ویژه هفته دولت

ایجاد استقالل مالی و درآمد پایدار
مهمترین اولویت مدیریت سازمان فاوا

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری اصفهان

یادداشـت /سـازمان فنـاوری اطالعـات و
ارتباطـات شـهرداری اصفهـان بهعنـوان یـک
سـازمان دانشمحـور ،پایـه و اسـاس تحقـق
شهر الکترونیک و شهر هوشمند بوده و باوجود
پاییـن بـودن اعـداد و ارقام بودجه آن نسـبت به
پروژ ههـای عمرانـی ،تأثیرگـذاری آن در تحقـق
اهـداف و برنام ههـای شـهرداری اصفهـان
بسـیار چشـمگیر اسـت .مأموریـت ایـن سـازمان
تهـای فـاوا در
تهـا و ظرفی 
بهکارگیـری قابلی 
جهت توانمندسازی شهرداری اصفهان ،جلب
رضایـت شـهروندان و تحقـق تعالـی سـازمانی
شـهرداری اسـت .در ایـن راسـتا چشـمانداز
س هسـاله ایـن سـازمان در افـق  1400بهگونـهای
نشـده کـه در هوشمندسـازی شـهر؛
تدوی 

پیشـرو ،در حکمرانی مطلوب فاوا؛ پیشـران و در
درآمدزایـی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات پایدار
باشـد.
مطمئنا هر سازمانی در طول حیات تاریخی خود
دارای نقاط قوت و ضعفی بوده و خواهد بود
که با بهرهگیری از نقاط قوت و تبدیل تهدیدها
به فرصت ،میتواند روند توسعه و پیشرفت
سازمانی خود را بهبود بخشد .درواقع نبود درآمد
پایدار ،استقالل مالی و وابسته کردن درآمد
سازمان به درآمدهای شهرداری باعث شده
است تا ضمن کمرنگ شدن نقش سازمان در
حاکمیت فناوری اطالعات شهرداری خصوصا
در حوزه سامانهها و نرمافزارها ،این سازمان از
سال 1394وارد زیان شود و این زیان در هرسال

با رشد دو برابری نسبت به سال قبل تا سال97
ادامه داشته باشد .باوجوداین ،در سال 1397با
تالش و مدیریت بهینه همکاران سازمان ،این
رشد متوقف و در سال 98عالوه بر توقف کامل
زیان سالیانه ،با سودی اندک وارد سال جاری
شدیم .بر این اساس تالش همه ارکان سازمان
اعمازشورا،هیئتمدیرهو کارکناندرایندورهاز
مدیریت شهری ،در جهت ایجاد استقالل مالی،
درآمد پایدار ،کاهش وابستگی به شهرداری
و بهرهگیری از امکانات و زیرساختهای
سازمان و فرصتهای سرمایهگذاری موجود
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است تا
با استفاده از این فضا و منابع انسانی سازمان
(که از توانمندترین و متخصصترین کارکنان

شهرداری اصفهان هستند) انشاءاهلل شاهد رشد
وشکوفاییبیشتریدر اینحوزهباشیم.اعتقاد
ما بر این است که در حال حاضر زیرساختهای
موردنیاز برای خدماترسانی سریع و آسان
به شهروندان در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری ،فراهمشده و با تسهیل
زمینه دسترسی و تبدیل فرایندهای فیزیکی به
الکترونیکی میتوان تحقق شهر الکترونیکی
و پسازآن دستیابی به شهر هوشمند را باقوت
بیشتریدنبال کرد.
سیدحمیدرضا ابطحی
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداریاصفهان

مروری بر مهمترین اقدامات
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان در سال1398
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حوزه معاونت مالی ،پشتیبانی و
منابع انسانی
پیشــنهاد و تصویــب بودجــه ســال  99و
اصالح بودجه سال 98
بــا توجــه بــه زیــان هرســاله ســازمان از
ســال  ،94بــا تدابیــر انجا مشــده در ســال 98
دو گام مهم برداشته شد:
الــف :جبــران 50درصــد زیــان انباشــته
ســازمان از طریــق افزایــش بهــرهوری در
ســازمان و همیــاری شــهرداری
ب :سوددهی سازمان در سال 98
حــذف صــدور چــک و جاریســازی
پرداختها بهصورت الکترونیکی
افزایــش درصــد تسویهحســاب نقــدی بــا
پیمانکاران نسبت به سال 97
تسویهحســاب پیمانــکاران ســازمان
ب هصــورت غیــر نقــدی در قالــب تهاتــر امــوال

غیرمنقول
تغییــر کدینــگ سیســتم حســابداری
سازمان بر اساس استاندارد
انعقــاد قــرارداد سیســتم ذخیرهســازی
متمرکــز شــهرداری اصفهــان بهمنظــور
افزایــش ظرفیــت ذخیرهســازی اطالعــات
مرکز داده
انعقــاد قــرارداد تأمیــن ســوئیچهای
مناطق و ساختمانهای شهرداری
انعقــاد قــرارداد تأمیــن ســرورهای
موردنیاز مرکز داده
دریافت وام از اداره کل خزانه شــهرداری
بر اساس مقررات مربوط
گــردش شغ ـلـ ــی کارکن ـــان ب ـ هص ـ ــورت
درونســازمانی و برونســازمانی باهــدف
ارتقــای بهــرهوری و تزریــق نیــروی فنــی و
متخصــص در بخشهــای فنــی ســازمان بــر

اســاس برنامهریــزی در حــوزه منابــع انســانی
سازمان
کاهــش نیــرو و تشــویق بــه بازنشســتگی
کارکنــان بهمنظــور افزایــش بهــرهوری و
کاهــش بهــای تما مشــده خدمــات بــا حفــظ
سطح کیفیت خدمات سازمان
اجــرای بســته ســامت بــرای کارکنــان
ســازمان شــامل برگــزاری دوره حــرکات
اصالحــی ،پایــش ســامت ،شــرکت در
مسابقات ورزشی و...
اجــرای بســته رفاهیــات کارکنــان شــامل
پرداخــت تســهیالت از طریــق بانکهــا و
فروشــگاههای کوثــر ،بهرهبــرداری از مراکــز
تفریحــی و گردشــگری شــهرداری ،اســتفاده
از مزایــای کارت الکترونیکــی در بخــش
رفاهیات و...
اجــرای دورههــای آموزشــی تخصصــی

بهمنظــور ارتقــای دانــش فنــی بــه کارکنــان
بخشهای مرتبط
تجمیــع و یکپارچهســازی سیســتم
حضوروغیــاب کارکنــان ســازمان فــاوا و
شهرداری بهصورت آزمایشی
تســویه تمامــی مطالبــات معوقــه کارکنان
از سالهای قبل
حوزه معاونت شبکه و مرکز داده
طـــــراحـــــــی و اجــــــرای شبکه داخلی
ساختمانهای شهرداری و اتصال آن به
شبکه شهرداری اصفهان
پـــشتیبــانی بــیوقــفــه از ارتــبــاط 120
ساختمان شهرداری ،شبکه فیبر نوری
اختصاصی به طول  360کیلومتر (کابل)،
شبکه داخلی شهرداری شامل 100
ساختمان ،لینک بیسیم به تعداد 103

عدد ،تقاطعهای سطح شهر به تعداد 150
نقطه و همچنین سرورهای مجموعه
شهرداری و مرکز داده و اینترنت شهرداری
طراحی و راهاندازی سیستم فایروالینگ
جدید مرکز داده
تحویلگیری یک دستگاه ذخیرهساز
 EMC unity 600بهمنظور افزایش ظرفیت
ذخیرهسازی مرکز داده
راهاندازی و بهرهبرداری از سیستم
ذخیرهسازی مرکز داده جهت افزایش
ظرفیت
تــحویـ ـلگی ــری س ــوئـی ـچهای مناطق و
ساختمانهای شهرداری جهت افزایش
ظرفیت (مراکز موردنیاز)
راهان ــدازی و بـ ـه ــرهبرداری از ن ــرمافزار
آنتیویروس برای مجموعه شهرداری
اتصال ساختمان مدیریت ناژوان و صفه
و ایستگاه آتشنشانی شماره  16به شبکه
فیبر نوری شهرداری
نـ ـظـ ـ ـ ــارت ساالنه بر اجــرای شبـکـه
اختصاصی فیبرنوری و تقاطع ها
برقراری مجدد ارتباط فیبر نوری
تعدادی از تقاطعهای آسیبدیده در
حوادث آبان 98
طراحی و نظارت کانالسازی فیبر نوری
خیابان چهارباغ عباسی ،پل روگذر
نقشجهان تا میدان میوه و ترهبار و
عملیات کانالسازی فیبر نوری پروژه ادامه
فرزانگان تا اتوبان شهید اردستانی
راهاندازی و بهرهبرداری اتصال برق
شبکه داخلی تجهیزات باکس  72نقطه
ترافیکی
اجرا و بهرهبرداری چاه ارت باکس فیبر
نوری  72تقاطع سطح شهر
اجرا و بهرهبرداری فاز یک زیرساخت
شبکه داخلی فیبر نوری میدان مرکزی
میوهوترهبار شهرداری اصفهان (پیشرفت
 75درصدی)
پشتیبانی از سیستم برق اضطراری
سامانههای نظارت تصویری مجموعه
شهرداری
طراحی ،اجرا ،نصب و راهاندازی
سی ــست ــم بـ ــرق اضـ ـط ــراری (مراکز و
ساختمانهای موردتقاضا)
طراحی ،نصب و راهاندازی سامانههای
نظارت تصویری شهرداری (مراکز و
ساختمانهای موردتقاضا)
انجام بیش از  4400عدد درخواست رفع
اشکال تجهیزات سختافزاری
نگهداری و پشتیبانی تأسیسات مرکز
داده شهرداری
نگهداری و پشتیبانی بیش از 8000
تجهیز سخت افرازی در مجموعه شهرداری
شـ ــامـ ــل ت ــجهـ ـی ــزات ن ــاوبـ ــری ،AVL
نـ ـم ــای ــشگرهای دی ــواری مـ ــرکز کنـ ـت ــرل،
دستگاههای حضوروغیاب ،اسکنرهای

حرفهای و معمولی ،یوپیاسها ،رایانهها،
چاپگرها و دوربینهای نظارت تصویری.
حوزه معاونت نرمافزار
پروژههای رونمایی شده:
یکپارچهسازی سامانههای حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه
معاونت مالی اقتصادی شهرداری اصفهان
(فاز یک)
پیاد هس ـ ــازی و یکپـ ـ ـ ــارچ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ ـ ــازی
سرویسهای منابع انسانی (فاز یک)
تأمین سامانه جدید اداره کل بازرسی
شهرداری
پروژههای اجراشده:
تأمین  API-GISشهرداری اصفهان
تهیه وبسایت جدید خبرگزاری ایمنا
نظارت فنی ( ICTمعماری نرمافزار،
امنیت ،زیرساختهای سختافزاری و
نرمافزاری ،زیرساختهای ارتباطی و)...
سامانههای شهرسازی و درآمد
ارتقای بسته فهرستبهای سامانه
پیوب
تأمین سامانه برگزاری همایشها
پروژههای در حال اجرا:
تأمین سیستم مدیریت اسناد شهرداری
طراحی و پـ ـ ـ ــیاد هس ـ ـ ـ ــازی خدمات
الکترونیکی
سامانه ک ـ ــنت ـ ـ ــرل عملیات و مدیریت
پروژههای شهرداری (فاز )2
تأمین سامانه میز خدمت شهرداری
اصفهان
توسعه نرمافزار مدیریت دانش
عملیات حضوروغیاب مک ـ ـ ــانی ـ ــزه
کالسهای آموزشی شهرداری
تأمین نرمافزار مدیریت جلسات و
پیگیری مصوبات
ارتباط آنالین تابلوهای خبری با سامانه
مدیریت ترافیک هوشمند
ارائه خدمات مشاوره در خصوص
سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیکی و
مدیریت ناوگان اتوبوسرانی ،پلتفرم
پرداخت الکترونیکی با بارکد دوبعدی،
بانک اطالعاتی و سرویسهای وابسته
سامانه محدوده طرح ترافیک و...
طراحی و تولید نرمافزار جدید درگاه
الکترونیکی شهرداری اصفهان
تهیه وبسایتهای شهرداری شامل:
شبکه تلویزیونی شهر اصفهان ،اولین
نشست ساالنه آمار و برنامهریزی ،تقویم
رویدادها ،وبسایت سفر ،مرکز فناوریهای
نوین و خالقیت شهرداری اصفهان ،درگاه
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری،
روزشمار اصفهان و...
تولید درگاه جامع اطالعرسانی شورای
اسالمی شهر اصفهان

تأمین سامانه هوشمند و مکانمند
قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز و
نگهداری و تعمیرات
تأمین نرمافزار جدید  AVLخدمات
شهری (مدیریت ناوگان حملونقل
خدمات شهری)
مدیریت و سـ ـ ــامـ ـ ـ ــاندهـ ـ ــی مکانمند
دکلهای خدمات شهری
توسعه سیستم یکپارچه شهرسازی و
درآمد
توسعه نرمافزار آزمایشگاه خاک ،بتن و
آسفالت
توسعه سیستم نظارت بر حفاریها
توسعه سیستم مدیریت روسازی معابر
()PMS
انجام خدمات و توس ـ ـعــه موردی در
خصوص نـ ــرمافـ ـ ــزارهـ ـ ـ ــای مورداستفاده
شهرداری
پشتیبانی از  96سامانه نرمافزاری،
50وبسایت و زیرسایت و همچنین پایگاه
داده شهرداری (تعداد درخواستهای
ثبتشده بهمنظور رفع اشکال سامانههای
ن ــرماف ــزاری مـ ـجـ ـم ــوعـ ــا  6977و
درخواستهای پشتیبانی پایگاه داده،
 3039مورد بوده است)
حوزه مدیریت اطالعات مکانی
اتمــام پــروژه آمادهســازی داده و
بارگذاری در پایگاه داده مکانی
اتمــام پــروژه پشــتیبانی سیســتم پایــگاه
داده مکانی ()GeoDataBase
اتمــام پشــتیبانی ســامانه RTK GPS
شبکه شهر اصفهان
شــروع پــروژه آمادهســازی داده و
بارگذاری در پایگاه داده مکانی
یسـ ـ ـــازی اطالعــات
تکمیــل و غ ـ ـن ـ ـ ـ 
مکانمنــد معابــر شــهر اصفهــان و نظــارت بــر
آن؛ گروه اول (60درصد)
تکمیــل و غـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـیسازی اطالعــات
مکانمنــد معابــر شــهر اصفهــان و نظــارت بــر
آن؛ گروه دوم (90درصد)
اجــرای پــروژه بازطراحــی و توســعه پایگاه
داده مکانی شهر اصفهان (40درصد)
اجــرای پــروژه نظــارت و تحوی ـلداری
اطالعــات مکانمبنــای امــاک ،فضــای
ســبز ،معابــر ،انهــار و تأسیســات (میــزان
پیشرفت 44درصد)
اجــرای پــروژه برداشــت اطالعــات مکانــی
و توصیفــی میــدان میوهوترهبــار شــهر
اصفهان (56درصد)
شــروع اجــرای پــروژه تهیــه نقشــه 1:2000
دیجیتــال حاشــیه شــهر اصفهــان؛ فــاز دو
(مناطق  7 ،2 ،12و )11
شـروع نظـارت بـر پـروژ ه تهیـه نقشـه
 1:2000دیجیتـال حاشـیه شـهر اصفهان؛ فاز
دو

پــروژه عکسبــرداری ســهبعدی ســال
 1399شــهر اصفهــان (جمعبنــدی شــرح
خدمات)
حوزه مدیریت طرح و برنامه
تشــکیل کارگــروه برنامــه راهبــردی فــاوا
شهرداری و برگزاری بیش از  30جلسه
تدویــن برنامــه راهبــردی  ICTشــهرداری
اصفهان در افق سهساله ()1398-1400
تدویــن اظهارنامــه تعالــی ســازمان فــاوا
مبتنی بر مدل تعالی EFQM
شــرکت در فراینــد ارزیابــی تعالی ســازمانی
و کسب تندیس و تقدیرنامه یک ستاره
بازنگــری در ســـیـــاستهای توســعه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا رویکــرد
نقش محوری  ICTدر شهرداری اصفهان
ِ
برگــزاری جلســات کمیـتــــه آمــوزش،
برنامهریــزی و تصمیمگیــری در خصــوص
حـ ـض ـ ــور در دورههــا ،کنـــفـــرانـــــسها،
همایشهــا و همچنیــن نیازهــای آموزشــی
کارکنان سازمان
برگــزاری جـــــلـســـــات کمیتــه نظــام
پیشــنهادها ،بررسی و ارزیابی پیشنهادهای
لشــده از طــرف نظــام پیشــنهادهای
ارسا 
شــهرداری بــا موضــوع  ،ICTامتیازدهــی و
تعییــن پیشــنهادهای قابلقبــول جهــت
اجرا
برگــزاری منظــم جلســات کنتــرل پــروژه
در سازمان
ارتقــای زیرســاخت نرمافــزاری و انتقــال
اطالعـ ـــات ســـامـــانـــــه مدیریــت اطالعــات
پروژههای سازمان
اصــاح ســاختار ســازمان فــاوا و اجــرای
آزمایشی مرحله اول (حوزه نرمافزار)
همــکاری بــا اســتانداری اصفهــان در
کمیته تخصصی شهر هوشمند
همــکاری بــا اتــاق فکــر رصدخانــه شــهری
اصفهان
پیگیــری انــــجـــــــام دســتورالعملهای
مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان و
شهرداری اصفهان در سازمان
برگــزاری ســمینارهای عمومــی و
تخصصــی در ســازمان باهــدف ارتقــا و
بهروزرسانی دانش کارکنان سازمان
تصویــب انجــام چهــار پــروژه پژوهشــی
درزمینــه مدیریــت داده و انجــام مقدمــات
اولیه برای اجرا در سال 99
تصویــب انجــام چهــار پــروژه تعالــی
سازمانی شهرداری اصفهان
هماهنگــی برگــزاری جلســات شــورای
سازمان و تهیه گزارشهای آن
همــکاری در تدویــن برنامهوبودجــه
ســالیانه ،اصــاح بودجــه ســال 98و
پیشنهاد بودجه سال 99سازمان
تدویــن ،بهروزرســانی و اندازهگیــری
شاخصهای اختصاصی عملکرد سازمان

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری اصفهان

اجرای پروژههای
سازمان فاوا
شهرداری
اصفهان
با حدود 350
میلیاردریال
اعتبار در سال98
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ویژه هفته دولت
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تدویــن خطمشــی مدیریــت ســازمان فــاوا
در سال 1398
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مرکز آموزش سازمان
ارائــه بال غبــر  243دوره آموزشــی در
گروههــای پایــه ،عمومــی و تخصصــی در
حوزههــای مختلــف  ،GISآمــار ،انیمیشــن،
بــرق ،پایــه و سیســتمعامل ،حســابداری،
خدمــات دولــت الکترونیکــی ،شــبکه،
عمــران ،فنــاوری اطالعــات ،گرافیــک،
تحلیــل و برنامهنویســی ،مدلســازی،
مدیریــت ،معمــاری ،مکانیــک ،کــودکان،
نوجوانان و بانوان
برگــزاری دورههــای ویــژه شــهرداری و...
بــا بیــش از  68000نفــر ســاعت آموزشــی کــه
حــدود  4500نفــر ســاعت آموزشــی معــادل
7درصــد مربــوط بــه آمــوزش ضمنخدمــت
همــکاران محتــرم شــهرداری اصفهــان بــوده
است.
طراحــی برنامههایــی بهمنظــور افزایــش
ثبتنــام دانشــبران آزاد و افزایــش دانــش
حرفهای کارکنان شهرداری
گفتنــی اســت ،تمــام دورههــای مرکــز آمــوزش
ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
شــهرداری اصفهــان بــه نشــانی الکترونیکــی
 icttraining.isfahan.irدر خـ ـ ــدمـ ـ ــت
همشــهریان عزیــز و عالقهمنــدان بــه ایــن
حــوزه اســت.
اجــرای پــروژه مشــارکتی ســامانه آمــوزش

الکترونیکــی شــهر یادگیرنــده ()lcity.ir
جهــت ایجــاد ســاختار یکپارچــه آمــوزش
غیرحضوری در شهرداری
امور سرمایهگذاری و مشارکتها
تشــکیل ســتاد درآمــد ســازمان بــا
عضویــت مدیــران و کارشناســان متخصــص
و بــرگـ ــزاری  10جلســه رسم ــی بهمنظــور
بـررس ـ ــی پیشنهادهـ ـــای درآمــدزایـ ــی و
لشـ ــده (بـ ـیـ ـــش از
م ـشـ ــارکـ ـت ــی واصـ ـ 
60موردبررسی طرح و تصمیمگیری)
اح ـص ـــای مــوارد درآمـدزای ــی ســازم ـــان
همچــون فــروش محصــوالت و نرمافزارهای
تولیــد داخلــی و خدمــات فنینظارتــی بــا
تمرکز بر توانمندیهای موجود
پیگیــری امــور مربــوط بــه  23مــورد
پیشــنهاد مشــارکتی و درآمدزایــی ارائ هشــده
به سازمان
پیگیــری تعییــن و تصویــب تعرفــه بهــای
خدمات سازمان به سایر سازمانها
پیگیــری اجــرای پروژه مشــارکتی ســامانه
آموزش الکترونیکی شهر یادگیرنده
پیگیــری مدیریت مشــارکتی ســامانه رزرو
ام ــا ک ـ ــن اس ـتـیـجـ ـــاری ()Ereserving.ir
بهمنظور درآمدزایی بیشتر
پیگیــری درآمدزایــی از خدمــات و
سرویسهای نقشهای سازمان
پیگیــری انعقــاد قــرارداد نظــارت بــر پروژه
ممیزی امالک شهرداری زاهدان

پیگیــری جــذب ســرمایهگذار بــرای
پــروژه مشــارکتی کانالهــای فیبرنــوری
ســازمان فــاوا و توســعه تجــاری آن و اخــذ
مجوزهای مربوط
روابط عمومی
برگزاری نمایشگاه اتوکام :98
حضور در بــیـســـتوپــنجمــیــن نمایشگاه
بینالمللی کامپیوتر ،اتوماسیون اداری،
مخابرات و استارتاپها ()Autocom2019
از تاریخ  8تا  12آبان 1398و برپایی و
مدیریت غرفه شهرداری با همکاری
مدیریت مطالعات و پژوهش ،اداره کل
ارتباطات و امور بینالملل شهرداری و...
ازجمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در
سال  98بود.
در این نمایشگاه ،برای اولین بار مجموعه
شهرداری بهصورت منسجم و یکپارچه
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
در یک غرفه حضور یافت و بیش از 10
سامانه شهروندی به بازدیدکنندگان ارائه
و بهصورت کاتالوگ الکترونیکی به نشانی
 autocom.isfahan.irدر اختیار شهروندان
قرار گرفت.
ب ــرگ ــزاری نـ ـم ــایــشگاه ج ــنب ــی اولین
نشست تخصصی آمار و برنامهریزی:
اولین نشست تخصصی آمار و برنامهریزی
در مدیریت شهری به همت معاونت
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهرداری اصفهان در 11آبان 1398با
حضور جمعی از مدیران ارشد کالنشهرها
و مدیران استانی و کشوری برگزار شد که
مدیریت برگزاری نمایشگاه جنبی این
رویداد بر عهده این سازمان بود.
در این نمایشگاه بیش از  10سامانه
مورداستفاده در شهرداری اصفهان به
بازدیدکنندگان معرفی شد.
ب ــرگ ــزاری م ــراس ــم رونـ ـمـ ــایـ ــی از
سامانههای نرمافزاری شهرداری:
برگزاری مراسم رونمایی از سامانههای
نرمافزاری تولیدشده توسط این سازمان
در 27بهمن 1398از دیگر برنامههای
اجراشده در سال  98بود.
برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان
سازمان فاوا و گرامیداشت مقام زن:
به همت معاونت مالی ،پشتیبانی و
منابع انسانی سازمان فاوا در ایام والدت
باسعادت دخت نبی مکرم اسالم حضرت
فاطمه زهرا(س)و گرامیداشت مقام زن،
جشن ویژهای بهمنظور تجلیل از همکاران
بازنشسته سازمان ،همچنین بانوان شاغل
در این مجموعه برگزار شد .در این مراسم
ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان ،لوح
تقدیر و هدیهای به رسم یادبود به ایشان
اهدا شد .گفتنی است بهمنظور کاهش
هزینههای سازمانی ،این برنامه در ادامه
مراسم رونمایی از سامانههای شهرداری
برگزار شد.

پروژههای شاخص سال1399
حوزه معاونت شبکه و مرکز داده
ارتقای مرکز داده شامل:
طراحــی و تأمیــن فایــروال و افزایــش
امنیت مرکز داده و شبکه شهرداری
پ ـ ــروژه تــأم ـیـ ــن و راهانـ ــدازی ســیست ــم
ذخیرهسازی متمرکز مرکز داده
ارتقای زیرساخت مرکز داده موجود
پروژه اصالح پست برق مرکز داده
طراحــی ،تأمیــن و اجــرای زیرســاخت
فنــی جدیــد سیســتم اتوماســیون اداری
شهرداری
تأمیــن زی ــرس ــاخـ ـ ــت فنــی پــروژه ســامانه
محدوده طرح ترافیک
توسعهشبکه:
طرح توسعه شبکه شهرداری اصفهان

حوزه معاونت نرمافزار
یکپارچهسازی ســامانههای حوزه معاونت
مالــی اقتصــادی شــهرداری اصفهــان؛ فــاز یک و
دو
تولیدسیستمجدیدبودجه
تأمینسیستممدیریتاسنادشهرداری
تأمیــن ســامانه میــز خدمــت شــهرداری
اصفهان
پـیادهسازی و یکپارچهسازی سرویسهای
منابعانسانی؛فازیکودو
تأمینسامانهباشگاهشهروندی
تدویــن طــرح مدیریــت اســناد در شــهرداری
اصفهان
ایجادانباردادهمرجعشهرداری
ســامانه جامــع نگهــداری و تعمیــرات

شهرداریاصفهان
طراحــی پلتفــرم یکپارچــه شــهر هوشــمند بــا
رویکرداینترنتاشیا
طراحــی و تولیــد نرمافــزار جدیــد درگاه
الکترونیکیشهرداریاصفهان
سیســتم هوشــمند و مکانمنــد قراردادهای
خدمــات شــهری و فضــای ســبز و نگهــداری و
تعمیرات
تأمیــن نرمافــزار جدیــد  AVLخدمــات
شهری
ســامانه نظــارت بــر قراردادهــای فضای ســبز
ونگهداریوتعمیرات
توسعهسیستمیکپارچهشهرسازیودرآمد
طراحــی منطقــه م ـجـ ــازی شهـ ــرسازی
شهرداری

س ـی ـس ـت ــم ن ـگـهـ ــداری و تـعـمـی ــرات
ساختمانهایشهرداری
توســعه نرمافــزار تحــت وب تدبیــر (پــی
وب)
توســعه نرمافــزار اینترنتی وضعیــت ترافیک
شهر()TrafficOnline
سامانهاعمالقانونزوجوفرداز در منازل
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حوزه مدیریت اطالعات مکانی
بازطراحــی و توســعه سیســتم پایــگاه داده
مکانی ()GeoDataBase
تهیه نقشــه  1:2000دیجیتال حاشــیه شــهر
اصفهان؛ فاز دو
عکسبرداری هــوایـ ـ ــی دیجیتال و تـهـی ــه
عکسهای هوایی قائم شهر اصفهان

خالصه اقدامات انجامشده در مدیریت بحران کرونا

حوزه نرمافزار
راهانـدازی و اسـتقرار فـوری سـامانه ثبـت
درخ ــواس ـ ـ ـتهای شه ــرون ــدان ب هصـورت
اینترنتیmy.isfahan.ir
برنامهریـزی و راهانـدازی میـز خدمـت
الکترونیکـی تحـت وب در کل مجموعـه
شهرداریاصفهان
همـکاری در عملیاتیسـازی سـامانه
شهروندسپاری
ت ــول ـیـ ــد ن ــرماف ـ ـ ــزارهـ ـ ـ ـــای مــوردن ـیـــاز،
نسـپاری پروژههـای نرمافـزاری و انجـام
برو 
فعالیتهـای مربـوط بـه مدیریـت دادههـا
ب هصـورت دورکاری یـا بـا رعایـت فاصلـه
اجتماعی
پشـتیبانی کامـل و موفـق پایـگاه داده و
نرمافزارهای شهرداری بهصورت دورکاری

م ــعاونت زی ــرسـ ــاخـ ــت شـ ـب ــکه و
مرکزداده
راهانـدازی سـامانه برگـزاری جلسـات در
شهرداری بهصورت بر خط و آنالین
راهاندازی سامانه ویدئوکنفرانس
علاوه بـر سـازمان فـاوا ،تاکنون بیـش از 25
عنـوان جلسـه جهـت حوز ههـای مختلـف
تهـای برنامهریزی و
شـهرداری ازجمله معاون 
توسعه سرمایه انسانی ،شهرسازی و معماری،
عمـران و نیـز سـازمان طراحـی ،اداره کل
بازرسـی ،مرکـز خالقیـت و نـوآوری و...
راهانـدازی و مجموعـا بیـش از  1700سـاعت
جلسه در این دو سامانه برگزار شده است.
ایجـاد دسترسـی کارکنـان سـازمان فـاوا و
مجموعـه ش ـ ـه ــرداری بـه سامان ـ ههـ ــای
شـهرداری اصفهـان بـر بسـتر اینترنـت جهـت

انجام خدمات بهصورت دورکاری
مانیتورینگ سـرویسها و تأسیسـات و رفع
مشـکالت نرمافزاری سیسـتمهای مرکز داده از
طریق دورکاری
مرکز آموزش سازمان فاوا
سهـای مرکـز آمـوزش از هفتـه
تعطیلـی کال 
اول اسفند در راستای حفظ سالمتی دانشبران
شه ــای
بـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــامهریزی و ارائـه آم ــوز 
غیرحضـوری در مرکـز آمـوزش سـازمان از طریق
سامانه شهر یادگیرنده به نشانی Lcity.ir
امور مالی ،پشتیبانی و منابع انسانی
انجـام تمهیـدات پیشـگیرانه جهـت حفـظ
سلامت کارکنـان همچـون:
ضدعفونی مستـر تمام بخشهای سازمان

نصـب اسـپریهای ضدعفونـی در ورودی
قهـا و محیـط
سـازمان ،آسانسـور ،اتا 
اداری
نصـب اطــالعـ ـی ـ هه ـ ــای آمــوزشـ ــی و
اطالعرسانیدستورالعملهایبهداشتی
توزیـع ب ــستـ ـ هه ـ ــای بهداشـتی جهـت
کارکنان
بسـنجی کارکنـان سـازمان ب هصـورت
ت 
روزانه
اجـرای طـرح دورکاری کارکنـان بـر اسـاس
دستورالعمل شهردار محترم
مجـاز کـردن عـدم حضـور کارکنـان دارای
سیسـتم ایـ ـم ـن ـ ــی ضعیـف بـر اسـ ــاس
دستورالعملهایابالغی
اجـرای طـرح غربالگـری و آزمایـش کرونـا
ویژه همکاران سازمان
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