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 مديريتي خالصه

 1399 سال بودجه اليحه در است. جاري هايهزينه بر متمركز همچنان 1399 سال بودجه رويكردـ 

 میلیارد هزار 3.523 رقم از 1398 سال به نسبت رشد درصد 2/4 با )جاري( ايهزينه اعتبارات كشور كل

 خودبه را درصد( 8/75) عمومي مصارف عمده بخش و است رسیده ريال میلیارد هزار 3.672 به ريال

  دهد.مي اختصاص

 هزار 1.134 به 1398 سال ريال میلیارد هزار 975 از رشد درصد 2/16 با خدمت جبران فصل اعتبارـ 

اين میزان اعتبار صرف  نیست كه صرفاً ااين بدان معن اما ،است يافته افزايش 1399 سال در ريال میلیارد

 اعتبارات محل از كه است نحويبه ايران در بودجه ساختارزيرا كه  ،جبران خدمت كاركنان خواهد شد

 رفاه و خدمات و كاالها از استفاده ،اي از اعتبار اين فصل()بخش عمده هاهزينه ساير نظیر فصول ساير

 . شودمي استفاده پرسنلي هايهزينه براي نیز اجتماعي

 صندوق پوشش تحت بازنشستگان به حقوق پرداخت بابت دولت كمك به مربوط اعتبار سهمـ 

هزار  455به  1398در سال  ريال میلیارد هزار 318 از 1399 سال بودجه اليحه در كشوري بازنشستگي

دهد. اعتبار حقوق بازنشستگان درصدي را نشان مي 43میلیارد ريال افزايش داشته است كه رشدي 

درصد  64كل كشور نیز  1399ودجه سال )سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح( در اليحه ب لشكري

هزار میلیارد ريال افزايش  232هزار میلیارد ريال به  141دهد و از نشان مي 1398رشد را نسبت به سال 

كه بیانگر آن است كه هرساله سهم بیشتري از اعتبارات رفاه اجتماعي صرف پرداخت حقوق  يافته است

هزار میلیارد ريال براي  40در همین حال گردد. مي ريلشكبگیران كشوري و بازنشستگان و مستمري

عنوان كمك هزار میلیارد ريال نیز به 40و همچنین  لشكريسازي حقوق بازنشستگان كشوري و متناسب

اي در درصد از اعتبارات هزينه 21دولت به صندوق فوالد در نظر گرفته شده است. براين اساس حدود 

 شود.بازنشستگي هزينه ميهاي قالب كمك دولت به صندوق

 شده برآورد ريال میلیارد هزار 184 مبلغ شهید بنیاد ايهزينه اعتبارات 1399 سال بودجه اليحه در ـ

 برخوردار درصد 4/32 معادل رشدي از ريال( میلیارد هزار 139) 1398 سال قانون به نسبت كه است

 معادل 1399 سال در شهدا والدين و اشتغال حالت جانبازان حقوق پرداخت به مربوط سهم است. بوده

 42 رشدي ريال( میلیارد زاره 100) 1397 سال به نسبت كه است شده برآورد ريال میلیارد هزار 142

 دهد.مي نشان را درصدي
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هاي ط به هزينهتوان تخمین دقیقي از اعتبارات مربودلیل ساختار بودجه سنواتي در ايران نمياگرچه بهـ 

 4/79 مجموع در 1399 سال در گفت توانمي مفروضات برخي گرفتن نظر در با اماپرسنلي داشت، 

 ستمريم و حقوق دولت، كاركنان دستمزد و حقوق به مربوط (3.059.622) ايهزينه اعتبارات از درصد

 میزان ينا از .ستشهدا والدين و اشتغال حالت جانبازان حقوق و و فوالد لشكريكشوري،  بازنشستگان

 شاغلین پرسنلي هايهزينه صرف اي(هزينه اعتبارات درصد 7/54) ريال میلیارد 2.007.691

 باراتاعت درصد 9/20) ريال میلیارد هزار 767.594 معادل اعتباري ،شد خواهد اجراييهاي دستگاه

درصد  8/3هزار میلیارد ريال ) 142و  اجراييهاي دستگاه بازنشستگان حقوق پرداخت براي اي(هزينه

 .شد هدخوا شهدا والدين و اشتغال حالت جانبازاناي( صرف پرداخت حقوق و مستمري اعتبارات هزينه

ته به ها و مؤسسات انتفاعي وابسهاي دولتي، بانكاعتبارات مربوط به جبران خدمت كاركنان شركت

 دولت نیز بايد به اين ارقام افزوده شود كه اطالعاتي از اين ارقام در دست نیست. 
 

 هاي اجرايي كشور. خالصه اعتبارات مربوط به حقوق شاغلين و بازنشستگان دستگاه1جدول 
 يال()میلیارد ر

 سال
اعتبارات 

 ايهزينه

هاي هزينه

 پرسنلي

حقوق 

بازنشستگان و 

 بنياد شهيد

 جمع كل

سهم از 

اعتبارات 

 ايهزينه

رشد به 

نسبت 

 سال قبل

1397 2.939.947 1.414.956 451.541 1.866.497 4/63 22 

1398 3.523.759 1.842.152 629.441 2.471.593 70 4/32 

1399 3.672.319 2.007.691 909.594 2.917.285 4/79 18 
 

 

هاي اجرايي كل كشور شفافیت اعتبارات مربوط به جبران خدمت دستگاه 1399در اليحه بودجه سال ـ 

گانه هفت هاي اجرايي را به تفكیك فصولكه اعتبارات دستگاه 1-7زيرا جدول  ،كشور كاهش يافته است

 1399ل كرد از جداول بودجه در اليحه سامشخص مي)ازجمله اعتبار جبران خدمت كاركنان( اي هزينه

 حذف شده است. 

 ؛انددهشارزيابي  1399اليحه بودجه  يهاتبصرهموضوعاتي كه در رابطه با ترين مهمدر اين گزارش ـ 

هاي مديره و مديرعاملي شركتتئممنوعیت عضويت مقامات و مديران در هیبر مباحثي همچون مشتمل

موضوع )، سقف معافیت مالیاتي («2»تبصره  «ـه»بند « 2»جزء ومي غیردولتي )دولتي و نهادهاي عم

حقوق سازي ، متناسب«12»تبصره  «الف»خدمت )موضوع بند ، افزايش حقوق و پاداش پايان(«6»تبصره 

نیروي  ساماندهيو ( «20»)تبصره بر عملكرد ريزي مبتني، بودجه(«12»تبصره  «ب»)بند  بازنشستگان

 باشد. مي («12»انساني و ايجاد انضباط مالي )تبصره 

 شنهادپی «12» تبصره به الحاق براي احكامي دولت جاري هايهزينه كاهش هدف با حاضر گزارش در ـ

 است. شده
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 گزارش چارچوب

 است: شده تهیه مستقل بخش سه در حاضر گزارش

 اجتماعي( )رفاه ششم و كاركنان( خدمت )جبران اول فصول به مربوط اعتبارات اول بخش در

 بررسي و تحلیل شده است.

 كاركنان خدمت جبران حوزه به مربوط بودجه اليحه واحدهماده هايتبصره ارزيابي به ،دوم بخش

  پردازد.مي

 و توسعه ششم برنامه قانون با 1399 سال بودجه اليحه همسويي بررسي به سوم بخش درنهايت

  است. پرداخته كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون

 

  اجتماعي( )رفاه ششم و كاركنان( خدمت )جبران اول فصول اعتبارات ـ اول بخش

 اعتبارات فصل اول )جبران خدمت كاركنان( .1-1

 سال به نسبت رشد درصد 2/4 با )جاري( ايهزينه اعتبارات كشور كل 1399 سال بودجه اليحه در

 كه است حالي در اين است. رسیده ريال میلیارد هزار 3.672 به ريال میلیارد هزار 3.523 رقم از 1398

 هزار 1.134 به 1398 سال ريال میلیارد هزار 975 از رشد درصد 2/16 با خدمت جبران فصل اعتبار

 هايدستگاه كاركنان خدمت جبران اعتبار روند ،2 جدول .است يافته افزايش 1399 سال در ريال میلیارد

 دهد.مي نشان 1399 تا 1389 هايسال طي را عمومي بودجه در اجرايي
 

 ريال( )میلیارد   دولت عمومي بودجه در كاركنان خدمات جبران .2 جدول         

 بودجه قانون سال
 اصالحيه

 بودجه متمم يا

 كل جمع

 ساليانه اعتبار

 به نسبت رشد

 )درصد( قبل سال

1389 228.285 21.000 249.285 4/9 

1390 278.955 - 278.955 9/11 

1391 313.742 - 313.742 5/12 

1392 538.022 - 538.022 5/71* 

1393 651.518 - 651.518 21 

1394 649.511 - 649.511 3/0-* 

1395 811.990 - 811.990 25 

1396 973.668 - 973.668 9/19 

1397 737.254 - 737.254 2/24- 

1398 952.288 - 952.288 1/29 

 16.2 1.134.366 - 1.134.366 1399اليحه 

 صندوق پوشش تحت افراد بازنشستگي حقوق به مربوط اعتبار جاييهجاب جهت به 1394 سال اعتبار منفي رشد و 1392 سال منطقيغیر رشد 

  است. 1394 سال در آن مجدد بازگشت و 1392 سال در خدمات جبران فصل به اجتماعي رفاه فصل از كشوري بازنشستگي
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 (خدمت)جبران  اول فصل اعتبارات بر تحليلي. 1-2

كه از محل  بودهنحوي در ايران بهحوزه جبران خدمت كاركنان ساختار بودجه طي سالیان گذشته 

هاي ها، استفاده از كاالها و خدمات و رفاه اجتماعي نیز براي هزينهاعتبارات ساير فصول نظیر ساير هزينه

ها براي جبران سهم قابل توجهي از اعتبارات فصل ساير هزينهدر اين میان  .دشميپرسنلي استفاده 

هاي غیرمستمر كاركنان حال پرداختدر عین و انتظامي و امنیتي  ،خدمت كاركنان نهادهاي نظامي

 شد.ميهزينه  ...العاده كارايي وقكاري، فو كار، اياب و ذهاب، حق مأموريت، نوبتدولت نظیر اضافه

همچنین از محل اعتبارات مربوط به استفاده از كاالها و خدمات براي پرداخت حقوق كاركنان شركتي 

هاي ین بخشي از اعتبارات فصل رفاه اجتماعي نیز براي هزينهو قراردادي كار معین و موارد مشابه و همچن

 . گرديدميهزينه  1پرسنلي

بران همچنان تداوم يافته است و ساختار حوزه جنیز  1399اليحه بودجه سال اين ساختار در 

دولت  االت نظیر اينكهؤترين سهمانند سنوات گذشته به اصليخدمت كاركنان در اليحه امسال نیز 

دهد. كند، پاسخ نميدهد يا هزينه ميانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزاياي كاركنان تخصیص ميیسال

به تبع آن  و 1397دهد، بلكه به جهت تغییراتي كه در قانون بودجه سال تنها اين سؤال را پاسخ نمينه

 1396 ست. تا سالصورت پذيرفته است بر اين عدم شفافیت افزوده شده ا 1399و  1398بودجه سنوات 

ها براي تگاهنحوي بود كه در ستوني به نام حقوق و مزاياي مستمر، اعتبار دسبودجه به 7ساختار جدول 

ها در ستوني به نام شد و مابقي اعتبار مربوط به جبران خدمت كاركنان دستگاهاين منظور مشخص مي

ان اياي مستمر حذف و ستون جبرستون حقوق و مز 1397شد. از قانون بودجه سال ساير منظور مي

ود با بكه درواقع همان ستون حقوق و مزاياي مستمر در سنوات قبل د شخدمت كاركنان جايگزين آن 

نظور جبران خدمت كه در سرجمع اعتبار فصل اول )جبران خدمت( م اين تفاوت كه بخشي از اعتبار

فزود. در سال امر بر عدم شفافیت بودجه ا ها( منتقل شد كه اينشد به اعتبار فصل هفتم )ساير هزينهمي

هاي اجرايي اي دستگاه)اعتبارات هزينه 1-7اعتبار جبران خدمت كاركنان تحت عنوان جدول  1398

نیز  كل كشور اين جدول 1399سفانه در اليحه بودجه سال أبرحسب فصول هزينه( درج گرديد كه مت

ست. اهاي اجرايي نامشخص ن به تفكیك دستگاهاعتبار مربوط به جبران خدمت كاركنا حذف و عمالً

شود، ده ميكه هر سال بر آن افزو جبران خدمت كاركنانحوزه در ساختار بودجه  مديآو ناكار ضعفاين 

ي ظام آمارنتنیدگي آن و فقدان هاي استخدامي كاركنان دولت و درهمدر كنار عواملي همچون تنوع گونه

اين حوزه  ناپذير بودن و عدم شفافیت را در بودجههاي نظارتزمینه ،نیروي انساني در دولت دقیق از

 همراه داشته است.به

                                                 
هاي مربوط به بيمه و هاي پرسنلي در اين گزارش حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر پرداختي و هزينهمنظور از هزينه .1

و موسسات ها هاي پرسنلي شاغلين وزارتخانههاي مربوط به اياب و ذهاب و تغذيه و ساير هزينهدرمان بازنشستگي و هزينه
 هاي دولتي و شاغلين نهادهاي نظامي و انتظامي است.و سازمان
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دمت خبا توجه به توضیحات فوق و نبود امكان تخمین دقیق میزان اعتبارات مربوط به جبران 

هاي اجرايي هاي پرسنلي شاغلین دستگاهتوان برآوردي از هزينهكاركنان، براساس برخي مفروضات مي

 1398 انجام داد كه البته چندان قابل اتكا نیست. براساس اين مفروضات در سال 1399راي سال ب

ها، مؤسسات و هاي پرسنلي وزارتخانهمیلیارد ريال براي پرداخت هزينه 1.842.152اعتباري معادل 

 1399ال سهاي دولتي و نهادهاي نظامي و انتظامي و امنیتي در نظر گرفته شده است كه براي سازمان

از دهد. درصدي را نشان مي 99/8میلیارد ريال افزايش يافته است كه رشدي  2.007.691به حدود 

سبت در )اين ندرصد بوده است  7/54اي )جاري( كشور معادل سهم اين حوزه از اعتبارات هزينهطرفي 

هاي پرسنلي هزينه و بنابراين شاهد افزايش سهم اعتبار مربوط بهبوده است(  2/52سال گذشته معادل 

هاي كاهش هاي پرسنلي با توجه به سیاستاي هستیم. اين میزان افزايش در هزينهدر اعتبارات هزينه

ريق توسعه طارائه خدمات از  اندازه دولت )حذف، كاهش يا ادغام تشكیالت غیرضرور و موازي( و سیاست

سازي هاي منطقيدر پیشبرد سیاست و نشان از اين دارد كه دولت دولت الكترونیك قابل تأمل است

اري برنامه كلي اصالحات ساخت»گفته در هاي پیشسیاست است كه گفتني .خود توفیقي نداشته است

ها در ههاي اجرايي، تشكیل كمیته بازبیني هزينتحت عناويني همچون اصالح ساختار دستگاه« بودجه

      جهت اصالح ساختار بدنه دولت و توسعه دولت الكترونیك نیز مورد تأكید قرار گرفته است.

ر را اي دولت طي سنوات اخیسنلي از سرجمع اعتبارات هزينههاي پرسهم اعتبار هزينه 3جدول 

 دهد. نشان مي
 

  1389-1399 هايسال طي دولت عمومي هايهزينه در پرسنلي هايهزينه اعتبار سهم .3 جدول
 ريال( )میلیارد

 سال

 هايهزينه

 عمومي

  دولت

(1) 

 درصد

 رشد

(2) 

 اول فصل اعتبار

 خدمت )جبران

 (3) كاركنان(

 اضافه

 از شود:مي

 ساير محل

  فصول

(4) 

 شود:مي كسر

 جبران اعتبار

 بنياد خدمت

 امور و شهيد

 (5) ايثارگران

 (6) كل جمع

 درصد

 به افزايش

 نسبت

  قبل سال

(7) 

 به نسبت سهم

 سرجمع

 هايهزينه

  دولت عمومي

(8) 

1389 732.909 3/28 228.285 65.977 - 294.262 8/5 1/40 

1390 897.921 5/22 278.955 81.707 - 360.662 5/22 1/40 

1391 1.010.713 5/12 317.575 98.393 - 415.968 3/15 1/41 

1392 1.281.318 7/26 538022 92.425 156.871 473.576 8/13 9/36 

1393 1.493.325 5/16 651.518 110.169 182.684 579.003 2/22 7/38 

1394 1.747.228 17 649.511 165.540 83.809 727.219 5/25 8/43 

1395 2.137.628 3/22 811.990 218.125 97.949 932.166 2/28 6/43 

1396 2.538.193 7/18 973.668 256.380 112.540 1.117.342 8/19 02/44 

1397 2.939.947 8/15 737.254 852.597 86.600 1.503.251 * 5/34 1/51 

1398  3.523.759 8/19 975.462 966.690 100.000 1.842.152 * 7/22 2/52 

1399 3.672.319 2/4 1.134.366 1.015.662 142.337 2.007.691* 99/8 7/54 
 تماعي مبنا قرار گرفته است. درصد اعتبار فصول استفاده از كاالها و خدمات و رفاه اج 20ها )هفتم( و درصد اعتبار فصل ساير هزينه 80جبران خدمت و اعتبار  *
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 فصل ششم )رفاه اجتماعي( اعتبارات  .1-3

 گيبازنشست صندوق پوشش تحت بازنشستگان به حقوق پرداخت بابت دولت كمك به مربوط اعتبار   

 هزار 455 به 1398 سال در ريال میلیارد هزار 318 از كل كشور  1399بودجه سال  اليحه در كشوري

 شكريل بازنشستگان حقوق اعتبار. است داشته درصدي 43 رشدي كه است داشته افزايش ريال میلیارد

 را شدر درصد 64نیز  كشور كل 1399 سال بودجه اليحه در مسلح( نیروهاي اجتماعي تأمین )سازمان

 يافته فزايشا ريال میلیارد هزار 232 به ريال میلیارد هزار 141 از و دهدمي نشان 1398 سال به نسبت

 1399در سال  هزار میلیارد ريال 40هزار میلیارد ريال به  30كمك دولت به صندوق فوالد نیز از . است

 افزايش يافته است. 

ال قانون برنامه ششم توسعه در س( 30) )ماده بازنشستگان حقوق سازيمتناسب براي همچنین

 شتهگذ سال به نسبت كه است شده داده تخصیص ريال میلیارد هزار 40 معادل اعتبارينیز  (1399

 . نیستیمرا شاهد  تغییري

هاي بازنشستگي در هزار میلیارد ريال براي كمك به صندوق 767در مجموع دولت اعتباري معادل 

  . اي( در نظر گرفته استدرصد اعتبارات هزينه 9/20كل كشور )معادل  1399اليحه بودجه سال 

 ريال دمیلیار هزار 184 مبلغ شهید بنیاد ايهزينه اعتبارات سرجمع 1399 سال بودجه اليحه در

 رصدد 4/32 معادل رشدي از ريال( میلیارد هزار 139) 1397 سال قانون به نسبت كه شده برآورد

 اشتغال التح جانبازان حقوق پرداخت به مربوط سهمجمع اعتبارات اين نهاد سراز  است. بوده برخوردار

 1398 الس به نسبت كه است شده برآورد ريال میلیارد هزار 141 معادل 1399 سال در شهدا والدين و

  دهد.مي نشان را درصدي 41 رشدي ريال( میلیارد هزار 100)

 

 اعتبارات فصل ششم )رفاه اجتماعي(  تحليلي بر .4-1

ريال  هزار میلیارد 909اعتباري معادل  1399اليحه بودجه سال  در شوديكه مشاهده م گونههمان

شوري، اي( صرفاً براي كمك به پرداخت حقوق بازنشستگان سه صندوق كدرصد اعتبارات هزينه 7/24)

اعتبار سال  جانبازان حالت اشتغال و والدين شهدا هزينه خواهد شد كه در مقايسه با ،يفوالد و لشكر

 درصدي هستیم.  44ارد ريال( شاهد افزايشي هزار میلی 629) 1398

 رسد اين ميزان افزايش غيرمتعارف ناشي از سه عامل زير است:نظر ميبه

 حسابرسي بدهي ديهأت بابت ريال میلیارد هزار 90 معادل اعتباري 1398در قانون بودجه سال  ـ اول

 نیروهاي اجتماعي مینأت سازمان ريال میلیارد هزار 50)كشوري و لشكري  صندوق دو به دولت شده

اگر فرض را  است. شده گرفته نظر در كشوري( بازنشستگي صندوق نیز ريال میلیارد هزار 40 و مسلح

ديه بدهي در نظر گرفته است )كه در أدولت بابت ت 1399قرار دهیم كه به همین میزان در سال  اين بر
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ي اين دو سازمان درج گردد( میزان اعتبار كمك هاتحت همین عنوان در برنامه اين صورت بايد مشخصاً

مین اجتماعي نیروهاي أدرصد رشد و صندوق ت 30به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري 

 درصد رشد را شاهد خواهد بود.   29مسلح 

 1398 نسبت سال به 1399بگیران اين دو صندوق در سال افزايش تعداد بازنشستگان و مستمري ـ دوم

ر سازمان نفر افزايش يافته است و د 1.580.000نفر به  1.490.000در صندوق بازنشستگي از عدد كه 

 نفر افزايش يافته است. 740.000نفر به  724.000مین اجتماعي نیروهاي مسلح از عدد أت

ه )سه سازي حقوق و مستمري بازنشستگان در سنوات گذشتاعتبار مورد نیاز ناشي از متناسب ـ سوم

هاي پايداري را به اين هزينه قانون برنامه( كه طبیعتاً« 30»سال اول برنامه ششم توسعه موضوع ماده 

 دو صندوق تحمیل كرده است. 

 ازانجانب حقوق و لشكري و كشوري بازنشستگان مستمري و حقوق به مربوط اعتبارات سهم 4 جدول 

 عمومي هايهزينه سرجمع در 1392-1399 هايسال طي را شهدا والدين مستمري و اشتغال حالت

 دهد.مي نشان دولت

 

 اشتغال حالت جانبازان ولشكري  و كشوري بازنشستگان حقوق اعتبار سهم .4 دولج

 ريال( )میلیارد      1392-1399 هايسال طي ايهزينه اعتبارات در شهدا والدين و

 سال

 يهانهيهز

 يعموم

 دولت

(1) 

 اديبن اعتبار

 امور و ديشه

 ثارگرانيا

(2) 

 صندوق

 يبازنشستگ

 (3) يكشور

 نيتأم سازمان

 يروهاين ياجتماع

 (4) مسلح

 صندوق

 فوالد

 يسازمتناسب

 ماده موضوع

 برنامه( 30)

 ششم

 كل جمع

(5) 

 درصد

 به افزايش

 نسبت

 قبل سال

(6) 

 به نسبت

 سرجمع

 هايهزينه

 دولت عمومي

(7) 

1392 1.281.318 46.036 83.303 64.944 - - 194.283 - 1/15 

1393 1.493.325 51.948 92.465 74.531 - - 218.944 6/12 6/14 

1394 1.747.228 67.568 109.170 105.213 - - 279.7807/27 16 

1395 2.137.628 72.118 165.646 147.930 - - 385.694 1/24 18 

1396 2.538.193 78.887 180.774 152.583 - - 412.244 8/6 4/17 

1397 2.939.947 86.601 220.340 94.600 30.000 20.000 451.541 5/9 3/15 

1398 3.523.759 100.081 318.360* 141.000** 30.000 40.000 629.441 3/39 8/17 

1399 3.672.319 141.637 455.791 232.166 40.000 40.000 909.594 5/44 7/24 

 دلیلبه 1397 سال در شهدا والدين و اشتغال حالت جانبازان ولشكري  و كشوري بازنشستگان حقوق اعتبار كم رشد علت :اتتوضيح

 است. بوده بازنشستگي هايصندوق به دولت شده حسابرسي هايبدهي تسويه بابت ريال میلیارد هزار 90 مبلغ كسر

بارات آنان هاي دولت به اين دو صندوق نامشخص است و در اعتمیزان اعتبار تسويه بدهي 1399، در سال 1398و  1397هاي برخالف سال

 )برحسب برنامه( مشخص نشده است و لذا در سرجمع اعتبارات مربوط به كمك دولت به اين دو صندوق منظور شده است. 

 كشوري بازنشستگي قصندو به دولت شده حسابرسي هايبدهي تسويه بابت كشوري بازنشستگي صندوق ايهزينه اعتبارات سرجمع از ريال میلیارد هزار 40 مبلغ *

  ست.ا شده كسر كشوري بگیرانمستمري و بگیرانوظیفه بازنشستگان، مزاياي و حقوق پرداخت به كمك برنامه رقم از كه است شده گرفته نظر در

 به دولت شده حسابرسي هايبدهي تسويه بابت مسلح نیروهاي اجتماعي تأمین سازمان ايهزينه اعتبارات سرجمع از ريال میلیارد هزار 50 مبلغ **

 بگیرانمستمري و بگیرانوظیفه بازنشستگان، مزاياي و حقوق پرداخت به كمك برنامه رقم از كه است شده گرفته نظر درلشكري  بازنشستگي صندوق

  است. شده كسرلشكري 
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ق پرداخت حقوكمك به اي صرف آنچه مشهود است آنكه هرساله سهم بیشتري از اعتبارات هزينه

خیر، بازنشستگان كشوري و لشكري خواهد شد كه با توجه به كسري شديد منابع در بودجه سنوات ا

زيرا  ،ازدپذير با مشكالت جدي مواجه سهاي آسیبه خدمات حمايتي و گروهئتواند دولت را در ارامي

وط به معناي كاهش اعتبارات مربهاي بازنشستگي از اعتبارات رفاه اجتماعي بهافزايش سهم صندوق

 هاي نیازمند جامعه است. خدمات حمايتي و اجتماعي دولت به گروه

 

  كرد؟ بايد چه .1-5

در قوانین بودجه  يانهيهز اعتبارات از بازنشستگان و نیشاغل حقوق به مربوط بررسي روند اعتبارات

اعم از  اي براي پرداخت حقوقسهم بیشتري از اعتبارات هزينه هرسالهسنواتي نشان از آن دارد كه 

 يجار يهانهيهز كه معناست آن به نيا و شودهاي اجرايي هزينه ميشاغلین و بازنشستگان دستگاه

 هرسالههاي بازنشستگي و اداره صندوق (يدولت سساتؤم و هاوزارتخانه)شامل  كشور يادار نظام اداره

 تحقق گريد يازسو و كشور يادار نظام يكل يهااستیس تحقق عدم از نشان نيا و رو به افزايش است

  (( دارد.28) ماده «الف» بند جمله)از توسعه ششم برنامه قانون احكام

شاغلین، اي صرف پرداخت حقوق میزان اعتباري كه از سرجمع اعتبارات هزينه 5جدول 

 .شود را به تصوير كشیده استمي و  بنیاد شهید لشكري ،بگیران كشوريبازنشستگان و مستمري

 

 هاي اجرايي كشوربازنشستگان دستگاهو مربوط به حقوق شاغلين  اعتباراتخالصه  .5 جدول
 )میلیارد ريال( 

 سال
اعتبارات 

 ايهزينه

هاي هزينه

 پرسنلي

حقوق 

بازنشستگان و 

 بنياد شهيد

 جمع كل

سهم از 

اعتبارات 

 ايهزينه

رشد به 

نسبت 

 سال قبل

1397 2.939.947 1.414.956 451.541 1.866.497 4/63 22 

1398 3.523.759 1.842.152 629.441 2.471.593 70 4/32 

1399 3.672.319 2.007.691 909.594 2.917.285 4/79 18 

 

 براي ريال میلیارد 2.007.691 معادل اعتباري 1399 سال براي شودمي مشاهده كه گونههمان

 و كشوري بازنشستگان حقوق براي نیز ريال میلیارد 909.594 معادل اعتباري و پرسنلي هايهزينه

 2.917.285 حدود آن مجموع كه شد خواهد هزينه شهدا والدين و اشتغال حالت جانبازان و لشكري

 همراه 1رشد درصد 18 با ريال( میلیارد 2.471.593) 1398 سال نسبت به كه شد خواهد ريال میلیارد

 بازنشستگان و شاغلین حقوق براي صرفاً كشور ايهزينه اعتبارات از درصد 4/79 حدود درواقع است. بوده

                                                 
دیه بدهی حسابرسی شده به دو أهزار ميليارد ریال برای ت 90اعتباری معادل  1398گونه که بيان شد دولت در سال همان .1

این رقم  1399بودجه سال ری در نظر گرفته بود که در محاسبات فوق منظور نشده است. در الیحه كصندوق کشوری و لش
کسر نمایيم آنگاه رشد اعتبارات مربوط به حقوق  1399قابل ردیابی نيست. در صورتی که این رقم را از سرجمع اعتبارات سال 

 درصد خواهد بود. 20درصد معادل  8/23جای به 1398بگيران بنياد شهيد به نسبت سال شاغلين و بازنشستگان و مستمری
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 70 معادل 1398 سال در ايهزينه اعتبارات از بازنشستگان و شاغلین حقوق سهم شد. خواهد هزينه

 مزايا و حقوق پرداخت براي نیز اختصاصي درآمدهاي محل از كه است حالي در اين .است بوده درصد

 عمومي خدمات كیفیت و یتكمّ بر دهد،مي افزايش را پرسنلي هايهزينه اينكه برعالوه كه شودمي هزينه

است اعتبارات  گفتني .شودمي نیز هاپرداخت در عدالتيبي و تبعیض موجبو  گذاردمي منفي اثر دولت

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را نیز بايد هاي دولتي، بانكهاي پرسنلي شركتمربوط به هزينه

كه ازجمله نقاط  قابل رديابي نیست اين ارقام در ساختار بودجه كشور البته به اين ارقام اضافه كرد كه

 شود.ضعف جدي بودجه سنواتي كشور در اين زمینه تلقي مي

 قانون ويژهبه عمومي قوانین شمول از اجراييهاي دستگاه از بیشتري تعداد هرساله حال همین رد

 شفافیت كاهش برعالوه نیز امر اين كه شوندمي خارج عمومي محاسبات قانون و كشوري خدمات مديريت

 روجخ تمايل اصلي عوامل از يكي دهدمي نشان هابررسي .شودمي نیز آن افزايش موجب ،هاهزينه در

 اجراييهاي دستگاه از دسته آن خصوصبه كشوري خدمات مديريت قانون شمول از اجراييهاي دستگاه

 قرار خاص استخدامي و اداري مقررات و ضوابط تابع كه است اين برخوردارند بیشتري مالي توان از كه

 استفاده با مي،عمو اعتبارات جذب توان و اختصاصي درآمدهاي اختیار، در مالي منابع به اتكا با و گیرند

  كنند. پرداخت مزايا و حقوق خود كارمندان به قانونيشبه حتي و قانوني سازوكارهاي از

 در خصوصبه مشكل اين بروز قبال در گذشته هايسال در مجريه قوه نظارت فقدان و توجهيكم

 و انینقو تابع دولتي هايسازمان و غیردولتي عمومي نهادهاي و سساتؤم دولتي، هايشركت با رابطه

 نظام ئلمسا و مشكالت دهدمي نشان كه دارد وجود زيادي شواهد است. مشهود كامالً نیز خاص مقررات

 كاالها یتكیف افزايش، ايفزاينده طوربه كشور در عمومي هايهزينه كه است شده موجب ايران در اداري

 دستهب كُندي سرعت با و شوند عرضه مردم به باال هزينه با حال عین در و كاهش عمومي خدمات و

  برسند. مردم

 خدمات ارائه از اطمینان براي كاركنان خدمت جبران به مربوط هايهزينه مؤثر مديريت بنابراين

 براي صحیح ريزيبرنامه مستلزم امر اين رسد.مي نظربه مهم بسیار منابع عادالنه تخصیص و مطلوب

 هاي موجودمدل براساس است. كاركنان خدمت جبران به مربوط اعتبارات بخش در مناسب مالي تأمین

 ايجاد و توانمند نیروهاي حفظ و جذب تا باشد رقابتي بايد كاركنان خدمت جبران براي ريزيبودجه

 براي مناسب تركیب و سطح تا باشد پذيرانعطاف همچنین و شود میسرآنها  در بهتر عملكرد براي انگیزه

 اهداف اين تحقق است بديهي گیرد. نظر در تكنولوژيكي و شناختيجمعیت تحوالت به توجه با را اشتغال

 از متأثر كشور پرداخت نظام در شفافیت زيرا ،است كشور ريزيبودجه نظام در شفافیت ايجاد مستلزم

 به نیل منظوربه .است پرداخت نظام با مرتبط قانوني احكام تحقق نیازپیش و كشور ريزيبودجه نظام

 شیوه شامل شفافیت به معطوف مختلف هايحوزه در متعددي هايرويه يا استانداردها مالي، شفافیت

 يا استانداردها اين شود.مي اعمال يا شده تدوين سنجش شیوه و افشا شیوه نظارت، شیوه حسابداري،
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 موارد بروز از عمومي، بخش مديريت در شفافیت كردن سیستمي و يكدست ضمن كنندمي تالش هارويه

 و حقوق از اعم هادريافتي جريان» ماننديندهايي افر شودمي تالش روينااز كنند. پیشگیري نیز فسادزا

 داخل به عمومي بخش بیرون از افراد جاييهجاب شیوه» ،«متصديان دارايي و اموال» ،«غیره و دستمزد

 گريالبي نحوه» ،«نفعذي افراد سازيتصمیم نحوه» ،«رسانمنفعت اطالعات توزيع نحوه» ،«بالعكس و آن

 بخش، يك در شفافیت ايجاد شود. شفاف و شده مندنظام عمومي بخش در و... «قوانین تصويب براي

 فساد هايزمینه انتقال به است ممكن ها،دارايي مثالً ها،حوزه ساير در ماندن مسكوت و هادريافتي مثالً

 و مربوطه مقررات و قوانین و عمومي بخش ساختار يافتگيتوسعه میزان به بسته كشورها شود. منجر

 بر كنند.مي عمومي بخش در هادريافتي سازيشفاف به اقدام مربوطه، ستانيمالیات و مالي يندهايافر

 ريزي،بودجه )ازجمله پرداخت نظام با مرتبط نظامات ساير كارآمدي ايجاد زمینه دربايد  اساس همین

 جاري هايهزينه كاهش زمینه در پذيرد. صورت الزم اقدامات و...( پاسخگويي و شفافیت ستاني،مالیات

 كشور متولیان ازسوي الزم تصمیمات بايد نیز كشور( در تحريم شرايط به توجه )با اجراييهاي دستگاه

 اگرچه و.... خدمت ضمن آموزش هايدوره سمینارها، ها،همايش برگزاري نظیر هاييهزينه پذيرد. صورت

 كشور اجراييهاي دستگاه در را جوييصرفه فرهنگ تواندمي اما ،نباشد توجهي قابل ارقام است ممكن

  كند. حاكم

 امر اين و است افزايش حال در سال هر نیز عمومي بودجه به بازنشستگي هايصندوق وابستگي

 اين در موجود هايشاخص و آمارها كلیه 1.دهدنمي قرار گیرندگانتصمیم روي پیش را خوبي اندازچشم

 اجتماعيتأمین  سازمان حتي است. افزايش حال در سال هر وابستگي اين كه دارد آن از نشان زمینه

 پرداخت عدم صورت در و نیستمستثنا  قاعده اين از نیز غیردولتي عمومي نهاد يا سسهؤم يك عنوانبه

 اصالحات عدم و صندوق اين قبال در قانوني تعهدات ايفاي عدم صندوق، اين به دولت هايبدهي

 عنوانبه صندوق اين ،بازنشستگي به مربوط قوانین و صندوق با رابطه در سیستماتیك و پارامتريك

 صورتبه را میلیون 17 حدود كه بازنشستگي و درمان بیمه خدمات كنندهعرضه سازمان ترينبزرگ

 بودجه به دارد، خود درمان پوشش تحت را نفر میلیون 42 به نزديك و بازنشستگي پوشش تحت مستقیم

 روايناز داد. خواهد قرار بحراني شرايط در را كشور ايپديده چنین بروز شد. خواهد وابسته كشور عمومي

 كار دستور در بايد نیز بازنشستگي هايصندوق به مربوط مشكالت حل براي الزم راهكارهاي اتخاذ

  گیرد. قرار كشور گیرندگانتصمیم

  

                                                 
 هاي بازنشستگي در گزارشي مستقل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.صندوق. وضعيت 1
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 كاركنان خدمت جبران حوزه به مربوط احكام ارزيابي ـ دوم بخش

ممنوعیت عضويت مباحثي همچون  براند مشتملارزيابي شده از گزارش كه در اين بخش هاييتبصره ترينمهم

بند « 2»جزء ) و نهادهاي عمومي غیردولتيهاي دولتي مديره و مديرعاملي شركتتئمقامات و مديران در هی

خدمت )موضوع ، افزايش حقوق و پاداش پايان(«6»، سقف معافیت مالیاتي )موضوع تبصره («2»تبصره  «ـه»

بر ريزي مبتني، بودجه(«12»تبصره  «ب»)بند  حقوق بازنشستگانسازي متناسب، «12»تبصره  «الف»بند 

در  اينكه ضمن باشد.مي («21»ساماندهي نیروي انساني و ايجاد انضباط مالي )تبصره و ( «20»)تبصره عملكرد 

  است. شده پیشنهاد «12» تبصره به الحاق براي دولت هايهزينه كاهش هدف با ايتبصرهاين بخش 

 

 «2»تبصره  «ـه»بند  .1

 1399بودجه اليحه « 2»تبصره « ـه»بند « 2»جزء  1398قانون بودجه « 2»تبصره « ـه»بند 

قانون ( 71) زمان مقامات موضوع مادهعضويت همـ 

و معاونان و  8/7/1386مديريت خدمات كشوري مصوب 

قانون ( 5) ي موضوع مادهيهاي اجرادستگاه مديران

قانون محاسبات ( 5) مديريت خدمات كشوري و ماده

 عمومي كشور و همچنین كاركنان شاغل در كلیه

در مديريت عاملي و ساير و كارشناسي هاي مديريتي پست

هاي شركت مديرهتئعضويت هیو هاي اجرايي مديريت

ها اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي و سازمان

ممنوع  هازيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه

ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور . است

حكم و مسئولیت بررسي و نظارت بر اجراي اين 

 هاي قانوني مربوطه را دارند.پیگیري

قانون مديريت ( 71) زمان مقامات موضوع مادهعضويت هم

 و معاونان و مديران 8/7/1386خدمات كشوري مصوب 

قانون مديريت خدمات ( 5) ي موضوع مادهيهاي اجرادستگاه

قانون محاسبات عمومي كشور و همچنین ( 5) كشوري و ماده

هاي مديريتي در عضويت پست كلیهكاركنان شاغل در 

هاي اجرايي مديريت عاملي و ساير مديريت مديره،تئهی

ها اعم هاي دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي و سازمانشركت

 .ممنوع است هااز زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه

هاي ها و شركتهاي دولتي و سازمانها و شركتسازمان

سسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ؤم به وابسته

 قانوني آنها، اشخاص موجب اساسنامهبه كه هاشهرداري

مديره هستند از شمول اين تئموضوع اين جزء، عضو هي

 .باشندمي امستثن حكم

 

 ارزيابي 

 بوده است:شرح زير بهتغییراتي شامل  1398بیني شده در قانون بودجه پیشاين حكم نسبت به حكم 

سسات و نهادهاي ؤم به هاي وابستهها و شركتهاي دولتي و سازمانها و شركتسازمان» اول اينكه:تغییر 

مديره تئموضوع اين جزء، عضو هی قانوني آنها، اشخاص موجب اساسنامهبه كه هاعمومي غیردولتي و شهرداري

شود و قابل تأيید مثبت ارزيابي مي تغییر صورت گرفته در اين بند «.اندشده امستثن هستند از شمول اين حكم

مديريت  مديره،تئدر عضويت هیكند كه موجب قانون، وظیفه افراد ايجاب ميچراكه در برخي موارد به ؛است

اين موضوع در قانون  .باشند هاي دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتيهاي اجرايي شركتعاملي و ساير مديريت

 شده است.  ديده 1399بودجه سال گذشته مغفول واقع شده بود و در اليحه سال 
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ارت بر ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور كه مسئولیت بررسي و نظ» تغییر دوم اينكه:

كه «شده است اند از انتهاي اين حكم حذفهاي قانوني مربوطه را برعهده داشتهاجراي اين حكم و پیگیري

 الزم است به انتهاي حكم افزوده شود.

  

 پيشنهاد

 شود: اضافه 1399اليحه بودجه  « 2»تبصره « ه»بند « 2»جزء به انتهاي  متناين شود پیشنهاد مي

هاي مذكور ممنوع ها و شركتپرداخت هر نوع وجه به اين قبيل اشخاص ازسوي سازمان

كل كشور مسئوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي است. 

 هاي قانوني مربوطه را دارند.حكم و پيگيري

 

 بودجه اليحه «6» تبصره «الف» بند. 2

 1398 بودجه اليحه «6» تبصره «الف» بند 1398 بودجه قانون «6» تبصره «الف» بند

قانون ( 84) سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده (الف

و اصالحات بعدي  4/12/1366مستقیم مصوب هاي مالیات

 انه مبلغ سیصدوسي میلیونیسال 1398آن در سال 

كل درآمد  شود. نرخ مالیات برتعیین مي (330.000.000)

كاركنان دولتي و غیردولتي اعم از حقوق و مزاياي 

  (86) ماده «2» و «1» هاياستثناي تبصره)به العادهفوق

ت اصالحات بعدي آن و با رعاي هاي مستقیم وقانون مالیات

اي اي از مقررات مربوط به اعضقانون اصالح پاره( 5) ماده

با اصالحات و الحاقات  16/12/1368ت علمي مصوب ئهی

ونیم برابر آن بعدي و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك

 و نسبت به مازاد( %10) درصد انه دهیمشمول مالیات سال

ه انیم برابر آن مشمول مالیات سالونیم برابر تا دوونیيك

هار چو نسبت به مازاد دوونیم برابر تا ( %15) درصد پانزده

و ( %20) درصد انه بیستیبرابر آن مشمول مالیات سال

برابر مشمول مالیات  برابر تا شش نسبت به مازاد چهار

و نسبت به مازاد شش برابر  %(25) درصد وپنجبیست

باشد. میزان معافیت مالیاتي مي( %35) درصد وپنجسي

هاي قانون مالیات( 101) و (57) اشخاص موضوع مواد

 ونیلیوهشت موپنجاهستيمبلغ دوانه یمستقیم سال

 .شوديم نییتع الي( ر258.000.000)

هاي قانون مالیات( 84) سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده (الف

 و اصالحات بعدي آن در سال 4/12/1366مستقیم مصوب 

 (360.000.000)انه مبلغ سیصدوشصت میلیون یسال 1399

لتي كل درآمد كاركنان دو شـود. نرخ مالیات برريال تعیین مي

استثناي )به العادهو غیردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق

هاي مستقیم و قانون مالیات  (86) ماده «2» و «1» هايتبصره

اي از نون اصالح پارهقا( 5) اصالحات بعدي آن و با رعايت ماده

با  16/12/1368ت علمي مصوب ئمقررات مربوط به اعضاي هی

ا تاصالحات و الحاقات بعدي و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور 

 و( % 10) درصد انه دهیونیم برابر آن مشمول مالیات ساليك

الیات مونیم برابر تا دوونیم برابر آن مشمول نسبت به مازاد يك

ابر تا و نسبت به مازاد دوونیم بر( % 15) درصد انه پانزدهیسال

و ( %20) درصد انه بیستیچهار برابر آن مشمول مالیات سال

برابر مشمول مالیات  نسبت به مازاد چهار برابر تا شش

 وپنجو نسبت به مازاد شش برابر سي( %25) درصد وپنجبیست

باشد. میزان معافیت مالیاتي اشخاص موضوع مي( %35) درصد

 انه مبلغیهاي مستقیم سالقانون مالیات( 101) و( 57) مواد

ريال تعیین ( 288.000.000)هشت میلیون ووهشتاددويست

هاي مالياتي موضوع كه از معافيت اشخاصي. شودمي

هاي مستقيم قانون ماليات( 86ماده )« 1»تبصره 

قانون ( 84مند هستند مشمول معافيت ماده )بهره

 .اين بند نخواهند بود مذكور مطابق مقررات
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 ارزيابي 

هاي مالیات ( قانون84سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده ) 1399اليحه بودجه سال « 6»تبصره « الف»در بند 

 9ريال تعیین شده است كه  سیصدوشصت میلیونمبلغ و اصالحات بعدي آن  4/12/1366مستقیم مصوب 

زايش حقوق يا میزان اف 1399به نرخ تورم در سال  توجهبا نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.  درصد

عافیت نیز به درصد برآورد شده است( منطقي آن است كه اين م پانزده)كه اين میزان  1399كارمندان در سال 

لت در سال نسبت افزايش داده شود، در غیر اين صورت بخشي از افزايش حقوق فقیرترين اقشار كارمندان دو

واهد خداده خواهد شد( صرف پرداخت مالیات مذكور  1399در سال  1398علت نرخ تورم سال )كه به 1399

دهد از طريق دريافت عبارت ديگر دولت بخشي از وجهي را كه بابت افزايش حقوق به كاركنان خود ميشد. به

ترين اي بزرگ)و دارها را دارند كه اين اقدام درخصوص كاركناني كه كمترين دريافتي شودميمالیات استرداد 

 .رسان خواهد بودجامعه آماري هستند( بیشتر آسیب

 

 پيشنهاد

 حقوق يشافزا )معادل درصد پانزده 1399 سال براي بحث مورد مالیاتي معافیت میزان شودمي پیشنهاد

ال تعیین ري 380.000.000عبارت ديگر سقف معافیت مالیاتي به .يابد افزايش آتي( سال در كارمندان

 شود.

  

 اليحه بودجه« 9»تبصره « ن»بند . 3

 1399اليحه  «9»تبصره « ن»بند  1398قانون بودجه سال  

- 

صدور مجوز براي تأسیس مراكز و مؤسسات  1399در سال 

هاي اجرايي ممنوع است. پژوهشي دولتي جديد براي دستگاه

ور اداري و استخدامي كش هاي برنامه و بودجه كشور و سازمان

شت، هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداهمكاري وزارتخانهبا 

سسات ؤدرمان و آموزش پزشكي موظفند براساس عملكرد م

هاي اجرايي درخصوص ساماندهي )تمديد، پژوهشي دستگاه

 .ادغام و يا لغو مجوز( آنها اقدام كنند

 

 ارزيابي 

  .حكم پیشنهادي مورد تأيید است
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 1399اليحه بودجه  «10»تبصره « ب»بند . 4
 1399اليحه بودجه  «10»تبصره « ب»بند  1398قانون بودجه « 10»تبصره « ب»بند 

ي يهاي اجرادر مورد آراي حل اختالف مراجع بین دستگاه (ب

 ونهمسيو يكصدو( 134) وچهارموسيكه در اجراي اصول يكصد

صادر  قانون اساسي و يا در اجراي قوانین و مقررات مربوط( 139)

ربط از اجراي ي ذييشده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرا

تصمیم مرجع حل اختالف خودداري كند، با مستنكف يا 

مستنكفین در چارچوب قانون رسیدگي به تخلفات اداري مصوب 

بق شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابرخورد مي 7/9/1372

تاريخ وصول رأي از ماه  هجدهرأي مرجع مذكور كه حداكثر 

وطه را گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مرب

كند. نفع اضافه ميي ذييكسر و به اعتبارات دستگاه اجرا

هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به درخصوص شركت

ها و مؤسسات دولت، اجراي تكلیف مذكور از محل حساب شركت

 اراييده برعهده وزارت امور اقتصادي و انتفاعي يادشده نزد خزان

 .باشدداري كل كشور( مي)خزانه

ي يهاي اجرادر مورد آراي حل اختالف مراجع بین دستگاهب( 

 ونهمو يكصدوسي( 134) وچهارمسيوكه در اجراي اصول يكصد

صادر  قانون اساسي و يا در اجراي قوانین و مقررات مربوط( 139)

ربط از اجراي ي ذييدلیل دستگاه اجراشده است چنانچه به هر 

تصمیم مرجع حل اختالف خودداري كند، با مستنكف يا 

مستنكفین در چارچوب قانون رسیدگي به تخلفات اداري مصوب 

بق شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابرخورد مي 7/9/1372

ماه از تاريخ وصول رأي  رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده

وطه را از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربگذشته باشد، 

كند. نفع اضافه ميي ذييكسر و به اعتبارات دستگاه اجرا

هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به درخصوص شركت

ها و مؤسسات دولت، اجراي تكلیف مذكور از محل حساب شركت

 اراييو د انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي

 .باشدداري كل كشور( مي)خزانه
 

 ارزيابي 

 حكم پیشنهادي مورد تأيید است.
 

 بودجه اليحه «12» تبصره «الف» بند. 5

 1399اليحه بودجه « 12»تبصره « الف»بند  1398قانون بودجه « 12»تبصره « الف»بند 

بگیر از قبیل هاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروه. 1

طور كاركنان كشوري و لشكري و قضات بهت علمي، ئهی

نحوي گیرد بهجداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي

قانون مديريت خدمات ( 78) كه تفاوت تطبیق موضوع ماده

 . كشوري در حكم حقوق، بدون تغییر باقي بماند

 خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان پاداش پايان. 2

ي ضروري به كاركنان دولت هاخدمت و بخشي از هزينه

با اصالحات و الحاقات بعدي آن و  26/2/1375مصوب 

لیه هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كپاداش

قانون برنامه ششم ( 29) ي موضوع مادهيهاي اجرادستگاه

توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و 

برابر حداقل سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت 

قانون مديريت خدمات ( 76) حقوق و مزاياي موضوع ماده

سال خواهد  كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي

بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظیفه مالک محاسبه قرار 

گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت مي

ر اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غیرقانوني د

 .اموال عمومي است

بگیر از قبیل هاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروه. 1

طور ت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات بهئهی

نحوي گیرد بهجداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي

قانون مديريت خدمات ( 78) كه تفاوت تطبیق موضوع ماده

 .بماندكشوري در حكم حقوق، بدون تغییر باقي 

خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پاداش پايان. 2

هاي ضروري به كاركنان خدمت و بخشي از هزينهپايان

با اصالحات و الحاقات بعدي آن  26/2/1375دولت مصوب 

 هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنانو پاداش

 قانون برنامه( 29) ي موضوع مادهيهاي اجراكلیه دستگاه

توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و  ششم

سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل 

قانون مديريت خدمات ( 76) حقوق و مزاياي موضوع ماده

سال خواهد  كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي

بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظیفه مالک محاسبه قرار 

پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت گیرد. هرگونه مي

اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غیرقانوني در 

 .اموال عمومي است
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 ارزيابي

متفاوتي  مجلس شوراي اسالمي سازوكار 1398در قانون بودجه سال  انه حقوق:یافزايش سال ـ «1»جزء 

ساس آن كل كشور به تصويب رساند كه برا 1398قانون بودجه سال  «12»تبصره « ي»را در قالب بند 

افزايش حقوق  نرخم پلكاني نزولي بود تا از اين طريق سافزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان تابع مكانی

هاي كمتري برخوردار نحوي تعديل نمايد كه اقشاري كه از حقوقرا در مورد شاغلین و بازنشستگان به

ه تا چه میزان . اين سیاست فارغ از اينكمند شوندايش بیشتري بهرهباالتر از افز اقشار هستند نسبت به

اكان كل كشور مورد توجه دولت نبوده و كم 1399عملیاتي شد در اليحه بودجه سال  1398در سال 

س چنانچه مجلباشد. بگیر ميهاي مختلف حقوقدولت قائل به افزايش ضريب يكسان براي همه گروه

به تر هاي پايینهمچون سال گذشته در نظر داشته باشد كه نرخ افزايش حقوق گروهاي اسالمي شور

ر اين رابطه دمورد اصالح قرار گیرد. البته پیشنهادي « الف»بند الزم است  ،تعیین شود يبیشترمیزان 

در  د وبه جهت اشكاالت شكلي و ماهوي كه دار 1398قانون بودجه سال  «12»تبصره « ي»حكم بند 

نزولي  شود. در صورت دنبال كردن سیاست افزايش پلكانيكند توصیه نمياجرا مشكالتي را ايجاد مي

  ظیم شود.حكم مربوطه تنهاي اجرايي الزم بیني زمینهبا بررسي ابعاد مختلف موضوع و پیشالزم است 

ورد مشاهد نبوده و تغییري را  1398اين حكم نسبت به سال  :سقف پاداش پايان خدمت ـ «2»جزء 

 يید است. أت

 

 «12»تبصره «ب» بند. 6

 1399اليحه بودجه  «12» تبصره« ب»بند  1398قانون بودجه  «12» تبصره« ج»بند 

جدول  550000-22دولت مكلف است اعتبار رديف  (ج

سازي اين قانون را براي افزايش و متناسب( 9) شماره

بازنشستگي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق 

كشوري و سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح با 

وپنج انه آنها كمتر از بیستیاولويت كساني كه دريافتي ماه

نامه باشد، براساس آيینريال مي( 25.000.000) میلیون

ي ي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكارياجرا

ت ئشود و به تصويب هیربط تهیه ميهاي ذيدستگاه

 .رسد، اختصاص دهدوزيران مي

جدول  550000-22دولت مكلف است اعتبار رديف  (ب

سازي اين قانون را براي افزايش و متناسب( 9) شماره

حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي 

كشوري و سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح با 

 یونمیل انه آنها كمتر از سيیاولويت كساني كه دريافتي ماه

ي ينامه اجراباشد، براساس آيینريال مي( 30.000.000)

كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري 

ت ئشود و به تصويب هیربط تهیه ميهاي ذيدستگاه

صندوق بازنشستگي رسد، اختصاص دهد. وزيران مي

كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 

 1399قوقي سال مكلفند افزايش احكام ح

نفع ناشي از اجراي اين حكم را از بازنشستگان ذي

صورت جداگانه در حكم اعمال و به 1/1/1399تاريخ 

 .حقوقي درج كنند
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 ارزيابي 

تخصیص  هزار میلیارد ريال 40 مبلغ بازنشستگان حقوق سازيهمسان براي 1399در اليحه بودجه سال 

  كه اين رقم نسبت به سال گذشته تغییري نداشته است. داده شده است

 است كههاي اجرايي بازنشستگان دستگاهدسته از  آننكته قابل اعتنا در اين زمینه عدم توجه به 

حكم  رغم اينكه در اينباشند. عليمین اجتماعي ميألكن بیمه شده سازمان ت ،كارمند دولت بوده

ست كه ابرد، اما اين موضوع مورد غفلت واقع شده نام مي لشكريصراحت از بازنشستگان كشوري و به

 عمالًموجب اين حكم بهباشند كه مین اجتماعي ميأبخشي از بازنشستگان كشوري مشمول سازمان ت

یز ن( قانون برنامه ششم توسعه 30است ماده )گفتني گیرند. سازي حقوق قرار نميمشمول متناسب

غ از اينكه و مراد قانونگذار كلیه بازنشستگان كشوري فار ل نشدهئي قاین بازنشستگان كشورتفكیكي ب

 شده كدام صندوق باشند، بوده است. بیمه

 

 پيشنهاد

مديريت  ( قانون5هاي اجرايي موضوع ماده )كاركنان رسمي و پیماني دستگاهدسته از  آن»الزم است 

سازي متناسبمشمول حكم  نیز« باشندميمین اجتماعي أبگیر سازمان تخدمات كشوري كه مستمري

 قرار گیرند.  حقوق 

 

 «12» تبصره «ز» بند. 7

 1399 بودجه اليحه 1398 بودجه قانون« 12»تبصره « ز»بند 

 (71) پرداخت هرگونه تسهیالت به مقامات موضوع ماده (ز

قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل و اعضاي 

ي يهاي اجرادستگاه ها و مديرانمديره شركتتئهی

ساله ششم توسعه از قانون برنامه پنج( 29) موضوع ماده

محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر 

ربط باشد و دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي

م رساني دستگاه به اطالع عموم مرداز طريق پايگاه اطالع

ر حكم تصرف غیرقانوني دبرسد. تخلف از مفاد اين بند در 

اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در 

)تعزيرات  كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي( 598) ماده

با اصالحات و  2/3/1375هاي بازدارنده( مصوب و مجازات

 .شودالحاقات بعدي محكوم مي

 .است شده حذف
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 ارزيابي 

بند  متن اينحذف شده است.  1398قانون بودجه « 12»تبصره « ز»بند ، 1399در اليحه بودجه سال 

ين حكم در كماكان درج اهايي كه در گذشته رخ داده جلوگیري خواهد كرد و استفادهاز بسیاري از سوء

 قانون بودجه مفید است.

 

 پيشنهاد

 شود. اضافه 1399 اليحه هايتبصره به مذكور بند

 

 «12» تبصره «ط» بند .8
 1399اليحه بودجه سال  1398قانون بودجه سال  «12»تبصره « ط»بند 

 گزارش است مكلف كشور استخدامي و اداري سازمان

 مهبرنا قانون (28) ماده «الف» بند اجراي در دولت عملكرد

 ساختار و اندازه حجم، كاهش برمبني توسعه ششم

 شوراي مجلس به ماههسه صورتبه را اجراييهاي دستگاه

  نمايد. ارائه اسالمي

 است. شده حذف

 

 ارزيابي

 وركش استخدامي و اداري سازمان براي تكلیفي 1398 سال بودجه قانون «12» تبصره «ط» بند در

امه ششم منجر به تقويت امر نظارت مجلس شوراي اسالمي بر تحقق احكام قانون برن كه شده بینيپیش

  باشد. داشته استمرار هم 1399 سال در است بهترگردد و توسعه مي

 

  پيشنهاد

 شود. اضافه 1399اليحه بودجه سال  هايتبصره به مذكور بند

 

 «20»تبصره  «الف»بند . 9

 1399در اليحه بودجه  «20»تبصره « الف»بند  1398در قانون بودجه  «20»تبصره « الف»بند 

بر عملكرد، تمامي ريزي مبتنيدر اجراي بودجه

قانون مديريت ( 5) موضوع مادهي يهاي اجرادستگاه

هاي دولتي، ها و شركتجمله بانكازخدمات كشوري 

نسبت به تكمیل و استقرار كامل  1398مكلفند در سال 

 .شده اقدام كنند )سیستم( حسابداري قیمت تمام سامانه

بر عملكرد، تمامي ريزي مبتنيدر اجراي بودجه

مديريت قانون ( 5) ي موضوع مادهيهاي اجرادستگاه

هاي دولتي، ها و شركتخدمات كشوري ازجمله بانك

ها به تفكيک با شناسايي هزينه 1399 مكلفند در سال 

)مستقيم و  حقوق و دستمزد، غيرپرسنلي

 هاي مراكز فعاليت پشتيبانيمستقيم( و هزينهغير

)سیستم(  نسبت به تكمیل و استقرار كامل سامانه

 .ندشده اقدام كن حسابداري قیمت تمام
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 ارزيابي

 حكم پیشنهادي مورد تأيید است.

 

 «20»تبصره « ج»بند  «4»جزء . 10

 1399اليحه بودجه  «20»تبصره « ج»بند « 4»جزء  1398قانون بودجه 

- 

هاي كلي اقتصاد سیاست« 16»در اجراي حكم بند 

عه، قانون برنامه ششم توس( 28ماده ) «الف»مقاومتي و بند 

بخشي از كاركنان خود را  در صورتي كه واحد مجري

هاي خود موريتأدرصد( نسبت به انجام م 10 )حداكثر تا

ا را در اختیار دستگاه هتواند آنمي مازاد تشخیص دهد،

 يید باالترين مقامأربط قرار دهد تا پس از تاجرايي ذي

دستگاه اجرايي مذكور، وفق قوانین و مقررات مربوط 

جايي به دستگاه، جابه جايي به واحد ديگري در همان)جابه

دستگاه اجرايي ديگري در همان شهر يا شهرستان و 

هاي ديگر در همان جايي به ساير شهرها و شهرستانجابه

هاي اجرايي با رضايت دستگاه اجرايي و يا ساير دستگاه

م مستخدم و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور( اقدا

وفق مقررات نمايد. در صورت عدم موافقت مستخدم، 

مربوط، درخصوص نیروهاي رسمي و پیماني نسبت به 

بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نیروهاي قراردادي 

 .نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام كند

 

 ارزيابي

ذا هرگونه . لاست دولتيهاي دستگاه استخدامي مقررات با ارتباط دراي ندارد و اين حكم ماهیت بودجه

م نیز بايد مورد قوانین موضوعه مورد توجه قرار گیرد. اين نكته مه بايستي درسیاستگذاري در اين زمینه 

ر عملكرد هاي شايستگي، مديريت عملكرد، شفافیت و نظارت بتوجه قرار گیرد كه به جهت ضعف در نظام

كاركنان  اي مديران واحدهاي مجري را باتواند زمینه برخوردهاي سلیقهواحدهاي مجري، اين حكم  مي

 فراهم كند.

 

 پيشنهاد

شايستگي انتصاب تقويت سازوكارهاي هاي الزم در زمینه شايسته است تا ايجاد بسترها و زيرساخت

مديران، شفافیت، كنترل و نظارت دولت بر عملكرد اين واحدها، از اعطاي چنین اختیاراتي به اين واحدها 

واحدهاي مجري با هرگونه برخوردي ازسوي . چراكه در شرايط فعلي كشور ممكن است شودپرهیز 
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هاي اجتماعي را فراهم اعتمادي جامعه به دولت و تشديد بحرانزمینه افزايش بيكاركنان اين واحدها 

 را دارد. )از در صورت عدم موافقت .... تا انتها( لذا پیشنهاد حذف فراز پاياني اين حكم  كند.

 

 « 20»تبصره  «ج»بند  «5»جزء . 11
 1399اليحه بودجه   «20»تبصره  «ج»بند  «5»جزء  1398قانون بودجه   «20»تبصره  «ج»بند  «3»جزء 

 به مربوط اطالعات تمام مكلفند يياجرا هايدستگاه

 كاركنان مستمرهاي مستمر و غیرالعادهحقوق، فوق

 امهبرن سازمان اختیار در را خود رسمي، پیماني و قراردادي

 و وزارت كشور استخدامي و اداري بودجه كشور، سازمان و

  دهند. قرار دارايي و اقتصادي امور

واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، 

اي پیماني و قراردادي، مندرج در حكم كارگزيني و قرارداده

هاي منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و ساير پرداخت

يي آنها امستمر پرسنلي را معطوف به عملكرد و كارغیر

 محاسبه و پرداخت كنند.

 به مربوط اطالعات تمام مكلفند يياجرا هايدستگاه 

 كاركنان مستمرهاي مستمر و غیرالعادهحقوق، فوق

 امهبرن سازمان اختیار در را خود رسمي، پیماني و قراردادي

 كشور و وزارت استخدامي و اداري بودجه كشور، سازمان و

  دهند. قرار دارايي و اقتصادي امور

واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، 

اي پیماني و قراردادي، مندرج در حكم كارگزيني و قرارداده

هاي منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و ساير پرداخت

يي آنها امستمر پرسنلي را معطوف به عملكرد و كارغیر

 محاسبه و پرداخت كنند.
 

 ارزيابي

 .نیست كانپذيرام باشد يافته تحقق قبالً آن نیازپیش مقدمات هكآن بدون جزءاين  صحیح اجراي رسدمي نظربه

 .ودش آن اهداف تأمین در انحرافاتي موجب تواندمي نیست پذيرامكان عمالً آن اجراي كه حكمي درج
 

 پيشنهاد

ها پرداخت درصد 15تا  10عنوان مثال بر عملكرد باشد. بهها، مبتنيدرصدي از پرداخت شودمي پیشنهاد

 معطوف به عملكرد و كارايي شود. 

 

 «20» تبصره «ج» بند «6» جزء .12
 1399 بودجه اليحه «20»تبصره « ج»بند  «6» ءجز 1398 بودجه قانون «20»تبصره « ج»بند  «4» ءجز

هاي حاصل از جوييي مجاز است از صرفهيدستگاه اجرا

هاي شده مورد توافق در تفاهمنامه تفاضل بین قیمت تمام

هاي قطعي فعالیت يا محصول در همان منعقده و هزينه

دوره تفاهمنامه، مشروط به تأيید عملكرد مطلوب توسط 

سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصیص اعتبار، 

منظور ايجاد انگیزه در كاركنان را به( %50) درصد پنجاه

هاي غیرمستمر و ارتقاي تواحد مجري در قالب پرداخ

كیفي خدمات و محصوالت براساس دستورالعمل ابالغي 

هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي سازمان

ديگر را براي افزايش اعتبارات ( %50) درصد كشور و پنجاه

ربط هاي ذياي دستگاههاي سرمايههاي تملك داراييطرح

هاي حاصل از جوييي مجاز است از صرفهيدستگاه اجرا

هاي شده مورد توافق در تفاهمنامه تفاضل بین قیمت تمام

هاي قطعي فعالیت يا محصول در همان منعقده و هزينه

تأيید عملكرد مطلوب توسط دوره تفاهمنامه، مشروط به 

سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصیص اعتبار، 

منظور ايجاد انگیزه در كاركنان را به( %50) درصد پنجاه

هاي غیرمستمر و ارتقاي واحد مجري در قالب پرداخت

كیفي خدمات و محصوالت براساس دستورالعمل ابالغي 

اري و استخدامي هاي برنامه و بودجه كشور و ادسازمان

ديگر را براي افزايش اعتبارات ( %50) درصد كشور و پنجاه

ربط هاي ذياي دستگاههاي سرمايههاي تملك داراييطرح
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 1399 بودجه اليحه «20»تبصره « ج»بند  «6» ءجز 1398 بودجه قانون «20»تبصره « ج»بند  «4» ءجز

صوب كمیته تخصیص و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات م

قانون برنامه و بودجه كشور، ( 30) اعتبارات موضوع ماده

 .هزينه كند

و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب كمیته تخصیص 

قانون برنامه و بودجه كشور، ( 30) اعتبارات موضوع ماده

به پیشنهاد سازمان ي اين بند، ينامه اجراآيین. هزينه كند

برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و 

شود و به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي تهیه مي

 .رسدت وزيران ميئهی

 

 ارزيابي

 يید است.أمورد ت

 

 «20» تبصره «د»بند .13

 1399 بودجه اليحه« 20»تبصره « د» بند 1398 بودجه قانون« 20»تبصره « د» بند

( قانون برنامه ششم 25هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه

 توسعه با رعايت احكام اين ماده، مكلف به تأمین حداقل

( از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و 10%درصد ) ده

باشند. همچنین ايجاد هرگونه واحد خريد خدمات مي

اداري يا عملیاتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده 

 الذكر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طريقفوق

شده در اين ماده و اعتبارات مصوب  بینيسازوكار پیش

 پذير است.امكان

( قانون برنامه ششم 25هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه

 توسعه با رعايت احكام اين ماده، مكلف به تأمین حداقل

طريق واگذاري و ( از وظايف اين ماده از 10%درصد ) ده

باشند. همچنین ايجاد هرگونه واحد خريد خدمات مي

اداري يا عملیاتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده 

 الذكر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طريقفوق

شده در اين ماده و اعتبارات مصوب  بینيسازوكار پیش

 پذير است.امكان

 

 ارزيابي

 ماده در ينكها به توجه با و دولتي جديد هايبیمارستان و مدارس احداث به كشور برمم نیاز به توجه با

 «د» بند موضوع ممنوعیت لذا ،است نشده بینيپیش رابطه اين در منعي توسعه ششم برنامه قانون (25)

 رايج و قبول مورد هايسیاست همچنین و كشور مبرم نیازهاي فوق، ماده با مغايرت دلیلبه «20» تبصره

 مورد تأيید نیست. 

 

 پيشنهاد

ها از شمول اين مدارس و مراكز بهداشتي و درماني و بیمارستان ،در صورت تصويب .شود حذف بند اين

 شود.مستثنا حكم 
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 «21»تبصره « الف»بند . 14

 1399اليحه بودجه  «21»تبصره « الف»بند  1398قانون بودجه  «21»تبصره « الف»بند 

ايجاد انضباط مالي، هماهنگي و پرداخت  منظوربه (الف

ي موضوع يهاي اجراموقع حقوق كاركنان، كلیه دستگاهبه

قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتداي ( 29) ماده

اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل  1398سال 

 منابع عمومي و اختصاصي را مطابق ضوابط زير در اختیار

 :رار دهندداري كل كشور قخزانه

اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت به كلیه اشخاص . 1

وقت و حقیقي شامل رسمي، پیماني، قراردادي تمام

وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، پاره

 مندي و اوالد والعاده، حق عائلهكاري، انواع فوقاضافه

 .همچنین هرگونه پاداش، به تفكیك شناسه ملي

ي يهاي اجراهاي دستگاهات مربوط به ساير هزينهاطالع. 2

)اشخاص حقیقي و حقوقي(  يينفع نهادر قالب شناسه ذي

بجز در مواردي كه به تشخیص شوراي عالي امنیت ملي 

 .شودمحرمانه تلقي مي

وزارت اطالعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتیباني . 3

سازمان نیروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 

اطالعات سپاه پاسداران، حفاظت اطالعات قوه قضائیه و 

نیروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسالمي ايران و شوراي 

 ااين بند مستثن« 1» عالي امنیت ملي از شمول جزء

 ي منوط به ارائهيهاي اجراتخصیص اعتبار دستگاه. هستند

 كامل اطالعات مذكور است و عدم رعايت مفاد اين بند در

 .شودحكم تصرف غیرقانوني در اموال عمومي محسوب مي

 ومنظور ساماندهي نیروي انساني و كاركنان دولت به( الف

 :شودايجاد انضباط مالي مقرر مي

قانون برنامه ( 29هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه. 1

 نحوي از انحا از بودجه عمومي استفادهششم توسعه كه به

اطالعات كاركنان رسمي، پیماني و نمايند، مكلفند مي

قرارداد كار معین )مشخص( و كارگري را تا پايان 

ثبت يا « سامانه كارمند ايران»در  1399ماه ارديبهشت

 .روزرساني نمايندبه

تخصیص اعتبار حقوق كاركنان  ،1399از تیرماه سال . 2

هاي رسمي، پیماني و قراردادي داراي شناسه دستگاه

 «سامانه كارمند ايران»براساس اطالعات  اجرايي، صرفاً

 .گیردصورت مي

هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات . 3

ي هاي اجرايي، از ابتدااي به ساير كاركنان دستگاههزينه

 پس از ثبت اطالعات آنان در صرفاً ،1399خردادماه سال 

سامانه كارمند ايران، از محل اعتبارات تخصیص يافته 

داري كل كشور به ربط توسط خزانهدستگاه اجرايي ذي

گونه نفع نهايي انجام خواهد شد. درج اين اطالعات هیچذي

 . نمايدكارگیري اشخاص ايجاد نميهحقي براي استخدام و ب

سنلي موضوع بندهاي فوق در چگونگي ثبت اطالعات پر. 4

 اطالعات، وزارت مسلح، يروهاین يبانیپشت و دفاعوزارت 

نه انرژي اتمي و دبیرخا سازمان ه،یئقضا قوه اطالعات حفاظت

 شوراي عالي امنیت ملي براساس سازوكار اجرايي تعیین شده

نامه اجرايي اين ینيآ. نامه موضوع اين بند خواهد بودینيدر آ

و  هاي برنامه و بودجه كشور و اداريپیشنهاد سازمانبند به 

 ي تهیه و بهياستخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارا

 .ت وزيران خواهد رسیدئتصويب هی
 

 ارزيابي

م تغییرات مفیدي داشته است. محتواي اين حك 1398نسبت به قانون بودجه سال حكم پیشنهادي 

ي، قراردادي و ارائه آماري دقیق از نیروي انساني دولت )رسمي، پیماندلیل آثار مثبتي كه در امكان به

 يید است. أكند، مورد تساير كاركنان( و ساماندهي آنها فراهم مي
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 «21»تبصره « ب»بند . 15

 1399اليحه  «21»تبصره « ب»بند  -

- 

 (29هاي اجرايي موضوع ماده )تمام اختیارات دستگاه (ب

ل نحوي از انحا از بودجه كقانون برنامه ششم توسعه كه به

كشور استفاده نموده و داراي مقررات خاص اداري و 

كارگیري هباشند، درخصوص استخدام و باستخدامي مي

ونه االجرا خواهد بود. هرگموقوف 1399نیروي انساني در سال 

 هايكارگیري نیروي انساني در تمام دستگاههاستخدام و ب

 سوي سازمان اداري وول، صرفاً براساس مجوز صادره ازمشم

شور يیديه سازمان برنامه و بودجه كأاستخدامي كشور و اخذ ت

د بیني مالي در قانون است. دستورالعمل اين بنبر پیشمبني

ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري  حداكثر تا يك

 .هاي مذكور تهیه و ابالغ خواهد شدسازمان

 

 ارزيابي

از بودجه كل  نحوي از انحا به»عباراتي همچون استفاده از اما  ،پیشنهادي مورد تأيید است حكمكلیات 

ر اجرا ايجاد ددلیل ابهاماتي كه ممكن است بهدر متن « مقررات خاص اداري و استخدامي»و يا ...« كشور 

داري و هاي داراي مقررات خاص اهمچنین چنانچه منظور از سازماننمايد بايد روشن و اصالح شود. 

 .صراحت بیان شودبههايي است كه تابع قانون مديريت خدمات كشوري نیستند استخدامي سازمان

 

 پيشنهاد 

 شود: شرح زير اصالحبه «21»تبصره « ب»شود بند پيشنهاد مي

نحوي از انحا از قانون برنامه ششم توسعه كه به( 29هاي اجرايي موضوع ماده )تمام اختیارات دستگاه 

داراي  اي بوده يا در جداول بودجه كل كشوريا داراي رديف بودجهنموده بودجه كل كشور استفاده 

كارگیري ه، درخصوص استخدام و بتابع قانون مديريت خدمات كشوري نيستند و باشنداعتبار مي

انساني در  كارگیري نیرويهخواهد بود. هرگونه استخدام و ب االجراموقوف 1399نیروي انساني در سال 

و اخذ  هاي مشمول، صرفاً براساس مجوز صادره ازسوي سازمان اداري و استخدامي كشورتمام دستگاه

ين بند حداكثر ابیني مالي در قانون است. دستورالعمل بر پیشيیديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبنيأت

 .هاي مذكور تهیه و ابالغ خواهد شدتصويب اين قانون با همكاري سازمان ماه پس از تا يك
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 «21»تبصره « د»بند . 16

 1399اليحه  «21»تبصره « د»بند  1398قانون بودجه 

- 

هاي اجرايي و وري در دستگاهمنظور ارتقاي بهرهبه (د

بیني شده در هاي پیشدستیابي به اهداف و انجام برنامه

 :قانون برنامه ششم توسعه( 5) و( 3مواد )

قانون مديريت ( 5هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه. 1

 1399خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه 

هاي عملیاتي خود براي استقرار چرخه مديريت و برنامه

وري در ستاد و واحدهاي تابعه هاي بهرهارتقاي شاخص

مان اداري و خود را به سازمان برنامه و بودجه و ساز

د. ارائه كنن( وري ايراناستخدامي كشور )سازمان ملّي بهره

ا هاي متبادله بهاي اجرايي مكلفند در موافقتنامهدستگاه

ع را سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات الزم اين موضو

بیني نمايند. پیش «وريارتقاي بهره»اي با عنوان در برنامه

رسال گزارش ن برنامه منوط به اماهه ايتخصیص اعتبار سه

وري ايران و ها به سازمان ملي بهرهعملكرد ازسوي دستگاه

سوي يید عملكرد ازأسازمان برنامه و بودجه كشور و ت

 .وري ايران استسازمان ملي بهره

هايي كه ها و دستگاههاي دولتي و شركتكلیه شركت. 2

نام است  شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح

از قبیل شركت ملّي نفت، شركت ملّي گاز، شركت ملّي 

صنايع پتروشیمي ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و 

دريانوردي، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازي 

صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 

 معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي

وري سرمايه، نیروي كار و ساير عوامل تولید و تحقق بهره

قانون  (3ماده ) 2بیني شده متناسب با جدول اهداف پیش

هاي برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجراي برنامه

بیني و در قالب صورت مستقل پیشوري را بهارتقاي بهره

مراجع انه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير یبودجه سال

ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه قانوني ذي

به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و  1399

وري ايران( ارائه كنند. استخدامي كشور )سازمان ملّي بهره

وري ايران سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملّي بهره

بیني هاي پیشموظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخص

شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي 

ت وزيران ارائه نمايند. پرداخت ئماهه اوّل و دوّم به هی6

ت مديره و مديران ئانه به اعضاي هییهرگونه پاداش سال

قانون تنظیم بخشي از ( 84ها با رعايت ماده )اين شركت

هاي براساس شاخص صرفاً( 2مقررات مالي دولت )
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 1399اليحه  «21»تبصره « د»بند  1398قانون بودجه 

هاي برنامه و بودجه كشور و اداري يید سازمانأوري و تبهره

 .و استخدامي كشور قابل اقدام خواهد بود

شور كهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي سازمان. 3

كشور در  ورينسبت به تقويت نظام مديريت بهره موظفند

بیني شده در قانون برنامه ششم راستاي تحقق اهداف پیش

وري در نظام اجرايي و توسعه و نهادينه كردن موضوع بهره

ه نامه اجرايي اين بند بيین. آاقتصادي كشور اقدام نمايند

ودجه هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بپیشنهاد سازمان

 .رسدوزيران ميهیئت تصويب  كشور به

 

 ارزيابي

قوانین و  وري و ايجاد ساختارها، الزامات و بسترهاي الزم براي تحقق آن مستلزم تصويببهره موضوع

آن در قانون  مقررات جامعي است كه بايد در جايگاه خود مورد بررسي قرار گیرد. بنابراين پرداختن به

وري بهره يريتبودجه سنواتي موضوعیتي ندارد. ضمن اينكه با توجه به اينكه حكم الزم براي تحقق مد

ست، بايد به كید واقع شده و اجرايي نشده اأ( قانون برنامه ششم توسعه مورد ت5ماده )« الف»در بند 

 دنبال داليل اجرايي نشدن اين حكم و رفع موانع آن بود. 

 
 

 كشور توسعه ششم برنامه قانون با 1399اليحه بودجه سال  همسويي بررسي ـ سوم بخش

 از هايينشانه 1399اليحه بودجه سال  در مندرج احكام همچنین و منابع توزيع و اعتبارات بررسي در

 و عتباراتا همسويي بررسي به 6 جدول شود.مي مشاهده باالدستي قوانین به توجهيكم و انطباق عدم

 پردازد.مي كشور توسعه ششم برنامه قانون با كشور كل 1399 سال بودجه اليحه واحدهماده هايتبصره
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 كشور توسعه ششم برنامه قانون با 1399اليحه بودجه سال  مقايسه .6 جدول

 رديف

 قانون در مرجع

 و ششم برنامه

 احكام قانون

 برنامه دائمي

 محورهاي

 نظام در كليدي

 مطلوب اداري

 1399 اليحه بررسي

1 

 ماده «الف» بند

 برنامه قانون (28)

 توسعه ششم

 در جوييصرفه

 هايهزينه

 عمومي،

 سازيمنطقي

 دولت اندازه

 دارد آن از نشان 1398 سال با مقايسه در كشور ايهزينه اعتبارات روند

 ندارد. 1399 سال در خود اندازه و نقش كاهش براي ايبرنامه دولت كه

 «م» بند حذفو 81391 قانون «12» تبصره «ز» بند حذفهمچنین 

 است.يید اين موضوع أدي بر تاهاز اليحه ش 2«12» تبصره

 ماده «3» تبصره

 برنامه قانون (29)

 ششم

 در عدالت

 حقوق پرداخت

 شاغلين

هاي دستگاه

 كشور اجرايي

 مكلف دولت توسعه ششم برنامه قانون (29) ماده «3» تبصره براساس

 نظامات در مناسب سازوكارهاي برنامه قانون اجراي اول سال طي است

 تالفاخ كه نمايد مدون نحويبه را مالیاتي نظام و مزايا و حقوق پرداخت

 در دهما اين موضوع كاركنان و مديران رؤسا، مقامات، بین مزاياي و حقوق

 تجاوز (20%) درصد بیست از صورت هر در مشابه شرايط و مشابه مشاغل

 دفه تحقق است بديهي اما دهد. قرار قانوني گیريتصمیم مسیر در و نكند

 نظام در شفافیت ايجاد مستلزم ((29) ماده «3» تبصره) موضوع

 ظامن از متأثر كشور پرداخت نظام در شفافیتزيرا  است؛ كشور ريزيبودجه

 نظام با مرتبط قانوني احكام تحقق نیازپیش وبوده  كشور ريزيبودجه

 باشد.مي پرداخت

 قانون (30) ماده

 ششم برنامه

 توسعه

 در عدالت

 حقوق پرداخت

 بازنشستگان

 و كشوري

 لشكري

 معادل اعتباري كشور كل 1399 سال بودجه اليحه «12» تبصره «ب» بند

 .تاس گرفته نظر در بازنشستگان حقوق ترمیم براي ريال میلیارد هزار 40

 

 بنديجمع

 شرحبه مذكور سند مهم نكات كشور، كل 1399اليحه بودجه سال  پیرامون گفتهپیش مباحث به نظر

 شود:مي بنديجمع زير

 خدمت جبران اعتبارات درخصوص بودجه ساختار گذشته، سنوات به نسبت 1399 سال اليحه درـ 

هاي اجرايي براساس فصول نحوي كه جدول مربوط به اعتبارات دستگاهبه شده تررشفافغی كاركنان

                                                 
هاي اجرايي ها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاهاعطاي هرگونه تسهيالت از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمك .1

( قانون 71به مقامات موضوع ماده )( قانون برنامه ششم توسعه 29( قانون مديريت خدمات كشوري و ماده )5موضوع ماده )
هاي اجرايي موضوع مواد قانوني فوق مديره و رؤسا و مديران دستگاهمديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيئت

ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در 
 گردد. تعزيرات( ميـ  )كتاب پنجم 2/3/1375قانون مجازات اسالمي مصوب ( 598ماده )

( قانون برنامه ششم 28ماده )« الف»سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند  .2
شوراي اسالمي ارائه  ماهه به مجلسصورت سههاي اجرايي را بهبر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاهتوسعه مبني

 نمايد. 
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هاي اجرايي از اليحه بودجه حذف شده گانه ازجمله میزان اعتبار جبران خدمت كاركنان دستگاههفت

  است.

 ريلشكهاي پرسنلي و حقوق بازنشستگان دو صندوق كشوري و سهم اعتبارات مربوط به هزينهـ 

فته افزايش يا 1399درصد در سال  4/79به  1398درصد سال  70بگیران بنیاد شهید از و مستمري

ايش كه نشان از افز درصدي مواجه شده است 18و در عین حال اعتبارات اين حوزه با رشدي  است

ابع عمومي هاي بازنشستگي به منهاي اداره نظام اداري و در عین حال وابستگي روزافزون صندوقهزينه

 كشور دارد. 

 طي ايهزينه اعتبارات از بازنشستگان حقوقكمك دولت بابت  و پرسنلي هايهزينه رشد روندـ 

 اندازه سازيمتناسب و اداري اصالحات به مربوط هايبرنامه در دولت كه دارد آن از نشان اخیر هايسال

 آنان وابستگي كاهش و بازنشستگي هايصندوق مالي مديريت اصالح ديگر ازسوي و اجراييهاي دستگاه

  است. نداشته توفیقي عمومي مالي منابع به

 

 هاپيشنهاد

ارتقاي شفافیت در زمینه  براي ايبرنامه دولت گذشته سنوات همچون 1399 سال بودجه اليحه در

 بر گواهي نیز اليحه در بخش اين شدن ترغیرشفاف و ندارد كاركنان خدمت جبران اعتبارات مربوط به

 درخصوص هاييپیشنهاد شود،مي مشاهده اليحه در كههايي ابهام رفع منظوربه ادامه در ادعاست. اين

 دولت هايهزينه كاهش منظوربه ايتبصره همچنین است. شده ارائه كاركنان خدمت جبران شفافیت

  :است شده ارائه «12» تبصره به الحاق براي

 دولت كاركنان خدمت جبران شفافيت درباره (الف

 از آينده سال براي پرسنلي هايهزينه به مربوط اعتبارات مستقل پیوست ارائه به دولت كردن مكلف .1

 .دستگاه هر كاركنان تعداد ذكر با محل هر

 نهادهاي توسط اجراييهاي دستگاه اختصاصي درآمدهاي كردهزينه شیوه بر الزم هايكنترل اعمال .2

 .نظارتي

سسات انتفاعي ؤها و مها، بیمهتكلیف دولت به ارائه اعتبارات مربوط به جبران خدمت كاركنان شركت .3

 .وابسته به دولت

ها از فصل ساير هزينه انتظامي و انتقال اعتبارات مربوط به جبران خدمت كاركنان نهادهاي نظامي .4

 .1397)فصل هفتم( به فصل جبران خدمت )فصل اول( همانند سنوات پیش از سال 
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 جبران خدمت كاركنانبا در رابطه  (ب

 براساس مقادير حقوق.هاي حمايتي و جبراني به كاركنان سه دهك اول پرداخت بسته .1

 ايجاد عدالت در پرداخت از طريق سازوكارهاي نظام مالیاتي كشور. .2

 بودجه هايتبصره دربارهج( 

 د:اضافه شوزير  متنكل كشور  1399اليحه بودجه  « 2»تبصره « ـه»بند « 2»به انتهاي جزء  ـ

 مذكور ممنوع است.هاي ها و شركتپرداخت هر نوع وجه به اين قبیل اشخاص ازسوي سازمان

هاي یگیريديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسئولیت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پ

 قانوني مربوطه را دارند.

ي سال مورد بحث برا 1398اليحه بودجه « 6»تبصره « الف»بند میزان معافیت مالیاتي موضوع ـ 

 ريال 380.000.000يعني  حقوق كارمندان در سال آتي(پانزده درصد )معادل افزايش به میزان  1399

 افزايش يابد.

هاي اجرايي دسته از كاركنان رسمي و پیماني دستگاه و آن» عبارت« 12»تبصره « ب»به بند ـ 

 «هستند تأمین اجتماعي بگیر سازمان( قانون مديريت خدمات كشوري كه مستمري5موضوع ماده )

 اضافه شود.

ضافه ا 1399 بودجه سال اليحه «12» به تبصره 1398قانون بودجه سال  «12»تبصره « ز»بند ـ 

 شود.

ضافه ا 1399 بودجه سال اليحه «12» به تبصره 1398قانون بودجه سال  «12»تبصره « ط»بند ـ 

 شود.

 حذف شود. «20»تبصره « ج»بند « 4»جزء پاياني  جملهـ 

عنوان بر عملكرد باشد. بهها، مبتنيپرداخت شود درصدي ازپیشنهاد مي «ج»بند  «5»جزء در ـ 

 ها معطوف به عملكرد و كارايي شود. درصد پرداخت 15تا  10مثال 

 مدارس و مراكز بهداشتي و درماني و»در صورت تصويب  ؛حذف شود« 20»تبصره « د»بند ـ 

 شود. ااز شمول اين حكم مستثن« هابیمارستان

 شود:شرح زير اصالح به «21»تبصره « ب»بند ـ 

نحوي از انحا قانون برنامه ششم توسعه كه به( 29هاي اجرايي موضوع ماده )تمام اختیارات دستگاه

اي بوده يا در جداول بودجه كل كشور داراي يا داراي رديف بودجهنموده از بودجه كل كشور استفاده 

كارگیري نیروي هدرخصوص استخدام و ب، تابع قانون مديريت خدمات كشوري نیستندو  باشنداعتبار مي

كارگیري نیروي انساني در تمام هاالجرا خواهد بود. هرگونه استخدام و بموقوف 1399انساني در سال 

يیديه أهاي مشمول، صرفاً براساس مجوز صادره ازسوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تدستگاه
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بیني مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند حداكثر تا بر پیشسازمان برنامه و بودجه كشور مبني

 .هاي مذكور تهیه و ابالغ خواهد شدنيكماه پس از تصويب اين قانون با همكاري سازما

 دولت هايهزينه كاهش براي «12» تبصره به الحاقي پيشنهادي بند( د

 بتنس 1399 سال در دولت جاري هايهزينه كاهش و كنترل منظوربه ـ «12»به تبصره  الحاقيبند 

 دهد: انجام را زير اقدامات است مكلف دولت 1398 سال به

ين مشابه كه ها و ساير عناوها، سمینارها، جشنوارهها، گردهماييها، نشستكنفرانس هزينه برگزاري. 1

در هر  1398 المللي، ملي، كشوري و استاني، نسبت به سالشود، اعم از بیناختصار همايش نامیده ميبه

 يابد. بیست درصد كاهش ميدستگاه اجرايي، 

 كشور ارجخ يا داخل از اعم اجراييهاي دستگاه كاركنان اداري هايمسافرت و هاموريتأم هزينه .2

 1399 سال رد كشور، سطح در ارتباطات و اطالعات فناوري امكانات از استفاده با ازجمله مقتضي طرق از

  يابد. كاهش بايد درصدبیست  1398 سال به نسبت

استثناي هزينه خريد به كاغذ و اداري مصرفي مواد و تجهیزات ملزومات، خودرو، خريد هزينه .3

ز مدارس ا يابد. كاهش درصدبیست  1398 سال به نسبت 1399 سال درتجهیزات و ملزومات پزشكي 

 باشند.شمول اين حكم مستثنا مي

 و است پرداخت قابل 1398 سال میزان به حداكثر غیرمستقیم و مستقیم رفاهي هايكمك .4

 و مديره هايتئهی عمومي، مجامع شوراها، عالي، شوراهاي ها،دانشگاهي امنا هايتئهی وزيران،هیئت 

 مديريت قانون (71) ماده موضوع مقامات به .هستند حكم اين رعايت به مكلف گیريتصمیم مراجع ساير

 .نیست پرداخت قابل رفاهي كمك آنان رازانتهم و كشوري خدمات

 حداقل بیست درصد كاهش يابد. 1398نسبت به سال  1399هاي آموزش ضمن خدمت سال . هزينه5

 زارشگ و تصويب را مذكور اقدامات اجرايي راهكارهاي ماه سه ظرف حداكثر است مكلف دولت .6

 و دولت ليما مراجع نمايد. ارائه اسالمي شوراي مجلس به بار يك ماه 6 هر را بندها از هريك اجراي

  دارند.برعهده  را تبصره اين اجراي سنحُ بر نظارت مسئولیت محاسبات ديوان

 
 مآخذ و منابع

 سنواتي. بودجه قوانین .1

 .1395 مصوب ،توسعه ششم برنامه قانون .2

 .1386 مصوب ،كشوري خدمات مديريت قانون .3

 كشور. كل 1399 سال بودجه اليحه .4
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