
 

 مهمترين خبرها و دستاوردهامهمترين خبرها و دستاوردها

با توجه به راه اندازي كامل سامانه استعالم حريم برق منطقه اي يزد با نام سـاحـب بـا          
و دفتر حقوقي شركت، اين موضوع طي نامه اي به استانـداري يـزد       GISهمكاري واحد 

جهت انعكاس و ابالغ به دستگاههاي اجرايي استان اعالم شد و مقرر گرديد كه از تاريـخ  
كليه استعالمات حريم بدون مراجعه حضوري از طريق وبسايت شركت به   1400/03/01

و قسمت استعالم حريم، انجام و پاسخ را از همين سامانه دريافـت       yrec.co.ir آدرس
 نمايند.

  GISGISاخبار اخبار   

        نصب و راه انـدازي نسـخـه        نصب و راه انـدازي نسـخـه        نصب و راه انـدازي نسـخـه
Geotajak Geotajak Geotajak 222          و نســـخـــه    و نســـخـــه    و نســـخـــه

بــر بــر بــر       Geotajak Geotajak Geotajak 333آزمــايشــيآزمــايشــيآزمــايشــي
روي سرور برق منطقـه اي    روي سرور برق منطقـه اي    روي سرور برق منطقـه اي    

   يزديزديزد

 حريم حريم حريم سامانه استعالم سامانه استعالم سامانه استعالم معرفي معرفي معرفي
برق منطقه اي يزد (ساحب)  برق منطقه اي يزد (ساحب)  برق منطقه اي يزد (ساحب)  
به اسـتـانـداري و سـايـر            به اسـتـانـداري و سـايـر            به اسـتـانـداري و سـايـر            

   ارگانهاي استانارگانهاي استانارگانهاي استان

        راه اندازي سـامـانـه        راه اندازي سـامـانـه        راه اندازي سـامـانـهSDISDISDI   
   استان  استان  استان  

 تهيه نقشه تهيه نقشه تهيه نقشهCrossCrossCross          شـبـكـه    شـبـكـه    شـبـكـه
انتقال و فوق توزيع با شبكه انتقال و فوق توزيع با شبكه انتقال و فوق توزيع با شبكه 
آب و فاضالب و توزيع بـرق  آب و فاضالب و توزيع بـرق  آب و فاضالب و توزيع بـرق  

   استان يزداستان يزداستان يزد

 تهيه دستورالعمل كدگذاري تهيه دستورالعمل كدگذاري تهيه دستورالعمل كدگذاري
مـطـابـق بـا       مـطـابـق بـا       مـطـابـق بـا             GISGISGISعوارض   عوارض   عوارض   

   PGDSPGDSPGDSدستورالعمل كدهاي دستورالعمل كدهاي دستورالعمل كدهاي 
   شركت مديريت شبكهشركت مديريت شبكهشركت مديريت شبكه

    برگزاري چهل و ششـمـيـن    برگزاري چهل و ششـمـيـن    برگزاري چهل و ششـمـيـن
   GISGISGISجلسه كميته جلسه كميته جلسه كميته 

     بازنگري در روش اجـرايـي     بازنگري در روش اجـرايـي     بازنگري در روش اجـرايـي
در معاونتهـاي  در معاونتهـاي  در معاونتهـاي        GISGISGISبروزرسانيبروزرسانيبروزرساني

 برداريبرداريبرداري   طرح و توسعه و بهرهطرح و توسعه و بهرهطرح و توسعه و بهره

   GISGISGISخبرنامه خبرنامه خبرنامه 
 1400/ 1شماره : 

 استان (زير ساخت داده مكاني)   SDIراه اندازي سامانه 
استان ازسالها قبل برنامه ريزي شده بود ولي اجرايي نشده بود  SDIراه اندازي سامانه 

اسـتـان راه انـدازي و         SDIكه با همت معاونت هماهنگي امور عمراني اسـتـانـداري،      
دستگاههاي مختلف استان، داده مكاني خود را بر روي اين سامانه قرار دادند تا بتـوان    
نسبت به اشتراك گذاري داده ها بدون پرداخت هزينه و صرف زمان ، با اسـتـفـاده از         

 دسترسي به سرويسهاي موردنظر داده هاي ساير ارگانها را دريافت نمود.
 شبكه انتقال و فوق توزيع با شبكه آب و فاضالب و توزيع برق استان يزد Crossتهيه نقشه 

صنعت آب و برق، وزارت نيرو  خواستار ايجاد سـاز و      GISپس از برگزاري سومين همايش 
كاري در شركتهاي تابعه وزارت نيرو در داخل استانها براي به اشتـراك گـذاري داده هـاي       

GIS  گرديد كه در اين راستا، واحدGIS  جلسه بـا     3شركت برق منطقه اي يزد  با تشكيل
شركتهاي آب و برق استان، اشتراك گذاري داده ها را كليـد زد. در       GISحضور نمايندگان 

شبكه انتقال و فوق توزيع با شبكه هاي آب و فاضالب و توزيـع      Crossاين خصوص نقشه 
 تهيه و آماده بهره برداري واحدهاي مختلف شركت گرديد.   GISبرق توسط واحد 

اي يزد شركت برق منطقه  

 معاونت برنامه ريزي و تحقيقات
 وزارت نيرو دفتر برنامه ريزي  فني و برآورد  بار

 بر روي سرور برق منطقه اي يزد Geotajak 3و نصب نسخه آزمايشي   Geotajak 2نصب و راه اندازي نسخه 

 معرفي سامانه استعالم حريم برق منطقه اي يزد (ساحب) به استانداري و ساير ارگانهاي استان

و   Geotajak  2با شـركـت سـافـا، نسـخـه           GISپيرو انعقاد قراداد نرم افزار بومي 
بر روي سرور  Geotajak 3همچنين نسخه ارتقا ء يافته آن به شكل آزمايشي با نام 

برق منطقه اي يزد نصب و قابل استفاده براي همكاران گرديد.دسترسي به نرم افـزار      
Geotajak  با مراجعه به اينترانت شركت و از قسمت سامانهGIS براي همكاران در ،

 دسترس مي باشد .


