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حقوق و دریافتی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و هزینه کرد آن چگونه است ؟
با عرضؼ الر و ي ب

خرمت تتر ضرضیف بیرضبن ي ترض و برگورًبگ زرًاٌ بوب ابیرٍ بو ضُضالرباوُای ببضکرًٌ برا

بُابا خاتم ي تُضیر.
َمان طًگیکرٍ تسبحضرضیم ومایىرموان تجتر ،يکر ی ترض و برً ٌ ي ومری تًبوىرم تًضرً غیرض ضرفا ی با ترض و ي
تًکتیه خرً

گ اتیىرٍ کراگی ي ضرلتی بجرر بضضری با تسرال بتىیبری ي وظراتی بضربٍ باضرىم کرٍ نن َرم گ رای

خً ي بٍ ضک خاظ خً بایم با تض و بیان ضً .
ایي هْن کِ توام هذاکرات ٍ هصَبات هجلس

شسَاا االسیه طبس اساًَى االاالس بایسد علٌس باشسد

ٍ از طری اادیَ بسِ شس ز زًسدُ بسِ اطسیم هسردم االساًیدُ ي گ گياواترٍ گالرمی کطرًگ گ ي تىبطرض ضرً
واض ری با َم ریه زقررًم تررض و ي يکاس ر بال ر کررٍ نزررا

اتضررٍ بای رم با تػررمیمات ي بقررمبتات يک ر ی خررً تعت ر

باضىم َمان طًگیکٍ گ اتان بوب ابات ویر تا ومایىموان ضضاگ بیه ضفا ی
برض بیره بالرا
بضر

گب تی َیم .

ي طةر عُرمی کرٍ زقیرض برا تررض و ي ترًکتیه خرً بسربٍ بو کرٍ تًضرً پىُراوی با ضرما و ررًبَم

سر ب زقررًم ي گیرا بی َررای خررً ي وحررًٌ َریىررٍ کررض نن گب خررمت تررًکتیه ي تتر ضررضیف بیرضبن ي تررض و

برگوًبگ زًاٌ بوب ابیٍ بگبلٍ تی ومرایم .ضوي ایسي کسِ آگساّ از حقسَ ٍ دایسافت هسسوَ یي  ،بسَیژُ ٍکسی
آًْا از ابتسدای تسریي حقسَ شسْرًٍد هحسسَ هس گسردد _کرٍ گ بسریاگی با کطرًگَای پیطرض بٍ ویرا
بتضی گبیج ي عا ی تتقی تری ضرً _ باضرم کرٍ ترض و با يضرضی زقرًم ي گیرا بی َرای ومایىرمٌ خرً تعتر برً ٌ
ي بررٍ الررؤبالت ضررُضيومبن پیضبتررًن بیرره تًضررً کررٍ گ اتضررٍ تعررض تیگررض

تررا بوررمباٌ بی پاالررد ب ٌ ضررً ي

قضايت گب برٍ عُرمٌ ترض و عریرر تری ور بگو .بتیرم نوکرٍ َمرٍ تسر ًسیه با غرمگ ترا یر برا بعر و تیرربن زقرًم ي
گیا بی َرای خرً ضر

ي ضرةٍُ گب با ب َران ترض و بر بیىرم چرضب کرٍ بترضيا بیره تًضرً

ومً ٌ ي پاالد بضبی نن بٍ یر

گ اتضرٍ بیجرا الر ًب

تعاسةرٍ عمرًتی تةرمی وض یرمٌ بالر  .سر ب الاو بالر بیره بطر

گالراوی کرٍ یکری با

بگکان بالاالی تًویضی با تفاالم تری باضرم برٍ وحرً تعترً بوجراو ویرض ي برا ضرفاس الراای تً ةرات ترا بعبمرا
عمًو ترض و کرٍ تُمبرضیه الرضتایٍ ب بمراعی ي برگوبرضیه پطربًبوٍ برضبی تسر ًسیه وظراو تری باضرىم رضبَم ورض .
الر ًبسی کرٍ بوررض با قطرض ضررضیف ي زقرًم بگیرضبن پراییه اتضرٍ تقاضررا ضرً بررٍ الرضع نن گب ب ابر تری ومایىررم .
گرچِ هجلس

ًیسس دا هسادُ  23اساًَى برًاهسِ ششسن تَالسهِ دا ّوسیي ااالستا  ،دٍ س

اا ه لسن ًوسَد

الرراتاوٍ بی گب گ الررا بي بضواتررٍ ضطررم تًالررضٍ بررضبی بعرر و زقررًم تربیررا ي گیررا بی َررای تسرر ًسیه ي تقاتررات

الیاالی گبٌ بومبای کىم کرٍ بترض بسریاگ تةراگ

ي خرًبی بالر برٍ ضرضآ نن کرٍ بیره قراوًن عمتری ضرً يسری

تباالفاوٍ تاکىًن تحق وطمٌ بال .
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بیىجاوا گ نغراایه تراٌ َرای ضرضي برٍ کراگ تجتر ،ي گ اتران بحر زقرًم َرای وجرًتی کرٍ غمغرٍ
تض و ضمٌ برً طس تسذکر ایسي هطا بسِ عوسَه اا هطسر ًوسَدُ ٍ بسرا افس ایسي ًگراًس
خَاالتاا اعیم دایافت ٍ حقسَ هسسَ یي ااشسد کشسَا شسدم کرٍ گ پاالرد برٍ بىرمٌ بیران ضرم ?
ضما بع و کىیم کٍ بیه پاالد بمی بضبی ته وةً يسی بضبی ب َان عمًتی پاالد کاتتی ویس .
گ نن اتان بوض تی خًبالربم تیرربن زقرًم ي گیرا بی ي َریىرٍ کرض خرً گب بعر و ومرایم برا تً رٍ برٍ
بیه کٍ ب طری با بیره گیرا بی برضبی َریىرٍ َرای راتض زرًاٌ بوب ابیرٍ ي گ ر ي نترمَا تری باضرم ي برا
عىای بٍ بیه کرٍ زرًاٌ بوب ابیرٍ بیىجاورا با وظرض يالرض برگوبرضیه زرًاٌ گ کطرًگ ي با پرىج ضُضالربان
ي َطر ب رص ي غرمَا گيالربا تطرکی وض یرمٌ ي َىررًا گ بیره ضرُضَا راتض ومایىرموی بیجرا وطررمٌ ي
َریىٍ َا بٍ ضک ضفاس تطر ع وةرً

بورض گیرا بی گب بعر و تری کرض و ي َریىرٍ َرا بعر و ومری ضرم

کاگ واقػی بً کٍ قضرايت ترض و گب برضبی تره ي زبری یگرض ومایىرموان تجتر ،چراگ تطرک تری کرض -
ضمه بیىکٍ طة تػًبٍ تجتر ،تقضگضرم يسر برا تطرکی الراتاوٍ بعر و زقرًم ي تربیرا ترا پایران الرا
;> 68بیه بط

گالراوی ي ضرفا ی گب بوجراو َرم بىرابضبیه بعر و وکرض و  .برا تً رٍ برٍ بیره کرٍ الراتاوٍ

بعر و زقررًم ي تربیررا گبٌ بوررمبای وطررم ي َررم بکىررًن کررٍ رراتض گ پررىج ضُضالرربان ي یر
وض یمٌ ي تجمًعا ضص بض نترا ٌ ي تجُیرر ضرمٌ بالر

ب ررص تطررکی

غیرض با برض تُرضبنو ي گ َرض برض یر

یرا ي

وفض ي بضضرا بیطربض تطرلً ي ترا زرم بتکران گ خرمت ترض و ضرضیف زرًاٌ بوب ابیرٍ تری باضرىم بُبرض
ترری تررًبوم يبقضیرر گب زررمبق

گ بیرره زررًاٌ بوب ابیررٍ بررضبی تررض و برگوررًبگ بعرر ن ي تضالرریم ومررایم ي

تررًکتیه َررم بُبررض بررٍ زقررًم ي گیررا بی ي َریىررٍ َررای ومایىررموان ي تطررک ت نوُررا يبقررف وض یررمٌ ي
قضايت تی ومایىرم .برض بیره بالرا

بعر و تری کرىم تجمرً

گیرا بی َرای تاَیاورٍ بیىجاورا گ الراسُای

 68>:ي ;> 68بمیه ضرض تری باضرم .الاو برٍ کرض بالر تجتر ،ضرًگبی بالر تی تػرً ومرً زقرًم
ومایىموان گ الا <> 68ب ربیطی ومبضبٍ باضم.
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سال 1335

سال 1336

عنوان

:0:550555

;0<=50555

زقًم

پىج تیتیًن ي

ضص تیتیًن ي

تاَیاوٍ

پاوػم َربگ

َفبػم ي َطبا

تًتانو

َربگ تًتانو

;880555

;880555

باب َریىٍ

ضطػم ي الی ي

ضطػم ي الی ي

ًَبپیما

الٍ َربگ تًتانو

الٍ َربگ تًتانو

:0=550555

;08=50555

پىج تیتیًن ي

ضص تیتیًن ي

َطبػم َربگ

الیػم ي َطبا

تًتانو

َربگ تًتانو

60<550555

60<550555

تیتیًن ي

تیتیًن ي

گیا

گیا
باب َریىٍ
ي وفضَمضبٌ

توضیحات
َمان طًگیکٍ تسبحضضیم زقًم پایٍ تبىاالا با تمگ

الابقٍ خمت ي یگض ضضبیط تضییه ي بضبی ومایىموان تبلیض تی باضم.
گ تمت  75تاٌ و ضبٍ بٍ طًگ تیاوگیه گ َض تاٌ زمبق
بضبی باا یم ي ضضک

گیا
باب بیا ي

ی

ي تضتةٍ

گ تسات ي بضواتٍ َای تبضم بٍ زًاٌ بوب ابیٍ

تضب ضٍ کض ٌ بو کٍ بضبی بوجاو بیه کاگ تاَیاوٍ زمبق  9بتیط گ

ي

بضوط کٍ بمسی تحمي ی اتان بکثضب ًَبپیما بً ٌ تُیٍ ضمٌ بال .
بیه تةتغ بضبی ي وفض َمضبٌ ومایىمٌ با َمس تحا ظ ي تاتیه بتًگ تىر
پض بخ تی ضً
بضبی کم

الٍ تیتیًن تًتان با بیه تةتغ گب بٍ غًگت تاَیاوٍ

ي َریىٍ ب اگٌ تىر ویضيی َمضبٌ پض بخ تی ومایم ي تابقی

نن خض بتًگ اگی تی وض

ضمه بیه کٍ بوجاو بتًگ تىر تًالط خً

ي خاوًب ٌ بوجاو تی ضً .
الضی ومً و بٍ طًگ تسبمض تاَیاوٍ زمبق ی

ی

تحػیتی

زًاٌ بوب ابیٍ الفض ومایم کٍ بیه گ

تضتةٍ بٍ َض ضُضالبان

ي نتمَا َریىٍ َایی گب بضبی خً

ي ویضيَای َمضبٌ گ بض بگ ضمه بیىکٍ گ َض باا یم الضی وض یمٌ

َفبػم َربگ

َفبػم َربگ

الضکطی با تىاا بیماگبن ي چىم ویااتىم گب گ بضواتٍ بضبٍ باضم .ي

تًتانو

تًتانو

تاکىًن بعًگ تیاوگیه  75تضزتٍ باا یم با َض ضُضالبان غًگت وض بٍ

;750555

>>70555

باب َریىٍ

ضطػم ي بیس

وُػم ي وً ي

تتفه

َربگ تًتانو

ي َربگ تًتانو

:<50555

:<50555

پاوػم ي َفبا

پاوػم ي َفبا

َربگ تًتانو

َربگ تًتانو

َا

کٍ تجمًعا بیص با  655باا یم با پىج ضُضالبان بضم نتمٌ بال .
گیا

گیا
باب

الضيی،
تًتًگی

َریىٍ َای تتفه تىر

َمضبٌ ي بیىبضو گب ضات تی ضً .

بیه تةتغ باب َریىٍ َای الضيی ،پض بخ تی ضً ضمىا بٍ
کساوی کٍ با الضيی ،تًتًگی تجت ،بالبفا ٌ ومی کىىم تةتغ
چُاگ تیتیًن تًتان یگض پض بخ تی ضً کٍ بىمٌ با الضيی،
تجت ،بالبفا ٌ تی کىم ي بیه تةتغ وض بٍ ومی ضً .
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عنوان

توضیحات

سال  1335سال 1336

بضبی بگتةاآ َضچٍ بیطبض تض و با ومایىمٌ بقمبو بٍ بیجا ضص بض بگتةراآ تض تری
گ زًاٌ بوب ابیٍ ومً ٌ بو کٍ َض بض بگبی َریىٍ َای ثاب ي تبلیض ت ػًظ بٍ
خً تی باضم کٍ با َریىٍ َای ثاب نن تی تًبن بٍ تُیٍ تجُیربت ب بگی با قةی
تیر ي غىمسی گبیاوٍ ي چاپگض ي خضیم ي وػا الیسبم بتًتاالیًن ب بگی ي تًکر ي
تضمیضبت الاخبماوی ي ...و واو بض ي بضبی َریىٍ َای تبلیض نن تیبًبن بٍ قةًؼ ن
بضم تتفه ي واا َریىٍ بیىبضو ي ز بسرزمرٍ ب رضب ي کاگضىاالران برٍ ضبخرًگ
تیربن ضاسی

ب اگٌ بُرای بضضری با راتض ي َریىرٍ َرای وگُرمبگی ي پطربیةاوی

بتًتاالیًن ي پ یضبیی بضاگٌ ومً  .ضمىا تیاوگیه َریىرٍ َرای َرض برض گ تراٌ برا
کم

َایی کٍ بٍ ویااتىمبن ي تضب ضان بٍ اتض وض یمٌ بیص با ی

بً ٌ بال  .وفبىی بال

بض تضکری گ بضضی با تاٌ َا بیص با الٍ تیتیًن تًتران

َریىٍ گ بض بضبٍ ي بضضی با اتض َم واَی کمبض با یر
گیا
باب
َریىٍ
بض

تیتیًن تًتان

=0:550555

>08:50555

بي ومایىموی.

َط

وٍ تیتیًن ي

الاو بٍ کض بال با تً ٍ بٍ ضضبیط ال

تیتیًن ي

الیػم ي

پاوػم َربگ

پىجاٌ َربگ

تًتانو

تًتانو

تیتیرًن برًیدٌ گ الرا

بقبػرا ی ي الری تقاضراَا ي تضب ضرات

تض تی کٍ واضی با تحضيتی زًاٌ بوب ابیٍ تی باضم گ زم يال خًیص با َمیه
زقًم ي گیا بی کم
بمين بخ کم

َایی گب بٍ ب رضب ویااتىرم بیره پرىج ضُضالربان ومرً ٌ بو

باَیچ الضتایٍ بگ ي یا ضضکبیو کٍ گیر َمٍ َریىرٍ َرا ي کمر

َای ب ٌ ضمٌ تً ً تی باضم .وفبىی بال تةتغ پض بخبی باب َریىٍ اتض بضبی
ومایىمواوی کٍ تىُا ی

بض بگوم گ تقایسٍ با ومایىمواوی کٍ بٍ عت وسربض وی

زًاٌ تجةًگ بٍ گبٌ بومبای چىمیه بض تی باضىم گ زم ی
باضم بىابضبیه بیجا ضص بض بضبی یر

تیتیرًن تًتران تری

ومایىرمٌ برا بیره تةترغ تر کًگ قابر گبٌ

بومبای ي ب بگٌ ویس ي بوض گ َمیه زًاٌ ویر بضضی الربگاٌ َرا با سحرا تریتیه
ویضي ي بضخی تجُیربت با بض َمکاگی ومی کض وم تًبن تطکی ي ب بگٌ ضص برض
گ بیه زًاٌ وسبض ٌ ي ً ومبض َمان طًگی کٍ گ يگٌ َای قة ویر گ َمرٍ
ضُضَای بیه زًاٌ بض ومایىموی بیجا وگض یم .
ي بی کاش تجت ،بٍ ای پض بخ

بیره تةترغ تثر الرایض وُا َرای ب ضبیری ي

البگاٌ َای يسبی الاخبمان ي تجُیربت ي ویضيی بیه اتض گب بضبی ومایىموان گ
ضُضالباوُای زًاٌ بوب ابیٍ تیتیه تی ومً و
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کسورات دریافتی ها
با تً ٍ بٍ بیىکٍ گ تُضبن برضبی بوجراو بترًگبت اورموی ویراا برٍ یر

خرً گي تری باضرم ي تجتر ،يبتری گب

بررضبی خضیرم تاضریه َررایی چررًن الررضبتً الررًايکی ي ب  >5ي  ....پض بخر ترری ومررً
تاضریه ب  >5وررض بم ي تاَیاوررٍ تةتررغ  609550555یر

بىررمٌ يبو گ زررم

تیتیررًن ي چُاگغررم َررربگ تًتررانو با بیرره بابر

با زقًقم کسض تیگض .
گ بببمبی ضضي برٍ کراگ تجتر ،تةترغ  7:5تیتیًن يیسر ي پىجراٌ تیتیرًن تًترانو برضبی گَره تىرر
گ بخبیاگ ومایىموان قرضبگ تری ویرض ضرمىا ي قرضٌ يبو پىجراٌ تیتیرًوی َرم وض برٍ بو کرٍ تاَیاورٍ تةترغ
 80=550555الٍ تیتیًن ي َطبػم َربگ تًتانو با زقًم ي گیا بی ًم بس کض کسض تیگض .
ضایان کض بالر

ب طری با يبو ي زقرًقی کرٍ گ الرا  68>:برٍ بىرمٌ ب ٌ ضرم غرضس پض بخر برمَی ي

َریىٍ َای بوب ابراتی وض یرم ي برا تً رٍ برٍ بیره کرٍ بوب ابرات بىرمٌ گ الرا  68>9ي تضزترٍ بی ضرم ي
َریىٍ بیطبضی گب بًیدٌ تضزتٍ يو و گ پرىج ضُضالربان برض تره تحمیر کرض ي اورموی یر

تضترم ومری

تًبوس ر چى ریه َریىررٍ بی گب پض بخ ر کى رم تجةررًگ ضررمو بررضبی بیرره کررٍ بررمَکاگ کسرری وةاضررم ي ال ر
پرریص کسرری گبا وکررىم با َمرریه گیررا بی َررای خررً
ومایم .وفبىی بالر

پض بخ

گ الررا  68>:ب طرری با بررمَی َررای خررً گب

کرٍ با َریچ الربگاٌ ي الرضتایٍ بگی ي با َریچ زرر ي وضيَری تراکىًن یر

گیا پً وگض بٍ بو ي َریىٍ َا گب بعرًگ کاتر ض ػرا پض بخر ومرً ٌ بو برٍ وحرًی کرٍ بترضيا بعر و تری
کىم بمَکاگ َریچ کر ،ي َریچ وضيَری ویسربم ي برٍ ضر بسُری برا ابراوی براا با زقرًم ترض و ي ترًکتیه
خرً

ررا تری کررىم .بتررضی کرٍ الیاالرریًن بُبررض تری بوىررم ي سمرر ،تری کىىررم کررٍ تسربق بررً ن یر

ومایىمٌ ي يببسبٍ وةً ن بٍ تىاب تاسی یر

ىرا ي یرا ب رضب الرضتایٍ بگ بسریاگ الر

قابر ب ضبالر کرٍ

بٍ سعف بسُی ي َمضبَی تض و بًیدٌ بقطر اگ ضرضیف ترا بحرا بوجراو ضرمٌ ي گ ب بترٍ گبٌ َرم برٍ ضر بسُری
بتیميبگو.
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گ پایان کض چىم وکبٍ گب ضضيگی تی بوم ?
 -6پیطىُا
الکًو

بضربٍ ي بگو کرٍ بورض تجتر ،ضرًگبی بالر تی تسرکه ومایىرموان گب برٍ سیر ضرضيگت
گ تُضبن با ورً خاورٍ َرای الرااتاوی تریتیه ي تثر َمرٍ ب بگبت ي الربگاٌ َرای ب ضبلری

َریىررٍ َررای رراتض تجُیررربت ي زبرری بضضرری با ویضيَررای تررًگ وی راا بررضبی کرراگ ومایىررموی ي
اتض گ ضُضالبان َا گب تیتیه ي تجُیرر ومایرم ومایىرموان برا رضب برا بُبرضی برٍ بوجراو ي یفرٍ
خًبَىم پض بخ

ضرمه بیره کرٍ ایگراٌ ي ضرین ومایىرموی بیطربض تحفرً ي َمران زقرًم پایرٍ

با تً ٍ بٍ اوموی گ تُضبن بضبی ومایىمٌ کا ی خًبَم بً .
 -7بىررمٌ گ بیرره تررمت بجررر کرراگ ومایىررموی ي ترر ش گبیرره گبٌ بررٍ َرریچ کرراگ ي ضاسیرر

یگررضی

وپض بخبٍ ي زبی با تً ٍ بٍ ضبَم بً ن ب بترٍ تحػری با بیره کراگ َرم طةر قرًسی کرٍ برٍ ترض و
ب ٌ بو غضس وظض کض ٌ بو .
 -8بوض تس ًسیه وظاو بالر تی با غرمگ ترا یر زقرًم ي گیرا بی َرای خرً گب کرٍ قراوًن ویرر برض
بع و نن تیکیم بگ ي با تعاسةرات ترض و تری باضرم تطر ع وکىىرم تةراگاٌ برا سرا چیرری رر
ضضاگ ي الضوضو ومً ن تض و و ًبَم بً .

خدا یا چنان که سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رست گار
والسالم
محمد رضا صباغیان
4931/14/41
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