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پهلوانی)نماینده محمد ، )دبیر کمیسیون معین(پیمان بکتاشبرداری کشور و رئیس کمیسیون معین(، سازمان نقشه رئیس)جاویدانه علی :انیآقا

نماینده محمد علی فالح ) ،(نماینده وزارت نفت)محمدرضا نوری، (معدن و تجارت ،صنعتنماینده وزارت وزارت راه و شهرسازی(، رضا قاسمی)

 دانشگاه(هیات علمی عضو عضو حقیقی کمیسیون معین و )یحیی جمور ،()نماینده وزارت کشوروحید قربانی(، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

، فر)نماینده مرکز آمار ایران(مهرنوش بختیاری ،نماینده وزارت نیرو(نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، مهنام فالح)نواز)پروین غریب :هاخانم

  برداری(نقشه عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و  مهر)نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(پریسا حقیقت

سازمان جغرافیایی نیروهای نماینده ، حمید عنایتی)محمود ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه( :آقایان ینغایب

  (مسلح

نماینده وزارت )مهسا امینی (،یاسالم یمجلس شورا م قانون اساسیاصل نود ونیسیکم)مشاور  محمودرضا دالور :ها و آقایانان خانممیهمان

نماینده سازمان ثبت زاده)و سیدرضا زکی (برداری کشورسازمان نقشه برداری هوایی و فضاییکل نقشه)مدیراحمد ابوطالبی ،(جهادکشاورزی

 (اسناد و امالک کشور

 دستور جلسه:

 یکشور( در خصوص کاداستر زراع ی)سازمان امور اراضیگزارش اقدامات وزارت جهادکشاورز -1

مجلس  یاصل نودم قانون اساس ونیسیکم 09/06/1401مورخ توافقات حاصله در جلسه  رامونیپ یزیربرنامهتبادل نظر و  -2

 یاسالم یشورا

 شرح جلسه:

 غاز شد:توسط آقای جاویدانه   2000:1شهری در مقیاس  یهانقشه نیو تام هیته طرح با تشریح نیمع ونیجلسه کمس نیشصت و هشتم

بر اساس  ایران مرکز آمار یمبنا یثبت یسرشمار یازهایهدف رفع ن با 2000:1 اسیدر مق یشهر یهانقشه نیمتاو  هیته طرح آقای جاویدانه :

که  وجود دارند ییصورت گرفته، شهرها یهای. طبق بررسقرار گرفته استبرداری کشور سازمان نقشه در دستور کار  مصوبه ستاد سرشماری

. از جهت باشدیشهر م 357 که تعداد آنها وجود ندارد )آرشیو ملی نقشه و اطالعات مکانی( کشور یبردارسازمان نقشه ویدر آرش هاآناز  یانقشه

در  فتوگرامتری ادپپه تیاستفاده از ظرف قیشد که از طر نیبر ا میتصم ،هکتار هستند 3000 ریشهرها زمساحت این  نکهیبا توجه به ا یفن

 نظیر گرید یهاشهرها توسط دستگاه نیا یاست که احتمال دارد که نقشه نیتوجه اموضوع قابل .تهیه شود نهاآ نقشه ،ام 2000:1مقیاس 

انجام شد که در صورت وجود  همربوط هایدستگاهبا  یرو مکاتبات نیاز هم .باشد شدههیمسکن ته ادیبن یا یوزارت راه و شهرساز ای هایشهردار

( قانون احکام دائمی 11) وفق مادهارائه دهند تا برداری کشور به سازمان نقشهآن را  ،دستگاه ویدر آرشو موجود بودن شهرها  نیاز ا یانقشه

هایی که باید تهیه نقشه ستیلاز  آن شهر ،استفاده بودقابل چنانچه و ردیصورت گ و کنترل فنی بر روی آنها نظارتهای توسعه کشور، برنامه

. البته با توجه به خواهد شدطبق برنامه اقدام  ،وجود نداشت یاکه نقشههم  یطیدر شرا. نشود یکاریموازکاری یا وبارهد شودیخارج م شوند،

 تیاولو ،بودن فصل سرماکیبرد که با توجه به نزدشیکل کار را پ یک چهارم تواندر نهایت میدر حال حاضر  ،شدهداده صیمنابع محدود تخص

 .ردیحداقل کار برداشت انجام گ ،قبل از شروع فصل سرما و بارش برف تاباشد یمکشور  ریبا مناطق سردس
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 ،عضو هستند معین ونیسیدر کم یاطالعات مکان دکنندهیتول یهاعمده دستگاه نکهیبا توجه به ا :پس از ایراد این توضیحات بیان کرد وی

ی اعضاهمه  اریشهرها در اخت ستیکه ل میداشته باش یامصوبه میتوانیم از این رو بهره برد. نیمع ونیسیکم تیاز ظرفدر این خصوص  توانیم

سپس مشخصات  ر؛یخ ایدر آن دستگاه موجود است  یاشهرها نقشه نیاعالم شود که از ا ونیسیهفته به کم کیو ظرف  ردیقرار گ کمیسیون

 ادامه داشته باشد. یگرفت که کار به چه صورت میشود تا بتوان تصم ینقشه بررس

منتخب را  شهرهای تعداد 1۴00سال  انی: وزارت کشور تا پاندارائه کرد ریبه شرح ز یلیتکم حاتیتوض این خصوصدر  یابوطالب آقای ،ادامه در

شده توسط سازمان سال)نظارت 25شهر فاقد نقشه یا با قدمت بیش از  357صورت گرفته  یاعالم کرده است که طبق بررسشهر  1۴2۴

 هکتار 6۴90۴فاقد نقشه  یمساحت کل شهرها ،مجموع هکتار است که در 0030شهرها کمتر از  نی. مساحت اباشدیبرداری کشور( منقشه

 یکشور برا یمناطق شمال ،مرکز آمار یبندتی. با توجه به اولوداردحت هکتار مسا 3920شهر فاقد نقشه مهاباد است که  نیتربزرگو  باشدیم

و 11،10،9در مرحله اول مناطق و صورت خواهد گرفت یسپاربرون از طریق کار ،حجم گسترده پروژه لیشروع مدنظر قرارگرفته است که به دل

 هزینه ،گانه. در مناطق دوازدهرفتیپذدتعرفه صورت خواه مطابقنقشه در کل کشور  هیته نهیمساحت و هزهمچنین . دنباشیدر دستور کار م 12

 10 نهیاول با هز تیچهار اولو ،تومان برآورد شده است که در مرحله نخست ونیلیم 500و  اردیلیم 2 در حدود ،یبردارنقشه یهر منطقه برا

  .انجام خواهد شدبرداری کشور و مرکز آمار مابین سازمان نقشه نامه تومان بر اساس تفاهم اردیلیم

زمان،  ت،یفیها کنقشه نیامکان دارد ا ،موجودشان را اعالم کنند هاینقشه ییاجرا هایکه دستگاه دیکنیاعالم م یوقت :بیان کرددالور  آقای

 یریگمیتصم یبرا رایز ؛شود وستیپ زین هانقشه تایالزم است که متادلذا  .داشته باشند یمتفاوت یاطالعات یمحتوا و پوشش شهر زانیاستاندارد، م

 یهمپوشان نیبدون کمتر ،اطالعات اخذ خواهدشد تا طرح نیا ،کار ندیفرآدر  :کرد دیتائ دانهیجاو آقای موضوعاین . پیرو ار خواهدبودذگریتأث اریبس

 انجام شود.

درخصوص ارتباط  ینورآقای از جمله طرح شد. منیز  ی کمیسیونمواردی از سوی سایر اعضا ،شدهدر خصوص موضوع طرح ،جلسه یدر ادامه

 هایتیمورااز م یکی ریکرد: در سنوات اخ حیفالح تشر و نوع همکاری این وزارتخانه سواالتی طرح نمود. سپس آقای وزارت نفت موضوع با

اساس در بحث  نیبر ا .باشدیمجمعیت هزار نفر  25 ریز یشهرها و ییو روستا یشهر ینقشه اراض هیته اسناد و امالک کشور، سازمان ثبت

و بحث  یدر مورد حدنگار یبردارسازمان ثبت و سازمان نقشه نیب نیز 1399. در سال وجود دارد یخوب اریاطالعات بس ،فاقد نقشه یشهرها

آن اعمال نشده  ینظارت بر رو لیکنباشد  شدههینقشه ته ،از شهرها یرو ممکن است در بعضنیاز هم .تبادل اطالعات وجود داشت ،ییکنترل نها

 دهیدرست د یشد تا روال قانون واهدارسال خ موجود باشد یااگر نقشهشود و می یبررس که قرارنگرفته باشد بردارینقشه سازمان اریدر اخت ای

را  موجود هایتیظرفبرای استفاده از  نیزم تیریپنجره واحد مدپیشنهاد استفاده از ظرفیت  وی همچنین .ردیصورت نگ یکاریشود و مواز

 .نقشه ندارد هیته مدیریت زمینپنجره واحد آقای جاویدانه توضیح داد که  ،مطرح کرد که در پاسخ

 نیا ینقشه است. سؤال جد هیو ته یطراح ،یشهرساز ندیفرآ یهاحلقه نیتراز مهم یکی: کرد بیانا تاکید بر اهمیت تهیه نقشه ب زادهزکی آقای

 نقشه نشده باشد؟  هیته یبرا یاقدام چیگرفته چطور ممکن است هشکل دیاست که اگر شهر جد

بحث  نیکه فعالً وارد ا ندهست قدمت از تاریخ تولید نقشه سال 25 یشهر باال 19اعالم شد که نیز در این خصوص توضیح داد:  یقربان آقای

 یمسکن طرح هادادیبن برای آنها هست که یهیصورت بد نیدر ا .نداهشهر شدبه تازگی هستند که  روستاهایی هاآن ریسا لیکن. شومینم

با توجه  که است شدهبیهم تصوآنها  یطرح هاد ینقشه بازنگر حتما ،دناهشدلیبودند که به شهر تبد یبزرگ روستاهایو چون  است کردههیته

 هتهی دست در تعدادی از شهرها نیز یطرح شهر ،هایدر استاندار همچنین گردند. باید مشخصکاری و جلوگیری از دوباره  منابع تیبه محدود

شده و مورد  موضوع لحاظاین  :دادتوضیح در پاسخ  دانهیجاو که باید آنها هم مشخص گردند. آقای و برای آنها تامین اعتبار شده است باشدیم
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بود که نیا میمطرح کردنیز  نیمع ونیسیموضوع را در کم نیجز مکاتبات اما به نکهیا لیو دل امر مکاتبات صورت گرفته نیهم یبرا .است دیتأک

 شود. یریجلوگ یکاریاز مواز

 ونیسیکم توافقات صورت گرفته در جلسه یداد: دستور جلسه امروز، در راستا حیدستور جلسه توض نیبا ورود به اول دانهیجاو آقای ،در ادامه جلسه

 یبردارنقشه یعالیشورا چارچوببه کاداستر در  ها و اطالعات مکانی مربوطنقشه ی استرضرو است کهبا سازمان های مرتبط با کاداستر اصل نود 

 زیجلسه ن نیشد در امقررو  نمودندسازمان ثبت گزارش اقدامات آن دستگاه را ارائه  ندگانینما ،نیشیجلسه پدر  :بیان کرد ویشود.  یریگیپ

 ونیسیدر کم یاجلسه ،شیاست که دو هفته پ نیذکر ا. موضوع قابلنمایندرا ارائه  عملکرد آن سازمانگزارش  کشور، یسازمان امور اراض ندهینما

 مالکاسناد و ا سازمان ثبت، رئیس یکشاورز جهادبودجه کشور، وزیر سازمان برنامه و  سیرئ برگزارشد که مجلس م قانون اساسیاصل نود

 ماتیکه تصم ؛بودندجلسه شرکت کرده نیدر ا ؛هادستگاه ریسا مسئولینو  ،بردرای کشورسازمان نقشه ،کشور یاراضسازمان امور رئیس  کشور،

 شرح است: نیکاداستر اتخاذ شد که به ا ازین مورد یاطالعات مکانو نقشه  هیدر خصوص ته یدر خصوص لزوم هماهنگ مهمی نیز

قانون جامع  یمرتبط با اجرا راداتینقشه، رفع ا هیدر امر ته یهماهنگ جادیضمن ا ،جلسات مستمر یبا برگزار یبردارنقشه یعالی. شورا1

موضوع ماده  یهادستگاه فیاز تشتت در انجام تکال یریمنظور جلوگاعضاء قرارداده و به یشورا( را در دستور کار تمام فی)در حدود وظایحدنگار

اتخاذ  یمقتض ماتیجلسه شورا تصم نیمرتبط با آن در اول تینقشه و هرگونه فعال هیدر امر ته یکاریاز هدر رفت منابع، مواز یریشگیپ و (9)

 گردد.

همراه با  ،یزراع یمرتبط با صدور سند اراض یو اجرائ یتر ضمن رفع موانع قانونبا دقت هر چه تمام ،یزراع یاراض یهانقشه هی. موضوع ته2

 هیمرتبط با امر ته یهااستیس لیو ذ یبردارسازمان نقشه یاسناد و امالک کشور با نظارت فنصرفاً توسط سازمان ثبت یتطبیق و مستندساز

 نقشه انجام شود.

و  قیمتناسب با تطب یزمانو تقارن  یرا پس از احراز و رفع موانع قانون یزراع یاراض ینقشه حدنگار هیته یوبودجه، بودجه. سازمان برنامه3

 دهد. صیاسناد و امالک کشور تخصصرفاً به سازمان ثبت یزراع یبه صدور سند اراض ینقشه منته هیو ته یمستندساز

 یبردارها همراه با نظارت سازمان نقشهمرجع نمودن عکس نیزم -1 :رفع تداخالت یهاونیسیمرتبط با طرز کار کم راداتی. مرتفع نمودن ا۴

 یبرداراسناد و امالک و سازمان نقشهسازمان ثبت رینامه اخبر اساس تفاهم یو هد میدو فرکانس و تحت سامانه شم یها GNSSاستفاده از  -2

مازاد بر نسق  یحذف تفسیر احتساب اراض -3ارزش  مناطق با ریکشور و سا یشمال یهادر استان تیشامل مستثنا یمرز اراض و حد نییدر تع

 تداخالترفع  نامهوهیاز ش یفاقد آثارکشاورز یدر اراض

اسناد، با حضور سازمان ثبت یااسناد و امالک کشور، در جلسهاز طرف سازمان ثبت یزراع یاراض شدههیته یهانقشه رشی. با توجه به عدم پذ5

 نیماه پس از امضاء ا کیظرف  یبردارنقشه اتیو در حال انجام عمل یمنعقدشده قبل یقراردادها یبرا یبردارو سازمان نقشه یامور اراض

 شود. میاتخاذ تصم جلسهصورت

 تیصاحب صالح یبخش خصوص تیبا استفاده از ظرف یمنتف یسپاردرون قیاسناد و امالک کشور از طرنقشه توسط سازمان ثبت هی. موضوع ته6

 اقدام شود. یبرداربودجه از محل درآمدها )مندرج در قانون( و با نظارت سازمان نقشه نیضمن تأم

از تعصب  دور به ریاخ یهاسازمان ثبت در سال کردیدستگاه عنوان کرد: رو نیاز ا یا اشاره به درخواست اطالعات سازمان امور اراضبفالح  آقای

 ها،ارگان ریسا ازیدر صورت ن ،شودیم هیته یدولت اراتکه در کشور با اعتب یتا اطالعات میحرکت کن یبه نحو میکرد یما سعو بوده است  یسازمان

 چیه یکه وجود دارد با اعتبارات دولت یتیمجدد ظرف یهیکه ته میموضوع هست نی. ما قائل به اردیها قرارگآن اریخاص در اخت یندهایفرآ طی با
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 یرتوهاو. اردیرفع تداخالت قرار گ ونیسیاستفاده کم مورد تواندیدارد که م یاطالعات بتاما سازمان ث م؛یکنیم تیندارد و آن را رعا یهیتوج

در  یاکانتبا در نظر داشت  که سازمان ثبت را درخواست کردند یاطالعات ،یسازمان امور اراض و شده است یارذدر سامانه بارگ و هیته یادیز

سازمان قاعدتاً  .ردیبگ لیتوها را تحوورا اصلاصرار داشت  راضیاامور  سازمان ، اماداشته باشند یتا به اطالعات دسترس دهدآن سازمان قرار  اریاخت

رفع تداخالت  ونیسیکم ماتیتصم تیاهم لیبه دل و دارائه کردن یلیدال ،حال نیبا ا ؛سامانه ارائه شود قیاصرار داشت اطالعات از طر ثبت هم

دارند رییتغ تیقابلچون  میندارها اصل دادهبه ارائه  یهرچند که اعتقادبرای تبادل اطالعات وجود ندارد.  یاست که مانع یمعن نیبد نی. ااقدام شد

 شودیکار م یاطالعات یرو تر است ومعقول ،باشد سیسرووب قیاما اگر از طر ؛دیایب شیپ یممکن است مسائل ،استشده نظارت نکهیا رغمیو عل

 زدر ادامه ا آقای فالح. میده یکشور را به امور اراض یشده که کل محدوده یاما ظاهراً صحبت باشد؛ینظارت م دیاست و مورد تائ ییکه نها

کوه دماوند چه  ای ریکو ،دشتهای مناطق اصل داده که تداخالت رفع یبدهند برا یحیتوض که اراضی درخواست کردامور نماینده سازمان 

 اگرسازمان ثبت  ،مکاتبه در صورت ؟است ازین از آن مورد ییهاهمحدود ایفع تداخالت انجام دهند؟ نیز رآنجا را  خواهندیمآیا دارد؟  یکاربرد

 یسازمان امور اراض تیو صالح فیوظا یطهیخارج از ح کنمیم رفک ،کشور را بخواهند یکل پهنه نکهیا کند امامی میتقد ،باشدداشته  اطالعاتی

 است.

 اشخاصی :سیون معین گفتیبا تاکید بر ظرفیت موجود در کم دانهیجاو آقای ،ز ارائه گزارش نماینده سازمان امور اراضیپیش ا ،ادامه جلسهدر 

. شودیم دهیکمتر د مرتبط با کاداستر جلسات ریدر سا تیظرف نیهستند و ا ینقشه و اطالعات مکان نیمتخصص ،جلسه حضور دارند نیکه در ا

به  تیوضعابتدا  تا دهند خود را ارائه گزارش هاطبق روال گذشته دستگاه دیاگر موافق باشمسائل را داریم و  یبندجمع حاضر ما قصددر حال 

 . میداشته باش یفن یبندجمع ،مشخصزمان  مدت کیشود و در  حیتشرطور کامل 

موضوعات زیر به تفصیل  ،در این گزارش) .نمودارائه  یکشور در خصوص کاداستر زراع یگزارش اقدامات سازمان امور اراض ینیامخانم  ،ادامه در

 (.پرداخته خواهد شدبه شرح زیر مکالمات  عناوین به نکات مهمفقط شود و یم یداراز شرح آن در صورتجلسه خود ،ضمیمه صورتجلسه استتشریح شد که 

 قانون جامع حدنگار کشور 

  فنی و اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزیتدوین سند راهبردی نظام 

  و سازمان اجرایی طرح تشکیالتیساختار 

 هاها و تفاهم نامهنامهتوافق 

 1390رتوفتو دهه وعکسبرداری هوایی و تولید ا 

 های ششدانگ مستثنیات یا فاقد تداخل پالک 

 مباذرهای ثبتی جهت محاسبه الزام تدقیق حدود پالک 

 های دارای تداخلالکپ 

  5۴گزارش اجرای ماده و رفع تداخالت  (5۴)فرآیند اجرای قرارداد ماده 

  امور ارضی اطالعات احصاء  ؛منابع طبیعی اطالعاتحصاء ؛ اثبتی اطالعاتاحصاء 

 نقشه تجمیعی 

 ی اراضی دولتی تعیین محدوده الزام 

  فرآیند صدور سند اراضی کشاورزیفرآیند اجرای کاداستر اراضی کشاورزی و 

  صدور اسناد اراضی کشاورزیموانع 

 آن التمشکهای فاقد سند رسمی و قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان 



 

 شماره جلسه

68 

 

 صورتجلسه 
 برداریعنوان جلسه:کمیسیون معین شورای عالی نقشه

 

 سازمان نقشه ربداری کشور
 دبیرخاهن شورای عالي نقشه ربداری 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   16/06/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

 تدقین حدود ثبتی پالک ها 

  و ایجاد قطعات مناسب آن آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و

 فنی و اقتصادی

 هاههزین 

  برداریعالی نقشهمعین شورایپیشنهاد تعیین تکلیف موضوعات در کمیسیون 

 نیبه ا ،: در گزارشدسوالت زیر را طرح نمو ارایه شده،در خصوص گزارش  یقربانآقای پس از ارایه گزارش نماینده سازمان امور اراضی کشور، 

اساس  نیاز موارد بر هم یلیداشته باشد. در اصل در خ یمپوشانه 13۴0دهه  تیبا مستثنا تواندیم یعیمنابع طب یکه نقشه دیدیرس جهینت

چه   باشد جادشدهیاشتباه ابه یاگر حق کند؟د دولت را باطل تواند سنچه نهادی میکه سوال اینجاست  اراضی سند دولتی صادر شده است یبرا

بوده است چه  ینبوده و شخص یدولت یاراض نیا مشخص گردداگر  که استشده  اجرا یدولت یمسکن مهر در اراضطرح مثالً  افتد؟یم یاتفاق

و  میبا حر که اضافه شود یبه منابع مل ییهااحتمال دارد بخش چگونه است؟گیری کمیسیون رفع تداخالت تصمیم ینحوه افتد؟یم یاتفاق

 یملریغ شودیگرفته م میتصم. یا در اراضی که رودخانه تداخل داشته باشد یو محدود میطور مثال با حربه ؛تداخل داشته باشد گرید یمحدودها

اگر در بستر رودخانه و  ندارد یباشد اجازه کشاورز ستیزطیمح میاگر در حر کهیدرحال اده شودسوق د یبه سمت کشاورز ینوع به و  باشد

نداشته حضور  الًاص شودیگرفته م میمورد آن تصمدر که  یادر جلسه های اشاره شدهنماینده دستگاه. اگر خودش را دارد یهاتیباشد محدود

شده در گزارش  ارائهبه تصاویر وی همچنین شود؟ می جادیاشخاص ا یبرا یحق مختصر آیا ؟آوردیمندستگاه را به وجود  یریاحتمال درگ ،باشد

در بود.  میمصرف آب مواجه خواه یبا بحران برا در آینده طبق این تصاویر باشد کشور های کشاورزیزمین متوسطاگر  :کردو سوال نموداشاره

ما در کارگروه  ملی  کهیصورت در میکن نیآب تأم هاآن یبرا دیبا پس میکنیاعالم م یرا کشاورز یمل یهانیاز زم یمیما حجم عظ حالیکه

 یخودگذشتگ دولت به نفع مردم از ،معنا کیاگر به  .میکن درا به خاطر مشکل آب محدو یکه کشاورز میهست نیبه دنبال ا یباکم آب یسازگار

مثالً اگر قراراست  .کرد یرا طراح ییهامدل کی آن یبالفاصله برا باید یلب کرد ولسحق مردم را  دینبا، هم انجام دهد دیکه البته با کندیم

اگر  :تاکید کرد ویمحدوده باشد.  یهامیحر تیحتماً با رعادرنظر گرفته شود و کم آب  یهابا مدل دیبا ،داده شود لیبه کشاورز تحو ینیزم

ضروری  خواهدکرد و جادیکشور ا یبرا یستیز طیمح یحت مالی و ،یحقوق یجد یمسئله کیموضوع  نیا ،دیکار را انجام ده نیا دیخواهیم

 .دتبعات آن کار کن یگروه بر رو کیارائه شود تا گزارش آن به دولت است 

 ای کندیاستفاده م یررسمیاز آب غکه  کشاورزیک به طور مثال  ادامه داد: ویاشاره کرد. به حق ایجادشده برای اشخاص  ،ادامه در ،یقربانآقای 

در اینگونه موارد  به آن پاسخ دهد. دیدارد و دولت با یحقوق قانون ،کنددایپ تیرسم یوقت یول ستیخودش قائل ن یبرا یحق چیه ،ندارد یسند

 د.ننیز لحاظ گرد ستیزطیمح و آب ،یکشاورز یحوزه یهااستیس باید ؛کردبه موضوع نگاه  نیزم مالکیت جهتنباید صرفا از 

این . باشدمی ونیسیکم نیا یاز اعضا یعیشده است و منابع طب شروعکار کمیسیون رفع تداخالت  139۴ از سال :خانم امینی توضیح داد

 ایبه دولت  اگر ،مثال عنوانندارد. به باشند رامی دادگاه اخذ شده از یرأدارای اتفاق افتاده و  ترپیشکه  ییهایاجازه ورود به واگذار ونیسیکم

 هاکه در دادگاه ییهایاز رأ یلی. خکندینم رودموضوعات و نیبه ا ونیسیکم ،است شده جادیا یبه خاطر آن حق وصورت گرفته واگذاری  شخص

در تایید  .شوند یریگیپ ییاز مراجع قضا دیرا ندارد و با هایاجازه ورود و مداخله در رأ ونیسیکم یول باشداشتباه ممکن است  ،دنشویم صادر

ممکن است رفع  ،شودیکشت نم هم اکنون نیزکه  ییجا یحت ؛ستیبه شخص ن قائمرفع تداخالت  ونیسیکم :بیان کردفالح  آقای ،این موضوع

و  کندیدر جلسات شرکت م نیز یزراه و شهرسا وزارت ،یدولت یاراض برای حسب مورد . همچنیناالجراستالزم کمیسیون یرأو تداخل شود 

راه و ا بیان نقش ب وی شود. یریگمیجهات تصم عید تا با جمنباش وستیپ دیحقوق با یتمام شودیم هیرفع تداخالت ته یکه برا ییهانقشه در

 ندهینما ،شده است و حسب مورداصالح نامهوهیدر ش یو راه و شهرساز میبحث حرا شهرسازی در تصمیمات کمیسیون رفع تداخالت تشریح کرد
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 گریآنجا د ،واقع شود میداخل حر یقسمت کی یمل یاراض یاگر در محدوده .حضورداشته باشدرفع تداخالت  ونیسیدر کم دیبا یراه و شهرساز

 جادشدهیا ریغ یکه برا یکند و موظف است حقوقاقدام دیبا یراه و شهرساز ندهینما ،طیدر آن شرا .میوارد عمل شو یعیطببا منابع میتوانینم

 یشتریب یهاتیحساس یمقدار کی ،تاس میکه واقع در حرا یی. جاردیبحث رفع تداخالت صورت گ سپسدهد و  شینما یدولت یدر اراضرا است 

بخش  نید و در ادا لیتحو سازمان ثبتها را به و بستر رودخانه میاز حرا یبخش رویوزارت نهمچنین . رودیم شیپ یدارد که کار با کند

باشد قطعاً  دهش لیو بستر رودخانه تحو میحر یاگر نقشه یعنی. ردیپذیداده است صورت م لیتحو خانهکه آن وزارت ایطبق نقشه یریگمیتصم

 ،داده نشده ثبت تحویلکه به  هاییگیری در خصوص بخشتصمیماما  ؛دخالت خواهدداشت ردیگیم رفع تداخالت ونیسیکه کم یمیدر تصم

گیری برای تصمیم ونیسیکم اطالع بهباشد که باید می رودخانهحریم  شدن در اراضی ملی یای در خصوص واقععیطبمنابع ندهیمنوط به نظر نما

دستور  یک مجموعه هستند از کیکه هر دو از  یو امور اراض یعیمنابع طب نامهوهیدر ش :داد ادامهای ایجاد شفافیت بیشتر برفالح آقای  .برسد

حتماً ( 5۴)ماده  ونیکمس یرأطبق  سند منابع طبیعی را  ،االجراست. سازمان ثبتالزم سازمان ثبت یصادر شود برا ییو اگر رأ شودمی تیتبع

چون خودش در  یعیطباست که منابع نیاما نکته ا طبیعی نیز نباشد.حتی اگر مورد موافقت خود سازمان ثبت و منابع ؛اصالح خواهدکرد

موظف  یعیخود منابع طب ،(یو حقوق یقیصادرشده باشد)اعم از اشخاص حق ریغ یبرا یمل یاضدر ار یاتسبهکآنجا اگر حد م ،جلسات حضور دارد

 که ؛شودیم لیتبد یملریبه غ یدولت حد یا در جاهایی که است. یعیبه عهده منابع طب تشیمسئول ،کار انجام نشوداین اگر  و است که ارائه دهد

 زیآنجا ندر  ؛هست یدولت اراضی از آن در قالب یمردم است و بخش اختیارباشد که در  یاتاز آن امکان دارد در قالب مستثن یحالت بخش نیدر ا

مجاز  نجایاما ا ؛ستین اتیمستثن ،یملریغ میگویروز بفروشد و مبلغ آن را به مردم بدهد. ما م متیبه قکه مجاز هست  یسازمان امور اراض

 .دنشویشهر واقع م میادر حر یاراض نیاست که ا ییجا تینکته حائز اهم . اماستین فاتیتابع تشر گریهستند بفروشند د

توضیح  یمل ریغ یمحدوده نییتعو چگونگی  یمل ریبه غ یشده از ملرفع تداخل ینقشه خصوصدر آقای فالح در پاسخ به سوال  ینیام مناخ

اصل  ونیدر مصوبه کمس یحت ؛دیرا دوهزارم برداشت کن یملریو غ یکه مرز مل شودیجاها مطرح م یلی، خ13۴0دهه  هایعکس یاز رو :داد

و اشاره دارد که  دهدیاجازه را نم نیا نامهوهیاما ش کند تیامر تبع نیاز اتمایل دارد  نیزسازمان امور اراضی شده است. موضوع اشاره نینود به ا

که  یرا تصرف کرده باشند. خط یمل یاراض ییبه امروز ممکن است کشاورزها تا 13۴0 یاز دهه کهیاست درصورت 13۴0دهه  هایمبنا عکس

 یبردارامکان نقشه نیشده است به خاطر هم کاًل تصرف یعنیندارد؛  یوجود خارجدر وضع موجود،  یاتمستثنو  یعنوان مرز مل وجود دارد به

 وجود ندارد.

داشته باشد. ن وجود یموجود همخوان هایعکسبین  ممکن استاز جاها  یلیخدر  ت:گف ینیام خانم یهاصحبت دیبا تائ در ادامه آقای فالح 

 :برسم جهیسؤال به دو نت نیاز ا خواهمیم نیبنابرا

 گرید اورتوهایو اگر از  00002:1 مقیاس شده باشد استفاده حاصل از این تصاویر یرتوهاواگر از ا شدهبیتصو 13۴0دهه  ریتصاو یوقت-1 

در  به طور مثالداده شود.  شیدر آن نما اسیمق نیاز ا کوچکترعوارض  دینبا نیهست؛ بنابرا 25000:1و  20000:1مقیاس شده باشد  استفاده

 .ستین یمنطق نیرتوها رفع تداخل شده است که اوا نیهم یمتر رو 5،  ۴به عرض  ینیشد زم دهشمال کشور مشاه

با  یعیمنابع طب هاینقشهدر حالیکه دقت الزم را ندارند.  یعیطبمنابع یهانقشه نکهیبر ا یمبن شودیطرح م یجلسات مباحث از یبعضدر  -2

 نیبنابرا .شودیانجام م ،صورت گرفته یعیطبنابعم یکه اصالح هندس ییرتوهاورفع تداخالت با توجه به همان اپس  ند؛اشدهمیدقت ترس نیهم

تصرفات دهه  لیوضع موجود با شکل و شما مینیبیاست که م ییآنجا ،دقت ندارد شودگفته میکه  یقسمت نیهستند. ا یکی هم اکنوندوتا  نیا

 شود. بیبا ابزار روز برداشت و بعد تصو دیدر آنجا حتماً با که داردن یهمخوان 13۴0
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 گرید یسه نقشه قیه از تلفک اینقشه مدنظر چه خواهد بود؟نقشه  اسیاست که مق نیشده گفت: مشکل ا مسئله مطرح حیدر توض ینیام خانم

موارد از عکس دهه  ینقشه در برخ نیا هیته یبرا .گرددیرمب شودیکه استفاده م یاطالعات یمبنا پایهبه  ؟ پسچه مقیاسی دارد شودیم هیته

در  شود ومیمختلف استفاده  یتاهایاز د یعنی .شودیاستفاده م یاماهواره تصاویراز  میکه عکس ندار گرید ییو درجا شودیاستفاده م 13۴0

 در نظر گرفت. توانیرا نم یواحد و مشخص اسیمق کی ،ونیسیکم یرگیمیتصم یبرا شودیاستفاده م یمتنوع هایرفع تداخالت چون از داده

متر صحبت  10و 5،2 یدر مورد خطا 20000:1 یهارتوفتوودر رابطه با ا :ر خصوص مباحث صورت گرفته بیان کردبا ابراز نگرانی ددالور  آقای

سه  نیا نکهی. ضمن اشودینم دهیمتر د 50ریاست که اطالعات ز یعیمنابع طب 25000:1 یبر مبنا یریگمیتصم نیا پایه کهیدرصورت شودمی

 را با نقشه نیا قیما تلف ئیمبعد بگو میکن قیها را باهم تلفآن توانینمو د نشو تیفیکنترل ک دیدر مرحله اول با دنشویم قیکه باهم تلف یانقشه

 دیآوریعکس به دست م ریمرزها را بر اساس تفس یعنی دیدهیکه شما انجام م یسعک ریتفس نکهیا گریمورد د .میکنیم سهیمقا یقبل 25000:1

در کشور  یدهنده فقر اطالعاتنشان که گریموضوع د .مهم است اریبس نیکه ا باشیمداشته  یقیدق اریبس یرهااآم دیعکس با ریتفس نیا یکه برا

 ،متولی سازمان . درحالیکه بایدشود ستفادها 7013-6013-5013-۴013دهه  یرتوهاوحساس از ا اریموضوعات بس یبرا این است که هست

 یمبنا تواندینم ۴013 یعکس دههصرفا . به روز رسانی شود بارکیهر پنج سال  مکانی کشور اطالعات دریافت کند تا یخوب اریبودجه بس

 شنهادیبه مجلس پ توانمی یبحث موانع حقوق درهمچنین با تاکید بر تجمیع قوانین و اصالح آنها اظهار داشت: وی  ها باشد.دادگاه یریگمیتصم

و هم جلوگیری کند  مهاجرتشان  از شود،که هم حق کشاورزان حفظ  رندیرا در نظر بگ نینابیحل ب راهکی ،نیو اصالح قوان عیداد که در تجم

ما اگر  اما .برسد بیطرح به تصو نیا ول بکشد تاهم طممکن است دو سال  کرد. البته یریجلوگ یخوارنیزم از یعیحفظ منابع طب یبرا نکهیا

قانون متحد و  طرح تدوین یفصل ایمحدود  یبعد زمان کیکه در  میرا بده شنهادیپ نیا دستانهشیپ دیبا انجام دهیمکار را نیا یاتیعمل میبخواه

 .شود بیتصو رکا نیا یبرا کپارچهی

ها گزارش نیاز است دارد و یفن و یآن جنبه فرد یهاقسمت یبرخ :گفت و کردها تاکید آقای دالور همچنین به اهمیت تفکیک مطالب در گزارش

وزارت علوم ارسال و اعالم شود که ما  یمثالً برا .بحث شودشود تا در مورد آنها  دهارجاع دا برداریی عالی نقشهو به شورا هیتهبه صورت مکتوب 

موضوع در  یسر کی ،یدر مورد کاداستر شهر ایکاداستر،  یهاتیدر قالب اولوکه  میکشور دار برداریعالی نقشهشورای در یعلم ندهینما کی

 یلیموضوع خ نیکند. ارکا موضوعات نیا یوزارتخانه موظف شود روو توان تعریف کرد می یقیو تحق یپژوهش یهانامهانیپا یسر کیقالب 

 کیاز  ای دیکنیشده صحبت م یارتباط رسم کیمثالً شما در مورد  .مهم است ریتفس ینحوه د،یکنیمهم است که شما در مورد چه صحبت م

 یطیمحستیبعد آن جنبه ز کیبعضاً  ایدارد  یآن جنبه حقوق دبع کی د،یکنیصحبت م یاسیراجع به چه مق .دیکنینشده صحبت م یارتباط رسم

که نه  دیاستاندارد برسان یکار را به سطح تعرفه نیمهم است که شما تعرفه ا یلیخ یبردارنقشه یهاشرکت یبرا یاشود،  کیتفک دیدارد و با

 .را رصد کند هاتیوارد شود و فعال دیمهم است که مثالً شورا چطور با یلیبحث رصد کار خ نی. ااز کیفت کار کاسته شودقدر کم باشد که آن

با  مشخص شود تا بتوان ربطیذ یهاو بخش نیز صورت پذیرد کیتفک ،ریتفس و فیتعرعالوه بر  ،هاگزارشدر  :دالور پیشنهاد داد آقای همچنین

 .ردک دایپ هاآن یبرا ییاجرا و یعلم هایحل راهکی یکدیگر یهمکار

 کنندیو مقررات را وضع م نیکه قوان یزمانها در وضع قوانین عنوان کرد: در پایان گزارش خود با اشاره به اهمیت توجه به زیرساخت ینیام خانم

که قانون در نظر  یبه هدف میخواهیم چگونهدر اجرا  نکهیو به ا شودیدرنظر گرفته م یو صرفاً بحث حقوق شودیتوجه نم یبه بحث فنگاهی 

 .میوضع کن جودمو رساختیرا متناسب با ز نیقوان که ضروری است شودیاز مشکالت م یلیباعث خ نیا .شودینم یتوجه ،میدارد برس

صورت بهوجود دارد که  یادیگزارش بحث ز نی: در مورد ابیان کرد و نمودهای مطرح شده به چند نکته اشاره بندی صحبتدر جمع آقای فالح

 1350دهه  ای 13۴0دهه  حدود. مشخص شد باًیتقر ترفع تداخال یهاونیسیکم تیدرجه اهم ،ارائه شده شراگزدر اما  . شودیم ارائه مکتوب
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منابع  بر عهده اتیاز مستثن یمل یمحدوده اراض صیتشخ فهیها و مراتع طرح شد و وظاز جنگل یبردارقانون بهره یعنی (56)که بحث ماده 

 یاراض ونیلیم 18 میخواهیدوباره مشود اما وقتی گفته می .را انجام داد صیتشخ نیدر سطح کل کشور ا یعیمنابع طب ،گذاشته شد یعیطب

که با  یعطبی منابعرا که  یکار یعنی م،یشویم صیاست که دوباره وارد مرحله تشخ یمعن نیبد نیا م،یقرار بده یرا تحت بررس یکشاورز

انجام شده و که وجود داشته  ییهاتیبا آن حساس کار به هر شکل .دهیممی اشکاالت به آن وارد است را انجام نیاو انجام داده است  نهیطمأن

 دیبه نظرم باکنیم که می ینیو بازب کردهدو سال کل پهنه کشور را باز رفع تداخل یک یاظرف اکنون  و استشده داده صیو تشخ شدههیهنقشه ت

است. این قانون  فیتکل نییبحث قانون تع گری. بحث دشودیتر مسختشرایط  یکم یقیاشخاص حق ینیگزیجا یبراچون کرد عمل نهیبا طمأن

 یشود و چه قانون فیتکل نییتع یقانونچه  شودیثبت م ستمیکه در س یانقشه باشد.میصدور سند  یها براورود پرونده یقانون یاز مبادیکی 

 . اخذ شود مشخص است دیهم که با یواضح است، مدارکدارای استاندارد بوده و فرمت خاصی دارد.  الحاق شود،

به  ثبتسازمان و  یامور اراض هایسازمانقانون توسط  نیاصالح ا شنهادیپبا توضیح روند اقدامات برای اصالح قوانین بیان کرد: همچنین وی 

ثبت از طرف سازمان  یشنهادیپ ،شیپ مدتی که وجود دارد یانکته کیو مرتفع شود؛ اما  یواضح بررسبه طور مقوله  نیشده، که امجلس داده

ارسال شده که پیشنهاد  وجود دارد،که  یموارد و تناقضات نیرفع همه ا یبرا نیقانون جامع زم کی تدوینبر  یمبن هییقضا وهبه پژوهشگاه ق

. نمائیم ءاحصاتا بتوانیم قوانین مرتبط را  میتناقضات آن را رفع کن شده، یآوراست جمع نیرا که مربوط به زم ینیتمام مطالب و قوان شودمی

شکل داده ، شدهبیکه تصو یکشاورز یرا نسبت به اراض ییهاتیحساس یسر کی بیاز زمان تصواراضی کشاورزی خود قانون منع خردشدن 

با  دیاما شا .میدانیرا اصالً به صالح نم یبا کاربر تیزدن مالکگره نیو ا میکامالً در نقطه مقابل آن قرار دار مااآلن  دیشا است. نبوده لیدلیکه ب

 .ردیگالشعاع قرار باز تحت یسازمان امور اراض یهاتیحساس ،طرفکار از آن نیمتبلورشدن ا

 یاست که آمار درست نیا میدار ثبت که در سطح سازمان یچالش کی عنوان نمود: کمیسیون سییربه عنوان  دانهیجاو یآقا خطاب به آقای فالح

این موضوع  گرید اقیسبک و س کیبه  شاید الزم باشد .میندار ،ییو روستا یشهر یخصوصاً بحث اراض ؛میمطرح کن میخواهیکه م یاز مباحث

 عنوانبه .میکن ءرا احصا یآمار درست تا میداشته باش یدسترس یشهر یهابه محدوده میما بتوان که ردیقرارگ کمیسیون در دستور جلسهنیز 

هایی که آقای فالح با اشاره به اختالف .باشدمی 1380سال و مربوط به  ستیروز نه ب ،میاهکرد دریافت ایران مرکز آمارسوی آماری که از  ،مثال

 نیز در یکی از جلسات ایران آمار مرکز :و پیشنهاد داد نمودها برجسته گیریاهمیت آمار دقیق را در تصمیم ه،در چند آمار ارائه شده وجود داشت

ند اهبه این موضوع ورودکرد ینظارت یهاهمه دستگاه با توجه به اینکه :ادامه داد فالح آقای .و آمارهای دقیقی را ارائه نماید گزارش دهد کمیسیون

 یهادستگاه ،شده است گذاشته برداری کشورنقشه یعالیو شورا معین ونیسیبر عهده کم بخش نقشه و اطالعات مکانی کاداسترو ساماندهی 

 یوزارت راه و شهرساز ست،یزطیمح و مثاًل در موضوعات محدوده آب، مسکن دارای نقش هستند.موضوع کاداستر هستند که در  نیز یگرید

 تر شود. تا مسائل روشن کنندکه بهتر است آنها هم گزارش اقدامات خود را ارائه وزارت کشور  هایحوزه یا کندفعالیت می

 قیدق یو ارائه اورتوفتوها یاراض میو تقس صیتشخ یبرا اییا شیوه نامه دستورالعملخانم امینی در پاسخ به این سوال که آیا  ،در ادامه جلسه

 ؛باشدمیآن  ریو تفس 13۴0عکس دهه  ،استفاده شود دیکه با ییتاهایاز د یکی یامور اراض یهانقشه هیدر بحث ته: بیان نمود خیروجود دارد یا 

  وجود ندارد.در موضوع تفسیر د حرویه وااما  .شودو بازدیدهای محلی و میدانی نیز استفاده می یاسناد اراض یهاپروندهها از اما عالوه بر این

فالح  یکه آقا یموضوع رغمیکه عل مهم استنکته  نیاسیون رفع تداخالت تاکید کرد و بیان داشت: یمجددا به نتایج تصمیمات کم یقربانآقای 

 .هست شتریب اگر خطا داشته باشد حتماً در دو سال احتمال خطا ،شدهسال انجام ۴0که در طول  یباالخره کار ؛هستنیز  صحیحو  ندیفرمایم

 اریاخت یهر استان ه شود کهدرنظر گرفت این موضوع باید در خصوص لزوم تدوین دستورالعمل. میکن بررسیموضوع را  دقیق یلیما خ نکهیمگرا

 یتنوع عملکرد یسر کیشهرستان به شهرستان باز  ممکن است هایی نیز وجود دارد وشهرستان انهر استچون در  خودش را نداشته باشد تفسیر

رفع آن  یدستورالعمل برا کیبعد  انیسال میشومیما مجبور  و کندمی جادیرا ا یگرید مسائلی است که مشکالت هانیا .داشته باشندوجود 



 

 شماره جلسه

68 

 

 صورتجلسه 
 برداریعنوان جلسه:کمیسیون معین شورای عالی نقشه

 

 سازمان نقشه ربداری کشور
 دبیرخاهن شورای عالي نقشه ربداری 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   16/06/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

 حل توانمی را نیزمفیزیک  یبه عبارت یا یافزارو نکات سخت میدر حوزه مربوط به حراشده نکات مطرح :توضیح داد وی .میداشته باشمسائل 

داشته  در نظر حتماً شودایجاد می رفع تداخالت نیا ماتیدر اثر تبعات حاصل از تصمکه  را یافزارنرم یکردهایکه رو دارم دیبازهم تأک لیکن کرد

مرتبط  یهاونیسیکم ایدولت  یهاونیسیاز کم یبخش کی در بررسی شود یا نجایا خارج از یگریجلسه د کیدر  تواندیم. این موضوعات میباش

پس نیاز است  ،داشت میخواه یفراوان اریبس یموضوعات اجتماع شودحاصل  راتییدرصد هم در سطح کشور تغ 5 ای 3اگر  یحتچون  انجام شود

 یاقتصاد نبود پایه میادر حوزه وزارت کشور متوجه شدهما که  مهاجرت روستاییان لیاز دال یکی، را در نظرگرفت. به طور مثال ی مالحظاتهمه

 تیهو او یداشته باشد و برا یتیکه سند باشدداشته  یملک کی دیبا شهروند کیکشاورز هم مثل  یعنیباشد. در روستاها می و درست حیصح

کند. از این  قیدر روستاها را تشو یماندگار و تا تعلقش بیشتر شود  کندجادیادر آن مکان  یستیز تیوه وی یبرا یبه عبارت .ندکجادیا یشغل

 ینینشهیحاش یهااز بحرانتا  ردیقرار بگ  کشاورز اریدر اخت یاسناد کشاورزو نیاز است  شودرو باید کمک کنیم از مهاجرت روستاییان جلوگیری 

  .کند یریشغل کشاورز هست جلوگ رییتغ نیهم از یناش و امثالهم که

ی هادر پروژه های مصوب دفتر نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجهاهمیت استفاده از تعرفه تاکید شد آنموضوع دیگری که در این جلسه به 

 شد. تایید نوازبیغر خانمبود که توسط  بردارینقشه

آن  به 90با اشاره به درجه اهمیت موضوع کاداستر و ورود کمیسیون اصل در پایان جلسه و با جمع بندی مسائل مطرح شده و  دانهیجاوآقای 

 دیو تأک یبردارنقشه یعالیاست. ورود شورا یریگیدر حال پ یکه دارد در جلسات متعدد یتیمسائل مربوط به کاداستر با توجه به اهم بیان کرد:

 ،به وجود آمده یفضاما به عنوان اعضای کمیسیون معین از این  و باید داردموضوع  تیموضوع، نشان از اهم نیبه امجلس  90اصل  ونیسیکم

 هاو دستورالعمل  SDIموضوع  .میبرسان جهینت بهحل مسئله  کردیمطالب را با روو  میرا طرح کن یمسائل فن یراحتبه  میبتوان یخارج از هرگونه تنش

 ندیفرآ نیدر کل ا یاصل یهاتیاز محدود یکی دیشا میکنیهرچقدر مرور م. دنشو فیتکل نییتع دیو با هستند یبه حق مسائلکه مطرح شد 

حاصل خواهد شد.  یمشترک اتیادب شودیم نیتدو یدستورالعمل یوقت .است هها بودفقدان دستورالعمل نیموارد، هم هیچه بق ،یزراع یچه اراض

عمل  یمبنا گریبرسد د جهیدستورالعمل به نت نیا یوقت که است هیدر دست ته ادپستفاده از پهبا ا هاتهیه نقشهدستورالعمل  :ادامه داد وی

شوند و  لیتشک ربطیذ یهاتمام دستگاهکارشناس  یروهاینمتشکل از های کاری گروه بهتر است و دریگیقرار ممشاورین، کارفرماها و ناظران 

  دستورالعمل همکاری نمایند.در تدوین این 

عالی جهت اظهار نظر اعضای کمیسیون ارسال یشورا رخانهیدب بهگزارش خود را مکتوب خواست کرد در یازمان امور اراضاز س آقای جاویدانه

قابل استناد  و صورت مکتوببه و نظرات خود را  نمودهبررسی  قیکه خود را ملزم بدانند تا گزارش را دقکمیسیون تاکید کرد  یاعضابه  و نمایند

هر دو هفته یک بار جلسات کمیسیون معین با ارائه گزارش  ،بندی موضوع کاداستربرای جمعپیشنهاد داد همچنین منعکس کنند.  رخانهیبه دب

 ییهادستگاه از سایر. در همین راستا شود فیتکل نییتع موجود یهاچالش های عضو برگزار شود ودستگاه کاداستر یهامدل یبررسو اقدامات 

گزارش اقدامات خود  که شوددعوت  یصورت موردبه نیز هستند قانون جامع حدنگار (9)مشمول ماده  لیکن ستندین معین ونیسیکه عضو کم

 . مسائل را بررسی کنیم ،یکارشناس یفضا را ارائه دهند تا بتوانیم با استفاده از

جهت ارائه گزارش اقدامات در حوزه  و آبخیزداری منابع طبیعیهماهنگی الزم با سازمان که خواست از دبیر کمیسیون قای جاویدانه آدر انتها 

 گزارش اقدمات خود را ارائه دهند.مرتبط با حوزه کاداستر  یهابخشدر حوزه نظارت و سایر   زینو سازمان نقشه برداری  کاداستر صورت پذیرد 

 :مصوباتو  یبندجمع
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 برداریعنوان جلسه:کمیسیون معین شورای عالی نقشه

 

 سازمان نقشه ربداری کشور
 دبیرخاهن شورای عالي نقشه ربداری 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   16/06/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

گذشته  سال از تاریخ تولید آنها 25یا بیش از  که در آرشیو ملی نقشه و اطالعات مکانی کشور وجود ندارندفاقد نقشه  یشهرهالیست مقررشد  -1

در اختیار اعضا  به منظور استعالم در خصوص وجود نقشه این شهرها در دستگاه اجرایی ذیربط؛برداری عالی نقشهاست از طریق دبیرخانه شورای

 ی در آن دستگاه موجود است یا خیر؛انقشه شهرهاکه از این  نمایندسیون اعالم یکمدبیرخانه یک هفته به  طیضا اع قرار گیرد و

سایر برداری جهت اظهار نظر های ارائه شده در کمیسیون معین به صورت رسمی و مکتوب به دبیرخانه شورای عالی نقشهمقررشد گزارش -2

 عضای کمیسیون معین ارسال شود.ا

ها در کمیسیون بندی آنها جهت ارائه گزارش اقدمات و چالش( قانون حدنگار همراه با اولویت9های مشمول ماده )مقرر شد لیست دستگاه -3

 برداری ارسال گردد.به دبیرخانه شورای عالی نقشه تهیه و  معین، توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اقدامات سازمان  کشور گزارشبرداری نقشهسازمان و  و آبخیزداری کشور منابع طبیعیهای سازمان آتی کمیسیون معیندر جلسه مقررشد  -۴

 دهند. ارائه وزه کاداسترحمربوطه را در 

 برگزار شود. بارکهر دو هفته ی برداری تا جمع بندی موضوع طرح حدنگارعالی نقشهشورایمعین  سیونیجلسات کممقررشد  -5
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 سازمان نقشه ربداری کشور
 دبیرخاهن شورای عالي نقشه ربداری 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   16/06/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

 امضا محل

 
 


