اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور»
(ويرايش دوم)

مقدمه
 .1پس از آنكه موضوع پرداخت حقوق و مزاياي نامتعارف به برخي مديران در بخشهاي دولتي و غيردولتي در سال
 1395مطرح شد ،كارگروهي متشكل از مديران و كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،ديوان
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم
شماره ثبت:
223
شماره چاپ:
932

محاسبات كشور ،سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل نودم قانون اساسي موضوع پرداختهاي نامتعارف را
آسيبشناسي كردند .پس از نزديك به سه ماه بررسي و مطالعه در اين رابطه« ،طرح ساماندهي حقوق و دستمزدهاي
بخش عمومي» تقديم كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسالمي شد .اين طرح پس از برگزاري چندين جلسه در

اين كميسيون و با حضور نهادهاي ذيربط «تحت عنوان طرح ساماندهي دريافتي مقامات و مديران كشور و لزوم
استرداد دريافتيهاي مازاد» به شماره ثبت  153تقديم مجلس شوراي اسالمي شد كه كليات اين طرح در صحن علني

رد شد .طرح حاضر به شماره ثبت  223نيز همان طرح «ساماندهي دريافتي مقامات و مديران كشور و لزوم استرداد
دريافتيهاي مازاد» (به شماره ثبت  )153است با اين تفاوت كه اصالحاتي در آن اعمال شده است كه اين اصالحات

تاريخ چاپ:
1397/2/30

در برخي موارد مثبت ارزيابي ميشود و در برخي موارد نيز به بررسي و تأمل بيشتر نيازمند است.
 .2اين طرح در شرايطي در دستور كار صحن مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته است كه «اليحه اصالح و دائمي
نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» نيز هماكنون در كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي درحال بررسي است و

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر:
مطالعات اجتماعي

ميتوان احكام اين طرح را در اليحه مذكور نيز گنجاند.
 .3همانگونه كه مشاهده ميشود طرح پيشنهادي ناظر به مقامات و مديران عالي و مديران كل آنهاست ،اما بايد توجه
داشت كه بينظمي هاي موجود در نظام پرداخت كشور صرفاً معطوف به مقامات و مديران دستگاههاي اجرايي
نيست و در سطح كاركنان دستگاه هاي اجرايي نيز با اين مسئله و مشكل مواجه هستيم ،اما از آنجايي كه نظامات
پرداخت داراي پيچيدگيهاي خاص خود ميباشند و ورود به جزئيات آنها بدون اطالع دقيق از وضعيت دستگاههاي

مشخصات گزارش

اجرايي ممكن است مسائل و مشكالت ديگري را ايجاد كند ،لذا اين طرح صرفاً ناظر بر مقامات ،مديران عالي و

شماره مسلسل:

مديران كل تنظيم شده است .بالطبع كنترل بر حقوق اين دسته از افراد خود زمينهساز ايجاد تناسب در نيروهاي

21015289-1
تاريخ انتشار:
1397/3/28

پاييندستي نيز خواهد شد.
با اين مقدمه پس از آسيبشناسي نظام پرداخت و بررسي محتوايي موضوع ،برخي نكات در بخش جمعبندي
مورد توجه قرار گرفته است.
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 .1آسيبشناسي نظام پرداخت
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در طول حيات يكصدساله نظام اداري در ايران چندين قانون مادر به تصويب رسيده و در طي زمان نيز اصالح شدهاند كه آخرين
آنها «قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال  »)1386است .اين قانون كه با هدف يكپارچگي نظامات اداري در كليه
دستگاههاي اجرايي و انسجامبخشي و ايجاد تناسب در نظامات پرداخت در كشور پا به عرصه اجرا نهاد ،لكن به جهت كاستيها و
ابهاماتي كه در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و يكپارچگي خود را از دست داد .قانوني كه قرار بود به وسعت نظام اداري
كشور باشد و كليه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي
كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است را در شمول خود داشته باشد ،به قانوني ناكارآمد بهويژه در حوزه نظام
پرداخت تبديل شده است .چنين وضعيتي سبب شده نظام پرداخت در كشور به نظامي چندپاره تبديل شود و هر دستگاهي به
اقتضاي منابع مالي در اختيار ،درآمدهاي اختصاصي و توان جذب اعتبارات عمومي ،با استفاده از سازوكارهاي قانوني و شبهقانوني
به كارمندان خود حقوق و مزايا پرداخت كند .اين نظام از مجموعهاي از مشكالت اجرايي و ساختاري نيز رنج ميبرد كه از يكسو
ب ه نظام اداري ،مالي و حقوقي كشور مربوط است و ازسوي ديگر در تعامل با ساير نظامات (ازجمله بودجهريزي ،مالياتستاني،
شفافيت و  )...از آنان متأثر ميباشد .بر همين اساس براي اصالح نظام پرداخت ،بايد از يكسو مسائل خاص مرتبط با آن و ازسوي
ديگر مسائل ساير نظامات مرتبط مورد توجه قرار گيرد .عوامل زير ازجمله عواملي است كه در نابساماني نظام پرداخت كنوني كشور
مؤثر بودهاند:
 .1-1تعدد ساختارهاي قانوني ،مالي و اداري و استخدامي در سطح وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وابسته ،شركتهاي
دولتي ،بانكها و بيمهها ،نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه
اين مسئله امكان پرداختهاي خارج از قاعده در برخي از دستگاههاي اجرايي كشور را فراهم كرده است.
 .2-1ضعف در عملكرد دستگاهها ،شوراها و هيئتهاي متولي اين حوزه در قوه مجريه
سازمان اداري و استخدامي كشور ،سازمان برنامه و بودجه ،هيئت وزيران ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و نهادهاي مرتبط (مانند
شوراي حقوق و دستمزد) از بازيگران اين حوزه هستند كه عملكرد آنها در بروز اين وضعيت نقش داشته است.
 .3-1ضعف عملكرد نهادهاي نظارتي
استفاده از روش هاي سنتي نظارت بر عملكرد مالي و اداري ،عمالً امكان نظارت كارآمد بر عملكرد دستگاههاي اجرايي در زمينه
حقوق و دستمزد را با مشكل مواجه كرده است.
 .4-1ضعف در شفافيت مالي
پوشش و جامعيت گزارشگري مالي ،تكرار و زمانبندي منظم گزارشگيري ،كيفيت انتشار و سازگاري گزارشهاي مالي ،چهار زمينه
عمومي شفافيت مالي هستند .تجربه جهاني در اينباره نشان ميدهد كه بدون اعمال موازين شفافيت در مناسبات مالي بخش
عمومي ،اكثر راهكارهاي متعارف تقنيني معطوف به افزايش بهرهوري و كاهش فساد عقيم ميمانند.

 .1مركز پژوهشها در گزارشي مستقل تحت عنوان «نكاتي پيرامون نظام پرداخت حقوق و مزاياي مديران در بخش عمومي» به تبيين كامل موضوع پرداخته است.
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 .2آيا طرح پيشنهادي مشكالت مذكور را رفع ميكند؟
برخي از كارشناسان و مديران اين حوزه بر اين باورند كه براي اصالح چنين وضعيتي نيازمند يك نظام پرداخت همانند فصل دهم
قانون مديريت خدمات كشوري هستيم كه بتواند تمامي دستگاههاي اجرايي بخش عمومي را در شمول خود قرار دهد .اما بررسيها
و ديدگاه صاحبنظران حوزه نظام پرداخت نشان از آن دارد كه در طول حيات يكصدساله قوانين و مقررات استخدامي كشور هيچگاه
دستگاههاي اجرايي بخش عمومي از يك نظام پرداخت عمومي تبعيت نكردهاند كه شايد دليل اين امر پيچيدگي و تنوع مشاغل
در بخش عمومي كشور باشد كه عمالً يك نظام هماهنگ پرداخت نتوانسته است اين تنوع را پوشش دهد .بنابراين
تصويب يك قانون فراگير و فرادست در حوزه پرداخت حقوق و مزايا در سطح كل بخش عمومي (شامل وزارتخانهها ،شركتهاي
دولتي ،بانكهاي دولتي ،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ،)...در كنار توجه به مؤلفههاي تأثيرگذار فوق و همچنين احياي
قانون مديريت خدمات كشوري ،ميتواند راهكار مناسبي براي حل اين مشكل باشد .اين قانون ميتواند تا حد زيادي از برداشتهاي
غيرصحيح و سليقهاي از قوانين و مقررات مربوط به حوزه پرداخت در كشور جلوگيري و همچون چتري در باالي سر قوانين و
مقررات مربوط به نظام پرداخت در كليه دستگاههاي اجرايي كشور قرار گيرد .بهنظر ميرسد طرح حاضر از اين ويژگي
برخوردار است؛ چرا كه موارد زير را مورد توجه قرار داده است:
 عموميت دامنه شمول (ماده ( )1طرح پيشنهادي) :دامنه شمول اين طرح بهنحوي است كه كليه دستگاههاي اجراييموضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و بهطوركلي تقريباً هر دستگاهي كه بهنحوي از بودجه كل كشور برخوردار است
را دربر ميگيرد .بيشك اين شمول ناظر به شركتها و سازمانهاي تابعه اين دستگاهها ،سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه،
مجلس شوراي اسالمي و سازمانها و دستگاههاي تابعه آنها نيز است.
 -تعيين سقف پرداخت حقوق و مزايا براي همه سطوح (مواد ( )2و ( )3طرح پيشنهادي) :البته در اين رابطه ذكر دو

نكته ضروري است :اول اينكه درج عبارت «همطرازان مقامات موضوع ماده ( )2و همطرازان مديران موضوع ماده ( )3در اين طرح
مغفول مانده است كه بايد به متن طرح افزوده شود و نكته دوم كه ممكن است مورد مناقشه قرار گيرد ،تعيين سقف حقوق و
فوقالعادهها در مواد ( )2و ( )3اين طرح است .همانگونه كه مشاهده ميشود مقامات عاليرتبه نظام براساس اين طرح تا سقف دو
برابر حداكثر موضوع ماده ( )76قانون مديريت خدمات كشوري از حقوق و فوقالعادهها برخوردار خواهند شد ،حال آنكه مشموالن
ماده ( )3طرح كه مديران عالي و مديران مياني دستگاههاي موضوع ماده ( )1طرح ميباشند معادل  1/5برابر مقامات عاليرتبه ،از
حقوق و فوقالعاده برخوردار خواهند شد .اگرچه نظام جمهوري اسالمي ايران مبتنيبر قانون اساسي طبيعتاً اقتضائات خاص خود
را دارد ،مطالعات تطبيقي نشان ميدهد كه براي مثال در كشورهاي سنگاپور ،كره جنوبي ،كانادا ،انگلستان و اياالت متحده آمريكا
باالترين حقوق در دستگاههاي اجرايي متعلق به مقامات عاليرتبه ميباشد و حقوق مديران عالي و مديران مياني تابعي از اين
حقوق است .حال آنكه طرح حاضر به شيوه عكس عمل كرده و حقوق مقامات عاليرتبه را تابعي از حقوق مديران عالي و مديران

مياني دستگاههاي اجرايي قرار داده است كه بهنظر ميرسد تعديل در اين زمينه ميتواند به تقويت نقاط قوت طرح پيشنهادي
كمك كند..
 تعيين و تعريف كليه عناصر حقوق و مزايا (مواد ( )5( ،)4( ،)3( ،)2و ( )6طرح پيشنهادي) :ازجمله حقوق ،حقوقمبنا ،حقوق ثابت ،حق مديريت ،حق تخصص ،اضافهكار ،پاداش ،تسهيالت ،كمكهاي رفاهي ،فوقالعادههاي مستمر ،فوقالعادههاي
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غيرمستمر و ....با هدف جلوگيري از ابهامات موجود در قوانين و تفسيرهاي اجرايي غلط و مغاير با نظر قانونگذار و لغو و ممنوعيت
هرگونه پرداختي خارج از تعاريف فوق.

 راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا با هدف اعمال شفافيت (ماده ( )7طرح پيشنهادي) :در اين ماده كليه دستگاههاياجرايي به ارائه فهرست اسامي و اطالعات حقوق و مزاياي مقامات ،مديران عالي ،مديران مياني به شوراي حقوق و دستمزد و
نهادهاي نظارتي كشور ملزم شدهاند و مقرر است امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود .گفتني است اين
ماده از طرح با اعمال اصالحاتي در ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه نيز به تصويب رسيده است.
 تعيين ضمانت اجراهاي مناسب و كارآمد (مواد ( )9و ( )10طرح پيشنهادي) :سازوكارهاي الزم در مواد مذكور پيشبينيشده است .بهگونهاي كه در صورت تخلف ازسوي هريك از مقامات مسئول ،مجازاتهاي مؤثري اعمال خواهد شد.
 پيشبيني سازوكارهاي نظارتي مؤثر (مواد ( )9و ( )10طرح پيشنهادي) :تحقق ضمانت اجراهاي مقرر براي تخلفاتصورت گرفته مستلزم استقرار سازوكار نظارتي مستمري است كه قادر باشد عملكرد دستگاهها را درخصوص نظام پرداخت مورد
نظارت قرار داده و با تخلفات احتمالي برخورد نمايد كه در مواد ( )9و ( )10طرح پيشنهادي مورد توجه قرار گرفته است.

 اجراي سريع و دقيق «قانون رسيدگي به دارايي مقامات ،مسئوالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران مصوب  »1394/8/9نيزميتواند زمينه الزم را براي قاعدهگذاري دقيق درباره سقف حقوق و مزاياي اين مقامات و مديران فراهم كند.
پيشنهادها
 .1تصويب قانوني براساس مطالب فوق عالوهبر اينكه در راستاي نقش قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي است ،ابزاري براي نظارت
و افزايش شفافيت و پاسخگويي دستگاههاي اجرايي به مجلس شوراي اسالمي بهشمار ميرود .لذا تصويب كليات طرح قابل
توصيه است .اما بايد توجه داشت ضروري ا ست مفاد اين طرح در اليحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري
نيز گنجانده شود.
 .2نكته قابل اعتنا تعيين سقف حقوق و فوقالعادهها در مواد ( )2و ( )3اين طرح است كه همانگونه كه بيان شد تعديل در اين
زمينه ميتواند به تقويت نقاط قوت طرح پيشنهادي كمك كند.
 .3ماده ( ) 8طرح پيشنهادي به نحوي نگارش شده است كه اهداف ماده ( )7را نيز تأمين ميكند ،لذا پيشنهاد حذف ماده ( )7را
دارد.
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