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 ناسیگزارش کارش

مات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ربانهم  نشهرداری همدا  اه و اقدا

 

 :دآورندهیپد

  کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند  

 محمدی مریم مولوی، مهدی حاجتهیه و تدوین: 

 همدان یشهردار یالملل نیو ب یقرآن یها شیارم، مرکز هما بلوار :ینشان

 081-38200641: تماس شماره

 info@ hamedanresearch.ir :یکیالکترون ستپ

 www.hamedanresearch.ir: ینترنتیا گاهیپا ینشان

 

و اعضای  با سپاس فراوان از رییس و کارشناسان محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان

 محترم کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات
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و  تداخل از جلوگیری زمان ممکن، ترین کوتاه در شهروندان امور انجام و شهرها در منابع اتالف از جلوگیری ضرورت      

 اشاره به همگینیست،  ها آن برشمردن مجال که دیگر از مسائل یبسیار و شهروندان به مناسب خدمات ارائه و ها ناهماهنگی

 باشند. با بررسی داشته ارتباطات و اطالعات فناوری به ای ویژه توجه شهری مدیریت اندرکاران است دست الزم که دارند آن

 محوریت فرآیندهای که بیمیا درمی خوبی توسعه،  به درحال و یافته توسعه کشورهای در شهری مدیریت جایگاه اجمالی نگاه و

 عنوان واقعی به مفهوم به را ارتباطات و اطالعات فناوری .است ارتباطات اطالعات و فناوری از استفاده با شهری امور اداره

پذیر  را امکان شهروندان مقابل در شهری مدیران پاسخگویی که دانیم می شهری مدیریت در توسعه مناسب و دقیق ابزار یك

 تحکیم جایگاه و تبیین منظور به نظران صاحب و در مسئوالن همگانی عزمی که افتاد خواهد اتفاق زمانی مهم ینا سازد. می

 صورت یك به شهری توسعه های برنامه و اهداف به دستیابی راستای در شهر اداره و ریزی نظام برنامه در اطالعات فناوری

گیری  شکل و بوده شهری در مدیریت تحولی عظیم شاهد تا دکن پیدا استمرار و ایجاد شود کشور در عمومی فرهنگ

 .باشیم ای شیشه های شهرداری

 دهکده مفهوم ایجاد باعث ها همگرایی انسان و داده و بوده تغییر حال در سرعت به اطالعات تولید و ارتباطات دنیای      

باال  نتیجه در و مختلف سازمانی های فعالیت دقت و سرعت افزایش منظور به اطالعات فناوری اهمیت شده است. امروزه جهانی

در  آن مختلف های بخش که ها شهرداری مانند هایی ویژه در سازمان است؛ به شده مشخص روشی به ها آن وری بهره بردن

 یهی استهستند. بد و متعدد متنوع کارهای انجام به موظف و اند قرارگرفته یکدیگر از دور و شهری پراکنده جغرافیایی مناطق

 آن استفاده از عدم و شود می محسوب شهری عرصه مدیریت فعالیت در برای نسبتاً جدید ابزار یك منزله به اطالعات فناوری

نمایی  است که آن برحاضر  گزارش بود. خواهد شهری امور مدیران از شهروندان رضایت عدم تواند باعث در بلندمدت می

 را ارائه نماید. همدان ارتباطات وفناوری اطالعات  های اخیر کلی از اقدامات و برنامه

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 
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ترین ابزار برای مدیریت صحیح واحدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  در عصر حاضر فناوری اطالعات مهم      

ها در  و شهرداری شده شهرداری به شهروندان افزودهسوی شده از  امروزه بر تنوع و پیچیدگی خدمات ارائه شود. محسوب می

مند شوند تا بتوانند خدمات خود را در  نوین و پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی بهره یها یناچار باید از فنّاور به، ارائه خدمات

ری کنند تا با استفاده از تمامی مظاهر فناو ها تالش می شهرداری ،در این راستا. زمان ممکن و با کیفیت برتر ارائه نمایند نیتر کوتاه

خواهد در مدیریت شهری از یکدیگر پیشی بگیرند که این خود باعث ظهور و بروز شهرداری الکترونیك ارتباطات اطالعات و 

ریزی مدیران شهری برای اداره امور شهرها، داشتن اطالعات صحیح، دقیق و  گیری و برنامه یکی از عوامل مهم در تصمیم .شد

گیری از فناوری  ها بدون بهره ، بازیابی و پردازش حجم وسیعی از اطالعات و دادهسازی آوری، ذخیره روز است که جمع به

م از شهرداران عتمامی مدیران شهری، ا که ییاز سوی دیگر، ازآنجا. تبدیل کرده است ریناپذ اطالعات را به امری اجتناب

ا نقش و کاربرد فناوری اطالعات در توسعه باید ب سیتازه تأس یها یشهردار شهرها، میان شهرها و شهرهای کوچك و حتی کالن

 .و الزامات آن را فراهم کرده باشند ها رساختیموفق خواهند شد که ز ییها یو مدیریت شهری آشنا باشند، شهردار

رسانی به  منظور بازنگری و بهبود در روندهای جاری و ارتقای کیفیت خدمت ایجاد واحد اطالعات و فناوری شهری به      

سازمان  .بینی شده است و پاسخگویی بهتر به توقعات و انتظارات مردم پیش تر قیان و فراهم شدن امکان رسیدگی دقشهروند

هر چه بیشتر برای پیشرفت . ریت هماهنگ شهری استپایه و اساس تحقق مدی ها، فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرداری

با راستا کنند.  های فنی خود را با فاوا هم و اقدامات و برنامهبردارند  رو به جلو گام ها ها و سازمان تمامی دستگاه الزم است ،شهر

شده  اندازی همدان راههر در شکشور  مراکز فناوری اطالعات نظیرترین بیاز  یکیسازمان فاوا  شناسان و متخصصانتالش کار

فراهم در خصوص فناوری اطالعات  ها دستگاهبرای پشتیبانی و حمایت از نیازهای سایر  یمناسب یتواند فضا این مرکز می است.

 را ایجاد کند؛تحقق مدیریت هماهنگ شهری قادر است مبنای ، رمحو یك سازمان دانش عنوان به فاوا، آورد. در حال حاضر

 باشد.خدمات شهری ارائه در نظام  بخشیمنشأ تحول و اثر تواند ، میسازماناین در توسعه فناوری 

بازوی  ،های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی درصدد است با تکیه بر دانایی و توسعه فراگیر فناوری فاوای همدان سازمان      

سازی کارکنان، مدیران شهرداری و  و فرهنگ آموزشو های مناسب  باشد و با ایجاد زیرساخت همدان توانمندی برای شهرداری

مند کردن امور داخلی شهرداری و ارائه خدمات شایسته و  کردن فرآیندهای شهرداری، باعث نظام یکیشهروندان و الکترون

زمان است این سا ءروزانه در حال پیشرفت و ارتقا ،گونه که جهان الکترونیك همانالزم به ذکر است،  مناسب به شهروندان شود.

 در یتواند گام مؤثر می شهرداری فنی های زیرساخت ءارتقا؛ زیرا روز شود تجهیزاتی به و باید بتواند از لحاظ نیروی انسانینیز 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  یها نهیزمبسیاری را در پیامدهای مثبت  کار نیا؛ باشد و الکترونیك هوشمند شهر تحقق راستا

 .و شهروندان به دنبال خواهد داشتسیاسی برای اداره شهر 

 واجایگاه فا

https://www.imna.ir/news/358164/فاوا-پایه-و-اساس-تحقق-مدیریت-هماهنگ-شهری-است
https://www.imna.ir/news/358164/فاوا-پایه-و-اساس-تحقق-مدیریت-هماهنگ-شهری-است
https://www.imna.ir/news/358164/فاوا-پایه-و-اساس-تحقق-مدیریت-هماهنگ-شهری-است
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های شورای اسالمی شهر همدان، رئیس محترم  در جلسه کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و پژوهش      

در خصوص  سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان همراه با کارشناس محترم این سازمان به ارائه گزارشی

 ها برنامه و طرح و پروژه ابعاد جریان در کمیته اعضای تا سازمان فناوری پرداختند 99های سال گذشته و سال  ها و پروژه برنامه

 شود. مختصری از مباحث مطروحه به شرح زیر ارائه می .بگیرند قرار

 

              

 

 1399ه ما جلسه کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات؛ اردیبهشت

 

 

 

 فاوا ها و اقدامات برنامه
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 رائهسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان ا 1398 سال عملکرد گزارشی مختصر از قالب در گزارش حاضر      

 مالحظه که هایی پروژه است. حوزه فناوری اطالعات شهرداری همدان های برنامه از کوچکی نمای گزارش، شود. این می

 برنامه این که سیاستی طراحی شده بود. 99 تا 95 های سال شهرداری  برای راهبردی های امهبرن اساس بر 1397 سال از کنید، می

 در همگی که بود رجوع ارباب تکریم و الکترونیك نظام توسعه نظام خدمات کیفیت و سرعت کند شامل ارتقاء می پیگیری

 دارند. قرار ده،ش بینی پیش مجموعه شهرداری و ها معاونت در که هایی برنامه تکمیل راستای

ریزی و توسعه سرمایه  اقتصادی، امور زیربنایی، برنامه و در شهرداری همدان وجود دارد: مالی ذیل شرح به معاونت شش      

این شش  نیازهای به دادن پوشش های موجود برای برنامه شهرداری و حوزه شهردار. مناطق شهری، و خدمات انسانی، شهرسازی

 فرآیندهای و اصالح ها زیرساخت سازمان فناوری درصدد توسعه اند. ار و مناطق شهرداری پیش بینی شدهمعاونت و حوزه شهرد

 اقتصادی، و مالی معاونت برای است.  الکترونیك شهرداری نظام توسعه فرایند سازی پیاده برای مناسب و ایجاد بستری شهرداری

 با ماه هفت مدت به که شد منعقد قراردادی ایام همین در قبل سال در شرکت با این و شد طراحی رایورز نام به افزار نرم یك

باقیمانده مالی  پرداخت نیست. اگر مناسب پروژه پیشرفت وضعیت اما صورت است؛ پیش رفته درصد 70و  بود ماهه 12 پشتیبانی

 تومان میلیون 200 رای این پروژهشده ب ثبت وضعیت صورت به اتمام خواهد رسید. پروژه شود، این پروژه از سوی شهرداری کامل

 است. تومان میلیون 500 باقیمانده و است

 این نخست فاز در درصد 95 که است تومان میلیون 650 و مبلغ ماهه 6 قرارداد با مدت سیبنا شرکت به مربوط حسیب سامانه      

شهرداری همدان در این زمینه،  عملکرد مبنای دارد. در واقع، شده ثبت وضعیت صورت تومان میلیون 328داشته و  پیشرفت پروژه

 حسیب سامانه بودجه خریده و را رایورز حسابداری سامانه که بود اهواز قزوین، قم و مشهد، های شده در شهرداری استفاده الگوی

بود.  گرفته ر پیشد را همین مسیر هم قم شهر. کردند استفاده می صفا رایانه سامانه شهرسازی از در بخش و بودند کرده مهیا را

 و استفاده حال در اکنون ما که دارند را افزارها نرم این تمامی از استفاده اول رتبه واقع نخست فاز در مشهد و اهواز قم، شهرهای

 هستیم. ها آن خریداری

 سیستم بودجه و اسباتمح حسیب برای با نام سامانه شرکت سیبنا  سیستم ریزی و توسعه سرمایه انسانی، برای معاونت برنامه      

یعنی امکان استفاده  نداشتند؛ قرار اینترنت پوشش تحت اما بودند؛ محور وب که دادیم قرار مدنظر را انجام مکاتبات برای آیکن

 ها تحت سرویس این فاوا متخصصان و کارشناسان روزی شبانه از آن در خارج از مجموعه شهرداری وجود نداشت که با تالش

اعضای  اینکه به توجه با کرد. استفاده خدماتشان از داشت و داشته دسترسی ها آن به بیرون از توان می و گرفتند قرار اینترنت

 از متعدد مسائل شود و گرفته نظر در کار این برای مختلفی های بحث که باید دانید می هستند، فنی متخصصان از کمیته همگی

 شود. باز موضوع این از استفاده فضای کافی برای که کنیم خالی باید را از باند جمیح چه شود تا بدانیم محاسبه باند پهنای جمله
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مباحث بودجه و انجام همه مکاتبات مالی و حسابداری آخر سال  و شود انجام ماه سال جاری فروردین 4 تا بود قرار اتفاق این     

 به حضوری مراجعه مردم ناوری راهکاری پیشنهاد کند کهعالوه، مقرر شد سازمان ف به افزارها صورت پذیرد. توسط این نرم

 باال پورتال داخل را ای صفحه و شدند کار به فاوا دست وب بخش کارشناسان بالفاصله باشند. در همین راستا، نداشته شهرداری

 ه شخص برایمشخص شود ک کرد  مراجعه  hamedan.irت سای به کسی اگر تا دادند انجام را مربوطه اقدامات و آوردند

 کدام و منطقه کدام به کاری چه برای خواهد شد می می او سؤال از فرم یك قالب در و دارد را شهرداری به ورود قصد کاری چه

 کرد می ثبت و ارسال و آپلود را مدرک بالفاصله دهد ارائه را مدرکی و پروفایل خواست می فرد اگر مثالً نماید؛ مراجعه قسمت

برای  شد و در ادامه، یك کد رهگیری بالفاصله اطالعات الزم از فرد گرفته می ترتیب این به کرد. می وارد ار موبایلش شماره و

 چالش یك خود خودی به نیز است شده اندازی راه سرویسی و سیستم چنین شود داده اطالع مردم به اینکه شد. می فرد ارسال

اندازی سیستم  در خصوص راه رسانی اطالع برای تومانی 15 یا 10 های پیامك ارسال هزینه تومان میلیون 2 حدود بود. بزرگ

 مربوطه و عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان شد.

 فیش را نیز تا حد زیادی تغییر داد. قبالً، شهرداری همدان  فیش واحد نوسازی محاسبه سیستم ساختار سازمان فناوری همچنین      

 و در ثبت گروهی فیش که ابتدای سال یك صورتی بود؛ به ویو فیش قالب در شد می اختپرد آنالین صورت به که نوسازی

 قبل از فیش و رفت می آنالین درخواست گزینه روی باید کرد می مراجعه فیش پرداخت برای فرد وقتی شد. می ذخیره دیتابیس

 چه زمانی به که شد می اعالم فرد به ادامه در و شد می انجام آن به مربوط عملیات و شد می داده نمایش وی برای شده ثبت

 آنالین صورت به نیز را مرحله این سازمان فناوری ولی دهد؛ انجام حضوری صورت به را مراحل بقیه و کند مراجعه شهرداری

 یشو ف بود شده روزرسانی به قبلی دیتابیس کرد، می مراجعه حتی اگر فردی یك ساعت پس از پرداخت فیش یعنی داد؛ انجام

طی مدت چند روز  را ها سرویس این سازمان فناوری عمالً ندارد. بدهکاری وجود که شد می اعالم و شد می ارائه جدید

ها داخل شهرداری  برداری قرار داد. الزم به ذکر است، دیتاسنتر این سرویس خطا، مورد بهره و بدون بالفاصله کرد و رسانی روز به

 تومان میلیارد یك حدود نیز گذشته اقدامات، سال این اساس بر دارد. نیاز آن امنیتی های کلپروت ستاد واقع شده است چون به

 شد. تمامی خدمات خواهند روزرسانی ارائه و به زودی به نیز 99 سال های پرداخت به مربوط گزارش داشتیم؛ اینترنتی پرداخت

 انرژی، انبارداری، شامل مدیریت سیستم چند قابلیت دیگر عالوه به های مالی تراکنش ی همه و داخلی خزانه بحث و حسابداری

 کارها این تمامی است قرار افزار نرم این شود. می حسیب مدیریت سامانه ها با هم توسط ارتباط آن حقوقی و های بحث سری یك

 د.گیر قرار مورداستفاده صورت یکپارچه و مشترک ها به معاونت و ها حسابداری همه در و دهد انجام را
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 بدانیم شد تا استخراج سیستم شهرداری برای صدور فیش به کنندگان مراجعه تمامی گذشته سال ذکر است، آمار هشت شایان      

 در گذشته سال هشت در که است؛ دریافتیم شده ثبت برایشان فیش چرا و اند کرده مراجعه شهرداری به کارهایی چه بابت مردم

 اول های رتبه مراجعه مورد چهار وجود داشته که شهروندی مراجعات مختلف بندی دسته وردم 63تا  60 حدود منطقه چهار

داشت،  وجود مورد یك خصوص در کننده مراجعه نفر یك اگر حتی بندی دسته این در است. بوده وانتقال نقل بحث به مربوط

 کمی که گرفت قرار مدنظر ها بندی دسته در نیز 99 سال ادامه، آمار مراجعین در شد. لحاظ بندی بسته آن مراجعه نیز در

 پیدا در شهرداری حضور کار نوع چهار برای ها کننده درصد از مراجعه 60که  شد مشاهده داد. در مجموع، تغییر را ها بندی دسته

 صدور ط بهآمار مراجعات مربو درصد دهم شش حدود تنها. است وانتقال نقل مربوط به درصد 40 مورد، چهار این از کنند. می

 مراجعه عوارض پرداخت برای درصد 20 از چهل درصد مراجعات باقیمانده، گیرد. می قرار تأکید مورد بسیار که است پروانه

 شد. اجرایی شهرداری پورتال روی درصد صد صورت به درصد 20 آن شود که می موارد سایر شامل هم درصد 20 و کنند می

ها و شهرداری، جلسات مشترکی برگزار و راهکارهای افزایش همکاری  ت بین دفترخانههمچنین برای کاهش حجم باالی مکاتبا

 مشترک در این زمینه موردبررسی قرار گرفته است.

 به نیاز داشته باشد، الزامی اش درخواست و نامه پیگیری به رجوع ارباب که ای لحظه که است این آیکن مزایای از یکی        

 کامل طور به مراحل و شود می ارسال رجوع ارباب برای پیامکی شود انجام کار که مرحله هر و ردندا وجود حضوری مراجعه

 و غیرفعال صورت به ولی داشت؛ های فنی شهرداری وجود در سیستم قبل از امکان این شود. می داده برای وی توضیح

 و مدیریت در پورتال شهرداری رجوع ارباب ی،به شهردار حضوری مراجعات کاهش راستای بود. در مانده باقی نشده استفاده

 تمامی و رسیده اتمام به شهرداری در موبایل، کار فرد شماره و ثبت کاربری کلمه و عبور رمز شود و پس از ارائه می راهنمایی

 شد. خواهد انجام موبایل طریق از ها پیگیری و جواب

 بخش که است این خاطربه  موضوع اهمیت این گفت باید آن، به مربوط افزارهای نرم و ساختمانی پروانه صدور در مورد      

 گرفته نظر در رایانه صفا حوزه، شرکت این برای است. ساختمانی پروانه عوارض از شود می تأمین شهرداری در که مبالغی اعظم

 رایانه صفا د شهرداری همدان با شرکتنرسیده است. قراردا نتیجه به و تا این لحظه هستند کار روند جریان در همه اساتید که شد

بود. تغییر ریاست فاوا  رسیده قرارداد ابالغ مرحله به اطالعات فناوری سازمان قبلی رئیس کار به اشتغال روزهای آخرین در تقریباً

عمالً  که شود می مشاهده قرارداد در پرداخته شود. جزئیات و ایرادات بررسی به تر دقیق و تر عمیق فرصتی ایجاد کرد تا

 بردار بهره تنظیمی ولی در قرارداد باشد؛ اطالعات فناوری سازمان باید همگی پاسخگو و ناظر بردار، بهره مجری، پیشنهاددهنده،

محض اینکه بحث  شد. به ارسال قرارداد طرف شرکت برای جدید فایل رفع و ممکن جای تا ایرادات دلیل همین به بود؛ مبهم

 بودن نامناسب نبود. با وجود همکاری ادامه به حاضر دیگر که شد مذکور دریافت شرکت از ایی نامه تغییر مدیریت پیش آمد،

 مشترک برگزارشده جلسات در بردیم. جلو پیش روبه همچنان را و قرارداد را در روند کار دخیل نکرده رفتاری، آن چنین

 بحث جدید قرارداد در است. رسیده کجا به قرارداد که نبود مشخص و بود نشده گرفته نظر در نظرات از بسیاری شد که  مشاهده
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 قرارداد شد مقرر متعدد، جلسات از شهرداری نیز در آن لحاظ شد. پس مناطق نظرات و زده شد استارت الکترونیك شهرداری

 با و باشند قرارداد مشکالت جریان در مسئولین تا شود ارائه سازمان فناوری اطالعات تخصصی و فنی اصطالحات با همراه قبلی

دهند. بازنویسی این قرارداد با رویکرد تمایل به انجام کار و عملیاتی شدن قرارداد انجام شد و  ادامه را آن تر تخصصی و بازتر دید

 افزارهای نرم شده، دخیل نیز مربوطه های معاونت تخصص جدید، اصالحات در ربط واگذار شد. گیری به مسئولین ذی تصمیم

 باشد. داشته قرار کار مرکز در شهرسازی معاونت که شده تأکید و شده بینی پیش الزم تمهیدات پیشنهادشده، شهرداری موردنیاز

 در بود. شده تهیه 137 سامانه نام با مردمی شکایات دریافت زیرسیستم یك 1397 سال خدمات شهری در معاونت حوزه در       

 شده انتخاب شرکتی و های الزم انجام شد رایزنی شود؛ با چند شرکت تهیه راستا همین در ای پروژه شد درخواست گذشته سال

 فعالً در آن عنوان نشده نهایی درواقع هنوز چون و است قرارداد این رقم تومان میلیون 250 است. قرارداد عقد شرف در که

 را لحظه در ها آن پیشرفت میزان و عمرانی ایه پروژه مشاهده و رصد امکان شهردار به کار این شود. نمی لحاظ پروژه شناسنامه

 است. داشته هایی را مشارکت البته همدان هم و تبریز های قم و شهرداری در مذکور شرکت خوشبختانه دهد. می

، ادامه ها توضیح داده شد. در برای آن الزم های سامانه و ها معاونت های مرتبط با ها و پروژه گزارش، برنامه اینجای تا      

 در مشاور طرح تهیه برای که قراردادی مخصوصاً شود می محسوب شهرداری مجموعه کل ایبر که کنیم می عنوان را هایی پروژه

 نشده است؛ ولی پرداخت البته که بود تومان میلیون 205 پروژه این برای گرفته نظر در مبلغ شد. انجام نوری فیبر طرح زیرساخت

بود  مشاوره حد ارائه در فقط کار است. این شده داده قرار گذاری سرمایه سازمان اختیار در و هشد دریافت فعالیت این تنداتمس

 در سال شهرداری بود قرار ابتدا در کند. می رفع را آن به مربوط ابهامات و دهد می توضیح را نوری فیبر یعنی مباحث مربوط به

 مباحث سایر به اولویت در مدیریت شهری همدان چون ولی کند؛ اجراتومانی  میلیارد 3 ی هزینه با را نوری پروژه فیبر 1394

های  ردیف پیوست در این پروژه است. شده برابر ها چندین ینههز شد، داده اختصاص غیره و کشی جدول آسفالت، ازجمله

ی بودن قرارداد و ...( )از جمله مشارکت گذاری مشارکت و سرمایه هرگونه امکان فنی لحاظ از قرار گرفت چراکه گذاری سرمایه

هم  ها شرکت ترین کوچك و حتی است شهرداری و مردم نفع به کار این آورد. می فراهم گذاری سرمایه سازمان را برای

 که کند می فراهم را امکان کند و این عمل نمی انحصاری باشند. فاوای همدان در این زمینه داشته مشارکت آن در توانند می

داشته  پیشرفت در صدصد  پروژه امتیازدهی کنند. این ممکن حد تا شهروندان به و کنند استفاده هم ابتیرق مزیت از ها شرکت

 ندارد. وجود آن از برداری بهره کانامفعالً  موقع، به وضعیت صورت پرداخت عدم خاطر به است؛ ولی

 بر و شد خریداری ساز پورتال صاتمشخ سامان، اطالعات سازه شرکت در خصوص پروژه پورتال سازمانی شهرداری، از   

 را خوبی پیامدهای سازی پورتال این استقرار یافتند. hamedan.ir سایت در همگی و شد طراحی مدنظر پورتال 46 هر آن اساس

نیز دیده شود تا حوزه فناوری اطالعات  طراحان و کارشناسان بودن انحصاری بحث شد موضوع سعی این در داشت. همراه به
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 تجربه پورتال، های پروژه در خصوص نباشد. فرد یك تخصص به وابسته مجموعه و شود خارج محور بودن شخص از شهرداری

 شد. اجرا هم شهرداری همدان در بود داده انجام مشهد که وجود دارد و اقدامی مشهد شهرداری در مشابهی

 سال شورای اسالمی شهر در مجموعه درخواست به ناب پروژه این است. شهر اسالمی شورای مصوبات سامانه بعدی، پروژه      

 میلیون 54 وضعیت صورت و رفته پیش این پروژه نخست فاز درصدصد  است. شده مطرح منعقد و قراردادش و ارائه گذشته

 این در که مشکلی متأسفانه است. اجرا قابل کامالً ولی نشده است؛ پرداخت هنوز که است شده درخواست آن برای تومانی

 است این توجه قابل نکته است. مصوبات ثبت برای ها کمیسیون کارشناسان و ها کمیسیون رئیس استفاده عدم دارد وجود موضوع

در این  کند. استفاده مذکور سامانه دیتابیس از تواند شهاب می سامانه یعنی را دارد؛ شفافیت سامانه به قابلیت اتصال سامانه این که

 تکاملی چرخه یك تولیدشده افزارهای نرم دانید می که طور همان شود و انجام بومی صورت به کار که پروژه اصرار بر این بود

 ولی شد؛ اجرا اصفهان شهر اسالمی شورای در بار اولین مصوبات سامانه شود. طی آن ایرادهای رفع و بلوغ مراحل باید و دارند

 در همدان افزار نرم که است این اصفهان افزار نرم با افزار نرم این اصلی قفر دارد؛ هایی با آن تفاوت همدان شهر در موجود امانهس

 اصفهان، شهرداری در ولی دارد؛ وجود شهرداری مجموعه در مصوبات رصد امکان و شود می متصل شهاب سامانه به دوم فاز

 .کند می ثبت را مصوبات صرفاً شده سازی پیاده افزار نرم

 قرارداد لیست های متعدد، باالخره اطالعات، پس از فراز و نشیب فناوری جامع برای طرح کارپیمان انتخاب در خصوص      

 پیگیری کند. البته از ابتدای سال آغاز را کار تا ارائه شود شرکت به پرداخت پیش عنوان به تومان میلیون 80و مقرر شد  منعقد

 موقع به پرداخت عدم بابت که هایی به دلیل نگرانی یول انجام شده است؛ کار شروع برای شرکت این سوی از فراوانی

 پروژه بعد و شود فراهم اولیه تومان میلیون 80 ابتدا اتفاق انجام نشود و این که شد داده تشخیص دارد، وجود وضعیت صورت

 شود. آغاز

 پشتیبان داده مرکز پروژه العات،مجموعه سازمان فناوری اط مهم های پروژه از یکی شاید و پروژه ترین پرهزینه نهایت در      

بوده که شش ماه از آن  25/05/98 مورخ پروژه این است. قرارداد تومان میلیون 900 و میلیارد 8 رقم با ثانویه شهرداری همدان

 شده تمدید اردیبهشت پایان تا دوباره و رسیده اتمام به قرارداد این زمان مدت نشده است. شروع هنوز پروژه ولیگذشته است؛ 

 ندارد. وجود آن اتمام و زمان پیشرفت در خصوص نحوه ذهنیتی ولی است؛

  

 

 



12 

 
 

 

 رای اسالمی شهر همدانهای شو المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 

 شهر همدان اسالمی های شورای مرکز مطالعات و پژوهشگزارش کارشناسی 

 

فنی  کارشناسان و همکاران شهری است. پول کیف بحث شد مطرح کرونا شیوع ویروس با که هایی یکی از درخواست     

هایی که اعالم آمادگی  شرکت تمام اب صورت آنالین و جلسات مشترکی به دادند انجام را فراخوانی زمینه این در سازمان فناوری

های خود را ارائه کردند.  ها برنامه برگزار شد و شرکت (و... ملت، پاسارگاد پرداخت ایران کیش، آپ، شرکت جمله )ازکردند 

 در حوزه که دریافتیم و شد فنی مجموعه اضافه دانش بر دانشی چراکه داشت؛ همراه فاوا به برای را منافعی کار این

 محسوب خوب امکانات جزء و هستند خاص هایی گزینه چه و است رایج و معمولی چیزهایی چه حاضر حال در ها داختریزپر

مهم سازمان فناوری در بحث  اهداف از در این مسیر، از تجربیات موفق و ناموفق سایر شهرها نیز استفاده شد. یکی شود. می

 ها، پارکینگ تاکسی، اتوبوس و نانوایی، کرایه هزینه پرداخت یحت شهری پول کیف این با که است این ها ریزپرداخت

 را طرح و پیگیری کند تا منازل درب از زباله بحث خرید دارد عالوه، فاوا قصد نیز انجام شود. به غیره و شهر حاشیه های پارکینگ

 غیره و موزه به بازدید هزینه و اکسیت کرایه پرداخت برای مبلغ این شهروندان از و شود شارژ طریق این از شهروندی پول کیف

 کنند. استفاده

 بودجه در مواردی البته است. تنظیمی اخیر در حوزه فناوری اطالعات شهرداری قراردادهای مجموع میلیارد 11 درمجموع،      

 انجام مختلفی مسائل خاطر به ولی بودند؛ درخواستی موارد از که آموزشی افزار نرم و آماری جامع افزار نرم مانند داشته وجود 98

 وضعیت صورت تومان میلیارد یك تومان، میلیارد مجموع یازده از مطرح شدند. تنظیمی قراردادهای صرفاً اینجا در و است نشده

 میلیارد 10 و است نشده پرداخت هنوز نیز آن از بخشی گفت توان می جرئت به که تومان میلیارد یك یعنی دارد؛ وجود شده ثبت

 بر عالوه شهری رصدخانه ایجاد بینی پیش 99 سال بودجه داریم. در شده نیاز شروع قبل سال که هایی پروژه تکمیل برای تومان

 همچنین نشد. اشاره ها آن به قسمت این در که است شده درخواست هستند اجرا حال در که افزارهایی نرم توسعه و ها پشتیبانی

 مشکالت ارزیابی آموزشی افزار نرم اطالعات، فناوری سازمان برای افزاری سخت هیزاتتج و مالی جامع افزار نرم نقشه تکمیل

 که شده بینی پیش تومان میلیارد 6 به نزدیك اطالعات فناوری سازمان کنونی ساختمان برای مثالً اند؛ شده درخواست نیز ساختاری

 10 منفی بار فعالً ولی اند؛ ذکرشده 1399سال  بودجه در شهری رصدخانه احداث برنامه و وسازها ساخت رقم این به توجه با

 راه زیادی باقی مانده است. مطلوب نقطه به رسیدن و تا دارد وجود تومانی میلیارد
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شهرداری همدان 98تا  95برنامه راهبردی سال   

 

 
های برنامه سیاست  

 

 

 

 

 گزارش تصویری



14 

 
 

 

 رای اسالمی شهر همدانهای شو المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 

 شهر همدان اسالمی های شورای مرکز مطالعات و پژوهشگزارش کارشناسی 

 

 

 
ها و مناطق مختلف شهرداری همدان معاونت  
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های طرف قرارداد،  ها، شرکت های پرداختی، هزینه موردنیاز جهت تکمیل پروژه وضعیت مجموع قراردادهای موجود، صورت 

های در دست انجام و اقدامات آتی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان به شرح  تاریخ عقد قراردادها، برنامه

 ذیل است:

 

 
 

 
 1399های سال  پروژه

 

 اقدامات فاوا بندی جمع
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 های ذیل است: در مجموع، سازمان فاوا به دنبال تکمیل برنامه 
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اساتید و اعضای کمیته فناوری اطالعات و شهر  و ارتباطات شهرداری، ارائه گزارش سازمان فناوری اطالعات ازپس       

 ه فناوری در شهرداری همدان ارائه دادند:زبهبود وضعیت حو در خصوص ت پیشنهادها و راهکارهای زیر راهوشمند مرکز مطالعا

 

 الزم .دهد می نشان را اینترنت بر مبتنی های سامانه از ستفادها اهمیت ازپیش یشب کنندگان مراجعه و کارکنان سالمت تهدید. 1

 حضوری، اتمراجع حذف جهت الزم ترهایبس ایجاد و رونیكالکت هرداریش تحقق جهت اطالعات فناوری عهتوس تاس

 ؛گیرد قرار موردتوجه ازپیش یشب همدان هرداریش مجموعه در خدمات هئارا در تسهیل و هریش فرهایس انجام از جلوگیری

رسیده  اتمام به لکام ورط هب پروژه چهارآغاز شده است.  فاوا ازمانس در 1398 الس در اطالعات فناوری پروژه 10 تعداد. 2

میلیارد و سیصد و بیست میلیون تومان،  یازده از مجموع مبلغاند.  یشرفت داشتهستند و یا درصدی په راه ابتدای در یمابق و است

پرداختی صادر شده است و بر  یتوضع صورتهای مذکور، تنها مبلغ یك میلیارد و بیست میلیون تومان  پروژه یازموردناعتبارات 

 ؛ها نیستند تحویل سامانههای طرف قرارداد حاضر به اتمام کار یا  ن اساس شرکتیهم

 شود: می پیشنهاد. 3

 دارایل قب از بیشتر مدهآ به وجود خاص شرایط در ویژه هبالکترونیك  خدمات هئارا و اطالعات فناوری توسعه که ییازآنجا_ 

 جهت صرفاًاستقرار، توسعه و پشتیبانی قراردادهای فناوری اطالعات، منابع مالی مشخصی  خرید، منظور به است؛ اهمیت

 ؛شود داده تخصیص فوریت قید با اطالعات فناوری های پروژه

شود  برداری نهایی هستند پیشنهاد می قابل بهرهمصوب شده،  اعتبار تزریق با فاوا ازمانس های پروژه ربیشت ینکها به توجه با_ 

 ؛ی قرار گیردشهردار "الف"در اولویت  توسعه درحالهای  های سامانه های شرکت وضعیت پرداخت صورت

 در و است نداشته پیشرفتی هیچ اکنونت نآ ضرورت و اهمیت مرغ علی که است قراردادهایی از یکی پشتیبان داده مرکز_ 

 های هزینه و ها قیمت افزایش به توجه با) جدی مالی های سیبآ آن، اجرای زمان شدن طوالنی یا و قرارداد الابط ورتص

 مرکز ایجاد پیرامون تعهدات انجام به اعتبار ینتأم با همدان شهرداری شود می پیشنهاد؛ شد خواهد دوار شهرداری هب )نگهداری

 ؛نماید اقدام پشتیبان داده

 و افزاری سخت تجهیزات از ماع اطالعات وریفنا حوزه خدمات خرید در یتخصص و فنی مالحظات جامنا لزوم به توجه با_ 

 و تجهیزات خرید و درخواست یندفرآ تمام بر همدان شهرداری فاوا سازمان شود می ادیشنهافزاری، پ نرم های سامانه یا

 ؛باشد داشته نظارت اطالعات فناوری های سامانه

درآمدهای پایدار فناوری "ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان طرحی با عنوان  شود معاونت برنامه پیشنهاد می_ 

 صورت پایدار از منابع پایدار تهیه شود. تهیه نماید تا درآمد این حوزه به "ی همداناطالعات و ارتباطات شهردار

 

 

 

  پیشنهادات و راهکارها



21 

 
 

 

 رای اسالمی شهر همدانهای شو المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 

 شهر همدان اسالمی های شورای مرکز مطالعات و پژوهشگزارش کارشناسی 

 

 

 

 

 

 های کشور؛ ها و دهیاری . نقش فناوری اطالعات در مدیریت و توسعه شهری، سازمان شهرداری1

 دیریت شهری؛های فناوری اطالعات در م . منابع آنالین مرتبط با اهمیت و جایگاه سازمان2

 توسط رییس و کارشناس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان. شده ارائهی ها گزارش. 3
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