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مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد: 

۱۸۰۰۰ شغل ستاد اجرایی فرمان امام 
در مناطق سیل زده کشور

مديرعامل بنياد برکت س��تاد اجرايی فرمان امام از ايجاد ۱۸ هزار ش��غل 
در مناطق س��يل زده کش��ور خبر داد. اميرحسين مدنی در جريان سفر به 
اس��تان گلس��تان با اعالم اين خبر افزود: تابه ام��روز ۵۰ درصد طرح های 
اش��تغال زايی س��تاد اجرايی فرمان امام در مناطق سيل زده کشور محقق 

شده و ۱۸ هزار شغل در اين مناطق به بهره برداری رسيده است.
مديرعامل بنياد برکت اظهار داش��ت: ستاد اجرايی فرمان امام تعهد کرده 
ب��ود که ۱۳ هزار طرح اش��تغال زايی منجر به ايجاد ۴۰ هزار ش��غل را در 
مناط��ق س��يل زده کش��ور عملياتی کند که ت��ا به امروز ۶ ه��زار طرح به 

بهره برداری رسيده و اشتغال برای ۱۸ هزار نفر را به دنبال داشته است.
او با اش��اره به طرح های اشتغال زايی بنياد برکت در استان گلستان گفت: 

بني��اد برکت س��تاد اجرايی فرمان ام��ام ايجاد ۳ هزار طرح اش��تغال زايی 
اجتماع محور را  ظرف مدت دو سال در دستور کار دارد که تا امروز بيش 
از ۲ هزار طرح برای دريافت تس��هيالت به بانک عامل معرفی ش��ده اند و 
مابقی طرح ها نيز در کمتر از مدت پيش بينی شده به بهره برداری خواهند 
رس��يد. مدنی گفت: مناطق محروم ۱۳ شهرس��تان استان گلستان تحت 
پوش��ش فعاليت های اش��تغال زايی بنياد برکت ق��رار دارند و ۱۶ مجری و 

تحليل گر اين بنياد در استان مشغول به فعاليت هستند.
مديرعامل بنياد برکت تصريح کرد: با راه اندازی ۳ هزار طرح اش��تغال زايی 
اجتماع محور در اس��تان گلستان، بيش از ۱۰ هزار فرصت شغلی به وجود 
می آيد. مدنی اعتبار پيش بينی ش��ده برای عملياتی کردن اين تعداد طرح 
اش��تغال زايی را ۲۷۰۰ ميلي��ارد ريال اعالم کرد و ادام��ه داد: با توجه به 
کرانه ای بودن اس��تان گلستان، توسعه رس��ته های شغلی مرتبط با آبزيان 
و تکميل زنجيره توليد در اين حوزه در دس��تور کار اس��ت. او با اش��اره به 
بازديد از دو طرح اش��تغال زايی اجتماع محور در استان گلستان گفت: در 
اي��ن کارگاه های چرم دوزی و ترمه بافی به ترتيب ۱۴ و ۱۶ نفر مش��غول 

به کار شده اند.

مقدمه
روزی نيست که از مش��کالت معيشتی کارکنان دولت اعم 
از ش��اغل و بازنشسته در رس��انه های گروهی و شبکه های 
اجتماعی اخباری منتش��ر نش��ود. روند رو به صعود قيمت 
کاالهای اساس��ی روز به روز زندگی را برای اقش��ار شريف 
جامعه دش��وارتر کرده اس��ت. ناهماهنگی بي��ن درآمدها و 
هزينه های خانوار موجب شده است که بسياری از کارکنان 
بخ��ش دولتی و بازنشس��تگان تقريبا زير خ��ط فقر زندگی 
کنن��د. از اين رو بازخوانی قوانين مرتبط با حقوق و مزايای 
کارمندان و بازنشتگان و مستمری بگيران می تواند به حل 

مشکل قشر عظيمی از جامعه کمک کند. 
قانوننظامهماهنگپرداختكاركناندولتمصوب

۱۳۷۰/۶/۱۳
ماده۱- حقوق مبنای مس��تخدمين رسمي مشمول قانون 
استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي 
مص��وب ۱۳۵۲ برابر اس��ت با حاصل ض��رب ضريب حقوق 
موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور در عدد مبنا گروه مربوط ...

تبصره ۱- گروه هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون 
با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساس��يت 
شغل، اهميت وظايف، ميزان مسئوليت ها و بر حسب رسته 
ها و رش��ته هاي مختلف ش��غلي در يکي از يازده گروه اول 

جدول موضوع ماده )۱( تخصيص مي يابد. 
تبصره ۲- اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان 
به شرح زير تعيين مي گردد که با اعمال ضريب مذکور در 

ماده )۱( قابل پرداخت خواهد بود. 
الف- معاونين وزرا ۱۷۰۰ 

ب- استانداران، سفرا ۱۸۰۰ 
ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، معاونين رئيس 
جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس کل ديوان محاس��بات 

 ۱۹۰۰
د- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس ش��وراي 

اسالمي و اعضاي شوراي نگهبان ۲۰۰۰
ه- رؤساي سه قوه ۲۲۰۰

ماده۲- حقوق مس��تخدمين در هر سال با در نظر گرفتن 
خدمت قابل قبول آنان در س��ال قبل به ش��رح زير تعيين 
مي گردد: )ضريب افزايش س��نواتي + ۱( = حقوق هر سال. 
ضريب افزايش س��نواتي ساالنه بر اساس ارزشيابي شاغلين 

به ميزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود. 
ماده۳-جدول و نحوه ارتقاء گروه مس��تخدمين با در نظر 
گرفت��ن ارزش کار، ميزان مس��ئوليت ه��ا، اهميت وظايف، 
سوابق تجربي، تحصيالت و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد 
ش��د که در زمان تطبيق حقوق و مزاياي کارکنان شاغل و 
همچني��ن در اجراي موضوع ماده ۲ اي��ن قانون نيز مالك 
عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروه هاي قابل تخصيص در 
ه��ر مقطع تحصيلي با در نظر گرفت��ن عوامل فوق ۵الي ۷ 

گروه تعيين مي گردد. 
تبصره ۱- مس��تخدميني که ارتقاء گ��روه مي يابند حقوق 
آنان بر اس��اس عدد مبنا در گ��روه جديد به اضافه مجموع 

افزايش هاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد. 
تبصره ۲- مستخدميني که مشاغل آنان داراي ويژگي هاي 
خاص و پيچيده بوده و از حساس��يت بااليي برخوردار است 
و يا داراي مهارت هاي خاص و خارق العاده مي باش��ند در 
يکي از گروه هاي جدول موضوع ماده ۱ تخصيص مييابند. 
تبصره ۳- مس��تخدميني که به درجه رفيع ش��هادت نائل 
شده و يا مي شوند همواره در دو گروه باالتر از مستخدمين 
ش��اغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين 
شده از افزايش سنواتي س��االنه کماکان برخوردار خواهند 

شد. 
تبصره ۴- دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يک 
الي دو گروه تشويقي عالوه بر گروه استحقاقي اعطا نمايد: 

الف- آزادگان 
ب- جانبازان انقالب اسالمي. 

ج- رزمندگاني که حداقل ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در 
جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند. 

د- مديران
ه- مستخدميني که خدمات برجسته انجام داده باشند. 

تبص��ره ۵- مس��تخدميني که تن��زل گروه م��ي يابند مابه 
التف��اوت حقوق مبناي گروه قبلي ب��ا گروه جديد به اضافه 
مجموع افزايش هاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود. 
هر گونه افزايش هاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين 
در گروه جدي��د و نيز افزايش حقوق ناش��ي از ارتقاء گروه 
بعدي آنان تا اس��تهالك کامل از مابه التفاوت مذکور کسر 

خواهد شد. 
تبصره ۶- تحصيالت غير رس��مي مستخدميني که قابليت 
انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك 

تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد. 
ماده۴-ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل 
برابر با ۵۰درصد حقوق مبنا گروه مربوط تعيين می شود که 
با در نظر گرفتن نوع کار و وظايف و مسئوليت ها به منظور 
ايجاد هماهنگي در پرداخت ه��ا تا ۱۵۰درصد حقوق مبنا 

آنان قابل افزايش است. 
ماده۵- به کارکناني که مش��اغل آنان اس��تاندارد ش��ده 
است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام 
وظيف��ه مي نمايند فوق العادهاي تح��ت عنوان فوق العاده 
کارانه حداکثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حس��ب ارزش 
واح��د اس��تاندارد کار و کار اضافي انجام ش��ده در هر ماه 

پرداخت خواهد شد. 
م�اده۶- به دولت اج��ازه داده مي ش��ود در اجراي نظام 
هماهن��گ پرداخ��ت ب��ه منظور تطبي��ق وض��ع کارکنان 
دس��تگاهي مش��مول مقررات خاص و ج��ذب و نگهداري 
نيروهاي مناس��ب براي مش��اغل تخصص��ي و مديريت در 
مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده 

هاي خاصي وضع نمايد. 
ماده۷- دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي 
از اج��راي اين قانون نس��بت به تغيي��ر و اصالح درصد و يا 
مي��زان پرداخت ف��وق العاده هاي موضوع م��واد ۳۹ و ۴۰ 
قانون اس��تخدام کش��وري در حدود اعتبارات مصوب اقدام 

نمايد. 
م�اده۸- حق��وق و فوق العاده ش��غل دارن��دگان مدارك 
تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ 
استخدامي، که در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي 
و تحقيقاتي دس��تگاه هاي مش��مول اين قانون اش��تغال به 
کار دارند نبايد از هش��تاد درصد )۸۰درصد( مجموع حقوق 
و فوق العاده ش��غل کارکنان مش��ابه مشمول قانون اعضاي 
هيأت علمي دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي کمتر 

باشد. 
م�اده۹- کم��ک هزينه عائله مندي و اوالد مس��تخدمين 
مشمول قانون استخدام کش��وري و اين قانون به شرح زير 

قابل پرداخت است: 
۱- به مس��تخدمين مرد ش��اغل و بازنشسته و وظيفه بگير 
مشمول اين قانون که داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه 
معادل پنجاه درصد )۵۰درصد( حداقلحقوق مبناي جدول 
موض��وع م��اده ۱ اينقانون به عن��وان کمک هزين��ه عائله 

مندي. 
۲- به هر يک از مس��تخدمين مرد ش��اغل و بازنشس��ته و 
وظيف��ه و مس��تمري بگير مش��مول اين قانون ک��ه داراي 
فرزند تا س��ن ۲۰ سال هس��تند به ازاي هر فرزند )حداکثر 
تا س��ه فرزند( ماهيانه معادل ده درصد )۱۰درصد( حداقل 
حق��وق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اي��ن قانون به عنوان 
کمک هزينه اوالد. فرزندان مس��تخدمين متوفي مش��مول 
اين قانون که کمتر از ۲۰ س��ال س��ن دارند مشمول کمک 
مزبورخواهند بود. حداکثر س��ن براي اوالدي که از مزاياي 
اين ماده اس��تفاده مي کنند به ش��رط ادامه تحصيل و ارائه 
گواهي مربوط ۲۵ سال تمام براي اوالد ذکور و زمان ازدواج 

براي اوالد اناث خواهد بود.
تبصره- مستخدمين زن ش��اغل و بازنشسته و وظيفه بگير 
مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و خود به تنهايي 
متکفل مخارج فرزندان مي باش��ند از مزاياي کمک هزينه 
عائله مندي موضوع بند )۱( اين ماده بهره مند مي شوند. 

م�اده۱۰- ج��دول موضوع ماده ۱ اين قانون و س��اير مواد 
مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايش��ي آيين نامه استخدامي 
کارگزاران مجلس شوراي اسالمي جايگزين جدول متوسط 
حقوق موضوع ماده ۱۶ آيي��ن نامه مذکور مي گردد. آيين 
نامه اجرايي اين ماده به تصويب کميسيون مشترك ديوان 
محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس 

شوراي اسالمي خواهد رسيد. 
ماده۱۱- تفاوت حقوق و مزاياي کارکنان غير رسمي شاغل 
در دستگاه هاي مش��مول اين قانون نبايد از شصت درصد 
)۶۰درصد( مجموع حقوق و مزاياي مس��تخدمين مشمول 

اين قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نمايد. 
ماده۱۲-کليه دس��تگاه ها و مؤسس��ات و ش��رکت هاي 
دولتي و نهادهاي انقالب اس��المي که داراي مقررات خاص 
استخدامي مي باشند، بانک ها و شهرداري ها و نيز شرکت 
ها و مؤسس��اتي که ش��مول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام 

است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود. 
ماده۱۳-حک��م موضوع ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوري 
اسالمي ايران مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون حقوق 
و مزاياي مس��تمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني 
مش��مولين ارتش جمهوري اس��المي ايران مصوب ۱۳۶۸ 

مشمول افزايش موضوع اين قانون نخواهند بود. 
ماده۱۴- حقوق قضات به ش��رح زير محاس��به مي گردد: 
)سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد 

مبنا( ضريب حقوق = حقوق
م�اده۱۵- از تاري��خ ۱۳۷۱/۱/۱ به حقوق بازنشس��تگي و 
وظيف��ه از کار افتادگي و وظيفه وراث قانوني مس��تخدمين 
متوفي ک��ه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشس��ته، از کار افتاده 
يا وظيفه بگير ش��ده يا مي ش��وند به ميزان بيس��ت درصد 
)۲۰درص��د( حقوق قبلي آنان )اس��فند ماه س��ال ۱۳۷۰( 

اضافه مي گردد. 
ماده۱۶- از تاريخ ۱۳۷۱/۱/۱ حداکثر حقوق بازنشستگي 
و وظيف��ه از کار افتادگ��ي و وظيف��ه وراث )جمع پرداختي 
ب��ه وراث( موضوع قان��ون راجع به تعيي��ن حداکثر حقوق 
بازنشس��تگي و وظيفه مص��وب خرداد م��اه ۱۳۶۱ معادل 
۱۱۰درص��د حداکثر عدد مبنا جدول حق��وق موضوع اين 
قان��ون و حداق��ل آن معادل۱۲۵درصد حداق��ل عدد مبنا 

جدول مزبور تعيين مي گردد.
تبصره- حداکثر حقوق بازنشس��تگي و وظيفه موضوع اين 
ماده شامل مستخدميني اس��ت که از تاريخ ۱۳۷۱/۱/۱ به 

بعد بازنشسته، از کار افتاده و يا فوت مي شوند. 
م�اده۱۷- در صورتي که مبلغ حقوق و فوق العاده ش��غل 
مس��تخدمين مش��مول اي��ن قان��ون پ��س از تطبيق وضع 
اس��تخدامي با مقررات اين قان��ون از مجموع حقوق و فوق 
العاده هايي که طبق قوانين و مقررات مورد عمل مس��تحق 
دريافت آن هس��تند کمتر ش��ود تفاوت اي��ن دو مبلغ را به 
عن��وان تف��اوت تطبيق حق��وق دريافت خواهن��د کرد. هر 
گون��ه افزايش بعدي حق��وق و فوق العاده ش��غل آن گونه 
مس��تخدمين تا اس��تهالك کامل از تف��اوت تطبيق مذکور 

کسر خواهد شد.
تبص��ره- دولت م��ي تواند به منظور تطبي��ق وضع مقررات 
مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير 
عناوين مش��ابه که تاکنون اعمال مي شده است معادل آن 
را به کليه کارکنان ش��اغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت 
در جبهه، بسيج، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت، 

مفقوداالثر بودن و جانبازي اعطاء نمايد. 
ماده۱۸- به منظور اس��تقرار نظ��ام هماهنگ پرداخت در 
دستگاه هاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و 
دستمزد مرکب از دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي 
کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و 

بودجه و دو نفر از اعضاي کميسيون امور اداري و استخدامي 
به انتخاب مجلس ش��وراي اسالمي )به عنوان ناظر( و وزير 
ذيرب��ط )در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در 

دستور جلسه شورا( تشکيل مي شود. 
م�اده۱۹- ب��ه دولت اجازه داده مي ش��ود تا تصويب آيين نامه 
ه��اي اجرايي اين قانون صدور احکام تطبيق وضع کارکنان 
مش��مول قس��متي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين 
قانون نس��بت به دريافتي فعل��ي کارکنان مذکور را از محل 
اعتبارات پرس��نلي دس��تگاه هاي اجرايي مرب��وط و اعتبار 
رديف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور تأمين 

و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد. 
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يک تبصره 
در جلس��ه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه 
يک هزار و س��يصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب 
و در تاري��خ۱۳۷۰/۶/۲۴ به تأييد ش��وراي نگهبان رس��يده 

است. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای 
اسالمی

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر حقوق 
مبنای مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام کشوري 
و مقررات اس��تخدامي شرکت هاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ به 

تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
گروه هاي ورودي مس��تخدمين مش��مول اي��ن قانون با در 
نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساس��يت شغل، 
اهميت وظايف، ميزان مس��ئوليت ها و بر حسب رسته ها و 
رشته هاي مختلف شغلي به تفکيک سال و دستگاه اجرايی 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اعداد 
مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به تفکيک سال 

و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر حقوق 
مس��تخدمين در هر س��ال با در نظر گرفت��ن خدمت قابل 
قبول آنان در س��ال قبل به تفکيک سال و دستگاه اجرايی 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر ضريب 
افزايش س��نواتي س��االنه بر اس��اس ارزشيابي ش��اغلين به 

تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر نحوه 
ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش کار، ميزان 
مس��ئوليت ها، اهميت وظايف، س��وابق تجربي، تحصيالت 
و ارزش��يابي ش��اغلين به تفکيک سال و دس��تگاه اجرايی 

چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
مس��تخدمين با مشاغل داراي ويژگي هاي خاص و پيچيده 
و حساس��يت باال و داراي مهارت هاي خاص و خارق العاده 

به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
مس��تخدمين به درجه رفيع شهادت نائل شده در دو گروه 
باالتر از مس��تخدمين ش��اغل و مش��ابه به تفکيک سال و 

دستگاه اجرايی چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
مستخدمين واجد شرايط دريافت يک الي دو گروه تشويقي 
عالوه بر گروه استحقاقي به تفکيک سال و دستگاه اجرايی 

چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
همطرازی تحصيالت غير رس��مي مس��تخدمين با قابليت 
انطباق با مدارك تحصيلي رسمي به تفکيک سال و دستگاه 

اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر ميزان 
فوق العاده ش��غل مس��تخدمين ش��اغل به تفکيک سال و 

دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر فوق 
العاده کارانه ش��اغلين ب��ا انجام وظيفه بيش از اس��تاندارد 

تعيين شده به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر فوق 
الع��اده هاي خاص براي مش��اغل تخصص��ي و مديريتی در 
مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده است به تفکيک 

سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تغيير 
و اصالح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع 

مواد ۳۹ و ۴۰ قانون اس��تخدام کشوري در حدود اعتبارات 
مصوب به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟

- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر حقوق 
و فوق العاده ش��غل دارندگان م��دارك تحصيلي دکتري و 
فوق ليس��انس و مدارك همطراز به تفکيک سال و دستگاه 

اجرايی چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
کم��ک هزينه عائله مندي و اوالد مس��تخدمين مش��مول 
قانون اس��تخدام کشوري به تفکيک سال و دستگاه اجرايی 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تفاوت 
حقوق و مزاياي کارکنان غير رس��مي ش��اغل در دس��تگاه 
هاي مش��مول اين قانون به تفکيک سال و دستگاه اجرايی 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر کليه 
دس��تگاه ها و مؤسسات و ش��رکت هاي دولتي و نهادهاي 
انقالب اس��المي که داراي مقررات خاص اس��تخدامي مي 
باش��ند، بانک ها و شهرداري ها و نيز شرکت ها و مؤسسات 

عمومی به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر حقوق 

قضات به تفکيک سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر حقوق 
و مزايای مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير 
و و وظيفه از کار افتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين 

متوفي به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تطبيق 
وضع مق��ررات مربوط به امتيازات پايه ها و س��نوات ترفيع 

تشويقي به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استقرار 
نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه هاي دولتي و نظارت بر 

اجراي آن به تفکيک سال و دستگاه اجرايی چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملکرد 
ش��وراي حقوق و دستمزد به تفکيک سال و دستگاه اجرايی 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملکرد 
اعضای ش��وراي حقوق و دستمزد به تفکيک سال و دستگاه 

اجرايی چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر 
اعتبارات پرس��نلي دس��تگاه هاي اجرايي به تفکيک سال و 

دستگاه اجرايی چيست؟
- اس��امی اعضاء ناظر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

موضوع اين قانون به تفکيک سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کميسيون های تخصصی مجلس 
ش��ورای اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفکيک سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استفاده 
از ابزارهای نظارتی ش��امل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ايراد 
س��وال و اس��تيضاح در حس��ن اجرای اين قانون به تفکيک 

سال چيست؟
- گ��زارش عملک��رد نظارت��ی مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
ش��ورای اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفکيک سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی ديوان محاس��بات کشور بر حسن 

اجرای اين قانون به تفکيک سال چيست؟
- گ��زارش عملکرد نظارتی کميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس 
ش��ورای اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفکيک سال 

چيست؟
- گزارش عملکرد س��ازمان بازرسی کل کشور به درخواست 
مجلس شورای اس��المی پيرامون حسن اجرای اين قانون به 

تفکيک سال چيست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ 
قان��ون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ 
قانون اساسي پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفکيک سال 

چيست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسالمی از زمان تصويب اين قانون 
تاکنون، آيا عملکرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده است؟

- آيا قانون ياد شده به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 
يافته است؟

- اطالع رس��انی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس ش��ورای 
اسالمی بر مورد حسن اجرای اين قانون چگونه بوده است؟

- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون 
اين قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟
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هر کس چيزی از حّق برادر مسلمان خود را نگه دارد و به او ندهد، خداوند، برکت روزی 
را بر او حرام می کند، مگر آن که توبه کند و جبران نمايد.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون
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اشاره:
قانونگذاریونظارتبرحس�ناجرایقوانينازوظايف
مجلسش�ورایاسالمیاس�ت.بدونترديدتورمقانون
وقانونگ�ذاریدركش�ورامرنظ�ارتبرحس�ناجرای
قواني�نرادش�واركردهوم�یكند.ناكارآم�دیقوانين
درحلمش�کالتزندگیمردمباش�يوهه�ایمعمولی
نظارتینيزقابلتش�خيصاس�تودراينزمينهنيازبه
انجامعملياتنظارتتخصصیوجودندارد.نبودنظارت
كافیوعدموجودضمانتاجرايینظارتهاموجبشده
اس�تكهناكارآمدیهردووظيف�هقانونگذاریونظارت
برحس�ناج�رایقوانينرافرابگي�ردوجايگاهمجلس
شورایاس�المیرابهعنوان»راساموركشور«باتزلزل
مواجهس�ازد.برایبررسینقشنظارتیمجلسشورای
اسالمی،اصلقانونبرایصحتاستناد،نقلوبخشهای
غيرنظارتیآنبرایاختصارحذفشدهاست.ضمناينکه
اطالعرس�انیقوانينبهمخاطبانفینفسهكارمفيدی
استازاينطريقبرقوانينمادرتاكيدوازنقلاصالحات
وتغييراتقانونبهدليلجزيیبودنآنهاخودداریشده
است.عليرغماينکهنظارتبرحسناجرایهمهقوانين
ازوظايفمجلسشورایاسالمیاستدرايننوشتاربه
بررسیوضعيتنظارتبرحسناجرایقوانينیپرداخته
ش�دهاس�تكهنمايندهي�انمايندگانناظرب�هانتخاب
مجلسش�ورایاس�المیدرآنحضوردارد.ايننوشتار
بهپرسش�گریعملکردنظارتیمجلسشورایاسالمی
پيرامونقانوننظامهماهنگپرداختكاركناندولتمی

پردازدكههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
 NICD BATTERY  V CELL  AH ,  AH                :  1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

*باطرى ها بایستى از برند SAFT یا ALCAD باشند.
* از فروشندگان معتبر تهیه گردد و داراى گارانتى یکساله باشند.

* ارائه گواهى نامه معتبر الزامى است.
* همراه با کلیه اتصاالت، پتاس و چهارپایه نگهدارنده استاندارد و غلظت سنج مخصوص باطرى باشد.

* باطریها از نوع AH باشند.
اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.

2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/148/000/000 ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه 
سوابق کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر 
ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 
ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.

((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره تدارکات و امور کاال
فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897

فاکس: 3504 داخلى 06152622273

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )۸(:

نظارت بر حقوق کارکنان دولت با هماهنگی خط فقر!!؟


