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رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎنﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۹۳ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن در
ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن
آزادﭘﺰ ﺷﻮﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﻧﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ۱۲درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ

ﮐﺮﻣﯽ -رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎنﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی -در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ آرد را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
رﻗﺎﺑﺘﯽ درﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ
ﮔﻨﺪم آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۹۳ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن در ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ۲۰
درﺻﺪ از ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن آزادﭘﺰ ﺷﻮﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﻧﺎنﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ۱۲درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻗﻄﻊ

ﺷﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎراﻧﻪ  ۵درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﺮ آزادﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺰ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  ۳۰درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ  ۱۰درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ارﺳﺎل ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دارد و آن را اﺟﺮا
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد،
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن از روش ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻮق ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۹۴ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ از ﻧﺎن
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﺸﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮﻣﯽ اﻓﺰود :ﺗﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺣﺠﯿﻢ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻧﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻮن در ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از
ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دور رﯾﺰ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺖ و ﺗﺨﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

از اﯾﻦ ﻧﺎن

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ آرد واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺰ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ
آرد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ واﺣﺪﻫﺎ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻼﻧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺷﻮد و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ روی ﮐﺎﻋﺬ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎنﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺮخ
آرد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد راﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.

