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 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 67جلسه  موضوع جلسه:

 حاضرین:

عضو حقیقی کمیسیون )یحیی جمور، )دبیر کمیسیون معین(پیمان بکتاشبرداری کشور و رئیس کمیسیون معین(، سازمان نقشه رئیس)علی جاویدانه :انیآقا

نماینده )صاحبعلی فرجی، (معدن و تجارت ،صنعتنماینده وزارت محمد پهلوانی)نماینده وزارت راه و شهرسازی(، رضا قاسمی) هیات علمی دانشگاه(،عضو معین و 

 (و امالک کشور اسنادثبتنماینده سازمان زاده)زکی رضا دیسو  (وزارت نفت

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

  برداری(نقشه عالیرئیس دبیرخانه شوراینوروزی)

سازمان نماینده ، حمید عنایتی )هیات علمی دانشگاه(محمود ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و  ،()نماینده وزارت کشوروحید قربانی :آقایان -ینغایب

 ماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(نمصطفی اسمعیلی)( و جغرافیایی نیروهای مسلح

  (کشور برداری)مدیر آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشهپورسلطانعلی  آقای و (جهاد کشاورزینماینده وزارت )خانم مهسا امینی: انمیهمان

 دستور جلسه:

  گزارش وضعیت طرح جامع کاداستر و پیشرفت اجرای قانون جامع حدنگار و موانع اجرایی آنارائه  -1

 ارائه گزارش جلسات گروه کاری کتابخانه طیفی -2

 شرح جلسه:

نماینده ساازمان توسط ، حدنگار و موانع اجرایی آنپیشرفت اجرای قانون جامع گزارش برداری با ارائه عالی نقشهجلسه کمیسیون معین شورای هفتمینشصت و 

( قاانون 3) و مالک کشور را تشریح کرده و باا اشااره باه مااده اسنادثبتوظایف قانونی سازمان  ،زادهزکی آقای ،آغاز شد. در این گزارش و امالک کشور اسنادثبت

پاس از  نماود،بیاان  ویو امالک کشور جهت اجرای آن تاکید کارد.  اسنادثبتها برای همکاری با سازمان بودن دستگاهحدنگار و تبصره این ماده به ملکفجامع 

 ،باود و تنهاا ساامانه موجاود آنی تعیین موقعیت ارسال تصحیحات های الزم برای انجام آن وجود نداشت و کشور فاقد سامانه یکپارچهزیرساخت ،ابالغ این قانون

برداری ها غیرفعاال یاا در دساترب نبودناد و بعضای از ایساتگاهای تعیاین موقعیات ساازمان نقشاهبرداری بود که تعدادی از ایستگاهسامانه هدی سازمان نقشه

نشاده  روزرسانیبه 1390بود و تا سال  شدهتهیه 1370وجود داشت در دهه  1:25000های پوششی کشور که در مقیاب همچنین نقشه .ندنشده بود روزرسانیبه

برای  طورکلیبهای موجود نبود. بود و برای اراضی کشور هم نقشه شدهتهیهسال قبل از اجرای قانون حدنگار  15تا  10 نیزعمده شهرها  1:2000های بود و نقشه

ای وجود نداشت. همچناین بود که نقشه 1:2000و برای اجرای کاداستر اراضی هم نیاز به نقشه  1:500اجرای کاداستر شهری و روستایی نیاز به نقشه با مقیاب 

 1:25000توفتاو در مقیااب ری اواکشاور دار ساومیکبرای تثبیت اراضی ملی و مستثنیات بود که فقط  1340توفتوهای پوششی دهه رمشکل دیگر مربوط به او

 بود.

عدم  ،و امالک کشور اسنادثبتاز سوی نماینده سازمان  شدهمطرحر عدم تصویربرداری پوششی کشور توسط متولیان امر بود. چالش دیگ ،مشکل دیگر :ادامه داد وی

زاده به مواد آقای زکی ،در ادامه جلسه .ایندها راسا نسبت به تهیه نقشه کاداستر اقدام نمحدنگار بود که موجب شد بعضی از دستگاهجامع ها از قانون اطالع دستگاه

در راستای تهیه نقشه و  1400قانون بودجه سال  20تبصره ب تصویب بند (1)ند ازبود عبارتکرد که این موارد قانونی که نیاز به اصالح و تغییر داشت اشاره 

طرح تامین  عنوانبهاراضی کشاورزی که  خرد شدننامه جلوگیری از آیین ی ازصالح موارداپیشنهاد ( 2)؛تسهیل و تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

لزوم به تنظیم سند رسمی جهت  (3) ؛باشدکه منوط به تصویب در شورای نگهبان می شدهارسالو رفع موانع تولیدات کشاورزی به هیات دولت  غذاییامنیت 

ور حذف شرط وجود اعیانی در زمان صد (5)های فاقد سند رسمی اصالح قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان( 4) ؛پیشگیری از ترویج اسناد عادی
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 .نفر جمعیتهزار 100هزارنفر جمعیت و شهرهای زیر  25اصالح در قانون الحاق موارد به قانون ساماندهی و تولید اراضی مسکن در شهرهای  (6)سند

و صدور  آمار تصویب شامل حدنگار در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تشریح شد که دستاوردهای مستقیمجامع دستاوردهای قانون  ،در قسمت دیگر گزارش

ها بیان شد. دستاوردهای غیرمستقیم هزار نفر جمعیت و سایر دستگاه 25اسناد مالکیت در محدود اراضی ملی، اراضی کشاورزی شهری و روستایی و شهرهای زیر 

 :شدبه موارد زیر اشاره  گردید و در این راستابیان  کشور برداریتوسعه اطالعات مکانی و ارتقای سطح نقشهنیز شامل اجرای قانون جامع حدنگار 

بردار نقشهمهندب هزار 18 از صورت رایگان به بیشو ارائه خدمات به «میشم»به نام  NRTKای آنی شبکه سراسری یکپارچه تعیین موقعیت ماهواره یاندازراه  -1

 .در سراسر کشور

 پوششی با کمک بخش خصوصی صورتبهانجام تصویربرداری هوایی و تهیه اورتوفتو از آنها   -2

های اجرایی در زمینه ها و دستگاهسطح آگاهی مسئولین سازمان باال بردن درسعی و ها نامهبرگزاری سیمنار و همایش و تشکیل جلسات و انعقاد تفاهم -3

 .کاداستر

 .سامانه مدیریت اورتوفتوها اندازیراه -4

 .ارزیابی وضعیت موجود و طراحی نقشه راه استراتژی منظوربهسازی نظام ملی کاداستر انعقاد قرارداد با مراکز دانشگاهی برای مدل -5

  .برداری کشوربا همکاری سازمان نقشه سانتیمتر 5 از بهتربعدی با ابعاد تهیه شهر سهتالش برای  -6

افزار جامع کاداستر،کمبود نیروهای متخصص و عدم عدم تخصیص بودجه در موعد مقرر، عدم وجود نرم ؛حدنگارجامع دالیل ایجاد تاخیر در اجرای قانون  ؛در انتها

 گردید. عنوان ،( قانون جامع حدنگار9ماده ) مشمولهای اجرایی همکاری موثر دستگاه

آقای  بیان کنند. در ادامه شدهارائهرا در خصوص گزارش  آقای جاویدانه از حضار خواست تا نظراتشان و امالک کشور، اسنادثبتپس از گزارش نماینده سازمان 

اجرای مشکالت تمامی اینکه در یک گزارش  .جای بحث و بررسی  بیشتری دارد ،مطرح شد کهمطالبی  نمود:بیان  سازمان ثبت ضمن تشکر از ارائه گزارش ؛بکتاش

 بهتر گفته های دیگرهای سازمانو همکاری هاواقعیت استبهتر و  ای استدور از اخالق حرفه ؛مناسب نیست ،دیگر نسبت داده شود هایکاداستر کشور به سازمان

تک یا در این جلسه یا به صالحدید ریاست تک ،است شدهدادهنسبت  برداری کشوربه سازمان نقشه هشدارایه مشکالتی که در گزارش  :ادامه داد ویشد. می

در گزارش  شدهبیان در پاسخ به عدم وجود نقشه پوششی یا تصویر پوششی کشور ،است. آقای بکتاش بحثقابلدیگری  در جلسه کشور برداریسازمان نقشه

با همکاری ) 1380برای طرح شهرها در دهه نیز  باریکو  1370در دهه  باریک، 1340در دهه  باریکتصویر پوششی کشور  نمود کهبیان  نماینده سازمان ثبت،

به  شدهارائه. همچنین در گزارش است شدهدادهقرار  نیزکه اکثر آنها در اختیار سازمان ثبت  هبرداری صورت گرفت، توسط سازمان نقشه(هاسازمان شهرداری

، به اذعان رطرح حدنگاپیشبرد در  نظارت این سازمان کهدرحالی ه استای نشداشارههیچ  ، متاسفانهبرداری در خصوص نظارتهای گسترده سازمان نقشههمکاری

اندازی سامانه شمیم در سازمان راه شبکه سامانه هدی قبل از ،بیان کرد وی ،. در ادامهه استبسیار نقش مهمی داشت مسئولین وقت و فعلی سازمان ثبت؛

شمیم، منابع برای توسعه  اندازیراهی تخصیص منابع برا جایبهبهتر بود   .انجام نشد و نوسازیتوسعه  مالی، حمایتعدمبرداری وجود داشت که به دلیل نقشه

 گرفت. سامانه هدی صورت می

عدم توجه سازمان  ،مثال طوربهمجلس مغایرت دارد.  90کامال با گزارش کمیسیون اصل  ارایه شده از سوی نماینده سازمان ثبت، گزارش :بیان کرد ،نوازخانم غریب

برداری نشده در تعیین منابع های قانونی بهرههای مالی موجود و ظرفیتهای پوششی و شهری، چالشثبت به منع قانونی آن سازمان در خصوص تهیه و تولید نقشه

 یادی به دلیل عدم توانایی و دانش شده است کههای بسیار زمالی جهت اجرای قانون، عدم استفاده از بخش خصوصی که اخیرا  هم موجب به وجود آمدن پرونده

حدنگار و تمرکز بر تولید نقشه بدون رعایت ضوابط فنی  جامع( قانون 9گیری کافی از ظرفیت ماده )مطرح شد، عدم استفاده و بهره سپاریبرونموضوع  موجب شد

ای نشد و که به آنها اشاره نداز مواردی هست ،نظام جامع اطالعات امالک و حد نگار ازیاندراهدر تهیه نقشه، عدم استفاده بهینه از منابع مالی، عدم توجه کافی به 
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به نظر من  ،شدهدادهگزارشی که  نمود:بیان همچنین نواز خانم غریب شد.شد و به این موارد پاسخ داده میمجلس مطالعه می 90بهتر بود گزارش کمیسیون اصل

برده نیز بیشتر نامکه حتی نقاط قوتی که  شدهگفتهای نشده، فقط نقاط قوت ها هیچ اشارهبرداری بوده و به ضعفمسائل نقشهبه تمام  ثبتنگاه از باالی سازمان 

و با گزارش کمیسیون اصل نود  قرار گیرد موردمطالعهدرخواست داشت این گزارش در اختیار اعضا قرار بگیرد و  نوازخانم غریبنقاط ضعف است تا نقاط قوت. 

بردار و ای پیگیر آن بوده و از طریق جامعه مهندسان مشاور نقشهکه تشکل حرفه سپاریدرونمقایسه گردد و از نماینده ثبت درخواست کردند حتما به مسئله 

های اطالعات مکانی نیاز به گذراندن دورهک تخصص بوده و یبرداری نقشه چراکه ؛است، توجه گردد سپاریبرونشود و خالف قانون پیگیری می 90کمیسیون اصل

 برداری کرد.توان کار نقشههای دستی نمیGPS صرفا با آموزش طول یا آموزش کار با  چندساعتههای تر و دانشگاهی دارد و در دورهخیلی طوالنی

 کاداستر مصوب شدهجامع که قانون  1393از سال  که حالبااین و اشاره نمود: کردبیانعدم وجود شورای راهبری کاداستر در کشور را خانم امینی عمده مشکل 

اوقاف و هم تمامی سازمان ، وزارت نیرو، و شهرسازی وزارت راه ازجملهنقش دارند هایی که در امر کاداستر تمامی دستگاه شاملشورای راهبری کاداستر  ،است

این شورا تشکیل نشود قطعا کاداستر به سرانجامی نخواهید رسید. موضوع   کهمادامیباشند و  حضورداشتهاین شورا  باید در ؛ملکی دارند هرحالبههایی که  دستگاه

طبیعی و هر چه در کاداستر کشاورزی و چه در کاداستر منابع ،های مشخص هست که دستورالعمل مدونی تا االن وجود نداشتهبعدی عدم وجود دستورالعمل

سعی شد شرح  ،ای که به سازمان امور اراضی محول شده بودطبق وظیفه ،برد. در کاداستر اراضی کشاورزییقه  خود این کار را پیش میبا سبک و سل سازمان

زمان با  این موضوع مواجه شدیم که در سا شدهمیباید منجر به صدور سند  کهاکنون برداری و سازمان ثبت تدوین گردد اما خدمات با همکاری سازمان نقشه

نگار هم به آن اشاره شد. از این رو واقعا مشخص نیست هدف قانون حد شدهارائهو امالک سه مرحله جانمایی، تثبیت و صدور سند وجود که در گزارش  اسنادثبت

شود. اگر هدف فقط تثبیت است راه و مسیر برای ما مشخص می آنچون اگر هدف را مشخص کنیم متناسب با  ؟تثبیت، جانمایی یا صدور سند  .چه چیزی است

کنیم که به یعنی ما نقشه تولید می ،توان انجام داد. ولی اگر واقعا هدف صدور سند هستبرداری از تمامی امالک و جانمایی در سامانه ثبت میکه صرفا با نقشه

 گیرد. ها هم یک کار بیهوده است که انجام مید که بحث تهیه نقشهآنقدر موانع زیاد برای صدور سند وجود دار ؛صدور سند برسیم

در حوزه ملی  و کاداستر در حوزه کشاورزی کاداستر . در بحث نقشهبودها در کشور عدم وجود زیرساخت نماینده سازمان امور اراضی،از سوی  شدهطرحبعدی  بحث

ها تمامی دستگاه ،افتدبرداری اتفاق میکه در بحث نقشه ناهماهنگیکاری و اما به دلیل موازی .ستنیاز ا موجودو اورتوفتوهای وضع  1340اورتوفتوهای دهه 

چه دستگاهی باید دستورالعمل استاندارد آماده کند.  ؛توفتو تهیه کندرچه کسی باید او ؛ها را باید کدام سازمان تحویل دهدسردرگم هستند. مشخص نیست عکس

افتد متاسفانه دانش ما از آنچه که در اجرا اتفاق می .استفاده شود برداری کشورو شورای عالی نقشهین است که از ظرفیت این کمیسیون از این رو حدقل انتظار ا

گرید یک و دو  دارایها با استفاده از ظرفیت مهندسین مشاور نقشه اکنونهم. کندبرداری پیشرفت مینقشهمهندسی در حوزه  روز بهخیلی فاصله دارد و دانش روز 

برد. ها ایراد گرفته و زیر سوال مینقشهاز میسیون اصل نود کاما  ؛ها را نظارت کردهشور نقشهقانونی کباالترین مرجع  عنوانبهبرداری ، سازمان نقشهشدهتهیهسه 

به هیچ دردی  هاشود که این نقشهرود و گفته میسوال میکشور زیر های کلکل نقشه ،توسط مشاور که ایراد داشته است شدهتهیهچگونه با چند تا نقشه 

نبوده، موضوع تشخیص مالکیت بود که آن هم بدون دستورالعمل نظارتی مشخص صرفا با  هانقشهدقت و هندسه  موضوعها هم حتی در مورد آن نقشه !خوردنمی

از ظرفیت مهندسین مشاور در کشور و  بلکه ؛است ها را تهیه نکردهنقشهراسا که  جهاد کشاورزیادعای کشاورزان و بر اساب سلیقه شخصی بوده است. وزارت 

های مختلفی برای گرفتن سند اراضی کشاورزی و کال هر سند دیگری در کشور وجود دارد. حتی راه اکنونهماست.  شدهاستفاده کشور برداریسازمان نقشهنظارت 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی از دادگاه و طبق  ،استاندارد و دستورالعملی برای تهیه آن وجود داشته با یک کروکی که نه مقیاب آن مشخص هست و نه

 .گرفتتوان سند می ،های فاقد سند رسمیو ساختمان

مگر دهه  چه نیازی به پرواز وجود دارد؟. االن شودشود موضوع تهیه نقشه و پرواز دوباره مطرح ها موجب میکاریهمین موازی نمود:بیان  خانم امینیدر ادامه 

ده سال بعد دوباره پرواز انجام بگیرد. مگر و  1400چه نیازی دارد در سال دیگر درصد از اراضی کشور را پرواز نکرد؟  90برداری تقریبا سازمان نقشه 1390

یا هر متولی دیگر  اسنادثبتکلی در بحث کاداستر تا زمانی که سازمان طوربهکاری بسیار زیاد است و  ها استفاده کرد؟ متاسفانه موازیتوان از همان عکسنمی

 امور خیریهما به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. تا زمانی که  اراضی وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و  ،هدف صدور سند را مشخص نکرده باشد
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 اراضی ملی دارای سند شدند 1397دارای سند گردند و اگر واقعا سال  و باید اراضی ملی اول تعیین تکلیف د.شومشخص و دارای سند نگردد، مشکالت مرتفع نمی

جلوگیری  نیزخواری مینزآنها و  خریدوفروشکجای این کشور جز اراضی ملی هست تا از  چه ایرادی دارد این اسناد در سامانه قرار گیرند تا همه مردم ببینند

 !گردد. ما از آخر به ابتدا شروع کردیمرسد به اراضی اشخاص که کاداستر شهری و کاداستر روستایی مطرح مینوبت می آنسازی. بعد از ی شفافشود. کاداستر یعن

منجر به صدور سند  کدامهیچبرداری کردیم و موقع صدور سند مشخص شد در اراضی ملی، یا در اراضی  دولتی قرار دارند که اول تمامی اراضی کشاورزی را نقشه

مادگی استفاده از آ جهاد کشاورزیو وزارت  وداستفاده ش حتما بردارینقشهمعین شورای عالی  درخواست کرد از ظرفیت کمیسیونهمچنین  وینخواهد شد. 

جهاد بردار به تشخیص وزارت دسین نقشهمهنحذف  ،نامه چهارجانبهدر تفاهم .ها را نیز داردفعالیت سپاریبرونظرفیت مهندسین مشاور دارای صالحیت برای 

در حوزه کارهای حقوقی و کارهای توصیفی از  جهاد کشاورزیوزارت  و کرده استحذف را  بردارنقشهالزام مهندسین و امالک  اسنادثبتنبوده، سازمان  کشاورزی

صاحب  تاکید بر این هست که کار توسط  بخش خصوصی ،ه نقشهاما در موضوع تهی ؛کندسازمان نظام مهندسی و نظام صنفی کشاورزی استفاده میی همکار

 انجام شود.   برداری کشورصالحیت تحت نظارت سازمان نقشه

ای وجود دارد و چگونه در ها در چه سامانههای برداشت شده و خروجیالیه :ازجمله امالک سواالتی طرح کرد و اسنادثبتهای اداره  در مورد خروجی ؛آقای پهلوانی

مورد کاداستر سازی در بحث شفافبه  ،در ادامه ویها بتوان دسترسی داشت؟ باید استعالمی گرفته شود تا به تصاویر و الیهآیا گیرد؟ها قرار میاختیار سایر دستگاه

توانند اراضی و امالکی که ها میی دستگاههانماینده ،اگر مشخص باشد کدام اراضی و امالک هر دستگاه تثبیت و دارای سند شده است :اذعان داشتو تاکید کرده 

نظر بهتر است و حتی به ه ب ،سازی در این زمینه وجود داشته باشدیعنی این ارتباطات اگر بیشتر باشد و شفاف .هنوز منجر به صدور سند نشده را پیگیری کنند

 کند.برای پیشبرد کار کمک می نیزسازمان ثبت 

د نشوهایی که با مبالغ پایین تهیه میبسیار پایین است و در خصوص نقشه ی اراضیهاادمبلغ قرارد :توضیح داد ،های اعضادر تکمیل صحبت نوازخانم غریبمجددا 

ادامه  وی دارند.نرد نشده بلکه سازمان ثبت هم برای صدور سند آنها را تایید نکرد چون دقت کافی  90ها تنها توسط کمیسیون  اصل بارها مکاتبه شده و این نقشه

بعضی  ،چون رقم قراردادها پایین بود لیکن ؛برداری و تعرفه مصوب وجود داشتت سازمان نقشهر، نظاکشور وبودجهبرنامههای مصوب سازمان دستورالعمل :داد

 عدم تشکیل جلسات شورای عالی رامشکل اصلی  وی. مالی شدید برخوردندهای بن بستکه آنها هم به  شدندهای تازه تاسیس حاضر به همکاری شرکت

 های قبل دانست. در سالو کمیسیون معین  بردارینقشه

 ،سوال استاست و جای  جهاد کشاورزی وزارتاراضی ملی و اراضی کشاورزی متعلق به  ،درصد اراضی کشور 90 :بیان کرد شدهطرحدر پاسخ موارد  ،خانم امینی

 ویباشیم.  حضورداشتهشود که می دعوتاز ما به بعد کمیسیون معین  67کمیسیون حضور ندارد و از جلسه  در این شورا و جهاد کشاورزیچگونه نماینده 

همه  :ادامه داد وی همچنیناختصاص داده شود.  ،گرفته در بخش کاداستر کشاورزیبه گزارش کاملی از اقدامات صورتکمیسیون  درخواست کرد که جلسه بعدی

ها قیمت اما متاسفانه خود شرکت ؛بارها مناقصات برگزارشده و قیمت تعیین نشده کار کاداستر کشاورزی همکاری داشتند و بارها وهای مشاور گرید یک در شرکت

تر مکتوب درخواست ارائه تعرفه برای کاداس صورتبه کشور وبودجهبرنامهنیز به این وضع معترض بوده و از سازمان  جهاد کشاورزیت رآورند. وزارا پایین می

جهاد وزارت  اندازهبهتا امروز هیچ نهاد دیگری که  ؛باشدکشاورزی نمود که پاسخی دریافت نکرده است. موضوع عالوه بر تهیه نقشه، بحث حقوقی نیز میاراضی

برداری با جامعه نقشهرفت میانتظار . دیده نشده استبرداری نقشهمهندسان هیچ حمایتی از جامعه اما  ؛است برداری حمایت نکردهاز صنف نقشه کشاورزی

به این مورد ورود  وبودجهبرنامهمتاسفانه نه سازمان  نماید که برخورد ،هایی که گرید یک و دو و سه دارند و یک طرح ملی را در کل کشور به سخره گرفتندشرکت

  .بردار کشورکند نه جامعه مهندسان نقشهمی

اما در  ؛قرار گیرند مورداستفادهتوانند می انها در جایگاه خودشاین نقشه ؛خورندنمیها به هیچ دردی در اداره ثبت گفته نشده نقشه :توضیح دادزاده زکیآقای 

 نیز د بخش خصوصیدر مور قابل استفاده نباشند به معنی رد آنها نیست. هرجاییاگر به هر دلیلی و ها حرمت دارند حوزه کار ثبت قابلیت استفاده را ندارند. نقشه

شود. همکاری با بخش خصوصی است و اعتقاد ما این است که اگر بخش خصوصی کنار بخش دولتی باشد باعث تقویت بخش دولتی می ،سیاست سازمان ثبت

تولید شود یک سازمانی هم نقشه برداری کشور نظارت شود. اما نمیبودن توسط سازمان نقشه یکدستهای ثبت به دلیل همچنین تمام تالش ما این است که نقشه
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های دیگر باشد و سازمان ثبت یا سازمان تواندمیکارفرما  ؛اش نظارت استبرداری وظیفهشود. سازمان نقشهچون منجر به پیچیدگی می نظارت کندو هم  کند

شود و هایی که میدر خصوص تصویربرداری .خوردکل برمیحتما با مش ،و هم نظارت تولید کندخصوصی هم مجری تولید نقشه باشد. اگر یک سازمانی هم بخش 

هر منطقه که پرواز در آن صورت تصویر  نمود:بیان  ویها هم سامانه در خصوص. دریافت کند تواندمی شود، هر دستگاهی درخواست بدهداورتوهایی که تهیه می

 . قرارگیری تواندمیها سرویس در اختیار سایر دستگاه رتصوبهگرفته شود در سامانه موجود است و قابلیت تهیه نقشه را دارد و 

که گزارش خیلی مورد رضایت  داردنشان از این  ،های چالشی که در جلسه صورت گرفتصحبت نمود:بیان ویدئوکنفرانس( صورتبه) ؛جمورآقای  ،جلسه یدر ادامه

کنم که و بطور خاص در اداره کل کاداستر تشکر می اسنادثبتزاده و دوستانشان در سازمان زکیبا این اوصاف از آقای  . بندهها نیستبرخی از دوستان و وزارتخانه

اگر در هر مقوله  ،هرحالبهاما  .دادن کاداستر در کشور داریمهایی را برای نشانقل ما امروز نمونهاو حد دادهرخو اتفاقات مثبتی  شدهبرداشتهقدمی  هرحالبه

بعد از اشاره به چند موضوع  ویدهد. رخ می ومرجیهرجو  چه فاجعه ،ستگاهی بخواهد نیاز خودش در آن حوزه تخصصی را برطرف کندتخصصی و راهبردی هر د

باید همسو و  ،کنند و تصمیماتی که قراراست گرفته شودبرداری صحبت میبرداری هم اعضای این جلسه در سایه چتر نقشهدر مقوله نقشه :مشابه دیگر ادامه داد

ولو به بهانه اینکه از دیدگاه آن دستگاه، دستگاه مادر یا دستگاه دیگر وظیفه خودش را به خوبی انجام نداده  ؛نیاز خودشبرای رفع همگرا باشد. اینکه هر دستگاهی 

کل کاداستر سازمان ثبت، بدون داشتن فاق افتاد که  ادارهنمونه آن در سازمان ثبت اتکه  ؛برداری نماید، اقدام به انجام عملیات نقشهنداده یا به موقع انجام

 برداریو سازمان نقشه وبودجهبرنامهاز سازمان  ،این کار جایبهکند. پس بهتر بود ایجاد مشکل می  ؛گیرد بر عهدهبرداری را هایی از نقشههای الزم بخشساختزیر

اما منظورم  ،چه زمان این موضوع گذشته است گر .کردهای تعیین موقعیت آنی را طلب میو ایستگاه ازیموردنکرد و زیرساخت و هر متولی دیگر مطالبه می کشور

من  نیز اکنونهممتاسفانه  :اذعان داشت جمور آقای تالش بر این باشد که در مسیر درستش قرار بگیرد.اگر هم شده،  و رفته نشودکه راه به اشتباه  استاین 

ه ب ،که  صحبت شد یاگونهبه ،اولویت و ارجحیت دارد. در مقوله کاداستر کشورهمچنان روحیه تالش برای اهداف سازمانی بر تالش به اهداف ملی  ،کنمیماحساب 

وقعیت و حفظ و برداری اعم از تهیه نقشه، تهیه تصویر، تعیین مصرف مسائل نقشه ،ازیموردنهای رسد بیشترین فعالیت یا شاید بیشترین حجم بودجهنظر می

موارد نیست و این سازمان وقت و بودجه خود را صرف انعقاد قرارداد با این  اسنادثبتشرح وظایف اصلی سازمان  کهدرحالیشود. ها مینگهداری زیرساخت

نظارت و حفظ شبکه مختصات کرده است. در حالیکه تمرکز سازمان ثبت باید بر روی بحث حدود امالک، حدود قطعات مالکیت آنها و  ،جهت کنترل هادانشگاه

شود و اجازه  شتهبودجه گذا برای اختصاص صحیح گذاریهدف کشور، وبودجهبرنامهدر سازمان  ؛هاموضوع حدنگاری باشد. پس بهتر است حسب وظایف سازمان

هم  متولیهای غیرنظامی هست و البته بیشتر منظور فعالیت .برداری در کشور تحت حاکمیت یک سازمان مادر باشدهای ملی نقشهود مجموعه ماموریتداده ش

ای جزیره رتصوبهبرداری کشور مطالبه شود. نقصی یا کسری وجود دارد از سازمان نقشه ،و اگر هم کمبودی (برداری کشورسازمان نقشه)طبیعتا مشخص هست

گذار مدتی که موردنظر قانون آنگرفته یا تاخیرهای زیادی که نسبت به که صورت هاییتعللای جز مشکالتی که اشاره شد، آورده ،کارکردن و متفرق کارکردن

های مجدد صورت کاری و هزینهموازی کاری،دوباره ؛ بلکهشودجویی نمیصرفه تنهانهبه این صورت هست که  نیز. در بحث صرف هزینه نخواهد داشت ،بوده

در حوزه کاربردی  طور خاصبهبرداری و تحول خیلی مثبت و قابل قبولی در کشور در حوزه نقشه تواندمی ،شود نظر گرفتههمگرا در  صورتبهگیرد که اگر همه می

بررسی و ارائه  منظوربهای یک کمیته است، دادهرخهایی که چالششود در خصوص مشکالت و پیشنهاد میلذا  .گیردهای کاداستر صورتبرای تهیه نقشه

کمیسیون معین را به سمتی هدایت کند که دستاورد آن این باشد که در این کمیسیون در شده بندی مشکالت طرحراهکارهای الزم تشکیل شود و جمع

سازمان  یگر یمتولبرداری و حاکمیت با هایش را از بخش نقشهود برگردد و خواستهکاداستر به همان ماموریت اصلی خ تا و تجمیع گردد شدهمشخصها ماموریت

 برداری درخواست نماید. نقشه

عالی شورای نامهدر نسخه بازنگری شده آئین جهاد کشاورزیعضویت وزارت  نمود:بیان  هاضمن تشکر از مشارکت اعضا در بحث ؛جلسه آقای جاویدانه یدر ادامه

پیگیری برای اخذ مصوبه جدید نیز از هیات وزیران صورت  ،مصوبه هیات وزیران داشت ،عالینامه شورایو با توجه به اینکه ساختار و آئین مصوب شدبرداری نقشه

ابالغ  شدن یطوالنبه دلیل  ،معین کمیسیون 66در جلسه  رونیازا ؛باشدبرای ارایه به هیات دولت می کشور وبودجهبرنامهگرفته است و این مصوبه هنوز در سازمان 

الخصوص در موضوعات عضو مهمان در جلسات کمیسیون معین دعوت شود. علی عنوانبهجهاد کشاورزی از  جدید نامهنیآئتا تصویب  تصمیم گرفته شد ،مصوبه
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در جلسات دلیل اینکه  . همچنینکندکلیدی را ایفا می نقش اصلی و ،طبیعی و چه از باب امور اراضیچه از باب منابع جهاد کشاورزیمربوط به کاداستر که 

 ها بود.برای مشخص شدن همین آسیب ،برداری دستگاه خود را ارائه دهندهای ملی نقشهها طرحمعین بنا را بر این گذاشتیم که دستگاهکمیسیون

( کشور بردارینقشهو سازمان  و امالک کشور اسنادثبتسازمان کشور،  که ما)سازمان امور اراضی هستید همه اعضا در جریان مشکالتی :اذعان داشت جاویدانه آقای

به موضوع ورود داشته باشد که هنوز هم مواردی برطرف نشده است و 1400از زمستان  90کمیسیون اصل  ،شد آن موجبو در موضوع کاداستر با آن مواجه بودیم 

عالی استفاده شود و ها در حوزه نقشه و اطالعات مکانی انجام دهند، از ظرفیت شورایملی که قرار است دستگاه یهاطرحر بهتر است از این به بعد حداقل د

 و مکتوب رسمی طوربه ،شدهگزارش ارائه که ثبت درخواست کردسازمان همچنین از نماینده وی هماهنگی الزم صورت گیرد که شاهد این اتفاقات مجدد نباشیم. 

ارسال گردد تا سایر اعضا در صورت نیاز و صالحدید در خصوص  بیشتر اظهارنظرجهت  جهت ارائه به اعضای کمیسیون معینداری برعالی نقشهیرخانه شورایبه دب

و با توجه به  شدهشروعها برداری دستگاههای ملی نقشهپروژه در خصوصپاسخ رسمی دهند. همچنین با توجه به روندی که در کمیسیون معین  شدهبیانموارد 

 امور اراضی را داشته باشیم. کاداستر در خصوص موضوع  جهاد کشاورزیاقدامات وزارت گزارش  ،ارتباط موضوعی در جلسه بعد کمیسیون

در جایگاه نماینده سازمان  امردهک یسع ،ماهداشت بر عهدهدر این مدت که مسئولیت اداره کمیسیون معین را   :اظهار داشتی بیانات خود در ادامه آقای جاویدانه

. لیکن در خصوص گزارش بر عهده داشته باشم ،بین بخشی که در کمیسیون معین اقتضا دارد را کنندههماهنگ نقش ظاهر نشوم و بیشتر کشور بردارینقشه

یک وی ادامه داد: . کشور نیز نکاتی را مطرح نمایم بردارینقشهو امالک کشور، ضروری است از جایگاه رئیس سازمان  اسنادثبتاز سوی نماینده سازمان  شدهمطرح

برای تهیه  1340دهه  20000های بعضی هم یک مقدار از دایره انصاف خارج بود. در خصوص تحویل عکس .خیلی مطابق واقع نبود ،شد عنوانسری از مواردی که 

برداری به سازمان امور اراضی تحویل داده شد. باتوجه به اینکه کل این توسط سازمان نقشه 1397ها در سال ارتوفتو، الزم به توضیح است صد هزار فریم این عکس

و این به مراتب بیشتر از است  شدهدادهبه سازمان امور ارضی تحویل  ،دنشورا شامل می از کل کشوردرصد و اراضی حدود ده  باشدمی قطعهها چهارصد هزار عکس

تحت نظارت سازمان  ؛کاریزمان مقرر بود، برای جلوگیری از دوباره آنباشد. در توفتو از محدوده امور اراضی و حواشی آن میربرای تهیه او آن سازماننیاز 

استفاده  شدهتهیهفتوهای رتوورتوفتو نیازداشت از همان اوو اگر دستگاه دیگری نیز به ا شوداستفاده  فتورتووها برای تهیه ااز آن عکس ،و کنترل کیفیت بردارینقشه

رتوفتوهای سازمان وتهیه ا خصوصدر  ها محقق نشد.های روسای وقت دستگاهاما به هر دلیل با توجه به کمبود منابعی که در آن زمان وجود داشت یا سیاست کند.

کل ناظر تعیین نشده بود و اگر سازمان بازرسی  عنوانبهاری بردسازمان نقشه ،در قراردادی که منعقد شد ،ثبت، علیرغم تمام تاکیدات قبلی که صورت گرفته بود

بندی که بین رئیس وقت سازمان همچنین بر اساب برنامه زمان کماکان تکلیف نظارت این قراردادها مشخص نبود.کرد، کشور به این موضوع  ورود نمی

شود که اجرای این میبیان  اکنونتحویل شد. اینکه  کامال ی هوایی مذکورهاعکس ؛برداری و معاون امالک وقت سازمان ثبت در سازمان بازرسی صورت گرفتنقشه

جلسات مکرری با  ،نبودن روند اجرابرداری به دلیل مشخصسازمان نقشه ،خارج از انصاف است. عالوه بر این ،ها تاخیر داشتهعکسکامل  پروژه به دلیل عدم تحویل

 امکان پذیر نیست. ،قرارداد ها در مدت فتواورتواین  هیه تاین  ن داشت کهاذعا نیزمجری برگزار نمود و خود مجری 

در کشور که هدف  CORSسابقه ایجاد شبکه  ؛همه اعضا مطلع هستند ،گردیدشمیم و هدی که مطرح های سامانهموضوع  در خصوص :ادامه داد جاویدانه آقای

داشت و  تصحیحارسال  ،با استفاده از این زیرساختتوان مطرح شد که می 1389باشد. سپس سال از زلزله بم می پس 1383مربوط به سال  ،ژئودینامیک بود

حل اما راه .باشدبودند و بعضاً امکان برقراری ارتباط شبکه پایداری مستقیم نداشتند، صحیح میها مستعمل شده. البته اینکه گیرندهگردیداندازی سامانه هدی راه

یک هزینه مضاعف کرده و کاری موازی انجام دهند که  وبودجهبرنامهبرداری و چه سازمان نقشهدر سازمان ثبت و چه در سازمان قت چه این نبود که مدیران و

ی کیلومترصد ایستگاه در فاصله کمتر از بیست حدود  تا برقرار شوددر کشاکش باشند که حداقل همپوشانی  یکدیگرهنوز این دو سازمان با  ،بعد ده سال اکنونهم

گرفت و مشکالت هماهنگی کافی صورت می ،اگر همان موقع .منابع کشور است هدر رفتکاری و وجود نداشته باشد. این موضوع مصداق بارزی از دوباره  یکدیگر

مطمئناً توان فنی در  .ها قرار بگیردتوانست در اختیار سایر دستگاهمی هدی شبکه ،شدبرداری اعم از کمبود منابع یا هر موضوع دیگر تامین میسازمان نقشه

نیز  االننیهمکما اینکه تا  ؛دهدشمیم کرد را نتواند انجامسامانه اندازی ثبت در راهسازمان آنقدر محدود نبود که توان انجام کاری که  کشور برداریسازمان نقشه

مسئله فریم مختصاتی کشور توسط  نمود:بیان  خود یهاصحبتدر تکمیل  ویتوان نادیده گرفت. شمیم نمی اندازیراهرا در  بردارینقشهحمایت فنی سازمان 
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یا  ،امسال منطبق شود  WGS84بیست سال پیش با  WGS84که نموداینکه بتوان تغییرات ژئودینامیکی را در فریم به نحوی اعمال و  شدهحل برداریسازمان نقشه

   .برداری حل شددر سازمان نقشه،  IRG2016مسئله  

برداری که شناسی سازمان نقشهای که االن در خصوص مشکالت مربوط کاداستر اراضی با آن مواجه هستیم و در گزارش آسیبیک نکته :آقای جاویدانه توضیح داد

 مشخص نیست.  مالکیت مرزفقدان دستورالعمل است که موضوع مالکیت و تشخیص  تشریح شده، نیز  به کمیسیون اصل نود ارائه شد

برداری عالی نقشهدر شورایاز فضا و ظرفیتی که  باید ،نگری داشته باشیمکنیم نگاه بخشیبدون اینکه بخواهیم سعیما اکنون  :آقای جاویدانه اذعان داشت ،در انتها

کارشناب، از  عنوانبه اما ؛همدیگر را قضاوت یا محکوم کنیمصورت بگیرد. اینجا دادگاه نیست که بخواهیم  هابین دستگاه استفاده کنیم و هماهنگی ،آمده به وجود

و به  کنیم طرحشود را در حضور همدیگر یگر مطرح مییکدهای کارشناسی که در غیاب بحثکرد و استفاده حل مسئله باهدفتوان می ،این ظرفیت بوجودآمده

 . برسیم موردتوافق حلراه

 اکنونهمبا اشاره به اینکه کتابخانه طیفی  ویکاری کتابخانه طیفی ارائه داد. گروه ی را ازگزارشآقای بکتاش  و در خصوص دیگر دستور کار جلسه، جلسهانتهای در 

بر اهمیت  ؛جا رجوع کننددانند باید به کمشخصاً نمی ،ای در این خصوص داشته باشندنفعان و کاربران بخواهند خواستهمتولی خاصی در کشور ندارد و اینکه ذی

طبق  که بیان کرد ویرا به اطالع اعضای کمیسیون رساند. مربوطه کاری وهردر جلسات گ اتخاذشدهموضوع تاکید کرد. سپس گزارش اقدامات و تصمیمات این 

در  ایران باشد و با توجه به سابقه سازمان فضاییمیدر دستور کار ها و استانداردهای کتابخانه طیفی تعیین متولی و سپس بازنگری دستورالعمل ،توافق اولیه اعضا

تا  گیرند یا خیرتولیت این کار را بر عهده میآیا دهد که نهایی پاسخ  معین سازمان فضایی ایران  به کمیسیونابتدا قرار بر این شد که  طیفی،اندازی کتابخانه راه

  گیری شود.برای ادامه کار تصمیم

 :مصوباتو  یبندجمع

)از سازمان امور اراضی توسط نماینده آن وزارتخانه ؛در خصوص کاداستر اراضی جهاد کشاورزیگزارش اقدامات وزارت  ،در جلسه آتی کمسیون معین مقررشد -1

 .ارائه گردد کشور(

برداری جهت نظردهی اعضا عالی نقشهبه دبیرخانه شورای رسمی و مکتوب صورتبهجلسه را این در  شدهارائهگزارش  ،و امالک کشور اسنادثبتسازمان مقررشد  -2

 ارسال نماید.

 گری کتابخانه طیفی آن سازمان مکاتبه نماید.تولیتمایل به نهایی مجددا با سازمان فضایی کشور برای پاسخ  ،بردارینقشه عالیشورای دبیرخانهمقررشد  -3

 محل امضا
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