اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ

 jamnewsﻋﮑﺲ:
ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﮐﻪدر ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل  93دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻟﯿﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ رأی
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻮع رأی دﻫﻨﺪ.
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن در دﺳﺘﮕﺎه و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻢ ﺷﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
آﻟﯿﺎ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای آن ﻋﺪه از ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪهای از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ﺗﻌﺪادی از ادارات دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻧﻬﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶرو را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
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