وزارت ﺻﻤﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺮای
ﻓﺮوش روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻧﺪارد

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺻﻤﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺮدوام ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺷﺪن زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﺮد
را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺻﺪﯾﻒ
ﺑﯿﮏزاده در ﻣﻮرد ﻓﺮوش روﻏﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ روﻏﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت
ـﺎ
ـﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫـ
ـﯽ در ﺑﻌﻀـ
ـﻢ وﻟـ
ـﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿـ
ـﻮد را ﺗﺎﯾﯿـ
ـﻊ ﺷـ
ـﯽ ﺗﻮزﯾـ
ﻣﻠـ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش دوﺑﺎره ﮐﺎرت
ﻣﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و وزارت ﺻﻤﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮزﯾﻊ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﻓﺮوﺷﮕﺎه روﻏﻦ

داﺷﺖ؛ در ﺣﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﻣﺼﺮف ﺧﺮﯾﺪار از ﻓﺮوش ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ،
اﻣﺘﻨﺎع از ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ  ۱۲۴اﻃﻼع داده ﺷﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۲ﯾﺎ  ۳ﮐﺎرﺗﻮن روﻏﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز
دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺻﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻼف ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرت
ﻣﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺮدوام ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺷﺪن
زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﺮد را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺢ
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ از اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺪارﯾﻢ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺑﺎ  ۱۲۴ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم
ﺻﻨﻔﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ
از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﮐﺎﻻ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام وﯾﮋه« در دﻓﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻫﺮ ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد روﻏﻦ ﺳﺮﯾﻌﺎ
واﮐﻨﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن
اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﮐﺎﻻ اﻋﺰام ﺷﻮد.

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ :ﻫﺮﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﯾﮏ روﻏﻦ
ﺑﯿﮏ زاده در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،روﻏﻦ ﺧﺎم و داﻧﻪﻫﺎی

روﻏﻨﯽ ﻃﺒﻖ روال اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﻮدﺟﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای  ۶ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮآورد اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ،دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از اﻻن
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻌﻼ از اﯾﻦ  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ۴٫۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،داﻧﻪ روﻏﻨﯽ و روﻏﻦ ﺧﺎم و  ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

