ﻣﻬﻠـﺖ ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪای دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ  ۴ﻫﺰار اﻣﻮال
ﺗــﻮﻗﯿﻔﯽ در اﻧﺒﺎرﻫــﺎی اﻣــﻮال
ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺎرﮐﯽ اﻣﺮوز در ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده از اﻧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال
ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ زﻧﺠﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪات رﺋﯿﺲ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﻮال ﻧﮕﻬﺪاریﺷﺪه در اﻧﺒﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ،ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( و ﮔﻤﺮکﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در
ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ در اﻧﺒﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎل  93ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺘﺎد ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال
ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﺘﺎد اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل و اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺎرﮐﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ،ﺷﮑﺮ و آرد اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﮕﻬﺪاری  15ﺗﻦ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ 10 ،ﺗﻦ ﺷﮑﺮ و  14460ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آرد در اﯾﻦ
اﻧﺒﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺼﻮر درﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزار
را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.
رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻧﮕﻬﺪاریﺷﺪه دراﯾﻦ
ﮐﺮد :ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن

زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﻧﺒﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ
اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮکﻓﻌﻠﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد اﺷﮑﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﻧﮕﺎه
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی زﻧﺠﺎن در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وی را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی
ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﮐﺜﺮ
ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺎرﮐﯽ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از 4ﻫﺰار اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ
در اﯾﻦ اﻧﺒﺎری ﺳﺘﺎد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال
ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺷﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ اﻣﻮال اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

