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  درباره: كارشناسي اظهارنظر

 «كشوري خدمات مديريت قانون نمودن دائمي و اصالح اليحه»

 )ويرايش اول( . تعاريف و كليات2

 

 

 چكيده

 «اصالح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري»گزارش حاضر با هدف بررسي فصل اول اليحه 

هاي تدوين شده است. در اين گزارش كليات و تعاريف اين فصل مورد ارزيابي قرار گرفته و پيشنهاد

  است.   اصالحي ارائه شده

اكثر مواد اين فصل به تغييرات  دهد اليحه پيشنهادي دربررسي كليات و مواد فصل اول نشان مي

شكلي بسنده كرده و با فرض بدون نقص بودن آنها، مفاهيم جديدي را به اليحه افزوده و ساختارها و 

قواعد جديدي را خلق كرده كه در صورت تصويب، مجموعه نظام ديوانساالري و اداره امور كشور را تحت 

حدهاي عملياتي و مديريت محلي در اين اليحه در كنار تأثير قرار خواهد داد.  افزودن مباحثي همچون وا

ن هايي، ايهاي مشابه چنين سياستابهامات بسيار، فراهم نبودن الزامات اجرايي و ناموفق بودن تجربه

توان كند كه آيا در اصالحيه قانوني آزمايشي كه قرار است دائمي شود ميسؤال را در ذهن ايجاد مي

 اي را اعمال كرد؟نشده ثيرگذار آزمودهچنين تغييرات ساختاري تأ

( مكرر( حذف 12( مكرر و )5كند مباحث جديد اضافه شده به اليحه )مواد )اين گزارش پيشنهاد مي

(( و 5( تا )1باشد )مواد )كننده دامنه شمول قانون ميشود، مواد مربوط به تعاريف كه درواقع مشخص

طور اساسي مورد (( به11( تا )8امور )موضوع مواد ) همچنين مباحث مربوط به نقش دولت در اداره

 بازنگري قرار گيرد.

 

 مقدمه

ترين تغييرات صورت گرفته در فصل اول اضافه شدن مفاهيمي همچون واحدهاي عملياتي و عمده

باشد. ساير تغييرات شكلي است و الزاماً به بهبود تعريف كمك نكرده است. ثابت ماندن مديريت محلي مي

مؤسسات  ها،تعاريف بدين معناست كه همچنان قانون مديريت خدمات كشوري انواع وزارتخانه ساير

 «دستگاه اجرايي»تمام آنها را  گيرد؛نهادهاي عمومي غيردولتي را در برمي هاي دولتي وشركت دولتي،

يريت ويب قانون مدكند. اين در حالي است كه با تصكند و احكامي يكسان براي آنها تجويز ميقلمداد مي

ها تالش كردند به هر نحوي از انحا از شمول اين قانون خارج شوند بسياري از دستگاه خدمات كشوري،

اند. اليحه پيشنهادي بدون مالحظه اين مباحث و بدون بازنگري و در رسيدن به اين هدف موفق هم بوده
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 ه از قانون، احكامي را در اين فصل از اليحهشدهاي مستثنا در دامنه شمول قانون و تعيين تكليف دستگاه

به اين وضعيت دامن زده است. چرا كه با ارائه مفهوم واحدهاي عملياتي جمع كثيري از ارائه كرده كه 

دهند از شمول قانون مديريت خدمات كاركنان دولت كه البته اكثريت كاركنان دولت را تشكيل مي

خاطر بياوريم كه با گذشت ده اگر به شود.آنها تدوين مي شوند و مقررات خاص برايكشوري خارج مي

( آنكه مشابهت زيادي با موضوع واحدهاي 16سال از زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ماده )

سازي مانده و الزامات و بسترهاي الزم براي پيادهعملياتي در اصالحيه پيشنهادي دارد، غيرقابل اجرا باقي

صورت اضافه كردن مسائل جديد را به وضع موجود  مباحثي همچون مديريت محلي فراهم نيست، در آن

 با ترديد بيشتر مورد تأمل قرار خواهيم داد. 

در گزارش حاضر پس از ارزيابي مواد فصل اول، پيشنهادهاي اصالحي كه حاصل نظر خبرگان اين 

 حوزه است ارائه خواهد شد. 

 

 «ديريت خدمات كشورياصالح و دائمي نمودن قانون م». ارزيابي مواد فصل اول اليحه 2

 وزارتخانه -(2ماده ). 2-2

 . قانون2-2-2

: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را وزارتخانه -(2ماده )

 .گرددشود و توسط وزير اداره ميموجب قانون ايجاد شده يا ميبرعهده دارد و به

 . اليحه 2-2-2

 نسبت به قانون تغييري نداشته است. 

 . ارزيابي8-2-2

است، لكن از آنجايي كه اداره وزارتخانه توسط وزير امري بديهي تأييد  تعريف ارائه شده در قانون مورد

 بايد از انتهاي متن حذف شود.« گرددو توسط وزير اداره مي»است، لذا عبارت 

 . پيشنهاد5-2-2

دولت را برعهده دارد انجام بخشي از وظايف  سازماني مشخصي است كهواحد : (ـ وزارتخانه2ماده )

 شود.مي موجب قانون ايجاد شده ياو به
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 (ـ مؤسسه دولتي2. ماده )2-2

 . اليحه2-2-2

شود و با داشتن موجب قانون ايجاد شده يا ميواحد سازماني مشخصي است كه به مؤسسه دولتي: -(2ماده )

د انجام باشمي گانه و ساير مراجع قانونياستقالل حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه

 .ودشمي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته هاييكليه دستگاه .دهدمي

 . ارزيابي2-2-2

   .استتأييد  مورد «هايدستگاهو »قبل از عبارت « و  هاسازمان»عبارت تعريف مورد نظر اليحه با اعمال 

 پيشنهاد .8-2-2

شود مي قانون ايجاد شده ياموجب واحد سازماني مشخصي است كه به مؤسسه دولتي: ـ (2ماده )

گانه و ساير و با داشتن استقالل حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه

كه در قانون اساسي نام برده  هاييدستگاهها و سازمانكليه  .دهدمي باشد انجاممي مراجع قانوني

 .شودمي شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته
 

 مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي -(8)ماده  .8-2

 اليحه .2-8-2

واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل  مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: -(8ماده )

يش و ب شودمي به اين عنوان ايجاد يا شناخته شده ياحقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي 

دار وظايف و خدماتي عهده و ( بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد%51از پنجاه درصد )

 .است كه جنبه عمومي دارد

 ارزيابي .2-8-2

ي ديگر تناقض تعريف با برخازسوي  ها وجود دارد وبا توجه به ابهاماتي كه در ميزان اعتبارات اين دستگاه

عمومي نام برده شده است، لذا تعريف ارائه شده مؤسسات  در قانون فهرست نهادها و هايي كهاز دستگاه

 شود.و نهادهاي عمومي با اعمال برخي اصالحات به شرح زير پيشنهاد ميمؤسسات  از

 پيشنهاد. 8-8-2

واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه  مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: –( 8ماده )

ه خدماتي ك منظور انجام وظايف وحقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي بهداراي استقالل 

 .شودجنبه عمومي دارد، به اين عنوان ايجاد يا شناخته شده يا مي

سسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت ؤفهرست اين قبيل متبصره ـ 

 .خواهد رسيدتصويب مجلس شوراي اسالمي  هپيشنهاد و ب
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 شركت دولتي -(5)ماده  .5-2

 قانون  .2-5-2

 هايتصديموجب قانون براي انجام قسمتي از بنگاه اقتصادي است كه به شركت دولتي: -(5)ماده 

 ءسوي مقام معظم رهبري جزقانون اساسي، ابالغي ازچهارم وهاي كلي اصل چهلموجب سياستدولت به

 ( سرمايه و سهام آن متعلق به دولت%51ايجاد و بيش از پنجاه درصد )گردد، مي وظايف دولت محسوب

 هاي دولتيها، مؤسسات دولتي و شركتگذاري وزارتخانههر شركت تجاري كه از طريق سرمايهباشد. مي

( سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به %51منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد )

 .الذكر باشد شركت دولتي استحدهاي سازماني فوقوا

الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوقتشكيل شركت -«2»تبصره 

هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد هايي كه سهام شركتاسالمي مجاز است، همچنين تبديل شركت

 .دولتي ممنوع است ( است با افزايش سرمايه به شركت51%)

هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شركت -«2»تبصره 

 .گردندشوند، شركت دولتي تلقي ميشناخته شده يا مي

هايي كه شمول كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت« هاي دولتيشركت»احكام  -«8»تبصره 

 .مي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شدقوانين و مقررات عمو

 اليحه .2-5-2

مؤسسات  ها وهاي اشخاص نزد بانككار انداختن سپردهمنظور بههايي كه بهشركت -«5»تبصره 

شوند شركت دولتي شناخته هاي بيمه ايجاد شده يا ميهاي نزد شركتاعتباري دولتي و يا از محل ذخيره

 .شوندنمي

 ارزيابي .8-5-2

هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و شركت»بر ( مبني4ماده )« 2»حكم مقرر در تبصره  .1

براي «. گردندلتي تلقي ميشوند، شركت دويا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي

« 2»درج و بعدها عيناً در تبصره  1/6/1366( قانون محاسبات عمومي مصوب 4بار در ماده )نخستين

 ( قانون مديريت خدمات كشوري نيز لحاظ گرديد معهذا ايرادات زير به آن وارد است: 4ماده )

هايي كه به حكم قانون يا شركت»بر الف( هرچند حكم مقرر در فراز اول تبصره مورد بحث مبني

امري مبرهن و به سهولت قابل بررسي و اثبات است لكن بر عبارت « صالح، ملي و يا مصادره شده دادگاه

ي معطوف شده، اشكال به جمله قبل« و»كه با حرف « شوندو شركت دولتي شناخته شده يا مي»بعدي 

 31كه مرجع دولتي شناختن آن در متن قانون مشخص نشده و به همين جهت نيز در وارد است چرا

ال گذشته )از زمان تصويب و اجراي قانون محاسبات عمومي( اين حكم عمالً قابليت اجرايي پيدا س
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ننموده و به منصّه ظهور درنيامده است و اقداماتي هم كه براي اصالح آن در مجلس چهارم انجام شد 

 هالمي منتج به نتيجربط و صحن علني مجلس شوراي اسهاي فراوان در كميسيون ذيپس از بحث

ايحال در صورت اصرار بر اجراي آن الزم خواهد بود و مرجع تشخيص دولتي شناخته شدن نگرديد و علي

 ها بالصراحه در قانون تعيين و مشخص گردد. اين قبيل شركت

هاي ه قانون اجراي سياستلجمب( سياست دولت و كشور كه در حال حاضر در قوانين موضوعه من

مجمع تشخيص مصلحت نظام و در قوانين  25/3/1387ساسي مصوب وچهارم قانون اكلي اصل چهل

برنامه توسعه كشور تجلي و تبلور عيني پيدا نموده )برخالف سنوات اوليه بعد از وقوع انقالب اسالمي كه 

سازي استوار است و دولتي تلقي نمودن خصوصي هايي بود( برنظر بر دولتي نمودن چنين شركت

( با ديدگاه و سياست مذكور و قوانين موضوعه تخالف و تهافت 4ماده )« 2» هاي مندرج در تبصرهشركت

 دارد.

الذكر مرتفع گردد. همچنين ابهامات فوق قبالً بايدعلي ايحال در صورت اصرار به درج اين تبصره 

 االت ذيل ضروري است:ؤگفته پاسخ به سبر موارد پيشعالوه

 هاي دولتي را پاسخگو كرد؟كتتوان شربه چه صورت و با چه ابزاري مي .1

را از سرمايه شركت متعلق به آنهاست درصد  49دولتي كه داران غيرتوان حقوق سهامچگونه مي .2

 در اداره امور شركت احقاق نمود؟

الحاقي از آنجايي كه زمينه الزم براي فرار « 4». پيشنهاد ارائه شده در اليحه تحت عنوان تبصره 2

ود. ش ها و مؤسسات اعتباري دولتيبانكساز فساد در تواند زمينهكند ميفراهم مياز قوانين عمومي را 

اين زمينه بايد حكمي تنظيم شود كه تشكبل هرگونه شركت توسط نهادهاي فوق صرفاً در  لذا در

 چارچوب قانون باشد.

 وانين وو نهادهاي عمومي از حيث قمؤسسات  هاي وابسته و تابعه. از آنجايي كه تكليف شركت3

 بيني شود.ها مشخص نيست، لذا الزم است حكمي در اين زمينه پيشمقررات حاكم بر اداره آن

 پيشنهاد .5-5-2

 است. تأييد  متن قانون موردشركت دولتي:  ـ (5ماده )

ب صرفاً با تصوي در هر موردالذكر هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوقتشكيل شركت -«2»تبصره 

هاي دولتي در آنها هايي كه سهام شركتمجلس شوراي اسالمي مجاز است، همچنين تبديل شركت

 .( است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است%51كمتر از پنجاه درصد )

مادام كه شوند ميهايي كه به حكم دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده يا شركت -«2»تبصره 

شركت دولتي تلقي  ( از سهام و سرمايه آن متعلق به دولت باشد%42ش پنجاه درصد )بي

 .گردندمي

  است.تأييد  متن قانون مورد -«8»تبصره 
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سسات دولتي و ؤها، مايجاد هرگونه شركت تحت هر عنوان توسط وزارتخانه -« 5»تبصره 

 ممنوع است. « 2»از طريق مفاد تبصره  ءهاي دولتي جزشركت

سسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تابع ؤهاي وابسته و تابعه مكليه شركت -«4»تبصره 

 سسات و نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.ؤاحكام م
 

 دستگاه اجرايي -(4)ماده  .4-2

 قانون .2-4-2

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي كليه وزارتخانه دستگاه اجرايي: -(4)ماده 

كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام هايي هاي دولتي و كليه دستگاهغيردولتي، شركت

ها و است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك

 .شوندمي ستگاه اجرايي ناميدههاي دولتي، دبيمه

 . اليحه 2-4-2

 نسبت به قانون تغييري نداشته است. 

 ارزيابي .8-4-2

از آنجا كه مقرر است دايره شمول قانون مورد بازنگري اساسي قرار گيرد، با اين رويكرد ضمن 

 هاي اجرايي كشور به عنوان پيشنهاد ارائه خواهد شد. شناسي موضوع، تعريف جامعي از دستگاهآسيب

مجلس به تصويب  8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ  مروري بر دايره شمول قانون:

ت اين هاي اجرايي مشمول مقررا( اين قانون كليه دستگاه117اده )شوراي اسالمي رسيد. براساس م

تقيم زير نظر مس هايي كهو تشكيالت سازمانمؤسسات  اساس همين ماده، نهادها،قانون قرار گرفتند، اما بر

ت علمي و ئ، اعضاء هيشوند، وزارت اطالعات، نهادهاي عمومي غيردولتياداره ميمقام معظم رهبري 

و  مجلس خبرگان رهبري ،قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام

شدند. قانوني كه قرار بود دامنه شمول آن  امستثنشمول مقررات اين قانون از  نيروهاي نظامي و انتظامي

نين و مقررات مختلف را تحت هاي اجرايي داراي قوابه وسعت نظام اداري كشور باشد و تمام دستگاه

پوشش قرار دهد، پس از گذشت نزديك به ده سال و درحالي كه هنوز دوره آزمايشي خود را سپري 

هاي اجرايي و در اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي موجب رفتارهاي دولت و دستگاهكند، عمالً و بهمي

ه در ادامفاقد جامعيت تبديل شده است.  مد وآت دولت به قانوني ناكارئهاي هينامهاسالمي و تصويب

هاي اجرايي كه به نحوي از شمول قانون خارج و يا مجوزهايي را خارج از قواعد اين مروري بر دستگاه

 اند، خواهيم داشت:ت وزيران و مجلس شوراي اسالمي گرفتهئقانون به موجب مصوبه هي
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 خدمات كشوريي خارج از شمول قانون مديريت يهاي اجرادستگاه (الف

 مؤسسات دارند، قانون تطبيق( 3) ماده در مذكور تعريف با غيردولتي كه عمومي ـ مؤسسات و نهادهاي

 اطالعات، اعضاي وزارت شوند،مي اداره رهبري معظم مقام مستقيم زير نظر كه هاييسازمان و تشكيالت و

 انخبرگ مجلس و نظام مصلحت تشخيص مجمع نگهبان، شوراي محاسبات، ديوان قضات، و علمي هيئت

 ( قانون مديريت خدمات كشوري(.117رهبري )براساس ماده )

 ازمانس ايران، معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان ايران، صنايع نوسازي و گسترش ـ سازمان

 ربطذي ايتوسعه سازمان و كشاورزي هايشهرك شركت ايران، صنعتي هايشهرك و كوچك صنايع

ور كش مالي نظام ارتقاي و پذير( قانون رفع موانع توليد رقابت5) نفت )براساس ماده وزارت در پتروشيمي

هاي توسعه ( قانون احكام دائمي برنامه53ماده )« 4»(. الزم به توضيح است بند 1/2/1394مصوب 

( 5ا مشمول ماده )ها و ناوبري هوايي ايران رنيز سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه 1كشور

قرار داده و اين دو شركت نيز از شمول  1/2/1394پذير و ارتقاي ..... مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت

 اند.قوانين عمومي ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري خارج شده

 شوراي از مجوز داراي كه هاييفرهنگستان و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و مراكز ها،ـ دانشگاه

 و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه عالي آموزش گسترش

 و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه ستادي علمي هيئت باشند و اعضايمي ربطذي قانوني مراجع ساير

( 21ماده )« ب»پزشكي و صندوق رفاه دانشجويان )براساس بند  آموزش و درمان بهداشت، و فناوري

( قانون احكام 1تري در ماده )ذكر است كه اين استثنا با دايره وسيعقانون برنامه پنجم توسعه(. الزم به

 هاي توسعه كشور، ذكر شده است. دائمي برنامه

تقال خون ايران و سازمان غذا و ـ كاركنان ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ان

( قانون برنامه پنجم توسعه 21ماده )« ب»دارو )براساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي مشمول بند 

هاي توسعه كشور قرار گرفتند( و وزارت علوم، تحقيقات ( قانون احكام دائمي برنامه1و به تبع آن ماده )

 ( قرار گرفت. 21ماده )« ب»دولت دهم مشمول بند جمهور موجب تصميم رئيسو فناوري نيز به

 (.1391نفت مصوب  وزارت اختيارات و وظايف ( قانون11) )براساس ماده نفت وزارت تابعه هايـ شركت

قانون پولي و بانكي كشور مصوب ( 18) ماده «الف» بند« 1» ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران )جزء

1351.) 

 هاي توسعه كشور(.( قانون احكام دائمي برنامه16ماده )« د»بند « 6»ـ صندوق توسعه ملي )جزء 

                                                 

 و هافرودگاه شركت و كشوري هواپيمايي سازمان» كشور: توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون (35) ماده «4» بند .1

 توليد موانع رفع قانون (3) ماده مشمول ((ره) خميني امام فرودگاهي شهر شركت و )مادرتخصصي ايران هوايي ناوبري
  «.است 1/2/1534 مصوب كشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت
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كنند. هاي تابعه در زمينه نظام پرداخت از مقررات خاص تبعيت ميـ مجلس شوراي اسالمي و سازمان

موجب قانون از مقررات اداري و استخدامي البته تا پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نيز به

 كردند. يخاص تبعيت م

/ت 147448به شماره  1( اساسنامه سازمان8ماده )« ث»موجب بند ـ سازمان بازنشستگي كشوري )به

 ( تابع مقررات خاص پرداخت قرار گرفته است. 22/8/1387هـ مورخ 37319

 توسعه(.( قانون برنامه پنجم 137هاي وابسته )ماده )هاي تابعه و دستگاهـ سازمان انرژي اتمي ايران و شركت

 برخورداري از حقوق و مزاياي بيشتر از طريق مصوبات هيئت وزيران و مجلس (ب

بات موجب مصوها نيز عليرغم اينكه تابع مقررات و ضوابط اين قانون هستند، اما بهبسياري از دستگاه

 هاي بيشتري به نسبت ديگر كاركنانالعادههيئت وزيران و مجلس شوراي اسالمي، از حقوق و فوق

 شرح زير است:اند كه اهم آنها بهبرخوردار شده

( قانون برنامه پنجم توسعه 51ماده )« ح»موجب بند ها بهها و بيمههاي دولتي، بانكـ بعضي شركت

هاي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار شدند. براساس از پرداخت 1389مصوب 

ها و ناوبري هوايي ايران موجب اين حكم، شركت فرودگاهشور بهريزي كگزارش سازمان مديريت و برنامه

امتياز حق شغل و  درصد 111هاي دولتي معادل برابر امتياز حق شغل، بانك 6/1تا  درصد 25بين 

 اند. امتياز حق شغل، از افزايش برخوردار شده درصد 211سازمان بنادر و دريانوردي حداكثر معادل 

موجب تصويبنامه هيئت وزيران به شماره هاي تابعه و وزارت دادگستري بهازمانـ قوه قضائيه، س

هاي مستمر و العاده)دولت دهم(، امتيازات حقوق و فوق 28/11/1391مورخ  115/م/ت 91/1741

 اند. افزايش داده درصد 51غيرمستمر مديران و كارمندان خود را تا ميزان 

( 51ماده )« الف»موجب بند تابع قانون مديريت خدمات كشوري بهيي اجرا هايـ كاركنان برخي دستگاه

 اند. وزارت كشورقانون برنامه پنجم توسعه از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت برخوردار شده

ـ مورخ  48753/ت 65132براساس تصويبنامه شماره  هيئت وزيران )دولت دهم( امتيازات  21/3/1392ه

درصد افزايش داده است.  35هاي مستمر و غيرمستمر مديران و كارمندان خود را تا دهالعاحقوق و فوق

جمهوري نيز با مجوز هيئت وزيران )قبل از روي كار آمدن دست آمده نهاد رياستبراساس اطالعات به

  2اند.دولت يازدهم( مشمول اين افزايش امتيازات حقوق شده

امتيازات  هيئت وزيران 11/5/1392هـ مورخ 49412/ت114616شماره تصويبنامه موجب ـ وزارت نيرو به

 درصد افزايش داده است.  21خود را به ميزان  حوزه ستادي و زيرمجموعه دولتي تحت پوششحقوق كارمندان 

                                                 

 معامالتي، مالي، هاينامهآيين مورد در تصميم اتخاذ ـ«ث» بند باشد:مي زير شرح به شورا اختيارات و وظايف ـ (8) ماده .1

 .لزوم صورت در تصويب جهت قانوني مراجع به پيشنهاد هئارا و صندوق موردنياز هاينامهآيين ساير و استخدامي اداري،

 نهاد كاركنان حقوق امتيازات افزايش پيرامون وزيران هيئت مصوبه آمده، عمل به هايپيگيري و هابررسي عليرغم .2

 و تابعه هايسازمان قضائيه، قوه كاركنان حقوق امتيازات افزايش پيرامون وزيران هيئت مصوبه همانند كه جمهوريرياست
  نشد. يافت است(، محرمانه مهر به ممهمور دادگستري وزارت
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 العاده خاص كارمندان سازمان پزشكيايران )براساس قانون فوق خون انتقال و كشور قانوني پزشكي هايـ سازمان

 تأميني اقدامات و هازندان سازمان و دامپزشكي (، سازمان4/3/1391ون و سازمان انتقال خون ايران مصوب قان

نتقال خون و ا هاي پزشكي قانوني كشورالعاده خاص كارمندان سازمانقانون تسري فوقكشور )براساس  تربيتي و

مصوب  دامات تأميني و تربيتي كشورو اق هاايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندان

 اند.( امتياز حق شغل و حق شاغل مديران و كارمندان خود را افزايش داده27/2/1391

داراي مقررات خاص استخدامي كه مشمول استثنائات اجرايي  هايهاي دولتي و برخي از دستگاهها و بيمهـ بانك

معاونت  24/12/1388مورخ  142537/211بخشنامه شماره  «5»اند، لكن براساس بند ( قانون نبوده117ماده )

كه داراي اجرايي  هايآن دسته از دستگاه»دارد جمهور كه اشعار ميتوسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

باشند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان خود را براساس مقررات خاص استخدامي مي

ي، حساسيت و اهميت مشاغل و... در چارچوب امتيازات فصل دهم قانون مديريت ساالرها، شايستهتوانمندي

( 116خدمات كشوري تهيه و جهت بررسي و سير مراحل تصويب در شوراي توسعه مديريت موضوع ماده )

، كماكان از مقررات اداري و «جمهور ارائه نمايندقانون به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

تاكنون موجب شد تا نقطه  1388كنند. عدم تصويب چنين ضوابطي از سال امي خاص خود تبعيت مياستخد

 هاي دولتي از قانون مديريت خدمات كشوري مهيا شود.ها و بيمهآغازين انحراف بانك

( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري 51به استناد ماده ) 4/2/1392ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 

( محاسبه و پرداخت حقوق و 5/2/1392هـ مورخ  49424/ت 44159ايران )تصويبنامه شماره اسالمي 

تا زمان ابالغ  1391هاي دولتي را از ابتداي سال مديره بانكمزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت

سازي، مطابق حقوق و فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري براي همساناجرايي  دستورالعمل

مديره بانك صنعت و معدن مجاز اعالم نموده كه به استناد رداختي به مديرعامل و اعضاي هيئتمزاياي پ

بر هيئت وزيران )مبني 6/7/1392هـ مورخ  49655/ت127825ها و براساس مصوبه مصوبه مذكور، بانك

 1391( شركت بيمه ايران از ابتداي سال 5/2/1392اضافه شدن شركت سهامي بيمه ايران به مصوبه 

  1اند.حقوق و مزاياي خود را افزايش داده

                                                 

 23/7/1532 تاريخ در وزيران محترم هيئت 3/2/1532 مورخ هـ 343424/ت44033 شماره تصويبنامه است، توضيح به الزم .1

 شوراي مجلس محترم رياست توسط توسعه، پنجم برنامه قانون (30) ماده و كشوري خدمات مديريت قانون با مغايرت علت به
 خاص العادهفوق دستورالعمل اسالمي، شوراي مجلس محترم رياست نظر متعاقب است. شده اعالم قانون مغاير اسالمي

 (30) ماده «ح» بند اجراي در ايران بيمه و مركزي بيمه هايشركت و دولتي هايبانك مديره هيئت اعضاي و عامل مديران
 معاون و دارايي و اقتصادي امور محترم وزير توسط 6/11/1532 تاريخ در ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه قانون

 دهالعافوق اوالا  مذكور دستورالعمل موجببه كه گرددمي ابالغ كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان رئيس و جمهوررئيس محترم
 حداكثر و 4200000000 حداقل آنان عملكرد و كارآيي ميزان و رتبه به توجه با هابيمه و دولتي هايبانك عامل مديران خاص

 سال براي و يابدمي افزايش ساليانه حقوق ضريب افزايش با مذكور العادهفوق اينكه )ضمن گرددمي تعيين لاير 3300000000
 انتخاب گردد.مي تعيين 1/8/1532 از دستورالعمل اجراي تاريخ ثانياا  است(، يافته افزايش لاير ميليون 80 از بيش به 1534
 شماره تصويبنامه لغو آثار عمل در كه است بوده جهت بدين فوق دستورالعمل اجراي تاريخ عنوانبه 1/8/1532 تاريخ

 شوراي مجلس محترم رياست توسط 23/7/1532 تاريخ در وزيران محترم هيئت 3/2/1532 مورخ هـ 343424/ت44033
 مركزي بيمه هايشركت و دولتي هايبانك مديره هيئت اعضاي و عامل مديران به هاپرداخت در كاهش موجب كه اسالمي

 (1/8/1532) ايران بيمه و مركزي بيمه دولتي، هايبانك در خاص العادهفوق برقراري زمان از برود. بين از گرديدمي ايران بيمه و
 مستمر العادهفوق يك عنوانبه مذكور العادهفوق احتساب دليل)به مركزي بيمه و هابانك از برخي در نادرست اجراي علتبه
 مركزي بيمه و هابانك از برخي مديرههيئت اعضاي و عامل مديران دريافتي كار(، اضافه محاسبه در آن احتساب نتيجه در و

 است. يافته غيرقانوني افزايش
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استفاده از ظرفيت ساير قوانين و مقررات يا ارائه تفسيرهاي موسع از قانون مديريت  (ج

 خدمات كشوري

قانون مديريت خدمات كشوري كه  1(78در كنار موارد فوق وجود برخي از احكام قانوني نظير ماده )

را فراهم نموده است، وجوه اجرايي  ه نموده و امكان تفاسير مختلفهاي رفاهي ارائتعريف مبهمي از كمك

افزوده، ( قانون ماليات بر ارزش39تبصره ماده ) 2هاي مستقيم،( قانون ماليات217پرداختي موضوع ماده )

 كرد بخشي( قانون امور گمركي و برخي مجوزهاي قانوني ديگر در زمينه اختيار شيوه هزينه161ماده )

( 21مأمور وصول اين درآمدها، پرداخت پاداش موضوع ماده )اجرايي  هايهاي عمومي به دستگاهاز درآمد

( قانون الحاق موادي 41اعتبارات برنامه خدمات رفاهي موضوع ماده ) 3قانون مديريت خدمات كشوري،

نون قاو اعتبارات خارج از شمول موضوع  13844به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به

را فراهم اجرايي  هايهاي غيرمتعارف در دستگاه، امكان پرداخت1364مصوب  هستند ادولت مستثن

 كرده است.

دامنه شمول و  بروز چنين وضعيتي سبب شده است تا قانون مديريت خدمات كشوري به لحاظ

ويژه در حوزه نظام پرداخت هاي دولتي كشور دچار قلب ماهيت شده كه اين امر بهتسري آن به دستگاه

نحوي كه نظام پرداخت در كشور به نظامي ناكارآمد تبديل تر قابل مشاهده است بهبه شكلي برجسته

اختصاصي و توان جذب اعتبارات  شده است كه هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي در اختيار، درآمدهاي

قانوني به مديران عالي، مديران مياني و كاركنان عمومي، با استفاده از سازوكارهاي قانوني و حتي شبه

كشور اجرايي  هايدهد در بين تمامي دستگاهها نشان ميكند. بررسيخود حقوق و مزايا پرداخت مي

توان مالي بيشتري برخوردارند اين تمايل وجود دارد كه از اجرايي  هايخصوص آن دسته از دستگاهبه

خصوص قانون مديريت خدمات كشوري خارج و تابع ضوابط و مقررات كه از شمول قوانين عمومي به

اي نيز براي اداري و استخدامي خاص قرار گيرند كه مصاديق آن مورد اشاره قرار گرفت و نقطه خاتمه

                                                 

 ياستثنا به فصل اين مقررات و ضوابط از خارج پرداخت مباني كليه قانون اين مشمول هايدستگاه در -(78) ماده .1

 هايكمك برنامه همچنين و گرددمي پرداخت فوت يا و ازكارافتادگي يا شدن بازنشسته زمان در كه قانوني هايپرداخت
 موارد ساير يا و مهدكودك سرويس،سلف آمد، و رفت سرويس نظير خدماتي يازا در مستقيم يارانه عنوانبه كه رفاهي
 گردد.مي لغو قانون اين ياجرا با گردد،مي پرداخت

 مئجرا و ماليات بابت که وجوهي از (%1) درصد يک که شودمي داده اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت به -(217) ماده .2

 نموده منظور خزانه در مخصوص حساب در دولتي( هايشرکت درآمد بر ماليات استثناي)به گرددمي وصول قانون اين موضوع
 تفعالي ماليات وصول امر در که کساني و کارکنان تشويق و حسابرسي و مالياتي امور در کارمندان تربيت و آموزش مورد در و
 و ماليات شمول از وصولي پاداش عنوانبه ماده اين استناد به پرداختي وجوه . نمايد خرج دارندمي يا و داشته مبذول ثريؤم

 و ماليات وصول ميزان از گزارشي ماه 6 هر در که است موظف دارايي و اقتصادي امور وزارت .مستثناست مغاير مقررات کليه
  نمايد. تقديم اسالمي شوراي مجلس [1 ] اقتصادي کميسيون به را درآمد مختلف سطوح و طبقات بين وصولي ماليات توزيع

 خالقيت و انديشه و فكر از منديبهره و كارآيي افزايش و انگيزه ايجاد منظوربه مكلفنداجرايي  هايهدستگا - (20) ماده .5

 را هاگيريتصميم در آن اثرگذاري و پيشنهادها دريافت و كارمندان مشاركت جلب براي مناسب سازوكار خود ربطذي كارمندان
 هيئت تصويب به سازمان پيشنهاد با كه بود خواهد اينامهينيآ براساس پاداش پرداخت نحوه و پيشنهادها نظام آورند. فراهم
 رسد.مي وزيران

 ارائه براي سنواتي بودجه قوانين در منظور دولت کارکنان رفاهي خدمات برنامه اعتبارات شودمي داده اجازه (ـ40) ماده .4

 ازمانس با که ايموافقتنامه براساس ديگر صور يا نقدي صورت به مسکن هزينه کمک و کارکنان تشويق و رفاهي تسهيالت
 .شود استفاده شد، خواهد مبادله استان يا و کشور ريزيبرنامه و مديريت



 

 

 

22 

لحاظ عناصر و سازوكارهاي مربوط بايد پذيرفت كه هر دستگاهي بهالبته توان متصور شد. اين امر نمي

هاي تواند همه دستگاهبه اداره سازمان، مقتضيات خاص خود را دارد و طبيعتاً يك نظام واحد عمالً نمي

هاي اجرايي و پذيرش با فرض پذيرش مقتضيات خاص برخي از دستگاهاجرايي را زير چتر خود قرار دهد. 

وي باشد و ازس توان قانوني تدوين كرد كه دامنه شمول آن به وسعت كل نظام اداري ه نمياين موضوع ك

هاي اجرايي )در اين زمينه نقش هاي پرداخت ناشي از تنوع وظايف دستگاهنظامديگر پذيرش تنوع 

 ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيئت وزيران، شوراي حقوق وسازمان مديريت و برنامه

دستمزد، هيئت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسالمي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات 

ص خصوهاي اجرايي بهمنظور نظارت بر عملكرد مالي دستگاهها و واحدهاي بازرسي( بهكشور، ذيحسابي

اس آنچه خأل آن احساند، هاي اجرايي كه از شمول قوانين عمومي خارج شدهآن دسته از دستگاه

 ويژه درهاي اجرايي كشور بهشود مجموعه احكامي فراگير و فرادست براي كليه دستگاهمي

كارگيري، انتصاب و نظام جبران خدمات است كه بايد با رويكرد جلوگيري از هحوزه جذب و ب

 تصويب برسد. اي از قوانين مربوط به هاي غيرصحيح و سليقهبرداشت

 هاي فعال در بخشبر تعيين دامنه شمول، براي كليه دستگاهنون عالوهرو الزم است در اين قاايناز

 عمومي كشور كه تابع قوانين و مقررات خاص هستند، قواعد و ضوابط كلي تعيين گردد.

 پيشنهاد .5-4-2

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، كليه وزارتخانهاجرايي:  دستگاه -(4ماده )

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل دولتي و كليه دستگاه هايشركت

ولتي، هاي دها و بيمهشركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك

 مي شوند. هاي اجرايي در اين قانون به دو گروه تقسيمدستگاه .شوندمي دستگاه اجرايي ناميده

 هاي اجرايي بجز موارد مذكور در گروه دوگروه يك ـ كليه دستگاه

هاي بيمه دولتي و بيمه هاي دولتي، شركتجمله بانكهاي دولتي منگروه دو ـ شركت

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادها، مؤسسات و مؤسسات عمومي، مركزي، 

شوند درصورتي كه مقام معظم رهبري اداره ميهايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري سازمان

ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و آنها را از گروه يك مستثني كرده باشند، دانشگاه

( قانون احكام دائمي 2هاي علم و فناوري موضوع ماده )ها و پارکپژوهشي، فرهنگستان

ن انرژي اتمي، مجلس ، وزارت اطالعات، سازما22/22/2834هاي توسعه كشور مصوب برنامه

شوراي اسالمي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، 

ها، شوراي عالي انقالب فرهنگي، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، شهرداري

هاي هاي محلي، نيروهاي مسلح و همچنين كليه مؤسسات و شركتها، سازماندهياري

 وق.وابسته به اشخاص حقوقي ف
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 ،هاي سياسي وزارت امور خارجهكارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست -«2»تبصره 

 باشند.و قضات مشمول گروه دو ميمستشاران ديوان محاسبات 

هاي دولتي كه وابسته به دولت و ساير دستگاههاي ها و دستگاهسازمانكليه  -«2»تبصره 

د شونيا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي

مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع 

خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند واال با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي 

 گيرند.در گروه يك موضوع اين ماده قرار ميحسوب م
 

 واحد عملياتي -( مكرر4ماده ) .1-2

 اليحه .2-1-2

ات و ارائه محصول و يا خدمتأمين  هاي اجرايي كه توليد،آن دسته از واحدهاي سازماني تابعه دستگاه

 ها.ها و ورزشگاهعهده دارند، نظير مدارس، بيمارستانها را براصلي و نهايي دستگاه

 ارزيابي  .2-1-2

 باشد:مي داليل زير فاقد توجيهبه هاي عملياتيتعريف واحد -

« صف»هاي اجرايي كه اصطالحاً ( مكرر، كليه واحدهاي سازماني دستگاه5مطابق تعريف ماده ) -

دارند از  عهدهقط واحدهايي كه امور ستادي را برشوند و فشوند واحد عملياتي محسوب ميناميده مي

ها و مؤسسات دولتي صرفاً واحدهاي اداري، خانهباشند. براي مثال در كليه وزارتمي ااين تعريف مستثن

ها هاي سازماني وزارتخانهمالي و پشتيباني )واحدهاي ستادي( از شمول اين تعريف خارج هستند و واحد

رين و تدهند يعني اختصاصيو مؤسسات دولتي و حاكميتي كه وظايف تخصصي و اصلي آن را انجام مي

 .شوندهده دارند واحد عملياتي محسوب ميترين بخش وظايف دولت را برعتخصصي

و در شرايطي كه هيچكدام از  با گذشت بيش از يك دهه از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

 و نهادهاي عمومي غيردولتي در ارائه مؤسسات  خصوصي، تعاوني و شمشاركت بخاحكام مربوط به 

اي ه آثار اجرايي نداشته، اكنون دولت با خلق پديدهقانون( هيچگون (16)تا  (12)خدمات عمومي )مواد 

زعم خود خدمات عمومي تعداد كاركنان دولت را كاهش و بهجديد به نام واحدهاي عملياتي تالش دارد تا 

 چنتايج آن قابل تصور است، چرا كه هيتر عرضه كند. تالشي كه از هم اكنون را با كيفيت بيشتر و ارزان

  كنند.نميتأييد  باني تجربي و مباني قانوني اين پديده رايك از مباني نظري، م

واحد عملياتي با اين اوصاف قابليت تحقق ندارد و اليحه نتوانسته اين پديده جديد را با اوصافي  -

ه، ظير مدرسخلق كند كه قابليت تولد و ادامه حيات را داشته باشد. در اين تعريف واحدهاي عملياتي ن

هاي اجرايي حالي كه صدها نوع واحد سازماني در دستگاهراند د.... معرفي شدهه وبيمارستان، ورزشگا

پايان قرار هاي بينظر و بحثتواند مورد اختالفوجود دارند كه نظير بودن آنها با واحدهاي مذكور مي



 

 

 

28 

گيرد زيرا از نقطه نظر حقوقي ساختارهايي نظير مدرسه، بيمارستان، و ورزشگاه فقط مدرسه، بيمارستان 

ور طو ورزشگاه است نه چيز ديگر و لذا ذكر اسامي مذكور هيچ كمكي به شناخت واحدهاي عملياتي به

 كند. كلي نمي

ها، . زيرا مدارس، بيمارستاننظر قرار گيردتواند مورد اختالفهم مي« واحد سازماني»مفهوم  -

توان ها هم در بعضي موارد خود بخشي از يك واحد سازماني بزرگتر هستند كه ميها و موزهورزشگاه

عهده دارند. از طرف ديگر بايد توجه داشت خدمات اصلي و نهايي دستگاه را برو ارائه تأمين  گفت توليد،

 و ارائهتأمين  نيز تمام واحدهاي سازماني وظيفه توليد، كه در مدرسه، بيمارستان، ورزشگاه، موزه و ...

دار انجام امور خدمات اصلي و نهايي را برعهده ندارند، زيرا بعضي از واحدهاي سازماني تابعه آنها عهده

 باشند. مالي، اداري و پشتيباني مي

دهند ا تشكيل مي، كاركنان واحدهاي عملياتي كه البته اكثريت كاركنان دولت ر«د»اساس بند بر -

شوند و مقررات خاص براي آنها هاي اجرايي خارج مياز شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه

شود. در اين صورت، قانون مديريت خدمات كشوري كه با هدف مديريت جامع نظام اداري تدوين مي

نده از كاركنان دولت را در ماافتد و بخش بسيار كوچك باقياز موضوعيت مي تدوين شده است عمالً

 گيرد.ميبر

( 18باشد زيرا با توجه به ماده )كلي مجهول ميهمقررات استخدامي اين جمعيت نامعلوم تقريباً ب -

ها تابع مقررات استخدامي خاص هستند كه به احتمال قوي يكسان نيست و ناهماهنگي مكرر اين واحد

آن است كه درصد نامعلومي از كاركنان فعلي دولت تابع  بين آنها را ايجاد خواهد كرد. خالصه نتيجه

شود جمعيت مقررات استخدامي قرار خواهند گرفت كه محتواي آن نامعلوم است و اين امر سبب مي

 كارمندان تابع قانون مديريت خدمات كشوري هم مجهول و نامعين باشد. 

گونه رابطه استخدامي با دولت هيچ ، كاركنان واحدهاي عملياتي( مكرر18ماده ) «د»اساس بند بر -

صورت اكثريت كاركنان دولت رابطه استخدامي باشند. در ايننداشته و كاركنان واحدهاي عملياتي مي

هاي ديگري كه در اين قانون مشخص نشده است انتقال دهند و به بخشخود را با دولت از دست مي

خدام رسمي دولت قرار دارند، حال پرسش آن است خواهند يافت. بسياري از اين كاركنان اكنون در است

هاي اجرايي، اين وضعيت استخدامي چه خواهد شد؟ از كه بعد از انتزاع واحدهاي عملياتي از دستگاه

صورت بنابراين استخدام در آنها به ،آنجايي كه اين واحدهاي عملياتي متصدي امور غيرحاكميتي هستند

ديگر اين اختيار را دارند كه با كاركنان خود تصفيه حساب نمايند.  پيماني يا قراردادي است و از طرف

 اند به صورتخود اختصاص دادهاين برخورد با كاركناني كه حجمي بيش از دوسوم كاركنان دولت را به

 قطعي پيامدهاي اجتماعي بسياري را در پي خواهد داشت.

داراي ابهام است و مشخص نيست نيز در تعريف واحدهاي عملياتي « خدمات اصلي»عبارت  -

 گيرد.منظور چه نوع خدماتي است و كدام نوع از خدمات را برنمي
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( فعلي كه اصالحيه پيشنهادي متعرض آن نشده و كماكان قابليت اجرا دارد با تعريف واحد 16ماده ) -

واحدهاي آموزشي، اين ماده به واحدهاي مجري، از قبيل  «الف»عملياتي تداخل بسيار دارد. زيرا در بند 

ان مدرسه، بيمارستان پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري اشاره شده كه مصداق آنها هم

( 16( مكرر مشمول مقررات ماده )18بر ماده )عالوه باشد. بدين ترتيب واحد عملياتي... ميو ورزشگاه و

( فعلي واحدهاي سازماني كه 16ابقاي ماده ) باشد كه اجراي هر دوي آنها مقدور نيست. بافعلي هم مي

براساس تعريف جديد، واحد عملياتي نباشند مشمول مقرراتي كم و بيش مشابه مقررات واحدهاي عملياتي 

باشند. اي خاص ميخواهند بود، زيرا مشمول سازوكارهاي قيمت تمام شده، اختيارات اداري، مالي و بودجه

هاي اجرايي ( مكرر وضعيت بغرنج و مبهمي را براي دستگاه28(، )18) (،5بدين ترتيب حاصل جمع مواد )

اد اي را ايجكند كه شناخت آن امكانپذير نيست و در مقام اجرا مشكالت پيچيدهو كارمندان تصوير مي

 خواهد كرد.

ده ارائه كر واحد عملياتي( تعريفي را از 1الزم به توضيح است در قانون برنامه ششم توسعه در ماده )

شود و در مغايرت با قانون برنامه ششم توسعه است كه تعريف ارائه شده در اليحه اصالح اين ماده تلقي مي

آن دسته از واحدهاي سازماني » داردي نمايندگان است. اين قانون بيان ميأقرار دشته و نيازمند دوسوم ر

ه عهدرا بهاجرايي  ي دستگاهيو نها كه توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلياجرايي  هايدستگاه

 .«دارند

 «واحد عملياتي»ارائه شده در فصل اول قانون يعني تعريف  تعريفبا اين رويكرد پيشنهاد حذف 

ارائه خدمات عمومي الزم است تعريفي  لزوم براي ارائه راهكار براي اصالح شيوهدر صورت  .گرددپيشنهاد مي

متناسب با بسترهاي فرهنگي،  هاي اصالحيشيوه رائه و  بر اساس آن جامع از شخصيت حقوقي مورد نظر ا

ونهم و سي قانون اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه ايران در كنار رعايت حقوق مردم در اصول بيست

نيا گيري از تجربيات ساير كشورهاي دبر تجربيات گذشته و بهرهآيند تدريجي و مبتنياساسي و در يك فر

 شود. ارائه 

 پيشنهاد .8-1-2

پيشنهاد توسعه  ( قانون برنامه ششم2با توجه به تعريف ارائه شده در ماده )ـ ( مكرر 4ماده )

 .اين ماده را داردحذف 
 

 پست سازماني -(1)ماده  .7-2

 قانون .2-7-2

هاي هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتعبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه 

ابت هاي ثشود. پستبيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته ميمشخص )ثابت و موقت( پيش

 .صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد
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 . اليحه2-7-2

 به قانون تغييري نداشته است.نسبت 

  ارزيابي .8-7-2

لت اساسي دو باشد و به جهت استمرار وظايفمي بوروكراسي دولتبا توجه به اينكه جامعه هدف اليحه  -

يني بهاي پيشدليل استمرار وظايف كاركنان شاغل در بوروكراسي دولت بايد پستدر نظام اداري و به

ظايف هاي موقت براي انجام ودر نظر گرفته شوند. لذا در نظر گرفتن پستشده نيز استمرار داشته و ثابت 

مستمر لزومي ندارد. اما با عنايت به اينكه درحال حاضر جمع كثيري از نيروي انساني شاغل در دولت 

تواند منجر يها مبيني نكردن پست براي آنند و پيشكار هستساير ترتيبات استخدامي مشغول به در قالب

هاي براي حل اين مشكل بايد پستت منفي زيادي در پي داشته باشد، يم شدن دولت شده و تبعابه حج

 بيني شود. موقت نيز در قانون پيش

اند و هاي اجرايي در تعيين مشاغل حاكميتي توفيقي نداشتهاز آنجايي كه تاكنون دولت و دستگاه -

ي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه هاپست»اساساً چنين امري امكانپذير نيست، لذا عبارت 

 حذف شود. «استمرار دارد ايجاد خواهد شد

 پيشنهاد . 5-7-2

هاي اجرايي براي انجام عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه پست سازماني:

بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته هاي مشخص )ثابت و موقت( پيشوظايف و مسئوليت

 شود.مي
 

 

 كارمند دستگاه اجرايي -(7)ماده  .3-2

 اليحه .2-3-2

نامه موجب حكم و يا پيمانفردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به كارمند دستگاه اجرايي:

 .شوددار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته ميمقام صالحيت

 ارزيابي  .2-3-2

كامالً جا افتاده است و در متون حقوقي و قانوني كراراً « قرارداد»در ترمينولوژي حقوق اداري مفهوم  -

در تعريف « نامهپيمان»به « قرارداد»لذا تغيير كلمه  ،شده و كاربرد آن مشخص استاز آن استفاده 

سپاري شده و هاي بروننامه براي فعاليت( لزومي ندارد. مضافاً اينكه پيمان7كارمند مندرج در ماده )

ذيرش پتر است. در صورت تر و مناسبها و مؤسسات غيردولتي مصطلحواگذار شده به پيمانكار يا شركت

 ( نيز بايد از اين لحاظ مورد اصالح قرار گيرد.45ماده )« 4»اين پيشنهاد تبصره 
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 پيشنهاد .8-3-2

موجب حكم و يا قرارداد مقام : فردي است كه براساس مقررات اين قانون، بهكارمند دستگاه اجرايي

 .شوددار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته ميصالحيت
 

 تعريف شغل-( مكرر )پيشنهادي مركز( 7ماده ) .3-2

 اليحه. 2-3-2

 در اليحه پيشنهادي تعريفي از شغل ارائه نشده است.

 ارزيابي .2-3-2

منظور ايضاح مفهوم پست سازماني و با توجه به اينكه مفهوم پست و شغل مكمل يكديگر هستند به

( قانون استخدام كشوري 7شود در اليحه پيشنهادي تعريفي از شغل مطابق با آنچه در ماده )پيشنهاد مي

 تعريف شده، ارائه گردد.  

 پيشنهاد  .8-3-2

مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان هاي شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت

 .عنوان كار واحد شناخته شده باشدامور اداري و استخدامي كشور به
 

 امورحاكميتي، امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي، امور زيربنايي، امور اقتصادي -(22)تا  (3)مواد  .22-2

 امورحاكميتي -(3ماده ). 2-22-2

تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت  آن دسته از اموري است كه

مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره

 .شودنمي

  :از قبيل

 ،هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيريزي و نظارت در بخشالف( سياستگذاري، برنامه

 ،برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد ب(

 ،ج( ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم

 ،هاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاريها و مزيتد( فراهم نمودن زمينه

 ،امور قضاييهـ( قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره 

 ،و( حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي

 ،ز( ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالمي

 ،ح( اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي
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 ،يط( حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگ

 ،ي( تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور

هاي واگير، مقابله و كاهش ها و آفتك( ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري

 ،هاي عمومياثرات حوادث طبيعي و بحران

نهم و وير موارد مذكور در اصول بيست( اين قانون نظ11( و )11(، )9ل( بخشي از امور مندرج در مواد )

ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي سي

 ،باشدبا تأييد هيئت وزيران امكانپذير نمي

موجب قانون اساسي در هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري بهم( ساير مواردي كه با رعايت سياست

 .گيردمي اين امور قرار ءعادي جزقوانين 

 امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي -(3)ماده  .2-22-2

آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب 

اي، علوم و موزش و پرورش عمومي و فني و حرفهگردد، از قبيل: آبهبود وضعيت زندگي افراد مي

تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري 

 .و تبليغات اسالمي

 امور زيربنايي -(22)ماده  .8-22-2

هاي اقتصادي و اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي سرمايههاي تملك داراييآن دسته از طرح 

 .اي انرژي، ارتباطات و راههاي آب و خاك و شبكهطرح گردد، از قبيل:توليدي كشور مي

 امور اقتصادي -(22)ماده  .5-22-2

برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره

نقل، وي در امور صنعتي، كشاورزي، حملكند، از قبيل: تصدحقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي

 .( اين قانون11هاي مندرج در ماده )برداري از طرحبازرگاني، مسكن و بهره

 . اليحه 4-22-2

 نسبت به قانون تغييري نداشته است. ( 11( و )11(، )9(، )8مواد )

 (22)تا  (3)ارزيابي مواد  .1-22-2

گاه به اجرا درنيامده است كه هايي از اين قانون اصوالً طي اين ده سال مغفول واقع شده و هيچبخش

(، 9(، )8توان به مواد )جمله ميها در اين قانون است كه ازبودن آن به نوعي بالموضوعدليل عمده آن 

تنها به اجرا درنيامده بلكه اشاره كرد كه عمالً نه ( 15( و )14(، )13تبع آن مواد )و به(، 11) و (11)

عليرغم اينكه اعتقاد بر اين است كه اين . گونه تأثيري در ساختار دولت و حجم آن نداشته استهيچ
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كن بيني شود، لهاي ساختار اداره حكومت پيشلفهؤساير مجامع در كنار قانوني  قالباحكام بايستي در 

انون مواجه شويم، ق ألكميتي و غيرحاكميتي با خامور امور حااز آنجايي كه ممكن است از حيث دسته

   گردد.عنوان متن جايگزين ارائه ميپيشنهاد زير به

 پيشنهاد .7-22-2

 قانون شود. (11)تا  (8)مواد زير جايگزين مواد 

امور حاكميتي )وظايف بنيادين حكومت(: انجام وظايف بنيادين حكومت كه  -(3ماده )

هاي غيردولتي موجود و معمول نيست و حسب مورد و با تصميم بخشسازوكارهاي اجراي آن در 

 هاي دولتي خواهد بود. از قبيل:ها، مؤسسات دولتي و شركتصالح برعهده وزارتخانهمراجع ذي

 ،ياجتماع ،ياقتصاد يهاو نظارت سطح عاليه در بخش يزيرو برنامه ياستگذاريالف( س

 ،ياسيو س يفرهنگ

 ،و توزيع ثروت ياجتماع نيعدالت و تأم ي( برقرارب

 ،حقوق مردم عيياز انحصار و تض يريرقابت و جلوگ يسالم برا يفضا جادي( اج

 .،ييو اداره امور قضا تياستقرار نظم و امن ،يامور ثبت ،ي( قانونگذارد

 ،يو دفاع مل يدفاع يآمادگ جاديكشور و ا يارض تي( حفظ تمامـه

 ،يروابط كار و روابط خارج ميتنظ ،يعموم هيمال ،ي( اداره امور داخلو

 ،يفرهنگ راثيو م يعيو حفاظت از منابع طب ستيزطي( حفظ محز

 ،فركانس كشور يفضا تيريو مد يآمار و اطالعات مل ،ياديبن قاتي( تحقح

 ر،يواگ يهاو آفت هايمارياز ب يريشگيكنترل و پ ،يبهداشت و آموزش عموم ي( ارتقاط

 ،يعموم يهاو بحران يعيمقابله و كاهش اثرات حوادث طب

 ،يقانون اساس اميو س ونهمستي( وظايف مصرح در اصول بي

موجب قانون به يمصوب مقام معظم رهبر يكل يهااستيس تيكه با رعا يموارد ري( ساک

 ،رديگيامور قرار م نيا ءجز يعاد نيدر قوان ياساس

ها و امور زيرساختي ( تأمين آن دسته از كاالها و خدمات اساسي و اجراي آن گروه از طرحل

( قانون اجراي 8ماده )« ج»هاي دولتي موضوع بند شركت توسطاي و زيربنايي توسعه

 .وچهارم قانون اساسيكلي اصل چهل هايسياست

 .باشديم امكانپذير قوانين مطابق امور، اين انجام در غيردولتي بخش ظرفيت از برداريبهره – تبصره

امور غيرحاكميتي: آن دسته از كاالها، يا خدمات كه توليد و ارائه آنها در فضا و  -(3) ماده

باشد و از شرايط رقابتي و براساس اصل تقاضامحوري و مالحظات بازار معمول و مقدور مي

 گيرد.هاي غيردولتي و با نظارت دولت و مقررات و ضوابط مربوط، صورت ميطريق بخش
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 سازمان –(22)ماده  .22-2

 اليحه .2-22-2

 .باشدمنظور از سازمان در اين قانون سازمان اداري و استخدامي كشور مي

 ارزيابي .2-22-2

با قانون اساسي همخواني ندارد، زيرا در اصل « اداري و استخدامي كشور»عنوان سازمان 

است و اصوالً اين سازمان « امور اداري و استخدامي كشور»جمهور مسئول وششم رئيسبيستيكصدو

 دار و مسئول تمشيت امور اداري و استخدامي كشور است. اداره خودش تشكيل نشده بلكه عهدهبراي 

 پيشنهاد  .8-22-2

 باشد.اداري و استخدامي كشور مي سازمان امورمنظور از سازمان در اين قانون، 
 

 

 

 مديريت محلي-مكرر (22)ماده  .22-2

 اليحه .2-22-2

نهادي متشكل از ركن نظارتي شامل شوراي اسالمي شهر يا روستا و ركن اجرايي شامل شهرداري يا 

دهياري كه با استقالل اداري، مالي و حقوقي، اداره امور عمومي شهر يا روستا را در چارچوب وظايف 

هنگي، آموزشي و امور رفاهي كه ي، بهداشتي، فرقانوني مصوب و نيز وظايف اجتماعي، اقتصادي، عمران

شود، با رعايت قوانين و مقررات و ضوابط مربوط و با تكيه هاي اجرايي به آنها واگذار ميسوي دستگاهاز

 دار است.ها و منابع محلي، عوارض قانوني و كمك دولت عهدهبر توانمندي

 ارزيابي  .2-22-2

اي تازه وارد ( مكرر( در اليحه پيشنهادي پديده21( مكرر و )12)بحث مديريت محلي )موضوع مواد  -

كه نهاد شوراهاي شهر و روستا و اركان اجرايي آنها را تحقق مديريت محلي در شود. در صورتيتلقي مي

ها و مطالعاتي كه درباره جايگاه آنها در مديريت محلي در ايران نظر بگيريم، در اين صورت كليه پژوهش

 دهد كه اين نهادها هنوز قادر به مديريت محلي نيستند.، گواهي ميته استصورت گرف

ضعف جايگاه شوراها و اركان اجرايي آنها مربوط به قانون شوراهاست. نهاد شورا در همه شئون و اركان خود  -

ن نهادي ضعيف كار انتخاب، شيوه انتخاب، حدود اختيارات و وظايف و ابزارهاي ايفاي نقش( در ايران همچناسازو)

طور اساسي مورد بازنگري قرار نگيرد، سخن گفتن از اني كه قانون مربوط به شوراها بهثر است و تا زمؤو غيرم

 شود( در ايران بيهوده است.بر مشاركت تجربه مييافته و مبتني كه در جوامع توسعهچنانمحلي )آنمديريت 

حلي، بيني مديريت مطور كلي الزمه پيشما هيچ تعريفي ندارد. به اداره امور عمومي شهر و روستا در نظام حقوقي -

باشد. لذا تا تفكيك امور ملي و محلي و تعيين دامنه شمول صالحيت نهادهاي مركزي و محلي در اين امور مي

 توان اين موضوع را پذيرفت.چنين امري محقق نشود، نمي
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 صورتبر قانون بهمبتني بايستمديريت محلي ميها به همچنين واگذاري وظايف ازسوي دستگاه -

صورت حكم مزبور نوعي تبعيض قانونگذاري در اين حوزه محسوب شده و  مشخص باشد. در غير اين

 قانون اساسي است. هشتادوپنجم مغاير اصل 

 پيشنهاد  .8-22-2

 گردد.( مكرر پيشنهاد مي12حذف ماده )

 

 بنديجمع

ا گذرد بگيري آن ميساله كه از زمان شكلده اداري ايران طي يك فرآيند چند دهد نظامها نشان ميبررسي

ها و مشكالت متعددي مواجه شده است. به عقيده برخي از پژوهشگران و صاحبنظران، ساختار آسيب

بوروكراسي ايران وارداتي و تقليدي بوده و به لحاظ وجود تفاوت ماهوي در جامعه ميزبان )ايران( با جوامع 

ه بايد و طور كغربي كه منشأ و خاستگاه اصلي الگوي بوروكراسي بودند آثار مثبت و سازنده الگوي مزبور آن

شايد نصيب كشور ايران نگرديد، ولي اكثر تبعات منفي آن بر جا ماند و متأسفانه در سازمان اداري و اجرايي 

هاي هاي ساير حوزهها و برنامهطرح كشور نهادينه شد. با توجه به نقش نظام اداري در موفقيت و شكست

كالن كشور، وضعيت نظام اداري و تالش جهت شناسايي مسائل و مشكالت آن و در عين حال ضرورت اصالح 

اين نظام موجب شده تا قانونگذاران در بسياري از مواقع، قوانيني با محوريت اصالح و بهبود نظام اداري كشور 

ماده در  128فصل و  15ن مديريت خدمات كشوري است كه در قالب تدوين كنند. آخرين مورد آن قانو

 به تصويب رسيد و اكنون اليحه اصالح و دائمي نمودن آن در دستور كار قانونگذار قرار دارد.  1386مهرماه 

ترين مفاهيمي كه در اليحه مذكور ارائه شده و بر ساير مفاهيم سايه انداخته است شايد كليدي

يي كه آثار اجراباشد  «مديريت محلي»و  «عملياتي هايواحد»يعني فصل اول قانون  ه درارائه شدتعاريف 

، هاي اصالحات اداري در دنياطبيعتاً و براساس فلسفه. اين تعاريف در فصل دوم اليحه متبلور خواهد شد

با كيفيت  و خدمات عمومي راتر با اين هدف به متن اليحه افزوده است كه دولت را كارآمداين مفاهيم 

تر در اختيار مردم قرار دهد. اگرچه ارائه راهكار براي گام برداشتن در مسير اصالحات بيشتر و قيمت ارزان

نظر دارند، لكن نظران و مسئولين كشور بر اين امر اتفاقاداري امري محتوم و ضروري است و همه صاحب

خيص بر تشاجتماعي، نسخ تجويزي مبتنيبه اعتقاد قريب به اتفاق خبرگان و انديشمندان حوزه علوم 

 درست از بيماري نظام اداري كشور نيست و ممكن است بر مشكالت فعلي بيافزايد. 

نظام اداري و بوروكراسي ايران از مشكالت متعددي درحال حاضر كس پوشيده نيست كه بر هيچ

عوامل  ثيرأهاي متفاوت(، تحت تسو همانند تمام كشورهاي دنيا )البته با شدت و ضعفبرد. از يكرنج مي

دروني  ثر از مشكالتأبيروني نظير نظامات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و ازسوي ديگر مت

اند و حل و فصل كامل و اصولي آنها هم است كه در يك روند تاريخي طوالني ايجاد شده و رشد كرده
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 در قالب ايران اداري كه پيش از انقالب اسالميطلبد. تجربه برخي اصالحات يك روند چندساله را مي

ريزي پس از انقالب اسالمي به هاي اصالحي تحت عنوان انقالب سفيد رخ داد و پنج دوره برنامهبرنامه

عنوان يك پديده و هويت زنده نگاه كنيم و توجه داشته كند كه بايد به نظام اداري بهما يادآوري مي

عي با حجم، وسعت و تنوع نظام اداري، تغييرات با مداخالت مكانيكي، باشيم كه در يك سيستم اجتما

شوند، بلكه بايد از طريق فروكاستن عوامل بازدارنده و تمركز مستمر، شعاري و زودگذر مديريت نميغير

 اي منسجم، امواج تغيير را ايجاد و مديريت كرد. برنده و كليدي و در قالب برنامهبر عوامل پيش

اصل هايي كه از تجربه حرسد با پرهيز از شتابزدگي و درسگفته، به نظر ميبه مباحث پيشبا توجه 

طور قطع راهكارهاي پيشنهادي كه بدون توجه شود بايستي امواج تغيير را ايجاد و مديريت كرد. بهمي

ت الزم كفايبه هيچ وجه پيشنهاد شده و  نگاه مكانيكياي حاكم بر نظام اداري كشور و با هبه ظرفيت

، شرايط را نه تنها بهتر از قبل براي تحليل و مديريت تغيير در يك سيستم زنده و اجتماعي را ندارد

 كند بلكه بر مشكالت فعلي نيز دامن خواهد زد. نمي

يريت مد»و « واحد عملياتي»با اين رويكرد حذف تعاريف ارائه شده در فصل اول قانون يعني تعريف 

هاي ارائه خدمات عمومي، راهكارهاي گردد و در صورت نياز براي اصالح شيوهپيشنهاد مي« محلي

جايگزين متناسب با بسترهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه ايران در كنار رعايت حقوق 

ه و بر تجربيات گذشتمبتنييند تدريجي و آنهم و سي قانون اساسي و در يك فرومردم در اصول بيست

 ري از تجربيات ساير كشورهاي دنيا ارائه خواهد شد. گيبهره
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 «اصالح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري»پيشنهادهاي اصالحي اليحه  جدول

 پيشنهاد قانون/اليحه

 وزارتخانه -(2)ماده 
موجب اهداف دولت را برعهده دارد و به واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از

 .گرددشود و توسط وزير اداره ميمي قانون ايجاد شده يا

 ـ وزارتخانه(2)ماده 

موجب را برعهده دارد و به دولتانجام بخشي از وظايف  كهواحد سازماني مشخصي است 

 .شودمي قانون ايجاد شده يا

 مؤسسه دولتي -(2ماده )
 شود و با داشتن استقالل حقوقي،مي موجب قانون ايجاد شده ياواحد سازماني مشخصي است كه به

 باشد انجاممي گانه و ساير مراجع قانونيعهده يكي از قواي سهبخشي از وظايف و اموري را كه بر

 كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته هاييكليه دستگاه .دهدمي

 شودمي

 سسه دولتيؤم -(2)ماده 
شود و با داشتن استقالل مي موجب قانون ايجاد شده ياواحد سازماني مشخصي است كه به

 ساير مراجع قانونيگانه و حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه

كه در قانون اساسي نام برده شده است  هاييدستگاهها و سازمانكليه  .دهدمي باشد انجاممي

 .شودمي در حكم مؤسسه دولتي شناخته

 مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي  -(8ماده )
 يواحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالم

( بودجه ساالنه آن از %51و بيش از پنجاه درصد ) شودمي به اين عنوان ايجاد يا شناخته شده يا

 .دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي داردعهده محل منابع غيردولتي تأمين گردد و

 مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي  -(8ماده )
با تصويب مجلس شوراي  حقوقي است وداراي استقالل مشخصي هستند كه  سازماني واحدهاي

به اين عنوان ايجاد يا شناخته  د،رخدماتي كه جنبه عمومي دا منظور انجام وظايف وبهاسالمي 

 .شودشده يا مي

و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف مؤسسات  فهرست اين قبيل –تبصره 

 .خواهد رسيد ب مجلس شوراي اسالميتصوي هدولت پيشنهاد و ب

 شركت دولتي -(5ماده )
موجب دولت به هايتصديموجب قانون براي انجام قسمتي از بنگاه اقتصادي است كه به

وظايف  ءسوي مقام معظم رهبري جزقانون اساسي، ابالغي ازچهارم وهاي كلي اصل چهلسياست

 سهام آن متعلق به دولت( سرمايه و %51گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد )مي دولت محسوب

 هايها، مؤسسات دولتي و شركتگذاري وزارتخانههر شركت تجاري كه از طريق سرمايهباشد. مي

( سهام آنها منفرداً يا %51دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد )

 .ستالذكر باشد شركت دولتي امشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق

 شركت دولتي -(5)ماده 

  است. تأييد  متن قانون مورد
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 پيشنهاد قانون/اليحه

الذكر صرفاً با تصويب مجلس اي دولتي تحت هريك از عناوين فوقهتشكيل شركت -«2»تبصره 

هاي دولتي در آنها كمتر هايي كه سهام شركتمي مجاز است، همچنين تبديل شركتشوراي اسال

 .( است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است%51از پنجاه درصد )

 

كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي هايي شركت -«2»تبصره 

 .گردندمي شوند، شركت دولتي تلقيمي شناخته شده يا

 

كه هايي كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت« هاي دولتيشركت»احكام  -«8»تبصره 

 .نيز اعمال خواهد شد شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است

 سساتؤها و مهاي اشخاص نزد بانككار انداختن سپردهمنظور بههايي كه بهشركت -«5»تبصره 

شوند شركت دولتي هاي بيمه ايجاد شده يا ميهاي نزد شركتاعتباري دولتي و يا از محل ذخيره

 .شوندشناخته نمي

صرفاً  در هر موردالذكر هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوقشكيل شركتت -«2»تبصره 

هاي هايي كه سهام شركتبا تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است، همچنين تبديل شركت

( است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع %51دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد )

 .است

مادام شوند ميهايي كه به حكم دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده يا شركت -«2»تبصره 

شركت دولتي  ( از سهام و سرمايه آن متعلق به دولت باشد%42كه بيش پنجاه درصد )

 .گردندتلقي مي

  است.تأييد  متن قانون مورد -«8»تبصره 

 

مؤسسات  ها،وزارتخانهايجاد هرگونه شركت تحت هر عنوان توسط  -« 5»تبصره 

 ممنوع است. « 2»از طريق مفاد تبصره  ءهاي دولتي جزدولتي و شركت

و نهادهاي عمومي غيردولتي مؤسسات  هاي وابسته و تابعهكليه شركت -«4»تبصره 

 و نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.مؤسسات  تابع احكام

 دستگاه اجرايي -(4ماده )

هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتها، مؤسسات دولتي، مؤسسات وزارتخانهكليه 

كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي هايي كليه دستگاه

دولتي، هاي و بيمهها نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك

 .شوندمي يدهدستگاه اجرايي نام

 دستگاه اجرايي -(4ماده )
ي هاي دولتها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتكليه وزارتخانه

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت و كليه دستگاه

اي هها و بيمهبانك مركزي، بانكملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 

هاي اجرايي در اين قانون به دو گروه دستگاه .شوندمي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده

 تقسيم مي شوند.

 هاي اجرايي بجز موارد مذكور در گروه دوكليه دستگاهگروه يك ـ 

هاي بيمه دولتي و هاي دولتي، شركتجمله بانكهاي دولتي منگروه دو ـ شركت

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادها، مؤسسات عمومي، بيمه مركزي، 

درصورتي كه  شوندهايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري اداره ميمؤسسات و سازمان

ها، مراكز و دانشگاه باشند، مقام معظم رهبري آنها را از گروه يك مستثني كرده
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 پيشنهاد قانون/اليحه

هاي علم و فناوري موضوع ها و پارکمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، فرهنگستان

، وزارت اطالعات، 22/22/2834هاي توسعه كشور مصوب ( قانون احكام دائمي برنامه2ماده )

سازمان انرژي اتمي، مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت 

جلس خبرگان رهبري، شوراي عالي انقالب فرهنگي، صدا و سيماي جمهوري نظام، م

هاي محلي، نيروهاي مسلح و همچنين ها، سازمانها، دهيارياسالمي ايران، شهرداري

 هاي وابسته به اشخاص حقوقي فوق.كليه مؤسسات و شركت

ور هاي سياسي وزارت امكارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست -«2»تبصره 

 باشند.مشمول گروه دو مي و قضاتمستشاران ديوان محاسبات  ،خارجه

هاي دولتي وابسته به دولت و ساير دستگاههاي ها و دستگاهسازمانكليه  -«2»تبصره 

كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره 

از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات  سالشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكمي

مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند واال با انقضا اين فرصت 

 گيرند.در گروه يك موضوع اين ماده قرار ميحسوب ممؤسسه دولتي 

 واحد عملياتي -( مكرر4ماده )
اجرايي كه توليد، تأمين و ارائه محصول و يا هاي آن دسته از واحدهاي سازماني تابعه دستگاه

 ها.ها و ورزشگاهها را بر عهده دارند، نظير مدارس، بيمارستانخدمات اصلي و نهايي دستگاه

 

 پيشنهاد حذف اين ماده را دارد.

 پست سازماني -(1ماده )

وظايف و هاي اجرايي براي انجام عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه

شود. بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته ميهاي مشخص )ثابت و موقت( پيشمسئوليت

 .هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شدپست

 پست سازماني -(1ماده )

رايي براي هاي اجعبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه پست سازماني:

بيني و براي تصدي يك كارمند در هاي مشخص )ثابت و موقت( پيشانجام وظايف و مسئوليت

 شود.نظر گرفته مي

 تعريف شغل-ماده الحاقي
 در اليحه تعريفي ارائه نشده است.

 تعريف شغل
هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت

 .عنوان كار واحد شناخته شده باشدامور اداري و استخدامي كشور بهسازمان 
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 پيشنهاد قانون/اليحه

 كارمند دستگاه اجرايي -(7)ماده 

موجب حكم و يا براساس ضوابط و مقررات مربوط، بهفردي است كه  كارمند دستگاه اجرايي:

 .شودمي دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفتهنامه مقام صالحيتپيمان

 كارمند  -(7ماده )

 حكم وموجب به فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، كارمند دستگاه اجرايي:

 .شوددار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مييا قرارداد مقام صالحيت

 امورحاكميتي -(3ماده )

فع آن بدون آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منا

محدوديت براي مندي از اين نوع خدمات موجب ل همه اقشار جامعه گرديده و بهرهمحدوديت شام

  :از قبيل .شوداستفاده ديگران نمي

 ،هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيريزي و نظارت در بخش( سياستگذاري، برنامهالف

 ،برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد (ب

 ،ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم (ج

 ،هاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاريها و مزيتفراهم نمودن زمينه (د

 ،امور قضاييقانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره  (هـ

 ،حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي (و

 ،ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالمي (ز

 ،اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي (ح

 ،يحفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگ (ط

 ،تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور (ي

 هاي واگير، مقابله وها و آفتارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري (ك

 ،هاي عموميكاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران

 نهمونظير موارد مذكور در اصول بيستن ( اين قانو11( و )11(، )9بخشي از امور مندرج در مواد ) (ل

ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي و سي

 ،باشدت وزيران امكانپذير نميئغيردولتي با تأييد هي

قانون اساسي موجب به هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري( ساير مواردي كه با رعايت سياستم

 .گيردمي قوانين عادي جزو اين امور قراردر 

(: انجام وظايف بنيادين حكومت وظايف بنيادين حكومت)امور حاكميتي  -(3)ماده 

دولتي موجود و معمول نيست و حسب هاي غيروكارهاي اجراي آن در بخشكه ساز

 هايشركت و سسات دولتيؤها، معهده وزارتخانهصالح برراجع ذيمورد و با تصميم م

 خواهد بود. از قبيل: دولتي

هاي اقتصادي، ريزي و نظارت سطح عاليه در بخشالف( سياستگذاري و برنامه

 ،اجتماعي، فرهنگي و سياسي

 ،ب( برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و توزيع ثروت

 ،ج( ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم

 ،ري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي( قانونگذاد

 ،( حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع مليـه

 ،( اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجيو

 ،زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي( حفظ محيطز

 ،ار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور( تحقيقات بنيادي، آمح

هاي ها و آفت( ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريط

 ،هاي عموميواگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران

 ،ام قانون اساسيونهم و سي( وظايف مصرح در اصول بيستي

موجب هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري بهسياست( ساير مواردي كه با رعايت ک

 ،گيرداين امور قرار مي ءقانون اساسي در قوانين عادي جز

ها و امور آن دسته از كاالها و خدمات اساسي و اجراي آن گروه از طرحمين أت( ل

( 8ماده )« ج»موضوع بند هاي دولتي اي توسط شركتزيرساختي و زيربنايي توسعه

 .قانون اساسي وچهارمچهلاصل كلي هاي ياستسقانون اجراي 
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 پيشنهاد قانون/اليحه

برداري از ظرفيت بخش غيردولتي در انجام اين امور، مطابق قوانين بهره –تبصره 

 باشد.امكانپذير مي

 امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي -(3ماده )
ود و موجب بهب آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد

اي، علوم و تحقيقات، درمان، گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهمي وضعيت زندگي افراد

 .توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطالعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسالمي

كه توليد و ارائه آنها در  امور غيرحاكميتي: آن دسته از كاالها، يا خدمات -(3ماده )

فضا و شرايط رقابتي و براساس اصل تقاضامحوري و مالحظات بازار معمول و مقدور 

هاي غيردولتي و با نظارت دولت و مقررات و ضوابط مربوط، باشد و از طريق بخشمي

 گيرد.صورت مي

 امور زيربنايي -(22ماده )
اقتصادي هاي اي است كه موجب تقويت زيرساختسرمايه هاي هاي تملك داراييآن دسته از طرح

 .انرژي، ارتباطات و راههاي آب و خاك و شبكههاي گردد، از قبيل: طرحمي و توليدي كشور

 پيشنهاد حذف

 امور اقتصادي -(22ماده )
برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص اداره و بهره آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي

صدي در امور صنعتي، كشاورزي، كند، از قبيل: تمي و حقوقي در حقوق خصوصي عملحقيقي 

 .( اين قانون11مندرج در ماده )هاي برداري از طرحنقل، بازرگاني، مسكن و بهرهوحمل

 پيشنهاد حذف

 سازمان –(22ماده )
 .باشدمي منظور از سازمان در اين قانون سازمان اداري و استخدامي كشور

 سازمان -(22)ماده 
 .باشدمنظور از سازمان در اين قانون، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي

 مديريت محلي -( مكرر22ماده )
نهادي متشكل از ركن نظارتي شامل شوراي اسالمي شهر يا روستا و ركن اجرايي شامل شهرداري 

ومي شهر يا روستا را در چارچوب يا دهياري كه با استقالل اداري، مالي و حقوقي، اداره امور عم

ر هنگي، آموزشي و امووظايف قانوني مصوب و نيز وظايف اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فر

شود، با رعايت قوانين و مقررات و ضوابط هاي اجرايي به آنها واگذار ميسوي دستگاهرفاهي كه از

 دار است.قانوني و كمك دولت عهده ها و منابع محلي، عوارضمربوط و با تكيه بر توانمندي

 گردد.( مكرر پيشنهاد مي12حذف ماده )
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