
  

 ای از سخنرانی دکتر محمد فرجود خالصه
 

 15دوازدهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر محمد فرجود به میزبانی "عصر امین کارآفیرن"  در تایرخ  
بیان تجبریات مدییرتی خود در ایجاد تحول دیجیتال در فاوای  برگزار گردید. در این جلسه دکتر محمد فرجود به    1401آذرماه  

 گردد.شده در سخنرانی ایشان در ادامه اشاره میشهرداری پرداختند. اهم موارد مطرح 
  ز وزارتخانه نیرو و مسئولیت دارد. ا   3الی    2شهرداری تهران سازمان بسیار بزرگی از نظر اندازه و ابعاد است و به طور متوسط از  

حدود    نظر  نیز  انسانی  دارد.    130نیروی  کارمند  معاونت  9شهرداری  هزار  این  ذیل  دارد،  ادارهمعاونت  که  ها  هستند  هایی 
منطقه دارد که تقیربا خودمختار هستند. باز ذیل مناطق نواحی وجود    22شهرداری    ،وظایف خاص خود را دارند. غیر از آن 

سازمان مدییرت پسماند، سازمان  نشانی،  ت اصلی وجود دارد. مثال سازمان آتشسازمان و شرک  40ها حدود  دارند. در کنار این
سازمان فناوری که من وارد شدم، نیز یکی از    ها هستند.زهرا و ... نمونه این سازمانتاکسیرانی، سازمان اتوبوسرانی، بهشت

فناوریردها بود. برای ستاد شهاین سازمان )فناوری  اری سازمان  عمده کارهای ستاد   IT  اطالعات(،  این سازمان  یعنی    بود. 
می انجام  میبایست  را  نداد.  شهرداری  از  تعدادظباز  فقط  ،ر  اندازه  3800  حدود  شهرداری  به  که  داشت  ی ساختمان 

فاوا ر عهده  افزارهای آن و ... ب ها و نرم، امنیت آنLANهای  ها، شبکههای چندین وزارتخانه است. اتصال این سازمانساختمان
این سیستمبود.   انرژینگهداشت  نیز  می   و زمان  ها  از سازمانبسیار زیادی  هر کدام  عملیات سنگین بود.  حجم  و  های برد 

 مختلف نیز برای خود دنیایی متفاوت داشتند.  
در ابتدا فقط به دنبال  چگونه در حوزه شهرهای هوشمند وارد شود.    فاوا  ای ایجاد شد کهبرای من انگیزه  ،در ورود به این حوزه

ها مطالعه . شهرداری یک بخشی دارد به نام "مرکز مطالعات شهرداری" که در بسیاری از حوزهتعایرف و مطالعات قبلی رفتیم
 ای انجام داده بود. از جمله اینکه شهر هوشمند چیست؟ زه شهر هوشمند نیز مطالعه ودر ح. این سازمان، داشته است

مثال شهر سبز یک تعیرف دارد،  تعیرف در این حوزه وجود دارد.    100مفاهیم حوزه شهر هوشمند بسیار متنوع هست و باالی  
شهر هوشمند نیز ترکیب بسیاری از مفاهیم یعنی    و ...   آور دایرمو حتی تعیرفی برای شهر تاب  شهر پایدار یک تعیرف دیگر دارد 
محور است و محیط زیست و آور،  و ...بود. نسل جدید تعیرف از شهر هوشمند بسیار مردمیشهر سبز، شهر پایدار، شهر تاب

یدتر در نسل جد  تکنولوژی نقش پررنگی داشت اما اکنون   ، حوزهتر شهر هوشمندپایداری در آن بسیار مهم است. در نسل قبل
 خود تکنولوژی میبایست بر محور مشارکت مردم و .. باشد.  یندگومی

جابه همچون  مواردی  میبایست  کنیم،  اشاره  هوشمند  شهرهای  اهداف  به  بخواهیم  و  اگر  مهمMobility  جایی  از  که  تر 
  2018کینزی در سال  مک  ای کهمدییرت ترافیک است، یا پایداری محیط زیست، کیفیت زندگی و ... اشاره کنیم. طبق مطالعه 

اثرات شهر هوشمند انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که    50  مبتنی بر   بینی پیش از  هوشمند دنیا  شهر 
های فنی نیست. انتظارات این است که مثال میزان بیماری کم شود، رفت و آمد خیلی مهم اثرات شهرهای هوشمند تنها بحث

این تحقیق   ،شده مردم در گرفتن خدمات حاکمیتی و دولتی است. در نهایتموثر نیز کاهش زمان صرفهای  است. یکی از بحث
 دهد. درصد کیفیت زندگی افراد را افزایش می 30تا   10سازی شهرهای هوشمند کند که پیادهاشاره می  نکته  به این

های دیگر مورد توجه در شهرهای از جمله حوزهم.  های شهرهای هوشمند را گرفتینیز ما جایزه ساالنه پروژه   2020سال  در  
می کرونا،  هوشمند  مدییرت  به  زیرساختsmart waterتوان  برنامه ،  مدییرت  پایدار،  و  های  نقل  و  حمل  شهری،  یرزی 

ایزو نیز   استاندارد  های هوشمند و امنیت شهری و ... نام برد.و ساختمانهای حمل و نقل، حمل و نقل متصل،  زیرساخت 
 های آن را تشیرح کرده است.یک سند در حوزه شهرهای هوشمند دارد که حوزه

توان  تقیربا میجواب این است که    هاست؟  های دخیل در شهرهای هوشمند کدامیک از فناوریاوریحال سوال اینجاست که فن
 ها در این حوزه دخیل هستند.  ی فناوریگفت که همه

رویم، از نگاه تکنولوژی محور به  به سمت نسل چهارم که میرو هستیم.  در حوزه شهرهای هوشمند نیز ما با چهار نسل روبه
حل  تکنولوژی محویرت اصلی را داشته است. در نسل دوم راه   ، حوزه اولکنیم. مثال در نسل  م محور حرکت میسمت نگاه مرد

است. اما در نسل چهارم   شدهنیز به مردم توجه  توجه شده است. در نسل سوم    ی مردممحور اصلی بوده است و کمی به نیازها
بنابراین، اکثر   .ها پررنگ شده استو نقش آن  ید که افراد در آن دخیل هستندآ مبحث اکوسیستم شهرهای هوشمند پیش می

 های داغ شهرهای پیشرفته دنیا در نسل چهارم است.  بحث 
ها،  حوزه افراد، استراتژی  6ل اگر بخواهیم داستان شهرداری تهران را مطرح کنیم، ابعاد تحول دیجیتال را در  ااز بعد تحول دیجیت

 ها چیست.توان دید وضع ما در سازمانمی دانیم. با این وجود،میساختار، فرهنگ، مشتری، و فناوری 
سیستم در  من  نظر  به  و  است  جدی  بسیار  که  موضوعاتی  از  دولتییکی  دیجیتال  های  تحول  بحث  آن  در  است،    جای  خالی 

راه  کنیم و برای آن حتی نقشه  جدی  ساختاردهی است. ما در فاوا سعی داشتیم تا به این موضوع توجه   یرزی و برنامه  موضوع
 حاصل شد. های زیادیاز دل این مدل نیز برنامه و پروژه و بر اساسآن یک مدل ارائه کردیم.  طراحی کردیم



  

این بحث به این های ملی ما این بحث را ندارند.  بود. اکثپرروژهو نهادها      Governanceیکی از نکات مورد بحث دیگر، موضوع  
در واقع، نهادسازی یکی از    .   کنیم  و ...کنیم، چگونه اجرا میگییرم، چگونه پیاده میچگونه تصمیم می  کند کهنکته اشاره می

 هوشمند است.  موضوعات پررنگ در شهرهای 
ها نیز  آپها بسیار مهم است. در استارتسازی پروژههای رهبری است که در پیادهمسئله مهم دیگر بحث رهبری و انواع شیوه

  که خود مسئله ساز است. ،  گذارند برای توجیه باالدستی و ذینفعان خود نمی  و زمانی  دهد که افراد خیلی وقتتجبره نشان می
 شود. تر انجام میتر شود، بسیاری از تصمیمات سیرعنزدیک   هاآپبه استارت  ر ذهنیتشانگیاگر افراد تصمیم

در پیاده  ما  مثال  دارد.  مفصلی  است که بحث بسیار  قانونی  قانونسازی پروژه چالش بعدی موضوعات  های شهرداری  ها به 
 مند است.  شهای شهرهای هوعالوه بر این، داستان ذینفعان بسیار مسئله مهمی در پروژه خوردیم.برمی

 
 
 

 

 

 

 

 


