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پرداخت 86 هزار فقره وام قرض الحسنه 
بانک ملی ایران در دو ماه نخست امسال

بان��ک ملی ای��ران از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
اردیبهشت ماه، بیش از 86 هزار فقره وام قرض الحسنه 

به متقاضیان پرداخت کرده است. 
ای��ن بانک در راس��تای حمایت از بازار اش��تغال و 
کس��ب و کار، یکی از مهم ترین محورهای سیاست های 
خود در بخش قرض الحسنه را کمک به مشاغل خانگی 
و خوداش��تغالی قرار داده و از این رو در دو ماه نخس��ت 
س��ال جاری یک هزار و 562 فقره وام قرض الحس��نه به 
ارزش 246 میلیارد و 169 میلیون ریال با معرفی وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و س��ازمان های حمایتی 
تخصیص داده اس��ت. همچنین طی این مدت 28 هزار 
و 432 فقره وام قرض الحس��نه ازدواج به ارزش هش��ت 
هزار و 882 میلیارد و160 میلیون ریال پرداخت ش��ده 
اس��ت.بانک ملی ایران همچنین در ماه های فروردین و 
اردیبهش��ت تعداد پنج هزار فقره وام قرض الحسنه رفع 
احتیاجات ضروری به ارزش 186 میلیارد و 86 میلیون 

ریال پرداخت کرده است.

 بیمه کشاورزی، راه حل مقابله با پدیده ها
و حوادث طبیعی است

مدیرعامل بانک کش��اورزی گف��ت: توانگری یک 
ش��اخص مهم در صنعت بیمه اس��ت و با اس��تفاده از 
ظرفیت های فک��ری، تحقیقات��ی و روش های مبتنی 
ب��ر فناوری می توان تحرک و پیش��رفت در نظام بیمه 

کشاورزی را افزایش داد.
روح ال��ه خدارحمی در آیین گرامیداش��ت س��ی و 
پنجمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی سخن 
می گف��ت، با اعالم مطلب فوق به ش��کل گیری صندوق 
بیمه کشاورزی پس از انقالب شکوهمند اسالمی اشاره 
کرد و گفت: توجه به سازوکارها و نهادسازی برای بخش 
کش��اورزی ایران در مقایسه با س��ایر کشورها به موقع 
انجام شده است. وی با بیان اینکه تفکر حمایت قانونمند 
و هدفمن��د از بخش کش��اورزی به عن��وان یک بخش 
کلیدی کش��ور پس از انقالب شکوهمند اسالمی قوت 
گرفت، خاطرنشان کرد: در سال هایی که از فعالیت بیمه 
کشاورزی می گذرد، نقش حمایت قانونمند و منطقی از 
فعالیت های کشاورزی روزافزون و مایه خرسندی است. 
وی با یادآوری اینکه در س��یل اخی��ر اولین نهادی که 
در عرص��ه حضور یافت و اثر وجودی خود را نش��ان داد 
صندوق بیمه کش��اورزی بود، افزود ؛ گرچه ابعاد این و 
خس��ارت ها زیاد بود اما حضور یک نهاد مسئول به رفع 
آالم مردم و امیدواری جامعه کمک می کند و اطمینان 

نسبی را برای مردم ایجاد خواهد کرد.

 ساعت کاری شعب بانک قرض الحسنه
مهر ایران در برخی استان ها تغییر کرد

با آغاز روزهای گرم و پیش رو داشتن فصل تابستان 
به دلیل کاهش فش��ار بار مصرفی بر شبکه برق و نیز 
با هدف مدیریت مصرف انرژي س��اعت کاري ش��عب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان هاي کرمانشاه، 
خوزستان، بوشهر، مازندران، خراسان جنوبي، گلستان 

و سیستان و بلوچستان تغییر کرد.
براساس این تغییرات شعب بانک در این استان ها 
از ساعت ۷:00 تا 13 فعالیت خواهند کرد البته ساعت 
کاري در روزهاي پنج ش��نبه از ۷:30 تا 12 مي باشد. 
پیش از این، براساس دستور استانداری های کرمانشاه، 
خوزستان، بوشهر، مازندران، خراسان جنوبي، گلستان 
و سیستان و بلوچستان براي تغییر ساعت کاري ادارات 
استان، بحث تغییر ساعت کاري بانک ها به کمیسیون 
هماهنگي بانک ها ابالغ ش��ده ب��ود که در این زمینه با 
نظر کمیس��یون هماهنگي بانک هاي استان و به دلیل 
لزوم مدیریت مصرف انرژي، س��اعت کاري شعب بانک 

قرض الحسنه مهر ایران نیز تغییر کرد.

 اعطاي 13500 میلیارد ریال
به واحدهاي تولیدي استان سمنان

رئی��س هیأت مدیره و مدیرعام��ل بانک صنعت و 
معدن حجم تسهیالت پرداختي به واحدهاي ایجادي و 
به بهره برداري رسیده استان سمنان را 13 هزار و 500 
میلیارد ریال اعالم کرد که اش��تغال زایي 2650 نفر را 
درپي داشته است و افزود: از ابتداي دولت تدبیر و امید 
تاکنون بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش 

به صنایع این استان پرداخت شده است.
حس��ین مهري که روز چهارشنبه به اتفاق هیأت 
همراه به منظور بازدید از واحدهاي تولیدي که توسط 
این بانک تأمین مالي شده است به استان سمنان سفر 
کرده بود، در دیدار با رؤس��ا و کارکنان ش��عب ضمن 
تقدیر از عملکرد آن��ان تأکید کرد: ظرفیت های بالقوه 
فراوان��ی در امر تجهیز منابع در س��منان که به عنوان 
یکي از قطب هاي صنعت کشور است، وجود دارد که 

می بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وي خاطرنش��ان کرد: سرپرس��تي و شعب استان 
س��منان در جذب منابع، وصول مطالبات، فروش اموال 
مازاد و کاهش ریسک اعتباري عملکرد مطلوبي داشته اند 
و کسب رتبه نخست در طرح رونق تولید براي سه سال 
متوالي در بین بانک هاي اس��تان نمایانگر اهتمام ویژه 
اي اس��ت ک��ه کارکنان این بانک ب��راي حمایت از امر 

اشتغال و تولید در این استان دارند.

اخبار

صادرات غیرنفتی 50 درصدی به کشورهای همسایه 
 معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود 23.4 میلیارد 
دالر از مجموع 46 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی پارس��ال به 15 کش��ور همسایه 

ایران انجام شد.
سعید زرندی از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از هفت برنامه و محور 

اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای سخت تحریم ها اشاره کرد و افزود: با 
توجه به دشواری تبادالت بین المللی، در سال 98 توسعه صادرات غیرنفتی را با تمرکز 

بر کشورهای همسایه و همجوار در دستور کار داریم.
وی گفت: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه معادن و صنایع معدنی، استفاده از 
شرکت های دانش بنیان برای تبدیل مونتاژکاری به تولید، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک 
تجاری، بهبود فضای کس��ب و کار در رابطه با محیط داخل وزارت صنعت و تامین مالی و 

توسعه سرمایه گذاری، سایر برنامه های پیش بینی شده وزارتخانه در سال 98 است. 

تجارت
پیش بینی ثبت رکورد تولید 30 میلیون تن فوالد 
مع��اون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: س��ال 
گذشته 25 میلیون تن فوالد در کشور تولید شد و برنامه تولید فوالد برای سال جاری 

نیز 30 میلیون تن است.
 جعفر س��رقینی افزود: ایران با تولید 25 میلیون تن فوالد در س��ال گذش��ته 

توانس��ت دو کش��ور را پشت س��ر بگذارد بطوری که امروز در تولید فوالد رتبه دهم 
جهانی را دارد. وی همچنین اظهار داشت: کشور رتبه تک رقمی تولید فوالد را با توجه به 

برنامه ریزی های صورت گرفته حداکثر تا دو سال آینده تجربه خواهد کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بطور کلی در 
چشم انداز 20 ساله کشور 55 میلیون تن ظرفیت برای فوالد منظور شده است یعنی در 
سال 1404 باید به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد در ایران رسید ضمن اینکه امروز 

35 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد در کشور وجود دارد.

خ توسعه  چر
مالیات سکه از نظر شرعی مشکلی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مالیات سکه غیرشرعی نیست، 
گفت: اتفاقاً از نظر شرعی وضع مالیات سکه جز عادالنه ترین مالیات هاست.

 س��یدعباس موسویان در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند چون دولت 
از ابتدای طرح پیش فروش سکه وضع مالیات بر سکه را اعالم نکرده بود بنابراین 

اقدام اخیر برای دریافت مالیات از س��که غیرش��رعی اس��ت؟ اظهار داشت: یکی از 
اختیارات دولت اس��المی وضع قوانین و مقررات و دریافت مالیات اس��ت. وی با تأکید 

براینکه یکی از مصادیق متعارف مالیات که اصل آن وجود دارد، مالیات بر بازدهی سرمایه 
است، تصریح کرد: طبق این قانون، اگر کسی سرمایه گذاری کند مشمول مالیات است.

این عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین دارایی های مختلف مشمول 
مالیات هس��تند؛ در این حوزه، دولت مصداق را تعیین کرده است. اصل قانونی برای وضع 

مالیات از سکه وجود دارد و در بخش مالیات بر عایدی سرمایه قید شده است.

وده  ارزش افز

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران
شماره 32/م/98 

(شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2098007008000055)

روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

دوم
ت 
نوب

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه درنظر دارد به استناد فصل سوم بخشنامه شماره 84136/ ت 33560 
مورخه 1385/7/16 موضوع آئین نامه  اجرائى بند (ج) ماده 12 قانون برگزارى مناقصات و از طریق سایت سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) احداث ، بهره بردارى و تضمین عملکرد تصفیه خانه فاضالب را پس از ارزیابى 

کیفى از طریق مناقصه دو مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط بشرح ذیل واگذار نماید:
محل اجرا: استان کرمانشاه ، شهر سرمست
محل تامین اعتبار: اعتبارات طرحهاى عمرانى

مدت اجراى کار: 30 (سى) ماه (18 ماه احداث و 12 ماه بهره بردارى) . 
رشته و رتبه کارى مورد نیاز: پایه 4 در رشته آب.

مبلغ برآورد: 117/219/920/879 ریال (یکصد و هفده میلیارد و دویست و نوزده میلیون و نهصد و بیست هزار 
و هشتصد و هفتاد و نه ریال)

تبصره: داشتن ظرفیت کارى مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران براى شرکت در 
مناقصه ، ارزیابى کیفى و ارجاع کار شماره 92/75873 مورخ 92/8/25 سازمان برنامه و بودجه کشور الزامى 

مى باشد.
مشاور طرح: مهندسى مشاور گاماسیاب.
مدارك مورد نیاز جهت ارزیابى کیفى:

- نامه اعالم آمادگى                                                                       - تجربه (سابقه اجرائى)
- تصویر اساسنامه ، آگهى تاسیس  و آخرین تغییرات شرکت        - حسن سابقه درکارهاى قبلى

- تصویر آخرین رتبه بندى شرکت                                                 - توان مالى
- توان تجهیزاتى                                                                           - توان برنامه ریزى

- ارائه تائیدیه آخرین رتبه بندى سازمان برنامه و بودجه به همراه تائید ثبت نام سامانه ساجار
- گواهى صالحیت ایمنى از وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعى

- گواهى امضاء نفر یا نفرات تعهد  آور از دفترخانه 
- ارائه یک نسخه تائید شده از صورتهاى مالى حسابرسى توسط سازمان حسابرسى یا اعضاى جامعه حسابداران 

رسمى مربوط به سال مالى قبل الزامى است.

- تصویر مصداق شناسه ملى و کد اقتصادى.
- حداقل امتیاز ارزیابى کیفى جهت دعوت به مناقصه: 65 (شصت و پنج) امتیاز.

نشانى و محل بارگذارى پیشنهادها به شرح ذیل مى باشد:
WWW.SETADIRAN.IR (ستاد) سایت سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

مهلت دانلود و دریافت اسناد: 10 روز کارى  پس از چاپ آگهى نوبت دوم
زمان بارگذارى اسناد: 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

توضیح: ارسال کلیه اسناد و مدارك بصورت فیزیکى روز قبل از بازگشائى الزامى  مى باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: آقاى مهندس سلطانى فر (09183311910) تماس حاصل نمایید.

ضمنًا متقاضیان مى توانند متن آگهى را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات 
به نشانى:

http:/iets.mporg.ir یا www.abfaksh.ir مالحظه نمایند.
897/م الف/12

شناسه آگهى: 499306

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
                  (سهامى خاص)

اگرچ��ه از همان ابت��دای کار،  ل ت������و قیمت گذاری خودرو براس��اس ا
حاش��یه بازار مورد نقد جدی قرار داشت و برخی بر 
این باور بودند که اجرای آن، خود عامل بر هم ریختن 

بازار خواهد شد، اما با اصرار این طرح اجرا شد.
قیمت گ��ذاری خودرو براس��اس حاش��یه بازار 
از جمل��ه طرح های��ی بود ک��ه پیش از اج��را، اما و 
اگرهای بسیاری را به دنبال داشت. چراکه به دلیل 
بازار انحصاری خودرو، بس��یاری از کارشناسان این 
صنعت بر این باور بودند که حاشیه بازار را هم خود 
خودروسازان تعیین می کنند و بنابراین، این فرمول 
قیمت گذاری چالش های زیادی را ایجاد خواهد کرد 

و عماًل به ضرر مصرف کنندگان تمام خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این اس��ت که بازار خودروی 
ایران ش��کل و ش��مایل خ��اص خ��ود را دارد و این 
مصرف کنندگان نیس��تند ک��ه در آن، صاحب حق 
هستند، بلکه به بهانه حمایت از این صنعت، همواره 
اجحاف زیادی به مصرف کنندگان شده و در نهایت، 
کار به نحوی پیش رفته که خواسته خودروسازان به 
کرسی نشسته است و خریداران خودرو مکلف بوده و 
هستند هر آنچه را که خودروسازان و البته سیاستگذار 

تصمیم می گیرد و تحمیل می کند، بپذیرند.
براس��اس  خ��ودرو  قیمت گ��ذاری  داس��تان 
حاش��یه ب��ازار نی��ز از جمله طرح هایی اس��ت که 
علی رغ��م مخالفت ه��ای ش��دید کارشناس��ی که 
در براب��ر اج��رای آن وجود داش��ت، به خواس��ت 
خودروس��ازان و به اصرار وزارت صنعت به کرسی 

نشس��ت. وزارت صنعت، مع��دن و تجارت یک تنه 
مقابل مخالفت های کارشناس��ی ایس��تاد و تالش 
کرد تا این خواس��ته خودروسازان مبنی بر خروج 
قیمت گذاری خودرو از ش��ورای رقاب��ت عملیاتی 
شود و خودروسازان خودشان نرخ را تعیین کنند. 
به عبارت دیگر، خواسته خودروسازان این بود که 
بتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند؛ البته قول هایی 
هم داده بودند مبنی بر اینکه با آزادس��ازی، قیمت 
بازار متعادل خواهد ش��د و س��ود ناشی از افزایش 
احتمالی قیمت، به چرخه تولید باز خواهد گشت؛ 
وعده هایی که مردم و کارشناسان می گویند محقق 

نشده است.
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت در این می��ان، مقاومت 
ش��دید وزارت صنعت و خودروس��ازان با بازگشت 
قیمت گ��ذاری به ش��ورای رقابت اس��ت که طبق 
طرح مجلس قرار اس��ت که دوب��اره همان مکانیزم 
قبلی فعال ش��ده و جلوی اجح��اف بیش از پیش 
به مصرف کنندگان گرفته شود. در این میان حتی 
برخی از کارشناس��ان صنعت خودرو بر این باورند 
ک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن قدر در این 
حوزه به خودروس��ازان باج داده اس��ت که باید به 
نوعی مدیریت وزارت صنعت را به خودروسازان داد 

تا بلکه خیال همه راحت شود.
فروش های س��ال گذش��ته خودروس��ازان نیز 
همچنان حاشیه س��از اس��ت و علی رغ��م اینکه نرخ 
چندب��اره افزایش یافته، اما باز هم س��ودای افزایش 
قیمت در سر خودروسازان وجود دارد و البته بازار هم 
همچنان یله و رها بدون نظارت وزارت صنعت، معدن 

و تجارت به راه خود ادامه می دهد.
در عین حال، خودروسازان هر روز پرتوقع تر از 
دیروز روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند 
و از معاونت تولید تقاضا دارند تا خواس��ته های آنها 
را برآورده سازد، اما در بخش بازار خودرو، همچنان 
آش��فتگی ها برقرار اس��ت و ای��ن مصرف کنندگان 
هستند که باید خود را با هر سازی که خودروسازان 
ک��وک می کنن��د، تطبیق دهن��د. نمون��ه آن هم 
بی سامانی و اعمال سلیقه در واگذاری خودروهایی 
اس��ت که سال 9۷ پیش فروش شد و اکنون موعد 

تحویل آنها فرارسیده است.
برخی خری��داران خودرو عن��وان می کنند که 
قیمت��ی که هم اکنون در دعوتنامه های تکمیل وجه 
برای آنها از سوی شرکت های خودروساز تعیین شده 
است، باالتر از نرخی است که حتی خودروسازان به 

صورت قیمت روزانه فروش خود اعالم می کنند.

نکته دیگری که نمایندگان فروش خودروسازان 
ب��ا خریداران مطرح می کنند؛ فش��ار برای تکمیل 
هر چه س��ریع تر وجه به بهان��ه دریافت با اولویت 
خودروها اس��ت؛ ب��ه نحوی که ه��ر خریداری که 
زودتر تکمیل وجه کن��د در اولویت قرار می گیرد؛ 
ام��ا در مقاب��ل تاریخ مش��خصی به خری��دار ارائه 
نمی شود که به صورت قطعی، چه زمانی قرار است 

خودرو تحویل گردد.
یک��ی دیگر از خری��داران خودرو گف��ت: برای 
خرید س��اینا، مهرماه سال گذش��ته ثبت نام کردم، 
موعد تحویل آخر خردادماه امسال است. با احتساب 
افزایش قیمت کارخانه، خودرو در دی ماه پارسال 45 
میلیون تومان بوده است؛ اما چند روز پیش با ارسال 
دعوتنامه متوجه شدم که علی رغم اینکه می گویند 
برایم سود مشارکت محاسبه کرده اند، با تکمیل وجه 
باید سرجمع، 55 میلیون تومان واریزی داشته باشم 

و موعد تحویل هم 60 روز کاری دیگر است.
وی افزود: با این حس��اب، کاماًل شبیه شرایط 
فروش فوری قیمت را با من محاسبه کرده اند و در 
عم��ل، خبری از پرداخت جریمه دیرکرد بابت 60 

روز کاری و محاسبه سود مشارکت وجود ندارد.
در عی��ن ح��ال نکته دیگ��ری ک��ه در مورد 
فروش ه��ای خودرو به چش��م می خ��ورد، تبدیل 
قراردادهای فروش با خودروهای جایگزین اس��ت؛ 
نمون��ه آخر آن هم خودروی برلیانس بود که افراد 
در طرح جایگزین می توانس��تند خودروهای دیگر 
را خری��داری نمایند. در این میان اکنون مراجعات 

خری��داران ب��رای جایگزینی خ��ودروی برلیانس 
خود با س��ایر خودروها هم با این س��خن از سوی 
نمایندگی ها مواجه می شود که برخی خودروهای 
جایگزی��ن اعالمی موجود نیس��تند و باز هم افراد 

باید سایر خودروها را خریداری نمایند.
به هر حال این اوضاعی است که قیمت گذاری 
براساس حاشیه بازار برای مصرف کنندگان ایجاد 
ک��رده و عالوه ب��ر قیمت هایی که پایه و اس��اس 
نرخ گذاری آنها مش��خص نیس��ت و مالک حاشیه 
بازار اس��ت، اما خریدارانی که س��ال گذشته اقدام 
به پی��ش خری��د خ��ودرو کرده اند، اکن��ون برای 
تکمی��ل وجه جهت دریافت خ��ودرو، با قیمتی در 
برگه ه��ای دعوتنامه مواجه ش��ده اند ک��ه باالتر از 
نرخ فروش های فوری اس��ت. بر همین اساس بهتر 
است یک بار برای همیشه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و خودروسازان فرمول قیمتگذاری خود را 
اعالم کرده و به صراحت توضیح دهند که حاش��یه 
بازار را چه کسی تعیین می کند که آنها باید نرخی 
5 درص��د پایین تر از قیمت حاش��یه بازار را مالک 

نرخگذاری روزانه خود قرار دهند.
علی رغم پیگیری ه��ای برای دریافت توضیح از 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
اما پاسخ به ابهامات وضعیت کنونی همچنان از سوی 
این س��ازمان بدون نتیجه باقی مانده است و رئیس 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در جلسات مکرر به سر می برد، جلساتی که نتیجه 

آن، در بازار ملموس نیست.  مهر

از سوی دولت باید ارایه شود؛
الیحه اصالح قانون خصوصی سازی سرخابی ها 
رئیس کمیسیون اصل44 از دولت خواست  ب��رای جلوگیری از فوت زمان، هر چه زودتر اص����ل 44
الیح��ه فوری��ت دار اص��الح قانون خصوصی س��ازی اس��تقالل و 

پرسپولیس را به مجلس ارائه کند.

حمیدرض��ا فوالدگر گفت: نقد دولت دو بخش اس��ت؛ برخی 
ایراده��ا همچون تعیی��ن تکلیف ام��وال، حسابرس��ی بدهی ها و 
قیمت گذاری برند به هر روش دیگری که این دو باشگاه باید واگذار 
ش��وند، وارد خواهد بود؛ زیرا به هر حال باید تعیین تکلیف اموال، 
بدهی ها و دارایی ها، قیمت گذاری برند و نشان تجاری، ساماندهی 
ساختار مالی صورت گیرد. این قسم ایرادها ربطی به قانون مصوب 
مجل��س ندارد، زیرا به هر روش��ی که این کار انجام ش��ود، نیاز به 

چنی��ن ام��وری دارد؛ حتی در زمانی که دولت پس از چند س��ال 
توقف خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس تصمیم گرفته بود که 

این دو باشگاه را واگذار کند، گره ماجرا در همین امور بود.
وی افزود: بخش دوم ایرادها به تقدم و توالی است؛ آنها می گویند 
اینکه اول به فرابورس برود و کش��ف قیمت انجام شود، سپس بلوک 
مدیریتی و فروش سهام عام، شدنی نیست و ادعا داشتند بهتر است در 
ابتدا قیمت گذاری و تعیین تکلیف اموال انجام و مالک مشخص شود،.

فوالدگر افزود: شورای نگهبان به طرح های اصالحی بودجه ایراد 
می گیرد، ما معتقد هستیم با همین حکم فعلی امکان خصوصی سازی 
استقالل و پرسپولیس وجود دارد و تقدم و تأخر یا روش اجرای آن 
می تواند در قالب آیین نامه آورده شود اما اگر هر سه دستگاه دولتی 
معتقد باشند که حتما باید متن حکم بند )ه( تبصره )2( اصالح شود، 
آن را در قالب یک الیحه فوریت دار به مجلس تقدیم کنند و ما هم 

همکاری خواهیم کرد تا هرچه زودتر تصویب شود.

فرمولی که حاشیه ساز شد؛

قیمت گذاری خودرو در جاده خاکی


