
 

 

 بردارینقشهده فاجعه در 

 استفاده کنیم؟ بردارهانقشهچرا باید از 

های موجود مثل سازه ازجملهمسئول تمام چیزهایی هستید که در این ملک وجود دارد،  ، قانوناْخریدمیوقتی یک ملک را 

ن زمی بردارینقشهبرای  ایحرفهافراد این تنها یکی از چندین دلیلی است که شما باید از  وجودبااین. هاساختمانها و فنس

 استفاده کنید.

قانونی احتمالی ضروری است. در  جدید برای جلوگیری از عواقب هپروژقبل از شروع یک  ،و تجاوزها به زمین هاارتفاقشناسایی 

 زمین بحث خواهیم کرد. بردارینقشهقانونی و شخصی انجام ندادن  پیامدهایاینجا ما در مورد 

سی ، بررشودمیاجتناب  هاآناین کار از که با انجام  هاییفاجعهزمین و  ایحرفه بردارینقشهدر اینجا ده دلیل اصلی برای انجام 

 نادیده گرفت. تواننمیزمین را  بردارینقشهسایت، اهمیت  توسعه ریزیبرنامهچه برای ملک موجود و چه برای . خواهند شد

 

 یک فنس نصب شده جاییجابه. 1

ها ستا فن انجام دهید بردارینقشه، الزم است یک هستیداز ملک خود  برای کشیدن فنس دور هر قسمت ریزیبرنامهدر حال اگر 

 .نصب شوندروی خط ملک شما  کامالً

و اگر شما فنس را داخل ملک همسایه نصب کنید،  داردبرمیبیشتری از نصب فنس  ههزیننصب شده  فنشکردن یک  جاجابه

 آن خواهید شد. جاییجابهمجبور به 

تغییر آن ممکن است شامل  ههزیناما باز هم  تغییر داد برای تطابق با حق ارتفاق نامعلوم راحتیبهبتوان  حتی اگر یک فنس را

 باشد. دشوارمصالح جدید و مسیر عبور 

حق لک و و شناسایی خطوط م بردارینقشهاز این مشکالت پیشگیری کنید. با انجام  توانیدمی ایحرفه بردارینقشهبا استفاده از 

 نید.اجتناب ک بردارینقشهناشی از نصب فنس بدون اضافی و اقدامات قانونی احتمالی  هایهزینهاز دردسرها،  توانیدمی هاارتفاق



 

 

 

 ساختمانی هایپروژهتعطیلی . 2

ما ش هپروژ، ممکن است ها را نادیده گرفته باشدحق ارتفاقیا را مشخص نکرده باشد مرزهای دقیقی  بردارینقشهاگر شرکت 

 قبل از تکمیل تعطیل شود.

 .است برهزینهشما تعطیل خواهد شد که خیلی  هپروژموجود در ملک،  هایارتفاقحق پیشنهادی با  هایپالنتا زمان مطابقت 

 

 از دست دادن ارزش ملک. 3

غیرمجاز قبلی یا اخیر  هایتصرفیا  هاحق ارتفاقزمین حال حاضر خود را انجام ندهید، ممکن است از تجاوزها،  بردارینقشهاگر 

 مطلع نشوید.



 

 

 مناطقحتی شامل  هاحق ارتفاق، بعضی از خواهند شدد دردسرساز نشناسایی نشو خوبیبهاگر  هاحق ارتفاق خصوصبه

اشد. آگاه نب هادسترسیاگر مالک زمین از این  خصوصبهد، ندردسر شوعمومی هستند که ممکن است باعث ایجاد  دسترسقابل

 .کندمیامالک را هم محدود  توسعه امکان هاحق ارتفاقاین 

 

ه ب تواندمی ایحرفه بردارنقشهملک و جلوگیری از دردسرهای آینده، یک  ها درتجاوزات و ارتفاقمرزها،  درستبرای شناسایی 

 کمک کند. مواردشما در جانمایی صحیح این 

 هاهمسایهساختمان  هایپالننکردن در مورد  سؤال. 4

ممکن است باعث شود که همسایگان به با ساختمان جدید یا فنس  اطالع نداشتن از اینکه ملک شما تا کجا گسترده شده است،

ست از دملک  تصرفبا  رابطه در را هاآنمقابله با کنید، ممکن است فرصت  سؤالی خود هاهمسایهاگر نتوانید از تجاوز کنند. 

 بدهید.

 

 قانونی اضافی هایهزینه. 5

د زمین شما هیچ ارزشی برای دادگاه نخواه بردارینقشه، نتایج کار بگیریدرا به دارای مجوز  بردارینقشهیک شرکت  نتوانیداگر 

 داشت.



 

 

یکی از  عنوانبهدارای مجوز این کار را انجام نداده باشد، دادگاه آن را  ایحرفهحتی اگر ارزیابی زمین درست باشد، اگر یک 

که در واقع شما باید آن را برنده  شودمییی منجر قضا هپرونداین موضوع اغلب به باختن در یک قبول نخواهد کرد.  ،شواهد

 .شدیدمی

به شما برای حل کردن مشکالت در دادگاه و هر مشکل دیگری مربوط به ملک کمک  تواندمیزمین  ایحرفه بردارنقشهتنها یک 

 .انددیدهآموزش  خوبیبهتنها هم هستند که  هاآنکند. 

 

 نداشتن مستندات مناسب. 6

 .شودمیمحسوب ، گرفتن مجوزهای مناسب ضروری کنیدمی ریزیبرنامهخود  هخانبه  بخشی اضافه کردناگر برای 

ک شامل تغییر کاربری ی تواندمیبه ساختمان  بخشیاضافه کردن ید به دست بیاورید. تواننمی، مجوزها را بردارینقشهبدون 

جهیزات ملک، ت فعلی خطوط از برای فاصله ایمنطقهاین تغییرات همگی تابع قوانین گاراژ یا ایجاد یک استخر روی زمین باشد. 

 است. ایمنطقهو حق ارتفاق و دیگر قوانین 

دور زمین  یدتواننمیحق ارتفاق را سد کرده باشید، شود و مسیر دسترسی به ساحل عمومی استفاده  عنوانبهزمین شما  اگر مثالً

 فنس بکشید. گیتخود را بدون 

که به هدر رفتن پول و مصالح  انجام بدهید، مجبور به حذف اضافات خواهید شد بردارینقشهاگر این کار را بدون انجام دادن 

 .شودمیمنجر 

 تعارضات مرزی بهمتهم شدن . 7

ایجاد شود متهم شدن توسط یک همسایه برای تجاوز  ایحرفه بردارینقشهمشکالتی که ممکن است با عدم  ترینبزرگیکی از 

 عمدی یا سهوی است. صورتبه



 

 

دهید یا  را گسترش روماشینممکن است نیاز داشته باشید که یک فنس یا دیوار ایجاد کنید، یک بادشکن احداث کنید، مسیر 

 ملک خود ایجاد کنید. هلبدیگری در نزدیکی  هایسازه

و ملک همسایه را به حالت  حذفرا  ایجادشده هسازشوید، باید نکنید و وارد ملک همسایه  گیریاندازه درستیبهاگر مساحت را 

 آن برگردانید. هاولی

و طرف که هر د افتدمی، این اتفاق زمانی شودمیکه باعث ایجاد پیگرد قانونی این شرایط حتی پتانسیل ایجاد دعوی را هم دارد 

 .گیرندمیدو همسایه در آن رو به روی هم قرار این یک شرایط بسیار بد است که است.  هاآنمطمئن هستند که حق با 

 به اجتناب و حل هر نوع موقعیت مشابهی کمک کند. تواندمیزمین  ایحرفه بردارینقشه

 بیمه نشده بردارینقشه هایشرکت. 8

ناسبی م هبیمکه دارای  کنیدمی هستید، مطمئن شوید که شرکتی را انتخاب ایحرفه بردارینقشه هایشرکتقتی به دنبال و

 باشد.

خطوط ملک شما دچار اشتباه شود شما مسئولیتی را قبول کنید. الزم نیست  همحاسبدر این صورت الزم نیست اگر شرکت در 

 نبود در برابر آن مسئول باشید. و محل آن درست ، فنس یا استخر ایجاد کردیددر صورتی که ساختمان جدیدی ساختید

شما را انجام داده است مسئولیت کاری که انجام داده را قبول  بردارینقشهکه شرکتی که  باشیداگر متهم شوید، باید مطمئن 

 .کندمی

 

 مالکیت مغایراز دست دادن ملک در برابر . 9

 از زمین به دلیل مالکیت مغایر است. ایقطعهدست دادن  ازجلوگیری  بردارینقشه اهدافیکی از 

 وسازاختسمالکیت مغایر توسط همسایگانی که روی زمین شما  عنوانبهتجاوزی که ممکن است  هرگونهدقیق از  بردارینقشهیک 

 .کندمی، انجام شود، جلوگیری اندکرده



 

 

ادعا کنند که زمین در مالکیت خودشان  توانندمییا مالکان ساختمان  هاهمسایهمناسبی انجام ندهید، این  بردارینقشهاگر شما 

به ملک شما تجاوز که  ایهمسایه، اعتراضی به این تجاوزها انجام ندهید (سال 51در کنتیکت )زمانی معینی  هفاصلدر است. اگر 

 .از آن اوست، ملک ایدنکردهدعوی  اقامهادعا کند که با توجه به اینکه شما  تواندمیکرده است 

 ایهحرف بردارینقشهجدید بشناسید. یک شرکت  هخانبه همین دلیل بسیار مهم است که خطوط ملک خود را قبل از خریدن 

 باشد، قبل از اینکه شما پول وجود داشتهتجاوز یا مالکیت غیری  هرگونهو اگر  کندمیبه شما در شناسایی خطوط ملک کمک 

 .دهدمیخود را سرمایه گزاری کنید به شما اطالع 

 .باشد سازمشکلحتی بعد از فروختن ملک هم برای شما  تواندمیاین موضوع 

 کنیدمیخدمات دریافت  دهیدمیکه پول  قدرهمان. 11

یک  برای خوداستخدام کنید،  نامهگواهیزمین بدون بیمه و بدون  بردارینقشهشرکت  کاگر بخواهید از مسیر ارزان بروید و ی

 .کنیدمیهکاری بزرگ احتمالی درست بد

ریب تخ ههزینانجام دهید و  دو بارمجبور شوید این کار را  شودمیارزان نیست و انجام این کار در ملک دیگری باعث  وسازساخت

 .شودمیساختمان اولیه هم به آن اضافه 

باید از جیب خود بپردازید.  مستقیماًرا  هاهزینهاین  را پوشش نخواهد داد. هاهزینهبدون مجوز و بدون بیمه این  بردارنقشهیک 

 .کنیدمیجلوگیری  یدارای مجوز و دارای بیمه از قرار گرفتن در چنین موقعیت بردارینقشهبا استخدام یک شرکت 

 

 از سرمایه خود حفاظت کنید

، به یک شرکت دارای مجوز ایدندادهانجام  بردارینقشهیا تاکنون در ملک خود  شویدمیجدید آماده  هخاناگر برای خریدن یک 

اظت حف ایددادهلیاقتش را دارید به خود بدهید و از سرمایه گزاری که انجام تماس بگیرید. آرامش خاطری که  بردارینقشهبرای 

 کنید و به روش درست ملک خود را بشناسید.



 

 

 

 استخدام کنید ایحرفهیک 

ودن ب ایحرفههافمن، تمرکز اصلی ما بر دقت و  –! اینجا در شرکت گادفری افتدمیاتفاقات برای شما نمطمئن شوید که این 

 .شودمیزمان، پول و دردسرهایی که به آن نیازی ندارید  کاهشاست. دقت باعث 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 


