تبصره ()12

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ تبصره ()12

تبصره ()12
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی ،کارکناا کواوری و
لوکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت بهنحوی که تفاوت تطبیق موضاو ماواد ( )71و

هیأت وزیرا طی تصویبنامه شماره /29931ت 52982ها ماور  1395/3/13میازا
افزایش حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوقبگیر را تعیین نموده است.

( )78قانو مدیریت خدمات کووری در حکم حقوق ،ثابت باقی بماند ،انجام میپذیرد.

سازما برنامه و بودجه کوور طی نامه مور  1395/4/2دستورالعمل شاورای حقاوق و

دولت موظف است کمکهزینه مسکن کارکنا نیروهاای مسال( (نماامی و انتماامی)

دستمزد موضاو « نحاوه تطبیاق حقاوق و مزایاای مادیرا عامال و اعضاای هیاات مادیره

ساکن در خانه های ساازمانی را پاا از کسار از دریاافتی ناا باه حساام مخصو ای نازد

شرکتهای دولتی با قانو مدیریت خدمات کووری» را جهات اجارا از تااری  1395/1/1باه

خزانه داری کل کوور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریزشده به حسام فوق را در بودجاه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ نموده است.

نیروهای مسل( برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی پیشبینی کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای نامه مور  1395/11/27معاو رییاجمهاور
و رییا سازما اداری و استخدامی کوور در خصوص حقوق و مزایاای کارکناا باناکهاا و
بیمهها ،دستورالعمل «نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنا بیمههای دولتی با قانو مادیریت
خدمات کووری» و دستورالعمل «نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنا بانکهاای دولتای باا
قانو مدیریت خدمات کووری» را بهطور جداگانه در تااری  1395/12/7در خصاوص تعیاین
امتیازات فوق العاده مدیریت و سرپرستی و طبقات حق شغل مواغل شرکتهای بیماه مرکازی
ایرا  ،بیمه ایرا و بانک های دولتی و همچنین حسب مورد قابل پرداختبود فوقالعادههاای
فصل دهم قانو مدیریت خدمات کووری با استفاده از اختیارات ماده ( )77قانو اخیرالذکر به
منمور اجرا از تاری  1395/11/1به بانکها و بیمه مرکزی ایرا و بیماه ایارا اعاالم نماوده
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حسام شماره  1768خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا بابت تمرکز وجوه

است.
شایا ذکر است ،در بانکها افزایش ضریب حقوق کارکنا دولات در ساال  1395باه
روال قبل انجام و موضو این تبصره رعایت گردیده است.

در مد موضو این تبصره افتتاح گردیده که در سال  1395وجهی بابت موضو این تبصاره باه
حسام یادشده واریز نگردیده و پرداختی هم در این ارتباط ورت نپذیرفته است.

در شرکت سهامی بیمه ایرا و شرکت بیمه مرکزی ایارا مطاابق تصاویبنامه هیاات
وزیاارا و بخواانامه مااور  1394/12/22وزارت تعاااو  ،کااار و رفاااه اجتماااعی و بااا اجاارای
دستورالعمل «نحوه تطبیق حقوق و مزایای مدیرا عامل و اعضای هیات مدیره شارکتهاای
دولتی با قانو مدیریت خدمات کووری» مصاوم  1395/2/13شاورای حقاوق و دساتمزد ،از
تاری  1395/1/1و همچنین با اجرای دستورالعمل «نحوه تطبیاق حقاوق و مزایاای کارکناا
بیمههای دولتی با قاانو مادیریت خادمات کواوری» مصاوم  1395/4/5شاورای حقاوق و
دستمزد ،از تاری  1395/11/1حکم این تبصره رعایت گردیده است.
با توجه به حکم قسمت اخیر این تبصره و بر اساس بررسیها و همچنین اعالم سازما
برنامه و بودجه کوور (امور دفاعی و امنیتی) ،هنگام بررسی بودجه پیونهادی نیروهای مسال(،
سازما یادشده متناسب با تعداد خانههای سازمانی موجود ،نسبت به کسر حقمسکن از بودجاه
پیونهادی نیروهای مسل( اقادام نماوده و در بودجاه مصاوم دساتگاههاای اجرایای ذیرباط
پیش بینی نوده است ،لذا به کارکنا موضو این بند کمک هزینه مسکن پرداخت نمیشاود و
کسر از دریافتی نا نیز موضوعیت ندارد که

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين تبصره ميباشد.
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