ﺗـﺎج ﮔـﺮدون :ﺣﻘـﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿـﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن
ﺑﺎﺷﺪ
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… ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی  64ﺗﺎ  68ﻫﻢ
ﺳﻨﺪ اوﻟﯿﻪ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آن زﻣﺎن ﻣﯽ
ﮔﺬرد ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی وﻗﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻋﻬﺪه دار آن ﺑﻮد… ،
… ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﯾﺮﻧﺎ ،ﯾﮏ ﺳﺎل از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ،روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ اﻣﺮوز 29
آذرﻣﺎه ﺳﺨﻨﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ… .
… :اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺪود  6ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
 5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎﺟﮕﺮدون ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن …
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺪود 6
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .وی اداﻣﻪ
داد :ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ
و ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎﺟﮕﺮدون ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  600ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن …
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺮاز اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﯿﺶ
از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺪود  6ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .دو ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود 6
ﻣﯿﻠﯿﻮن …
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﭘﻮل ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ای ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ …
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮد .ﺗﺒﺼﺮه  18ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ
ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﺳﺎل  1397ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺟﺎری را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  17ﻫﺰار و  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ… ،
… .وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﻢ را از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮم؛ ﻓﺮدی
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﻠﺲ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺪارد؛
ﺑﻘﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره و ﺣﻘﻮق دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل
دﻓﺘﺮ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ اش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق
 70درﺻﺪی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪم… ،
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﻗﻢ  1600ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ و  600ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺗﻌـﺪادی از وزرا و ﻣﺴـﺆوﻻن ،ﺑـﻮﯾﮋه وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  97ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ  1500ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ و  400ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ … .
… آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ
رای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وزرا ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﺮاه و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺮدم

ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ وزﯾﺮ و وﮐﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ… .
…< وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮری  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮق
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﮕﺮدون ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎً دو ﮐﺎرت ﺣﻼل و ﺣﺮام دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺎرت ﺣﻼل آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻓﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﭘﻮل
ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد …
… .در واﻗﻊ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ ،ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  72ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻞ ﺷﺴﺘﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ
 45ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارزش دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن را
ﮐﻔﺎف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮدش اﺳﺖ… .
… ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎﺟﮕﺮدون اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
در ﺣﺪود  6ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .وی
اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود 6
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد… .
… .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ  97ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻟﯿﺘﺮی  1500و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ  400ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ در اﺟﺮای آن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز زﻣﺎن آن ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ  17ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ
ﺑﺮای دوﻟﺖ دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻮد.
…
ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺪود  6ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و 700
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .دو ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ وی
اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ …
و ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاد .ﺗﺎﺟﮕﺮدون اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮری در ﺗﺮاز ﻣﺪﯾﺮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺮاز اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺪود  6ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﺎرت …
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺪود  6ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ دو ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎﺟﮕﺮدون ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ …
… ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎج ﮔﺮدون رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ٬ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﻤﻦ
رد اﻓﺰاﯾﺶ  70درﺻﺪی ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ٬رﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ را اﻋﻼم ﮐﺮد – .ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 5 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن)ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎج ﮔﺮدون ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺶ از 10
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ( – ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه… :
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ 5
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﮕﺮدون ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎً دو ﮐﺎرت ﺣﻼل و ﺣﺮام دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرت ﺣﻼل آﻧﻬﺎ
ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دﻓﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﭘﻮل ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ… .
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺸﻮری  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،:اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ 5
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﮕﺮدون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎً دو ﮐﺎرت ﺣﻼل و ﺣﺮام دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرت ﺣﻼل آن ﻫﺎ
ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

دﻓﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﭘﻮل ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ …
 .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ رﻗﻢ  1600ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ و  600ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻌﺪادی از وزرا و ﻣﺴﺆوﻻن ،ﺑﻮﯾﮋه وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  97ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ  1500ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ و  400ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ … .
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و  45ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﺎدل
 8000ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺳﺎل  45 ،1389ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل  50دﻻر
ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎدل  10دﻻر اﺳﺖ .ﭼﺮا دوﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺣﻞ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﻢ دردﺳﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اواﯾﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و در دوره دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ …
ﯾﺎ  18ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻮدم ﺣﺘﯽ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروزی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻤﺎن ﺑﻮدم آن ﺟﺎ از اﯾﻦ ﻫﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ دل ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﺎ را اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮوﯾﻢ .ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ… ،
و دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاد و ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ را ﻫﻢ
 50درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاد .ﺗﺎﺟﮕﺮدون
اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺸﻮری در ﺗﺮاز ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺮاز اﮔﺮ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺪود  6ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از 5
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ …
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻪ ﺟﺪول ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﮔﻼﯾﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﻮاﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﺘﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺘﺎن  5/1درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
وﺳﻌﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و وﺳﻌﺖ

ﺑﺎﯾﺪ  6600ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد… ،
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻻﯾﺤﻪ آورده ﺑﻮد از ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺷﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ و
در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﻻﯾﺤﻪ و ﻃﺮﺣﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  96ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از … 50
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮرش در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدم ،ﻫﺮ ﺳﺎل از رﺋﯿﺲ و ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺷﺨﺺ آﻗﺎی
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻘﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری
آﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ… .
ﻣﺠﻤﻮع از ﻣﺤﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺒﻠﻎ  205 .461 .322 .253 .1رﯾﺎل درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع
درآﻣﺪ از دو ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﻠﻎ .1
 383 .740 .596 .210رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درآﻣﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﯾﺮان در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  588 .201 .919 .463 .2رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﺗـﻮﺿﯿﺤﯽ ﺳـﺎده ﺗـﺮ  246ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  391ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  920ﻫـﺰار و 158
ﺗﻮﻣﺎن! …
دوﻟﺖ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ داد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺎزوﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان،
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی
آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ  193ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رﻗﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﺳﺎل …
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