ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

آﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼّﺼﻲ ﻧﺎم ﻧﮕﺎري و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻧﺎم هﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ 85/8/22
دارد
ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 47
ﺣﺎﺿﺮان :
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد زاده ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻀﻨﻔﺮی و ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺸﻪ ﺑـﺮداری ﮐـﺸﻮر ،آﻗﺎﯾـﺎن ﺣـﺴﯿﻦ آﺑـﺎدی و
ﻧﺼﯿﺮی از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،آﻗﺎﯾﺎن رﺣﯿﻤﯽ و ﻣﻮﺳﻮی از وزارت
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮدی از وزارت ﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺮﻣـﯽ و ﻣﻬﺮﺑـﺎن از وزارت ﮐـﺸﻮر ،آﻗـﺎی اﺣﻤـﺪی از
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ  ،آﻗﺎی ﻏﻔﺎرﯾﺎن از ﻃﺮف آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،آﻗﺎی ﮐﻬﺰاد ﻧﮑﻮﺋﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ،
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی و ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ
ﻏﺎﯾﺒﺎن :
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﯾﮑﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات :
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ )آﻗﺎی ﺳﺘﺎر اﺣﻤﺪی ﺑﺠﺎی آﻗﺎی اﻣﯿﺮی از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺠﺎی آﻗﺎی ﻓﻠـﺴﻔﯽ از وزارت ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی( آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺿـﻮع اول ﺟﻠـﺴﻪ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﻣُﺤَـﺮّق ﮐـﻪ در ﭼﺎرﺗﻬـﺎی درﯾـﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺪرا آورده ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﮔﺮدد و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﻣُﺤَﺮّق در ﻧﻘﺸﻪ درج ﺷﻮد .در اﯾـﻦ
راﺑﻄﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﺣـﺪاث
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺪرا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم ﻣُﺤَﺮّق ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه در ﺑﯿﻦ اﻫـﺎﻟﯽ ﺑـﻮﻣﯽ
ﭼﻨﺪان راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی ﻣﺤﺮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ از اﯾـﻦ ﺟﺰﯾـﺮه در ﻧﻘـﺸﻪ ﻗﺒﻠـﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺪارک اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم اﯾﺮان ﺻﺪرا ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻧـﺎم ﻣﺨـﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧـﺪارد.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻋﻀﺎء در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﻬﺎی »ﻣُﺤَﺮّق  ،اﯾﺮان ﺻﺪرا  ،ﺻﺪرا و ﻓﺮوزان« ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺧﺼﻮص دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ واژهﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﻮارض درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺨﺶ آﺑﻨﮕﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺧـﻮد
اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ﭼﺎرﺗﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣـﺴﻠﺢ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ
ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺒﻠـﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﻬـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﺋﯽ از
ﺣﺮف ب ﺗﺎ ﺣﺮف ج را ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻠﺪ و  CDدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
از اﻋﻀﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  2007ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺣـﻀﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮔﺮدد.
در ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻀﺎ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎﺑﮏ ﺷﻤﻌﯽ
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