
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

قوانین مرتبط با كشاورزي
- قانون بيمه محصوالت كشاورزي 

 - قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 
 - قانون تأسيس شركت توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال 

- قان��ون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقالب به 
صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان ...

 - قانون تش��كيل كميته ملي س��دهاي بزرگ و كميته ملي 
آبياري و زهكشي 

 - قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي 
 - قانون انتزاع سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني و الحاق 

آن به وزارت كشاورزي 
 - قانون تأس��يس ش��ركت سهامي خاص توس��عه نيشكر و 

صنايع جانبي آن 
 - قانون تثبيت آب بهاي زراعي 

 - قانون حمايت از توليد دام داخلي 
- قانون ادغام شركت هاي سهامي دولتي كه در زمينه توليد 

و پرورش طيور فعاليت مي نمايند 
- قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه هاي تجزيه خاك و گياه و 
آزمايشگاه هاي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي توسط 

بخش تعاوني و خصوصي 
 - قان��ون حفظ و حماي��ت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي 

كشور 
- قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصالحات ارضي 

در روستاها و شهرهاي مشمول 
 - قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها 

 - قان��ون حفاظ��ت و بهره برداري از مناب��ع آبزي جمهوري 
اسالمي ايران 

 - قانون رفع محدوديت صادرات توليدات كشاورزي و دامي 
- قانون تسريع در برقي كردن موتور چاه هاي كشاورزي 
 - قانون جبران و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي 

 - قان��ون جبران خس��ارات و پيش��گيري عوارض ناش��ي از 
خشكسالي 

 - قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 
- قانون تأسيس س��ازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع 

طبيعي جمهوري اسالمي ايران 
 - قانون پيش��گيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران 

خسارات 
 - قانون تسهيل برقي كردن چاه هاي كشاورزي 

 - قانون تأسيس سازمان شيالت ايران 
 - قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري 

 - قانون نظام جامع دامپروري كشور 
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاسخ های قوه قضاييه يا 
سازمان بازرسی كل كشور، اعالم آمادگی می نمايد. ضمنا از 
ارائه نقد و پيشنهادات مشفقانه عموم انديشمندان و نخبگان 

پيشاپيش سپاسگزار است.

پرسش���گری ب���ر اس���اس قان���ون اساس���ی جمه���وری 
اسالمی ایران 

»اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن 
جري��ان امور و اجرای صحيح قوانين در دس��تگاه های اداری 
سازمانی به نام »سازمان بازرسی كل كشور« زير نظر رييس 
قوه قضاييه تش��كيل می گردد. حدود اختيارات و وظايف اين 

سازمان را قانون تعيين می كند.«
۱- حس��ن جريان امور پيرامون كش��اورزي  چيس��ت و چه 

ويژگی های دارد؟ 
2- ش��اخصه ها و ش��واهد اجرای صحيح قواني��ن پيرامون 

كشاورزي  از زمان تصويب تاكنون چيست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان 
بازرسي كل كشور 

»م��اده ۱- به منظور نظارت بر حس��ن جريان امور و اجراي 
صحيح قوانين در دس��تگاه هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ 
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران سازماني بنام سازمان 
بازرسي كل كش��ور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل 

مي شود.
تبصره: نظارت و بازرس��ي از نظر اين قانون عبارت اس��ت از 
مجموعه فعاليت هاي مس��تمر و منظ��م و هدفدار به منظور 
جمع آوري اطالع��ات الزم درباره مراحل قبل، حين و بعد از 
اقدامات دستگاه هاي مش��مول ماده )2( اين قانون، تجزيه و 
تحليل آن ها، تطبيق عملكرد دس��تگاه ب��ا اهداف و تكاليف 
قانوني و ارايه پيش��نهادهاي مناسب در جهت حسن جريان 

امور.«
3- مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور 
جم��ع آوري اطالعات الزم به منظر بررس��ی حس��ن اجرای 
قوانين مربوط به كش��اورزي  كه توسط سازمان بازرسی كل 

كشور انجام شده يا می شود چيست؟ 
۴- منظور س��ازمان بازرسی كل كشور از نظارت قبل از اجرا 
در پايش اجرای صحيح قوانين پيرامون كشاورزي  چيست؟

5- نظارت حين اجرا از دستگاه های اجرايی در پايش اجرای 
صحيح قوانين پيرامون كشاورزي  توسط سازمان بازرسی كل 

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

اجرايی پيرامون كشاورزي  بر آنها نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی 
كل كش��ور پيرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اجرای قوانين مرتبط با كشاورزي  و تطبيق عملكرد دستگاه 

های اجرايی با اهداف و تكاليف قانوني چيست؟ 
8- پيشنهادهاي مناس��ب ارايه شده توسط سازمان بازرسی 
كل كش��ور به دس��تگاه های اجرايی در جهت حسن جريان 

امور پيرامون كشاورزي  چيست؟
»ماده 2- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي باشد:

الف( بازرس��ي و نظارت مس��تمر كليه وزارتخانه ها و ادارات 
و امور اداري و مالي دادگس��تري، س��ازمان ها و دستگاه هاي 
تابع��ه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسس��ات 
و ش��ركت هاي دولتي و ش��هرداري ها و مؤسسات وابسته به 

آن ها و ...
ب( انجام بازرس��ي هاي فوق العاده حس��ب االمر مقام معظم 
رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس 
جمهور و يا كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي 
اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه هاي اجرائي 
ذي رب��ط و يا هر موردي كه به نظر رئيس س��ازمان ضروري 

تشخيص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارس��ايي ها و س��وء جريانات اداري 
و مال��ي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اس��المي 
و بنياده��ا ب��ه رئي��س جمه��ور و در خصوص مؤسس��ات و 
ش��ركت هاي دولتي و وابس��ته به دولت به وزير ذي ربط و در 

مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...«
9- برنامه منظم و گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور 
در بازرسي و نظارت مس��تمر نهادها و دستگاه های اجرايی 
در حس��ن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  از بدو تاسيس 

تاكنون چيست؟
۱0- برنامه س��ازمان بازرسی كل كشور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دس��تگاه های اجرايی در حس��ن اجرای 

قوانين پيرامون كشاورزي  از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
۱۱- اعالم موارد تخلف و نارس��ايي ها و سوء جريانات اداري 
و مالي توس��ط سازمان بازرس��ی كل كشور در حسن اجرای 

قوانين پيرامون كشاورزي  از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
»ماده ۱۱- سازمان مي تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:

الف: بهره گيري از توان تشكل هاي غير دولتي و مردم نهاد و 
اشخاص واجد شرايط در بخش هاي علمي، تخصصي، صنفي 

و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: اراي��ه گزارش ه��اي نظارتي هش��دار دهنده ب��ه هنگام به 
مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء 

جريانات احتمالي.
ه�: اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي 
عموم��ي به منظ��ور ارتقاء س��المت نظ��ام اداري و مقابله با 

فساد«
۱2- نحوه همكاری سازمان بازرسی كل كشور با تشكل هاي 
غي��ر دولتي و مردم نهاد در حس��ن اج��رای قوانين پيرامون 

كشاورزي  چيست؟
۱3- گزارش عملكرد س��ازمان بازرس��ی كل كشور در ارايه 
گزارش هاي نظارتي هش��دار دهنده در حسن اجرای قوانين 

پيرامون كشاورزي  چيست؟
۱۴- گزارش عملكرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از 
طريق رسانه هاي عمومي در حس��ن اجرای قوانين پيرامون 

كشاورزي  چيست؟

پرسشگری بر اساس آيين نامه اجرايي قانون تشكيل 
سازمان بازرسي كل كشور 

»ماده 3- اولويت هاي نظارت و بازرس��ي برنامه اي متناس��ب 
با منابع س��ازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات 
و ش��رايط و مقتضيات زماني و با توج��ه به موارد زير تعيين 

مي گردد.
الف( فرامين مقام معظم رهبري.

ب( سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام.
ج( قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 

و ساير قوانين و مقررات.
د( برنامه هاي راهبردي س��ازمان مصوب از سوي رياست قوه 

قضاييه.
ه�( مشكالت و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب 

قوانين و مقررات.«
۱5- با توجه به وجود مطالبات رهبری، س��ند چش��م انداز، 
سياس��ت های كلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول 
تا شش��م و وجود انتظ��ارات و نيازهای م��ردم پيرامون حل 
مش��كالت جامعه آيا نظارت بر حسن اجرای قوانين پيرامون 
كشاورزي  در اولويت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي سازمان 

بازرسی كل كشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرس��ي، قبل از پايان هر سال براي 
س��ال بعد، با رعاي��ت اولويت ها تهيه و تدوي��ن و به تصويب 
رياست قوه قضاييه مي رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت 

و بازرسي هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.

الف( عملكرد دس��تگاه از حيث حس��ن جريان امور و اجراي 
صحيح قوانين، ش��امل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف 
دس��تگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل 
به اهداف تعيين ش��ده در سياس��ت ها و برنامه هاي مصوب، 
شناس��ايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات و مفاسد 

اداري و مالي.
ب( نحوه عملكرد و رفتار مس��ئوالن از حيث اصول مديريت، 
اس��تفاده از منابع، ايجاد تح��ول و به كارگيري فن آوري هاي 
نوين در جهت تس��ريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، 
حسن شهرت، انضباط، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رعايت 

حقوق مردم و اخالق حرفه اي و شئون اسالمي.
ج( اوض��اع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن 
كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت 
اجراي برنامه هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد 
ملي، سرمايه گذاري، رقابت پذيري، اشتغال زايي، تراز تجاري، 
فاصله دهك هاي اجتماعي، فرهنگ گردش��گري، آموزش و 
تربيت، بهداش��ت، س��المت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، 
امور انتظامي، حقوق ش��هروندي و حفظ محيط زيس��ت در 
حدود وظايف و مأموريت هاي دستگاه هاي مشمول بازرسي و 

اختيارات قانوني سازمان.
۱6- آيا تاكنون برای بررس��ی حسن اجرای قوانين پيرامون 
كش��اورزي  از سوی س��ازمان بازرسی كل كش��ور نظارت و 

بازرسی مستمر يا فوق العاده انجام شده است؟
»ماده ۱8- سازمان مي تواند با بهره گيري از فناوري هاي نوين 
و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه هاي مشمول بازرسي، 
... ب��ا رعايت اصول و قواعد علمي، آن ه��ا را تجزيه و تحليل 
نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي 

مناسب، براي مراجع مربوط ارسال  دارد.«
۱۷- اص��ول راهبردی و كارب��ردی )رعايت اص��ول و قواعد 
علمی در جمع بندی، تجزيه و تحليل و اس��تنتاج( سازمان 
بازرسی كل كشور در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسی 
های مس��تمر پايش حسن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  

چيست؟
ماده 2۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع 

بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف( كسب آگاهي هاي الزم نسبت به مورد بازرسي و شناخت 

موضوع مأموريت.
ب( احراز صالحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده 

20 اين آيين نامه.
ج( توج��ه كامل به اهداف��ي كه از اج��راي مأموريت محوله 
مورد نظر اس��ت و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب 

روش هاي مناسب و مقتضي.
د( تدارك طرح بازرس��ي نظير تهيه بازبينه )چك ليس��ت(، 
رجوع به س��وابق و گزارش هاي موجود در س��ازمان، مطالعه 
مق��ررات حاكم بر دس��تگاه يا موضوع بازرس��ي، شناس��ايي 
و تعيي��ن منابع موثق براي جم��ع آوري اطالعات مورد نياز، 

آش��نايي با محيط مورد بازرس��ي و 
خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، 
كس��ب اطالعات اجمال��ي از وجود 
برنامه ها و طرح هاي اجرايي مرتبط 

با موضوع مأموريت.
۱8- بازرسی و نظارت حسن اجرای 
قوانين پيرامون كش��اورزي  نيازمند 
كس��ب چه آمادگی ه��ای علمی و 

عملی است؟
۱9- صالحيت بازرس حسن اجرای 
قوانين پيرامون كش��اورزي  نيازمند 

چگونه احراز می شود؟
20- تعيي��ن اهداف و انتخاب روش 
مناس��ب برای تحقق اهداف بازرسی 
حس��ن اج��رای قواني��ن پيرام��ون 

كشاورزي  نيازمند چگونه صورت می گيرد؟
2۱- بازبينه بازرس��ی )چك ليس��ت( حس��ن اجرای قوانين 

پيرامون كشاورزي  چيست؟
ماده 22: بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند اطالعات مورد نياز 
را با رعايت قوانين جاري كش��ور به نحو مقتضي؛ از جمله با 

استفاده از روش هاي زير جمع آوري نمايد:
الف( مشاهدات.

ب( استطالع از شهود و مطلعين.
ج( مطالعه س��وابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك الزم 

از آن ها.
د( كسب نظر كارشناسي.

ه�( استعالم نظر مسئوالن و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
22- روش جم��ع آوری اطالعات الزم در بازرس��ی و نظارت 
حسن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  در سازمان بازرسی 

كل كشور چيست؟
»ماده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت 

شود:
الف( تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطالعات به دس��ت 
آم��ده و طبقه بندي آن ها بر مبناي درج��ه اهميت داليل و 

مستندات و تعيين جايگاه آن ها در گزارش.
ب( تجزي��ه و تحلي��ل عملك��رد دس��تگاه يا موض��وع مورد 

بازرسي.
ج( ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط 

و اهداف بازرسي.
د( اعالم  نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختالف 
بي��ن آنچه انجام گرفته و آنچه باي��د انجام مي گرفت و بيان 

اشكاالت، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
ه�( اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي ترين مس��ئول دستگاه 
مورد بازرس��ي در بازرس��ي هاي برنام��ه اي و مهم به صورت 
مكتوب در رابطه با اش��كاالت و تخلف��ات و منعكس نمودن 

آن در گزارشات.
و( اس��تنتاج از مجموعه بررسي ها و اعالم نظر نهايي با توجه 
به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب 

و اصالحي و قابل اجرا.
ز( تعيي��ن روش پيگي��ري و نظ��ارت بر تحق��ق نظريات و 

پيشنهادهاي ارايه شده.«
23- تجزي��ه و تحليل اطالعات جمع آوری ش��ده در پايش 
اج��رای صحيح قوانين پيرامون پيرامون كش��اورزي  چگونه 

صورت می گيرد؟
2۴- وضع موجود اجرای قوانين پيرامون كش��اورزي  چگونه 

است؟
25- موارد اختالف اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  تا وضع 

مطلوب كدام است؟
26- روش استنتاج در پايش اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  

چيست؟
2۷- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی 
كل كش��ور و پيگيری پيش��نهادات پيرام��ون پايش اجرای 
صحيح قوانين پيرامون كشاورزي  نتوانسته است تاكنون به 

حل مشكالت مربوط به موضوع كشاورزي  منتهی شود؟
28- آيا روش جاری در تنظيم و تدوين گزارش��ات بازرسی 
و نظارت پيرامون كش��اورزي  توانايی حل مشكالت زندگی 

مردم در زمينه كشاورزي  را دارد؟
 ماده ۴8: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي االمكان 

به ترتيب زير است:
الف( صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام 

بازرس يا بازرسان يا تهيه كنندگان گزارش.
ب( فهرست مطالب.

ج( خالص��ه گ��زارش:  موض��وع بازرس��ي، نتيجه گيري ها و 
پيشنهادها.

د( مقدم��ه : ك��ه خواننده گزارش را ب��راي مطالعه و پذيرش 
مطالب گزارش آماده مي كند.

ه�( متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان 
محتوا و موضوعي اس��ت كه بازرس��ي براي آن انجام شده و 

نتايج حاصله از بررسي ها را نشان مي دهد، شامل:
۱: تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.

2: قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
3( روش و چگونگ��ي جم��ع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل 

اطالعات جمع آوري شده.

۴( استنتاج و ارايه نظرها.
5( پيشنهادها.

و( مستندات و مداركي كه براي مراجعه الزم است.
29- تكليف گزارش��ات بازرس��ی و نظارتی كه از نظر شكلی 
مطابق الگوی ارائه ش��ده در ماده ۴8 است ولی منجر به حل 

مشكالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چيست؟
ماده 50: در ارايه پيش��نهادهاي مندرج در گزارش بازرس��ي 

بايد نكات زير رعايت شود:
الف( مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.

ب( صريح، روش��ن و قابل اجرا باش��د و از بيان مطالب كلي، 
مبهم و مجمل خودداري شود.

ج( ش��رايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات 
حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.

د( موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش هاي منطقي 
و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.

ه�( در هر امر تخصصي به نظريه كارش��ناس مربوط استناد 
شود.

و( تش��ويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن 
و همچني��ن اعمال سياس��ت هاي 
تنبيه��ي در مح��دوده اختي��ارات 
قانوني مس��ئوالن بوده و نيز طرح 
موضوعات در هيأت هاي رسيدگي 
به تخلف��ات اداري و دادس��راهاي 
انتظام��ي و مراج��ع قضاي��ي،  بايد 

مستند و مستدل باشد.
ز( درخواس��ت ابط��ال آيين نام��ه، 
تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل 
دس��تگاه هاي مش��مول بازرسي )از 
طريق دي��وان عدال��ت اداري( بايد 
متضمن تشخيص موارد نقض قانون 

و يا مغايرت شرعي باشد.
ح( راج��ع ب��ه اح��كام قضايي كه 
مغايرت بين آن ها با ش��رع يا قانون 
احراز ش��ده اس��ت موارد و جهات مغاي��رت صراحتاً تعيين 

گردد.
ط( چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي 
ش��ونده، ناش��ي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و 
يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دس��تگاه مس��تلزم تدوين 
مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي 
و كلي، حس��ب مورد، تذكرات الزم مبني بر ضرورت تدوين 
آيين نامه، تصويب نامه، بخش��نامه، دستورالعمل و قانون و يا 

اصالح مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود.
30- گزارش پيشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
كل كشور به دس��تگاه های اجرايی در پايش حسن اجرای 
قوانين پيرامون كشاورزي  از بدو تاسيس تاكنون چيست؟

3۱- گزارش عملكرد س��ازمان بازرسی كل كشور در ابطال 
آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه هاي 
مشمول بازرسي حسن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  از 

بدو تاسيس تاكنون چيست؟
32- گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور در تصويب 
مقررات جديد در دس��تگاه هاي مش��مول بازرس��ي حسن 
اجرای قوانين پيرامون كش��اورزي  از بدو تاس��يس تاكنون 

چيست؟
»م��اده 5۴- س��ازمان موظف اس��ت اجراي پيش��نهادهاي 
من��درج در گزارش هاي خود را تا حص��ول نتيجه نهايي از 
طريق مكاتبه، دعوت از مس��ئوالن ذي ربط، انجام بازرس��ي 
پيگي��ري )اعزام ب��ازرس يا هيأت بازرس��ي( و يا هر طريق 
قانوني ديگر پيگيري نماي��د و در صورت عدم اجراي آن ها 

بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد:
اول( تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در 

مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱0 قانون.
دوم( تهيه گزارش اس��تنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني 
س��ازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات 

مربوط به ارسال گزارش.
33- گ��زارش عملك��رد اين س��ازمان در تذك��ر و تاكيد بر 
اجرای پيش��نهادات مرتبط با حسن اجرای قوانين پيرامون 

كشاورزي  چيست؟
3۴- گزارش عملكرد اين سازمان در تهيه گزارش استنكاف 
دس��تگاه های اجرايی از اج��رای پيش��نهادهای مربوط به 

حسن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  چيست؟
35- گ��زارش پيگيری های قضايی س��ازمان بازرس��ی كل 
كشور در بررسی حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين 

كشاورزي  از بدو تاسيس تاكنون چيست؟

36- الگوی آسيب شناس��ی عملكرد دستگاه های اجرايی، 
ارائه پيش��نهادات و نحوه پيگيری تا حصول نتيجه نهايی در 

سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
ماده 62: س��ازمان موظف اس��ت س��اختار مناسب دبيرخانه 
شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور را )كه در اجراي بند »ب« 
ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساس نامه آن به تأييد سران 
س��ه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است( طراحي و 
با تعيين پست هاي سازماني الزم نسبت به تنظيم و پيگيري 
امور ش��ورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه هاي 
تخصص��ي و واحدهاي مرتب��ط مذكور در اس��اس نامه اقدام 

نمايد.
3۷- گزارش عملكرد دبيرخانه شورای دستگاه های نظارتی 
كشور در پايش حس��ن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  از 

بدو تشكيل تاكنون چيست؟
ماده 6۴: س��ازمان مي تواند شكايات و اعالمات راجع به سوء 
جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات 
نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست ها و 
حفاظت اطالعات ها و بازرس��ان قانوني دستگاه هاي مشمول 
نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعالم نتيجه 
را ظرف مدت معين خواس��تار ش��ود. مراج��ع مذكور ضمن 
ارسال گزارش به سازمان، نسخه اي از آن را نيز براي باالترين 

مقام مسئول خود ارسال مي دارند.
38- سياس��ت تعاملی سازمان بازرس��ی كل كشور با ادارات 
نظارت، ارزيابي عملكرد و رس��يدگي به شكايات، حراست ها 
و حفاظت اطالعات ها و بازرس��ان قانوني در نظارت بر حسن 

اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  چيست؟
م��اده 65: س��ازمان در اج��راي بند »الف« م��اده ۱۱ قانون، 
مي تواند از ظرفيت  تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد 
واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه هاي مختلف 
از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع 
اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط زيس��ت و ارتقاي 
ميزان س��المت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ 
قانون مداري و كسب اطالعات و اخبار ارزيابي ها و پيشنهادها 
بهره مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل هاي 
مذكور در انجام برنامه هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات 
و مشاوره هاي تخصصي حس��ب مورد استفاده نمايد و براي 

اين منظور اقدامات زير را انجام دهد:
الف( با ايجاد واحدي در ساختار تشكيالتي سازمان و تعيين 
شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل ها و اشخاص واجد شرايط 
و ني��ز ارتباط واحدهاي اس��تاني با تش��كل هاي غيردولتي و 
مردم نهاد و اشخاص نامبرده و با كمك به تشكيل انجمن هاي 
حرف��ه اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني 
فراه��م كن��د. دس��تورالعمل اجراي��ي اين بن��د و معيارها و 
ش��اخص هاي انتخاب تش��كل هاي غيردولتي و مردم نهاد و 
افراد واجد  ش��رايط با رعايت م��اده 3 قانون راجع به مقررات 
اداري و اس��تخدامي س��ازمان براي همكاري با سازمان و نيز 

ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ب( با شناس��ايي تش��كل هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد 
مزبور، نسبت به احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي آنان 
اقدام و در بانك اطالعاتي مربوط، مش��خصات و اقدامات هر 

يك ثبت و ضبط شود.
ج( انجام هر يك از مأموريت هاي فوق  بايد به نحو روش��ن و 
رسمي به تشكل ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابالغ و نحوه 
همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه هاي مشمول بازرسي 
مش��خص و هدايت و نظ��ارت الزم معمول ش��ود. همكاري 
اش��خاص فوق الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ گونه رابطه 
استخدامي با سازمان ايجاد نمي نمايد؛ ليكن سازمان مي تواند 
برخي از هزينه هاي انجام كار و يا پاداش مناس��ب را به آنان 

پرداخت نمايد.
د( هزينه هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات الزم، در 

بودجه ساالنه  پيش بيني و به دولت پيشنهاد مي شود.
39- گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور در همكاری 
با سازمان های مردم نهاد پيرامون كشاورزي  از بدو تاسيس 

تاكنون چيست؟
۴0- نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر 
حسن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  در سازمان بازرسی 

كل كشور چيست؟
ماده 66: به منظور اطالع رس��اني عمومي، ش��وراي مشورتي 
اطالع رس��اني با رعايت بند »ه�« ماده ۱۱ قانون به رياس��ت 
رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئوالن 
ذي ربط و افراد صاحب نظر در امر اطالع رس��اني تشكيل و در 

موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
ال��ف( تعيي��ن سياس��ت ها، خط مش��ي ها و ش��اخص هاي 

اطالع رساني و آگاهي  بخش عمومي.
ب( نحوه پاس��خگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و 
مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان.

ج( نحوه افزايش اثربخش��ي اقدامات سازمان با اطالع رساني 
مناسب و به موقع.

د( تعيي��ن نحوه انتش��ار گزارش ه��اي داراي طبقه بندي با 
رعايت قانون انتش��ار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي 

و آيين نامه مربوط.
ه�( تعيين مقامات مجاز به اطالع رس��اني و حدود اختيارات 

آنان.
و( تعيين ميزان و موضوعات قابل اطالع رساني )ارايه تمام يا 

بخشي از گزارش ها(.
ز( چگونگ��ي ارايه برنامه هاي نظارت و بازرس��ي، فعاليت ها و 

عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط.
ح( پاس��خگويي به مقاالت و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا 

گزارش هاي سازمان.
ط( تعيي��ن موضوع��ات و اطالعات قابل ارايه در نش��ريات و 
پايگاه هاي اطالع رس��اني بين المللي و منطقه اي نظير انجمن 
آمبودزمان آس��يايي، مؤسس��ه آمبودزمان جهاني و انجمن 

بين المللي مسئوالن مبارزه با فساد.
۴۱- گزارش عملكرد شورای مشورتی اطالع رسانی سازمان 

بازرسی كل كشور پيرامون كشاورزي  چيست؟
۴2- گزارش عملكرد اطالع رس��انی عمومی سازمان بازرسی 
كل كش��ور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانين پيرامون 

كشاورزي  چيست؟
۴3- گزارش عملكرد اطالع رسانی سازمان بازرسی كل كشور 
در پايش حسن اجرای قوانين پيرامون كشاورزي  در نشريات 

و پايگاه هاي اطالع رساني بين المللي چيست؟
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اشاره:
اش��اره: تداوم و تشديد مش��كالت در زندگی مردم 
نشانه بارز ناكارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری 
س��نتی به سبك ايرانی است كه بايد علل آن را در 
فرآين��د تقس��يم كار ملی تدوين، تصوي��ب، تاييد، 
تفسير، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن 
جستجو كرد. نظارت به حسن جريان امور و اجرای 
صحيح قوانين بر عهده قوه قضاييه )سازمان بازرسی 
كل كشور( است كه در چارچوب قانون و آيين نامه 
مربوطه و اصالحيه آن عمل می كند. اجرای بهينه 
قانون در كش��ور، وابسته به نظارت و ارزيابی دقيق 
عملكرد مجريان آن است. هنگامی مشكالت متعدد 
زندگی مردم را بيش از پيش دشوار كرده است يكی 
از امور مهم در آسيب شناسی قانون و قانونگذاری، 
بازبينی و مهندسی مجدد فرآيند بازرسی و نظارت 
بر اجرای قوانين در سطح كالن و خرد است. نوشتار 
حاضر به بررس��ی و پرسش��گری پيرام��ون ارزيابی 
عملكرد س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور مستند به 
اسناد فرادست آن سازمان در پايش اجرای صحيح 
تعدادی از قوانين پيرامون كشاورزي  می پردازد كه 

هم اكنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای 
قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )138( 

پیگیری می کند

خشکسالی نظارت بر 
اجرای صحیح قوانین 

كشاورزی!؟ 

- نحوه همکاری س���ازمان بازرس���ی 
کل کشور با تشكل هاي غير دولتي 
و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین 
چیس���ت؟  كش���اورزي   پیرام���ون 
گزارش عملکرد س���ازمان بازرس���ی 
گزارش ه���اي  اراي���ه  در  کش���ور  کل 
نظارتي هش���دار دهنده در حس���ن 
اج���رای قوانین پیرامون كش���اورزي  

چیست؟


