
  برداري کشور  کمیسیون معین شوراي عالی نقشه10/90/88صورتجلسه مورخ 

شـنبه مـورخ      روز سـه   10بـرداري کـشور در سـاعت         ون معین شوراي عالی نقشه    ییس      جلسه کم 

بـا  و بـرداري کـشور    محترم سـازمان نقـشه   معاونت فنی واعظی به ریاست آقاي مهندس      10/09/88

سالن جلسات به منظور بررسی موارد ذیل در ) فهرست پیوست( نمایندگان دستگاه هاي عضو    حضور

  .برداري کشور تشکیل گردید سازمان نقشه

  

و اخـذ تـصمیم      در کـشور     NSDI ایجاد زیرسـاختارملی اطالعـات مکـانی         بررسی وضعیت .1

  .مقتضی در این رابطه جهت ازارائه پیشنهاد به شوراي عالی نقشه برداري کشور

  . شوراي عالی نقشه برداري کشوربا GISشوراي ملی کاربران لزوم و نحوه ارتباط بررسی .2

 دوره زمـانی و روش بـازنگري نقـشه هـا و نیـز          - کشور 1:2000بررسی وضعیت نقشه هاي     .3

  . طبقه بندي شهر ها از نظر دوره زمانی بازنگري

. تا کنون1:25000بررسی وضعیت نقشه هاي پوششی کشور در مقیاس .4
  

ایـشان  آمدگویی   خوشتی از کالم اهللا مجید توسط آقاي مهندس واعظی و           تالوت آیا جلسه با           

با توجه با اینکه آقاي مهندس ایلخان، ریاست محتـرم سـازمان نقـشه بـرداري      .به اعضاء آغاز گردید  

کشور و دبیر شوراي عالی نقشه برداري کشور تصمیم به حضور در جلسه داشته، لذا براي جلوگیري                 

پـس از  . وافق اعضاء، ابتدا به بحث در رابطه با بند دوم صورتجلسه پرداختـه شـد            از اتالف وقت و با ت     

بیـان نقطـه نظـرات  اعـضاء کمیـسیون در ایـن            طرح دقیق صورت مسئله توسط مهندس واعظی و         

آئـین نامـه شـوراي ملـی        زمینه، براي اخذ تصمیم بهتر و کارشناسانه تر در این رابطه مقرر گردیـد               

شناسی تهیه شده در باره این شورا نیز آئین نامه شوراي عالی نقشه برداري               گزارش آسیب    -کاربران

 بعد کمیـسیون نظـرات خـود را اعـالم     هبراي نمایندگان ارسال تا آنان پس از مطالعه در جلس      کشور

    .نمایند

در رابطه با بند سوم صورتجلسه، پس از بیان توضیحاتی توسـط آقـاي مهنـدس رجـب زاده و ارائـه                     

اظهـار   تهیه شده تاکنون و تعداد باقی مانده و استماع           1:2000جمالی از تعداد نقشه هاي      گزارشی ا 

کمیته ائی با حـضور کارشناسـان  وزارت         اعضاء محترم کمیسیون در این بخش، مقرر گردید         نظرات  

سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك       -)سازمان شـهرداریها و دهیاریهـا     ( وزارت کشور -مسکن و شهرسازي  

 جامعه نقشه بـرداران  - سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح-)ه کل کاداستر و نقشه برداري  ادار( کشور

سازمان فضائی ایران و سازمان نقشه برداري کشور تشکیل و در رابطه با  دوره زمانی و رویـه                   -کشور



جایگـاه بخـش   هاي مختلف بازنگري نقشه ها ، طبقه بندي شهر هـا از نظـر دوره زمـانی بـازنگري،                    

خصوصی در تهیه نقشه هاي شهري و بزرگ مقیاس، چالشها و مشکالت پیش روي تهیه این نقـشه                  

مقتضی را براي ارائه در کمیسیون معین نیز شـوراي  راه کارهاي جلسات کارشناسی برگزار و    ... ها و   

  .عالی نقشه برداري کشور تهیه و تدوین نمایند

 NSDIبحث در رابطه بـا موضـوع        ان در این بخش از جلسه،       با عنایت به حضور آقاي مهندس ایلخ      

، با توجـه بـه مـصوبه قبلـی          بدلیل عدم امکان برگزاري یک جلسه بازدید از دفتر آیت         . شروع گردید 

 طبق وظایف محوله شـده      NSDI براي مشاهده اقدامهاي صورت گرفته در زمینه         کمیسیون معین، 

منظومه اطالعات مکان محور نیز بدلیل عدم پیـشرفت         به این دفتر بر اساس سند فرابخشی استقرار         

 در چهار سال گذشته توسط متولی فعلـی آن، بـا اکثریـت آرا               NSDIقابل توجه در چارچوب سند      

 از حالت رکود و فترت فعلـی،     NSDIبمنظور خارج کردن موضوع     جلسه مقرر گردید    حضار محترم   

تاکنون، اصالح بخش هاي از آن از جملـه        تهیه گزارش آسیب شناسی و تعیین علت عدم کارائی آن           

 موضوع در شوراي عالی نقشه برداري       ،این سند بحث امنیتی نیز سرعت بخشیدن به عملیاتی کردن         

 پیـشنهاد و دبیرخانـه شـورا وظیفـه          )بعبارتی کل دستگاههاي عضو   ( شوراکشور مطرح و متولی آن      

    . نظارت و کنترل اجراي آنرا عهده دار شود

  . پایان یافت12:30عت جلسه در سا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برداري کشور  لیست شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون معین شوراي عالی نقشه

  10/09/1388 مورخ

  

  نماینده  نام و شهرت شرکت کننده  ردیف

  وزارت نفت   خانم مهندس بتولی  1

  وزارت نفت   شیرکوندآقاي مهندس  2

  وزارت نیرو  آقاي مهندس راعی  3

  وزارت راه و ترابري  دس آزادي مقدمآقاي مهن  4

  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  آقاي مهندس شاکري  5

  دانشگاه امیر کبیر  آقاي دکتر ذوالفقاري  6

  سازمان فضائی ایران  آقاي مهندس بهشتی فر  7

  سازمان فضائی ایران  آقاي مهندس وارسته  8

  جامعه مدنی و بخش خصوصی  آقاي مهندس پویان  9

  وزارت مسکن و شهرسازي  ي مهندس حمزه ايآقا  10

  وزارت کشور  آقاي مهندس یوسفی جمارانی  11

  جامعه نقشه برداران ایران  آقاي مهندس قوامیان  12

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  آقاي مهندس آقا طاهر  13

  سازمان نقشه برداري کشور  آقاي مهندس واعظی  14

  نقشه برداري کشورسازمان   آقاي دکتر فالحی  15

  سازمان نقشه برداري کشور  آقاي مهندس رجب زاده  16

  سازمان نقشه برداري کشور  آقاي مهندس واحدي  17

  برداري کشور دبیرخانه شوراي عالی نقشه  آقاي مهندس صفائی اصلی  18

  سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح -صنایع و معادنوزارت نمایندگان : غائبین جلسه

  


