
»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )198( پیگیری می کند 

کندی نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی

اشاره: تداوم و تشدید مشکالت در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که باید علل 
آن را در فرآیند تقسیم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان 
امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه )ســازمان بازرسی کل کشور( است که در چارچوب قانون و آیین نامه مربوطه و اصالحیه آن 
عمل می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن است. هنگامی مشکالت متعدد زندگی مردم 
را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر 
اجرای قوانین در سطح کالن و خرد است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به 

اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی می پردازد.

قوانین مرتبط با حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی 
- قانون راجع به تخليه كاالها از كشــتي ها به طريق دوبه 

كاري 
- قانون حمل و نقل و مبادله محموالت و مرســوالت پستي 
وزارت پســت و تلگراف و تلفن توســط مؤسسات و شركت 

هاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر 
 - قانون راجع به تأسيس شركت هاي سهامي حمل و نقل 
 - قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي 

ايران و اساسنامه آن 
- قانون احــداث پروژه هاي عمراني بخــش راهوترابري از 

طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور 
 - قانون تأســيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي 

وسايل نقليه باربري 
 - قانون الزام شــركت ها و مؤسســات ترابري جادهاي به 

استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه 
 - قانون واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به 

سازمان هواپيمايي كشوري 
 - قانون حمايت از ســامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري 

و حومه 
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاسخ های قوه قضاييه 
يا سازمان بازرسی كل كشور، اعالم آمادگی می نمايد. ضمنا 
از ارائه نقد و پيشــنهادات مشــفقانه عموم انديشمندان و 

نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

پرسشگری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران 

»اصل۱۷۴- بر اســاس حق نظارت قوه قضاييه نســبت به 
حســن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های 
اداری ســازمانی به نام »سازمان بازرســی كل كشور« زير 
نظر رييس قوه قضاييه تشــكيل می گردد. حدود اختيارات 

و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.«
۱- حسن جريان امور پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و 

دريايی چيست و چه ويژگی های دارد؟ 
2- شــاخصه ها و شــواهد اجرای صحيح قوانين پيرامون 
حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی از زمان تصويب تاكنون 

چيست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي 
كل كشور

»ماده ۱- به منظور نظارت بر حســن جريان امور و اجراي 
صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سازماني بنام سازمان 
بازرســي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل 

مي شود.
تبصره: نظارت و بازرســي از نظر اين قانون عبارت است از 
مجموعه فعاليت هاي مســتمر و منظم و هدفدار به منظور 
جمــع آوري اطالعات الزم دربــاره مراحل قبل، حين و بعد 
از اقدامات دستگاه هاي مشمول ماده )2( اين قانون، تجزيه 
و تحليل آن ها، تطبيق عملكرد دســتگاه با اهداف و تكاليف 
قانوني و ارايه پيشــنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان 

امور.«
3- مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور 
جمع آوري اطالعات الزم به منظر بررســی حســن اجرای 
قوانين مربوط به حمل و نقــل زمينی، هوايی و دريايی كه 
توســط سازمان بازرسی كل كشــور انجام شده يا می شود 

چيست؟ 
۴- منظور سازمان بازرسی كل كشور از نظارت قبل از اجرا 
در پايش اجرای صحيح قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، 

هوايی و دريايی چيست؟
5- نظارت حين اجرا از دستگاه های اجرايی در پايش اجرای 
صحيح قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی 

توسط سازمان بازرسی كل كشور چگونه انجام می شود؟
6- اين سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های 
اجرايی پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی بر آنها 

نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی 
كل كشور پيرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اجرای قوانين مرتبط با حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی 
و تطبيق عملكرد دســتگاه های اجرايی با اهداف و تكاليف 

قانوني چيست؟ 
8- پيشــنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی 
كل كشور به دســتگاه های اجرايی در جهت حسن جريان 
امور پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
»ماده 2- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي باشد:

الف( بازرســي و نظارت مســتمر كليه وزارتخانه ها و ادارات 
و امور اداري و مالي دادگســتري، سازمان ها و دستگاه هاي 
تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسســات 
و شركت هاي دولتي و شــهرداري ها و مؤسسات وابسته به 

آن ها و ...
ب( انجام بازرســي هاي فوق العاده حســب االمر مقام معظم 
رهبري و يا به دســتور رئيس قوه قضاييه و يا درخواســت 
رئيس جمهــور و يا كميســيون اصل 90 قانون اساســي 
مجلس شوراي اســالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول 
دستگاه هاي اجرائي ذي ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس 

سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارســايي ها و ســوء جريانات اداري 
و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اســالمي 
و بنيادهــا به رئيس جمهــور و در خصوص مؤسســات و 
شــركت هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي ربط و در 

مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...«
9- برنامه منظم و گزارش عملكرد ســازمان بازرســی كل 

كشور در بازرسي و نظارت مســتمر نهادها و دستگاه های 
اجرايی در حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، 

هوايی و دريايی از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
۱0- برنامه سازمان بازرسی كل كشور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دســتگاه های اجرايی در حسن اجرای 
قوانيــن پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی از بدو 

تاسيس تاكنون چيست؟
۱۱- اعالم موارد تخلف و نارســايي ها و سوء جريانات اداري 
و مالي توسط ســازمان بازرسی كل كشور در حسن اجرای 
قوانيــن پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی 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: ارايــه گزارش هاي نظارتي هشــدار دهنــده به هنگام به 
مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء 

جريانات احتمالي.
هـ: اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي 
عمومي به منظور ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«

۱2- نحوه همكاری سازمان بازرسی كل كشور با تشكل هاي 
غير دولتي و مردم نهاد در حســن اجــرای قوانين پيرامون 

حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
۱3- گزارش عملكرد ســازمان بازرســی كل كشور در ارايه 
گزارش هاي نظارتي هشــدار دهنده در حسن اجرای قوانين 

پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
۱۴- گزارش عملكرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از 
طريق رســانه هاي عمومي در حسن اجرای قوانين پيرامون 

حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟

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

»ماده 3- اولويت هاي نظارت و بازرســي برنامه اي متناسب 
با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات 
و شــرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين 

مي گردد.«
۱5- با توجه به وجود مطالبات رهبری، ســند چشم انداز، 
سياســت های كلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول 
تا ششــم و وجود انتظارات و نيازهای مــردم پيرامون حل 
مشكالت جامعه آيا نظارت بر حسن اجرای قوانين پيرامون 
حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی در اولويت هاي نظارت 
و بازرسي برنامه اي ســازمان بازرسی كل كشور قرار داشته 

و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي 
ســال بعد، با رعايت اولويت ها تهيــه و تدوين 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.

۱6- آيا تاكنون برای بررســی حسن اجرای قوانين پيرامون 
حمــل و نقل زمينی، هوايی و دريايی از ســوی ســازمان 
بازرسی كل كشــور نظارت و بازرسی مستمر يا فوق العاده 

انجام شده است؟
»ماده ۱8- ســازمان مي تواند بــا بهره گيري از فناوري هاي 
نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دســتگاه هاي مشمول 
بازرســي، ... با رعايت اصــول و قواعد علمي، آن ها را تجزيه 
و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با اســتنتاج و ارايه 

پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال  دارد.«
۱۷- اصول راهبــردی و كاربردی )رعايــت اصول و قواعد 
علمی در جمع بندی، تجزيه و تحليل و اســتنتاج( سازمان 
بازرسی كل كشور در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسی 
های مستمر پايش حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل 

زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
ماده 2۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع 

بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف( كســب آگاهي هاي الزم نســبت به مورد بازرســي و 

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

20 اين آيين نامه.
ج( توجه كامــل به اهدافي كه از اجــراي مأموريت محوله 
مورد نظر اســت و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب 

روش هاي مناسب و مقتضي.
د( تدارك طرح بازرســي نظير تهيه بازبينه )چك ليســت(، 
رجوع به ســوابق و گزارش هاي موجود در سازمان، مطالعه 
مقررات حاكم بر دســتگاه يا موضوع بازرســي، شناسايي و 
تعيين منابــع موثق براي جمع آوري اطالعــات مورد نياز، 
آشــنايي با محيط مورد بازرســي و خصوصيــات اقليمي و 
اجتماعي آن، كســب اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و 

طرح هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
۱8- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و 

نقل زمينی، هوايی و دريايی نيازمند كسب چه آمادگی های 
علمی و عملی است؟

۱9- صالحيت بازرس حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و 
نقل زمينی، هوايی و دريايی نيازمند چگونه احراز می شود؟

20- تعيين اهــداف و انتخاب روش مناســب برای تحقق 
اهداف بازرسی حســن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل 

زمينی، هوايی و دريايی نيازمند چگونه صورت می گيرد؟
2۱- بازبينه بازرســی )چك ليست( حســن اجرای قوانين 

پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
ماده 22: بازرس يا هيأت بازرســي مي تواند اطالعات مورد 
نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله 

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

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

از آن ها.
د( كسب نظر كارشناسي.

هـ( استعالم نظر مسئوالن و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
22- روش جمع آوری اطالعات الزم در بازرســی و نظارت 
حســن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و 

دريايی در سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
»ماده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرســي نــكات زير بايد 

رعايت شود:
الف( تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطالعات به دســت 
آمــده و طبقه بندي آن ها بر مبنــاي درجه اهميت داليل و 

مستندات و تعيين جايگاه آن ها در گزارش.
ب( تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع 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 
بين آنچه انجام گرفته و آنچــه بايد انجام مي گرفت و بيان 

اشكاالت، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
هـ( اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي ترين مسئول دستگاه 
مورد بازرســي در بازرســي هاي برنامه اي و مهم به صورت 
مكتوب در رابطه با اشــكاالت و تخلفات و منعكس نمودن 

آن در گزارشات.
و( استنتاج 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( تعييــن روش پيگيــري و نظارت بر تحقــق نظريات و 

پيشنهادهاي ارايه شده.«
23- تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شــده در پايش 
اجرای صحيح قوانين پيرامون پيرامون حمل و نقل زمينی، 

هوايی و دريايی چگونه صورت می گيرد؟
2۴- وضــع موجود اجــرای قوانين پيرامــون حمل و نقل 

زمينی، هوايی و دريايی چگونه است؟
25- موارد اختــالف اجرای قوانين پيرامــون حمل و نقل 

زمينی، هوايی و دريايی تا وضع مطلوب كدام است؟
26- روش استنتاج در پايش اجرای قوانين پيرامون حمل و 

نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
2۷- چرا مجموعه گزارشــات نظارت و بازرســی ســازمان 
بازرســی كل كشور و پيگيری پيشــنهادات پيرامون پايش 
اجرای صحيح قوانيــن پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی 
و دريايی نتوانسته است تاكنون به حل مشكالت مربوط به 

موضوع حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی منتهی شود؟
28- آيا روش جاری در تنظيم و تدوين گزارشات بازرسی و 
نظارت پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی توانايی 
حل مشــكالت زندگی مردم در زمينه حمل و نقل زمينی، 

هوايی و دريايی را دارد؟
 مــاده ۴8: تنظيــم گــزارش بازرســي از حيث شــكلي، 

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( خالصــه گزارش:  موضــوع بازرســي، نتيجه گيري ها و 
پيشنهادها.

د( مقدمــه : كه خواننده گزارش را بــراي مطالعه و پذيرش 
مطالب گزارش آماده مي كند.

هـ( متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان 
محتوا و موضوعي اســت كه بازرسي 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 چگونگي جمــع 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 گزارشــات بازرسی و نظارتی كه از نظر شكلی 
مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴8 است ولی منجر به حل 

مشكالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چيست؟
ماده 50: در ارايه پيشــنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي 

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

ب( صريح، روشــن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، 
مبهم و مجمل خودداري شود.

ج( شرايط، 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.

هـ( در هر امر تخصصي به نظريه كارشــناس مربوط استناد 
شود.

و( تشويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و 
همچنين اعمال سياست هاي تنبيهي در محدوده اختيارات 
قانوني مســئوالن بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت هاي 
رســيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع 

قضايي،  بايد مستند و مستدل باشد.
ز( درخواســت ابطــال آيين نامه، تصويب نامه، بخشــنامه و 
دستورالعمل دستگاه هاي مشمول بازرسي )از طريق ديوان 
عدالت اداري( بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا 

مغايرت شرعي باشد.
ح( راجــع به احكام قضايي كه مغايرت بين آن ها با شــرع 
يا قانون احراز شــده اســت موارد و جهات مغايرت صراحتاً 

تعيين گردد.
ط( چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي 
شونده، ناشــي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و 
يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دســتگاه مســتلزم تدوين 
مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي 
و كلي، حســب مورد، تذكرات الزم مبني بر ضرورت تدوين 
آيين نامه، تصويب نامه، بخشــنامه، 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 دســتگاه های اجرايی در پايش حسن اجرای 
قوانيــن پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی از بدو 

تاسيس تاكنون چيست؟
3۱- گزارش عملكرد ســازمان بازرسی كل كشور در ابطال 
آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه هاي 
مشــمول بازرسي حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل 

زمينی، هوايی و دريايی از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
32- گزارش عملكرد سازمان بازرسی كل كشور در تصويب 
مقررات جديد در دستگاه هاي مشمول بازرسي حسن اجرای 
قوانيــن پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی از بدو 

تاسيس تاكنون چيست؟
»ماده 5۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج 
در گزارش هاي خــود را تا حصول نتيجــه نهايي از طريق 
مكاتبه، دعوت از مســئوالن ذي ربط، انجام بازرسي پيگيري 
)اعزام بازرس يا هيأت بازرســي( و يا هر طريق قانوني ديگر 
پيگيري نمايــد و در صورت عدم اجــراي آن ها بدون عذر 

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

مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱0 قانون.
دوم( تهيه گزارش اســتنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني 
ســازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات 

مربوط به ارسال گزارش.
33- گزارش عملكرد اين سازمان در تذكر و تاكيد بر اجرای 
پيشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و 

نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
3۴- گزارش عملكرد اين سازمان در تهيه گزارش استنكاف 
دستگاه های اجرايی از اجرای پيشنهادهای مربوط به حسن 
اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی 

چيست؟
35- گزارش پيگيری های قضايی ســازمان بازرســی كل 
كشور در بررسی حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين 
حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی از بدو تاسيس تاكنون 

چيست؟
36- الگوی آسيب شناســی عملكرد دستگاه های اجرايی، 
ارائه پيشنهادات و نحوه پيگيری تا حصول نتيجه نهايی در 

سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
ماده 62: ســازمان موظف است ســاختار مناسب دبيرخانه 
شوراي دســتگاه هاي نظارتي كشــور را )كه در اجراي بند 
»ب« ماده ۱۱ قانون تشــكيل گرديده و اســاس نامه آن به 
تأييد ســران ســه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده 
است( طراحي و با تعيين پســت هاي سازماني الزم نسبت 
به تنظيم و پيگيري امور شــورا و تشكيل شوراهاي متناظر 
استاني، كارگروه هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در 

اساس نامه اقدام نمايد.

3۷- گزارش عملكرد دبيرخانه شورای دستگاه های نظارتی 
كشور در پايش حســن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل 

زمينی، هوايی و دريايی از بدو تشكيل تاكنون چيست؟
ماده 6۴: سازمان 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 بازرسان قانوني دستگاه هاي مشمول 
نظارت و بازرســي، ارســال و رســيدگي به موضوع و اعالم 
نتيجه را ظرف مدت معين خواســتار شــود. مراجع مذكور 
ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه اي از آن را نيز براي 

باالترين مقام مسئول خود ارسال مي دارند.
38- سياست تعاملی ســازمان بازرسی كل كشور با ادارات 
نظارت، ارزيابي عملكرد و رســيدگي به شكايات، حراست ها 
و حفاظت اطالعات ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن 
اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی 

چيست؟
ماده 65: ســازمان در اجراي بند »الف« مــاده ۱۱ قانون، 
مي تواند از ظرفيت  تشــكل هاي غيردولتــي و مردم نهاد و 
افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه هاي 
مختلف از جمله در امر پيشــگيري از وقوع جرم، جلوگيري 
از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط زيست 
و ارتقاي ميزان سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه 
فرهنگ قانون مداري و كســب 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 حسب مورد استفاده نمايد و 

براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد:
الف( با ايجاد واحدي در ســاختار تشكيالتي سازمان و تعيين 
شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل ها و اشخاص واجد شرايط و 
نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد 
و اشخاص نامبرده و با كمك به تشكيل انجمن هاي حرفه اي 
و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند. 
دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص هاي انتخاب 
تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد  شرايط با رعايت 
ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي 
همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه 

قضاييه مي رسد.
ب( با شناسايي تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، 
نسبت به احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و 
در بانك اطالعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت 

و ضبط شود.
ج( انجــام هر يك از مأموريت هاي فوق  بايد به نحو روشــن و 
رســمي به تشكل ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابالغ و نحوه 
همكاري و ارتباط با ســازمان و دستگاه هاي مشمول بازرسي 
مشــخص و هدايت و نظــارت الزم معمول شــود. همكاري 
اشــخاص فوق الذكر، آزاد و افتخاري اســت و هيچ گونه رابطه 
استخدامي با سازمان ايجاد نمي نمايد؛ ليكن سازمان مي تواند 
برخــي از هزينه هاي انجام كار و يا پاداش مناســب 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 حمل و نقل زمينی، هوايی و 

دريايی از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
۴0- نحوه ســازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر 
حســن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و 

دريايی در سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
ماده 66: به منظور اطالع رســاني عمومي، شــوراي مشورتي 
اطالع رســاني با رعايت بند »هـ« ماده ۱۱ قانون به رياســت 
رئيس ســازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئوالن 
ذي ربط و افراد صاحب نظر در امر اطالع رســاني تشكيل و در 

موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
الف( تعيين سياست ها، خط مشي ها و شاخص هاي اطالع رساني 

و آگاهي  بخش عمومي.
ب( نحوه پاســخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و 

مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان.
ج( نحوه افزايش اثربخشــي اقدامات سازمان با اطالع رساني 

مناسب و به موقع.
د( تعيين نحوه انتشار گزارش هاي داراي طبقه بندي با رعايت 
قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين نامه 

مربوط.
هـ( تعيين مقامات مجاز به اطالع رساني و حدود اختيارات آنان.

و( تعيين ميزان و موضوعات قابل اطالع رســاني )ارايه تمام يا 
بخشي از گزارش ها(.

ز( چگونگــي ارايه برنامه هاي نظارت و بازرســي، فعاليت ها و 
عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط.

ح( پاســخگويي به مقاالت و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا 
گزارش هاي سازمان.

ط( تعييــن موضوعــات و اطالعات قابل ارايه در نشــريات و 
پايگاه هاي اطالع رســاني بين المللي و منطقه اي نظير انجمن 
آمبودزمان آســيايي، مؤسســه آمبودزمان جهاني و انجمن 

بين المللي مسئوالن مبارزه با فساد.
۴۱- گزارش عملكرد شــورای مشورتی اطالع رسانی سازمان 
بازرسی كل كشور پيرامون حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی 

چيست؟
۴2- گزارش عملكرد اطالع رسانی عمومی سازمان بازرسی كل 
كشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانين پيرامون حمل و 

نقل زمينی، هوايی و دريايی چيست؟
۴3- گزارش عملكرد اطالع رســانی ســازمان بازرســی كل 
كشــور در پايش حســن اجرای قوانين پيرامون حمل و نقل 
زمينی، هوايی و دريايی در نشريات و پايگاه هاي اطالع رساني 

بين المللي چيست؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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