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دولت گندم را  5هزار تومان می خرد و  665تومان به نانوایی ( دولتی) می دهد

نامعادله گندم و نان

 85درصد قیمت آرد نانوایی (صنف و صنعت) ،یارانه دولت است
دولت سال گذشته 50هزار میلیارد تومان یارانه مابهالتفاوت قیمت گندم کارخانجات آرد را پرداخت کرده است
خبرنگار

دولــت امســال هــر کیلو گنــدم تولیــدی را
5هزار تومان خریداری می کند اما هرکیلو
گنــدم را بــرای آرد نانوایــی یارانــهای بــه
قیمــت  ،665بــرای نانواییهــای آزادپز و
نان فانتــزی  900و بــرای مصارف صنف و
صنعــت  2700تومان بــه کارخانجات آرد
تحویــل میدهــد .بهطــور متوســط هزینه
یارانه گنــدم تحویلی بــه کارخانههای آرد
سال گذشته معادل50هزار میلیارد تومان
بود که این عدد امســال بیشتر است چون
سال گذشــته دولت گندم را هر کیلو 2500
تومان و امســال هــر کیلو 5هزار تومــان ،از
کشاورزان خریداری کرده است.
نــان ،اصلیترین کاالی ســبد مصرفی
خانوار ایرانی است و در میان اقشار متوسط
و ضعیــف جامعــه ،نــان اساســیترین و
ضروریتریــن کاالی مصرفــی در ســبد
غذایی اســت .از ایــنرو دولتها از زنجیره
تولیــد نان حمایتهای مختلفی به عمل
می آورند.این حمایتها بیشتر بهصورت
پرداخت یارانه غیرمســتقیم اســت تا نان
با قیمت مناســب به دســت مردم برسد.
به همین دلیل قیمت نان از ســوی ســتاد
تنظیــم بــازار بهعنــوان قیمــت مصــوب
تعییــن میشــود و فــروش نان بــا قیمتی
باالتر تخلف است.
ëëگندمونانچندنرخی
همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها،
نان همچنان از حمایت یارانهای بهرهمند
بــود اما مجوز ایجاد نانواییهــای «آزادپز»
نیــز در همان موقــع از ســوی دولت صادر
شــد .نانواییهــای آزاد پــز قــرار بــود آرد
غیریارانــهای دریافــت کننــد و قیمت نان
آنها نیز از نان نانواییهایی که آرد یارانهای
میگرفتند ،باالتر بود .اما آنطور که عباس
ارشدی ،مدیر کل غله و خدمات بازرگانی
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سهیال یادگاری

توگو با «ایران» ،گفت:
استان تهران در گف 
«ظرف چند سال اخیر چون قیمت فروش
گنــدم بــه کارخانجــات افزایشــی نداشــته
اســت ،قیمت آرد برای نانواییهای آزادپز
(یارانهای نــوع  )2نیز تغییری نکرد .گندم
با قیمــت کیلویی  900تومــان برای تبدیل
بــه آرد نانواییهــای آزاد پز به کارخانجات
فروختــه میشــود .در نتیجــه نانواییهای
آزاد پز هم یارانهای نوع  2هستند».
دولت گندمی را که با قیمت تضمینی
از تولیدکندگان می خرد ،با قیمت پایینتر
در اختیــار کارخانجــات آرد قــرار میدهد.
در واقــع دولــت هــر ســال مبلــغ هنگفتی
را بهعنــوان مابهالتفــاوت قیمــت گنــدم
میپردازد،یعنیدولتگندمیراکهامسال
کیلویی 5هزار تومان از کشاورزان خریداری
کــرده اســت بــا قیمتــی بســیار پایینتر به
کارخانجــات آرد میفروشــد .حســین
یزدجــردی ،رئیــس کانــون انجمنهــای
توگو با «ایران»
صنفی صنایع آرد ،در گف 
در خصوص قیمت گندم تحویلی از سوی
دولــت بــه کارخانجــات آرد گفــت :دولت
گندم را به 3نرخ در اختیار کارخانجات آرد
قرار میدهد .آن  3نرخ برای تأمین آرد در
ســه بخش :نانواییهای یارانهای ،آزادپز و
بخش صنف و صنعت است.
یزدجــردی افــزود :قیمت گنــدم برای
تولیــد آرد نانوایی یارانهای هــر کیلو ،665
بــرای آرد نانوایــی آزادپــز  900و بــرای آرد
بخش صنف و صنعت 2700تومان است.
دولــت بــه ایــن ترتیــب ،گندمــی را که
کیلویــی 5هــزار تومــان خریــده اســت بــا
کاهشی معادل 85درصد ،برای تولید آرد
نــان یارانهای بــه کارخانجات میفروشــد.
آنطــور کــه مدیــرکل غلــه اســتان تهــران
میگویــد دولــت ســال گذشــته 50هــزار
میلیارد تومــان یارانه مابهالتفاوت قیمت
گنــدم کارخانجــات آرد را پرداخــت کــرده

است.
ارشــدی افــزود« :دولت ســال گذشــته
گندم را کیلویی  2500خریداری کرد و آن را
کیلویی  665تومان برای آرد یارانهای نوع
یــک و  900تومان هم بــرای یارانه آرد نوع
 2بــه کارخانجات فروخــت و کارخانجات
آرد را براســاس قیمتــی کــه مصوب شــده
به نانواییها میفروشند .بنابراین بخشی
از یارانــه هم بــه نانوایی یارانــهای نوع یک
و هــم به نانوایــی آزادپز(نــوع  )2پرداخت
شــده اســت .یــک نوع گنــدم دیگر بــه نام
صنفــی و صنعت داریم که ســال گذشــته
هــر کیلــو  2700تومــان قیمــت داشــت و
بــا ایــن قیمــت بــه بخــش هــای صنفی و
صنعت میفروختیم ،اما امســال قیمت
گنــدم صنفــی و صنعت هم تغییــر نکرد
امــا قیمــت خریــد گندم توســط دولــت از
 2500تومــان بــه 5هــزار تومــان افزایــش
یافــت ،یعنی عمــاً دولت هــر کیلو گندم
را  5هزارتومان از کشــاورزان خریده اســت
و کیلویــی  2700تومان بــه بخش صنف و
صنعــت عرضه کرده اســت تــا از افزایش
بیرویه قیمــت محصــوالت نهایی مانند
ماکارانــی و ...و تولیداتــی کــه از آرد تهیــه
میشــود ،جلوگیــری کنــد .بنابرایــن آرد
بخــش صنف و صنعت هــم آرد یارانهای
نوع  3است».
به این ترتیب ،گنــدم عمالً با 3نرخ به
کارخانجــات آرد تحویل داده میشــود .با
اینکــه قرار بــود نانواییهــای آزاد پــز از آرد
غیریارانــهای اســتفاده کننــد امــا اختــاف
قیمــت گندم برای آرد نانوایــی یارانهای با
آرد نانوایــی آزاد پز 235تومان اســت و به
همیــن دلیــل نانواییهای آزادپــز در حال
حاضــر یارانــهای نــوع  2بشــمار میآینــد.
همچنین نرخ سوم گندم برای تحویل آرد
به بخش صنف و صنعت است که دولت
به منظور کنترل قیمت محصوالت نهایی،

قیمــت گنــدم و آرد این بخــش را افزایش
نــداده اســت و آرد بخشهــای صنــف و
صنعت نیز یارانهای نوع ســوم محســوب
میشــود .فعــاالن حــوزه آرد و نــان ،گندم
3نرخی را عامل اصلی ایجاد بستری برای
فساد در بازار آرد و نان میدانند؛ بستری که
باعث شــده آرد یارانهای در بازار با قیمت
آزاد فروخته شود و حتی قیمت نان نیز در
مواردی 2برابر قیمت مصوب باشد.
متوســط مصــرف گنــدم در کشــور
11میلیــون تــن در ســال و ماهانــه  900تــا
یــک میلیون تــن اســت.از ابتدای امســال
تاکنون 9میلیون تــن گندم به کارخانجات
آرد تحویل داده شــده است .امسال خرید
تضمینــی گندم کمتــر از ســالهای قبل و
4.5میلیــون تن بود .برای جبــران کمبود،
دولــت مجبــور بــه واردات گنــدم شــد و
تاکنــون 5.5میلیون تــن گنــدم وارداتی از
مبــادی ورودی ترخیــص شــده اســت .به
این ترتیب دولت عالوه بر پرداخت یارانه
گنــدم تولیدی برای گنــدم وارداتی هم که
به کارخانجــات آرد تحویل میدهد یارانه
پرداخت میکند .گندم وارداتی با ارز 4200
تومانی وارد میشود اما اگر قیمت آن را با
ارز آزاد محاسبه کنیم قیمت هر کیلو گندم
وارداتــی حــدود 8هزار تومــان (قیمت هر
تن گندم وارداتی بهطور متوسط  300دالر
است) است .با اینکه دولت هزینه هنگفتی
بابــت یارانــه گنــدم میپــردازد اما قیمت
محصــوالت نهایــی مانند نــان و تولیداتی
مانند ماکارانی ،شــیرینی جات و...در بازار
بیشتر از نرخهای مصوب است.
ëëسودجوییدرنان
قیمت نان بــرای نانواییهای یارانهای
نــوع یــک و دو مصوب و مشــخص اســت
اما نان با قیمتی باالتر در بیشتر نانواییها
فروحتــه میشــود .بــرای مثــال قیمــت
مصوب نان ســنگک بــا وزن چانه [خمیر]

 650گرم برای آرد یارانهای نوع یک 2هزار
و بــرای آرد یارانهای نــوع  2معادل 3هزار
تومان است اما در حال حاضر نانواییهای
اندکــی مخصوصــاً در کالنشــهرها نــان را
بــا ایــن قیمت مــی فروشــند .قیمــت نان
ســنگک بهطــور متوســط در نانواییهــای
شــهر تهران از 4تا 10هزار تومان اســت .به
ایــن ترتیب ســودجویی در بازار نــان رو به
افزایش است.
اصغــر پابرجــا ،رئیــس اتحادیــه
توگــو با
فروشــندگان نــان ســنگک در گف 
«ایــران» گفــت :نانواییهــا هــر چانــه نان
سنگک را  400تا  450گرم در نظر میگیرند
در حالی که براساس مصوبه ستاد تنظیم
بازار چانه نان سنگک باید 650گرم باشد.
کارخانجــات آرد ،آرد نانواییهــای
یارانــهای نــوع یــک را کیلویــی  810تا 820
تومــان و آرد نانواییهای یارانــهای نوع دو
را کیلویــی  1170تــا  1200تومــان در اختیــار
آنها قــرار میدهند .قیمت یک کیســه 40
کیلویــی آرد بــرای نانواییهــای آزادپز ،در
حــال حاضر 46هــزار و  800تومان اســت.
بــه گفته رئیــس اتحادیه فروشــندگان نان
ســنگک ،تعداد نان ســنگک بــا وزن چانه
 400گــرم بــرای هــر کیســه آرد  40کیلویی
تقریباً  100عدد اســت .بنابراین اگر هر نان
ســنگک به قیمت مصــوب (3هزار تومان
بــرای نانوایی آزادپز) فروخته شــود ،ســود
نان هر کیسه آرد بیش از 500درصد است.
این در حالی اســت که نانواییهای آزاد پز،
یک نان سنگک را معموالً با قیمت بیشتر
میفروشند .مثالً نان سنگک کنجدی یک
رو  4تا  5هزار تومان و نان سنگک کنجدی
دو رو با وزن چانه مناسب ( 650گرم)  7تا
 10هزار تومان فروخته میشود.
تجربه نشــان داده است هر گاه قیمت
مصــوب نــان افزایــش دارد ،در بــازار ایــن
افزایــش بــا درصدهــای بیشــتری اعمــال

قیمت  3نوع گندم یارانهای (تومان)

نوع مصرف

قیمت (هر کیلو)

گندم برای آرد نانوایی یارانهای نوع یک

665

گندم برای آرد نانوایی یارانهای نوع دو

900

گندم برای مصارف صنف و صنعت

2700

قیمت مصوب نان (تومان)

نوع نان

وزن چانه(گرم)

قیمت نان یارانه ای نوع یک

قیمت نان یارانهای نوع دو

بربری

600

1800

2500

تافتون سنتی

250

900

1200

تافتون گردان

220

700

1000

لواش

160

500

650

سنگک

650

2000

3000

تافتون خراسانی

300

1000

1500

لواش ماشینی اتوماتیک

هر کیلوگرم

500

650

میشــود و نــان بــا قیمــت مصــوب بــه
دســت مردم نمیرســد .اکنون کــه دولت
بحثهایــی در خصــوص حــذف ارز
ترجیحــی خریــد گنــدم و پرداخــت یارانه
مستقیم به مردم برای خرید نان با قیمت
مصــوب را مطــرح کــرده اســت ،بــه نظــر
میرســد این برنامه باید با کار کارشناســی
و نظــارت دقیــق و چندبرابــری اجرا شــود
تا مردم مجبور نشــوند هزینه بیشــتر برای
خرید نان بپردازند.
بــه گفته فعــاالن بازار نــان ،قیمت آرد

13درصد در قیمت نهایــی نان تأثیر دارد
و عوامــل دیگــر مانند هزینه صــدور مجوز
نانوایی ،هزینه کارگری و هزینه های مربوط
به صدور گواهینامه های بهداشتی عوامل
اصلــی تعیین قیمت نان اســت .بررســی
میدانــی بــازار آرد و نان نشــان می دهددر
مــواردی فــروش آرد یارانــه ای بــه قیمت
آزاد در بــازار تا بیش از  100میلیون ســود را
نصیب برخی نانوایان و یا کارخانجات آرد
می کند .حــذف ارز ترجیحــی ،تک نرخی
شدن گندم و آرد ،آزادپز شدن مجوز تمام

نانوایی ها از مواردی اســت که فعاالن این
بــازار آن را برای جلوگیری از کاهش فســاد
و رانت خواری در این بازار مؤثر می دانند.
همچنیــن افزایــش نظــارت بر بــازار و
همچنین حذف قوانینی مانند متراژ بزرگ
نانوایــی ها(حداقل متــراژ نانوایی 50تا 60
متر اســت) بــر کنترل قیمــت نــان بعد از
حــذف ارز ترجیحــی گنــدم مؤثر اســت .با
توجه به قیمــت باالی اجاره واحد تجاری،
کاهش متــراژ نانوایی هــا در کاهش هزینه
نهایی قیمت نان اثر مستقیم دارد.

