
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

قوانین مرتبط با پیشگیری از مهاجرت روستاییان به 
شهرها 

- قانون تشکیل شورای عالی نظارت و کنترل مهاجرت مصوب 
1364/03/11

- مصوب��ه ش��ورای عال��ی شهرس��ازی و معم��اری پیرامون 
ش��رح خدمات طرح ه��ای هادی روس��تایی و منظومه های 

روستایی1394/09/09
- قانون حمای��ت از ایجاد نواحی صنعتی روس��تایی مصوب 

1384/07/06
- قان��ون ال��زام دولت به توس��عه متوازن روس��تایی مصوب 

1384/09/19
- آیین نامه مربوط به وظایف و نحوه کار ش��ورای هماهنگی 

عمران روستایی مصوب 1358/09/21
- آیی��ن نامه اجرایی قانون ایجاد مراکز خدمات کش��اورزی، 

روستایی و عشایری مصوب 1360/04/06
- آیین نامه اجرایی احداث یکهزار باب حمام روستایی توسط 

بخش خصوصی مصوب 1362/06/23
- آیین نامه اجرایی ایجاد انگیزه خدمت کارکنان مراکز خدمات 

کشاورزی، روستایی و عشایری مصوب 1362/12/23
- تعیین حریم راه های روستایی مصوب 1369/02/19

- اصالح تصویب نامه تعیین حریم راه های روستایی مصوب 
1370/02/11

توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا 
سازمان بازرسی کل کشور، اعالم آمادگی می نماید. ضمنا از 
ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان 

پیشاپیش سپاسگزار است.

پرسش���گری ب���ر اس���اس قان���ون اساس���ی 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 کل کشور« زیر نظر رییس 
قوه قضاییه تش��کیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این 

سازمان را قانون تعیین می کند.«
1- حس��ن جریان ام��ور پیرام��ون پیش��گیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها چیست و چه ویژگی های دارد؟ 
2- ش��اخصه ها و ش��واهد اج��رای صحیح قوانی��ن پیرامون 
پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از زمان تصویب 

تاکنون چیست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل 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 کل کش��ور ... زیر نظر رئیس قوه قضاییه ... تشکیل 

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 عملکرد دس��تگاه با اهداف و تکالیف 
قانوني و ارایه پیش��نهادهاي مناسب در جهت حسن جریان 

امور.«
3- مجموعه فعالیت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور 
جم��ع آوري اطالعات الزم به منظر بررس��ی حس��ن اجرای 
قوانین مربوط به پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 
که توس��ط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود 

چیست؟ 
4- منظور س��ازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا 
در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها چیست؟
5- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای 
صحیح قوانین پیرامون پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به 
ش��هرها توسط سازمان بازرس��ی کل کشور چگونه انجام می 

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

اجرایی پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها بر 
آنها نظارت دارد؟

7- روش تجزیه و تحلیل انجام ش��ده توسط سازمان بازرسی 
کل کش��ور پیرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اجرای قوانین مرتبط با پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به 
ش��هرها و تطبیق عملکرد دس��تگاه های اجرایی با اهداف و 

تکالیف قانوني چیست؟ 
8- پیشنهادهاي مناسب ارایه ش��ده توسط سازمان بازرسی 
کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جریان امور 
پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟

»ماده 2- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر مي باشد:
الف( بازرسي و نظارت مستمر کلیه 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 شرکت 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 کمیسیون 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 که 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 شرکت هاي دولتي 
و وابس��ته به دولت به وزیر ذي ربط و در مورد ش��هرداري ها و 

مؤسسات وابسته به وزیر کشور و ...«
9- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور 
در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در 
حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان 

به شهرها از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
10- برنامه س��ازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دس��تگاه های اجرایی در حس��ن اجرای 
قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از 

بدو تاسیس تاکنون چیست؟
11- اعالم موارد تخلف و نارس��ایي ها و س��وء جریانات اداري 
و مالي توس��ط سازمان بازرسی کل کش��ور در حسن اجرای 
قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از 

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

الف: بهره گیري از توان تش��کل 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 همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشکل هاي 
غی��ر دولتي و مردم نهاد در حس��ن اج��رای قوانین پیرامون 

پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟
13- گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در ارایه 
گزارش هاي نظارتي هش��دار دهنده در حسن اجرای قوانین 
پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟

14- گزارش عملکرد اطالع رس��اني و آگاهي بخش��ي عمومي 
از طریق رسانه هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون 

پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟

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

»ماده 3- اولویت هاي نظارت و بازرس��ي برنامه اي متناس��ب 
با منابع س��ازمان از قبیل نیروي انساني، امکانات و اعتبارات 
و ش��رایط و مقتضیات زماني و با توجه ب��ه موارد زیر تعیین 

مي گردد.
الف( فرامین مقام معظم رهبري.

ب( سند چشم انداز و سیاست هاي کلي نظام.
ج( قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 

و سایر قوانین و مقررات.
د( برنامه هاي راهبردي س��ازمان مصوب از سوي ریاست قوه 

قضاییه.
ه�( مش��کالت و انتظ��ارات مردم و 
نیازهاي عمومي در چارچوب قوانین 

و مقررات.«
15- ب��ا توج��ه به وج��ود مطالبات 
رهبری، سند چش��م انداز، سیاست 
های کلی نظام و برنامه های توسعه 
پن��ج س��اله اول تا شش��م و وجود 
انتظ��ارات و نیازهای مردم پیرامون 
حل مش��کالت جامعه آی��ا نظارت 
بر حس��ن اجرای قوانی��ن پیرامون 
پیش��گیری از مهاجرت روستاییان 
به ش��هرها در اولویت هاي نظارت و 
بازرسي برنامه اي س��ازمان بازرسی 

کل کشور 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، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
الف( عملکرد 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 عملکرد و رفتار مس��ئوالن از حیث اصول مدیریت، 
استفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیري 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 
که مربوط به تمام یا بخش��ي از کشور 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- آیا تاکنون برای بررس��ی حس��ن اجرای قوانین پیرامون 
پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از سوی سازمان 
بازرس��ی کل کشور نظارت و بازرسی مس��تمر یا فوق العاده 

انجام شده است؟
»ماده 18- سازمان مي تواند با بهره گیري از فناوري هاي نوین 
و برقراري ارتباط الکترونیکي با دستگاه هاي مشمول بازرسي، 
... ب��ا رعای��ت اصول و قواعد علمي، آن ه��ا را تجزیه و تحلیل 
نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهاي 

مناسب، براي مراجع مربوط ارسال  دارد.«
17- اصول راهبردی و کاربردی )رعایت اصول و قواعد علمی 
در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و اس��تنتاج( سازمان بازرسی 
کل کش��ور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرس��ی های 
مس��تمر پایش حس��ن اجرای قوانین پیرامون پیش��گیری از 

مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟
ماده 21: بازرس یا هیأت بازرس��ي موظف است قبل از شروع 

بازرسي، به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف( کسب 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 کامل به اهدافي ک��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 
حاکم 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، کس��ب 
اطالعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرح هاي اجرایي مرتبط 

با موضوع مأموریت.
18- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری 
از مهاجرت روس��تاییان به شهرها نیازمند کسب چه آمادگی 

های علمی و عملی است؟
19- صالحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری 
از مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها نیازمند چگونه احراز می 

شود؟
20- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف 
بازرس��ی حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
21- بازبینه بازرس��ی )چك لیس��ت( حس��ن اجرای قوانین 
پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟

ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسي مي تواند اطالعات مورد نیاز 
را با رعایت قوانین جاري کش��ور به نحو مقتضي؛ از جمله با 

استفاده از روش هاي زیر جمع آوري نماید:
الف( مشاهدات.

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

از آن ها.
د( کسب نظر کارشناسي.

ه�( استعالم نظر مسئوالن و کارکنان دستگاه مورد بازرسي.
22- روش جم��ع آوری اطالعات الزم در بازرس��ی و نظارت 
حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان 

به شهرها در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
»م��اده 47- ... در تدوین گزارش بازرس��ي ن��کات زیر باید 

رعایت شود:
الف( تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطالعات به دس��ت 
آم��ده و طبقه بن��دي آن ها بر مبناي درج��ه اهمیت دالیل و 

مستندات و تعیین جایگاه آن ها در گزارش.
ب( تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسي.

ج( ارزیاب��ي وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط 
و اهداف بازرسي.

د( اعالم  نظر بر حس��ن جریان امور و یا تعیین موارد اختالف 
بین آنچه انج��ام گرفته و آنچه باید 
انج��ام مي گرفت و بیان اش��کاالت، 

معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم.
ه�( اخ��ذ دفاعی��ات و نقطه نظرات 
عالي ترین مس��ئول دس��تگاه مورد 
بازرس��ي در بازرس��ي هاي برنامه اي 
و مهم به ص��ورت مکتوب در رابطه 
با اش��کاالت و تخلف��ات و منعکس 

نمودن آن در گزارشات.
و( اس��تنتاج از مجموعه بررسي ها و 
اعالم نظر نهایي با توجه به ش��رایط 
و اوض��اع و اح��وال مؤث��ر و ارای��ه 
پیشنهادهاي مناس��ب و اصالحي و 

قابل اجرا.
ز( تعیی��ن روش پیگی��ري و نظ��ارت ب��ر تحق��ق نظریات و 

پیشنهادهاي ارایه شده.«
23- تجزی��ه و تحلیل اطالعات جمع آوری ش��ده در پایش 
اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون پیشگیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها چگونه صورت می گیرد؟
24- وض��ع موج��ود اجرای قوانی��ن پیرامون پیش��گیری از 

مهاجرت روستاییان به شهرها چگونه است؟
25- م��وارد اختالف اج��رای قوانین پیرامون پیش��گیری از 

مهاجرت روستاییان به شهرها تا وضع مطلوب کدام است؟
26- روش استنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون پیشگیری 

از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟
27- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی 
کل کشور و پیگیری پیشنهادات پیرامون پایش اجرای صحیح 
قوانین پیرامون پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 
نتوانس��ته است تاکنون به حل مش��کالت مربوط به موضوع 

پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها منتهی شود؟
28- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارش��ات بازرسی و 
نظارت پیرامون پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 
توانایی حل مش��کالت زندگی مردم در زمینه پیش��گیری از 

مهاجرت روستاییان به شهرها را دارد؟
 ماده 48: تنظیم گزارش بازرسي از حیث شکلي، حتي االمکان 

به ترتیب زیر است:
ال��ف( صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام 

بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش.
ب( فهرست مطالب.

ج( خالص��ه گ��زارش:  موض��وع بازرس��ي، نتیجه گیري ها و 
پیشنهادها.

د( مقدم��ه : که خوانن��ده گزارش را ب��راي مطالعه و پذیرش 
مطالب گزارش آماده مي کند.

ه�( متن یا قس��مت اصلي گزارش: که متضمن معرفي و بیان 
محتوا و موضوعي است که بازرسي براي آن انجام شده و نتایج 

حاصله از بررسي ها را نشان مي دهد، شامل:
1: تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسي.

2: قلمرو مکاني و زماني بازرسي.
3( روش و چگونگ��ي جمع آوري اطالع��ات، تجزیه و تحلیل 

اطالعات جمع آوري شده.

4( استنتاج و ارایه نظرها.
5( پیشنهادها.

و( مستندات و مدارکي که براي مراجعه الزم است.
29- تکلیف گزارش��ات بازرس��ی و نظارتی که از نظر شکلی 
مطابق الگوی ارائه ش��ده در ماده 48 است ولی منجر به حل 

مشکالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
ماده 50: در ارایه پیشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي باید 

نکات زیر رعایت شود:
الف( مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد.

ب( صریح، روش��ن و قابل اجرا باش��د و از بیان مطالب کلي، 
مبهم و مجمل خودداري شود.

ج( ش��رایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایي و مقررات 
حاکم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گیرد.

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

ه�( در هر امر تخصصي به نظریه کارش��ناس مربوط اس��تناد 
شود.

و( تش��ویق، تقدیر، ارتقا، اعطاي نش��ان و درجه و یا نظایر آن 
و همچنین اعمال سیاست هاي تنبیهي در محدوده اختیارات 
قانوني مس��ئوالن بوده و نیز طرح موضوع��ات در هیأت هاي 
رس��یدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع 

قضایي،  باید مستند و مستدل باشد.
ز( درخواس��ت ابط��ال آیین نام��ه، تصویب نامه، بخش��نامه و 
دستورالعمل دستگاه هاي مش��مول بازرسي )از طریق دیوان 
عدالت اداري( باید متضمن تش��خیص موارد نقض قانون و یا 

مغایرت شرعي باشد.
ح( راج��ع به احکام قضایي که مغایرت بین آن ها با ش��رع یا 
قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین 

گردد.
ط( چنانچه سوءجریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسي 
شونده، ناش��ي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا 
ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتي 
اس��ت، با تش��ریح موضوع و تعیین محورهاي اساسي و کلي، 
حسب مورد، تذکرات الزم مبني بر ضرورت تدوین آیین نامه، 
تصویب نامه، بخش��نامه، دس��تورالعمل و قان��ون و یا اصالح 

مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود.
30- گزارش پیش��نهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
کل کش��ور به دس��تگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای 
قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از 

بدو تاسیس تاکنون چیست؟
31- گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور در ابطال 
آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه هاي 
مشمول بازرس��ي حس��ن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری 
از مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها از بدو تاس��یس تاکنون 

چیست؟
32- گزارش عملکرد س��ازمان بازرسی کل کشور در تصویب 
مقررات جدید در دستگاه هاي مشمول بازرسي حسن اجرای 
قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از 

بدو تاسیس تاکنون چیست؟
»ماده 54- سازمان موظف است اجراي پیشنهادهاي مندرج 
در گزارش هاي خود را تا حصول نتیجه نهایي از طریق مکاتبه، 

دعوت از مس��ئوالن ذي ربط، انجام 
بازرس��ي پیگیري )اع��زام بازرس یا 
هیأت بازرسي( و یا هر طریق قانوني 
دیگ��ر پیگیري نمای��د و در صورت 
ع��دم اجراي آن ها بدون عذر موجه، 

اقدامات زیر را انجام دهد:
اول( تذکر و تأکید بر اجراي پیشنهاد 
به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با 

توجه به تبصره ماده 10 قانون.
دوم( تهی��ه گ��زارش اس��تنکاف از 
اجراي پیشنهادهاي قانوني سازمان 
و ارس��ال آن به مرجع قضایي پس 
از طي تش��ریفات مربوط به ارسال 

گزارش.
33- گزارش عملکرد این س��ازمان در تذکر و تاکید بر اجرای 
پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از 

مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟
34- گزارش عملکرد این س��ازمان در تهیه گزارش استنکاف 
دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن 
اجرای قوانین پیرامون پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به 

شهرها چیست؟
35- گ��زارش پیگی��ری های قضایی س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور در بررس��ی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 
پیش��گیری از مهاجرت روس��تاییان به شهرها از بدو تاسیس 

تاکنون چیست؟
36- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه 
پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان 

بازرسی کل کشور چیست؟
ماده 62: سازمان موظف است ساختار مناسب دبیرخانه شوراي 
دستگاه هاي نظارتي کشور را )که در اجراي بند »ب« ماده 11 
قانون تشکیل گردیده و اساس نامه آن به تأیید سران سه قوه 
و تنفیذ مقام معظم رهبري رسیده است( طراحي و با تعیین 
پست هاي سازماني الزم نسبت به تنظیم و پیگیري امور شورا 

و تشکیل شوراهاي متناظر استاني، کارگروه هاي تخصصي و 
واحدهاي مرتبط مذکور در اساس نامه اقدام نماید.

37- گزارش عملکرد دبیرخانه ش��ورای دستگاه های نظارتی 
کش��ور در پایش حس��ن اجرای قوانین پیرامون پیش��گیری 
از مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها از بدو تش��کیل تاکنون 

چیست؟
ماده 64: سازمان مي تواند ش��کایات و اعالمات راجع به سوء 
جریانات اداري و مالي یا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات 
نظارت، ارزیابي عملکرد و رسیدگي به شکایات، حراست ها و 
حفاظت اطالعات ها و بازرس��ان قانوني دستگاه هاي مشمول 
نظارت و بازرسي، ارسال و رسیدگي به موضوع و اعالم نتیجه 
را ظرف مدت معین خواستار شود. مراجع مذکور ضمن ارسال 
گزارش به س��ازمان، نسخه اي از آن را نیز براي باالترین مقام 

مسئول خود ارسال مي دارند.
38- سیاس��ت تعاملی سازمان بازرسی کل کش��ور با ادارات 
نظارت، ارزیابي عملکرد و رس��یدگي به شکایات، حراست ها 
و حفاظت اطالعات ها و بازرس��ان قانوني در نظارت بر حسن 
اجرای قوانین پیرامون پیش��گیری از مهاجرت روستاییان به 

شهرها چیست؟
م��اده 65: س��ازمان در اجراي بن��د »الف« م��اده 11 قانون، 
مي تواند از ظرفیت  تش��کل هاي غیردولتي و مردم نهاد و افراد 
واجد شرایط، در حدود اختیارات قانوني در زمینه هاي مختلف 
از جمله در امر پیش��گیري از وقوع جرم، جلوگیري از تضییع 
اموال عمومي و منابع طبیعي، حفظ محیط زیس��ت و ارتقاي 
میزان س��المت نظام اداري و مقابله با فس��اد، توسعه فرهنگ 
قانون مداري و کسب اطالعات و اخبار ارزیابي ها و پیشنهادها 
بهره مند شود و از نیروهاي متخصص و کارشناس تشکل هاي 
مذکور در انجام برنامه هاي نظارت و بازرس��ي، انجام تحقیقات 
و مشاوره هاي تخصصي حسب مورد استفاده نماید و براي این 

منظور اقدامات زیر را انجام دهد:
ال��ف( با ایجاد واحدي در س��اختار تش��کیالتي س��ازمان و 
تعیین ش��رح وظایف و نحوه تعامل تش��کل ها و اش��خاص 
واجد ش��رایط و نیز ارتباط واحدهاي استاني با تشکل هاي 
غیردولت��ي و مردم نهاد و اش��خاص نامب��رده و با کمك به 
تش��کیل انجمن هاي حرفه اي و تخصصي نظارتي، زمینه را 
براي نظارت همگاني فراهم کند. دس��تورالعمل اجرایي این 
بند و معیارها و ش��اخص هاي انتخاب تشکل هاي غیردولتي 
و مردم نهاد و افراد واجد  ش��رایط ب��ا رعایت ماده 3 قانون 
راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همکاري 
با سازمان و نیز ضوابط مربوط، به تصویب رئیس قوه قضاییه 

مي رسد.
ب( با شناس��ایي تش��کل هاي غیردولتي و مردم نه��اد و افراد 
مزبور، نسبت به احراز صالحیت هاي عمومي و تخصصي آنان 
اق��دام و در بانك اطالعاتي مربوط، مش��خصات و اقدامات هر 

یك ثبت و ضبط شود.
ج( انج��ام هر یك از مأموریت هاي فوق  باید به نحو روش��ن و 
رس��مي به تشکل ها و نهادهاي غیردولتي و افراد ابالغ و نحوه 
همکاري و ارتباط با س��ازمان و دستگاه هاي مشمول بازرسي 
مش��خص و هدای��ت و نظ��ارت الزم معمول ش��ود. همکاري 
اش��خاص فوق الذکر، آزاد و افتخاري اس��ت و هیچ گونه رابطه 
استخدامي با سازمان ایجاد نمي نماید؛ لیکن سازمان مي تواند 
برخ��ي از هزینه هاي انجام کار و یا پاداش مناس��ب را به آنان 

پرداخت نماید.
د( هزینه هاي مربوط به اجراي این برنامه و اعتبارات الزم، در 

بودجه ساالنه  پیش بیني و به دولت پیشنهاد مي شود.
39- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در همکاری 
با س��ازمان های مردم نهاد پیرامون پیش��گیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
40- نحوه س��ازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر 
حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان 

به شهرها در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده 66: به منظور اطالع رس��اني عمومي، ش��وراي مشورتي 
اطالع رس��اني با رعایت بند »ه�« ماده 11 قانون به ریاس��ت 
رئیس س��ازمان یا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئوالن 
ذي ربط و افراد صاحب نظر در امر اطالع رس��اني تشکیل و در 

موارد زیر اتخاذ تصمیم مي نماید:
الف( تعیین سیاست ها، خط مشي ها و شاخص هاي اطالع رساني 

و آگاهي  بخش عمومي.
ب( نحوه پاسخگویي به افکار عمومي 
در مورد موضوعات و مسایل مطرح 
در جامعه در صورت ارتباط با وظایف 

سازمان.
ج( نحوه افزایش اثربخشي اقدامات 
سازمان با اطالع رس��اني مناسب و 

به موقع.
د( تعیین نحوه انتش��ار گزارش هاي 
داراي طبقه بن��دي ب��ا رعایت قانون 
انتش��ار و افشاي اس��ناد محرمانه و 

سري دولتي و آیین نامه مربوط.
ه���( تعیی��ن مقام��ات مج��از ب��ه 
اطالع رساني و حدود اختیارات آنان.

و( تعیین می��زان و موضوعات قابل 
اطالع رساني )ارایه تمام یا بخشي از گزارش ها(.

ز( چگونگ��ي ارایه برنامه هاي نظارت و بازرس��ي، فعالیت ها و 
عملکرد سازمان و واحدهاي مربوط.

ح( پاس��خگویي به مقاالت و ایرادات احتمالي بر اقدامات و یا 
گزارش هاي سازمان.

ط( تعیی��ن موضوع��ات و اطالعات قابل ارایه در نش��ریات و 
پایگاه هاي اطالع رس��اني بین المللي و منطقه اي نظیر انجمن 
آمبودزمان آس��یایي، مؤسس��ه آمبودزم��ان جهاني و انجمن 

بین المللي مسئوالن مبارزه با فساد.
41- گزارش عملکرد ش��ورای مشورتی اطالع رسانی سازمان 
بازرسی کل کشور پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان 

به شهرها چیست؟
42- گزارش عملکرد اطالع رس��انی عمومی سازمان بازرسی 
کل کشور در نظارت بازرسی حس��ن اجرای قوانین پیرامون 

پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟
43- گزارش عملکرد اطالع رسانی سازمان بازرسی کل کشور 
در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت 
روس��تاییان به شهرها در نش��ریات و پایگاه هاي اطالع رساني 

بین المللي چیست؟
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اشاره:
اش��اره: تداوم و تش��دید مش��کالت در زندگی مردم نشانه 
بارز ناکارآم��دی قانون، قانونگذار و قانونگذاری س��نتی به 
سبك ایرانی است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار 
ملی تدوین، تصویب، تایید، تفس��یر، اجرا و نظارت و اسناد 
فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان 
امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه )س��ازمان 
بازرس��ی کل کشور( اس��ت که در چارچوب قانون و آیین 
نام��ه مربوطه و اصالحیه آن عمل م��ی کند. اجرای بهینه 
قانون در کش��ور، 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 
شناس��ی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندس��ی مجدد 
فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح کالن و 
خرد است. نوش��تار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون 
ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد 
فرادس��ت آن س��ازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از 
قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 

می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای 
قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )95( 

پیگیری میکند

سیل مهاجرت 
روستاییان به شهرها!؟

ب���ا توجه به وجود مطالبات رهبری، س���ند 
چش���م انداز، سیاس���ت های کلی نظام و 
برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم 
و وج���ود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون 
حل مشکالت جامعه آیا نظارت بر حسن 
اجرای قوانین پیرامون پیشگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها در اولويت هاي نظارت 
و بازرس���ي برنامه اي س���ازمان بازرسی کل 

کشور قرار داشته و دارد؟

اصول راهبردی و کاربردی )رعایت 
اص���ول و قواع���د علم���ی در جم���ع 
بندی، تجزیه و تحلیل و اس���تنتاج( 
در  کش���ور  کل  بازرس���ی  س���ازمان 
تدوی���ن برنام���ه و انج���ام نظ���ارت و 
بازرسی های مستمر پایش حسن 
اج���رای قوانین پیرامون پیش���گیری 
از مهاجرت روس���تاییان به ش���هرها 

چیست؟


