احکام پیشنهادی بودجه 1401

مقدمه
•

همانطور که مستحضر هستید در دنیای امروز ،تولید ،نگهداری ،تحلیل و استفاده از نقشه و اطالعات مکانی در
امور مختلف از شاخصهای توسعه یافتگی محسوب شده و کشورها منابع معتنابهی را در این زمینه صرف
مینمایند .براین اساس و با توجه به تجربیات بعضاً ناموفق کشور در این حوزه و در راستای مفاد سند چشم انداز
جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی و بیانیه گام دوم انقالب و به استناد بندهای ( )14( ،)12و
( )25سیاستهای کلی نظام اداری ،بندهای ( )67( ،)50( ،)34( ،)32( ،)31( ،)30( ،)21( ،)20( ،)2سیاستهای
ابالغی تدوین برنامه ششم توسعه و بندهای ( )16( ،)3و ( )24سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،بند (ب) ردیف
( ،)1بندهای (د)( ،هـ) و (ز) سیاست های کلی آمایش سرزمین و در اجرای قانون تاسیس سازمان نقشهبرداری
کشور و مادۀ ( )11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوبه مورخ  10/11/1395مجلس شورای اسالمی
و دستیابی به اهداف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوبه شماره  200/145مورخ
 11/6/1393شورای عالی فناوری اطالعات ،برنامه ملی توسعه آمار کشور و آییننامه اجرایی قانون جامع حدنگار و
به منظور ساماندهی و هدفمندی اعتبارات حوزه نقشه و اطالعات مکانی کشور ،متناسبسازی ساختار و تشکیالت
دولت و جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و دستگاههای اجرایی و همچنین مدیریت تعارض منافع و افزایش
اثربخشی تصمیمات و نظارت موثر و کارآمد بر فرایند برنامهریزی کالن کشور و جلوگیری از دوباره کاری و هدر
رفتن منابع خواهشمند است دستور فرمایید ،بندهای ذیل در الیحه بودجه سال  1401درج گردد:

بند1

نظارت و کنترل فنی بر تمامی قراردادهای مرتبط با حوزه نقشه و اطالعات مکانی
از جمله تولید و به روزرسانی چارتها و نقشهها ،ایجاد چارچوبهای مرجع
مختصاتی و سامانههای تعیین موقعیت آنی و توسعه سامانهها و زیرساخت
دادههای مکانی بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور بوده و تمامی دستگاههای
اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد این قراردادها
مکلفند قبل از برگزاری مناقصات ،مجوزهای الزم را برای انجام از سازمان
نقشهبرداری کشور اخذ نمایند .دستگاه های اجرایی مکلفند معادل  15درصد مبلغ
صورت حساب نهایی خدمات نقشه برداری را بعنوان حق نظارت و کنترل فنی
سازمان نقشه برداری کشور ،کسر و در وجه در آمد عمومی دولت موضوع ردیف
 140120نزد خزانه عمومی کشور واریز نمایند.

بند2
• نظارت و کنترل فنی بر تمامی قراردادهای مرتبط با حوزه نقشه و اطالعات مکانی از
جمله تولید و به روزرسانی چارتها و نقشهها ،ایجاد چارچوبهای مرجع مختصاتی و
سامانههای تعیین موقعیت آنی و توسعه سامانهها و زیرساخت دادههای مکانی بر
عهده سازمان نقشهبرداری کشور بوده و تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ()5
قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد این قراردادها مکلفند قبل از برگزاری
مناقصات ،مجوزهای الزم را برای انجام از سازمان نقشهبرداری کشور اخذ نمایند.
دستگاه های اجرایی مکلفند معادل  15درصد مبلغ صورت حساب نهایی خدمات
نقشه برداری را بعنوان حق نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور ،کسر و
در وجه در آمد عمومی دولت موضوع ردیف  140120نزد خزانه عمومی کشور واریز
نمایند.

بند3
• تمامی دستگاههای اجرایی کشور مکلفند طبق دستورالعملهای ابالغی سازمان
نقشهبرداری کشور ،وبسرویسهای اطالعات مکانی خود را در ژئوپرتال ملی ،ثبت و
قابل جستجو نمایند .هرگونه هزینهکرد اعتبارات در خصوص طراحی ،ایجاد یا توسعه
زیرساخت داده مکانی ) (SDIو تولید نقشه و اطالعات مکانی و چارچوبهای مرجع در
تمامی سطوح از محلی و سازمانی تا منطقهای و ملی ،ژئوپرتال و  WEBGISبدون
اخذ تاییدیه فنی از سازمان نقشهبرداری کشور ممنوع است.

بند4
• سازمانبرنامهوبودجهکشورووزارتاموراقتصادیوداراییمسئولیتحسناجرای
بندهایفوقراعهدهداربودهومکلفندحداکثرظرفمدتسهماهازابالغقانون
بودجه،آییننامهاجراییمربوطهراتدوینوابالغنمایند.

باتشکرازتوجهشما

