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 احتکار

 ،كندیاد می ارزش اجتماعیآن به نام  و از باشدتعریف شده كه مورد توجه و احترام می یهایدر هر جامعه، متناسب با آن ارزش

 ،هاترین آنكه از مهممسائل و معضالتی  را به همراه دارد ،باشند و عدم رعایت آنمی هاآن رعایت به موظف مردم بطوری كه عموم

شهروندان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای تأمين مایحتاج مصرفی استفاده از كاال و خدمات است.  مسائل اقتصادیو  هاآسيب

تخلفات اقتصادی نوعاً به .تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاندها میگونه اخالل در توليد و توزیع آن؛ از این رو هرمی باشد

اخالل  گيرد. این تخلفات عالوه بر اینکه رقابت را دچاركنندگان انجام می منظور كسب سود بيشتر توسط توليد كنندگان و عرضه

كنند كه حتی ی از این تخلفات به صورتی كم اهميت جلوه میخبر د.نماینرا نيز تضييع می كنندهطور مستقيم حقوق مصرف كنند، بهمی

فروش اجباری همراه »، «عدم صدور فاكتور»توان به اند. از جملۀ این تخلفات میتبدیل به عرف تجاری در داد و ستدهای عمومی شده

مانع تخلفات بزرگتری توان میو ... اشاره كرد كه با دقت وتوجه به این تخلفات،  «تبليغات خالف واقع»، «عدم درج قيمت»، «با جایزه

 . شد «گرانفروشی»و «احتکار »چون 

امری پر سابقه و یک  ،این پدیده .است احتکارمواجه نماید،  یجد یهاكشورمان را با چالشتصادقتوانسته ا هموضوعات مهم كی از یک

نامشروع بوده های كسب درآمد و سود از روشاست و نيز  برخاسته از حرص و آزمندی انسانكه ست  دشواری بزرگ اجتماعی

است. احتکار در واقع نوعی كاهش و یا متوقف كردن جریان توزیع كاال توسط عده ای از افراد جامعه با توجه اسالم آن را منع نموده كه 

باشدكه می ه منظور باال بردن قيمت و درآمد حاصل از افزایش قيمت كاالبه وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده ی خریداران، ب

 گردد. و افزایش صعودی قيمت ها میتنگ شدن معيشت مردم  ،كمبود كاالسرانجام موجب 

زیرا مالک كاال به موجب حق فردی خود می تواند  ،احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بين حقوق فرد و حقوق جامعه است

كند كه مالک از تصرفاتی كه موجب خواهد تصرف كند ولی از سوی دیگر حفظ حقوق جامعه ایجاب میمیدر مال خود به هرگونه 

كه این حق با مالکيت بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی  چرا كه حق زیان رساندن به مردم است خودداری كند.

محدود و  ،الزم است بر حقوق فردی دانست وحقوق اجتماعی تعارض پيدا كند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم 

دارد و طبيعی است كه حق جامعه بر حق مالک كاال حاكميت پيدا  یكنترل گردد. این مالک ترجيح در مورد احتکار مصداق روشن

 .كندم محتکر را وادار به فروش كاال میكند به همين جهت حاكمی

ها، كه انگيزه مردم عادی دیگریو  محتکران اقتصادییکی  ؛شوندوارد می دو گروه از كنشگران اجتماعی« احتکار» در رفتار

این رفتار را به مثابه یک تاكتيک اقتصادی  از یک سو .ها را از یکدیگر تميز دادو باید آن شان متفاوت استها و رفتارهایروش

های سياسی، تحریم، جنگ، بحرانمانند: ـ  شود،سياسی ظاهر میو شرایط سختی در پهنه اجتماعینظير  زمانی كه سوداگرانه داریم؛ 

شمارند تا ت را غنميت میكنند و فرصها استفاده میهميشه افرادی هستند كه از این مصيبت ـ های اقتصادیهای طبيعی یا بحرانمصيبت

 با سوداگری، احتکار كاالها و دستکاری در بازار سودهای كالن به جيب بزنند. 
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داشتن ها این نيست كه با تغيير چرخه كاالها و نگهشود كه هدف آناحتکار در عين حال در نزد مردم عادی نيز دیده می، از دیگر سو

ها بار دیگر دست به فروش زده و سودی از این راه به دست بياورند، بلکه فقط به فکر آن هستند كه كاالهای مورد نياز خود را برای آن

ارزیابی  در مخالفت با مدنيتمدت بسيار زیادی حفظ كنند والبته این حركت نيز به اقتصاد و به جامعه ضربه زده و آن را نيز باید 

 .كننددوی این حركات با باالرفتن توسعه سياسی و اجتماعی در جامعه كاهش پيدا میكرد. هر 

گيری می باشد كه موجب شکل شناخت موضوع و شناسایی عواملیدر مواجهه با یک مسئله، یکی از مهم ترین امور از این رو، 

مهمترین گيری آن از احتکار و عوامل مؤثر در شکل  یکی از مشکالت اجتماعی، شناختعنوان احتکار به مسئله گردند. در مورد  آن می

نيازمند شناخت احتکار و عوامل  رعوامل در حل این معضل اجتماعی می باشد. سياست گذار اجتماعی برای كاهش آثار منفی احتکا

 كمک كند. ها و ثبات و امنيت عرضه كاال در جامعه باشد تا بهتر بتواند به كنترل قيمت می بندی آنها رتبهبر مؤثر 

توان از سویی زمينه كاهش آسيب به نظام توليد داخلی و حمایت از توليدكننده را فـراهم گيری احتکار می دالیل و علل شکل شناخت با 

اعتماد افزایش موجب این امر خود  .وسيله كنترل قيمت كاالهای اساسی، موجب بهبود رفاه آحاد مردم شد نمـود و از سوی دیگر به

 خواهد داد.را افزایش  سرمایه اجتماعیو افزایش در اعتماد خود  عمومی
 

 علل شکل گيری احتکار

 از مهمترین علل شکل گيری احتکار می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 كاهش توليد و عدم موازنه عرضه و تقاضا: كاهش توليد و عدم تعادل نسبت عرضه و تقاضا در رابطه با كاالهای مصرفی، به -

گردد كه محتکرین یکی از عوامل ایجاد كننده احتکار است. افزایش تقاضا نسبت به عرضه موجب می ه كاالهای اساسیژوی

ها را باال برده و با انبار نمودن غير ضروری كاال و یا عدم عرضه آن، موجبات باال بردن قيمت را فراهم آورند. در این قيمت

كاالها به ميزان بيش از نياز خود و انبارنمودن آن نموده و خود عاملی در جهت تشدید حالت مصرف كنندگان نيزاقدام به تهيه 

 . گردندعملکرد محتکرین می

فقدان سيستم هماهنگ و صحيح توزیع : وجود یک سيستم صحيح توزیع و نظارت دقيق بر آن ، توأم با تسهيل امکانات توزیع  -

ریزی، از كمبودهای  عرضه است، تا ضمن تأثير و مساعدت در امر برنامه عامل مثبت و موثری در جهت ایجاد تعادل در بخش

 . ساختگی ناشی از احتکار نيزممانعت به عمل آورد

ها و محتکرین نسبت به انباشتن كاالها، اعم از مواد اوليه كه برای  گردد كه دالالن و واسطهختالل در سيستم توزیع، موجب میا

نيز كاالهای توليد شده اقدام نموده و با ایجاد كمبودهای مصنوعی به افزایش هزینه توليد و  ساختن كاالها مورد نياز است و

 .قيمت كاالها دست زنند و كاالهای مورد احتکار خود را به چندین برابر قيمت به فروش رسانند

های مناسب و انتظار برای فرصت سودجویی و منفعت طلبی : گروهی از محتکرین به انگيزه ایجاد بازار سياه و نایاب كردن كاال -

 .باشند و به این وسيله صرفًا به دنبال ثروت اندوزی وتأمين منافع اقتصادی خود هستند برای فروش كاال به قيمت گزاف می
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عدم آگاهی كسبه از مقررات: یکی از مشکالت عمده و اساسی كه از دیرباز به دليل ضعف سازماندهی اصناف هميشه مطرح  -

گاهی اصناف از مقررات و قوانين تجاری است. بر همين اساس بسياری از اصناف مرتکب اعمال خالف مقررات است، عدم آ

 .شوند كه بعضاً به دليل عدم آشنایی با مقررات استعرضه و فروش كاال می

ر جامعه جستجو فرهنگ جامعه: ریشه بسياری از مفاسد اجتماعی از جمله احتکار و گرانفروشی را بایستی در فرهنگ حاكم ب -

كه فرهنگ كرد. اثر اعتقادات دینی و اتکاء به مبانی معنوی در پيشگيری از وقوع اینگونه تخلفات غيرقابل انکار است. هنگامی

افراد دست به  شود و برای رسيدن به این اهداف،جامعه حاكم شد، اهداف مادی، هدف نهایی یک جامعه می یک مصرفی بر

 .انجام هرعملی خواهند زد

 پيامد های منفی احتکار در جامعه

 

 نقش ارزشمند مشاركت و تعامل نهادها دركاهش آثار مخرب احتکار    

تواند اقدامات موفقيت ها هيچ سازمانی به تنهایی نمیای است كه در زمينه كاهش و مقابله با آنهای اجتماعی به گونهاهميت آسيب

اقتصادی   -های مردم نهاد از جمله راهکارهای كاهش مشکالت اجتماعیها، نهادها، تشکلآميزی انجام دهد؛ بنابراین مشاركت سازمان

تواند ها میسازمانتعامل اهتمام و ، برای تحقق چنين چارچوبی های وارده بر شهر و شهروندان، بویژه جوانان )آینده سازان( است.و آسيب

ای توسعه یافته، ای به داشتن جامعه،كمک بایستهاسالمی-ایرانیجهت دهی به گسترش و نهادینه شدن فرهنگ اصيل ضمن 

 سالم و با نشاط نماید. 

از  یاريبسزیرا  كند.یم نيتضمجامعه از تخلف را در  یريشگيپ نهيزمهای فرهنگی و بایستهمقررات  ،نيره قواندربا یبخشآگاهی 

 اريبه صورت شفاف در اخت نياست قوان ازيو ناقتصادی بوده  -و مقررات صنفی از جهل به قانون  یشو گسترش آن ناآمده  شيتخلفات پ

تواند، می های زندگیآشنایی مردم با مهارتتا بتوان نسبت به كاهش و خنثی سازی تخلفات گام برداشت.  رديقرار گآحاد جامعه 

توان شدن سبک زندگی سالم، میو فراگير جتماعی موجبات سالم سازی فضای كسب وكار و در نهایت كاهش تخلفات را رقم زده و با ا

 های اجتماعی اقدام نمود.  در جهت كاهش هزینه

اریباال رفتن آمار بيک

افزایش نرخ كاال و 
برور تورم

از بين رفتن توان 
خرید مردم

ایجاد اختالل در نظام 
توليد توزیع ثروت

كاهش كيفيت در 
توليد 

بروز بحران در نظام 
اقتصادی

كاهش توليد و از بين 
رفتن سرمایه گذاری

ورشکستگی توليد 
كنندگان و  
فروشندگان 

ایجاد اختالل در نظام 
توزیع و ارائه كاال
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و برای شود می وارد جامعه پيکره و مردم بر است كه ناپذیری جبران و مخرب تبعات و آثار دارای احتکارگيری معضل شکل

باشد. زیرا در ها، نهادهای دولتی و غير دولتی میاقتصادی این پدیده شوم مستلزم حضور فعال سازمان –پيشگيری از  مسائل اجتماعی 

، مشاركت های عمومیباالبردن سطح آگاهیو سپس به  ،ایجاد محيط مساعد برای رشد فضایل اخالقیبيان هر نوع اقدامی باید  ابتدا به 

 اه و آسایش مردم تاكيد داشت.رفنين ایجاد اقتصاد صحيح مبتنی بر مردم، همچ

 عبارتند از : ،مخرب احتکار را مهار نماید رتواند آثامی از جمله راهکارهایی كه  

 معضل احتکار   عوارض و و نيز تبعاتاز فعاليت اقتصادی سالم و كسب معاش حالل  افزایش آگاهی آحاد جامعه -

 سالم سازی فضای كسب و كار برای با اطالع رسانی در خصوص مقابله با پدیده احتکار  جلب مشاركت گسترده مردم  -

 به فعاليت اقتصادی قانونمند تشویق كسبه  -

 احتکار و نظارت بر سيستم توزیع كارآمدبرقراری  -

 اعتدال گرایی  فرهنگ سازی به جهت و زندگی سبک اصالح -

 تثبيت قيمتها و تشویق در جهت صرفه جویی و اطمينان از  نزدیک كردن درآمد مصرف كنندگان -

و ذكر عواقب دنيوی و اخروی پایمال كردن حفظ حقوق همدیگر، پایبندی به احکام اسالمی  دعوت مردم به جهت -

 حق الناس 

به جهت دست اندركاران و مجریان اقتصادی و نيز همياری همه جانبه با مسئوالن دعوت مردم به همکاری با   -

 بارزه با پدیده احتکار  م

 مند و ادواری، مقتدر، نظامبازرسی منظم، نرم فرهنگی كنترل و نظارت از گيریبهره   -

  های دینی و در چارچوب وظایف صنفیآموزهدر جهت ارائه خدمات با تکيه برتشویق تجار و فعالين اقتصادی   -

 آحاد مردم  های فرهنگی در ارزشو اقتصادی  -توسعه معنویت، فضایل اخالقی -

بردن سطح متنوع و آموزنده در راستای باال  هایهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامهدر فعاليتها مشاركت دستگاه -

 و نيز صيانت از كانون خانواده و جامعه آگاهی مردم

 

 احتکار قانونی مجازات

 :قانون نظام صنفی 60اده طبق مشود.  از مصادیق تخلف صنفی محسوب می احتکار

 اضرار یا فروشیگران قصد به آن عرضه از امتناع و صالحذی مراجعتشخيص با عمده صورت به كاال احتکار: عبارت است از نگهداری

 .ربطذی قانونی مراجع سایر یا بازرگانی وزارت ازطرف عرضه ضرورتاعالم از پس جامعه به

 است زیر شرحبه سال هر درطول تکرار دفعات به عنایت با احتکار، جریمه: 
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 كاالهای روز قيمت( %۷۰)درصدهفتاد معادل نقدی جریمه و شده احتکار كاالهای كل فروش و عرضه به محتکر الزام ـ اول مرتبه

 شده احتکار

 شده احتکار الهایكا روز قيمت برابر سه معادل نقدی جریمه و شده احتکار كاالهای كل فروش و عرضه به محتکر الزام ـ دوم مرتبه

 ماهیک مدت به كسب محل تعطيلی و صنفی متخلف عنوانبه كسب محل سردر بر تابلو یا پارچه نصب و

 احتکار االهایك روز قيمت برابر هفت معادل نقدی جریمه و شده احتکار كاالهای كل فروش و عرضه به محتکر الزام ـ سوم مرتبه

 ماهسه مدت به كسب محل تعطيلی و صنفی متخلف عنوانبه كسب محل در سر بر تابلو یا پارچه نصب و شده

 فروشانی خرده و عمده كنندگانتوزیع و توليدكنندگان توسط همربوط اتحادیه به ماهيانه صورت به كاال موجودی اعالم عدم ـ۱تبصره

 ضروری نظارت كميسيون كه ییكاالها مورد در صرفاً كنندمی نگهداری دیگری محل هر یا انبار در عمده صورتبه را خود كاالهای كه

 .شودمی رفتار مربوط مقررات برابر متخلفان با و شودمی محسوب تخلف بدهد تشخيص

 باشد كاال احتکار یا اختفاء محل به ورود ضرورت و گزارش صحت از حاكی قرائنی كهصورتی در تخلف كشف برای ـ۲تبصره

 و قانونی مقررات رعایت با حکومتی تعزیرات سازمان شعب مورد، حسب ماده، این( ۱)تبصره موضوع موجودی اعالم عدم درصورت

 انتظامی نيروی و كندمی صادر را شده یاد محل به ورود اجازه شهرستان، حکومتی تعزیرات اداره رئيس یا استان كل مدیر نظارت تحت

 .۱است حکومتی تعزیرات سازمان شعب احکام اجرای و ابالغ دستور اجرای به موظف
 

 مردمی شکوائيه ثبت یا گزارش اعالم طریقه

 را صنفی واحدهای تخلف توانيدمی شيوهبه دو كه . است حکومتی تعزیرات سازمان سایت از مستقيم یاستفاده اعالم، روشِ بهترین

 مشخصات وليه،ا اطالعات از سری یک كردن پر و شکوائيه ثبت قسمت به شدن وارد با. است شکوائيه ثبت اول روش. نمایيد گزارش

 كد یک پایان در و كنيدمی مطرح را خود شکایت یخالصه ،(است متخلف واحد منظور) متهم مشخصات شاكی، عنوان به خودتان

 .باشيد گيرآنپي و آگاه تانشکایت به رسيدگی فرآیندِ به نسبت توانيدمی كد این با. كرد خواهيد دریافت پيگيری

 اما شویدمی شکایات به گوییپاسخ و ثبت جامع یسامانه قسمت وارد سازمان، سایت اصلی یصفحه به ورود از پس دوم، روش در

  .كنيدمی ثبت را اوليه اطالعات سری یک قبلی قسمت مانند و شویدمی مردمی گزارشات یگزینه وارد شکوائيه ثبت جایبه
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