آییننامه گروه کاری کاربران نقشه و اطالعات مکانی

استان؛ دیماه 1398

این آیین نامه جهت تبیین مسئولیت ها ،وظایف

هماهنگی بین آنها در داخل استان با راهبری

باالترین مقام آن دستگاه به دبیرخانده گدروه

و اختیارات،تشکیالت و اعضاء و نحوه تشکیل

سازمان نقشهبرداری کشور ،بهعنوان یکی از

معرفی شدود .دعدوت از همده یدا تعددادی از

جلسات و پیگیری مصوبات گروه کاری نقشه

گروههای کاریِ کارگروه تخصصی زیربنایی،

و اطالعات استان تدوین شده است.

توسعه روستایی ،عشایری و آمایش سرزمین و

دستگاهها/مراکز ذکدر شدده بده نظدر رئدی

محیط زیست ،تشکیل میشود( .الزم است

ماده -1ضرورت ایجاد:
استفاده از نقشه و اطالعات مکانی در وجوه

مطابق تبصره یک ماده  4آییننامه اجرایی

اقتصادی،

شورای برنامهریزی و توسعه استان ،ایجاد این

اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل به یک ضرورت

گروهکاری در اولین جلسه شورای برنامهریزی

شده بهگونهای که بدون استفاده از این

و توسعه استان تصویب شود) .نظر به وظایف

اطالعات هیچیک از این فعالیتها به نتیجه

ذاتی سازمان نقشه برداری کشور و مطابق ماده

مطلوب نرسیده یا بهرهوری مناسب را نخواهد

 11قانون احکام دائمی برنامههای توسعه

داشت.کاربرد این اطالعات در طرحهای

کشور ،این سازمان متولی فعالیتها در حوزه

عمرانی ،مدیریت شهری ،خدمات شهری،

نقشه و اطالعات مکانی در بخش غیر نظامی

آمایش سرزمین ،مدیریت و توسعه بهداشت و

است .بنابراین گروه کاری کاربران نقشه و

سالمت ،محیط زیست ،مدیریت بحران ،امور

اطالعات مکانی هماهنگی دستگاههای اجرایی

دفاعی و  ،...برای برنامهریزی و حمایت از

هر استان با سازمان نقشهبرداری کشور را دنبال

تصمیمگیری مدیران ،ضرورتی انکارناپذیر

خواهد کرد .همچنین سازمان نقشهبرداری

است .با توجه به وظایف "کارگروه تخصصی

کشور بهعنوان راهبر این گروه ،هماهنگی الزم

زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری وآمایش

بین استانهای کشور در خصوص نقشه و

سرزمین و محیط زیست" (مطابق مصوبه هیئت

اطالعات مکانی را ایجاد خواهد نمود.

مختلف

فعالیتهای

عمرانی،

محترم وزیران در خصوص آییننامه اجرایی

ماده -2هدف:

شورای برنامهریزی و توسعه استان مورخ

هددددر گدددروه کددداری کددداربران نقشددده و

 )1398/3/12احیای مجدد گروه کارشناسی

بهددرهوری

کاربران  GISسابق و تغییر نام آن به "گروه
کاری کاربران نقشه واطالعات مکانی"
ضروری است .از این رو گروهکاری کاربران
نقشه و اطالعات مکانی استان بهمنظور
نیازسنجی در زمینه نقشهبرداری و اطالعات
مکانی ،اجرای دستورالعملها و آموزشهای
مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان و
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اطالعددات مکددانی ،ارتق دا سددط

اقتصددادی ،اجتمدداعی و محیطددی از نقشدده و
اطالعات مکانی برای توسعه پایددار کشدور
در سط استانها با وظایف مشخص است.
ماده -3اعضا:

گروه کاری در استان بستگی دارد .متناسدب
بددا شددرایط اسددتان و تشددخیص رئددی

گددروه

کدداری ،امکددان دعددوت اعضددای جدیددد بدده
کارگروه وجود دارد.
 ریی

سازمان مدیریت و برنامدهریزی اسدتان

(رئی )
 معاون آمار و اطالعدات سدازمان مددیریت و
برنامهریزی استان (دبیر)
 رئی

گروه نقشه و اطالعات مکانی سدازمان

مدیریت و برنامه ریزی استان
 رئی

گروه برنامهریزی ،آمایش و بهرهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 معدداون همدداهنگی امددور عمرانددی اسددتانداری
فرمانداری بجنورد
 شهرداری بجنورد
 سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 سازمان زمینشناسی استان
 جهاد کشاورزی در استان
 اداره کل مناب طبیعی و آبخیزداری استان
 سازمان امور اراضی استان
 شرکت توزی نیروی برق استان
 شرکت برق منطقه ای استان
 شرکت آب و فاضالب استان

اعضای این گروه کاری نمایندگان مطلد و

 شرکت سهامی آب منطقهای استان

تام االختیار دسدتگاههای ذیدل هسدتند .الزم

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

اسدددت نمایندددده مربوطددده رسدددما از طدددرر

 شرکت مخابرات استان
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 شرکت پست استان

 -4-4پیددددددداده سدددددددازی اسدددددددتانداردها و

 -4-14هماهنگیهدددای اسدددتانی در خصدددوص

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دسددتورالعملهای فنددی مددورد تاییددد سددازمان

وظددددایف کمیتدددده تخصصددددی نامنگدددداری و

 سازمان نظام مهندسی معدن استان

نقشهبرداری کشدور در خصدوص تهیده نقشده و

یکسانسازی نامهای جغرافیایی

 تشددکلهای صددنفی حددوزه نقشددهبرداری در

اطالعات مکانی

 4-15هماهنگی درارجاع نظارت و کنترل فندی

 -4-5جلددوگیری از کارهددای مشددابه و حددذر

قردادهای نقشدهبرداری در چدارچوب مداده 11

 ادارهکل راه و شهرسازی استان

دوبارهکاریها در حوزه تهیه نقشده و اطالعدات

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور

 شرکت گاز استان

مکانی در استان

 4-16همددددداهنگی و همکددددداری در ارسدددددال

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان

 -4-6همددددداهنگی در خصدددددوص ایجددددداد و

نسخههای نقشه و اطالعدات مکدانی تهیده شدده

 اداره کل اوقار امور خیریه استان

بکارگیری سامانههدا و زیرسداخت داده مکدانی

دستگاهها به آرشیو سازمان نقشهبرداری کشور

 فرماندهی ناحیه انتظامی استان

در سط دستگاهی و استانی

 دانشگاه علوم پزشکی استان

 -4-7تبادل تجارب و مشاوره روی موضوعات

 اداره کل میدراث فرهنگدی ،صدنای دسدتی و

مشترك در باره تهیه نقشده و اطالعدات مکدانی

 -5-1ریاسددت گددروه کدداری کدداربران نقشدده و

بین دستگاه های عضو کدارگروه بدا یکددیگر و

اطالعات مکانی استان به عهده رئدی

سدازمان

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان

همچنین با سازمان نقشهبرداری کشور

مدیریت و برنامهریزی استان است.

 دانشگاه دولتی بجنورد

 -4-8ایجاد هماهنگی و تقویت همکداری بدین

 -5-2دبیری گروه کاری استان به عهده معداون

 دانشدددددگاههای دولتدددددی ،آزاد اسدددددالمی،

سدددازمان نقشدددهبرداری کشدددور و سدددازمانها و

آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی

دستگاههای عضو کارگروه در تمامی زمینههای

استان است.

 شرکت شهرکهای صنعتی استان

تهیه نقشه و اطالعات مکانی

 -5-3سددازمان نقشددهبرداری کشددور بدده عنددوان

 دفتر امورسیاسی و انتخابات استانداری

-4-9اشدددداعه فرهندددده اسددددتفاده از نقشدددده و

سدددددازمان حددددداکمیتی نقدددددش راهبدددددری و

 دفتر امور انتظامی و امنیتی استانداری

سامانههای اطالعات مکانی در سدط اسدتان در

هماهنهکننده فعالیتهای گروه کداری اسدتان

 دفتر پدافند غیرعامل استانداری

راستای ارتقا این فرهنه در کشور

با سایر استانها و اهددار ملدی کشدور را دارد.

 دفتر مدیریت بحران استانداری

-4-10تهیه و تدوین گزارش ساالنه از وضعیت

دستور کار جلسدات بدا همفکدری و همداهنگی

 اداره کل هواشناسی استان

نقشه و اطالعات مکانی در سط استان

دبیرخانددده گدددروه کددداری اسدددتان بدددا سدددازمان

 اداره کل نوسازی مدارس استان

 -4-11پددایش شدداخصهای پیشددرفت برنامدده

نقشهبرداری کشدور تهیده میشدود .در صدورت

 اداره کل آموزش و پرورش استان

توسدددعه در زمینددده نقشددده ،اطالعدددات مکدددانی،

ضرورت در برخی از جلسات ،نماینده سدازمان

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

سامانهها و زیر ساخت دادههای مکانی در سط

نقشهبرداری کشور حضور مییابد.

استان

 -5-4گروه کاری هر سه مداه یکبدار تشدکیل

 -4-1دریافت و تحلیل نیاز دستگاههای اجرایی

-4-12بررسی راهکارهای مناسب برای توسدعه

جلسه میدهد و بنا به حجم و ضرورت کاری با

در تمامی حوزههدای نقشدهبرداری و اطالعدات

کاربردهدددای نقشددده و اطالعدددات مکدددانی در

تصددمیم ریاسددت گددروه و یددا تصددویب اعضددای

مکانی

دستگاههای اجرائی استان

گروه ،جلسات فوق العاده برای انجدام وظدایف

 -4-2هماهنگی در جهت چگدونگی تدامین یدا

 -4-13تشددکیل سددمینارها ،گردهمددایی هددا و

مشخص تشکیل میشود.

بهروزرسانی نقشههای پایه استان

کارگاههای آموزشدی در سدط اسدتان ،انتشدار

 -5-5گروه کاری با حضدور نصدف بده عدالوه

 -4-3برنامهریزی و پیشدنهاد بدرای تهیده نقشده،

نشددریه ،خبرنامدده و ...بددرای بیددان قابلیددتهددا و

یک عضو ،رسما تشکیل خواهد شد.

استان

گردشگری استان

غیرانتفاعی و ....استان

ماده -4وظایف:

عک د

هددوائی و تصددویر مدداهوارهای در سددط

استان

ماده -5ساختار داخلی:

تواناییهدددای کاربردهدددای مختلدددف دادههدددای
مکانی بده مددیران ،برنامدهریزان ،کارشناسدان و
سایر کاربران استان
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