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جوابیه سازمان فاوا شهرداری در خصوص
مقاله مطالباتشهری و حرکت کند سازمان فاوا شهرداری اصفهان

در پي انتشار مقاله اي با عنوان «مطالبات شهري و حرکت کند سازمان
فاوا شهرداري اصفهان» در صفحه دو شماره ( 838ويژه نامه دي ماه)
و سايت  www.isfictnews.irمورخ  ،1396/10/14ذکر پاره اي
توضيحات جهت تنوير افکار عمومي و اطالع رساني صحيح و شفاف
به مخاطبان و خوانندگان محترم ضروري مي باشد که در ادامه شرح اين
موارد به تفکيک حوزه هاي مطرح شده بيان مي گردد:
-1مديرعامل محترم اين سازمان ،جناب آقاي مهندس وحيد حيدريان
از مورخ  1394/02/22با حکم شهردار اصفهان رسم ًا به عنوان
مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
منصوب شده اند که در مقاله شما به اشتباه از سال  1393عنوان شده
است.
-2مديران عامل پيشين سازمان فاوا از ابتدا تا کنون شامل :آقايان
مهندس سيد حسن ابطحي ،رضا طاهري ،مرتضي مسلمي فر ،سعيد
آرايي ،حسن صلواتي و همايون يزدان پناه بوده اند که در مطلب منتشر
شده ،اسامي همه ايشان ذکر نشده است ،ضمن آنکه طي  8سال اول
 4مديرعامل منصوب شده اند که به اشتباه در متن مذکور  3نفر ذکر
شده است.
-3در پاسخ به اينکه «آیا فاوا شهرداری پیمانکار است؟ کارفرما
است؟ ناظراست؟ مشاور و ناظر درکنارپیمانکار است ؟ کدامیک؟»...
بايد گفت؛ همانگونه كه در مصوبات مختلف شوراي سازمان فاوا در
سالهاي گذشته آمده است ،موازي كاري در توسعه  ICTدر شهرداري
اصفهان از چالش هاي بزرگ اين حوزه بوده و سازمان فاوا اکيداً موافق
تمركز و تشكيل مركز فناوري اطالعات و ارتباطات در شهرداري
اصفهان براي پرهيز از موازي کاري مي باشد.
-4در توضيح اين مطلب که « ...اين سازمان ...بهتر است بجاي درگير
کردن خود در نحوه چگونگي اجراي پروژه ها ،از ظرفيتهاي موجود و
بومي استفاده کند »....بايد ياد آور شد؛ سازمان فاوا تمامي توان خود را
به کار گرفته تا در چارچوب مقررات شهرداري و توان شرکت هاي
بومي اصفهان ،از ايشان استفاده نمايد و هيچ مانع ديگري در اين زمينه
وجود ندارد .ضمن آنکه همانند بسياري از استان ها و سازمان هاي
ديگر ،اين سازمان نيز براي بومي بودن پيمانکاران امتياز ويژه اي قائل
است و اين امتياز را در کنار امتيازات فني و اجرايي در مرحله ارزيابي
و گزينش اعمال مي نمايد.
گفتني است کليه معامالت و واگذاري پروژه هاي اين سازمان به
پيمانکاران صاحب صالحيت ،بر اساس آئين نامه معامالتي شهرداري
مصوب مجلس محترم شوراي اسالمي و ابالغي از سوي دولت محترم
انجام مي گيرد.
-5در پاسخ به اينکه «برای بررسی عملکرد سازمان فاوا شهرداری
کافیست در شهر اصفهان دوری بزنید .از ارایه خدمات الکترونیکی
تا پروژه هایی که مربوط به یک شهر هوشمند است را ببینید .شهر
هوشمندی که در اساسنامه سازمان به روشنی از آن نام برده نشده
است» بايد اذعان داشت؛ علي رغم اينکه در اساسنامه سازمان هيچ
اشاره اي به موضوع شهر هوشمند نشده ،اما اين سازمان بنابر آينده
نگري اقدام به مطالعات گسترده ،استخراج استانداردهاي بين المللي
و چاپ كتاب در اين زمينه نموده و با تعيين چشم انداز شهر پايدار
هوشمند ،اين موضوع را محور توسعه فاوا در شهرداري اصفهان
قرارداده است.
در اين راستا جاي بسي افتخار است که شاخص هاي استخراج شده
توسط سازمان فاوا شهرداري اصفهان معيار ارزيابي شهرهاي کشور در
دومين همايش ملي زيرساخت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري شهر
هوشمند کشور در سال 95قرار گرفت.
-6در پاسخ به اين مطلب که «کافيست نگاهي دقيق به دوربين هاي
کنترل تردد داشته باشيم ...آيا در اصفهان شرکت تامين کننده اين
دوربين ها وجود نداشته است »...بايد عنوان کرد؛ با توجه به تفكيك
وظايف و اختيارات در ساختار شهرداري ،انجام كليه مراحل پروژه
هاي خريد ،راه اندازي و پشتيباني انواع دوربين هاي ترافيكي درسطح
شهر برعهده معاونت حمل و نقل و ترافيك و مركز كنترل ترافيك
شهرداري بوده و پروژه هاي اين حوزه توسط پيمانكاران منتخب ايشان
انجام مي شود و اين سازمان در موضوع مذكور دخالتي نداشته است.
همچنين خدمات سازمان فاوا در حوزه ارتباطات و در زمينه اتصال
تصاوير دوربين هاي ترافيكي سطح شهر به شبكه فيبرنوري مي باشد
كه اين مهم نيز بر اساس پيشنهاد و درخواست معاونت حمل و نقل و
ترافيك و موارد مصوب معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
شهرداري انجام شده است.
-7در پاسخ به اين مطلب که «آيا فاوا شهرداري در تجهيز شهر به
فيبر نوري موفق عمل کرده است؟ آيا تعامل مناسبي با ساير سازمان
هاي دولتي و خصوصي در تجهيز شهر به اين فناوري داشته است؟....
» بايد ياد آور شد؛ در حال حاضر بيش از  75ساختمان شهرداري در
سطح شهر به شبكه فيبرنوري متصل و موجب ايجاد بستر مناسب براي
ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان شده و بسياري از نرم افزارها و
پرتال شهرداري با كمك همين شبكه ،خدمات متعددي به شهروندان
ارائه مي نمايد.
همچنين در حال حاضر  150تقاطع سطح شهر به شبكه فيبرنوري
متصل گرديده و پروژه اتصال  82تقاطع ديگر به شبكه فيبرنوري
شهرداري در حال اجرا مي باشد .اين بستر به معاونت حمل و نقل
و ترافيک شهرداري جهت مديريت ترافيك و اجراي طرح حمل و
نقل هوشمند به منظور سهولت عبور و مرور شهروندان عزيز ،و نيز
ساير دستگاه ها و سازمان ها به ويژه در مواقع بحران كمك شاياني
مي نمايد.
در اين باره بسيار خرسنديم به اطالع شهروندان عزيز برسانيم؛
شهرداري اصفهان پس از شهر تهران ،اولين شهري است که پروژه
شبکه فيبر نوري اختصاصي شهرداري را در اکثر نقاط مورد نياز
شهرداري عملياتي نموده است.
شايان ذکر است ارائه طرح هاي  Fiber to Homeدرحيطه

مقاله مطالبات شهری و حرکت
کند سازمان فاوا شهرداری را با اسکن
بارکد زیر بخوانید.الزم به ذکر است
اطالعات مقاله مطالبات شهری از سایت فاوا
شهرداری استخراج شده است و انعکاس
کننده نظرات مدیران قبلی این سازمان
طی گفتگوی تلفنی بوده است!!

اختيارات مخابرات ،اپراتورها و ساير  FCPها بوده و مربوط به
شهرداري نمي باشد ،ليكن اين سازمان در راستاي سياست تعامل و
همکاري با ساير سازمان هاي دولتي و خصوصي ،در سال هاي گذشته
ضمن عقد تفاهم نامه با مخابرات ،پيشنهاد همکاري مشترک به شركت
هاي ايرانسل و مبين نت را نيز ارائه نموده است.
-8در پاسخ به اينکه «چند درصد از خدماتي که منتسب به شهرداري
مي باشد به صورت آنالين مي باشد تا شهروندان به جاي مراجعه
حضوري از خدمات الکترونيکي استفاده کننند؟ »...بايد گفت؛ همانطور
که در گزارش ها و اخبار مختلف سازمان در رسانه هاي مکتوب و
مجازي اطالع رساني گرديده است؛ سازمان فاوا شهرداري اصفهان از
سال  1389تا کنون  121خدمت الکترونيکي را به تدريج توليد نموده
و مورد بهره برداري قرار داده که از اين تعداد  93خدمت تعاملي4 ،
خدمت تراکنشي و  24خدمت اطالع رساني بوده است.
شايان ذكراست برخي خدمات فوق به صورت مقطعي ارائه شده
ولي هم اکنون بيش از  80خدمت الکترونيکي در دسترس مخاطبين
(شهروندان و  )...قرار دارد.
در اين راستا براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته ،عدم استقبال
قابل قبول از خدمات الكترونيكي توسط شهروندان داليل متعددي
داشته است كه مهم ترين آنها عبارتند از:
 نبود اطالع رساني و فرهنگ سازي مناسب در جامعه براي استفادهاز خدمات الکترونيکي
 ارائه همزمان کليه خدمات الکترونيکي در شهرداري به صورتحضوري
 وجود نداشتن زيرساخت هاي مناسب ارتباطي و محدوديت هايموجود در پهناي باند اينترنت کشور
يادآور مي شود توقف ارائه خدمات حضوري براي آن دسته از
خدماتي که به صورت الکترونيکي ارائه مي گردد مي تواند ميزان
استفاده از اين نوع خدمات را افزايش دهد.
-9در توضيح « ...موضوعي که در ذهن پديدار مي شود اين است که
تمام حوزه هاي تحت پوشش فاوا تکميل شده و اکنون زمان ارائه دوره
هاي آموزشي به شهروندان به سبک ديگر آموزشگاه هاي سطح شهر
مي باشد!!» بايد متذکر شد که با توجه به نظر سنجي و نياز سنجي فوق
و ضرورت آموزش و فرهنگ سازي استفاده از خدمات الکترونيکي
در ميان شهروندان ،مرکز آموزش سازمان فاوا فعاليت ها و اقداماتي از
جمله برگزاري دوره هاي آموزش شهروند الکترونيکي را جهت ارتقا
فرهنگ عمومي استفاده از خدمات الکترونيکي در دستور کار خود
داده که نتيجه آن افزايش استفاده شهروندان از خدمات تراکنشي و
تعاملي درگاه الکترونيکي شهرداري از تعداد  3هزار بار در سال 1393
به  140هزار بار در سال  1395مي باشد که اگر چه مطلوب سازمان و
شهرداري نيست اما با اقدامات انجام شده و در حال انجام اين رقم در
حال افزايش بوده و اميد است با اجراي تمامي اين برنامه ها گام هاي
ارزنده تري در خصوص خدمات رساني سريع و بهنگام به شهروندان
عزيز و فهيم اصفهان برداشته شود.
 -10در پاسخ به اينکه « ...آيا سازمان فاوا توانسته است در حوزه
سامانه هاي مکانمند  GISبه نقطه ي مطلوبي برسد؟ »...بايد گفت؛ در
سال  1392سازمان فاوا با کمک و توان مشاوران صاحب صالحيت
(داراي رتبه يک فتوگرامتري و نقشه برداري کشور) اقدام به تهيه نقشه
پایه شهر اصفهان نمود که بازترسیم بازنگری طرح تفصیلی نیز روی
آن انجام و مبنای فعالیت های شهرسازی و عمرانی شهرداری قرار
گرفته است.
در خصوص به روز رساني نقشه هاي پايه سال  ،1392اين سازمان با
کمک مشاورين صاحب صالحيت بخش خصوصي اقدام به برداشت،
ساماندهي و جانمايي خيابان هاي جديد االحداث بر روي نقشه هاي
پايه ( 92بالغ بر  50خيابان از جمله :صاحب روضات ،آل یاسین،
حجازی و )...در مناطق  15گانه شهر اصفهان ،همچنين به روز رساني
هاي امالک از لحاظ تغييرات و آزادسازي بر اساس اطالعات ارسالي
از مناطق نموده است.
شايان ذکر است کليه نقشه هاي پايه  92با بيش از  300اليه اطالعاتي
همراه با به روزرساني هاي صورت گرفته در کنار عکس نقشه هاي
اُرتوفتو و اطالعات ليزر اسکن هوايي( )Lidarدر پايگاه داده مکاني
شهرداري اصفهان بارگذاري گرديده و با سطوح دسترسي تعريف شده،
در اختيار سازمان ها و بخش هاي شهرداري اصفهان و سازمانهاي
خدمات رسان شهري قرار گرفته است که شامل موارد ذيل مي باشد:
 الیه های نقشه پایه شهری سال 1392 اليه هاي نقطه اي اماكن شامل :پاركينگ ،مسجد ،بيمارستان و... -اليه هاي تاسيسات شهري

 محدوده هاي شهري نقشه هاي بازترسيم طرح تفصيلي شهر اصفهان شامل گذربندي،كاربري ،ارتفاعات و حريم شهر
 عكس هاي هوایی ديجیتال ،تصاویر ماهواره اي سال های 1385،1388،1391،1395و عكس هاي هوايي قديمي سالهای
1343،1348،1354،1361
همچنين ارتباط ميان پايگاه هاي داده مکانی شهرداری با شرکت توزیع
برق و شرکت ملی پست در قالب آخرين متدهاي ارتباطي پايگاه هاي
داده مكاني (سرويس هاي استاندارد )WMS-WFS-WPSانجام
شده و خدمات برخط به این سازمان ها و شرکت ها در حال انجام
است.
از طرف ديگر انعقاد تفاهم نامه همکاري با ساير دستگاه ها و ادارات
استان همچون شرکت هاي آب و فاضالب ،گاز و پست استان ،اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان ،شرکت توزیع برق اصفهان و ،...به
همراه انعقاد قراردادهاي مشاوره ،نظارت ،اجرا و پژوهش با دانشگاه
هاي اصفهان و صنعتي اصفهان ،دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه
تهران ،از جمله ديگر همکاري هاي مشترک اين سازمان با دستگاه هاي
اجرايي استان و کشور بوده است.
الزم به ذکر است سامانه های مکانمند شهرداري از قبیل نقشه پویای
شهر و  Web GISنيز در حال حاضر فعال بوده و توسط کاربران
مورد استفاده قرار مي گيرد و کليه سامانه هاي مكانمند شهرداری
اصفهان با دریافت سرویس های مکانی استاندارد از پايگاه هاي داده
مکانی شهرداری به کاربران خدمات مکانی ارائه می دهند.
-11در پاسخ به اينکه «سال گذشته اعالم شد که قرار است 100
دستگاه از اين کيوسک ها در سطح شهر نصب و راه اندازي شود.
چه تعداد از اين کيوسک ها نصب شده يا  »...بايد اذعان داشت؛ اين
پروژه به لحاظ جنس و ماهيت جزء اولين پروژه هاي مشارکتي حوزه
 ICTشهرداري اصفهان مي باشد و اجراي تفاهم نامه مربوطه نيازمند
مشارکت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری
اصفهان و مهمتر از همه شرکت مشاور (کنسرسيومي از  45شرکت
بومي اصفهان ) نيز هست و بر همين اساس تدوين مدل اجرايي آن نياز
به ساز و کار هايي دارد که پيش از اين وجود نداشته است .از طرفي
تدوين طرح اجرايي پروژه نيز مستلزم صرف زمان مناسبي خواهد بود
تا در مرحله اجرا با کمترين مشکل روبرو شويم.
در اينجا اين نويد را به شهروندان گرامي مي دهيم که طرح مذکور در
حال طي کردن مراحل نهايي است و در آينده شاهد نصب کيوسک
هاي اطالع رساني شهري در نقاط مختلف سطح شهر در راستاي جلب
رضايت شهروندان و کاهش مراجعات حضوري ايشان به شهرداري
خواهيم بود.
 -12در پاسخ به اينکه «در خصوص استفاده از سامانه هاي هوشمند...
در بخش تاکسي ها هنوز با آرمان شهر هوشمند فاصله داريم» به
اطالع مي رساند؛ سازمان فاوا تا کنون متولي اين حوزه نبوده و فعاليت
هاي اين سازمان صرف ًا در قالب خدمات مشاوره اي در کارگروه هاي
مربوطه انجام شده است.
 -13در پاسخ به مطلب نقل قول شده از يکي از مديران سابق اين
سازمان درباره بودجه ساليانه سازمان فاوا و اينکه «در اين مدت بودجه
هاي قابل توجه اي جهت توسعه نرم افزارهاي کاربردي و سامانه هاي
نرم افزاري تخصيص يافته است ولي حدوداً کمتر از پنجاه درصد آنها
قابل جذب بود و از اين پنجاه درصد نيز کمتر از نصف آنها عملياتي
شده است» اين توضيح الزم است که؛ عدد منتشر شده(حدود 4-5
ميليارد تومان) مربوط به سال  1387مي باشد!! که بر اساس اسناد و
مدارک موجود که به تصويب شوراي اسالمي شهر نيز رسيده ،در
همان سال نيز بيش از  100درصد بودجه جذب شده و حدود 75
درصد از آن صرف فعاليت ها و پروژه هاي حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات شهرداري شده است.
در اين زمينه يادآور مي شود رقم اصالح بودجه سال  1394سازمان
فاوا شهرداري اصفهان بالغ بر  220ميليارد ريال و سال  1395بالغ
بر 236ميليارد ريال بوده است که بر اين اساس در سال  94بيش از
90درصد و در سال  95بيش از  80درصد اين بودجه جذب شده
است.
 -14و اما نکته پاياني ،در خصوص تيتر اصلي مقاله منتشر شده با
عنوان «مطالبات شهري و حرکت کند سازمان فاوا شهرداري اصفهان»
ذکر چند نکته ضروري است.
اينکه معيار و شاخص ارزيابي نويسنده از "کند بودن حرکت" و در
مجموع فعاليت هاي سازمان فاوا شهرداري واقع ًا چه بوده است؟ آيا
محتواي القا شده به مخاطب بر اساس گزارش مستند نهاد يا سازمان

رسمي خاصي تنظيم شده يا صرف ًا حاصل نتيجه گيري شخصي
نويسنده مي باشد!؟
در پايان ضمن ارج نهادن به نظرات تمامي کارشناسان ،متخصصان و
مخاطبان اين حوزه ياد آور مي شود؛ اگر به مستندات موجود و پروژه
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري در طول بيش از دو دهه
گذشته نگاهي اجمالي داشته باشيم ،خواهيم ديد که فعاليت هاي اين
سازمان و شهرداري اصفهان در حوزه  ICTدر مقايسه با ساير کالن
شهرهاي کشور در جايگاه برتري قرار دارد.
شاهد اين ادعا ،برگزاري اولين و دومين «همايش فرصت ها و
زيرساخت هاي سرمايه گذاري شهر پايدار هوشمند» توسط وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات ،وزارت کشور و نهاهاي متولي کشور
است که سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نمايندگي از شهرداري
و شهر اصفهان در اين دو همايش شرکت نمود و با ارائه مدارک
مستند و مستدل به کميته ارزيابي و هيئت داوران همايش  -متشکل
از متخصصان و خبرگان کشور  -در سال  94به عنوان يکي از پنج
شهر پايلوت هوشمند کشور در کنار ارومیه ،تبریز ،تهران و مشهد قرار
گرفت و در سال  95به عنوان شهر منتخب کشور در محورهاي جذب
سرمايه ،زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطاتي و خدمات الکترونيک
شهروندي معرفي گرديد.
همچنين کسب رتبه دوم کنفرانس نظام اداري الکترونيک در جشنواره
ملي فناوري اطالعات و ارتباطات ،عنوان شهرداري پيشرو در دومين
کنفرانس بين المللي شهرداري الکترونيکي ،رتبه اول درگاه الکترونيکي
در دومين جشنواره ارزيابي وب گاه ها دستگاه هاي اجرايي استان
اصفهان و ...در سال هاي گذشته و اخيراً کسب عنوان سازمان برتر سال
 1395در سيزدهمين کنفرانس روز ملي مهندس ،از ديگر افتخارات اين
سازمان به شمار مي رود.
از سوي ديگر کاهش چشمگير متوسط زمان پاسخگويي به درخواست
هاي رفع اشکال حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري طي
سال هاي اخير که تمام ًا در سامانه  Service Deskشهرداري ثبت
و ضبط شده است و روند نزولي آن به همراه افتخارات کسب شده،
گوشه اي از زحمات و خدمات فرزندان حوزه  ICTشهر اصفهان در
اين سازمان مي باشد که اخبار و گزارش هاي اين دستاوردهاي ارزنده
در کنار ساير اقدامات شاخص انجام شده با اندکي جستجو در آرشيو
رسانه هاي مکتوب و مجازي استان و کشور و به ويژه آن مطبوعه
محترم به وضوح قابل مشاهده است.
جاي بسي تعجب است که نويسنده مقاله در حاليکه در روتيتر صفحه
اول نشريه "بررسي عملکرد  22ساله سازمان فاوا شهرداري اصفهان"
را محور نقد و بررسي قرار داده ،در متن مقاله از ميان صدها پروژه و
فعاليت موفق انجام شده همچون :ايجاد زيرساخت ارتباطي امن و با
سرعت باال در شهرداري اصفهان ،وجود  90نرم افزار فعال در مجموعه
شهرداري براي سرويس دهي مناسب و برخط به شهروندان ،پشتيباني
از حدود 9هزار تجهيزات سخت افزاري در مجموعه شهرداري ،توليد
نقشه هاي ديجيتالي به روز براي استفاده شهرداري و ساير دستگاه هاي
اجرايي ،ارتقاء سواد و فرهنگ عمومي شهروندان در حوزه  ICTو...
در بيش از "ربع قرن" حيات اين سازمان! تعداد محدودي از پروژه
هايي که يا در حيطه اختيارات و وظايف سازمان نبوده و يا به صورت
مشارکتي با ساير دستگاه هاي استان انجام شده است را به عنوان
عملکرد " 22ساله"! سازمان فاوا مورد نقد و بررسي قرار داده است.
ما معتقديم بهره مندي تمامي شهروندان از خدمات سريع ،بهنگام و
 24ساعته شهرداري از حقوق مسلم ايشان است و تمام تالش خود
را به کار گرفته و خواهيم گرفت تا در راستاي وظيفه ذاتي خود که
ارائه قابليت ها و ظرفيت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در حيطه
وظايف شهرداري است ،زمينه هوشمند سازي را ابتدا در شهرداري
و سپس با مشارکت و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در شهر اصفهان
پياده سازي نماييم و اميداوريم روزي فرا رسد که موضوع "شهر پايدار
هوشمند" که در دنيا به عنوان هدف نهايي مديريت شهري در ارائه
خدمات به شهروندان محسوب مي شود ،در پايتخت فرهنگ و تمدن
ايران اسالمي محقق گردد .ان شاء اهلل.
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گفتگو با مرتضی افشار ریاست هیات مدیره گروه ارتباطی شبکیه

شرکتهای ایـنترنتـی
زیـر تـیـغ اشتبـاهـات تصمیمـات

شبکیه از چه سالی شروع به فعالیت کرد و وضعیت
کنونی آن را بفرمایید.
شرکت شبکیه اصفهان در سال  1379با مشارکت شرکت
 cyberrouteهلند  ،شبکیه شریف و چند تن از اساتید
دانشگاه شریف و دانشگاه های اصفهان تأسیس گردید.در سال
 1380پس از دانشگاه شریف اولین شرکتی بود که تجهیزات
ارسال و دریافت ماهواره ای خود را در صدا و سیمای مرکز
اصفهان نصب و با تجهیزات وایرلس  ،پهنای باند عریض
دریافتی از هلند را به دانشگاه های صنعتی  ،اصفهان  ،فوالد
مبارکه و تعداد زیادی از مراکز علمی و تخصصی توزیع نمود
از آنجائیکه اولین شرکتی بود که در کنار پهنای باند انحصاری
شرکت مخابرات توزیع پهنای باند میکرد  ،ضمن استقبال بی
سابقه از طرف مصرف کنندگان  ،مورد اعتراض مخابرات و
دیگر مراکز واقع گردید و به دنبال این گشایشها  ،سازمانهای
مربوطه مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و
مراکز دیگر جدید جهت ساماندهی به این مجوزها وارد عرصه
فعالیت شدند .

شبکیه در چه حوزه هایی فعالیت دارد؟
درحالحاضرشرکتشبکیهضمنحفظمحوراصلیفعالیت
خود یعنی توزیع پهنای باند عریض به دانشگاه ها،سازمان ها
و شرکتهای دولتی و خصوصی در هر مقطعی با تکنولوژی
روز همراه بوده و از طریق  IN ، ADSL ، WIFIو دیگر
بسترها رسالت خود را به انجام رسانده و سعی کرده همواره
خود را در صف چند شرکت برتر حفظ نماید و در زمینه انجام
کلیه پروژه های مرتبط با این حرفه متخصصین و کارشناسان
درخوری داشته باشد  .البته در این زمینه همواره با شرکت های
قدرتمند مانند مخابرات نیز تعامل و همکاری تنگاتنگ داشته
و علیرغم مشکالت خاص همکاری با شرکت های بزرگ ،
این تعامل طی چندین سال تداوم داشته است  .البته در زمینه
 Data centerتولید محتوا و فعالیت های دیگر نیز اقدامات
گسترده ای به عمل آمده است.
طرح قیمت گذاری اینترنت را چگونه ارزیابی
میکنید؟
قیمت های جدید اینترنت نه به نفع مصرف کنندگان است
و نه شرکت ها  .مشکل اینجاست که معمو ً
ال در کشور ما
تصمیمات در جمع مسئولین و بدون حضور بازی کنندگان
اصلی اتخاذ و ابالغ می گردد و بالفاصله هم متوجه اشتباهات
آن می شوند و حکم عوض می شود  .فاجعه آنجاست که
این تصمیم های کارشناسی نشده توسط مقام عالی وزارت
اعالم میشود و فردا هم عوض می شود  .طرح و قیمت
های جدید برای کاربران پرمصرف به صرفه ولی برای کم
مصرف ها گرانتر شده و همین امر باعث گردیده آنها به سمت
اینترنت موبایلی کوچ کنند  .این تالطم برای شرکتهای بزرگ
کشوری سود و برای شرکت های کوچکتر ضرر است .مشکل
اینجاست که ضوابط حاکم بر این مصوبات نیز توسط شرکت
های بزرگ بعض ًا رعایت نمی شود و نظارت جدی هم بر آنها
نیست و این امر باعث ضرر عقب ماندن در رقابت و ریزش
کاربران شرکت های کوچکتر است .
موضوع ادغام شرکتهای اینترنتی در ماه های
گذشته را متاثر از چه میدانید و به نظر شما آیا در
اصفهان شاهد این هم افزایی خواهیم بود؟
ادغام شرکت های موجود  ،حرکتی اجتناب ناپذیر است .
شما در هیچ کشوری نمی توانید این تعداد فعال در عرصه
ارائه خدمات  ICTپیدا کنید  .استدالل وزیر دولت قبل ،این
بود که میخواهیم به چند شرکت َقدَر  FCPمجوز دهیم تا
طی  5سال هرکدام زیرساخت و بستر نسبت ًا کاملی در کشور
ایجاد کنند تا مخابرات از انحصار خارج شود  .بعد برای این
مجوز  21میلیارد تومان حق مجوز تعیین کردند و اجازه دادند
حدود  17شرکت که بعض ًا در این زمینه هیچ فعالیتی نداشتند
و صرف ًا در قالب شرکت های خصولتی و با پول به میدان آمده
بودند  ،مجوز بگیرند  .آنها خوب می دانستند بازار به هیچ وجه
گنجایش فعالیت دو تا سه شرکت بیشتر ندارد  .ولی با چه
منطقی اینطور درب را باز کردند  ،بماند  .حال حدود دو سال
گذشته  ،بررسی کنید چه مساحتی از کشور دارای زیرساخت
شده به غیر از اینکه تعداد دکل های کشور خصوص ًا در کالن
شهرها چند برابر شده است  .در جایی که شرکت های فعال
در هر استان که در قالب  Servcoمشغول فعالیت هستند طی
سال ها تالش با دکل های خود بستر کاملی را در استان ایجاد
کرده اند  ،هر یک از  FCPها برای خود دکل می زنند !
شهرداری ها هم پول می گیرند و مجوز میدهند و هیچکس
نیز در صحنه نیست که برای استفاده از امکانات موجود و
جلوگیری از موازی کاری اقدامی کند .بارها پیشنهاد داده ایم
شرکت های  FCPتوسط کمیسیون تنظیم موظف شوند در
شهرهای بزرگی که شرکت های  Servcoبستر Wireless
گسترده دارند با آنها تعامل کنند و از ایجاد بستر موازی و
گرفتن نماینده از بین شرکت های بدون مجوز خودداری کنند
و بجای آن این دکل ها و بسترها را در مناطق کمتر توسعه یافته
احداث نمایند تا شبکه ها تکمیل شود .لیکن شاهد هیچ اقدامی
مخرب و فعالیت های
نبوده ایم و به همین دلیل نیز رقابت های ّ
غیر منطقی به شدت این بازار را در برگرفته است .
فضای شرکت های اینترنتی در سالهای اخیر متاثر
از مجوزهای گوناگون بوده است.این تغییرات را

چگونه ارزیابی می کنید؟
در زمان صدور مجوز  ،اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون
اینترنت سازمان نصر اصفهان  ،جلسات متعددی با شرکت
های فعال  ISDPو  ISPدر استان اصفهان برگزار و تالش
زیادی کردیم که با همدلی و همکاری یک مجوز  FCPبرای
اصفهان بگیریم  ،لیکن متأسفانه این روحیه در برخی از دوستان
نبود و هر کدام برای خود مجوز  Servcoگرفتند.در حال
حاضر اصفهان بعد از تهران بیشترین شرکت  Servcoرا دارد
که این هم باعث محدودیت فضای فعالیت و بعض ًا رقابت های
نا سالم و زیرفروشی شده است  .البته در مورد ادغام برخی
از این شرکت ها مذاکراتی شده که امیدواریم منجر به نتیجه
مطلوب گردد  .مصوبه شکل گیری شرکت های  FCPو
 Servcoدر روزهای پایانی دولت دهم در حالی نهایی و
ابالغ قطعی شد که مسئولین مربوطه اصرار داشتند با شتابزدگی
خاصی به اجرا درآید  .در صورتیکه ابهامات زیادی در حدود و
ثغور وظایف و امکانات واگذار شده خصوص ًا به شرکت های
 Servcoوجود داشت .
براستی از شما میپرسم در کجای دنیا کشوری سراغ دارید
که دولت ناگهان تصمیم بگیرد ،جواز کسب بیست ساله
شرکت فعالی را با قیمت ناچیزی باطل کند و بگوید برای ادامه
فعالیت مجوز جدیدی با چندین برابر قیمت قبل باید بگیری
 ،آن هم با یک سوم اختیارات مجوز بیست ساله قبلی .جواز
کسب سند موثقی در تمام دنیاست شرکت های ، Servco
شرکت هایی هستند که پس از دو دهه فعالیت مجبور شدند ،
 20/000/000/000ریال به عنوان حق مجوزی را متعهد شوند،
که هیچ مزیتی نسبت به مجوز قبل ندارد که هیچ  ،االن هم باید
شبکه بی سیم خود را که اصلی ترین بستر فعالیتشان است  ،دو
دستی تقدیم یک شرکت  FCPنمایند  .می گویند در عوض
 Servcoمجوز کشوری است .در صورتیکه در هر استانی
آنقدر شرکت َقدَر هست که شرکت های دیگر امکان حضور
در آنها و رقابت را نمی یابند  .اکنون هم این تصمیمات نا
عادالنه و معادله چند مجهولی را  ،وزیر جوان کابینه به سازمان
نصر کشور واگذار کرده تا برای حل منصفانه ان پیشنهادی
بدهد .لیکن متأسفانه علیرغم درخواستهای مکرر ما به سازمان
نصرکشور  ،هنوز اقدامی در جهت تشکیل کمیسیون اینترنت
و شبکه  ،برای جمع بندی خرد جمعی صورت نگرفته است.
ضرب االجل وابسته شدن فعالیت بی سیمی شرکت های
سروکو به یکی از شرکتهای  FCPتا پایان سال  96تعیین شده
است  .این در حالیست که بقاء و دوام بسیاری از شرکت های
 FCPکه نتوانسته اند تعهدات خود را تیک بزنند در هاله ای
از ابهام است و دائم ًا زمزمه منحل شدن و ادغام شدن آن ها
به گوش می رسد اگرچه ادغام دو شرکت بزرگ  FCPکه
رسانه ای هم شد هنوز تحقق نیافته است.
لذا منطق حکم می کند کمیسیون محترم تنظیم با تمدید مجوز
فعالیت بی سیمی شرکت های سروکو فرصتی را ایجاد کند
تا  FCPهای فعال و ماندگار مشخص شوند  .ضمن ًا آنها را
ملزم کنند در شهرهایی که شرکت سروکو وجود دارد با آنها
مشارکت کنند و از ایجاد بستر بی سیم موازی با بسترهای
موجود خودداری نمایند در این مشارکت و تعامل هیچ دلیلی
وجود ندارد که مالکیت بستری که مدت زمانی شرکت
 Servcoبرای آن هزینه و زحمت کشیده است به FCP
واگذار گردد بلکه در قالب تعاملی سازنده طرفین بصورت
منطقی از این بستر و بستری که توسط  FCPتوسعه میابد
استفاده می کنند  .بدین ترتیب ضمن استفاده بهینه از امکانات
موجود  ،از رقابت های بی حساب شرکت های  FCPو
سروکو در شهرها که در حال حاضر به وضعیت فجیعی رسیده
نیز جلوگیری می شود .
با توجه به اینکه شما یکی از شرکتهای باسابقه ارایه
دهنده اینترنت هستید،آیا برنامه ای برای ورود یا
حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت دارید؟
از آنجائیکه یکی از رسالت های مهم اینگونه شرکت ها
حرکت در جهت تولید محتوا و نرم افزار بود  ،در سال
 1390شرکت شبکیه آیریک برای تحقق این مهم به ثبت
رسید و گروه ارتباطی شبکیه با جذب نیروهای جوان ،خبره
و تیزهوش فعالیت خود را توسعه داد  .در همین راستا گروه
ارتباطی شبکیه افتخار می کند که در کنار فعالیت های قبلی
 ،خدمات گسترده ای در زمینه نرم افزار  ،خدمات دیتاسنتر از
قبیل هاست و دامنه  ، VPS ،طراحی حرفه ای سایت Seo ،و
غیره ارائه می نماید و واحد  R&Dاین شرکت نیز محصوالت
جدیدی در زمینه  Marketing DIGITAL , CRMو
مهمتر از همه  IOTو DATA MININGآماده نموده که

در آینده نزدیک در سطح گسترده ای ارائه خواهد شد  .الزم
به ذکر است که شرکت شبکیه در این رابطه با مراکز علمی
مختلفی در خارج و داخل کشور در حال تعامل است که
نمونه اخیر آن  ،تفاهم نامه این شرکت با مرکز تحقیقات مه
داده دانشگاه آزاد نجف آباد می باشد که مطمئن ًا منشأ خیر و
برکت برای طرفین خواهد بود .
شرط اول دولت الکترونیک،ایجاد زیرساخت های
مناسب می باشد.آیا بخش حاکمیتی از ظرفیت بومی
موجود استفاده کرده است؟
دولت الکترونیک و شهر هوشمند مطمئن ًااکسیر معجزه آسایی
هستند که در صورت تحقق آنها قسمت اعظم مشکالت
جامعه  ،از قبیل ترافیک  ،آلودگی  ،اشتغال  ،تکریم ارباب
رجوع  ،حذف ارتشاء و باندبازی و دهها دستاورد دیگر حل
و فصل می شود .لیکن با کمال تأسف باید بگویم به هیچ وجه
بنده امیدی به تحقق این امر ،حداقل در چند سال آینده را
ندارم  .اشتباه نکنید مشکل  ،عدم امکانات فنی و یا نقدینگی
دولت نیست ،چرا که شرکتهای خصوصی متخصص ،با
پشتوانه علمی دانشگاه های متعدد استان ،آماده اند با سرمایه
گذاری بخش خصوصی اکثریت تکالیف تعیین شده دستگاه
های مختلف دولتی را در قالب قراردادهای  BOTانجام
دهند  ،لیکن دستگاه های استانی عزم و اراده و اذن انجام این
حرکت را ندارند چرا که زیر مجموعه وزارتخانه ای هستند که
میخواهد بصورت متمرکز برای کشور عمل کند آنهم توسط
تعداد محدودی شرکت بزرگ پایتخت که اکثراً وابسته به
وزارتخانه نیز هستند  .پس مالحظه میفرمایید که استفاده از
خرد و تخصص جمعی و سرمایه بخش خصوصی محصور و
همه منتظر معجزه ای از پایتخت هستند .
البته در این رابطه بنده معتقدم  ،استاندار محترم استان میتواند
با عزمی راسخ و اعتقادی ریشه ای با تشکیل کارگروهی
فعال (که البته در حال حاضر نیز تا حدودی وجود دارد)
و با گماردن مسئولی توانمند در رأس آن از بین معاونین و
یا مشاور  ITبا حضور مداوم خود در جلسات  ،این مسئله
را ریشه ای پیگیری و از تمامی دستگاههای دولتی بخواهد
تکالیف تعیین شده را به انجام رسانند تا شاید بتوانیم در کوتاه
مدت عقب ماندگی اصفهان از دیگر استان ها را جبران کنیم .
شرط تحقق دولت الکترونیک وجود یک بستر ارتباطی کامل
است.در این رابطه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
سال قبل طی نشستی با حضور نماینده شهردار اصفهان
و مدیران شرکت های مخابرات استان  ،تنظیم مقررات ،
زیرساخت و اداره کل فناوری اطالعات صورتجلسه ای را
به امضاء رساند که در صورت تحقق آن ،اصفهان با جهشی
چشمگیر سرآمد استانهای دیگر در این عرصه میشد  .قرار شد
کنسرسیومی متشکل از شرکتهای فعال خصوصی استان اقدام
به ایجاد شرکت داکت و کانال کند  .این شرکت با اجاره
کانال و داکتهای مازاد بر نیاز شرکت مخابرات  ،شهرداری
و دیگر سازمان هایی که بستر فیبر نوری ایجاد کرده اند و
اتصال آنها به یکدیگر ،در راستای تکمیل شبکه داکت و کانال
شهر  ،سرمایه گذاری کند و تمامی شرکتهای خصوصی و
سازمان های دولتی که مجوز استفاده از بستر فیبر نوری دارند
از این شرکت سرویس بگیرند.بدین صورت تحقق دولت
الکترونیک و توسعه شهر هوشمند با تحولی چشمگیر مواجه
میشد .این پروژه علیرغم استقبال همه ی مسئوالن ذیربط و
اعالم رسمی آن توسط شهردار سابق در رسانه ها ،به علت
تغییر مدیران متوقف گردید .اکنون با حضور استاندار،شورای
شهر و شهردار جدید با رویکردی کامال روشن و به روز،انتظار
میرود با عزم و اراده ای جدی این طرح و طرحهای مشابه
دیگر به اجرا درآیند،تا خونی در رگهای این استان به حرکت
درآید.بخش خصوصی از همان اول با تشکیل کنسرسیومی
متشکل از بیش از  45شرکت توانا آمادگی خود را به مسولین
دولتی اعالم و طی نشست هایی با سازمان فاوای شهرداری
طرح نصب  400کیوسک هوشمند اطالع رسانی اینترنتی را به
صورت  BOTارائه نمود و اینک زمان آن است که با عزم
و اراده ی استاندار و شهردار محترم شهر با اجرایی شدن این
طرحها برای اولین بار شاهد تحولی چشمگیر در استان باشیم.
الزم به ذکر است که این طرح اخیرا درچند شهر دنیا از جمله
نیویورک به اجرا درآمده است.

ماندانا داودی

mis.davoodi@gmail.com

خبر

راه اندازی نخستین دوره کارشناسی بازیهای
رایانه ای در دانشگاه اصفهان

جواد راستی در نشست خبری سومین کنفرانس بازیهای رایانهای ،فرصتها و
چالشها و چهارمین ماراتون بازیسازی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان تنها مرکز
دارای بازی های رایانه ای در کشور است ،اظهار کرد :معتبرترین و باسابقهترین
کنفرانس کشور در حوزه بازیهای رایانهای روزهای  ۲۵تا  ۲۷بهمنماه ۱۳۹۶
برای سومین سال پیاپی به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد .وی با
بیان اینکه از سال  ،۱۳۹۲دانشگاه اصفهان بهعنوان دانشگاه جامع واجد رشتههای
مختلف در حوزه بازیهای رایانهای وارد این حوزه شد و با تالشهای زیاد طی
 ۲سال موفق شد بستر پژوهش در این حوزه را فراهم کند ،افزود :اولین رویداد
پژوهشی مقالهمحور کشور در این زمینه با عنوان اولین کنفرانس ملی بازیهای
رایانهای؛ فرصتها و چالشها و اولین دوره ماراتن بازی سازی در بهمن ۱۳۹۴
برگزار و پس آن این رویداد ساالنه برگزار شد.دبیر همایش بازی های رایانه ای،
فرصت ها و چالش ها با اشاره به اینکه صنعت بازی در کشور سابقه  ۱۰ساله
دارد ،ادامه داد :دانشگاه اصفهان تنها دانشگاهی در کشور است که دارای مرکز
بازی های رایانه ای است .در این مرکز آموزش پژوهش و کارآفرینی همراه با هم
صورت می گیرد.راستی با اشاره به برگزاری  ۲۰دوره مارتن بازی سازی در این
مرکز گفت :که برگزاری دوره های بازی سازی از سوی این مرکز ،تاکنون ۴۰۰
نفر مخاطب داشته است.دبیر همایش بازی های رایانه ای ،فرصت ها و چالش ها با
تاکید بر اینکه این رویداد امسال با رویکرد بین المللی و ارایه طرح های پژوهشی
در حوزه درمان همراه است ،گفت :هر سال تعداد مقاالت جدیدتری به دبیرخانه
همایش ارسال می شود .دوره اول برگزاری همایش محور بود و پس از آن هر
ساله در حوزه درمان شاهد ارسال مقاالت علمی تر بوده ایم برای مثال امسال در
حوزه بازی های رایانه ای حرکتی مقاالت خوبی ارسال شده است.وی تصریح
کرد :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بنیاد علمی نخبگان و بسیاری از
نهادهای استانی از این همایش پشتیبانی می کنند.راستی خاطر نشان کرد :مرکز
بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان عالوه بر برگزاری این رویدادها ،فضایی برای
شکل گیری رویدادهای بازی سازی و ارائه خدمات تخصصی آموزشی ایجاد می
کند.وی از شکل گیری نخستین دوره کارشناسی بازی های رایانه ای در دانشگاه
اصفهان خبرداد و گفت :با توجه به نیاز داخل و استفاده از سرفصل های دیگر
کشورها ،چارت رشته کارشناسی بازی های رایانه ای به وزرات علوم ارسال شده
است و به زودی شاهد ارائه این رشته در دانشگاه اصفهان خواهیم بود.وی با بیان
اینکه به زودی دانشگاه اصفهان دبیرخانه دائمی بازی های رایانه ای کشور خواهد
شد ،گفت :انجمن علمی بازی های ایران با مشارکت محققین از دانشگاه های
مختلف در دانشگاه اصفهان راه اندازی می شود.راستی همچنین از امضای تفاهم
نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت :کلیات طراحی کلینیک
درمان جسمی و روحی برای کودکان بیمار ارایه شده است.سومین کنفرانس ملی
و نخستین کنفرانس بین المللی «بازیهای رایانهای ،فرصت ها و چالش ها» از ۲۵
ی سازی در دانشگاه اصفهان
تا  ۲۷بهمن سالجاری به همراه چهارمین ماراتون باز 
برگزار می شود.

طنز

وعده شناسی مسئولین
با توجه به پایان سال

میگم من با همین میزان سواد و دانشم یه چیزایی در خصوص انواع وعده ها
دستگیرم شده که یه مدته میخوام با شما در میون بذارم.من تو این سالها اینقدر
وعده شنیدم که دیگه استاد وعده شناسی شدم و امروز هم بنا دارم تا این دانش
ارزشمند رو به مدیران جوانتر در حوزه  ICTهم انتقال بدم و طبق معمول هم به
رایگان مشاوره میدم.البته نقش مسئولین استانی در این تجربه ها کم نیست.علی
الخصوص در حوزه ی  ICTبعضیا میان یه وعده هایی میدن که نشون از اعتماد
به نفس سرشارشونه و گرنه منو این همه خوشبختی محاله!!! کافیه یه سرچی تو
گوگل بزنین.از مدیران ارشد استان تا روسای نهادهای صنفی هرکدوم در مناسبتی
وعده ای داده که بعضا با رفتنشون اون وعده هم انگار اصن وجود نداشته و البته
هم کسی هم پیگیر وعده ها نشده ها!

وعده سر خرمن

وعده سر خرمن که اسمش رو میشه وعده بعد خدمت هم گذاشت از این قراره
که شما باید تاریخ سرانجام وعده رو درست در زمانی انتخاب کنی که دیگه در
اون مسوولیت نیستی .تازه بعضی از مسووالن وعده سر خرمن که هیچ وعده بعد
خدمت هم که هیچ وعده بعد از حیات هم جدیدا دارن میدن .مثال طرف باالی 70
سال رو داره و وعده  15سال دیگه رو میده که خدا میدونه اصال تا اون موقع در
قید حیات تشریف دارن یا نه؟

وعده بی سر و ته

این وعده خیلی باحالتر هست .نمونه زیادش تو دیدارهای دوجانبه به خصوص با
طرفهای خارجی هست .این وعده این مدلی هست که گفته میشه مثال در دیدار با
وزیر بورکینافاسو توافق شد همکاریهای گسترده ای در زمینه های بسیار متعددی
داشته باشیم.همونطور که مالحظه میشه این وعده نه موضوع روشنی داره ،نه
تاریخ شروع نه تاریخ پایان نه برآورد مالی و نه هیچ چیز دیگه ای .این مدل وعده
مدتهاست کاربری زیادی هم پیدا کرده.

وعده خبرنگار دک کن

وعده خبرنگار دک کن هم به اون دسته وعده هایی میگن که مثال یه مسوول میبینه
یه چیزی خب حسابی داغ شده و خبرنگارها هم هی هر جا میرسن میگن چی شد
چی شد .در اینگونه مواقع میگن فالن مشکل با قاطعیت در دستور بررسی قرار
گرفت.بعضی خبرنگارا هم که هیچ دوره و آموزشی ندیدن بدون این که بپرسن
خب یعنی چی ،دقیقا چه زمانی و چیکار میخواید بکنید و چگونه ،یه تیتر دو وجبی
میزنن و بعد هم موضوع به خاطره ها می پیونده.

وعده تو وعده ها

این وعده برای زمانی هست که یه وعدهایی دادین و چندتا خبرنگار هم گیر سه
پیچ دارن میدن که یاال بگو چی شد .برای رفع این مشکل باید سراغ راهکار وعده
تو وعده رفت و برای این که وعده کشکی قبلی رو از خاطرها برد 4 ،تا وعده
جدید و گنده دیگه داد که حسابی مخشونو کار بگیره .دوباره سررسید اونا که
داشت نزدیک میشد  8تا وعده جدید دیگه میدی و سررسید اونا هم که شد  16تا
دیگه و همینطور میری جلو و من میخوام ببینم اونوقت چند تا خبرنگار اصال میتونن
پیگیر سرنوشت این همه وعده باشن.

سهم فناوری اطالعات از بودجه سه هزار میلیارد تومانی اصفهان

توسعه ی پایدار شهری با فناوری اطالعات

و با استفاده از نرم افزارهای موبایلی میزان ترافیک شهری
را به حداقل رساند.با سیستم های نوین فناوری ،صرفه
جویی حداکثری در میزان مصرف انرژی داشت که منجر
به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست میگردد.

مهدی قربانی

Ictnewsir@gmail.com

در یکم بهمن ماه جاری شهردار اصفهان دکتر قدرت اهلل
نوروزی بودجه سه هزار میلیارد تومانی شهر اصفهان را با
بیش از  ۲هزار نفرساعت کار کارشناسی با شعار توسعه
پایدار شهری به شورای شهر اصفهان تقدیم کرد تا اعضای
شورا بودجه سه هزار میلیارد تومانی شهرداری را مورد
بررسی قرار دهند.
قدرت اهلل نوروزی ،شهردار اصفهان ،در این زمینه با اشاره
به اینکه بودجه عمرانی سال  ۹۷شهر اصفهان دو هزار و
 ۳۹میلیارد تومان تعیین شده است ،اظهار داشت :همچنین
بودجه جاری سال آتی نیز در این الیحه  ۹۶۱میلیارد تومان
تعیین شده است.
توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی ،کاهش
مشکالت زیست محیطی و توسعه گردشگری با مشارکت
بخش خصوصی در اولویت برنامه و بودجه سال ۹۷
شهرداری قرار دارد.امسال برای نخستین بار ابتدا چارچوبها
و مسیر حرکت در سال آینده قبل از برگزاری جلسات با
تاکید شهردار اصفهان ترسیم و بعد از آن بودجه بررسی شد.
در سیر این جلسات بودجه  ۹۷دو سامانه سیما ( سیستم
مدیریت یکپارچه اطالعات) و سیگما (سیستم یکپارچه
گردش اطالعات مدیریت پروژه ها) برای پشتیبانی تصمیم
گیری های مدیریتی رونمایی و راه اندازی شد.
شاید کمتر کسی از نقش پررنگ فناوری اطالعات در
تمامی امور آگاه نباشد.تمامی کشورهای توسعه یافته تنها
راه افزایش بهره وری را هدایت نیروی کار در مسیر
رشد علم و فناوری و تولید در تمامی زمینه ها بخصوص
سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات
میدانند .البته این به معنای سرمایه گذاری مستقیم در تولید
محصوالت حوزه  ICTنیست ،بلکه به کارگیری  ICTدر
دیگر بخشهای اقتصاد است.
با آغاز قرن بیست و یکم ،نقش و جایگاه فناوری نوین از
جمله فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند دستیابی به
توسعه بیش از گذشته هویدا شده است .توسعه چشمگیر
فناوریهای اطالعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یک

سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو در اداره شهرها
و ضرورت ارتقاء مشارکت شهروندان از سوی دیگر،
ما را در برابر دروازه های شهرهای الکترونیک قرار داده
است .امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات نقش پایه ای
در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع ایفا کرده
است.
توسعه پایدار بر سه پایه توسعه اقتصادی ،اجتماعي و
محيط زیستي استوار است و نقش فناوری اطالعات در هر
موضوع کامال مشخص است.
در بخش اقتصاد با ظهور ارزهای دیجیتال و تکنولوژی
های جدیدی مثل بالک چین و ارزش میلیارد دالری
شرکتهای فناوری اطالعات باز هم  ICTسهم اندکی از
بودجه را به خود اختصاص داد.آنهم در اصفهان با مراکز
علمی،تحقیقاتی،دانش بنیان و شرکتهای بزرگ که میتوان
با سرمایه گذاری در آنها به نتایج قابل قبولی در سالهای
آتی رسید.
حوزه ی اجتماعی نیز متاثر از فناوری اطالعات و فضای
مجازی می باشد.در روزگاری که تمامی اتفاقات دنیا در
کسری از ثانیه به سمع و نظر مردم میرسد،اینکه بخواهیم
در حوزه های اجتماعی جدا از فناوری اطالعات حرکت
کنیم مطمن َا نتیجه ای جز هدر رفت منابع را بدنبال نخواهد
داشت.
در خصوص توسعه ی محیط زیستی دیگر با وضعیت
کنونی آلودگی ،نقش فناوری اطالعات پررنگتر از قبل
میشود.جایی که میتوان با حمایت از استارتاپها و کارآفرینان

همگام با توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات و
شکل گیری جوامع اطالعاتی با سازمان اجتماعی جدید،
شهرها نیز به عنوان محل زندگی این جوامع با تغییراتی در
مفاهیم ،الگوها و معانی مواجه شدند تا بتوانند فرآیندهای
اقتصادی واجتماعی نوین را درکالبدی جدید پاسخ گو
باشند .این بحث هم در شهرهای فشرده و هم در شهرهای
گسترده مصداق می یابد.در این چارچوب الگوی رفتاری
و مصرفی شهروندان در شهر تغییر می نماید و عم ً
ال مفهوم
شهر الکترونیکی شکل می گیرد .می توان شهر الکترونیک
را شهری دانست که اداره امور شهروندان شامل خدمات
و سرویس های دولتی و سازمان های بخش خصوصی
به صورت بر خط و شبانه روزی ،در هفت روز هفته با
کیفیت و ضریب ایمنی باال با استفاده از ابزارهای فن آوری
اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می گردد.
امروزه دستیابی به توسعه پایدار یکی از مهمترین دغدغه
های کشورها و به طور کلی جامعه بین الملل می باشد .در
این راستا هرگونه اقدامی که بتواند در پایداری محیط موثر
بوده و آن را تقویت نماید می تواند به عنوان یک راهکار در
دستور کار قرار گیرد .در این چارچوب محیط های شهری
نسبت به مولفه های توسعه پایدار در شرایطی بحرانی تری
قرار داشته و پرداختن به آن ها می تواند بعنوان یک اولویت
در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به ادبیات موضوع یکی از زمینه هایی که میتواند
بر تحقق مولفه های توسعه پایدار موثر بوده و آن را تسهیل
نماید ،بهره گیری از فن آوری اطالعات و ارتباطات و به
ویژه قابلیت های منحصر به فرد آن در کاهش تعامالت
فیزیکی و انتقال آن ها به فضای مجازی است که حداقل
از نظر کاهش تقاضای سفر و مصرف سوخت های فسیلی
(تجدید ناپذیر) می تواند بخشی از الزامات توسعه پایدار
را محقق سازد .ضمن این که فضای مجازی می تواند در
سایر حوزه ها از قبیل مناسبات اجتماعی ،فرهنگی ،ارتباط
با حاکمیت و  ....نیز تحقق الزامات توسعه پایدار را تسهیل
نماید.

مدیـریت هـوشـمنـد شهـری

چه بخواهید و چه نخواهید ،عصر حاضر ،زندگی ما را درعرصه
فنآوری و تکنولوژی از نو ،بازتعریف میکند .آن هم تعریفی از
نوع “هوشمندی!آیا از احوال شهر خود با خبر هستید؟ البته منظور
اخبار رسانهها و روزنامههای مختلف نیست؟ بلکه منظور ،مشاهده
و یا حتی لمس واقعیتها و رویدادهایی که به سبب توسعه
روزافزون تکنولوژیهای مدرن در بطن شهر شما در حال رخ
دادن است؟ به راستی ،شهر شما چقدر مدرن و هوشمند شده
است؟ یا اینکه خود شما چقدر با این هوشمندی هماهنگ شده
یا هستید؟ یک شخص باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا او را
بهروز و آگاه از تکنولوژی روز بدانیم؟
گفته میشود؛ میبایست یک شخص به گجتهای تازه مجهز
باشد ،کاربر خوب اینترنت باشد ،از اپلیکیشن متناسب با نیاز خود
استفاده کند ،با استفاده از منابع الکترونیک دانش خود را افزایش
دهد و با استفاده از شبکههای اجتماعی یا وبالگ این دانش را با
بقیه به اشتراک بگذارد تا بتوان او را یک شخص آگاه و هماهنگ
با تکنولوژی روز دانست.حاال میخواهیم بدانیم یک شهر هوشمند
چه خصوصیاتی دارد؟ یا اینکه به چه شهری هوشمند ،مدرن و
به روز میگویند؟
لحظهای به این سوال فکر کنید؛ آیا فکر میکنید شهرها ،اکنون
شلوغ هستند؟ اگر اینطور فکر میکنید باید این را بدانید که پیش
بینی شده تا سال  ۲۰۳۰بیش از  ۵میلیارد نفر از ساکنان زمین در
شهرها زندگی خواهند کرد .حال با این شرایط چه باید کرد؟بهتر
است ،پیش از آنکه به چنین جمعیتی برسیم ،شهرها را آماده
پذیرش این خیل جمعیت کنیم .به عبارتی ،شهرها باید مدرن ،به
روز و هوشمندتر شوند تا پاسخگوی نیازهای فراوان این جمعیت
شوند.
بعضیها فکر میکنند که با افزایش برجها و آسمان خراشهای
زیبا و یا راهسازیهای متعدد میتوان ،ظاهری مدرن به یک شهر
بدهند ،غافل از اینکه در دنیای مدرن امروزی ،شهر باید مجهز به
شالودهها و سیستمهای متعدد هوشمند باشد تا بتوان آن را مدرن
و امروزی نامید.
باید اذعان داشت از جمله استراتژی ها و راه کارهای الزم
برای توسعه ی اقتصادی و رسیدن به اقتصادی پایدار در هر
کشور،تقویت اقتصاد منطقه ای شهری و یا به عبارت بهتر توسعه
اقتصاد پایدار بر مبنای هوشمندی شهر است .اقتصاد پایدار و
هوشمند ،خود نیازمند امکانات هوشمند در هر شهراز جمله:
اقتصاد هوشمند ،زیرساخت و ارتباطات هوشمند ،حمل و نقل
شهری هوشمند ،انرژی هوشمند ،دولت هوشمند ،امنیت هوشمند،
سالمت هوشمند ،کسب کار هوشمند و حتی شهروند هوشمند
می باشد.در این استراتژی ،یعنی اقتصاد پایدار بر مبنای شهر
هوشمند که بر اساس نظریه و تئوری سیستم ها بنا شده است،
شهرها به عنوان یک کالن سیستم درنظر گرفته شده و هر شهر از
اجزایی به نام زیرسیستم تشکیل گردیده و این زیرسیستم ها ،در

حقیقت همان سازمان ها ،صنایع ،مردم و دیگر مولفه های شهری
هستند که در راستای رسیدن به هدف نهایی که همان اقتصاد
توسعه یافته و پایدار شهری است ،به صورت منظم و یکپارچه در
ارتباط و تعامل می باشند.
پر واضح است در سایه چنین نگاه سیستمی و یکپارچه به شهر
به عنوان یک کالن سیستم و با در نظر گرفتن سازمانها و صنایع
مستقر در هر شهر به عنوان اجزای تشکیل دهنده شهر و همچنین
با ارتباط منظم و یکپارچه مجموعه ها و مولفه های شهری به
عنوان زیر سیستمهای کالن سیستم شهری است که توسعه علمی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی هوشمند در هر شهر و در نهایت
در هر کشوری اتفاق می افتد.زیرمجموعه ها و زیرسیستم های
شهری با داشتن اهدافی مستقل و مشخص ،به انجام وظایف و
کارکردهای تعریف شده در حوزه ی خود اقدام نموده و در
راستای رسیدن به هدف نهایی کالن سیستم شهر هوشمند ،در
ارتباط و تعامل منظم و یکپارچه هستند.
بنابراین به راحتی میتوان مشاهده نمود که شهر هوشمند دارای
زیرمجموعه ها و مولفه های اصلی زندگی هوشمندنظیرمدیریت
هوشمند شهری  ،انرژی هوشمند،ساختمان هوشمند  ،حمل و
نقل هوشمند،زیرساخت هوشمند،تکنولوژی هوشمند،سالمت و
مراقبتهای بهداشتی هوشمند ،شهروند هوشمند میباشد.در این
شهرها که براساس زیرساخت های زندگی الکترونیک طراحی
می شود ،نیازهای افراد به روشی هوشمندانه و با استفاده از
آخرین فناوری های روز دنیا تامین می شود .اگرچه زیرساخت
های فیزیکی از مهم ترین و ضروری ترین نیازهای توسعه زندگی
شهرنشینی شهرهای هوشمند است ،اما امروزه شهرها بیش از پیش
به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر فناوری های روز دنیا نیاز دارند.
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سامانه  195گوش شنوای شما
شاید شما هم عبارت «دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»
را در تبلیغات اپراتورهای اینترنتی و موبایلی در صداوسیما دیده و شنیده باشید.
ماجرای اجبار شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای موبایلی به استفاده از این عبارت
به بهار  1393برمیگردد .در این زمان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در
جلسه خود با استناد به بند د ماده  5قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات،
دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطالعرسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی
و فناوری اطالعات را بررسی و تصویب کردند.
در این مقطع ،کمیسیون تنظیم اعالم کرد بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات ،لزوم ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف،
ایجاد روالهای هماهنگ و شفاف در تبلیغات و انجام هماهنگیهای الزم با مراجع
ذیصالح در خصوص تبلیغات خدمات پستی ،مخابراتی و فناوری اطالعات این
مصوبه را تصویب و ابالغ کرده است
.بر اساس این مصوبه ،تمامی دارندگان پروانه موظف میشدند در درخواستهای
خود برای تبلیغات اعم از تبلیغات در بیلبوردها ،رسانههای جمعی ،تبلیغات
اینترنتی و امثال آن ،نام کامل شرکت مندرج در پروانه ،شماره پروانه ،مرجع
صدور پروانه ،موضوع پروانه ،قلمرو فعالیت ،شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر
مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطالعرسانی اینترنتی را به نهاد ،سازمان یا
شرکت ارایهکننده تبلیغات ارایه کنند.
به موجب مصوبه مذکور همچنین دارندگان پروانه موظف میشدند در سربرگهای
شرکت و نمایندگیهای مجاز نام کامل شرکت مندرج در پروانه ،شماره پروانه،
مرجع صدور پروانه و شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و
نشانی پایگاه اطالع رسانی اینترنتی خود را اعالم کنند.
اگرچه بسیاری از این موارد ذکرشده در تبلیغات دارندگان پروانه ارایه خدمات
ارتباطی (شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای موبایلی) رعایت نمیشود ،اما همچنان
تنها عبارت «دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در این
تبلیغات قابل مشاهده است.
کاربران میتوانند تمام مشکالت ،ابهامات و اختالفات خود اعم از کم فروشی،
پریدن حجم اینترنت ،پریدن شارژ ،قطعی اینترنت یا موبایل و سایر مشکالت
مربوطه را بهراحتی و از طریق مرجعی مستقل و دولتی پیگیری کنند.

