رﯾﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻧﺎنﻫـﺎی ﻓـﺎﻧﺘﺰی:
ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﺎﻧﻮاﯾـﺎن ﻧـﺮخ ﻣﺼـﻮب
را رﻋـﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ /ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب
ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه داده ﺷﻮد

رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎنﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن در ﺟﯿﺐ واﺳﻄﻪﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮود
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم وارﯾﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی
ﮐﺎرت ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻨﺪم را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن از
ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ آرد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭼﻮن
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۶۵و  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫﺎ و ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻓﺰود :در ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﺮخ

ﻣﺼﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار وارد ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ آزاد ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎددانﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دادن
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دادن
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ از
اﯾﻦرو ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دادن ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺎن ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را از واﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎن ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ آرد و
ﻧﺎن ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۷۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﺎن و آرد
ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ در ﺟﯿﺐ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن
ﻣﯽرود و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از آن ﻋﺎﯾﺪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺨﺖ
ﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎن را از واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۹ﺗﺎ  ۹۱ﺗﺠﺮﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﻧﺎن را
داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎن ﻓﺎﻧﺘﺰی ،در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آرد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آرد ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آرد ۲۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و آرد را در ﮐﺸﻮر ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم در ﺑﺎزار
داﺧﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺸﻮر راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻧﺎن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ؛ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺮخ آرد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺎن در
ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ آزاد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﺑﻪ داﻧﻪای ۱۵
ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

