پاسخ كمیسیون تلفیق به خواست مردم

ششمین دوره مسابقات
قرآن سازمان آموزش فنی و
حرفهای برگزار می شود

حقوقهایباالی 4میلیونتومان،
سال آینده افزایش نمییابد
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پائين

پیام تسلیت امام خامنهای
در پی درگذشت بنیانگذار
دارالقرآن اصفهان

نمایشحقوق بشر اروپائی با
حمله به دختر محجبه
در کانادا
3
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در پنجمین جلسه شورای اندیشه ورزی شبکه قرآن و معارف سیما

محور «طرح ملی قرآنی »۱۴۵۲
ابتدای

دکتر

ملک و واقعه به اجرا درآمد که

نشستی خبری با حضور اهالی

شورای

با استقبال قابل توجه ای از

رسانه نام آن سوره اعالم شود.
ارائه گزارش بررسی برنامه

پنجمین جلسه شورای اندیشه

در

ورزی شبکه قرآن و معارف

محمدزاده

سیما با حضور اعضای شورا در

اندیشه ورزی شبکه قرآن و

سوی مخاطبان مواجه شد.

ساختمان این شبکه برگزار شد.

معارف سیما ضمن خیر مقدم

همچنین دکتر محمدزاده

رصد توسط حجت االسالم

به گزارش اعتدال به نقل از روابط

به دکتر فقهی زاده معاون

گزارشی از چگونگی تشکیل

والمسلمین حشمتی معاون

رئیس

4

رئیس جمهور رحلت
بنيانگذار دارالقرآن اصفهان
را تسلیت گفت

مشخص شد
جلسه

دیدار جامعه قرآنی
با خانواده شهید قرآنی
«محمدرضا شیخحسین»

حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنهای رهبر معظم انقالب

رئیس جمهور در پیامی درگذشت بنيانگذار دارالقرآن اصفهان؛

اسالمی با صدور پیامی درگذشت روحانی خدمتگزار،

تسليت گفت.

بنیانگذار دارالقرآن اصفهان و واعظ شهیر حجت االسالم

متن پیام حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این

آقای مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.

شرح است:

* متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر
است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم  /اناهلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم پر تالش و چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان ،حجت
االسالم والمسلمین آقای مهدی مظاهری ،موجب تاثر فراوان شد.

بسمهتعالی

این روحانی خدوم ،در طول عمر با برکت خود در کنار فعالیتهای

درگذشت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر حجةاالسالم آقای
عمومی شبکه قرآن و معارف

جدید قرآن و عترت وزارت

شورای اندیشه ورزی و کارکرد

سابق قرآن و عترت وزارت

سیما؛ پنجمین جلسه شورای

فرهنگ و ارشاد اسالمی به

آن به معاون جدید قرآن و

از دیگر مواردی بود که به آن

اندیشهورزیشبکهقرآنو معارف

ارائه گزارشی از روند اجرای

عترت وزارت فرهنگ و ارشاد

پرداخته شد.

سیما با حضور دکتر عبدالهادی

طرح های فرا گیر قرآنی از ۱۴۴۱

اسالمی ارائه کرد.

همچنین در این جلسه

جمعه و سحرهای ماه مبارک رمضان طی سالهای طوالنی

فقهی زاده  ،دکتر محمدحسین

تا  ۱۴۵۱پرداخت.

در این جلسه بررسی ها

پیشنهادهای

محمدزاده،

اسالم

و ی گفت  :این طرح از ۱۱

پیرامون سوره محوری طرح

حضور گسترده تر شبکه قرآن

در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز اصفهان است و امید

والمسلمین محمدرضا حشمتی

سال پیش با عنوان  ۱۴۴۱آغاز

قرآنی  ۱۴۵۲ادامه یافت که

و معارف سیما در فضای

است همواره برقرار باشد.
ّ
سید علی خامنهای

و محسن عرفاتی ،سیدعلی

شد و ماه رمضان و تابستان

مقرر شد یکی از سوره های

مجازی که توسط مهندس

سرابی و سعید مقیسه در این

امسال تحت عنوان بشارت

مفصالت به عنوان محور این

سعید مقیسه مطرح شد  ،مورد

شبکه برگزار شد.

 ۱۴۵۱با محور یت  ۲سوره

طرح ملی و قرآنی باشد و در

بررسی قرار گرفت.

حاج مهدی مظاهری رحمةاهلل علیه را به همهی دوستداران
و ارادتمندان و تربیت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص
به خاندان ّ
مکرم و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض
معنوی دعا و نیایش آن مرحوم در شبهای
میکنم .زمزمهی
ِ

 ۲۲دیماه ۱۳۹۶

حجج

موثر

جهت

ارزنده آموزشی و تبلیغ معارف دینی و اهتمام خالصانه به ترویج
آموزههای قرآنی و با انجام خدمات مختلف عامالمنفعه ،کارنامه
پر باری از عمل خیر برجای گذاشت.
اینجانب این ضایعه را محضر علما و فضالی حوزههای علمیه،
شاگردان و دوستداران ،مردم شریف استان اصفهان و بیت مکرم
آن عالم وارسته تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای
ایشان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و برای عموم
بازماندگان صبر مسالت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

پاسخ مثبت نمایندگان به خواست مردم

حقوقهای باالی  4میلیون تومان ،سال آینده افزایش نمییابد  /افزایش حق وقهای  1تا  4میلیون تومان 20 ،تا  5درصد
عضو کمیسیون تلفیق الیحه

حقوقش کم است درصد

* حقوق  ۳تا  ۴میلیون تومان:

دولتی،

بیمه

شرکتهای تابعه آنها ،ستاد

قانون محاسبات عمومی کشور

بودجهسال ۹۷گفت:باپیشنهاد

بیشتری میگیرد.

 ۱۰درصد

بنده و تصویب کمیسیون

امیرآبادیفراهانی پیشتر در

* حقوق  ۴میلیون تومان:

دولتی ،مؤسسات و نهادهای

اجرائی و قرارگاههای سازندگی

مصوب،۱۳۶۶/۶/۱درآمدهای

عمومی غیردولتی (در مواردی

و اشخاص حقوقی وابسته به

اختصاصی ،اعتبارات متفرقه،

تلفیق ،حقوق مقامات و مدیران

گفتوگو با خبرنگار میزان گفته

 ۵درصد

که آن بنیادها و نهادها از بودجه

آنها را فراهم نماید ،به نحوی

اعتبارات کمکهای رفاهی،

بود :به دنبال طرح پیشنهادی

امیرآبادیفراهانی اظهار داشت:

کل کشور استفاده مینمایند)،

که میزان ناخالص پرداختی به

اعتبارات بودجه عمومی و

در کمیسیون تلفیق بودجه

در حال حاضر اگر حقوقها ۱۰

مؤسسات عمومی ،بنیادها

 ۹۷هستیم که بر اساس آن

درصد افزایش پیدا کند کسی

و نهادهای انقالب اسالمی،

هر یک از افراد فوق مشخص

دریافتی و فوقالعاده مقامات

که  ۴میلیون تومان حقوق

مجلس شورای اسالمی ،شورای

مشمول ماده  ۷۱قانون مدیریت

میگیرد  ۴۰۰هزار تومان افزایش

نگهبان قانون اساسی ،بنیادها

خدمات کشوری و ماده ۲۹

حقوق دارد ،ولی کسی که یک

و مؤسساتی که زیر نظر ،ولی

قانون برنامه ششم توسعه در

میلیون تومان حقوق میگیرد

سال آینده  ۱۰درصد نسبت به

فقط  ۱۰۰هزار تومان افزایش

سال  ۹۶کاهش یابد.

حقوق شامل او میشود بنابراین

وی افزود :همچنین در تالش

به دنبال عادالنه کردن افزایش

مشمول ماده  ۲۹قانون برنامه
ششم توسعه و هئیت علمی
دانشگاهها و قضات و کارکنانی
که باالی  4میلیون تومان در ماه
حقوق دریافت میکنند در سال
 ۹۷افزایش نمییابد.
احمد

امیرآبادی

فراهانی

نماینده مردم قم به میزان ،گفت:
با پیشنهاد بنده و تصویب
کمیسیون

تلفیق،

حقوق

مقامات و مدیران مشمول ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم توسعه
و هئیت علمی دانشگاهها و
قضات و کارکنانی که باالی
 ۵میلیون تومان در ماه حقوق
دریافت میکنند در سال ۹۷
افزایش نمییابد.
عضو هیئت رئیسه مجلس
اظهار داشت :سایر کارکنان

هستیم پیشنهاد دهیم تا افزایش

حقوقها هستیم.

حقوق بازنشستگان و شاغلین

عضو هیئت رئیسه مجلس

به صورت پلکانی انجام شود.

شورای اسالمی تاکید کرد:

عضو کمیسیون تلفیق الیحه

بدیهی است این پیشنهادها

بودجه  ۹۷در تشریح پیشنهاد

باید به تصویب کمیسیون تلفیق

دوم گفت :براساس این پیشنهاد

بودجه و صحن عنلی مجلس

کسانی که باالتر از  ۴میلیون

شورای اسالمی برسد و ما تمام

تومان حقوق دریافت میکنند،

تالش خودمان را خواهیم کرد تا

افزایش حقوق نخواهد داشت.

این دو پیشنهاد تصویب شود.

دولت که زیر  ۵میلیون تومان * افزایش حقوقهای کمتر از ۴
حقوق دریافت میکنند تا ۱۸
میلیون تومان به این شرح
درصد به صورت پلکانی افزایش

* حقوق یک تا ۲میلیون تومان:

حقوق خواهند داشت.

 ۲۰درصد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه

* حقوق  ۲تا  ۳میلیون تومان:

 ۹۷گفت :لذاهر فردی که

 ۱۵درصد

* پیشنهاد یک نماینده؛
هیچگونه مزایا و پاداشی به
مدیران اختصاص پیدا نکند
ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات
کشوری تصریح میکند:
سمتهای ذیل مدیریت
سیاسی محسوب شده و به
عنوان مقام شناخته میشوند
و امتیاز شغلی مقامات مذکور
در این ماده به شرح زیر تعیین
میگردد:
الف .رؤسای سه قوه ()۱۸۰۰۰
امتیاز.
ب .معاون اول .رئیس جمهور،

* یادآوری میشود:

نواب رئیس مجلس شورای

مصوبات کمیسیونتلفیقبودجه

اسالمی و اعضاء شورای نگهبان

باید در صحن علنی مجلس

( )۱۷۰۰۰امتیاز.

شورای اسالمی تصویب و توسط

ج .وزراء ،نمایندگان مجلس

شورای نگهبان تائید شود تا به

شورای اسالمی و معاونین رئیس

عنوان قانون ،الزم االجرا شود.

جمهور ( )۱۶۰۰۰امتیاز.

د .استانداران و سفراء
( )۱۵۰۰۰امتیاز.
هـ.معاونینوزراء()۱۴۰۰۰امتیاز.
اینمادهچندینتبصرهنیزدارد.
همچنین ماده  ۲۹قانون
برنامه ششم توسعه تصریح
دارد :دولت مکلف است طی
سال اول اجرای قانون برنامه
نسبت به راهاندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا اقدام
کند و امکان تجمیع کلیه
پرداختها به مقامات ،رؤسا،

شرکتهای

فقیه اداره میشوند و همچنین
دستگاهها و واحدهایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر یا تصریح نام است اعم
از اینکه قانون خاص خود را
داشته و یا از قوانین و مقررات
عام تبعیت نمایند نظیر وزارت

شود و امکان دسترسی برای
نهادهای نظارتی و عموم مردم
فراهم شود .وزارت اطالعات،
نیروهای مسلح و سازمان
انرژی اتمی ایران از شمول
این حکم مستثنی هستند.
اجرای این حکم درخصوص
بنگاههای اقتصادی متعلق به
وزارت اطالعات ،وزارت دفاع و

منابع عمومی و همچنین
اعتبارات موضوع ماده ()۲۱۷
قانون مالیاتهای مستقیم
با اصالحات و الحاقات
بعدی مصوب ،۱۳۶۶/۱۲/۳
تبصره « »۱ماده ( )۳۹قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،مواد
( )۱۶۰تا ( )۱۶۲قانون امور
گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲
و یا اعتبارات خاص ناشی از

پشتیبانی نیروهای مسلح تنها

واگذاری و فروش شرکتها

با مصوبه شورای عالی امنیت

در سازمان خصوصیسازی،

جهاد کشاورزی ،شرکت ملی

ملی مجاز خواهد بود.

نفت ایران ،شرکت ملی گاز

دستگاههای مشمول این ماده

ایران ،شرکت ملی صنایع

مکلفند حقوق ،فوق العادهها،

کمک به اشخاص حقیقی و

سازمان

کمکهزینهها،

حقوقی و سایر درآمدها و موارد
ً
مشابه) ،منحصرا در فیش

پتروشیمی

ایران،
نوسازی

صنایع

مدیران کلیه دستگاههای

گسترش

اجرائی شامل قوای سهگانه

ایران ،بانک مرکزی جمهوری

جمهوری اسالمی ایران اعم

اسالمی ایران ،سازمان بنادر

از وزارتخانهها ،سازمانها

و کشتیرانی جمهوری اسالمی

و مؤسسات و دانشگاهها،

ایران ،سازمان توسعه و نوسازی

شرکتهای دولتی ،مؤسسات

معادن و صنایع معدنی ایران،

انتفاعی وابسته به دولت،

سازمان صدا و سیمای

بانکها وو مؤسسات اعتباری

جمهوری اسالمی ایران و

هزینهها،

کارانه ،پرداختهای غیرماهانه
و مزایای ناخالص پرداختی
ماهانه اعم از مستمر و
غیرمستمر ،نقدی و غیرنقدی

اعتبارات مربوط به ردیفهای

حقوقی منعکس و پس از ثبت
در سامانه فوق ،پرداخت کنند،
به نحوی که میزان هرگونه
ناخالص پرداختی ماهانه به

(معادل ریالی آن) و سایر مزایا

هر یک از افراد مذکور بالفاصله

به مقامات ،رؤسا ،مدیران

در سامانه اطالعاتی هر دستگاه

موضوع این ماده را از هر محل (از

مشخص باشد.

جمله اعتبارات خارج از شمول

این ماده نیز  ۳تبصره دارد.

