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 قوق و دستمزدح - ١٢ه تبصر

 

 

، وزارت اطالعات و مسلح نیروهای و همچنین توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩موضوع ماده ) اجرائی هایدستگاه در تمامی بگیرحقوق مختلف هایگروهحقوق  -١- الف

 سازمان

به %( ١٠میزان ده درصد ) به طور متوسط و قضات به و پژوهشی یآموزش عالات و مؤسس هادانشگاه علمییئته ، اعضایو لشکری کارکنان کشوری از قبیل اتمی انرژی

 برخوردار شوند. بیشتری تر از درصد افزایشیابد تا طبقات پایینمی افزایش یاگونهبهزیر  شرح
 

 امتیاز برای ١٧٠٠( ریال معادل 5،338،٠٠٠هزار ) ـتو هشـ میلیون و ســیصــد و ســی پنج مذکور، مبلغ بگیرحقوق مختلفهای گروه تمامی کارگزینی در حکم-١-١

با عنوان  جداگانه مقررات خاص، در سطری شمولینو م پرداخت قانون نظام هماهنگ شمولینم امتیاز برای و یا معادل این شوریخدمات ک قانون مدیریت ینمشمول

و نظایر  هاالعادهفوقمستمر و  حقوق و مزایای کدام از امتیازات مربوط بههیچ بهو در محاس است مشمول کسور بازنشستگی گردد کهدرج می ١٤٠١حقوق سال  افزایش

 یابد.می %( افزایش3درصد ) میزان سه حقوق به مذکور، ضریب . عالوه بر مبلغنیست محاسبه آن قابل
 

کارکنان قرارداد  برای قرارداد منعقده ماهانه و مبلغ و پیمانی سمیکارکنان ر برای کارگزینی مندرج در حکم ، مجموع مبلغ١-١از اعمال افزایشات موضوع بند  پس-٢-١

میلیون  و پنج مدت کارکرد، نباید از چهل سبتن به شکی، درمان و آموزش پزپز شکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت ( و کارکنان طرح خدمتشخص)م ینکار مع

 . ( ریال کمتر باشد٠٠٠،٠٠٠،٤5)
 

 . ماندمی حقوق، بدون تغییر باقی در حکم خدمات کشوری ( قانون مدیریت٧8ماده )موضوع  تفاوت تطبیق-3-١

 %( مجموع مبلغ3) درصد تواند از سهمشغول بکار هستند نمی دولتیهای شرکتها و در وزارتخانه قانون کار که کارکنان تابع یهاالعادهرشد حقوق، مزایا و فوق-٤-١

 ریال بیشتر باشد. (5،338،٠٠٠هزار ) و هشت میلیون و سیصد و سی بعالوه پنج ١٤٠٠سال  کارگزینی حکم مندرج در آخرین

 طور متوسط ، بهاجراییهای دستگاهبه وابسته  ستگیهای بازنشصندوقو سایر  شکریو ل شوریک ستگیهای بازنشصندوقشترکان بگیران و محقوق بازنشستگان، وظیفه-٢

میلیون  پنج ، مبلغ١٤٠١حقوق سال  در حکم . برخوردار شوند بیشتری تر از درصد افزایشیابد تا طبقات پایینمی افزایش یاگونهبهشرح زیر  %( به١٠میزان ده درصد ) به

حقوق  شات مذکور، حکماز اعمال افزای گردد. پسمی ضافه، ا١٤٠٠حقوق سال  حکم %( آخرین3در صد ) ( ریال بعالوه سه5،338،٠٠٠هزار ) شتو ه و سی صد و سی

 . ( ریال کمتر باشد٤5،٠٠٠،٠٠٠میلیون ) و پنج ، نباید از چهلقبولقابل با سنوات خدمت سب، متناهای بازنشستگیصندوقشترکان بگیران و مبازنشستگان، وظیفه
 

و  انقالب فرهنگی عالییشورا از جمله طربذی مراجع و نظایر آن توسط هاالعادهفوقمستمر و  حقوق و مزایای افزایش مجوز جدید برایهرگونه صدور  ١٤٠١در سال -3

 .ممنوع است الذکرفوق هایهر نوع اعتبار، خارج از افزایش هر عنوان و از محل امناء تحت هاییئته
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استثنای به) اتمی انرژی، وزارت اطالعات و سازمان مسلح نیروهای و همچنین توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩موضوع ماده ) اجرائیهای دستگاه در کلیه ١٤٠١در سال -٤

 ، حداقلیرانبگحقوقحقوق سایر  و حداقل خدمات کشوری مستمر شاغالن مشمول قانون مدیریت حقوق و مزایای ایران(، حداقل اسالمی مشموالن قانون کار جمهوری

و  اجرائیهای دستگاه به وابستههای صندوقو سایر  لحمس نیروهای اجتماعی و سازمان تأمین کشوری بگیران مشمول صندوق بازنشستگیحقوق بازنشستگان و وظیفه

 یابد.می %( افزایش١٠میزان ده درصد ) با آنها، به متناسب هایها و سایر حمایتمستمری
 

 شود.می ( ریال تعیین6٠٠،٠٠٠،٠٠٠ششصد میلیون ) مبلغ ١٤٠١در سال  مستقیمهای مالیات( قانون 8٤موضوع ماده ) ساالنه مالیاتی معافیت سقف -5
 

شرح زیر  پایان سال به عیدیاستثنای به ها و کارانهو سایر پرداختی یرمستمرغمستمر و  از حقوق و مزایای اعم و غیردولتی خ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتینر

 باشد:می

 

 %(١٠( ریال، ده درصد )١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠میلیون ) میلیارد و دویست ( ریال تا یک6٠٠،٠٠٠،٠٠٠مازاد ششصد میلیون ) به نسبت -5-١

 %(١5) پانزده درصد( ریال، ٢،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠( ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون )١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠میلیون ) میلیارد و دویست مازاد یک به نسبت -5-٢ 

 %(٢٠( ریال، بیست درصد )٢،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ) به نسبت -3-5 

 

های مالیات( قانون ١٠١موضوع ماده ) و مالیات بر درآمد مشاغل مستقیمهای مالیات( قانون 5٧مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ) مالیات ساالنه معافیتان یزم

 شود.می ( ریال تعیین3٩6،٠٠٠،٠٠٠میلیون ) نود و شش و یصدس مبلغ به ساالنه مستقیم

کشور  توسعه هایبرنامه ( قانون احکام دائمی٧١و ماده ) اجرائیهای دستگاهحقوق شاغالن  تبعیض رفع و در راستای توسعه ششم ( قانون برنامه3٠ماده ) در اجرای -6

و  لشاغم بندیشکیالت، طبقه، تغییر ت، دستورالعمل، بخشنامهنامهتصویب ، هرگونهسعهتو شمش ( قانون برنامه٧)ت( و )ث( ماده ) و بندهای ١٠/١١/١3٩5صوب م

 اجرائیهای دستگاهو  اتمی سازمان انرژی و همچنین توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩مشمول ماده ) اجرائیهای دستگاهامناء و نظایر آن در  هاییئتهمصوبات  همچنین

( ٧، بند )ج( ماده )خدمات کشــوری ( قانون مدیریت٧٤ترتیبات مقرر در ماده ) رعایت کشــور، منوط به توســعه هایبرنامه ( قانون احکام دائمی١مشــمول ماده )

 باشد.قانون می در این یازموردناعتبارات  بر تأمین کشور مبنی و بودجه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه توسعه ششم قانون برنامه
 

، صالحات و الحاقات بعدیبا ا ٢6/٢/١3٧5صوب م کارکنان دولت به ضروری هایاز هزینه شیخخدمت و ب یانپاپاداش  ضوع قانون پرداختخدمت مو یانپاپاداش  -٧

مقامات، رؤسـا، مدیران و  ( قانون مذکور به68( ماده )١٠بند ) العادهفوقبا احتسـاب  خدمات کشـوری ( قانون مدیریت١٠٧کارکنان مشـمول ماده ) پاداش پایان خدمت

 خدمت هرسال در ازای اتمی و سازمان انرژی مسلح وزارت اطالعات، نیروهای و همچنین توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩موضوع ماده ) جرائیاهای دستگاه کارکنان کلیه

 ( ریال خواهد بود.٤،٤5٠،٠٠٠،٠٠٠چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ) سال و تا سقفحداکثر تا سی



 

مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهرسازمان  – 1401الیحه بودجه   

 
 مختلفهای گروه به ١٤٠١در سال  هر عنوان و تحت ها از هر محلو سایر پرداختی یرمستمرمستمر و غ ق و مزایایحقو از محل ماهانه پرداختی ناخالص سقف -8

 کارکنان کشوری از قبیل اتمی ، وزارت اطالعات و سازمان انرژیسلحم نیروهای و همچنین سعهتو شمش ( قانون برنامه٢٩ضوع ماده )مو اجرائیهای بگیر در دستگاهحقوق

 . پرداخت( ریال است3٧٠،٠٠٠،٠٠٠کشور، سیصد و هفتاد میلیون ) مناطق و قضات در کلیه و پژوهشی یآموزش عالو مؤسسات  هادانشگاه علمییئته ، اعضایریو لشک

 از کارمندان، اعضای اعم ریو لشک کارکنان کشوری هر نوع اعتبار به هر عنوان و از محل ( ریال در هر ماه تحت3٧٠،٠٠٠،٠٠٠مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون )

 عمومی و یا نهادهای دولت توسط هر طریق مدیران آن به که یمؤسساتو  هاشرکت و همچنین دولتیهای شرکتو  هاوزارتخانه، قضات و بازنشستگان در علمییئته

 .، ممنوع استشوندیممنصوب 

 .است جزء مستثنی ایناز حکم پایان سال  و عیدی گروه پزشکی رانهکا
 

 تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهایمی اجراییهای دستگاه سازمانی هایو پست از مشاغل مقتضیات برخی بر اساسحقوق و دستمزد  رایشو

 مذکور را تغییر دهد. ، سقفبد آب و هوا و محروم از تسهیالت زندگی جغرافیایی مستقر در مناطق عملیاتی

 

محســوب  یرناپذاجتناب اختالف، هزینه حل نظارت و پاداش شــوراهای ، حق، ســاعتیالزحمه، حقالتدریسحقوق و دســتمزد مانند حق مشــابه هایاختپرد کلیه -ب

 شود. پرداخت ماهانه صورتبهو باید  تبصره است ( این( بند )الف5شود و مشمول مفاد جزء )می

 
 

آب و فاضالب  مهندسی مأمور در شرکت صورتبه که هااستانبرق  توزیعهای شرکتو  آب و فاضالب استانیهای شرکت( پرسنل) نانکارک حقوق و مزایای پرداخت -ج

 .است مذکور، بالمانع استانیهای شرکت داخلی منابع نمایند، از محلمی خدمت توانیر ارائه کشور و شرکت

 
 

موارد مندرج در ماده  یاستثنابه شوریخدمات ک شده از قانون مدیریت ستثنیم اجراییهای دستگاه، تمامی تبعیض رفعو  در نظام پرداخت عدالت با هدف برقراری -د 

در  ایجاد هماهنگی منظوربهتواند می نمایند. دولت قانون مزبور تبعیت دهم صلخود صرفًا از مقررات ف حقوق و مزایای در پرداخت اندمکلف( قانون یاد شده، ١١٧)

 خاص برقرار نماید. العادهفوق، وزیرانیئته حقوق و دستمزد و تصویب ، با تأیید شورایمتخصص نیروهای ها و جذب و نگهداریداختپر

 
 

)معادل  نقدیو غیر مستمر و غیرمستمر نقدی هایپرداخت کلیه ١٤٠١از تیرماه سال  اندمکلف توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩موضوع ماده ) اجراییهای دستگاه -ــــه

 نزد خود را به دولت به و متعلق دولتی یهاحسابو  از منابع و بازنشستگان از هریک شاغلین کلیه و تسهیالت به توسعه ششم ( قانون برنامه٢٩( مذکور در ماده )ریالی
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 نمایند. ، پرداختکارکنان دولت پرداخت یکتای با اختصاص شناسه کد ملی تفکیک

 سهبدون درج شنا سعهتو شمش ( قانون برنامه٢٩ماده ) اجراییهای دستگاهکارکنان د  به از پرداخت جلوگیری ضمن ستا ایران مکلف المیسا جمهوری مرکزی بانک

 نماید. اهمفر الکترونیکی را در بسترهای اطالعات پرداختی کشور به و استخدامی سازمان اداری برخط نموده و امکان دسترسی جلوگیری کارکنان دولت پرداخت یکتای

 
 

( ٢٩موضــوع ماده ) اجراییهای دستگاه در کلیه و غیر ریالی از ریالی ، اعمو نظایر آن از هر محل و غیرمســتقیم مســتقیم رفاهی هایپاداش، مزایا و کمک هر نوع پرداخت -و

و  دارایی و کشور و وزارت امور اقتصادی و بودجه کشور، سازمان برنامه دامیو استخ سازمان اداری کبا پیشنهاد مشتر که است بر ضوابطی مبتنی توسعه ششم قانون برنامه

 شود.می االجراموقوفبند  مذکور در این هایپرداخت با این مرتبط ، احکام قبلیضوابط خواهد رسید. با ابالغ این وزیرانیئته تصویب حقوق و دستمزد به تأیید شورای

 
 

سر فاقد حالت اشتغال مع یرغجانبازان و آزادگان  قانون به ( این٧جدول شماره ) ١3١6٠٠ ضوع ردیفعتبارات موا از محل ستا ثارگران مکلفبنیاد شهید و امور ای -ز

 عادل حداقلم معیشتکمک و درآمد باشند، ماهانه فاقد شغل که باشند، تا زمانینمی حقوق وظیفه مشمول دریافت مسلح نیروهای بر اساس قوانین و درآمد که شغل

 یببه تصوشود و می کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و بودجه سازمان برنامه کپیشنهاد مشتر بند به این اجرائی نامهکند. آیین پرداخت حقوق کارکنان دولت

 رسد.می وزیرانیئته

 


