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حاضران:
آقای دکتر آزموده اردالن رئیس کمیته ،آقای دکتر مدیری رئیس ساااازمان افراییایی ویری ای مسااا  ،آقای ب ندیان دبیر
کمیته ،آقای دکتر عباساای از سااازمان افراییایی ویری ای مساا  ،آقای مهندس کشااایرز ی خاوم کالوتری از طرف آقای
مهندس احمدی از یزارت اهاد کشااایرزی ،آقای مهندس وصااوحی از مرکآ آمار ایران ،خاوم پرسااون از یزارت امور خاراه،
آقای دکتر مقصاااودی از یزارت ع وت ،تققیقات ی ی آیری ،آقای مهندس اوادی از طرف آقای مهندس میرزایی از یزارت
ارتباطات ی ینایری اطالعات ،آقای دکتر امیراحمدیان رئیس کارگریه وامهای تاریخی ،آقای یعقوبی از یزارت یر نگ ی ار شاد
ا سالمی ،آقای خ یل ام شیدی رئیس کارگریه وامهای دریایی ی خاوم زودیه از سازمان وق شه برداری ،آقای مهندس حکیم
دیست ،خاوم دکتر قرباوی ،آقای دکتر امجدی از سازمان افراییایی ویری ای مس .
غايبان:
خاوم مهندس عام ی از یزارت کشور ،آقای س طاوی از صدا ی سیما ،آقای دکتر وقشبندی،
خالصه مذاکرات:
ا سه را آقای دکتر اردالن ریاست کمیته ،با بیان تس یت به مناسب درگذشت آیتاهلل ریسنجاوی ی خوشآمدگویی ی تشکر
از حضور ومایندگان مقترت آغاز کردود .ایشان از برگآاری ا سه در سازمان افراییایی ویری ای مس ابراز خرسندی وموده
ی پیشنهاد کردود که اعضای کمیته از دستآیرد ا ی موزه سازمان افراییایی بازدید ومایند.
در ادامه آقای ب ندیان دبیر کمیته موضوع ا سه را ارائه یعالیت ای گریهکاری وات ای خارای عنوان وموده ی به ا میت ای
موضوع ی ضریرت ایجاد چنی پایگا ی در کشور اشاره کردود .در ادامه آقای دکتر عباسی ضم خوشآمدگویی به حاضران
ی ت شکر از ت شکیل ا سه در سازمان افراییایی ویری ای م س  ،به ا م یعالیت ای اوجات شده در سازمان افراییایی در
خ صوص وات ای خارای ا شاره کردود .ای شان یادآیر شدود که برح سب یظایف سازماوی ،برای تولید وق شه ای برین مرزی
تاکنون حدید یک می یون وات افراییایی مراه با موقعیت عوارض آن گردآیری ی یارد پایگاه شاااده اسااات .در ادامه آقای
مهندس حکیمدیست از سازمان افراییایی به معریی ای پایگاه به شرح زیر پرداختند.
 در مورد ا داف ی ضریرت اوجات کار ی مچنی منابع اطالعاتی ،اعتبار سنجی ،میآان صقت ی دقت اطالعات ،ابآاری ریش ای اارا ی وهایتا دستایرد ای پایگاه وات ای خارای توضیقات کام ی ارائه شد.
 در خصوص  500ق م اطالعاتی ذخیره شده ی دستورالعمل ای طبقه بندی عوارض توضی داده شد دستورالعمل ا ی ریشهای بکار ریته برای ثبت آیاوگاری تشری گردید به قاب یت ای ای پایگاه برای تهیه وقشه ای موضوعی اشاره گردید. اطالعات ک شور ای عرب ستان ،عراق ،کویت ،ایفاو ستان ،پاک ستان ،م صر ،ترکیه ،اردن ،عمان ،قطر ،بقری  ،امارات،یم  ،سوریه ،ی سطی گردآیری شده است .کشور ای آذربایجان ،ارمنستان ،ترکمنستان ،اریتره ی لبنان در دست
اقدات ی کشور ای شرق آیریقا شامل سودان ،ایبوتی ،اریتره ی سومالی م در مرح ه ثبت آیاوگاری ستند.
در ادامه وظرات ی پیشنهادات اعضا به شرح زیر مطرح گردید:
 در خصااوص وقوه ثبت وگارش یارساای ،صااورت التی ی آیاوگاری وات در ای پایگاه سااواالت زیادی مطرح گردید.تفکیک ووع ی وات عار ضه ی ااتناب از ترامه وات ،از دیگر پی شنهادات بود که مقرر شد در ا سات کار شنا سی در
ای خصوص تصمیمگیری شود.
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در ادامه ا سه آقای دکتر مدیری ریا ست مقترت سازمان افراییایی ویری ای م س در ا سه حا ضر شدود .ای شان ضم
خوشآمد گویی به میهماوان ،به ا میت یکسااان سااازی وامها ،مآایای ثبت ی اسااتفاده از آیاوگاری در وقشااه ا ی پایگا های
اطالعاتی اشاره وموده ی در وهایت دستآیرد ای سازمان افراییایی در خصوص اطالعات مکاوی را تشری ومودود.
در ادامه خاوم دکتر قرباوی ،از کارشااناسااان گریه کاری وامهای خارای ،در خصااوص اطالعات گردآیری شااده ی ش ایوه ای
آیاوگاری متعددی که برای ثبت آیاوگاری ا سامی ک شور ای شمال آیریقا ،به ییژه ک شور ایبوتی بکار برده شده ،تو ضی
دادود .در ای رابطه ویآ اعضا وظرات ی پیشنهاداتی را مطرح ومودود که مقرر شد در ا سه کارشناسی وهایی گردد.
بروامه ریآی برای ح ضور موثر یات ایراوی در کنفراوس آتی متخ ص صان وامهای افراییایی سازمان م ل که در سال 2017
برگآار خوا د شد ،تو سط خاوم پر سون ،وماینده مقترت یزارت امور خاراه مطرح گردید .مقرر شد گری ی مت شکل از اع ضا
کمیته ی گری هایکاری برای بروامهریآی حضااور یات ایراوی در ااالس  2017سااازمان م ل ی تهیه مقتوای گآارشااات ی
مقاالت ت شکیل گردد .از آوجا که ایران بعنوان سرپر ست گریه زباوی_افراییایی انوب غرب آ سیا (بجآ عربی) در ااالس
گریه متخصااصااان وامهای افراییایی سااازمان م ل شاارکت می کند ،الزت اساات بروامه ریآی برای تشااکیل د می ااالس
واحیهای ی ارائه گآارش به کنفراوس ویویورک  2017صورت گیرد.
در پایان ا سااه آقای دکتر مقصااودی وماینده مقترت یزارت ع وت ،توضاایقاتی را در خصااوص ثبت «بیابان لوت» ( Lut
 )Desertدر یهر ست میراث اهاوی یوو سکو ارائه ومودود .به پی شنهاد ای شان ،کمیته با مکاتبه با یات دیلت زمینه ابالغ
اسااتفاده از وات یکسااان «بیابان لوت» در سااط کشااور را یرا م وماید .مچنی با تواه به اینکه اخیرا ایراد عالقه مند ی
مچنی گریه ای یعال در عر صه گرد شگری شریع به واتگذاری بر ریی عوارض مخت ف ای اثر وموده اود الزت ا ست ای
اقدامات از طریق مرااع ذیصالح ی با مشارکت کمیته واتوگاری ی یزارت مقترت کشور اوجات شود تا از رگووه ت شتت در وات
گذاری ا وگیری شود.

مصوبات:
-

تشااکیل کارگریه برای بروامهریآی ی تهیه گآارشااات ی مقدمات شاارکت در کنفراوس یکسااان سااازی وامهای
افراییایی سازمان م ل ،ویویورک2017
بروامهریآی برای برگآاری ااالس واحیهای د م ی ارائه گآارش آن به کنفراوس  2017ویویورک
ریع ایرادات ی آماده سازی پایگاه وات ای خارای برای ارائه در کنفراوس 2017ویویورک
مکاتبه با یات دیلت برای ابالغ استفاده از وات یکسان «بیابان لوت» ( )Lut Desertدر سط کشور
واتگذاری عوارض در «بیابان لوت» ( )Lut Desertیقط از طریق مرااع ذیصالح ی با مشارکت کمیته واتوگاری ی
تصویب یزارت مقترت کشور اوجات شود.

دبیرخانه کمیته

