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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

 برقراری لینک ارتباطی

 بروز رسانی شبکه داخلی

 پشتیبانی
 اینترنت  9مورد شبکه  50مورد -آنتي ویروس  12مورد
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گزارش عملکرد واحد نرم افزار
 تحقیق و توسعه
 سازماندهي و برپایي غرفه سازمان آمار در نمایشگاه الکامپ كرمان پيگيري جهت آماده سازي خدمات الکترونيکي براي ارائه در نمایشگاه از جمله  :سامانه  / 131روزنامه كرمانشهر  /خطوط حمل و نقل /پيشخوان الکترونيکي شهروندان  /پرداخت الکترونيکي عوارض خوردو
 پيگيري و برگزاري نشست ها و جلسات متعدد در خصوص پرداخت الکترونيکي عوارض خودرو تمدید قرارداد كرموني یار و رصد مفاد قرارداد تا به سرانجام رسيدن آنها آماده سازي و ارسال خبر هاي سازمان به روابط عمومي ارائه فرم همکاري فناورانه به شركت هاي فعال حوزه  ITجهت بهره وري حداكثري از پتانسيل موجود. ارسال فرم استعالم بها ( مناقصه محدود ) براي تعيين شركت در حوزه CRM مطالعه و تنظيم قرارداد هوش تجاري -معماري اطالعات اهداف سازماني و نحوه ارائه آنها

 آموزش
 آموزش كاربران 131 -آموزش نرم افزار بایگاني اتوماسيون براي امور قراردادهاي شهرداري مركزي توسط شركت برید

 توسعه ،نصب و راه اندازی
 ایجاد كليه كاربران در نرم افزار  08( 131كاربر) اعمال تغييرات ورژن جدید نرم افزار مدیریت محتواي سایتهاي شهرداري وروداطالعات سازمان آمار درسایت سازمان -راه اندازي سایت جدید جهت جشنواره هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي
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 راه اندازي و رفع اشکاالت نرم افزار خدمات شهر جلسه با بانک ملت ،اداره درامد و شركت زراوند جهت استفاده از دستگاه  posدر رابطه با پرداخت عوارض متفرقه در اداره درآمد ومناطق
 پيگيري و نصب نرم افزار عوارض متفرقه بررسي نرم افزارمشاغل شركت ایده گستر و تهيه پاورپوینت فرآیند صدور فيش مشاغل بررسي نرم افزارهاي مجموعه خدمات شهر سایر شهر ها جهت تهيه نرم افزار جدید براي خدمات شهر و فضاي سبز پيگيري معرفي اعضاي كارگروه درآمد جهت بررسي فرمولهاي شهرسازي update -نرم افزار اتوماسيون اداري توسط شركت برید

 پشتبانی
 پشتيباني و ورود  Dataدر سایتهاي شهرداري  80مورد اعمال تغييرات در نرم افزار 131 پيگيري رفع اشکاالت دستگاههاي  posدر مناطق ارائه خدمات پشتياني نرم افزارهاي شهرسازي و دستگاههاي  posو راهنمایي كاربران  48مورد پيگيري رفع مشکل پرینت هاي شهرسازي و تعویض ویندوز سرورها رفع اشکاالت نرم افزار اتوماسيون اداري بعد از  updateنرم افزار  33مورد -پشتباني از دیگر نرم افزارها  11مورد
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گزارش عملکرد واحد سخت افزار
 راه اندازی سیستم

 پارتیشن بندی

 18مورد

 38مورد

 نصب سیستم عامل  81مورد
 نصب نرم افزارهای جانبی  160مورد
 نصب پرینتر و اسکنر و پالتر  11مورد
 گرفتن درایور از اینترنت  88مورد
BACK UP گیری از سیستم  88مورد
 مشاوره خرید تجهیزات  10مورد
 عیب یابی  81مورد
 مشاوره تلفنی  88مورد
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گزارش عملکرد واحد GIS
 بررسی امکان هماهنگی با شرکت گاز جهت دریافت اطالعات شرکت گاز و راه اندازی پرتال مشترک
 تحليل مورد نظر انجام شده است .تمامي موانع و راهکارهاي رفع موانع تعيين و پيشنهاد گردید. -تصميم كلي اجرایي شدن این پروژه منوط به برگذاري جلسه حضوري با مدیر عامل شركت گاز شد.

 ایجاد سامانه تحت وب اطالعات مکانی مربوط به سازمان زیباسازی (39درصد اجرایی شده است)
 -این پروژه همچنان مراحل برنامه نویسي خود را طي مي كند

 ایجاد سامانه تحت وب اطالعات مکانی مربوط به سازمان اتوبوسرانی ( 06درصد اجرایی شده است)
 -این پروژه همچنان مراحل برنامه نویسي خود را طي مي كند

 ایجاد سامانه تحت وب اطالعات مکانی مربوط به سازمان تاکسیرانی (96درصد اجرایی شده است)
 -این پروژه همچنان مراحل برنامه نویسي خود را طي مي كند.

 پیگیری قرارداد مربوط به تهیه مدل ارتو (39درصد اجرایی شده است)
 -اطالعات تحویل گرفته و مراحل اماده سازي اطالعات جهت استفاده را طي مي نماید.

 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)

 تدوین استاندارد اطالعات مکان محور مربوط به اطالعات زیرساختی شرکت گاز کرمان ( 06درصد اجرایی شده است)

 انجام خدمات مربوط به پشتیبانی وب سایت نامگذاری معابر (به عنوان یک پروژه جاری روزانه در دست اقدام 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
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 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 ( 16درصد اجرایی شده است)
 -در دست اقدام مي باشد.

 طراحی نقشه های موردی مورد درخواست مناطق و سازمانها
 بهشت زهرا خدمات شهري مناطق چهارگانه امور فرهنگي طراحی سامانه مکانیابی زیرساختی اجراییات ( 96درصد اجرایی شده است)
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گزارش عملکرد واحد آمار

 ایجاد بانک آمار و اطالعات شهرداری

 پيگيري از سازمانهایي كه اطالعات فرمهاي آماري آنها به سازمان آمار ارسال نگردیده -بررسي و اقدامات اوليه جهت دریافت اطالعات معاونتها

 بانک آمار و اطالعات شهرداری مناطق در نرم افزار یکپارچه آماری (فرابر)
 بررسيهاي اوليه در زمينه یکسان سازي فعاليتهاي معاونت خدمات شهر ،اجرائيات و معاونت فني عمراني در چهار منطقهجهت اصالح و تکميل فرمهاي ساخته شده در نرم افزار فرابر (ادامه دارد)

 پشتیبانی از نرم افزار جامع آماری
 -پشتيباني از نرم افزار فرابر جهت مناطق چهارگانه بيش از  0مورد



فعالیتهای متفرقه

 تکميل اطالعات واحد آمار در سایت سازمان آمار تهيه گزارش عملکرد ماهانه سازمان -تهيه فرآیندهاي واحدهاي مختلف سازمان آمار جهت استاندارد سازي نوع فعاليتهاي انجام گرفته
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گزارش عملکرد واحد GPS
 راه اندازی سامانه نظارت و کنترل ناوگان شهرداری


سخت افزاری ()GPS

 عایق كردن تعداد  88عدد از  GPSهاي سازمان موتوري با استفاده از باكس هاي تهيه شده نصب  18عدد از دستگاه هاي عایق شده بر روي خودروهاي حمل زباله-

به علت اشکال در سيم كشي خودرو هاي رهرو ،نصب  18عدد  GPSباقي مانده به بعد از ترميم سيم كشي آن خودروها موكول شد

 تعمير و نصب مجدد  GPSبر روي خودروهاي  118و  164و  163و  113و  111اجرایيات مناطق -باز كردن  GPSهاي اجرایيات مركز جهت آپدیت و بروز رساني و انتقال به سامانه جدید



نرم افزاری

 پيگيري جهت رفع مشکل قطعي اینترنت چند كاربره از شركت ایرانسل پيگيري جهت اضافه كردن امکانات جدید به سامانه كنترل و رد یابي ناوگان -اقدام جهت جدا سازي خودروهاي اجرایيات از سازمان موتوري در سامانه كنترل و نظارت ناوگان

ج

