينه -مميزي عوارض مکاني مربوط به سازمان زیباسازي

 ایجاد سامانه تحت وب اطالعات مکانی مربوط به سازمان اتوبوسرانی ( 09درصد اجرایی شده است)
 شناسایي موقعيت دقيق عوارض مکاني مربوط به سازمان اتوبوسراني تحليل وضعيت فعلي عوارض منتسب به سازمان اتوبوسراني ( مسير اتوبوسها ،ایستگاه ها و نوع و امکانات آنها ،امالک زیرمجموعه و )...
 شناسایي اولویتهاي مکاني مربوط به سازمان اتوبوسراني مميزي عوارض مکاني مربوط به سازمان اتوبوسراني ایجاد سامانه تحت وب اطالعات مکانی مربوط به سازمان تاکسیرانی (09درصد اجرایی شده است)
 شناسایي موقعيت دقيق عوارض مکاني مربوط به سازمان تاكسيراني تحليل وضعيت فعلي عوارض منتسب به سازمان تاكسيراني (آژانسها ،ایستگاه ها و نوع و امکانات انها ،امالک زیر مجموعه و)...
 -مميزي عوارض مکاني داراي اولویت مربوط به سازمان تاكسيراني

 پیگیری قرارداد مربوط به تهیه مدل ارتو (39درصد اجرایی شده است)

 پیگیری قرارداد مربوط به تبدیل عکس به نقشه (تمامی موارد این قرارداد آماده می باشد و منتظر انعقاد قرارداد با
شرکتهای مربوطه در امور قراردادها می باشد)
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 تحلیل و تنظیم روش کار مربوط به ممیزی بایگانیها و بانکهای اطالعاتی موجود در شهرداری ( 499درصد اجرایی
شده است)
 تحلیل و تنظیم روش کار مربوط به ممیزی امالک و مستحدثات شهری ( 499درصد اجرایی شده است)
 تدوین استاندارد اطالعات مکان محور مربوط به شهرداری کرمان ( 499درصد اجرایی شده است)
 انجام خدمات مربوط به پشتیبانی وب سایت نامگذاری معابر ( 499درصد اجرایی شده است)
 ایجاد زیرساخت سامانه مدیریت معابر ( 09درصد اجرایی شده است)
 تعيين طول دقيق معابر تعيين عرض معبر ( به تفکيک جوي و جدول؛ سواره رو و پياده رو) تعيين محدوده دقيق بلوک تعيين كيفيت معابر بر اساس نوع معابر اعمال تقسيم بندي مربوط به خدمات شهري -تحليل وضعيت فعلي و بهينه مربوط به مدیریت معابر

 ایجاد بانک و سامانه اطالعاتی و مدیریتی مربوط به گردشگری ( 19درصد اجرایی شده است)
 تحليل وضعيت موجود و وضعيت بهينه ایجاد بانک اطالعات محالت تنظيم دستورالعمل مربوط به پياده سازي پروژه گردشگري محالت -ایجاد بانک اطالعاتي گردشگري كرمان ( فارسي و انگليسي)
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گزارش عملکرد واحد آمار

 ایجاد بانک آمار و اطالعات شهرداری

 شناسایي اركان اطالعاتي شهرداري شامل معاونت ها ،مناطق و سازمانها ایجاد چارت اولویت بندي تهيه اقالم آماري تعيين واحدهاي آماري شناسایي اقالم اطالعاتي برگزاري جلسات با واحدهاي مختلف در زمينه تهيه اقالم اطالعاتي و آماري هر واحد كه به تائيد هر واحد رسيده برنامه ریزي دقيق جهت كليه ساختار شهرداري (معاونت ها ،مناطق و سازمانها) -برگزاري جلسات كارشناسي و آموزشي

در این راستا :
 تهيه و تنظيم فرمهاي آماري جهت سازمان تاكسيراني ،اتوبوسراني ،ترافيک ،عمران ،ميادین و تره بار ،آتش نشاني ،پاركها ،بهشت زهرا وپسماند
 -تکميل اطالعات فرمهاي آماري سازمانهاي تاكسيراني ،اتوبوسراني ،عمران و ميادین (بقيه سازمانها در دست اقدام ميباشد)

 پشتیبانی از نرم افزار جامع آماری
 -پشتيباني از نرم افزار فرابر جهت مناطق چهارگانه بيش از 12مورد
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گزارش عملکرد واحد GPS
 راه اندازی سامانه نظارت و کنترل ناوگان شهرداری


سخت افزاری ()GPS
 تعمير كليه  GPSهاي نصب شده بر روي ماشينهاي اجرایيات شهرداري نصب و راه اندازي مجدد  GPSهاي نصب شده باز كردن كليه  GPSهاي سازمان موتوري و تعمير وآپدیت كليه آنها و تغيير كانفيگ جهت نمایش در سرور جدید كه كليهدستگاهها تعمير و آپدیت شدند (به جز سه عدد كه غير قابل تعمير هستند)
 نصب  15عدد از  GPSهاي به روز شده سازمان موتوري و اقدام براي خرید باكس جهت جلوگيري از نفوذ آب و گرد وخاکبراي دستگاههاي باقيمانده



نرم افزاری

 راه اندازي سرویس استفاده از اینترنت چند كاربره ایرانسل جهت استفاده دستگاههاي ( GPSباعت صرفه جویي ماليو به روز شده هميشگي دستگاهها ميشود)
 ثبت مشخصات راننده ها و دستگاههاي تعمير شده در سامانه ناوگان حمل و نقل شهرداري ساخت نام كاربري و كلمه عبور براي چهارده نفر از مدیران و ناظران سامانه حمل و نقل آموزش استفاده از سامانه نظارت و كنترل ناوگان شهرداري به مدیران و ناظران -ردیابي و پيگيري وضعيت قطع و یا وصل بودن  GPSهاي نصب شده به صورت روزانه
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