احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور
(در حوزه نقشه و اطالعات مکانی)

مقدمه

با توجه به اهمیت موضوع نقشه و اطالعات مکانی و بهمنظور امکان ارائه خدمات هرچه بهتر
توسط سازمان نقشهبرداری کشور طی برنامه هفتم توسعه کشور و رفع دغدغههای ملی در ادامه
برخی از عناوین پیشنهادی جهت تالش برای درج در برنامه هفتم به شرح زیر ارائه میشود:

ماده1
بهمنظورجلوگیری از موازیکاری و اتالف منابع کشور ،مدیریت متمرکز هزینهها و مصرف بهینه
اعتبارات تخصیصی در زمینهی تولید نقشه و اطالعات مکانی،
الف -کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفند نیازهای نقشه و اطالعات مکانی خود را (در مراحل
مختلف مطالعاتی ،اجرایی و نظارتی پروژههای مختلف) از طریق سازمان نقشهبرداری کشور یا با
هماهنگی آن سازمان تأمین نمایند.
ب -نظارت و کنترل فنی بر این قراردادها ،مطابق ماده ( )11قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور است .پرداخت صورت وضعیتهای پیشرفت کار
یا قطعی پروژهها  ،صرفاً پس از دریافت  ،تأیید سازمان نقشهبرداری کشور مجاز است.
ج -ضوابط اجرایی مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی در
شش ماههی اول برنامه تدوین و ابالغ خواهد شد.

تبصرههایماده1
تبصره -1ذیحساباندستگاههایاجراییمکلفندحقنظارتوکنترلفنیسازماننقشههبهرداری
کشورراکهبراساسبخشنامههایسازمانبرنامهوبودجهمعادل 15درصدمبلغصهورتحسهاب
نهاییخدماتنقشهبرداریاستپسازاعالمگزارشسهازمانکسهرودروجههدرآمهدعمهومی
اعالمیواریزنمایند.
تبصره - 2فعالیتهای نقشهبرداری و اطالعات مکانی مطابقجدولشهماره()10شهرحخهدمات
ردیفهای 6-14و 7-14تخصصهایمختلفدرآییننامهتشخیصصالحیتمهندسانمشهاور
موضوعمصوبههیأتمحترموزیرانبهشماره /2063ت28437مورخ23تیرمهاه1383مهیباشهد.
عالوهبرآنمواردیازقبیلتعیینموقعیتبهروشهایمختلهف،ایجهادو گسهترششهبکهههای
مبناییازقبیلژئودزیو ایستگاههایدائم ،ترازیابیدقیهقوققهلسهنجی،طراحهیو
سطوحمبنائیمسطحاتی ،ارتفاعیو سیستمتصویر،تصویربرداریهوائیباهرنوعسهکویی ،اعهم
ازهواپیمایاپهپادبهمقصودتهیهنقشهنیزشاملاینقانونمیشود.

تبصرههایماده1
تبصره  -3در قراردادهایی که فعالیتهای نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،موضوع اصلی قرارداد
نبوده ولی به این فعالیتها نیاز دارد نیز رعایت این ماده الزامی است.
تبصره  -4دستگاههای اجرایی برای انعقاد قراردادهای موضوع این دستورالعمل ،ملزم به استفاده
از خدمات مهندسین مشاور تعیین صالحیت شده توسط سازمان میباشند .سازمان نقشهبرداری
کشور نسبت به ارزیابی دورهای مهندسین مشاور ذیصالح ،اقدام نموده و نتایج این ارزیابی را
منتشر و به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش مینماید .دستگاههای اجرایی مجاز به استفاده
از این گزارشها برای ارزیابی کیفی شرکتها در قالب آییننامه خرید خدمات مشاوره میباشند.
تبصره  -5وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت حسن اجرای این ماده را از طریق ابالغ ساز و
کارهای الزم به سازمان امور مالیاتی و ذیحسابیهای دستگاههای اجرائی برعهده دارد.

ماده2
سازمان نقشهبرداری کشور به عنوان متولی تولید و جمعآوری اطالعات مکانی پایه کشور
بهمنظور مستندسازی دائمی وضعیت تغییرات هندسی کشور موظف است نسبت به انجام
عکسبرداری پوششی ،دورهای کشور اقدام نماید .اعتبارات الزم برای اجرای این ماموریت ،با
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب ردیف اعتباری جدیدی در بودجه سنواتی
سازمان نقشهبرداری تأمین خواهد شد.

تبصرههای ماده 2
تبصره  :1مشارکت سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این زمینه منوط به هماهنگی کامل آن
سازمان با سازمان نقشهبرداری کشور خواهد بود.
تبصره  :2دورههای انجام ،مشخصات فنی و اولویتهای مناطق عکسبرداری باید در شورایعالی
نقشهبرداری تعیین و مصوب گردد.
تبصره  :3سازمان نقشهبرداری کشور مجاز میباشد از محل ردیف اعتبارات تخصیصی در این
زمینه و درآمدهای حاصل از آن تا سقف  %20جهت ارتقاء توان فنی (تجهیزاتی) و پرسنلی خود
هزینه نماید.

ماده3
بهمنظور مدیریت بهینه و یکپارچه و ایجاد هماهنگی اجرایی وفنی بین دستگاههای اجرایی و
هدفمندی اعتبارات مرتبط با فعالیتهای نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،کلیه دستگاههای اجرایی
مکلفند برنامههای مرتبط با نقشهبرداری و اطالعات مکانی را در قالب استقرار و توسعه نظام ملی
دادههای مکانی ( )NSDIبه تأیید و تصویب شورایعالی نقشهبرداری برسانند .از تاریخ تصویب
این دستورالعمل ،تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه برای برنامههای مذکور منوط به استعالم از
سازمان نقشهبرداری بهعنوان دبیرخانه شورایعالی و تصویب برنامههای مربوطه است.

تبصرههایماده3
تبصره -1سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه الیحه بودجه سنواتی ،ردیف برنامه مشخصی
را با موضوع« استقرار و توسعه نظام ملی دادههای مکانی( »)NSDIدر نظرگرفته و کلیه اعتبارات
مربوطه را در این ردیف تجمیع کرده و اقدامات الزم در راستای تأمین و تخصیص اعتبارات مورد
نیاز برای طرحهاو پروژههای مربوطه را بهعمل میآورد .تخصیص بودجه به پروژههایی صورت
میگیرد که الزامات و مصوبات استقرار نظام ملی دادههای مکانی ابالغی از سوی سازمان
نقشهبرداری را رعایت کرده باشند.
تبصره  – 2دستگاههای اجرایی ،با رعایت استاندارهای ملی نقشهبرداری و اطالعات مکانی و
دستورالعملهای نظام ملی دادههای مکانی( )NSDIسازمان نقشهبرداری  ،ضمن تدوین برنامه
دورهای مشخص ،نسبت به تولید و بهروز نگهداری اطالعات مکانیای که متولی آن میباشند،
اقدام نموده و این اطالعات را در قالب نظام مذکور به اشتراک میگذارند.

تبصرههایماده3
تبصره- 3وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات مطابق وظایف قانونی خود باید نسبت به تأمین
زیرساخت مناسب مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز ،با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ،سازمان
نقشهبرداری کشور و دستگاههای اجرایی ،حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابالغ دستورالعمل اقدام
نماید.
تبصره- 4سازمان نقشهبرداری کشور با هماهنگی شورایعالی نقشهبرداری نسبت به تدوین و
تهیه ساز و کارهای ارزیابی مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی ،در زمینه استقرار و توسعه نظام
ملی دادههای مکانی( )NSDIو فعالیتهای نقشه و اطالعات مکانی اقدام مینماید.کلیه
دستگاههای اجرایی در این زمینه ملزم به همکاری میباشند.

تبصرههایماده3

تبصره  -5سازمان نقشهبرداری کشور بر اساس وظایف قانونی ،مسئول آرشیو ملی نقشه و
اطالعات مکانی کشور است.تمامی دستگاههای اجرایی موظفند محدوده و فراداده مربوط به
ذخایر نقشه و اطالعات مکانی خود را پس از ابالغ این مصوبه به تدریج و طی حداکثر سه سال در
پایگاه داده مکانی ملی کشور قبت نمایند.

ماده4

سازمان نقشهبرداری کشور در چهارچوب نظام فنی و اجرایی و با هماهنگی سازمان ملی استاندارد
ایران نسبت به تدوین یا بازنگری استانداردهای ملی نقشهبرداری و اطالعات مکانی بر اساس
استانداردهای بینالمللی و در راستای سیاستها و اولویتهای کالن کشور اقدام مینماید .

ماده5

هر نوع فعالیت در زمینه ایجاد ،نگهداری ،توسعه و تغییر شبکههای مبنایی و ایستگاههای دائمی
تعیین موقعیت و یکپارچهسازی دادهها و اطالعات مربوطه ،توسط دستگاههای اجرایی و بخش
خصوصی ،منوط به هماهنگی و کسب مجوز از سازمان نقشهبرداری کشور است.

تبصرههایماده5
تبصره -1کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند با سازمان نقشهبرداری کشور برای نصب عالئم و
نشانههای مرجع نقشهبرداری مطابق ضوابط و استانداردهای اعالمی سازمان نقشهبرداری همکاری
داشته و نسبت به تأمین فضای مناسب و ایجاد زیر ساختهای الزم برای حفظ و نگهداری آن
اقدام نماید .وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و
برنامهریزی استانها) مکلفند نسبت به حفظ و نگهداری عالئم و نشانههای مرجع با هماهنگی
سازمان نقشهبرداری اقدام نموده و در صورت تخریب یا از بین رفتن این عالئم و نشانهها به
هردلیلی نسبت به تأمین هزینههای الزم برای بازسازی آن با هماهنگی سازمان نقشهبرداری اقدام
نمایند.

تبصرههایماده5
تبصره  - 2با توجه به اهمیت رصد تغییرات پوسته و تکمیل شبکه دائم نقاط تعیین موقعیت
ماهوارهای سازمان نقشهبرداری کشور موظف میگردد تا ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون
نسبت به طراحی تکمیلی این ایستگاهها به تعداد  500ایستگاه برای پوشش مناسب از تمام
سطح کشور اقدام نموده و با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه مستندات الزم جهت تأمین
بودجه مورد نیاز برای تکمیل این شبکه طی سه سال اول برنامه و همچنین تأمین بودجه الزم
برای نگهداری شبکه مذکور را ارائه نماید تا در قانون بودجه سنواتی در فصلی مشخص تعیین
گردد .سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به تأمین اعتبارات الزم و تهیه گزارش پیشرفت در قالب
گزارشات پیشرفت برنامه هفتم میباشد.

تبصرههایماده5
تبصره  – 3سازمان نقشهبرداری با استفاده از دادههای شبکههای مذکور ،چهارچوبهای مرجع
مسطحاتی ،ارتفاعی  ،سه بعدی و ققل را تعیین و بهروز رسانی مینماید .دستگاههای اجرایی و
بخش خصوصی موظفند تمامی فعالیتهای نقشهبرداری و اطالعات مکانی موضوع این
دستورالعمل را در قالب این چهارچوبهای مرجع انجام دهند .ضوابط فنی  ،استاندارد و
دستورالعملهای مربوطه توسط سازمان نقشهبرداری ابالغ میگردد.
تبصره  – 4پایش تغییرات هندسی پوسته زمین و تعیین میزان جابجایی آن در ابعاد (مسطحاتی
و ارتفاعی) ژئودینامیک و فرونشست ،با استفاده از اطالعات شبکههای مذکور انجام میشود .
دریافت  ،جمعآوری  ،پردازش  ،تحلیل دادهها و انتشار اطالعات مرتبط با این موضوع  ،توسط
دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی  ،باید با هماهنگی سازمان نقشهبرداری انجام شود.
تبصره  -5کلیه مراکزی که به نحوی دارنده تجهیزات و ایستگاههای مرتبط با عالئم و
نشانههای مرجع یا نقشهبرداری از قبیل شبکههای مبنایی و تعیین موقعیت ماهوارهای ( )GPSیا
()DGPSدر کشور میباشند موظفند اطالعات و دادههای تولید شده خود را به صورت برخط در
اختیار سازمان نقشهبرداری کشور قرار دهند.

تبصرههایماده5
تبصره  -6وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات مکلف است کلیه امکانات و تجهیزات الزم
بهمنظور دسترسی برخط به عالئم و نشانههای مرجع از جمله شبکههای مبنایی و ایستگاههای
دائمی موجود سازمان نقشهبرداری را فراهم آورده و امکانات سختافزاری و نرمافزاری الزم برای
ارائه خدمات برخط ایستگاههای موجود و گسترش یافته و همچنین ایستگاههای مربوط به سایر
مؤسسات و دستگاههای اجرایی را برای سازمان نقشهبرداری فراهم نماید.

ماده6
بهمنظور تأمین نقشههای مورد نیاز کاداستر دریایی کشور و در راستای استفاده بهینه از منابع
دریایی سازمان نقشهبرداری کشور موظف به تهیه نقشههای بزرگ مقیاس1:500از بنادر و
مستحدقات دریایی و نقشههای پوششی  1:10000از تمامی آبهای تحت حاکمیت کشور
میباشد .سازمان نقشهبرداری کشور موظف میگردد تا در جهت تحقق قانون حدنگار ظرف مدت
شش ماه از تاریخ ابالغ ،برنامه اجرایی تهیه نقشههای مذکور را با دورههای زمانی  5ساله با
هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه  ،ارایه نماید تا اعتبارات الزم جهت انجام این مأموریت در
بودجههای سنواتی سازمان نقشهبرداری کشور پیشبینی گردد.سازمان برنامه و بودجه نیز موظف
به تأمین اعتبارات الزم و تهیه گزارش پیشرفت در قالب گزارشات پیشرفت برنامه هفتم میباشد.

ماده7
در راستای تحقق دولت الکترونیک ،سازمان نقشهبرداری کشور مسئول تأمین نقشههای مبتنی
بر سامانه اطالعات مکانی برای کلیه متقاضیان بوده و موظف است با استفاده از امکانات خود و
سایر مراجع قانونی و همچنین از طریق برونسپاری فعالیتها و خرید خدمت بخش خصوصی،
نقشههای یک پانصدم و یک دوهزارم شهرها و آبادیهای کشور را تهیه و تأمین نماید .از تاریخ
ابالغ قانون سازمان نقشهبرداری کشور موظف میگردد تا ظرف مدت  6ماه با هماهنگی با سازمان
برنامه و بودجه برنامه اجرایی و نیازهای بودجهای خود را جهت تکمیل نقشههای مذکور ارایه
نماید .سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به تأمین اعتبارات الزم و تهیه گزارش پیشرفت در قالب
گزارشات پیشرفت برنامه هفتم میباشد.

ماده8
به منظور افزایش کارایی و اقربخشی بستر زیرساخت اطالعات مکانی ملّی کشور و خدمات دولت
الکترونیک ،در راستای ارتقاء تصمیمسازی و تصمیمگیری کالن ،در حوزههای اقتصادی،
اجتماعی ،سالمت ،و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:
الف -سازمان نقشهبرداری کشور مکلف است تا پایان سال دوم برنامه ،نسبت به
تدوین برنامه اجرایی "همسان رقومی" ( ،)Digital Twinبعد از اجرای حداقل دو پروژه آزمایشی
در سطح شهری اقدام نماید.
ب -سایر دستگاهها مکلفند تا پایان سال چهارم برنامه نسبت به همگامی با برنامه همسان رقومی
تمهیدات الزم را فراهم آورند.

باتشکرازتوجهشما

