
گزارش

»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای 
قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )23( 

پیگیری میکند:

فقر نظارت بر اجرای 
 صحیح قوانین مقابله 

با فقر!؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

مقدمه 
امام علی )ع( و فقر در جامعه 

مقدمه
اساسا فقر یكی از غم بارترین مصیبت هایی است كه در زندگی 
دامن¬گیر انس��ان شده اس��ت و تالش های بشریت در طول 
تاریخ دست بدست هم داد تا این آفت را ریشه كن نماید ولی 
علیرغ��م این تالش ها فقر همچنان باقی اس��ت و تا به امروز 
قربانیان زیادی را از جوامع بشریت در كام خود فرو برده است. 
فقر در لغت به معنی شكاف و بریدگی است و فقیر به كسی 
گویند كه ستون فقراتش درد كند یا شكسته باشد و به عبارتی 
دیگر فقر به معنی نیازمندی و فقیر به محتاج و نیازمند گویند 
و فقیر در معنی اصطالحی كه در دائره المعارف ها آمده است 
عبارتست از كسی كه نتواند خود و خانواده اش را از نظر مالی 
تأمین كند و نیازمند مردم باش��د. حضرت امیر )ع( در مورد 
بوجود آمدن فقرا در حكمت 328 می فرمایند: خداوند سبحان 
روزی فقیر را در اموال توانگران مقرر داشته، پس هیچ فقیری 
گرس��نه نماند مگر آنكه توانگری حق او را بازداش��ته است و 
خداوند تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست می كند. علت 
فقر، انحصار منابع ثروت نزد توانگران است بطوری كه عوامل 
تولید و فرصت های كار منحصر به عده ای از مردم اس��ت كه 

با یكدیگر نس��بت خویش��اوندی و یا 
وابس��تگی دارند و در كنار این پدیده، 
دیگران از داشتن چنین فرصت هایی 
محروم هس��تند و این ام��ر آنان را در 
ح��ال فقر ق��رار می ده��د. در این باره 
می ت��وان ب��ه نامه حضرت ب��ه مالك 
اش��تر كه فرمودند: ب��دان، كه والی را 
خویش��اوندان و نزدیكان اس��ت و در 
ایشان خوی برتری جویی و گردنكشی 
اس��ت و در معاملت با م��ردم رعایت 
انصاف نكنند. ریش��ه ایشان را با قطع 
موجب��ات آن صفات، قط��ع كن و به 
هیچ یك از اطرافیان و خویشاوندانت 
زمینی را به اقطاع مده، مبادا به سبب 
نزدیك��ی به ت��و، پیمان��ی ببندند كه 
صاحبان زمین های مجاورش��ان را در 

سهمی كه از آب دارند یا كاری كه به اشتراك انجام می دهند، 
زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود را بر دوش نان بنهند. 
امام علی )ع( در باره مال اندوزی حاكم در نامه خود به مالك 
اش��تر می فرمایند: م��ردم زمانی تنگدس��ت گردند كه همت 
والیان، همه گرد آوردن مال بود. همانا ویرانی زمین به جهت 
تنگدستی كشاورزان اس��ت و تنگدستی كشاورزان به جهت 
غارت اموال از طرف زمامدارانی است كه به آینده حكومتشان 
اعتقاد ندارند و از تاریخ گذش��تگان عب��رت نمی گیرند و ابن 
ابی الحدید در شرح خطبه 200 حضرت امیر )ع( می نویسد: 
خداوند بر پیش��وایان مقرر فرموده كه خود را در معیش��ت با 
مردم تنگدست، برابر دارند تا بینوائی را رنج بینوائی به هیجان 
نیاورد و موجب هالكتش گردد، و بر پیش��وای عادل و دادگر 
واجب اس��ت كه خود را در پوشاك و خوراك به ضعیف ترین 
مردمان همانند سازد تا مردمان فقیر هالك نگردند. بیكاری 
كه یا بخاطر عامل درونی اس��ت كه عبارت اس��ت از تنبلی و 
ناتوانی، حضرت علی )ع( در این رابطه می فرمایند: »ناتوانی و 
كم كاری آفت است« و یا مربوط به عوامل قبلی است كه ذكر 
ش��د. به مال اندوزی و عدم اس��تفاده از آن امر اصطالحا بخل 
گویند. حض��رت امیر )ع( در این رابط��ه می فرماید: در بخل 
ننگ اس��ت و یا در رابطه با نتیجه بخل حضرت می فرمایند: 
بخل همه بدی ها را فراهم می گرداند و مهاری است كه سوی 
هر بدی می كشاند. اس��راف به معنی مصرف كردن بیهوده و 
هدر دادن ثروت. در این باره آن حضرت می فرماید: بخشیدن 
مال به كسی كه مس��تحق ان نیست. خود گونه ای از اسراف 
و تبذیر اس��ت. پس  اس��راف نیز به نوبه خ��ود می تواند باعث 
ب��ه وجود آمدن فقر ش��ود. احتكار و گران¬فروش��ی غالبا به 
منظور كس��ب سود بیش��تر و در اوضاع نابس��امان اقتصادی 
صورت می گیرد. حضرت در این رابطه به مالك اش��تر توصیه 
می نمایند كه: این را هم بدان كه در میان بازرگانان كسانی هم 

هستند كه تنگ نظر و بدمعامله و بخیل 
و احتكاركننده ان��د  كه تنه��ا با زورگویی 
به س��ود خ��ود می اندیش��ند و كاال را به 
ه��ر قیمتی كه می خواهند می فروش��ند 
كه این س��ودجویی و گران فروشی برای 
همه افراد جامعه زیان بار و عیب بزرگی 
بر زمامدار اس��ت. با توجه به علل مذكور 
برای فقر و محرومیت در جامعه از منظر 
امیرالمومنی��ن )ع( و با توج��ه به این كه 
حضرت »فقر را مرگی بزرگ« می دانند و 
در توصیه ای به فرزندشان محمد حنیفه 
می فرمایند: ای فرزند، من از تهیدستی بر 
تو هراس��ناكم، از فقر به خدا پناه ببر، كه 
همانا فقر، دین انس��ان را ناقص و عقل را 
سرگردان و عامل دشمنی است. همچنین 
با توجه ب��ه توصیه هایی كه حضرت امیر 
در نامه 53 به مالك اشتر دارند، می توان 
چنین نتیجه گرفت كه برای ریش��ه كنی 
فق��ر در بعد فردی بایس��تی تم��ام افراد 
جامعه مصمم به ریش��ه كنی آن باشند و 
در بعد اجتماعی، وظیفه دولت به عنوان 
زمامدار اسالمی است كه تمام سعی خود 
را در جه��ت توزیع عادالنه ثروت، كنترل 
قیمت ها، جلوگیری از احتكار و ... بنماید.

برخی از قوانین مقابله با فقر 
- بند 12 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

- بند چهارم چشم انداز بیست ساله 
- اصول سیاست فرهنگی كشور مصوب 1371/05/20 شورای 

عالی انقالب فرهنگی 
- س��ند كاه��ش فق��ر و هدفمند ك��ردن یارانه ه��ا مصوب 

1384/05/11
- آیین نامه چتر ایمن رفاه اجتماعی مصوب 1384/04/08

- قانون س��اختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی مصوب 
1383/02/21

- قان��ون تامی��ن زن��ان و ك��ودكان ب��ی سرپرس��ت مصوب 
1371/01/24

- قانون تامین كاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر مصوب 
1392/03/08

- قانون معرفی افراد آسیب دیده اجتماعی یا در معرض آسیب 
به مراكز بهزیستی كشور مصوب 1380/02/20

- آیی��ن نام��ه میزان كم��ك هزینه قابل پرداخ��ت به مراكز 
غیردولت��ی نگهداری، خدمات، توانبخش��ی، آموزش و حرفه 

آموزی معلوالن مصوب 1384/05/11
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاسخ های قوه قضاییه یا 
سازمان بازرسی كل كشور، اعالم آمادگی می نماید. ضمنا از 
ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان 

پیشاپیش سپاسگزار است.

تحلیل 
فق��ر زندگی م��ردم را )بویژه در دوران تحری��م های ظالمانه 
دشمنان علیه ملت ایران( بیش از گذشته دشوار نموده است.

- پیرام��ون فقر، ده ها و ش��اید صدها قان��ون و مصوبه ریز و 
درش��ت وجود دارد كه از سوی تقس��یم كار ملی قانونگذاری 

سنتی به سبك ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- ت��داوم و تش��دید فق��ر ب��ا وجود 
س��ابقه تقریبا 115 سال قانونگذاری 
و تصوی��ب و اجرای ه��زاران قانون و 

مصوبه نشانه چیست؟
- بدون تردید تداوم و تشدید فقر در 
زندگی مردم نشانه آشكار ناكارآمدی 
قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی 
به س��بك ایران��ی در مقابل��ه با فقر 

است.
- تحلی��ل ق��وه قضایی��ه )س��ازمان 
بازرسی كل كشور( پیرامون تداوم و 
تشدید فقر با وجود عملكرد نظارتی 
آنها چیس��ت؟ دفاع ق��وه قضاییه از 
ناكارآم��دی عملك��رد نظارتی خود 
پیرامون مقابله با فقر در زندگی مردم 

چیست؟
- عملكرد قوه قضاییه )سازمان بازرسی كل كشور( در نظارت 
بر حسن جریان امور و اجرای قوانین مرتبط با مقابله با فقر در 

زندگی مردم چیست؟ 
- بر اس��اس كدام شواهد میدانی و اندازه گیری كدام شاخص 
های عملیاتی، می ت��وان كارآمدی عملكرد قوه قضاییه را در 
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین مقابله با فقر در 

زندگی مردم اثبات كرد؟
- بررس��ی گذش��ته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت 
است كه عملكرد قوه قضاییه )سازمان بازرسی كل كشور( در 
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین مقابله با فقر در 

زندگی مردم نیازمند بازبینی و تحول اساسی است.

پرسشگری بر طبق اسناد فرادست
الف( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

»اصل174- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن 
جریان ام��ور و اجرای صحیح قوانین در دس��تگاه های اداری 
س��ازمانی به نام »سازمان بازرسی كل كشور« زیر نظر رییس 
قوه قضاییه تش��كیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این 

سازمان را قانون تعیین می كند.«
1- بر اس��اس اصل 174 قانون اساسی، حس��ن جریان امور 

مقابله با فقر چیست و چه ویژگی های دارد؟ 
2- شاخصه ها و ش��واهد اجرای صحیح قوانین مقابله با فقر 
بر اس��اس اصل 174 قانون اساس��ی، از زمان تصویب تاكنون 

چیست؟
ب( قانون تشكیل سازمان بازرسي كل كشور 

»ماده 1- به منظور نظارت بر حس��ن جری��ان امور و اجراي 
صحیح قوانین در دس��تگاه هاي اداري و در اجراي اصل 174 
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران سازماني بنام سازمان 

بازرس��ي كل كش��ور ... زیر نظر رئیس قوه قضاییه ... تشكیل 
مي شود.

تبص��ره: نظارت و بازرس��ي از نظر این قانون عبارت اس��ت از 
مجموعه فعالیت هاي مس��تمر و منظ��م و هدفدار به منظور 
جم��ع آوري اطالع��ات الزم درباره مراحل قب��ل، حین و بعد 
از اقدامات دستگاه هاي مش��مول ماده )2( این قانون، تجزیه 
و تحلیل آن ها، تطبیق عملكرد دس��تگاه با اهداف و تكالیف 
قانوني و ارایه پیش��نهادهاي مناسب در جهت حسن جریان 

امور.«
3- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تش��كیل سازمان بازرسي 
كل كشور، مجموعه فعالیت هاي مستمر و منظم و هدفدار به 
منظور جمع آوري اطالعات الزم به منظر بررسی حسن اجرای 
قوانین مقابله با فقر كه توسط سازمان بازرسی كل كشور انجام 

شده یا می شود چیست؟ 
4- بر اساس تبصره ماده 1 قانون تشكیل سازمان بازرسي كل 
كشور، منظور سازمان بازرسی كل كشور از نظارت قبل از اجرا 

در پایش اجرای صحیح قوانین مقابله با فقر چیست؟
5- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تش��كیل سازمان بازرسي 
كل كشور، نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش 
اجرای صحیح قوانین مقابله با فقر توسط سازمان بازرسی كل 

كشور چگونه انجام می شود؟
6- این س��ازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های 

اجرایی مقابله با فقر بر آنها نظارت دارد؟
7- روش تجزیه و تحلیل انجام ش��ده توسط سازمان بازرسی 
كل كش��ور پیرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اج��رای قوانین مقابله با فقر و تطبیق عملكرد دس��تگاه های 

اجرایی با اهداف و تكالیف قانوني چیست؟ 
8- بر اساس تبصره ماده 1 قانون تشكیل سازمان بازرسي كل 
كشور، پیشنهادهاي مناسب ارایه شده توسط سازمان بازرسی 
كل كشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جریان امور 

مقابله با فقر چیست؟
»ماده 2- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر مي باشد:

الف( بازرسي و نظارت مستمر كلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور 
اداري و مالي دادگس��تري، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه قوه 
قضاییه و نیروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي 

دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و ...
ب( انج��ام بازرس��ي هاي فوق العاده حس��ب االمر مقام معظم 
رهبري و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس 
جمهور و یا كمیسیون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي 
اسالمي و یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاه هاي اجرائي 
ذي رب��ط و یا هر موردي كه به نظر رئیس س��ازمان ضروري 

تشخیص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارسایي ها و سوء جریانات اداري و مالي 
در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اسالمي و بنیادها 
به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت هاي دولتي 
و وابس��ته به دولت به وزیر ذي ربط و در مورد ش��هرداري ها و 

مؤسسات وابسته به وزیر كشور و ...«
9- برنامه منظم و گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور 
در بازرس��ي و نظارت مس��تمر نهادها و دستگاه های اجرایی 
موضوع بند الف ماده 2 در حس��ن اجرای قوانین مقابله با فقر 

از بدو تاسیس تاكنون چیست؟
10- برنامه س��ازمان بازرسی كل كشور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده 
2 در حسن اجرای قوانین مقابله با فقر از بدو تاسیس تاكنون 

چیست؟
11- اعالم موارد تخلف و نارس��ایي ها و سوء جریانات اداري و 
مالي توسط سازمان بازرسی كل كشور موضوع بند ج ماده 2 
در حس��ن اجرای قوانین مقابله با فقر از بدو تاسیس تاكنون 

چیست؟
»ماده 11- سازمان مي تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف: بهره گیري از توان تش��كل هاي غیر دولتي و مردم نهاد و 
اشخاص واجد شرایط در بخش هاي علمي، تخصصي، صنفي 

و مردمي به منظور انجام وظایف محوله.
د: ارایه گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات 
مسئول جهت پیشگیري از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات 

احتمالي.
ه�: اطالع رس��اني و آگاهي بخشي عمومي از طریق رسانه هاي 
عمومي به منظور ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«

12- نحوه همكاری سازمان بازرسی كل كشور با تشكل هاي 
غی��ر دولتي و مردم نهاد موضوع بند الف ماده 11 در حس��ن 

اجرای قوانین مقابله با فقر چیست؟
13- گزارش عملكرد س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور در ارایه 
گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده موضوع بند د ماده 11 در 

حسن اجرای قوانین مقابله با فقر چیست؟
14- گزارش عملكرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از 

طریق رسانه هاي عمومي موضوع بند ه� 
ماده 11 در حسن اجرای قوانین مقابله با 

فقر چیست؟
پ( آیین نام��ه اجرای��ي قانون تش��كیل 

سازمان بازرسي كل كشور 
»ماده 3- اولویت هاي نظارت و بازرس��ي 
برنامه اي متناس��ب با منابع س��ازمان از 
قبیل نیروي انساني، امكانات و اعتبارات 
و شرایط و مقتضیات زماني و با توجه به 

موارد زیر تعیین مي گردد.
الف( فرامین مقام معظم رهبري.

ب( س��ند چشم انداز و سیاست هاي كلي 
نظام.

ج( قان��ون برنام��ه توس��عه اقتص��ادي، 
اجتماعي و فرهنگي كشور و سایر قوانین 

و مقررات.
د( برنامه هاي راهبردي سازمان مصوب از 

سوي ریاست قوه قضاییه.
ه�( مشكالت و انتظارات مردم و نیازهاي 

عمومي در چارچوب قوانین و مقررات.«
15- ب��ا توجه به وجود مطالبات رهبری، 
سند چشم انداز، سیاست های كلی نظام 
و برنامه های توس��عه پنج س��اله اول تا 
شش��م و وجود انتظارات و نیازهای مردم 
پیرامون حل مشكالت جامعه )بر اساس 
بند الف تا ه� ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان 
بازرسی كل كشور( آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین مقابله با 
فقر در اولویت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي سازمان بازرسی 

كل كشور قرار داشته و دارد؟
ماده 4: برنامه نظارت و بازرس��ي، قبل از پایان هر سال براي 
س��ال بعد، با رعای��ت اولویت ها تهیه و تدوی��ن و به تصویب 
ریاست قوه قضاییه مي رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و 

بازرسي هاي مستمر، نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
الف( عملكرد دس��تگاه از حیث حس��ن جریان امور و اجراي 
صحیح قوانین، شامل تناسب س��اختار با مأموریت و وظایف 
دس��تگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل 
ب��ه اهداف تعیین ش��ده در سیاس��ت ها و برنامه هاي مصوب، 
شناس��ایي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و مفاسد 

اداري و مالي.
ب( نحوه عملكرد و رفتار مس��ئوالن از حیث اصول مدیریت، 
استفاده از منابع، ایجاد تحول و به كارگیري فن آوري هاي نوین 
در جهت تس��ریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن 
شهرت، انضباط، مسئولیت پذیري و پاسخگویي، رعایت حقوق 

مردم و اخالق حرفه اي و شئون اسالمي.
ج( اوض��اع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن 
كه مربوط به تمام یا بخش��ي از كشور باشد از قبیل پیشرفت 
اجراي برنامه هاي توسعه بخشي، استاني و ویژه، رشد اقتصاد 
ملي، سرمایه گذاري، رقابت پذیري، اشتغال زایي، تراز تجاري، 
فاصل��ه دهك هاي اجتماعي، فرهنگ گردش��گري، آموزش و 
تربیت، بهداش��ت، س��المت و رفاه اجتماعي، امنیت قضایي، 
ام��ور انتظامي، حقوق ش��هروندي و حفظ محیط زیس��ت در 
حدود وظایف و مأموریت هاي دس��تگاه هاي مشمول بازرسي 

و اختیارات قانوني سازمان.
16- بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان 

بازرس��ی كل كشور، آیا تاكنون برای 
بررسی حس��ن اجرای قوانین مقابله 
با فقر از س��وی سازمان بازرسی كل 
كش��ور نظارت و بازرس��ی مستمر یا 

فوق العاده انجام شده است؟
»م��اده 18- س��ازمان مي توان��د با 
بهره گی��ري از فناوري ه��اي نوی��ن 
و برق��راري ارتب��اط الكترونیك��ي با 
دستگاه هاي مش��مول بازرسي، ... با 
رعایت اصول و قواع��د علمي، آن ها 
را تجزیه و تحلی��ل نموده و گزارش 
خ��ود را همراه ب��ا اس��تنتاج و ارایه 
پیشنهادهاي مناس��ب، براي مراجع 

مربوط ارسال  دارد.«
17- بر اس��اس م��اده 18 آیین نامه 
اجرای��ی قان��ون تش��كیل س��ازمان 

بازرسی كل كشور، اصول راهبردی و كاربردی )رعایت اصول 
و قواع��د علمی در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و اس��تنتاج( 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور در تدوین برنامه و انجام نظارت 
و بازرسی های مس��تمر پایش حسن اجرای قوانین مقابله با 

فقر چیست؟
ماده 21: بازرس یا هیأت بازرس��ي موظف است قبل از شروع 

بازرسي، به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف( كسب آگاهي هاي الزم نسبت به مورد بازرسي و شناخت 

موضوع مأموریت.
ب( اح��راز صالحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 

20 این آیین نامه.
ج( توج��ه كامل به اهدافي ك��ه از اج��راي مأموریت محوله 
مورد نظر اس��ت و بررس��ي طرق نیل به این اهداف و انتخاب 

روش هاي مناسب و مقتضي.
د( تدارك طرح بازرسي نظیر تهیه بازبینه )چك لیست(، رجوع 
به س��وابق و گزارش هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات 
حاكم بر دستگاه یا موضوع بازرسي، شناسایي و تعیین منابع 
موثق براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز، آش��نایي با محیط 
مورد بازرس��ي و خصوصیات اقلیمي و اجتماعي آن، كس��ب 
اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرح هاي اجرایي مرتبط 

با موضوع مأموریت.
18- بر اس��اس بند الف م��اده 21 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��كیل سازمان بازرسی كل كشور، بازرسی و نظارت حسن 
اجرای قوانین مقابله با فقر نیازمند كس��ب چه آمادگی های 

علمی و عملی است؟
19- بر اساس بند ب ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كش��ور، صالحیت بازرس حسن اجرای 

قوانین مقابله با فقر نیازمند چگونه احراز می شود؟
20- بر اساس بند ج ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 

س��ازمان بازرسی كل كش��ور، تعیین اهداف و انتخاب روش 
مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانین مقابله 

با فقر نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
21- بر اساس بند د ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، بازبینه بازرسی )چك لیست( 

حسن اجرای قوانین مقابله با فقر چیست؟
22- بر اس��اس م��اده 22 آیین نامه اجرایی قانون تش��كیل 
سازمان بازرسی كل كش��ور، روش جمع آوری اطالعات الزم 
در بازرس��ی و نظارت حس��ن اجرای قوانین مقابله با فقر در 

سازمان بازرسی كل كشور چیست؟
23- بر اساس بند ب ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كش��ور، تجزیه و تحلیل اطالعات جمع 
آوری ش��ده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با 

فقر چگونه صورت می گیرد؟
24- بر اساس بند ب ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كشور، وضع موجود اجرای قوانین مقابله 

با فقر چگونه است؟
25- بر اساس بند د ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كشور، موارد اختالف اجرای قوانین مقابله 

با فقر تا وضع مطلوب كدام است؟
26- بر اساس بند و ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كش��ور، روش استنتاج در پایش اجرای 

قوانین مقابله با فقر چیست؟
27- بر اساس بند و ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، چرا مجموعه گزارشات نظارت 
و بازرسی س��ازمان بازرسی كل كشور و پیگیری پیشنهادات 
پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین مقابله با فقر نتوانس��ته 
اس��ت تاكنون به حل مشكالت مربوط به موضوع فقر منتهی 

شود؟
28- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارش��ات بازرس��ی 
و نظارت مقابله با فقر توانایی حل مش��كالت زندگی مردم در 

زمینه فقر را دارد؟
29- تكلیف گزارش��ات بازرس��ی و نظارتی كه از نظر شكلی 
مطابق الگوی ارائه ش��ده در ماده 48 است ولی منجر به حل 

مشكالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
30- گزارش پیش��نهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
كل كش��ور به دس��تگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای 

قوانین مقابله با فقر از بدو تاسیس تاكنون چیست؟
31- ب��ر اس��اس بن��د ز ماده 50 آیی��ن نامه اجرای��ی قانون 
تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، گزارش عملكرد سازمان 
بازرسی كل كشور در ابطال آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه 
و دس��تورالعمل دستگاه هاي مش��مول بازرسي حسن اجرای 

قوانین مقابله با فقر از بدو تاسیس تاكنون چیست؟
32- بر اساس بند ط ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كشور، گزارش عملكرد سازمان بازرسی 
كل كشور در تصویب مقررات جدید در دستگاه هاي مشمول 
بازرس��ي حس��ن اجرای قوانین مقابله با فقر از بدو تاس��یس 

تاكنون چیست؟
33- بر اس��اس بند اول م��اده 54 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تش��كیل سازمان بازرس��ی كل كش��ور، گزارش عملكرد این 
سازمان در تذكر و تاكید بر اجرای پیشنهادات مرتبط با حسن 

اجرای قوانین مقابله با فقر چیست؟
34- بر اساس بند دوم ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
سازمان بازرسی كل كش��ور، گزارش عملكرد این سازمان در 
تهیه گزارش اس��تنكاف دستگاه های 
اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط 
به حس��ن اجرای قوانین مقابله با فقر 

چیست؟
35- بر اس��اس م��اده 54 آیین نامه 
اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی 
كل كش��ور، گ��زارش پیگی��ری های 
قضایی سازمان بازرسی كل كشور در 
بررسی حس��ن جریان امور و اجرای 
صحی��ح قوانین مقابله با فق��ر از بدو 

تاسیس تاكنون چیست؟
36- الگوی آس��یب شناسی عملكرد 
دستگاه های اجرایی، ارائه پیشنهادات 
و نح��وه پیگی��ری تا حص��ول نتیجه 
نهایی در س��ازمان بازرسی كل كشور 

چیست؟
37- بر اس��اس م��اده 62 آیین نامه اجرایی قانون تش��كیل 
سازمان بازرسی كل كشور، گزارش عملكرد دبیرخانه شورای 
دس��تگاه های نظارتی كش��ور در پایش حسن اجرای قوانین 

مقابله با فقر از بدو تشكیل تاكنون چیست؟
38- بر اس��اس م��اده 64 آیین نامه اجرایی قانون تش��كیل 
سازمان بازرسی كل كشور، سیاست تعاملی سازمان بازرسی 
كل كش��ور با ادارات نظارت، ارزیابي عملكرد و رس��یدگي به 
شكایات، حراست ها و حفاظت اطالعات ها و بازرسان قانوني در 

نظارت بر حسن اجرای قوانین مقابله با فقر چیست؟
39- بر اس��اس بند الف م��اده 65 آیین نام��ه اجرایی قانون 
تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، گزارش عملكرد سازمان 
بازرسی كل كش��ور در همكاری با س��ازمان های مردم نهاد 

مقابله با فقر از بدو تاسیس تاكنون چیست؟
40- بر اساس بند ج ماده 65 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
س��ازمان بازرسی كل كشور، نحوه س��ازماندهی سازمان های 
مردم نهاد در نظارت بر حس��ن اجرای قوانین مقابله با فقر در 

سازمان بازرسی كل كشور چیست؟
41- بر اساس ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان 
بازرسی كل كش��ور، گزارش عملكرد شورای مشورتی اطالع 

رسانی سازمان بازرسی كل كشور مقابله با فقر چیست؟
42- بر اس��اس م��اده 66 آیین نامه اجرایی قانون تش��كیل 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، گزارش عملكرد اطالع رسانی 
عمومی سازمان بازرسی كل كشور در نظارت بازرسی حسن 

اجرای قوانین مقابله با فقر چیست؟
43- بر اساس بند ط ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، گزارش عملكرد اطالع رسانی 
س��ازمان بازرسی كل كشور در پایش حس��ن اجرای قوانین 
مقابله با فقر در نشریات و پایگاه هاي اطالع رساني بین المللي 

چیست؟
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اشاره:
اش��اره: تداوم و تش��دید مش��كالت در زندگی مردم نشانه 
بارز ناكارآم��دی قانون، قانونگذار و قانونگذاری س��نتی به 
س��بك ایرانی اس��ت كه باید علل آن را در فرآیند تقس��یم 
كار مل��ی تدوین، تصویب، تایید، تفس��یر، اجرا و نظارت و 
اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو كرد. نظارت به حسن 
جری��ان امور و اجرای صحیح قوانین ب��ر عهده قوه قضاییه 
)سازمان بازرسی كل كش��ور( است كه در چارچوب قانون 
و آیین نامه مربوط��ه و اصالحیه آن عمل می كند. اجرای 
بهینه قانون در كش��ور، وابس��ته به نظارت و ارزیابی دقیق 
عملكرد مجریان آن است. هنگامی مشكالت متعدد زندگی 
مردم را بیش از پیش دش��وار كرده است یكی از امور مهم 
در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی 
مجدد فرآیند بازرس��ی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح 
كالن و خرد اس��ت. نوش��تار حاضر به بررسی و پرسشگری 
پیرامون ارزیابی عملكرد سازمان بازرسی كل كشور مستند 
به اس��ناد فرادس��ت آن س��ازمان در پایش اجرای صحیح 
تع��دادی از قوانین مقابله با فقر می پردازد كه هم اكنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

ب���رای ریش���ه كنی فق���ر در بعد 
اف���راد  تم���ام  بایس���تی  ف���ردی 
جامع���ه مصمم به ریش���ه كنی 
آن باشند و در بعد اجتماعی، 
عن���وان  ب���ه  دول���ت  وظیف���ه 
زمام���دار اس���امی اس���ت ك���ه 
تمام س���عی خ���ود را در جهت 
توزیع عادالنه ث���روت، كنترل 
قیمت ها، جلوگیری از احتكار 

و ... بنماید

م���ورد  در  )ع(  امی���ر  حض���رت 
بوجود آم���دن فقرا در حكمت 
خداون���د  می فرماین���د:   328
در  را  فقی���ر  روزی  س���بحان 
اموال توانگران مقرر داش���ته، 
پس هیچ فقیری گرسنه نماند 
مگ���ر آنك���ه توانگری ح���ق او را 
خداون���د  و  اس���ت  بازداش���ته 
تعالی توانگران را بدین سبب 

بازخواست می كند


