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به نیویورک می رود

 صفحه2 ««

بازار منطقه ای در اختیار 
بانک ایران زمین قرار گرفت

 مدیر عامل بانک ایران زمین
خبر داد؛
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بازگشت تراکتور 

پایان اردوی ترکیه

6
 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛

 ضرورت راه اندازی لشکر
مطالبه گری در جامعه

عصرآزادی / س�رویس ورزش�ی: با پایان یافتن اردوی 17 روزه 
تیم تراکتور در ترکیه، کاروان این تیم به کشور بازگشت...

عصرآزادی/ ش�هرام صادق زاده: دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر آذربایجان ش�رقی فلسفه قیام عاشورا را امر به معروف 
و نهی از منکر دانس�ت و گفت: اما وقتی کاری را شروع می کنیم 
تخریب ها ش�روع می شود و برچس�ب ها و تهمت ها به سوی ما 

سرازیر می گردد...

بی تدبیری َمحض
 صفحه  2««

ش��هرها باید محیطی مطمئن و جذاب 
برای س��اکنان و دارای حداقل مش��کالت 
و هزینه ها و ات��الف وقت و حداکثر بهره 
برداری از اراضی و محیط زیست طبیعی 
باشند. قبل از پرداختن به کاربردهای این 
سامانه در حوزه  شهری، دانستن پاره ای از 
مشکالت موجود در خصوص به  کارگیری 
این س��امانه ضروری است. این مشکالت 
عبارتند از: افزایش روزافزون حجم اطالعات 
در امور شهری، پراکندگی اطالعات مکان-
مرجع در داخل شهرداری و سایر ارگان های 
ذیر بط، عدم وجود اطالعات مکان- مرجع 
دقیق، صحیح و به هنگام، عدم هماهنگی 
مناسب درون و برون  سازمانی و مدیریت 
اطالعات ش��هری، عدم وجود اس��تاندارد 
و س��ازوکار سیس��تماتیک، ذخیره سازی، 
به هنگام س��ازی، پردازش، نمایش، کاربرد 
و تبادل اطالعات در مجموعه  ش��هرداری، 
عدم وجود یک تفکر سیستمی و مدیریت 
اطالعات مکانی، گسترش بی رویه  شهرها و 
تغییر کاربری ها و عدم ثبت و ذخیره سازی 
به موق��ع اطالع��ات، عدم  اطالع رس��انی 
دقیق و س��ریع در مورد امکانات، مس��ائل 
و مش��کالت برنامه های مدیریت شهری، 
ع��دم توزیع امکانات متناس��ب ب��ا تراکم 
جمعی��ت ش��هری، ع��دم  دسترس��ی به 
اطالعات دقیق به منظور تعیین هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم اجرای یک پروژه، 
عدم توج��ه کافی به نیازهای اساس��ی و 
درازمدت استفاده کنندگان، وجود گردش 
اطالعاتی نامناس��ب در شهرداری، آنالوگ 
بودن بخش اعظم اطالع��ات و جدا بودن 
اطالعات مکانی و توصیفی در اغلب موارد. 
حجم زی��اد داده ها و کاربردهای روزافزون 
آن ها در انواع برنامه ریزی های ش��هری و 
منطقه ای از یک س��و، و اهمیت پویایی و 

ماهی��ت تغییرپذی��ری 
آن ها در بعضی نظام ها 
از جمله مسائل شهری 
از سویی دیگر، ضرورت 
ابزاره��ای  از  اس��تفاده 
الکترونیک��ی  کمک��ی 
و روش ه��ای نوی��ن را 
مط��رح س��اخته اند. در 
 GIS این زمینه فناوری
به یاری مدیران و برنامه 
ری��زان ش��هری آمده و 
با جم��ع آوری و تلفیق 
اطالعات پایگاه داده های 
معمول��ی، ب��ه وس��یله 
استفاده  و  تصویرسازی 

از آنالیزه��ای جغرافیای��ی، اطالعات��ی را 
برای تهیه  نقش��ه ها فراهم می س��ازد. این 
اطالع��ات به منظور واضح ت��ر جلوه دادن 
رویدادها، پیش بینی نتایج و تهیه  نقشه ها 
به کار گرفته می شوند. بکارگیری سیستم 
اطالع��ات جغرافیای��ی )GIS( در برنامه 
ریزی شهری دارای امتیازهایی است نظیر 
ام��کان مدیریت حجم زیادی از داده ها را 
دارد، اصالح تغییرات داده ها در آن آسان 
است، قابلیت نمایش در فرمت ها و اشکال 
گوناگون به صور مختلف نظیر نقشه های 
کاغ��ذی، رقومی و ... را دارد، اس��تفاده از 
آن برای کاربران مختلف آس��ان اس��ت و 
قابلیت یکپارچه ک��ردن داده های خود را 
با سایر داده ها مانند اطالعات کاداستری، 
اکولوژیکی، داده های اقتصادی، اجتماعی 
 GIS و... دارد. به طور کلی می توان کاربرد
را در حوزه های مختلف ش��هرداری ها در 

موارد ذیل خالصه نمود:
معاونت معماری و شهرسازی

در این حوزه م��ی توان به مکان یابی و 

روی  الزم  محاس��بات 
نقش��ه در هنگام صدور 
پروانه، پایان کار و ارائه 
عدم خالف س��اختمان 
با اس��تفاده از اطالعات 
گ��زارش  مراجعی��ن، 
گیری ه��ای مختلف بر 
اس��اس کاربری امالک 
جهت برنامه ریزی های 
مختلف نظی��ر تعویض 
کارب��ری ها و ... اش��اره 

نمود. 
معاونت حمل و نقل 

و خدمات شهری
در ای��ن ح��وزه نی��ز 
فن��اوری  GIS م��ی توان��د به محاس��به 
و تخصی��ص خودروهای ش��رکت واحد، 
آتش نش��انی، آمبوالنس و حمل زباله به 
مناطق، محاس��به کوتاه ترین راه با توجه 
به پارامترهائی از قبی��ل یک طرفه بودن 
بعض��ی خیابان ها، چراغ های راهنمایی و 
رانندگی مسیر، بسته بودن موقتی برخی 
از مسیرها، کندی حرکت در برخی نقاط 
به علت حجم باالی رفت و آمد و همچنین 
میزان ترافیک در اوقات مختلف شبانه روز،  
محاسبه و تخصیص نقاط کنترل ترافیکی 
با توجه به پارامترهائی از قبیل میزان رفت 
و آمد، تراکم جمعیت، نقاط اصلی ارتباطی 
شهر و ...، توجه به موقعیت گورستان های 
اصلی ش��هر و همچنین گورس��تان های 
اقلی��ت ها در ارائه خدم��ات و مکان یابی 

گورستان های جدید کمک نماید. 
معاونت فنی و عمرانی

کاربردGIS  در این حوزه عبارتس��ت از 
انطباق نقش��ه های اجرائی بر روی نقشه 
های مبنا برای بررس��ی و ب��رآورد هزینه 

طرح عمرانی، بررسی تأثیرات اجرای طرح 
ها ب��ر روی دیگر عوارض پیرامون و تکرار 
این م��وارد با تغییر پارامتره��ا تا حصول 
نتیجه مطلوب مانند اجرای طرح بزرگراه 
ها، پل ها، زیرگذرها و ...و  توجه به مسیل 
ه��ا و قنات ها در ارائه خدمات ش��هری و 

ساخت و سازهای عمرانی. 
سازمان پارک ها و فضای سبز

در خص�وص کارب�رد GIS در ای�ن 
حوزه م�ی توان به موارد ذیل اش�اره 

کرد:
بررس��ی وضعیت فضای سبز شهری بر 
اساس س��رانه و محاسبه کمبودها نسبت 
به حد اس��تاندارد و به دست آوردن محل 
تقریبی برای احداث فضای سبز به منظور 
بهره برداری حداکثری از آن ها، بررس��ی 
وضعیت س��نی و نوع درختان پارک ها و 
تأثیر آن در محیط زیس��ت و تعیین نوع 
درختان مناس��ب نقاط مختل��ف با توجه 
ب��ه عواملی نظیر نوع خ��اک، آب و هوا و 
شرایط محیط زیس��ت، بررسی و تحلیل 
اطالع��ات در مورد مس��ائلی چون تعیین 
گونه های گیاه��ی درختان، درختچه ها، 
گل ه��ا، گیاهان پوشش��ی  و مکان یابی 
و بررس��ی طراحی کاش��ت گیاه در پارک 
ها و تهیه الگوهای رش��د انواع گونه های 
درخت��ی. همچنین یکی دیگر از کاربردها 
و قابلیت های سیس��تم GIS،  شناسایی 
بافت های فرسوده  شهری است. با شناسایی 
بافت های فرسوده و تهیه  نقشه  پهنه بندی 
آن، ع��الوه بر ارائه  آم��ار دقیق، به  موقع و 
قاب��ل اعتماد که با تغیی��ر مدیریت ها نیز 
پایدار اس��ت و امکان برآورد دقیق هزینه، 
تعیی��ن اولویت ها و برآورد زم��ان اجرای 
طرح ه��ای بهس��ازی بافت های فرس��وده  

شهری فراهم می شود.

مقاله

    تهیه و تنظیم : محمدرضا 
ناظرمهر  )کارشناس ارشد مدیریت 

اجرایی – استراتژیک(

نقش سیستم های اطالعاتی جغرافیایی)GIS(  در برنامه ریزی شهری
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»عصرآزادی« از دالیل وقوع بارشهای سیل آسای تابستانی در برخی از مناطق کشور گزارش می دهد؛

رییس مجلس شورای اسالمی به عدم قطع یارانه دارو تاکید کرد 
و گفت: مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
شورای اسالمی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و برخ��ی از نمایندگان  درباره عملکرد وزارت بهداش��ت در نحوه اجرای 
"طرح دارویار" در س��خنگان مجلس گ��زارش و دیدگاه های خود را ارائه 
دادن��د. در ادامه محمدباق��ر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیس��یون 
بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بحث مربوط به دارو 
در کشور بسیار مهم و اساسی است، متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه 

ارز ترجیحی دارو مطرح می شود که همه جا می گویند حذف ارز ترجیحی 
از دارو صورت خواهد گرفت که این غلط ترین حرف ممکنی اس��ت که 
زده می ش��ود. وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه 
دارو و یارانه ه��ا به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، در 
حقیقت یارانه ها به صورت مس��تقیم به خود افراد پرداخت می شود به 
صورتی که ش��رکت های بیمه گذار این یاران��ه را در اختیار بیمار  قرار 
می دهن��د لذا این آرامش باید در جامعه باش��د ک��ه ارز دارو به هیچ 
عنوان حذف نمی ش��ود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین 

سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.

قالیباف:
یارانه دارو 
هیچگاه 
قطع 
نمی شود


