ارائه اطالعات مکانی سواحل و بنادر (:)GIS
-۱سامانه  PMOGISسازمان بنادر و دریانوردی کشور را تعریف نمایید؟
سامانه یکپارچه اطالعات مکانی سواحل ،بنادر ودریانوردی کشور ( )PMOGISسامانه ای تحت وب است که کاربر با
استفاده از Browserهای مرسوم می تواند به آن دسترسی پیدا کند .این سامانه با داشتن بیش از  ۳۱۵الیه اطالعاتی
و  ۲۲میلیون رکورد اطالعاتی در کلیه بنادر تجاری کشور توسط اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و
دریانوردی و با همکاری مهندسین مشاور داخلی ایجاد و بصورت مستمر درحال توسعه ،تکمیل و تدقیق می باشد.
-۲امکانات سامانه  PMOGISچیست؟
این سامانه اطالعات مکانی و توصیفی کلیه زیرساختهای موجود در بنادر را شامل بوده و ضمن سرویس تبادل اطالعات
به سایر سامانه های تخصصی موجود در سازمان از ابزارهای کاربردی و مهم اعم از مجوز حفاری و انشعاب گیری ،انجام
تجزیه و تحلیلهای مکانی مختلف و ...برخوردارمی باشد .با بهره گیری از این سامانه ضمن مشاهده آخرین نقشه ها و
تصاویر هوایی بنادر و سواحل کشور اطالعات دقیق توصیفی بطور مستقیم با کلیک بر روی نقشه ها قابل دستیابی می
باشد.
-۳سامانه  PMOGISدر سازمان بنادر و دریانوردی کشور چه اهدافی را دنبال می کند؟
از اهداف اصلی سامانه فوق تجمیع کلیه اطالعات مکان محور زیرساخت ها و تاسیسات روبنایی و زیربنایی بنادر و
دسترسی سریع و به موقع به اطالعات دقیق توصیفی انها می باشد.
-۴چه سامانه های سازمانی با سامانه  PMOGISسرویس تبادل اطالعات دارند؟
سامانه یکپارچه اطالعات مکانی وزارت راه و شهرسازیسامانه های مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ()PMسامانه جامع مدیریت پروژه()CPMSسامانه جامع دریایی ()IMASسایر سامانه ها نیز در دست اقدام می باشند .
-۵آیا سامانه  PMOGISدر کلیه بنادر اصلی و فرعی سازمان بنادر و دریانوردی استقرار یافته است؟
سامانه فوق در  ۱۱بندر اصلی امام خمینی ،آبادان ،خرمشهر ،شهید رجایی ،شهید باهنر ،بوشهر ،لنگه ،چابهار ،امیرآباد،
انزلی ،نوشهر و بنادر فرعی دیلم ،کنگان ،گناوه ،بوالخیر ،خارک ،دیر ،چوئبده ،اروندکنار ،آستارا ،چمخاله ،جاسک،تیاب،
شهیدحقانی ،هرمز ،سیریک ،شادگان ،سجافی ،شیوء و فریدونکنار قابل دسترسی ،ارائه خدمات و ویرایش می باشد.

