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 . 1مقدمه
سامانه ارزیابی ،توسعه ورصد آمایش (ساترا ) یک ژئوپرتال متن باز با تمامی قابليتهاي یک پرتال جهت گردآوري ،توليد ،تصحيح،
طبقهبندي ،تحليل و نمایش همه نوع اطالعات جغرافيایی ،جدولی ،محتوایی ،تصاویر ماهوارهاي و اطالعات چندرسانهاي است .این
سامانه داراي قابليت افزودن و تصحيح الیههاي اطالعات جغرافيایی ،کارتوگرافی توسط کاربر (تهيه نقشههاي موضوعی و تحليلی )،
نمایش و جستجو در جداول آماري ،نمایش تصاویر ماهوارهاي و الیههاي اطالعاتی میباشد .اطالعات درج شده بر روي سامانه ،مطابق
فرمتهاي ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهی و بازبينی شده و عملکرد دستگاههاي اجرایی استان در این خصوص
مشخص میگردند.
 . 2هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و جلوگيري از دوباره کاري و موازي کاري به
منظور صرفه جویی در زمان و هزینه و ارائه با کيفيت خدمت ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين (ساترا) توسط سازمان
مديريت و برنامه ريزی استان اردبيل  ،کيفيت تحویل خدمت مذکور براي دستگاههای اجرايي است ان مورد توافق قرار گيرد.
 . 3مسئوليت
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اردبيل موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتيب زیر ارائه دهد:
•

تهيه راهنما و ارسال آن به دستگاههاي اجرایی جهت تکميل بانک دیدگاههاي توسعه همچنين تهيه و ارسال ليست
الیه هاي اطالعاتی درخواستی جهت بارگذاري بر روي سامانه ساترا

•

گردآوري ،توليد ،تصحيح ،طبقه بندي ،تحليل و نمایش اطالعات جغرافيایی جدولی ،محتوایی ،تصاویر ماهواره اي و
چند رسانه اي و نظارت بر اطالعات دریافتی و عودت به دستگاه اجرایی مرتبط تا رفع اشکال رویت شده در اطالعات

•

ورود به سامانه توسط کارشناس جهت افزودن ،تصحيح الیه ها و کارتوگرافی نقشه ها

•

نمایش تصاویرماهواره اي و الیه هاي اطالعاتی از سرورهاي داخلی و خارجی

•

نمایش و جستجو در جداول آماري

•

مشاهده و تحليل روند توسعه بخش هاي مختلف با استفاده از فناوري وب ،جی-آي-اس و سنجش از راه دور ،به
صورت منفرد یا جمعی

•

مشاهده سيماي فضاي افق فعاليت ها

•

تجميع و مرتبط نمودن اطالعات مختلف به همدیگر با استفاده از فناوري ویکی

دستگاههاي اجرایی استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانين به شرح ذیل ،اقدام نمایند:
•

مواد یک  46 ،و  182قانون برنامه پنجم توسعه

•

اصل  138قانون اساسی

•

ضوابط ملی آمایش سرزمين

•

آیيننامه شوراي راهبري و هماهنگی نظام ملی شاخص هاي توسعه و سامانه ارزیابی توسعه رصد آمایش (ساترا )

•

ماده  3جهت گيري هاي ملی آمایش سرزمين

•

سند چشم انداز  20ساله جمهوري اسالمی ایران

. 4تعهدات متقابل خدمتگيرنده و دستگاه اجرايي
دستگاههاي اجرایی استان مکلف هستند اطالعات مورد نياز را به صورت الکترونيکی از طریق سامانه اعالم شده ارائه
نمایند.
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت :اتوماسيون اداري  /سامانه ساترا
مدارک الزم برای دريافت خدمت :نامههاي ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور ،شيپ فایل هاي استان ،راهنماي تکميل
بانک دیدگاههاي توسعه استان ،راهنماي استفاده از سامانه
مدت زمان انجام خدمت :سامانه محدودیت زمانی براي ارائه خدمت ندارد.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری :در صورت نياز دستگاه  1بار
زمان دسترسي به خدمت :آنالین از طریق سامانه
استعالم (فرآيندهای مشترک بين دستگاهي) :نياز به استعالم خاصی ندارد.
 . 5هزينهها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد.
 . 6دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحيه آن صادر نگردیده ،و تحت امضاي "رئيس سازمان" ،اعتبار دارد.
 . 7خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخيص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم می گردد
داود شايقي رئيس سازمان

