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محل جلسه  :سالن اجتماعات مرکز مدیریت بحران شهرداری کرمان
خالصه صورت جلسه :
دستور کار جلسه :
 .4گزارش دبیر کار گروه  GISاستان در خصوص فعالیت های سال جاری گروه کارشناسی  GISاستان
 .4گزارش عملکرد مدیریت بحران استان در خصوص فعالیت های GIS
 .3بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای پروژه  SDIاستان
. 1پیگیری برگزاری دوره اموزشی  GISجهت اعضای گروه کارشناسی  GISاستان
 .5پیگیری انتشار فصلنامه  GISاستان

خالصه مذاکرات :
اولین جلسه گروه کارشناسی  GISاستان با حضور جناب اقای مهرداد محمدی سلیمانی مدیر کل محترم دفتر امار و اطالعات  ،جناب
اقای مهندس علوی مشاور شهردار و رئیس محترم مکز مدیریت بحران شهرداری کرمان  ،سرکار خانم درزی نماینده محترم سازمان
نقشه برداری کشور در گروه کارشناسی GISاستان و همچنین اعضای محترم گروه کارشناسی  GISاستان روز یکشنبه مورخ 14/4/41
ساعت  41صبح در محل سالن اجتماعات با تالوت ایاتی چند از قران مجید برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب اقای مهرداد محمدی سلیمانی مدیر کل دفتر امار و اطالعات ضمن خیر مقدم و تشکر و قدردانی از حضور
اعضای محترم گروه کارشناسی GISاستان گزارش روند فعالیتهای گروه کارشناسی و برنامه های کاری این گروه در سال جاری را در
جلسه ارائه نمودند .وی با بیان این نکته که :
گروه کارشناسی  GISاستان با توجه به تغئیراتی که در وضعیت کارگروهها در شورای برنامه ریزی استان به وجود امده است اکنون
جایگاه قانون ان مشخص و معین می باشد و احکام اعضای اصلی گروه کارشناسی  GISاستان با توجه به برنامه ریزی های بعمل امده و
همچنین معرفی اعضا از سوی دستگاه های اجرایی عضو به زودی صادر و در اختیار انان قرار می گیرد .در ادامه برنامه ها و فعالیت
های مهم گروه کارشناسی  GISاستان که در سال جاری باید برنامه ریزی و اجرا گردد مطرح گردید که یکی از مهمترین برنامه های
گروه کارشناسی  GISاستان در سال جاری بحث  SDIاستان می باشد که باید به صورت منسجم و فعال تر در سال جاری پیگیری و
مقدمات اجرای ان فراهم شود .اجرای SDIاستان به عنوان زیر ساخت پایگاه داده مکانی استان در دو مقیاس شهری و منطقه یکی از
مهمترین فعالیت های سال جاری دفتر امار و اطالعات می باشد و با برنامه ریزی هایی که در این زمینه صورت پذیرفته و همچنین
تعیین اعتبار الزم جهت اجرای آن انشا ا ...در سال جاری برنامه  SIDعملیاتی و اجرا می گردد.
برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های اموزشی بخصوص برگزاری یک دوره دو روزه اموزش  GISبصورت یک کارگاه اموزشی ،
بحث اطالع رسانی از طریق انتشار خبرنامه  GISاستان بر فعالیت ها و پروژه ها  GISکه در استان اجرا می شود از دیگر فعالیت های
مهم سال جاری گروه کارشناسی GISاستان می باشد.
در ادامه جلسه جناب اقای علوی مشاور شهردار و رئیس محترم مرکز مدیریت بحران شهرداری کرمان توضیحات مختصری در
خصوص ساختار و چگونگی ایجاد مدیریت بحران و وظایف ان مطالبی را خدمت اعضای حاضر در جلسه ارائه نمود.
مدیریت بحران استان بعد از زلزله بم طراحی و ایجاد گردیده است این مدیریت در ارتباط با کلیه حوادث و بالیای طبیعی در حال جمع
اوری اطالعات و برنامه ریزی مدیریت این حوادث می باشد .در ارتباط با بحث زلزله نرم افزار کارمانیا خطر را طراحی و اماده
استفاده نموده است که امکانات تحلیل زلزله و مدل سازس چگونگی اتفاق – مدیریت بعد از زلزله را ارائه می نماید.
در ادامه گزارش مفصلی در خصوص این نرم افزار و خطراتی که شهر کرمان را تهدید می کند توسط دو نفر از کارشناسان این
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مدیریت در قالب  POWERPOINTارائه شد.
در ادامه جلسه سرکار خانم درزی توضیحاتی در مورد  SDIبعنوان زیر ساختار اطالعات مکانی با یک بستر توانمند سازی مدیریت
اطالعات مکانی در سطوح مختلف شهری و منطقه ای ارائه نمود و جایگاه سازمان نقشه برداری کشور را در ارتباط با  SDIخاطر
نشان کرد که جایگاه راهبری و تهیه استانداردهای الزم برای اجرای این پروژه  ،مهم می باشد که در حال حاضر استانداردهای باال و
زیر ساخت شبکه در سازمان نقشه برداری کشور تدوین و رو به اتمام می باشد و معاونت برنامه ریزی استان می تواند از این
استانداردها در خصوص اجرای پروژه  SDIاستفاده کند.
در پایان جلسه جناب اقای سلیمانی با تاکید بر اجرای پروژه  SDIپیشنهاد نمودند که این پروژه در قالب چند فاز اجرا شود که در حال
حاضر فاز اول اولویت کاری گروه کارشناسی GISاستان است .این فاز شامل تشکیل کمیته برنامه ریزی  SDIاستان  ،شناخت و نیاز
سنجی ( تحلیل نیازمندیها و تعیین اقالم اطالعاتی ) جهت صراحی  GISمی باشد.
مصوبات جلسه :
 .4مقرر گردید برنامه عملیاتی فاز اول (SDIمطالعات شناخت و نیاز سنجی تحلیل نیازمندیها و تعیین اقالم اطالعاتی مکانی ) در دو
مقیاس شهری و منطقه ای در سال جاری عملیاتی و اجرا گردد.
 .4با توجه به عضویت دو سازمان مردمی ( )NGOدر گروه کارشناسی  GISاستان مرکز اطالعات مدیریت بحران استان به عنوان یکی
از اعضای جدید گروه کارشناسی  GISاستان معرفی می گردد.
 .3مقرر گردید دبیرخانه کارگروه کارشناسی هماهنگی الزم در خصوص برگزاری کارگاه اموزش GISرا در سال جاری را با
دستگاههای ذیربط به عمل اورده و در همین راستا در خرداد ماه اولین دوره مقدماتی  GISرا برگزار نماید که زمان و مکان برگزاری
دوره متعاقبا به صورت کتبی به اطالع اعغا خواهد رسید.
 .1مقرر گردید دبیرخانه گروه کارشناسی با همکاری اعضا نسبت به انتشار فصلنامه  GISاستان در سال جاری اقدام نماید .جهت اجرایی
نمودن فصلنامه اعضا حداثر تا تاریخ  14/3/45فرصت دارند مطالب خود را در قالب ارائه شده به دبیرخانه ارسال نمایند.
 .5مقرر گردید جهت اطالع رسانی و گسترش فعالیتها و اهمیت  GISدر سطح دستگاه های اجرایی استان در روز امار و برنامه ریزی
کارشناسان برتر  GISدستگاه ها معرفی گردند  ،که ساز و کار ان در جلسه بعدی کارگروه مطرح می گردد.
غایبین در جلسه:
 دفتر امور شهری استانداری اداره اطالعات استان پست کرمان شهرداری کرمان منابع طبیعی شمال -شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

