
»چالشقانون«نظارتبرحسناجرایقوانینراازسازمانبازرسیکلکشور)210(پیگیریمیکند:

چگونگی نظارت بر اجرای صحیح قوانین امور كالن 
و راهبردي كشور

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 تقســیم 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 )سازمان 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 دشــوار 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 امور کالن و راهبردي می پردازد .

قوانین مرتبط با امور كالن و راهبردي
- قانون برنامه اول توســعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 

جمهوري اسالمي ايران 
- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
- قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي 
و صنعتي و اجرايي كشــور در اجراي پــروژه ها و ايجاد 

تسهيالت به منظور صدور خدمات
 - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

جمهوري اسالمي ايران 
- قانــون برنامه چهارم توســعه اقتصــادي، اجتماعي و 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
- قانون برنامه پنجســاله پنجم توسعه جمهوري اسالمي 

ايران 
 - قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 

- قانون حمايت از شــركت ها و مؤسسات دانش بنيان و 
تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات 

توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های قوه قضاييه 
يا سازمان بازرسی كل كشــور، اعالم آمادگی می نمايد. 
ضمنا از ارائه نقد و پيشنهادات مشفقانه عموم انديشمندان 

و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

پرسشگری بر اساس قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران

»اصل۱۷۴- بر اســاس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به 
حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های 
اداری سازمانی به نام »ســازمان بازرسی كل كشور« زير 
نظر رييس قوه قضاييه تشکيل می گردد. حدود اختيارات و 

وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.«
۱- حســن جريان امور پيرامون امــور كالن و راهبردي 

چيست و چه ويژگی های دارد؟ 
2- شاخصه ها و شواهد اجرای صحيح قوانين پيرامون امور 

كالن و راهبردي از زمان تصويب تاكنون چيست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي 
كل كشو

»ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي 
صحيــح قوانين در دســتگاه هاي اداري و در اجراي اصل 
۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سازماني بنام 
ســازمان بازرسي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه 

... تشکيل مي شود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از 
مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور 
جمع آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حين و بعد از 
اقدامات دستگاه هاي مشمول ماده )2( اين قانون، تجزيه 
و تحليل آن ها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف 
قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان 

امور.«
3- مجموعه فعاليت هاي مســتمر و منظــم و هدفدار به 
منظور جمع آوري اطالعات الزم به منظر بررســی حسن 
اجرای قوانين مربوط به امور كالن و راهبردي كه توســط 
سازمان بازرسی كل كشور انجام شده يا می شود چيست؟ 
۴- منظور ســازمان بازرسی كل كشــور از نظارت قبل از 
اجرا در پايش اجرای صحيح قوانين پيرامون امور كالن و 

راهبردي چيست؟
5- نظــارت حين اجرا از دســتگاه های اجرايی در پايش 
اجرای صحيح قوانين پيرامون امور كالن و راهبردي توسط 

سازمان بازرسی كل كشور چگونه انجام می شود؟
6- اين سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های 
اجرايی پيرامون امور كالن و راهبردي بر آنها نظارت دارد؟

۷- روش تجزيه و تحليل انجام شــده توســط ســازمان 
بازرسی كل كشور پيرامون اطالعات جمع آوری شده در 
باره حســن اجرای قوانين مرتبط با امور كالن و راهبردي 
و تطبيق عملکرد دستگاه های اجرايی با اهداف و تکاليف 

قانوني چيست؟ 
8- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی 
كل كشور به دستگاه های اجرايی در جهت حسن جريان 

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

الف( بازرســي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات 
و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان ها و دستگاه هاي 
تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات 
و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به 

آن ها و ...
ب( انجام بازرســي هاي فوق العاده حسب االمر مقام معظم 
رهبري و يا به دســتور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست 
رئيس جمهور و يا كميســيون اصل 90 قانون اساســي 
مجلس شوراي اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول 
دســتگاه هاي اجرائي ذي ربط و يــا هر موردي كه به نظر 

رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارســايي ها و سوء جريانات اداري 
و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اسالمي 
و بنيادها بــه رئيس جمهور و در خصوص مؤسســات و 
شركت 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 عملکرد ســازمان بازرسی كل 
كشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های 
اجرايی در حســن اجرای قوانين پيرامــون امور كالن و 

راهبردي از بدو تاسيس تاكنون چيست؟

۱0- برنامه سازمان بازرسی كل كشور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرايی در حسن اجرای 
قوانين پيرامــون امور كالن و راهبردي از بدو تاســيس 

تاكنون چيست؟
۱۱- اعالم موارد تخلف و نارسايي ها و سوء جريانات اداري 
و مالي توسط سازمان بازرسی كل كشور در حسن اجرای 
قوانين پيرامــون امور كالن و راهبردي از بدو تاســيس 

تاكنون چيست؟
»ماده ۱۱- سازمان مي تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:

الف: بهره گيري از توان تشکل هاي غير دولتي و مردم نهاد 
و اشخاص واجد شــرايط در بخش هاي علمي، تخصصي، 

صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: ارايه گزارش هاي نظارتي هشــدار دهنده به هنگام به 
مقامات مســئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و 

سوء جريانات احتمالي.
هـــ: اطالع رســاني و آگاهي بخشــي عمومــي از طريق 
رســانه هاي عمومي به منظور ارتقاء سالمت نظام اداري و 

مقابله با فساد«
۱2- نحــوه همکاری ســازمان بازرســی كل كشــور با 
تشکل هاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانين 

پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟
۱3- گزارش عملکرد ســازمان بازرسی كل كشور در ارايه 
گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانين 

پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟
۱۴- گزارش عملکرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي 
از طريق رســانه هاي عمومي در حســن اجــرای قوانين 

پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟

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

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

مي گردد.
الف( فرامين مقام معظم رهبري.

ب( سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام.
ج( قانون برنامه توســعه اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي 

كشور و ساير قوانين و مقررات.
د( برنامه هاي راهبردي ســازمان مصوب از سوي رياست 

قوه قضاييه.
هـ( مشــکالت و انتظارات مردم و نيازهــاي عمومي در 

چارچوب قوانين و مقررات.«
۱5- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، 
سياست های كلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول 
تا ششــم و وجود انتظارات و نيازهای مردم پيرامون حل 
مشکالت جامعه آيا نظارت بر حسن اجرای قوانين پيرامون 
امــور كالن و راهبردي در اولويت هاي نظارت و بازرســي 

برنامه اي سازمان بازرسی كل كشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرســي، قبل از پايان هر ســال 
براي ســال بعد، با رعايت اولويت ها تهيــه و تدوين و به 
تصويب رياســت قوه قضاييه مي رسد. در تدوين برنامه و 
انجام نظارت و بازرســي هاي مستمر، نکات زير بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
الف( عملکرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي 
صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف 
دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل 
به اهداف تعيين شــده در سياست ها و برنامه هاي مصوب، 
شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات و مفاسد 

اداري و مالي.
ب( نحوه عملکرد و رفتار مسئوالن از حيث اصول مديريت، 
استفاده از منابع، ايجاد تحول و به كارگيري فن آوري هاي 
نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، 
حسن شهرت، انضباط، مســئوليت پذيري و پاسخگويي، 

رعايت حقوق مردم و اخالق حرفه اي و شئون اسالمي.
ج( اوضــاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از 
آن كه مربوط به تمام يا بخشــي از كشــور باشد از قبيل 
پيشــرفت اجراي برنامه هاي توســعه بخشــي، استاني و 
ويژه، رشــد اقتصاد ملي، ســرمايه گذاري، رقابت پذيري، 
اشــتغال زايي، تراز تجاري، فاصلــه دهك هاي اجتماعي، 
فرهنگ گردشــگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سالمت 
و رفــاه اجتماعي، امنيت قضايي، امــور انتظامي، حقوق 
شــهروندي و حفظ محيط زيســت در حــدود وظايف و 
مأموريت هاي دستگاه هاي مشــمول بازرسي و اختيارات 

قانوني سازمان.
۱6- آيا تاكنون برای بررسی حسن اجرای قوانين پيرامون 
امور كالن و راهبردي از سوی سازمان بازرسی كل كشور 

نظارت و بازرسی مستمر يا فوق العاده انجام شده است؟
»ماده ۱8- ســازمان مي تواند با بهره گيري از فناوري هاي 
نوين و برقراري ارتباط الکترونيکي با دستگاه هاي مشمول 
بازرســي، ... با رعايت اصول و قواعد علمي، آن ها را تجزيه 
و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه 

پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال  دارد.«
۱۷- اصول راهبردی و كاربــردی )رعايت اصول و قواعد 
علمی در جمع بندی، تجزيه و تحليل و استنتاج( سازمان 
بازرســی كل كشــور در تدوين برنامــه و انجام نظارت و 
بازرسی های مستمر پايش حسن اجرای قوانين پيرامون 

امور كالن و راهبردي چيست؟
ماده 2۱: بازرس يا هيأت بازرســي موظف اســت قبل از 

شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف( كســب آگاهي هاي الزم نســبت به مورد بازرسي و 
شناخت موضوع مأموريت.

ب( احراز صالحيت خــود در انجام مأموريت، با توجه به 
ماده 20 اين آيين نامه.

ج( توجه كامل به اهدافــي كه از اجراي مأموريت محوله 
مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب 

روش هاي مناسب و مقتضي.
د( تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه )چك ليست(، 
رجوع به سوابق و گزارش هاي موجود در سازمان، مطالعه 
مقررات حاكم بر دســتگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و 
تعيين منابع موثق براي جمــع آوري اطالعات مورد نياز، 
آشنايي با محيط مورد بازرســي و خصوصيات اقليمي و 
اجتماعي آن، كسب اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و 

طرح هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
۱8- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانين پيرامون امور 
كالن و راهبردي نيازمند كسب چه آمادگی های علمی و 

عملی است؟
۱9- صالحيت بازرس حسن اجرای قوانين پيرامون امور 

كالن و راهبردي نيازمند چگونه احراز می شود؟
20- تعيين اهداف و انتخاب روش مناســب برای تحقق 
اهداف بازرسی حسن اجرای قوانين پيرامون امور كالن و 

راهبردي نيازمند چگونه صورت می گيرد؟
2۱- بازبينه بازرســی )چك ليست( حسن اجرای قوانين 

پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟
ماده 22: بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند اطالعات مورد 
نيــاز را با رعايت قوانين جاري كشــور 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 بازرسی و نظارت 
حســن اجرای قوانين پيرامون امــور كالن و راهبردي در 

سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
»مــاده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرســي نکات زير بايد 

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

مستندات و تعيين جايگاه آن ها در گزارش.
ب( تجزيــه و تحليل عملکرد دســتگاه يــا 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 
بيــن آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي گرفت و بيان 

اشکاالت، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
هـ( اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي ترين مسئول دستگاه 
مورد بازرسي در بازرســي هاي برنامه اي و مهم به صورت 
مکتوب در رابطه با اشکاالت و تخلفات و منعکس 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 پيگيري و نظارت بــر تحقق نظريات و 

پيشنهادهاي ارايه شده.«
23- تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شــده در پايش 
اجــرای صحيح قوانيــن پيرامون پيرامون امــور كالن و 

راهبردي چگونه صورت می گيرد؟
2۴- وضــع موجود اجرای قوانين پيرامــون امور كالن و 

راهبردي چگونه است؟
25- مــوارد اختالف اجرای قوانيــن پيرامون امور كالن و 

راهبردي تا وضع مطلوب كدام است؟
26- روش اســتنتاج در پايش اجرای قوانين پيرامون امور 

كالن و راهبردي چيست؟
2۷- چرا مجموعه گزارشــات نظارت و بازرســی سازمان 
بازرسی كل كشــور و پيگيری پيشنهادات پيرامون پايش 
اجــرای صحيح قوانيــن پيرامون امــور كالن و راهبردي 
نتوانسته است تاكنون به حل مشکالت مربوط به موضوع 

امور كالن و راهبردي منتهی شود؟
28- آيا روش جاری در تنظيم و تدوين گزارشات بازرسی و 
نظارت پيرامون امور كالن و راهبردي توانايی حل مشکالت 

زندگی مردم در زمينه امور كالن و راهبردي را دارد؟
 مــاده ۴8: تنظيــم گزارش بازرســي از حيث شــکلي، 

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

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

ج( خالصه گــزارش:  موضوع بازرســي، نتيجه گيري ها و 
پيشنهادها.

د( مقدمه : كه خواننــده گزارش را براي 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 مکاني و زماني بازرسي.

3( روش و چگونگي جمع 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- تکليف گزارشات بازرسی و نظارتی كه از نظر شکلی 
مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴8 است ولی منجر به حل 

مشکالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چيست؟
ماده 50: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي 

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

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

ج( شرايط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرايي و مقررات 
حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.

د( موضــوع با اصــول و قواعد علمي و فنــي و روش هاي 
منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.

هـ( در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس 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 مسئوالن بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت هاي 
رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع 

قضايي،  بايد مستند و مستدل باشد.
ز( درخواســت ابطال 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( راجع به احکام قضايي كه مغايرت بين آن ها با شــرع 
يا قانون احراز شــده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً 

تعيين گردد.
ط( چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي 
شــونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و 
يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دســتگاه مستلزم تدوين 
مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي 
و كلي، حسب مورد، تذكرات الزم مبني بر ضرورت تدوين 
آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا 

اصالح مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود.
30- گزارش پيشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
كل كشــور به دستگاه های اجرايی در پايش حسن اجرای 
قوانين پيرامون امور كالن و راهبردي از بدو تاسيس تاكنون 

چيست؟
3۱- گزارش عملکرد سازمان بازرسی كل كشور در ابطال 
آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه هاي 
مشمول بازرسي حسن اجرای قوانين پيرامون امور كالن و 

راهبردي از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
32- گزارش عملکرد سازمان بازرسی كل كشور در تصويب 
مقررات جديد در دســتگاه هاي مشــمول بازرسي حسن 
اجرای قوانين پيرامون امور كالن و راهبردي از بدو تاسيس 

تاكنون چيست؟
»ماده 5۴- ســازمان موظف اســت اجراي پيشنهادهاي 
مندرج در گزارش هاي خــود را تا حصول نتيجه نهايي از 
طريق مکاتبه، دعوت از مســئوالن ذي ربط، انجام بازرسي 
پيگيــري )اعزام بازرس يا هيأت بازرســي( و يا هر طريق 
قانوني ديگر پيگيري نمايد 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 استنکاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني 
سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات 

مربوط به ارسال گزارش.
33- گــزارش عملکرد اين ســازمان در تذكر و تاكيد بر 
اجرای پيشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانين پيرامون 

امور كالن و راهبردي چيست؟
3۴- گزارش عملکرد اين سازمان در تهيه گزارش استنکاف 
دستگاه های اجرايی از اجرای پيشنهادهای مربوط به حسن 

اجرای قوانين پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟
35- گزارش پيگيری های قضايی ســازمان بازرسی كل 
كشور در بررسی حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين 

امور كالن و راهبردي از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
36- الگوی آسيب شناسی عملکرد دستگاه های اجرايی، 
ارائه پيشنهادات و نحوه پيگيری تا حصول نتيجه نهايی در 

سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
ماده 62: ســازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه 
شوراي دستگاه هاي نظارتي كشــور را )كه در اجراي بند 
»ب« ماده ۱۱ قانون تشــکيل گرديده و اساس نامه آن به 
تأييد سران ســه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده 
اســت( طراحي و با تعيين پست هاي سازماني الزم نسبت 
به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشکيل شوراهاي متناظر 
استاني، كارگروه هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور 

در اساس نامه اقدام نمايد.
3۷- گزارش عملکرد دبيرخانه شورای دستگاه های نظارتی 
كشور در پايش حسن اجرای قوانين پيرامون امور كالن و 

راهبردي از بدو تشکيل تاكنون چيست؟
ماده 6۴: سازمان مي تواند شکايات و اعالمات راجع به سوء 
جريانــات اداري و مالي يا تخلــف از قانون و مقررات را به 
ادارات نظارت، ارزيابي عملکرد و رســيدگي به شــکايات، 
حراســت ها و حفاظــت اطالعات هــا و بازرســان قانوني 

دستگاه هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي 
به موضوع و اعالم نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. 
مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه اي از 
آن را نيز براي باالترين مقام مسئول خود ارسال مي دارند.

38- سياست تعاملی سازمان بازرسی كل كشور با ادارات 
نظارت، ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات، حراست ها 
و حفاظت اطالعات ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن 

اجرای قوانين پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟
ماده 65: ســازمان در اجراي بند »الــف« ماده ۱۱ قانون، 
مي توانــد از ظرفيت  تشــکل 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 زيست 
و ارتقاي ميزان سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه 
فرهنگ قانون مداري و كســب اطالعات و اخبار ارزيابي ها 
و پيشــنهادها بهره منــد شــود و از نيروهاي متخصص و 
كارشناس تشــکل 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 تشــکيالتي سازمان و 
تعيين شــرح وظايف و نحوه تعامل تشــکل ها و اشخاص 
واجد شــرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشکل هاي 
غيردولتي و مردم نهاد و اشــخاص نامبــرده و با كمك به 
تشکيل انجمن هاي حرفه اي و تخصصي نظارتي، زمينه را 
براي نظارت همگاني فراهم كند. دستورالعمل اجرايي اين 
بند و معيارها و شاخص هاي انتخاب تشکل هاي غيردولتي 
و مــردم نهاد و افراد واجد  شــرايط با رعايت ماده 3 قانون 
راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همکاري 
با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه 

مي رسد.
ب( با شناســايي تشکل هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد 
مزبور، نســبت به احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي 
آنان اقدام و در بانك اطالعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات 

هر يك ثبت و ضبط شود.
ج( انجام هر يك از مأموريت هاي فوق  بايد به نحو روشن و 
رسمي به تشکل ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابالغ و نحوه 
همکاري و ارتباط با سازمان و دستگاه هاي مشمول بازرسي 
مشــخص و هدايت و نظارت الزم معمول شود. همکاري 
اشخاص فوق الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ گونه رابطه 
اســتخدامي با ســازمان ايجاد نمي نمايد؛ ليکن سازمان 
مي تواند برخي از هزينه هاي انجام كار و يا پاداش مناسب 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 عملکرد ســازمان بازرســی كل كشــور در 
همکاری با ســازمان های مردم نهاد پيرامون امور كالن و 

راهبردي از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
۴0- نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت 
بر حســن اجرای قوانين پيرامون امور كالن و راهبردي در 

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

موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
الف( تعيين سياســت ها، خط مشــي ها و شــاخص هاي 

اطالع رساني و آگاهي  بخش عمومي.
ب( نحوه پاســخگويي به افکار عمومي در مورد موضوعات 
و مســايل مطرح در جامعه در صــورت ارتباط با وظايف 

سازمان.
ج( نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطالع رساني 

مناسب و به موقع.
د( تعيين نحوه انتشــار 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 رساني )ارايه تمام 

يا بخشي از گزارش ها(.
ز( چگونگي ارايه برنامه هاي نظارت و بازرسي، فعاليت ها و 

عملکرد سازمان و واحدهاي مربوط.
ح( پاسخگويي به مقاالت و ايرادات احتمالي بر اقدامات و 

يا گزارش هاي سازمان.
ط( تعيين موضوعات و اطالعات قابل ارايه در نشــريات و 
پايگاه هاي اطالع رساني بين المللي و منطقه اي نظير انجمن 
آمبودزمان آســيايي، مؤسسه آمبودزمان جهاني و انجمن 

بين المللي مسئوالن مبارزه با فساد.
۴۱- گزارش عملکرد شــورای مشــورتی اطالع رســانی 
سازمان بازرسی كل كشور پيرامون امور كالن و راهبردي 

چيست؟
۴2- گــزارش عملکرد اطالع رســانی عمومی ســازمان 
بازرسی كل كشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانين 

پيرامون امور كالن و راهبردي چيست؟
۴3- گزارش عملکرد اطالع رســانی سازمان بازرسی كل 
كشور در پايش حسن اجرای قوانين پيرامون امور كالن و 
راهبردي در نشريات و پايگاه هاي اطالع رساني بين المللي 

چيست؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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