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استفاده از پهپاد در نقشهبرداری مناطق ساحلی و آبهای کم عمق
مهندس غالمرضا کریمزاده ،اداره کل ژئودزی و نقشهبرداری زمینی
چکیده
ـن� بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف از جملــه عمقیــا� صـ ت
ـو� ،لـ ی زـرر هوابــرد ،و روش ماهــوارهای ســنجش از دور انجــام یمشــود .انتخــاب روش و تکنیــک باتیمـ تـری مســتلزم انجــام برریسهــای الزم
باتیمـ تـری یــا عمقسـ ج
ب
ف
در مــورد اهــداف مــد نظــر ،ش�ایــط منطقــه ،و باالخــره هزینــه و کار یآ� هــر یــک از گزینههــای مذکــور اســت .بــه عنــوان مثــال ،بـرای پایــش تغیـ یـرات مناطــق خشــک ســاحیل یــا بـرای هیدروگـرا� (آبنــگاری) در مناطـ قـی بــه
ً
ـا دچــار مشــکل اســت یــا در ش�ایــی کــه آبنــگاری بــا اســتفاده از تجهـ زـرات صـ ت
عمــق صفــر تــا دو مـ تـر کــه در آن عمقیــا� صـ ت
ـو� (ماننــد اکوســاندر) ،پــر هزینــه و زمانبــر خواهــد بــود ،فنــاوری باتیمـ تـری
ـو� چندطیـ فـی عمـ
ی
ب
 .نتایــج مطالعــات مــوردی نشــان داده اســت کــه بــا روش باتیمـ تـری پهپــادی در عمقهـ ئـا� تــا حــدود  5مـ تـر ،یمتــوان بــه دقــت تفکیــک مـ ن
ـکا�
چندطیـ فـی پهپــادی را یمتــوان بــه عنــوان جایگزیـ نـی مناســب در نظــر گرفــت
ـان� ت
حــدود  20سـ ت
م� دســت یافــت.
مقدمه
مناطــق ســاحیل بــه ایــن دلیــل کــه در اثــر فرایندهــای طبیــی و فعالیتهــای انسـ نـا� دائمـ ًـا در حــال دگرگـ ن
زم�نشــنایس
ـو� و تغیـ یـر شــکل هســتند ،در همــۀ نقــاط دنیــا محیطهـ ئـا� پویــا محســوب یمشــوند .عوامــل مختلــف ی
یمگــردد کــه بــا
و ژئومورفولوژی ـی ،هیدرودینامی ـی ،بیولوژی ـی ،اقلیــی و انسـ نـا� در بــروز ایــن تغیـ یـرات نقــش دارنــد .تعامــل مجموعــه عوامــل یادشــده در بازههــای زمـ نـا� مختلــف ،موجــب بازســاخت پویــای ســاحیل 
م�بــان بســیاری از زیرســاختها و زیسـتبومهای حســاس و کلیــدی هســتند .همچنـ ی ن
عبــارت مورفودینامیــک ســاحیل بیــان یمشــود .از ســوی دیگــر ،مناطــق ســاحیل ی ز
ـ� ،حــدود  40درصــد از جمعیــت جهــان در فاصلــه
گ
 100کیلومـ تـری ســاحل ســکونت دارنــد و حــدود  10درصــد نـ ی زـر در مناطـ قـی بــا ارتفــاع کمـ تـر از  10مـ تـر از ســطح دریــا ،زنــد� یمکننــد .بنــا بــر ایــن ،بخــش مهــی از اقتصــاد کشــورهای دارای مرزهــای دریـ ئـا� بــه ویــژه اقتصــاد
معیشـ تـی مــردم بــه مناطــق ســاحیل وابســته اســت.
بــا ایــن توصیــف ،پویـ ئـا� شــکل ســاحل و وجــود لندفرمهــای مختلــف ،حساســیت بــاالی اکوسیســتیم و باالخــره اهمیــت ویــژۀ اقتصــادی مناطــق ســاحیل ایجــاب یمکنــد تــا تدویــن و اج ـرای سیاس ـتها و برنامههــای
ز
ت
زم�نشــنایس،
ـیمیا� ،هیدرودینامیــی ،ی
مؤثـ ِـر پایــش ،ارزیـ بـا� و حفاظــت ســواحل در اولویــت قـرار ی
گ�نــد .مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحیل نیازمنــد جمـعآوری ،پــردازش و تحلیــل دادههــای مختلــف زیســی ،یف�یــی ،شـ ی
ت
ف
ف
ن
ـن�) و هیدروگـرا� (آبنــگاری) آبهــای ســاحیل در رسیهــای زمــا� مشــخص اســت .باتیمــری مؤلفـهای مهــم درکاربردهــای دریـ یـا� ،اجـرای پروژههــای
مورفولــوژی و توپوگـرا� ســواحل و نـ ی زـر دادههــای باتیمـ تـری (عمقسـ ج
ت
ـرو�
مهنــدیس و پایــش فرســایشهای ســاحیل اســت .اطالعــات دقیــق و موثــق عمقسـ ج
ـن� در امــوری ماننــد مطالعــات فرســایش ســاحیل ،ناوبــری دریـ یـا� ،نقشـهبرداری و پایــش رفتــار کــف (بســر) دریــا ،برنامهریــزی الیـ ب
و مدیریــت ســاحل کاربــرد دارد.
ت
سن�)
روشهای معمول
باتیم�ی (عمق ج
 .در ایــن روش ،باتیمـ تـری عمومـ ًـا بــا فنــاوری عمقیــا� صـ ت
ـن� بــه وســیلۀ عمقیابهــای صـ ت
ـن� بــه طــور سـ ت
ـو� تکپرتــو یــا عمقیـ بـا�
ـو� (یــا اکوســاندرهای) منصــوب روی شــناورها جمـعآوری یمشــوند
دادههــای عمقسـ ج
ب
 .بــرآورد شــده اســت نقش ـهبرداری دریــا�ئ
ت
ـو� انجــام یمشــود .اســتفاده از ایــن فنــاوری در آبهــای کــم عمــق و البتــه در ســطیح وســیع ،مســتلزم انجــام کاری پــر خطــر ،پــر زحمــت و بســیار گ ـران اســت
صــو� چندپرتـ ی
ً
ت
ـو� در منطقـهای کــم عمــق بــه وســعت یــک کیلومـ تـر مربـ ــع ،تقریبــا ده روز عملیـ تـا� طــول یمکشــد و تــا ده هـزار یــورو هزینــه دارد .البتــه عــاوه بــر مســائل مربــوط بــه زمــان و هزینــه،
بــا فنــاوری عمقیـ بـا� صــو� چندپرتـ ی
ت
ت
ف
دشــواریهای دیگــری نـ ی زـر در رابطــه بــا تــردد شــناورهای هیدروگـرا� از جملــه اخــذ مجوزهــای الزم و ش�ایــط دریــا وجــود دارنــد کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــوند .از ســوی دیگــر در عمقهــای کمــر از دو مــر ،انجــام عملیــات
ً
ف
ـوال عملیــات تــا عمــق حــدود یــک مـ تـری در نزدیــی خــط ســاحل بــا یــک قایــق کوچــک مجهــز بــه عمقیــاب صـ ت
ت
ـو� تکپرتــو� یــا از طریــق تعیـ ی ن
ـ�
ـو� دارای محدودیــت بــوده و معمـ
ی
هیدروگـرا� بــا عمقیــاب صــو� چندپرتـ ی

موقعیــت ماهــوارهای  GPS-RTKانجــام یمشــود.
عــاوه بــر فنــاوری عمقیــا� صـ ت
ـن� توســعه یافتهانــد .بـرای مثــال باتیمـ تـری لـ ی زـرر هوابــرد  ،)Airborne Laser Bathymetry (ALBیــک تکنیــک ســنجش
ـو� ،تکنیکهــای دیگــری نـ ی زـر در زمینــۀ اخــذ دادههــای عمقسـ ج
ب
ف
از دور فعــال ب ـرای اخــذ داده از مناطــق کــم عمــق بــا اســتفاده از نــور لـ ی زـرر سـ ب زـر اســت ،کــه در ســالهای اخـ یـر بــه رسعــت توســعه یافتــه اســت .اگــر چــه در رویکــرد سـ ت
ـن� همچنــان روی هیدروگ ـرا� بــا اکوســاندرها (یــا
ف
عمقیابهــای صـ ت
ـو�) تأکیــد یمشــود ،ویل بایــد اذعــان کــرد کــه یط ســالهای اخـ یـر فنــاوری لـ ی زـرر هوابــرد و نـ ی زـر تصاویــر ماهــوارهای بــا وضــوح بــاال بــه طــور فزاینــدهای بـرای پایــش ســواحل و تهیــه نقشـههای هیدروگـرا�
و توپوگ�ـر فا� مـ�ورد اسـ�تفاده ق�ـرار گرفتهانـ�د .امـ�روزه ،گـ�ردآوری دادههـ�ا بـ�ا اسـ�تفاده از تصاویـ�ر ماهـ�وارهای چندطیـ ففی و الگوریتمهـ�ای مختلـ�ف مبتـ ننی بـ�ر سـ�نجش از دور ن ی زـی معمـ�ول شـ�ده اسـ�ت .باتیمـ تتری ماهـ�وارها(ی(�Sat
 .اگــر چــه دقــت مـ ن
 )ellite-Derived Bathymetry - SDBش
ـکا� نتایــج ایــن روش در مقایســه
رو� نویــن در نقشـهبرداری آبهــای کــم عمــق اســت کــه بــر پایــۀ پــردازش تصاویــر ماهــوارهای چندطیـ فـی اســتوار اســت
ئ
ت
ت
ت
بــا عمقیــا� سـ ت
پائ�نتــر اســت ،امــا کار ئا� آن در زمینــۀ نقشـهبرداری دریـ ئـا� و هیدروگـر فا� بــه اثبــات رســیده اســت .البتــه بایــد در نظــر
ـن� صــو� (بــه عنــوان مثــال ،عمقیـ بـا� صــو� چندپرتــو�) یــا باتیمــری لـ ی زـرر هوابــرد ی
ب
ئ
ت
داشــت کــه تصویربــرداری ماهــوارهای و جمـعآوری داده بــه منظــور پایــش کــف و بســر دریاهــا در هــوای ابــری و ش�ایــط نامســاعد دریــا بــا مشــکالت و کاسـ تـیها� همـراه اســت.
ف
اول� کاربرد دادههای ســنجش از دور در برآورد عمق آب به ســال  1975بر یمگردد ،ن
ین
زما� که ناســا توپوگرا� کف دریا در باهاما ( )Bahamasرا با اســتفاده از تصاویر چند طی�ف ماهواره لندســت یک (Landsat
ت
ز
ش
ن
ن
 )1تــا عمــق حــدود  20مــری محاســبه کــرد .از اوایــل دهــۀ  2000بـرای تعیـ یـ� عمــق آبهــای ســاحیل بــا اســتفاده از تصاویــر دقیــق ماهــوارهای ،مدلهــای متعــددی مبتــی بــر پدیــدۀ یف�یــی انتقــال تابــی ایجــاد و اســتفاده

شــدهاند .در واقــع ،باتیمـ تـری ماهــوارهای بــه عنــوان راه حــی مقــرون بــه رصفــه از نظــر زمــان و هزینــه بــه منظــور تعیـ ی ن
ـ� مورفولــوژی بسـ تـر دریــا در مناطــق کــم عمــق ارائــه شــد .دقــت باتیمـ تـری ماهــوارهای نـ ی زـر بــه تدری ـ ــج و بــه

ویژه با اســتفاده از ســنجندههای ماهوارهای دقیق ،مانند ماهوارههای  WorldView-2، WorldView-3و  Quick Birdش�کت دیجیتال گلوب بهبود یافت .گفت�ن اســت که ســنجندۀ ماهواره WorldView-2
ـان� ت
دارای تــوان تفکیــک  50سـ ت
ک�نیــک نـ ی زـر در
م� بـرای تصاویــر پانکروماتیــک و  2مـ تـر بـرای تصاویــر  8بانــدی (چنــد طیـ فـی) اســت .البتــه در پنــج ســال اخـ یـر ،دادههــای ماهــوارۀ ســنتینل ( )Sentinel-2A/Bاز برنامــه پ
دسـ تـرس قـرار گرفتــه اســت .دادههــای ایــن ماهــواره رایــگان بــوده و نتایــج اســتفاده از آن در باتیمـ تـری ماهــوارهای ،بــه ویــژه در مناطــق وســیع ،رضایتبخــش و امیدوارکننــده اســت.
ت
باتیم�ی چند طی�ف پهپادی
در ده ســال گذشــته توســعه و تکامــل رسیـ ـ ــع وســائط نقلیــه هـ ئ
ـوا� بــدون رسنشـ ی ن
ـ� یــا هواپیماهــای کنـ تـرل از راه دور ( )Unmanned Aerial Vehicle - UAVبــه عنــوان پلتفرمهــای ســنجش از دور از یــک ســو و
ش
پی�فتهــای حاصلــه در زمینــه کوچکســازی ابزارهــای ســنجش و سیســتمهای داده از ســوی دیگــر ،موجــب افزایــش اســتفاده از فنــاوری پهپــاد (پرنــدۀ هدایتپذیــر از دور) در جوامــع علــوم محیــی و ســنجش از
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دور شــده اســت .امــروزه پهپادهــا رسی ـ ـعتریــن سیســتمهای پایــش بـرای خشـیها و مناطــق ســاحیل محســوب یمشــوند و تصاویــر اخ ذشــده بــه وســیلۀ آنهــا ،پــس از تصحیــح و ترمیــم (اورتوفتــو) ،ابـزار ســودمندی بـرای
 .قابلیتهــا و مزایــای منحــر بــه فــرد پهپــاد موجــب شــده اســت تــا بــه عنــوان یــک فنــاوری نویــن ســنجش و اندازهگــری دقیــق در مقیاسهــای مـ ن
ـکا� کوچــک تــا متوســط ،ب ـرای
مطالعــات رسزمیـ نـی و محیــی هســتند
ی
ن
ت
ت
ن
اندازهگـ یـری در مناطــق خطرنــاک یــا مناطــق دشــوار از نظــر دســریس و همچنـ یـ� بـرای اندازهگـ یـری مکــرر پدیدههــای محیــی بیشــرین کاربــرد را داشــته باشــد .البتــه دقــت مــکا� بــاال ،پوشــش کامــل منطقــۀ مــورد مطالعــه،
ـ� امــکان ارائــه اطالعــات تصویــری دقیــق در مــدت زمــان کوتــاه ،از مزایــای اصــی ایــن فنــاوری بــه شــمار یمرونــد .در حــال حــا�ض  ،هواپیماهــای بــدون رسنشـ ی ن
انعطافپذیــری بــاالی عملیـ تـا� و همچنـ ی ن
ـ� منبــع ارزشــمندی
از دادههــا را بـرای تهیــه نقشــه و مدلســازی ســه بعــدی و کــم هزینــه فراهــم یمکننــد .ابـزاری کــه بــه راحـ تـی قابــل حمــل هســتند و یمتواننــد دادههــا را در مــدت زمــان کوتــایه جمـعآوری نماینــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن
ـن� و توپوگـر فا� ،در امــور مختلــف دیگــری ماننــد کشــاورزی و باستانشــنایس نـ ی زـر کاربــرد دارد.
فنــاوری عــاوه بــر پایــش ســاحیل و تهیــه دادههــای عمقسـ ج
ـن� در منطق ـهای کوچــک بــا اســتفاده از پهپــاد
در مطالع ـهای کــه در کشــور ایتالیــا تحــت عنــوان "باتیمـ تـری چندطیـ فـی پهپــادی" انجــام و نتایــج آن در نوامـ بـر  2020در پایــگاه انتشــار تا�  MDPIمنتـ شـر گردیــد ،عمقسـ ج
مجهــز بــه دوربـ ی ن
ـ� چنــد طیـ فـی (در همــان باندهــای طیـ فـی ســنجندۀ ماهــوارهای  )WorldView-2مــورد بــرریس و نتایــج بــا اســتفاده از الگوریتمهــای موســوم بــه  Stumpfو  Lyzengaارائــه شــد .در ایــن تحقیــق بــه
ً
ت
ف
ن
ت
ز
ـو� نـ یـر در همــان دوره زمــا� انجــام گردیــد .منطقــه مــورد مطالعــه بــه مســاحت تقریبــا  0.5کیلومــر مربـ ــع و
منظــور اعتبارسـ ج
ـن� نتایــج و دقــت روش مــورد اســتفاده ،عملیــات هیدروگـرا� بــا عمقیــاب صــو� چندپرتـ ی
ن
ش
زم�نمرجــع اســتفاده شــد .همچنـ ی ن
ـ� ،تصاویــر چنــد طیـ فـی پهپــاد بـرای بازیـ بـا� دادههــای باتیمـ تـری پــردازش
ـک ی
در توســکا� ایتالیــا واقــع بــوده اســت (تصویــر  .)1در ایــن مطالعــه ،از رو� جدیــد بـرای تهیــۀ ارتوفتوموزاییـ ِ
ت
شــدند و آزمونهــای متعــددی در زمینــۀ ترکیــب بان دهــای مختلــف و نـ ی زـر ارزیـ بـا� دقــت بــه عنــوان تابــی از تعــداد و تراکــم نقــاط کنـ تـرل ســاحل و کــف دریــا ،انجــام گردیدنــد .نتایــج برریسهــا نشــان داد کــه بــا باتیمــری
پهپــادی یمتــوان بــه دقــت (یــا تــوان تفکیــک مـ ن
ـان� ت
ـکا�) حــدود  20سـ ت
م� در آبهــای کــم عمــق دســت یافــت ،هزینههــای عملیـ تـا� را بــه حداقــل رســاند و باالخــره بـرای نقشـهبرداری و پایــش مناطــق ســاحیل برنامهریــزی و

ـ� معلــوم گردیــد کــه بــه دلیــل پوشــش کامــل کــف دریــا در باتیمـ تـری پهپــادی ،مدلهــای رقــویم ارتفــایع ( )DEMحاصــل از ایــن روش کــه دارای جزئیــات بـ ئ
اقــدام کــرد .همچنـ ی ن
ـاال� هســتند را یمتــوان بــا مدلهــای باتیمـ تـری
ف
ـن� بــا کار میـ ن
ت
ـن� پهپــادی در آبهــای بســیار کــم ژرفــا ،جــا� کــه انجــام هیدروگـرا� سـ ت
ـدا� ســخت و بــا محدودیتهــای عملیـ تـا� مواجــه اسـت ،از قابلیــت اجـر ئا�
ـو� مقایســه نمــود .مزیــد بــر ایــن ،عمقسـ ج
ی
صــو� چندپرتـ ی
ت
ف
بیشـ تـری برخــوردار اســت .بــه طــور کل در ایــن مطالعــه ،ســطح کیــی فنــاوری باتیمــری پهپــادی آشــکار شــد و همچنـ ی ن
ـن� در مناطــق کوچــک
ـ� روشــن گردیــد کــه یمتــوان از ایــن روش بـرای اســتخراج دادههــای عمقسـ ج
و البتــه بــا دقـ تـی باالتــر از روش باتیمـ تـری ماهــوارهای ،اســتفاده کــرد .اولـ ی ن
ـ� هــدف ایــن تحقی ـق ،بــرریس پتانســیل باتیمـ تـری پهپــادی بــا اســتفاده از مدلهــای  Stumpfو  Lyzengaبــود کــه دو نمونــه از متداولتریــن و
مــورد اســتنادترین الگوریتمهــای پــردازش تصاویــر چندطیـ فـی ماهــوارهای هســتند .نتایــج دقیــق ایــن مدلهــا در بــرآورد عمــق آبهــای کــم ژرفــا و بسـ تـر همگــن دریــا در منطقــه مــورد مطالعــه ثابــت کــرد کــه دو مــدل مــورد
اســتفاده را یمتــوان بـرای پایــش منظــم مناطــق حســاس ســاحیل مــورد اســتفاده قـرار داد .البتــه بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده و تحــت ش�ایــط تحقیــق ،دقــت مــدل  Lyzengaکــی بیشـ تـر از مــدل  Stumpfبــوده اســت.
نتیجهگیری
دادههــا و محصــوالت باتیمتــری چندطیفــی پهپــادی از جزئیــات و دقــت باالئــی برخــوردار هســتند .بــه عــاوه ،بــا اســتفاده از باتیمتــری پهپــادی در مناطــق کوچــک تــا متوســط ،امــکان دســتیابی آســانتر و ارزانتــر بــه تصاویــر الزم بــرای
پایــش مناطــق ســاحلی فراهــم میگــردد .البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه مقایســۀ صحــت و دقــت مجموعــه دادههــای حاصــل از ایــن روش بــا روش باتیمتــری ماهــوارهای ،بــه انجــام بررس ـیهای بیشــتر بــه ویــژه در مــورد شــرایط و
فواصــل زمانــی اخــذ دادههــا نیــاز دارد .از ســوی دیگــر علــی رغــم جنبههــای مثبــت متعــدد ذکرشــده بــرای باتیمتــری چندطیفــی پهپــادی ،اســتفاده از ایــن روش نیازمنــد آزمونهــای بیشــتری اســت تــا محدودیتهــا و پتانســیلهای
آن بهتــر درک گــردد و فراینــد اســتاندارد و قابــل اعتمــادی بــرای جم ـعآوری دادهه ـا طراحــی شــود .همچنیــن توصیــه شــده اســت آزمونهــای الزم روی پارامترهایــی ماننــد ارتفــاع پــرواز پهپــاد و ســایتهای ســاحلی بــا ویژگیهــای

متفــاوت صــورت پذیرنــد و فواصــل اطمینــان بــرای ضریــب تغییــرات بــه صــورت تابعــی از تیرگــی آب ،وضعیــت ســطح ،و فــرم یــا شــکل بســتر دریــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد.
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از ســوی اداره کل هوایــی ،فضایــی و نقشــه
ـور
ـرداری کشـ
ـه بـ
ـازمان نقشـ
ـی سـ
ـای مبنایـ
هـ
صــورت گرفــت:
دوره اموزشــی پــردازش تصاویــر جهــت ارتقــاء ســطح علمــی ســازمانهای
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتانها

ســام و درود خــدا بــر تمامــی خبرنــگاران شــهید کــه نمــاد تــاش هــای خســتگی ناپذیــر یــک خبرنــگار انقالبــی
بودنــد و قلــم را ســاح خویــش و رســانه را ســنگر دفــاع از اســتقالل و آزادی و مقابلــه بــا زرمنــدان و زورمنــدان بریــده

از انســانیت و قدرتهــای ســلطهگــر جهانــی قــرار دادنــد و در ایــن راه پرافتخــار بــه لقــاء محبــوب رســیدند.
خبرنــگاران ،پيشــتازان عرصــه آگاهــی و عامــل تاثيرگــذار حضــور بالنــده و اثربخــش ملــت قهرمــان ايــران در صحنــه
هــای سرنوشــت ســاز هســتند از ايــن رو گرامــی داشــت روز خبرنــگار يعنــي ارج نهــادن بــه آگاهــی و دانایــی.
بــي ترديــد حرفــه ارزشــمند خبرنــگاری ،شــغلی شــریف و ارجمنــد در عرصــه ارتباطــات اســت و نگارنــدگان متيــن و
خســتگیناپذی ِر خبــر ،بماننــد پروانــهای جســور ،خــود را بــر آتــش شــمع حــوادث روزگار میزننــد و ایــن آزادگــی و
شــجاعت ،رمــز محبــوب شــدن ایــن بلندهمتــان راســت قامــت اســت.
در حالــی روز خبرنــگار را پــاس مــی داریــم کــه حضــور سبزشــان در تــار و پــود اجتمــاع مشــهود اســت .ناگفتــه پیداســت
کــه خبرنــگاران بــه عنــوان عیــون جامعــه منعکــس کننــده زشــتی و زیبایــی هــای آن و جهــان پیرامــون هســتند.
گروهــی کــه روح تعهــد در کالبــد آنهــا دمیــده و در ایــن برهــه از زمــان کــه دنیــای اهریمنــی در برابــر ارزش هــای
اســامی و ایرانــی وطنمــان صــف آرایــی کــرده انــد ،بــا اطــاع رســانی بــه موقــع و مســئوالنه خــود بــه مصــداق آیــه
شــریفه نــون و القلــم و مــا یســطرون تنویرگــر اذهــان و افــکار عمومــی هســتند.
 ۱۷مــرداد روز شــهادت خبرنــگار شــهيد صارمــي هــر ســال بهانــه ای اســت تــا بــه جامعــه خبــری کشــورخدا قــوت و
دســت مریــزاد بگوییــم .ایــن بهانــه را گرامــی مــی دارم و بــرای همــه تــاش گــران عرصــه خبــر و اطــاع رســانی

در راســتای سیاســتهای آمـ ش
ـوز� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور جهــت ارتقــاء دانــش همــکاران محـ تـرم
ـوا�  ،فضـ یـا� و نقشــه هــای مبنـ یـا� جلســه
در ســازمانهای مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتانها اداره کل هـ ی
ت
آمـ ش
ـوز� "تولیــد اورتــو از تصاویــر ماهــواره ای" بــه صــورت آنالیــن ب ـرای ایــن همــکاران محــرم برگ ـزار
نمــود.در ایــن جلســه  2ســاعته مباحـ ثـی یپ�امــون ویژگیهــای تصاویــر ماهــواره ای و نحــوه اخــذ تصاویــر
ین
همچن� ماهواره های ســنجش از دور و ســایر مطالب مربوط به تصاویر ســنجش ازدور بیان گردید.

خ�نگار
به مناسبت هفدهم مرداد ماه؛ روز ب

ـه
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادى رئیـ
ـن آبـ
ـرزاده ايمـ
ـر جعفـ
ـت دکتـ
يادداشـ

ـادن
ـي ارج نهـ
ـگار يعنـ
ـت روز خبرنـ
ـی داشـ
ـور /گرامـ
ـرداری کشـ
بـ
ـی
ـی و دانایـ
ـه آگاهـ
بـ

بهــروزی و موفقیــت در انتشــار اخبــار صحیــح و واقعــی را آرزومنــدم.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
رئیس سازمان نقشه برداری کشور

اداره کل نظارت و ت
کن�ل ف�ن و استاندارد سازمان نقشه برداری
کشور اعالم کرد
نقشه های تصویری کرمان پارت سه بلوک یک در مقیاس
 ۱:۲۰۰۰در اختیار عموم قرار می گیرد
پــروژه نقشــه هــای تصویــری کرمــان پــارت ســه بلــوک یــک در مقیــاس  ۱:۲۰۰۰کــه توســط اداره نظــارت و کنتــرل
کارتوگرافــی کنتــرل و بــه اتمــام رســیده اســت کــه جهــت اســتفاده بــر روی ســامانه رســا ســازمان نقشــه بــرداری
جهــت اســتفاده عمومــی قــرار خواهــد گرفــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،امــروز  17مــرداد مــاه مصــادف بــا روز خبرنــگار،
دکتــر جعفــرزاده ایمــن آبــادی رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور طــی یادداشــتی ایــن روز را بــه خبرنــگاران
و اصحــاب رســانه تبریــک گفــت و همچنیــن یــاد و خاطــره شــهدای اصحــاب رســانه باالخــص شــهید محمــود
صارمــی را گرامــی داشــت و در بخشــی از ایــن یادداشــت تصریــح گفت«:خبرنــگاران ،پيشــتازان عرصــه آگاهــی
و عامــل تاثيرگــذار حضــور بالنــده و اثربخــش ملــت قهرمــان ايــران در صحنــه هــای سرنوشــت ســاز هســتند از
ايــن رو گرامــی داشــت روز خبرنــگار يعنــي ارج نهــادن بــه آگاهــی و دانایــی».
مشروح یادداشت به این شرح است:

اداره کل نظارت و ت
کن�ل ف�ن و استاندارد سازمان نقشه برداری کشور اعالم کرد:

کنتــرل میدانــی و بازدیــد از پــروزه کاداســتر امــور
اراضــی کشــاورزی داراب
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل از اداره کل نظــارت و کنتــرل فنــی و اســتاندارد؛

بسم اهلل الخالق اللوح و القلم
ســام و درود خــدا بــر تمامــی وقایـع نگارانــی کــه حرمــت قلــم و آگاهــی را پــاس میدارنــد و خامــه خویــش را
جــز در مســیر حــق و عدالــت بــه کار نمیگیرنــد.

در راســتای اجــرای مــاده  11قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور مبنــی بــر لــزوم نظــارت بــر فعالیتهــای
نقشــه بــرداری توســط ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،کنتــرل میدانــی و بازدیــد از پــروژه کاداســتر اراضــی کشــاورزی
داراب مــورد پیمــان شــرکت صــدر آب فــارس از ششــم تیرمــاه در ان منطقــه توســط کارشناســان نظــارت ایــن ســازمان
آغــاز شــد.
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ت
خ�نگار بیان شد:
خ� سازمان نقشه برداری کشور همزمان با  17مرداد؛ روز ب
از سوی دک� جعفرزاده ایمن آبادی در جمع تولید کنندگان ب

تأکید بر نقش اثرگذار رسانه ها در کشور و قلم سرنوشت ساز خبرنگاران
خ�نــگار ،مولــدان خـ بـر در تمــام مدیریــت هــای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی دیــدار
بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،صبــح امــروز  17مــرداد مــاه مصــادف بــا روز ب
کردنــد.
ت
خ�نگاران را رسنوشت ساز خواند.
خ�نگار ،بر نقش اثرگذار رسانه ها در کشور تأکید کرد و قلم ب
در این دیدار صمیمانه دک� جعفرزاده ایمن آبادی ضمن بت�یک به مناسبت روز ب
وی در این دیدار از زحمات ر ی ن
غ�ف�ن سازمان نقشه برداری کشور را منعکس یم کنند تقدیر کرد و آنها را به سوی حرفه ای شدن تشویق نمود.
خ�ی که اخبار همه بخشهای ف�ن و ی
ابط� ب
ت
پیشنهادا� را در راستای تولید اخبار مهم سازمان نقشه بردار کشور ارائه نمودند که مورد حمایت و استقبال ریاست سازمان قرار گرفت.
شایان ذکر است در بخش دیگری از این نشست حا�ض ین
ن� از نمایندگان بخش خ� مدیریت های سازمان برداری کشور با اهدای لوح تقدیر از سوی ت
در خاتمه ی ز
دک� جعفرزاده ایمن آبادی تجلیل بعمل آمد.
ب
گفتـ نـی اســت ب ـرای ارتقــای رسعــت اطــاع رسـ نـا� اخبــار ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،کارشناســان متخصــص از همــه بخشــهای فـ نـی و غـ یـر فـ نـی ایــن ســازمان بعنــوان نماینــدگان و رابطـ ی ن
ـ� خـ بـری ،بــه صــورت مســتمر
تولیــدات خـ بـری حــوزه خــود را تحــت نظــارت مقــام مســئول آن مدیریــت تولیــد یم کننــد .در همـ ی ن
خ�نــگار از فعــاالن حــوزه خـ بـر از ســوی رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور تقدیــر شــد.
ـ� راســتا در روز ب

اداره کل نظارت  ،ت
کن�ل ف�ن سازمان نقشه برداری کشور اعالم کرد:

بررسی فرایند اجرایی پروژه تهیه ارتوفتو از تصاویر دهه 1340

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل از اداره کل نظــارت  ،کنتــرل فنــی ؛ در راســتای عقــد قــرارداد ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــا شــرکت مهندســین مشــاور ایــده پــردازان توســعه بــا موضــوع
تهیــه ارتوفتــو از تصاویــر دهــه  ،1340جهــت انجــام کنتــرل فراینــد اجرایــی و بررســی امکانــات و زیرســاخت هــای الزم جهــت انجــام ایــن پــروژه ،مهنــدس طحــان پــور از مدیریــت اداره کل نظــارت و کنتــرل فنــی در محــل شــرکت
حاضــر شــدند .در ایــن جلســه کــه بــا ارائــه رزومــه کاری شــرکت ایــده پــردازان توســعه توســط مهنــدس بیدختــی مدیــر عامــل شــرکت آغــاز شــد ،نتایــج مربــوط بــه ارزیابــی نــرم افــزار هــای موجــود در صنعــت نقشــه بــرداری بــرای تهیــه
ارتوفتــو از تصاویــر دهــه  1340ارائــه و مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ادامــه گــروه هــای کاری مربــوط بــه پــردازش تصاویــر و برداشــت نقــاط کنتــرل زمینــی توضیحاتــی در مــورد فلوچــارت اجرایــی ایــن پــروژه ارائــه دادنــد .همچنیــن
مطابــق بــراورد زمانــی مدیــر پــروژه ،بخــش اول محصــول نهایــی مربــوط بــه محــدوده ای از اســتان آذربایجــان شــرقی تــا آخــر مــرداد مــاه جهــت نظــارت و کنتــرل فنــی بــه ســازمان نقشــه بــرداری ارســال مــی شــود.
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گ
هماهن� امور مناطق سازمان نقشه برداری کشور با همکاری و مشارکت اداره کل ی ن
سن� و نقشه برداری زمی�ن برگزار کرد :
گروه
زم� ج

وبینــار آموزشــی هفتگــی در راســتای ارتقــای ســطح علمــی گروههــای نقشــه و اطالعــات مکانــی ســازمانهای
مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نقش ـهبرداری کشــور ،گــروه هماهنگــی امــور مناطــق بــا مشــارکت اداره کل زمیــن ســنجی و نقشــه بــرداری زمینــی ســازمان نقش ـهبرداری کشــور سلســله وبینارهــای آموزشــی در حــوزه اطالعــات
مکانــی را از آغــاز ســال  1400بــرای ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها برگــزار نمــود .در آخریــن وبینــار آموزشــی کــه  18مــرداد مــاه ســال  1400برگــزار شــد مطالبــی در ارتبــاط بــا تجهیــزات مخابراتــی و لینــک ارتباطــی
و تخلیــه دادههــای خــام شــبکه ایســتگاههای دائمــی ،توســط آقایــان دکتــر نانکلــی -رئیــس اداره ژئودینامیــک و ژئــودزی -مهنــدس اصغــری و مهنــدس ســیار کاوردی -کارشــناس اداره ژئودینامیــک و ژئــودزی -از اداره کل زمیــن ســنجی
و نقشــه بــرداری زمینــی بــرای نماینــدگان ســازمان هــای مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان هــا ارائــه گردیــد.

دهم یت�ماه  ۱۴۰۰برگزار شد:

نشست مجازی کمیته استاندارد با حضور فعال اعضا در شرایط بحرانی کرونا

بــه گـزارش روابــط عمــویم و بــه نقــل از گــروه شــوراها و کمیتــه هــا  ،هفتمـ ی ن
ـ� نشســت اعضــای کمیتــه اســتاندارد بــا توجــه
بــه وضعیــت بح ـر نا� در خصــوص شــیوع ویــروس کرونــا  10ام تـ یـر مــاه بــا ش�کــت فعــال اعضــای کمیتــه بــه صــورت
مجــازی برگـزار گردیــد.

ابتــدا رونــد تدویــن دســتورالعمل و اســتاندارد در ســازمان کــه مراحــل اخــذ نظ ـرات اعضــای کمیتــه را قبــا سـ پـری کــرده
بــود ،بــه تصویــب رســید .ســپس دســتورالعمل هــای تدویــن شــده تحــت عناویــن " مجموعــه دســتورالعمل هــاي
اج ـرا� چنــد مقيــا -گويــا ســازي" و " مــدل داده چنــد مقيــا نســخه  "2بــا رای ث
اک�یــت آرا بــه تصویــب کمیتــه
يي
سي
سي
رســیده و جهــت اســتحضار و ابــاغ بــه ریاســت ســازمان در دســتور ارســال قـرار گرفــت  .همچنـ ی ن
ـ� بــا توجــه بــه اتمــام
ا� چنــد مقيــاسي –تبديــل" " ،دســتورالعمل نظــارت
فرآینــد تهیــه چهــار دســتورالعمل"مجموعه دســتورالعمل هــاي اجـر يي
ا�" و " دســتورالعمل " SDIو پیشــنهاد نفـرات گــروه نظــارت بـرای
ميكروژئــودزي"  "،دســتورالعمل نظــارت هيدروگـر في
دســتورالعمل هــای مزبــور از طــرف گــروه اســتاندارد ،بــا رای ث
اک�یــت آرا ،ناظریــن مربــوط بــه هــر یــک انتخــاب شــدند.
در پایــان جلســه گـز ش
ار� از رونــد ش
پی�فــت دســتورالعمل هــای پهپــاد و میکروژئــودزی از طــرف رئیــس کمیتــه اســتاندارد
ارائــه گردیــد و بــا توجــه بــه رونــد تدویــن و اج ـرای قراردادهــا مقــرر گردیــد تــا شــیوهنامهای تنظیــم و ب ـرای تصویــب بــه
کمیتــه ارائــه شــود.

به همت متخصصان اداره کل نقشه برداری هوایی  ،فضایی و نقشه های مبنایی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

نقشه  ۱:۲۰۰۰شهر لواسان با استفاده از تصاویر هوایی تهیه شد

ـوا� ULTRACAM_XP ،
ـوا�  ،فضـ یـا� و نقشــه هــای مبنـ یـا� ،نقشــه  1:2000شــهر لواســان بــا اســتفاده از تصاویــر هـ ی
بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل از اداره کل نقشــه بــرداری هـ ی

 GSD10ســال  1393بــه مســاحت  2000هکتــار در اداره تبدیــل و ویرایــش رقــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور تهیــه شــد.
همچن� نقشه  1:2000شهر لواسان با استفاده از تصاویر هوا� سال  1381به مساحت  8000هکتار از قبل ی ز
ین
ن� تهیه شده بود.
ی
مقایســه منطقــه مشـ تـرک ایــن دو نقشــه بــا تــوایل زمـ نـا� حــدود  12ســاله کــه وســعت آن  2000هکتــار و مربــوط بــه منطقــه شــهری یم باشــد  ،نشــان میدهــد کــه در یط ایــن بــازه زمـ نـا� کوتــاه ســاخت و ســازهای زیــادی
صــورت گرفتــه اســت .
تعــداد ســاختمانها در نقشــه هــای مربــوط بــه تصاویــر ســال  1381حــدود  3700ســاختمان و بــه مســاحت  63هکتــاریم باشــد ،کــه در نقشــه هــای تصاویــر ســال  1393تعــداد ســاختمانها حــدود  10300ســاختمان و
مســاحت 142هکتــار ،حــایک از تغیـ یـرات حــدود دوبرابــری ســاخت و ســازها یم باشــد.

ـامانه
ـت آنی(سـ
ـن موقعیـ
ـات تعییـ
ـال تصحیحـ
ـرویس ارسـ
ـی دو مرحل ـهای سـ
ـه عمومـ
ـد مناقصـ
ـه ،تجدیـ
ـی مناقصـ
آگهـ
ـدی)
هـ
آگهی مناقصه
تجدید مناقصه عمومی دو مرحلهای سرویس ارسال تصحیحات تعیین موقعیت آنی (سامانه هدی)
سازمان نقشهبرداری کشور به عنوان متولی نقشه و اطالعات مکانی در کشور در بخش غیرنظامی و نظارت بر فعالیتهای مربوطه مطابق ماده ( )11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،در نظر دارد مناقصه عمومی ارائه سرویس ارسال
تصحیحات تعیین موقعیت آنی (مسطحاتی و ارتفاعی) درشش استان گیالن ،مازندران ،گلستان ،تهران ،البرز و قزوین (سامانه هدی) را دربستر سامانه با شماره  2000003162000004به صورت دو مرحلهای درسامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) برگزار نماید .شرکتهای واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
زمان انتشار درسایت :ساعت  08:00روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20
آخرین مهلت دریافت اسنادمناقصه  :ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/23
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه :ساعت  07:00بعدازظهر روزسه شنبه مورخ 1400/06/02
زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب  :ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06
زمان بازگشایی پاکت ج  :ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ 1400/06/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات :میدان آزادی  ،خیابان معراج  ،سازمان نقشه برداری کشور و تلفن 66071042-63182367
عالقمندان به شرکت درمناقصه میبایستی جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های  88969737و  85193768و مرکز تماس  41934-021مرکز پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی تماس حاصل فرمایند.
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هفته سوم مرداد 1400

داده های تراز آب دریا و عمق سنجی در خدمت مطالعات زیست محیطی دریای خزر

ـوا� و کارشــناس ارشــد جزرومــدی مدیریــت آبنــگاری و امــور جزرومــدی بــا اشــاره بــه روز مــی دریــای خــزر بیــان
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،فائــزه ســایم رئیــس کمیتــه مخاط ـرات آب و هـ ی
« :دریــای خــزر بــه عنــوان بزر ت
ش
گ�یــن پهنــه بآ� بســته دنیــا در منطقــه ژئوپلتیــی بســیار مهــم اوراســیا ق ـرار دارد کــه از جنــوب بــه ای ـران ،از شــمال بــه روســیه ،از غــرب بــه روســیه و جمهــوری آذربایجــان و از �ق بــه
کــرد
جمهوریهــای ترکمنســتان و قزاقســتان محــدود یمشــود.
در پ� امضــا "کنوانســیون ته ـران" در ســال  )2003(1382توســط پنــج کشــور حاشــیه دریــای خــزر کــه کنوانســیون منطقــه ای حفاظــت از محیــط زیســت دریــای خــزر بــا حمایــت برنامــه محیــط زیســت ســازمان ملــل
متحــد یم باشــد ،کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر توافــق کردنــد در جهــت حفاظــت و نجــات اکوسیســتم منحــر بــه فــرد دریــای خــزر بــا یکدیگــر همــکاری نماینــد و در نتیجــه همزمــان بــا الزم االجـرا شــدن کنوانســیون
تهـران در تاریـ ـ ــخ  21مــرداد  1385ایــن روز بــه عنــوان روز مــی دریــای خــزر نامگــذاری گردیــد».
ســایم نوســانات تـراز آب دریــای خــزر را یــی از ویژگیهــای مهــم ایــن دریــا خوانــد کــه آن را از دیگــر دریاچــه هــای بــزرگ کــره زمـ ی ن
ـ� متمایــز کــرده اســت و ادامــه داد « :تحلیــل تغیـ یـرات ســطح تـراز آب دریــای خــزر حــایک از
آن اســت کــه رابطــه نزدیــی بـ ی ن
ـ� تغیـ یـرات اقلیــم جهـ نـا� بــا تغیـ یـرات تـراز آب ایــن دریــا و رونــد متنــاوب و دوره ای آن وجــود دارد .از آنجــا کــه بســیاری از خصوصیــات جغرافیـ یـا� و هنــدیس دریــای خــزر (ماننــد مســاحت،
حجــم ،عمــق) بــا نوســان ت ـراز آب تغیـ یـر یمكننــد از ایــن رو ذكــر ایــن مشــخصات بایــد بــا ذكــر ت ـراز آب دریــای خــزر هم ـراه باشــد ،بنابــر ایــن انــدازه گـ یـری و پایــش ســطح ت ـراز آب و ژرفــای ایــن دریــا از اهمیــت ویــژه ای
برخــوردار یم باشــد .همچنـ ی ن
ـ� از ایــن داده هــا یم تــوان بـرای مطالعــات علــی و ارائــه راهکارهــای مناســب توســط متخصصــان مربوطــه بـرای حــل مشــکالت عمــده ایــن رسمایــه مــی از جملــه مخاطـرات طبیــی و زیســت
محیــی بهــره بــرد ».
ـن� در طــول بیــش از ســه دهــه گذشــته ،تغیـ یـرات تـراز آب را در ســواحل جنــوب کشــور بطــور مــداوم رصــد نمــوده اســت.
وی اظهــار داشــت  :ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا ایجــاد و گسـ تـرش ایســتگاههای جزرومــد سـ ج
تغی�ات ســطح آب دریای خزر ی ز
ن� در ســال 1388هجری شــمیس با نصب یک دســتگاه در منطقه نکا آغاز گردید .ســپس در ســال  1391شــش ایســتگاه آســتارا ،بندر انزیل ،رامرس ،نوشــهر ،فریدونکنار و بندر
پایش ی
ترکمــن بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــدند .در حــال حــا�ض پایــش تـراز ایــن دریــا بــا پنــج ایســتگاه در حــال انجــام اســت .همچنـ ی ن
ـ� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در راســتای انجــام وظایــف خــود از ســال  1367هجــری شــمیس
آبنــگاری از ایــن دریــا را بــا عملیــات آبنــگاری از بندرانــزیل ش�وع کــرده و تــا بــه امــروز عملیــات آبنــگاری و تولیــد و بــه روز رسـ نـا� چارتهــای دریـ یـا� از نــوار ســاحیل دریــای خــزر ادامــه دارد .
ســایم در خاتمــه بــا بیــان اینکــه ایــن روز یــادآور یــک معاهــده منطقــه ای میــان  5کشــور یم باشــد لــزوم همکاری ـهــای میــان ســازمانهای داخــی بــه منظــور پیشـ بـرد اهــداف ایــن معاهــده را یــادآور شــده و گفــت :یم تــوان از
ـن� و همچنـ ی ن
ـ� داده هــای تـراز دریــا کــه توســط ســازمان نقشــه بــرداری کشــور تولیــد یم شــود در جهــت مطالعــات زیســت محیــی و حفــظ و احیــاء محیــط زیســت ایــن گنجینــه بــزرگ و منحــر بــه
داده هــای عمــق سـ ج
فــرد در شــمال کشــور اســتفاده نمــود.

کسب رتبه هفتم سازمان نقشه برداری کشور درشاخص شفافیت و دسترسی شهروندان به داده باز
به گزارش روارط عمومی سازمان نقشه برداری کشور ،بر حسب گزارش گرروه ارزیابی عملکرد در هفتمین دوره ارزیابی توسط سازمان فناوری اطالعات؛ سازمان نقشه برداری کشور موفق شد  ۵۰درصد کل امتیاز را کسب نماید و در رتبه هفتم
در بین  ۱۴۶دستگاه اجرایی بر اساس استقرار سامانه شفافیت و ارزیابی  ۱۴شاخص قرار گرفت
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در راستای عملکرد یک سال اخیر سازمان نقشه برداری کشور؛ دکتر جعفرزاده ایمنآبادی بیان نمود:

نقشه و اطالعات مکانی مبنای شکوفایی اقتصاد مقاومتی و عامل رونق و رفع موانع تولید در کشور است

ـی و تــوان تخصــی ایــن مجموعــه را در راســتای تولیــد داده و اطالعــات مـ ن
رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بهــره بــرداری از تمــام ظرفیــت فـ ن
ـکا� کشــور یط یــک ســال گذشــته گا م بلنــدی دانســت و افــزود «:مفتخــرم
ن
ن
ـا� از آبهــای نیلگــون خلیجفــارس ،دریــای عمــان و دریــای خــزر را کــه
اکنــون در آســتانه اولـ یـ� ســالگرد حضــور و مســئولیتم در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،فــروش حــدود یکصــد ه ـزار چــارت بـ یـ�الملــی ناوبــری دریـ ی
ف
توســط متخصصــان بــویم ســازمان تهیــه و تولیــد شــده اســت اعــام نمایــم .چارتهــای دریـ یـا� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور امــروزه قریــب بــه  75%از آبهــای خلیــج فــارس را پوشــش یمدهنــد و انجــام عملیــات هیدروگـرا�
ـ� الملــل بــه گونــه ای بــوده اســت کــه هــم اینــک تمــایم شــناورهای عبــوری از آبهــای تحــت حاکمیــت کشــور بــه منظــور تامـ ی ن
از بخــش هــای باقیمانــده همچنــان ادامــه دارد .تولیــد و انتشــار چارتهــای دریــا� در ســطح بـ ی ن
ـ�
ی
ایمـ نـی دریانــوردی نیازمنــد اســتفاده از تولیــدات ایــن ســازمان یم باشــند» .
ن
ـر�؛ فرزنــدان ایـران
عل�غــم اعمــال تحریمهــای ظالمانــه علیــه کشــورمان توســط کشــورهای غـ ب
وی در اینبــاره اذعــان داشــت «:در راســتای عمــل بــه شــعار ســال  1400مبــی بــر «ســال تولیــد ،پشــتیبانیها و مانعزداییهــا» ی

ـ� چــارت پهلوگــری از بزر ت
اســایم در ایــن ســازمان موفــق بــه تولیــد اولـ ی ن
گ�یــن بنــدر تجــاری ایـران یعـ نـی بنــدر شــهید رجـ یـا� بــه صــورت بــزرگ مقیــاس شــدند و تولیــد ایــن نــوع چارتهــا بـرای پنــج بنــدر مهــم دیگــر کشــور نـ ی زـر در
ی
ن
ن
ن
عل�غــم اعمــال فشــار بــر جمهــوری اســایم ایـران بــه گوشــه گـ یـری و انــزوا در جامعــه جهــا�؛ ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بـرای اولـ یـ� بــار در کمیتــه بـ یـ� الملــی استاندارســازی ســازمان
دســت اقــدام اســت .بدیــن ترتیــب ی
ف
 IHOش�کــت نمــود و مشــارکت فعــال داشــت .در حــوزه آبنــگاری تعمـ یـرات دو شــناور دیگــر ســازمان نـ ی زـر پــس از حــدود ده ســال وقفــه آغــاز شــده اســت کــه در آینــده نزدیــک آن شــناورها نـ ی زـر بــه نــاوگان تجهـ ی زـرات هیدروگـرا�
ســازمان افــزوده خواهنــد شــد».
افزایش ایستگاه های دائیم  GNSSبه  165ایستگاه در کشور
ـ� موقعیــت ن
دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی در ادامــه ایــن گفتگــو بــه موفقیــت هــای مــی بدســت آمــده در حــوزه نقشــه بــرداری زمیـ نـی پرداخــت و از توســعه ســامانه تعیـ ی ن
آ� زمی�ن (هــدی) پــس از ســالها وقفــه کــه بهبــود
ت
آ� و ناوبــري ماهــوارهاي اســت خـ بـر داد .بــه گفتــه وی ایــن توســعه در شــش اســتان شــمایل کشــور بــا اضافــه شــدن  30ایســتگاه جدیــد انجــام گرفــت و هــم اکنــون در پوشــش
دهنــده و كن�لكننــده دقــت موقعيتيـ بـا� ني
کامــل ایــن ســامانه قـرار گرفتنــد .بدیــن ترتیــب شــبکه ایســتگاه هــای دائــی  GNSSژئودینامیــک ســازمان کــه ســالیان متمــادی  135ایســتگاه بــود؛ هــم اکنــون بــه بهــره بــرداری از  165ایســتگاه یط ایــن مــدت کوتــاه رســید.
سن� در کشور برای تکمیل شبکه مربوطه و تدقیق ژئوئید میل ایران(سطح مبنای ارتفایع کشور) هستیم».
وی افزود «:در این حوزه هم اکنون شاهد عملیات ثقل ج
ن
ـوا� در یکســال اخـ یـر چگونــه بــوده اســت؛
ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه عملکــرد ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در حــوزه مدیریــت بح ـران و اعــام پیــش هشــدارهای مخاط ـرات بآ� ،گزمیــی و هـ ی
گفت«:عملکــرد ســازمان در ایــن حــوزه یط یکســال اخـ یـر بســیار مطلــوب بــوده بــه طوریکــه قبــل از وقــوع بحرانهــا ماننــد ســیالب هــا نقشــه هــای پیــش بیـ نـی آبگرفتــی مناطــق جمعیـ تـی در ارسع وقــت و کوتــاه تــری زمــان
ین
برای ســازمانهای مســئول ارســال شــده و پس از بحران ی ز
اخ� فناوری های جدیدی به ویژه در پایش نرخ بحران فرونشســت
ن� نقشــه های پایش وضعیت موجود تهیه و ایفاد شــده اســت.
همچن� در طول یکســال ی
ً
ن
ن
ن
ـ� لــرزه در بخــش فـ ن
ـر ایــن بحـران هــا گـزارش میگــردد».
ـئول� محــی مناطــق درگـ ی
ـی ســازمان اتخــاذ شــده اســت و مرتبــا گزارشــات مربوطــه بــه مسـ ی
و زمـ ی
ـئول� رده بــاالی کشــور تــا مسـ ی
دکتــر جعفــرزاده ایمــن آبــادی یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در ســالی کــه گذشــت را جــان دوبــاره شــورايعالي نقشــه بــرداري کشــور پــس از ســالها رکــود برشــمرد و دراینبــاره تصریــح نمود«:بــه مــدد
الطــاف الهــی؛ طــرح توليــد و بروزرســاني نقشــه هــاي شــهري و پوششــی كشــور در شــورايعالي نقشــه بــرداري کشــور ،ارائــه و بــه تصويــب رســید و يكــي از مهمتريــن برنامههــاي ســازمان بــرای انجــام از هــم اکنــون تــا چهارســال
آتــي و بــا بهرهگیــری از ظرفیــت بخــش خصوصــی پایهگــذاری گردیــده اســت .البتــه تولیــد و بــروز رســانی نقش ـههای پوششــی و شــهری و داده هــای مکانــی در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا اســتفاده از تــوان داخلــی و بودجــه
جــاری نیــز طــی ایــن مــدت آغــاز شــده و بــا قــوت در حــال انجــام مــی باشــد .در خصــوص نقشــه هــای شــهری حــدود  40هزارهکتــار تولیــد نقشــه شــهری جدیــد طــی یکســال اخیــر در ســازمان صــورت گرفــت .شــروع بروزرســاني
نقشــه هــاي  1:25000پوششــي بعــد از  13ســال وقفــه شــامل توليــد ارتــو تصاويرماهــواره اي شــهر تهــران و بروزرســاني نقشــه  1:25000شــهر تهــران بــا اســتفاده از تصاويــر ماهــواره اي؛ همچنيــن مثلــث بنــدي  360.000هكتــار تصويــر
هوايــي رقومــي در منطقــه ســنندج و توليــد ارتوفتوموزائيــك عكســهاي دهــه هفتــاد از پنــج ميليــون هكتــار اراضــي كشــور بــه عنــوان ورودي پــروژه بروزرســاني نقشــه هــاي پوششــي؛ از دیگــر فعالیتهــای اجــرا شــده در همیــن مــدت
کوتــاه و بــا درنظــر گرفتــن ظرفیــت داخلــی ســازمان بــوده اســت.
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ت
ا� نـ ی زـر از دیگــر عملکــرد ســازمان یط یکســال اخـ یـر بــود کــه ايــن مـي ز ان عملكــرد برابــر بــا
توليــد  2.5ميليــون هكتارمــدل ارتفــاعي رقــومي  ،ارتوفتوموزائيــك و اورتوفتــو در قطــع و مقيــاس  1:2000در قالــب پــروژه كاداســر ار ضي
كل عملكــرد پنــج ســاله بــازه  1394تــا  1398در ســازمان بــوده اســت .شــايان ذكــر اســت تنهــا حجــم دادههــاي تصويــري ورودي ايــن طــرح در ســال  1399بالــغ بــر  70.000گيگابايــت بــوده اســت كــه خــود بيانگــر حجــم
عظيــم اقدامــات و مديريــت صحيــح و دقيــق انجــام شــده توســط همــكاران ســازمان مي باشــد».
دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه رونــق نــاوگان و تجهـ ی زـرات عکسـ بـرداری ســازمان؛ بعــد از حــدود یــک ســال و نیــم وقفــه نـ ی زـر اشــاره نمــود و از طــرح جامــع كاداسـ تـر در بخــش تولیــد و بــه روز
رسـ نـا� نقشــه هــای مــورد نیــاز حدنــگاری از ســوی متخصصـ ی ن
ـ� ایــن ســازمان در حــوزه هــای فـ نـی خـ بـر داد کــه تدویــن و بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور ارائــه شــد.
ت
ن
آ� مــورد اســتفاده در
گفتــی اســت بــر اســاس گـزارش یکســاله ارائــه شــده از ســوی دکــر جعفــرزاده ایمــن آبــادی ،ســامانه تغيـ يـرات كاربــري و ســاخت و ســازها در كشــور و ســامانه اتوماتيــك بــرآورد مســاحت پهنــه هــاي ب ي
بــرر ســطح درياچــه هــا ،تاالبهــا و ســدهاي كشــور و مناطــق ســيل زده نـ ی زـر بـراي نخسـ ين
ـت� بــار در ســازمان ایجــاد شــد.
سي

اش�اک گذاری اطالعات ن
اول� بار در کشور ت
برای ی ن
مکا� دستگاه های اجر یا�  31استان
ن
ـ� امنیــت داده هــا بــر اســاس
در ادامــه ایــن گفتگــو دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بهینهســازی 
زیرســاخت تبــادل اطالعــات ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا اســتفاده از ظرفیــتهــای موجــود و تامـ ی
الک�ونیــی و تــداوم کســب وکار ایــن ســازمان میباشــد؛ بیــان کــرد «:بـرای اولـ ی ن
اســتانداردها و روشهــای روز دنیــا و در جهــت تضمـ ینـ� ارائــه خدمــات بـه صــورت ت
ـ� بــار در کشــور ،ســازمان نقشــه بــرداری کشــور اقــدام بــه
ن
ثبــت و بــه اشـ تـراک گــذاری اطالعــات مـ ن
ـکا� دســتگاه هــای اج ـر یا�  31اســتان کشــور در بسـ تـر امــن ژئوپورتــال مــی نمــود .دامنــه ایــن عملکــرد در ژئوپورتــال اســتا� وســیعتر بــوده و بگون ـهای اســت کــه دســتگاههای هــر
اســتان ،امــکان اســتفاده از ایــن بسـ تـر را در شــبکه دولــت دارنــد و یمتواننــد اطالعــات مـ ن
ـکا� خــود را در ایــن ســامانه و بــدون نیــاز بــه ت
این�نــت جهـ نـا� بهاشـ تـراک بگذارنــد».
ت
ـو�
ـكا� مـ�ي  ،اجـراي پروژههــاي پايلـ ي
وی خاطــر نشــان نمود«:ســی مــا بــر ایــن اســت تــا در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا فناوريهــاي روز جهــان همــگام باشــیم .بــر ایــن اســاس بــه دنبــال اســتقرار زيرســاخت دادههــاي مـ ني
هم�نمنظــور ،در زمینــه شناسـ یـا� فنــاوری هــای دور ،اقــدام بــه راه انــدازی یــک پــروژه پایلــوت  Digital Twinبــر روی شــهر رشــت گردیــد .کــه
بــا ساختار"همســان رقــومي " ( ،)Digital Twinدر كشــور آغــاز شــد .به ی
ت
ت
اهــداف مــی متعــدد ایــن پــروژه در همــه اســتانها بـرای خدمــت رسـ نـا� بــه مــردم بســیار ســودمند خواهــد بــود چـرا کــه منجربــه اســتقرار "شــهرهای هوشــمند" و "ایـران دیجیتــال" کــه مهم�یــن ابـزار مدیریــی توســعه پایــدار
بــه شــمار یم رود ،یم گــردد».
وی تصویــب اصــاح مصوبــه کمیتــه تخصــی نــام نــگاری و یکســان ســازی نامهــای جغرافیــای ایـران یط ســال گذشــته در هیــات دولــت را یــی دیگــر از موفقیــت هــای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور عنــوان کــرد و آغــاز
گــردآوری اطالعــات جهــت تولیــد اطلســهای پویــا را از ســوی متخصصــان ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و در ســایه همــکاری دفاتــر ســازمان برنامــه و بودجــه را نویــد دیگــری در حــوزه اطالعــات مـ ن
ـکا� اعــام نمــود.
سازمان نقشه برداری کشور ی ن
ره�ی (مدظلهالعایل)
اول� دستگاه مجری سیاست نظام اداری مقام معظم ب
ا�غ

وی در ادامــه خاطــر نشــان کرد«:ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ی ن
اول� نهــاد اجـر یا� اســت کــه توانســته  26بنــد سیاسـتهای کیل نظــام اداری،ابـ

مقــام معظــم رهـ بـری (مدظلهالعــایل) را در راســتای اهــداف کالن کشــور

و در قالــب ده کمیتــه تخصــی ذیــل شــورای راهـ بـری توســعه مدیریــت پیــاده ســازی و اجـر یا� نمایــد».
دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه تهیــه دســتور العمــل استانداردســازی مکاتبــات اداری و آیـ ی ن
ـ� نامــه نــگارش و رونمـ یـا� از آن بــا حضــور دکـ تـر نوبخــت اشــاره کــرد و اصــاح و بازنگــری
«:با توجه به وظایف ت
ذا� سازمان نقشه برداری
مشاغل اختصایص سازمان نقشه برداری کشور ( موضوع ماده  70قانون مدیریت خدمات کشوری ) را گایم دیگر در سیاستهای اداری این سازمان خواند و افزود
گ
کشــور مطابــق مــاده  11قانــون احــکام دائــی برنامههــای توســعه کشــور جهــت هماهنــی گروههــای نقشــه در ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی  31اســتان کشــور جهــت راهـ بـرد اهــداف ســازمان نقشــه بــرداری در تهیــه
ـکا� ایجــاد شــده کــه هــدف اصــی آن ارتقــا ســطح بهــره وری نقشــه و اطالعــات مـ ن
نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� بـرای توســعه ی پایــدار کشــور در ســطح اســتان هــا بــا وظایــف و انتظــارات تعیـ ی ن
ـ� و مشــخص گردیــده اســت».
وی در ادامــه ایــن گفتگــو دربــاره ارتباطــات فرامــی در ایــن ســازمان اذعــان داشــت «:بــا توجــه اعمــال تحریمهــا از ســوی کشــورهای بیگانــه ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در ســطح بـ ی ن
ـ� الملــی تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل
ـ� در جلســه هیئــت رئیســه کمیتــه مدیریــت جهــا�ن
کــرد و توانســت در راســتای ظرفیــت ســازی حــوزه نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـوم� دوره آمـ ش
ـوز� را بــه صــورت وبینــار برگـزار نمایــد .همچنـ ی ن
ـکا� در کشــورهای منطقــه اکــو ،سـ ی ن
اطالعــات مـ ن
ـکا� آســیا و اقیانوســیه  UNGGIMAPش�کــت نمایــد کــه نتیجــه ایــن مشــارکت ابقــای جمهــوری اســایم ایـران بــه عنــوان یــی از اعضــای هیئــت رئیســه بــود .در راســتای اقدامــات ســازمان نقشــه بــرداری کشــور
در ســطح بـ ی ن
ـ� الملــی یط یــک ســال اخـ یـر از نــام خلیــج فــارس در کمیتــه نــام هــای جغرافیـ یـا� ســازمان ملــل دفــاع تمــام قــد کردیــم و بــا حضــور در شــورای برنامــه ریــزی منطقــه ای ســازمان اقتصــادی اکــو  RPCپیشــنهادات
تخصــی و مثمرالثمــری نـ ی زـر ارائــه نمودیــم».

ـ� دســتگاه هــای اجـرا� و نـ ی زـر کســب رتبــه اول ســازمان در بـ ی ن
بنــا بــه گفتــه دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی کســب رتبــه هفتــم ارزیــا� شــفافیت دولــت ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در بـ ی ن
ـ� دســتگاههای زیــر مجموعــه ســازمان
ی
ب
برنامــه و بودجــه کشــور در حــوزه ارزیـ بـا� عملکــرد شــاخص هــای عمــویم و اختصــایص از دیگــر موفقیــت هــای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور از  19مــرداد مــاه ســال  99تــا بــه امــروز بــود.
وی از ساماندیه و برریس پرونده های قراردادهای مفتوح رها شده و بالتکلیف منتیه به سال  1397در سازمان نقشه برداری کشور و ارائه گزارش های دوره ای به سازمان برنامه و بودجه ،وزارت ین�و ،سازمان
شــهرداری هــا و دهیاری ـهــا ،دیــوان محاســبات و ســازمان بــازریس کل کشــور خــر داد و گفــت «:ایــن ســازمان موفــق شــد یط یــک ســایل کــه گذشــت  180ق ـرارداد ســازمان امــور ار ض
ا� کشــور را در راســتای اج ـرای طــرح
ب
جامــع حدنــگاری کاداسـ تـر کــه بــه مصلحــت کشــور و کشــاورزان اســت را نظــارت و بــه روزرسـ نـا� نمایــد و از ســوی دیگــر در راســتای ارائــه خدمــات برتــر بــه مــردم کشــور عملیــات نظــارت بــر حــدود  300قـرارداد ســازمان
ض
ت
ـتا� بــا هــدف اجـرای قانــون جامــع حدنــگاری کاداسـ تـر بــه انجــام رســاند».
ثبــت اســناد و امــاک کشــور را بــه منظــور ترسیـ ـ ــع درتثبیــت ارا� مــی و ســایر امــاک دولــی و روسـ ی
«:با توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ارائــه همــه محصــوالت ســازمان نقشـهبرداری کشــور بـرای رفــاه کاربـران ایــن ســازمان کامــا بــه صــورت غــر حضــوری و ت
الک�ونیــی صــورت
دکـ تـر جعفــرزاده ایمنآبــادی اظهــار داشــت
ی
یمگـ یـرد».

در پایان گفت�ن است غالمعیل جعفرزاده ایمن آبادی  1399/5/19یط حکیم از سوی ت
دک� نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان رئیس سازمان نقشه برداری کشور منصوب شد.
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در گفتگو با مهندس پیمان بکتاش؛ معاون ف�ن و تولید اطالعات ن
مکا� سازمان نقشه برداری کشور ش
ت�ی ــح شد:

برنامه های سازمان نقشه برداری کشور در حوزه تولید و به روز رسانی نقشه و اطالعات مکانی با هدف تحقق اهداف ملی کشور

روابــط عمومــی :بــا ســام و خداقــوت بــه شــما و همــکاران محترمتــان در مجموعــه معاونــت فنــی و تولیــد اطالعــات مکانــی؛ بــه عنــوان مقدمــه شــروع مصاحبــه ،لطفــا توضیحــات کلــی راجــع بــه برنامــه هــای تولیــد نقشــه و اطالعــات
مکانــی در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه ویــژه در حــوزه آن معاونــت را بفرمائیــد؟
مهنــدس بکتــاش :بــا نــام و یــاد خداونــد متعــال ،مــن هــم عــرض ســام و ادب دارم بــه شــما و مخاطبیــن محتــرم .ابتــدا تشــکر مــی کنــم کــه ایــن مصاحبــه توســط روابــط عمومــی ســازمان بــه ایــن موضــوع بســیار مهــم اختصــاص
تالشــها،
یافتــه اســت و از ایــن طریــق میتوانیــم اطالعــات بســیار جامــع و کاملــی را بــه اســتحضار تمامــی همــکاران گرامــی ،مســئولین محتــرم کشــوری و لشــگری و تمامــی عزیــزان خــارج از ســازمان ارایــه نمائیــم تــا بیشــتر در جریــان 
کوشــش و اقدامــات ارزنــده ســازمان نقشـهبرداری کشــور در حــوزه تولیــد و بــه روز رســانی نقشــه و اطالعــات مکانــی قــرار گیرنــد .قطعــا تولیــد و بــه روز رســانی نقشــه و اطالعــات مکانــی بــرای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و عمــا
بــرای کل کشــور بســیار حائــز اهمیــت اســت .اینکــه شــعار امســال نیــز «ســال تولیــد ،پشــتیبانیهــا و مانعزدایـی هــا» اســت ،ایــن اهمیــت را چندیــن برابــر میکنــد .البتــه برنامــه هــا و اقدامــات در حــوزه تولیــد و بــه روز رســانی نقشــه و
اطالعــات مکانــی ســازمان ،بســیار جامــع و دارای ابعــاد گســترده ای اســت و همانطــور کــه مطلــع هســتید تولیــد در ســه حــوزه بنیــادی نقشــه بــرداری هوایــی و فضایــی ،نقشــه بــرداری زمینــی و ژئــودزی و همچنیــن آبنگاری(هیدروگرافــی)
و امــور جــزر و مــدی ،از مهمتریــن بخــش هــای تولیــد داده مکانــی در ســازمان هســتند کــه اگــر موافــق باشــید در فرصــت محــدود ایــن مصاحبــه ،فعــا بحــث را معطــوف بــه حــوزه نقشــه بــرداری هوایی(فتوگرامتــری) و ســنجش از دور
نمائیــم و شــرح اقدامــات انجــام شــده؛ برنامــه ریــزی هــا و اهــداف پیــش بینــی شــده در ایــن حــوزه را مطــرح نمائیــم و قطعــا در مصاحبــه هــای بعــدی ،مفصــا راجــع بــه دو حــوزه دیگــر تولیــد یعنــی نقشــه بــرداری زمینــی و آبنــگاری
نیــز مــوارد را باســتحضار شــما و ســایر مخاطبیــن گرامــی خواهــم رســاند.
روابط عمومی :در سال گذشته چه اقدامات مهمی را برای تولید نقشه و اطالعات مکانی در معاونت فنی اتخاذ نمودید؟
مهنــدس بکتــاش :در ســال گذشــته( )1399بــه ويــژه در نيمــه دوم ســال؛ بــا توجــه بــه تــاش مســتمر همــكاران محتــرم اداره كل نقشــه بــرداري هوايــي ،فضايــي و نقشــه هــاي مبنايــي و حمايتهــاي ارزشــمند ریاســت محتــرم ســازمان ؛
اقدامــات متعــددي در ايــن حــوزه از زيرمجموعــه هــاي معاونــت فنــي و توليــد اطالعــات مكانــي صــورت گرفــت كــه اهــم آنهــا عبارتنــد از:
)1

تدوين طرح جامع كاداستر(بخش تولید و به روز رسانی نقشه های مورد نیاز کاداستر) با مشاركت ساير مديريتهاي فني سازمان

)2

تدوين مجوز فتوگرامتري با پهپاد

)3

تدويــن قــرارداد و انعقــاد قــرارداد پريــزرو  4فرونــد هواپيمــا و موتورگردانــي هواپيمــا بعــد از حــدود  2ســال توقــف .گفتنــی اســت كــه  30مــورد اختــاف مالــي ،قانونــي ،حقوقــي و فنــي در پيــش نويــس قــرارداد ارايــه شــده بــا شــركت

آســمان وجــود داشــت كــه بــا تالشــي وافــر ،همــه مــوارد بــه صــورت قانونــي مرتفــع گرديــد و نگهــداري هواپيماهــاي ســازمان بــه عنــوان بزرگتريــن ســرمايه ملــي ســازمان ســر و ســامان تــازه اي گرفــت.
)4

ت
سانتيم�
ا� كشاورزي كشور با  GSDبرابر با 10
طر ي
اح پرواز باقيمانده ار ضي

ت
ا� ،ايــن مـي ز ان عملكــرد برابــر بــا كل عملكــرد پنــج ســاله بــازه  1394تــا 1398
 )5توليــد  2.5ميليــون هكتارمــدل ارتفــاعي رقــومي  ،ارتوفتوموزائيــك و اورتوفتــو در قطــع و مقيــاس  1:2000در قالــب پــروژه كاداســر ار ضي
بــوده اســت .شــايان ذكــر اســت تنهــا حجــم داده هــاي تصويــري ورودي ايــن طــرح در ســال  1399بالــغ بــر  70.000گيگابايــت بــوده اســت كــه خــود بيانگــر حجــم عظيــم اقدامــات و مديريــت صحيــح و دقيــق انجــام شــده
توســط همــكاران ســازمان در ســه اداره پــرواز ،مثلــث بنــدي و پــردازش تصويــر مي باشــد.
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ش
ش
ـا�  4شــيت نقشــه  1:25000شــهر تهـران بــا اســتفاده از تصاويــر ماهــواره
ـی بعــد از  13ســال وقفــه شــامل توليــد ارتــو تصاويرماهــواره اي شــهر تهـران و بروزرسـ ني
�وع بروزرسـ ني
ـا� نقشــه هــاي  1:25000پوشـ ي

ين
ـا� نقشــه هــاي
ا� كشــور بــه عنــوان ورودي پــروژه بروزرسـ ني
اي؛ همچنـ مثلــث بنــدي  360.000هكتــار تصويــر هـ يي
ـوا� رقــومي در منطقــه ســنندج و توليــد ارتوفتوموزائيــك عكســهاي دهــه  70از پنــج ميليــون هكتــار ار ضي
ش
ـی
پوشـ ي

 )7مختصــات دار نمــودن بالــغ بــر  8.3ميليــون هكتــار شــيت نقشــه هــاي قديـ كشــور طبــق درخواســت مديريــت خدمــات فـ ســازمان ،تهيــه دســتورالعمل و برنامــه نويـ هــاي مــورد نيــاز بـراي نخسـ ين
ـت� بــار و
ني
�ي
�ي
ت
ـن�
افزايــش  10برابــري رسعــت انجــام پردازشــها در مقايســه بــا روش سـ ي
)8

ا� شهري در مقياس 1:2000
تبديل و ويرايش رقومي و  GIS Readyحدود  25.000هكتار از ار ضي

)9

ين
تهيه انواع گزارشات ف از جمله گزارش شاخص ارزيا� عملكرد ين
نخست� بار و كسب امتياز مربوطه و ن�ي ز ترجمه استانداردهاي ايزو
ب� المللي براي
بي
�ني

 )10تهيه نقشه هاي سيل به ويژه سيل فروردين  1399در استان كرمان و سيلهاي آذرماه  1399در مناطق غرب و جنوب غرب كشور
ين
استادمع� و پ�ي امون آن
 )11پاسخ به درخواست شهرداري منطقه  9تهران در خصوص تغي�ي ات حادث شده در خيابان
کال� برای تولید و به روز ن
 :چه برنامه ریزی های ن
رسا� نقشه ها در سال جاری دارید؟
روابط عمویم
 :در اواخر سال  ،1399سه دسته برنامه ريزي كاري در حوزه هوا� شامل موارد زير براي سال  1400تا افق  1404در معاونت ف�ن و تولید اطالعات ن
مکا� تدوين گرديد:
مهندس بکتاش
يي
هوا� سازمان
دسته الف) برنامه هاي كاري بر اساس توان داخلي مجموعه يي
دسته ب)

برنامه هاي برونسپاري بر اساس اعتبارات جاري و طرح  1400سازمان نقشه برداري كشور

دسته ج)

برنامه هاي برونسپاري بر اساس اعتبارات طرح هاي كالن كشوري

نها� و در نهايت در ابتداي ت�ي ماه ابالغ گرديد.
برنامه هاي فوق با همكاري اداره طرح و برنامه مديريت برنامه ريزي و بودجه سازمان و در جلسات كميته تلفيق سازمان در ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري يي
 :چرا نیاز به برون سپاری فعالیت ها دارید؟ مگر رصفا با توان داخیل سازمان نیم توان تمام نقشه ها را به روز ن
رسا� کرد؟
روابط عمویم
مهنــدس بکتــاش :همــکاران بســیار عزیــز قدیــی تــر و پیشکســوتان محـ تـرم ســازمان خاطرشــان اســت کــه روزی ســازمان حــدود  1200نفــر پرســنل داشــت! از ایــن تعــداد حــدود  350تــا  400نفــر و شــاید هــم بیشـ تـر بــه
ـوا� ســازمان مشــغول بــکار بودنــد .در همــان ســال هــا تولیــد نقشــه هــای پوشـ شـی
صــورت ســه شــیفت در خــط تولیــد نقشــه ســازمان کار یم کردنــد .فقــط حــدود  80نفــر از خـ بـره تریــن پرســنل خــط تولیــد ،در اداره کل هـ ی
بگ�یــد کــه کل پرســنل عزیــز فعــی ســازمان کمـ تـر از  500نفــر اســت.
 1:25000کل کشــور آغــاز شــد .بــا آن تعــداد پرســنل ،تولیــد نقشــه هــای  1:25000کل کشــور حــدود بیســت ســال طــول کشــید .حــال شــما در نظــر ی
ـوا�  42نفــر و کل پرســنل ســخت کــوش اداره تبدیــل و ادیــت فتوگرامـ تـری بســیار محــدود هســتند! علــت ایــن کاهــش نـ یـرو را همــه عزیـزان خــوب یم داننــد کــه تمــام پرســنل ســازمان هــا و وزارتخانــه
کل پرســنل اداره کل هـ ی
ت
�خ
ش
هــا یط چنــد ســال اخـ یـرکاهــش یافتــه اســت و چابــک ســازی در بدنــه دولــت صــورت گرفتــه اســت .همــکاران محــرم بســیاری بازنشســته شــدند یــا بــر عزیـزان از ســازمان ت�یــف بردنــد کــه بــه ازای ایــن خــرو�ج هــا قطعــا
ورودی نـ یـرو یــا اســتخدام نداشــتیم .حــال تصــور فرمائیــد کــه حـ تـی اگــر بــا همــان  400نفــر خــط تولیــد آن ســالها بخواهیــم نقشــه هــای پوشـ شـی کشــور را بــه روز رسـ نـا� نمائیــم ،حداقــل بایــد ده تــا بیســت ســال دیگــر زمــان

رصف کنیــم! ایــن تــازه بخــش نقشــه هــای پوشـ شـی اســت و نقشــه هــای بــزرگ مقیــاس و شــهری نـ زـر جــای خــود را دارنــد؛ چــه برســد کال بــا زیــر  30نفــر کنـ ن
ـو� در خــط تولیــد کل ســازمان ! پــس ایــن موضــوع بــه راحـ تـی
ی
اثبــات میکنــد کــه سیاســت و رویکــرد ســازمان ،هــم اکنــون رایه جــز بــرون ســپاری فعالیتهــا ،کاهــش تصــدی گــری ،بکارگـ یـری هرچــه بیشـ تـر ظرفیــت و تــوان خــوب ش�کــت هــای مهندسـ ی ن
ـ� مشــاور نقشــه بــرداری و ش�کــت
هــای دانــش بنیــان نبــوده و حرکــت بــه ســمت نظــارت کالن و راهـ بـرد فعالیتهاســت .از ایــن رو بــرون ســپاری فعالیتهــا اجتنــاب ناپذیــر اســت و ســهم مهــی در برنامــه ریــزی هــا دارنــد .هرچنــد متناســب بــا دســته (الــف)
برنامــه هــای اجـر یا� کــه در بــاال اشــاره شــد ،ســهم کوچــی از اجـرا نـ ی زـر بـرای خــط تولیــد حداقــی ســازمان درنظــر گرفتــه شــده کــه بـرای آن هــم برنامــه ریــزی دقیــق شــده اســت.

روابــط عمومــی :بــا توجــه بــه ســه دســته برنامــه ریــزی کــه عنــوان کردیــد ،لطفــا کمــی بیشــتر جزئیــات برنامــه هــای تولیــد و بــه روزرســانی را در ســال جــاری توضیــح دهیــد .همچنیــن در راســتای ایــن برنامــه هــا تاکنــون چــه
دســتاوردهایی حاصــل شــده اســت؟
مهنــدس بکتــاش :اهــم برنامــه هــا و خالصــه اقدامــات انجــام شــده تــا پايــان ســه ماهــه نخســت ســال  1400در اداره كل نقشــه بــرداري هوايــي و فضايــي بــه شــرح زيــر مــي باشــد .همانگونــه كــه در ادامــه مالحظــه خواهيــد نمــود؛
حتــی برخــی از اقدامــات انجــام گرفتــه كــه بــا تــاش و درايــت همــكاران متخصــص حــوزه هوايــي صــورت گرفتــه اســت ،حتــی بــراي نخســتين بــار در تاريــخ  70ســاله ســازمان نقشــه بــرداري كشــور انجــام و در دســتور كار قــرار دارد:
حوزه پرواز و عكسبرداري هوايي
)1

تهيه قرارداد پريزرو  3فروند هواپيماي سازمان و برگزاري جلسات مشترك با شركت هواپیمایی آسمان و ارسال قرارداد به معاونت محترم توسعه مديريت و منابع و سپس شرکت هواپیمایی آسمان.

ت
ت
ش
ـوا� كــه تعهــد
ـا� نمــودن آن و برگـزاري جلســات مشــرك بــا �كــت آســمان بــه منظــور انجــام  300ســاعت پــرواز تصويربــرداري هـ يي
 )2تهيــه قـرارداد تعمـ يـر و نگهــداري يــك فرونــد هواپيمــاي دورنـ يـر ســازمان بـراي عمليـ ي
ت
ز
ز
ش
ـو� ،مــالي
ســال  1400مي باشــد .قـرارداد فــوق نـ یـر بـراي معاونــت محــرم توســعه مديريــت ارســال شــده اســت و هــم اكنــون منتظــر اعــام نهـ یـا� �كــت آســمان هســتيم .بـراي ايــن قـرارداد نـي  45مــورد اختــاف فـني  ،حقـ قي
ـو� وجــود داشــت كــه طي جلســات فـ شـرده در ســه ماهــه اول ســال جــاري همــه مــوارد مرتفــع گرديــد و انشــاا ...بــه زودی قراردادهــا بــا ش�کــت آســمان منعقــد خواهــد شــد.
و قانـ ني
ـوا� توســط ســازمان بســیار حائــز اهمیــت اســت ،در اینجــا یــک نکتــه را نـ ی زـر در ایــن خصــوص اضافــه نمایــم :درنظــر داشــته باشــید کــه
اجــازه دهیــد بــا توجــه بــه اینکــه بحــث هواپیماهــای ســازمان و عملیــات عکسـ بـرداری هـ ی
بــه حرکــت درآوردن هواپیماهــای ســازمان بـرای عکسـ بـرداری هــوا� کــه حــدود دو ســال اســت دچــار مشــکالت عدیــده ای بــود؛ کار بســیار سـ ت
ـخ� اســت .شــما یــک خــورو را دو ســال گوشــه پارکینــگ مـن ز ل کــه بگذاریــد ،آیــا
ی
گ
ت
ـوا� بســیار پیچیــد� هــای خــاص خــود را دارد.
ـ
ه
بــه راحــی و رسی ـ ــع یم توانیــد آن را بــه حرکــت درآوریــد؟ صنعــت ی
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غ�اســتاندارد باشــد .لــذا دوســتان دســت انــدرکار
هریــک از قطعــات هواپیمــا هــر یــک روز کــه کارکننــد یــا نکننــد ،عمــر مشــخص شــده اســتاندارد قطعــه سـ پـری یم شــود .در بلندکــردن هواپیمــا حـ تـی یــک پیــچ هــم نــی توانــد ی

میداننــد کــه هواپیمــا چــه مشـ ت
ـکال� مخصــوص بــه خــود را دارد .عــاوه بــر آن مجــوز هــای پــروازی؛ احیــای گواهینامــه خلبانــان و ده هــا مــورد تخصــی دیگــر در بــه پــرواز درآمــدن هواپیماهــا موثــر هســتند .همــه اینهــا
بالــغ بــر دو ســال بــود کــه کال مســکوت مانــده بــود امــا هــم اکنــون شــکر خــدا بــا همــت مضاعـ فـی کــه از اواخــر ســال گذشــته در ســازمان ش�وع شــد و در ســال  1400نـ ی زـر بــا جدیــت بیشـ تـر در ســازمان دنبــال شــد ،اکـ ثـر ایــن
مشــکالت مرتفــع گردیــده و بــه امیدخــدا بــه زودی شــاهد پــرواز هواپیمــای ســازمان خواهیــم بــود .بــه شــما اطمینــان یم دهــم کــه تمــام اواخــر ســال گذشــته و تمــام امســال تاکنــون روزی نیســت کــه اینجانــب و همکارانمــان
ن
ـوا� موضوعــات هواپیماهــای ســازمان را پیگـ یـری نکنیــم و ایــن موضــوع در اولویــت تمــام کارهــای ایــن معاونــت ق ـرار گرفتــه اســت؛ لیکــن عــرض کــردم کــه بــه پــرواز درآمــدن مجــدد یــک
در معاونــت فــی و اداره کل هـ ی
گ
هواپیمــای زمینگـ یـر واقعــا پیچیــد� هــای خــود را دارد و بــه امیــد پــروردگار متعــال بســیاری از ایــن مسـ یـر را یط کــرده ایــم و پــرواز هواپیماهــای ســازمان نزدیــک اســت.
)3

تهيــه ش�ح خدمــات و پيــش نويــس اوليــه قـرارداد عمليــات پــرواز ( SPOایــن نــوع دیگــری از مجــوز بــه جــز مجــوز ســامت هواپیمــا اســت) و برگـزاري جلســات مشـ تـرك بــا متــویل مربوطــه در کشــور (نخسـ ين
ـت� نمونــه

ش�ح خدمــات در ايــن حــوزه بــا رويكــرد برونســپاري بــا توجــه بــه حساســيت موضــوع )
)4

م� قرارداد مشاور حوزه پرواز و ارسال به معاونت ت
ين
تهيه ش�ح خدمات و ت ن
(نخست� نمونه ش�ح خدمات در اين حوزه با رويكرد استفاده از ظرفيت بخش خصوصي )
مح�م توسعه مديريت

ت
ش
ـانتيم� (حــدود  60شــهر) جهــت اســتفاده از ظرفيــت بخــش خصــوصي و بارگــذاري
ا� شــهري بــا  GSDبرابــر بــا  10سـ
 )5تهيــه �ح خدمــات و اســناد مناقصــه بـراي تصويربــرداري هـ يي
ـوا� از  250.000هكتــار از ار ضي
اســناد در ســامانه ســتاد (نخسـ ين
ـت� نمونــه ش�ح خدمــات در ايــن حــوزه بــا رويكــرد اســتفاده از ظرفيــت بخــش خصــوصي ).
 )6برنامــه ریــزی بـرای تصویربــرداری هــوا� توســط پهپــاد فتوگرامـ تـری بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصــویص .در ایــن راســتا اولـ ی ن
ـ� شــهر انتخــاب شــد فراخــوان آن از طریــق ســامانه ســتاد انجــام گرفــت .مجــری انتخــاب
ی
گردیــده و در مراحــل انعقــاد قـرارداد یم باشــیم.
)7

اح پرواز براي باقيمانده  90منطقه كشور در دست انجام مي باشد.
اح پرواز براي بيش از  30منطقه كشور از مجموع  120منطقه مورد تعهد سال  .1400لذا طر ي
انجام طر ي

هوا� فکر کرده ایم .درســت اســت که اولویت اصیل ما هواپیماهای ســازمان اســت؛ اما
همانطور که در موارد فوق مالحظه یم نمائید ،ما در ســازمان نقشــه برداری کشــور به همه روش ها و ســکوهای عکسـ بـرداری ی
ن� کامال فکر کرده ایم و برنامه ریزی های دقی�ق انجام داده ایم که مناقصات آن ی ز
گ�ی از پهپاد ها ی ز
ن� در حال اجراســت.
هوا� و بهره ی
به روشــهای بهره برداری از ظرفیت های بخش خصویص برای عکسـ بـرداری ی
حوزه عكسهاي دهه  40شمسي :
ش�وع توليــد ارتوفتــو عكســهاي دهــه  40از بلــوك رشــت بــه مســاحت حــدود  650،000هكتــار كــه هــم اكنــون نـي ز درحــال تكميــل اســت .پــس از اتمــام ايــن بلــوك كــه جــزء تعهــد ســال  1400مي باشــد ،بــه پــروژه
)1
ز
هــای بــرون ســپاری ســایر ســازمان هــا تحــت نظــارت ســازمان نقشــه بــرداری کشــور نـ یـر توجــه خواهــد شــد تــا مــوازی کاری در ایــن خصــوص صــورت نگـ یـرد.
)2

ين
نخست� بار یط مکاتبه رسیم ارسالي مورخ  1400 / 02 / 04و درخواست اعتبار الزم.
ارائه طرح كالن توليد ارتوفتو كل عكسهاي دهه  40به سازمان برنامه و بودجه كشور براي

حوزه محصوالت بزرگ مقياس:
 )1توليــد  500.000هكتــار مــدل ارتفــا رقــو و ارتوفتــو در مقيــاس  1:2000از يــك ميليــون هكتــار تعهــد مبت ـ بــر تــوان داخ ـ ســال  1400ش
(پي�فــت  50درصــدي ظــرف  3مــاه)  .توليــد  500،000هكتــار
�ي
ني
مي
عي
ارتوفتــو باقيمانــده در مقيــاس 1:2000در دســت انجــام مي باشــد.
 )2توليــد و ويرايــش رقــومي  4000هكتــار نقشــه شــهري(جزيره قشــم و كتالــم و ســادات شــهر) در مقيــاس  1:2000از تعهــد  30000هكتــار ســال جــاري .ماب ـقي تعهــد ن ـي ز مربــوط بــه نقشــه هــاي جزيــره قشــم در
دســت انجــام بــا تــوان داخـ�ي اســت.
 )3تهيــه ش�ح خدمــات و اســناد مناقصــه بـراي تولیــد نقشــه  1:2000بــا تصويربــرداري پهپــادي از شــهر طالقــان و حومــه آن بــه مســاحت  800هكتــار ،شــامل برگـزاري فراخــوان و انتخــاب مشــاور ذيصــاح و اعــام
بــه معاونــت محـ تـرم توســعه مديريــت (مناقصــه تولیــد نقشــه شــهری پهپــادي ســازمان)
ت
ت
آ� ســازمان در حــوزه
ـا� نقشــه هــاي شــهري كشــور و تصويــب در شــورايعالي نقشــه بــرداري بــا اعتبــار مربوطــه بــه عنــوان ي ـ�ي از مهم�يــن برنامــه هــاي ســازمان كــه برنامــه  4ســاله ي
 )4ارائــه طــرح توليــد و بروزرسـ ني
ـوا� تــا مرحلــه توليــد نقشــه  1:2000را مشــخص مي نمايــد.
تصويربــرداري هـ يي
 )5زمـين مرجــع ســازي  3.5ميليــون هكتــار نقشــه هــاي اســكن شــده قديمي (مــورد اســتفاده در ســامانه رســا) مــورد درخواســت مديريــت خدمــات فـني ســازمان از تعهــد  9ميليــون هكتــاري ســال جــاري بــا تكيــه بــر تــوان
داخـ�ي  .مابـقي در اداره مثلــث بنــدي درحــال انجــام مي باشــد.
)6

ت
تن
هوا� حدود  40شهر به منظور توليد نقشه 1:2000
اح نقاط و مثلث بندي تصاوير يي
همكاري در تهيه م� توافقنامه مش�ك با وزارت راه و شهرسازي به منظور طر ي

گ
ـوا� بــه مـي ز ان  500،000هكتــار نقشــه در مقيــاس ( 1:2000منــوط بــه تصويربــرداري هــاي جديــد ،انعقــاد موافقتنامــه بــا وزرت راه و شهرســازي و اخــذ نقــاط
ـاد� انجــام مثلــث بنــدي هـ يي
 )7برنامــه ريــزي بــه منظــور آمـ ي
كنـ تـرل زمي�ني )كــه بعــد از مثلــث بنــدي توســط ســازمان؛ تهيــه ارتوفتــو بــا بهــره گـ يـري از ظرفيــت بخــش خصــوصي منــوط بــا تامـين بودجــه الزم انجــام خواهــد پذيرفــت.
 )8انجــام دو مكاتبــه و ارایــه طــرح بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور؛ در تاریخهــای  25/01/1400و  13/02/1400در راســتاي تكميــل كاداسـ تـر كشــاورزي كــه بخــش اول ايــن طــرح بــا عنــوان توليــد نقشــه 1:2000
بـراي مناطـقي كــه ارتوفتــو از آنهــا وجــود دارد بــوده و درخواســت اعتبــار شــده اســت و هــم اکنــون نـ ی زـر بــه صــورت مســتمر درحــال پیگـ یـری اســت.
حوزه نقشه هاي پوششي 1:25000
)1

بازنگری دستورالعمل بروزرساني نقشه هاي  1:25000با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره ای

 )2مثلــث بنــدي و توجيــه خارجــي  500.000هكتــار از اراضــي بلــوك ســنندج بــه منظــور توليــد محصــول اورتوفتــو از ميــزان حــدود  2ميليــون هكتــار تعهــد ســال جــاري مبتنــي بــر تــوان داخلــي ســازمان .لــذا توليــد  1 / 5ميليــون
هكتــار ديگــر ارتــو از ايــن بلــوك دردســت انجــام مــي باشــد.
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ز
ش
ش
 )3توليــد  400.000هكتــار محصــول ارتوفتــو در مقيــاس  1:25000در بلــوك ســنندج بــه منظــور �وع فراينــد بروزرسـ ني
ـی منطقــه از مـي ان حــدود 2ميليــون هكتــار تعهــد در ســال جــاري مبتـني
ـا� نقشــه هــاي پوشـ ي
بــر تــوان داخـ�ي ســازمان كــه مابـقي آن نـي ز در حــال انجــام مي باشــد.
ش
ـوا� بــا مشــاركت ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي اســتان همدان(پــس از تكميــل
ـی از اســتان همــدان توســط ظرفيــت داخـ�ي هـ يي
 )4برنامــه ريــزي بــه منظــور بروزرسـ ني
ـا� حــدود  2ميليــون هكتــار ار ضي
ا� بلــوك ســنندج و بخـ ي
مــوارد رديفهــاي  2و  3فــوق)
)5

ش
ش
پوش�  40.000و انتظار ش
پي�فت  50درصدي تا پايان مردادماه 1400
هوا�
�وع توليد  9ميليون هكتار ارتوفتو موزائيك از عكسهاي يي
ي

)6

م� قرارداد برونســپاري نقشــه هاي  1:25000از  2بلوك تهران و ســاري و ارســال به معاونت ت
مح�م توســعه مدیریت و منابع ســازمان ش
(�ح خدمات فوق براي نخسـ ين
تهيه ش�ح خدمات و ت ن
ـت� بار به منظور

ش
ـی با ظرفيت بخش خصوصي تدوين گرديد).
بروزرسـ ني
ـا� نقشــه هاي پوشـ ي
ت
 )7ارائــه طــرح كالن بروزرســا� نقشــه هــاي پوشـ شـی كشــور و ايجــاد ســامانه پايــش تغيـ يـرات و تصويــب در شــورايعا نقشــه بــرداري بــا تعیـ ی ن
مهم�يــن برنامــه هــاي ســازمان كــه
ـ� اعتبــار مــورد نیــاز بــه عنــوان يـ�ي از
ني
لي
ي
ت
ـا� نقشــه هــاي  1:25000و ايجــاد ســامانه تغيـ يـرات كاربــري و ســاخت و ســازها در كشــور را مشــخص مي نمايــد .الزم بــه ذكــر اســت عــاوه بــر بــه تصويــب رســاندن ايــن طــرح
آ� ســازمان در حــوزه بروزرسـ ني
برنامــه  3ســاله ي
در شــورايعالي نقشــه بــرداري كشــور ،مكاتبــه اي نـي ز قبــا بــه تاري ـ ــخ  1400 / 01 / 31بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال شــده اســت و درحــال پیگـ یـری اســت.
حوزه گزارشات و ساير اقدامات ف�ني
)1

تهيــه آرشــيوي از اســناد ش�ح خدمــات پــروژه هــاي برونســپاري :كليــه ش�ح خدمــات و متــون ق ـرارداد تدويــن شــده ب ـراي برونســپاري ازجملــه در حــوزه اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصــویص ،دريافــت خدمــات

ـوا� بــه كمــك پهپــاد ،بروزرسـ ني
ـوا� بــه كمــك هواپيمــا ،تصويربــرداري هـ يي
مشــاوره پــرواز ،دريافــت خدمــات  ،SPOتصويربــرداري هـ يي
ـا� نقشــه  ، 1:25000توليــد نقشــه بــزرگ مقيــاس بــه كمــك پهپــاد ،بــه صــورت كامــا عمــومي
ت
ت
آ� بــه راحـ يـی بتــوان بــا تغيـ يـر منطقــه مدنظــر مجــددا از آن بهــره بــرداري نمــود و از ايــن حيــث ســازمان در پــروژه هــاي ســالهاي آينــده هيچگونــه
و بــا دقــت و رصف وقــت كارشــناسي زيــاد تهيــه شــده تــا در برونســپاريــهاي ي
مشــكلي نخواهــد داشــت.
ت
ت
ز
ين
ين
تن
ـوا�
ـا� اســت كــه بـراي نخســت� بــار توســط متخصصـ هـ يي
 )2بــررسي نــرم افـزار مــ� بــاز در حــوزه فتوگرامــري بــه منظــور بهــره بــرداري در خــط توليــد محصــوالت مختلــف ســازمان ،ايــن موضــوع نـي از جملــه اقدامـ ي
در حــال انجــام اســت.
)3

ترجمه استاندارد ايزو بنا به درخواست واحد استاندارد سازمان

)4

ش
استا�
آموز� براي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي
برگزاري  3دوره
ني
ي

)5

ز
ين
ايجــاد ســامانه اتوماتيــك بــرآورد مســاحت پهنــه هــاي ب ي
آ� مــورد اســتفاده در بــررسي ســطح درياچــه هــا ،تاالبهــا و ســدهاي كشــور و نـي مناطــق ســيل زده بـراي نخســت� بــار (دقــت ســامانه مي بايســت بــه كمــك تيـ�ي

ـدا� مــورد بــررسي قـرار گـ يـرد)
از پرســنل اداره كل آبنــگاري بــه صــورت ميـ ني
)6

ين
نخست� بار در سازمان در حال توليد است
ا� از جمله براي شهرهاي الهيجان ،لواسان ،تهران و قشم ،اين دست از گزارشات ف�ني ن�ي ز براي
تهيه گزارشات ف�ني از تغي�ي ات كاربري و پوشش ار ضي

استا� و تهيه پرسشنامه هاي مربوطه
مكا� سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي
 )7بررسي گزارشات
ني
استا� و رصد اقدامات انجام شده در گروه هاي نقشه و اطالعات ني
ني
ن
ن
ن
روابــط عمــویم :ش�ح ایــن برنامــه هــای دقیــق و گـزارش عملکــرد ،بیانگــر ایــن اســت کــه معاونــت فـ نـی و تولیــد اطالعــات مــکا� ســازمان کامــا بـرای تولیــد و بــه روزرســا� نقشــه و اطالعــات مــکا� دارای برنامــه اســت و
عملکــرد مثبـ تـی دارد .بــه عنــوان ســخن پایـ نـا� چــه مطالـ بـی را فکــر یم کنیــد بـرای مخاطبــان یم توانــد مفیــد باشــد ،بیــان فرمائیــد؟
ـا� طي شــش مــاه دوم ســال  1399كــه ســال «جهــش توليــد» بــود و در ســال 1400
ـا� و نقشــه هــاي مبنـ يي
ـوا� ،فضـ يي
مهنــدس بکتــاش :بســياري از اقدامــات صــورت گرفتــه و در حــال انجــام در اداره كل نقشــه بــرداري هـ يي
�ض
ش
ـی از آن در مصاحبــه حــا مــورد اشــاره قـرار گرفــت و بــه لطــف خداونــد متعــال و تــاش شــبانه روزی
زدا� هــا» در حــوزه معاونــت فـني و توليــد اطالعــات مـ ني
ـتيبا� هــا و مانــع يي
بــه عنــوان ســال «توليــد ،پشـ ني
ـكا� كــه بخـ ي
همــکاران دلســوز و ســخت کــوش ســازمان از ریاســت محـ تـرم ســازمان گرفتــه تــا یکایــک همــکاران پرتــاش مــا صــورت گرفتــه اســت؛ در ســازمان نقشــه بــرداري كشــور حـ تـی ب ـراي نخسـ ين
ـت� بــار انجــام شــده اســت .كليــه
برنامــه هــاي ايــن بخــش فراتــر از برنامــه ابـا�غي طــرح و برنامــه ســازمان و بــا تــاش شــبانه روزي همــكاران و بهــره گـ يـري از حداكـ ثـر تــوان فـني و ظرفيــت داخـ�ي ســازمان در حــال انجــام یم باشــد .ضمنــا برنامــه هــاي بخــش
ت
ز
ش
ـتيبا� هــاي مناســب از طــرف
ـی و كاداســر در ســطح مـ�ي تــا چهــار ســال آينــده نـي بــه طــور كامــل مشــخص و شــفاف شــده اســت و هــم اکنــون نیازمنــد پشـ ني
ـوا� در حــوزه توليــد و بروزرسـ ني
هـ يي
ـا� نقشــه هــاي شــهري ،پوشـ ي
ت
دولــت محــرم و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه ويــژه در اختصــاص منابــع مــالي الزم اســت تــا نيازهــاي بــرون ســپاري ايــن حــوزه را كــه راهــكاري مناســب و اجتنــاب ناپذيــر اســت ،رسعــت بخشــد .اج ـرای مصوبــه
ت
آخریــن جلســه شــورایعایل نقشــه بــرداری کشــور کــه در راســتای بــه روز رسـ نـا� نقشــه هــای پوشـ شـی و شــهری بــود نـ ی زـر نیازمنــد تامـ ی ن
مهم�یــن ملزومــات ایــن بخــش یم باشــد .در هرحــال مــا
ـ� منابــع مــایل طــرح را دارد و از
در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور رصفــا منتظــر منابــع مــایل نیســتیم و برخــود واجــب و الزم یم دانیــم کــه بــا حداقــل بودجــه نـ ی زـر بتوانیــم کارهــای بســیار خــو� را بــه انجــام برســانیم لیکــن تامـ ی ن
ـ� و تخصیــص ایــن اعتبــارات
ب
بـرای اجـرای فرایندهــای بــرون ســپاری بســیار �ض وری اســت.

مــواردی کــه در ایــن مصاحبــه و بــا توجــه بــه زمــان محــدودی کــه در اختیــار بــود ،قطعــا نــی توانــد تمــام اقدامــات حــوزه فـ نـی ســازمان بــزرگ نقشــه بــرداری و اطالعــات مـ ن
ـکا� را در بخــش تولیــد و بــه روزرسـ نـا� نقشــه و
داده هــای مـ ن
ـکا� بــه تصویــر بکشــد .گفتــه شــد کــه ایــن اقدامــات فقــط گـزارش مختــری از اواخــر ســال 99و ســه ماهــه اول ســال  1400و برنامــه ریــزی هــا در ایــن زمینــه اســت .ضمــن تشــکر از روابــط عمــویم ســازمان؛
ایــن درخواســت را نـ ی زـر دارم کــه یط مصاحبــه هــای بعــدی ،اوال بتوانــم گ ـزارش شــش ماهــه اول ســال  1400را از عملکــرد درخشــان حــوزه اداره کل هــوا� و همچنـ ی ن
ـ� مصاحبــه هــای دیگــری را ب ـرای بــه تصویرکشــیدن
ی

ـ� آبنــگاری و امــور جــز و مــدی بــه مخاطبـ ی ن
زحمــات همکارانــم در دو حــوزه دیگــر نقشــه بــرداری زمیـ نـی و ژئــودزی و همچنـ ی ن
ـ� عزیــز ارایــه نمایــم.
در پايــان بــر خــود الزم مي دانــم مجــددا ضمــن تقديــر و ســپاس از حمايتهــا و رهنمودهــاي بيدريـ ـ ــغ ریاســت محـ تـرم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور؛ از تالشــها و زحمــات جهــادي همــكاران ســخت كــوش خــود در اداره كل
ـا� و ســایر حــوزه هــای فـ نـی ایــن معاونــت تشــكر نمايــم .تالشــهاي صادقانــه و مســتمري كــه بعضــا بــا وجــود مشــكالت مختلــف از جملــه ش�ايــط ســخت كرونــا و ســاير مســائل كاري بــه
هـ يي
ـوا� ،فضـ يي
ـا� و نقشــه هــاي مبنـ يي
عنــوان رسبــازان واليتمــدار نظــام مقــدس جمهــوري اسـامي بــا تمــام تــوان و انــرژي در حــال فعاليــت روزافــزون مي باشــد.

14

هفتهنامهسازماننقشهبرداریکشور
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نشست شورای معاونین و مدیران مستقل سازمان نقشه برداری کشور با حضور دکترجعفرزاده ایمن آبادی رئیس سازمان نقشه برداری کشور 1400/5/18

آییــن پیشــواز محــرم و ســوگواری ســاالر شــهیدان امــام حســین (ع) در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا حضــور دکتــر جعفــرزاده ایمــن آبــادی رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور 1400/5/18

ـن
ـرزاده ایمـ
ـور دکترجعفـ
ـا حضـ
ـتی بـ
ـای بهداشـ
ـکل هـ
ـت پروتـ
ـا رعایـ
ـرم  1400بـ
ـین (ع) روز اول محـ
ـام حسـ
ـهیدان امـ
ـاالر شـ
ـوگواری سـ
ـم سـ
مراسـ
ـور 1400/5/19
ـرداری کشـ
ـه بـ
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
آبـ

آمــاده ســازی زیرســاخت هــای تزریــق واکسیناســیون پرســنل پرتــاش ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا حضــور دکترجعفــرزاده ایمــن
آبــادی رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور 1400/5/20
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دلنوشته مهندس جعفرزاده ايمن آبادى:

هفته سوم مرداد 1400

روزی كه وارد قطعه ای از بهشت شدم...
عل�غــم اینکــه چنــد روزی بــود حکــی در
ی
دســت داشــتم ویل دقیــق نــی دانســتم کجــا
بایــد بــروم! صبــح روز نوزدهــم مــرداد چــون بــا
رییــس وقــت ســازمان معــروف بــه نقشــه بــرداری
ـنا� از قبــل داشــتم تمــاس گرفتــم و
کشــور آشـ ی
آدرس و زمــان را مطالبــه نمــودم گرچــه یــی از
مدی ـران چنــد روز قبــل آدریس بمــن داده بــود
ویل خیــی آشــنا بــه موقعیــت نبــودم و نهایتــا
رس موعــد مقــرر وارد محوطــه ســازمان شــدم
ن
و برایــم خیــی موقعیــت مــکا� ســازمان جالــب
بــود انتظامــات هــم راهنمـ یـا� کــرد و ســاختمان
محــل برگ ـزاری مراســم را نشــانم داد چــون در
ایــن یادداشــت قصــد نــدارم موضــوع تلـ خـی
ورود کنــد از آن عــدم اســتقبال مــورد انتظــار
یم گــذرم و هــر چــه بــود تــا ظهــر مراســم تمــام
شــد و گرچــه م ـرا بــه جــای دیگــر راهنمـ یـا� کــرده
بودنــد امــا مطلــع شــدم دفـ تـر اصــی نیســت بــه
ارصار بــه دفـ تـر اصــی کار آمــدم و … .خالصــه
ش�وع کــردم!
روزهــای اول خیــی جــدی نبــودم ویل خیــی
ن
کوتــاه شــیفته ســازما� شــدم کــه بــدون اغ ـراق
شــهادت یم دهــم ش�یــف تریــن و پــاک تریــن و
مومــن تریــن و بــا ســواد تریــن و ریشــه دار تریــن و
خالصــه همــه تریــن هــای نیــک کارمنــدی در آن
ســازمان یافــت یم شــود امــا همـ ی ن
ـ� نیــک صفتــان ،مظلومانــه گــرد هــم آمــده انــد و جرمشــان ایــن اســت کــه فقــط و فقــط اهــل کارنــد و هیــچ حاشــیه ســیایس و غـ یـره ندارنــد و یــک عنــر در آن ســازمان کــم بــود! و
ت
آن پــدر بــود پــدر! و از همــه مهمــر تفک ـرات پدرانــه !
امــروز نوزدهــم مــرداد  ۱۴۰۰دقیقــا یکســال گذشــت و مــن از اول گفتــم خیــی زود دیــر یم شــود امــروز قصــد نــدارم گـزارش بدهــم چــون بیــاد نــدارم کاری بیــش از وظیفــه ام انجــام داده باشــم و مــن فقــط حــرف
زدم و هــر چــه عمــل شــد کــه شــد توســط همـ ی ن
ـ� نیــک صفتــان پــاک رسشــت بــه رسانجــام رســید ،و آنچنــان بدانــان دلبســته شــدم کــه زمــان برایــم فاقــد معناســت ! و دل کنــدن از ایــن خوبــان خیــی خیــی ســخت!
گ
ســازمان در ایــن یــک ســال بــه همــت همـ ی ن
ـ� راســت قامتــان بلنــد اندیــش رشــد بـ ز
ـ� یا� کــرده امــا شایســت� ایــن عزیـزان بســیار بســیار بیــش از ایــن حرفهاســت و اگــر نبــود کــم لطـ فـی و ب� مهــری هــا در گذشــته کــه هیــچ
ف
ت
ش
ـو� یم کردنــد و بــه نیازهــای اولیــه آنــان توجــه میکردنــد امــروز ایــن ســازمان در نقطــه بســیار فراتــر از ایــن رده هــا بــود
هــد� بجــز تعطیــی ایــن مرکــز اســراتژیک را نداشــتند و اگــر قــدری از ایــن کارکنــان �یــف دلجـ ی
گ
ن
ن
ـازما� فتــح گــردد و در کشــور بتواننــد بــه جایــگاه اصــی خودشــان برســانند.
و امیــد دارم بــزودی تمــام قلــه هــای شایســت� ســازما� توســط ایــن منحــر بفــرد تریــن انســان هــای خــوب سـ
ن
ـما� بــه ســازمان ت
م�تــب
امــروز اینهــا را نمینویســم کــه خاطــره نویــی کــرده باشــم بلکــه در ایــن مقالــه تــاش دارم حاللیــت بگـ یـرم بخاطــر تمــایم کوتــایه هــا و قصــوری کــه ناخواســته از حیــث ضعــف بدنیــو جسـ
شــداما مــن بــا خــدای خــودم هیــچ کــم فـ ش
ـرو� نکــرده ام و در یکســایل کــه گذشــت هرچــه بلــد بــودم و تجربــه داشــتم و قــدرت داشــتم بـرای ایــن ســازمان خــرج کــردم امــروز خداراشــاکرم کــه خانــواده ای دارم حــدود

ن
پانصــد نفــر کــه بــا اعضــای درجــه یــک آن حــدود دو هـزار نفرنــد و تــاش دارم حـ تـی اگــر چنــد روز هــم فرصــت دارم مابـ قـی توانــم مــروف ایــن ت
به�یــن هــا نمایــم روزی عزیــزی از مــن پرســید فــا� کجـ یـا�؟ گفتــم

خــدا بمــن انقــدر لطــف داشــت کــه بعــد از هشــت ســال کار طاقــت فریــا در مجلــس مـرا بــه قطعــه ای بهشــت زمیـ نـی هدایــت نمــود و هـراز چنــد گاه نمــاز شــکر از ایــن همــه لطــف خداونــدی بجــا میــاورم امیــدوارم
همــکاران بــزرگ اندیــش بــزرگ منــش  ،مــن ناچـ ی زـ� حــال کــرده و همینطــور کــه در ایــن یکســایل کــه گذشــت دســت مـرا گرفتنــد و کمکــم کردنــد کمــاکان لطفشــان را از مــن دریـ ـ ــغ نکننــد تــا همــه بــا هــم در ایــن خانــواده

گ
بــزرک نقشــه بــرداری کــه کــه از ارزو هــای مــن صلــح و صفــا و دوسـ تـی بــوده اســت بتوانیــم پلــه هــای رشــد و تعــایل را یط نمــوده و ســازمان و کارکنــان ش�یــف آن را بــه رس حــد مــرز شایســت� هایشــان کــه قطعــا خیــی
خیــی بیشـ تـر از ایــن حــرف هاســت برســانیم ؟ ان شــاهلل
کوچک همه ی کارکنان و جامعه صنعت ژئو ماتیک :
غالمعیل جعفرزاده ایمن آبادی رئیس سازمان نقشه برداری کشور
نوزدهم مرداد1400

