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گزارش
«چالش قانون» نظارت بر حسن اجرای قوانین را از
سازمان بازرسی کل کشور ( )144پیگیری می کند:

ضعف مفرط نظارت بر اجرای
صحیح قوانین صنعت و
صنعتگران!؟
دکتر محمدرضا ناری ابیانه
اش���اره :نوش���تار حاضر به بررس���ی و پرسش���گری پیرامون
ارزیابی عملکرد س���ازمان بازرس���ی کل کش���ور مس���تند به اسناد
فرادس���ت آن س���ازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین
پیرام���ون صنع���ت و صنعتگران می پ���ردازد که هم اکن���ون از نظر
خوانندگان می گذرد:

قوانین مرتبط با صنعت و صنعتگران
 قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين قانون تشكيل شوراي عالي صنايع قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعت و صنعتگراني ايران قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين قانون تأس��يس ش��ركت س��هامي خاص تأمين ماش��ين آالت و تجهيزاتراهسازي و راهداري
 قان��ون ادغ��ام وزارتخانه هاي صنايع و صنايع س��نگين و تش��كيل وزارتصنايع
 قانون تأسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك قانون تمركز امور صنعت و صنعتگران و معدن و تش��كيل وزارت صنايع ومعادن
 قانون استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع هاي بزرگ و متمركز قاليبافي قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران
 قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعت و صنعتگراني روستايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعت و صنعتگراني قان��ون ارتقاي كيفي توليد خودرو و س��اير تولي��دات صنعت و صنعتگرانيداخلي
توجه« :چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا سازمان بازرسی
کل کش��ور ،اعالم آمادگی می نماید .ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه
عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
پرسشگری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
«اصل -۱۷۴بر اس��اس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و
اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی
کل کش��ور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تش��کیل میگردد .حدود اختیارات و
وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند».
 -1حس��ن جریان ام��ور پیرامون صنعت و صنعتگران چیس��ت و چه ویژگی
های دارد؟
 -2شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از
زمان تصویب تاکنون چیست؟
پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده  -1به منظور نظارت بر حس��ن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در
دس��تگاههاي اداري و در اجراي اصل  174قانون اساس��ي جمهوري اسالمي
ايران سازماني بنام س��ازمان بازرسي كل كشور  ...زير نظر رئيس قوه قضاييه
 ...تشكيل ميشود.
تبصره :نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي
مس��تمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوري اطالعات الزم درباره مراحل
قبل ،حين و بعد از اقدامات دس��تگاههاي مشمول ماده ( )2اين قانون ،تجزيه
و تحلي��ل آنها ،تطبيق عملكرد دس��تگاه با اهداف و تكالي��ف قانوني و ارايه
پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور».
 -3مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوري اطالعات
الزم به منظر بررس��ی حسن اجرای قوانین مربوط به صنعت و صنعتگران که
توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟
 -4منظور س��ازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای
صحیح قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
 -5نظارت حین اجرا از دس��تگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین
پیرامون صنعت و صنعتگران توس��ط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام
می شود؟
 -6این س��ازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون
صنعت و صنعتگران بر آنها نظارت دارد؟
 -7روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون
اطالعات جمع آوری ش��ده در باره حس��ن اجرای قوانین مرتبط با صنعت و
صنعتگران و تطبيق عملكرد دس��تگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني
چیست؟
 -8پيش��نهادهاي مناسب ارايه ش��ده توسط سازمان بازرس��ی کل کشور به
دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون صنعت و صنعتگران
چیست؟
«ماده  -2وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و امور اداري و مالي
دادگس��تري ،سازمانها و دس��تگاههاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و
انتظامي و مؤسسات و ش��ركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته
به آنها و ...
ب) انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسباالمر مقام معظم رهبري و يا به دستور
رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل  90قانون
اساسي مجلس شوراي اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي
اجرائي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس س��ازمان ضروري تش��خيص
داده شود.
ج) اعالم موارد تخلف و نارس��اييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص
وزارتخانهها و نهادهاي انقالب اسالمي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص
مؤسس��ات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد
شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و »...
 -9برنامه منظم و گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور در بازرسي و

نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون
صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
 -10برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها
و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از
بدو تاسیس تاکنون چیست؟
 -11اعالم موارد تخلف و نارس��اييها و س��وء جريانات اداري و مالي توس��ط
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در حس��ن اجرای قوانین پیرام��ون صنعت و
صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده  -11سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف :بهرهگيري از توان تش��كلهاي غير دولتي و مردم نهاد و اش��خاص واجد
شرايط در بخشهاي علمي ،تخصصي ،صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف
محوله.
د :ارايه گزارشهاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت
پيشگيري از وقوع جرم ،تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ :اطالعرساني و آگاهيبخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي به منظور
ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد»
 -12نحوه همکاری س��ازمان بازرسی کل کش��ور با تشكلهاي غير دولتي و
مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
 -13گزارش عملکرد س��ازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارشهاي نظارتي
هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
 -14گزارش عملکرد اطالعرساني و آگاهيبخشي عمومي از طريق رسانههاي
عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
پرسشگری بر اساس آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي
كل كشور
«ماده  -3اولويتهاي نظارت و بازرس��ي برنامهاي متناسب با منابع سازمان از
قبيل نيروي انساني ،امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه
به موارد زير تعيين ميگردد.
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشمانداز و سياستهاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كش��ور و ساير قوانين
و مقررات.
د) برنامههاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.
ه��ـ) مش��كالت و انتظارات م��ردم و نيازهاي عمومي در چارچ��وب قوانين و
مقررات».
 -15با توجه به وجود مطالبات رهبری ،س��ند چشم انداز ،سیاست های کلی
نظام و برنامه های توس��عه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای
مردم پیرامون حل مشکالت جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون
صنعت و صنعتگران در اولويتهاي نظارت و بازرسي برنامهاي سازمان بازرسی
کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده  :4برنامه نظارت و بازرسي ،قبل از پايان هر سال براي سال بعد ،با رعايت
اولويتها تهيه و تدوين و به تصويب رياس��ت قوه قضاييه ميرسد .در تدوين
برنامه و انجام نظارت و بازرس��يهاي مس��تمر ،نكات زير بايد مورد توجه قرار
گيرد.
الف) عملكرد دس��تگاه از حيث حس��ن جريان ام��ور و اجراي صحيح قوانين،
شامل تناسب س��اختار با مأموريت و وظايف دستگاه ،انجام برنامهها ،طرحها
و درجه رش��د و ارتقاء و نيل به اهداف تعيينشده در سياستها و برنامههاي
مصوب ،شناس��ايي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات و مفاس��د اداري و
مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئوالن از حيث اصول مديريت ،استفاده از منابع،
ايجاد تحول و بهكارگيري فنآوريهاي نوين در جهت تس��ريع و تس��هيل در
امور و نيز صحت عمل ،حسن شهرت ،انضباط ،مسئوليتپذيري و پاسخگويي،
رعايت حقوق مردم و اخالق حرفهاي و شئون اسالمي.
ج) اوضاع عمومي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام
يا بخش��ي از كشور باشد از قبيل پيش��رفت اجراي برنامههاي توسعه بخشي،
اس��تاني و ويژه ،رشد اقتصاد ملي ،سرمايهگذاري ،رقابت پذيري ،اشتغالزايي،
تراز تجاري ،فاصله دهكهاي اجتماعي ،فرهنگ گردشگري ،آموزش و تربيت،
بهداش��ت ،س�لامت و رفاه اجتماع��ي ،امنيت قضايي ،ام��ور انتظامي ،حقوق
شهروندي و حفظ محيطزيست در حدود وظايف و مأموريتهاي دستگاههاي
مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
 -16آیا تاکنون برای بررسی حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران
از س��وی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرس��ی مستمر یا فوق العاده
انجام شده است؟
«ماده  -18سازمان ميتواند با بهرهگيري از فناوريهاي نوين و برقراري ارتباط
الكترونيكي با دستگاههاي مشمول بازرسي ... ،با رعايت اصول و قواعد علمي،
آنه��ا را تجزي��ه و تحليل نم��وده و گزارش خود را همراه با اس��تنتاج و ارايه
پيشنهادهاي مناسب ،براي مراجع مربوط ارسالدارد».
 -17اصول راهبردی و کاربردی (رعایت اصول و قواعد علمی در جمع بندی،
تجزیه و تحلیل و استنتاج) سازمان بازرسی کل کشور در تدوین برنامه و انجام
نظارت و بازرس��ی های مستمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و
صنعتگران چیست؟
ماده  :21بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي ،به ترتيب
زير اقدام نمايد:
الف) كس��ب آگاهيهاي الزم نس��بت به مورد بازرس��ي و ش��ناخت موضوع
مأموريت.
ب) اح��راز صالحي��ت خ��ود در انج��ام مأموريت ،ب��ا توجه به م��اده  20اين
آييننامه.
ج) توج��ه كامل ب��ه اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر اس��ت و
بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روشهاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرس��ي نظير تهيه بازبينه (چكليس��ت) ،رجوع به سوابق و
گزارشهاي موجود در س��ازمان ،مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع
بازرس��ي ،شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمعآوري اطالعات مورد نياز،
آشنايي با محيط مورد بازرس��ي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن ،كسب
اطالع��ات اجمال��ي از وجود برنامهه��ا و طرحهاي اجراي��ي مرتبط با موضوع
مأموريت.
 -18بازرس��ی و نظارت حس��ن اجرای قوانین پیرام��ون صنعت و صنعتگران
نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟
 -19صالحی��ت بازرس حس��ن اجرای قوانین پیرام��ون صنعت و صنعتگران
نیازمند چگونه احراز می شود؟
 -20تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن
اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
 -21بازبینه بازرس��ی (چک لیست) حس��ن اجرای قوانین پیرامون صنعت و
صنعتگران چیست؟
م��اده  :22بازرس يا هيأت بازرس��ي ميتواند اطالعات م��ورد نياز را با رعايت
قوانين جاري كش��ور به نحو مقتض��ي؛ از جمله با اس��تفاده از روشهاي زير
جمعآوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطالع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پروندههاي موجود و تهيه مدارك الزم از آنها.
د) كسب نظر كارشناسي.
هـ) استعالم نظر مسئوالن و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.

 -22روش جمع آوری اطالعات الزم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین
پیرامون صنعت و صنعتگران در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
«ماده  ... -47در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطالعات به دست آمده و طبقهبندي
آنه��ا بر مبناي درجه اهميت داليل و مس��تندات و تعيي��ن جايگاه آنها در
گزارش... .
 -23تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین
پیرامون پیرامون صنعت و صنعتگران چگونه صورت می گیرد؟
 -24وضع موجود اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چگونه است؟
 -25موارد اختالف اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران تا وضع مطلوب
کدام است؟
 -26روش اس��تنتاج در پای��ش اجرای قوانین پیرام��ون صنعت و صنعتگران
چیست؟
 -27چرا مجموعه گزارش��ات نظارت و بازرس��ی سازمان بازرسی کل کشور و
پیگیری پیش��نهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون صنعت و
صنعتگران نتوانس��ته است تاکنون به حل مشکالت مربوط به موضوع صنعت
و صنعتگران منتهی شود؟
 -28آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارش��ات بازرسی و نظارت پیرامون
صنع��ت و صنعتگران توانایی حل مش��کالت زندگی مردم در زمینه صنعت و
صنعتگران را دارد؟
ماده  :48تنظيم گزارش بازرس��ي از حيث شكلي ،حتياالمكان به ترتيب زير
است... :
 -29تکلیف گزارش��ات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی مطابق الگوی ارائه
ش��ده در ماده  48اس��ت ولی منجر به حل مشکالت مرتبط در زندگی مردم
نمی شود چیست؟
م��اده  :50در ارايه پيش��نهادهاي مندرج در گزارش بازرس��ي بايد نكات زير
رعايت شود... :
 -30گزارش پیش��نهادات ارائه ش��ده از س��وی سازمان بازرس��ی کل کشور
به دس��تگاه های اجرایی در پایش حس��ن اجرای قوانی��ن پیرامون صنعت و
صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
 -31گ��زارش عملک��رد س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در ابط��ال آييننامه،
تصويبنامه ،بخش��نامه و دستورالعمل دس��تگاههاي مشمول بازرسي حسن
اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
 -32گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب مقررات جدید در
دستگاههاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران
از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده  -54س��ازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارشهاي
خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه ،دعوت از مس��ئوالن ذيربط،
انجام بازرس��ي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني
ديگ��ر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه ،اقدامات
زير را انجام دهد... :
 -33گ��زارش عملکرد این س��ازمان در تذکر و تاکید بر اجرای پیش��نهادات
مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
 -34گزارش عملکرد این س��ازمان در تهیه گزارش اس��تنکاف دستگاه های
اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت
و صنعتگران چیست؟
 -35گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حسن
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جریان امور و اجرای صحیح قوانین صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون
چیست؟
 -36الگوی آس��یب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی ،ارائه پیشنهادات و
نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده  :62س��ازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاههاي
نظارتي كش��ور را (كه در اجراي بند «ب» ماده  11قانون تش��كيل گرديده و
اساسنامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است)
طراحي و با تعيين پس��تهاي سازماني الزم نسبت به تنظيم و پيگيري امور
ش��ورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني ،كارگروههاي تخصصي و واحدهاي
مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام نمايد.
 -37گزارش عملکرد دبیرخانه ش��ورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش
حس��ن اجرای قوانین پیرام��ون صنعت و صنعتگران از بدو تش��کیل تاکنون
چیست؟
ماده  :64س��ازمان ميتواند ش��كايات و اعالمات راجع به سوء جريانات اداري
و مال��ي يا تخلف از قان��ون و مقررات را به ادارات نظ��ارت ،ارزيابي عملكرد و
رس��يدگي به ش��كايات ،حراس��تها و حفاظت اطالعاتها و بازرسان قانوني
دس��تگاههاي مشمول نظارت و بازرسي ،ارسال و رسيدگي به موضوع و اعالم
نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود .مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش
به س��ازمان ،نس��خهاي از آن را نيز براي باالترين مقام مس��ئول خود ارس��ال
ميدارند.
 -38سیاست تعاملی سازمان بازرسی کل کشور با ادارات نظارت ،ارزيابي عملكرد
و رسيدگي به ش��كايات ،حراستها و حفاظت اطالعاتها و بازرسان قانوني در
نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
ت
ماده  :65س��ازمان در اجراي بند «الف» م��اده  11قانون ،ميتواند از ظرفي 
تش��كلهاي غيردولتي و مردمنهاد و افراد واجد ش��رايط ،در حدود اختيارات
قانوني در زمينههاي مختلف از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم ،جلوگيري
از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي ،حفظ محيطزيس��ت و ارتقاي ميزان
س�لامت نظام اداري و مقابله با فساد ،توس��عه فرهنگ قانونمداري و كسب
اطالعات و اخبار ارزيابيها و پيشنهادها بهرهمند شود و از نيروهاي متخصص
و كارش��ناس تش��كلهاي مذكور در انجام برنامههاي نظارت و بازرسي ،انجام
تحقيقات و مشاورههاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور
اقدامات زير را انجام دهد... :
 -39گزارش عملکرد س��ازمان بازرسی کل کشور در همکاری با سازمان های
مردم نهاد پیرامون صنعت و صنعتگران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
 -40نحوه س��ازماندهی س��ازمان های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای
قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده  :66به منظور اطالعرس��اني عمومي ،ش��وراي مش��ورتي اطالعرساني با
رعايت بند «هـ» ماده  11قانون به رياس��ت رئيس س��ازمان يا مقام مأذون از
طرف وي و حضور مس��ئوالن ذيربط و افراد صاحبنظر در امر اطالعرس��اني
تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مينمايد... :
 -41گزارش عملکرد شورای مشورتی اطالع رسانی سازمان بازرسی کل کشور
پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
 -42گزارش عملکرد اطالع رس��انی عمومی س��ازمان بازرس��ی کل کشور در
نظارت بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران چیست؟
 -43گزارش عملکرد اطالع رس��انی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در پایش
حس��ن اجرای قوانین پیرامون صنعت و صنعتگران در نش��ريات و پايگاههاي
اطالعرساني بينالمللي چیست؟
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