ﭘﺸﺖﭘﺮده ﮔﺮاﻧﯽ ﺧﺮﻣﺎ و ﺷﮑﺮ؛ ﭘﺎی
دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ/ﺑﺮﺧﻮرد
ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ۴ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﮑﺮ ﺷﮑﺮ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺨﻠﻒ
 ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ  ۴ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﮑﺎر،
ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺒﺮ داد.

ﻋﺒﺎس ﺗﺎﺑﺶ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،درﺧﺼﻮص
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﺎزار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن،
ﺑﺨﺶ،
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺮﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎد و در ﺑﺎزار دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻ
رود.
ﮔﻼﯾﻪ از ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮاﻧﯽ ﺧﺮﻣﺎ /اﺣﺘﮑﺎر ﺧﺮﻣﺎ در

ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت
دوﻟﺘﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮرد،
در زﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ را در ﺧﻮد اﻧﺒﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﺶ اﻓﺰود:
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺰام اﺻﻨﺎف ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر /ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاری
ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻔﺮوش
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ اﺻﻨﺎف و ﺑﺴﯿﺞ اﺻﻨﺎف ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺘﮑﺎر و ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ اﺻﻨﺎف ﮔﻔﺖ :اﺻﻨﺎف ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رخ داده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ اﺻﻨﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﮔﻠﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دارا ﺑﻮدن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮای اﺻﻨﺎف
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺎ در
ﻃﻮل ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪاری را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب در ﺑﺎزار
ﺗﻌﺰﯾﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف و واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻢ از ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ،ﺿﻮاﺑﻂ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر  ۴ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺣﺘﮑﺎر و ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺷﮑﺮ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ دﻫﺨﺪا،
ﻓﺎراﺑﯽ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﮐﺎرون ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﮑﺎر ،ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ و ﻋﺪم
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ،
ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

