14

پنجشنبه5/مهرماه / 1397شماره4095

خبر

www.ebtekarnews.com

خبر

«ابتکار» از واکنش نمایندگان به اظهارات روحانی در اجالس سازمان ملل متحدگزارش می دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

علیالریجانی:

متانت دیپلماتیک در برابر آشفتگی احوال

امروز باید به داد کارگران و
کارمندان رسید

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره
محل تأمین بودجه کوپنهای الکترونیکی
کاالهای اساسی گفت :دولت نمیتواند هم
یارانه بدهد و هم کاالبرگ برای کاالهای اساسی
در اختیار مردم قرار دهد محل تامین این
کوپنهای الکترونیکی باید از محل هدفمندی
یارانهها باشد.
به گزارش ایلنا ،عزتالله یوسفیان مال درباره
افزایش حقوق کارگران و کارمندان در شرایط
فعلی کشور علیرغم این که کارشناسان
اقتصادی عنوان میکنند افزایش نقدینگی
در حال حاضر یک سم مهلک برای اقتصاد
است ،گفت :این افزایش حقوق ،قانون است
و نوبخت طبق قانون این مسئله را مطرح کرده
است ،نمیشود گفت هنگامی که کشور در
شرایط خاصی قرار دارد قانون را اجرا نکنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه
داد :رئیس سازمان برنامه و بودجه مجری
اجرای قانون است او که خارج از قانون کاری
نمیکند؛ تا امروز هم هرجا قانون اجازه داده
حقوق کارمندان،کارگران و بازنشستگان که
شرایط بدی را سپری میکنند و باید به دادشان
رسید را افزایش داده است.
وی با بیان این که افزایش حقوق یکی از
مطالبات جامعه کارگری و کارمندی است،
عنوان کرد :نوبخت مسئول اقتصاد کشور
است و دخل و خرج را در دست دارد و وقتی
میگوید باید افزایش حقوق صورت گیرد حتما
باید انجام شود .نماینده مردم آمل تاکید کرد:
تمام تالش در مجلس شورای اسالمی و دولت
این است که شرایط فعلی بهبود پیدا کنند تا
به کارگران ،کارمندان و بازنشستگان که امروز
شرایط بسیار سختی را تحمل میکنند فشاری
وارد نشود .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که گفته میشود در شرایط فعلی کشور
کوپنهای الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده
شود تا بتوانند به وسیله آن مایحتاج اولیه خود
را تأمین کنند ،گفت :مسلما این شرایط قابل
قبول نیست و حتما باید سامان دهی شود؛
سامانه پرداخت نقدینگی به مردم شکل و
شمایلی دارد که باید تصحیح شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره
به خارج شدن طرح دوفوریتی سبد کاالهای
اساسی از دستور کار مجلس گفت :برخی از
نمایندگان طرحی را آوردند که مجلس آن را
رد کرد نه این که مشکل با این طرح داشته
باشد خیر زیرا معتقد هستیم این وظیفه دولت
است .وی افزود :شرایط اقتصادی به گونهای
نیست که بخواهیم آزمون و خطا داشته باشیم.
دولت ابتدا باید در تأمین کاالهای اساسی
نظارت بیشتری داشته باشد تا مشکلی در
روزهای آینده نداشته باشیم .دادن کوپن و یا
کاال برگ میتواند کمک بزرگی به ما کند که از
روزهای اضطرار خارج شویم.
یوسفیان مال درخصوص تأمین بودجه این
کوپنهای الکترونیکی که گفته میشود مبلغ
صد هزار تومان است ،بیان کرد :باید محل
بودجه این کوپنهای الکترونیکی از هدفمندی
یارانهها تأمین شود ،دولت که نمیتواند هم
یارانه دهد و هم کاال برگ در اختیار مردم
بگذارد .وی خاطرنشان کرد :ممکن است
این سوءتفاهم پیش بیاید که ما به اقتصاد
کوپنی بازگشتهایم اینچنین نیست ،دادن این
کارتهای الکترونیکی برای است که کاالهای
اساسی در بازار کمیاب نشود و به راحتی در
دسترس باشد.

پارلمان

رئیس ایاالت متحده آمریکا پیش از وارد شدن
به صحن مجمع عمومی سازمان ملل در جمع
خبرنگاران گفته بود که «ایران چارهای جز تغییر
ندارد» و در توئیتی متناقض در حالی که حسن
روحانی را «دوست داشتنی» خطاب کرده بود،
تاکید کرد که «با وجود درخواستها» برنامهای
برای دیدار با رئیس جمهوری ایران ندارد .حسن
روحانی هم پیش از نشست در گفت وگو با
شبکه سیانان ضمن رد ادعای ترامپ تاکید کرد
که ایران هیچگاه چنین درخواستی برای دیدار و
مذاکره با دونالد ترامپ نداشته است.
گفتنی است ،اظهارات روحانی در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد مورد توجه نمایندگان
اصولگرا و اصالحطلب مجلس شورای اسالمی قرار
گرفت؛ به نحوی که حتی حسین نقوی حسینی،
سخنگوی فراکسیون والیی مجلس که از منتقدان
دولت روحانی است این اظهارات را معقول و قابل
دفاع دانسته است .رئیس جمهوری دربخشی از
اظهاراتش با اشاره به این که جهان از خودسری
برخی دولتها رنج می برد ،ضمن انتقاد از
اظهارات ترامپ گفت« :دولت ایاالت متحده
آمریکا ،دستکم با هیأت حاکم کنونی خود عزم
دارد که کلیه نهادهای بینالمللی را بیخاصیت
ی که برخالف قواعد و
کند .این دولت در حال 
حقوق بینالملل ،از یک توافق چندجانبه مصوب
شورای امنیت خارج شده ،جمهوری اسالمی ایران
توگوی دوجانبه میخواند ».بنابراین
را به گف 
برخی نمایندگان مجلس ضمن اظهار رضایت
از سخنان روحانی ،در گفتوگو با «ابتکار» به
ارزیابی اظهارات او در مقابل سخنان ترامپ
پرداختند.
مواضع ایران همراه با عزت ،مصلحت
و حکمت بود
علیرضا رحیمی ،عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی و عضو هیات رئیسه مجلس
در این باره به «ابتکار» گفت« :صراحتی که در
صحبتها و مواضع رئیس جمهوری کشورمان بود
تکلیف خیلیها را هم به لحاظ بینالمللی و مواجهه
با ایران از موضع حکمت ،عزت و مصلحت روشن
کرد ».نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:
«رئیس جمهوری مواضع ایران را خصوصا در
حوزه خاورمیانه و خط مقاومت با شفافیت کامل
بیان کرد و در قبال تحریمها مواضعی گرفت که
کامال منطبق با منافع ملی بود و توانست مقتدرانه
منافع ملی ایران را در مقابل اظهارات ترامپ که
تالش داشت ایران را در موضع انفعال و ضعف
نشان دهد برجسته کند ».فرج الله رجبی نماینده
مردم شیراز در مجلس هم با حمایت از مواضع
روحانی در سازمان ملل متحد به «ابتکار» گفت:
«باید بپذیریم ما توانستیم در برابر تندرویهای
ترامپ رفتار معقول و خوبی داشته باشیم .هر
چند که مواضع ترامپ در مقابل ایران مواضع
تندی بود و سعی داشت ابعاد تقابل را بزرگ کند
ولی اگر صحبتهای مقامات آمریکایی را در دو
سال گذشته کنار هم بگذاریم ،متوجه میشویم
که صحبتهای ترامپ تکرار همان مواضع بود و
حرف جدیدی نداشت».
ترامپ جبهه جدیدی در مقابل چین ،اروپا و
اپک از خود نشان داد
عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه تصریح
کرد« :ترامپ عالوه بر ایران جبهه جدیدی در
مقابل چین ،اروپا و اپک باز کرد و این یک نقطه
قوت برای جمهوری اسالمی بود که نشان بدهد
آمریکا فقط در ارتباط با جمهوری اسالمی موضع
تندی ندارد ودر همه حو زهها ورود پر هیاهو و
جنجالی دارد ».محمدجواد جمالی نوبندگانی
نیز در این باره به «ابتکار» گفت« :روحانی
بسیار مدبرانه عمل کرد و اکثر مطالبی که باید
مطرح میکرد را در آن زمان کوتاه به زبان آورد
و وزانت و متانت دیپلماتیک در آن اظهارات
نهفته بود ».عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:
«روحانی عزتمندانه از مردم ایران دفاع کرد و

عضوفراکسیونروحانیت:

یکند
لغو روادید امنیت عراق را تضمین م 
نماینده مردم سنقر در مجلس پیشنهاد داد
که دولت به جای اختصاص ارز به زوار که
یتواند زمینه سوءاستفاده و خدشه وارد
م 
کردن به زوار امام حسین (ع) را فراهم کند
با اختصاص یارانه ،هزینههایی از قبیل حمل
و نقل در عراق را رایگان کند.
به گزارش خانه ملت ،سیدجواد حسینیکیا
با اشاره به اهمیت برگزاری هرچه باشکوهتر
مراسم اربعین اظهار کرد :این راهپیمایی عظیم یک
ظرفیت بسیار مناسب نهتنها برای ایران بلکه برای کل منطقه است و
یدهد.
حضور میلیونی جمعیت در این راهپیمایی اقتدار منطقه را ارتقا م 
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به راهپیمایی
اربعین گفت :دو دولت ایران و عراق باید در راستای شکوه و عظمت
برگزاری این راهپیمایی عظیم باید تمام قوای خود را به کار گیرند.
حسینیکیا تصریح کرد :در صورت لغو روادید بین دو ملت ،امنیت
عراق به دلیل جمعیت فراوانی که از ایران به کشور میرود ،بیش از
آنچه که امروز است در تمام ادوار سال و نه تنها در اربعین حسینی (ع)
تضمین خواهد شد.

معصومهمعظمی

منطقه با تروریسم مهاجر مواجه
شده است

Tina.Moazami.110@gmail.com

همانطور که انتظار میرفت حسن روحانی ،رئیس جمهوری کشورمان در هفتاد و سومین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند ساعت
بعد از سخنان ترامپ ،رئیس ایاالت متحده ایاالت متحده که با آشفتگی و غرور توام با ناپختگی همراه بود ،سخنانی به زبان آورد که به گفته بسیاری
از سیاسیون و نمایندگان مجلس نشان دهنده اقتدار ایران بود و با زیرکی توانست توپ مذاکره را به زمین ایاالت متحده آمریکا بیندازد .ترامپ در
سخنانش کشورهای دیگر را به همراهی با تحریمها علیه ایران و منزوی کردن کشورمان دعوت کرد ،ولی روحانی توانست با پاسخ های دیپلماتیک و
توام با متانت افکار عمومی دنیا را به سمت ما برگرداند و نشان دهد که ایران هرگز به دنبال جنگ افروزی در منطقه یا سالح هستهای نیست و این
ایاالت متحده آمریکا است که برتعهدات خود پایبند نبوده است.

اظهارات
روحانی در
مجمععمومی
سازمان ملل
متحد مورد
توجهنمایندگان
اصولگرا و
حطلب
اصال 
مجلس شورای
اسالمی قرار
گرفت
بر عکس ترامپ که با اظهاراتش خنده و استهراع
نزدیکترین متحدانش را برانگیخت و خودش
هم خندهاش گرفت ،عمل نکرد .او فقط نسبت
به جمهوری اسالمی موضع منفی نداشت و
نسبت به چین ،آلمان ،اتحادیه ها و سازمانهای
بینالمللی ،ایران ،کوبا ،ونزوئال و کره شمالی
پرخاشگری کرد و صحبتهای متناقض به زبان
آورد ».نماینده اصولگرای مردم فسا در مجلس
دهم با اشاره به برخی اظهارات متناقض و دروغ
های ترامپ به «ابتکار» گفت« :رئیس ایاالت
متحده مدعی شد که در امور کشورها دخالت
نمیکنند ،در حالی که چند ماه پیش وزیر خارجه
آمریکا  12دستور برای ما صادر کرد .آنها همچنین
از منافقین حمایت میکنند و برای آنها جلسه
تشکیل میدهند و جولیانی نزدیک ترین فرد به
آنها در آن جلسات حرف های سخیف میزند و
بولتن هم مثل او رفتار می کند ».محمد بادامچی،
نماینده مردم تهران در مجلس هم بااشاره به
تاثیرگذاربودن سخنان روحانی در سازمان ملل به
«ابتکار» گفت« :صحبت های رئیس جمهوری در
سازمان ملل بسیار قاطع و تاثیرگذاربود .از اول هم
معتقد بودیم که رئیس جمهوری به سازمان ملل
برود و در برابر آمریکا تحریمهای نابحق آمریکا
علیه ملت ایران دفاع کند و رسوایی عهدشکنان را
به گوش جهانیان برساند».
مواضعی غیرحقوقی و غیر دیپلماتیک
عضو فراکسیون امید مجلس همچنین اظهارات
ترامپ را غیر حقوقی خواند و افزود« :البته زبان
ترامپ همیشه غیر حقوقی ،غیر دموکراتیک و
توام با خشونت و تهدید است ،ولی این برخورد و
موضع گیری دکتر روحانی در مقابل قلدری رئیس
ایاالت متحده بسیارخوب و بجا بود ».رجبی هم در
ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار» ،با دفاع از موضع
گیری رئیس جمهوری کشورمان خاطرنشان کرد:
«سازمان ملل یک محیط دانشگاهی نیست که
روحانی هیجانی حرف بزند ،یک محیط تعریف
شده با ادبیات مشخص و رویکرد مشخص با

مستمعین معلوم است و دکتر روحانی در این
باره خوب از پس کار بر آمد ».او با اشاره به موضع
گیری اپوزسیون داخلی در رسانههای خارجی
تصریح کرد« :اپوزسیونهای ایرانی تالش داشتند
صحبتهای ترامپ علیه ایران را بزرگنمایی کنند
و بگویند شب بدی برای ایران بوده است .ولی
در واقع مجموعه صحبتهای ترامپ حتی آن
تندی با مواجهه با ایران را تلطیف کرد و زمانی
که در مقابل چین ایستاد و در مواجهه با اپک
گفت که آنها «جیب ما را میزنند» ،اصطالحاتی
را در مقابل آنها به کار برد که در حوزه ادبیات
دیپلماتیک نامتعارف است».
جمالی نوبندگانی هم در ادامه اظهارات
خود با انتقاد از زبان غیر دیپلماتیک ترامپ
و موضع گیریهایش در قبال سایر کشورها
به «ابتکار» گفت« :با توجه به رفتار خشن و
غیر دیپلماتیکی ترامپ ،به نظرم نزدیکترین
متحدان آمریکا هم دیگر نمیتواند از او حمایتی
داشته باشد .همچنین مواضع سیاسی جمهوری
اسالمی در چند وقت اخیر باعث شده است
بسیاری دولتها نسبت به مواضع ما با دید
احترام بنگرند».
اظهارنظراتی که اقتصادمان را میرقصاند!
بر اساس این گزارش ،با وجود اظهارات خوب
و قابل دفاع رئیس جمهوری کشورمان در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد ،ولی نباید از نظر دور
داشت که کوچکترین اظهارنظر مسئوالن هر دو
کشور ایران و آمریکا بر اقتصاد کشور ما اثرگذار
است .این تاثیر منفی خودش را در افزایش قیمت
دالر و سکه طی ساعتهای بعد از این اظهارات
در سازمان ملل نشان داد .البته به نظر بادامچی،
نباید انتظارات خود را برای بهبود شرایط اقتصادی
به سخنان ترامپ در سازمان ملل گره بزنیم
و خودمان هم باید همراه و همسو با دولت در
راستای حل مشکالت قدم برداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی که نمایندگی
مردم تهران در مجلس را بر عهده دارد همچنین

به «ابتکار» گفت« :همه انتظارمان را نباید به
اراده آمریکا معطوف کنیم .باید آنچه در داخل
الزم است را برای مردم مهیا کنیم .برای کنترل
وضعیت اقتصادی باید کارهای اساسی انجام
دهیم .دیپلماسی خارجی کشورمان باید واحد
شود و چند پنجرهای را کنار بگذاریم .این یکی از
نقصهای کار ما است و دشمنان که میبینند در
دیپلماسی خارجی حرف واحدی نداریم و افراد
دیگر در این باره مداخله میکنند ،از این مسئله
سوءاستفاده میکنند و این به نفع ما نیست».
جمالی نوبندگانی هم در این راستا تاکید کرد:
«آمریکاییها افرادی در داخل کشور و منطقه
دارند که باعث ایجاد این نوسانات در قیمت دالر
و ارز میشوند .دالر پول ما نیست و در خزانه هم
دالر زیادی نگهداری نمیکنیم ولی باید بدانیم که
آنها جنگ روانی و اقتصادی علیه ما راه انداختهاند
و این افزایش قیمت دالر بعد از صحبتهای
ترامپ ،کار این افراد است».
تحریم نفت پاشنهآشیل ما است
این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به
اظهارات رهبری مبنی بر عدم تکیه به نفت
گفت« :زمانی که رهبری تاکید داشتند خودمان
را از وابستگی اقتصادی به نفت رها کنیم به
این دلیل بود که دشمنان از تحریم نفت ما به
عنوان پاشنهآشیلمان استفاده نکنند .اما باید
بدانیم یک جنگ علیه ما شروع شده است و هنر
دیپلماسی ما این است که بتوانیم کاری کنیم که
آمریکا انسجام و اتحاد بینالمللی را علیه ما نتواند
ایجاد کند .تا کنون هم شرایط خوب بوده است و
اتحادیه اروپا ،چین ،هند و روسیه در پیمانشان
با ما باقی ماندهاند».
وی در پایان افزود« :ما کماکان مثل قبل به
مذاکره و تعامل معتقد هستیم اما نه با شروطی
که آمریکا گذاشته بود .درجریان برجام آمریکا از
برجام خارج شد ه است و ما همچنان به برجام
معتقدیم و اگر آمریکا برگردد راه حل همان است
که قبل بود و این تغییر مواضع ما نیست».

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:
تروریسمی که اکنون با آن مواجه هستیم،
مهاجرت میکند ،تروریستها در عراق و
سوریه تحت فشار قرار گرفتهاند و به مکانهای
دیگر میروند.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی روز
سهشنبه ،در دیدار با رامیل اسوباف وزیر
کشور جمهوری آذربایجان ،اظهار کرد:
خوشبختانه روابط ایران و آذربایجان رو به
توسعه است و سفر این هیات از جمهوری
آذربایجان به ایران حتما موثر خواهد بود.
ی گفت :ایران و
رئیس مجلس شورای اسالم 
آذربایجان تنها همسایه نیستند بلکه اشتراکات
دینی و مسائل مشترک زیادی دارند ،همچنین
زمینههای همکاری در مسائل اقتصادی بین دو
کشور وجود دارد.
برخی بدخواهان به دنبال تخریب روابط
ایران و جمهوری آذربایجان هستند
رئیس قوه مقننه کشور با اشاره به اینکه
ممکن است برخی بدخواهان به دنبال تخریب
روابط ایران و جمهوری آذربایجان باشند،
گفت :جمهوری اسالمی ایران استراتژی روشنی
برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در
بلندمدت را دارد.
الریجانی با بیان اینکه مسئله تروریسم نکته
مهم منطقه است ،اظهار داشت :تروریسم
همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده
است.
تروریستها در عراق و سوریه تحت فشار
قرار گرفتهاند و به مکانهای دیگر میروند
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
ایران به عراق و سوریه برای سرکوب داعش و
گروههای تروریستی کمک کرد ،باید شناخت
درستی از تحرک تروریستها داشت ،بیان
کرد :تروریسمی که اکنون با آن مواجه هستیم،
مهاجرت میکند ،تروریستها در عراق و
سوریه تحت فشار قرار گرفتهاند و به مکانهای
دیگر میروند.
وی افزود :چند کشور در مسئله مبارزه با
تروریسم مبهم کار میکنند .براساس اطالعاتی
که در اختیار داریم ،آمریکا و برخی کشورهای
منطقه کمک میکنند تا داعش در افغانستان
فعال شود.
رژیم صهیونیستی عامل فتنه است
الریجانی خطاب به وزیر کشور جمهوری
ن اظهار داشت :رژیم صهیونیستی
آذربایجا 
عامل فتنه است .امنیت جمهوری آذربایجان
دارای اهمیت بسیار زیادی برای ایران است
و ما هر تجربهای در زمینه مبارزه با تروریسم
داشته باشیم در اختیار جمهوری آذربایجان
میگذاریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :تبادل
تجربیات در زمینه مبارزه با تروریسم بین وزرای
کشور ایران و آذربایجان اقدام بسیار مناسبی
است.

عضو فراکسیون ورزش:

 ۳۰درصد پروژههای نیم ه تمام فرهنگی -ورزشی است
ه تمام
عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه حدود  ۳۰درصد پروژههای نیم 
فرهنگی -ورزشی هستند ،گفت :دولت باید تمهیدات ویژه برای واگذاری این پروژهها
اتخاذ کند .بهعنوان مثال فضا را برای واگذاری به مردم و خرید خدمت تضمین
کند.
به گزارش خانه ملت ،غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی به راهکارهای تکمیل پروژههای
ه تمام در کشور
نیمه تمام فرهنگی -ورزشی اشاره کرد و گفت :حدود  74هزار پروژه نیم 
وجود دارد که حدود  30درصد آنها فرهنگی -ورزشی است .البته تبصره 10قانون بودجه
سال 97اجازه واگذاری آنها را به بخش خصوصی داده ،این درحالی است که پروژههای
فرهنگی -ورزشی سودده نیستند و بهدلیل افزایش قیمتها ،هزینهکرد خانوادهها برای امورات فرهنگی ،ورزشی
و تفریحی کاهش پیدا کرده است.
بخش خصوصی راغب به همکاری با دولت و اتمام پروژههای نیمهکاره ورزشی نیست
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان این که بخش خصوصی راغب به همکاری با دولت
و اتمام پروژههای نیمهکاره نیست ،ادامه داد :دولت باید تمهیدات ویژه برای واگذاری این پروژهها اتخاذ
کند ،ابتدا اینکه بخشی که خود هزینه کرده است را در قالب یارانه ببخشد ،دوم آنکه تسهیالتی مناسب و
با کیفیتی اعطا کند و در آخر اینکه فضا را برای واگذاری به بخش خصوصی ،مردم و خرید خدمت تضمین
کند ،در واقع اگر این چند اقدام صورت نگیرد پروژههای نیمهکاره فرهنگی ،ورزشی و تفریحی تکمیل نخواهند
شد.

واگذاری پروژههای نیمه تمام فرهنگی – ورزشی به ضرر دولت تمام میشود
وی با رد این مسئله که بخشیدن و واگذاری پروژههای نیمه تمام به ضرر دولت تمام میشود ،توضیح داد:
با واگذاری این پروژهها سرمایه چندین هزار میلیاردی که بالاستفاده مانده در چرخه اقتصادی و خدمت به
مردم قرار خواهد گرفت ،ضمن آنکه با تسهیالتی همچون «تخصیص  27صدم درصد از  9درصد مالیات بر
ارزشافزوده به حوزه ورزش» مطابق با قانون بودجه سال  ،97فقط میتوان پروژههای عظیم را تکمیل کند لذا
پروژههای کوچک در شهرستانها همچنان نیمهکاره خواهند ماند.
دولت ماهانه بخشی از صندلیهای سالنهای ورزشی را خریداری کند
جعفرزاده ایمنآبادی با بیان این که دولت باید یا از مبلغی که هزینه کرده است صرفنظر کند یا در درازمدت
آن را از بخش خصوصی طلب کند ،اضافه کرد :راهکار حمایتی دیگر این است که دولت پس از راهاندازی
سالنهای ورزشی از بخش خصوصی خرید خدمت کند.
بدین شکل که مثال ماهانه بخشی از صندلیهای این سالنها را خریداری کرده و به مدارس ،بهزیستی و
ارگانهای دیگر جهت استفاده بدهد.
چرا مراکز فرهنگی – ورزشی در دنیا ضررده نیستند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :مراکز فرهنگی – ورزشی در
دنیا ضررده نیستند چراکه دولتها بخشی از خدمات آنها را خریداری کرده و به نهادهای حمایتیشان واگذار
میکند لذا دولت ایران نیز باید با چنین طرحهایی نسبت به حل مشکل اقدام کنند چراکه دیگر نمیتوان مطابق
با روال گذشته کار را پیش برد.

