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 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 69جلسه  موضوع جلسه:

 حاضرین:

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

نماینده سازمان ثبت زاده)سیدرضا زکی  ،(نماینده وزارت نفت)محمدرضا نوری، (معدن و تجارت ،صنعتنماینده وزارت راه و شهرسازی(، رضا قاسمی)

(، ابراهیم رجبعلی)نماینده نیروهای مسلحسازمان جغرافیایی نماینده اسفندیار شکری) ،()نماینده وزارت کشوروصالسفریهمایون ، (اسناد و امالک کشور

 هیات علمی دانشگاه(عضو عضو حقیقی کمیسیون معین و )یحیی جمورمصطفی اسمعیلی)نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( و  ،وزارت نیرو(

 عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و  آمار ایران(فر)نماینده مرکز مهرنوش بختیارینماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، نواز)پروین غریب :هاخانم

  برداری(نقشه

  محمود ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه( آقای :غایب

 :انمیهمان

 :آقایان 

 م قانون اساسیکمیسیون اصل نودرئیس اداره قضایی )(، حسین فرنامیاسالم یمجلس شورا م قانون اساسیاصل نود ونیسیکم)مشاور محمودرضا دالور

احمد ابوطالبی)مدیرکل ، (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح قانون حدنگار 9، محمدحسین حقیقی)نماینده دبیرخانه تبصره ماده (مجلس شورای اسالمی

 (،زمان منابع طبیعی و آبخیزداریود سلطانی)نماینده سابرداری هوایی و فضایی(، علی ماجانی)نماینده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری(، محمنقشه

  حمید آریافر)نماینده دفتر حقوقی وزارت نیرو(

 خانمها:

 (یاربردلیال کریمی)مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استانداردهای سازمان نقشهو  مهسا امینی)نماینده سازمان امور اراضی کشور(

 دستور جلسه:

در تعیین  (میکروژئودزیرفتارسنجی ژئودتیک) استفاده از دستورالعمل مبرداری کشور در خصوص الزاهای سازمان نقشهزارش پیگیریگ -1

 های حساس و گودها در کشورش سازهیضوابط پا

 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در خصوص کاداستر منابع طبیعی و اراضی ملی کشور گزارش اقدامات -2

 شرح جلسه:

 آغاز شد. آقای جاویدانه بیان کرد سازمانتوسط آقای جاویدانه  هبا توضیح دستور جلس بردارینقشهعالی جلسه کمیسیون معین شورایشصت و نهمین 

و امروز  نیز  نمودندبا جزییات کامل ارائه  گزارش اقدامات خود را در خصوص طرح جامع حدنگار ،کشور امور اراضیسازمان و  کشور ثبت اسناد و امالک

های مشمول برای ارائه گزارش در جلسه حضور دارند و از بقیه دستگاه آبخیزداری کشورسازمان منابع طبیعی و  ،ندهاشناسی و بهبود فرایدر جهت آسیب

 آمده را در جلسات آتی کمیسیون معین ارائه دهند. های پیشگزارش اقدامات و چالشکه رود توقع می نیزحدنگار جامع ( قانون 9ماده)

های در تعیین ضوابط پایش سازه (میکروژئودزیرفتارسنجی ژئودتیک)دستورالعمل  گزارش الزام استفاده ازخانم کریمی  ،در راستای دستور اول جلسه

 .نمودرا ارائه حساس و گودها 

 :این گزارش  شامل موارد زیر بود

 تعریف رفتارسنجی ژئودتیک -
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 های حساسلزوم پایش سازه -

 ها، نیروگاه و دیواره گودها(های بلند، پلحساس)سدها، ساختمانهای عدم توجه به پایش و ارزیابی ایمنی سازه -

 های غیرژئودتیکی(های ژئودتیکی و روشهای پایش تغییر شکل)روشروش -

 مراحل پروژه رفتارسنجی ژئودتیک -

 های آشکارسازی مورد انتظارقابلیت -

 ای(های ژئودتیک تغییرشکل)زمینی و ماهوارهشبکه -

این وی تصریح کرد که برداری را تشریح کرد. های همسان نقشهدستورالعمل رفتارسنجی ژئودتیک از مجموعه دستورالعمل ،خانم کریمی سپس 

 کشور توسط نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه 1400در سال توسط سازمان نقشه برداری کشور مورد بازبینی اساسی قرار گرفت و  دستورالعمل 

کشور  برداریمعیار نظارت سازمان نقشهاین دستورالعمل همچنین  .کنندمشاورینی است که در زمینه رفتارسنجی ژئودتیک فعالیت میو مرجع  هابالغ شد

سخه بازنگری شده به موضوع نتدوین شده بود. آخرین فصل این دستورالعمل در  1386نسخه بازنگری شده دستورالعملی است که در سال بوده و  نیز

  .ه استبه روش ژئودتیک اختصاص یافتپایش گودها 

برداری به بحث نقشه ،های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ژئوتکنیک و مهندسی پیبیان کرد: در  یکی از فصلهمچنین خانم کریمی 

 این روشخصوص در  ،برداریبخش نقشهدر که  ؛شده استبرداری و ابزاربندی( تشریح اول پایش گودها)چشمی، نقشهدپرداخته شده است و سه روش مت

، این دستورالعمل در حد یک پاراگراف اشاره شده است. با این فصلی که به دستورالعمل رفتارسنجی ژئودتیک اضافه شده استو به صورت خیلی مختصر 

مسکن و راه، های ذیربط)وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات در همین راستا با ارگان که در بخش مربوطه در نظرگرفت مرجعتوان به عنوان را می

های بلندمرتبه در کشور ها در کشور ضوابطی وجود ندارد و متولی پایش سازه. در حال حاضر برای پایش سازهه استمکاتبه شدشهرسازی و وزارت کشور( 

تواند این خدمات را انجام دهد باید دارای چه اما اینکه شرکتی که می ؛پیمانکار متولی است ،اگر چه طبق دستورالعمل نظام مهندسی ؛مشخص نیست

برداری قانونی وجود دارد. البته مکاتباتی توسط سازمان نقشه ءهایی باشد، مشخص نشده است و این خالرتبه و مشخصاتی باشد و ناظر دارای چه ویژگی

     صورت گرفته است.در این خصوص با مراجع ذیربط 

 :مذاکرات مربوط به دستور اولخالصه  

 .مدنظر قرار دهید ،به عنوان مکمل روش ژئودتیک نیز را های فتوگرامتریپایش به روش ،دهم در فصلی از دستورالعملپیشنهاد می آقای دالور:

 متروپل حادثهاز  بعد کشورگودها بعد از پیگیری وزیر  های حساس وپایش سازهموضوع ورود به  ضمن تشکر از مشارکت اعضا در بحث، :آقای جاویدانه

 نیز 1400شد. در اسفند طرح ممجددا های حساس بحث پایش ساختمان ،شدتشکیل  با ریاست ایشان و حضور دستگاه های ذیربط کارگروهی کهکه در 

آور ابالغ شده بود. با توجه به بودجه به عنوان دستورالعمل الزامنظام فنی اجرایی سازمان برنامه و امور دستورالعمل پایش رفتارسنجی ژئودتیک توسط 

از همکاران درخواست شد در این جلسه محتوی  ،در این خصوص داشتیم های کشورها و دهیاریسازمان شهرداریموارد مطرح شده و مکاتباتی که با 

 عالیشود و جا دارد به عنوان یک مصوبه در سطح کمیسیون معین و شورایبه اطالع اعضا رسانده  ،دهددستورالعمل و ظرفیتی که دراختیار قرار می

. انجام شودباشد، مبتنی بر همین دستورالعمل های مختلف میهای حساسی که در اختیار ارگانداشته باشیم که رفتارسنجی ژئودتیک سازه بردارینقشه

، تعامل تر هم نسخه قبلیص رفتارسنجی جابجایی سدها مبتنی بر این دستورالعمل و پیشبرداری در خصوبین وزارت نیرو و سازمان نقشه ،تا پیش از این

 کند.ها نیز صدق میهای حیاتی و سایر سازهها، ساختمانپاالیشگاهها، ها، از قبیل، نیروگاهساختمان . این موضوع برای سایر و همکاری صورت گرفته است

عدم وجود مقررات ملی ساختمان در حوزه تخصصی  ،که در بخش نظام مهندسی ساختمان وجود دارد یک نقطه ضعف یا خال قانونی :آقای جمور

معماری،  ،اعم از مهندسی عمران ،جلد مقررات ملی ساختمان وجود دارد که اکثر آنها معطوف به خدمات راه و ساختمانم 22برداری است. حدود نقشه
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رشته اصلی طبق قانون شناخته شده  هفتری یکی از ابردنقشهمهندسی شود. اما متاسفانه با اینکه رشته می غیرهبرق و  ،شهرسازی، تاسیسات، مکانیک

سازی در حوزه شهر های وزارت راه ویکی از دغدغه نیزها پایش سازه !کنون اجازه انتشار حتی یک جلدتخصصی به آن داده نشده استتا لیکن ،است

 یفه نظام مهندسیظو ،. در موضوع نظارتباشدعمدتا مسائل نگهداری و تاسیساتی می بلکه ؛بحث مقاومت سازه نیست . البته نگاه آنهاباشدمیساختمان 

یکی از این موارد  هم برداریهای حساس بعد از بهرهموضوع پایش سازه . همچنینبرداری نیز مهم استی بهرهنحوهبلکه  ؛پایانکار باشدفقط تا صدور  نباید

هم  برداریبهتر است در سایر خدمات نقشه ،همسئله مطرح است. اکنون که این ظرفیت ایجاد شد نی هم ایرچه در حین ساخت و گودبردااگر  .باشدمی

حداقل یک جلد مقررات ساختمانی برای خدمات  تدوینمکلف به  ،باشدکه متولی این موضوع می این موضوع در نظر گرفته شود و وزارت راه و شهرسازی

ها از جمله پایش سازه برداریتعیین چارچوب مشخص برای خدمات نقشهو  هانکردن استانای عملشود تا الزام قانونی برای سلیقهبرداری نقشهمهندسی 

  .ای صورت پذیردری به صورت دورهابرددر همه مراحل از گودبرداری تا بهره

و الزم بود که در خصوص  در موضوعات مربوط به سدها وجود دارد فقط این مواردشد در خصوص رفتارسنجی ژئودتیک همیشه تصور می آقای پهلوانی:

بتوانیم از طریق  بهتراستباشد که نظارت در بحث ساختمان با ناظر میمسئولیت  .اجرایی شود و گودها و گودبرداری هم این موارد گسترش پیداکرده

 ءجزو  شدهکه این مبحث در مجلدهای مقررات ملی ساختمان گنجانده  نمائیمای ساختمان مکاتبه معاونت مسکن وبا  اریبردعالی نقشهیدبیرخانه شورا

و بر عهده  دوجود دار نیز های حساس در قانون مدیریت بحرانسازه موضوع شناسایی. البته شودها تعریف برداری در پروژهنقشهمهندسی وظایف ناظر 

یم که در صورت تامین اهداد نیزدرخواست بودجه  آن هستیم و هایپروژهی در حال تهیهما  .است ر داده شدهمسکن و شهرسازی قرا ،مرکز تحقیقات راه

بحث نیز  و فرونشست ،گسلو های اصلی و فرعی زلزلهتعیین حریم موضوع این پروژه،در  .کنیماین مسئله را دنبال می با همکاری مرکز تحقیقات اعتبار

  شود.بررسی می نیز هستند و مشکل دارندهایی که  حساس ساختمان

 ؛هایی که در این جلسه حضور دارندتمامی دستگاه .پردازدمی ایمنهای ناشناسایی ساختماندارد که به  ملی ایوزارت کشور سامانه :وصالآقای سفری

در  یو هیچ دستگاه هست منحصربه فردیک سامانه یکتا و که از این لحاظ  دارند یها، در این سامانه کاربرو چه در سطح استان چه در سطح ستادی

یکی از  نیزهای ناایمن باشد. موضوع ساختمانداشتههای اجرایی کشور توانسته باشد کاربری تمامی دستگاهندارد که به اندازهرا ای سامانه چنینکشور 

 هااستان مهندسی سازمان نظام، سازمان مدیریت بحران استان، ترکیب نمایندگانی از شهرداری ای باها کمیتهدر تمام استان .باشدهای این سامانه میماژول

 200000 با جمعیت بیش ازشهرهای  های ناایمنساختمانشناسایی  ،گام اولدر. شودتشکیل می هابرای شناسایی این ساختمان کل راه و شهرسازیو اداره

این  همچنین گیرد.صورت میبحث شناسایی  ،هالیستچک آنبر مبنای وجود دارد که ای در سامانه های اولیهلیستچک و نظر گرفته شده است در نفر

و هر دستگاه  ، سازمان نظام مهندسینمایندگان مجلس، دیوان محاسبات، اداره کل بازرسی کشوربرای های ذکر شده عالوه بر دستگاهامکان وجود دارد 

مالک عمل قرارگیرد. اما ترکیب  تا در همان سامانه ابالغ کنیم نیزتوانیم دستورالعمل میکروژئودزی را ما می. مانه ایجاد شوددسترسی به سا ،دیگر نظارتی

وجود ندارد و وزارت کشور راسا  ،ها انجام شود و اقدامات توسط آن مرجع شناسایی شودراه و شهرسازی در استانوزارت و چینشی که الزم است توسط 

وجود دارد کمکی  هابه بحث شناسایی و جلوگیری از ایجاد مسائل و معضالتی که در بحث ساختمانوزارت کشور نیز اگر بتواند  دهد.اقداماتی را انجام می

 این سامانه را ارائه خواهم داد. نکمیسیون معی در یکی از جلسات گیرد،قرار  اینجانبکند دریغ نخواهد کرد و اگر فرصتی در اختیار 

ساخت های در حالای برای ایجاد پنجره واحد بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در خصوص اطالعات ساختماندر وزارت کشور مصوبههمچنین 

ایجاد این پنجره واحد ایجادکرده است و  های الزم برایزیرساخت عمران کشور توسعه و نیز وجود دارد. در همین راستا سامانه مدیریت و نظارت بر

اطالعات کامل در  هاکند شهرداریکار به اتوماسیون مجهز شدند. این پنجره واحد کمک میهای نیز برای صدور پروانه ساختمان تا صدور پایانشهرداری

های الزم سیاستگذاری ،شهرسازیراه و ت رکشور و وزا و در نهایت باید بین وزارت را در سامانه بارگذاری کنند خصوص امالک و مجوزهای صادر شده

 انجام شود.
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های ساختمانی که توسط مراجع صدور پروانه و مقرربود تعداد پروانه داشتدر خصوص نیازها خوبی بسیارطرح  سال گذشته نیزضمن اینکه وزارت صمت 

ها و کنند و به عنوان شرکتهای صنعتی که پروانه ساخت صادر میشهرکها، بنیاد مسکن و خود وزارت صمت به تبعیت از ساختمان یعنی شهرداری

برای تولید این نیز گردد چقدر مصالح ساختمانی موردنیاز است تا وزارت صمت و مشخص شناسایی شده ،شوندموسسات صادر کننده پروانه شناخته می

اگر این  ؛در واقع .ه استماندفعال این موضوع ابتر باقی  ،مت هنوز ایجاد نشده بودصت های الزم در خود وزاراما بدلیل اینکه زیرساختمصالح اقدام نماید 

مرتفع خواهد شد. ، های ناایمن و چه در بحث تولید و تهیه مصالح وجود دارداز این معضالتی که چه در بحث ساختمانبسیاری  ،پنجره واحد ایجاد شود

در  به عنوان یکی از مطالبات اصلیکنم موضوع پنجره واحد پیشنهاد می مجلس، ل نودم قانون اساسیان محترم کمیسیون اصگتوجه به حضور نمایند با

 این کمیسیون در نظر گرفته شود. 

کمیسیون در نیز به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی  ،بردار و جامعه مهندسان مشاور ایرانعالوه بر جامعه مهندسان نقشه اینجانب: نوازخانم غریب

برداری نقشه مهندسی بدهم.مشکالت آن در نظام و بردارینقشهمهندسی ی که یک سری توضیحات در ارتباط با رشته دانممیحضور دارم و الزم  معین

دستورالعمل اصال اجرا این اما  ؛برداری نوشتمقررات ملی نقشه صورتاش را به های مربوط به رشتهدستورالعمل 1372ای بود که در سال اولین رشته

های البته در استان .کار بود که اجرا نشدرشته در پایان 7( یعنی الزام امضای 33و ماده ) موضوع نظارت برای این رشته دیده نشد ،در استان تهران. نشد

کردن قانون اقدامی اجرایی درراه و شهرسازی کماکان شهرداری و وزارت  . اما در تهرانبرداری به عنوان ناظر تقریبا تصویب شده استرشته نقشهدیگر 

 هم اقدامی شده است؟معبرهای ناایمن آیا برای شناسایی  هم سوالی که مطرح است این است که های ناایمندر خصوص ساختماننکردند. 

چه در پایش  هابا کل سازهدر ارتباط  ؛باشیمهایی داشته پیگیری های مختلف ساختمان بخشبرای هر کدام از  ما به جای اینکهبهتر است  :دالورآقای 

دیده  (BIMسازی سه بعدی)جایی که روش مدل ،و کانال تاسیساتدفترچه فنی ساختمان و حتی  بازسازییا در حفظ و نگهداری و  ساختچه در و 

داشته را  هاثبت و مستندسازی و پایش همه سازه توانمی در آنکه  دگیرمی قرار 3D GISدر یک قالب  که این موارد ؛موضوعات را مطرح کنیم ،شده

و تحت یک قالب واحد  دشووارد  تواند در آنجامیکاداستری هم  هایبحثیا تحلیل کنیم  را حتی مسائل مشاعات .بررسی کنیمباشیم و تغییرات آنها را 

  ها و واحدهای استاندارد داشته باشیم.قالبرا بتوانیم تحت مقررات و  این مواردکه همه  شویمبا وزارت راه و شهرسازی هماهنگ 

های های ناایمن و یا ساختمانکه ساختمان این است کنیمتوجه  به آنیکی از مواردی که نکته بحث یکی از دوستان بود و باید بیشتر  آقای جاویدانه:

و رفتارسنجی  رفتاری مانیتورینگ مشولاما  باشدشده  تمام نیزآن و ساخت  بودهایمن  ساختمانیشاید یک  .درحال ساخت صرفا محل بحث نیست

 ؛این موضوع بندیمعجموضوع رفتارسنجی ژئودتیک را بررسی کنیم. برای  های ناایمنالزامی نداریم که فقط در مورد ساختماناز این رو  .شودجابجایی هم 

ابالغ دستورالعمل رفتارسنجی و  باشد ساختمانهای مقررات ملی دستورالعملمجموعه در این دستورالعمل  اعمال یملزم به پیگیر وزارت راه و شهرسازی

از  هااست و ابالغ بخشنامه در این زمینه صورت گرفته البته اقدامات مثبتیپذیرد. صورت وزارت کشورتوسط نیز ها به استانداری ژئودتیک)میکروژئودزی(

ها این موضوع را در دستگاه خودشان پیگیری کنند تا این و ضروری است نمایندگان این وزارتخانهشود وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور پیگیری می

جمهوری هم ابالغ شده، مالک عمل قرار یاستآور نظام فنی و اجرایی هست و توسط معاونت محترم رهای الزامدستورالعمل که بعنوان یکی از دستورالعمل

 هایی که در اختیاردارند این دستورالعمل را مالک عمل قراردهند.عالی هم بابت پایش سازهو شورایهای عضهمچنین سایر دستگاه بگیرد.

 وزارت راه ،وزارت کشوربا مشارکت کارشناسی  کاریگروهیک  و بهتراست داردکار بیشتری نیاز بهBIM موضوع  و مدیریت ساختمان موضوع پنجره واحد

ذیل کمیسیون  ؛و مشارکت داشتهدر این زمینه فعالیت  دیگری کهو هر دستگاه  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، برداریسازمان نقشه و شهرسازی،

 .  آبان در کمیسیون معین ارائه گردد 30ا تها نهایو نتیجه بررسی تشکیل گردد معین با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی

 :جلسه دستور دوم
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 در خصوص قانون جامع حدنگار (9)های مشمول ماده دستگاه هایاقدامات و چالشکمیسیون معین مبنی بر ارائه گزارش ه مصوب طبق آقای جاویدانه:

ارائه خودشان را داشته  کنممیدعوت  کشور منابع طبیعی و آبخیزدارینمایندگان سازمان از  ؛حدنگارقانون جامع  اجرای در راستای دستگاهانجام وظائف 

 باشند. 

 طبیعیمختصری از فلسفه وجودی کاداستر در سازمان منابع ابتدا ؛بابت دعوتی که صورت گرفت بابت برگزاری جلسه وتشکر  ضمن :نژادسلطانیآقای 

یکسری قوانینی در گذشته وجود داشته که اولین قانون مدون در بحث مالکیت، قانون ملی شدن  ،در خصوص مالکیتکنم. عرض میرا  و آبخیزداری کشور

. در ادامه با قانون حفاظت باشدمیمبنای تعیین مالکیت اشخاص و دولت این قانون  وتصویب شده  1341ها و مراتع کشور بوده است که در سال جنگل

عهده سازمان حد مالکیت دولت و افراد بر  ، تکلیف تشخیص1371یت از منابع طبیعی و ذخایر ملی سال حما حفظ و و قانون 1346برداری سال و بهره

موقعیت  ،با حضور در عرصهاز این رو کارشناسان این سازمان گذاشته شد.  ، مراتع و آبخیزداری کشور)سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فعلی(هاجنگل

شدند که و ترسیم میهای زمینی آماده با برداشت هااین نقشهکه  شدنقشه تهیه این تشخیص ملزم به  ند. سپسدادمیو مساحت این اراضی را تشخیص 

سال اواخر تا زمانی که در  ندو سپس رقومی و مکان محور شد ندبود دستیها . در ابتدا این نقشهبوده است سازمانعمل مبنا و مالک از شصت سال پیش 

سازمان ثبت قانون مذکور، ( 3از جمله در ماده )شد. ها ایجاد تکالیفی برای دستگاهو در این قانون  قانون جامع حدنگار تصویب شد، 1394اوایل  و1393

های ها مکلف شدند تا تمامی نقشهدستگاه یتمام ،( این قانون9ماده )همچنین مطابق به عنوان مجری کاداستر تعیین شد تا این طرح را اجرا کند. 

ها در سامانه کاداستر سازمان ثبت همچنین قرارشد اطالعات دستگاه را به سازمان ثبت ارائه کنند. خودبرداری ها و اراضی تحت مدیریت و بهرهساختمان

ها و تصاویری عکسکه  ه استتکلیف شدنیز و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  کشور برداری( این قانون برای سازمان نقشه8بارگذاری شود. در ماده )

بعد از و  1394ها از سال در همین راستا سازمان جنگلها بگذارند تا بتوانند بحث پروژه کاداستر را به راحتی انجام دهند. را که دارند در اختیار دستگاه

ها سازمان جنگل ،اراضی در مبحث کاداسترد. نوش و کاداستر ها رقومی و مکان محوراین نقشهوظایف محوله به خود را شروع کرد و نیازبود  ،تصویب قانون

ساله مالک و مبنای یک سری اقدامات حقوقی بوده و یک سری حقوق  60اند و در مدت هایی که قبال تهیه شدههمان نقشه از کندنمیای را تهیه نقشه

های ستورالعملو دهای فنی و ممیزی با استفاده از یک سری تکنیکها را به نوعی همان نقشه کند.استفاده می ،مکتسبه را برای اشخاص و دولت ایجاد کرده

 بر همین روال حدود . کندمیارسال این سازمان به  اسناد و امالک و بعد برای تصویب و تثبیت در سامانه ثبت کرده تدقیق، اصالح اصالت شدهصادر 

در سامانه  و ارسال شده اسناد و امالک ثبت سازمان ور، کاداستر شده و بهمیلیون عرصه منابع طبیعی کش 137های کشور از حدود درصد نقشه 96،97

باز مانع اتمام به صورت صد درصد شود.  یک سری اقدامات حقوقی ممکن است فقط رسد ودرصد به نتیجه می 99تا  ظرف چند ماه آینده کهشده  تثبیت

 تدقیقبه نحوی  ، راکه در اجرای قوانین گذشته تهیه شده و مالک و مبنا بوده یهایبلکه نقشه کندنمیها را تهیه نقشهها سازمان جنگلکنم تاکید می

های کاداستر رو به خاتمه است ولی ما هنوز چالشموضوع چون ها بلندمدت تر باشد. تعامل بین دستگاه ما درخواست داریم .دهدمیدر سامانه قرار و کرده 

( 56)در کمیسیون ماده اشخاص را  یی اعتراضنزدیک به چهل هزار پروندهاین است که های ما یکی از این چالش .داریم در بحث اراضی بسیار زیادی

رفع موانع تولید  قانون (54)راستای ماده  که درکمیسیونی  که دریک سری پرونده در مراجع قضایی داریم  و یا داریمدر کل کشور  ها و مراتعقانون جنگل

و تصاویر  ها. ما به یکسری عکسای بشدت نیاز داریمها و تصاویر ماهوارهکه به نقشه وجود دارد کمیسیون رفع تداخالتبه نام  خوارییا رفع موانع زمین

داریم  1:25000یا  1:50000های توپوگرافی نقشهو  1350و  1340دههتصاویر ماهواره کرونا از مخصوصا  و 1380تا  1340های دهه مربوط بهای ماهواره

 .مطرح است نیزاینجا بحث فقط حقوق دولت نیست بلکه حقوق اشخاص . کندبسیار کمک می کنیمیافتبرداری کشور دراگر بتوانیم از سازمان نقشه که

یعنی ما باید با این دید نگاه کنیم که بحث  ؛نیاز داریمرا  اهاین عکس ،تضییع نشودنیز یعنی ما برای اینکه اشخاص به حقوقشان برسند و حقی از دولت 

سازمان جغرافیایی ای که با نامهدر نتیجه تفاهم نینچهم و هم حقوق اشخاص. است مهمهم حقوق دولت  آنکه در  ببینیممبحث ملی و یک را فرابخشی 

 ن توجه شود بسیار راهگشا خواهد بود.آضرورت است  که اگر به هرحال این یک نیاز و به داریم تعامالت خوبی صورت گرفته است. نیروهای مسلح
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در ادامه آقای ماجانی به تشریح  .وص موضوع کاداستر را ارائه کنندگزارش این سازمان درخص تا درخواست کرد ماجانیایشان از آقای  ی جلسه،در ادامه

پرداخته به شرح زیر  مذاکرات عناوین به نکات مهمفقط  و شودیم یصورتجلسه خوددارمتن از شرح آن در  و ضمیمه صورتجلسه استبه که  پرداختتر اقدامات جزئی

 .خواهد شد

کار تولید نقشه همان طور که آقای سلطانی اشاره کردند ما  .باشدمی و روند اجرای کارهای فنی ، بیشتر بحثشودمیگزارشی که ارائه  :ماجانیآقای 

ها و استانداردسازی آنها در ارتباط با موضوع کاداستر جهت واگذاری به موقع و تثبیت در تدقیق نقشه، اصالح هندسی نقشهدهیم بلکه در واقع انجام نمی

های منابع طبیعی و تخریب آنها، مدیریت بهینه تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تجاوز به عرصه مزیت. مهمترین گیردصورت می سامانه

ای را سازمان راستا، اقدامات اولیهدر همین . استو بین مردم با دولت  با یکدیگر کاهش مناقشات مربوط به زمین بین مردم و مناسب از اراضیو استفاده 

و امالک کشور و  نامه سه جانبه با سازمان ثبت اسنادنامه با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، تفاهمتفاهمانعقاد  از جمله .منابع طبیعی کشور انجام داد

روزرسانی به ،شدهتکمیل  تدوین و سپسبا همراهی سازمان ثبت  1380دستورالعمل در اواخر دهه  اینکه  ،سازمان امور اراضی، تدوین دستورالعمل کاداستر

لی که مشخصات خاصی را در تدوین دستورالعمل اصالحی کاداستر مجددا با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و تدوین دستورالعمل اراضی ساح شد.

ها و جلسات متعددی با وزارتخانه. همچنین نامه با سازمان بنادر و کشتیرانی در خصوص اراضی ساحلیهمچنین تفاهم .پروژه کاداستر اراضی دارد

های ردیم. مرحله اول مطالعه پروندهمرحله را تدوین ک 9. برای انجام اجرای خروجی کار کاداستر ما برگزار کردیمهای مرتبط با موضوع اراضی سازمان

شامل ، یک سری عملیات انجام شده داریم واستخراج اطالعات و اسکن اسناد الزمه است. ما برای هر پالک از زمینی یک سری تاریخچه ، اجرای مقررات

از مراجع  آرایی کهو  وجود داشته باشدهایی واگذاری و هارفت و برگشت ممکن استهای مربوط به مراجع قضایی که بحثبرداری، صدور سند و نقشه

ای را اصالح ها موجود است و قبل از اینکه ما بخواهیم یک نقشهدر پرونده که مستندات آنها وجود دارد،صادر شده  هاقضایی در خصوص بخشی از پالک

آوری اطالعات مکانی هست که مرحله جمع یا دومرحله مس از آن . پشود مطالعه شود و تمام جزئیات استخراج مربوطه به آن هایکامال پروندهباید کنیم 

برداران، چه به صورت امانی و چه بصورت پیمانی توسط به بعد توسط نقشه 1340ت که از دهه اسهای انفالی این اطالعات مکانی در مرحله اول نقشه

وجود های توپوگرافی در گذشته کنار اینها یک سری اطالعات کمکی مثل نقشه. در استسازمان منابع طبیعی انجام شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده

های هوایی مهمترین داده کمکی ما عکس ،های اجرای قانون هستندهای ما نقشهکه نقشه یهمچنین از آنجای .از هر دو داده استفاده شده است کهدارد 

های حدود همچنین یک سری نقشه .کندبه ما میدر جانمایی بیشترین کمک را  و استها به سال تصویب قانون که نزدیکترین عکس باشدمی 1340دهه 

 اگر هم هادر کنار این .جمع آوری کنیم را هااین نقشههمه  . ما سعی کردیمباشدمیکشور  امالکمان ثبت اسناد و زکه متولی آن سا وجود داردثبتی 

کمک گرفته ای و امثالهم   GPSی کمکی حتی نقاطهر نوع دادهیا ای مقارن آنها از تصاویر ماهواره سعی شده جود نداشتعکس هوایی و ایبرای منطقه

ها، تطبیق اطالعات مکانی و توصیفی جهت تدقیق این نقشه .شودها چه در گذشته و چه حال حاضر در مناطق شاخص ثابت برداشت میاز اینکه  ،شود

یعنی با  .باشدمی هاهای اجرایی پیشنهادی برای اصالح نقشهمرحله بعد ارائه برنامه .داریمنیز حقوقی پالک با یکدیگر و انطباق نقاط شاخص با طبیعت را 

های فنی ادارات منابع طبیعی شود و این برنامه در کمیتهه میای برای اصالح خطاها ارائشود و برنامهها مشخص میها در این مرحله قطعهاین تطبیق

ها تایید شد جهت تثبیت به سازمان ثبت اسناد شود و بعد از اینکه نقشهحقوقی اعمال می ، مواردشود و پس از تایید اصالحات فنیسطح کشور بررسی می

ها برای پاسخگویی به استعالمات امور اراضی مورد این نقشه که در انتها شودمیها تشکیل شود و نهایتا بانک اطالعات پالکو امالک کشور ارسال می

 گیرد.استفاده قرار می

 خالصه مذاکرات در خصوص گزارش ارائه شده:

بعد از یک مدتی شما  ،دنعمر عملیاتی دار هااین نقشهبا توجه به اینکه  ؛دکنیها را تدقیق میبلکه نقشه دکنینقشه تهیه نمی فرمایید: شما میدالور آقای

اگر  افتاده کهاتفاق  الگوی زمین در تهیه شده تغییراتی هایاین نقشهدر به بعد  1340یعنی مثال از دهه .سازی بگذاریدرا به هنگامنامش توانید دیگر نمی

استاندارد و  این موضوع درباید به  .میرا دار 1401توانید بگویید نقشه به هنگام شده سال دیگر نمی کنید شما موردی یا مقطعی تغییراتی را اعمال
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که در  دقت تصاویری. چون هم توضیح دهید ای کروناماهواره صاویرتدقت هندسی و رزولیشن در خصوص همچنین . توجه کرد هاو روش زمانبندی

 کاهش داده شده است.شود گذاشته می برای دانلودهای سایت

خواهید یا معمولی. حجم یک تصویر قابل اورتوفتو شود که تصویر با قابلیت اورتوفتو میشود سوال میدانلود میسایت  از زمانی که تصاویر : ماجانیآقای 

شرکتی که تضمینی به ما عکس  بادانلود کنیم. ما سایت از  تصاویر را ما قرار نیستمگابایت.  40حدود صد مگابایت میباشد اما حجم تصویر معمولی حدود 

کنیم که ما اصال نقشه پوشش گیاهی تهیه نمی هم سازیبه هنگام در خصوص .بندیمدهد قرارداد میمتر و اورتو شده به تحویل می 1.7مکانی  با تفکیک

سازی هنگام کنیم. اینها اصال قابل بهمی تدقیق را 1342ایم و مبتنی بر سال ما نقشه های اجرای قانونی را که تهیه کردهنیم. کازی سبخواهیم به هنگام

. ما اگر نقشه پوشش گیاهی را باشدآنها میی تهیهمبنای  27/10/1341 مصوبقانون  و صدسال دیگر هم همان هست .کندو چیزی تغییر نمی ندنیست

 نقشه اجرای قانون هستند و اصال قابل به هنگام سازی نیستند. ،هاکنیم ولی این نقشهمی به روزهایمان را هر ده سال یکبار نقشه بخواهیم داشته باشیم،

 هر دستگاهی که در اختیار داریدو با استفاده از علم روز  ،برداری کنیدای را یک ساختمانی نقشهیک پروژه استزمانی که شما قرار :نژادآقای سلطانی

 ،ایمهایی که ما تهیه کردهنقشه. دهیدسازی داشته باشد، انجام میاگر هم نیاز به بهنگامکنید و حاال اش را تهیه مینقشه و  دهیدبرداری انجام مینقشه

و  برای اشخاص هم ،بر این مبنا. نقشه آن تهیه شود و شدهمرز بین زمین اشخاص از اراضی ملی جدا که  کردهکلیف تیعنی قانون  .یک مبنای قانونی دارد

ی ما اساس نقشه بر در یک موقعیبه طور مثال یک زمینی  .تغییر دهیمتوانم هر روز این را نمی مایعنی  .اردد وجود مکتسبههم برای دولت، یک حقوق 

با ابزار آن  آن زمانهایی که نقشه ممکن است بحث زمین درقابل تغییر نیست.  توانیم  بگویم ملی شده یعنیما چند سال دیگر نمی ه؛جزو مستثنیات بود

کنیم و این یکبار برای میهندسی و تدقیق اصالح  اها ربرداری و خطاهای هندسی نقشهما خطاهای نقشه رواز این ؛باشد موقع تهیه شده خطا داشته

و  بحث حقوق افراد اینجا ؛گیاهی مطرح نیست. اصال بحث پوشش و ماهیت زمین تغییرکند سازی شودشود و قرارنیست که به هنگامهمیشه انجام می

 .است حقوق دولت

سازی یا تدقیق یک سری بهنگام درما  .داریم و یک بخش تماتیک نقشه در ما یک بخش هندسی کیک کرد.فموضوعات رو ت باید :دالور آقای

 موضوع دیگر چیست؟کنید و مبنایتان ها چطور استفاده میخواهم ببینم شما از اینمی و سازی داریمفنیهای دستورالعمل و گویاسازی هایدستورالعمل

هماهنگی و ارتباط کاری شما با سازمان اراضی چگونه  در حال حاضر .بحث مستثنیات را مطرح کردند ،سازمان امور اراضی نیز گزارشی دادند که در آن هم

در گزارش سازمان که ما  اما آنچهداشته باشید  گذشته رااراضی و اطالعات از نظر تاریخی سلسله مالکیتی خوبی است که شما  اقدام این دیگراست؟ نکته 

 نداشتند. سازی آن دادن کار و بهنگامبرای انجام متوجه شدیم این بود که دستورالعمل خاصیامور اراضی 

که باید  استمرحله  9 دارای بود که در حوزه کاداستر ارائه شده عمل داریم. دستورالعمللدستورا نیزما برای بحث اصالح هندسی  :نژادآقای سلطانی

دستورالعمل اصالح  همچنینمکلف بود که این مراحل را انجام دهد.  ، مشاورداشتیم . حتی اگر با مشاور هم قراردادشدداده میتک تک آن مراحل انجام 

  .است تبعات حقوقی و نی حقوقیمبادارای  این موارد که موضوع این استاصالح هندسی را به چه شکلی انجام بدهیم.  کندتعیین میهندسی 

دارد. یعنی مطالعه  دیگر هر قسمت آن خودش یک دستورالعمل و استای را هم بگویم که این دستورالعمل یک دستورالعمل کلی یک نکته آقای ماجانی:

سازی هم برای رقومی که برای هر کدام یک روش کار ارائه شده است. است هاییپیوست دارد و دارای خودپرونده و اسکن مستندات دستورالعمل خاص 

های هوایی برای اسکن عکس 1380دهه  برای دستیابی به دقت مدنظر و چه نوع اسکنری اسکن شود که DPIکه این نقشه با چه  دستورالعمل جدا داریم

 شود. یک اسکنر از کشور آلمان خریداری کردیم تا استاندارد مورد نظر رعایت

تهیه کردید بود با هماهنگی متولی اجرای قانون و ناظر  سازی اولیهسازی و پیادهبه هنگامبرای  دستورالعملی که شمابود خیلی بهتر و به جا  : فرنامآقای 

  .هیچکدام مشکل نداشتند در آن صورتکه  شدتهیه میقانون 
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نویس دستورالعمل کاداستر با همکاری کارشناسان سازمان ثبت پیش1378ندادیم. در سال  ما هیچوقت به صورت مجزا کاری انجام اتفاقا آقای ماجانی:

 و ثبت داشتیمسازمان ای که با نامههم طی تفاهم 1399در سال و تصحیح شد و  ن بررسیبا همکاری دو سازما ابعد از آن سال به سال مجددتهیه شد و 

 ایرادات آن برطرف شد. اصالح هندسی دستورالعمل ما بود، آنموضوع 

این اتفاق تبریک بگویم.  سازمان ناخدمت همکار را در جشنواره شهید رجایی کشور برداریکسب رتبه برتر سازمان نقشهابتدا دانم می الزم شکری:آقای 

فرمودند.  آقای دکتر دالور به نظر من نکته خیلی مهمی را .باشدباعث رشد حوزه ژئوماتیک در کشور  تواندمیباعث افتخار همه ماست که قطعا آیند خوش

 های هواییعکسها، در ارائه داده برداری پتانسیل خیلی باالییسازمان جغرافیایی و سازمان نقشه یکی اینکه در مورد بحث چالش کمبود اطالعات مکانی،

یک  ن را دریافت کنید.او اطالعات مد نظرت ی منعقد کردید را حتما پیگیری کنیدای که با سازمان جغرافیایو خواهش دارم تفاهم نامهد ندار هانقشهو 

 هایبحث اصالح دقت هندسی و دقت تفکیک مکانی داده ؛دنتشریح کنموضوع را  ایشانکه  اجازه ندادیدبه نظرم شما  اماای که آقای دالور فرمودند، نکته

دقت  شودیی که دانلود میاورتوفتوها گویممی، ای که دارماطالعات و تجربهو با توجه به  امضایی کار کردهفسال در حوزه  23من حدود  .بود کروناماهواره 

اورتوفتوها قطعا  رو. از ایندوباره دارای خطا باشد نبایددهید ای که شما انجام میندهرزخروجی کار ا که  های دکتر دالور این هستدغدغه .الزم را ندارند

. هر دو سازمان به نظر رل زمینی داشته باشید تا آن اورتوفتوها به دقت الزم برسندتکه در خود سایت هم اعالم شده باید نقاط کن برسند الزم دقت باید به

وها دقت الزم اورتوفت آنگوید که نمی و دهدبه شما داده را می ،خودش را بگیرد هزینهمشاور برای اینکه  کنند.این حوزه کمک  دربه شما  توانندمیمن 

  .پیگیری کنید بیشتری را با دقت هابنظرم این دغدغه .را ندارد

استان  از منطقهیک در مثال  استفاده کردیم. تصاویر کرونا به صورت خیلی موردیاز نیست. ما کرونا اول اینکه مبنای کار ما اصال تصاویر  : ماجانی آقای

تفسیر  و دور زو سنجش ا GISسال تدریس در حوزه  23با توجه به تجربه  بیش از بنده هم  ضمن اینکه .موجود نبودعکس هوایی  از آن مازندران که

به اندازه کافی تجربه دارم که تشخیص بدهم یک عکس  های پوشش کل کشورسازی نقشهتوکردن و به هنگامرو تجربه کار در زمینه اوای تصاویر ماهواره

پالک به و  کردیم کنترلمولتی فرکانس   GPSگیرندهرا با  کنیمی که تهیه میهای کاداسترما تمامی نقشه .خیرهست یا مطلوب هوایی دارای کیفیت 

 آنها موجود است و صرفا به گفته مشاور اکتفا نکردیم. های کنترل زمینیپالک نقشه

 توضیح دادم نیزمن در جلسه قبل  .هستیم طبیعی و آبخیزداریمنابع خدمت سازمان جلسه کمیسیون معین این اولین بار است که در  آقای جاویدانه:

مسلما اینجا کسی نیست.  یکدیگرلسات بررسی سوابق علمی جهدف ما از این  .آنها کمک کنیم ی و به رفعیها را شناساهدف ما این هست که آسیب که

مطرح کنند به راحتی ای دارند، ید اگر دوستان سوالی یا دغدغههو اجازه بد است. برای حل مسائل هستیم بردن اقدامات دیگری نیامدهبه هدف زیر سوال

صورتجلسه کنیم و  بگیرم وگزارش برگزار کنیم و جلسه صرفا  وانجام دهیم  صوریکار در کمیسیون معین خواهیم ما نمی .شنویمو پاسخ شما را هم می

در کمال  تا خیلی صریح بگویند ان راخاطر از دوستان خواهش دارم که نظراتشاین به  .مکنی حلهای موجود را چالشبرویم جلسه بعدی. ما میخواهیم 

 آرامش بتوانیم این مشکالت را شناسایی و حل کنیم. 

اصالح  را آنخواهید ای دارید که این نقشه در گذشته برداشت شده و امروز میوقتی شما یک نقشه کنممن همچنان باید تاکید  : نژادسلطانی آقای

ما به عکس دارد ای اشکال تصاویر ماهواره اگر ،هادالل در تهیه نقشهت. با همین اسکنیدمیتوانید استفاده آنچه دارید و میاز هر  ،هندسی و تدقیق کنید

ما حتی بعضا  .کنیمکنترلی برداشت می، نقاط دبازدید میدانی اشکال دار . اگرکنیم، بازدید میدانی میداردعکس هوایی اشکال  اگر .کنیمهوایی مراجعه می

ترین کارهایی هست خوانی یکی از اساسیپرونده همین .مطالعه کنیم مرتبط راپرونده  چندینباید  ،کنیمبرای اینکه بتوانیم یک نقشه را اصالح هندسی 

 عملم به تنهایی مالک اهیچکد و کنیماستفاده می ابزاریما برای اینکه به دقت باال برسیم از هر  ،در کل .شودسازمان ما باید انجام در قسمت ممیزی که 

  کنیم با استفاده از ابزاری که در اختیار داریم به باالترین دقت ممکن برسیم.اما تالش می هم نیستمو اشتباه خطا  منکر البته من .نیست
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نقشه کاداستر را فقط که باید اصالح شود چون  شودتولید می توسط کمیته ممیزی ،تهیه نقشه کاداستر که شد ذکر ارائه شده در گزارش :زادهزکیآقای 

ی مربوط نقشهتواند نقشه وضع موجود یا نیست. میی کاداستری نقشه ،ایدای را تهیه کردهقشهاگر ن هایا سایر دستگاه تواند تهیه کند. شماسازمان ثبت می

در  ،به طور مثال. استاصالح امور اراضی  مربوط به ع دیگروموض .شود جهت تهیه نقشه کاداستر تحویل سازمان ثبتباشد که باید  مستثنیاتبه اراضی 

 ،تهیه کرده بود منابع طبیعی از همان منطقهسازمان  ای کهنقشه با از یک منطقه تکمیسیون رفع تداخالگزارش سازمان امور اراضی، نقشه خروجی 

 از یک عکسد امکان دار چگونهکه  این است آیدکه پیش می سوالی ای بود که شما تهیه کردید.نقشه حدود سه برابراختالف فاحشی داشت و نقشه جدید 

 تهیه شود.تالف اخ دو نقشه با این همه است، های کشاورزی تغییر نکردهاراضی منابع مستثنیات یا زمینکه مبنای هر دو نقشه بوده و  1340یدهه هوایی

امور اراضی که هفته پیش اعالم کردند هیچ دستورالعمل مشخصی ما نداریم، یعنی هر استانی و هر سازمان طبق فرموده نماینده موضوع دیگر اینکه 

لعملی که در بحث ترسیم اگر امکانش هست دستورا ،هر مرحله دستورالعملی دارید برای اما شما فرمودید ،تواند بنا به سلیقه خودش کارکندواحدی می

ه این اما اینکموضوع بحث نیست  ،ید. چون بحث تشخیص که جز وظایف سازمان منابع طبیعی استهارائه بد رااید ها داشتهاین عوارض یا این محدوده

نظارت شود و باید  فتوگرامتری بوده وشود و باید دقت آن مشخص گردد که نیاز به تسلط به دانش فنی و تشخیص تبدیل به نقشه شود موضوع فنی می

 تواند منشا یکی از اختالفات باشد.کنم که این کار انجام شده باشد که امر همین میمن فکر نمی

 یکنیز در آن کروکی اما قاعدتا یک کروکی بوده  وجود نداشت،برداری هیچ امکانات نقشهکه  1340ی های تهیه شده در دههنقشه :نژادیسلطان آقای

ما  نیز . حتی در زمینه تبدیل کروکی به نقشهکنیم کروکی را تبدیل به نقشهآن که امروز  کنداین امکان را فراهم میهایی تعریف شده که سری شاخص

باید مد نظر  را ردیمواچه  کنندرا تبدیل به نقشه  هاکروکیبخواهند ها تکلیف کردیم که اگر به استان اکه این ضوابط ر داریم و ضوابطی هادستورالعمل

هایی و با دستورالعمل و ضابطه دهیمانجام می راای این کار خیلی حرفه های GPSبرداشت کنیم قاعدتا با  راای ما بخواهیم نقشه اگرامروز اما . دهندقرار 

است. ما بایست عواقب و تبعات حقوقی اقدامات موضوعات حقوقی، ممیزی و مهندسی برای بررسی مورد نیاز رسانیم. همچنین میکه داریم به دقت مدنظر 

آید باید میهایی که پیش در خصوص اختالف .ها را اصالح کنیمنقشه ،اساس آن افتد را مد نظر داشته باشیم و بردر گذشته و اتفاقاتی که در آینده می

یعنی  ؛ده شده که ممکن است خطای مساحی هم داشته باشدبا یک سری امکانات تشخیص دا  زمانی ای در یک مقطعبه هرحال یک نقشه ؛توجه کنید

کند که یک موضوع موقع برداشت مقدارش افزایش یا کاهش  پیدا می ،ای که ما مساحی کردیم و یک زمانی یک عددی برای آن مشخص کردیمنقشه

 طبیعی است. 

یک عکس هوایی با یعنی فقط قرارنیست  .فقط بحث عکس نیست و کنندهای کارشناسی میبحث یکدیگربا  دارد که اعضاییهم  کمیسیون رفع تداخالت

و سایر قوانین موجود  )اراضی بایر و اراضی دایر(قوانین اصالحات ارضی قوانینی که درگذشته بوده، حتی ،حقوقی قوانینبسیاری از گیری شود. تصمیم

این اختیار را به کمیسیون داده که کمیسیون با همه جوانب، بازدید میدانی، بررسی گذار چون قانون بروز اختالف نظرهایی بین اعضا شود.تواند موجب می

سازمان ثبت اسناد و امالک، وزارت اقتصاد و دارایی،  گانی ازنمایند ،گیری کند. در همان کمیسیونهای موجود تصمیمعکسو  ها، بررسی سوابقپرونده

نامه از آن ما آیین اوال اینکه قانون است، بعد ؛در خصوص کمیسیون رفع  تداخالت زداری عضو هستند.آبخی وسازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی 

طبیعی است. امکان دارد در  ،اجرا ایراد و اشکال داشته باشیم یشود. اینکه ما در نحوهموارد ایراد و اشکال مشخص می ،نامه داریم که براساس آنو شیوه

درست نیست. ما هم در بحث رفع تداخالت شیوه  ،اجرای هر دستورالعمل و هر قانونی ایراداتی وجود داشته باشد. اما اینکه بگوییم ضابطه نداریم ینحوه

کارگروه مصوب  در ،کرده ءاحصا ،تمام اشکاالتی را که استانها دارندخود تهران تمام ابهامات و نامه داریم و هم یک کارگروه مشترک مرکزی داریم که در 

ضابطه بودن این دلیل بر بی ،شهرستانی در بحث یک دستورالعملی در یک جایی خطایی را انجام داده باشد یاحاال اگر استان  کند.می ها تکلیفو به استان

 نیست.
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 سازمان نقشه ربداری کشور
 دبیرخاهن شورای عالي نقشه ربداری 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   30/06/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

 نامهآیینهمانطور که در چنین نگفتم. اینجلسه قبل در گزارش  اینجانب .دکه دستورالعملی بابت رفع تداخالت وجود ندار موضوع این نیست خانم امینی:

اصلی کارگروه مرکزی هم خود  یو یکی از اعضاوجود دارد  دستورالعمل ،برای رفع تداخل ،آمده استمصوبات کارگروه مرکزی و  نامهشیوه کمیسیون،

برای انجام  و قانون جامع حدنگار مصوب شده،  1393در سال  . موضوع این است کهدندار دوجو دستورالعملی ،تفسیر عکساما برای ثبت است. سازمان 

 هادادهاین تهیه که برای ع به اینجرا. اما قرار دهند ،استکاداستر سازمان ثبت که متولی  در اختیاررا  موجود هایدادهها مکلف شدند که آن قانون، دستگاه

باعث شده که یکسری  موضوع این (.؟خیریا  دوجود داردر کشور  منبع اطالعاتی آن آیااینکه ه است)هیچ فکری نشد چه منبع اطالعاتی مورد نیاز هست،

مورد نیاز سازمان منابع  نیزو  سازمان امور اراضیبحث تصاویر کرونا که مورد نیاز در هم و  1340بحث اورتوفتوی دهه در هم  بیافتد.ها اتفاق کاریموازی

 شدها میآوری دادهمتولی جمعو یک دستگاهی  شدتشکیل می 1393شورای راهبری کاداستر از همان سال  راگ باشد.می وزارت نیرو چنینطبیعی و هم

هم سازمان  1340از عکس دهه  .گرفتصورت نمیکاری موازی دیگر ،دادقرار می هادستگاهدر اختیار  وکرد می ءاحصا را نیازمورد  یاطالعات هایپایهو 

که مربوط به  راکاری  ،سازمان ثبت که متولی اجرای قانون استحتی کنیم و منابع طبیعی و هم وزارت نیرو اورتوفتو تهیه میامور اراضی، هم سازمان 

سازمان خود  را که متولی آنهر پالک ثبتی کار تدقیق بعد  دهد.میانجام  را 1340دهه های عکساورتوفتوی  یتهیه یعنی ،برداری هستسازمان نقشه

االن که  نظمی در کشور به وجود آمده که ادامه هم دارد.دهند و یک بیمیانجام سازمان امور ارضی، سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو  باشدمیثبت 

ک شود. ما در هر جلسه یاندیشی چاره موضوع راجع به این بهتر است ،شودمیمطرح  برداریعالی نقشهشورای در کمیسیون معین موضوعات کاداستر

ها برای اتمام کار شود. فقط یک بازه زمانی محدود از طرف مسئولد و همان روال سابق طی میافتکنیم و هیچ اتفاقی نمیهای تکراری میصحبتسری 

انجام دهند ولی اسم آن  راسازمان منابع طبیعی باید در آن محدوده زمانی مشخص شده آن کار  شود.شود که قطعا کیفیت فدای کمیت میگذاشته می

دارای واحد حقوقی هستند و مشکلی  هایک بعد حقوقی دارد. در بعد حقوقی آن همه سازمان بگذاریم. کاداستر یک بعد هندسی توانیم کاداستررو نمی

که مرجع تولید نقشه در کشور  بردارینقشهسازمان از آیا  برداری نظر داده است؟ها سازمان نقشهاز این دستورالعمل دارند اما در بعد هندسی در کدامن

 در حالیکه ؟شودگرفته میاظهارنظری ، شودتهیه می رفع تداخالتدر کمیسیون  هایی کهدر بحث نقشه برداریعالی نقشهیا کمیسیون معین شورای ،تهس

ها و مقیاس از جمله تفسیر عکس ،به بحث هندسه و نقشه عالی نقشه برداری در موضوعاتی که مربوطسازمان نقشه برداری یا کمیسیون معین شورایباید 

های سازمان منابع طبیعی چه مقیاسی است؟ آیا این مقیاس ؟ مثال مقیاس نقشهاستها واقعا چه مقیاسی . اصال مقیاس این نقشهدنورود کن ،هست هانقشه

ها ها باید در داخل این نقشهقضایی و یک سری واگذاری یی هست. حتی آراعدد ثابت ،کنندای که استفاده میدر تمامی کشور با توجه به اطالعات پایه

شود و رای بر مبنای آنها صادر ها تهیه میهایی که برای دادگاهاین نقشه .ملی چه در  بحث کمیسیون رفع تداخالت چه در بحث کاداستر ؛پیاده شود

( 1:10000؛ 1:25000، 1:2000ها را که مشخص نیست دارای چه مقیاسی است)نقشهشوند که ما موظفیم همان شود با چه استانداردی تهیه میمی

برداری ورود بحث نقشه ءگیرد. این مشکالت به دلیل خالکنیم که بر مبنای آن استعالم صورت میای تولید و نقشه کنیم های خودمان جانماییداخل نقشه

 137برای  دهند. االن زمان آن نیست که نماینده ثبت سوال کند با چه دستورالعملی؟ شماانجام میها دارند در قانون کاداستر و کاری  است که دستگاه

 ها سند تک برگ صادر کردید.میلیون از این نقشه

اما ما به   .دوجود دار های مشاورشرکت و نیروهای مسلح سازمان جغرافیایی و ایران ازمان فضاییدر س اطالعات زیادی هم ایماهواره صاویرتدر مورد 

حسب  شویمو مجبور می راجعه کنیممم مرجع ابه کدباید  هادانیم برای دریافت دادهواقعا نمی ،مبه این اطالعات نیاز داریکه  یک دستگاه دولتیعنوان 

تو کند و وقتی به راستاندارد دانلود کرده، اوتواند این تصاویر را طبق است می کشور اریبردمتولی که سازمان نقشه کنیم.نلود اای را دتصاویر ماهواره ،نیاز

 دهد.  ها قراردر اختیار تمامی دستگاه ،نظر رسید دقت مورد

شود و در اول راه است و سازمان منابع طبیعی با : صحبت من روی بحث کمیسیون رفع تداخالت بود که در واقع کاری که االن انجام میزادهآقای زکی

ی حداقل خروجی این کمیسیون رفع تداخالت یک نقشه ،دهند و چون هر دو زیر نظر یک وزارتخانه هستندانجام می ار رامور اراضی مشترکا این کا

  است. استانداردی باشد که معلوم شود از چه دستورالعمل و قوانین و  منابعی استفاده کرده
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 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   30/06/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

و زمان عکس هوایی . در آن نجام شده استاهای دیگر تهیه نکردند در دهه نقشه منابع طبیعی 1340الزاما در دهه  های مابردارقشهن ماجانی:آقای 

به دلیل فاصله زمانی بین سال تصویب قانون و  . مسلماا که در وضع موجود دیدند ترسیم کردندبلکه آنچه ر ؛شوداکتفا  به آنهااورتوفتو وجود نداشته که 

 تایید شدهثبت سازمان  تایید شده توسط ینقشهوجود دارد. همچنین  1340 هوایی هایعکس و 1360یدهه تشخیصهایی بین مغایرت ،زمان تشخیص

. در کمیسیون رفع تداخالت نیز حتی نماینده سازمان ثبت حضور است تایید کرده را آنکه  استناظر نهایی این موضوع خود اداره ثبت هر شهرستانی  و

 در جریان کمیسیون رفع تداخالت اما علت دیگری هم وجود دارد که موجب ایجاد تغییراتی باشد.ه میدارد و به عنوان ناظر و امضا کننده نهایی صورتجلس

اند اما سازمان امور اراضی و اداره امور اراضی هایی است که تحت عنوان ملی و مستثنیات در سازمان منابع طبیعی تهیه شدهمربوط به نقشه شود کهمی

ها مستنداتشان را تهیه کردند. مثال مناطقی را داشتند که نسق زراعی داشتند و مستنداتی داشتند مبنی بر اینکه اینهایی براساس نقشه ها،شهرستان

در کمیسیون  تواند باشد.میبردار هم ها و یا خطای نقشههای ما دیده نشده که علت آن همین اختالف زمانی تهیه نقشهاما در نقشه .اراضی کشاورزی بودند

گیری دخالت موضوعات حقوقی هم در تصمیم ،شود و فقط بحث فنی نیستهای هوایی این مستندات هم بررسی میخالت ضمن بررسی عکسرفع تدا

 شود.ها میگاها موجب تغییراتی در نقشهدارد که 

های کاداستر ملی دوباره وارد فرآیند تمام این نقشه اماکاداستر ملی صادر شده  موضوعی که اکنون مطرح است این است که اسناد تک برگی :امینیخانم 

 . کندمیو تغییر پیدا  شودمیرفع تداخالت 

در گزارش تخصصی وزارت نیرو صحبت  بردارینقشه و در خصوص موضوعات تخصصیهستم وزارت نیرو از همکاران حقوقی  اینجانب :آریانفر آقای

هایی نقشهثبت سازمان  .ود داردجدیگری وهای بحثاما  ؛درست عمل کرده است کندبیان میسازمان ثبت  کاداستر و صدور سند ر موضوعواهد شد. دخ

درخواست سازمان ثبت منطقی است چون  )دقت باال و اختالف خیلی کم( و دقت مدنظر آن تولید شده باشدبا و در قالب سامانه شمیم را قبول دارد که 

و حتی بعضا  آیدپیش میبحث عدم تامین اعتبار ی زیادی است و اما این کار مستلزم هزینه شود.میخاص پایمال دقت پایین حقوق اشبا با یک نقشه 

هایی که ما تولید کردیم به همین دلیل و عدم جانمایی در الیه های کاداستر فقط برای پروژهای خودمان یک سری از نقشه .گرددد هم میاموجب فس

. در شد پنجره واحد مدیریت زمین طرح موضوع ،که در آندر سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم  سال گذشته یک بحثی ماقابل استفاده شده است. 

به همین دلیل از بودجه  .برداری ندارندده هستند و ردیف بودجه و تخصیصی هم بابت نقشهها اکثرا زیانها و شرکتطرح شد که دستگاهنیز م این جلسه

بسیار قوی  نیزانجام دادیم و شرکت مشاور  1395این کار را ما سال  بتبندند. یک نومیبرداری قرارداد یک شرکت مشاور پیمانکار برای نقشهها با پروژه

 را قبول نکرد. شده هی تهیهانقشه ،چون مجددا سازمان ثبت .به مشکل برخوردکردنیز اما همین اقدام  .بود

تایید  ریاست جمهوری مستندسازیکمیسیون شود، وری از طریق نهاد ریاست جمهوری که اقدام میبرای تغییر بهرهحتی در بحث اراضی ملی و دولتی 

 ؛آیدبرداری را سازمان ثبت قبول ندارد و دوگانگی پیش میهای تاییدشده سازمان نقشهاما همین نقشه ؛دهدرا مالک عمل قرار می برداریسازمان نقشه

های به روز شده موجود ها، نقشهگر جمع بندی بخواهم داشته باشم موضوع دقت نقشها باشد.می ووزارت نیرنیز با  اصلیناهماهنگی های که یکی از 

 ها با آن مواجه هستند.هایی است که اکثر دستگاهاز چالش ،بالاستفاده، مسئله عدم تامین اعتبار

 . دکنبرداری باشد قبول مینقشه سازمان دارای تاییدکه را ای نقشهسازمان ثبت  :زادهزکیآقای 

 . امایمسامانه هدی بود و برداریما در طی این سالیان فقط متکی به سیستم مورد تایید سازمان نقشهآمد این بود که مشکلی که به وجود  :ماجانی آقای

د. نوارد سیستم شوتا  دنگرد  local با سامانه شمیم شودمی برداشتکه نقاطی را  و که از سامانه شمیم استفاده کنید بایستمی شدگفتهبه یکباره به ما 

ما االن مشکالت  شدکه موجب آورد مساحت و شکل به وجود ،ابعاد ،های ما تغییرات طولدر بسیاری از نقشهد و برای ما بوجود آور رامشکالتی موضوع این 

  داشته باشیم.ها زیادی را در استان
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عالی حدنگار و نقش شورایقانون جامع نقش دستگاه متولی اجرای  ،کنیمتاکید میبه آن  در مجلس  استموضوعی که ما چند سال  : فرنامآقای 

ی بروز و ظهور پیدا مشکالت و ایراداتموجب شده شدت کار کم بوده و به متاسفانه در این چند ساله در کشور، که  در این زمینه استبرداری کشور نقشه

موضوع عملکرد  در. انجام شود گذاری صحیحیک ریل و و مشکالت را مرتفع کرده خواهیم به یک وحدت رویه برسیماین جلسات می نهایتما در  د.کن

و سازمان ثبت هم موضوع  استهماهنگ شده  هم ثبت سازمان با و درصد کار انجام شده 98اشاره کردند  این سازمان نمایندگانسازمان منابع طبیعی، 

مواردی است که مشمول احتماال همان  نیزده نامباقی میلیون 4و  است سند صادر شده هکتار نیز تاکنون 31137000برای همچنین را پذیرفته است.

داشتیم و آقای بابایی و  ههفتم شهریور ماای که در در جلسه .دنباشمیاهمیت  دارای که از نظر ما خیلیفع تداخالتی و مستثنیات هستند و ر (54) ماده

 ،مشکل لیکند وجود دار ییهادستورالعمل ،رفع تداخالتدر کمیسیون شد. صحبت نیزدر مورد عملکرد رفع تداخالت  ،حضور داشتند نیزنژاد یآقای سادات

 .شود از نظر ما به عنوان ناظر اصال قابل قبول نیستگرفته می شود و تصمیماتی کهها انجام میآنچه که در کمیسیون کهباشد. بطوریاجرای آنها میشیوه 

که حتما باید در رفع تداخالت در نظرگرفته  است شده های مربوطه ارسالکردیم و احتماال برای دستگاه ءسه مورد احصا نیزبندی آن جلسه ما در جمع

که حتما باید با نظارت سازمان  هها بودمرجع کردن عکسیکی بحث زمین ،به طور خالصه شود.ارسال میهست که متعاقبا  نیزموارد دیگری  .دنشو

های شمالی خصوصا در استان)دو فرکانسه زمینی انجام شود GNSS هایگیرنده حتما باید باکه و مرزها  ودتعیین حددوم برداری کشور انجام شود، نقشه

 چوننامه حذف شود باید از شیوه که موضوع تفسیر اراضی مازاد بر نسقسوم  (؛ده استنش برداشت و جاهایی که زمین ارزش زیادی دارد که هیچ زمینی

 . دنشو برطرفباید  نیز (54و ماده ) ترفع تداخالکمیسیون  موجب اشکال شده است. این ایرادات

چه و کنیم هر دستگاهی چه حضور دارد ما در همین جلسه اعالم می دارند.نیاز  ها راعکس،  (9)های مشمول ماده که دستگاه شداشاره  هادر صحبت

سازمان  ارسال شود. نودل کمیسیون اص مکاتبات به رونوشتدارد با دستگاه متولی مکاتبه نماید و نیاز  خودهر عکس و اورتویی راجع به کار  ،حضور ندارد

کامال به  ،ون رفع تداخالتیدر کمیس ههمه تصمیمات گرفته شد. قرار دهندها دستگاه ختیارها را در این داده تکلیف دارندنیز سازمان ثبت  و بردارینقشه

خانم  پیرو فرمایشات گردد. و تایید نظارتباید  برداریهای تهیه شده توسط سازمان نقشهنقشه حتما از این رو ؛نفع اراضی ملی و منابع طبیعی بوده است

 ازو رفته پیش هاکاراده شود تا فاستمعین از ظرفیت همین کمیسیون اما در حال حاضر  شدمییل کتش برای موضوع کاداستر یروهارگکباید  امینی

وجود پنجره واحد ضرورت داشت؟ در ایجاد و  آیاآید این است که سوالی که پیش می وزارت کشور نیزی سامانهدر خصوص . کاری جلوگیری شودموازی

و باید  ندالمال هستگیرند که در  بحث صرف بودجه باید توجه شود که اینها همه بیتها از هم سبقت میها ظاهرا در کشور دستگاهراه اندازی سامانه

به همین  تقاضا دارم کهجاویدانه من از آقای دکتر  ؟قرار گیرد نیزها سامانه مشترکی ایجاد شود و در دسترس سایر دستگاه چه اشکالی دارد رعایت شود.

به  حتیتری دارند های جدید تا اگر دوستان چالشنتر بگذاریک جلسه تخصصینیز راجع به رفع تداخالت  و این جلسات را مستمر ادامه دهند ،روال

اگر  ها و اورتوهاعکسدر خصوص حتی  ؛داردها این مشکالت خیلی ظهور و بروز در استان چون عنوان کنندنیز ر آنجا د، استان به استانصورت موردی و 

 .تا کارها انجام شود ای هست طرح شودمسئله

( 9های مشمول ماده )ای با تمام دستگاهبرداری و سازمان ثبت مکاتبهها مطرح بوده و بهتر است سازمان نقشهنبود دستورالعمل 1398از سال  همچنین

و باید به  ها ابالغ کندها را تدوین و به همه دستگاهملعدستورال ،ردد و کارگروهی مشترکگها مشخص د تا شرح خدمات برای دستورالعملنداشته باش

نقشه  ایهر دستگاهی برای خودش جزیره و اگر برداری برسدهای تهیه نقشه از این به بعد باید به تایید سازمان نقشهدستورالعملاین موضوع توجه شود 

 .بودمورد قبول نخواهد  ،کندتهیه 

ست وکه  آنچه آقای جاویدانه: شخص ا شدهتاکنون  م سه گزارش ارائه  سیو  در  سا صل نودم قانون ا سیون ا سی کمی شنا سیب  آورده  مجلس گزارش آ

قانون جامع  (9)طبق ماده مورد نیاز. اطالعاتیداده گیری در خصوص منابع یکی فقدان دستورالعمل و دیگری تصمیم  :وجود دارددو چالش عمده  شده،

ستگاهحدنگار،  ستند که اطالعات خود را به د سناد  ثبت سازمانها ملزم ه  ثبت سازماناینکه  یکی ؛صورت دو حالت وجود دارددر این ؛بدهند و امالکا

در این که  ؛یدهبه ما بد دارید هر چارچوبی در که اطالعاتیاینکه هر  ید یاهچه چارچوبی اطالعات به ما بد طبق کندتعیین می اسنننناد و امالک کشنننور
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ستگاه برای خودش چارچوبی می صورت ستو می سازدهر د ستورالعمل بیان می .توان گفت مورد قبول نی ضوع را بابت اهمیت د کنم که باید از این مو

  .دادنظارت را انجام می ،تگاه ناظر هم طبق همین دستورالعملشد و دسدستورالعمل به دستگاه مجری و دستگاه  ناظر داده میهمان ابتدای کار 

مالحظه یک . در این حالت گذاریممیدر اختیار  ،خواسته شده باشه و ما منابع را داشته باشیم یاطالعاتاگر  در خصوص منابع موازی و منابع اطالعاتی، 

سازمان بازرسی  دیوان محاسبات و و مورد نظارت گرددبرنمی بردارینقشه که این درآمدها به سازمان استمالحظه درآمدهای دولت که  وجود داردهم 

 نیزو سازمان امور اراضی  تصویر را تحویل گرفتفریم صدهزار  1398در خصوص تصاویر متریک هم باید عرض کنم سازمان امور اراضی در سال  است.

برداری این تصاویر را اورتو کند  قرار شد سازمان ثبت تحت نظارت سازمان نقشه واورتو صورت نگرفت تهیه اما  نمود؛این تصاویر را دریافت  1388سال 

  .تصاویر تحویل داده شد برداری ایننقشه نظارت و تایید سازمان از انجام کار و  بعدکه 

ستورالعمل صوص د ستورالعملدر خ ست که د ستان دارم این ا شی که از دو ستفاده کردند را در گزارش خود ذکر کنند. ها هم خواه مجددا از هایی که ا

سناد و امالک  ست داریم به نامهسازمان ثبت ا شورای درخوا سدبیرخانه  ست د سال لی صوص ار شمول مادهگاهتعالی در خ سخ ( قانون جامع 9) های م پا

 کنیم تا با مشارکت متولی، مجری و ناظر این دستورالعمل تهیه شود.ه یک چارچوبی تهی ی مشمول،هادستگاه و شرح خدمات نیازها ءما با احصاد تا نده

تا این مختصات و  شودانجام  هابر روی نقشهسری کار کارشناسی باید  یک. نیست مختصات جغرافیایی و کمیسیون رفع تداخالت ،مشکلدر حال حاضر 

با جزئیات  و منابع اطالعاتی مورد نظر را  هااز این دستورالعمل دستگاه خود را هایخواسته نیازها وها سازمانکه  دهیداجازه  لذا .شودمحدوده مشخص 

  بفرستند تا چارچوب دستورالعمل کاداستر مشخص گردد. و حتی مصداقی 

اتمام توان با هماهنگی برای و می است ابالغ شده کلی برنامه هفتم توسعههای سیاستدر  اتمام کاداستر که پیش آمدهفرصت خیلی خوبی  آقای دالور:

ستر ضوع نمودمطرح را نیز   SDIحتی بحث ارتباط با .کردمطالبه منابع مالی  ،طرح کادا ستفاده بتوان که از این مو ست از این بهترو  هرا کرد حداکثر ا ا

بودن آن تحت وب  یا سه بعدی بودن آن یاعدی دو بموضوع  پس از اتمام کاداسترکرد. سپس تمام  در کشور تر راکاداسشود تا فرصت پنج ساله استفاده 

 .طرح شود

و  کندمیاحکام پیشنهادی در راستای سیاست کلی حوزه کاداستر را تهیه  ءبا همکاری اعضا عالییدبیرخانه شورا ،رکاداستدر موضوع  :دانهیجاوآقای 

  .دکناز طرف سازمان برنامه و بودجه و مجلس پیگیری می

 :مصوباتو  یبندجمع

توسط وزارت راه و  در مباحث مربوط به مقررات ملی ساختماندستورالعمل رفتارسنجی ژئودتیک)میکروژئودزی(  جهت درجاقدامات الزم مقررشد  -1

 شهرسازی صورت پذیرد.

 ا صورت پذیرد.هبه استانداری اقدامات الزم توسط وزارت کشور برای ابالغ دستورالعمل رفتارسنجی ژئودتیک )میکروژئودزی( مقررشد -2

دستورالعمل باشد، دستگاه مربوطه می های حساسی که در اختیارساختمانپایش بابت  ،برداریعالی نقشهشورایهای عضو تمامی دستگاهمقررشد  -3

 مالک عمل قراردهند.را رفتارسنجی ژئودتیک)میکروژئودزی( 

 اسناد و امالک کشور سازمان ثبتکشور و برداری سازمان نقشه ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور گانگروه کارشناسی متشکل از نمایندمقررشد  -4

آبان ماه در کمیسیون  30کاریو نتیجه بررسی گروهشود مدیریت یکپارچه ساختمان تشکیل پنجره واحد با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در خصوص 

 معین ارائه شود.

برداری ا کاداستر کشور در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری سازمان نقشهمقرر شد پیش نویس احکام مرتبط ب -5

 های متقاضی مشارکت، تهیه و در جلسه آتی کمیسیون معین گزارش اقدامات ارائه شود.کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر دستگاه
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 محل امضا
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