
 
ــورخ  6- تصویب نامه شماره 38326/ت27506هـ م
ــیرامون عقـد قـرارداد بـا  1381/9/5 هیأت وزیران پ
شرکتهای خصوصی و تعاونی در ارتبــاط بـا واگذاری 

وظایف پشتیبانی و خدماتی 
      هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/8/19 بنا به پیشنهاد 
شماره 81/101529 مورخ 1381/6/5 ســازمان مدیریـت و 
ــل یکصـد و سـی و هشـتم  برنامهریزی کشور و به استناد اص

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود: 
ــق  1- انجـام هـرگونـه خدمـات موضـوع بنـد (2) از طری
شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایـی و 
ــه  شرکتهای دولتی منوط به رعایت مفاد این تصویبنام

میباشد. 
ــرکتهای خصوصـی و تعـاونی بـرای  2-  عقد قرارداد با ش
ــیر و  وظایف پشتیبانی و خدماتی از قبیل حمل و نقل، تعم
نگهداری، خدمات رایانهای، امــور چـاپ و تکثـیر، امـور 
آشپزخانه و رسـتوران، نگهبـانی، باغبـانی ، نامهرسـانی، 
پیشخدمتی، تلفنچــی، ماشیننویسـی، امـور تاسیسـاتی 

امکانپذیر است. 
3-  اینگونه قراردادها باید براساس فعالیت مشخص، حجــم 
کار معین، قیمت هرواحد کار  و قیمت کل، به طور شــفاف 
و مشخص منعقد گردد و به استثنای موارد مندرج در بنــد 
(2)  تصویبنامـه شـماره 1335/ت26289هــ مـــورخ 
ــه سـال 1381  1381/2/4 موضوع ضوابط اجرایی بودج
ـانی  کل کشور، عقد قرارداد به منظور بکارگیری نیرویانس

ممنوع میباشد. 
4-  انعقاد قـرارداد بـا شـرکتهای غـیردولتی (خصوصـی و 
ــق مناقصـه عمومـی انجـام  تعاونی) حتیاالمکان از طری
میپذیرد. مگر مواردی که با تایید باالترین مقام اجرایــی 
ــه  دستگاه انجام مناقصه امکانپذیر و یا به صرفه نباشد ک
در این صورت پس از طی تشریفات قــانونی اقـدام الزم 

به عمل میآید. 

ــت بـه منظـور   تبصره - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف اس
جلوگیری  از تخلفات احتمالی شرکتهای غیردولتی، حداکــثر 
ــها  ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صالحیت آن
ــرکتهای واجـد شـرایط را بـه کلیـه  اقدام نماید و لیست ش
ـــی اعــالم دارد و  دسـتگاههای اجرایـی و شـرکتهای دولت
دستگاهها نیز موظفند پس از اعالم لیست مزبــور بـا اینگونـه 
ــرگونـه  شرکتها قرارداد منعقد نمایند و در صورت مشاهده ه
تخلف از سوی آنها موضــوع را بـه اطـالع وزارت کـار و امـور 
ــدداً بررسـی گردد و در  اجتماعی برسانند تا صالحیت آنها مج
ــه دسـتگاهها اعـالم  صورت لغو صالحیت آنها، موضوع به کلی

گردد. 
5- شرکتهای طــرف قـرارداد بادسـتگاهها و شـرکتهای 
ــانون تـأمین  دولتی مسؤول اجرای مقررات قانون کار و ق
اجتماعی میباشند و هر نوع پاسخگویی بــه شـکایات و 
ــالف کـارگری و  اجرای آرای مربوط به هیأتهای حل اخت
سایر تعهدات قانونی کار بــه عـهده آنـها خواهـد بـود و 
ـنل  دستگاههای اجرایی هیچگونه مسئولیتی در زمینه پرس

شرکتهای طرف قرارداد (در دوران قرارداد و یا بعــد ا ز  
آن) نخواهند داشت. 

ــی و شـرکتهای دولتـی مکلفنـد  تبصره- دستگاههای اجرای
ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جملــه 
ــع  قوانین  کار و تأمین اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراج

ذیربط را از شرکتهای طرف قرارداد اخذ نمایند. 
ــزد و  6- شرکتهای طرف قرارداد موظفند در تعیین میزان م
حقوق کــارگران خـود دسـتورالعملها و ضوابـط قـانونی 
ــار و امـور اجتمـاعی را رعـایت  ابالغی از طرف وزارت ک

نمایند. 
7-  در صورتی که دستگاههای اجرایی در مشــاغلی کـه بـا 
ــیردولتی قـرارداد منعقـد مینمـایند دارای  شرکتهای غ
مستخدم رسمی باشند میتوانند با توافق شرکت طــرف 
ـغ  قرارداد، اجازه استفاده از اینگونه نیروها را با کاهش مبل

ــراد مذکـور)،   قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای اف
ــو قـرارداد   به شرکت اعطا نمایند و همچنین نسبت به لغ



ــوق مکتسـبه و قـانونی  پرسنل غیررسمی با پرداخت حق
اقدام نمایند. 

8-  سازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور مکلـف اسـت بـا 
ــال  هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعم
ــه فرمهـای اسـتاندارد  هماهنگیهای الزم نسبت به تهی
ــا شـرکتهای  برای انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی ب

غیردولتی اقدام نمایند. 
ــش غـیردولتی میبـاید  9-  اتخاذ رویه واگذاری امور به بخ
ــــههای اداری گردد.  موجـــب صرفـــهجویی در هزین
ــرای ایـن  دستگاههای اجرایی موظفند در صورتی که اج
ــه و صـالح  نوع قراردادها را  از نظر میزان هزینه به صرف
دولت ندانند موضوع را باذکر دالیل به سازمان مدیریت و 
ــبت بـه بررسـی  برنامهریزی کشور گزارش نمایند تا نس

موضوع و اتخاذ رویه مناسب اقدام گردد. 
ـرکتهای  10ـ ذیحسابی و امور مالی دستگاههای اجرایی و ش
دولتی مکلفنــد نظـارت الزم در مـورد اجـرای  صحیـح ایـن 
ــه  تصویبنامـه بـه عمـل آورنـد و از تـایید اسـناد مربـوط ب
ــن ضوابـط و بـه منظـور  قراردادهایی که خارج از چارچوب ای
ــد مـیگردد  بکارگیری نیرویانسانی و یا روشهای دیگر منعق

خودداری نمایند. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اجرای این 
ــورای عـالی  تصویبنامه را در مقاطع شش ماهه تهیه و به ش

اداری ارائه نماید. 
 


