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بررسی الیحه بودجه سال 1402 کل کشور)75(:
تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری

چكیده

در راســتای تحقق ماده »5« قانون برنامه ششــم توسعه کشور، 
حکمی در قوانیــن بودجه  ســنواتی 1399، 1400 و 1401 کل 
کشــور به منظور »ارتقای بهره وری« و »استقرار چرخه بهره وری 
در دستگاه های اجرایی« پیش بینی شده بود که در الیحه بودجه 
سال 1402 کل کشور این بند حذف شــده است. در این گزارش 
پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در اسناد باالدستی، میزان 
اثربخشی  و تأثیرگذاری این احکام مورد واکاوی قرار گرفته است. به 
نظر می رسد با توجه به خال احکام دائمی جامع در خصوص مدیریت 
بهره وری در دســتگاه های اجرایی، پیش بینی احکام متناسب با 
این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به عنوان راهکار کوتاه مدت 

ضروری است. ازاین رو در انتهای این گزارش پیشنهاد الحاق متن 
حکم بند »و« تبصره )1۸( قانون بودجه سال  1401 به عنوان یک 
بند به الیحه بودجه ســال 1402 ارایه شده است. الزم به توضیح 
اســت که باتوجه به مشــکالت و چالش های فراوان در خصوص 
بهره وری در دولت راهکار اثربخش در ایــن خصوص پیش بینی 
ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی در خصوص مدیریت بهره وری 
در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. موضوعی که 
نیازمند اقدام دولت محترم در خصوص تدوین الیحه پیشنهادی 

است.
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بهره وری عمری به قدمت طول تاریخ بشر دارد و در حال حاضر نیز 
جامعه بشری علی رغم تحوالت و پیشرفت های چشمگیر در کلیه 
زمینه های علوم و فنون، کماکان با محدودیت روبه رو است. بدین 
ترتیب در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی، امکانات نامحدود در 
اختیار بشر قرار نداشته است. با  توجه   به جمعیت روزافزون جهان 
و محدود بودن امکانات تولید، حتی برای کشــورهای پیشرفته 
صنعتی، اســتفاده بهینه از امکانات موجود، بهترین راه افزایش 
تولید کاالها و خدمات و در نتیجه افزایش رفاه جامعه بشری تلقی 

می گردد.1 
باتوجه به چالش ها و مخاطراتی چون تحریم های ظالمانه، 
عدم کفایت درآمدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمد 
نفت و سهم پایین صادرات غیرنفتی و عدم رقابت پذیری 
کاال و خدمات در بازار جهانی و ... موضوع ارتقای بهره وری 
در کشــور از اهمیت  دوچندانی برخوردار است. ازاین رو 
در خأل  احکام دائمی و جامع در خصوص مدیریت بهره وری، در 
ســنوات اخیر )1399 الی 1401( برای تحقق ماده »5« قانون 
برنامه ششم توســعه کشــور، بندی در بودجه های سنواتی در 
راستای ارتقای بهره وری و تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری 
پیش بینی شــده بود که در الیحه بودجه سال 1402 کل کشور 
این بند حذف گردیده است. باتوجه به اهمیت موضوع و وظایف و 
مأموریت های دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی و در ادامه سلســله گزارش های بررسی الیحه 
بودجه سال 1402 کل کشور، در این گزارش حذف حکم مربوط 
به بهره وری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. در انتهای 
گزارش پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره »20« با موضوع بهره وری 

ارائه شده است.

1. موغلی و همکاران،1390

مقدمه
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شكل 1. وضعیت شاخص بهره وری کل عوامل تولید کشورهای آسیایی

بهره وری در ایران 
براساس سند چشم انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری 
اســالمی ایران که در حال حاضر )با استناد به آمارهای رسمی 
کشور( نهاده محور است، به اقتصاد دانش محور در سال 1404 
تبدیل شــود از جمله راهكارهای اصلی رسیدن به این هدف، 
ارتقای بهره وری است. این در حالی اســت که بهره وری دولت طی 

سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. 
براساس اطالعات مســتخرج از شــکل 1 در یک دوره حدوداً 50ساله 
علی رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره های میان مدت، رشد شاخص 
بهره وری کل عوامل ایران در دوره های بلندمدت  تقریباً صفر بوده است. 

لذا توجه به این موضوع از این منظر حائز اهمیت فراوان است.
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 تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری

جدول 1. بندهایی از سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در زمینه بهره وری )1401-1390(

این مطلب بدان معناســت که در طول زمان علی رغم بهبود فناوری، 
افزایش قابل توجه سطح ســالمت و کیفیت نیروی انسانی و بسیاری 
اقدام های دیگر، ساختار اقتصادی کشور بهبود چشمگیری پیدا نکرده 
است؛ اما روند تغییرات شگرف شاخص بهره وری کل عوامل تولید در 
کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و آمریکا و اقتصادهای نوظهوری مانند 
هنگ کنگ، تایوان، هند و کره جنوبی بسیار قابل توجه است که نشان 
از اهمیت رشد بهره وری، برای دستیابی به اقتصادی شکوفا و پیشرفته 

دارد. 

بهره وری در سیاســت های کلی نظام، قوانین برنامه وبودجه 
سنواتی 

1.  سیاست های کلی نظام 
وضعیت نامناســب بهره وری در ایران و به ویژه در بخش دولتی سبب 
شده است تا موضوع بهره وری در سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در حوزه های مختلــف موردتوجه قرار گیرد. 
به برخی از سیاســت های ابالغی درخصوص بهره وری در بازه زمانی 

1390-1401 در جدول  1 اشاره شده است. 

بندهای مرتبط با بهرهوریبندعنوانردیف

سیاستهای کلی 1
برنامه هفتم توسعه 

)1401/0۶/21(

1

هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های 
رشد  نرخ  با  باعدالت  توأم  اقتصادی  پیشرفت  مصوب،  کلی 
با  اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود 

تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید.

افزایش 7 و  منابع آب کشور  یکپارچه  نظام مدیریت  استقرار 
بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

2
سیاستهای کلی 

برنامه ششم توسعه 
)1394/04/09(

14
تولید،  افزایش  یارانهها در جهت  کامل هدفمندسازی  تحقق 
اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای 

عدالت اجتماعی

3
سیاستهای 

کلی علم و فناوری 
)1393/0۶/2۶(

2-۸
افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید 
ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تأکید بر مصرف بهینه 

منابع و ارتقا بهرهوری.

4
سیاستهای 
کلی سالمت 

)1393/01/1۸(
۸

و مراقبتهای جامع  ایمنی خدمات  و  بهبود کیفیت  و  افزایش 
 و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، 
قالب  در  بهرهوری  و  کارایی  اثربخشی،  شفاف،  اطالع رسانی 
شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

5

سیاستهای کلی 
اقتصاد مقاومتی 
)1392/11/30(

3

محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل 
تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، 
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت 

و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.

4
جهت  در  یارانهها  هدفمندسازی  اجرای  ظرفیت  از  استفاده 
و  انرژی  بهرهوری، کاهش شدت  و  اشتغال  تولید،  افزایش 

ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی

20

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، 
بهره وری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای 
نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در 

این زمینه
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بندهای مرتبط با بهرهوریبندعنوانردیف

۶

سیاستهای کلی 
ایجاد تحول در نظام 

آموزش وپرورش کشور 
)1392/02/05(

بهبود مدیریت منابع و مصارف باهدف ارتقای کیفیت و بهره 3-۶
وری نظام آموزش وپرورش

سیاستهای کلی 7
تولید ملی، حمایت از 
کار و سرمایه ایران 
)1391/11/14(

باالبردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید1

12
افزایش  با  کار  نیروی  وری  بهره  ارتقای  و  توانمندسازی 
انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی 

و پژوهشی با نیازهای بازار کار

۸
سیاستهای کلی نظام 

در بخش کشاورزی 
)1391/09/29(

و 5 کشاورزی  محصوالت  تولید  در  آب  از  بهرهوری  ارتقای 
استفاده علمی و بهرهبرداری بهینه از سایر نهاده های تولید.

9
سیاستهای کلی 

نظام در بخش صنعت 
)1391/09/29(

افزایش بهره وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه3

10

سیاستهای کلی 
آمایش سرزمین 
)1391/09/21(

2
ارتقای سطح آموزش، پژوهش و بهرهوری نیروی کار در جهت 
افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید 

ثروت ملی.

3

در  زیربنایی  و  مدیریتی  مناسب  زمینههای  فراهم آوردن   
و  ملی  بهرهوری  ارتقا مستمر سطح شاخص  و  مناطق مختلف 
متناسب  ملی  ثروت  تولید  در  انسانی  منابع  سهم  افزایش 

بااستعداد مناطق کشور

طبیعی ح منابع  ها،  سرمایه  از  بهینه  وری  بهره  و  احیا  حفظ، 
تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرحهای توسعه.

11
سیاستهای 
کلی اشتغال 

)1390/04/2۸(

7
ارزی  مالی،  پولی،  سیاست های  پایداری  و  هماهنگسازی 
نرخ  کاهش  جهت  در  اقتصادی  بازارهای  تنظیم  و  تجاری  و 

بیکاری توأم با ارتقا بهره وری عوامل تولید.

نیروی 13 وری  بهره  و  دستمزدها  افزایش  بین  تناسب  رعایت 
کار.
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2. برنامه های توسعه
ارتقای  موضوع  توسعه  برنامه های  و  خط مشی گذاری  حوزه  در 
مورد  توسعه  دوم  برنامه  قانون  از  کشور  اداری  نظام  در  بهره وری 
توجه قرار گرفته است. مهم ترین رئوس احکام موضوعه در قوانین 

برنامه توسعه  به شرح ذیل است:

الف( قانون برنامه دوم توسعه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  دوم  برنامه  قانون   »35« تبصره  در 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران1 دستگاه های اجرایی مخیر شدند 
ارتقای  فعالیت های  برای  را  خود  جاری  اعتبارات  از  درصد   1 تا 
و  آیین نامه ها  این تبصره  رابطه  با  بهره وری هزینه کنند. چون در 
دستورالعمل های الزم تدوین و ابالغ نشد، در عمل این تبصره در 
تعدادی از دستگاه های اجرایی به اجرا در نیامد و در تعدادی هم 
این اعتبار صرف پرداخت به شاغالن شد. اگرچه در ابتدای برنامه 
دوم انتظار می رفت با این تبصره الزاماتی برای ایجاد بستری برای 

ارتقای بهره وری فراهم شود؛ ولی عماًل چنین نشد2. 

ب( قانون برنامه سوم توسعه 
در برنامه سوم توسعه، هدف کمی مشخص یا سیاست صریح معینی 
در مورد ارتقای بهره وری اتخاذ نشد، ولی در البه الی سیاست های 
فصل  در  بود.  شده  اشاره هایی  بهره وری  موضوع  به  شده،  عنوان 
به منظور  بند »ب« مورد 7(،  )ماده )1(  اداری و مدیریت  ساختار 
دستگاه های  بهره وری  افزایش  و  اداری  نظام  اصالح  و  تصحیح 
فصل  در  است.  پیشنهاد شده  اداری  تشکیل شورای عالی  اجرایی، 
واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی )ماده )9((، به منظور 
کشور،  انسانی  و  مادی  منبع  بهره وری  افزایش  و  کارایی  ارتقای 

1. تبصره »35«
مهارت هــای  افزایــش  و  پیشــرفته  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  کار،  روش هــای  و  سیســتم ها  بهبــود  اداری،  نظــام  بهــره وری  افزایــش  جهــت   الــف( 
 مدیــران کشور دســتگاه های اجرایــی بایــد بخشــی از اعتبــارات خــود را بــه توســعه و بهبــود مدیریــت و افزایــش بهــره وری اختصــاص دهنــد. میــزان

این اعتبارات همه ساله توسط  دولت در الیحه بودجه پیش بینی خواهد شد.
بهــره وری فعالیت هــای بخش هــا و طرح هــای  اندازه گیــری  بــا همــکاری دســتگاه های ذیربــط مکلــف اســت شــاخص  برنامــه و بودجــه  ب( ســازمان 
در طــول نمایــد.  تدویــن  و  تهیــه  در ســطح کشــور  اســتاندارد  بــه صــورت   1374 اول ســال  نیمــه  تــا  را حداکثــر  دوم  برنامــه  در   پیش بینی شــده 

سال های برنامه این شاخص ها  باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات و آموزش عالی و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2. )قلی پور، 1392(
تولید  رشد  در  تولید  عوامل  کل  بهره وری  ارتقاء  سهم  ویژه  و  استانی  ملی، بخشی،  اسناد  تدوین  در  مکلفند  استانی  و  ملی  اجرایی  های  دستگاه  تمام   - الف   .3
به  باتوجه  محور  بهره ور  اقتصاد  یک  به  محور  اقتصادی نهاده  یک  از  کشور  تحول  برای  را  آنها  تحقق  برای  الزم  راه کارهای  و  الزامات  و  کرده  را تعیین  مربوطه 
برسد:  )%31.3( درصد  دهم  سه  و  یک  و  سی  به  حداقل  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  در  عوامل  کل  بهره وری  سهم  به طوری که  نمایند  مشخص  زیر   محورهای 

1- هدف گذاری های هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد ساالنه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر 
حداقل1، 3.5،و 2.5 درصد برسد.

2-  سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار، سرمایه بخشها و  زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن های علمی و صنفی 
مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.

ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد  دستگاههای  اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاه های اجرایی اقدام  نموده و 
تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام 

نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید. 
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری 
در برنامه، به دولت اجازه داده می شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای 

بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
 د - آیین نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش غیردولتی مورد تأکید 
قرار گرفته است. هم چنین در بند »د« این ماده، تسریع در اجرای 
طرح های عمرانی و در ماده »62« تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 
را  سرمایه  واقعی  موجودی  ارزیابی،  این  که  است  شده  پیشنهاد 
نشان می دهد و ازاین جهت بر اندازه گیری دقیق بهره وری سرمایه 
اثر خواهد داشت. هرچند این موارد به طور ضمنی در قانون برنامه 
سوم ذکر شده، اما هیچ شاخص یا معیار و اهداف کمی برای آنها 

در نظر گرفته نشده بود.

ج( قانون برنامه چهارم توسعه 
در ماده )5( قانون برنامه چهارم توسعه3 » به منظور تحقق اهداف 
ارتقای بهره وری کل عوامل  کمی و شاخص های کمی مربوط به 
تولید« احکامی پیش بینی شد. ضوابط ارئه شده از منظر جامعیت و 
نگرش علمی نسبت به برنامه های پیشین پیشرفت چندانی داشتند 
ثر  انتظار می رفت در عمل مؤ لکن این تمهیدات قانونی چنان که 
فقدان  به  میتوان  احکام  این  تحقق  از جمله علل عدم  نشد.  واقع 
تدوین  علت   به  اجرایی  فرایند  در  اجرایی  دستگاه های  همدلی 
اجرایی(،  دستگاه های  با  مساعی  تشریک  )بدون  احکام  انتزاعی 
ناکارامدی نظام تولید آمار کشور در زمینه تامین اطالعات موردنیاز 
برای اجرای چرخه مدیریت بهره وری، ضعف نهاد متولی بهره وری 

و ...  اشاره کرد. 
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د( قانون برنامه پنجم توسعه 
به عنوان  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  قانون1،  این   )79( ماده  در 
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  به  وابسته  دولتی  مؤسسه 
رئیس جمهور و با استفاده از امکانات موجود ایجاد شد. به استناد 
ضوابط پیش بینی شده در این حکم، به موجب تصویب نامه 75599/

ت509۸5هـ مورخ 1394/6/11 هیئت وزیران سند جامع بهره وری 
کشور را تصویب نموده است. هم چنین در این قانون در حوزه های 
مختلف )از جمله بند »ه« ماده )17(، جزء »7« بند »الف« ماده 
)19(، ماده )71(، )ماده 101(، بند »الف« ماده )141( و ...( موضوع 
و  اسناد  علی هذا  است.  گرفته  قرار  تأکید  و  تأیید  مورد  بهره وری 
شواهد مستندی درخصوص میزان تحقق اهداف قانون گذار وجود 

ندارد. 

هـ( قانون برنامه ششم توسعه 
دو  حداقل  تأمین  جهت  توسعه  ششم  برنامه  قانون   )4( ماده  در 
 )%۸( درصد  هشت  رشد  از  درصد  واحد    )2/۸( دهم  هشت  و 
سازوکارهایی  تولید  عوامل  کل  بهره وری  ارتقای  محل  از  اقتصاد 

در  ضوابطی  قانون  این   2)5( ماده  در  مضافاً  است.  پیش بینی شده 
بهره وری،  چرخه  نمودن  اجرائی  اقتصاد،  در  بهره وری  رشد  جهت 
تدوین برنامه های عملیاتی برای ارتقای بهره وری و ارائه گزارش به 
این ضوابط  براساس  است.  پیش بینی شده  اسالمی  مجلس شورای 
در سال های 1399 الی 1401 احکامی در قوانین  بودجه سنواتی 

پیش بینی شده است. 

3. قوانین بودجه سنواتی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  قانون  تصویب  از  پس 
در  بهره وری  چرخه  استقرار  موضوع   ،)1396 )مصوب  فرهنگی 
گرفت.   قرار  تأکید  مورد  تری  به طورجدی  سنواتی  بودجه  قوانین 
کشور،  کل   1399 سال  بودجه  قانون   »21« تبصره  »د«  بند 
و  کشور  کل   1400 سال  بودجه  قانون   »20« تبصره  »ج«  بند 
موضوع  این  به  سال1401  بودجه  قانون   »1۸« تبصره  »و«  بند 
کل   1402 سال  بودجه  الیحه  در  حکم  این  اما  یافت.  اختصاص 
کشور حذف شده است. در جدول »2«  احکام  مذکور و  گزارش 
دیوان محاسبات از میزان اجرایی شدن این احکام ارائه شده است.

1. ماده79ـ در راستای ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل
تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می شود تا برنامه 
جامع بهره وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه الزم االجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههای اجرائی موظفند 
از سال دوم برنامه تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شـناسایی 

کنند تا اثر بهره وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته  باشد. سیاستهای مذکور می تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
حداکثر سه درصد )3%( از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر 
رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری است. آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره وری ایران به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.
2. الف ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر ه وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات 
الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران 
ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت های غیردولتی 

در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می شود.

ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام 
و گزارش آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
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بررسی الیحه بودجه سال 1402 کل کشور )۷۵(: 

 تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری

جدول 2. تبصره های قوانین بودجه سنواتی )1399 الی 1401( در زمینه بهره وری

قانون 
بودجه

تبصرهها 
و بندهای 

مرتبط
محتوای قانون

سازمانها و 
نهادهای مسئول

گزارش تفریغ 
بودجه

1399
بند »د« 

تبصره
»21«

به منظور ارتقاي بهره وري در دستگاههاي اجرایي و دستیابي به 
اهداف و انجام برنامه هاي پیش بینی شده در مواد )3( و )5( 

قانون برنامه ششم توسعه:
1. دستگاههاي اجرایي موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 

کشوري موظف ند تا پایان خردادماه سال 1399 برنامههاي 
عملیاتي خود براي استقرار چرخه مدیریت و ارتقاي شاخصهاي 

بهره وری در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان های 
برنامه وبودجه کشور و اداري و استخدامي کشور )سازمان ملي 

بهره وری ایران( ارائه کنند. دستگاههاي اجراي مکلفند در 
موافقت نامه های متبادله با سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبارات 

الزم این موضوع را در برنامه اي با عنوان »ارتقاي بهره وری« 
پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به 
ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به سازمان ملي بهره 

وري ایران و سازمان برنامه وبودجه کشور و تأیید عملکرد از سوي 
سازمان ملي بهره وری ایران است.

2.کلیه شرکتهاي دولتي و شرکتها و دستگاههایي که شمول قانون 
بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت 

ملي نفت، شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شرکت ملي صنایع 
پتروشیمي ایران، بانك مرکزي جمهوري اسالمي ایران، سازمان 

بنادر و دریانوردي، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و 
نوسازي صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع 

معدني ایران و وزارت جهاد کشاورزي موظف اند براي ارتقاي 
بهرهوري سرمایه، نیروي کار و سایر عوامل تولید و تحقق 

اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول )2( ماده )3( قانون 
برنامه ششم توسعه، اعتبارات موردنیاز اجراي برنامههاي ارتقاي 
بهره وري را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه ساالنه 
به تصویب مجامع عمومي و یا سایر مراجع قانوني ذی ربط برسانند 

و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1399 به سازمانهاي 
برنامه وبودجه کشور و اداري و استخدامي کشور )سازمان ملي 

بهرهوري ایران( ارائه کنند. سازمان برنامه وبودجه کشور و 
سازمان ملي بهره وري ایران موظف اند بر تحقق این بند و اهداف 

و شاخصهاي پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات 
انجام یافته را براي۶ ماهه اول و دوم به هیئت وزیران ارائه 

نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیئت مدیره 
و مدیران این شرکتها با رعایت ماده )۸4( قانون تنظیم بخشي 

از مقررات مالي دولت )2( صرفًا بر اساس شاخصهاي بهره وري و 
تأیید سازمانهاي برنامه وبودجه کشور و اداري و استخدامي کشور 

قابل اقدام است.
3.سازمان هاي برنامه وبودجه کشور و اداري و استخدامي کشور 

موظف اند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در 
راستاي تحقق اهداف پیش بینی  شده در قانون برنامه ششم 

توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرائي و 
اقتصادي کشور اقدام نمایند. آیین نامه اجرائي این بند به 

پیشنهاد سازمان های اداري و استخدامي کشور و برنامه وبودجه 
کشور به تصویب هیئت وزیران مي رسد.

سازمانهاي 
برنامه وبودجه 

کشور

سازمان  اداري 
و استخدامي 

کشور

سازمان ملي 
بهرهوري ایران

جلسه  در  وزیران  هیئت 
بنا   1۶/0۶/1399
سازمان  پیشنهاد  بر 
کشور  برنامه وبودجه 
و  اداری  سازمان  و 
کشور،  استخدامی 
آیین نامه اجرایی این بند 

را تصویب نمود.
دررابطه با جزء»یك« برخی 
اجرایی  دستگاه های  از 
به استثنای مواردی که در 
مشخص  تفریغ  گزارش 
به  نسبت  است،   شده 
ارتقای  برنامه های  تهیه 
بهره وری  و ارائه گزارش 
مسئله شناسی به سازمان 
و  کشور  برنامه وبودجه 
بهره وری   ملی  سازمان 
اول  ۶ ماهه  در  ایران 
کرده اند.  اقدام   1399
دوم  ۶ ماهه  از  گزارشی 

وجود ندارد.
جزء»2«  دررابطه با 
گزارش  نیز  بند  این 
مستندات  بودجه  تفریغ 
همچنین  و  تأییدکننده 
عدم وجود بانك اطالعاتی 
دستگاه های  عملکرد  از 
جزء  این  مشمول  اجرایی 
سازمان  نظام  عدم  موید 
و  کشور  بودجه  برنامه 
بهره وری   ملی  سازمان 
جزء  این  تحقق  بر  ایران 
شاخص های  و  اهداف  و 
است  آن  پیش بینی شده 
که مبین عدم رعایت مفاد 

حکم این جزء است.
گزارش  اساس  بر 
 1399 بودجه  تفریغ 
اداری  سازمان  کشور، 
و  کشور  استخدامی  و 
برنامه وبودجه  سازمان 
سوم،  جزء  دررابطه با 
جهت  اجرایی  آییننامه 
مدیریت  نظام  تقویت 
تهیه  را  کشور  بهره وری  

نکرده اند.
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قانون 
بودجه

تبصرهها 
و بندهای 

مرتبط
محتوای قانون

سازمانها و 
نهادهای مسئول

گزارش تفریغ 
بودجه

1400
بند 

»ج« تبصره 
»20«

به  دستیابی  و  اجرائی  دستگاههای  در  بهرهوری  ارتقای  به منظور 
اهداف و انجام برنامههای پیش بینی شده در مواد )3( و )5( قانون 

برنامه ششم توسعه:
خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرایی  دستگاههای   .1
کشوری موظف اند تا پایان خردادماه سال 1400 برنامههای عملیاتی 
سازمان  به  را  خود  تابعه  واحدهای  چرخه  استقرار  برای  خود 
اداری  به سازمان  وابسته  ذی ربط  و سازمان  برنامه وبودجه کشور 
و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای پیش بینی 
»ارتقای  منوط  برنامه  این  سه ماهه  اعتبار  تخصیص  نمایند. 
بهرهوری« برنامه وبودجه کشور، اعتبارات الزم به این موضوع را 
در برنامهای با عنوان سازمان برنامه وبودجه کشور و سازمان ذی ربط 
از  تأیید عملکرد  و  اداری و استخدامی کشور  به سازمان  وابسته 

سوی سازمان اخیرالذکر است.
شمول  که  هایی  دستگاه  و  شرکتها  و  دولتی  شرکت های  2. کلیه 
قبیل  از  است  نام  تصریح  یا  و  نام  ذکر  مستلزم  آن  بر  قانون 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  دولتی  شرکت های  نفت،  ملی  شرکت 
سازمان  صداوسیما،  سازمان  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  ایران، 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن 
موظف اند برای ارتقای بهرهوری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل 
با جدول )2( ماده  تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب 
)3( قانون برنامه ششم بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و 
در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع 
قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان کشور و سازمان 
ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. 
اهداف  و  بند  این  تحقق  بر  موظف اند  اخیرالذکر  سازمان های 
هیئت  به  دوم  و  اول  ۶ ماهه  برای  را  یافته  پیش  شاخصهای  و 
اعضای  به  ساالنه  پاداش  هرگونه  پرداخت  نمایند.  ارائه  وزیران 
هیئت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت 1347 با اصالحات و 
الحاقات بعدی صرفًا بر / 12/ بخشی از مقررات مالی دولت )2( 
و ماده )241( الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
1347/12/24 با اصالحات و الحاقات بعدی برنامه وبودجه کشور 
اجرایی  آیین نامه  است.  قابل اقدام  کشور  استخدامی  و  اداری  و 
و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان های  پیشنهاد  به  بند  این 

برنامه وبودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

سازمانهاي 
برنامه وبودجه 

کشور
سازمان  اداري 

و استخدامي 
کشور

سازمان ملي 
بهرهوري ایران

جلسه  در  وزیران  هیئت 
 1400/3/2۶ مورخ 
پیشنهاد  به  بنا 
سازمان های  مشترک 
و  کشور  برنامه وبودجه 
اداری و استخدامی کشور 
آیین نامه اجرایی این بند 

را تصویب نموده است. 
تفریغ  گزارش  براساس 
از 34  نیز  بودجه 1400 
که  ملی  اجرایی  دستگاه 
چرخه  استقرار  به  مکلف 
هم  بودند،  بهره وری  
در  هم  و  ملی  سطح  در 
اکثریت  استانی،  سطح 
دستگاه ها رعایت نکردند 
حکم  مفاد  رعایت  عدم  و 
واضح  به صورت  مربوط 

مشخص است.  
نیز   »2« جزء  دررابطه با 
که  پیشرفتی  علی رغم 
نسبت به سال گذشته در 
مدیریت  استقرار  حوزه 
شرکت های  در  بهره وری 
دولتی شکل گرفته است؛ 
ولی همچنان به طور کامل 
شرکت های  تمامی  در 
بهره وری  چرخه  دولتی 
است.  نیافته  استقرار 
شرکت   ۶5 همچنین 
به  ساالنه  پاداش های 
را  هیئت مدیره  اعضای 
براساس شاخص بهره وری  
سازمان  تأیید  با  و 
سازمان  و  برنامه وبودجه 
اداری و استخدامی کشور 

پرداخت نکرده اند.



15

بررسی الیحه بودجه سال 1402 کل کشور )۷۵(: 

 تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری

قانون 
بودجه

تبصرهها 
و بندهای 

مرتبط
محتوای قانون

سازمانها و 
نهادهای مسئول

گزارش تفریغ 
بودجه

1401
بند 

)و( تبصره 
1۸

دستیابی  و  اجرایی  دستگاههای  در  بهرهوری  ارتقای  به منظور 
 )5( و   )3( مواد  در  پیش بینی شده  برنامههای  انجام  و  اهداف  به 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران:
خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرایی  دستگاههای   .1
کشوری موظف اند تا پایان خردادماه سال 1401 برنامههای عملیاتی 
خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در 
ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذی ربط 
اجرائی  دستگاههای  برسانند.  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
برنامه وبودجه  سازمان  با  متبادله  موافقت نامه های  در  مکلف اند 
سه ماهه  اعتبار  تخصیص  نمایند.  پیشبینی  الزم  اعتبارات  کشور، 
این  به  بهرهوری«  »ارتقای  گزارش  ارسال  به  منوط  برنامه  این 
به  دستگاهها  سوی  از  عملکرد  عنوان  با  برنامهای  در  را  موضوع 
تأیید  و  بهرهوری  ملی  سازمان  و  کشور  برنامه وبودجه  سازمان 

عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
شمول  که  دستگاههایی  و  شرکتها  و  دولتی  شرکت های  2. کلیه 
ند  موظف  است  نام  تصریح  یا  و  نام  ذکر  مستلزم  آنها  بر  قانون 
اعتبارات موردنیاز اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت 
مستقل پیشبینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی 
و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان 
برنامه وبودجه کشور و سازمان  به سازمان  خردادماه سال 1401 
ملی بهرهوری و کمیسیونهای برنامه وبودجه و محاسبات و جهش و 
اساسی  قانون   )44( چهارم  و  اصل چهل  بر  نظارت  و  تولید  رونق 
ارزیابی  گزارش  است  موظف  اخیرالذکر  سازمان  کنند.  ارائه 
پایان  تا  را  دولتی  شرکت های   1400 سال  بهرهوری  وضعیت 
شهریورماه سال 1401 در اختیار سازمان برنامه وبودجه کشور و 
سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و 
اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات 
ارائه  وزیران  هیئت  به  دوم  و  اول  ۶ ماهه  برای  را  انجام یافته 
و  اعضای هیئت مدیره  به  پاداش ساالنه  پرداخت هرگونه  نمایند. 
مدیران این شرکتها با رعایت ماده )۸4( قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( و ماده )241( الیحه 
با  قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 
و  مزبور  گزارش  نتایج  براساس  صرفًا  بعدی  الحاقات  و  اصالحات 
تأیید سازمان های برنامه وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور 
قابل انجام است. مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های 
مهلت  در  قانون  از  بند  این  اجرای  از  چنانچه  بند  این  در  مذکور 
قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده )19( قانون مجازات 
تا  ماه   ۶ از  بیش  حبس  به   ۶ درجه  مجازات  اول  ردیف  اسالمی 
پیشنهاد  به  بند  این  اجرایی  آیین نامه  میشوند.  محکوم  سال  دو 
به  برنامه وبودجه کشور  و  استخدامی کشور  و  اداری  سازمان های 

تصویب هیئت وزیران میرسد

سازمانهاي 
برنامه وبودجه 

کشور
سازمان  اداري 

و استخدامي 
کشور

سازمان ملي 
بهرهوري ایران

جلسه  در  وزیران  هیئت 
 1401/3/  25 مورخ 
مشترک  پیشنهاد  به  بنا 
و  اداری  سازمان 
و  کشور  استخدامی 
برنامه وبودجه  سازمان 
اجرایی  آیین نامه  کشور 
این بند را تصویب نموده 

است. 
دیوان  گزارش  براساس 
)چهار ماهه(  محاسبات 
امور  پیشرفت  تاکنون 
چرخه  استقرار  به  ناظر 
مرحله  تا  بهره وری  
جلسات  برگزاری 
و  است  بوده  خبرگی 
حال  در  ملی  دستگاه های 
مطرح  اصالحات  اعمال 
خبرگی  جلسات  در  شده 
بازه  این  در  هستند. 
موافقت نامه ای  زمانی 
اجرایی  دستگاه های  بین 
برنامه وبودجه  سازمان  و 
نگردیده  مبادله  کشور 
همین  به  و  است 
گزارش  تاکنون  دلیل 
سازمان های  به  عملکردی 
بند  این  حکم  مندرج 
است  نگردیده  ارائه 
سوی  از  تخصیصی  و 
برنامه وبودجه  سازمان 

صادر نشده است. 
 »2« جزء  مرتبط  آیین نامه 
به تصویب هیئت وزیران 
توسط  و  است  رسیده 
رئیس جمهور  اول  معاون 
تا  است.  گردیده  ابالغ 
بازه زمانی مشخص بخش 
شرکت های  از  مهمی 
ارائه  به  اقدام  دولتی 
ملی  سازمان  به  گزارش 

بهره وری  نموده اند.
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همان گونه که در جدول 2 مشخص شده، نتایج گزارش دیوان محاسبات 
نشان می دهد اگرچه چرخه اســتقرار بهره وری به طور کامل در 
دستگاه های اجرایی محقق نشده، اما روند رو به رشدی در در 
این خصوص، قابل استنباط است به گونهای که آیین نامه های 
مربوطه به تصویب هیئت وزیران رســیده و بخش عمده ای از 
شرکت های دولتی اقدام به ارائه گزارش به سازمان ملی بهره وری 

نموده اند. لذا با عنایت به اینكه آیین نامه اجرایی این حكم سال 
1401 به تصویب رسیده و اقدام هایی در این حوزه انجام شده، 
بهتر است با تنفیذ حكم مذکور در الیحه بودجه 1402 به دولت 
)سازمان ملی بهره وری ایران( این فرصت داده شود تا زمانی که 
حكم مذکور در قالب یک حكم دائمی مصوب گردد، در جهت 

تحقق این امر اقدام نماید. 

جمعبندیوپیشنهادها

یکی از چالش های اصلی کشــور در بخش دولتی موضــوع بهره وری 
دستگاه های اجرایی است. ازاین رو در دهه های اخیر  بهره وری در نظام 
خط مشی گذاری کشور بیش از گذشــته موردتوجه قرار گرفته است. 
علی هذا شواهد نظام اداری موید آن است که انتظارات قانون گذار و 
اهداف پیش بینی شده د خصوص ارتقای بهره وری محقق نشده 
است. چالشی که ریشه در کاســتی های فرایند تدوین، اجرا و 
نظارت بر خط مشی های مدیریت بهره وری در بخش دولتی دارد. 
در بحث تدوین خط مشی ها و قوانین مدیریت بهره وری در دستگاه های 
اجرایی مبرهن است که جنس و ماهیت این گونه از احكام و ضوابط 
دائمی اســت؛ ازاین رو باید تمهیدات ویژه و جامعی د خصوص 
تنقیح قوانین دائمی دراین خصــوص پیش بینی گردد. علی هذا 
باتوجه به عدم وجود بستر قانونی الزم در حال حاضر پیش بینی 
احكامی دراین خصوص در قوانین بودجه ســنواتی 1399 الی 
1401 به عنوان راهكاری متناسب با شــرایط موردتوجه قرار 
گرفته است. راهکاری که هرچند از میزان  تأثیر آن بر نظام اداری کشور 
اطالعات موثق و دقیقی موجود نیست لیکن با تدوین برخی سازوکارهای 
اجرایی موردنیاز، ایجاد حساسیت درخصوص موضوع بهره وری در برخی 
دستگاه های اجرایی، معرفی واحدهای ساعی و موفق در این حوزه و ... 
آثار مثبت آن غیرقابل انکار است. اما این راهكار حداقلی در الیحه 
بودجه سال 1402 کل کشور حذف شــده است. رویكردی که 
باتوجه  به تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، ضرورت 
نهادینه سازی بهره وری در دستگاه های اجرایی و ... محل اشكال 
است.  ازاین رو پیشنهاد می شود متن حکم بند »و« تبصره »1۸« قانون 
بودجه سال 1401 به شرح زیر به عنوان یک بند به الیحه بودجه سال 

1402 الحاق گردد:
به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی:

دستگاههای اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری 
موظف اند تا پایان خردادماه ســال 1402برنامه هــای عملیاتی خود 
برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شــاخصهای بهره وری در ستاد 

و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید ســازمان تابعه ذی ربط سازمان 
اداری و استخدامی کشور برسانند. دســتگاههای اجرایی مکلف ند در 
موافقت نامه های متبادله با سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبارات الزم 
پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار ســه ماهه این برنامه منوط به ارسال 
گزارش »ارتقای بهــره وری« به این موضــوع را در برنامهای با عنوان 
عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه وبودجه کشور و سازمان ملی 

بهرهوری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
کلیه شرکت های دولتی و شرکتها و دســتگاههایی که شمول قانون بر 
آن ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظف اند اعتبارات موردنیاز 
اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و در 
قالب بودجه ســاالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی 
ذی ربط برســانند و گزارش آن را تــا پایان خردادماه ســال 1402 به 
سازمان برنامه وبودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری و کمیسیونهای 
برنامه وبودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل 
و چهارم قانون اساســی ارائه کنند. ســازمان اخیرالذکر موظف است 
گزارش ارزیابی وضعیت بهرهوری سال 1401 شرکت های دولتی را تا 
پایان شهریورماه سال1402 در اختیار سازمان برنامه وبودجه کشور و 
سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف 
و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته 
را برای 6 ماهه اول و دوم به هیئت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه 
پاداش ساالنه به اعضای هیئت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده 
)۸4( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت )2( و ماده )241( الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت 
مصوب 1347/12/24 بــا اصالحات و الحاقات بعدی صرفاً براســاس 
نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان های برنامه وبودجه کشور و اداری و 
استخدامی کشور قابل انجام است. مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 
شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت 
قانونی مقرر اســتنکاف نمایند، به مجازات مــاده )19( قانون مجازات 
اســالمی ردیف اول مجازات درجه 6 به حبس بیش از6 ماه تا دو سال 
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منابعومآخذ

محکوم میشــوند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشــنهاد سازمان های 
اداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه کشور به تصویب هیئت وزیران 

میرسد.
الزم به توضیح است که باتوجه به مشــکالت و چالش های فراوان 
درخصوص بهره وری در دولت راهكار اثربخش دراین خصوص 

پیش بینی ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی درخصوص 
مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی 
دائمی است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم درخصوص 

تدوین الیحه پیشنهادی است.  

1. قانون برنامه دوم توسعه 
2. قانون برنامه سوم توسعه 

3. قانون برنامه چهارم توسعه 
4. قانون برنامه پنجم توسعه 
5. قانون برنامه ششم توسعه 

6. قانون بودجه سال 1399 کل کشور
7. قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۸. قانون بودجه سال 1401 کل کشور
9. الیحه بودجه سال 1402 کل کشور

10. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات
11. قلی پور رحمت اهلل)1392(، چالش های نظام اداری : بررسی موردی 

ایران، انتشارات دانشگاه تهران 
12. موغلی علیرضا و عزیزی علیرضا )1390ْ( مدیریت بهره وری نیروی 

انسانی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم
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