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ﺣﺎﺿﺮان :
ﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ،آﻗﺎی دﮐﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮدی زاز وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤ
ن
ﻣﻬﻨﺪس واﻋﻈﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺪس ﺷﻤﻌﯽ و ﺑﻠﻠﻨﺪﯾﺎن از
س
آﻗﺎﯾﺎن
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻧﯿﯿﺮوﻫـﺎی
ن
ﻀـﺮی از
و ﻓﻦ آوری  ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﯾﯾﮑﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،آﻗﺎی ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪﺪی و ﺧـﺎﻧﻢ ﺧﻀ
ی،آﻗﺎی ﺧﺰاﺋـﯽ زاز ﻃـﺮف آﻗـﺎی اﺣﻤـﺪی از وزاررت اﻣـﻮر
ﺣﯿﻤﯽ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ف آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣ
ﻣﺴﻠﺢ ،آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی از ﻃﺮف
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه وب ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﺎﯾﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،
ﺧﺎرﺟﻪ ،آﻗﺎی ﮐﻬﺰاد ﻧﮑﻮﺋﯽ ﻧﻤﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﺪاو ﺳﯿﯿﻤﺎ ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻀﻨﻔﺮی  ،ﺳ
ﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺣﻤﺪﯾﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳ
ﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﯽ ،آآﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﺣ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﻓﻓﺎﻫﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری اﺻﻄ
ﻏﺎﯾﺒﺎن :
ﻼﻋﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦ آوری اﻃﻼ
ت
ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎدی از ووزارت
ت ﮐﺸﻮر ،آﻗﺎی ﺣ
آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﻣﻬﺮﺑﺎن از وزارت
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮﺮات:
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر رﯾﺎﺳـﺖ
ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻪ
ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻣﻬﻨﻨﺪس اﯾﻠﺨﺎن  ،آآﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس وااﻋﻈﯽ ﻣﻌﺎون ﯽ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣ
ﻪ
در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻋﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ)ﻧــﺎﯾﺮوﺑﯽ-
ﻧﺎﻣﻬـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺳ
ی
ﺨﺼﺼﯿﻦ
ﺟﻼس ﮔﺮوه ﻣﺘﺨ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺟ
اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ در ﺖ
ﺷـﺪه در
راﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷ
دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮدی ا ﻪ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (13888ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺑﻠﻨﺪﺪﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪﯾﺎن و ﺘﺮ
ﺷﺎﻣﻞ:
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻂ
 اراﺋﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻘﺎﻟﻪ و ﮔﺰارش ازز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﻌﺎل ﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺮوع ﺑﺑﮑﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮا ی اﯾﻦ ﮔﺮوهﺠﺰ ﻋﺮﺑﯽ( در اﺟﻼ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ)ﺑﺠ
ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﻫﺎی ﮔﺮوه ب
 ﻟﺰوم ﺑﮑﺎر ﮔﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎیﻼس آﺗﯽ
ﻧﺎم در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮﺮان ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻓﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ددر ﺧﺼﻮص ذﺧﯿﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻠﻔﻆ مﺳﺎزی ﻧﺎﻣﻬﺎ در ﻗﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮔــﺰارش در اﺟـﻼس آﺗـﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻻﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳ
ی
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻨﺎﺳـﺐ را
ﻧﺎﻣﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ واﯾﻦ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﻣﻨﺎ
ﺴﺎن ﺳﺎزی ﻬﺎ
ﻼس ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی ﯾﮑﺴ
 دراﯾﻦ اﺟﻼﻓﺎرس ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺎﯾﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ س
ﯽ
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در آﻧﻬﺎ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮص در دﻓﻓﺎﺗﺮ و ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﺎﻧﻪ ﻫـﺎی
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻦ
ﻪ
اﯾﺮان و
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺮوﺷﻮرﻫﺎ
ﻒ
ﺑﻪ روﺷﻬﺎی
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻪ
ی
اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎﺎن ﺳﺎزی
ﺖ
در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ددرﺧﺼﻮص
 ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ-
ی
و ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی آﻣﻣﻮزﺷﯽ وﺗﺒﻠﯿﻎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷـﯽ( در
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎری ددوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ
آﻗﺎی ارﻣﻠﯿﻨﮓ) ﺲ
ﺼﺼﯿﻦ( و ﯾﺎ ی
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﻓﻮت)رﺋﯿﯿﺲ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼ
رﯾﺰی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺧ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ یاﺟﻼس ﻣﻨﻄﻘﻘﻪ ای آﺗﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻮﺷـﯿﺎری و ﻓﻌـﺎل
ﯽ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﻫﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺎﻣﻬﺎی
ﻫﺎی اﯾﺮان در ج
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ی
ﻪ
 ﻟﺰومﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎم ﺧ
ﯽ
ﻘﺸﻪ ﻫﺎی
ﺨﯽ اﯾﺮان در ﻧﻘﺸ
ﺖ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨ
ﺳﺎزی آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﺮاﺳﺖ
در اداﻣﻪ
ﺷﻮد.
ودﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﮐﻤﯿﯿﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
ﻀﻮر اﻋﻀﺎء ﺖ
 ﻣﻘﺮﺮر ﺷﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻀدرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻌﻘﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺮﺗﻔﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزی ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﯾ
 در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎل ﺳﻪ
ﻀﺎء و دﺳﺖ اﻧﺪررﮐﺎران ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﯿﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎءﺟﺎﯾﮕـﺎه ﮐﻤﻤﯿﺘـﻪ در ﮐﺸـﻮﻮر ﺑـﻪ
 اﻋﻀدﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ
اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮﺮده و ﺑـﺎ ﻗـﻮت ﭘﭘﯿﮕﯿـﺮی
ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻤﻤﯿﺘﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدات ،ﺑﺎ ﺖ
ارﺳ
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ﻧﻤﺎﺎﯾﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎری  ،روﻧﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫــﺪاف و ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﭘـﯿﺶ رو
ی
 ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ د رﻫﺮﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ازاراﺋﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻃﻠـﺲ ﻫـﺎی
ﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺲ
ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸ
ﻫﻤﮑﺎری اداره اﻣﻮر ی
ی
 ﻧﻤﺎﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺧﺎررﺟﻪ ازﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﮐﺮده و از ﻣﺴـﺌﻮﻮﻻن ﮐﻤﯿﺘـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﻤـﻮد در اﯾـﻦ
ﻪ
ﻣﻨﺎﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﮕﯽ و
ﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎ
ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت ﺧﺎ
ﺼﻮص ﺑﺎ اداره ﺣ
ﺧﺼ
ﻧﻘﺸـﻪ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت داﺧﻠـﯽ
ﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮددد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﯿﺮی ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﻐﺮاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼـﻮب در ﮐﻠﯿـﻪ ـﻪ
 ﭘﯿﺸﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﻟﯿﻟﯿﺪﺷﺪه در ﺑﺨﺶ
ﺳـﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤـﺪﺪی ﻧﻤﻮﻧـﻪ ای از ﻟﯿﺴـﺖ Exnonnym
ﺟﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺳ
ﯽ ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﮐﺎرری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﺎرﺟ
دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻨﻮﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ااﺳﺖ.
ر
اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪﺪه و ﻟﺬا
ﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮﺮوه ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ

ﺑﺎﺑﮏ ﺷﻤﻌﯽ
ددﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ

