سازمان بروامه ي بًدجه کشًر

سازمان وقشه برداری کشًر

مجمًعه قًاویه ي اسىاد باالدستی
صىعت وقشه ي اطالعات مکاوی

زمستان 9911

پظ اس تـییز ٍ تحَالت ًؾَر در عبل  ٍ 92ػشم جذی ًؾَر ثزای عبهبًذّی اهَر  ،ث ب اثالؽ عیبعت
ّبی اهتقبد هوبٍهتی ٍ ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ ،تقَیت هبًَى حذًگبر ،ارائِ احٌبم دائوی ثزًبهِ ّبی
تَعؼِ ٍ تقَیت هبًَى ثزًبهِ ؽؾن تَعظ دٍلت هحتزم ،هقَثبت هبًًَی هزتجظ ثب ثزًب هِ ّب ی دٍاسدُ
گبًِ اهتقبد هوبٍهتی  ،دٍلت الٌتزًٍیي ٍ ثزًبهِ هلی آهبر ً ،یبس ثِ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ٍ ثزًبهِ -
ّبی هزتجظ ثب آى د ر عغح ًؾَر دٍ چٌذاى ؽذُ اعت  .در ایي راعتب در اداهِ ثب هزٍری ثز هقَثبت
هبًًَی كَم ،ارتجبط آى ثب فٌؼت ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ًیش تجییي ؽ ذُ اعت.
سیاست ّا ی اقتصاد هقاٍهتی:
ؽلبف عبسی اهتقبد ٍ عبلن عبسی آى ،فزكِ جَیی در ّشیٌِ ّبی ػوَهی ًؾَر ٍ تَعؼِ ًبرآكزیٌی اس
ًلیذ ٍاصُ ّبی افلی هی ثبؽٌذ .ثؼٌَاى ًوًَِ در ثٌذ  3عیبعت ّبی اهتقبد هوبٍهتی ا ی جبد ثغتز رهبثت
ث ی ي هٌبعن ٍ اعتبًْب ٍ ثِ ًبرگ ی ز ی ظزك ی ت ٍ هبثل ی ت ّب ی هتٌَع در جـزاك ی ب ی هشی ت ّب ی هٌبعن ًؾَر
هَرد تأًیذ هزار گزكتِ اعت .ثذیْی اعت ثزًبهِ ّبی ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی السهِ دعتیبثی ثِ ایي
ّذف در عیبعت ّبی اهتقبد هوبٍهتی اعت .ػالٍُ ثزآى درثٌذ  16ایي عیبعت ّب هَضَع فزكِ جَ یی
در ّش ی ٌِ ّب ی ػوَه ی ًؾَر ثب تأً ی ذ ثز تحَل اعبع ی در عبختبرّب ،هٌغو ی عبس ی اًذاسُ دٍلت ٍ
حذف دعتگبُ ّب ی هَاسی ٍ ؿ ی زضزٍر ٍ ّش ی ٌِ ّب ی سا ی ذ تأ ًیذ ؽذُ اعت .ثذیْی اعت ّذكوٌذی
اػتجبرات ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اس هقبدین ایي ثٌذ عی ب عت ّبی اهتقبد هوبٍهتی اعت .ثؼجبرت ثْتز
عی چٌذ عبل گذؽتِ ثب تـییزات كٌ بٍری ،گغتزُ كؼبلیت ّبی حَسُ هٌْذعی ًوؾِ ثزداری ثِ ًحَی رهن
خَردُ ًِ هٌجز ثِ رؽذ دٍثبرُ ًبری در ایي حَسُ ؽذُ اعت .تْیِ ًوؾِ كبهذ دهت ّبی السم اس رٍی
تقبٍیز هبَّارُ ای یب تَلیذ ًوؾِ ثِ رٍػ ّبی ه غ ت وین سهیٌی ٍ ثذٍى اتقبل ثِ ؽجٌِ ًوبط هجٌبیی
ًؾَر اس هؾٌالت جذی در ایي ثخؼ اعت ًِ ثب اجزای فحیح ٍ ثوَهغ ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍسرعبًی
ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِ ثزداری ٍ ّوچٌیي عزح دادُ ّب ی
هٌبًی ایي هَضَع ثِ ؽذت تحت ًٌتزل خَاّذ ثَد .چٌبًچِ عبیز ثٌذّبی عی بعت ّبی اهتقبد
هوبٍهتی هَد تَجِ هزار گی زد .ثبلؾ ثز  37درفذ ثٌذّب ٍ هَاد عیبعت ّبی اهتقبد هوبٍهتی جْت
تحون ً ،یبسهٌذ ثزًبهِ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اعت.
سیاست ّا ی ابالغی برًاهِ ششن تَسعِ:

ثب هغبلؼِ هَاد هختلق عیبعت ّبی ًلی ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ ،ثٌذ ّبی ، 30 ، 24 ، 23 ، 21 ، 20 ، 19 ، 13
 ًِ 77 ٍ 67 ، 55 ، 52 ، 50 ، 49 ، 48 ، 40 ، 34 ، 32 ، 31ثِ ًٌبتی اس هجیل تَعؼِ رٍعتب یی ًؾَر  ،توغ ی ن
ًبر ٍ تؼ یی ي ًوؼ هل ی در هٌبعن ،اعتبى ّبًَ ،اح ی ٍ عَاحل ٍ جشا ی ز ًؾَ ر ،اكشای ؼ عْن اًزص ی ّبی
تجذ ی ذپذ ی ز ٍ ًَ ی ي ٍ گغتزػ ً ی زٍگبُ ّب ی پزاًٌذُ ٍ ًَچي هو ی بط  ،تَعؼِ دٍلت الٌتزًٍیي،
تَعؼِ اهتقبد دریبی یَّ ،یت ثخؾی ثِ عیوبی ؽْز ٍ رٍعتب ،تَعؼِ ثجت رعوی اعٌبد ٍ اهالى،
تَعؼِ ؽجٌِ ّب ی اعالػبتی ًؾَر ،تَعؼِ فٌؼت گزدؽگزی ٍ اعتبًذارد عبسی اؽبرُ دارد ًِ ثزًبهِ -
ریشی ثزای توبهی ایي هَارد ثذٍى ٍجَد ًوؾِ ٍ دادُ ّب ی هٌبًی هَكویت آهیش ًخَاّذ ثَد .ثب تَجِ ثِ
هَارد اؽبرُ ؽذُ ً شدیي ثِ  24درفذ هَاد ٍ ثٌذّبی عیبعت ّبی ًلی ثزًبهِ ؽؾن ،جْت تحون ٍ
هَكویت در اجزا ًیبسهٌذ ثزًبهِ هٌبعت در حَسُ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اعت.
قاًَى تاسیس سازهاى ًقشِ برداری كشَر
هغبثن هبدُ  1هبًَى تأعیظ عبسهبى ًوؾِ ثزداری ًؾَر ،ایي هجوَػِ ثوٌظَر تْیِ ًوؾِ ًل ًؾَر ٍ
ثزای تغجین ػولیبت ًوؾِ ثزداری ًِ ثَعجلِ ًلیِ هَعغبت ٍ دٍایز دٍلتی در توبهی ًؾَر اًجبم هی -
ؽَد ،ایجبد ؽذُ اعت .در اداهِ ٍظبیلی اس هجیل اجزا ی ػول ی بت ًوؾِ ثزدار ی ثشرٍ هو ی بط عزح ّبی
ػوزاً ی ٍثجت ی ٍ تْ ی ِ هوذهبت ٍ اجزا ی ًوؾِ ثزدار ی اهالى اس عز ی ن ػٌغجزدا ری َّا یی ٍ تجذ ی ل آى
ثِ ًوؾِ ًیش هَرد تأًیذ هزار گزكتِ اعت .ثذیْی اعت ٍظبیق پیؼ ثیٌی ؽذُ ثزای عبسهبى در هبًَى
تأعیظ ثز پبیِ تأهیي ًیبس ّبی ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ثَدُ ٍ ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی
هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِثزداری ًیش در راعتبی ٍظبیق هبًًَی عبسهبى ٍ ًیبس ّبی ًؾَر
اعت.
قاًَى اًتساع سازهاى ًقشِ بردار ی از ٍزارت دفاع هل ی ٍ الحاق آى بِ سازهاى برًاهِ ٍ
بَدجِ
هغبثن هبدُ ٍاحذُ ایي هبًَى ،ثِ هٌظَر توزًش ًل ی ِ كؼبل ی ت ّب ی ًوؾِ ثزدار ی ٍ جـزاك ی ب یی در عغح
ًؾَر ٍ جلَگ ی ز ی اس دٍثب رُ ًبر ی ٍ ا ی جبد ی ٌٌَاخت ی در تْ ی ِ ًوؾِ ٍ اعتبًذاردًزدى ًل ی ِ ػول ی بت
ًوؾِ ثزدار ی ٍ جـزاك ی ب یی در عغح ًؾَر ٍ تأه ی ي ً ی بسهٌذ ی ْب ی ًوؾِ ثزدار ی ػوَه ی ٍ جـزاك ی ب یی ًل ی ِ
عبسهبًْب ی دٍلت ی اس تبر یخ تقَ ی ت ا یي هبدُ ٍاحذُ عبسهبى هغتول ی ثِ ًبم " عبسهبى ًوؾِ ثزداری

ًؾَر " ٍاثغت ِ ثِ عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ تؾٌ ی ل ؽذُ اعت .ثؼجبرت ثْتز عِ ّذف افلی در ایي هبًَى
دًجبل ؽذُ اعت ،توزًش كؼبلیت ّبی ًوؾِ ثزداری یب ثب ػٌَاى ثْتز ّذكوٌذی اػتجبرات ایي حَسُ،
حلظ ًیلیت ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ٍ جلَگیزی اس دٍثبرُ ًبری ٍ ًبّؼ ّشیٌِ ّبی ػوَهی
ًؾَ ر .ثب ا یي تَضیح اكشایؼ ا ػتجبرات ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت
هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِثزداری هقذام ثبرس ًبّؼ ّشیٌِّبی ًؾَر ٍ عبهبًذّی اػتجبرات ًوؾِ ٍ اعالػبت
هٌبًی اعت.
اساسٌاهِ سازهاى جغرافی ا یی ً ی رٍّای هسلح
هغبثن هلبد هبدُ  1ایي ه بًَى ،عبسهبى جـزاك ی ب یی ً ی زٍّب ی هغلح ثب ّذف تْ ی ِ ٍ تأه ی ي ًوؾِ ّب ی ًظبه ی
ٍ هزس ی ًؾَر ٍ ارائِ خذهبت جـزاك ی ب یی هَرد ً ی بس ً ی زٍّب ی هغلح  ،ثِ فَرت هؤعغِ دٍلت ی ٍاثغتِ
ثِ ٍسارت دكبع ٍ پؾت ی جبً ی ً ی زٍّب ی هغلح تؾٌیل ؽذُ اعت .ثذیْی اعت ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی
حبفل اس ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ثغَر هغتوین در تْیِ ًوؾِ ّبی ًظبهی ٍ
هزسی هَثز ثَدُ ٍهبثل ثْزُ ثزداری اعت.
هادُ  64قاًَى برًاهِ پٌجن تَسعِ
هغبثن ثٌذ ّـ هبدُ  46هبًَى ثزًبهِ پٌجن تَعؼِ ،عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ ًؾَر هَظق ثِ ایجبد ٍ
تَعؼِ سیز عبخت هلی دادُ ّبی هٌبًی(  ) NSDIدر عغَح هلی تب هحلی هی ثبؽذ .ثذیْی اعت السهِ
ایجبد ٍ تَعؼِ سیز عبخت هلی دادُ هٌبًیٍ ،جَد ًوؾِ ّبی ثِ رٍس ٍ پبیگبُ اعالػبت هٌبًی هلی
اعت ًِ ایي هَضَع در ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبیهٌبًی پیؼ ثیٌی ؽذُ اعت .ػالٍُ ثز آى
در ردیق  1اس ثٌذ ٍ ّویي هبدُ اس هبًَى ،هَضَع ایجبد پبیگبُ اعالػبت هٌبًی حوَهی ثب ّوٌبری عبسهبى ًوؾِ
ثزداری ًؾَر تأًیذ ؽذُ اعت ًِ ایي اهز هْن جش ثب اكشایؼ ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی
هیغز ًخَاّذ ؽذ.
هادُ  55ق اًَى برًاهِ پٌجن تَسعِ
هغب ثن هبدُ  55ا ی جبد ی ٌٌَاخت ی در اهز تَل ی ذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبً ی در ًؾَر ،راّجز ی ّ ،وبٌّگ ی ٍ
اهذاهبت هَرد ً ی بس در سه ی ٌِ ًل ی ِ كؼبل ی ت ّب ی هزتجظ ثب ًوؾِ ثزدار ی ٍ اعالػبت هٌبً ی  ،ػٌغجزداری

َّا یی  ،تْ ی ِ ًوؾِ ّب ی پَؽؾ ی ٍ ؽْز ی در هو ی بط ّب ی هختلق ٍ ًظبرت ثز آًْب در ثخؼ ؿ ی ز ًظبه ی
ثز ػْذُ عبسهبى ًوؾِ ثزدار ی ًؾَر گذ اؽتِ ؽذُ اعت .ثذیْی اعت ایي ّوب ّ ٌگی ٍ ّن اكشایی تٌْب
اس عزین تَعؼِ ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی اهٌبى پذیز ثَدُ ٍ ثبیذ حجن ثزًبهِّبی
پیؼ ثیٌی ؽذُ حذاهل ثِ هیشاى دٍ تب عِ ثزاثز ٍضؼیت كؼلی اكشایؼ یبثذ.
قاًَى احکام دائوی تَسعِ كشَر
در هبدُ  11هبًَى هَرد اؽبرُ ًلیِ كؼبلیتّبی هزتجظ ثب ًوؾِثزداری ٍ اعالػبت هٌبًی ،ػٌغجزداری َّایی،
تْیِ ٍ تَلیذ ًوؾِّبی پَؽؾی ٍ ؽْزی در هویبطّبی هختلق ٍ ًظبرت ثز آى در ثخؼ ؿیزًظبهی ،ثزػْذُ
عبسهبى ًوؾِثزداری ًؾَر گذاؽتِ ؽذُ اعت .السهِ ایي هَضَع اجزای ًبهل ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی هذاٍم
ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِ ثزداری ٍ ّوچٌیي عزح دادُّبی هٌبًی در
ًؾَر اعت.
قاًَى برًاهِ ششن تَسعِ:
در هبًَى ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ چْبر ػٌَاى هَضَع خبؿ هَرد تَجِ هزار گزكتِ اعت .هَضَػبت راّجزدی در
هَرد آة ٍ هحیظ سیغت ،هَضَػبت هٌبى هحَر در هَرد تَعؼِ عَاحل هٌزاى ،ارًٍذ ٍ ثبسآكزیٌی ثبكتْبی
ًبًبرآهذ ؽْزی ٍ ثبكتْبی تبریخی ٍ رٍعتبیی ٍ ،هَضَػبت راّجزدی ثْجَد هحیظ ًغت ٍ ًبر ٍ اؽتـبل ٍ
ًظبم ػبدالًِ پزداخت ٍ ركغ تجؼیض جشٍ هَارد هَرد تأًیذ هی ثبؽٌذ .ثذیْی اعت ؽٌبخت عزسهیٌی ٍ ٍجَد
ًوؾِ ٍ اعالػبت پبیِ اس ػَاهل افلی ثزًبهِریشی ثزای ایي هَارد خبؿ هی ثبؽذ .ثؼجبرت ثْتز ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ
رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِثزداری ٍ ّوچٌیي عزح دادُّبی
هٌبًی در ًؾَر در ایي سهیٌِ ًبرگؾب اعت .ػالٍُ ثزآى در هبًَى هذًَر حَسُّبی ًؾبٍرسی ،فٌؼت ٍ
هؼذى ،حول ٍ ًول ،ثجت اعٌبد ٍ اهالى ًؾَر ٍ اهتقبد ًالى هَرد تَجِ جذی ًؾَر هزار گزكتِ اعتًِ .
ثزًبهِ ریشی ثزای ایي هَضَػبت هْن ًیبسهٌذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی پبیِ اعت .در ّویي هبًَى هَضَػبت ػلن
ٍ كٌبٍری ،ارتجبعبت ٍ كٌبٍری اعالػبت ًیش هَرد تبًیذ هزار گزكتِ اعت ،ثب هغبلؼِ دهین ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ
رٍسرعبًی ًوؾِ ٍ دادُّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِثزداری ،ثزًبهِ تَعؼِ دٍلت
الٌتزًٍیي ٍ ّوچٌیي عزح دادُّبی هٌبًی پزٍاضح اعت ًِ ثخؼ ػوذُای اس ایي عزح ثب تَاى ثخؼ
خقَفی ثَدُ ٍحبٍی تأثیزات ػلن ٍ كٌبٍری ٍ حَسُ ارتجبعبت ًیش هیثبؽذ .ثزای رٍؽي تز ؽذى هَضَع

كؼبلیت ّب ٍ خزٍجی ّبی افلی ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ ٌّگبم رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی در
هبلت ّلت ػٌَاى ًلی ؽبهل:
 .1ػٌغجزداری پَؽؾی ٍ تَلیذ اٍرتَكتَ
 .2تَلیذ ٍ ثِ رٍس رعبًی ًوؾِّبی ًَچي هویبط
 .3آثٌگبری ٍ تْیِ چبرتّبی دریبیی
 .4تَلیذ ٍ ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍاعالػبت هٌبًی ؽْزی ٍ رٍعتبیی
 .5آرؽیَ هلی ٍ سیز عبخت دادُ ّبی هٌبًی
 .6اعتبًذارد عبسی ،راّجزی ٍ ًظبرت ٍ ًٌتزل كٌی
 .7ؽجٌِ ّبی هجٌبیی ٍ پبیؼ دائوی تـییزات سهیي
توغین ثٌذی ؽذُ ٍ ایي ػٌبٍیي ثب هَاد هبًَى ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ ،هغبثوت دادُ ؽذُ ٍ در فَرت ٍجَد ارتجبط،
در هبلت یٌی اس ایي ػٌبٍیي ؽوبرُ گذاری ؽذُ اعت .السم ثذًز اعت ًِ ثزخی اس هَاد هبًَى هوٌي اعت ثِ
چٌذگزٍُ اس كؼبلیت ّبی عبسهبى یب توبهی آًْب ًیبس داؽتِ ثبؽذ .ثب هزٍری ثز ًتبیج ٍ تَضیحبت ارائِ ؽذُ در
هجوَع  48هبدُ اس هجوَع  124هبدُ هبًَى ثزًبهِ ؽؾن ثزای اجزا ًیبسهٌذ دادُ ّبی هٌبًی اعت .ثب تَجِ ثِ
تَضیحبت ارائِ ؽذُ ،اجزایی ؽذى ًشدیي ثِ  39درفذ هبًَى ثزًبهِ ؽؾن ًیبسهٌذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی
اعت ٍ ایي هَضَع تأًیذی ثز تَجِ ثیؾتز ثِ ٍضؼیت عبسهبى ًوؾِثزداری ًؾَر ٍ ثزًبهِ ّبی تَلیذ ًوؾِ ٍ
اعالػبت هٌبًی در ًؾَر اعت.

ؽٌل  : 2ارتجبط كؼبلیت ّبی ثزًبهِ تَلیذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ثب هَاد هبًَى ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ

هصَبات سازهاى بیي الوللی دریاًَردی
جوَْری اعالهی ایزاى ثؼٌَاى یي ًؾَر هغتول در دٍ هجوَػِ ثیي الوللی یؼٌی عبسهبى ثیيالوللی
ّیذرٍگزاكی( ًِ )IHO1یي عبسهبى هؾبٍرُای ٍ كٌی ثیي دٍلتی اعت ًِ ثِ هٌظَر حوبیت اس دریبًَردی
ایوي ٍ حلبظت اس هحیظ سیغت دریبیی در عبل  1921تبعیظ ؽذُ ٍ ًٌَاًغیَى عبسهبى دریبًَردی هؾَرتی
ثیي الذٍل ًِ در عبل  1948ثِ تقَیت رعیذُ ٍ در عبل  1958السم االجزا گزدیذُ ٍ در حبل حبضز ثؼٌَاى
عبسهبى ثیي الوللی دریبًَردی( )IMO2ؽٌبختِ هی ؽَد ،ػضَ اعت .تْیِ ٍ ثزٍسرعبًی چبرتْبی دریبیی اس
الشاهبت عبسهبى ّبی ثیي الوللی دریبًَردی ّ ٍ IMOیذرٍگزاكی  IHOهی ثبؽذ ٍ اعتبًذاردّبی عخت
گیزاًِای ًیش ثز آى حبًن اعت .عبسهبى ثٌبدر ٍ دریبًَردی ثؼٌَاى ًوبًیذُ جوَْری اعالهی ایزاى ػضَ ایي
عبسهبى ّب ثَدُ ٍ در هجبل هَضَع كَم هتؼْذ هی ثبؽذ .ثؼجبرت ثْتز ًؾَر ایزاى ثؼٌَاى یٌی اس اػضبی عبسهبى
ثیي الوللی دریبًَردی هتؼْذ ثِ تْیِ ًوؾِ ّبی ػون یبثی ٍ ارائِ چبرت ّبی دریبیی هی ثبؽذ ٍ در ایي راعتب
ًویتِ هلی ّیذٍرگزاكی سیز ًظز عبسهبى ثٌبدر ٍ دریبًَردی تؾٌیل ٍ ایي ٍظیلِ هْن ثِ عبسهبى ًوؾِ ثزداری
ًؾَر ٍاگذار ؽذُ اعت .ػالٍُ ثز ایي هَضَع ًؾَر ایزاى ػضًٌََاًغیَى ایوٌی جبى اؽخبؿ در دریب
ً SOLASیش هی ثبؽذ ًِ ًوؾِ ّبی ٍ چبرت ّبی دریبیی در هبلت ایي ًٌَاًغیَى ًیش هَرد تأًیذ هزار گزكتِ
اعت.
قاًَى حد ًگار
عبهبًذّی ثجت اعٌبد ٍ اهالى ًؾَر ٍ هجبرسُ جذی ثب پذیذُ سهیيخَاری اس اّذاف افلی ایي هبًَى هیثبؽذ .ثز
اعبط هغبلؼبت فَرت گزكتِ تَط هزًش پضٍّؼّبی هجلظ ،هَضَع هذًَر اس عبل  1356تحت ػٌَاى عزح
ًبداعتز ًؾَر در ثزًبهِ ثَدُ ٍلیٌي تب پبیبى عبل  93ایي عزح كوظ در هحذٍدُ هزیت ثِ  7درفذ ًؾَرًِ
ثیؾتز هزثَط ثِ هٌبعن ؽْزی هیثبؽذ ،هَكن ثَدُ ٍ در عبیز هٌبعن ًؾَر هَكویت چٌذاًی حبفل ًؾذُ اعت.
السم ثذًز اعت ًِ هَكویت هَرد اؽبرُ ًیش ثؼذ اس عبل  1380ثب اجزای عزح تْیِ ًوؾِ ؽْزّبی ًؾَر تَعظ
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عبسهبى ًوؾِثزداری ٍ ارائِ ًوؾِ ثیؼ اس  800ؽْز ًؾَر در هویبط  1:2000ثِ عزاًجبم رعیذُ اعت .ایي تَضیح
هختقز ثیبًگز ایي ٍاهؼیت اعت ًِ ایي هبًَى در فَرت ٍجَد ًوؾِ ٍ ایغتگبُّبی هجٌبیی هبثلیت اجزا خَاّذ
داؽت .ػالٍُ ثز تَضیحبت كَم در هبدُ  10 ٍ 8هبًَى هذًَر ،عبسهبى ثجت اعٌبد ٍ اهالى ًؾَر هٌلق ثِ
ّوٌبری ثب عبسهبى ًوؾِثزداری ًؾَر ثزای تأهیي ًوؾِّبی هَرد ًیبس خَد ؽذُ اعت .ثذیْی اعت ػذم اجزای
ًبهل ٍ ػذم اكشایؼ حجن ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت
ًوؾِثزداری ،ثزًبهِ تَعؼِ دٍلت الٌتزًٍیي ٍ ّوچٌیي عزح دادُّبی هٌبًی هٌجز ثِ عَم یبكتي عبسهبى
هذًَر ثِ رٍػّبی ؿیز هؼوَل ٍ ّشیٌِ ثز ثزای تأهیي ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی هَرد ًیبس خَاّذ ؽذ.
آییي ًاهِ اجرایی قاًَى حدًگار
در هبدُ  19ایي آییي ًبهِ ایٌگًَِ پیؼ ثیٌی ؽذُ اعت ًِ درآهذ ّبی حبفل اس اًجبم تٌبلیق هوزر در هَاد ،5
 15 ٍ11هبًَى ثزای تأهیي ّشیٌِ ّبی جبری ٍ ػوزاًی هزثَط ثِ اجزای ایي هبًَى اس جولِ ایجبد سیز عبختْبی
السم ،تحذیذ حذٍد هلی ًبداعتز ،تأهیي ػٌظ ٍ ًوؾِ ،تْیِ عخت اكشار ٍ ًزم اكشار ٍ خذهبت هَرد ًیبس
ًبداعتز ًؾَر اختقبؿ دادُ ؽَد .ثذیْی اعت ثزًبهِ تَلیذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ثغَر ًبهل در ایي راعتب
ثَدُ ٍ ثؼٌَاى سیز عبختْبی پبیِ ثزای تْیِ ًوؾِ ّبی ًبداعتز هی ثبؽذ.
برًاهِ ّا ی اقتصاد هقاٍهتی :
ثب هزٍری ثز ثزًبهِّبی دٍاسدُگبًِ اهتقبد هوبٍهتی ًِ در عتبد كزهبًذّی ثِ تقَیت رعیذُ ،ثزًبهِّبی ارتوبء
ثْزٍُری ٍ ارتوبی تَاى تَلیذ هلی ،ثزهزاری اًضجبط هبلی ،ؽلبفعبسی ٍ عبلنعبسی اهتقبد در هبلت عزحّب ٍ
ثزًبهِّبی افلی هَرد تَجِ هزار گزكتِ اعت .ثذیْی اعت السهِ اجزای هَكن ثزًبهِّبی یبد ؽذُ ،اجزای پزٍصُ
اعتوزار ًظبم پبیِ اعالػبت هٌبًی در عغح ًؾَر اعت .در ضوي یٌی اس الشاهبت اعتوزار ًظبم هذًَر اجزای
ًبهل ثزًبهِ تَلیذ ،ثِ رٍس رعبًی ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ٍ ارائِ اعالػبت هٌبًی ٍ خذهبت ًوؾِ ثزداری ،ثزًبهِ
تَعؼِ دٍلت الٌتزًٍیي ٍ ّوچٌیي عزح دادُّبی هٌبًی ًؾَر اعت .ثؼجبرت عبدُتز ػذم تٌویل ٍ اكشایؼ
اػتجبرات عبسهبى ،هٌجز ثِ ضؼق در اعتوزار ًظبم پبیِ اعالػبت هٌبًی ٍ ًتیجِ آى اؽٌبل در ثزًبهِ افلی ؽلبف
عبسی اهتقبد خَاّذ ثَد.

برًاهِ هلی تَسعِ آهار
در هبدُ  5ثزًبهِ هلی آهبر ثزای ثبسُ سهبًی  1396تب  1400ثِ هٌظَر اعتوزار ًظبم جبهغ ثجتّبی آهبری ایزاى
(ایزاى اعتبرس) ٍ ثب ّذف تأهیي ًیبسّبی پبیگبُ اعالػبت آهبری ایزاى تٌبلیلی ثزای دعتگبُ ّبی اجزایی ًؾَر
تؼییي ؽذُ اعت .اس جولِ در ثٌذ ة ایي هبدُ عبسهبى ًوؾِثزداری ًؾَر هٌلق ثِ تْیِ ٍ ثٌْگبمعبسی حذاهل 50
درفذ ًوؾِّبی پبرعل ؽْزّبی ًؾَر ،تب پبیبى ثزًبهِ ؽذُ اعت .ثذیْی اعت اكشایؼ ثزًبهِ تَلیذ ًوؾِ ٍ دادُ
ّبی هٌبًی ًؾَر در راعتبی ایي ثزًبهِ هلی ٍ ثِ جْت تأهیي ًیبسهٌذی ّبی آهبری ًؾَر ًیش ثَدُ اعت.
آییي ًاهِ تَسعِ دٍلت الکترًٍیک
عجن هبدُ  24ضَاثظ كٌی اجزایی تَعؼِ دٍلت الٌتزًٍیي هقَة ؽَرای ػبلی كٌبٍری اعالػبت ثِ ؽوبرُ
 200/145در هَرخِ  "،1393/6/11عبسهبى ًوؾِثزداری ًؾَر هغئَل تبهیي ًوؾِّبی هجتٌی ثز عبهبًِ اعالػبت
جـزاكیبیی ثزای ًلیِ هتوبضیبى ثَدُ ٍ هَظق اعت ثب اعتلبدُ اس اهٌبًبت خَد ٍ عبیز هزاجغ هبًًَی ٍ ّوچٌیي اس
عزین ثزٍىعپبری كؼبلیتّب ٍ خزیذ خذهت ثخؼ خقَفیً ،وؾِّبی یي پبًقذم ٍ یي دٍّشارم ؽْزّب را تب
پبیبى عبل دٍم هقَثِ ٍ ثزای ثبهی ًؾَر را تب پبیبى عبل عَم اجزای آى كزاّن ًٌذ ".ثٌبثزاى اكشایؼ حجن
ثزًبهِ تَلیذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ضزٍری اعت .ػالٍُ ثز آى در هبدُ ً 25یش" دعتگبُّبی اجزایی هٌلق ثِ
تْیِ ًوؾِّبی ًبداعتز اس جولِ ًبداعتز دریبیی تب پبیبى عبل چْبرم اجزای ایي ضَاثظ ؽذُاًذ ".ثذیْی عت ًِ
پیبدُ عبسی ًبداعتز دریبیی ثذٍى ّیذرٍگزاكی ٍ چبرتْبی دریبیی هبثل اجزا ًیغت .در ّویي آییي ًبهِ در هبدُ
 21ثٌذ  12پبیگبُ اعالػبت هٌبى هحَر ًؾَر( )SDIثِ ػٌَاى یٌی اس پبیگبُ ّبی دادُ پبیِ هؼزكی ؽذُ اعت.
ثذیْی اعت السهِ ایي پبیگبُ دادُ هٌبًی ٍجَد ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ثِ رٍس هی ثبؽذ ًِ در هبلت ثزًبهِ تَلیذ
ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی تأهیي ًیبس ّبی ایي پبیگبُ پیؼ ثیٌی ؽذُ اعت .هَارد كَم دلیل هحٌوی ثز ًوؼ ٍ
اّویت دادُّبی هٌبًی در تَعؼِ دٍلت الٌتزًٍیي ٍ تأًیذی ثز اجزای ًبهل ٍ اكشایؼ اػتجبرات جبری ٍ
تولي عزهبیِ ای عبسهبى ًوؾِ ثزداری ًؾَر اعت.
قاًَى بَدجِ سٌَاتی
ثب هزٍری ثز هبًَى ثَدجِ عبل  1398 ٍ 1397عی ایي دٍعبل ثبلؾ ثز  900هیلیبرد ریبل در اهَر هختلق هزتجظ ثب
ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی پیؼ ثیٌی ّشیٌِ در هبلت ّشیٌِ ّبی جبری ٍ تولي داراییْبی عزهبیِ ای ؽذُ اعت.

ثذی ْی اعت ثب تَجِ ثِ ؽزایظ هختلق دعتگبُ ّبی اجزایی ٍ ٍضؼیت ًؾَر ثغَر هتَعظ  70درفذ ایي
اػتجبرات ثِ دعتگبُ ّبی هزثَعِ تخقیـ دادُ ؽذُ اعت .ثب ایي تَضیح ثبلؾ ثز  630هیلیبرد ریبل تَعظ دعتگبُ
ّبی اجزایی فزف اهَر تْیِ ًوؾِ ٍ دادُ ّبی هٌبًی ؽذُ اعت ًِ در ثخؼ ّبی هجل ًیش ثِ ًوًَِّبیی اس آًْب
اؽبرُ ؽذ .چٌبًچِ ثزًبهِ تَلیذ ٍ ثِ ٌّگبم رعبًی ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی در عبسهبى ًوؾِثزداری ًؾَر ٍ ثب
اػتجبر هٌبعت اجزا ؽَد ،ثب  30درفذ ایي ّشیٌِ دعتیبثی ثِ اعالػبت هٌبًی هَرد ًیبس اهٌبى پذیز ثَد .ثؼجبرت
ثْتز ّشیٌِّبی یپؾی ثیٌی ؽذُ در هبًَى ثَدجِ ٍ عبهبًذّی آى در هبلت ثزًبهِ تَلیذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اس
ػَاهل ًلیذی ثزای ًبّؼ ّشیٌِّبی ػوَهی ًؾَر اعت.
ًتبیج هغبلؼبت اًجبم ؽذُ ثز رٍی هَاًیي ٍ هوزرات حبًی اس ایي ٍاهؼیت اعت ًِ ًؾَر ثؾذت ًیبسهٌذ ًوؾِ ٍ
اعالػبت هٌبًی هی ثبؽذ ٍ ٍجَد ایي اعالػبت یي ضزرٍت هغلن ثزای ًؾَر اعت .ثؼجبرت ثْتز ثزرعی اًجبم
ؽذُ حبًی اس ایي ٍاهؼیت اعت ًِ اًتظبرات ًؾَر در ثزًبهِّبی هختلق اس جولِ شفافسازی اقتصاد،
دٍلت الکترًٍیک ٍ حَزُّای كشاٍرزی ،آب  ،صٌعت ٍ هعدى ،هسکي ،حول ٍ ًقل ٍ هحیط
زیست ٍ ّوچٌیي رعایت تعْدات ٍ هصَبات كٌَاًسیَى ّای بیي الوللی ّوگی ٍاثغتِ ثِ ٍجَد
ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اعت .ثٌبثزایي هیتَاى ادػب ًوَد ًِ در حبل حبضز ٍجَد ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ثِ
ٌّگبم تجذیل ثِ یي دؿذؿِ هلی گزدیذُ اعت ٍ ثی تَجْی ثِ آى هَجت آعیت ّبی كزارٍاًی ثزای ًؾَر
خَاّذ ؽذ.ػالٍُ ثز اثي هَضَع حجن ثبالی ًیبسهٌذی ثزًبهِ ّبی تَعؼِ ثِ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اس یٌغَ ٍ
تؼذد هَاًیي ٍ هوزراتی ًِ اجزای هَكن آًْب ًیبسهٌذ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی اعت اس عَی دیگز ،دالیل هْوی
ثز ثبسثیٌی در ٍظبیق ٍ هبهَریتّب ٍ حجن كؼبلیتّبی عبسهبى اعتًٌ .تِ هبثل تَجِ دیگز در ثزرعی هَاًیي
ضزٍرت عبهبًذّی اػتجبرات حَسُ هٌْذعی ًوؾِ ثزداری اعت .ثذیْی اعت ًیبس ثِ ًوؾِ ٍ اعالػبت هٌبًی ٍ
ػذم ٍجَد ظزیت ّبی اػتجبری در عبسهبى ثزای پبعخگَیی ثِ ایي ًیبس ّب هَجت ثزٍس دٍثبرُ ًبری ٍ هتؼبهت
آى تذاخل ٍظبیق دعتگبُ ّبی اجزایی ؽذُ اعت.

