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گزارش جلسه موضوعی فناوریاطالعات

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1در نظر گرفتن افق اصفهان و مقایسه با
وضع موجود
 .2در نظر گرفتن مزیتهای نسبی
اصفهان نسبت به سایر کالنشهرها
 .3مشارکت مدنی مردم در تغییرات سطح
شهر دیده نشده (مثال در مورد چهارباغ)
 .4در مدیریتهای مختلف هوشمندسازی
در نظر گرفته نشده (ایجاد دادههای مورد
نیاز)
 .5دیده نشدن امنیت هوشمند
 .6دیده نشدن نقش مدیریت بحران در
برنامهها
 .7فقدان دادههای مکان محور (کد پستی،
کد ملی و)...
 .8عدم توجه به بحث کدپستی به عنوان
یکی از مهمترین بحثهای فناوری
اطالعات
 .9عدم درک درست از فناوری اطالعات
و توسعه دولت الکترونیک به منظور گذار
از مرحله سنتی به مدرن
 .10نبود ضوابط تشویقی شهرهوشمند در
ساختوساز
 .11مدیریت سنتی عامل جلوگیری از
پیشرفت به سمت هوشمند شدن
 .12بیشترین را پرداخت میکنیم اما سهم
از بودجه کشوری پایین است
 .13عدم استفاده از قراردادهای
خواهرخواندگی با سایر شهرها
 .14شرکتهای دانشبنیان عمدتا
بومی سازی میکنند تا خلق یک ایده
 .15عدم استفاده از خدمات شرکتهای
خارجی مثل هواوی برای توسعه زیر
ساختها
 .16باال رفتن مجوز استقرار دکل که
جلوی توسعه زیر ساختها را میگیرد
 .17سخت گیری بر شرکتهای اپ
نویسی در سطح استان و مهاجرت آنها به
تهران (از جمله گردشگری)

نهاد

ادارهکل فناوری اطالعات و
شبکه دولت استانداری اصفهان

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان اصفهان

ادارهکل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان اصفهان

نماینده

آقای سلطانی

آقای امینی

خانم طاهرزاده
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گزارش جلسه موضوعی فناوریاطالعات

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .18خود شهرک فناوری شیخ بهایی بدلیل
عدم همکاری مخابرات نتوانسته اینترنت
واحدها را تامین کند
 .19عدم امکان تامین سرویسهای ارزان
قیمت
 .20شهرک علمی تحقیقاتی علیرغم
داشتن فیبر نوری در تامین تلفن و اینترنت
مشکل دارد
 .21بنظر میرسد که جایگاه استان بر
اساس آمار ارائه شده درست دیده نشده
است
 .22موازی کاری و اتالف منابع در زمینه
ایجاد زیرساخت (باید مسئول مشخص
شود)
 .23عدم هماهنگی برنامه ریزیهای
بخشی میان سازمان با چنین برنامههایی
(لزوم همراستا شدن و یا در نظر گرفتن
بودجه خاص)
 .24باید یک پالتفرم واحد برای کلیه
مباحث (امنیت سرویس دولت
الکترونیک)داشت .که در قالب شهر
هوشمند امکانپذیر است.
 .25توسعه ناکافی زیرساختها در مناطق
سطح شهر
 .26ضعف زیرساختها ارتباطات بین
المللی
 .27کمبود زیرساختهای نرم
وسختافزاری جهت توسعه
 .28ناهماهنگی بانکهای داده
 .29باید برای افق زمانی خاص
برنامهریزی کرد
 .30بحث جمعیت و بار جمعیتی شهر باید
دیده شود
 .31شهر باید تعریف شود (در قالب خوشه
شهری)
 .32بحث جمعیت  ،مهاجرت و جذب
جمعیت بسیار مهم است .اکنون دیگر
مهاجر فرست شده ایم.
 .33فقدان جذابیت برای شهر اصفهان از
 1380به بعد

نهاد

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

ادارهکل شرکت مخابرات استان
اصفهان

نماینده

آقای باقری

آقای هاشمی

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم افشاری

اصفهان

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری اصفهان

آقای طیب
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گزارش جلسه موضوعی فناوریاطالعات

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .34برنامههای پنج ساله شهرداری مواجه
با اهداف بسیار زیاد و غیر واقعی هستند
 .35برای تحقق اهداف برنامهریزی
مناسب صورت نگرفته و بسیج منابع انجام
نشده است
 .36فناوری اطالعات و ارتباطات
مهمترین ایزار برای توسعه زیر ساخت
فناوری از جمله در زمینه تدوین
 .37اهداف و ارزش های پیشنهادی باید
مشخص شود
 ICT.38محور توسعه در همه زمینه برای
اصفهان
 .39برنامه جامع اگر به صورت ایستا باشد
خود عامل عقبماندگی است
 .40ارتباطات این برنامه با برنامه 1405
چیست
 .41تعیین اولویتهای راهبردی فاوا
(تمرکز بر چند مورد مشخص به عنوان
اولویت )
 .42بستر الزم برای برنامه جامع تامین
نشده است
 .43عدم وجود همافزایی
 .44نقش اصفهان مشخص نیست در
طرحهای باالدست
 .45هزینه نکردن در زمینه زیرساخت
اطالعاتی و هوشمندسازی
 .46اعمال سلیقه مدیریتها در تعیین
نقش برای شهر
 .47عمدتا کمبود منابع مالی مطرح است
 .48مشکل عمده نرمافزار و پلتفرمها
هستند.
 .49فقدان سیاستگذاری مشخص در این
زمینه
 .50در پیاده کردن ،نرم افزارهای اصولی
و اساسی بکار گرفته نمیشوند
 .51عدم تامین هزینه و استفاده از
قراردادی سنتی برای تامین هزینه
پروژههای شهر هوشمند
 .52موازیکاری و در نظر نگرفتن
مطالعات و مصوبات قبلی

نهاد

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری اصفهان

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری اصفهان

معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری اصفهان

نماینده

آقای خلیلیان

آقای ابطحی

خانم پورحیدر
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گزارش جلسه موضوعی فناوریاطالعات

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .53فقدان بستر مناسب برای همکاری
بین سازمانها (تمایل به انحصار اطالعات
در هر سازمان)
 .54عدم امکان بکارگیری پلتفرمهای
یکپارچه در سطح کشور
 .55مشخص نبودن متولی فناوری
اطالعات و ارتباطات در شهرداری
 .56عدم تبادل دادهها و اطالعات و اینکه
نمیدانیم با چه پلتفرمی مبادله میشود.
 .57مشخص نیست چه اطالعاتی میتواند
مبادله شود
 .58نیاز به دیده شدن و ایجاد بستر مناسب
برای کسب و کارهای مجازی
 .59بحث اطالع رسانی و آگاهسازی
 .60بیش از  300درصد افزایش جرایم
اینترنتی
 .61کلینیک تخصصی اینترنت اشیا
 .62عدم حمایت دولتی از بخشهای
خصوصی
 .63خصوصی نداشتیم بلکه خصولتی بوده
که با حمایت شدید دولتی قوانین را دور
میزنند.
 .64استفاده از سیستمهای مستشاری
کشورهای پیشرفته
 .65حمایت مادی و معنوی قوی از
بخشهای خصوصی مستعد تحت نظارت
و حمایت یک کشور پیشرفته
 .66باز کردن فضا برای بخش خصوصی
توسط دولتیها
 .67عدم شناسایی بخشهای خصوصی
مستعد و عدم حمایت از آنها

سازمان پدافند غیرعامل
استانداری اصفهان
معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری اصفهان

مرکز فضای مجازی استان
اصفهان

دانشگاه اصفهان

آقای حمیدیپور

آقای لقایی

آقای سنمار

آقای نادی

7

گزارش جلسه موضوعی فناوریاطالعات

فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1ادارهکل فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری اصفهان
 .2سازمان پدافند غیرعامل استان اصفهان

نماینده
امیرسلطانی
هادی حمیدیپور

 .3ادارهکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان

طیبه طاهرزاده

 .4ادارهکل پست استان اصفهان

محمد پژوهش

 .5ادارهکل شرکت مخابرات استان اصفهان

عباس هاشمی

 .6شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

امیرحسین باقری

 .7اصحاب رسانه (ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان)

مریم کراری

 .8اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

آرش امینی

 .9دانشگاه اصفهان

سعید نادی

 .10معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان

جمشید لقایی

 .11معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان

مینا پورحیدر

 .12سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

حمیدرضا ابطحی

 .13سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

علی طیب

 .14سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

ابراهیم خلیلیان

 .15شهرداری اصفهان (سازمان مطالعات و پژوهش فناوریهای نوین)

مرضیه افشاری

 .16معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .17شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .18شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .19مرکز فضای مجازی استان اصفهان

رامین سنمار
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