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معرفي برنامه توسعه جامع و پروژه ...
رصدخانه شهري

مقدمه
اسكندر مالزي 1يا منطقه اقتصادي جنوب جوهور 2با مساحت  20311كيلومتر مربع در جاده تجاري شرق -غرب و در قلب آسياي
جنوب شرقي واقع شده و از اين لحاظ داراي موقعيتي استراتژيك است .اسكندر مالزي 0كريدور اصلي توسعه ناحيه جنوبي در ايالت
جوهور و يك منطقه ويژه اقتصادي به شمار مي رود كه سه منطقه در جنوب جوهور شامل Kulai 0Johor Bahru District
 Districtو  Pontian Districtو پنج مرجع محلي را دربرمي گيرد (شكل .)1
اين پروژه در  8نوامبر  2116تعريف شد و توسط سازمان توسعه منطقهاي اسكندر )IRDA( 3مديريت مي شود IRDA .در فوريه
 2117به عنوان يك نهاد قانوني تحت دولت فدرال تاسيس شد .اين موسسه به عنوان يك مرجع برنامه ريزي منطقه اي براي اسكندر
مالزي عمل مي كند و ترويج و تسهيل سرمايه گذاري را براي سرعت بخشيدن به توسعه منظم و متعادل در منطقه به عهده دارد
(.)IRDA, 2015b

شكل  -1موقعيت استراتژيك اسكندر مالزي و پوشش جغرافيايي آن
اسكندر مالزي در حال تبديل شدن به توسعه يافته ترين منطقه در جنوب شبه جزيره مالزي است كه در آن زندگي 0سرگرمي0
محيط زيست و كسب و كار به صورت يكپارچه در يك كالنشهر شلوغ گرد هم آمدهاند .انجام كسب و كار در اسكندر مالزي آسان
است 0زيرا طيف وسيعي از كسب و كارهاي تعريف شده و سياست هاي دوستدار مهاجر 4را دارا مي باشد .از زمان راه اندازي آن در
سال  02116اين منطقه به سرعت در حال پيشرفت است و توجه زيادي را به خود جلب كرده و سرمايه گذاري هاي زيادي را از سوي

Iskandar Malaysia
)South Johor Economic Region (SJER
)3 Iskandar Regional Development Authority (IRDA
4 migrant-friendly policies
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معرفي برنامه توسعه جامع و پروژه ...
رصدخانه شهري
سرمايه گذاران داخلي و خارجي جذب كرده است .به همين دليل يك محل استراتژيك براي انجام كسب و كار است .موقعيت
استراتژيك اسكندر مالزي باعث شده است اين منطقه موفق به جذب سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيشتري 0شود.

مروري بر دومين برنامه توسعه جامع ()CDPii 2014-2025
دومين برنامه توسعه جامع 01بازنگري اولين برنامه توسعه جامع ( )2116-2125است كه در آن سنجش عملكرد منطقه به منظور
ارزيابي موفقيت راهبردها و طرحهاي ابتكاري و نيز فهم تاثير سناريوهاي اقتصادي محلي و جهاني در حال تغيير روي اسكندر مالزي
انجام شد .برنامه دوم 0چشم انداز اسكندر مالزي به همراه چارچوب جامع توسعه و نيز مسيرها و جهت گيريهاي راهبردي حامي توسعه
را ترسيم مي كند .اين موارد شامل تمام جنبه هاي توسعه اقتصادي 0اجتماعي و زيست محيطي و نيز چارچوب قانوني و تجاري به
منظور دستيابي به چشم انداز تعريف شده به عنوان كالنشهر قوي و پايدار است .اين برنامه به تدوين خط مشي ها و راهبردهاي
برنامهريزي فدرال و دولتهاي ايالتي كمك مي كند و در موارد مرتبط 0طرح هاي پيشنهادي و خط مشي هاي محلي را در

بافت2

منطقه اي تلفيق مي نمايد (.)IRDA, 2015a
چشم انداز اسكندر مالزي
بر اساس برنامه توسعه جامع 0تا پايان سال  2125انتظار مي رود كه اسكندر مالزي تبديل به «كالنشهري قوي و پايدار با جايگاه
بين المللي» 3گردد .اين چشم انداز براي محقق شدن 0مطابق شكل  2به مولفه هاي اصلي شامل اكوسيستم رشد و چرخه پايداري0
 11مسير راهبردي و  5حركت بزرگ شكسته شده است (.)IRDA, 2015a

شكل  -2چشم انداز اسكندر مالزي و راهبردهاي آن
)Comprehensive Development Plan 2 (CDPii
Context
3 A Strong & Sustainable Metropolis of International Standing
1
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رصدخانه شهري
چرخه پايداري
چرخه پايداري يك اكوسيستم تاب آور و كل گرا داراي سه عنصر اصلي است (:)IRDA, 2015a
 .1استفاده بهينه منابع و استفاده اندك از كربن :از  5مسير راهبردي 21 0جهتگيري كليدي 45 0طرح ابتكاري و 111
برنامه تشكيل شده است.
 .2به اشتراك گذاري ثروت و فراگيرسازي :1از  3مسير راهبردي 11 0جهتگيري كليدي 23 0طرح ابتكاري و  75برنامه
تشكيل شده است.
 .3توليد ثروت :از  3مسير راهبردي 15 0جهتگيري كليدي 42 0طرح ابتكاري و  148برنامه تشكيل شده است.
برنامه توسعه جامع مطابق با چرخه پايداري تنظيم شده است كه در آن اكوسيستم كل گرايي ترويج مي شود كه به توليد ثروت
پرداخته و به طور مساوري از طريق استفاده بهينه از منابع به اشتراك گذاشته مي شود .اين چرخه توجه متوازن به توسعه اقتصادي0
اجتماعي و زيست محيطي دارد .اكوسيستم كل گرا و چرخه پايداري كه دومين برنامه توسعه جامع را راهبري مي كند هم راستا با
چشم انداز اسكندر مالزي است؛ چشم اندازي اميدبخش كه بر تاب آوري به منظور مواجهه با چالشهاي آينده تاكيد مي كند.
پنج تغيير بزرگ
برنامه جامع توسعه شهري اسكندر براي دست يابي به چشم انداز خود پنج تغيير بزرگ 2و  16پروژه كليدي را مطابق جدول  1در
دستور كار قرارداده است (.)IRDA, 2015a
جدول  -1پنج تغيير بزرگ در اسكندر مالزي
عنوان
 .1اسكندر مالزي جامع

زيرعنوان

(بيليون رينگت)

(ميليون دالر)

ايجادشده (نفر)

بخش بهبود مركز شهر جوهور بهرو و
روستاي پاسير گودنگ

1.6

2511

تحول روستاي تانجانگ پلپاس

11

22411

بخش سرمايه گذاري مجدد الركين

1.2

7711

1.31

.0633

1.186

3111

مجموع
 .2سبز كردن اسكندر
مالزي

سرمايهگذاري

سرمايه گذاري

كل مشاغل

باغ شهر اسكندر مالزي

 1فراگيرسازي ( )Inclusivenessبه معناي پذيـرش بـه عنـوان فـردي فراتـر از ناتوانـي 0داشتن روابـط معنـادار و متقابـل 0اشـتغال 0انطباقيابيهاي مناسـب
در زندگـي 0حمايتهـاي رسـمي و غيررسـمي 0و مشـاركت محلـي است ( .) Hall, 2009فراگيرسازي در مقابل مفهوم محروميت و انزوا قرار دارد و در پي آن
است كه همه گروه هاي شهروندان احساس ارزشمندي و مهم بودن در جامعه داشته باشند.
2 5 Big Moves
3
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رصدخانه شهري
تجديد آب حيات

1

1.1.8

511

11.

12.211

1.1

6611

1133.11

1.4133

تنوع اكولوژيكي ناحيه رامسار ()Ramsar

1.14.

1111

مقصد خانواده 0سرگرمي و فراغت

26.5

24811

ميراث 0مسيرهاي فرهنگي و هنري اسكندر
مالزي

2.1

1611

مطالعه و بررسي رودخانه سونگاي جوهور

1.16.5

811

بهبود زيرساختهاي گردشگري

1.1.82

1511

013412

04133

.

22311

 14گره ساحلي

2

احياء كريدور  BRTدر براون فيلد
مجموع
 .3اسكندر مالزي به عنوان
مقصد (گردشگري)

مجموع
 .4بندر اسكندر مالزي

ادغام بنادر
3

مركز تعالي 0پاركهاي تداركات و مراكز
توزيع

11

84311

1.356

2111

143.96

131233

1.167

125

مجموع

33362

109

جمع كل

12.

.13609

بهبود زيرساختهاي تداركات
مجموع
 .5رصدخانه شهري
اسكندر مالزي

رصدخانه شهري اسكندر مالزي

رصدخانه شهري اسكندر مالزي)(IMUO
همانطور كه در دومين برنامه توسعه جامع اسكندر مالزي ) (CDPii 2014-2025مشخص شده است 0برنامه شهر هوشمند
اسكندر مالزي درصدد بهبود كيفيت زندگي عموم مردم و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي به سوي جوامع هوشمند 0متصل و فراگير
از طريق يك اكوسيستم پايدار اقتصادي و فناورانه است .لذا براي رسيدن به اين مهم احداث رصدخانه شهري را براي خود پيش بيني
نموده است.

Living water
Costal nodes
3 Logistics parks
1
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رصدخانه شهري اسكندر مالزي ( 1 )IMUOيك «پنجره واحد» 2است كه در آن اطالعات و داده ها در محيط شهر هوشمند
گردآوري 0نگهداري و تحليل مي شوند 0كه در نهايت به يك پلتفرم تبديل مي شود كه مي تواند داده هاي معتبر مربوطه را به اطالعات
دقيق براي سياست گذاري بهتر و تصميم گيري هاي آگاهانه تبديل كند .اين امر موجب ارتقا و بهبود برنامه ريزي توسعه اي و فضايي0
ارائه سياست هاي عمومي بهتر منطبق با استانداردهاي بين المللي و سياست هاي هماهنگ و فرايندهاي برنامه ريزي بهتر مي گردد.
چارچوب  IMUOدر كميته تصويب و اجراي سازمان توسعه منطقه اي اسكندر )IRDA( 3كه در  25ژوئيه  2116برگزار شد 0مورد
تاييد قرار گرفت IMUO .يكي از تغييرات بزرگ است كه در برنامه ي  CDPii 2014-2025با عنوان تغيير پنجم" :رصدخانه
شهري اسكندر مالزي" بيان شده است و به عنوان مركز داده متمركز 04مركز دانش 05مركز پايش و سنجش 6و خدمات فني مختلف
عمل مي كند IMUO .در مراحل مختلفِ به هم پيوسته از هماكنون تا سال  2125اجرا خواهد شد كه مستلزم مشاركت ذينفعان
مختلف در اين فرآيند است.7
 IMUOدرصدد توليد 0مديريت و تحليل داده ها پيرامون عملكرد اسكندر مالزي در شاخص هاي كليدي شهري و ساير مسائل
موضوعي مربوط به تصميم گيري محلي و پايش جهاني است .بنابراين IMUO 0به اشتراك گذاري داده ها بين مراجع فدرال و ايالتي0
شركت هاي مرتبط با دولت و جامعه را براي ايجاد يك جامعه آگاه 8تنظيم خواهد كرد .در مرحله برنامه ريزي 0پروژه اي در خصوص
"چارچوب رصدخانه شهري اسكندر مالزي" از طريق همكاري بين  0IRDAبرنامه توسعه سازمان ملل ( )UNDPو واحد برنامهريزي
مديريت و تحول اداري مالزي )MAMPU( .تعريف شده است .اين پروژه كه بخشي از سند آن در پيوست  1آمده است 0چارچوبي
را ارائه مي دهد كه شامل تحليل جامع وضعيت 0استراتژي هاي اجرايي و همچنين سياست ها و برنامه هاي عملياتي موردنياز است.
طرح پيشنهادي  IMUOدر راستاي طرح ابتكاري شهر هوشمند اسكندر مالزي ذيل حكمراني هوشمند است كه اطالعات آنالين در
مورد اسكندر مالزي به عنوان يك پلت فرم براي مشاركت عمومي در دسترس قرار مي گيرد .در واقع IMUO 0بايد هسته اصلي در
خصوص اطمينان بخشي درباره تاب آوري و پايداري با فراهم آوردن اطالعات قابل اطمينان و به روز در بخش هاي كليدي شهر باشد
كه از طريق تحقيق 0تحليل و پايش به مديريت مناسب كمك خواهد كرد (.)IRDA, 2015b
ضرورت ايجاد IMUO
فقدان داده هاي سازگار و قابل اعتماد براي:


برنامه ريزي آگاهانه
)Iskandar Malaysia Urban Observatory (IMUO
single window
)3 Iskandar Regional Development Authority (IRDA
4 centralized data center
5 a knowledge hub
6 a monitoring and assessment center
7 http://iskandarmalaysia.com.my/iskandar-malaysia-rolls-initiatives-towards-smart-city-low-carbon-society/
8 informed society
)9 Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit (MAMPU
1
2

5

رصدخانه شهري اصفهان

معرفي برنامه توسعه جامع و پروژه ...
رصدخانه شهري


اندازه گيري خروجي و شاخصهاي شهر ()Hamdan, 2016

اهداف IMUO
هدف رصدخانه شهري اسكندر مالزي 0كار با ذينفعان براي استفاده از داده ها و تحليل آنها به منظور اثرگذاري بر تصميم گيريها
و خط مشي هاي براي «اسكندر مالزي جامع و پايدار» 1از طريق همكاري موسسات و مشاركت بخش عمومي و خصوصي است.
 IMUOاميدوار است يك اقتصاد اطالعات هوشمند 2براي حمايت از رشد قوي و پايدار اسكندر مالزي ايجاد نمايد.
چگونگي دستيابي به اهداف:


همكاري با موسسات در تحليل داده ها براي ارتقاي ارائه خدمات بهتر به جوامع



پيشران حكمراني خوب 0شفافيت و پاسخگو بودن از طريق به اشتراك گذاري اطالعات و داده ها0



ايجاد يك اكوسيستم داده باز كه منجر به نوآوري بخش عمومي و خصوصي شود.

مزاياي ايجاد IMUO


در بخش دولتي :ايجاد تحول در ارائه خدمات بخش هاي دولتي 0شفافيت در تصميم گيريهاي ملي و اندازه گيري
خروجي ها؛



در كسب و كارها :كارامدي و بهبود در سرمايه گذاري و استراتژيهاي كسب وكار؛



در جامعه :جامعه هوشمند و آگاه 0برنامه ريزي و قضاوت بهتر در وظايف روزانه ()Hamdan, 2016

اصول به اشتراك گذاري داده
اصول به اشتراك گذاري داده با هدف هدايت تالشهاي موسسات دولتي براي انتشار «داده باز» 3به شرح زير تدوين شده است:


داده ها بايد حتي المقدور خام باشند.



داده ها بايد به آساني قابل دستيابي باشند.



داده ها بايد براي توليد مشاركتي در دسترس قرار گيرند.



داده ها بايد به شيوه اي زمانمند انتشار يابند.



داده ها بايد به فرمت ماشين خوان به اشتراك گذاشته شود (.)Hamdan, 2016

inclusive and sustainable Iskandar Malaysia
smart information economy
3 Open data
1
2
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كاركردهاي IMUO
ايفاي نقش به عنوان:
 مركز داده كه نقطه كانوني گردآوري 0به روزرساني 0تحليل 0مديريت و انتشار داده و اطالعات درباره اسكندر مالزي خواهد
بود؛
 مركز دانش كه مبناي دانش شهري در مقياس منطقه اي را بهبود مي دهد .همچنين به عنوان مركز ذخيره فيزيكي همه
اسناد مرتبط با برنامه ريزي شهري همچون برنامه هاي محلي 0برنامه هاي ساختار ايالتي و ساير مطالعات عمل خواهد كرد؛
 مركز پايش و سنجش كه پيشرفت اسكندر مالزي در اجراي برنامه دوم توسعه جامع و نيز وضعيت و روندهاي شهري را
پايش خواهد كرد .همچنين «سنجش تاثيرات توسعه» را براي اطمينان از پايداري انجام خواهد داد؛ و
 خدمات فني كه به تدوين ابزارهايي براي نظارت بر برنامه ها و ظرفيت سازي در اجراي خط مشي ها در سطح محلي ياري
ميرساند (.)IRDA, 2015a
مراحل راه اندازي IMUO
تاسيس رصدخانه شهري اسكندر مالزي مطابق شكل  3شامل مراحل زير است (:)IRDA, 2015b

2121-2122
• ارائه خدمات
فني

• توسعه و عملياتي
سازي مركز داده

2123-2125

• ايجاد مالكيت
مشترك
IMUO
2117-211.

2117-2121
• ايجاد مركز داده0
سيستم ها و
اپليكيشن ها

• تدوين طرح
كسب و كار
IMUO
2116-2118

شكل  -3مراحل راه اندازي رصدخانه شهري اسكندر مالزي
.1

تدوين طرح كسب و كار 1كه به عنوان يك طرح و سند اصلي براي كسب مجوز و منابع عمل خواهد كرد :اين طرح شامل
چارچوب سازماني 0راهبرد محصوالت و خدمات 0راهبرد تجاري 0مشاركت و ارتباط 0ظرفيت سازي و نظارت و ارزيابي است
كه متن آن در پيوست  2ارائه شده است.

.2

ايجاد مركز داده 0سيستم ها و اپليكيشن هاي  IMUOكه شامل موارد زير خواهد بود:
Business plan
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مروري بر دورنماي داده هاي موردنياز براي اسكندر مالزي :در اين مرحله منابع داده هاي اوليه و نيز داده هاي ثانويه
موردنياز شناسايي مي شوند.



خط مشي و سيستم مديريت داده ها :مديريت گردآوري داده هاي مكانمند و غيرمكانمند و تبادل داده را دربرمي گيرد
كه بايد با خط مشي هاي ساير متوليان داده هماهنگ باشد.



جمع آوري داده هاي اوليه؛ و



استقرار مركز و زيرساخت داده ها  :در اين مرحله تهيه و آغاز به كار برنامه هاي كاربردي و سامانه ها 0توليد آزمايشي
محصوالت و خدمات و ايجاد يك سامانه مجتمع مديريت داده به منظور تلفيق داده هاي مختلف انجام مي شود.

.3

ايجاد مالكيت اشتراكي  IMUOشامل موارد زير خواهد بود:


معيارهاي بين المللي :1معيارهاي بين المللي در زمينه عملكرد 0فرايند و خطمشيها بررسي و معيارهاي مناسب با
مشورت ذينفعان مشخص شوند.



اهداف عملكردي مشترك :شامل برگزاري نشستهاي مشورتي با ذينفعان به منظور شناسايي اهداف عملكردي مشترك0
شناسايي خدمات فني موردنياز از جانب دولت 0بخش خصوصي و جامعه مدني و نيز تدوين سازوكاري جهت به روزرساني
مستمر اين اهداف.



برنامه ريزي و توسعه منطقه اي :برگزاري نشستهاي مشورتي با ذينفعان جهت شناسايي نتايج 0خدمات فني موردنياز از
سوي بخشهاي مختلف و تنظيم سطوح مختلف مديريت عملكرد.

.4

توسعه و عملياتي سازي مركز داده؛

.5

ارائه خدمات فني.

به طور كلي مراحل توصيف شده در قالب سه بسته در حال اجراست (شكل  .)4هر سه بسته به هم مرتبط هستند و ذينفعان
مختلفي را در فرايند درگير مي سازند .بنابراين استقرار رصدخانه با قصد ايجاد يك نهاد مستقل كه كارهاي مشخص شده در اين سه
بسته را انجام دهد 0اهميت دارد.

شكل  -4بسته هاي سه گانه عملياتي سازي رصدخانه شهري اسكندر مالزي

International benchmarking
8
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بسته اول ( :)0311-0316ايجاد مركز داده


مطالعه داده سنجي و مشاوره محلي درباره ظرفيت آن



گردآوري داده (اوليه و ثانويه) و تحليل فضايي



نظام /نظام كارت امتيازي نظارت بر ايجاد سامانه ها 0نظام تحليل چه مي شود اگر ... 1و غيره



مطالعه نيازسنجي كاربران و طرح ساختاري و عملياتي



استقرار مركز داده IMUO

بسته دوم ( :)0312-0303خدمات و توسعه فني


آموزش و ظرفيت سازي



حمايت فني از مراجع محلي و ساير موسسات



ايجاد نظام پايش و توسعه آن



گزارش دهي و ارزيابي عملكرد



راه اندازي گالري رصدخانه (گالري عمومي)

بسته سوم ( :)0301-0309مركز دانش جهاني


نظام شبكه اي جهاني -2ايجاد سيستمي كه بايد به ساير مراكز مرتبط باشد و در راستاي توسعه پايدار در سطح جهاني
مشاركت كند.



مركز دانش جهاني -3استقرار و مشاركت با مراكز و موسسات بين المللي ()IRDA, 2015a

در حين پيشرفت پروژه رصدخانه شهري 0اقدام به نظارت و ارزيابي فعاليت ها مي شود كه شامل موارد زير است:


پيگيري پيشرفت پروژه :ميزان پيشرفت پروژه در فواصل زماني مشخص بر مبناي دستيابي به خروجي هاي مورد توافق
صورت گيرد.



نظارت و مديريت ريسك :وقايع مرتبط با ريسك هاي پروژه به طور مرتب ثبت شده و تصميمات مديريتي اتخاذ شود.



ارزيابي و يادگيري :آگاهي ها و تجربه هاي به دست آمده در حين انجام پروژه ثبت و به اشتراك گذاشته شده و در ادامه
مسير و توسعه پروژه به كار گرفته شود.



بازبيني و اصالح مسير در صورت لزوم



درجه بندي ساالنه كيفيت پروژه
What- if analysis system
Global network system
3 Global knowledge center
1
2

.
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بازنگري و گزارش دهي ساالنه پروژه :در گزارش ساالنه بايد ميزان پيشرفت كار 0نتايج به دست آمده و مقايسه آنها با نتايج
پيش بيني شده 0درجه كيفيت پروژه 0فهرست به روز شده ريسك ها و ساير موارد الزم قيد شوند (به نقل از عربان و همكاران0
.)13.6

شاخص هاي مورد استفاده
برخي شاخصهاي پيشنهادشده در دومين برنامه توسعه جامع اسكندر مالزي عبارتند از :اهداف توسعه هزاره 0شاخص توسعه انساني0
شاخص شهرهاي قابل زيستن 0شاخص كيفيت زندگي 0شاخص هاي ملي شهري و روستايي مالزي .با اين حال 0در اسناد موجود به
صراحت ذكر نشده است كه كدام شاخصها در رصدخانه شهري اسكندر مالزي مورد پايش قرار مي گيرند (به نقل از عربان و همكاران0
.)13.6
رصدخانه شهري به مديريت و تحليل داده ها پيرامون عملكرد اسكندر مالزي در خصوص شاخصهاي كليدي شهري و ساير مسائل
و موضوعات مرتبط با تصميم گيريهاي محلي و پايش جهاني مي پردازد .در گزارش ساالنه اسكندر مالزي از نمايه هاي 1كيفيت
خدمات 0كيفيت زندگي 0و نمايه اجتماعي نام برده شده است .نمايه اجتماعي اسكندر مالزي 2يك شاخص تركيبي متشكل از  12بعد
به شرح زير است (:)IRDA, 2015b


درآمد و توزيع اقتصادي



آموزش



مسكن



سالمت



محيط زيست



امنيت و ايمني



ارتباطات 0امكانات و حمل و نقل



هنرهاي دستي و فرهنگ



حكمراني دولت



سازمان خانواده



مشاركت اجتماعي و مدني



وحدت و هماهنگي ميان نژادهاي مختلف

Indices
Iskandar Malaysia Social Index
11
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در ابتدا  .4شاخص براي اين نمايه انتخاب شد 0اما به علت محدوديت در دسترسي داده ها به  12شاخص كاهش يافت .انتخاب
اين مجموعه شاخصها از طريق مباحثات فراوان با  26نفر از موسسات دولتي گوناگون صورت گرفت و در سال  2115با خريد

كامل1

داده از تامين كنندگان داده و ذينفعان نهايي شد (.)IRDA, 2015b
فرايند IMUO
فرايند رصدخانه مطابق شكل  5است (.)Hamdan, 2016

شكل  -5فرايند رصدخانه شهري اسكندر مالزي
عناصر فناوري در IMUO
فناوري هاي مورد استفاده در  IMUOمطابق شكل  6مي باشند ()Hamdan, 2016

full buy-in
11
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شكل  -6فناوري هاي مورد استفاده در IMUO
مديريت پروژه و مديريت ريسك
مديريت پروژه
دفتر اصلي /دبيرخانه پروژه در 0 IRDAجوهور بهرو خواهد بود .يك دستيار پروژه براي حمايت از مدير پروژه در نظارت و مديريت
عمليات روزانه پروژه استخدام خواهد شد .يك دفتر ماهواره اي 1در سازمان ملل متحد براي نظارت و مديريت فرايند پايش و ارزيابي
پروژه و نيز تضمين كيفيت و پشتيباني از مديريت پروژه در صورت نياز خواهد بود.
كارايي و اثربخشي هزينه
انتظار مي رود اين پروژه حداكثر تاثير را با استفاده موثر و كارآمد از منابع موجود داشته باشد 0از طريق پيوند دادن توسعه
استراتژيك  IMUOبا طرح عملياتي پيشنهاد شده آن كه از طريق تخصيص بودجه 11امين برنامه مالزي تامين مي شود .اين پروژه
براي تكميل فرايندهاي نهادي (رسمي) به جاي تكثير (مضاعف سازي) آنها طراحي شده است 0از اين رو 0موجب مي شود خروجيهاي
پروژه در سيستم ها و فرايندهاي ملي تلفيق شوند كه مي تواند براي مدت طوالني دوام يابد.
مديريت ريسك
موارد ريسك پروژه 0نوع 0تاثير و احتمال آن و اقداماتي كه مي توان در جهت كاهش آن انجام داد 0در جدول  2توصيف شده است
(.)IRDA, 2016

satellite office
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جدول  -2موارد ريسك پروژه و كاهش آن
توصيف

نوع

جايگزيني كاركنان در  IRDAبر تداوم و پايداري
 IMUOفراتر از چرخه پروژه تاثير مي گذارد.

ساير

ارزش ارز خارجي دالر در برابر رينگيت 1ممكن
است در طول دوره پروژه كاهش يابد.

دولت هاي فدرال و ايالتي مايل به تخصيص مجدد
بودجه هاي دولتي و منابع بالقوه براي مركز داده
و زيرساخت  IMUOبه علت ركود اقتصادي
نيستند.

دولت هاي محلي و ساير ذينفعان مايل به شركت
در  IMUOنيستند كه منجر به ادامه برنامه ريزي
و توسعه منطقه اي غير مبتني بر شواهد و
پشتيباني داده ها و ظرفيت ضعيف براي دستيابي
به اهداف  CDPiiمي شود.
ممكن است در دسترسي به داده ها و آمار اخير و
يا به روز شده پيرامون شاخص هاي مربوطه 0به
ويژه در سطح فدرال 0ايالت 0محلي و شركتها0
چالش هايي وجود داشته باشد.

تخصص در راه اندازي نهادي رصدخانه شهري و
برنامه ريزي مدل كسب و كار 0يك بازار جاويژه
(گوشهاي) 2است كه منجر به انتخاب هاي
محدودي در گزينش كارشناسان مي شود.

مالي

مالي

سياسي

ساير

تاثير و احتمال
احتمال :زياد
تاثير :زياد

احتمال :متوسط
تاثير :متوسط

احتمال :زياد
تاثير :زياد

احتمال :اندك-
متوسط

احتمال :متوسط
تاثير :زياد

اقدامات كاهنده
اطمينان از انتقال دانش 0حمايت با مستندسازي كامل
عملياتي سازي پروژه و تحويل ساختاري به درستي
انجام مي شود.
نياز به نظارت بر نرخ تبادل ارز به طور منظم براي
اطمينان از اينكه بر بودجه پروژه تاثير نمي گذارد 0وجود
دارد .اگر تغييرات بزرگي صورت گيرد 0بودجه بر اساس
آن تنظيم مي شود و توسط  NSCتأييد مي شود.
مشاركت مداوم با ادارات /وزارتخانه هاي مربوط جهت
جذب كمك هاي مالي /بودجه اي كه  IRDAمي تواند
براي استفاده از كمك هاي مالي  /بودجه همكاري كند.
مشاركت با هيئت مديره پروژه به منظور توجه به چالش
هاي تامين مالي عالوه بر به روزرساني هاي مكرر
عملكرد مالي.
تعامالت مداوم با اين ذينفعان مورد نياز است و بايد يك
پروژه پايلوت براي نشان دادن اهميت  IMUOبراي
برنامه ريزي و توسعه منطقه اي ارائه شود.

به برقراري ارتباط با مؤسسات مختلف مانند موسسات
دولتي به خصوص اداره آمار 0دولت هاي ايالتي و محلي0
كسب و كارها 0جامعه مدني و دانشگاه ها 0براي دسترسي
به جديدترين داده هاي مورد نياز موجود و در صورت
لزوم داده هاي تكميل شده با داده هاي اوليه دقيق 0نياز
خواهد بود.
 اطمينان از اينكه قلمروي كار بسيار روشن است؛

احتمال :متوسط
تاثير :زياد

 در انتخاب مشاور بايد ارزيابي دقيق انجام شود.

ringgit
 -2بازار جاويژه ( )Niche marketبخش حاشيهاي كوچكي از بازار است كه بر روي يك نياز يا كاالي ويژه متمركز شدهاست .هدف از بازاريابي جاويژه تمركز
بر تأمين يك كاال يا خدمت براي بخش كوچكي از بازار است كه كاالها يا خدمات موجود نتوانستهاند نياز آن بخش را به خوبي برآورده سازند.

1
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پيوست 1
سند پروژه (IRDA, 2016) IMUO
طراحي رصدخانه شهري براي حكمراني و تحليل داده در اسكندر مالزي

عنوان
پيامدهاي
انتظار

1

مورد پيامد  -1.1خط مشي ها و اقدامات موثر كه فراگيرسازي اجتماعي اقتصادي  0برابري و تاب آوري را ارتقا دهد به
ويژه براي چهار دهك پايين درآمدي مورد پايش قرار مي گيرد.

خروجي مورد انتظار

خروجي  -1موسسات فدرال و ايالتيِ مسئول براي توسعه اقتصادي و شهري 0ظرفيتهاي برنامه ريزي را در طراحي0
اجرا و پايش برنامه ها بهبود مي دهند.

شريك عملياتي

سازمان توسعه منطقه اي اسكندر ()IRDA

توصيف اجمالي

هم راستا با راهبرد شماره  11برنامه مالزي براي حفظ توازن جغرافيايي در رشد منطقه اي به منظور افزايش فراگيري
(شموليت)  ٪41درآمد پايين ( )B40و ساير گروه هاي آسيب پذير 0پروژه رصدخانه شهري اسكندر مالزي ()IMUO
تعريف شده است .اين پروژه يك همكاري  4ساله بين سازمان توسعه منطقه اي اسكندر ( 0)IRDAبرنامه توسعه
سازمان ملل متحد ( )UNDPو واحد برنامه ريزي مديريت و مدرنيزاسيون اداري مالزي ( )MAMPUدر ايجاد
خروجي هاي استراتژيك و هدفمند براي حمايت از يك طرح بزرگتر و در حال اجرا جهت تاسيس  IMUOاست.
هدف اين پروژه كمك به تحقق چشم انداز اسكندر مالزي براي تبديل شدن به يك كريدور پايدار 0جامع و هوشمند
از طريق برنامه ريزي فضايي و سياست گذاري مبتني بر شواهد است .اين پروژه بر اساس چارچوب اهداف توسعه
پايدار ( 0)SDGبر تدوين طرح كسب و كار  0IMUOبررسي چشم انداز داده هاي اسكندر مالزي 0ايجاد خط مشي
مديريت داده  IMUOو ايجاد مالكيت مشترك از طريق فرايند قوي مشاوره و گفتگو با ذينفعان ايفاي نقش مي
كند .خروجي هاي اين پروژه به منظور تقويت  IRDAبه منظور برنامه ريزي بهتر و اجراي برنامه هايي كه بيشتر
در راستاي نياز گروه هاي  B40و آسيب پذير است 0با پيوندهايي به  SDGو همچنين راهنماي  IRDAدر راه
اندازي عملياتي  IMUOعمل مي كند.

تصوير امضاي سند:

socioeconomic inclusion
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پيوست 0
مشاور طرح كسب و كار رصدخانه شهري اسكندر مالزي ،جوهور و كوواالالمپور
منبع :مشاغل سازمان ملل

متحد1

تاريخ انتشار 5 :اكتبر 2116
سازمان -UNDP :برنامه توسعه سازمان ملل متحد
كشور :مالزي
شهر :كوواالالمپور
مكان :جوهور و كوواالالمپور 0مالزي
مهلت ارسال درخواست 26 :اكتبر ( 2116به وقت نيمه شب نيويورك 0اياالت متحده)
نوع قرارداد :قرارداد فردي
سطح سمت :مشاور ملي
زبان مورد نياز :انگليسي
تاريخ شروع (تاريخي كه انتظار مي رود كانديد انتخاب شده آغاز به كار كند) 15 :نوامبر 2116
مدت قرارداد اوليه 12 :ماه
مدت مورد انتظار براي انجام مأموريت 21 :ماه 0كه تا  31ژوئيه  2118پايان يابد.
پيشينه
پروژه رصدخانه شهري اسكندر مالزي ( )IMUOدر راستاي راهبرد شماره  11برنامه جامع كشور مالزي براي حفظ تعادل
جغرافيايي در رشد منطقه اي به منظور افزايش حمايت و پوشش  ٪41از جمعيت داراي درآمد پايين ( 2)B40و ساير گروه هاي آسيب
پذير 0يك همكاري  4ساله بين سازمان توسعه منطقه اي اسكندر ( 0)IRDAبرنامه توسعه سازمان ملل متحد ( )UNDPو واحد

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=68823
the bottom 40% (B40) income
16

رصدخانه شهري اصفهان

1
2

معرفي برنامه توسعه جامع و پروژه ...
رصدخانه شهري
برنامه ريزي و تحول مالزي ( 1)MAMPUدر تدوين خروجي هاي استراتژيك و هدفمند براي حمايت از يك طرح بزرگتر و در حال
اجرا براي ايجاد  IMUOدر سطح منطقه اي 2است.
اين پروژه به تحقق چشم انداز اسكندر مالزي براي تبديل شدن به يك كريدور منطقه اي پايدار 0فراگير و هوشمندانه از طريق
برنامهريزي و سياست گذاري فضايي مبتني بر شواهد كمك مي كند .اين پروژه بر توسعه طرح كسب و كار  IMUOاز طريق فرايند
صحيح 0مشورت و گفتگو با ذينفعان متمركز است .خروجي هاي اين پروژه به منظور تقويت  IRDAبراي برنامه ريزي بهتر و اجراي
برنامه هاي ملي استفاده مي شوند كه بيشتر مناسب نياز گروه هاي  B40و آسيب پذير و مرتبط با اهداف توسعه پايدار ( )SDGsو
همچنين راهنماي  IRDAدر استقرارعملياتي  IMUOاست.
كاركردهاي  IMUOمنجر به نتايجي مي شود كه با دستور كار  0SDGكه مالزي قول پذيرش آن را مي دهد 0پيوند خورده است.
اين رصدخانه به عنوان مركزي ايفاي نقش مي كند كه در آن داده هاي شهري مي تواند به طور جامع تحليل و براي كاربرد در برنامه
ريزي منطقه اي معني دار شود .برنامه آگاهانه توسعه شهري و منطقه اي به نوبه خود مي تواند به رفع فقر 0بهبود خدمات درماني و
كيفيت آموزش 0فراهم آوردن فرصت هايي براي كار مناسب و رشد اقتصادي و كاهش نابرابري ها از طريق برنامه ريزي 0توسعه و
مديريت راهبردي صنعت و زيرساختها كمك كند.
طرح كسب و كار  IMUOبه عنوان طرح عملياتي و همچنين سند اصلي براي كسب تاييد مجوز 3و منابع خود به منظور عملياتي
سازي رصدخانه عمل مي كند .بازتاب اصول چارچوب برنامه توسعه جامع اسكندر مالزي به وسيله طرح كسب و كار  IMUOاهميت
دارد تا به طور مؤثر در تحقق چشم انداز اسكندر مالزي براي تبديل شدن به "كالنشهري قوي و پايدار با جايگاه بين المللي" 0كمك
كند .همچنين طرح كسب و كار  IMUOبايد در چارچوب معاهدات و مقررات زيست محيطي و اجتماعي و اصول و ابتكارات تنظيم
شده بيروني 0در موارد مرتبط پايبند باشد.
پيامد كليدي رصدخانه شهري اسكندر مالزي اين است كه "سياست ها و ابتكارات موثر براي ارتقاء اجتماعي -اقتصادي 0برابري و
تاب آوري به ويژه براي چهار دهك پايين كه از لحاظ مكاني و عملياتي پايش شوند" را داشته باشد .بنابراين 0مشاوره طرح كسب و
كار  IMUOبراي كمك به  IRDAدر تهيه و تكميل سند طرح كسب و كار  IMUOتحت هدايت  IRDAو  UNDPمالزي
مورد نياز است.
وظايف و مسئوليت ها
خدمات مشاوره اي درصدد تهيه طرح كسب و كاري است كه بايد شامل مولفه هايي از جمله موارد زير باشد:
چارچوب سازماني:

)Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU
subnational
3 mandate
1
2
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چشم انداز و ماموريت؛



نوع سازماني؛



مبناي قانوني؛



ساختار اداره و مديريت؛



مديريت منابع انساني.

فرايند برنامه ريزي:


طرح كار بلند مدت()2125-211.؛



برنامه ريزي كاري ساالنه

استراتژي خدمات و محصول:


ايجاد حوزه هاي خدماتي و محصوالت دانشي؛



شناسايي كانال هاي توزيع (انتشار).

استراتژي مالي:


بودجه 2125-211.؛



پيش بيني منابع مالي و درآمد؛



مديريت مالي 0تهيه گزارش و حسابداري؛



هزينه هاي خدمات و محصوالت (در صورت امكان).

مشاركت و ارتباطات:


روابط با ذينفعان؛



برنامه بازاريابي و ارتباطات.

توسعه ظرفيت:


تدوين برنامه و خط مشي يادگيري؛



نيازسنجي ظرفيتها؛



آموزش كاركنان و توسعه فني.

پايش و ارزيابي:


مديريت عملكرد و شاخص ها؛
18
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ريسك سنجي و برنامه مديريت؛



رويههاي تكميلي

مشاور همچنين بايد به عنوان فرد آگاه و محوري براي  IRDA / UNDPدر ارتباط با رصدخانه شهري اسكندر مالزي عمل
كند .اين شامل فعاليت هايي مانند:


شركت در جلسه و بحث با  IRDA / UNDPدر مورد موضوع؛



به عنوان سخنگو و دبير نشست 1در طول مشورت ذينفع؛



همكاري با مدير پروژه در تسهيل برگزاري كارگاه مورد نياز؛



آماده سازي و تكميل طرح كسب و كار  IMUOبه هنگام نياز

روش شناسي:
اين مشاور در مشورت دقيق با بخش رصدخانه شهري  IRDAو  UNDPمالزي مشغول به كارخواهد شد .وي به رئيس پروژه
و مدير پروژه گزارش خواهد داد .روش نهايي كردن خروجي شامل مطالعه كتابخانه اي (اسنادي) 02بحث 0مصاحبه و جلسات با ذينفعان
مربوطه شامل ساير وزارتخانه ها 0دولت ايالت جوهور 0مقامات محلي و ساير آژانس هاي مربوطه است.
خروجي هاي مورد انتظار:
طرح كسب و كار  IMUOبه عنوان يك طرح عملياتي براي به دست آوردن مجوز و منابع خود براي عملياتي سازي رصدخانه
شهري  -نهادي براي تكميل و حمايت از موسسات فدرال و ايالتي مسئول توسعه اقتصادي و شهري براي تقويت سياست مبتني بر
شواهد و حمايت شده توسط داده ها و مشاوره فني در انجام سه وظيفه 0كه شامل بهينه سازي بين المللي 0اهداف عملكردي مشترك0
و برنامه ريزي و توسعه منطقه اي است .به عنوان نمونه 0خروجي هدف براي هر سال به شرح زير است:


 :2116پيش نويس اوليه طرح كسب و كار  IMUOتكميل شد.



 :2117پيش نويس نهايي طرح كسب و كار  IMUOتكميل شد.



 :2118طرح كسب و كار  IMUOتصويب شد.

مدت زمان:
مشاوره از تاريخ  15نوامبر  2116تا  31ژوئيه  2118خواهد بود.
تحويل و زمان بندي:

rapporteur and meeting note-taker
desk research
1.
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مشاور بايد مسئول تحويل 0محتوا 0تصويب طرح كسب و كار با توجه به زمان بندي باشد.
شرايط پرداخت:
اين هزينه پس از اتمام رضايت بخش و پذيرش موارد مورد تحويل توسط  IRDAو  UNDPمالزي قابل پرداخت است 1 ... .و
برنامه زماني پرداخت در قالب پيشنهاد مالي است .لطفا آن را از بخش زير دانلود كنيد.
شايستگي ها
شايستگي هاي عملكردي:


دارا بودن تجربه قبلي در زمينه تدوين طرح تجاري برنامه ها در سطح ملي يا منطقه اي.



دارا بودن دانش درباره پيچيدگي ها و ماهيت دولت هاي فدرال 0ايالتي 0محلي و سازمان هاي دولتي در مالزي و جوهور.



دارا بودن مهارتهاي قوي اقناع كنندگي 0مذاكره و ترغيب كردن.



نشان دادن مهارت هاي تحليلي قوي.



كار كردن هماهنگ و منظم 0با انرژي و نگرش مثبت و سازنده.

توسعه و اثربخشي عملياتي:


توانايي تحليل نيازهاي فني براي ايجاد رصدخانه شهري



مهارتهاي تحليلي قوي.

مديريت و رهبري:


تمركز بر تاثير و نتيجه براي مشتري و پاسخ مثبت به بازخوردها؛



پشتيباني از تيم به طور موثر و نشان دادن مهارت حل اختالف؛



كار كردن هماهنگ و منظم با انرژي و نگرش مثبت و سازنده؛



نشان دادن مهارت هاي ارتباطي شفاهي و نوشتاري قوي؛



برقراري روابط قوي با مشتريان و بازيگران خارجي؛



آرام 0تحت كنترل و خوش اخالق بودن حتي تحت فشار؛



پذيراي تغيير بودن و داشتن توانايي مديريت پيچيدگي ها.

مهارت ها و تجارب مورد نياز

Breakdown
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حداقل مدرك ليسانس در مديريت كسب و كار 0آمار 0برنامه ريزي شهري يا ساير زمينه هاي فني يا علوم داده/
تحليل داده

تجارب حرفه اي


حداقل  5سال تجربه كاري در زمينه تدوين برنامه طرح هاي تجاري در سطح ملي يا منطقه اي؛



تجربه و توانايي نشان دادن ميزان درك از رصدخانه شهري ترجيح خواهد داشت؛



دانش و آگاهي از ايجاد رصدخانه شهري در ساير كشورها ترجيح خواهد داشت.

زبان:
مهارت در زبان انگليسي و باهاسا (زبان مالزيايي)
نحوه ارائه درخواست:


لطفا نامه تأييد عالقه و در دسترس بودن 0فرم پيشنهاد مالي 0فرم  P11و شرايط و ضوابط كلي كه در زير ذكر شده
را دانلود كنيد؛



تكميل نامه تأييد عالقه و دسترسي؛



رزومه شخصي يا فرم سوابق شخصي 0 P11كه نشان دهنده تمام تجارب گذشته از پروژه هاي مشابه 0و همچنين
جزئيات تماس (ايميل و شماره تلفن) متقاضي و حداقل سه ( )3مرجع حرفه اي باشد؛



شرايط و ضوابط كلي را بخوانيد و با آنها موافقت كنيد؛



روي آيكن «درخواست» كليك كنيد و موارد موردنياز را تكميل نماييد؛



شرح مختصري از رويكرد پروپوزال كاري /فني در اين باره كه به چه دليل فرد 0خود را به عنوان مناسبترين گزينه
براي اين مأموريت در نظر مي گيرد و يك روش شناسي پيشنهادي پيرامون چگونگي برخورد و تكميل مأموريت؛
(حداكثر  1صفحه)؛



پيشنهاد مالي (ضميمه دوم) كه نشان دهنده قيمت تمام شده مقطوع كل قرارداد است 0كه با ساختار شكست هزينه
ها 0با توجه به قالب ارائه شده 0پشتيباني مي شود .اصطالح "كل" شامل تمام هزينه ها (هزينه هاي حرفه اي 0هزينه
هاي سفر بين المللي 0هزينه هاي زندگي و غيره) مي شود.



اگر يك متقاضي در يك سازمان  /شركت  /موسسه استخدام شده باشد 0و انتظار داشته باشد كه كارفرماي او يك
پاداش مديريتي پرداخت نمايد در فرآيند آزاد سازي (مرخص كردن) وي براي  UNDPتحت توافقنامه بازپرداخت
وام 0)RLA( 1متقاضي بايد به اين نكته اشاره كرده و اطمينان دهد كه تمام چنين هزينه هايي حسب وظيفه در
پيشنهاد مالي ارائه شده به  UNDPثبت شده است.
Reimbursement Loan Agreement
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براي سفرهاي كاري 0نرخ هاي مستمري معيشت روزانه سازمان ملل متحد ) (DSAبايد نشان دهنده هزينه زندگي
در موقعيت /محل كار باشد.



همه اسناد را در قالب  1فايل  pdfاسكن و سپس آپلود كنيد؛



براي سواالت ايضاحي 0لطفا به  procurement.my@undp.orgايميل بزنيد .آخرين مهلت پرسش ايضاحي است
سه ( )3روز قبل از بسته شدن است .هنگام ارسال ايميل براي سوالهاي ايضاحي 0لطفا " "MyIC / 2016/031را به
عنوان موضوع قرار دهيد.



درخواستهاي ناقص از بررسي بيشتر محروم خواهند شد.

فرم ها و شرايط و ضوابط كلي كه بايد دانلود شوند:


فرم پيشينه شخصي سازمان ملل متحد (:)P11

http://www.my.undp.org/content/dam/malaysia/docs/Procurement/P11%20for%2...


نامه تأييد عالقه و در دسترس بودن:

http://www.my.undp.org/content/dam/malaysia/docs/Procurement/Letter%20of...


قالب پروپوزال مالي:

...http://www.my.undp.org/content/dam/malaysia/docs/Procurement/MyIC%202016


شرايط و ضوابط كلي قرارداد فردي:

...http://www.my.undp.org/content/dam/malaysia/docs/Procurement/General%20C


شرايط و ضوابط عمومي توافقنامه بازپرداخت وام:

...http://www.my.undp.org/content/dam/malaysia/docs/Procurement/Reimbursabl
يادداشت مهم:


اين موقعيت مشاوره فقط به صورت آنالين پذيرفته شده است .ارسال ايميل معتبر نيست.



متقاضي بايد شرايط و ضوابط كلي را بخواند و بپذيرد؛



سيستم آپلود اسناد متعدد را قبول نمي كند .لطفا تمام اسناد را اسكن و در يك ( )1فايل  PDFذخيره كنيد و آپلود
نماييد.
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معرفي برنامه توسعه جامع و پروژه ...
رصدخانه شهري
معيار انتخاب بهترين پيشنهاد :قرارداد به فرد مشاوري داده مي شود كه باالترين امتياز تركيبي را بدست آورده و شرايط و
ضوابط كلي  UNDPرا پذيرفته است .فقط متقاضياني كه پاسخگو و موافق شرايط هستند 0مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
پيشنهادات با استفاده از «روش امتيازدهي تركيبي» مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت در جايي كه:
پيشنهاد فني شامل سوابق تحصيلي و تجربه در مورد وظايف مشابه حداكثر وزن  ٪71را داشته باشد؛
پيشنهاد قيمت  31درصد كل امتيازات را خواهد داشت.
 UNDPمتعهد به دستيابي به تنوع نيروي كار از نظر جنسيت 0مليت و فرهنگ است .افراد از گروه هاي اقليت 0گروه هاي بومي
و افراد داراي معلوليت به همان اندازه تشويق به ارائه درخواست مي شوند .تمام درخواست ها كامالً محرمانه بررسي مي شوند.
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