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  موضوع جلسه:

  حاضرین:

 مهندس  (،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحپیمان بکتاش) دبیر کمیسیون معین(، مهندس حجت عابدپور )نماینده  مهندس مهندس :انیآقا

 (، مهندسعضو محترم شورای عالی نقشه برداری و هیئت علمی دانشگاه )محمود ذوالفقاریدکتر ،  (نماینده شرکت ملی نفت )محمدرضا نوری

  (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور هنمایند)محمدعلی فالح  ، مهندسسازمان ثبت اسناد و امالک کشور ) نمایندهسید رضا زکی زاده 

دکتر فریبا نوروزی)رئیس دبیرخانه شورای عالی (، غیردولتی نقشه برداری نماینده محترم نهادهای مدنی و) مهندس پروین غریب نواز :هاخانم

 (برداریدبیرخانه شورای عالی نقشه)کارشناس فاطمه رضایی و مهندس  (بردارینقشه

 دستور جلسه:

 1420در افق  برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهسازی سند چشمنهایی  

 

 شرح جلسه:

با حضور اعضای حقیقی  1420در افق  برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهسند چشمدومین جلسه گروه کاری نهایی سازی 

و اعضای کمیسیون  نقشه برداری کمیسیون و نمایندگانی از اعضای حقوقی با بررسی مجدد پیش نویس تهیه شده توسط دبیرخانه شورای عالی

. در برروی پیش نویس تهیه شده اعمال گردید سند مورد بررسی قرار گرفته نقطه نظرات اعضاپیش نویس ین جلسه ادامه در ا آغاز گردید.

در جلسات کمیسیون معین و تدوین سند در جلسات گذشته و  سازمان ثبت اسناد و امالک کشوربه  عدم مشارکت نمایندگان  با توجه ادامه 

 63علیرغم مصوبه شماره یک جلسه ارائه نقطه نظرات  دگان جدید این سازمان برای بررسی سند و درخواست فرصت مجدد از طرف نماین

 : کمیسیون معین

، متشکل از اعضای کمیسیون؛ 1420در افقبرداری کشور انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهچشم سازی سندکاری نهاییمقرر شد گروه "

بررسی نموده و جهت تصویب در جلسه آتی کمیسیون معین نهایی نمایند. همچنین مقرر شد، عدم  طی دو جلسه کارشناسی، مجددا سند را

کاری کاری مزبور، به منزله تصویب سندنهایی شده توسط گروهحضور هریک از اعضای حقیقی یا حقوقی عضو کمیسیون معین در جلسات گروه

  "از سوی دستگاه مربوطه یا هرکدام از اعضای حقیقی باشد.

مجددا سند از اول مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به درخواست نمایندگان ثبت، اعضا بر تشکیل مجدد یک جلسه دیگر قبل از تصویب اولیه 

 کمیسیون معین به توافق رسیدند. در

 :مصوباتو  یبندجمع

 .ارسال نمایدبرداری به دبیرخانه شورای عالی نقشه 24/02/1401مقرر شد سازمان ثبت اسناد و امالک نقطه نظرات خود را حداکثر تا تاریخ  -1

 برداری نقطه نظرات دریافت شده را بررسی و به سایر اعضا اعالم نظر ارسال نماید.مقرر شد دبیرخانه شورای عالی نقشه -2

با حضور اعضا  27/2/1401ای در تاریخ مقرر شد در صورت به اجماع نرسیدن نظرات به صورت مجازی تا جلسه آتی کمیسیون معین، جلسه -3

 برداری تشکیل گردد.در محل سازمان نقشه
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 محل امضا

 

 
 


