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رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی با اشــاره به کاهش قابل توجه 
قدرت خرید مردم، گفت: بــازار لوازم 
خانگی درگیر رکود کشــنده 90-80 
درصدی اســت و مردم به جای خرید 
کاالی جدید به تعمیرات روی آورده اند 
چراکه قیمت باال و قدرت خرید پایین 

است.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
ماه هاســت که بازار لــوازم خانگی در 
رکود به سر می برد و به دلیل مشکالت 
اقتصادی، مردم ناتــوان از خرید کاال 
هستند و تا ناچار نشــوند، نمی توانند 
لوازم خانگی جدیــد بخرند. رکود بازار 
لوازم خانگی به گفتــه رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگــی تهران به 
90-80 درصد رســیده و تقریبا خرید 
و فروشی در این بازار انجام نمی شود و 
مردم به جای خرید کاالهای جدید به 
دنبال تعمیر لوازم خانگی های قدیمی 
خود هســتند. البته بــه گفته برخی 
مصرف کنندگان و همچنین احمدرضا 
مسعودی، کارشــناس اقتصادی و بر 
اساس مشاهدات میدانی از امین حضور، 
لوازم خانگی قاچاق ساخت کشورهای 
آمریکای جنوبی مثل مکزیک و برزیل 
به وفور و علنی در بازار عرضه می شود. 
در حالی که از سوی اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی بارها تاکید شــده بود که 
واحد های صنفی مجــاز کاالی قاچاق 

نمی فروشند.  
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی تهــران دربــاره وضعیت این 
روزهای بازار لوازم خانگی به »توســعه 
ایرانی« گفت: با توجه بــه گرانی کاال، 
بازار لوازم خانگی در حالت رکود 80-90  
درصدی به ســر می برد و حتی با وجود 
افزایش حقوق و دســتمزد کارگران و 
کارمندان، در بازار خریدی مشــاهده 

نمی شود. 

علی اکبر پازوکی تصریــح کرد: با 
توجه به این شرایط، متاسفانه دولت در 
برخورد با کســبه ای که تراکنش های 
بانکی مشــخصی دارند و پرونده های 
مالیاتی آنها کامل اســت، خوب عمل 
نمی کند و اداره مالیات دوگانه برخورد 
می کند و کســبه ای کــه در صنف ما 
دارای تراکنش های بانکــی بیش از 5 
میلیارد تومان در طول سال های 98 و 99 
هستند که اوج گرانی لوازم خانگی بود، از 
سوی این اداره تحت فشار قرار گرفته اند. 
وی گفت: طرح برخــورد با قاچاق 
کاال در حوزه توزیع در دستور کار است 
و این امر سبب می شود توزیع کنندگان 
و واحدهای صنفی شناسنامه دار دیگر به 
هیچ روی سراغ کاالی قاچاق نروند چرا 

که جریمه های سنگینی در راه است.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که 
تراکنش های مالی و بانکی قاچاقچیان 
مشخص نیست اما کسبه درآمد حاصل 
خرید و فروش را به صورت خوداظهاری 
اعالم می کنند؛ چرا کســبه باید تاوان 
کارهای قاچاقچیان را بدهند در حالی 
که میــزان خرید و فــروش و درآمد ما 
مشخص و قانونی است، ما فرار مالیاتی 

نداریم. اگر در ســال 5 میلیارد تومان 
خرید و فروش کاال داشــته باشیم و با 
احتســاب 5 درصد ضریب سودی که 
از ســوی اداره دارایی بــرای ما لحاظ 
شده،  هر سال 250 میلیون تومان سود 
می کنیم و به عبارت بهتر هر ماه کمتر از 
21 میلیون تومان سود داریم که برابر با 
حقوق برخی مدیران و بعضی کارمندان 
ارشد و عالیرتبه است در حالی که کسبه 
تا 8-9 شب در محل کار خود هستند 
و از درآمد خود باید عوارض پســماند و 
نوسازی شــهرداری و مالیات و ... را نیز 
بپردازند. وی تاکید کرد: ما جزو مردم 
هستیم و فقط کسبه نباید تاوان بدهند 
در حالی که از طریق تراکنش های بانکی 
و قانونی می توان مانع قاچاق کاال شــد 
اما متاســفانه گرانی کاال سبب شد تا 
حدودی گردش مالی کسبه به مشکل 
برخورد کنــد و در خریــد و فروش با 
مشکل مواجه شــوند زیرا مردم قدرت 

خرید ندارد. 
عرضه کاالی قاچاق در فضای 

مجازی و فروشگاه های غیرمجاز 
وی دربــاره خرید و فــروش لوازم 
خارجی و فیک در بازار بیان کرد: درباره 

این موضوع همه قصورات را نمی توان 
متوجه کسبه کرد زیرا کاسبی که جواز 
کسب دارد و به دولت مالیات می دهد 
و محل کسب مشخصی دارد؛ به خاطر 
حفظ آبروی خود تخلف نمی کند زیرا 
متوجه عواقب آن بوده و مجبور اســت 
درســت رفتار کند؛ به جرأت می توانم 
بگویم 90درصد لــوازم خانگی قاچاق 
و فیک از طریق فضای مجازی خرید و 
فروش می شود، البته کسبه  بدون جواز 
هم وجود دارند کــه چنین تخلفاتی را 
انجام می دهند و نمی تــوان وجود آنها 

را انکار کرد. 
پازوکی دربــاره اظهاراتی مبنی بر 
وجود لوازم خانگی کشورهای آمریکای 
جنوبی مانند مکزیک و برزیل در بازار 
اظهار کرد: بنده نه این مســاله را تایید 
می کنم و نه تکذیب اما می گویم کاالی 
قاچاق هم در فضای مجــازی و هم در 
فروشــگاه های غیرمجاز در بازار وجود 

دارد. 
 راه های ممانعت از فروش
 کاالهای قاچاق و فیک 

وی اضافــه کرد: بــرای برخورد با 
چنین مواردی، بازرســان اتحادیه در 

ســطح مراکز عرضه حضــور دارند و 
خوشبختانه در طرح ســامانه جامع 
تجارت این موارد دیده شــده و با کد 
رهگیری و کــد شناســه روی کاال، 
هنگام خرید می توان اصالت کاال را به 
راحتی با گوشی موبایل استعالم کرد و 
خرید و فروش بدن شک و شبهه انجام 

می شود. 
وی خاطرنشــان کــرد: به جرأت 
می توان گفت جزو نادر اتحادیه هایی 
هستیم که با ســامانه جامع تجارت 
همکاری تنگاتنگ داریم اما به اصطالح 
»چوب هم می خوریم«. تمام کاالهای 
تولید داخل بدون استثنا هنگام ورود از 
خط تولید به خط عرضه باید کد شناسه 
و کد رهگیری داشته باشند و به فرد و یا 
شرکت و افرادی فروخته شوند که آنها 
در سامانه جامع تجارت کد نقش گرفته 
باشند و برای نمونه بنده با کد ملی و کد 
شناسه و کد نقش هم بابت این سامانه 
دارم که شــرکت تولید کننده لوازم 
خانگی هنــگام فروختن کاال به بنده، 
از این کد اســتفاده می کند و لیست 
خرید برای اداره دارایی ارسال می شود 
و فروشــنده نمی تواند گران فروشی، 
احتکار و کم فروشی کند. بنابراین کار 

کاسب در این روند به روز است. 
این فعال صنفی بازار لوازم خانگی 
ادامه داد: بنکــداران این صنف دارای 
انبار هستند که یا شخصی است یا در 
سامانه جامع انبار ها ثبت شده است، 
فروشندگان و بنکداران نیز بر اساس 
تعهدات خود به شــرکت های لوازم 
خانگی، خرید خود را انجام می دهند 
اما با توجه به رکود 90-80 درصدی 
بازار، کاالها در انبارها دپو می شــود و 
ممکن است به دالیل مختلف عمدی 
یا ســهوی برخی کاالها در ســامانه 
جامع ثبت نشده باشد و زمان و مهلت 
قانونی 7 تا 10 روزه برای ثبت آنها به 
تعویق بیافتد و در جریان گشت های 
نیروی انتظامی، تعزیرات، بازرســی 

اصناف و ... این انبارها کشف می شود 
و اتفاقا در برخی از این انبارها شــاهد 
وجود کاالهای قاچاق و حتی فیک هم 
هستیم. اما در هر صورت با کاالهایی که 
از سوی شرکت تولیدکننده ثبت شده و 
کد شناسه آن در خرید و فروش توسط 
فروشــنده در حواله انبار درج شده و 
به انبار اعالم شــود که ممکن است به 
دلیل سختی پروسه ثبت و خروج کاال 
به و از انبار این کار عمدا و یا سهوا درج 
نشده باشد که از سوی مراجع قانونی 
به عنوان احتکار، برخورد می شود در 
حالی که همه یا بخشی از مستندات آن 
وجود دارد. اکنون اتحادیه رابطه خوبی 
با تعزیرات و پلیــس امنیت اقتصادی 
دارد و به راحتی می توانیم این دوستان 
را درباره کاالهای موجود در انبارها و 
مغازه های دارای جواز کسب راهنمایی 

کنیم.  
 لزوم اعمال جریمه برای کسبه 

و انبارهای متخلف 
وی خاطرنشان کرد: چرا باید چنین 
کاالهایی به عنوان کاالی قاچاق ضبط 
شود در حالی که می توان از فروشگاه دار 
و بنکدار، فاکتور خرید و فروش و ورود 
و خروج به انبار را درخواست و مطابقت 
داد و اگر مشاهده شد که امور طبق روال 
انجام و فقط کد شناسه در زمان فروش 
وارد سامانه نشــده و از تاریخ روز عقب 
اســت، واحد صنفی را بــه دلیل انجام 
ندادن روال قانونی، جریمه کرد نه اینکه 

کاال را ضبط کنند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 بازار درگیر رکود کشنده 90-80  درصدی است
اکبر پازوکی:  طرح برخورد 

با قاچاق کاال در حوزه 
توزیع در دستور کار است 

و این امر سبب می شود 
توزیع کنندگان و واحدهای 
صنفی شناسنامه دار دیگر 

به هیچ روی سراغ کاالی 
قاچاق نروند 

خبر

عوامل زیادی بر میزان کالری مورد نیاز بزرگســاالن تأثیر 
می گذارد. برخی عوامل را نمی توان کنترل کرد، مانند سن و قد و 
از سوی دیگر، سطح فعالیت نمونه ای از چیزی است که بر نیازهای 

کالری تأثیر می گذارد که می توان آن را کنترل کرد.
به گزارش قرن نو، فقر یکــی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار 
غیرقابل کنترل در مصرف کالری اســت که منجر به سوتغذیه 
می شود همان طور که زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشــت به خبرگزاری ایلنا گفت که »افزایش ناامنی 
غذایی به ویژه در مناطق محروم مشــاهده شده است و بحران 
اقتصادی مزمن به تشدید قابل توجه سوءتغذیه در بخش هایی 
از ایران منجر شده است.«افزایش چاقی نیز یک مشکل جدی و 
جهانی است و در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که چاقی با 

فقر و نابرابری ثروت مرتبط است.
اخیرا رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران از افزایش 5.5 برابری تعداد افراد چاق و دو برابر 

شدن مرگ های زودرس ناشی از بیماری های مرتبط با چاقی در 
ایران در چند دهه گذشته خبر داد.تغذیه سالم یعنی خوردن انواع 
غذاها که مواد مغذی الزم برای حفظ سالمتی، احساس خوب و 
داشتن انرژی را به شما می دهد. این مواد مغذی شامل پروتئین، 

کربوهیدرات، چربی، آب، ویتامین ها و مواد معدنی است.
هزینه تامین پروتئین مورد نیاز یک فرد چقدر است؟

10 تا ۳5 درصد کالری باید از پروتئین تامین شود؛ متوسط 
نیاز بزرگســاالن به غذا در روز 2000 کالری است و در نتیجه 
200 تا 700 کالری آنها باید از پروتئین تامین شــود که 50 تا 

175 گرم است.
اگر متوسط نیاز روزانه افراد به پروتئین را 112.5 گرم در نظر 
بگیریم؛ ماهانه هر فرد باید ۳ کیلو و ۳75 گرم پروتئین مصرف 
کند؛ در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار 55 هزار و 500 
تومان قیمت خورده است و تامین نیاز پروتئینی یک فرد با مرغ 

ماهانه 187 هزار و ۳12 تومان هزینه می برد.

از طرف دیگر اگر متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز 
در بازار را 1۴0 هزار تومان در نظر بگیریم، تامین نیاز پروتئینی 

یک فرد با گوشت ماهانه ۴72 هزار و 500 تومان هزینه می برد.
کربوهیدرات ها چقدر خرج روی دستمان می گذارند؟

دســتورالعمل های غذایی توصیه می کنند که هر فرد باید 
روزانه 200 تا 250 گرم برنج پخته شــده مصرف کند؛ در حال 
حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار به طور متوسط 80 هزار 
تومان قیمت خورده است و مصرف روزانه 250 گرم برنج مساوی 
است با مصرف ماهانه 7 کیلو و 500 گرم برنج که ۶00 هزار تومان 

هزینه می برد.
در این بین به گفته مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت 
خوزستان مقدار توصیه شده مصرف روزانه نان برای هر فرد بالغ، 
۳10 گرم است؛ در حال حاضر هر عدد نان سنگک دولتی ۶50 
گرم وزن دارد و برای تامین نیاز بدن به نان باید ماهانه 15 عدد 

نان سنگک تهیه کرد که هزینه آن ۴5 هزار تومان خواهد شد.
هزینه تامین میوه و سبزیجات بدن چقدر است؟

دستورالعمل های غذایی توصیه می کنند که هر فرد روزانه 
۴00 گرم میوه و سبزیجات باید مصرف کند که مصرف ماهانه 
آن مساوی است با 12 کیلوگرم میوه و سبزی؛ در حال حاضر هر 

کیلوگرم توت فرنگی به عنوان میوه فصل در بازار میوه  و تره بار 50 
هزار تومان قیمت خورده است و تامین ۶ کیلوگرم نیاز بدن به میوه 

با توت فرنگی ۳00 هزار تومان هزینه  می برد.
تامین ۶ کیلوگرم نیاز بدن به سبزیجات با توجه به قیمت 15 
هزار تومانی هر کیلوگرم سبزی خوردن نیز 90 هزار تومان تمام 

خواهد شد.
طبق برآوردهــای صورت گرفته تامیــن حداقل نیاز های 
غذایی یک فرد در ایران ماهانــه یک میلیون و 500 هزار تومان 
هزینه می برد و این مقدار برای یک خانــواده ۴ نفره ۶ میلیون 

تومان خواهد بود.

تغذیهسالمچقدربرایایرانیانخرجبرمیدارد؟

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

وام۱۰۰میلیونیاجارهمسکن
تصویبشد

مدیرکل روابط عمومی بانــک مرکزی از افزایش 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن به 100 میلیون تومان 
خبر داد.به گــزارش خبرآنالین، بر اســاس مصوبه 
اصالحی شورای پول و اعتبار،  تسهیالت کمک ودیعه 
مســکن در تهران به 100 میلیون تومان، در مراکز 
استان ها به 70 میلیون تومان و در شهرهای باالی به 
200 هزار نفر هم به ۴0 میلیون تومان افزایش یافت.
دوره بازپرداخت این وام ها حداکثر 5 سال خواهد بود.

    
وارداتآیفونادامهدارد

ایرنا-  رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت 
ایران گفــت: در دو ماه 
نخست امسال بیش از 
کل نیاز کشور در سال 

گذشته و نیاز کل ســال جاری ثبت سفارش واردات 
گوشی آیفون انجام شــده و مردم نباید در این زمینه 
نگران باشند.»علیرضا پیمان پاک« روز چهارشنبه 
در حاشیه همایش مشترک تجارت ایران و روسیه در 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نباید ارز یارانه ای برای 
واردات کاالهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن 
همراه آیفون اختصاص یابد، اظهار داشت: در دو ماه 
نخست امسال بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته 
ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته 
است.وی افزود: مردم نباید نگران باشند، زیرا به اندازه 
کافی از نوع این محصول وارد کشور خواهد شد و فریب 
فضاســازی برخی دالالن و واردکننــدگان مبنی بر 

ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند.
 رانت و دزدی شاخ و دم ندارد، 

به همین راحتی است!
آذری جهرمی وزیر پیشــین ارتباطات در همین 
راستا و در واکنش به خبر آزاد بودن واردات آیفون در 
کانال تلگرامی خود نوشت: با یک اعالم ممنوعیت ساده 
که سپس با اختالل در ســایت و جابجایی رده بندی 
گروه کاالیی عنوان اصالح شــد، قیمت هر آیفون در 
بازار بیش از 50 درصد رشد کرد. رانت و دزدی شاخ و 

دم ندارد، به همین راحتی است!
    

واکنشوزیرصنعت
بهافزایشقیمتشویندهها

ایســنا- صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
دولت اجازه گران کردن شــوینده ها را نداده است، 
گفت: تولیدکنندگان شــوینده ها حق گران کردن 
محصوالت خود را ندارند و بایــد قیمت ها را به قبل 
برگردانند.28 اردیبهشت در فضای مجازی نامه ای 
از سوی انجمن صنایع شوینده منتشر شد که نشان 
از افزایش قیمت محصوالت این صنعت از 50 تا 80 

درصد داشت.
    

زاهدیان،مدیرعامل
پارسخودروبازداشتشد

پارسینه- زاهدیــان، مدیرعامل پارس خودرو ، 
سومین خودروســاز بزرگ کشور بازداشت شد.علی 
قلهکی فعال رســانه ای در توئیتر خود نوشــت: 25 
اردیبهشــت 1۴01 با حکم »تیموری« مدیرعامل 
گروه خودروســازی ســایپا، »علیرضا زاهدیان« به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت پارس خودرو منصوب 
شد.روز ۳ خرداد 1۴01 هم »زاهدیان« توسط یکی از 

مجموعه های نظارتی بازداشت شد.
    

همتی:
آثارتورمیجراحیاقتصادی

درخردادوتیرنمایانخواهدشد
خبرآنالیــن- 
رئیس ســابق بانک 
مرکزی گفــت:  آنچه 
بــه عنــوان جراحی 
اقتصادی دوستان از 

آن نام می آورند تازه آثارش در خرداد و تیر نمایان 
خواهد شد و آمار اردیبهشت معموال برای 20 روز 
ابتدایی ماه است و آثار تورمی این جراحی اقتصادی 
را در خرداد و تیر خواهیم دید.«عبدالناصر همتی 
گفت:«  دقیقا یک ســال از زمانی که من به دلیل 
انتخابات بانک مرکزی را ترک کردم می گذرد.«وی 
در ادامه افزود:« یک سال گذشته زمان خوبی است 
برای ارزیابی وعده های آقای رئیسی و همراهانشان 
در انتخابات؛ قراربود؛ بــا تزریق ۳00 میلیون دالر 
قیمت ارز را به 15 هزار تومان برسانند و همچنین 
قرار بود تورم نیم و بعد تک رقمی شــود و   قرار بود 
استقراض و چاپ پول خط قرمز باشــد و قرار بود 
سفره های مردم را به تحریم گره نزنند اما در عمل 
و در ســال 1۴00 درآمد نفت و گاز از 7.5 میلیارد 
دالر در سال 99 به بیش از 20 میلیارد دالر در سال 
1۴00 رسید آن هم به دلیل روی کار آمدن بایدن 
و کاهش فشــار حداکثری و از طرف دیگر افزایش 

قیمت نفت در بازارهای جهانی.«

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران 
گفت: بعد از افزایش نرخ گندم صنف و صنعت 
قیمت نان فانتزی روند صعودی به خود گرفت از 
این رو بخشی از نیاز مردم که با این نان ها تامین 

می شد به سمت نان های سنتی سرازیر شدند.
به گزارش ایلنا، پس از تغییر در نظام یارانه ای 
شــاهد صنف های طوالنی درب نانوایان بودیم 
اینجا و این پرســش مطرح است که آیا ساعات 
کاری نانوایان تغییر کرده است؟ یا اینکه مصرف 
نان و عطش خرید نان از ســوی مردم به دلیل 
افزایش نرخ ســایر کاالهای اساســی افزایشی 
شده اســت؟ برای یافتن پاســخی در خور به 
پرسش هایمان دیدگاه مســئول و فعاالن این 
حوزه این جویا شــدیم؛ گفتنی اســت روسای 
اتحادیه نانوایان سنتی از دادن پاسخی روشن به 

این پرسش ها اجتناب کردند.
مدیر کل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان 
تهران، در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش 
که چرا این روزها شاهد صف های طوالنی درب 

نانوایان تهران هستیم؟ گفت: بعد از اعالم رسمی 
آزادسازی یارانه ها اولین شوک به صنف نانوایان 
وارد شد.عباس ارشدی تاکید کرد: بعد از ورود 
دولت و اعالم این خبر که یارانه آرد، نان و گندم 
مانند روال سابق داده می شود فشارها به صنف 
نانوایان کاهشی شــد.این مقام مسئول با اشاره 
به آزادسازی نرخ نان های حجیم و نیمه حجیم، 
گفت: نان های فانتزی بخشی از نیاز خانوارها را 

تامین می کردند و اگر خانــواد ه ای به نان خارج 
از ساعت کاری نانوایان سنتی احتیاج داشت از 
این واحدها تامین نیاز می کرد.به گفته ارشدی؛ 
بعد از افزایش نرخ گندم صنف و صنعت قیمت 
نان فانتزی روند صعودی به خود گرفت از این رو 
بخشی از نیاز مردم که با این نان ها تامین می شد 
به سمت نان های سنتی سرازیر شدند.وی خاطر 
نشان کرد: شرکت غله تهران با هدف تعادل در 
تقاضا، نانوایانی که در سطح شهرستان تهران با 
مشــکل آرد مواجه بودند به آنها آرد تزریق کرد 
تا ساعت کاری خبازان افزایش پیدا کند و به نظر 
می رسد با دنبال کردن این سیاست آرامش در 

سطح بازار و خبازان بازگشته است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران 
تاکید کرد: دولت بر نحوه اعطای یارانه گندم دقت 

نظر زیادی دارد تا یارانه مستقیم به دست مردم 
برسد و رقابت را بین نانوایان ایجاد کند که شاهد 
کم فروشــی، خروج آرد از شبکه و گران فروشی 

نباشیم.
ارشدی کاهش ساعت کاری نانوایان را تایید 
نکرد و افزود: ممکن اســت برخــی واحدهای 
متخلف ساعت کاری خود را کاهش داده باشند 
چرا که تفاوت قیمت آرد دولتــی و آرد آزاد زیاد 
شده است و بخشی از آرد دولتی با کاهش ساعت 
کاری خبازان از آنجا خارج می شود؛ اما نظارت ها 
افزایش پیدا کرده و در نتیجه بازار آرام شده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که 
برخی از شنیده ها حکایت از این دارد که برخی 
نانوایان قصد تعطیلی به همین دلیل ساعت کاری 
خود را تقلیل دادنــد؟ گفت: این پیامک جعلی 
است و افراد معاند آن را اشاعه دادند و نانوایان در 

تهران برنامه ای برای تعطیلی ندارند.
وی پیش بینی افزایش قیمت نان سنتی را 
تایید نکرد و افزود: مولفه های تاثیرگذار در نرخ 

نان از جمله اجاره ملک، خمیر مایه، افزودنی ها، 
دستمزد کارگران، قیمت حامل های انرژی و ....

افزایش پیدا کرده از این رو درخواست باال رفتن 
نرخ نان از ســوی نانوایان داده شده است اما این 
درخواست در کارگروه استان تصویب نشد و نان با 
همان نرخ سابق به فروش می رسد و اتفاق خاصی 

در نرخ نان نخواهیم داشت.
همچنین در این رابطــه اصغر پابرجا رئیس 
اتحادیه نانوایان ســنگکی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره چرایی صف های طوالنی نانوایان، گفت: 
دلیل صف های طوالنی نان بــرای فعاالن این 
حوزه نیز روشن نیســت و ساعت کاری نانوایان 
تغییر نکرده است و جلسات ما در کارگروه استان 

در این زمینه منتج به نتیجه نشد.
وی ادامه داد: نمی دانم مردم تصور می کنند 
نان قرار است کم شــود و یا با منطق های دیگر 
مقدار خرید نان خود را افزایــش داده اند این در 
حالیست که نانوایان کار خود را می کنند و صف 

نان در مناطق جنوبی استان طوالنی شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران: 

تقاضابرایخریدنانسنتیافزایشیافت


