بیانیه سطح توافق خدمت ارائه اطالعات مکانی) ارائه نقشه و اطالعات مکانی در مقیاسها و الیه های مختلف)
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " ارائه اطالعاات مکاانی ) ارائاه نقشاه و اطالعاات
مکانی در مقیاسها و الیه های مختلف)" به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت ،تهیه ،اصالح و بهنگام سازی و ارائه اطالعات نقشهه ههای شههری و روسه ایی اسه ان
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس ان اصفهان ،به دس گاه های اجرایی ،شهروندان و حوزه کسب وکار میباشد.
این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روش های نظارت و مسئولیت های سهازمانی را در صهورت لهزوم
مشخص می کند.
مسئولیت
معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس ان اصفهان موافقت می کند که خهدمت بهه ترتیهب زیهر ارائهه
شود:
فرآیندهای مرتبط با تهیه ،اصالح و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی نقشه های شهری:
 -1ارسال دستورالعمل و راهنمای اصالح و بهنگامسازی اطالعات از مرکز آمار ایران
 -2ثبت راهنمای اصالح و بهنگامسازی اطالعات در سامانه مناقصه به منظور برونسپاری تهیه و بهنگامسازی نقشه بلوکههای شهری
 -3انتخاب پیمانکار تهیه و بهنگامسازی نقشه و شروع به کار
 -4نظارت بر انجام کار پیمانکار توسط گروه نقشه (به طور تصادفی 11تا  21درصد نقشهها مورد بررسی قرار میگیرد).
 -5تأیید نقشه ها توسط کارشناسان نقشه در صورت خطای زیر  21درصد .رد آن و انجام مجدد کار در صورت خطای باالی  21درصد
 -6ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران توسط رییس گروه نقشه پس از تأیید نقشههای شهری
نقشه های روستایی:
 -1ارسال دستورالعمل و راهنمای اصالح و بهنگامسازی اطالعات از مرکز آمار ایران
 -2تهیه و بهنگام سازی نقشه های روستایی توسط کارشناسان گروه نقشه
 -3نظارت بر انجام کار توسط رییس گروه نقشه (به طور تصادفی 11تا  21درصد نقشهها مورد بررسی قرار میگیرد).
 -4تأیید نقشه ها توسط رییس گروه نقشه در صورت خطای زیر  21درصد .رد آن و انجام مجدد کار در صورت خطای باالی  21درصد
 -5ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران توسط رییس گروه نقشه پس از تأیید نقشههای روستایی
فرآیندهای مرتبط با ارائه اطالعات مکانی شهری و روستایی به متقاضی
-1
-2
-3
-4

دریافت سفارش متقاضی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
بررسی و امکان سنجی ارائه نقشه های مورد نیاز توسط کارشناس سازمان
تایید ارائه نقشه توسط معاون آمار و اطالعات
ارائه نقشه در قالب لوح فشرده به متقاضی

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
 کپی برداری از فایل ها اکیداً ممنوع می باشد و در صورت مشاهده پیگرد قانونی خواهد داشت.

 در اخ یار قرار دادن فایل به شخص یا نهاد دول ی و غیردول ی ثالث ،اکیدا ممنوع میباشد و قابل پیگهرد قهانونی
میباشد.

 مسئولیت هرگونه سوء اس فاده از این فایل ها بر عهده شخص و نهاد تحویل گیرنده می باشد.

 م قاضی دریافت این مجوز در صورتی که دس گاه اجرایهی باشهد مکله اسهت مهدار خهود را تنهها از طریهق
اتوماسیون اداری ارائه نمایدو در صورتی که از شهروندان و یا حوزه کسب وکار میباشند از طریهق میهز خهدمت
الک رونیکی در سایت سازمان و یا در میزخدمت حضوری سازمان ارائه نمایند.

 شهروندان و حوزه کسب و کار برای دریافت اطالعات می بایست به میز خدمت حضوری سازمان مراجعه نمایند
 میزخدمت الک رونیکی سایت سازمان بر مبنای پایداری زیرساخ های ارتباطی به صهورت تمهام وقهت ،در  ۷روز
هف ه و 42ساعت شبانه روز در دس رس م قاضیان میباشد و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقهص فنهی اطهالع
رسانی خواهد شد.

 کلیه خدمات گیرندگان) دس گاههای اجرایی ،شهروندان و حوزه کسهب و کهار (می واننهد شهکایات و همچنهین
نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق فرم نظرسنجی ،فرم ثبت و پیگیری شکایات و فرم پیشنهادات  ،ارتباط با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان و پیگیری نمایند.
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد یا مشمول شرایط یا داده های خاص نشود ،اع بار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه موافق نامه
اعالم میگردد.

نعمت هللا اکبری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

