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 ضزاز
  

  

 یتعال بسوِ

 

 یبردار ًقشِشَرای عالی  اعضاء هحترم کویسیَى هعیي
 (ی زاًشگبُػلو ئتیّ ٍ یثطزاض ًقشِ یػبل یهحتطم شَضا ػضَ)جٌاب آقای دکتر هحوَد ذٍالفقاری 

 (ی زاًشگبُػلو ئتیّ ی ٍثطزاض ًقشِ یػبل یهحتطم شَضا ػضَ)جٌاب آقای دکتر بْوي هقرب ًیا 

 (یثطزاض ًقشِی طزٍلتیٍ غًوبیٌسُ ًْبزّبی هسًی  ٍ یثطزاض ًقشِ یػبل یػضَ هحتطم شَضا)جٌاب آقای هٌْدس عباس ًصیری هْر      

 سبظهبى اهالک ٍ اضاضی ى.م()هسلح ی ًیرٍّای باًیٍ پشتجٌاب آقای هٌْدس حسیي ابراّیوی ًوایٌدُ هحترم ٍزارت دفاع 

 (اطالػبت یآٍض فيزفتط -اًسبًی ٍ هٌبثغهؼبًٍت تحقیقبت ) رٍیًًوایٌدُ هحترم ٍزارت  یآباد يیحسجٌاب آقای هٌْدس علیرضا      

 ی ػوطاًی(عیض ثطًبهِزفتط فٌی ٍ )کشَر جٌاب آقای هٌْدس اهیرهغاًلَ ًوایٌدُ هحترم ٍزارت 

 هؼبًٍت اهَض فضبئی(هسلح )هحترم سازهاى جغرافیایی ًیرٍّای  ًوایٌدُ یآباد صالح علیهٌْدس عباسجٌاب آقای 

 (شطکت هلی ًفت هسیطیت اکتشبف)ًفت هحترم ٍزارت  ٌدُیآزاد ًوا هٌْدس ابَالفضل  عباسجٌاب آقای 

 هکبًی( ٍ اطالػبتزفتط ًقشِ ) راىیاجٌاب آقای هٌْدس بٌْام ًصَحی ًوایٌدُ هحترم هرکس آهار 

 (یٍ هؼوبضهؼبًٍت شْطسبظی ) یشْرسازٍ جٌاب آقای هٌْدس ٍحید بٌائی ًوایٌدُ هحترم ٍزارت راُ 

 (کل اطالػبت هکبًی ازاضُ -شطکت هلی پست)اطالعات ی ٍ فٌاٍرًوایٌدُ هحترم ٍزارت ارتباطات  بابا زادُ  رحینجٌاب آقای هٌْدس 

 (هؼسًی ٍ اکتشبفبت یشٌبس يیظهسبظهبى تجارت )ٍ  هعدى ًوایٌدُ هحترم ٍزارت صٌعت، دکتر هحودصادقیجٌاب آقای       

 ازاضُ کل کبزاستط()کشَر  اهالک اسٌاد ٍ ثبتهحترم سازهاى  ٌدُیًوا هرتضی حاجی ّادیجٌاب آقای هٌْدس 

 

 ،ٍ احترام با سالم

برای  18/05/1396هَرخ  یبردار ًقشِ یعال یشَراکویسیَى هعیي  جلسِ صَرت بِ ایي ٍسیلِ

 .دشَ یه تقدین استحضار

 

 آزهَدُ اردالى رضایعل                                              

 

 کشَر یبردار ًقشِرئیس سازهاى                           

 شَرا ریدبٍ                                                            
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 کشَربرداری  ًقشِ یعال یشَراکویسیَى هعیي  ی جلسِ صَرت

آقبی زکتط آظهَزُ  ثب حضَض 58/91/96 ضٍظ چْبضشٌجِ هَضخ 99:51ثطزاضی زض سبػت  ًقشِ یػبل یشَضاکویسیَى هؼیي 

 زض سیهجکالم ا...  ی اظتالٍت آیبت پس اظپیَست(  لیستثب حضَض اػضب ) اضزالى زثیط شَضای ػبلی ٍ ضئیس کویسیَى هؼیي ٍ

 .تشکیل شسکشَض  یثطزاض سبظهبى ًقشِ طاىیسبلي جلسبت هس

 :دستَر جلسِ

 هصَثِ گطیس هلی ثطای ططح زض شَضای ػبلی  سیًَ شیپتصَیت  -

ضاُ تَسؼِ زٍلت الکتطًٍیک ثطای ططح زض شَضای  ًقشِ 32ٍ32هبزُ هصَثِ اجطایی شسى  سیًَ شیپتصَیت  -

 ػبلی

جلسبت،اػالم کطزًسکِ اهیسٍاضین ثب ًْبیی کطزى ایي  اػضبء زضٍ حضَض  ّب تیحوب، زثیط هحتطم شَضا ضوي تشکط اظ اثتسازض 

 هصَثبت آهبزُ ثطگعاضی جلسِ شَضای ػبلی ثبشین.

زض ازاهِ هٌْسس سیسیي اػالم زاشتٌس کِ زض جلسِ قجل کویسیَى هؼیي ثٌس اٍل جلسِ تصَیت گطزیسُ ٍ اهطٍظ ثِ ثٌس زٍم 

پطزاذتِ ٍ زض ازاهِ جْت لعٍم ثبظ ثیٌی ایي هَاز تَضیحبتی اضائِ  32ٍ  32تشطیح هَاز شَز.  ایشبى اثتسا ثِ  پطزاذتِ هی

 کطزًس.

صَیت شِ ضاُ تَسؼِ زٍلت الکتطًٍیک ثِ هصَثِ ای ثِ ًبم ًق آٍضی اطالػبت اظ ططف شَضای ػبلی في 55/96/5292زض تبضید

 طا اثالؽ شس.َة ٍ ثطای اجصًبهِ اجطایی ٍ ّن ضَاثط اجطایی آى ه ضسیس ٍ ّن آئیي

شَضا ثب شطح ذسهبت هَاظی  2تصوین گطفتِ شس کِ  52/95/5291زض اٍلیي جلسِ شَضای ػبلی فضبی هجبظی کشَض هَضخ 

کِ شَضای  ًجبییآزض شَضای ػبلی اًفَضهبتیک هٌحل شَز ٍ توبم ٍظبیف آى ثِ شَضای ػبلی فضبی هجبظی هحَل شَز. ٍ اظ 

سی ضا ًیع زاشت هٌحل شسُ ٍ ٍظبیفش ثطػْسُ کسی گصاشتِ ًشسُ است ٍ ثِ آٍضی اطالػبت کِ سوت ًبیت ضئی ػبلی في

ثطزاضی کشَض ثِ  ثبیس پیبزُ کٌس پیشٌْبز گطزیس کِ زثیطذبًِ شَضای ػبلی ًقشِضا  SDIضیعی  ػٌَاى یک کویتِ اجطایی ثطًبهِ

 ػٌَاى ًبیت ضئیس ایي کویتِ فؼبلیت زاشتِ ثبشس.

  SDIتَاى اظ ایي ططیق هی ثطزاضی کشَض گصاشتِ شسُ است ِ ػْسُ شَضای ػبلی ًقشِث SDIکِ ًظبضت ٍ ضاّجطی  اظ آًجبیی

 .زسبظی کط تط ٍ ثْتط زض کشَض پیبزُ ضا ّوبٌّگ

 5322شَز کِ اظ حسٍز  ثب ثطضسی آهبض هَجَز اظ تؼساز شْطّبی کشَض ثطگطفتِ اظ زفتط تقسیوبت کشَضی ًتیجِ گطفتِ هی

ای کِ تْیِ شسُ  شْط  ًقشِ 298 ضگ هقیبسی تْیِ ًگطزیسُ است ٍ اظشْط ّیچ ًقشِ ثع 251ظ تب کٌَى ا کشَضشْط هَجَز 

 ّب ًقشِ تْیِ گطزیسُ است.  سبل گصشتِ اظ آى 1شْط ٍجَز زاضز کِ زض  26سبل گصشتِ تْیِ گطزیسُ ٍ فقط حسٍز  59زض 
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  32زّس کِ  اظ  اًس ثطضسی آهبضی ًشبى هی سُّب ثِ ططح اًقالة هؼطٍف ش کِ ثب تَجِ ثِ اّویت آى ّبی پَششی زض هَضز ًقشِ

 زضصس کوتط اظ زُ سبل است کِ ًقشِ تْیِ شسُ  52سبل ٍ  39تب  59زضصس ثیي  62سبل ٍ 39ّب ثیش اظ  زضصس ثلَک

ثیش اظ پیش احسبس ثبظًگطی ٍ تْیِ ًقشِ  العام ثِّبی پَششی ٍ ثعضگ هقیبس  ّبی آهبضی زض هَضز ًقشِ است. اظ ثطضسی

 شَز. هی

هبزُ سبذتي هتٌی کِ ثبیس هصَة آثطزاضی ٍ زٍم  کال زض ایي ظهیٌِ زٍ هَضَع هططح شس اٍل ًبیت ضئیسی شَضای ػبلی ًقشِ

 شسُ ٍ ثِ شَضای ػبلی ًقشِ ثطزاضی ثطٍز.

ّبی اجطایی فؼبل ًساضز ًبیت  ػلت ایٌکِ اٍى شَضا هٌحل شسُ ٍ کویتِ اظ ططف آقبی هٌْسس ثٌبیی پیشٌْبز گطزیس ثِ-

یل شَضای ػبلی شای ثب شطح ٍظبیف زض  ثْتط است اظ صفط پیشٌْبز شَز چٌیي کویتِ تَاًس هٌتقل شَز ًوی ضئیسی

ًیع زض   NSDIثطزاضی است کویتِ ضاّجطی  شیل شَضای ػبلی ًقشِ NSDIثطزاضی ایجبز شَز. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ٍظیفِ  قشًِ

 .شیل شَضای ػبلی تشکیل گطزز

ت کِ سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ثب اذتیبضی کِ زاضز ثتَاًس ایي هسئَلیت ًبیت ضئیسی ضا ثِ ًَیس ایي اس ّسف اظ تْیِ پیش

 ثطزاضی تفَیض کٌس. شَضای ػبلی ًقشِ

 32ٍ  32هبزُ َجِ ثِ ًقشِ ضاُ زٍلت الکتطًٍیک گطزز ثب تَجِ ثِ تغییطاتی کِ زض سبذتبض ایجبز شسُ است ٍ ثب ت پیشٌْبز هی

 ثبظًَیسی شَز.زٍثبضُ   5296زض سبل 

 اهکبى افعایش اػضبی کویتِ ثطضسی شَز -

-  
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 در راستای ًقشِ راُ دٍلت الکترًٍیک  NSDI ًَیس هصَبِ راّبری  پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٌب ثِ پیشٌْبز کویسیَى هؼیي ٍ ثِ استٌبز  هصَثِ   58/91/5296ثطزاضی زض جلسِ هَضخ  شَضای ػبلی ًقشِ

 NSDIثطزاضی زض ضاستبی استقطاض زٍلت الکتطًٍیک ٍ هسئَلیت ضاّجطی شَضای ػبلی ًقشِ 33/92/5292هَضخ 

 ثطزاضی هصَة کطز:ّبی هکبًی کشَض( تَسط زثیطذبًِ شَضای ػبلی ًقشِ)ظیطسبذت زازُ

  
 

 ّبی هتَلی تَلیسآٍضی ضٍظ، اظ ططیق زستگبُهتٌبست ثب استبًساضزّب ٍ في 5:31999ّبی پَششی ثبظًگطی ًقشِ -5

 ًقشِ ٍ ثب هشبضکت ثرش ذصَصی

ّبی ضٍظ اظ ططیق آٍضیطی ٍ ضٍستبیی هتٌبست ثب استبًساضز ٍ فيهقیبس شّْبی ثعضگ تکویل ٍ ثبظًگطی ًقشِ -3

 ّبی هتَلی ٍ ثب هشبضکت ثرش ذصَصی  کبض ثیي زستگبُتقسین

 

شَضای ػبلی  ثط  ػْسُ 3ٍ  5ّبی ّبی  ضزیفثٌسی اجطای ططحضیعی ٍ اٍلَیت: هسئَلیت ثطًبهِ 5تجصطُ

 ثطزاضی ذَاّس ثَز .ًقشِ

هقیبس ّبی هجٌبیی  ٍ ثعضگثطزاضی هَظف است ططح هشطٍح  ثبظًگطی ًقشِػبلی ًقشِ : زثیطذبًِ شَضای3تجصطُ 

ّبی اجطائی( ضا تْیِ ٍ ّوطاُ ثب ثطآٍضز هبلی ٍ ظهبًی جْت ّب ٍ ضًٍسضٍظضسبًی: استبًساضز)شبهل ثِ 3ٍ 5ّبی ضزیف

 تصَیت ثِ شَضا اضائِ زّس . 

ٍثَزجِ  کشَض زض ثَزجِ  بس ثطًبهِ پیشٌْبزی، تَسط سبظهبى ثطًبهِاػتجبض الظم ثطای اجطای ططح، سبلیبًِ ثط اس  -2

 گطزز.   ثیٌی هیپیش
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 (58/91/5296چْبضشٌجِ ) يیهعدر جلسِ کویسیَى  کٌٌدگاى شرکتصَرت اساهی 

 
 سوت دستگاُ هربَطِ خاًَادگی ًام ٍ ًام ردیف
 ی کشَضثطزاض ًقشِضئیس سبظهبى  زثیط شَضا ٍ ضئیس کویسیَى هؼیي اضزالى آظهَزُ طضبیػلزکتط  5

 هشبٍض ضئیس سبظهبى ی کشَضثطزاض ًقشِسبظهبى  آقبی هٌْسس شبّیي قَاهیبى 3

 زفتط ًقشِ ٍ اطالػبت هکبًی طکلیهس هطکع آهبض ایطاى آقبی هٌْسس ثٌْبم ًصَحی 2

 ی ػوطاًیعیض ثطًبهِزفتط فٌی ٍ  طکلیهسهؼبٍى  ٍظاضت کشَض حبجَیآقبی هٌْسس  2

 ضئیس گطٍُ گطز آٍضی اطالػبت آة ٍ اًطغی ٍظاضت ًیطٍ هٌْبم فالحهٌْسس  ذبًن 1

 کبضشٌبس هسئَل هؼوبضی ٍ شْطسبظی ٍظاضت ضاُ ٍ شْطسبظی آقبی هٌْسس ٍحیس ثٌبئی 6

 سبظهبى اهالک ٍ اضاضی ى.مجبًشیي  ٍظاضت زفبع ٍ پشتیجبًی ى.م تَضج ػلی ًیبآقبی هٌْسس  7

ی طزٍلتیغ ًٍوبیٌسُ ًْبزّبی هسًی  آقبی هٌْسس ػجبس ًصیطی هْط 8

 یثطزاض ًقشِ
 یثطزاض ًقشِػضَ شَضای ػبلی 

 هسئَل گطٍُ شَضاّب ی کشَضثطزاض ًقشِسبظهبى  آقبی هٌْسس حویسضضب سیسیي 9

 یثطزاض ًقشِکبضشٌبس هسئَل زثیطذبًِ شَضای ػبلی  ی کشَضثطزاض ًقشِسبظهبى  آقبی هٌْسس هحوسضضب حسیٌی 59

 ی کشَضثطزاض ًقشِسبظهبى  ی کشَضثطزاض ًقشِسبظهبى  ذبًن سپیسُ ظًسیِ 55

   ًفر 11جوع حاضراى:

  غایباى جلسِ

 یثطزاض ًقشِػضَ شَضای ػبلی  ی زاًشگبُػلو ئتیّػضَ  زکتط هحوَز شٍالفقبضی آقبی 5

 یثطزاض ًقشِػضَ شَضای ػبلی  ی زاًشگبُػلو ئتیّػضَ  زکتط ثْوي هقطة ًیب آقبی 3

 هؼبٍى اهَض فضبیی هسلحسبظهبى جغطافیبیی ًیطٍّبی  آقبی هٌْسس  ػجبسؼلی صبلح آثبزی 2

 شطکت اکتشبف-ًقشِ ثطزاضی ازاضُ ضئیس  ٍظاضت ًفت اثَالفضل ػجبس آظازآقبی هٌْسس  2

ازاضُ کل اطالػبت هکبًی شطکت -ضئیس ازاضُ فٌبٍضی اطالػبت ٍظاضت اضتجبطبت ٍ فٌبٍضی اطالػبت آقبی هٌْسس ضحین ثبثبظازُ 1

 ازاضُ کل کبزاستطکبضشٌبس  کشَض ٍ اهالک اسٌبز ثجتسبظهبى  آقبی هٌْسس هطتضی حبجی ّبزی 6 پست

 سبظهبى ظهیي شٌبسی ٍ اکتشبفبت هؼسًی GISهسیط گطٍُ  ٍظاضت صٌؼت، هؼسى ٍ تجبضت آقبی زکتط هحوس صبزقی 7

 ًفر 7جوع غایباى:
 

  

  


