مقدهم
به استناد مادۀ ( )11قانون احکام دائمی (مصوب  1395/11/10مجلس شورای اسالمی)
وظیفه هماهنگی کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه و اطالعات مکانی بر عهده سازمان
نقشهبرداری کشور گذاشته شده است .عالوه بر آن براساس قانون تنقیح قوانین و
مقررات کشور (مصوب 1389/04/02مجلس شورای اسالمی) کلیه دستگاههای حکومتی
که مقررات وضع میکنند از قبیل هیأت دولت ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،هیأت
عمومی دیوان عالی کشور ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید تمام مصوبات خود را
جهت تنقیح در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دهند .بدیهیاست سازمان
نقشهبرداری کشور بهعنوان مرجع نقشه و اطالعات مکانی در سطح کشور و به استناد
مواد قانونی فوق  ،وظیفه هماهنگی و ساماندهی قوانین و مقررات را در این حوزه بر
عهده داشته و از طرف دیگر بهمنظور پایش و رصد قوانین و مقررات همواره باید نسبت
به تصویب مقررات و قوانین حساس بوده و نسبت به بررسی و آسیبشناسی آنها جهت
بهبود فضای کسب و کار این حوزه اقدام نماید .در این راستا کمیته مشورتی حقوقی
سازمان نقشهبرداری مطابق با اهداف ،شرح وظایف و مأموریتهای ذیل تشکیل گردید.
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هدفاز ل یته ورتیحقوقی:

• تحکیم مرجعیت سازمان نقشهبرداری در
سطح کشور
• ارتقای جایگاه صنعت نقشهبرداری در
سطح ملی و بینالمللی

دامنهفعالیتاهیکمیتهمشورتیحقوقی

• فعالیتهای سازمان نقشهبرداری کشور در
صنعت نقشه و اطالعات مکانی
• بهبود فضای کسب و کار در بخش نقشه-
برداری کشور

اعضاءکمیته
آقایان:دکترجعفرزاده ایمن آبادی
مهندس بکتاش
دکترجاویدانه
بابائی صالح
خرم آبادی
مهندس خدام محمدی
مهندس رجب زاده
مهندس فکور
موسی کاظمی
خانم ها:مهندس قریشی
قره بگلو
مرادی
مهندس علی اکبریان
صادقی

وظایفکمیتهمشورتیحقوقی
وظایف کمیته عبارت است از:
-1جمعآوریوتفکیکوطبقهبندیقوانینمرتبطبانقشهواطالعاتمکانی
-2آسیبشناسیقوانینومقرراتموجودوتأثیرگذاروتشخیصتعارضاتوخالءهای
موجوددرمقرراتواعالمآنبهمرجعتصویبکنندهجهتاقدامقانونی.
-3تشخیصمقرراتمربوطبهبخشنقشهبرداریکشورکهموضوعآنهامنتفی شده
استواعالمآنهابهمرجعتصویبکنندهجهتاقدامقانونی.
-4تطبیققوانینومقرراتموجودباقوانینومقرراتمرتبطبانقشهواطالعات مکانی
واعالممغایرتهایاحتمالیبهمراجعذیربط.
-5تهیهشناسنامهبرایکلیهقوانینومقرراتصنعتنقشهبرداری.

وظایفکمیتهمشورتیحقوقی
-6بررسیسیاستهایکلینظامواسنادباالدستیوتدوینوپیشنهادسیاستهایکلی
نظامدربخشنقشهواطالعاتمکانی.
-7بررسیضوابطوبخشنامههایموردنیازمرتبطباماده()11قانوناحکامدائمی
توسعهکشوروقانونحدنگاروسایرقوانینومقرراتوتدوینپیشنهادضوابطمربوطه
بهمراجعذیصالح.
-8تدوینگزارشهایتحلیلیدرارتباطباقوانینومقررات.
-9رصدوپایشطرحها،لوایحوبخشنامههایدردستتصویب.
-10بررسینقشسازماندراحکامبودجهسنواتیوتدوینپیشنهاداتالزم.
-11تدوینگزارشجایگاهنقشهواطالعاتمکانیدربرنامههایتوسعهاقتصادی،
اجتماعی،فرهنگیجمهوریاسالمیایرانبهخصوصبرنامههفتم.

گروهایکاریکمیته
مشورتیحقوقی

گروهکاریتنظیم
پیشنهادات

گروهکاریجمع
آوریوتنقیحقوانین

گروهکاریماده()11
احکامدائمی

گروهکاریقوانین
بینالمللی

گروهکاریقوانینو
مقرراتاداری

گروهاهیکاریکمیتهمشورتیحقوقی:
.1

.2

.3
وظایف کاری
.4
.5
.6
.7

گروه کاری جمع آوری و تنقیح قوانین
جمع آوری قوانین از جمله :برنامههای پنج ساله ،سند چشم انداز،
سیاستهای ابالغی ،قانون اساسی ،بودجه سنواتی و تفکیک و
طبقهبندی قوانین مرتبط با نقشه و اطالعات مکانی،
آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و تأثیر گذاری و تشخیص
تعارضات و خالء های موجود در مقررات و اعالم آن به مرجع تصویب
کننده جهت اقدام قانونی.
تنقیح قوانین مرتبط با نقشهبرداری و اعالم آنها به مرجع تصویب کننده
جهت اقدام قانونی.
تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات صنعت نقشه برداری.
رصد طرحها و الیحهها ضوابط و مقررات در شرف تصویب
بررسی و امکان سنجی تدوین سند پیشنهادی سیاستهای کلی نظام در
بخش نقشهبرداری
بررسی و امکان سنجی تدوین الیحه قانون جامع نقشهبرداری کشور

اعضاء  :جاویدانه ،بکتاش،تبیانیان،بابایی صالح ،رجب زاده ،صادقی

گروهاهیکاریکمیتهمشورتیحقوقی:
گروه کاری ماده ( )11احکام دائمی

وظایف کاری

 .1بررسی ضوابط و بخشنامه های مورد نیاز مرتبط با ماده ()11
قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون حدنگار و سایر قوانین
و مقررات و تدوین پیشنهاد ضوابط مربوطه به مراجع ذیصالح.
 .2تدوین گزارش های تحلیلی در ارتباط با قوانین و مقررات
 .3بررسی نقش سازمان در احکام بودجه سنواتی و تدوین
پیشنهادات الزم
 .4تدوین گزارش جایگاه نقشه و اطالعات مکانی در برنامههای
توسعه اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به
خصوص برنامه هفتم

اعضاء  :جاویدانه،بکتاش ،قریشی،سعادت،رجب زاده،صادقی(هوائی)،سیدین،اسدپور،فتحی
الماس،طحان پور،علی اکبریان

گروهاهیکاریکمیتهمشورتیحقوقی:
گروه کاری قوانین بین المللی

وظایف کاری

 .1مطالعه و بررسی قوانین مرتبط با صنعت نقشهبرداری سایر
کشورها و ارائه گزارشهای الزم
 .2مطالعه و بررسی قوانین مرتبط با حوزه نقشه و اطالعات
مکانی به صورت موردی و تنظیم پیشنهادات الزم از جمله
اطالعات و داده های مکانی مرتبط به دریاها  ،فضا و تهیه
گزارش های تحلیلی الزم

اعضاء  :کاظمی ،خدام محمدی ،صادقی،اکبری باصری

گروهاهیکاریکمیتهمشورتیحقوقی:
گروه کاری قوانین و مقررات اداری
.1

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات اداری و مالی و امکان سنجی
بهره گیری از ظرفیت های انها در بهبود وضعیت اداری کارکنان
سازمان

.2
وظایف کاری

در خصوص شفاف سازی نحوه محاسبات احکام بر اساس قوانین و
مقررات اداری

.3

همترازی در اجرای قوانین و مقررات اداری

.4

رصد و بررسی بازخوردها در طرحها و الیحهها  ،ضوابط و مقررات
در شرف تصویب در قوانین و مقررات اداری

اعضاء  :علی اکبریان ،مرادی ،شاعی مقدم ،خرم آبادی ،قره بگلو ،کاظمی ،میرحاجی

گروهاهیکاریکمیتهمشورتیحقوقی:
گروه کاری تنظیم پیشنهادات

وظایف کاری

اعضاء  :روسای چهار گروه های کاری

.1مطالعه و بررسی قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه
پیشنهادات الزم در تنظیم بودجه سال 1401
.2مطالعه و بررسی اسناد باال دستی و ارائه پیشنهادات
برای برنامه هفتم توسعه

اقداماتانجامشده:

اقدامات انجام شده در جلسات کمیته مشورتی حقوقی:
(1
(2

(3
(4
(5

تشکیل کمیته  ،معرفی اعضا و تدوین آیین نامه
بررسی گزارش پیشنهادی آقای مهندس مجربی کرمانی در تمام گروه های
کاری(در خصوص اعتالی رشته نقشه برداری کشور در تمام سطوح در بعد اجرایی
)
تدوین پیشنهادات دالیل قانونی و فنی عدم پذیرش کلیت طرح« توسعه فناوری های
مکان محور (ژئوماتیک ) در کشور»
ارائه گزارش پیشنهادات حقوقی آقای کاظمی و ارجاع آن به گروهای کاری جهت
اعالم نظر
بررسی چشم انداز و اهداف و راهبردهای سازمان به منظور ارائه پیشنهادات حقوقی
در دست بررسی گروه های کاری

