
 دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه

 آمايش و محيط زيستكارگروه

 استان كرمان GISگروه كاري و كارشناسي 

 «خالصه صورتجلسه»

 : دستور كار جلسه 
 در استان SDIو  GISتعیین خط مشی ها و سیاست های کلی  -1
 استان GISبحث و بررسی در خصوص فعالیت ها و دستور کار گروه کارشناسی کاربران  -2

 شهری و منطقه ای و ادامه فعالیت آنها  GISبحث و بررسی در خصوص سازماندهی مجدد کمیته های تخصصی  -3

 اری کشورارائه گزارش آخرین وضعیت نقشه های داده های مکانی تولید شده استان کرمان توسط سازمان نقشه برد -4
 

 : خالصه مذاكرات 
تشکر و تقدیر از  ضمن کرمانابتدای جلسه جناب آقای مهندس زراعتی سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندری در           

استان در  GISحبیبی و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کارگروه  مهندس حضورنماینده سازمان نقشه برداری کشور جناب آقای
اهمیت و نقش داده های مکانی در برنامه های مربوط به توسعه و عمران استان و جایگاهی که گروه  به بیانسی امین جلسه کارگروه 

 از  فعالیت های که تاکنون این کارگروه انجام داده است پرداخت و در ادامهاستان در این زمینه می تواند داشته باشد  GIS کارشناسی 
سیدن به خروجی در خصوص نر همچنین در ادامه خواستار نقش پررنگ تر و انجسام بیشتر فعالیت های کارگروه شد  ی نمودو قدردان

اری جلسات بیشتر تا آخر سال جاری شدند و تاکید بر شروع فرآیند تولید داده ها توسط دستگاهها برای ترسیم مناسب خواستار برگز
استان  طرح و برنامه ای خاص  جهت سامان   GISدر این زمینه قول دادند در صورتی که کارگروه و  متذکر گردیدندرا آینده استان 

 .مساعدت الزم از سوی معاونت برنامه ریزی ارائه شوددادن به وضعیت مدیریت داده های مکانی در استان داشته باشد اعتبار و
در ادامه جنای آقای مهندس حبیبی با تاکید بر اینکه دستگاهها اطالعات تولیدی خود را در دسترس قرار نمی دهند اجرای طرح        

SDI  و در قالب یک برنامه آموزشی اهمیت  را مطرح کرده SDI در برنامه ریزی  مسائل و راهکارهای مربوط به  سامان دهی آن 

را ضروری دانسته و آمادگی سازمان نقشه برداری کشور را برای اجرای  Clearing Houseانی ایجاد مرکز هماهنگی داده های مک
 .این پروژه در استان را اعالم نمودند

 

 :  مصوبات جلسه

برنامه  31/11/88را در تاریخ منطقه ای اولین جلسه خود   GISو کمیته   11/11/88شهری در تاریخ  GISمقرر گردید کمیته  -1
 .ل دهندریزی و تشکی

 GISکارگروه کارشناسی  توسطدستگاه های اجرایی استان  GIS و   SDIبررسی ، اظهار نظر و تصویب تمامی پروژه های  -2
 .استان 

استان که در این  GISبرنامه ریزی برگزاری سمینار یک روزه جهت مدیران دستگاه های اجرایی عضو گروه کارشناسی  -3
 .زمینه تصمیم گیری شد تا پایان سال جاری این دوره برگزار شود

 بر اساس سرفصل های ارائه شده به نمایندگان دستگاه های اجرایی   GISبرگزاری اولین دوره اموزش  -4
 Clearing Houseایجاد مرکز هماهنگی داده های مکانی فاز اول   استان  SDIطرح اجرای پروژه  و تامین اعتبار  تهیه -1

 .با همکاری بخش خصوصی زیر نظر سازمان نقشه برداری کشور استان کرمان
 

با  GISاستان گزارشی از عملکرد دستگاه تابعه خود در خصوص فعالیت های  GISمقرر گردید نمایندگان عضو کارگروه  -6
 همکاری دبیرخانه تهیه و در جلسات کارگروه ارائه نمایند

 
 

 :تعداد اعضاء ميهمان            22:تعداد اعضاء اصلي حاضر در جلسه             نفر73:تعداداعضاءاصلي 

                                      01/9/0722:    تاريخ جلسه 

      سي ام : شماره جلسه 

 ساعت 2:مدت جلسه 

 معاونت برنامه ريزي استانداري  :محل جلسه 

 



 استان كرمان   GISگروه كارشناسان  01/9/0722اعضا اصلي حاضر در جلسه مورخ  
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 غياب/وضعيت حضور  دستگاه اجرايي نام ونام خانوادگي

 حاضر معاونت برنامه ريزي زراعتيعليرضا  0

 حاضر برداري كشورسازمان نقشه  حبيبييعقوب   2

 حاضر معاونت برنامه ريزي عزت آباديمنصور 7

 حاضر معاونت برنامه ريزي مهرداد محمدي سليماني 4

 حاضر معاونت برنامه ريزي عليرضا بني اسدي 5

 حاضر معاونت برنامه ريزي حميد اميرتيموري 6

 حاضر محيط زيست  آنيتا بابکي  3

 حاضر شمال كرمانشركت توزيع برق  فاطمه محکمي  2

 حاضر سازمان مسکن و شهرسازي حميده معافي 9

 حاضر شهرداري سيرجان محبوبه اسفنديارپور 01

 حاضر معاونت برنامه ريزي  زهرا آرين نمازي 00

 حاضر زمان آموزش و پرورشسا سالجقه... عزت ا 02

 حاضر جهادكشاورزي كرمان علي اسکندري نسب 07

 حاضر اداره كل ثبت احوال  مصطفي خان رمکي 04

 حاضر شركت توزيع برق جنوب  سيد محسن بني فاطمه  05

 حاضر شركت برق منطقه اي كرمان  عليرضا بامري  06

 حاضر اداره امور شهري  عليرضا سعيد  03

 حاضر شركت گاز استان كرمان  حميدرضا صفي زاده  02

 حاضر اداره كل راه و ترابري استان محمد عبدالهي 09

 حاضر شركت سهامي آب منطقه اي علي اصغر احمدي افزادي 21

 حاضر شركت سهامي آب منطقه اي مسعود زاده محمدي 20

 حاضر استانداري حميد ناهيدي 22

 حاضر نيروي انتظامي محمودپارسا2سرهنگ 27

 حاضر شهرداري عباس نظري 24

 حاضر اداره كل حمل و نقل پايانه ها علي كريمي 25

 حاضر ميراث فرهنگي فکور پاس 26

 حاضر شهرک هاي صنعتي سعيد عدالتي 23

 حاضر ثبت اسناد و امالک رضا وهابي 22

 غايب شركت آب و فاضالب روستايي باخاني 29

 غايب دانشگاه شهيد باهنر رنجبر... حجت ا 71

 غايب بهزيستي مريم گلرسان 70

 غايب اطالعات سعيد ساعد 72

 غايب صنايع و معادن هنرمندمهدي  77

 غايب منابع طبيعي  علي پور ابوي 74

 غايب بازرگاني محسن سالجقه 75

 غايب مخابرات زهرا نوري 76

 غايب هالل احمر محمد اشرف گنجوي 73


