اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح اصالح قانون تقسيمات كشور و وظايف
فرمانداران و بخشداران»
مقدمه
بعد از انقالب اسالمی ایران ،در اصالحات و الحاقات قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران ،شرط دارا
بودن «سابقه خدمت دولتی» برای انتصاب به عنوان استاندار ،فرماندار و بخشدار حذف گردید .طبق آنچه در مقدمۀ
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

توجیهی طرح حاضر بیان شده است ،با این استدالل که «استاندار بنا به مصوبۀ شورای عالی اداری سال  1377دارای
وظایف و اختیارات گسترده و اساسی است و همچنین با عنایت به تخصصی شدن مدیریت دولتی واحدهای کالن
تقسیمات کشوری (استان) و رشد مدیران ارشد دولتی طی دههها و عدم ضرورت استفاده از اشخاصی بدون سوابق

شماره ثبت:
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مدیریت دولتی با مالحظات سیاسی ،امنیتی و حتی اقتصادی ،و نیز در خصوص فرمانداران که وظایف و اختیارات
متناظری شبیه استانداران دارند» ،پیشنهاددهندگان طرح حاضر تالش دارند که با اصالح مواد ( )6و ( )7قانون تقسیمات

شماره چاپ:
1333

کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران ،مانع از انتصاب افرادی که جزء مستخدمین رسمی دولت نیستند ،به عنوان
استاندار ،فرماندار یا بخشدار شوند.

تاريخ چاپ:
1398/1/17

سابقۀ قانوني موضوع

معاونت پژوهشهاي

همان گونه که در دالیل توجیهی طرح نیز ذکر شده است ،شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران برای اولین

سياسي ـ حقوقي

بار در قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران ،مصوب  1316/08/16به اختصار ذکر شده است .در قانون

دفتر :مطالعات سياسي

ساير دفاتر :مطالعات
حقوقي،
مطالعات اجتماعي
مشخصات گزارش

مذکور شرایط زیر برای انتصاب استانداران ،فرمانداران و بخشداران تعیین شده است:
مادۀ ( )5ـ «استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب
میشود».
مادۀ ( )6ـ «فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب
میشود».

شماره مسلسل:
26016448
تاريخ انتشار:
1398/3/7

مادۀ ( )7ـ «بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حکم وزارت داخله
منصوب میشود».
با این حال ،ذیل مادۀ ( )6یک تبصره وجود دارد که دربرگیرندۀ یک استثنا در این زمینه است و بیان میدارد« :در
صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه خدمت رسمی نیستند به موجب تصویبنامۀ هیئت وزرا و فرمان
همایونی به سمت استاندار یا فرماندار منصوب شوند».
تبصرۀ مذکور پس از پیروزی انقالب اسالمی در الیحۀ اصالح تبصرۀ مادۀ ( )6و مادۀ ( )7قانون مذکور مورخ
 1358/04/20به تصویب شورای انقالب رسید و به شرح زیر اصالح شد:
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«تبصره ـ وزیر کشور در صورت لزوم ممکن است اشخاصی را که دارای سابقۀ خدمات دولتی نیستند به سمت استاندار یا معاون استاندار و یا
فرماندار منصوب نماید».
همچنین در این الیحه مصوب شورای انقالب ،مادۀ ( )7به شرح زیر اصالح شد:
«بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت یا اشخاصی که دارای سابقۀ خدمت دولتی نیستند به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور منصوب
میشود».
اظهارنظر كارشناسي
الف) بررسي كليات طرح
آسیبشناسی وضعیت موجود تقسیمات کشوری و به تبع آن آسیبهای موجود در نظام تقسیمات اداری تابع آن ،ضرورت یک بازنگری اساسی و
بنیادی در نظام مدیریت تقسیمات کشوری را مدتهاست که مقابل روی مسئوالن و نهادهای مربوط قرار داده است که موضوع این طرح میتواند،
فرصت الزم را برای این کار فراروی آنها قرار دهد.
نظام کنونی تقسیمات کشوری نیازمند اصالح و تغییرات اساسی ،همهجانبه و مبتنی بر شاخصهای علمی و کیفی و متناسب با ویژگیهای فضایی
ـ جغرافیایی کشور است .به ویژه توجه به رویکرد تمرکززدایی از طریق اصالح ساختار اداری و مدیریتی کشور و بازتعریف روابط و اختیارات درون استانی،
بین استانی و استانی ـ مرکزی ضروری است .تنظیم و کاربست معیارهای علمی قویتر و روزآمدتر در خصوص تقسیم بهینه سیاسی ـ جغرافیایی کشور
به حوزههای منطقی و معقول و ایجاد تقسیمات و بروکراسی اداری با شکل و محتوای صحیح و فارغ از تشکیالت غیرضرور ،هزینههای اداری را کاهش و
کارایی و اثربخشی آن را افزایش میدهد و توازن و تعادل بیشتری را میان واحدهای تقسیمات کشوری و اداری به وجود میآورد.
اتخاذ چنین رویکردی سبب میشود شرح مأموریتها و مسئولیتهای مدیران دولتهای محلی که تاکنون به صورت «جامع»« ،روزآمد و
مقتضی» و «تخصصی و حرفهای» تدوین و تنظیم نشده است ،مناسب با شرایط و مقتضیات ادارۀ کشور و خصوصاً مبتنی بر رویکرد تمرکززدایی،
بازتعریف و بازتنظیم شود .در صورت تحقق این امر ،آنگاه با توجه به شرایط و مالحظات مربوط میتوان به انتخاب و انتصاب مدیران دولتهای محلی
اقدام کرد .در عين حال ،اصالح موردي و جزئي ،در حد آنچه مورد نظر پيشنهاددهندگان طرح حاضر است ميتواند به سهم خود به
عنوان راهكاري موقت و كوتاهمدت در عملكرد مديريت و ادارة امور استانها و شهرستانهاي كشور و ارتقاي سطح كيفيت مديريت
آنها و ممانعت از افراط و سياستزدگي در عزل و نصب بخشداران ،فرمانداران و استانداران مؤثر باشد و لذا مورد تأييد و تأكيد است.
همان گونه که در مقدمه توجیهی طرح آمده در قانون مصوب سال  1316به انتصاب استانداران از میان «مستخدمین رسمی دولت» اشاره
شده است ،یعنی استاندار باید فردی باشد که کارمند رسمی دولت و رابطه استخدامی وی با دولت از استحکام کافی برخوردار باشد و از اعضای قطعی
خانواده دولت باشد .معنای مقابل آن است که مستخدم غیررسمی ،پیمانی ،موقت و یا قراردادی دولت که رابطۀ استخدامی سُست و ناپایدار با دولت
دارد ،نباید به عنوان استاندار انتصاب شود .استثنای پیشبینی شده در تبصرۀ ذیل ماده ( )6قانون مصوب  ،1316انتصاب فردی که سابقۀ خدمت
رسمی در دولت ندارد (نه اینکه کارمند دولت نیست) به سمت استاندار و فرماندار را مشروط به تصمیم و تأیید دولت و شخص اول کشور میکرد که
فرایندی سخت و دشوار بود .پس از پیروزی انقالب اسالمی و در سال  1358با تصویب شورای انقالب ،فرایندی سادهتر مورد تأیید قرار گرفت
(تصمیم وزیر کشور) که امر انتخاب و انتصاب را به دایره وسیع کسانی که اصالً سابقه خدمت دولتی ندارند (نه اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و
سابقه خدمات رسمی ندارند) کشانده است .موضوعی که به نظر میرسد برای این سمتها ،مناسب و قابل قبول نیست.
عملکرد استانداران ،فرمانداران و بخشداران به عنوان رهبران دولتهای محلی ،بر میزان تحقق اهداف دولت مرکزی در استانها و نیز رضایت
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شهروندان تأثیر بسزایی دارد .یکی از عوامل مهمی که بر عملکرد استانداران ،فرمانداران و بخشداران تأثیرگذار است ،توان مدیریتی آنها و شناخت
کافی نسبت به «موقعیت و محل» شغل مربوطه است .حداقل انتظار این است که استاندار و فرماندار به عنوان نمایندۀ دولت «سیاستهای عمومی»
دولت را در واحد سیاسی محل مأموریت خود اعمال نمایند و به راهبری و هماهنگی و جهتبخشی مدیران اجرایی متعدد و متکثر دولت در سطح
استان و شهرستان بپردازد ،لذا افراد مذکور باید شناخت کاملی از دستگاهها و بروکراسی دولتی داشته باشند .با توجه به گستردگی وظایف و نقشهای
سیاسی و مدیریتی استانداران و فرمانداران ،وظایف و نقشهای مربوطه را کسانی که کارمند دولت نیستند و سابقه خدمات رسمی دولتی ندارند،
نمیتوانند به نحو بهینه ایفا کنند.
بررسی مقدماتی رویکرد سایر کشورها نیز تأییدکنندۀ اهداف مورد نظر پیشنهاددهندگان طرح حاضر است .هدايت و كنترل مسير شغلي
پرسنل ،ابزاري مهم است كه دولتها براي دستيابي به اهداف خود و مديريت بهينۀ استانها از آن استفاده ميكند .به طور معمول
انتظار ميرود كه يک بوروكرات دولتي در وزارت كشور يک مسير خاص شغلي را طي كند ،و پس از ارتقا به ردههاي مديريتي سطوح
زيرين تقسيمات كشوري در نهايت براي انتصاب /انتخاب به عنوان معاون استاندار ،استاندار يا معاون وزير كشور كانديد شود.
همچنین به طور معمول انتظار میرود کسانی که برای سمت استاندار انتخاب/انتصاب میشوند ،حداقل یک دوره در استان مورد نظر خدمت کرده
باشند .برای مثال ،عملکرد عالی یک فرماندار ،شانس ارتقای وی برای تبدیل شدن به استاندار در استان مربوطه را افزایش میدهد و انتصاب فردی که
سابقۀ خدمت در سطوح مدیریتی پایینتر از سطح دولت استانی را ندارد ،به عنوان استاندار غیرمعمول است.
ب) بررسي مواد طرح
 طبق مادۀ ( )1طرح حاضر« ،تبصرۀ مادۀ ( )6قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب  1316/8/16با اصالحات و الحاقاتبعدی آن حذف میشود» و طبق مادۀ ( )2طرح حاضر عبارت «یا اشخاصی که دارای سابقۀ خدمت دولتی نیستند» در مادۀ ( )7قانون ،حذف
میشود .به این ترتیب مادۀ ( )7با حذف عبارت مذکور بدین شکل اصالح خواهد شد« :بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد
استاندار و حکم وزارت کشور منصوب میشود».
به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری« ،استاندار» از مقامات مدیریت سیاسی (موضوع مادۀ ( )71قانون مذکور) و «فرماندار» و نیز
بخشدار جزء مقامات مدیریت حرفهای محسوب میشوند .بند «الف» ،مادۀ ( )54قانون مدیریت خدمات کشوری ،به منظور استقرار نظام
شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران ،دستگاههای اجرایی را موظف میکند که «در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفهای،
شرایط تخصصی الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب باالتر ارتقا یابند» .همچنین این ماده بیان میدارد« :دستگاههای
اجرایی میتوانند برای حداکثر  15درصد سمتهای مدیریت حرفهای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ،بدون
رعایت سلسلهمراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند».
شایان ذکر است که بر اساس مادۀ (« )2دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای» (مصوبۀ شمارۀ  579095مورخ
 )1395/04/1که در راستای اجرای مواد ( )54و ( )57قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است« ،دارا بودن رابطۀ استخدامی
رسمی ،پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ( )32قانون مدیریت خدمت کشوری با دستگاه» به عنوان یکی از شرایط
عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای تعیین شده است .این مصوبه مدیران حرفهای را به عنوان «تمامی عناوین سمتهای مدیریتی
دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ،به استثنای سمتهای مدیریت سیاسی ،موضوع مادۀ ( )71قانون مذکور و همترازان
آنان» در نظر گرفته است که به چهار گروه مدیران ارشد ،میانی ،پایه و عملیاتی تقسیم شدهاند.
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در جدول ذیل مادۀ ( )2این مصوبه نیز حداقل سه سال تجربۀ خدمت دولتی مرتبط برای مدیریت عملیاتی ،چهار سال برای مدیریت پایه6 ،
سال برای مدیریت میانی و  10سال برای مدیریت ارشد ،به عنوان شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی تعیین شده است .همچنین تجربه
در سمت مدیریتی سطح قبلی برای مدیریت میانی حداقل سه سال و مدیریت ارشد حداقل چهار سال مقرر شده است و مدیریت پایه/عملیاتی به
عنوان سطح مدیریتی پیشنیاز مدیریت میانی و مدیریت میانی به عنوان سطح پیشنیاز مدیریت ارشد تعیین شده است.
همچنین طبق «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوۀ انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران» (مصوبۀ شماره 578606
مورخ  1395/4/1شورای عالی اداری) ،که در راستای اجرای مواد ( )54و ( )57قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است« ،سابقۀ
مدیریتی و کارشناسی» تعیین شده برای افراد درونسازمانی و برونسازمانی ،به عنوان یکی از شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
به شرح زیر است:
الف) فرماندار ويژه ،فرماندار مراكز استانها و فرماندار درجۀ  :1حداقل  10سال تجربه در مشاغل مدیریتی و سرپرستی در وزارت کشور برای
افراد درونسازمانی و  15سال سابقه که حداقل  10سال آن در پستهای مدیریت میانی به باال باشد برای افراد برونسازمانی.
ب) فرماندار درجۀ  :2حداقل هفت سال تجربه در مشاغل مدیریتی و سرپرستی در وزارت کشور با اولویت فرمانداری درجۀ  3و  4و بخشداری
برای افراد درونسازمانی؛ یا  15سال سابقه که حداقل پنج سال آن در پستهای مدیریت میانی به باال باشد برای افراد برونسازمانی.
پ) فرماندار درجۀ  :3حداقل پنج سال تجربۀ در مشاغل مدیریتی و سرپرستی در وزارت کشور با اولویت فرمانداری درجۀ  3و یا بخشداری برای
افراد درونسازمانی؛ یا  15سال سابقه که حداقل پنج سال آن در پستهای مدیریت میانی به باال باشد برای افراد برونسازمانی.
ت) فرماندار درجۀ  :4حداقل سه سال تجربه در وزارت کشور با اولویت پستهای مدیریتی پایه برای افراد درونسازمانی؛ یا  15سال سابقه که
حداقل پنج سال آن در پستهای مدیریت میانی به باال باشد برای افراد برونسازمانی.
ث) بخشدار :حداقل پنج سال تجربۀ کارشناسی در وزارت کشور برای افراد درونسازمانی؛ یا  10سال سابقه که حداقل پنج سال آن در پستهای
مدیریتی پایه باشد برای افراد برونسازمانی.
بنابراین فرماندار و بخشدار میبایست واجد اوصاف و ویژگیهای مقرر در مواد دو مصوبۀ فوق باشند .با توجه به حساسيت سمت استاندار و
فرماندار و تخصصي بودن مناصب مذكور ،و اينكه تعيين شرايط حرفهاي و اختصاصي براي استاندار و فرماندار داراي ماهيت تقنيني
ميباشد و اين امر در صالحيت انحصاري مجلس شوراي اسالمي است ،شايسته است كه ضمن اصالح مواد مورد نظر طرح حاضر،
يعني حذف تبصرة مادة ( ،)6و حذف عبارت «يا اشخاصي كه داراي سابقۀ خدمت دولتي نيستند» از مادة ( )7قانون؛ شرايط و
ويژگيهاي بخشدار ،فرماندار و استاندار ،به صورت احصا شده تعيين گردد و براي سمت استاندار نيز شرط داشتن سابقۀ مديريت
سطوح تقسيمات كشوري در نظر گرفته شود .بدین معنا که استاندار باید حداقل سابقۀ خدمت به عنوان فرماندار را در کارنامۀ خود داشته باشد.
 طبق مادۀ ( )3طرح حاضر در کلیه مواد قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران ،عبارت «وزارت کشور» جایگزین عبارت«وزارت داخله» میشود .با توجه به مصطلح نبودن عبارت وزارت داخله ،جایگزینی مذکور توصیه میشود.
جمعبندي
با عنایت به اهداف مورد نظر طرح و ضرورتهای بیان شده در این گزارش ،تصويب كليات طرح پيشنهاد ميشود.
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