بسمه تعالي
اٍلیي جلسِ کارگرٍُ تخصصی سیستن اطالعات هکاًی ( )GISدر راستای تذٍیي دستَرالعول استقرار سیستن ّای اطالعات
هکاًی در ضْرداری ّای کطَر در رٍز چْارضٌثِ هَرخ  23/5/22در هحل سالي جلسات طثقِ چْارم سازهاى ترگسار
گردیذ ٍ اّن هَارد هطرح ضذُ تِ ضرح زیر ایفاد هی گردد3
ً تایج حاصلِ از آهارگیری ّای تِ عول آهادُ در هَرد ٍضعیت ضْرداریْای کطَر از هٌظر عکس َّاییً ،قطِ
تٌْگام ٍ  GISرا ارائِ گردیذ ٍتَضیحاتی در خصَظ الساهات تْیِ دستَرالعول ٍاحذ جْت تِ کارگیری ٍ پیادُ
سازی سیستن ّای اطالعات هکاًی در ضْ رداری ّای کطَر ٍ خأل ًاضی از عذم ٍجَد ایي ساهاًِ اظْار گطت .در
اداهِ پاٍرپًَت تْیِ ضذُ تَسط ایي دفتر در دٍ تخص ضاهل الف) جسئیات هرتَط تِ تاًک اطالعات هکاًی ٍ
تَصیفی کالى ضْرّا ٍ اطالعات ضْرداریْای کل کطَر از هٌظر دارا تَدى عکس َّایی ٍ ًقطِ تٌْگام ب)
هراحل پیطٌْادی جْت تذٍیي دستَرالعول تا در ًظر گرفتي هعیارّای علن  ٍ GISتَاًایی ،قاتلیت ٍ ظرفیت
ضْرّای کطَر ،تَسط خاًن هٌْذس گَزل پَر ارائِ گردیذ.
 سپس ّر یک از هذعَیي گسارضی از تجرتیات سازهاًی خَد را در حَزُ  GISضْری ارائِ کردُ ٍ ًقطِ ًظرات
خَد را در هَرد ً حَُ تعاهل آتی خَد تا کارگرٍُ ٍ هراحل پیطٌْادی ارائِ در ضذُ در پاٍرپًَت رکر ًوَدًذ کِ
اّن هَارد تِ ضرح زیر است3
 عذم ارتثاط ٍ تعاهل تیي سازهاًی در ارگاى ّا ٍ سازهاى ّای دٍلتی تا ضْرداری ّا هَجة هتحول ضذى
ّسیٌِ ٍ اتالف ٍقت در تَلیذ اطالعات تکراری ضذُ است.
 عذ م ٍجَد ٍ تِ کارگیری رٍش هٌاسة ٍ کارا ،در تِ رٍز رساًی ًقطِ ّا ٍ اطالعات تْیِ ضذُ در
ضْرداریْا
 ضرٍرت تعاهل ٍ ّوکاری هراکس علوی دعَت ضذُ در ّذایت اهَر فٌی ٍ تخصصی

ّ وچٌیي هقرر گردیذ3
 جلسات ّر سِ ّفتِ یک تار تطکیل گردد .
 دستِ تٌذی ضْرّای ّذف تِ ضرح زیر اًتخاب گردیذ3

 .1ضْرّای تا جوعیت تاالی ً 500/000فر ضاهل  15ضْر
 .2ضْرّای تا جوعیت ً 200/000 _ 500/000فر ضاهل 30ضْر
 .3ضْرّای تا جوعیت ً 100/000 _ 200/000فر ضاهل  43ضْر
 .4ضْرّای تا جوعیت ً 50/000 _ 100/000فر ضاهل  11ضْر
 .5ضْرّای تا جوعیت زیر ً 50/000فر ضاهل 1000ضْر
 در گام ًخست اٍلَیت تٌذی ساهاًذّی ٍ سازهاى دّی ضْرّای تا جوعیت پائیي هَرد تاکیذ قرار
گرفت.
 هقرر گردیذ ضْرداری ّای قن ،تْراى ،اصفْاى ،کرج ،قسٍیي دستَرالعول هالک عول خَد را در
ایي تخص ارائِ ًوایٌذ.
 هقرر ضذ دفتر پیص ًَیس هقذهاتی هَضَع را تْیِ ٍ تذٍیي جْت اظْار ًظر در جلسات ارائِ ًوایذ.

