آرد ﯾﺎراﻧﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺮ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دوره
ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺼﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاس
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ۱۴۰ﻧﻔﺮ از ﻫﯿﺄت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر از دوﻟﺖ  ،ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﻧﺮخ ﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺎرات ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد.
اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،روزﮔﺎر دﺷﻮاری را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
آرد ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن
دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﺎن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺻﻨﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻧﺮخ
ﺻﻨﻒ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ،

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی )ﺑﺮق ،آب ،ﮔﺎز(،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺟﺎره ﻣﻐﺎزه  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و …
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۹۸روزاﻧﻪ  ۸۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ ۱۳۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻧﯿﺰ از  ۲۶ﺗﺎ  ۳۹درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۵۶ ،ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ،ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﻪ  ۳۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ آن  ۴۵۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﮏ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۸ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸روزاﻧﻪ ﺣﺪود ۱۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ  ۶۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ در ﺳﺎل  ۹۸روزاﻧﻪ ۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز
و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﻌﺪادی از ﺻﻨﻮف ﺧﺒﺎزان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد
ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۵ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺮﺧﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد،ﻟﺬا از دوﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﺮخ ﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺗﻮرم ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﺮخ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و
ﻧﻈﺎرت اﺻﻨﺎف و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺎ ﺧﺎﻃﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد

ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

