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یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد
 احتمال واگذاری سهام دولت

در سایپا و ایران خودرو به زودی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی 
واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد 
به زودی عملیاتی  اتفاق  این  وزیران،  سهام دولت در سایپا در هیات 

می شود.
سعید باستانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت 
گفت: اوائل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه ای تصمیم 
گرفت سهام دولت در شرکت های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را 

به طور کامل واگذار کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: با تصویب نهایی این 
پیشنهاد در هیات وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و 
حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می شود 
و دولت از شمول سهام داران دو خودروساز خارج می شود و به این ترتیب 

صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می گیرد.
وی یادآور شد: براساس تصمیمات اخیر دولت سه وزارتخانه صنعت، 
فروش  به  اقدام  جهادکشاورزی  و  جوانان  و  ورزش  تجارت،  و  معدن 
سهام خود در ۸ شرکت از جمله ایران خودرو و سایپا، باشگاه های ورزشی 
پرسپولیس و استقالل و … خواهند کرد. این اتفاق، اتفاق بسیار مبارک و 
خوبی است و امیدوارم همچون برخی از واگذاری ها انجام شده در گذشته 

دستخوش سیاست زدگی نشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی از هیات 
وزیران خواست: برای موفقیت در انجام این تصمیم مهم و بزرگ بهتر 
است شرکتهای مذکور بدون در نظر گرفتن فروش رفتن یا فروش نرفتن 
بهتر فروش  عبارت  به  واگذار شود  لیست،  در  سایر شرکتهای مندرج 
شرکتهای در لیست واگذاری به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته 
نشوند تا تجربه تلخ مشروط شدن فروش یک شرکت به فروش شرکت یا 

باشگاه ورزشی دیگر مجدداً تکرار نشود.

یک اقتصاددان پیشنهاد داد
راهکارهایی برای کاهش فشار تورم در ایران

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه گفت: خصوصی سازی می تواند منجر 
به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.

فرشید سیلمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه وضعیت 
اقتصادی کشور نیاز به توجه بیشتری دارد اظهار کرد: بهترین راهکار برای 
بهبود وضعیت کشور، حذف انحصارات دولتی، خصوصی سازی و افزایش 
رقابت در اقتصاد است که می تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید 

شود.
سلیمی با تاکید بر اینکه تا زمانی که انحصار در کشور و کارخانجات 
دولتی حاکم باشد، کیفیت، رقابت و در نتیجه رونق نمی تواند در کشور 
حاکم شود، تصریح کرد: استفاده از شاخص های آزاد سازی تجاری و 
استفاده از سیاست توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات در کنار 
خصوصی سازی می تواند تولید کنندگان را در کنار تولیدکنندگان بازارهای 

بین المللی به رقابت بیشتر وادار کند.
وی ادامه داد: هر چند که در سال های شروع می تواند سختی هایی را 
برای تولید کنندگان داخلی به همراه داشته باشد، ولی مطمئناً در بلند 
مدت منجر به بهبود کیفیت و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد 

شد.
وی بابیان اینکه با توجه به شرایط موجود برای جبران خسارت های 
از چاپ اسکناس و استفاده از ذخایر صندوق توسعه  سیل، احتماالً 
ملی استفاده می شود، ادامه داد: همه این موارد عالوه بر بار تورمی، 
با توجه به افزایش پول بدون پشتوانه و همچنین کاهش ذخایر ارزی 
با برداشت از صندوق توسعه ملی، به بدتر شدن شرایط اقتصادی و 

بازار منجر می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه، یکی از راه حل های موجود، حداقل 
برای کاهش فشارهای تورمی در مقابل چاپ اسکناس و برداشت از ذخایر 
صندوق توسعه ملی، را استفاده از اسناد خزانه اسالمی خرید کاال، اسناد 
خزانه اسالمی خرید خدمت و اسناد خزانه اسالمی تأمین وجوه عنوان 
کرد و گفت: با توجه به ماهیت سررسید کوتاه مدت اسناد خزانه اسالمی 
خرید کاال و اسناد خزانه اسالمی تأمین وجوه، دولت می تواند از اسناد 
خزانه اسالمی خرید خدمت که سررسید بیش از یک سال )بلندمدت( 

دارد، استفاده کند.
این دکتری اقتصاد ادامه داد: در این نوع اسناد خزانه اسالمی، دولت 
طی عقدهایی مانند استصناع و جعاله به تأمین هدف های خود اقدام کرده 
و از آنجا که در حال حاضر وجوه نقد الزم جهت ایفای پرداخت های خود 
را ندارد، به صورت نسیه آنها را پرداخت می کند. به این صورت که دولت 
به انتشار اسناد خزانه مدت دار مبنی بر بدهی به طرف های قرارداد خود 

اقدام کرده و به طلبکاران تحویل می دهد.
سلیمی با اشاره به اینکه استفاده از این روش حداقل نسبت به چاپ 
اسکناس، برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین خرید و 
فروش در بازار آزاد بار تورمی کمتری دارد، خاطرنشان کرد: به خاطر 
مشکالتی نظیر تأخیر در پرداخت دیون به پیمانکاران و همچنین وجود 
سودهای بیشتر در سایر بازارها، شاید انتشار اسناد خزانه خرید خدمت و 
فروش در بازار ثانویه با مشکالتی همراه باشد که نیازمند رفع این مشکالت 

توسط دولت در مرحله اول و سپس انتشار آن دارد.

اخبار
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ثبات هفتگی بازار مسکن

قیمت مسکن دوباره از آگهی ها حذف شد

مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت:

ارز واردات برنج همچنان ۴,۲۰۰ تومان است

پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر امالک از 
توقف رشد قیمت مسکن در هفته  اخیر خبر می دهند 
تلقی  بازار  این  تهدید رکودزای  را  و خطر صعود مجدد 

می کنند.
مسکن  بازار  در  قطعی  معامالت  ایسنا،  گزارش  به 
به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده است. دفاتر 
مشاور امالک می گویند که بعد از جهش ماهیانه قیمت 
که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد 
قیمت متوقف و فایل های بیشتری به بازار عرضه شده 
آپارتمان ها  گروه سنی  دو  از طریق  بازار  تقویت  است. 
محسوس تر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که 
به قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شده اند و گروه 
دوم کلیدنخورده هایی که صاحبان آنها به دلیل سردرگمی 
بازار در ماه های اخیر از فروش آن خودداری می کردند. 
واسطه های ملکی معتقدند پس از آن که تهدیدات خارجی 
اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه 
واحدهای نوساز فراهم شده و حذف قیمت در آگهی های 

فروش ملک نیز در آرامش بازار بی تاثیر نبوده است.
بر اساس داده های اولیه از سامانه معامالت شهر تهران، 
قراردادهای خرید و فروش تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 
بالغ بر ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش 
نشان می دهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات قیمت 
ارز، اطمینان برای آرامش نسبی بازار مسکن در ماه های 
آینده بیشتر شده است. از سوی دیگر پایین بودن توان 
متقاضیان مؤثر کماکان به عنوان پاشنه آشیل اصلی، 

معامالت بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.
محاسبات نیز نشان می دهد که با توجه به تجربه رونق 
و رکود قبلی بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن 
در باالترین میزان به حدود نصف قیمت دالر رسیده و 
پس از آن دیگر هرگز ظرفیت رشد متناسب با قیمت ارز را 
نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از 
اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد قیمت ارز ۲۷۶ درصد و قیمت 
این حساب،  با  است.  یافته  افزایش  مسکن ۱۲۱ درصد 
مسکن تقریباً یک بار دیگر، نقطه اوج قیمت را لمس کرده 
و جهش سنگین آن در سال جاری دور از ذهن است. 
مشاوران امالک در مناطق ۵، ۴ و ۸ می گویند آرامش 
بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب می کند اما اگر مالکان 
قیمت ها را مثل ماه های قبل باال ببرند امکان خروج از رکود 

فراهم نمی شود.
قیمت مسکن دوباره از آگهی ها حذف شد

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت های 
اینترنتی درج شد، مجدداً سایت ها اقدام به حذف قیمت 

کردند و آگهی ها با عنوان توافقی منتشر می شود.
به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور 
دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت ها حذف 

و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی های امالک 
و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت ها 
آگهی ها  بعضی  توضیحات  در  البته  است.  حذف شده 
هنوز قیمت دیده می شود. جلسه ای به همین منظور با 
حضور مدیران سایت های اینترنتی در حال برگزاری است. 
تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی 

پلیس فتا و مرجع دیگری اعالم نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در این خصوص اظهار 
کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت ها 
به  مشروط  را  مساله  این  برگردد  سایت ها  به  مجدداً 
اعالم قیمت بر اساس معامالت قطعی کرد که در واقع 
قیمت ها حقیقی باشد. اما می بینیم که بعضاً قیمت های 
اعالمی، باالست. قرار شد سایت امالک و مستغالت به 
مقداری  باید  که  گیرد  قرار  استفاده  مورد  مرجع  عنوان 
تقویت شود. مصطفی قلی خسروی افزود: معتقدیم که 
قیمت باید از آگهی ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت 
برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت 
پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار 
مسکن می شود؛ در حالی که سایت امالک و مستغالت 
و هم چنین کد رهگیری می تواند، شفافیت بازار مسکن را 

افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه های مرتبط با ما 
در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف 
اتحادیه با بعضی سایت ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: 
هیچ توافق یا تفاهم نامه ای بین اتحادیه امالک و سایت های 
اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعالم 

می شود را تکذیب می کنیم.
اردیبهشت   ۱۲ روز  آن که  از  پس  گزارش،  بنابراین 
ماه درج قیمت در آگهی های فروش ملک و خودرو در 
سایت های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت 
مجاز  سایت ها  چهارگانه،  شرایط  لحاظ  به  مشروط  ماه 
آگهی هایی  اعالم  بگیرند.  سر  از  قیمت گذاری  تا  شدند 
که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته بندی خودرو 
قیمت  سقف  اعمال  شده اند،  هویت  احراز  امالک  و 
برای خودروها بر اساس قیمت اعالمی اتحادیه خودرو، 
نمایش بازه و میانگین قیمت امالک بر اساس معامالت 
پایان پذیرفته ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم 
می شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی 
برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به 
درج آگهی می کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای 
کنترل بازار مسکن در میان مدت و درازمدت نمی دانند، 
و  دلبخواهی  کاذب،  آگهی های  سم  از  بازار  این  حفظ 
بی هویت، ضروری به نظر می رسید. منحنی قیمت مسکن 
شهر تهران در هفته های اخیر به طور محسوسی رو به 
باال حرکت می کرد که یکی از دالیل آن درج آگهی های 
 ۱۱ به  قیمت ها  میانگین  این که  تا  می شد  عنوان  کذایی 
میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث 
شد معامالت ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار 
مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی 
فروش  سایت های  در  آگهی ها  قیمت  حذف  دستور 
مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به 
گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران، فروشندگان خودرو 
قیمت ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس 
اتحادیه امالک و هم چنین واسطه های ملکی، بازار مسکن 

نیز به ثبات قیمتی رسید.
گزارش های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد 
از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی ها برداشته شد، 

هرچند قیمت ها پایین نیامده اما باال هم نرفته است.

میزان ذخایر برنج کشور دو برابر سال گذشته است و 
این محصول همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود.

و  معدن  وزارت صنعت،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
تجارت، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم این مطلب 
افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر بود عرضه خرما 
با قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از بهای مصوب میادین میوه 
و تره بار عرضه شود و اقدامات الزم در این حوزه طبق اعالم 

مسئوالن این حوزه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با هدف حمایت از سفره خانوار 
عرضه بسیاری از اقالم مهم و پرمصرف در میادین میوه و 
تره بار با قیمت هایی پایین تر از سطح شهر آغاز شده است، 

بازار بدون مشکل در حال  گفت: خوشبختانه مرغ در 
توزیع است و کمبودی در این بخش وجود ندارد.

کالمی ادامه داد: بسیاری از کاالهای اساسی با نرخ های 
ترجیحی در میادین توزیع می شوند، به عنوان مثال برنج 
تولید داخل نیز در تخفیفات ماه مبارک رمضان در میادین 

عرضه می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال 
که ارز مبنای واردات برنج آیا تغییر کرده است؟ یا خیر 
گفت: واردات برنج همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد 
و بررسی ها نشان می دهد تولید برنج در سال جاری بیش 

از سال گذشته خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در بازار برنج 
با کمبودی مواجه  بازار  تاکید کرد:  یا خیر؟  دارد  وجود 
نیست، بررسی ها نشان می دهد سیل آسیبی به تولید برنج 
کشور نزده است از این رو دستگاه های نظارتی با کسانی 
که قصد آشفته کردن بازار برنج را دارند، برخورد الزم را 

خواهند کرد.
ذخایر برنج دو برابر سال گذشته است

کالمی در توضیح این مطلب ادامه داد: نه تنها میزان 
ذخایر برنج کشور دو برابر سال گذشته است بلکه آمار 
موید رشد قابل توجه میزان واردات برنج در سال ۹۷ است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در راستای 
مدیریت تأمین برنج کشور و با توجه به ضرورت جلوگیری 

از سوء استفاده برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و از طرفی 
قابل نگهداری بودن کاالیی مانند برنج در سال جاری، 

ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو گردیده است.
کالمی در جواب پرسشی در خصوص اقدامات صورت 
گرفته برای توزیع کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان 
تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار پیش از این با هدف تأمین 
اقالم اساسی مورد نیاز خانوار پیش بینی هایی در خصوص 
برگزاری فروش فوق العاده کاال در سراسر کشور داشت. 
در این راستا ستاد تنظیم بازار در هر استان می تواند به 
فراخور نیاز برای برگزاری نمایشگاه ضیافت نیز تصمیماتی 
اتخاذ کند و اقدامات الزم در این حوزه نیز صورت گرفته 

است.

باز هم گرانی خودرو، باز هم سکوت سازمان حمایت
انفعال در برابر خودروسازان تا کی ادامه دارد!؟

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو

سریال گرانی خودرو و گران فروشی خودروسازان در حالی ادامه دارد که 
پیگیری ها در این زمینه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

همچنان بی نتیجه مانده و به پاسخی نمی رسد.
در حدود یک سال اخیر بازار خودرو با التهاب زیادی همراه بوده و عالوه 
بر گرانی این محصول، با پدیده گران فروشی خودروسازان نیز روبرو بوده ایم. 
پدیده ای که طبق قانون وظیفه برخورد با آن با سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان است. با این حال پیگیری های مکرر ایسنا از این سازمان 

تاکنون بی نتیجه مانده است.
در جدیدترین رویداد در این زمینه اخیراً گزارشی از گرانی ۵۰ میلیون تومانی 
ابتدای  از  خودروی S۳ در کمتر از یک ماه منتشر شد. طبق این گزارش 
اردیبهشت ماه سال جاری شرکت کرمان موتور، جک S۳ مونتاژی خود را سه 
بار تغییر قیمتی داده است؛ به گونه ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ 

میلیون تومان گران تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش می رسد.
این موضوع از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری 
شد اما رئیس این سازمان کالً پاسخگو نبود و روابط عمومی این سازمان نیز 
پاسخگویی را به آینده ای نامعلوم موکول کرد. در این شرایط این پرسش اساسی 
مطرح است که آیا از نظر سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد 
خودروسازان، افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی یک خودروی داخلی ظرف 

کمتر از یک ماه طبیعی و قانونی است یا نه و آیا این سازمان در بررسی های 
نظارتی خود دالیل این موضوع و اسناد و مدارک مثبته این گرانی را از شرکت 
خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است یا نه و کالً موضع این سازمان 

در این رابطه چیست!؟

البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی 
خودرو و گران فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته 
نیز در گزارشی اعالم شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصوالت خود 
را بعضاً تا حدود ۳۰ میلیون تومان گران تر از قیمت های بازار می فروشد، در 
حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در 

کارخانه های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار باشد.
در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعالم موضع 
درباره گران فروشی خودروسازان بود. این وضعیت در حالی است که طبق 
قانون "حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظیفه 
نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان از 
سوی این شرکت ها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه 
نیز این مسؤولیت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 

عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کاال و خدمات، واگذار کرده است.
با این حال بررسی عملکرد این سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و 
گران فروشی خودروسازان نشان می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید فکری به حال بازوی نظارتی خود بکند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق 

مصرف کنندگان خودرو از سوی خودروسازان نباشیم.

طرح  ماهه  سه  ماندن  مسکوت  پیشنهاد  با  مجلس  نمایندگان 
ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار جلسه 
علنی صبح امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت و بعد از تصویب مواد ۳ و 
۴ این طرح، بهرام پارسایی که از طراحان اولیه این طرح بود، پیشنهاد 

مسکوت ماندن سه ماهه این طرح را مطرح کرد.
وی در این باره گفت: طبق آئین نامه طرح یک فوریتی باید ظرف ۴۵ 
روز به تصویب مجلس برسد یک فوریت این طرح دوم اردیبهشت سال 
گذشته تصویب شده و این طرح ۱۳ ماه است بین مجلس و کمیسیون 

پاسکاری می شود.

برای طرح پیشنهادات طراحان  این که کمیسیون صنایع  بیان  با  وی 
دعوتی از آنها نداشته است، اظهار کرد: آنها تنها یک بار از من برای 
حضور در جلسه کمیته دعوت کردند که بعد از حضور من رئیس کمیته 
عمداً جلسه را تشکیل نداد، متأسفانه علیرغم این که بخشی از اعضای 
کمیسیون صنایع از حقوق ملت دفاع می کند اما برخی دیگر از اعضا به 
نمایندگی از خودروسازان به دفاع از آنها می پردازد و طرح را از مسیر 

خود خارج کردند.
پارسایی ادامه داد: اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می رسید 
مطمئناً شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم اما حاال 

طرح از اهداف اصلی طراحان خارج شده است.

از  یکی  از  خود  بازدید  به  اشاره  با  مجلس  در  شیراز  مردم  ناینده 
خودروسازان گفت: یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو را دپو کرده ولی پول 
مردم دستش امانت است و خودروی مردم را تحویل نمی دهد در حالی 

که فروش فوری می گذارند.
وی در پایان گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو نه تنها مشکلی را 
خواهد  اضافه  خودرو  بازار  مشکالت  به  را  مشکلی  بلکه  نمی کند  حل 

کرد.
نمایندگان مجلس در نهایت با ۹۸ رأی موافق و ۹۸ رأی مخالف و ۹ 
رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با مسکوت ماندن این طرح 

مخالفت کردند.

روزنامه صبح ایران


