
 

 

 

 ارزيابي سياست افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان 

 كل كشور 1398بودجه سال  قانوندر 

 «ماده واحده «12»الحاقي تبصره « 6»و بند « الف»بند « 1»جزء »

 
  

 
 

 

 

 

 مقدمه

ت ئبگير از قبيل هيهاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروهدارد كه بيان مي« 12»تبصره « الف»بند « 1»جزء 

 نحوي كهگيرد بهتوسط دولت در اين قانون انجام ميطور جداگانه علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به

. اين ماندباقي ب بدون تغيير ،كشوري در حكم حقوق ( قانون مديريت خدمات78)ماده تفاوت تطبيق موضوع 

ر بندي مشخصي دهاي تخصصي مربوطه به جمعهاي متعدد در كميسيون تلفيق و كارگروهموضوع بعد از بحث

ني حن علص وگيري راجع به اين موضوع به صحن علني مجلس واگذار كميسيون تلفيق نرسيد و عمالً تصميم

در اين  ر دولت. برخي قائل به پذيرش اختياشدادهاي مختلف از سوي نمايندگان مجلس نيز صحنه ارائه پيشنه

قوق سان حزمينه بودند و برخي از نمايندگان كه اكثريت را در اختيار داشتند سياست افزايش ضريب يك

م ظاد كه نبودن كردند و بر اين عقيدهپيشنهادي دولت را ناعادالنه و موجب افزايش شكاف طبقاتي قلمداد مي

نان كارك تواند موجب كاهش شكاف طبقاتي بينتر بوده و ميپلكاني نزولي افزايش حقوق به عدالت نزديك

 رنده اينزولي بن. پس از ارجاع مجدد اين حكم به كميسيون تلفيق در نهايت طرفداران نظام پلكاني شوددولت 

 . شدالحاق « 12»صره الحاقي به شرح زير به تب« 6»گير بودند و در نتيجه بند دوئل نفس

تگان ازنشسبو  لشكريهاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و تئبگير از قبيل هيهاي حقوقافزايش حقوق گروه»

ارت اطالعات و ( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وز29هاي اجرايي موضوع ماده )آنها شاغل در كليه دستگاه

ت خدمات كشوري و ( قانون مديري78حوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده )نسازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به

شمولين اين بند به حقوق يا عناوين مشابه م 1398حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، به شرح زير از ابتداي سال 

انه ييب ريالي سال، ضر«1»يابد. عالوه بر افزايش جزء افزايش مي (ريال 4.000.000انه چهار ميليون ريال )يميزان ماه

 «. يابد( افزايش مي% 10به ميزان تا ده درصد ) 1397مشمول اين بند نسبت به سال 

آن كماكان ادامه دارد.  دربارهاگرچه اين حكم به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد اما بحث و مناظره  .1

قاتي بين كاركنان دولت مجلس بر اين عقيده است كه اين مصوبه موجب عدالت در پرداخت و كاهش فاصله طب

 هزار 400افزايش حقوق به ميزان تواند اما از سوي ديگر دولت بر اين عقيده است كه مجلس نمي شودمي

طبق اصل كه چرا مواجه است.اساسي شكلي و حقوقي  و اين حكم با دو اشكال تومان را اجرايي كند

جمهور رئيسبرنامه و بودجه از اختيارات  قانون اساسي امور اداري و استخدامي مباحثوششم يكصدوبيست

اي نسبت به تعيين مقرر كرده كه دولت در حدود اعتبارات هزينه (28)ماده از سوي ديگر براساس  و است

 همه براي درصدي  20در دفاع از افزايش حقوق  . دولتدهدميضريب، حقوق كاركنان دولت را تغيير 
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« 6»تبصره  «الف»ند بر اين عقيده است كه اين امر به عدالت نزديك بوده چرا كه طبق به در سال آيندو بازنشستگان كاركنان 

به  ت پرداخت خواهند كرد ودرصد ماليا 35تا  برخوردارندباال اليحه بودجه ماليات افراد با حقوق پايين صفر و كساني كه از حقوق 

 .شوداين ترتيب عدالت از طريق ماليات محقق مي

ه ايجاد كرد اين حكم اجرايي است كه شيوه نگارش هاياشكالمنازعه بر سر عدالت بين مجلس و دولت مغفول مانده است  آنچه در اين

ه اتخاذ رار گيرد كجدي ق هاي جدي مواجه سازد. اين نكته نيز بايد مورد توجهتواند تمام معادالت اجراي عدالت را با چالشو خود مي

 د. رار گيرهاي مالياتي مورد توجه قافزايش حقوق كاركنان دولت بايستي در كنار سياستهرگونه سياستي در قبال ميزان 

نقد و  مورد 1398 و بازنشستگان در سالن شاغالافزايش حقوق  دربارهدر ادامه مصوبه مجلس )نظام پلكاني نزولي حقوق( 

 بررسي قرار گرفته است. 
 

 الف( ارزيابي مصوبه مجلس شوراي اسالمي  

 د:حقوق كاركنان و بازنشستگان را به شرح زير افزايش ده 1398اين حكم، دولت مكلف است تا در سال  براساس

 ؛ (ريال 4.000.000انه چهار ميليون ريال )يـ افزايش حقوق و عناوين مشابه به ميزان ماه

اعتبارات »ر دولت اگن معنا كه )به اي 1397به نسبت سال  1398درصد در سال  10انه به ميزان تا يـ افزايش ضريب ريالي سال

بارات داشته باشد، در صورت نداشتن اعتبار به هر ميزان كه اعت «دهددرصد افزايش مي 10ها را تا الزم را داشته باشد حقوق

 (.ها را افزايش خواهد دادحقوق

 ال زير پاسخ داد:ؤبراي ارزيابي اين مصوبه بايستي به چهار س

 چه ميزان اعتبار براي اين امر تخصيص داده است؟ 1398سؤال اول: دولت در سال 

 سؤال دوم: براي اجراي اين سياست چه ميزان اعتبار نياز است؟

 بگير خواهد داشت؟هاي مختلف حقوقاين سياست چه اثري بر حقوق گروه :سؤال سوم

 آيا شيوه نگارش اين حكم به لحاظ حقوقي از كفايت الزم برخوردار است؟ :سؤال چهارم
 

  (1398اب سؤال اول )اعتبار حقوق و مزايا در سال جو

ريال در سال  ميليارد 737.254اعتبار جبران خدمت كاركنان از  1398براساس اليحه بودجه سال  :نشاغالاعتبارات حقوق 

يش حقوق اي افزاميليارد ريال اعتبار بر 215.034يعني  ؛افزايش يافته است 1398ميليارد ريال در سال  952.288به  1397

و  ش ارقام كالندر نظر گرفته شده است. در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزار 1398كارمندان دولت در سال 

كل  1398تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف اليحه بودجه سال  4كل كشور جدول  1398هاي اليحه بودجه سال ويژگي

يارد ريال در سال ميل 932.000ه حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي از رقم كشور بيان داشته است كه اعتبار مربوط ب

راي افزايش حقوق ميليارد ريال ب 226.460يعني اعتباري معادل ؛ ميليارد ريال افزايش يافته است 1.158.460به رقم  1397

 در نظر گرفته شده است.  1398كاركنان در سال 

به  لشكريكشوري و  اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق 1398ساس اليحه بودجه سال برا اعتبارات حقوق بازنشستگان:

ميليارد ريال در  141.000ميليارد ريال و  318.360به  1397ميليارد ريال در سال  94.600ميليارد ريال و  220.340ترتيب از 

ريال براي افزايش حقوق بازنشستگان اين دو صندوق  ميليارد  144.420يعني اعتباري معادل  ؛افزايش يافته است 1398سال 



 

اختصاص يافته است. در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام  1398هاي اصلي در سال به عنوان صندوق

 1398تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف اليحه بودجه سال  4كل كشور جدول  1398هاي اليحه بودجه سال كالن و ويژگي

به  1397ميليارد ريال در سال  513.526از  لشكريكل كشور بيان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان كشوري و 

ميليارد ريال براي افزايش حقوق بازنشستگان در  162.738ميليارد ريال افزايش يافته است. يعني اعتباري معادل  676.264رقم 

 1.استدر نظر گرفته شده  1398سال 

درصد  10ريال حقوق ثابت و  4.000.000جواب سؤال دوم )اعتبار مورد نياز براي تحقق سياست مجلس با فرض افزايش 

 انه(يافزايش ضريب ريالي سال

رسمي، پيماني و قراردادي و كارگري ن شاغالتعداد  1397براساس گزارش سازمان اداري و استخدامي كشور در ابتداي سال 

تعداد  2.استنفر  2.276.928سسات عمومي غيردولتي و ساير مؤسسات ؤ، رياست جمهوري، قوه قضائيه، نهادها و مهانهخاتوزار

 680.000نيز حدود  لشكرينفر و تعداد بازنشستگان صندوق  1.370.000حدود  1397بازنشستگان صندوق كشوري در سال 

 . استهزار نفر 

ريال به  4.000.000دولت افزايش ن شاغالبا توجه به تعداد : نشاغالمورد  اعتبار مورد نياز براي اجراي اين مصوبه در

الي نيز )با فرض درصدي ضريب ري 10و افزايش  استهزار ميليارد ريال  109.292عنوان حقوق ثابت، نيازمند اعتباري معادل 

ايش سابقه سنواتي جه( به عالوه افزبراساس گزارش سازمان برنامه و بود 1397ميليارد ريالي حقوق در سال  932.000اعتبار 

توان بيان داشت كه ترين حالت است كه ميبينانهميليارد در خوش 100.000انه كاركنان، نيازمند اعتباري حدوداً معادل يسال

عتبار رسد اه نظر مينياز دارد كه ب 1398ميليارد ريال اعتبار در سال  210.000به حدود ن شاغالسازي اين سياست براي پياده

 كند. ميكفايت حكم  براي تحقق اين 1398در سال  منظور شده براي افزايش حقوق كاركنان دولت

 شكريلوري و با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق كشاعتبار مورد نياز براي اجراي اين سياست در مورد بازنشستگان: 

ين دو صندوق نيز )با درصد حقوق بازنشستگان ا 10 و افزايش ميليارد ريال 98.400ريالي به اعتباري معادل  4.000.000افزايش 

اشند(، به بميليارد ريال براي حقوق بازنشستگان پرداخت كرده  513.000اين دو صندوق حدود  1397فرض اينكه در سال 

ه حدود بگان نيز سازي اين سياست براي بازنشستتوان بيان داشت پيادهميليارد ريال اعتبار نياز است كه مي 51.300حداقل 

ر دحقوق بازنشستگان  رسد اعتبار منظور شده براي افزايشنياز دارد كه به نظر مي 1398ميليارد ريال اعتبار در سال  150.000

 كند. براي تحقق اين حكم كفايت مي 1398سال 

 بگير( هاي مختلف حقوقجواب سؤال سوم )آثار اين سياست بر حقوق گروه

هاي سال الياتمسازي سياست مورد نظر مجلس شوراي اسالمي با احتساب نرخ نشان از آن دارد كه پيادهمحاسبات انجام شده 

شد حقوق را به ردرصد  4/11درصد تا  42كل كشور از  1398واحده اليحه بودجه سال ماده« 6»تبصره « الف»موضوع بند  1398

 دهد. بگير را نشان ميهاي مختلف حقوقد رشد حقوق در گروهرون« 2»و « 1»به همراه خواهد داشت. جداول  1397نسبت سال 

 
                                                                                       

 برنامه قانون( 30) ماده موضوع بازنشستگان حقوق سازيهمسان براي نيز ريال ميليارد 45.000 معادل اعتباري ،1398 سال بودجه اليحه« 12» تبصره «ج» بند اساس بر حال همين در .1

 .است شده منظور توسعه ششم

باشند كه سته به آنها عالوه بر اين آمار ميهاي وابهاي اطالعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتالزم به توضيح است پرسنل نهادهاي نظامي و انتظامي و كاركنان وزارتخانه .2

ن )فصل خدمات كاركنا ط به جبرانشود. لذا اعتبار مربومين ميأو از آن محل ت شودميها درج اعتبارات مربوط به جبران خدمت اين گروه از جامعه كاركنان دولت در فصل ساير هزينه

 ه قرار گرفت.نفري است كه مورد اشار 2.276.928اول( مربوط به جامعه 



 

 )تومان(   با احتساب نرخ ماليات 1397به نسبت سال  1398. ميزان افزايش حقوق در سال 1جدول 

1397سال حقوق 

ميزان ماليات پرداختي با 

 1397فرمول  سال 

معاف از  2.300.000)تا 

ماليات(

خالص حقوق 

1397سال 

1398ل حقوق در سا
 )تومان(

+ ميزان  1397)حقوق 

 (1398افزايش 

ميزان ماليات پرداختي 

 1398با فرمول  سال 

معاف از  2.750.000)تا 

ماليات(

 خالص

حقوق سال 

1398 

درصد 

افزايش به 

نسبت 

 1397سال 

 - 1.250.000 1.775.000 - 1.775.000 42 

 - 1.500.000  - 2.050.000 6/36 

 - 2.000.000  - 2.600.000 30 

 20.000 2.480.000  40.000 3.110.000 25 

 70.000 2.930.000  95.000 3.605.000 23 

 120.000 3.380.000  156.250 4.093.750 1/21 

 170.000 3.830.000  238.750 4.561.250 1/19 

 220.000 4.280.000  321.250 5.028.750 5/17 

 270.000 4.730.000  403.750 5.496.250 2/16 

 370.000 5.630.000  575.000 6.425.000 1/14 

 475.000 6.525.000  795.000 7.305.000 12 

 625.000 7.375.000  1.015.000 8.185.000 9/10 

 775.000 8.225.000  1.235.000 9.065.000 2/10 

 975.000 9.025.000  1.475.000 9.925.000 10 

11.000.000 1.255.000 9.745.000 12.500.000 1.750.000 10.750.000 3/10 

12.000.000 1.505.000 10.495.000 13.600.000 2.025.000 11.575.000 3/10 

13.000.000 1.755.000 11.245.000 14.700.000 2.300.000 12.400.000 27/10 

14.000.000 2.075.000 11.925.000 15.800.000 2.575.000 13.225.000 9/10 

15.000.000 2.425.000 12.575.000 16.900.000 2.950.000 13.950.000 9/10 

16.000.000 2.775.000 13.225.000 18.000.000 3.335.000 14.665.000 9/10 

17.000.000 3.125.000 13.875.000 19.100.000 3.720.000 15.380.000 84/10 

18.000.000 3.475.000 14.525.000 20.200.000 4.105.000 16.095.000 8/10 

19.000.000 3.825.000 15.175.000 21.300.000 4.380.000 16.920.000 5/11 

20.000.000 4.175.000 15.825.000 22.400.000 4.765.000 17.635.000 4/11 

 

 بب شدهحقوق كاركنان سخصوص نكته قابل توجه در مورد اين جدول آن است كه سياست مالياتي جديد مجلس در

صد در 10وق به ميليون توماني شاهد نظام پلكاني نزولي هستيم به نحوي كه ميزان افزايش حق 10كه تا حقوق  است

ماني يون تورسد، اما پس از آن شاهد يك شيب ماليم به سمت افزايش حقوق هستيم به نحوي كه حقوق بيست ميلمي

 ذار در تغاير است. درصد رشد همراه خواهد شد كه با سياست مورد نظر قانونگ 4/11با 



 

 )تومان(  براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي 1398ت علمي در سال  ئ. ميزان حقوق دريافتي اعضاي هي2جدول 

 1397حقوق سال  ميزان ماليات سال 

1397
خالص پرداختي در 

1397سال 

 1398حقوق سال 

تومان +  400.000)

درصد( 10

ميزان 

ماليات 

 1398سال 

در خالص پرداختي 

  1398سال 

+ ميزان  1397)حقوق 

 (1398افزايش 

درصد 

به افزايش 

نسبت سال 

1397 

 70.000 2.930.000 3.700.000 95.000 3.605.000 23
 120.000 3.380.000 4.250.000 150.000 4.100.000 3/21
 170.000 3.830.000 4.800.000 205.000 4.595.000 20
 220.000 4.280.000 5.350.000 260.000 5.090.000 9/18
 270.000 4.730.000 5.900.000 315.000 5.585.000 1/18
 370.000 5.630.000 7.000.000 425.000 6.575.000 8/16
 470.000 6.530.000 8.100.000 535.000 7.565.000 8/15
 570.000 7.430.000 9.200.000 645.000 8.555.000 1/15 

 670.000 8.330.000 10.300.000 755.000 9.545.000 6/14
 770.000 9.230.000 11.400.000 865.000 10.535.000 1/14
11.000.000 870.000 10.130.000 12.500.000 975.000 11.525.000 8/13
12.000.000 970.000 11.030.000 13.600.000 1.085.000 12.515.000 5/13
13.000.000 1.070.000 11.930.000 14.700.000 1.195.000 13.505.000 2/13
14.000.000 1.170.000 12.830.000 15.800.000 1.305.000 14.495.000 13
15.000.000 1.270.000 13.730.000 16.900.000 1.415.000 15.485.000 8/12
16.000.000 1.370.000 14.630.000 18.000.000 1.525.000 16.475.000 6/12
17.000.000 1.470.000 15.530.000 19.100.000 1.635.000 17.465.000 5/12
18.000.000 1.570.000 16.430.000 20.200.000 1.745.000 18.455.000 3/12
19.000.000 1.670.000 17.330.000 21.300.000 1.855.000 19.445.000 2/12
20.000.000 1.770.000 18.230.000 22.400.000 1.965.000 20.435.000 1/12

 

متفاوت از  ت علميئدرصد( آثار اين سياست در مورد اعضاي هي 10علمي )ت ئهيبا توجه به نرخ ماليات ثابت اعضاي 

 بگير هستيم. ولي تا آخرين طبقه حقوقبگير ديگر است و شاهد افزايش پلكاني نزهاي حقوقگروه

 سؤال چهارم: آيا شيوه نگارش اين حكم به لحاظ حقوقي از كفايت الزم برخوردار است؟

 اماست، اسيده رمصوبه مجلس شوراي اسالمي اگرچه با هدف كاهش فاصله طبقاتي بين كاركنان دولت و تحقق عدالت به تصويب 

 اند: برد كه در ادامه مورد اشاره قرار گرفتهقوقي رنج مياين مصوبه از برخي اشكاالت شكلي و ح

. توضيح اينكه در جزء تبصره مذكور زائد است« الف»بند « 1»، جز «12»تبصره « و»الحاقي به بند « 6»با عنايت به مفاد بند  .1

 رددر حالي كه  ( داده شده،وزيران هيئتبگير مانند سنوات گذشته به دولت )هاي مختلف حقوقاختيار افزايش حقوق گروه «1»

ت وزيران هاي مذكور توسط مجلس تعيين و تصويب شده است و لذا در اين مورد هيئالحاقي افزايش حقوق گروه« 6»بند 

« 1»ه تكرار متن جز الحاقي كلمه به كلم« 6»عمل آورد و جالب اينكه سه سطر اول بند بهاقدامي « 1»تواند در اجراي جزء نمي

 ين حال نيروهاي مسلح در تعيين دامنه شمول اين حكم از قلم افتاده است. . در هماست

، راهكاري است كه با ساير اجزا استانه كه بخشي از راهكار مصوبه مجلس نيز يافزايش حقوق از طريق افزايش ضريب ريالي سال .2

ريال  4.000.000مند )ين مجموعه نظامهاي دولتي سازگاري دارد. اما وارد كردن يك جزء جديد به انظام پرداخت در دستگاه

بگير( اگرچه با رويكرد تحقق عدالت به تصويب رسيده است، اما موجب دخالت عنصري ناشناخته هاي حقوقثابت براي همه گروه

اسازگاري شود بدون آنكه نسبت آن با ساير اجزا و تأثير و تأثر متقابل آن شناخته شده باشد. با گذشت زمان اين ندر اين نظام مي



 

شود كه پاسخي براي آنها وجود ندارد و به طور خالصه نظام مستقر دستخوش بيشتري مطرح مي هايابهامتشديد و مسائل و 

شود. توضيح اينكه نظام پرداخت مجموعه منسجم و به سامان از اجزاي گوناگون است كه هر يك از اين اجزا ضمن نظمي ميبي

 ديگر مناسباتي دارد، در آنها تأثيرگذار و از آنها تأثيرپذير است. دارا بودن كاركرد خاص با اجزاي

ين اشوري به كپرداخت شود در قانون مديريت خدمات « حقوق»انه تحت عنوان يمبلغ چهارميليون ريالي كه مقرر است ماه .3

گي زنشستت كسور باهاي ديگر چه نسبتي دارد. آيا مشمول برداشعنوان شناخته شده نيست و لذا مشخص نيست با پرداخت

يده د؟ اين زارار گيرقها بايد مالك محاسبه ها و هزينهالعادهكار و بسياري ديگر از فوقاضافهالعاده هست؟ آيا در محاسبه فوق

 هد كرد كهاب خواناهمگون همواره موجب ابهام و اشكال خواهد بود و هر دستگاهي بنا به استنباط خود رفتاري متفاوت انتخ

مات ريت خدهايي كه تابع قانون مديهاي مختلف خواهد شد و در دستگاههاي ناشناخته بين دستگاهناهماهنگي موجب بروز

ايد بل ناگزير ر هر ساوجود خواهد آمد. در نتيجه براي تعيين تكليف اين پرداختي قانونگذابهكشوري نيستند نيز همين ابهامات 

ع يريت منابظام مدنشود نظام پرداخت بخشي از ديد اين پديده كند. يادآور ميزماني را صرف ابداع حكمي براي رفع اشكاالت ج

 ود. از اينهاي دولتي خواهد بمنابع انساني دستگاهيي اكارگونه اختالل در آن موجب تقليل كيفيت خدمات و هرانساني است كه 

 جهت توجه مضاعف به اين شيوه افزايش حقوق ضرورت دارد. 

اشد كدام مرجع اين ببيني شده بدون آنكه ذكر شده درصد پيش 10انه حداكثر تا يافزايش ضريب ريالي سالالحاقي « 6»در بند  .4

ها بايد تفاوت پذير است اينانپذير است يا نه؟ اگر تعيين ارقام متفاوت امكرقم را تعيين خواهد كرد. آيا تعيين ارقام متفاوت امكان

 بر چه اساسي باشد؟

الً بايد گفت او بيني شده است. در اين موردپيشن شاغالبراي افزايش حقوق بازنشستگان حكمي مشابه  الحاقي «6»در بند  .5

ياً چون در شود. ثان د اضافهافتاده كلي( مغفول واقع شده كه قطعاً بايكارازبگيران )وراث كارمندان و كارمندان افزايش حقوق وظيفه

اين بند براي  درصد مذكور در 10 ، بنابرايننيستالً ضريب حقوقي مالك عمل بگيران اصوتعيين حقوق بازنشستگان و وظيفه

ام و ستخوش ابهبگيران را دبگيران قابليت اجرا ندارد و احكام اين بند افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفهبازنشستگان و وظيفه

 اشكال خواهد كرد. 

هاي تي راهكارتر ماليابگيران و همچنين برقراري نظام عادالنههافزايش ميزان حداقل حقوق كاركنان شاغل، بازنشسته و وظيف .6

 . ها معطوف شودانباشند كه در اينجا هم بايد توجه بيشتري بدتر ثروت ميشناخته شده و مورد قبول در نظام توزيع عادالنه
 

 راهكار حل مسئله چيست؟

نگهبان، دولت  شورايييد أتكل كشور و  1398بودجه سال  واحده اليحهماده« 12»تبصره « 6الحاقي »با توجه به تصويب بند 

 هايياشكالو ها امابهبايستي نسبت به اجراي اين حكم اقدام كند. اين در حالي است كه همانگونه كه بيان شد اين حكم واجد 

 بيني سازوكارهايد با پيشتوانوزيران ميت ئهيمصوبه  بارسد دولت است كه در اجرا مشكالتي را ايجاد خواهد كرد. به نظر مي

رج از اين حكم خا هايلاشكاالزم، بخشي از موانع و مشكالت احتمالي اجراي اين حكم را مرتفع سازد، لكن حل برخي از 

 ت وزيران بوده و نيازمند ورود قانونگذار به موضوع است.ئاختيارات هي


