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 دستور جلسه:
مزایا و چالش های هم افزایی شبکه های تعیین موقعیت  در خصوص و بحث و بررسی GNSSتشکیل رسمی گروه کاری تخصصی  -1

 کشور آنی موجود در کل

 شرح جلسه:
 بررداری(،  عالی نقشه شورای دبیر کمیسون معینبرداری کشور و  )معاون فنی و تولید اطالعات مکانی سازمان نقشهمهندس بکتاش ،در ابتدا

در موجرود  های تعیین موقعیت آنری   افزایی شبکه برداری کشور در خصوص هم تاریخچه مصوبه شورایعالی نقشه مروربه  ،ای با ذکر مقدمه

پرداخرت  افزایری   هماین  برداری کشور در خصوص اقدامات سازمان نقشهسایر سپس به بیان وی پرداخت.  92/30/1033کشور در تاریخ 

اشراره   و بر اساس مصوبات بوده است. در ایرن راسرتا  برداری  شورایعالی نقشه خانهدبیر از طرف حاضر و تاکید نمود که جلسه برگزارشده

کمیسریون  شصرت و یکمرین جلسره    در  ،بررداری  پس از مصوبه یکصد و بیست و یکمین جلسه شورایعالی نقشره  اییافز  موضوع همشد که 

عرالوه  نهایترا   .صورت گرفت معین ی اعضای کمیسیون کاری تخصصی و تشکیل گروه مذکور با موافقت همه ارائه پیشنهاد گروه بامعین 

ی نیروهرای  یجغرافیرا سازمان و  کشور ثبت اسناد و امالكسازمان ، کشور برداری سازمان نقشهبرداری) مصوب شورایعالی نقشهاعضای  بر

و ایرن گرروه    نداضافه شرد به پیشنهاد اعضای کمیسیون  ( نیزنهادهای مدنی و غیردولتیوزارت کشور و نماینده از  دو عضو دیگر)مسلح( 

عرالوه برر رونرد     اقرداماتی کره  سرایر  همچنرین  س بکتراش  مهنرد  .نماید کار خود را آغاز میاز امروز تخصصی مجموعا با پنج عضوکاری 

مررور  بره شررز زیرر    گرفتره را   صرورت  کشرور شبکه های تعیین موقعیت  افزایی همراستای تا کنون در  برداری مصوبات شورای عالی نقشه

 نمود:

که جلسات کارشناسی طرفین نیز در  با همین موضوع 1021اسفند ماه  انتهای در نیروهای مسلح نامه با سازمان جغرافیایی تفاهمانعقاد  -1

نشده است و انتظرار اسرت سرایر مروارد     این خصوص تشکیل شده و بررسی های الزم صورت گرفته است لیکن منجر به اقدام عملی 

 .در قالب این گروه تخصصی قانونی با جدیت پیگیری گردد

 بررداری  شهسازمان نقیندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، نما با حضور کشور در سازمان برنامه و بودجهجانبه  سهجلسه برگزارشده  -9

هرا و   گرذاری داده  گیری در خصوص بره اشرتراك   تصمیم و نهایتا19/11/1033در تاریخ  اسناد و امالك کشور ثبتسازمان و  کشور

تگاه از هرر دو شربکه   که در این خصوص یک ایسر  .های تعیین موقعیت آنی هر دو سازمان)شبکه های هدی و شمیم( افزایی شبکه هم

فزایری و   به صورت پایلوت با موفقیت کامل به اشتراك گذاشته شده است و سایر موضوعات تخصصی در خصوص تدوین طرز هم
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کاری تخصصی قانونی نیز برا جردیت پیگیرری     تواند در این گروه می دو شبکه طرفینهای  تعمیم پایلوت انجام شده به تمامی ایستگاه

 گردد. 

کره در پنرل مرذکور،     1033در سرا   دانشگاه تهرران  خصوصی در پارك علم و فناوری بخشتوسط  GNSSبرگزاری پنل تخصصی  -0

ای برود کره    کاری حاضر، عمل به وعرده  تشکیل گروه .برداری پیگیری خواهد شد عالی نقشه بیان گردید که موضوع از طریق شورای

 داری کشور بیان گردید. بر در آن پنل نیز توسط معاون فنی سازمان نقشه

در راسرتای شربکه هرای     هرا  افزایری دسرتگاه   کاری را تدوین دستورالعمل یا سند نحوه هم گروهاین  غایی مهندس بکتاش هدف ،در نهایت

کاری اعالم نمرود و درخواسرت نمرود ترا اعضرا برا        کاری یا موازی تعیین موقعیت و در جهت صرفه جویی های کشور و اجتناب از دوباره

 تر برای تصویب به دبیرخانه کمیسیون معین ارسا  گردد. دیت نسبت به برگزاری جلسات اقدام نموده و نتایج هر چه سریعج

و سرور هر شبکه در اختیار سازمان مربوطره مری باشرد و امکران ایجراد       sourceبا اشاره به اینکه  ،هادی مهندس حاجیی جسله،  در ادامه

وجود شربکه شرمیم در تمرام نقرا      همچنین به وی ها دانست.  ایستگاه نمودن چاره اندیشی برای مدیریت چالش وجود دارد، اولین گام را

کره   گیرنده ها عنوان شدبودن برخی از  دومنظومه ،رو های پیش واحد ثبتی اشاره نمود. یکی دیگر از چالش 033جمعیتی و قریب به تعداد 

 ربران در مناطق شهری قرار ندهد.در اختیار کارا ممکن است  مطلوب تصحیحات بادقت

سرپس برا ارائره پرزنتری وضرعیت      وی افزایری اسرت.    حلقه مفقوده موضوع هم ،فریم مختصات ملی بیان نمود که ،پس از آن دکتر سعادت

سرتگاه  هرای هرر د   نحروه توسرعه ایسرتگاه    ،را نشران داد و گفرت   نقشه برداری، ثبت و جغرافیایی سه سازمانتعیین موقعیت  های فعلی شبکه

تواند چالش  همین تفاوت می .ها با یکدیگر است شبکهمطابق با اهداف و شرز وظایف آن دستگاه می باشد که به معنای طراحی متفاوت 

چنردین   ،دکترر سرعادت  در نهایرت   .خواهدگردیرد مسرلله مرتفرع   و اتخراذ راهکارهرای فنری،     کارشناسی برانگیز باشد و با بحث و بررسی

 مطرز نمود.به عنوان پیشنهادات اولیه افزایی را  صوص هماستراتژی مختلف در خ

 :مصوباتو  یبند جمع
 چرخشی باشد. در محل اعضاکاری  محل برگزاری جلسات گروه -1

ایسرتگاه   03 مطلروب  جانمرایی اصالز در خصوص  کاری، گروه در جلسه بعدی اسناد و امالك کشور سازمان ثبتنماینده مقررشد  -9

 .نمایدپیشنهاد خود را ارائه  ،شبکه هدی و شمیم نزدیک به یکدیگر در دو

ملزومرات و نکرات    آن سرازمان، در خصوص شبکه یی نیروهای مسلح سازمان جغرافیامقرر شد در جلسه بعدی گروه کاری، نماینده  -0

 .نکاتی را به گروه کاری ارایه نماید مربوطه امنیتی

 


