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 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 66جلسه  موضوع جلسه:

 حاضرین:

سازمان معاون فنی و تولید اطالعات مکانی )پیمان بکتاشبرداری کشور و رئیس کمیسیون معین(، سازمان نقشه رئیس)علی جاویدانه :انیآقا

)نماینده  حمیدرضا علی بخشی عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه(،)یحیی جمور، دبیر کمیسیون معین(برداری کشور و نقشه

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

 ، مصطفی اسمعیلی) تماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات((نماینده وزارت نفت، محمدرضا نوری)مرکز آمار ایران(

 عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و  نماینده وزارت نیرو(نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، مهنام فالح)نواز)پروین غریب :هاخانم

 برداری(نقشه

نماینده و محمدعلی فالح ) محمود ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه( ،()نماینده وزارت کشوروحید قربانی آقای :غایب

 (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

قضایی کمیسیون اصل  ، حسین فرنام)رئیس اداره(جغرافیایی نیروهای مسلح GNSSهای سیداحمد چشمی)مدیر شبکه ایستگاه: آقایان میهمانان

، ژئوماتیک و حدنگار کمیسیون اصل نود قانون اساسی برداریدالور)مشاور مهندسی نقشه محمودرضا و قانون اساسی مجلس شورای اسالمی( منود

  مجلس شورای اسالمی(

 دستور جلسه:

 کشورفتوگرامتری با پهپاد در  روند اجراییارائه گزارش گروه کاری تدوین  -1

 GNSS گزارش جلسات گروه کاری تخصصیارائه -2

 ارائه گزارش نماینده نهادهای مدنی و غیر دولتی درخصوص ساماندهی نظام های صنفی -3

 برداری و اطالعات مکانیدر نظام مهندسی نقشه المللی بینارائه پیش نویس چارچوب تعامالت  -4

 شرح جلسه:

توسط تدوین روند اجرایی فتوگرامتری با پهپاد در کشور، کاری برداری با ارائه گزارش گروهنقشهعالی شصت و ششمین جلسه کمیسیون معین شورای

ی تامین هاشورابرخی ها بدون درنظر گرفتن صالحیت فنی توسط مجوز به شرکت هایی مانند اعطایچالش ،دبیر کمیسیون آغاز شد. در این گزارش

 ،باشندبندی فتوگرامتری نیز میهای محدود که عمدتا فاقد رتبهبه برخی شرکت فتوگرامتری پهپاد و صدور گواهی عملیات هوایی در حوزه هااستان

ها و گذاری دادهشتراکابه  ینحوه ی دستور دوم جلسه،کاری نیز تشریح گردید. سپس در راستاطرح شد و راهکارهای گروهماز مواردی بود که 

و توافق  کشور رداریبهای سازمان نقشههای دسترسی، برنامه نوسازی ایستگاهها و شعاعطرح جانمایی ایستگاه ،های تعیین موقعیتافزایی شبکههم

 ،در ادامه به اطالع اعضای کمیسیون رسانده شد. ،در خصوص حداکثر پوشش با حداقل ایستگاه کشور صورت گرفته با سازمان ثبت اسناد و امالک

عالی با توجه به مصوبات کمیسیون به اطالع اعضای جلسه و نمایندگان عالی را برای تشکیل جلسه شورایرئیس کمیسیون آمادگی دبیرخانه شورای

ها و هدر رفت منابع کاریحذف موازی منظوربه عنوان شد که جلسه  یی مجلس شورای اسالمی رساند. در ادامهسکمیسیون اصل نود قانون اسا

در کمیسیون و نقش شورای عالی در این خصوص،  و اطالعات مکانی برداریهای حوزه نقشهموضوع بررسی تصمیمات اتخاذ شده ملی در فعالیت ،ملی

عالی دستگاه های اجرایی در شورای اقدامات ملیها و هپروژلزوم بررسی ، این جلسهدر اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسالمی طرح گردیده و 

 برداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.شهنق
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گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسالمی در خصوص نحوه اجرای قانون جامع حدنگار)کاداستر( مصوب  ،سپس آقای فرنام

 یربنایز یک ،قانون جامع حدنگار نمود کهبیان  ویها و سایر موارد مرتبط آن را تشریح کرد. موانع، ایرادات، آسیب نمود ورا ارائه  4/12/1393

کردن عمل یارهیجز لیدلبهوی افزود  .میباشد آنهاها و هندسه نقشه هیته ینحوه و یکی از دالیل آن،نداشته  مناسبی شرفتیپلیکن است  یداریپا

کشور نمود  های توسعهقانون احکام دائمی برنامه( 11)ماده  بیاقدام به تصو شورای اسالمی مجلس ،در اجرای قانون حدنگار و تفسیرهای گوناگون

کشور در حوزه غیرنظامی)از جمله نقشه ها و اطالعات مکانی مورد نیاز کاداستر( و  نقشه دیتول هماهنگی و نظارت بر فهیوظو در این قانون صراحتا، 

امور کشور توسط سازمان  یهکتار نقشه اراض ونیلیم 4 حدود. همچنین  تاکنون شده استمحول  کشور یبردارسازمان نقشهعهده  ربنظارت بر آن، 

ضروری است  ؛روباشد. از اینمی مناسب شرح خدمات وآنها نشان از نبود دستورالعمل صحیح در قراردادها بال استفاده بودن  لیکن ؛تهیه شده اراضی

های الزم االجرا کشور احیا نموده و دستورالعملدر اطالعات مکانی نقشه و سیاستگذار و راهبر تنها جایگاه خود را به عنوان  ،ریابردعالی نقشهشورای

های الزم قبل های شهری و روستایی  باید مشخص گردد و استراتژیتکلیف فرایند تولید نقشه نمود،آقای دالور بیان  ؛را تهیه نماید. در همین راستا

برداری تعیین گردد. همچنین ضروری است در جهت تغییر استانداردهای نظارت به استاندارهای حدنگار اقدام عالی نقشهاز اجرای فرایندها در شورای

 گردد. 

الزم برداری جهت هماهنگی عالی نقشهشورایاصالحی نامه موضوع شرکت نماینده وزارت جهادکشاورزی به صورت مدعو تا ابالغ آیین ،در این جلسه

برداری که جهت ابالغ به عالی نقشهیانامه مصوب شورطبق آیین ،قرار گرفت. در همین راستا آقای جاویدانه بیان کرد اءاعض نیز طرح و مورد توافق

دستورالعمل تهیه  ،اذعان داشت وی. همچنین پیشنهاد شده است عالییشورا ئمنماینده وزرات جهادکشاورزی عضو دا ؛هیات دولت ارسال شده است

دستورالعمل برداری با عنوان های همسان نقشهاز مجموعه دستورالعمل آن، شدهپهپاد و نسخه بازنگری با به روش فتوگرامتری نقشه و اطالعات مکانی

ابالغ شده است. افزون بر  توسط نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ،برداری تهیه شده بودکه توسط سازمان نقشه رفتارسنجی ژئودتیک

در حال نیز های نظارت برداری نیز برای ابالغ به نظام فنی اجرایی کشور ارسال شده و به روز رسانی دستورالعملتعرفه و شرح خدمات نقشهها این

 باشد.انجام می

را شناسی کرده و پیشنهادهایی های بخش خصوصی را آسیبچالش ؛ضمن ارائه گزارش ساماندهی نهادهای صنفی ،نوازخانم غریب ؛جلسهی ادامهدر 

توسط خانم نوروزی تشریح  ،برداری و اطالعات مکانیالمللی در نظام مهندسی نقشهچارچوب تعامالت بین ،ها ارائه داد. درنهایتبهبود چالش به منظور

کارهایی راه ،سی شد و با توجه به وضع موجودهای مختلفی از جمله آموزش، پژوهش و صنعت بررالمللی در حوزهتعامالت بین ینحوه ،شد. در این سند

های ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه و بررسی راهبرداری و اطالعات مکانی در کشور و برای کمک به اعتال و ارتقای سطح علمی و فنی نقشه

تحقیقاتی و تولیدات داخلی و سخت افزاری و نرم افزاری های حمایت از فعالیتهمچنین های ذیربط داخلی و خارجی و ها و گردهماییمجامع، سازمان

 د، ارائه شد.نباشبرداری نیز میعالی نقشهکه جز شرح وظایف شورای

 :مصوباتو  یبندجمع

و درخواست برگزاری جلسه برای  باشد ای با سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت کشور داشتهمکاتبه ،برداریعالی نقشهدبیرخانه شورای شد مقرر -1

 .داشته باشدرا  پذیر از راه دور)پهپاد(های هدایتطرح ساماندهی پرندهبازبینی دستورالعمل شاک)شورای امنیت کشور( در خصوص 

 تمرکز میادین نفتی نیز مد نظر قرار گیرد. GNSS  هایشد در طراحی جانمایی ایستگاه مقرر -2

برداری و اطالعات مکانی؛ از این ها در حوزه مهندسی نقشههای دستگاهکاریها و موازیکاریهماهنگی و اجتناب از دوبارهشد تا به منظور  مقرر -3

ها و های عضو کمیسیون نسبت به ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و یا در دست اقدام از پروژهپس در جلسات کمیسیون معین، یکی از دستگاه
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های ها و طرحبرداری، در جلسات کمیسیون اقدام نمایند تا در خصوص اجرای بهتر پروژههای مرتبط با علوم مهندسی نقشهوزههای ملی حطرح

 عالی نقشه برداری را داشته باشد.ها بوجود آید و سپس قابلیت تصویب در شورایمربوطه، هم افزایی، تعامل و هماهنگی بیشتری بین دستگاه

ی مصوبه فوق، با توصیه نمایندگان محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و برخی اعضای محترم دیگر در راستای اجرا -4

( که در هفته آخر مرداد ماه جاری برگزار خواهد شد، گزارشی از وضعیت 67مقرر گردید تا در جلسه بعدی کمیسیون معین)جلسه حاضر در جلسه، 

شرفت اجرای قانون جامع حدنگار و موانع اجرایی آن توسط نماینده/نمایندگان محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طرح جامع کاداستر و پی

 .گرددارایه

برداری دعوت عالی نقشهکشاورزی به عنوان عضو مدعو، توسط دبیرخانه شورایجهادشد در جلسات آتی کمیسیون معین از نماینده وزارت  مقرر -5

 به عمل آید.

 ،برداریعالی نقشهبرداری و اطالعات مکانی توسط دبیرخانه شورایدر نظام مهندسی نقشه المللیارچوب تعامالت بینهچنویس طرح شد پیش مقرر -6

 ارسال گردد. ربط خودذیبرای اظهار نظر و تکمیل عملکرد دستگاه و نهاد ی کمیسیون به اعضا

 توسط دبیرخانه صورت پذیرد. 1401حداکثر در تابستان  برداریعالی نقشهشورایآتی ریزی الزم جهت تشکیل جلسه نگی و برنامههشد هما مقرر -7

برداری توسط نماینده نهادهای مدنی و نقشهمهندسی ی برداران جهت حضور در بازارکار حرفهدر خصوص آموزش غیر نقشه گزارشیشد  مقرر -8

 ارسال گردد. جهت بررسی قانون اساسی مجلس شورای اسالمی منود غیردولتی تهیه و به کمیسیون اصل

 طرح گردد.مدر کمیسیون معین  ؛بندیپس از جمع کشور برداریهای نظارت سازمان نقشهشد دستورالعمل مقرر -9
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