ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل و
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮدﻧــﺪ ،اﮐﻨــﻮن در
زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ -اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی –
اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،رﺣﯿﻢ
زارع درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎد وزﯾﺮ ورزش از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  98ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﺮﺧﺂﺑﯽﻫﺎ ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل
و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و درآﻣﺪزاﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  160ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری درآﻣﺪی آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را واﮔﺬار
ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم آﺑﺎده در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ،اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﯿﻢ ﭘﺎس ﻫﻤﺪان ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری در ﺣﻘﺸﺎن
اﺟﺤﺎف ﺷﺪ ،دﭼﺎر ﻧﺸﻮد.
ﻓﺮاﺑﻮرس؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش واﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  98ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای واﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل
و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا آن را در ﻓﺮاﺑﻮرس آورد ﺗﺎ ﻣﻈﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دوﻟﺖ ،ﻣﺮدم ،ﻃﺮﻓﺪاران و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﻮﻧﺪ و
 51درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﻫﺒﺮدی و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮب و آﯾﻨﺪهدار واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺿﻪ در ﻓﺮاﺑﻮرس ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﺻﻼ از اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﻦ روش اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﺪ.
زارع اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه را
ﺑﺨﺮﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮی ﻫﻢ ازﺷﺎن

ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺗﯿﻢ را دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ؟
وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای واﮔﺬاریﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﺳﺘﻘﻼل و
اﺳﺖ زﯾﺮا
اﺣﺴﺎﺳﯽ و

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﺗﯿﻢ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﺪل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ورزش ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺑﻮدﺟﻪ  98ﺑﺮای واﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭼﺎرﭼﻮب دارد و وزﯾﺮ از
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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