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 برداریسالن شهدای سازمان نقشهمحل تشکیل جلسه:   31/01/1401تاریخ: 12:00تا  10:00ساعت:

 

 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 63جلسه  موضوع جلسه:

 حاضرین:

)معاون فنی و ارائه اطالعات مکانی سازمان پیمان بکتاشبرداری کشور و رئیس کمیسیون معین(، سازمان نقشه رئیس)علی جاویدانه :انیآقا

عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات )یحیی جمور وزارت کشور(،)نماینده همایون سفری وصال، برداری کشور و دبیر کمیسیون معین(نقشه

نماینده محمد پهلوانی)نماینده وزارت راه و شهرسازی(، رضا قاسمی)(، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)نماینده حمید عنایتیعلمی دانشگاه(، 

 )نماینده مرکز آمار ایران(بهنام نصوحیو ( معدن و تجارت ،صنعتوزارت 

 عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و نماینده وزارت نیرو( نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، مهنام فالح)نواز)روین غریبپ :هاخانم

 برداری(نقشه

محمود و  مهربانی)نماینده وزارت نفت(مصطفی رسولی و : علی بهبهانی)نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(آقایان غایبان

 ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه( 

و حجت عابدپور) معاون بازرگانی سازمان  (معاون امنیت اطالعات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح): اسفندیار شکریآقایان میهمانان

 جغرافیایی نیروهای مسلح( 

 دستور جلسه:

 1420در افق  برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهسازی سند چشمنهایی  -1

 ضوابط فتوگرامتری با پهپاد در ایران  -2

 شرح جلسه:

کمیسیون در آخرین با حضور حداکثری اعضای  1401برداری و اولین جلسه سال شصت و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی نقشه 

دای جلسه آقای جاویدانه ضمن عرض خیرمقدم و تبریک سال جدید کلیاتی در خصوص الزام دبیرخانه تتشکیل شد. در اب 1401 روز فروردین

بیان نمود و جلسه وارد دستور  ،برداری به برگزاری منظم و ماهانه جلسات کمیسیون معین و تهیه مستندات و دستورجلساتنقشه عالی شورای

و  1420در افق برداری کشور انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهت صورت گرفته در خصوص تدوین سند چشمشد. گزارش اقدماخود اول 

متناسب بازخوردهای گرفته شده از اعضای کمیسیون و اعمال حداکثری نظرات در سند، توسط آقای بکتاش دبیر کمیسیون ارائه شد.  این سند 

برداری با همکاری اعضای کمیسیون معین تهیه شده و در جلسات متعددی مورد بررسی نقشهی عالیتوسط دبیرخانه شورا اسناد باالدستی؛با 

را برای بهبود سند بیان نمودند که با توجه به اختالف نظر و عدم توافق  مواردیقرار گرفته بود. در این جلسه نیز اعضای کمیسیون مجددا 

کاری متشکل از اعضای جلسه سازی آن بر عهده گروه، به دلیل اهمیت سند، نهاییبردارینقشه و ارجاع به شورای عالی اعضا برای تصویب اولیه

 ذاشته شد.گ

 نیلزوم تدو ،ی، توسط سازمان برنامه و بودجهفتوگرامترپهپاد به روش  یها و اطالعات مکاننقشه هیدستورالعمل تهبا توجه به ابالغ  ،در ادامه

توضیحاتی در خصوص انواع  ،جغرافیایی نیروهای مسلحنمایندگان سازمان  ،راستااین . در طرح شد کشوربا پهپاد در  یفتوگرامتر ریروندکا

و دستورالعمل شاک)شورای امنیت کشور( در خصوص ارائه مجوز عکسبرداری هوایی به پهپادهای  یتیامن یمجوزها افتیروند درپهپادها و 

های جلسات کارشناسی بیشتر این موضوع توسط سازمان و لزوم تدوین ضوابط فنی و تشکیل . به جهت اهمیت موضوعارائه دادند غیرنظامی

 ضوابط فتوگرامتری با پهپاد در ایران نیز به جلسه آتی موکول گردید.متولی، بررسی 
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 :مصوباتو  یبندجمع

یون؛ ، متشکل از اعضای کمیس1420در افق برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهچشم سندسازی کاری نهاییگروهمقرر شد  -1

قرر شد، عدم کمیسیون معین نهایی نمایند. همچنین م نموده  و جهت تصویب در جلسه آتیبررسی سند را مجددا طی دو جلسه کارشناسی، 

کاری کاری مزبور، به منزله تصویب سندنهایی شده توسط گروهدر جلسات گروه حضور هریک از اعضای حقیقی یا حقوقی عضو کمیسیون معین

 از سوی دستگاه مربوطه یا هرکدام از اعضای حقیقی باشد.  

برداری کشور، جغرافیایی نیروهای مسلح و نقشههای مقرر شد هماهنگی الزم جهت برگزاری جلسه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان -2

بررسی کارشناسی ضوابط فنی فتوگرامتری با پهپاد، توسط دبیر کمیسیون صورت پذیرد و گزارش آن در جلسه آتی کمیسیون معین به منظور 

 ارائه گردد.

 محل امضا

 
 


