ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﺮای دوﻟـﺖ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
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اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻞ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۵۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۴۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻬﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﺎه از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ۴۵۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و
ﺑﯿﻤﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و … درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎری در ﺣﺪود  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﻢ
ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﻫﺮ
ﻋــﺎﻟﯽ ۱۴ ،ﻫــﺰار ﺗﻮﻣــﺎن
ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺖ.

و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ  ۲۰ﻫﺰار
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ۴۹
اﯾﺮاﻧﯽ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ آﻣﻮزش
ﺑــﺮای ﺑﻬــﺪاﺷﺖ و  ۴۹ﻫــﺰار ﺗﻮﻣــﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۴۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر۱۹۰۰ ،
ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و  ۱۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف اﻣﻮردﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﻣــﺎن ﺧــﺮج ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و  ۴۰۰ﺗﻮﻣــﺎن
در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ۳۸۰۰
ﺻﺮف ﮔﺮدﺷﮕﺮی و  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮفﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺪول ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺧﺮج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را در ﺑﺮ دارد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻣﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.

ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ﺣﺪود ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۴۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻫﺮ
ﻣﺎه ﺣﺪود  ۱۵۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
… ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره دو ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺧﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد را در ﺑﺮدارد.

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ
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