ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

آﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼّﺼﻲ ﻧﺎم ﻧﮕﺎري و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻧﺎم هﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ۴١
ﻣﻮرخ ٨۴/٩/١۴:
ﺣﺎﺿﺮان  :آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺪد ،ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻀﻨﻔﺮی ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ و ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر،آﻗﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از
ﻃﺮف آﻗﺎی ﻣﺤﺮﻣﯽ از وزارت ﮐﺸﻮر ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮان ﻣﻘﺼﻮدی از وزارت ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت وﻓـﻦ آوری اﻃﻼﻋـﺎت ،آﻗـﺎی ﻣﻘـﻮم از وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎدی و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،آﻗﺎی
دﮐﺘﺮاﻣﯿﺮاﺣﻤﺪﯾﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی و ﺧـﺎﻧﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ و ﻋـﻀﻮ ﮔـﺮوه ﮐـﺎری
ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ.
ﻏﺎﯾﺒﺎن :آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی  ،آﻗﺎی ﺻﺎﺣﺐ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان .

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
-

ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات :
دراﺑﺘﺪا آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻀﻨﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﭘﮋﻣﺎن اﮐﺒﺮزاده در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﻣﻮرخ  1384/9/9ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾـﺸﺎن ﻣـﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﻀﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در روزﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺮق ﻣﻘﺎﻟـﻪ ای در
ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ درج ﮔﺮدد.
در اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪﯾﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﺒﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﻣﺪﺧﻠﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و وﻻﯾـﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ :
 -1اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﻬﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 -2ﺷﻬﺮﻫﺎ وﻋﻮارض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺗﻌﻬﺪات وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮزی ﭼﻪ در درﯾﺎ وﭼﻪ در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ
وﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ .
 -3در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ،ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﺎرﭼﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘـﺲ
از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء در ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول دی ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدد.
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﻮارض و ﻣﮑﺎﻧﻬـﺎی
درﯾﺎﺋﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮارض درﭼﺎرﺗﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اروﭘﺎﺋﯿﺎن  ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾـﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از اﺳﺎﻣﯽ و ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً رﯾﺸﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮارض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ .
در اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺪد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎداﺳﺘﺮدرﯾﺎﺋﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻋﻮارض درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮﺗﺤﮑﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 -1ﺑﺎ زون ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ،ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ را از ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

آﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼّﺼﻲ ﻧﺎم ﻧﮕﺎري و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻧﺎم هﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ۴١
ﻣﻮرخ ٨۴/٩/١۴:
 -2ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﮑﺎن ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ راﺑﺮای ﻋﻮارض ﮔﺮد آوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -3اوﻟﻮﯾﺖ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ،ﺑﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮده وﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،داده ﺷﻮد .
 -4از ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ وزارت ﻧﻔﺖ وﺷﯿﻼت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
-5در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ،از واژﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ اﺧﺘﻼف دارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﻧﻘﺸﻪ ای را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
روی آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﻬﺪاد ﻏﻀﻨﻔﺮی

