ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮپ
را ﺑـﻪ ﻣﯿـﺪان دوﻟـﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧـﺪ/
در اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود:
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و وزن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارد .ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود:
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و وزن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد زدهاﻧﺪ ،ﺑﺎزﻧﺪه ﺻﺎدرات ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،زﯾﺎن ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺳﻮدﺑﺮی ﺳﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻗﻢ زدﻧﺪ .اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﺑــــــﻪ
ﺧــﺎﻃــــــﺮ ﺗﺤـــﺮﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی
دارد .ﺑﺪون ﺷﮏ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮپ را ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان دوﻟﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺒﺮی از ارز ﻧﯿﻤﺎ و ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﮔﺮان
ﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺰد .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ
از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻏﻼت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ
ﻣﻮاردی ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آن ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ  ۲و ۳
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ از وزن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ
اﺟﺤﺎفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺪﻟﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.

ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﻮف ﺗﻘﻠﺐ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی دارد؛ ﺗﻘﻠﺐ
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،دارو و اﻣﺜﺎل آن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﺳﺎس
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ

ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺎر در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ،
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و راﺿﯽ
ﻧﺒﻮدن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺗﻘﻠﺐ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺶ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮد ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻟﺨﻮاه را
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ
ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﻮف و ﺗﻌﺰﯾﺮات
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻠﺐ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت و
ﻋﻮاﻣﻞ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق و ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﻠﮑﻪ
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﻣﻌﻀﻠﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
دارد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

