ﻧـﺎﯾﺐ رﯾﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺻـﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ:ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎ
ﻧﺼـﺐ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻻ ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ
ﻣﯽﺷﻮد
رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺰاده ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت درج ﻗﯿﻤﺖ روی ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻠﺴﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ورزﻗﺎن و ﺧﺎرواﻧﺎ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺻﺮار ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺑﺎزار ﭼﮑﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد
وی درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ

اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﭼﮑﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ دﻻﻻن ﺑﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ ،ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ و ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎزار ﺗﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮔﺮوی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ.
ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ
اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎزار را
ﺑﺮ ﻫﻢ زده و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺷﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
راﻫﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺳﻮدی از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی  :اﺧﺒﺎر ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

