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 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 70جلسه  موضوع جلسه: 

 حاضرین:

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

معدن  ،صنعتنماینده وزارت محمد پهلوانی)نماینده وزارت راه و شهرسازی(، رضا قاسمی)، (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحنماینده عابدپور)

)نماینده وصالسفریهمایون ، (نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک کشورزاده)سیدرضا زکی ،(نماینده وزارت نفت)محمدرضا نوری، (و تجارت

م اصل نود ونیسیکم)مشاور محمودرضا دالور (،یاسالم یمجلس شورا م قانون اساسیاصل نود ونیسیکم(، حسین فرنام)نماینده وزارت کشور

 حمید آریافر)نماینده وزارت نیرو( و (یاسالم یمجلس شورا قانون اساسی

مهر)نماینده وزارت پریسا حقیقت، فر)نماینده مرکز آمار ایران(مهرنوش بختیارینماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، نواز)پروین غریب :هاخانم

  برداری(نقشه عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و  ارتباطات و فناوری اطالعات(

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

  :انمیهمان

  (برداری کشورسازمان نقشه و استانداردکنترل فنی  ،و لیال کریمی) مدیرکل نظارت (جهادکشاورزی نماینده وزارت)مهسا امینی :هاخانم

)نماینده سازمان منابع طبیعی و ماجانی علی ،(برداری کشورسازمان نقشه برداری هوایی و فضاییکل نقشه)مدیراحمد ابوطالبی ان:آقای

نماینده امور اراضی کشور(، ابراهیم رجبعلی)نماینده وزارت نیرو( و محمدحسین حقیقی)آبخیزداری کشور(، رامین رحیمی) نماینده سازمان 

 ( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 دستور جلسه:

 در راستای اجرای قانون جامع حدنگار برداری کشورهای سازمان نقشهاهم همکاریگزارش  -1

 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتم فالیحه برنامه ه نویس احکام کاداستر درکاری تدوین پیشگزارش گروه -2

 شرح جلسه:

پس از توضیحات آقای جاویدانه در خصوص جلسات برگزارشدده کمیسدیون و  برداری کشورعالی نقشهشورای تادمین جلسه کمیسیون معینفه

( 9های مشدمول مداده )لیست دستگاه ،در راستای اجرای مصوبات پیشین کشور سازمان ثبت اسناد و امالک :بیان کرد ویمصوبات آن آغازشد. 

هایی که نسدبت بده ها ارسال نماید و سایر دستگاهریزی برای ارائه گزارشبرنامه و به منظورقانون جامع حدنگار را هرچه زودتر به دبیرخانه شورا 

سدسس آقدای بکتداش  ارسدال نمایندد. ایر اعضداسددریافت نظرات جهت  شورا هرا به دبیرخان خود گزارش مکتوب نیز اندارائه گزارش اقدام کرده

 باشد:گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کمیسیون در جلسات پیشین را ارائه داد که به شرح زیر می

بدا نماینددگان سدازمان ثبدت مکاتبده   توسد  دبیرخانده ( قانون جدامع حددنگار9های مشمول ماده )برای دریافت لیست دستگاه آقای بکتاش:

همچندین بدا  نماید.بندی میها را طبق آن لیست برای ارائه گزارش اولویتدستگاه ،دبیرخانه ،به پاسخ داده شودتکه اگر به این مکاگرفت صورت

شدود. در خصدوص سدتر مکاتبده میها و اسدتانداردها در حدوزه کادالعمهدا در خصدوص دسدتورالبرای اعالم نیازها و چالش ی مذکورهادستگاه

و از طریق دبیرخانه بده سدایر اعضدا جهدت  نموده استگزارش مکتوب خود را ارسال  کشور اسناد و امالک سازمان ثبت نیزهای ارسالی گزارش

 نمدودهرا ارسدال  تاقدامانیز گزارش  و آبخیزداری طبیعی. همچنین سازمان منابعمنتظر دریافت بازخوردها هستیم که بررسی ارسال شده است

در جلسه را ارسال نمایند. همچندین در راسدتای  شدهدرخواست داریم گزارش ارائه نیزاز سازمان امور اراضی که به همان روال اقدام خواهدشد. 

وجدود  ای از آنهدا نقشده که در آرشیو ملی نقشه و اطالعات مکانی کشور لیست شهرهای فاقد نقشه معین، کمیسیون 68جلسه  مصوباتاجرای 
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بده اعضدای  ،اجرایی ذیدرب  هایوجود نقشه این شهرها در دستگاه منظور استعالم در خصوصگذرد، بهمی سال از تاریخ تولید آنها 25یا  ندارند

زودتدر پاسدخ  نیزها سایر دستگاه ،کاریلوگیری از دوبارهجبرای   شودتقاضا می وراه و شهرسازی پاسخ دادند  که وزارت گردیدکمیسیون ارسال 

 و سداختمان درج دستورالعمل رفتارسنجی ژئودتیک)میکروژئودزی( در مباحث مربوط به مقررات ملی درخصوص . همچنینارسال نمایندنامه را 

راه و  بدا همکداری وزارت ،باشدندمی معدین کمیسدیون 69نیز کده مربدوط بده مصدوبات جلسده  ساختمان پنجره واحد مدیریت یکسارچهایجاد 

 آنی اعضدا بده هندوز همده کده هلی نیز مکاتباتی از طریق دبیرخانه انجام شدلالمبین تعامالتدر خصوص چارچوب شهرسازی اقدام خواهدشد. 

 ند.اهپاسخ نداد

 بدا در ارتبداط مکانی اطالعاتاز منظر نقشه و  کشور برداریآقای ابوطالبی گزارش اقدامات سازمان نقشه ،در راستای دستور اول جلسه ؛در ادامه

 :ارائه داد به شرح زیررا  قانون جامع حدنگار

 برداری کشور در راستای اجرای طرح جامع حدنگار)کاداستر(سازمان نقشه اهم اقدامات گزارش

 شامل: در زمینه حدنگار)کاداستر( تعامالت با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور -1

 1393شمسی در سال  1340های هوایی دهه اسکن متریک از عکسقطعه  88،000ارائه بیش از  -

ارائده شدده از طدر   1340 هدای دهدهبدر اسداع عکس طبیعیمیلیون هکتار از اراضی منابع 40نظارت و کنترل فنی بر تولید اورتو بیش از  -

  کشور برداریسازمان نقشه

 آبخیزداری کشورهای مکانی منابع طبیعی و طراحی و ایجاد پایگاه ملی داده -

 شامل: تعامالت با سازمان امور اراضی کشور در زمینه حدنگار)کاداستر( -2

 انجام عملیات تصویربرداری از اراضی کشاورزی در سطح کل کشور -

 کشاورزیاز اراضی  1:2000های تصویری در مقیاع انجام عملیات زمینی مورد نیاز برای تهیه نقشه -

   (DEM)هوایی، تولید مدل ارتفاعی رقومیبندی عملیات مثلث -

  کشاورزیاز اراضی  1:2000موزاییک( نقشه تصویری)ارتو فتو تهیه -

 ها یا بخش خصوصینظارت و کنترل فنی هر قسمت از عملیات مورد قرارداد توس  سایر سازمان -

  1398شمسی در سال  1340های هوایی دهه قطعه اسکن متریک از عکس 120،000ارائه حدود  -

 شامل: تعامالت با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در زمینه حدنگار)کاداستر( -3

 نیاز کاداستر شهری های هوایی و موردبرداری کشور تولید شده از عکسسازمان نقشه 1:2000 هایهیه و تحویل تمامی نقشهت -

که طی  هستندهایی قرارداد آن ءجزآیا  ،هستند برداری کشورسازمان نقشه فاقد نظارت گردید کهقراردادهایی که در گزارش ذکر  آقای فرنام:

  ؟برای نظارت ارسال نشده است مشخص شد، مکاتبه با کمیسیون اصل نود

آنها  کردنکه در خصوص آنها مکاتبه شده است. در خصوص تعیین تکلیف هستندقراردادهایی  آناز  مجزااین قراردادها خیر  خانم کریمی:

تر هم از مشاور برای ارسال مدارک پیگیری کردیم که ارسال نشد یا قرارداد از سمت کارفرما مکاتباتی با کارفرماها صورت گرفته است. پیش

 فسخ شده بود.

اجرایی در باید یک ضمانت  برای رفع این مشکل .به کمیسیون اصل نود ارسال شود این لیست موارد، شدنبرای تعیین تکلیف آقای فرنام:

ارت داشته باشد. موضوع دیگری که در گزارش به ظمتن قرارداد برای عدم ارائه به نظارت دیده شود تا سازمان ثبت همکاری بیشتری جهت ن
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 درصد پیشرفت 15 ،نقشینه صورت گرفته که در طی دو سال از سی میلیون هکتاررانیوازهایی بود که توس  شرکت اپرآن اشاره شد مربوط به 

 نیاز است.سال زمان برای پایان عکسبرداری  8 حدود با این روندو  اری صورت گرفتهک

 این روند باید اصالح شود و نیازمند تعریف سازوکاری است که با دقت و هم با سرعت خیلی بیشتری انجام شود. آقای جاویدانه:

یکی از این شهرها است که اداره ثبت  به طور مثال شهریار د.کامل استان تهران وجود ندار 1:2000موضوع دیگر اینکه هنوز نقشه  آقای فرنام:

توان با و به هیچ وجه حدنگار را نمی دند دقت کافی ندارنکنمی تهیهکه را هایی نقشه ،رواطالعی از این موضوع ندارد و از این آن اسناد و امالک

  .انجام دادا آنه

 های مختلفبرداری یا عکسبرداریالبته نقشه .کشور تا االن انجام نشده است نقشه پوششیتهیه  1340و دهه1330از دههغیر  آقای عابدپور:

و 1330تصویربرداری آنالوگ در دهه روش موضوع این است که تهیه نقشه پوششی کشور غیر از  لیکن شده است؛ انجام کشور از مناطق مختلف

کننده اطالعات مکانی کشور مصر  نیزدیگر  یهااهگهای کشور است و دستکنندگان نقشه. کاداستر یکی از مصر نشده است انجام 1340

نقشه دریافت کنند.  وشود و بقیه کاربرها به کاداستر مراجعه دستگاه مرجع تهیه نقشهدهد؛ برداری انجام ند. قرارنیست کاداستر کار نقشهتهس

 نیروهای مسلح این و سازمان جغرافیایی کشور برداریشده و در اساسنامه سازمان نقشهتکلیف مشخص ،در قانون .نباید باشدچیزی چنین اصال 

ه موظف است هایی را کاندازی نماید و سازمان جغرافیایی بخشبرداری هواپیماهای خود را راه. اگر سازمان نقشهتکالیف مشخص شده است

هواپیماهای  . اکنوندنمصر  شو صحیحبودجه و اعتبارات باید در جای  شود.ها برطر  مینیاز تمام ارگانبا کمک بخش خصوصی انجام دهد، 

نه اندازه کند اما فق  به اندازه نیاز خود سازمان جغرافیایی گیر است. هواپیمای ما پرواز میدالیل مختلف زمینه برداری کشور بسازمان نقشه

ریزی منسجم و مدیریت واحد است. اگر تهیه نقشه پوششی کشور کشور. برای حل مسائل نیاز به سامانه، آموزش، اپلیکیشن یکسارچه، برنامه کل

یا هر شود و ما قاعدتا باید بتوانیم مثل کشورهای دیگر هر دو سال ی مشکالت کشور تا ده سال آینده حل میهمه ،در دستور کار قرارگیرد

 .های پوششی کشور را انجام دهیمبرداریچهار سال یکبار نقشه

هایی که با پهساد تهیده نقشهباید توجه شود . تا بیشتر بررسی شود دهیدارائه  ،هستآماده شناسی نظارت هم گزارش آسیب اگر زاده:آقای زکی

ها کامل است در مناطقی خارج از شهر همه نقشه در مناطق شهری .است ی امالک با پهساد با دقت باالتهیه نقشه .نقشه ثبتی نیستند ،دنشومی

، باید به این موضوع (هاچه پوششی چه سایر نقشه)هایی که قراراست تهیه شودنداشته باشد. در ارتباط با نقشه وجودیا روستا ممکن است نقشه 

برداری و سازمان جغرافیایی و های سازمان نقشهاز تمام توانمندی است را مکلف کرده اسناد و امالک سازمان ثبت ،قانون حدنگارکه توجه کنیم 

ها یدا پس از مراجعده بده ایدن دسدتگاه نمودهای تهیه کرده یا اقدامی تفاده کند و اگر سازمان ثبت نقشههای دولتی و غیردولتی اسسایر سازمان

 ؛شددها و اطالعات موجود استفاده میصورت از دادهایندرغیر ؛اقدام شده است ای وجود نداشته که راسا نسبت به تولید آنها بوده و دادهسازمان

 .ه استها تکمیل شدو بانک اطالعاتی سازمان ثبت با استفاده از آن داده هبرداری استفاده شدسازمان نقشه 1:2000های کما اینکه از نقشه

سدازمان  1394شناسی صورت گیرد. در سدال یک آسیب نیزهای نظارتی انتظار داشتم که در خصوص وضعیت نظارت و فعالیت :آقای رحیمی

دسدتگاه . اما متدولی انتخداب مشداور ای را تهیه و آماده کردمناقصه مستندات ،شرح خدمات مشخص و های مربوطهدطبق استاندار ،امور اراضی

رارداد داشت ق 18که مشاوری طوریبه .صورت نگرفت نیزکار گرفته و توزیع عادالنه دیگری بود که در سامانه خود به صورت خوداظهاری صورت

نداشتند. در خصوص موضوع بعدی که بحث قیمت پایده اسدت، سدازمان امدور اراضدی مکاتبدات نیز و بعضا مشاورهای دیگری حتی یک قرارداد 

که همراه با کمیسیون رفع تداخالت نیز  ما ده پیچی شرح خدمات  برایاما  ؛زیادی با سازمان برنامه بودجه داشت که درخواست اعالم تعرفه شد

در فضای رقابتی که  نود مشاوریخبعضا  ،شده از سمت سازمان امور اراضی یمت پایه اعالمقبودن پایینتعرفه اعالم نشد. در خصوص ، ه استبود

 داد مشدکل حدل شدود.اجدازه نمدی ،شددنکه رقابت بدین مشداوران بدرای برنده ؛شدندکار میانجام  ترین قیمت حاضر بهبا پایین ،آمدپیش می
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بده سدازمان ثبدت ها خروجی پروژه پایلوت داشتیم و  ،هکتاری 3000تا  1000های از پروژهها در تمامی استان نیزهای پایلوت درخصوص پروژه

بده سدوال آقدای جاویدانده در خصدوص اینکده ایدن  آقای رحیمدیپاسخ ) دریافت نشد. آن سازمانکه بازخوردی از  اسناد و امالک ارسال شدند

براسداع  و یک سری ضواب  و شرای  داشتیم ،آنمطابق  .ما سند راهبردی تهیه کردیم (.منفی بود ه؛های پایلوت منجر به صدور سند شدپروژه

هم بدا توجده بده تعدداد کدم نیروهدای دستگاه نظارت اما  .درگیر بودیم به نوعی از ابتدای کار .را به دستور نظارت تهیه کردیمشرح خدمات  آن

ماهانه بدهند  گزارشنداشت. از این رو سازمان امور اراضی به مشاوران تکلیف کرد گه اعتقادی به ادامه کار میدانی در یک مقطع تاریخی خیلی 

برداری هم ارسال شده است. از ها به سازمان نقشهگزارشها به تاخیر دستگاه نظارت اشاره شده است که یک نسخه از این گزارشو در اکثر این 

 این رو اگر آسیب شناسی نظارت صورت پذیرد اتفاق خوبی است.

های تهیه شده منجر به صدور سدند نشدوند مشدکل حدل که طرح شد، تا زمانی که نقشههای پوششی هم ی نقشهموضوع آسیب شناسی هزینه

برداری تهیده شدد و بده ده هزار هکتار از کل اراضی منطقه شهری استان تهران با نظدارت سدازمان نقشده 1:2000شود. به طور مثال نقشه نمی

 سازمان ثبت اسناد و امالک ارسال هم شد.

 نمدوداعدالم  طبق قدانون کشور من به عنوان نماینده نهادهای مدنی باید از مواضع مشاوران دفاع کنم. سازمان برنامه و بودجه نواز:خانم غریب

. امدا متاسدفانه اسدتفاده از آن را در اختیدار کارفرمدا گذاشدتند .د که اتفاق خوبی بدودنبه مناقصه گذاشته نشو ،کارهایی که تعرفه مشخص دارند

و امدهبرداری یدا  نظدر سدازمان برنآیتم استفاده کند و مناقصه برگزار نکند یا مشاور را طبق نظر و نظارت سدازمان نقشده اینتواند از کارفرما می

طرفه و به نفع کارفرماست و مشاور هیچ نقشی در آنهدا نددارد. کارفرمدا این مسائل پیش نیاید. قراردادهای اخیر کامال یک تابودجه انتخاب کند 

در قدراردادی مدثال . ه اسدتاخیرا هم که مشدکالت خیلدی بیشدتر شدد کند و کاری به کیفیت کار ارائه شده ندارد.فق  به قیمت پایین فکر می

مشاور بدا های شرکتها مسائل و مشکالتی است که شود. اینشروع می 1401در سال تازه شود و کار منعقد می 1399با تعرفه سال  1400سال

رحال رشد هستند و حتی تایید دگونه چکه به صورت قار است هاییگسترش روزافزون شرکت دیگر، یکی از مشکالت موجودآنها درگیر هستند. 

شدوند و کارهدای کنند و بعد از اتمام کار هم مفقدود میمنعقد می نیزند و قرارداد اهاما از جای دیگری تایید شد ؛شاوران را نیز ندارندصالحیت م

رد . در مدوبا آنها مواجه اسدت یاز مشکالتی است که بخش خصوص این مواردگیرند. مورد تایید مراجع نظارتی و کارفرما قرار نمی نیزانجام شده 

قدرارداد سدازمان برنامده و وجود داشت که همه بدر اسداع شرکت تعاونی تولید  189و  شرکت سهامی زراعی  92قبال تعداد  های کاداسترنقشه

شد و تاییدیه سدازمان  مهای سازمان برنامه و بودجه کارها انجابرداری نقشه کاداستر تهیه کردند که با تعرفهبودجه و دستورالعمل سازمان نقشه

در مناقصدات بدرای حدل مشدکل الزم اسدت ها کدار را انجدام داد و ها و تعرفهتوان با همان دستورالعملامروز هم می ؛برداری را نیز گرفتندشهنق

 ای که تعرفه دارد اصال مناقصه گذاشتن کار درستی نیست.د و به طور کلی برای رشتهنهای نامتعار  چه باال و چه پایین حذ  شوقیمت

هدای وید ه هدای زیدادی بدرای طرحکنم پروژهباید عدر  .بازارهای سنتی وجود ندارد ی برایدستورالعمل که شددر گزارش بیان پهلوانی:آقای 

انجدام ها و بازآفرینی آثار تاریخی، ساماندهی خود این بازارهدای سدنتی و حتدی مددیریت بحدران، وجود دارد که با هد  بازسازی و مرمت بافت

ضعفی اسدت  ،داردنرهای سنتی وجود ااینکه دستورالعملی برای باز .شودهای زیادی تهیه میکارفرمایی وزارت راه و شهرسازی نقشهبا شود و می

 . برسندد تا به دقت و کیفیت مطلوب نبرداری باششده تحت نظارت سازمان نقشه ههای تهیکه باید برطر  شود و نیاز است نقشه

های کشور مخصوصا شهرهای کوچدک بدا ابالغ شد و با توجه به تحریمی که وجود دارد اکثر نقشه پهساددر خصوص 1400سالدر ستورالعملی د

ی آنالیدن و نیاز اسدت سدامانه نیز های شهریشود و نیاز است دستورالعمل پهساد زودتر به روز رسانی شود. در مورد نقشهپهساد عکسبرداری می

شدود در آن درج برداری تهیده میهایی که در سازمان نقشدهدارد که فق  نقشه رساای بنام برداری سامانهقشهجامعی ایجاد شود. البته سازمان ن

د تدا اگدر نکداری بده آن سدامانه اضدافه شدوبرای جلوگیری از دوباره ،دنشوها نیز تهیه میهایی که در سایر دستگاهکه بهتر است نقشه ؛دنشومی

به اطالعات مورد نظر دسترسی پیدا کند. به طور مثال وزارت راه و شهرسدازی  ،سامانه آنبا استعالم از  ،پایه دارد سازمان یا نهادی نیاز به نقشه



 

 شماره جلسه

70 

 

 صورتجلسه 
 برداریعنوان جلسه:کمیسیون معین شورای عالی نقشه

 

 سازمان نقشه ربداری کشور
 ربداری دبیرخاهن شورای عالي نقشه 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   16/07/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

تواندد می کده تهیه کرده اسدت 1400تا  1399در محدوده زمانی  1:2000های مناطق شهری استان تهران را در مقیاع درصد نقشه 90حدود 

شدود بده دقدت های مختلدف تهیده میهایی که در سازماننقشه ،ها اگر دستورالعمل جامعی باشدتهیه نقشه. در خصوص مورد استفاده قرارگیرد

 کاری جلوگیری شود.کاری و دوبارهرد استفاده قرارگیرد و از موازیهم مونیز ها در سایر دستگاهتواند رسند و میاستاندارد می

هدای موجدود در کشدور پهسادهدا خیلدی فراتدر از ظرفیت ،مشکالتی که برای پدرواز وجدود داردهای موجود و با توجه به تکنولوژی دالور: آقای

اگر ایجاد شود بدرای جلدوگیری  ،شدای که مطرحگذارند و نیاز است ما با تکنولوژی حرکت کنیم. در خصوص سامانهدر اختیار ما میرا اطالعات 

با پهسداد یدا  عکسبرداری هوایی ،که نیاز است مناطقیای از کشور و صورت دورهبه توانمیو کاری بسیار مفید خواهد بود کاری و دوبارهاز موازی

ها و  بایدد ایدن سدامانه را ایجداد کندد کده تمدام وزارتخانده کشدور برداریسدازمان نقشده .های مورد نیاز تهیه شودصورت گرفته و نقشه هواپیما

تمدام  ها بدانقشه ،به شیوه واحد از آن استفاده کنند و سالیانه یا دو سال یک بار ،دهندانجام میصورت موازی کار تهیه نقشه ههایی که بسازمان

روز رسانی شود و بتوانیم هر سال یا هر دو سال یکبار از کدل کشدور نقشده پوششدی ههای متولی تهیه شود و سامانه بنیازها و مالحظات سازمان

 تهیه کنیم.

 پدن قدرار بدود  ،تصدویب شدد 1393قانون جامع حدنگار که در سال  ،محترم سازمان جغرافیایی نمایندهصحبتهای در تایید  :فرخانم بختیاری

دور هم جمع شدیم که بررسی کنیم  چرا این قدانون نتوانسدته بده  1401اما االن ما سال ؛به پایان برسد 1398ساله اجرا شود و در انتهای سال 

بصورت ثبتی مبندا  1405وجود دارد که سرشماری نفوع و مسکن را در سال  ایران ی هم برای مرکز آمارمرحله اجرا گذاشته شود. قانون دیگر

کار انجام نشده است شد که چرا اینباز ما دور هم جمع خواهیمنیز  1407سال  در ،دمطمئنا با توجه به تمامی مشکالتی که وجود دار .اجرا کند

در  پدروژهاینکه مشدخص نیسدت کددام موضوع دیگر . ها یا نقشه ندارند و یا تمایل به ارائه آنها ندارندانرسیم که سازمبه این نتیجه می مجدداو 

موجدود در  های پارسدلینقشدهتوان از اکثدر می، . به طور مثالها تمایلی به ارائه خدماتشان ندارندسازمان همچنین .شودکدام سازمان انجام می

گذاری ها محل درآمدزایی و قدرت است و تمایلی به اشدتراکهای پست استفاده کرد. اما این نقشهآمار و شرکتبنیاد مسکن برای کارهای مرکز 

های مختلدف ها را از سازمانها باشد وارد عمل شده و این نقشهکه باالتر از همه سازمان شاید االن وقت آن است که یک نهادی دارند.وجود آنها 

رای  بوده و فق  مختص کشور ما نیسدت. مدا  نیزقراردهد. این موضوع در سایر کشورهای دنیا  هادستگاه سایراختیار در  و یکسارچه کرده، گرفته

 1976در سدال و در یک تحقیقی که در کل دنیا انجام شد متوجه شدیم این مشکل با کمک نهاد باالتری انجام شد. به طدور مثدال در اسدترالیا 

از رفع اختالفات با افزودن یدک ارزش  پسو  نمودبه روز رسانی  و ریوآهای موجود را جمعباالتری تمام نقشه دیک نها کهاین موضوع اجرا شد 

ای به این قضیه نگاه کندیم و بار بصورت ریشهیک ،های مختلف جمع شدیمها گذاشت. پس امروز که همه سازمانافزوده در اختیار همه سازمان

 . به راه حل و راهکار مناسب برسیم

تواند قیمت مناقصات را براساع استاندارد اجرا کند. در دستور اجرای پدروژه می ،در خصوص قیمت مناقصات اگر کارفرما بخواهد آقای ماجانی:

ارزیابی کیفی رها ودر مرحله اول مشا .ای برگزارکنندها حتما مناقصه را دو مرحلهکردم استاناصرار می کهبودم  افرادییکی از  اینجانبکاداستر 

کده ایدن  ؛دهندد و بدرد تخصصدی دارندد وارد مناقصده شدوندای که کار را کیفی انجام میهای حرفهشرکت ،و فنی شوند و پس از این غربالگری

مناقصده  برنددهشود مسلما شدرکتی حاضر نیستند با قیمت پایین کار کنند. اما وقتی مناقصه از همان ابتدا با هد  مالی برگزار می نیزها شرکت

 SDIکده پدروژه  1380ها از دههکاریدر خصوص بحث موازی برد.که از کیفیت پایینی برخوردار است و از باال به پایین کار را پیش میشود می

رسیده کنم که االن باید به نتیجه برداری برگزارشد و فکر میجلسات متعددی در سازمان نقشه ،ملی از طر  سازمان برنامه و بودجه کلید خورد

و ما نباید دوباره بگوییم که اطالع نداریم  چده کداری کجدا و توسد  چده نهدادی  دبگیرباید ها را کاریجلوی موازینیز بحث پنجره واحد  باشد.

 شود و بعد از گذشت ده سال باید این اطالعات وجود داشته باشد.انجام می

هایی در خصوص تخصیص و واگذاری دلیل بحثه ب کشور و آبخیزداری طبیعیسازمان جغرافیایی، سازمان منابع های نمایندهبا تاکید بر صحبت
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مقیاع دارد. حتی روز و بزرگهای پوششی با  دقت باال، بهها و مراتع نیاز به نقشهها و نگهداری از جنگلها و کاربریاراضی، شناسایی پوشش

 داریم. 1:10000هایی با مقیاع بزرگتر از شود و نیاز به نقشهمقیاع محسوب نمیدیگر برای ما بزرگ ،نیز 1:25000های با مقیاع نقشه

ای که دارد یا یا مصوبهتواند براساع اعتبار خود دستگاه می ،شودهایی که برگزار میمشاوران و مناقصهبه ها در خصوص پرداخت :آقای آریافر

خود همان که آسیب این قراردادها هم به چرا  .قرارداد منعقد نکند ،مشکالت را بگیرد و با مشاورین بدون صالحیت یجلو ،تعرفه موجود

ها با مشاوران قراردادهایی را که دستگاه توانیم در کمیسیون معین،می .شوددچار اختالفات حقوقی و مسائل مالی مینیز گردد و ها برمیدستگاه

راهکار  ،ای شدن مناقصات که طرح شد. موضوع دو مرحلهها دچار چالش نشوندها با شرکتشناسی کرد تا دستگاهآسیب را کنندمنعقد می

 های اجرایی آن بررسی شود.بهتر است سابقه شرکت و پروژه همچنین درستی است.

طرح تفصیلی نیاز به  و  روستایی ،شهری های توسعه شهری اعم از طرح جامع، طرح هادیها برای تهیه طرحشهرداری :وصالآقای سفری

مورد  هکنند و نقشبرداری مراجعه میروز و به هنگام دارند. اما وقتی به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی یا حتی به سازمان نقشههای بهنقشه

دلیل داشتن پهساد با یک شرکت ثبت شده فق  به و نیست حتی شرکت ثبت شده هم  بعضاباالجبار با شرکتی که  ،کنندنظر را دریافت نمی

دنبال اما االن باید ما در این کمیسیون باید کنند. مرتفع میها را شهرداری کنند و در آن مقطع نیازقرارداد منعقد می ،کندهمکاری می

مورد  ،دهدمیبرداشت انجام  کارکه  هادیو ن هر دستگاه که کندها تدوینراهکاری باشیم که مرجعی بتواند استانداردهایی را برای برداشت داده

به اشتراک دیگر نیز ها و مراجع سایر دستگاه با باشد وداشته  اختیار در راها بتواند تمامی این نقشهها هم باشد و این مرجع قبول سایر دستگاه

  کاری جلوگیری شود. کاری و دوبارهبگذارد و از موازی

پیشدنهاد خدوبی  ،ها مددیریت شدودهای سایر دسدتگاهگذاری نقشهاینکه مرکزی وجود داشته باشد که در آن مرکز به اشتراک زاده:آقای زکی

سدازمان  ؛د. بده طدور مثدالنها معطو  نشود و تمامی اطالعات مکدانی بده اشدتراک گذاشدته شدواما باید همین مرحله اول فق  به نقشه ؛ستا

 و مسائل مالی مطرح نشدود و اگدر قدرار اسدت ستفاده کنندآن اها از ی دستگاههمه بگذارد تابه اشتراک  را 1340های دهه عکس ،بردارینقشه

سدال  25باید از طریق دیگری حل شود. در خصوص لیست شهرهای فاقد نقشه پوششی، بازه زمانی بداالی  شودای در این ارتباط دریافت هزینه

ها سدال تهیده حدداقل در لیسدت نقشده تهیه شده در حال حاضر کارآیی الزم را نددارد. قبل بیست سالای که زمان مناسبی نیست. عمال نقشه

 های تهیده نقشده کاداسدترموضوع دیگر اصالح عنوان دسدتورالعملشد که اگر دستگاهی نقشه به روزتری دارد جایگزین شود. ها اعالم مینقشه

 چهدی .باشددمی هایی که با سازمان امور اراضی به عنوان تهیده نقشده کاداسدتر منعقدد کدردهبرداری تهیه کرده و قراردادکه سازمان نقشه است

تواند نقشه کاداستر تهیه کند یا دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل تهیه نقشه کاداستر ارائه دهد که این موضوع در عناوین و دستگاهی نمی

 ها باید تصحیح شود.فهرست

هدا کاریموازی کند و تصمیم بر ایدن اسدت کده جلدویمیخوبی ادامه پیدا با ظرفیت خیلی  ات کمیسیون معیناکنون که جلس :رحیمیآقای 

 98اعالم کندد کده  نیزبرداری رتو انجام ندهند، سازمان نقشهوکه کار اکرد ها مکاتبه همانند سازمان امور اراضی که با همه مدیریت ،گرفته شود

 دیگدر هایبرداری است تا دستگاهتهیه شده توس  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مورد تایید سازمان نقشه منابع طبیعیدرصد کار کاداستر 

 ،های مشاورسساری به شرکت. در خصوص موضوع بروندنها ننمایاین نقشه تهیهمجددا اقدام به  هامنابع طبیعی و آبخیزداری استان کلاتو ادار

کارهدا را بده افدراد فاقدد  ،ها است که بعضا پس از انعقداد قدراردادگری این شرکتنقش واسطه ،ها وجود داردمشکلی که در بعضی از این شرکت

الزم اسدت در ایدن جلسدات در ایدن خصدوص نیدز  .شدودها میموجدب فاقدد اعتبداربودن نقشدهشدود و م بسیار پایین واگذار میاقارصالحیت با 

 شود. اندیشیچاره

حتمدا  معدین در جلسدات آتدی کمیسدیوندهم گیرد. پیشدنهاد مدیبیشدتری صدورت تاملدر خصوص چند موضوع الزم است که  آقای فرنام:
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های مشاور شاید خارج از حوزه صدالحیت کمیسدیون معدین داشته باشیم. همچنین در خصوص قراردادها با شرکتنیز شناسی نظارت را آسیب

 کشور توان به سازمان برنامه و بودجهحداقل می ،به کمیسیون اصل نود ارسال شودشناسی شود و موارد چالش و پیشنهادها اما اگر آسیب ؛باشد

 نیزها فقدان دستورالعمل قرارگیرد. معین در دستور کار کمیسیون نیزکنم این موضوع از این رو پیشنهاد می .برای اصالح فرایندها منعکس کرد

( یک دستورالعمل 9های مشمول ماده )دستگاهباید برای  کاداستر به عنوان متولی کشور است. سازمان ثبت اسناد و امالکموضوع بسیار مهمی 

خواهند نقشه تهیه کنند یا  بده هدر نحدوی هایی که میکند. دستگاهنماید و صرفا اصالح عنوان دستورالعمل مشکلی را حل نمی تدوینمشترک 

 هنوز دچار گمراهی و سردرگمی هستند. ،ای ارائه دهندنقشه

 های سنتی نیز بحث درستی بود که اشاره شد و الزم است طی جلسه سه جموضوع بازارچه

 

آمار  مرکزبرداری، ثبت اسناد و امالک و وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود. موردی هم که نماینده محترم های نقشهای بین سازمانانبه 

ای عمل نکدردن آنهدا ها و جزیرهافزایی دستگاهبرداری درخصوص الزام همکاری و همعالی نقشهنکته مهمی بود که الزم است شورای ،مطرح کرد

ای بده سدایر طدی مصدوبه ،ودشدمی NSDI و SDI همه مواردی را که مربوط به ،تولید نقشهو در مورد بحث تهیه  .تهمیدات الزم را فراهم نماید

 اعالم نماید و اگر دستگاهی همکاری نکرد به کمیسیون اصل نود گزارش گردد.ها دستگاه

ها اقدام به تهیه نقشه کرد. در سال از آن عکس 10بعد از گذشت و یک سری عکسبرداری انجام داد  ،سازمان امور اراضی آقای ابوطالبی:

باید توجه کرد تصویربرداری در سالی صورت گیرد که قرارداد برای و  هحالیکه اطالعات عکس بعد از گذشت این همه سال قابل استناد نبود

 شود.تهیه نقشه آن منعقد می

 1340در دهه ؛  1:55000سازمان جغرافیایی در مقیاع  1330تا به امروز سه دوره تصویربرداری پوششی از کشور انجام شده است. دهه 

. در حال حاضر نمودتصاویر پوششی از کشور را تهیه  1:40000در مقیاع  1380 و 1370و در دهه  1:20000برداری در مقیاع سازمان نقشه

با  1390یک دوره هم سازمان جغرافیایی در دهه  .که قابلیت عکس هوایی را دارند داریم را از کل کشور ما تصاویر پوششی ماهواره اسسات

در مرحله اول شاید به تصاویر پوششی با رزولیشن باال از کل کشور نیازی نباشد. به  تهیه کرد. P5از کل کشور تصاویر  IRS استفاده از ماهواره

میلیون هکتار  25سانتیمتر نیست. کلیه مناطق سکونتگاهی و اراضی کل کشور حدود  20طور مثال در مناطق بیابانی نیازی به تصاویر با دقت 

سال یک بار از این مناطق سکونتگاهی دستگاه متولی تصویربرداری  سههر میلیون هکتار آن اراضی شهری است که اگر  2است که حداکثر 

 .های به روز داشته باشندها شاید نیازی نباشد همه شهرها نقشهروز رسانی نقشهالبته باید درنظر بگیریم برای به .شودمشکالت مرتفع می ،کند

 ،دهدبرای شهرهای کوچکی که تغییر خاصی در آنها رخ نمیکند و میکفایت سه سال یک بار کالن شهر کشور هر  13های نقشهوزرسانی ربه

 .روز نیستنیازی به تهیه نقشه به

را به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه داد اما سازمان  1:2000های نقشه ایماده 6 در قالب طرحیبرداری سازمان نقشه 1399در سال 

از پایه دارای اشکال  هااین نقشه گفت که باید هم های بنیاد مسکندر خصوص عدم دقت نقشه ها ندارد.ن نقشهثبت راسا اعالم کرد نیازی به ای

 شود. نمی متصلمحلی آنها به سیستم فریم ملی  UTM .هستند و محلی نیستند UTMیا سیستم تصویر آنها  .باشندمی

درخواست داریم  معین که از اعضای محترم کمیسیون است تهیه کرده کشور برداریشهری سازمان نقشه 1:2000یک دستورالعمل تهیه نقشه 

عملی لشدهرداری تهدران دسدتورا ،به طور مثدال .های مختلف متفاوت استنیاز دستگاه چرا که ؛بازخورد دهند و این دستورالمل را بررسی کرده

 ویدک نقشده پایده اسدت  ،کنددتهیده می کشدور بدرداریای که سازمان نقشهدر حالیکه نقشه ؛الیه اطالعاتی مورد نیاز دارد 540تهیه کرده که 

 . نمایندوری آود فرختوانند آن را با توجه به نیاز ها میهای اطالعاتی خاص دارد که دستگاهالیه
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اطالعدات و هدم اکندون  .برداری اسدتقابل بهرههم اکنون کرده و  اندازیرا راه SDIایران  سامانهچند سالی است که  کشور بردارینقشه سازمان

 ،برداریتوسد  سدازمان نقشدهها همگدی ایدن نقشده و در این سامانه وجدود دارد تهیه شده اند، 1372از سال  که شهر 1089های رقومی نقشه

سازمان نباشدد.  نظارت ییدیا مورد تاباشد برداری نظارت نکرده ای تهیه کرده باشد که سازمان نقشهاند. ممکن است دستگاهی نقشهنظارت شده

ممکن است سازمان ثبت اسناد و امالک یک نقشه از شهری تهیه کرده باشد که فق  چند الیده اطالعداتی مدورد نیداز خدود را در آن  همچنین

بدرای  ایدران و مرکز آمار کشور برداریدر حال حاضر سازمان نقشه شود.ها هم الزاما نقشه شهری محسوب نمیمشخص کرده باشد که این نقشه

 .خواهد شدشهر نقشه تهیه  80برای در گام نخست کنند و به طور مشترک همکاری می 1405ی سرشماری ثبتی مبنا

شدود و اصدال قابلیدت بده هدیچ وجده پهسداد جدایگزین هواپیمدا نمی ؛باید توجده کندیمنیز کنند در خصوص پهسادها و تصاویری که برداشت می

 .توان از پهساد برای تهیه تصاویر پوششی استفاده کردند و نمیتع با هم نیستصویربرداری این دو قابل قیا

دو دسدته  ،کنیمکاداستر یا بحث نقشده و اطالعدات مکدانی صدحبت مدیراجع به  کههنگامی ؛آقای عابدپور هایصحبتدر تایید  آقای بکتاش:

های پایده کده . در نقشدههای تخصصی و اطالعات توصیفی و حقدوقیو دسته دوم الیه های پوششی و پایهد. یک دسته نقشهنداراطالعات وجود 

های متولی ایدن کدار نیدز مشخص است و سازماننیز تکلیف مشخص است و قانونگذار آن را تعیین کرده است که در حدود قانون جامع حدنگار 

تا پروژه به نتیجه مطلوب  صیص بودجه باید اصالح شودباید وظایف خودشان را انجام دهند. همانطور که بدرستی اشاره شد قوانین مربوط به تخ

شوند و بایدد توسد  همدان دسدتگه محسوب میها دستگاه های تخصصیطبیعتا الیههستند که هایی الیهدر مورد دسته دوم، و موردنظر برسد. 

 تفکیک کنیم. این دو دسته راکه در مباحث کنم از این رو پیشنهاد می. ذیرب  تولید یا به روز رسانی شوند

هسته آن شدکل گرفتده و  ،1401 سال در حال حاضر درو شد شروع 1385از سال ،همانطور که آقای ماجانی اشاره داشتندنیز،  SDI موضوعدر 

اصدال الزم  ،هداکاریها و موازیکاریجلوگیری از دوباره الزم است و برای هادستگاه مشارکت برای تکمیل آن اکنون فق  .سازی شده استپیاده

های تخصصی دست متولیان امر باشدد و ها به عنوان الیهنقشه و کردتوان با معماری توزیع یافته کار مین بلکه جا تجمیع شوها یکنقشه نیست

باشدد.  نیدزتگاه تواند مارکتینگی برای آن دساین موضوع میو حتی  دنبارگذاری گرد SDIدر بستر ای مثل رسا الیه اندکس متادیتا را در سامانه

اما در حال حاضر ایدن امکدان  ؛ال استایده خیلیها رایگان تبادل شود به نظرهای دولتی دادهای داشته باشیم که بین دستگاهمصوبهاگر بتوانیم 

 .خواهند گرفت نظارتی ایراد هایدستگاهطبیعتا  ،نباشددر این خصوص  یا مجوزی قانون زمانی کهفراهم نیست و تا یچ دستگاهی هبرای 

چند نکته  ،مصوبات این جلسهو  بندیعنوان جمعهب ؛ضمن تشکر مجدد بابت شرکت همه عزیزان در مباحثی که صورت گرفت آقای جاویدانه:

و  گردیدهمنجر به صدور سند آیا  انجام شده های پایلوتدر خصوص اینکه پروژه از سوی اینجانب مطرح گردیدکنم. سوالی که می عنوانرا 

های پایلوت از مرحله پرواز تا مرحله شناسی به آن اشاره شده است. پروژه، دقیقا موضوعی است که در گزارش آسیبخیرآقای رحیمی فرمودند 

 .دنکامل انجام شو ربه طو بایدصدور سند 

شوند مجبور می ،دنظر را نداشته باشندنقشه مور ،های متولیشد که اگر دستگاهی برای نقشه مراجعه کند و دستگاه عنوان دیگری نیز وضوعم

بودجه و هر ساله سازمان برنامه  که این خصوص الزم به توضیح است در .منعقد کنندقرارداد نقشه  آنبرای تهیه های ثبت نشده بعضا با شرکت

سساری های خود را بصورت برونقشههای مختلف از این ظرفیت استفاده کنند و نکند تا دستگاهبرداری را ابالغ میشرح خدمات نقشه ،کشور

 .برداری تهیه کنندبا نظارت سازمان نقشهو های مهندسی مشاور ذیصالح های شرکتصالحیت و قابلیت، ظرفیت ،براساع آن دستورالعمل

اگر دستگاهی به گونه نیست که ها ذکر شده است. در نتیجه ایندر قانون و هم در بخشنامههم  نیز برداریموضوع نظارت سازمان نقشه

جغرافیایی نیروهای مسلح و ثبت اسناد و امالک مراجعه کرد و به نقشه مورد نیاز خود دسترسی پیدا نکرد باید  کشور، برداریهای نقشهسازمان

ای باالدستی هکند یا با هر شخصی و شرکتی قراردادی را منعقد کند. این اسناد و دستورالعملتولیدبندی برسد که راسا نقشه به این جمع
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یا  1:10000 ، 1:2000 ، 1:1000،  1:500های با مقیاع ها هم نقشهدهد. حتی برای برداشتکاری را نمیموجود بوده و مجوز چنین

 دستورالعمل وجود دارد. بندی تا تبدیل و ترسیم وگویاسازی زمینیعکسبرداری و مثلث، 1:25000

گیرد ما به تخلفی از سمت مشاورین صورت می ،درچارچوب قوانین شود وبعضا مشاهده میکه هایی و کاستین مشاوریعملکرد در خصوص 

موارد را لحاظ  ،دهندانجام میهای مشاور از شرکت ای کههای دورهعنوان کارفرما باید به امور نظام فنی و اجرایی بازخورد دهیم که در ارزیابی

 کنند.

تا دو هفته آینده  این جلسه؛ صوبهمبه عنوان  .گذاریممی کار کمیسیون معین دستور درح شد را  نظارتی که مطر شناسی دستگاهموضوع آسیب

عالی ارسال نمایند و برداری با آن مواجه بودند به دبیرخانه شورایمشکالتی را که در خصوص نظارت نقشه ،اعضای محترم کمیسیونتمامی 

 اضافه نموده و در جلسه بعدی کمیسیون ارائه شود. نآ موارد خود را به نیز کشور برداریسازمان نقشه

مشکالتی را که در خصوص ها، دستگاهاین است که  درخواست اینجانبکه مطرح شد در خصوص مشکالت قراردادها بود.  نیزموضوع دیگری 

( قانون 9های مرتب  در خصوص عمل به تکلیف ماده )گزارش اقدامات و چالش رابطه باد. در نبه همین منوال بازخورد ده را دنقراردادها داشت

های عضو کمیسیون معین و سایر اعضای مدعو مثل ای در نظر بگیریم که نمایندگان تمامی دستگاهیک مهلت دو هفته ،جامع حدنگار)کاداستر(

حضور نیز که در جلسه  کشور( آبخیزداری منابع طبیعی و و سازمان کشور سازمان امور اراضیتابعه آن)های سازمانو وزارت جهاد کشاورزی 

به دبیرخانه ارسال  های دستگاه مربوطه راگزارش اقدامات و چالش ،نداهکردنارائه  هنوز مکتوب به دبیرخانه شورای گزارش خود را و دارند

تا بتوانیم  ،ها بازخورد دهندظر  دو هفته به این گزارشنیز ها ارسال شود و سایر دستگاه اعضای کمیسیونها برای بقیه نمایند تا این گزارش

 بندی برسیم.به جمع

 ،طور که مستحضرید. همانمطرح گردید های متولیتوس  دستگاهکشور  کل برای پوششی مورد دیگری درخصوص پیشنهاد تهیه نقشه

برداشت و پردازش آن در دستورالعمل مشخص است. در حال  روشو  شهری دستورالعمل خاص خود را دارد که مدل داده 1:2000های نقشه

در  کشور برداریو سازمان نقشه ایران های مورد نیاز سرشماری ثبتی و مبنا، در قالب همکاری مشترکی بین مرکز آمارحاضر طرح تهیه نقشه

عرضه کنند. عالوه بر این در را را که در اختیار دارند  ها اطالعاتیکاری درخواست شد که سایر دستگاهبرای جلوگیری از دوباره ؛حال انجام است

عالوه اطالعات پارسلی ساختمان مالک عمل است. از این رو اگر هشهری ب 1:2000خصوص دستورالعمل طبق توافق با مرکز آمار، دستورالعمل 

. الزم به ارسال شود به دبیرخانه شورا فتهظر  دو ه وجود دارد،ای شهری مالحظه 1:2000در خصوص مدل داده دستورالعمل تهیه نقشه  

های تخصصی خود را به آن اضافه شود و هر دستگاهی داده، استفاده میFrameworkاز آن به عنوان  کهما یک نقشه پایه داریم  ؛توضیح است

 نمایند. منعکس به دبیرخانهشهری هم اگر دوستان بازخوردی دارند حتما  1:2000های کند. از این رو در خصوص نقشهمی

. اول اینکه بعد از پذیردانجام  فرایندچند الزم است  ،( قانون جامع حدنگار که پیگیر بودیم9های مشمول ماده )درخصوص لیست دستگاه 

قانون  های آنها در راستای اجرایهای مشمول در خصوص اقدامات و چالشها از سازمان ثبت اسناد و امالک، با دستگاهت لیست دستگاهفدریا

 بتوانیم شرح خدمات تهیه کنیم و  ها را در خصوص دستورالعمل کاداستر دریافت کنیم تامالحظات دستگاه سسسحدنگار مکاتبه کنیم. 

( قانون جامع 9) های مشمول ماده. با توجه به اینکه لیست دستگاهدستورالعمل مربوطه را ارائه دهد ،سازمان ثبت اسناد و امالک بر آن اساع

ها مالحظاتی را دستگاه و طی دو هفته آینده کندبا اعضای کمیسیون معین مکاتبهدبیرخانه شورا  است، گار هنوز به دبیرخانه شورا نرسیدهحدن

بینند در قالب یک دستورالعمل واحد از سمت سازمان ثبت ( دارند و نیاز می9ها برای اجرای تکالیف ماده )که در خصوص ابهامات یا چالش

 خانه ارسال نمایند.ر، به دبیرا کلیف شودتابالغ شود تا اقدامات مورد نیاز تعیین  آنهااسناد و امالک کشور به 

ی اطالعداتی بده اشدتراک با دوازده هزار الیده (IRANSDI)های مکانیزیرساخت ملی داده ، ژئوپورتالSDIدر خصوص ایجاد پنجره واحد برای 
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استان در کشور به این ژئوپورتال متصل هستند و از جهت فنی محدودیتی در این خصدوص  31ریزی های مدیریت و برنامهگذاشته شده سازمان

سدازمان محصدوالت در حال حاضر موقعیت اندکس تمدام ها است نه بحث های فنی. وجود ندارد. آنچه که االن مورد نیاز است مشارکت دستگاه

نقاط مبنایی در بستر اینترندت قابدل شناسدایی  و های مکانی کشور اعم از عکس، نقشهبه عنوان یکی از بزرگترین منابع داده کشور بردارینقشه

 . کردخواهیمآماده را ها ای برای جلب و مشارکت دستگاهمصوبهنویس پیش ،کمیسیون آتیدر جلسات  نیز SDIاست. در خصوص 

و با در نظرگدرفتن ایدن موضدوع کده  ؛کاداستر است صد در صدی موضوع اتمام توسعه، های ابالغی برنامه هفتمتوجه به اینکه یکی از سیاست با

برنامده  درج در الیحده احکام پیشدنهادی بدرایتدوین موضوع  ؛به موضوع کاداستر متمرکز شده است برداریعالی نقشهشورای کمیسیون معین

نماینددگان حضدور با توجه بده  گردیدطرح شد و پیشنهاد مدر جلسات گذشته نیز  کشور در راستای قانون جامع حدنگار)کاداستر( هفتم توسعه

از تهیه شود و  طرح در الیحه برنامه هفتم توسعه برایاحکام نویس در این جلسات، این پیش مجلس شورای اسالمی محترم کمیسیون اصل نود

که آقای بکتاش ارائه خواهند  هتوس  دبیرخانه صورت گرفت ایپیگیری شود. برهمین اساع اقدامات اولیه نیزو مجلس سمت دولت، قوه قضائیه 

 داد.

برداری است که به صرفا پیشنهاد خود سازمان نقشهتهیه شده فعال نویس پیش نویس تهیه شده اذعان داشت:ضمن تشریح پیش ؛آقای بکتاش

صدرفا در  ،ارسال شده است و منتظر بازخوردهای دوستان هستیم. موادی که اینجا در نظدر گرفتده شدده نیز شورک سازمان ثبت اسناد و امالک

 ها باید به آن اضافه شود.اطالعات توصیفی و اطالعات تخصصی دستگاه، بحث حقوقیموارد مربوط به حوزه نقشه و اطالعات مکانی است و 

 :مصوباتو  یبندجمع

که برای نظارت به  قراردادهاییاند و از سمت کارفرما بالتکلیف مانده کشور برداریسازمان نقشهنظارت مقررشد گزارش قراردادهایی که در  -1

 به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی ارسال گردد. ،نداهبرداری ارسال نشدسازمان نقشه

گیرد، به کمیسیون اصل نودم ( قانون جامع حدنگار صورت می9های مشمول موضوع ماده )که با دستگاه مقررشد رونوشت تمام مکاتباتی -2

 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی ارسال گردد.

تاریخ تا  ،شناسی دستگاه نظارتنظرات خود را در خصوص آسیب کشور، برداریعالی نقشهها و نهادهای عضو شورایمقررشد دستگاه -3

 به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. 28/07/1401

 شناسی نظارت در جلسه آتی کمیسیون معین ارائه گردد.بندی گزارش آسیبمقررشد جمع -4

، به نظام فنی و اجراییهای اجرایی به عنوان کارفرما از سوی دستگاه ،مشاور نهای مهندسیعملکرد شرکت ءسومقررشد در خصوص  -5

 لحاظ گردد.    ،ای عملکرد آنهاهای دورهده شود تا در ارزیابیدا الزم هایبازخورد

 برداری مشکالت مرتب  با قراردادها را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.  عالی نقشهها و نهادهای عضو شورایمقررشد دستگاه -6

های لیست دستگاه کشور سازمان ثبت اسناد و امالک16/06/1401کمیسیون معین به تاریخ  68جلسه  پیرو مصوبه ،مقررشد با قید فوریت -6

 ارسال نماید. برداریانه شورای عالی نقشهخرا به دبیر)کاداستر( ( قانون جامع حدنگار 9مشمول ماده )

 عمل به های مرتب  در خصوصارش اقدامات و چالشگز ،های مدعوو دستگاه برداریعالی نقشههای عضو شورایمقررشد تمامی دستگاه -7

 به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. 30/7/1401تاریخ تا  ( قانون جامع حدنگار)کاداستر( را 9تکلیف ماده )

 ،از دریافتپس  را ( قانون جامع حدنگار)کاداستر(9شمول ماده )ای مهبرداری گزارش اقدامات دستگاهعالی نقشهمقررشد دبیرخانه شورای -8
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 اعضای کمیسیون معین ارسال نماید. سایر برای اظهارنظر به

 30تا  برداری بررسی و نظرات خود راعالی نقشهها و نهادهای عضو شورایتوس  دستگاهشهری  1:2000مدل داده  مقررشد دستورالعمل -9

 د.نبه دبیرخانه شورا ارسال نمای مهرماه

نیازها و مالحظاتی که در اجرای قانون جامع حدنگار)کاداستر( در دستگاه  ،( قانون جامع حدنگار9) های مشمول مادهمقررشد دستگاه -10

 جهت تهیه چارچوبی برای تدوین دستورالعمل کاداستر ارسال نمایند. 25/07/1401تاریخ تا  را نداهمربوط با آن مواجه بود

 .به اشتراک بگذارند (SDIدر پایگاه زیرساخت داده مکانی) سرویسرا در قالب وبهای خود ی نقشهمحدوده ،های اجراییمقررشد دستگاه -11

 برای درج در الیحهنویس احکام مرتب  با کاداستر کشور پیش، 30/06/1401کمیسیون معین به تاریخ  69مقررشد پیرو مصوبه جلسه  -12

برداری کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ان نقشهبا همکاری سازم ؛برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

 تهیه و در جلسه آتی کمیسیون معین ارائه شود.23/07/1401تا تاریخ  های متقاضی،و سایر دستگاه نیروهای مسلح جغرافیایی

وزارت برداری کشور، سازمان نقشهدگان در نشست مشترکی با نماین و موضوع تطبیق سنتیهای های بازارچهموضوع دستورالعملمقررشد  -13

 گردد.  گیری نهاییو تصمیم بررسی کشور اد و امالکنراه و شهرسازی و سازمان ثبت اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شماره جلسه

70 

 

 صورتجلسه 
 برداریعنوان جلسه:کمیسیون معین شورای عالی نقشه

 

 سازمان نقشه ربداری کشور
 ربداری دبیرخاهن شورای عالي نقشه 

 

 برداری کشورسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   16/07/1401 تاریخ 13:00تا  10:00ساعت:

 

 محل امضا
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