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موضوع جلسه:

حاضرین:
آقایان :محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه(رئیس شورای عالی نقشهبرداری کشور) ،غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور(دبیر شورای عالی نقشهبرداری کشور) ،وحید قربانی نماینده وزارت کشور ،محمد صالح اولیاء نماینده
وزارت نیرو ،مرتضی براری نماینده وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات ،حسین ابراهیمی نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،علیرضا شهیدی نماینده وزارت صمت ،حمید عنایتی نماینده سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،علی بهبهانی نماینده سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور ،محمود ذوالفقاری عضو حقیقی شورای عالی نقشهبرداری( هیات علمی دانشگاه)  ،محمد پهلوانی نماینده
وزارت راه و شهرسازی.
خانمها :پروین غریب نواز نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی
غایبین:
آقایان :بهمن مقربنیا نماینده عضو حقیقی شورای عالی نقشهبرداری(هیات علمی دانشگاه) ،نماینده وزارت نفت،
خانم ها... :

دستور جلسه:
 -1اصالح "آییننامه تعیین وظایف ،مقررات و اعضای شورای عالینقشهبرداری كشور" موضوع مصوبه شماره / 34327
ت 26325هـ مورخ  1381 / 11 /8هیات وزیران
 -2بررسی و تصویب طرح جامع تولید و بازنگری نقشههای بزرگ مقیاس شهری و نقشههای پوششی كشور بر اساس تکلیف
ماده ( )24ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره  200 / 145مورخ  1393 / 6 / 11شورای
عالی فناوری اطالعات

شرح جلسه:
جلسه راس ساعت  10:00با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز گردید .پس از خوش آمد گویی و عرض خیر مقدم توسط جناب آقای
دکتر نوبخت رئیس شورای عالی نقشهبرداری کشور ،آقای دکتر جعفرزاده دبیر شورای عالی نقشهبرداری کشور مطابق با دستور اول
جلسه ،بند به بند اصالحات انجام گرفته را تشریح و عنداالقتضا پس از مذاکره درباره بندهای پیشنهادی ،تغییر نهایی با رای شرکت کنندگان
مطابق باپیوست الف تصویب گردید.
پس از تعیین تکلیف دستور جلسه اول ،با توضیحات آقای دکتر جعفرزاده شورا وارد دستور جلسه دوم شد .بر اساس گزارش ارائه شده و
نیاز موجود کشور در تهیه نقشههای بزرگ مقیاس و نقشههای پوششی کشور و رای گیری انجام شده از اعضاء شورا ،دو مصوبه با موضوع
"اختصاص ردیف اعتباری برای طرح تهیه نقشههای بزرگ مقیاس" و "تلفیق شبکه یکپارچه تعیین موقعیت آنی سازمان نقشهبرداری
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کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به جهت جلوگیری از موازی کاری و افزایش بهرهوری از
توان ،ظرفیت و امکانات کشور" تایید و نهایی گردید.

مصوبات:
" .1آییننامه تعیین وظایف ،مقررات و اعضای شورای عالینقشهبرداری كشور موضوع مصوبه شماره  / 34327ت 26325هـ
مورخ  1381 / 11 /8هیات وزیران" مطابق با پیوست الف مصوب و مقرر گردید پس از طرح و تصویب در هیات محترم
وزیران به دستگاههای مشمول ابالغ گردد.
 .2مقرر شد اعتبارات «طرح جامع تولید و بازنگری نقشههای بزرگ مقیاس شهری و نقشههای پوششی كشور» در یک بازه
زمانی حداكثر چهار ساله تو سط سازمان برنامه و بودجه ك شور و در یک ردیف اعتباری زیرمجموعه اعتبارات سازمان
نقشهبرداری كشور پیش بینی تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و م شاركت تمامی دستگاههای مرتبط اقدام به اجرا
گردد.
 .3به جهت جلوگیری از موازی كاری و افزایش بهرهوری از توان ،ظرفیت و امکانات ك شور؛ سازمان نق شهبرداری ك شور،
سازمان ثبت ا سناد و امالک ك شور و سازمان جغرافیایی نیروهای م سلح مکلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه ،در جهت
تلفیق شبکه یکپارچه تعیین موقعیت آنی خود و بر اساس مقررات و ضوابط چارچوب مرجع مختصات ملی كشور ابالغی
از سوی دبیرخانه شورا اقدام نمایند.

