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 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 65جلسه  موضوع جلسه:

 حاضرین:

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

محمد پهلوانی)نماینده وزارت  عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه(،)یحیی جمور، دبیر کمیسیون معین(برداری کشور و نقشه

نماینده ، محمدرضا نوری)رکز آمار ایران()نماینده معلیرضا پیرمرادی، (معدن و تجارت ،صنعتنماینده وزارت راه و شهرسازی(، رضا قاسمی)

نماینده سازمان ثبت اسناد و ) و سیدرضا زکی زاده (معاون امنیت اطالعات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)اسفندیار شکری، (وزارت نفت

 محمود ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه( (،امالک کشور

 الهی) نماینده سازمان فضایی ایران( ، فائزه فضلنماینده وزارت نیرو(نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، مهنام فالح)نواز)پروین غریب :هاخانم

 (بردارینقشه عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و 

  ()نماینده وزارت کشورقربانیوحید  آقای :غایب

 GNSSهای و سیداحمد چشمی) مدیر شبکه ایستگاه حجت عابدپور) معاون بازرگانی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(: آقایان یهمانانم

 جغرافیایی نیروهای مسلح(

 دستور جلسه:

 کشورفتوگرامتری با پهپاد در  روند اجراییارائه گزارش گروه کاری تدوین  -1

 گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در ارائه مدل داده مکانی-2

 GNSSگروه کاری تخصصی ارائه گزارش جلسات -3

 شرح جلسه:

صت و   شه پنجمینش شورای عالی نق سیون معین  سه کمی تدوین روند اجرایی فتوگرامتری با پهپاد در برداری با ارائه گزارش گروه کاری جل

تشکیل گروه کاری،  لزوم در خصوص کمیسیون در این گزارش ضمن اشاره به مصوبات جلسات پیشینتوسط دبیر کمیسیون آغاز شد.  ،کشور

شده در سه  موارد طرح  شدکاری مذکور گروهجل سانده  ضا ر شور، در  پهپاد و تولید واردات فعلیدر این گزارش روند  همچنین .به اطالع اع ک

شیوه شوری، معرفی انواع پهپادها، مراحل اعطای مجوز 9060نامه  اهداف کلی  شرکت سازمان هواپیمایی ک صویربرداری به  سات ت س ها و مو

سازمان جغرافیایی نیروها خدمات هوایی سط  شخصات فنی پهپاد با کاربرد فتوگرامتری و چالشتو سلح، م شنهادات ی م های روند موجود و پی

عناوین، لزوم در نظر گرفتن ترتیب و محدودیت زمانی در صدور مجوزها،  برخیتغییر در  اعضای حاضر در جلسه مواردی چون  سپس .ئه شداار

که درخواسییت مجوز برای انجام  فتوگرامتری با پهپاد را دارند، لزوم کنتر   های مشییاورداشییتن حداقل یپ پهپاد برای شییرکت الزامبررسییی 

مورد بررسی  کردند که طرح  را برداریای متناسب با پیشرفت تکنولوژی و محدود کردن فعالیت گروه کاری به وظایف شورای عالی نقشهدوره

 .ه تصمیمات نهایی اتخاذ گردیدقرار گرفت  و تباد  نظر

با توجه به فرایندهای ، جلسه وارد دستور دوم شد. در این گزارش های اجرایی در ارائه مد  داده مکانیگزارش عملکرد دستگاهئه ااردر ادامه با 

شده مد  دادهو  های اجرایی در ارائه مد  داده مکانیدستگاهمشارکت  میزان ،نظام بخشی به زیرساخت ملی داده اطالعات مکانی های نهایی 

 هنگیمو.مو.م هما عدم در موجود هایچالش ه،شد ارائه هاهای مادر تخصصی جهت سیاستگذاری و تعامالت فی مابین دستگاهدستگاهاز سوی 

 د.گیری شه در خصوص آنها تصمیمگرفت قرار نظر تباد  و بحث مورد نیز هاابالغیه در
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سه انتهایدر  صی اقدامات  ،جل ص شد GNSSگروه کاری تخ شرح داده  سط دبیر گروه کاری  صوص نحوه  و تو شده در خ صمیمات اتخاذ  ت

و  کشور در هم به نزدیپ هایایستگاه مطلوب جانمایی  امکان سنجی اصالح های تعیین موقعیت آنی،ها و هم افزایی شبکهگذاری دادهاشتراک

 گیری شد.تصمیمتشریح و در خصوص نحوه ادامه روند کار گروه کاری های پیش آمده چالش

 

 :مصوباتو  یبندجمع

برای اعتبار مجوزهای  تعیین محدودیت زمانی مشخص ،مجوزهازمانی  ترتیب  ،روند اجرایی فتوگرامتری با پهپاد در کشوردر تدوین  مقرر شد -1

   ، لحاظ گردد.ای متناسب با پیشرفت تکنولوژینحوه کنتر  دوره صادر شده و

 .وظایف شورای عالی نقشه برداری شودشرح روند اجرایی فتوگرامتری با پهپاد در کشور محدود به تدوین   کاریگروههای فعالیت مقرر شد -2

 هایدستورالعملطبق  فتوگرامتری با پهپاد، پهپاد برای اخذ مجوز  مالکیت حداقل یپ فروندهای مشاور بر خصوص الزام شرکت شد در رمقر -3 -1

 اقدام گردد.های مشاور شرکت برای احراز صالحیت زاتیتجه داشتن خصوصدر  کشورنظام فنی اجرایی 

 تلقیکمیسیون  ، مصوبتوسط گروه کاری اعما  گردیدهمقرر شد موارد مصوب در جلسه برای اصالح روند اجرایی فتوگرامتری با پهپاد  -4 -2

 گردد.

های اجرایی عضو شورای عالی جهت اطالع و پیگیری دستگاهنمایندگان  به کلیه مکاتبات در خصوص مد  داده مکانی رونوشت مقرر شد -5 -3

 .ارسا  گردد

 امجددبرداری از طریق دبیرخانه شورای عالی نقشهاقدام نکردند، گاه متبوع تمد  داده مکانی دسنسبت به ارسا  هایی که گاهتدس ازمقرر شد  -6 -4

 گردد. پیگیری

 یهو نحو طیدر مورد شرا ،ملی یهادستگاه با  ،(SDIساخت داده مکانی ملی ) زیر با روند توسعه ریاز اقدام مغا زیمقرر شد به منظور پره -7 -5

 مکاتبه گردد.برداری از طریق دبیرخانه شورای عالی نقشه یو استان یملّ یاطالعات مکان یهارساختیز به الزم جهت اتصا  یانجام هماهنگ

های عضو  برای جمع بندی و تعیین تکلیف  با حضور نمایندگان تام االختیار دستگاه  GNSSگروه کاری تخصصی جلسه آتی  مقرر شد -8 -6

 طرح شدند، تشکیل گردد. ی که در سطح کارشناسی در گروه کاریئلمسا
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