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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

ي در كليه ئطرح تعطيلي روز پنجشنبه كليه مراكز اداري و آموزشي و قضا»

 «ها همانند تهرانها و شهرستاناستان

 
  

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

چه بيشتر نظام اجرايي و اند به منظور هماهنگي هردهندگان طرح حاضر در مقام توجيه آن اعالم داشتهپيشنهاد

خصوص كالن شهرها، كاهش هاي اداري، پيشگيري از آلودگي هواي شهرها بهقضايي كشور، جلوگيري از هزينه

هايي كه فرزندان آنان روزهاي پنجشنبه در منزل خانوادهنقل، رفع مشكالت وآمد، كاهش هزينه حملورفت

شنبه مراكز اداري و هستند، و كاهش مصرف انرژي در ادارات و نهادهاي انقالب اسالمي تسري تعطيلي روز پنج

و براي تحقق اين اهداف پيشنهاد زير را  استها مفيد و مطلوب ها و شهرستانآموزشي و قضايي تهران به استان

 اند:  كردهارائه 

ها همانند تهران از تاريخ ها و نيز شهرستانبه موجب اين مصوبه كليه مراكز اداري و قضايي در استان»

چهار ساعت در هفته تغييري با اين مصوبه وباشد. ساعات كار كاركنان دولت چهلتصويب اين قانون تعطيل مي

 .«نخواهد داشت

 مذكور بررسي شده است.   در اين گزارش ابعاد و زواياي مختلف طرح

 

 ارزيابي طرح

طراحان محترم در عنوان، واحده: مادهدر عنوان، مقدمه و متن « تعطيالت»استفاده اشتباه از واژه  .1

كه تعطيالت  اند در حاليشنبه استفاده كردهروزهاي پنج« تعطيلي»واحده از واژه مادهمقدمه توجيهي و متن 

موجب قانون اساسي و قوانين خاص در تقويم رسمي كشور تعطيل اعالم  كه به هستندرسمي روزهاي مشخصي 

دهندگان طرح اين تصور پيشنهاد با وجوديك از قوانين مذكور روز پنجشنبه تعطيل ذكر نشده و شده و در هيچ

ر تقسيم ساعات كا نحوه استمورد اشاره طراحان محترم  نچه. آنيستروز در تهران نيز در زمره روزهاي تعطيل 

( قانون مديريت خدمات كشوري 87ماده )« 2»كه به استناد تبصره  استهاي اجرايي در تهران دستگاهكاركنان 

هاي اجرايي مشمول اين ماده در تهران، ساعات كاري خود را در پنج صورت پذيرفته است. به عبارتي دستگاه

ويژه در نظام جبران خدمات كاركنان ي و به. اين تمايز در حوزه مديريت منابع انسانانددهكرروز هفته تنظيم 

قانون كار  (62) ماده« 1» طور مثال براساس تبصره ه. بدشوهاي پرسنلي منجر هزينهتواند به افزايش مي

درصد اضافه بر مزد  40كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيلي روز جمعه ميكارگراني كه روزهاي جمعه كار 

 .استاطالق واژه تعطيل به روزهاي پنجشنبه فاقد وجاهت  دريافت خواهند كرد. لذا
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طراحان محترم در مقدمه توجيهي خود با ذكر برخي داليل سعي در اثبات و پيامدهاي طرح پيشنهادي:  تأثيراتابهام در  .2

ان معتقدند كه با توجه كه برخي ديگر از صاحبنظر ري، آموزشي و قضايي دارند؛ در حالياهاي مراكز ادشنبهوجوه مثبت تعطيلي پنج

گونه . بررسي ايناستهاي اقتصاد مقاومتي و شعار سال )رونق توليد( در تعارض به شرايط ويژه كشور چنين رويكردي با سياست

به توجيهات و مفاهيم كلي توسل جسته  عقايد و نظريات خود غالباًتبيين يد آن است كه هر دو گروه در ؤنظرها ماظهارها و استدالل

چنين تصميماتي بر مستقيم و غيرمستقيم ثيرات أبا توجه به تاند. از انجام تحقيقات ميداني و كسب نتايج عيني خودداري كرده و

هاي سطح بوروكراتمانند دهندگان خدمات اداري و شهروندي از ارائهدر گام اول بايد  .ارائه خدمات به شهروندان، رفاه كاركنان و..

هاي اين مهم خود نيازمند انجام پژوهشكه نظرخواهي شود. نفعان اصلي چنين تصميماتي ان به عنوان ذيو نيز شهروند 1خيابان

هاي ارائه ي از لوايح و طرح. موضوعي كه در طرح حاضر و نيز بسياراستاليحه  علمي دقيق به عنوان مبناي ارائه هرگونه طرح و يا

رسد تا نظر ميه هاي احتمالي طرح، بهزينهعدم شناخت و آگاهي از آثار و نيز به جه . لذا با توگيردمورد توجه قرار نمي شده غالباً

 .  استتصويب آن فاقد توجيه  نشودزماني كه از وجوه مثبت اين طرح اطمينان حاصل 

يكي « ضاييمراكز اداري، آموزشي و ق»از جهت حقوقي مانند استفاده از واژگان ناشناخته و مبهمي ابهام در دامنه شمول طرح:  .3

نوسي أ. استفاده از چنين واژگان نامنيازمند استواحده مادهسازي در عنوان و متن شفافبه بنيادين طرح است كه  هاياشكالاز 

نهادهاي عمومي مؤسسات و هاي دولتي، هايي چون شركتضمن ايجاد بستر عدم اجراي قانون، تسري اين طرح به نهادها و سازمان

برانگيز دامنه شمول طرح مذكور، چالشاز ديگر وجوه سازد. را عمالً با اشكال مواجه مي  .نور و آزاد و..پيامهاي دولتي، دانشگاهغير

تواند به ست كه ميهابيمارستانناپذير بودن بخش اداري و آموزشي از بدنه اجرايي واحدهاي خدماتي چون تفكيكعدم توجه به 

مناطق ها و مراكز آموزشي مستقر در ساير حاضر به دستگاهشمول طرح همچنين . ودشبروز ناهماهنگي در نظام اداري منجر 

 ها نيز ابهام دارد.تقسيمات كشوري مانند بخش

 ساعت 25 ابتدايي دوره هفتگي كار ، ساعات«ايران اسالمي جمهوري ملي درسي برنامه»مطابق اخالل در نظام آموزشي كشور:  .4

كاردانش  و ايحرفه و فني دوم متوسطه و دوره ساعت 35 حداكثر نظري دوم متوسطه عت، دورهسا 30 اول متوسطه دوره در هفته،

كمبود فضاي آموزشي به . بر اين اساس در برخي از مناطق شهري و روستايي كم برخوردار كشور با توجه استساعت در هفته  40

گونه اين 2آموزي و كمبود نيروي انساني امكان داير بودن مدارس در يك شيفت وجود ندارد،جمعيت دانش بودن باالمدارس، 

روز در هفته فعال هستند. بنابراين، از اين حيث  6صورت صبح و بعدازظهر و به« شفيت دو»واحدهاي آموزشي و پرورشي، به صورت 

ز هفته و افزايش تعداد روزهاي تعطيل همه مدارس اعم از ابتدايي و روپنج امكان تنظيم ساعات آموزشي مدارس متوسطه در 

با اين حال، حسب ها( وجود ندارد. مناطق شهري و روستايي كشور )اعم از تهران و شهرستان همهروز در هفته در  دومتوسطه به 

روز در هفته از طريق  پنجمدارس به اقتضائات آموزشي و شرايط اقليمي خاصِ مناطق مختلف كشور، تغيير و تعديل روزهاي فعال 

روز در  پنجبه مدت « مدارس ابتدايي»مضافاً اينكه، در حال حاضر برنامه درسي  پذير است.امكانشوراي آموزش و پرورش استان 

يني بمدارس ابتدايي سراسر كشور، برنامه درسي رسمي پيش همهشنبه پنجساعت در هفته( تنظيم شده است و براي روز  25هفته )

                                                                                       

1. Street- level bureacracy 

(. همچنين برابر اعالم 2/10/1395)خبرگزاري آنا،  هستنديفته درصد از مدارس كشور دو ش 15برابر اعالم معاون فني و نظارت سازمان نوسازي مدارس در كشور حداقل  .2

 فته وجود دارد )خبرگزاري خانه ملتمدرسه دو شي 750هاي اين استان مدرسه دو شيفته و در شهرستان 168در شهر تهران  رئيسه كميسيون آموزش مجلستئهيعضو 

23/3/1397). 
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برنامه پيگيري  فوق هايشنبه عنوان نشده است و مقرر بود در اين روز فعاليتپنجنشده است، هرچند تعطيل رسمي نيز براي روز 

 حوزه در سياستگذاري»اي از سوي شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان باالترين مرجع رسمي شوند، با اين حال در هيچ مصوبه

شنبه مدارس متوسطه شهر تهران و يا ديگر نقاط شهري و روستايي كشور پنجبه تعطيلي روز  «سطهو متو عمومي آموزشوظايف 

شنبه، تابع در روزهاي پنج اشاره نشده است. لذا، از اين حيث، مسئله فعاليت يا عدم فعاليت مدارس ابتدايي و متوسطه كشور

گيري در اين زمينه و محدوديت يا خأل قانونگذاري يا تصميم است هاي مربوط، و شرايط اقليمياقتضائات آموزشي، منابع، زيرساخت

 براي آموزش و پرورش وجود ندارد.

هاي دولتي و مراكز آموزش عالي سراسر كشور دانشگاه همهشنبه و جمعه پنجشود، هرچند اصوالً روزهاي يادآوري مي

ه دانشجويان برخي از آنها )از جمله دانشگاه آزاد، پيام نور و علمي توانند از ارائه خدمت خودداري كنند. با اين حال، نظر به اينكمي

آموختگان باشند، جهت تسهيل در ادامه تحصيل دانشبخش غيردولتي مي شاغالنهاي اجرايي يا كاربردي( اغلب از كاركنان دستگاه

شنبه و پنجواحدهاي آموزشي در روزهاي گونه هاي دولتي، اينعلمي دانشگاهت ئهيگيري از دانش و تخصص اعضاي مزبور و بهره

تواند در اجراي برنامه آموزشي برخي از شنبه مراكز آموزش عالي ميپنجبنابراين، الزام به عدم فعاليت روز باشند. جمعه داير مي

    .كندواحدهاي آموزشي اختالل ايجاد 

دهاي مطرح شده متن حكم پيشنهادي نيز به لحاظ و ايراها ابهام همهدر كنار بهام در نحوه نگارش طرح پيشنهادي: . ا5

شود. به عنوان مثال در متن پيشنهاد به تعطيلي نگارشي ايرادهاي متعددي دارد كه اساساً سبب مردود بودن حكم پيشنهادي مي

 اي نشده است. ، اشارهاني ارائه طرحمب به عنوان و تعطيلي مراكز آموزشي شنبههاي پنجروز

 

 گيريجهبندي و نتيجمع

در « تعطنيالت »عدم ارتباط مقدمه توجيهي با محتواي طرح پيشننهادي، اسنتفاده اشنتباه از واژه    طرح پيشنهادي به داليلي همچون 

و پيامدهاي طرح، ابهام در دامنه شمول طرح، اخنالل در نظنام آموزشني كشنور و      تأثيراتعنوان، مقدمه و حكم پيشنهادي، ابهام در 

 شود.  قابل تأييد نيست. بنابراين رد كليات آن پيشنهاد مينحوه نگارش  ابهام در

مناده   1«3»سنجي مؤيد آثار مثبت تصويب طرح منذكور باشند از طرينق اصنالح تبصنره      كه نتايج مطالعات امكان در صورتي

 توان به هدف مورد نظر نائل شد.( قانون مديريت خدمات كشوري مي87)

 
 

 

                                                                                       

 .نيستند(هاي اجرايي مشمول اين حكم )ستاد مركزي دستگاه كنندروز هفته تنظيم  6هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در كليه دستگاه ـ« 3»تبصره . 1


