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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۵درﺻﺪ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۵درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﺗﻬﺮان رخ داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ۱۵
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن وزن ﭼﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن را ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳
ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
وزن ﭼﺎﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺣﺪود
 ۳۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود :ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎری ﻗﯿﻤﺖ آن
دﻻﻟﺖ دارد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزن ﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ وزن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ،از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
وزن ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۵۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﮔﺮم ﺑﻮد و در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۳ﻫﻢ  ۶۶۷ﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ آن را  ۵۶۰ﮔﺮم ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫﺎ ﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻗﺒﻼ ﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در
واﻗﻌﯿﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺻﻨﺎف ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻓﺰود :ﻗﺮار ﺷﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روال ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،اﺧﺘﯿﺎر
را ﺑﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻧﻮا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن در ﺗﻬﺮان ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ
آرد دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
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