فعاليتغيرقانوني
 50درصد مشاوران امالك

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه « ۵۰درصد مشاوران
امالك مجوز قانوني فعاليت ندارند» گفت :فعاليت سوداگرايانه
برخي بنگاهه�اي امالك از عوامل تالطم بازار مس�كن اس�ت.

به گزارش تس��نيم ،عليرضا پاك فطرت با انتق��اد از تداوم فعاليت
دالالن در بازار مس��كن اظهار كرد :يكي از داليل و عوامل تش��ديد
و تالطم بازار مس��كن ،فعاليت دالالن و س��فتهبازان در اين حوزه
است كه بايد در راستاي ساماندهي اين بخش تالش صورت گيرد.
يكي از اقدامات اساس��ي براي كنترل دالالن ،اجراي قانون ماليات
بر عايدي سرمايه است كه متأس��فانه اين اليحه همچنان در دولت
باقي مانده است.
وي افزود :فعاليت س��وداگرايانه بخش��ي از بنگاهه��اي معامالتي
يكي از عوامل تالطم بازار مس��كن است ،بر اس��اس آمارها ،بيش از
 50درصد مش��اوران امالك مجوز قانوني فعاليت ندارند ،از اين رو
گام نخست ،ساماندهي اين حوزه و جلوگيري از فعاليت غيرقانوني
امالكيها است.
پاکفطرت گفت :در ش��رايط فعلي مش��اغل به راحتي تغيير شغل
ميدهند ،بهطور مثال يك مغازه ميوهفروش��ي به سرعت تبديل به
يك دفتر مشاوران امالك ميشود ،اين مس��ئله نشان ميدهد كه
شهرداريها با اصناف و اتحاديهها هماهنگ نيستند.
عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اینکه «متأسفانه معامالت
مشاوران امالك خيلي شفاف نبوده و بخشي از معامالت به صورت
قولنامهاي صورت ميگيرد كه اين مس��ئله فس��ادانگيز است» به
خانه ملت گفت :از اين رو بايد كاري كنيم دست سوداگران از بازار
مسكن كوتاه شود که اين مس��ئله نيازمند اقدام جدي و هماهنگ
شهرداريها ،اصناف و وزارت راه و شهرسازي است.
........................................................................................................................
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چانهزني چندمینباره برای گرانی لبنيات

كميسيون اصل  90نسبت به آشفتگي در تصميمگيريها و افزايش مكرر قيمت مصرفكننده شير و لبنيات
درخصوص تهديد امنيت غذايي و نارضايتي عمومي هشدار داد

حضورچشمگيرشركتهاينفتيروسيه
در سوريه در غياب شركتهاي ايراني

دو ش�ركت نفتي روس�يه ك�ه از اوايل بحران س�وريه ب�ا منعقد
كردن قراردادهايي براي اس�تخراج و اكتش�اف نف�ت در مناطق
مختلف در اين كش�ور حض�ور فعالي داش�تند ،براي گس�ترش
فعاليتهاي خود ،اقدام به تأس�يس ش�عبه در دمش�ق كردهاند.

به گزارش فارس ،دو شركت نفتي روس��يه پس از تصويب وزارت
اقتصاد و تجارت خارجي دولت سوريه ،دو شعبه در دمشق ،پايتخت
سوريه براي انجام عمليات اكتشاف ،توس��عه و توليد نفت افتتاح
كردند .شركتهاي  Mercuryو  Villadaقبل از اين مجوز نيز
قراردادهايي در زمينه نقشهبرداري ،حفاري و توليد در بخشهاي
نفت و گاز در مناطق مركزي و شرقي س��وريه منعقد كرده بودند.
افتتاح شعب اين دو شركت ،نزديك به يك ماه پس از افتتاح شعبه
شركت روسي  Technology STGدر دمشق صورت ميگيرد
و هدف آن ارائه خدمات در زمينههاي نف��ت ،گاز ،منابع معدني،
تجارت موادمعدني و شيميايي است.
شركت روسي  Gas Nafta Soyuzاولين شركتي بود كه در سال
 2013با دولت سوريه براي تحقيق در مورد نفت و گاز در مرزهاي
آبي سوريه در مديترانه ،قراردادي منعقد كرد .اين قرارداد شامل
عمليات اكتشافي در مس��احت  2/190كيلومترمربع براي مدت
 25سال بود ،سپس ش��ركت  Stroytransgasدر سال 2017
با عق��د قراردادهايي ،اكتش��اف گاز و نفت در س��واحل طرطوس
و بانياس ،عالوه ب��ر ميدان قره در حومه حم��ص و همچنين حق
استخراج فسفات از معادن الش��رقيه در پالميرا را دنبال كرد .اين
در حالي اس��ت كه ش��ركتهاي ايراني به دليل انجام پروژههايي
در خليجفارس و نيز آبهاي عميق درياي خزر ،تجربه بيش��تري
نسبت به شركتهاي روسي در عرصه حفاري و استخراج دريايي
دارند و در نتيجه ،ميتوانند نقش فعالتري نسبت به شركتهاي
روسي داشته باشند .گفتني است يكي از داليل مهم حضور فعال
شركتهاي روسي در صنعت نفت و گاز سوريه ،حضور طوالنيمدت
برخي از اين ش��ركتها در دوران قبل از بحران و نيز تالش و اراده
حاكميت روسيه براي اخذ قراردادهايي در بخشهاي سودده جهت
تحكيم نفوذ اقتصادي در سوريه اس��ت .در مجموع ،حضور فعال
شركتهاي روسي در صنعت نفت و گاز سوريه در حالي است كه
به دليل تحريمهاي اروپا و امريكا تنها شركتهاي ايراني و روسي
توان فعاليت در اين كش��ور را دارند كه در حال حاضر جاي خالي
شركتهاي ايراني بسيار مشهود است.
........................................................................................................................

اتاق اصناف :صنوف ضعيف شدهاند

سازمان مالياتي سال  ۹۹را سال كرونا بداند
ناي�ب رئي�س ات�اق اصن�اف اي�ران ب�ا بي�ان اينك�ه كس�ب و
كارها ب�ه ش�دت ضعي�ف ش�دهاند ،گف�ت :صن�وف از اس�فند
س�ال گذش�ته درگي�ر كرون�ا هس�تند و الزم اس�ت س�ازمان
ام�ور ماليات�ي ،عملك�رد امس�ال را كروناي�ي در نظ�ر بگي�رد.

جاللالدين محمدش��كريه در گفتوگ��و با مهر اظهار داش��ت:
محدوديتهاي كرونا در مناطق قرمز كشور دوباره لحاظ خواهد
ش��د كه در اين صورت تعطيلي صنوف بيش��تر از دو هفته طول
ميكشد؛ ضمن اينكه اين تعطيالت براي صنوف تبعات هم دارد،
از اين رو نظام مالياتي كشور بايد براي حمايت از صنوف تدبيري
بينديشد.
نايب رئيس اتاق اصناف ايران افزود :هنوز مطلب خاصي براي حمايت
مالياتي از صنوف اعالم نشده و الزم است از سوي دولت به سازمان امور
مالياتي تأكيد شود كه اين ايام را در محاس��بات ماليات لحاظ كنند،
به ويژه عملكرد س��ال  ۹۹را در نظر بگيرند .ش��كريه تأكيد كرد :سال
گذشته فقط اسفندماه درگير بوديم ،اما كل سال  ۹۹را درگير هستيم،
از اين رو الزم است سازمان امور مالياتي كل س��ال را كرونايي ببيند،
زيرا عالوه ب��ر تعطيليها ،قدرت خريد كاهش يافته و كس��ب و كارها
ضعيف شده است.
وي ادامه داد :همچنين تعهداتي كه صنوف س��ال گذش��ته داشتند
به امسال منتقل شده اس��ت؛ چكها به امس��ال منتقل شد و برخي
از محصوالت توليدي به توزيع نرس��يد؛ بهعنوان مثال بازار پوش��اك،
خشكبار ،طال و قنادي از اواخر سال گذشته نتوانستند به درستي كار
كنند و بسياري از كاالها روي دست فروشندهها ماند؛ تبعات اقتصادي
اين موضوع همچنان ادامه دارد.
شكريه گفت ۳ :ميليون واحد صنفي در كشور داريم كه برخي از صنوف
به صورت كامل آس��يب ديدند ،صنوف ديگر هم نتوانستند به صورت
صددرصدي كار كنند.
تسهيالت با سود تكرقمي پرداخت شود
نايب رئيس اتاق اصناف ايران در مورد پرداخت تس��هيالت به صنوف
اظهار داش��ت :اگر قرار بر پرداخت تس��هيالت باش��د ،بايد اين وام با
سودهاي تكرقمي ارائه ش��ود تا صنوف انگيزه الزم براي دريافت اين
تسهيالت را داشته باشند .شكريه گفت :تسهيالت قبلي كه به صنوف
پرداخت شد با نرخ سود  ۱۲و  ۱۶درصد بود كه اصناف استقبال چنداني
از آن نكردند ،بهگونهايكه فقط ۱۷درصد از صنوف ثبتنام و  ۶درصد
تس��هيالت را دريافت كردند .سود تس��هيالت بايد كم باشد تا صنوف
در اين اوضاع توان بازپرداخت را داش��ته باشند .نكته ديگر اينكه براي
بازپرداخت هم بايد يك دوره تنفس سه تا چهار ماهه در نظر بگيرند تا
صنوف توان خود را بازيابند.
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دولته�ا در ه�ر كش�وري تلاش ميكنند
براس�اس ظرفيت و توان خريد مصرفكننده
نهايي ،قيم�ت را تعيين كنند ت�ا موادلبني با
قيمت ارزان در دسترس همگان قرار گيرد ،اما
دولت دوازدهم مبنايي ب�راي اين مهم ندارد
و قيمتگذاري براس�اس چانهزن�ي و اعمال
نفوذ انجام ميش�ود ،بهطوريكه ساالنه شير
و فرآوردههاي لبني سه تا چهار بار با افزايش
قيم�ت مواج�ه ميش�وند و توليدكنندگان
همچنان از قیمتها و بازار ناراضی هس�تند.

هفته گذشته كميسيون اصل  90مجلس شوراي
اسالمي در پي بروز مش��كالت متعدد در زمينه
تأمين ارز و توزيع نهادههاي دامي در كشور بهويژه
كنجاله سويا در سامانه بازارگاه ،گزارشي با عنوان
«بررسي مشكالت تأمين ارز و توزيع نهادههاي
دامي» آماده و در صحن اصلي قرائت كرد .با توجه
به شرايط فعلي كشور و مش��كالت تأمين ارز و
همچنين مديريت ضعيف واردات اقالم علوفهاي
و نهادههاي دامي ،اين صنعت مهم و راهبردي با
تراكنش مالي س��االنه حدود 135هزار ميليارد
تومان با مطالبهها ،آس��يبها و تهديدات جدي
مواجه بوده كه تمامي بهرهب��رداران اين بخش
بهعنوان توليدكنندگان اوليه با آن روبهرو هستند
و در صورت ت��داوم اين روند ،بروز آس��يبهاي
اقتصادي -اجتماع��ي ب��راي توليدكنندگان و
مصرفكنندگان ،تهديد امنيت غذايي ،افزايش
قيمتها و در نهايت نارضايتي عمومي در سطح
جامعه را به دنبال خواهد داشت.
گزارش 2

اشاره گزارش كميس��یون اصل  90به مطالبات
بهرهبرداران صنعت دام و خساراتي كه اين بخش
و حلقههاي بعدي توليد از عدم دستيابي به موقع
به نهادههاي دامي متحمل ميش��وند ،نشان از
نبود هماهنگي مؤثر وزارتخانهها و سازمانهاي
دولتي در زنجيره تأمين دارد.
جزيرههاي تصميمگيري
بررسيهاي بينالمللي نيز نشان ميدهد قيمت
واحد چربي و واحد پروتئين بسيار به هم نزديك
اس��ت ،اما در ايران مبنايي براي اي��ن مهم وجود
ندارد و قيمتگذاري براس��اس چانهزني و اعمال
نفوذ انجام ميشود .متأس��فانه در زنجيره تأمين،
سياستگذاري يكساني وجود نداشته و قوانين و
مقررات با هم سازگاري ندارند؛ بهعنوان نمونه توليد
علوفه ،توليد شير ،جذب آن در كارخانجات ،توليد
محصول نهايي ،نگهداري آن در سردخانه ،توزيع در
فروشگاهها و عرضه به مصرفكننده نهايي با قيمت
مصوب در اختيار چند وزارتخانه مختلف اس��ت و
اين ناهماهنگي در ديگر دستگاههاي مرتبط نيز به
چشم ميخورد .آنگاه كه هر يك از اين دستگاهها
بدون توجه به مسائل و مشكالت توليدكنندگان
فقط با بخشينگري ،گوش��هاي از مسائل را ديده
و بهدليل ارتباط نداش��تن و همپوشاني سازماني
در اغلب موارد ،ضدتوليد و به ضرر مصرفكننده
قدم برميدارند.
نظارت ناكارآمد
در گزارش��ي كه كميس��يون اصل  90مجلس
تنظيم كرده ،آمده است :عالوهبر اين ناهماهنگي،

نظارت ناكارآمد س��ازمانهاي نظارتي از جمله
تنظيم بازار ،تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت
از مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز س��بب
شده كه آنها در پارهاي از موارد با عملكرد نادرست
خود عام��ل اصلي كمبود ش��يرخام و گراني آن
ش��وند .در حال حاضر نبود اس��تراتژي و هدف
مش��خص براي كل زنجيره به صورت يكپارچه،
تعدد دستگاههاي تصميمگير ،وجود اختالفات
چشمگير ميان سازمانهاي تصميمگير بهدليل
نب��ود اجماع درباره ه��دف و آين��ده در زنجيره
تأمين ،نداشتن اطالعات الزم از جمله آمار واقعي
توليد شير در كش��ور ،نبود اس��تاندارد و معيار
علمي براي تعيين قيمت ش��ير ،وجود رويكرد
چانهزني و اعمال نفوذ در سازمانهاي تصميمگير
براي تعيين قيمت ش��ير و نبود بانك اطالعاتي
مناسب براي تصميمگيري ،گريبان اين صنعت
را گرفته است.
بنابراين ضروري اس��ت تا س��تاد تنظي��م بازار
با كس��ب آم��ار و اطالعات دقي��ق و ب��هروز از
دستگاههاي ذيربط و ذينفعان ،بررسي اطالعات
گذش��ته و ايجاد بانك اطالعاتي با توجه به كل
زنجيره لبني و آث��ار فعاليت هر ي��ك از اجزاي
زنجيره بر ديگر بخشها و قسمتهاي آن ،نسبت
به تعيين قيمت شير اقدام كند.
بديه��ي اس��ت نداش��تن اس��تراتژي و هدف،
تصميمهاي روزمره و م��وردي ،وجود اختالف
مي��ان وزارتخانهه��ا و س��ازمانها ،بيتوجهي
وزارتخانهه��ا و دس��تگاههاي مس��ئول به كل

زنجيره و گرفتن تصميمات دورهاي و چندپاره،
بحرانيهايي ايجاد ميكند كه نتيجه آن از دست
رفتن س��رمايهگذاريهاي س��نگين و تحميل
زيانه��اي هنگفت ،بي��كاري و خس��ارتهاي
ميلياردي به س��رمايهگذاريهاي انجام شده از
سوي بخش خصوصي است.
سفره خالي از لبنيات
افزايش قيمت شير و فرآوردههاي لبني در يك
هفته اخي��ر و اع�لام چندب��اره آن از جمله اين
ناهماهنگيها است .افزايش  55درصدي قيمت
شيرخام و رش��د 40درصدي قيمت محصوالت
لبني براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار و توافق
انجام ش��ده ميان انجمن صنايع لبني ،سازمان
حمايت ،معاون امور دام و معاون بازرگاني وزارت
جهادكش��اورزي ،بخش��ي از مردم و دهكهاي
مختلف جامعه را از مصرف لبنيات بازميدارد .اين
افزايش قيمت ،سفره تعداد زيادي از خانوارهاي
ايراني را از لبنيات خالي ميكند ،بنابراين دولت
بايد تدبيري بينديشد تا همه اقشار جامعه بتوانند
از لبنيات به ميزان كافي استفاده كنند.
قیمتهای ش��یر و فرآوردههای لبنی با افزایش
اخیر در این صنعت به ش��دت رش��د یافته  ،به
طوری که انواع ماس��ت ،خامه و پنی��ر بیش از
60درصد گ��ران و از س��بد غذایی بس��یاری از
خانوار حذف ش��ده اس��ت .همچنین بررسيها
نشان ميدهد حدود  70درصد قيمت تمامشده
محصوالت پروتئيني مانند گوشت ،مرغ ،شير و
تخممرغ به قيمت نهادههاي دامي مانند كنجاله
و س��ويا وابسته اس��ت؛ در نتيجه فقدان نظارت
درست بر واردات و توزيع به موقع آنها و اعمال
نظر س��ليقهاي و اس��تفاده از رانت باعث ايجاد
انح��راف در روند تخصيص و توزي��ع نهادههاي
واردات��ي ش��ده و همي��ن موضوع ،سرمنش��أ
ش��كلگيري بازار س��ياه و موجب هدررفت ارز
دولتي تخصيص يافته به آن است.
تغيي�رات غيرش�فاف در تخصي�ص
نهادهها
اين گزارش تصريح ميكن��د« :معاونت امور دام
وزارت جهادكش��اورزي با دخالتها و تغييرات
غيرشفاف در تخصيص نهادهها مانع دسترسي
بهرهبرداران ش��امل مرغ��داران ،آبزيپروران و
كارخانج��ات خوراك دام و طيور ش��ده اس��ت،
درحاليك��ه تمام��ي مراح��ل زنجي��ره تأمين
نهادههاي دامي از ابتداي ورود به مبادي كشور
و آخري��ن مرحله يعني تحويل ب��ه بهرهبرداران
بايد از سوي وزارت جهادكش��اورزي به صورت
همهجانبه و هوش��مند اداره ش��ود .بن��ا بر اين
گزارش دولت مكلف است ،ميزان 2ميليون تن
ذرت ،جو و كنجاله بهعنوان ذخاير استراتژيك در
انبارهاي سطح كشور ذخيره كند كه اين ميزان
در شهريور  99به  69هزار تن سويا و  230هزار
تن ذرت رسيد و به نظر ميرسد عزم جدي براي
تأمين نهادههاي دام��ي و همچنين كنترل بازار
سياه از سوي دولت وجود ندارد».

یکبار دیگر کمپین «خودرو نخريد ارزان ميشود»!

در س�الهاي گذش�ته م�ردم در اعت�راض
به قيم�ت گ�ران خودروها كمپي�ن نخريدن
خ�ودرو راه انداختن�د و چند ماه�ي صنعت
خ�ودرو را بايك�وت كردن�د .در آن زمان اين
اقدام م�ردم در فضاي مجازي ب�ا واكنش تند
وزير صنعت (نعمتزاده) روبهرو ش�د .اكنون
با كاه�ش ۳۵درص�دي قيمتها در حاش�يه
بازار ،بار ديگر كمپين «خ�ودرو نخريد ،ارزان
ميش�ود» به راه افت�اده و به نظر ميرس�د با
ترفند خودروس�ازان و پيشفروش خودروها
تا دو س�ال آينده به تدريج بساط قرعهكشي
و ثبتنام براي خريد خودرو جمعآوري شود.
خودروس�ازان بمانند با انبوه�ي از خريداران
خودرو كه بايد همچنان در انتظار بنش�ينند.

اوايل امس��ال بود كه اختالف قيمت خودرو در
كارخانه و حاشيه بازار به شدت زياد بود .وزارت
صمت تصميم گرفت براي كنترل قيمتها طرح
قرعهكشي را راهاندازي كند .اكنون كه هشت ماه
از اجرايي شدن اين طرح ميگذرد ،شاهد نزديك
ش��دن قيمت خودرو به حاش��يه بازار هستيم؛
ضمن اينكه خودروس��ازان توانس��تند با همين
ترفند قرعهكش��ي محصوالتش��ان را پيشاپيش
حتي تا سال  ۱۴۰۱بفروشند و نقدينگي خوبي
جمعآوري كنند تا جايي كه مجلس نسبت به اين
اقدام يكي از خودروس��ازان انتقاد كرد و گفت با
توجه به ماههاي پاياني عمر دولت ،چرا پولهاي
جمعآوري شده پيشخور ميشود؟
البت��ه در هفتههاي اخير با كاه��ش قيمت دالر،
قيمت خ��ودرو ح��دود  ۳۵درصد ارزان ش��ده
اس��ت ،اما به نظر ميرس��د در اين مدت سرعت
افزايش قيمت در كف كارخانه بيش��تر از حاشيه
بازار بوده اس��ت .همچنین از فضای مجازی خبر
میرس��د که کمپین نخریدن خ��ودرو بار دیگر
به راه افتاده تا مردم از خری��د خودرو خودداری
کنند .اخبار رسیده از تعداد افراد ثبتنام کننده
در پیشفروشه��ای خودروس��ازان نیز حاکی
از آناس��ت که تعداد ثبتنامیه��ا کاهش یافته
و همزمان خرید و ف��روش در ب��ازار آزاد نیز کم
شده است.

در اين ميان دبير انجمن خودروسازان كه قاطعانه
اعالم كرده بود با كاهش ن��رخ ارز ،قيمت خودرو
ارزان نميشود ،اكنون از ارزاني قيمت خودرو خبر
ميدهد و معتقد است كه روش قرعهكشي به زيان
خودروسازان تمام شده است.
اين اظهارات در حالي اس��ت كه كارشناسان اين
صنعت معتقدند خودروس��ازان با قرعهكش��ي و
پيشف��روش خودروهايي كه بعض��اً هنوز خط
توليدشان به راه نيفتاده اس��ت ،توانستهاند پول
خوبي به جي��ب بزنند و ب��راي م��دت كوتاهي
نقدينگي مردم را جذب كنند.
احم��د نعمتبخ��ش در گفتوگ��و با باش��گاه
خبرنگاران جوان با اشاره به اينكه قيمت خودرو
در حاشيه بازار روند نزولي دارد و به قيمت خودرو
در كارخانه نزديك ميش��ود ،ميگويد« :نزديك
ش��دن قيمت خودرو در حاش��يه بازار به قيمت
كارخانه باعث ميشود در اجرايي شدن قرعهكشي
تجديدنظرهايي صورت گيرد».
وي با بيان اينكه روش قرعهكشي روش مناسبي
براي رس��اندن خودرو به دست مش��تري واقعي
نيست ،ميافزايد« :از اول مخالف روش قرعهكشي
بودم ،اما در كميته خ��ودرو تصميم جمعي براي

خودرو ميگيرند و با مخالفت يك نفر كاري پيش
نميرود .قبول دارم كه قيمت بازار روند كاهشي
دارد و دليل آن هم روند كاهشي قيمت دالر است.
تاكنون  ۸۰درصد شركتكنندگان در قرعهكشي
س��رمايهگذار بودند و به دنبال اي��ن بودند كه در
اين طرحها ش��ركت كرده و پس از برنده شدن،
خودروی موردنظر را فروخته و از اين رويه س��ود
زيادي ببرند».
دبير انجمن خودروسازان تأكيد ميكند« :از زماني
كه طرح قرعهكشي را به راه انداختند ،اعالم كرديم
كه اين روش ،روش درستي نيست».
نعمتبخش ميگويد« :شوراي رقابت بايد براي
كاهش قيمت خودرو در كارخانه پاسخگو باشد.
بهطور متوس��ط ارزبري خودروه��ا  ۲هزار دالر
اس��ت ،فكر كنيد ارز ۳۰هزار تومان��ي ۲۰ ،هزار
تومان ش��ود؛ يعني با يك حس��اب سرانگشتي
ارز  ۲هزار دالری  ۲۰ميليون تومان ميش��ود و
نش��ان ميدهد  ۲۰ميليون توم��ان كاهش پيدا
كرده است».
وي ميافزاي��د« :با ارزان ش��دن ارز ۲۰ ،ميليون
تومان قيمت خودرو كاهش مييابد ،اما همچنان
به دليل باال بودن قيمت مواداوليه خودروساز ضرر

ميكند ،مگر قيمت مواداوليه مانند فوالد و مس
كاهش پيدا كند و خودروس��از به سود برسد ،آن
زمان حتماً قيمت را كاهش میدهيم».
نزديك شدن به نقطه تعادل قيمتي
با عرضه و تقاضا
همچنين كارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به
اينكه اس��تقبال مردم از پيشف��روش خودروها
كاهش يافته اس��ت ،ميگويد« :س��ال گذش��ته
عرضه خودرو  ۷ه��زار و  ۵۰۰ب��ود ،درحاليكه
تقاضا براي خودرو هزار و  ۵۰۰بود ،تقريباً نصف
تقاضاي خودرو عرضه انجام ميشد و همين امر
باعث شد قيمت خودرو در كارخانه افزايش پيدا
كند .اختالف قيمت بين كارخانه و حاش��يه بازار
باعث شد قرعهكش��ي جذابيت پيدا كند و مردم
براي س��رمايهگذاري به س��مت اين روش خريد
بروند و از طرفي اين روش باعث افزايش تقاضاي
كاذب خودرو شد».
ابوالفض��ل خلخال��ي ميافزاي��د :اگ��ر عرضه
خ��ودرو به نقطه تع��ادل هزار و  ۵۰۰برس��د،
روش قرعهكش��ي حذف خواهد شد .در سال
 ۹۶توليدي خودروسازان هزار و  ۴۰۰خودرو
بود و به همين دليل در آن سال قيمت خودرو
در كارخانه و بازار يكي ب��ود و در اصل قيمت
خودرو متعادل بود .كاهش چشمگير ثبتنام
در طرحهاي فروش خ��ودرو با افزايش قيمت
مص��وب كارخانه و كاهش قيمت ب��ازار باعث
كاهش تقاضا در قرعهكشي شده و اينطور كه
مشخص است اين طرح در آيندهاي نهچندان
دور تعطيل خواهد شد.
با بررسي آمار قرعهكش��يهاي بخشنامههاي
فروش مختلف س��ايپا ،متوجه كاهش شديد
تعداد اف��راد ثبتنام��ي در اين بخش��نامهها
ميش��ويم .براي درك بهتر اي��ن موضوع آمار
چند قرعهكش��ي محص��والت س��ايپا را مرور
ميكنيم :فروش فوقالعاده مرحله اول :تعداد
كل نف��رات ، 992/277 :ف��روش فوقالعاده
مرحله دوم :تع��داد كل نف��رات،717/997 :
فروش فوقالعاده مرحله سوم :تعداد كل نفرات:
 443/010بوده است.
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