ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ GIS

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ GIS
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ  GISﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﻣﻮرﻫﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﺘﺎدی در ﺧﺼﻮص
اﻧﺘﻈﺎرات در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  ،GISاراﺋﻪ ﮔﺰارش آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺮح و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  97ﺑﺮای  GISﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﺑﻔﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎس  GISدر ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در
ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ داده ﻫﺎ در اﻣﻮرات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺪم اﻓﺰود :ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GISو ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺮ اراﺋﻪ
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان  GISدر اﻣﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت  GISﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻣﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی و زﻟﺰﻟﻪ¬ ﺧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺣﺠﺎم ﮐﺎر و ﺑﺴﺘﻪ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت  GISدر ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮی ﻣﺸﺎور ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GISﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و ﺟﺰﯾﺮه ای ﻧﺒﻮدن داده ﻫﺎ ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ داده ﻫﺎ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺘﺎد را در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ آﻣﻮزش ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ داده ﻫﺎ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GISﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﺳﺎل ﺟﺎری در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ  ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ.
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