خبرنامه پیام  GISو SDI
شماره - 71بهار 1391

تهیه کنندگان:
مهندسین پیمان بکتاش ،علیرضا پیرمرادی،
علی جاویدانه و زهرا رضایی
با حمایت و پشتیبانی فنی:
آقای مهندس هادی واعظی
(معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور)
همکاران این شماره:
مهندس پیمان بکتاش ،مهندس علیرضا
پیرمرادی ،مهندس علی جاویدانه،
مهندس زهرا رضائی ،مهندس هما درزی،
مهندس علیرضا امیری ،مهندس رحیم فرندی،
مهندس نقوی ،مهندس علی کریمی
و مهندس علی مدد
گردآوری و ویرایش:
مهندس زهرا رضائی
آدرس :تهران ،میدان آزادی ،خیابان معراج،
سازمان نقشه برداری کشور ،اداره کل GIS
تلفن66071072 - 66071070 :
نمابر66071000 :
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مهندس پیمان بکتاش
مهندس علیرضا پیرمرادی pirmoradi@ncc.org.ir
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نگاهی بر صورت جلسههای شورای ملی
کاربران GIS
تهیه کنندگان  :مهندس پیرمرادی ،مهندس فرندی
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مصوبات یکصد و نود و نهمین جلسه
شورای ملی کاربران GIS

• مق��رر گردید به رش��ته کارتوگراف��ی در تخصص
هیدروگراف��ی ،در جدول فهرس��ت اولویت مدرک
تحصیلی بر حسب تخصص در گروه مهندسی نقشهبرداری،
رتبه 3اختصاص داده شود.
• عنوانهای ذیل در وظایف گروه بررس��ی نقش اطالعات
مکانی و سامانههای اطالعات مکانی در پیشبرد برنامه پنجم
توسعه کشور ،گنجانده شود:
 -1بررسی بندهای برنامه پنجم توسعه کشور که با اطالعات
مکانی (بهصورت زیرساختی و ابزاری) در ارتباط هستند.
 -2تعیی��ن س��ازمانها و دس��تگاههای مرتبط ب��ا بندهای
مشخص شده.
 -3تعریف طرحهایی برای دس��تگاهها بر اس��اس وظایف
آن وزارتخانه در برنامه پنجم توس��عه کشور در ارتباط با
دادههای مکانی.
• مقرر گردید بندهای تعیین شده برنامه پنجم توسعه کشور
که با اطالعات مکانی در ارتباط هس��تند جهت بررس��ی و
مطالعه ،در سایت ش��ورای ملی کاربران ( GISبخش ویژه
اعضا) قرار گیرد.

مصوبات دویستمین جلسه
شورای ملی کاربران GIS

• مقرر گردید جلس��ه بعدی کمیت��ه نرمافزارهای متن باز با
حضور نماینده مرکز تحقیقات مخابرات تشکیل گردیده و
پیشنهاد آن مرکز مطرح و بررسی گردد.
• مقرر گردید در خصوص اجرای طرحهای مربوط به GIS
مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور ،یک یا دو وزارتخانه
به عنوان پایلوت انتخاب گردد.
• مقرر گردید در جلس��ههای آینده ش��ورا ،موض��وع برنامه
راهبردی پنج ساله شورا و بازنگری آن مطرح و بررسی گردد.
• مقرر گردید جلس��ه گروه «بررسی نقش دادههای مکانی
در برنامه پنجم توسعه کشور» برگزار گردد.
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پنج��م پس از بررس��ی در گروه ،ب��ه تایید وزارتخانه یا دس��تگاه
مصوبات دویست و یکمین جلسه
مربوطه برسد.
شورای ملی کاربران GIS
• مقرر گردید زمان ارسال نظرات اعضا در خصوص جدول ارتباط • مقرر گردید در جدول تعیین ش��ده برنامه پنجم توس��عه کش��ور،
وزارتخانهها و دس��تگاهها با مفاد برنامه پنجم توسعه کشور تا ده وزارتخانهه��ا و دس��تگاههایی که متولی دادههای مکانی هس��تند
بهصورت مستقل تعیین گردند.
روز تمدید گردد.
• مقرر گردید نظرها و پیش��نهادهای ارائه شده در خصوص برنامه

گـزارش جلسـههای گروه های کارشناسـی
کاربـران استـان ها GIS

جلس��ههای گروه کارشناس��ی کاربران  GISاستانها در بهار
س��ال  1391در اس��تانهای چهارمحال و بختیاری ،فارس،
هرم��زگان ،مازندران ،کرم��ان و اردبیل برگ��زار گردید و مهمترین
مباحث و مصوبات آنها به شرح ذیل است:
در اس��تان چهارمحال بختیاری در جلس��ه برگزار ش��ده مصوبات
جلسه به شرح زیر است:
• بررس��ی و تصوی��ب طرح پیاده س��ازی پای��گاه اطالعات مکانی
حوزههای آبخیز استان
• پیگیری صدور حکم عضویت برای اعضای گروه کارشناسی
درجلسه برگزار شده در استان فارس مصوبات به شرح زیر است:
• تهیه دفترچه وضع موجود و نیازس��نجی ط��رح ایجاد پایگاه داده
مکانی شهر شیراز
در استان هرمزگان مصوبات جلسه برگزار شده به شرح زیر است:
• تعیین اعضای طرح ایجاد پایگاه داده مکانی شهر بندرعباس

• اظهارنظر اعضا در خصوص نیازسنجی حداکثر تا  15روز آینده
در استان کرمان مصوبات جلسه برگزار شده به شرح زیر است:
• برگزاری دوره آموزشی نرمافزار  ArcGISمقدماتی
• اقدام به چاپ خبرنامه تا آخر فصل بهار
• انجام هماهنگی و ارس��ال اس��تانداردهای تهیه ش��ده به اعضا در
زمینه SDI
در استان اردبیل مصوبات به شرح زیر مطرح شد:
• آق��ای عزیزی (معاون برنامهریزی اس��تانداری) متذکر ش��دند که
دبیر کارگروه آمایش س��رزمین استان ،الزم است نقش فعالتری در
شکلگیری این جلسهها داشته باشند .مقرر شد سازمانها نمایندگان
خود را رسم ًا اعالم نمایند و تداوم جلسهها پیگیری شود .نماینده
مرک��ز آمار نیز اعالم نمود که آمادگی همکاری در زمینه آموزش به
کارشناسان را دارند.

گـزارش کـوتاهی از سومیـن جلسـه کمیـته هماهنگـی SDI
تهیه کننده :مهندس جاویدانه

س��ومین جلس��ه کمیته هماهنگی  SDIم��ورخ  91/1/25در
محل س��ازمان نقش��ه برداری با حضور نمایندگان دستگاهها
برگزار ش��د .در ابتدای جلس��ه آقای مهندس واعظی از دس��تگاهها
جهت استقرار  SDIدر خواست همکاری نمودند .ایشان همچنین از
دس��تگاهها جهت شرکت در همایش  ICMSI 2012دعوت نمودند
و خواس��تند تا گ��زارش فعالیتهای خود را در ح��وزه ژئوماتیک
ارائه نمایند .در ادامه آقای مهندس بکتاش گزارش��ی از فعالیتهای
س��ازمان در حوزه  SDIارائه نمودند ،س��پس مدل مفهومی ش��بکه
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 clearinghouseملی به وسیله مهندس جاویدانه و استاندارد فراداده
ب��رای حداقل مستندس��ازی اطالعات در  SDIبه وس��یله مهندس
قوامی��ان توضیح داده ش��د .در ادامه ژئوپرتال ب��رای اعضای کمیته
به نمایش گذاشته ش��د و وظایف دستگاهها در زمینه استقرار SDI
بیان گردید .در پایان نیز دکتر منصوریان توضیحات تکمیلی را ارائه
نمودند و همچنین دس��تگاههایی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی و
مرکز آمار ایران ابراز تمایل به همکاری بیش��تر با س��ازمان در این
زمینه نمودند.

اخبار داخلی و خارجی

تغـییرهای کلـی در اداره کـل  GISو  SDIسازمـان نقشـه برداری کشـور
و ادارههـای زیـر مجموعـه آن

مدیریت س��امانههای اطالعات مکانی سازمان نقشهبرداری
کشور با به تصویب رسیدن چارت جدید اداری سازمان ،در
خرداد ماه  1391به اداره کل س��امانهها و زیرساختهای اطالعات
مکان��ی تغیی��ر نام یاف��ت .به دنبال ای��ن تغییر و تح��والت در این
مجموع��ه 4 ،اداره با عن��وان و ماهیت جدید کاری ب��ر مبنای کار
کارشناس��ی  GISو  SDIو Applicationهای مرتبط به ش��رح زیر
تشکیل گردید:
اداره هماهنگی طرحهای :GIS

وظایف عمده این اداره به شرح زیر است:
ایجاد هماهنگی بین طرحهایی که با موضوع یکس��ان در س��طح
کش��ور انجام میپذیرد و جلوگیری از چند دستگی و موازیکاری
در این طرحها.
برنامهری��زی جه��ت اج��رای دورهه��ای مختلف آموزش��ی در
راس��تای اهداف کالن مدیریت سامانههای اطالعات مکانی سازمان
نقشهبرداری کشور.
تهی��ه و تنظی��م خبرنامه  GISو  ،SDIتنظی��م مفاهیم تفاهمنامهها
در بخش ش��رح خدمات و نیز انجام فازهای تعیین وضع موجود و
نیازسنجی و تحلیل نتایج طرحهای مختلفی که اداره کل سامانههای
اطالعات مکانی سازمان نقشهبرداری کشور متولی انجام آنها است.
اداره :Geodatabase
وظایفی که بر عهده این اداره گذاشته شده است عبارتند از :ایجاد
و نگهداری پایگاههای داده مکانی  1:25000و .1:1000000
راهان��دازی پایگاهه��ای داده مکانی ش��هری در مراکز اس��تانها،
راهاندازی سرویسهای تحت وب نقشهای با استانداردهای ،OGC
ایجاد  Shapefileو آمادهس��ازی تولیدات س��ازمان ب��رای ورود به
پایگاه داده ،راهاندازی پایگاه داده مکانی سه بعدی 1:25000

اداره طراحی و توسعه کاربردهای :GIS
این اداره نیز جزو ادارههای جدید این مدیرت اس��ت که ماموریت
آن شناس��ایی ،طراح��ی ،پیادهس��ازی ،گس��ترش و هدفمند نمودن
کاربرده��ای  GISدرس��طح وزارتخانهها ،نهادها و س��ازمانهای
مختلف به منظور فراهم نمودن فضای تعامل فنی در بس��تر  SDIو
گس��ترش فرهنگ اس��تفاده از داده های مکانی با استفاده از آخرین
دستآوردهای نوین علمی و نرمافزارهای متن باز با نگاه ملی و نیز
تحقیقات و پژوهش درخصوص اس��تفاده از  RSو تلفیق آن با GIS
به منظور گسترش کاربردهای مختلف و به دنبال آن تهیه و تدوین
دستورالعملها و استانداردهای مورد نیاز می باشد.
اداره زیرساخت داده مکانی و هماهنگی کاربران :GIS
ماموری��ت این اداره اس��تقرار زیرس��اخت داده مکانی در س��طوح
مختلف کش��ور و همچنین پیگیری موردهای الزم جهت اس��تقرار
زیرس��اخت داده مکانی در سطوح مختلف کشور (که در ستاد SDI
مصوب شدهاند) است.
شرح وظایف این اداره عبارت است از:
ش��رکت در جلس��ههای کمیته هماهنگ��ی  SDIو انجام وظایف
محوله
تش��کیل و شرکت در جلسههای شورای ملی کاربران و همچنین
جلسههای کارگروههای شورای ملی کاربران
به روزرس��انی مطالب فنی س��ایت  SDIایران و نیز سایت جدید
شورای ملی کاربران  GISو کمیتههای تحت پوشش آن
پیگیری امور فنی س��تاد راهبری  ،SDIهدایت و راهبری طرحها
و مش��ارکت در طرحهای  SDIایران که توسط بخش خصوصی یا
پژوهشی انجام میشود.
هماهنگی و ش��رکت در جلسههای گروههای کارشناسی کاربران
 GISاستانها
برگزاری و هماهنگی همایشهای منطقهای آموزشی مدیران استانها
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برگـزاری کارگاه آمـوزشی  SDIدر شـرکت مـادر تخصصـی منابع آب ایـران
تهیه کننده :مهندس هما درزی

کارگاه نی��مروزه زیرس��اخت داده مکان��ی ( )SDIدر تاریخ
 91/2/11در محل ش��رکت مادر تخصص��ی منابع آب ایران
برگ��زار ش��د .در این کارگاه که توس��ط خانم مهن��دس محمدی،
کارش��ناس ارش��د اداره  ،SDIبرگزار گردید ،بیش از  60کارشناس
تحت پوشش شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران شرکت نمودند.
در این کارگاه نیمروزه مطالب بس��ته آموزشی  SDIکه توسط اداره

 SDIبرای دس��تگاههای اجرایی تهیه شده بود ،ارائه شد .عنوانهای
کلی ارائه شده شامل:
اهمی��ت دادههای مکانی ،مش��کالت موج��ود در زمینه بهکارگیری
دادههای مکانی ،مفهوم  ،SDIمعرفی ارکان و اجزای  ،SDIبررس��ی
تجربیات کشورهای پیش��رو در زمینه  ،SDIمراتب  ،SDIمدلهای
توسعه  ،SDIبرنامه راهبردی و مدل مفهومی  SDIبود

گـزارش شـرکت در گـردهمآیی مدیـریت اطالعـات مکانـی جهانـی
و نشسـت هیـات رئیسه کمیته دائمـی زیرساخـت اطالعـات مکانـی
بـرای آسـیا و اقیانوسیـه توسـط نماینـدگان سـازمان نقشـهبرداری کشـور
شهر هانگژو ،کشور چین 4 ،الی  6خرداد ماه 1391
تهیه کننده :مهندس امیری

گردهمآیی (فروم) هانگژو
مقدمه

این گردهمآیی با همکاری و مشارکت دبیرخانه مدیریت اطالعات
مکانی جهانی سازمان ملل و سازمان ملی نقشهبرداری و اطالعات
مکانی چین در هتل  Zhejiang Xiziش��هر هانگژو در تاریخ  24و
 25ماه می  2012مصادف با  4و  5خرداد ماه  1391برگزار گردید.
در ای��ن گردهمآی��ی موضوعهای مرتبط با روشهای پیادهس��ازی
منطق��های  GGIMمورد بحث قرار گرفت .البته این موضوع مورد
توجه هیات رئیس��ه  PCGIAPبوده و به طور مداوم به آن پرداخته
شده است.
س��عی ب��ر این ب��ود که ای��ن گردهمآیی بس��تری را جه��ت تبادل
48
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دیدگاهها در مورد سیاس��تهای کلی��دی و موضوعهای فنی و در
نهایت مش��ارکت بهت��ر منطقهای مهیا کند .س��ه مطلب زیر در طی
س��خنرانیهای انجام شده در این گردهمآیی مورد توجه ویژه قرار
گرفت:
الف .توافقهای س��ازمانی الزم در سطح ملی با تاکید بر چگونگی
بهبود همکاری و مشارکت بهتر و وسیعتر در داخل بدنه دولت
ب .دقت و کیفیت دادهها و موضوع ( crowd sourcingجمعآوری
دادهها توسط همه داوطلبان)
( open street mapیکی از طرحهای مشارکتی و داوطلبی دادههای
مکانی) و ( VGIمدیریت اطالعات مکانی مردم گستر)
ج .موضوعهای مرتبط با  GNSS، GPSو سامانههای ژئودتیک و نیز

لزوم و ضرورت منشور اخالقی برای جامعه داده مکانی جهانی.
عالوه بر این ،گردهمآیی مذکور فرصتی را برای بحث در خصوص
روند فعلی در فنآوری اطالعات مکانی فراهم آورد و انتظار میرود
که گردهمآیی مذکور خروجیهای زیر را در پی داشته باشد:
-1انجام شناس��ایی به منظ��ور تنظیم یک دس��تور کار جهت روند
مدیری��ت اطالعات مکانی جهانی پایدار ،مش��اورههای منطقهای و
ملی و پیگیری راهکارهای پیادهسازی مورد نیاز.
 -2درک روزاف��زون موضوعهای کلیدی و دس��تورالعملهایی که
 UN-GGIMو سازمانهای بینالمللی نیاز خواهند داشت.
 -3تواف��ق اولیه ب��ر روی موضوعهای مه��م و همچنین ایجاد یک
نقشه که دس��تورالعملها و راهکارهای پیادهسازی  UN-GGIMرا
حمایت و پشتیبانی کنند.
سخنرانیهای روز پنجشنبه ( 24ماه می)
در مراس��م افتتاحیه سخنرانیهایی توس��ط مدیر دایره آمار سازمان
ملل و دبی��ر  ،UN-GGIMمعاون وزیر منابع و اراضی و نیز رئیس
س��ازمان نقش��هبرداری و اطالعات مکانی چین ،معاون استاندار و
معاون س��ازمان نقش��هبرداری و اطالعات مکانی چین ،انجام شد.
س��خنرانی اصلی نیز توسط معاون سازمان نقشهبرداری چین انجام
ش��د .این س��خنرانی با عنوان توس��عه اطالعات مکانی چین انجام
گرفت و به برنامه س��ریع کش��ور چین برای رف��ع نیازهای فزاینده
مرتبط با دادههای مکانی در چین و در منطقه اش��اره داشت .تمرکز
اصلی این س��خنرانی روی محرکها و راهبردهای سیاس��ت ملی و
نیز انگیزه ها به عنوان راهکارهایی جهت توسعه همکاریهای ملی
و منطقهای در مدیریت اطالعات مکانی قرار داشت .ریاست جلسه
به عهده دکتر  Paul Cheungبود.
در ادامه جلسههای زیر نیز برگزار گردید که به شرح زیر است:
جلسه اول :روندهای آتی در مدیریت اطالعات مکانی
جلسه دوم :روندهای در حال پیدایش در توافقهای سازمانی
جلسه سوم :تشکیل یک چارچوب موقعیتیابی ژئودتیک جدید
در روز جمعه  25ماه می جلسههایی نیز به شرح زیر تشکیل گردید:

جلسه چهارم :بررس��یها و مالحظههای چارچوب تضمین کیفیت
دادهها
جلسه پنجم :مدلهای جدید در اشتراکگذاری و انتشار دادهها
جلس��ه شش��م :مباحثه در مورد منش��ور اخالقی اطالعات مکانی
جهانی
نشست هیات رئیسه PCGIAP

(روز شنبه 26 ،ماه می)

ای��ن نشس��ت مقدم��های ب��ود جهت برگ��زاری نشس��ت دورهای
 UNRCC-APکه قرار است در اوایل پاییز  91در بانکوک (تایلند)
برگزار گردد.

موارد مطرح شده در جلسه نشست هيات رئيسه  PCGIAPبه شرح
زير است:
 -1گزارشهايي براي نوزدهمين UNRCC-AP
 -1-1گزارش فعاليتهاي گروه كاري  1تا 3
در اي��ن بخ��ش رئیسهای گروهه��اي كاري  1ت��ا  3گزارشهاي
فعاليتهاي انجام شده توسط گروههايشان را ارائه كردند .ايران نيز
به عنوان رئيس گروه كاري  ،2گزارش��ي را ارئه نمود .اين گزارش
توس��ط مهندس واعظي ارائه شد و ابتدا تاريخچهاي از فعاليتهاي
انجام شده در نشست هيات رئيسه در تهران در سال  89و مصوبات
آن بيان ش��د .در ادامه مهندس واعظي به پرس��شنامه طراحي شده
توس��ط ايران كه جهت استخراج وضعيت دادههاي مكاني در زمينه
مديريت بحران و به اش��تراكگذاري و تركيب دادهها با كمك س��ه
كش��ور ايران ،اندونزي و چين طراحي ش��ده بود ،اش��اره كرد و از
كشورها جهت تکمیل اين پرسشنامه درخواست همكاري نمود.
سپس دكتر موراكامي (نايب رئيس  )PCGIAPبه اين مطلب اشاره
كرد كه پرسش��نامهاي مش��ابه از طرف  GGIMطراحي شده است
كه قس��متهاي مشتركي با پرس��شنامه طراحي شده توسط گروه
كاري  2دارد .او از كش��ورهاي عضو درخواس��ت نمود ابتدا به اين
پرسشنامه پاسخ داده و آن را براي دبيرخانه ارسال نمايند و سپس
گروه كاري  2قس��متهاي مش��ترك را از پرسشنامه خود حذف
نموده و آن را براي دبيرخانه ارس��ال نماي��د .دكتر  Choنيز به اين
مطلب اشاره نمود كه ارائه گزارشهاي گروههاي كاري در قالب و
س��اختار واحدي كه قب ً
ال در اختيار دبيرخانه قرار گرفته است ،ارائه
شود .سپس گزارشي خالصه از پيادهسازي موردهای تصویب شده
در هجدهمين نشست  UNRCC-APارائه شد.
 -2ارائه برنامه نوزدهمين نشست  UNRCC-APدر تايلند به طور
مختصر
اين برنامه توس��ط دكتر موراكامي ارائه گرديد .او ابتدا تاريخچهای
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از نشس��تهاي انجام ش��ده از س��ال  2009مي�لادي (هجدهمين
 Uدر تايلند) ارائه نمود .سپس نمودار رابطه
نشس��ت  NRCC-AP
مي��ان  PCGIAPو  GGIMرا م��ورد بح��ث ق��رار داد و اهدافي را
ب��راي نوزدهمين نشس��ت  UNRCC-APپيش��نهاد داد و بیان کرد
اولويتبن��دي عنوانه��ا و موضوعهایی كه بايد براي كش��ورهاي
منطقه تعيين شود ،بر مبناي بحثهاي همایشهای قبلي باشد و در
دومين نشس��ت  UNGGIMدر كشور قطر ( )2013مورد بررسي و
بحث بيشتر قرار گيرد.
وی گف��ت تصويب يك قطعنامه جهت تغيير نام  PCGIAPبه نامي
ديگر مرتبط با  GGIMدر نوزدهمين نشس��ت مورد بررس��ي قرار
خواهد گرفت.
پ��س از بح��ث و نظرخواه��ي ،چش��مانداز  GGIMبراي آس��يا و
اقيانوس��يه ( )UNGGIM vision for Asia and Pacificعنواني بود
كه براي نوزدهمين نشس��ت انتخاب ش��د و موضوعهای آن نيز به
صورت زير تعيين شد:
چارچوبهای منابع مرجع ژئودتیک
Geodetic reference frameworks

مدیریت بحران و به اشتراکگذاری دادهها

Data sharing and disaster management
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آرایش سازمانی و مدیریت دادهها در راستای

تحقق SDI

Institutional arrangements and authoritative data (Spatial

)enablement

دكت��ر ( Teoمالزي) رئیس  FIGو دكتر س��ايمون (هنگ كنگ) در
مورد تهيه يك سامانه مرجع منطقهاي تاكيد كرده و اذعان داشتند این
مسئله حتي از  SDIنيز مهمتر است چرا كه امكان به اشتراكگذاري
دادهها را ميان كشورهاي منطقه فراهم ميآورد.
 -3پيش��نهادها و بحث بر روي اصالحيههايي بر روي اس��اسنامه
PCGIAP

در اين بخش كش��ورهاي مختلف از جمله ايران نظرهایشان را در
مورد بندهاي مختلف اس��اسنامه بيان كردند كه برخي از آنها مورد
تائيد قرار گرفت.
در ادام��ه نيز آقای امي��ري (از ایران) توضي��ح مختصري در مورد
كارگاه آموزش��ي  SDI & Disaster Managementكه از  16تا 19
سپتامبر (هفته آخر شهريور  )91در ايران برگزار ميشود ،ارائه نمود
و از كش��ورها خواس��ت چنانچه پيش��نهادي در اين زمينه دارند به
اطالع ايران و دبيرخانه برسانند.
در پاي��ان ،رئيس  PCGIAPاز حضور نمايندگان كش��ورها تش��كر
كرده و خواستار همكاري بيشتر از جانب آنها شد.

