
 مديريت خدمات كشوري، برقراري عدالت است هدف اصلي قانون

  
  عضو كميسيون اقتصادي : ايسكانيوز  خبرگزاري-تهران

  

قانون مديريت خدمات كشوري، برقراري عدالت در كشور است، اعالم  مجلس شوراي اسالمي با بيان اين مطلب كه كيان اصلي
مديريت  امين اجتماعي هستند، استخدام كشوري و لشكري توسط قانونكارگراني كه شامل قانون ت به جز كاركنان و: كرد

 .خدمات كشوري انجام مي شود

 حسن نوعي اقدم، شب "ايسكانيوز"اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران  به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه
را در اين قانون بنابر  مواردي: ي، اظهار داشتشركت در برنامه تلويزيوني در زمينه قانون مديريت خدمات كشور گذشته با

نيروي نظامي و انتظامي كه با كسب اجازه از : مانند ضرورت استثناء كرديم كه شامل نهادهاي تحت نظارت رهبري هستند،
  قرار شوند رهبري مي توانند مشمول اين قانون

حقوق دريافتي كاركنان دولتي و بازنشستگاني  دنمشكلي كه در دستگاه هاي دولتي وجود دارد، متفاوت بو: وي يادآور شد
  .كاري برخوردار هستند است كه از شرايط يكسان تحصيلي و تجربه

كشوري از بين بردن بي عدالتي و يكسان سازي مبناي  هدف از تصويب قانون مديريت خدمات: نماينده مردم اردبيل گفت
  .مامي دستگاه هاي دولتي استهاي مستمر آنها در ت حقوق دريافتي ثابت و فوق العاده

 بندي شاغلين از مبناي فعلي بر اساس دو مبناي شغل و شاغل مجددا آرايش پيدا كرده و به طور كلي، طبقه: وي تاكيد كرد

  براي هر كدام از آنها در قانون، فصول مختلفي در نظر گرفته مي شود
يافته،بدي آب و  فوق العاده هايي بر اساس مناطق توسعه: اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خاطر نشان كرد عضو كميسيون

حساس، پيچيدگي و مهارت در كار در اين قانون لحاظ  هوا، مشاغل تخصصي، ايثارگران، كارهاي سخت و زيان آور، محيط هاي
  .كند شده كه افراد را از هم متمايز مي

ثابت و فوق العاده هاي مستمري كه در همه   حقوق پايهبه جز موارد فوق، كليه كارمندان دستگاه هاي دولتي با: وي افزود
  .از امكانات و وضعيت يكسان برخوردار مي شوند دستگاه ها براي كاركنان در نظر گرفته شده،
: اسالمي در زمينه مستمري هاي بازنشستگان دستگاه هاي دولتي، اظهار داشت عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي

هزار گروه طبقه بندي  30  هزار تا13 هايي كه در آن قرار دارند و شرايط تحصيلي و تجربه كاري از بر اساس گروه بازنشستگان
  .هاي گوناگون برخوردارند، حقوق يكسان دريافت مي كنند شدند و بنابر آن، بازنشستگاني كه از شرايط يكسان در دستگاه

  اساس طبقه بندي صورت گرفته، حقوق دريافت خواهند بازنشسته شدند، بر85كه در سال  بازنشستگاني: وي ابراز داشت
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