ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﻣﻼک ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻬﻢ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﯾﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ اﻣﻼک
دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ،اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻣﻼک ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﻼک و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻠﮏ را روی ﻧﻘﺸﻪ در وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:

اﻟﻒ( ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی:
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،اﻋﻢ از ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﻣﺮوزه
دارای ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎدی ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺎده  -۱ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ در دوره ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر
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در ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی در آن ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان در
داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻣﺎده  -۲ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﺮداری
در آن ﺿﺮورت دارد و از ﻣﺮز ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اراﺿﯽ ﻻزم
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻔﻆ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻏﺎت و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و
ﻫﺎدی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎز
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﮐﻪ درﻫﺮﺣﺎل از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداری ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  -۳ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪودهای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد روﺳﺘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ آن در دوره ﻃﺮح ﻫﺎدی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽرﺳﺪ .دﻫﯿﺎریﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده را ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  – ۱روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ دارای ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮده و ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎور ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر روﺳﺘﺎ را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺎدی در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮ ﺷﺪن ،ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ و اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه
ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و
ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداری و دﻫﯿﺎری در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

|2

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ذﯾﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

 -۱اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪای:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪای ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻋﺎدی ،ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻊ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ ﻋﻤﻼ ً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ،دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ،ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی رﺷﺘﻪ اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ را در روی ﻧﻘﺸﻪ و زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ،ﺗﺴﻠﻂ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ،ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  ۱:۵۰۰۰و  ۱:۲۰۰۰ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دارد .ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دارای ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﻬﺮی
و …( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ در ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺷﻬﺮداری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼک ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﺪودات ﻣﻠﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺠﺰا
ﺷﺪه ازﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد و اﺟﺰای ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.

 -۲اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮏﺑﺮگ:
اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮏﺑﺮگ ،ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺛﺒﺖ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
 UTMاﺳﺖ .در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮏﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮوﮐﯽ ﻣﻠﮏ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اول
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻼن ﭘﻼک ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮﯾﮏ از اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
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ﺗﮏﺑﺮﮔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺟﺎم درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻘﺸﻪ  UTMﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻼک ﺷﺮﮐﺖ آرﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ – ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ

 -۳ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻌﻼم ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻠﮏ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

 .iﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﻼک ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ و ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺎﻟﮏ در ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺮازی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻗﻨﺎع ﺷﻮد .اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮداری
ﺗﻬﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻼک و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻧﺼﺐ ﭘﻼکﻫﺎی درب ﻣﻨﺎزل در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﻼک ﻣﻮردﻧﻈﺮ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻼک ﺷﻬﺮداری ﻣﻠﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در زﯾﺮ
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ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﯾﮏ ﻋﺪد  ۸رﻗﻤﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﻋﺪاد ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻔﺮ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻘﺎت ،ﺷﻤﺎره واﺣﺪ ،ﻧﺎم
ﻣﺎﻟﮏ در ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ
وﻗﻮع

ﺟﻬﺖ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﺷﻤﺎره
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ردﯾﻒ

ﻣﻠﮏ

ﺑﻠﻮک

ﻣﺤﻠﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

ردﯾﻒ
ﻣﻠﮏ

ﮐﺪ
ﻋﻮارض

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻋﺪد  ۱و  ۲اﻟﯽ آﺧﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
 .iiاﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن در ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ آﯾﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ روی آﯾﺘﻢ ﻃﺮح
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺑﻠﻮک ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی
آﯾﺘﻢ ﻓﻮق ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻌﻼم از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره
ﺑﻠﻮک و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ و واردﮐﺮدن ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ۵رﻗﻢ اول ﻋﺪد زﯾﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک و  ۳رﻗﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک:
ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ:
ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻼک ﻣﻮردﻧﻈﺮ ازﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﮔﺬر
اﺻﻼﺣﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،در ﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻬﻨﻪ و ﻧﻘﺸﻪ  GISﻣﻠﮏ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.

ب( ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻗﻊ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده
ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی:
 -۱اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪای:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪای ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺛﺒﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط رﻓﺮﻧﺲ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﻻزم
اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻘﺸﻪ  UTMﻣﺤﺪوده ﻣﻠﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

 -۲اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮏﺑﺮگ:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮏﺑﺮگ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج
در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪ  UTMو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺟﺎم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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