
پ�س از ناتواني دس�تگاه هاي نظارت�ي و اجرايي 
در تعيين قيمت خودرو در ب�ازار و نظارت بر آن، 
قيمت خودرو ط�ي يك هفته اخير ب�از هم گران 
ش�د. به طوري كه مردم با طرح اين سؤال كه چرا 
قيمت خ�ودرو در س�امانه 124درج نمي ش�ود؟ 
شفاف س�ازي در قيمت گ�ذاري و تعيين تكليف 
بازار خودرو را خواستار شد ند و بايد ديد مسئوالن 
وزارت صنعت ت�ا چه زماني به رون�د فعلي يعني 
مش�خص نبودن قيمت خودرو ادامه خواهند داد 
و چه كس�اني از اين نابس�اماني ها سود مي برند؟
يك��ي از راه هاي كنت��رل بازار اعالم رس��مي قيمت 
كاالهاست. اين موضوع هر چند در مورد معدودي از 
كاالها مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته، اما جاي 
درج قيمت خ��ودرو در بين اين كاالها خالي اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه مردم با سردرگمي زيادي در 
خريد و فروش خودرو روبه رو هستند. در حال حاضر 
فقط براي شش گروه شامل كاالهاي اساسي و مواد 
غذايي، لوازم بهداش��تي و تجهيزات پزشكي، لوازم 
خانگي، لوازم التحرير، لوازم مصرفي خودرو و مصالح 
ساختماني در س��امانه 124 قيمت درج مي شود كه 
البته برخي از قيمت ها نيز مربوط به س��ال هاي قبل 
هستند و اين سامانه محصوالت ديگر مانند خودرو را 
در بر نمي گيرد.  يكي از بازارهاي نابسامان، همين بازار 
خودرو است و اعالم قيمت براي خودروهاي توليدي، 
خريداران و فروش��ندگان را از بالتكليفي در خواهد 
آورد. در چنين شرايطي بعد از چند هفته كشمكش 
بين خودروسازان، وزارت صنعت و شوراي رقابت در 
نهايت آنچه عايد مردم شد برپايي التاري قرعه كشي 
خريد خودرو بود كه نه تنها بازار را كنترل نكرد بلكه 
بخشي از تقاضاي خاموش براي خريد خودرو را نيز 
بيدار و افراد بيش��تري را به خريد خ��ودرو و امتحان 

شانس خود در قرعه كشي ترغيب كرد. 
22ارديبهشت ماه رضا ش��يوا، رئيس شوراي رقابت 
از افزايش متوس��ط 10 درصدي قيمت محصوالت 
ايران خودرو و رش��د متوس��ط 23 درصدي قيمت 
محصوالت س��ايپا خبر داد و قرار شد، قيمت جديد 
محصوالت اين دو گروه خودروسازي فرداي آن روز 
يعني 23 ارديبهشت ماه اعالم ش��ود، اما با گذشت 
حدود 1/5 ماه از موعد تعيين شده، هنوز به جز تعداد 
كمي از خودروها كه در فروش فوق العاده عرضه شدند، 
قيمت ساير خودروها اعالم نشده و ظاهراً كشمكش 

بر س��ر اعالم نرخ ها ادام��ه دارد تا آنجا كه جلس��ات 
خودروسازان، سازمان حمايت و شوراي رقابت براي 
بازنگري در دس��تورالعمل قيمتگذاري خودرو ادامه 
دارد. اين موضوع م��ردم و بازار را همچنان بالتكليف 
نگه داش��ته و س��ير نزولي قيمت هاي بازار نيز حاال 

صعودي شده است. 
در اين ميان با تشديد تنش در بازارهاي ديگر از جمله 
بازار لوازم خانگ��ي، وزارت صنعت توليدكنندگان را 
مجبور به درج قيمت محصوالتش��ان روي س��امانه 
124 كرد كه البته با وجود برخي ايرادات، اقدام خوبي 

است و مردم را تا حدي نسبت به نرخ لوازم خانگي آگاه 
مي كند. حال اين سؤال مطرح اس��ت كه با توجه به 
آشفتگي زياد بازار خودرو و نابساماني در اين بازار چرا 
قيمت خودرو در سامانه 124 درج نمي شود؟ اقدامي 
جديدي نيست و اگر به سامانه قديمي 124 مراجعه 
كنيم هنوز هم عنوان خودرو را در سرفصل قيمت ها 
مشاهده مي كنيم، به اين دليل كه در سال هاي قبل 

قيمت خودرو روي اين سامانه درج مي شد. 
  مبنايي براي تعيين قيمت بازار وجود ندارد

اعالم نكردن قيمت رس��مي خودروها باعث شده تا 

مبناي مشخصي براي تعيين قيمت ها در بازار وجود 
نداشته باشد و در حال حاضر نرخ خودروها به صورت 
سليقه اي تعيين مي شود. در عين حال نبود چشم انداز 
مشخص در مورد وضعيت توليد و قيمت خودروسازان 
و همچنين نبود نظارت بر بازار عاملي براي توقف سير 
نزولي قيمت خ��ودرو بوده و قيمت ه��ا در بازار روند 
صعودي به خود گرفته است. برخالف انتظار مسئوالن، 
حذف قيمت از آگهي هاي مجازي نيز نتوانست بازار را 
سرو سامان دهد، ضمن اينكه برافزايش قيمت ها نيز با 
نام )توافقي( دامن زده است. با توجه به اينكه هيچ پايه 
قيمتي براي خودروها وجود ندارد، هركسي به دلخواه 
خود قيمت را تعيين مي كند و وقتي مي بينند نرخ ارز 
رو به باالست قيمت خودرو را باال مي برند. به عبارت 
ديگر وقتي قيمت ها در بازار نوسان دارد، فروشندگان 
آرامش ندارند و مصرف كننده نيز براي خريد خودرو 

سردرگم خواهد بود. 
   دود دعواي قيمت گذاري در چش�م مردم و 

قطعه سازان
هم اكنون مصرف كنندگان در حالي با ابهام در مورد 
قيمت خودرو و وضعي��ت بازار روبه رو هس��تند كه 
كشمكش دولتي ها و خودروسازان بر سر قيمتگذاري 
خودرو عالوه بر متضرر كردن مردم، ضرر قطعه سازان 
را نيز به همراه دارد.  فعاالن صنعت قطعه معتقدند، 
عواقب دعوايي كه بين دولتي ها از جمله شوراي رقابت، 
سازمان حمايت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت 
قطعه سازي مي رسد، در حالي كه ما بخش خصوصي 
هستيم نه سياستگذاريم و نه تأثيري در سياست هاي 
كالن داريم بلكه تأثيرپذير هس��تيم. وقتي دولتي ها 
و حتي خودروس��ازان با هم دعوا مي كنند زيانش به 
قطعه سازان مي رسد، به همين دليل درخواست ما از 
سرپرست وزارت صنعت و مديران عامل ايران خودرو 
و س��ايپا اين اس��ت ما را در دعواهاي دولتي دخيل 
نكنند.  در ه��ر حال مهم ترين موض��وع در مديريت 
بازارهاي اقتصادي، شفافيت در عرضه و تقاضا و قيمت 
محصوالت است كه تا به اينجا در مورد قيمتگذاري 
خودرو اتفاق نيفتاده و مشتريان بازار خودرو همچنان 
منتظر كنترل ب��ازار و حذف دالالن هس��تند. قطعاً 
مهم تري��ن راه براي تحقق اين مس��ئله اعالم قيمت 
خودروها در س��امانه 124خواهد بود ك��ه بايد ديد 
مسئوالن وزارت صنعت به اين مطالبه عمومي مردم 

پاسخ مثبت مي دهند يا خير. 
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قیمت خودرو با سلیقه دالر!
چرا قيمت خودرو در سامانه 124 درج نمي شود؟

  گزارش  یک

 تشكیل 340 هزار پرونده تخلف گران فروشي 
در سال گذشته

در حال�ي ك�ه اي�ن روزها ب�ا چ�راغ س�بز س�ازمان حماي�ت انواع 
موادغذاي�ي و بهداش�تي ب�ا افزاي�ش قيمت مواج�ه ش�ده اند، اين 
س�ازمان در پاس�خ به مطالبه م�ردم براي مب�ارزه با گران فروش�ي، 
اع�ام ك�رده اس�ت س�ازمان حماي�ت ب�ا گران فروش�ي مب�ارزه 
مي كن�د، ام�ا در م�ورد گران�ي نمي توان�د پاس�خگو باش�د. 
در هفته هاي اخي��ر قيمت ان��واع موادغذايي و مصرفي م��ردم با افزايش 
قيمت مواجه شده  است؛ از مرغ و تخم مرغ گرفته تا روغن، لبنيات و انواع 
كنس��رو همگي حدود 30تا 50درصد گران ش��ده اند. خبر هاي رسيده از 
بازار حاكي از آن است كه ابتدا فرمان گراني از س��وي سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان صادر شده و توزيع كنندگان با هماهنگي توليدكنندگان 
به قيمت هاي اعالمي س��ازمان حمايت چند درصد نيز اضافه كرده اند. در 
اين ميان مردم انتظار بازرسي و نظارت بر قيمت كاالها را از سازمان حمايت 
و تعزيرات دارند، در حالي كه سازمان هاي نظارتي خود را كنار كشيده اند و 
در پاسخ به مطالبه مردم، طفره رفته و با كلمات بازي مي كنند. روزگذشته، 
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت با بيان اينكه بخشي 
از آنچه كه مردم از آن به عنوان گران فروشي ياد مي كنند، مربوط به گراني 
و كوچك شدن سفره مردم است، گفت: س��ازمان حمايت با گران فروشي 

مبارزه مي كند، اما در مورد گراني نمي تواند پاسخگو باشد. 
كاربران سامانه فارس من با ثبت س��وژه »برخورد جدي با گران فروشي« 
خواس��تار رس��يدگي مس��ئوالن مربوطه به اين موض��وع و جلوگيري از 
گران فروشي انواع كاال و خدمات شدند، دراين خصوص سيدجواد احمدي، 
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان در گفت وگو با فارس گفت: سازمان حمايت مصرفكنندگان 
و توليدكنندگان براي مبارزه و مقابله با گران فروش��ي از ظرفيت 2 هزار و 

500 بازرس اين سازمان در سطح كل كشور بهره مي گيرد. 
وي با اش��اره به وجود 4ميليون واحد صنفي، صنعتي و توليدي در سطح 
كشور بيان داشت: با توجه به تعداد محدود بازرسان صنفي در سطح كشور 
براي جلوگيري از مباحث مربوط به گران فروشي عملكرد سازمان حمايت 

شكايت محور است. 
احمدي اظهار داش��ت: عملكرد اين س��ازمان به اين صورت اس��ت كه در 
صورت اعالم گزارش گران فروشي توسط مردم و ثبت شكايت در سامانه يا 
تلفن 124، بالفاصله موضوع در كوتاه ترين زمان توسط بازرسان سازمان 
پيگيري و رسيدگي مي شود و نتيجه بازرسي نيز به فرد شاكي و به عبارتي 

گزارش دهنده اطالع داده مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه عالوه بر اين موضوع بازرس��ي  هاي دوره اي توس��ط 
سازمان نيز انجام مي شود،  گفت: در سال گذش��ته در مجموع 4 ميليون 

بازرسي در سطح بنگاه هاي كشور توسط همين تعداد بازرس انجام شد. 
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان اظهار داشت: در نتيجه اين بازرسي ها 340 هزار پرونده 
تخلف گران فروشي تشكيل و اين پرونده ها به سازمان تعزيرات منتقل شده 
است.  احمدي با بيان اينكه برخورد با تخلفات گران فروشي و ساير تخلفات 
به صورت قانوني در حوزه تعزيرات انجام مي ش��ود، بيان داش��ت: هر نوع 
گران فروشي كه به دنبال شكايت مردمي يا در بازرسي ها توسط بازرسان 
سازمان حمايت و وزارت صنعت محرز شود، گزارش آن به تعزيرات ارسال 

و در آنجا با متخلفان مطابق قانون برخورد مي شود. 
وي با بيان اينكه بخش��ي از آنچه كه ممكن اس��ت م��ردم از آن با عنوان 
گران فروشي ياد كنند، مربوط به كاهش قدرت خريد مردم و كوچك شدن 
سفره هاي مردم و به عبارتي همان گراني است، گفت: اين موضوع مربوط 
به بخش هاي كالن اقتصادي جامعه است و متولي مربوطه نيز بايد در باره 

آن به مردم توضيح دهد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

7507019920نفتپارس
132101200تأمينسرمايهاميد

264802410سبحاندارو
170801310معدنيوصنعتيگلگهر

401703490كشتيرانيجمهورياسالميايران
552102330فراوردههاينسوزايران
11340540سرمايهگذاريمسكن

485102310رينگسازيمشهد
37489017850گروهصنعتيملي)هلدينگ

789703760سيمانبهبهان
760303620سرمايهگذاريشفادارو

676303220كالسيمين
353001680البراتوارداروسازيدكترعبيدي

1742108290پتروشيمينوري
1153705490رادياتورايران

11980570سرمايهگذاريپرديس
283801350فوالدآلياژيايران

273301300مليصنايعمسايران
18090860بانككارآفرين

14940710گروهبهمن
481902290توسعهمعادنرويايران

18520880سيمانشمال
877604170شيرپاستوريزهپگاهخراسان

543102580فوالداميركبيركاشان
482102290پاكسان

15160720سيماندورود
1314306250سيماناصفهان

787903750نيروترانس
19590930معدنيوصنعتيگلگهر
17910850گروهصنايعبهشهرايران

16860800سرمايهگذاريتوسعهملي
381501810پااليشنفتتبريز

379401800كشتيرانيجمهورياسالميايران
16020760ليزينگصنعتومعدن

210801000پااليشنفتتهران
406901930آسانپرداختپرشين

328901560فرآوريموادمعدنيايران
217201030صنايعپتروشيميخليجفارس

229901090پااليشنفتاصفهان
17300820سرمايهگذاريسپه

358701700سيمانغرب
16880800زامياد

270201280سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
316801500سيمانخزر

245001160سرمايهگذاريشاهد
236601120سرمايهگذاريتأميناجتماعي

20070950سرمايهگذاريصنعتنفت
883704200پليپروپيلنجم-جمپيلن

598602850صنايعالستيكيسهند
309001470نفتسپاهان

559302660صنايعكاغذسازيكاوه
19710930سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

14010660بانكپاسارگاد
280301330همكارانسيستم

14860700فوالدمباركهاصفهان
9980470بينالملليتوسعهساختمان

312701480سبحاندارو
12980610توسعهشهريتوسگستر

413501960سيماناروميه
12790600سرمايهگذاريسايپا

514202440صنايعشيمياييفارس
241201140تأمينسرمايهلوتوسپارسيان

6250290گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
17060810كاشيوسراميكحافظ

1205905740داروسازيفارابي
418001990پمپسازيايران

14960710سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
3690170ايرانخودرو

16330770توسعهمعادنوفلزات
12420590گروهستوسعهصنعتيايران

317101510تراكتورسازيايران
389701850سيمرغ

377001790فوالدخوزستان

استان اصفهان به عنوان اولین استان آبرسانى هوشمند کشورمعرفى شد 


