بسمه تعالي
سَهیي جلسِ کارگرٍُ تخصصی سیستنّاي اطالػات هکاًی ( )GISدر راستاي تذٍیي دستَرالؼول استقرار سیستنّاي
اطالػات هکاًی در شْرداري ّاي کشَر در رٍز سِ شٌبِ هَرخ  93/7/8در هحل سالي جلسات طبقِ چْارم سازهاى
برگسار گردیذ .با ػٌایت بِ هَضَع جلسِ ٍ هصَبات جلسِ قبل هبٌی بر پیشرٍي رًٍذ کارگرٍُ بِ صَرت پرٍشُ هحَر ،
لیست فرآیٌذّا در حَزُ ّاي هختلف شْرداري کِ تَسط دفتر برًاهِ ریسي ٍ هذیریت تَسؼِ شْري تْیِ شذُ بَد
،هَرد بررسی قرار گرفت ٍ در حَزُ ّاي فٌی ٍ ػوراًی ،شْرسازي ٍ هؼواري ٍ خذهات ایوٌی ٍ اهذاد رساًی حَزُ
خذهات شْري هَارد بِ شرح زیر بِ ػٌَاى پرٍشُ ّاي پایِ شْري در شْرّاي زیر پٌجاُ ّسار ًفر هَرد تاییذ قرار گرفت:

 )1حَزُ فٌی ٍ ػوراًی:
 هذیریت حفاري درٍى شْري ٍ خسارت
ّ ذایت آبْاي سطحی
 سیستن بر ٍ کف

 )2حَزُ شْرسازي ٍ هؼواري:
 سیستن هذیریت طرح ّاي تفضیلی ٍ هصَبات کوسیَى هادُ5
 سیستن طرحْاي تفصیلی  ،تَسؼِ  ،تؼریض ٍ سیستن طرحاي اجرایی
 هویسي اهالک ٍ تغییر زیربخش آى بِ حَزُ هالی ٍ اداري
 )3حَزُ خذهات شْري ( :بخش خذهات ایوٌی ٍ اهذاد رساًی)
 هکاى یابی ایستگاُ اهذاد رساًی ًظیر آتش ًشاًی
 تْیِ ًقشِ هَضَػی تجْیسات ایوٌی در سطح شْر ٍ هراکس اٍرشاًس
الزم بِ رکر است در ّر کذام از حَزُ ّاي هَرد بررسی ًقطِ ًظراتی راجغ بِ افسٍدى برخی از الیِ اطالػاتی ٍ افسٍدى
کاربري آى در شْرداري هَرد بحث قرار گرفت کِ اّن آى هیتَاى هَارد زیر را ًام برد:
 افسٍدى ًقشِ گسل ّاي شْر بِ طرح تفصیلی
 گرفتي خرٍجی خالفی ساختواى از سیستن شْرسازي
 الیِ قیوت هٌطقِ اي
 افسٍدى ًقشِ ّاي بافت فرسَدُ ،بافت تاریخی ٍ حاشیِ ًشیٌی بِ ًقشِ ّاي پایِ شْري

ٍ ّچٌیي ًوایٌذگاى شْرداري قسٍیي ٍ اصفْاى در خصَص ارائِ تجربیات خَد در شْرّاي زیر پٌجاُ ّسار ًفر جوؼیت
آى استاى اػالم آهادگی ًوَدُ ٍ ًوایٌذُ شْرداري تْراى برگساري یکی از جلسات آتی را در رصذخاًِ برج هیالد
پیشٌْاد کردًذ ٍ بررسی فرآیٌذّاي پایِ دیگر حَزُ ّاي شْرداري بِ جلسِ آتی هَکَل شذ.

