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ﮐﺪ ﺧﺒﺮ 700634 :
ﺳﺮو ﺲ ﺧﺒﺮی  :ﮐﺎرﮔﺮی و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ/اﺑﻄﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ

ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ/اﺑﻄﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ
اﺑﻄﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ )دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۹۶۰ﻣﻮرخ  ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری(
ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ۱۹۶۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ :
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه۹۸۰۴۱۸۴ :
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ :ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﺷﺎﮐﯽ :دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎ ﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ :اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹-۱۲۶۲۲۸؍۳؍ ۱۳۹۷رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﮔﺮدش ﮐﺎر :ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎ ﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۸۴۱؍۸-۲۰۰۰۰؍۱۱؍۱۳۹۸
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:
" -۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۶۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،دوره ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرت )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮا ﻂ ﻣﺬﮐﻮر در اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮط( ،ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ از اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ) (۱۰۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (۴۵۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ از  %۷۵اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻐﻞ
وی ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۲ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ اداری اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ ﻃﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۴-۳۷۷؍۱۱؍ ۱۳۹۴و در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
۱۳۵؍۴-۵۲۲۰۰؍۳؍ ۱۳۹۳دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:

ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺠﺰا از ﺣﻖ ﺷﻐﻞ و ﺑﺎ ﺣﺪاول ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۶۵ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻗﯿﺪ ﮔﺮد ﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺣـﺮاز ﺷﺮا ﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و
ﻋـﻮاﻣﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺰ ﺘﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺠﺪد
از ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ وﻓﻖ ﻣﺎده  ۶۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ .
 -۳ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرخ ۲۴؍۱۲؍ ۱۳۹۵ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﻣﺎ ﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹-۱۲۶۲۲۸؍۳؍ ۱۳۹۷ﺳﺎزﻣﺎن
اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻐﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۴۹۶۶؍۹۲؍۱۲ -۲۲۲؍۳؍ ۱۳۹۲ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﻣﺎ ﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداری وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
۱۲۷۲۳؍۹۲؍۱۴ -۲۲۲؍۷؍ ۱۳۹۲رﺋﯿﺲ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰا ﺎ و ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد(.
اﻟﻨﻬﺎ ﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎ ﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺎد ﺷﺪه )ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹ -۱۲۶۲۲۸؍۳؍ (۱۳۹۷ﺑﺎ رأی ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ اداری واﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﻣﺎ ﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺟﺮای ﻣﻮاد  ۱۲و  ۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۲در ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻃﺮح و اﺑﻄﺎل ﮔﺮدد" .
ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد ﺷﮑﺎ ﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
" ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ -رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۰۳؍۲۳-۱۹۷؍۲؍ ۱۳۹۷ﺧﺼﻮص اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ
اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۲۴؍۱۲؍ ۱۳۹۵ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﻣﺎ ﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎ ﺖ ﺑﻪ ا ﻨﮑﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۷۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری
ﺷﻐﻞ و ﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﻣﺪﯾﺮ ﺘﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ( وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده ۶۵
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ از ﻋﺒﺎرت )ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻐﻞ ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۵و اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۲آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آ ﺪ .ﮐﻤﺎ ا ﻨﮑﻪ ادﺑﯿﺎت و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ )ﺣﻖ ﺷﻐﻞ( و )ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ( در ﻫﺮ دو ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﮑﺴﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ - .رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر "

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ارﺳﺎل و اﺑﻼغ ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﺮای ﻃﺮف ﺷﮑﺎ ﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﯿﭻ ﺎﺳﺨﯽ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و رؤﺳﺎ و ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن
ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده اﺳﺖ.
رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
اوﻻً :ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻮاد  ۶۵و  ۶۶و ﺻﺪر ﻣﺎده  ۶۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻋﻨﺎوﯾﻦ  -۱ﺣﻖ ﺷﻐﻞ  -۲ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ  -۳ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮑﺪ ﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۶۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ) (۲۰۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ) (۶۰۰۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺎده  ۶۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ) (۱۰۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (۴۵۰۰اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از  %۷۵اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ
ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪدی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮ ﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل  ۴۵۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﺎ %۷۵
ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۶۰۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺠﺰای از ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰۰۰ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۶۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺰ ﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۰؍۱۴۵۹۳؍۲۱ -۱؍۲؍ ۱۳۸۸ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺳﺮﻣﺎ ﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاول اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺼﻞ
دﻫﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ و ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮑﺪ ﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱ -۳۷۷؍۱۲؍ ۱۳۹۴ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ اداری
و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮ ﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺮره ﻣﻮرد ﺷﮑﺎ ﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﻐﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﺮ ﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ۱۲و ﻣﺎده  ۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺣﻤﺪ درزی راﻣﻨﺪی -ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

