
افزاي�ش تحريم ه�اي اقتص�ادي امري�كا عليه 
ايران ط�ي يك س�ال گذش�ته نش�ان مي دهد 
كاخ س�فيد همه توان خ�ود را براي فروپاش�ي 
اقتص�ادي اي�ران ب�ه كار گرفت�ه كه اي�ن اقدام 
ب�ا ترديده�اي بس�ياري مواج�ه ش�ده اس�ت. 
تحريم اقتصادي يكي از ابزاره��اي اصلي امريكا در 
برخوردهاي تحكمي با كش��ورهاي جهان است كه 
از آغاز جنگ جهاني دوم در دستور كار يانكي ها قرار 
گرفته اس��ت. هرگاه كشوري برخالف سياست هاي 
امريكا حركت كرده، تحريم هاي اقتصادي به ميان 
مي آمدند كه در هر مورد، شدت و عمق آن متفاوت 
بوده اس��ت.  درباره اي��ران بايد گف��ت امريكايي ها 
گسترده ترين، عميق ترين و پايدارترين  تحريم هاي 
اقتصادي را عليه اي��ران طي 40 س��ال اخير به كار 
گرفته اند اما اين تحريم ها به تأييد اكثر كارشناسان 
بين المللي، موفقيت آميز نبوده اس��ت؛ هرچند كه 
مشكالتي را براي اقتصاد كشور به وجود آورده است. 
گرچه بسياري از كشورهاي جهان براي بازگرداندن 
امريكا و ايران به پاي ميز مذاك��ره تالش كردند اما 
خباثت امريكايي ها در عمل به وعده ها و قراردادهاي 

بين المللي موجب بي اعتمادي كشورهاي همسو با 
امريكا هم شده چه برسد به جمهوري اسالمي ايران 
كه از ابتدا معتقد بود امريكايي ها قابل اعتماد نيستند. 
ترامپ هم از مذاكره مي گويد و هم كمربند تحريم ها 
عليه ايران را مستحكم تر می كند؛ او از يك سو ايران 
را به مذاكره دعوت مي كند و در مقابل تحريم هاي 
سخت تري را اعمال مي كند كه نشان دهنده نداشتن 
تعادل سياستي امريكايي هاست.  وب سايت فارين 
پاليسي در گزارشي نس��بت به اين موضوع واكنش 
نشان داده و نوشته است: »تصميم پرحاشيه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور اياالت متحده براي ترور ژنرال 
قاسم سليماني به عنوان معمار تأثيرگذار سياسي و 
نظامي ايران در خاورميانه و پاسخ موشكي ايران، به 
افزايش تنش ها در منطقه خاورميانه منجر ش��ده 
است.«  اگرچه دو طرف اعالم كرده اند تمايلي به ادامه 
زدوخوردها ندارند اما جهانيان همچنان با ترديد به 
اتفاقات آينده مي نگرند. ترامپ از اعمال تحريم هاي 
جديد اقتصادي عليه ايران و افراد دخيل در حمالت 
موشكي سخن گفته است. صنايع فوالد، آلومينيوم، 
مس و آهن نيز ب��ه جمع بخش هاي تحريم ش��ده 

ايران افزوده شده اند.  تداوم استفاده اياالت متحده 
از اس��لحه تحريم ها در غياب مذاكرات دوجانبه و با 
تداوم زدوخوردهاي نظامي بدين معناست كه ايران 
و اياالت متحده در شرايطي قرار دارند كه برنامه اي 
براي تنش زدايي وجود ندارد.  ترامپ در روز ۸ ژانويه 
و در سخنراني خود پيرامون حمالت موشكي ايران 
اعالم كرد بايد معاهده اي جايگزين برجام ارائه شود 
اما در سخنان وي از حمالت جديد به اهداف ايراني 
خبري نبود. بسياري از كارشناسان معتقدند ترامپ 
با عقب نشيني از مواضع گذشته، تمايلي به رويارويي 
بيشتر نظامي ندارد.  اما تا زمان آرام گرفتن تنش ها، 

زمان زيادي باقي مانده است. 
مايك پمپئ��و، وزير ام��ور خارجه اي��االت متحده 
جمعه گذش��ته در نشس��ت خبري اعالم كرد: »ما 
تحريم هاي جديدي عليه ايران اعم��ال كرده ايم و 
شاهد تبعات سنگين اقتصادي براي تهران خواهيم 
بود.«  پس از خروج اياالت متحده از برجام ش��اهد 
اعم��ال تحريم هاي مختلفي عليه ته��ران بوده ايم. 
ترامپ با اعم��ال انواع تحريم هاي س��خت و تالش 
براي من��زوي كردن اي��ران، راه را ب��راي مذاكرات 

دوجانبه مسدود كرده است. دولتمردان امريكايي 
هيچ گزينه ديپلماتيكي براي كاهش تنش ها در نظر 
نگرفته اند. گويي همه كشورها خود را براي افزايش 
تنش ها آماده كرده اند.  تنش هاي پينگ پنگي تهران 
و واشنگتن و اعمال محدوديت هاي اقتصادي و مالي 
عليه ايران باعث ش��د در يك س��ال گذشته، شاهد 
حمالتي به كشتي ها و تأسيس��ات نفتي و سربازان 
امريكايي در خاورميانه باش��يم. به ع��الوه ايراني ها 
براي رهاي��ي از تحريم هاي دس��ت و پاگير كنوني 
بر دامنه رايزني هاي خود بيفزاين��د.  با راهبردهاي 
تهاجمي كنوني كاخ سفيد، فضايي براي مذاكرات 
ديپلماتيك باقي نمانده است. اياالت متحده در برابر 
حمالت موشكي و پارتيزاني ايران بر تنگ تر كردن 
دايره تحريم ها تمركز كرده است. واشنگتن حتي با 
ندادن ويزا، راه را براي حضور ايراني ها در نشست هاي 

سازمان ملل متحد مسدود كرده است. 
در مجموع، تحريم هاي كنون��ي راه را براي افزايش 
تنش ها ميان تهران و واش��نگتن هموار كرده است. 
ايراني ها نيز راه��ي براي برقراري ارتب��اط با اياالت 
متحده و متحدانش ندارند. گويي مديريت تنش ها 

در بن بست قرار گرفته است. 
با ش��رايط كنوني، اقدام��ات انسان دوس��تانه نيز با 
تنگناه��ا و محدوديت هاي زيادي روبه رو ش��ده اند. 
امريكايي ها تهران را به سوءمديريت و  استفاده نكردن 
از معافيت هاي تحريمي متهم مي كنند. بدين ترتيب 
مسير تداوم معافيت خريد دارو و مواد غذايي توسط 
ايران از سوي كاخ س��فيد ممكن است مسدود شود. 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران اعالم كرده 
كشورش در برابر فشارهاي خارجي تسليم نخواهد شد. 
افزايش فشارها مي تواند دامنه تنش ها را افزايش دهد.  
بسته شدن مسير ديپلماسي نيز بر مشكالت كنوني 
افزوده است. هرچند امريكايي ها معتقدند با افزايش 
فش��ارها راه را براي آغاز مذاك��رات دو طرف هموار 
مي كنند. ترامپ براي تس��ليم كردن رهبران تهران 
راه تحريم را برگزيده است، اما در مورد موفقيت اين 
راهكار ترديدهاي زيادي وجود دارد.  ترامپ در مسئله 
تحريم ايران، راهبردي متفاوت ب��ا اوباما را برگزيده 
است. ترامپ مسير تحريم هاي دائمي را بر روي ايران 
گشوده است اما اين سياست ممكن است به درگيري 
نظامي منتهي شود. اتفاقاتي كه براي هيچ يك از دو 
طرف قابل پذيرش نيست. اين تحريم ها ممكن است 
بر اساس ادعاي كاخ سفيد، راه را بر جنگ هاي دائمي 
خاورميانه مسدود كند، اما اين سياست چالش هاي 
زيادي به دنبال خواهد داشت؛ چراكه با بسته شدن 
مسير ديپلماسي، قطار سياست هاي بين المللي ممكن 

است به اعماق دره سرنگون شود. 
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 افزایش رایزنی های اقتصادی ایران 
پس از تحریم های جدید امریکا

 فارين پاليسی: تنش هاي پينگ پنگي تهران و واشنگتن و اعمال محدوديت هاي اقتصادي و مالي عليه ايران باعث شد
 در يك سال گذشته ايرانی ها بر دامنه رايزني هاي خود بيفزايند

وحید حاجی پور
  گزارش  یک

 چالش مصرف باالي گاز 
وزارت نيرو را هم درگير كرد

وزير نيرو: اگر نتوانيم برق صادر كنيم امكان 
پاسخگويي به تعهدات ارزي را نخواهيم داشت

وزير نيرو گفت: شرايط به نحوي است كه با مصرف خانگي رقم استفاده 
از گاز از 700 ميليون متر مكعب ه��م باالتر مي رود، به نحوي كه حتي 
گفته مي شود برق را صادر نكنيد. اگر برق صادر نشود ما چگونه مي توانيم 
جواب تعهدات خود را بدهيم، در حالي كه تنها اتكاي جدي ارزي ما به 

صادرات برق است، بنابراين بايد فكري به حال مصرف بكنيم.
به گ��زارش ايلنا، رضا اردكانيان در مراس��م امضا و تب��ادل تفاهمنامه 
همكاري مش��ترك وزارت ني��رو و معاونت علمي و فناوري رياس��ت 
جمهوري در راستاي توسعه زيس��ت بوم نوآوري و فناوري در صنعت 
برق اظهار داشت: درست اس��ت كه تالش مي كنيم تحريم ها برداشته 
شود، اما بايد به خاطر داشته باشيم آنها تحريم ها را وضع كردند كه اين 
مفروضات ما را به هم بريزند، ما نيز بايد اقداماتي در راستاي بر هم زدن 
مفروضات آنها داشته باشيم. آنها تحريم را بر اساس مشاهده نقاط ضعف 
ما وضع كردند مثاًل فروش نفت ما به اين دليل تحريم ش��د كه بخش 
بزرگي از زندگي ما به فروش آن وابسته است. اگر با اتكاي تغيير ساختار 
در راستاي كم شدن وابستگي به درآمدهاي نفتي حركت كنيم، قطعاً 
تغييرات جدي ايجاد مي شود. كس��ي كه تحريم مي كند منتظر است 

صداي شكستن را بشنود، ما بايد اين فرصت را از آنها بگيريم. 
وي يادآور شد: زمان محدودي در اختيار داريم. بايد با تحمل تحريم ها 
بتوانيم برخي مشكالت و بيماري ها را درمان كنيم؛ مثاًل اگر در شرايط 
تحريم به دنبال اصالح رفت��ار مصرفي حركت كرديم اي��ن رويه بايد 

به عنوان يك عادت باقي بماند. 
اردكانيان اظهار داشت: در حال حاضر بخش قابل توجهي از نيروگاه هاي 
كشور به گاز اتكا دارند و تعداد معدودي سوخت مايع مصرف مي كنند؛ 
ما موظف هس��تيم اين ميزان را كاهش دهيم. بر اس��اس آنچه وزارت 
نفت اعالم كرده مش��كالت جدي براي تأمين گاز وجود دارد، در حال 
حاضر 700 ميليون متر مكعب در شبانه روز گاز عرضه مي شود كه 520 
ميليون متر مكعب مربوط به مصارف خانگي، 90 ميليون متر مكعب 
نيروگاه ها، 50 ميليون متر مكعب صادر شده و 40 ميليون متر مكعب 

هم به صنايع بزرگ ارسال مي شود. 
وي ادامه داد: شرايط به نحوي است كه با مصرف خانگي رقم استفاده از 
گاز از 700 ميليون متر مكعب هم باالتر مي رود، به نحوي كه حتي گفته 
مي ش��ود برق را صادر نكنيد. اگر برق صادر نشود ما چگونه مي توانيم 
جواب تعهدات خود را بدهيم، در حالي كه تنها اتكاي جدي ارزي ما به 
صادرات برق است، بنابراين بايد فكري به حال مصرف بكنيم. اگر نتوانيم 
نقاط ضعف را بپوش��انيم تحريم هم كه برداشته شود داستان ديگري 
داريم.  اردكانيان گفت: س��ازمان اداري ما بايد كارآ باش��د؛ همچنين 
مصرف بايد به نحوي باشد كه به علمي ترين شيوه منابع كشور استفاده 

شود و به اين ترتيب تاب آوري جامعه افزايش خواهد يافت. 
وي در ادامه با اش��اره به اس��تفاده از فناوري در حوزه ب��رق بيان كرد: 
در بخش آب نيز عالقه منديم حركت نوآوران��ه صورت گيرد و مصمم 
هستيم در فرصت باقي مانده تا پايان دولت به نكته غيرقابل بازگشت 

در اين حوزه برسيم.  
 

 ۹۴ درصد صادرات كشور
 در اختيار ۱۰۰ شركت است

 1۰۰ اختي�ار  در  كش�ور  ص�ادرات  درص�د   ۹۴ از  بي�ش 
مي�زان  ب�ه  اف�زوده اي  ارزش  ك�ه  اس�ت  برت�ر  ش�ركت 
مي كنن�د.  ايج�اد  را  داخل�ي  ناخال�ص  تولي�د  11درص�د 
به گزارش صدا و سيما؛ مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در بيست 
و دومين همايش ش��ركت هاي برت��ر ايران گفت: بي��ش از 94 درصد 
صادرات كشور در اختيار ۱00 ش��ركت برتر است كه ارزش افزوده اي 
به ميزان ۱۱درصد توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي كنند. ابوالفضل 
كياني بختياري افزود: 94/6 درصد صادرات كشور مرهون تالش ۱00 
شركت برتر اس��ت كه در اين همايش، انتخاب شده اند و ميزان فروش 

۱00 شركت نخست كشور، ۳7 درصد توليد ناخالص داخلي است. 
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي تأكيد كرد: رتبه بندي شركت هاي 
برتر كش��ور با هدف توليد و شفاف س��ازي اطالعات و مشخص كردن 
ميزان اثرگذاري بنگاه ها در اقتصاد انجام مي ش��ود كه ۳۳ شاخص از 
جمله ميزان فروش شركت ها براي اين رتبه بندي در نظر گرفته شده 
است. كياني بختياري گفت: از بين ۱0 شركت برتر كشور، چهار شركت 
در حوزه فرآورده هاي نفتي و دو ش��ركت در حوزه بانك ها و مؤسسات 
اعتباري بوده و سهم پتروشيمي ها، فلزات اساسي، سرمايه گذاري مالي 

و شركت هاي چند رشته اي صنعتي هر كدام يك جايگاه است. 

هشدار جديد صندوق بين المللي پول
  احتمال یك ركود بزرگ دیگر 

در اقتصاد جهاني
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده اس�ت مناقشات تجاري 
اخير در جه�ان 7۰۰ ميليارد دالر ب�ه اقتصاد جهاني آس�يب زده 
و رش�د اقتص�ادي بين المل�ل را ۰/8 درص�د كاهش داده اس�ت. 
به گزارش فارس به نقل از راش��اتودي، كريس��تالينا جورجيوا، رئيس 
صندوق بين المللي پول، نسبت به احتمال تكرار ركود بزرگ اقتصادي 
شبيه آنچه در دهه ۱920 در اقتصاد جهاني رخ داد، هشدار داده است. 
وي طي سخناني در مؤسس��ه اقتصاد بين الملل پترسون در واشنگتن 
گفت: تحقيق��ات جديد صن��دوق بين الملل��ي پول نش��ان مي دهد  
شباهت هايي بين شرايط اقتصادي امروز و آنچه در دهه ۱920 رخ داد 

و به سقوط بازارهاي مالي در سال ۱929 منجر شد وجود دارد. 
وي افزود: روندهاي مش��ابهي بين دو دوره شكل گرفته است. افزايش 
نابرابري و بي ثباتي مال��ي در جهان از جمله داليلي اس��ت كه رئيس 

صندوق بين المللي پول براي اثبات مدعاي خود عنوان كرده است. 
وي با اش��اره به انگليس گفت: ش��كاف نابرابري در كش��ورها در حال 
افزايش است و طي 20 س��ال گذشته ش��اهد روندهاي منفي در اين 
كش��ورها بوده ايم.  جورجيوا ادامه داد:  به عنوان مثال در انگليس ۱0 
درصد باالي جامعه معادل نيمي از جمعيت اين كش��ور ثروت دارند و 
اين شرايط در بسياري از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و 
توسعه نيز مشاهده مي شود، به گونه اي كه ميزان نابرابري ثروت و درآمد 

در اين كشورها به باالترين حد خود نزديك شده يا رسيده اند. 
به گفته رئيس صندوق بين المللي پول نابرابري شديد رشد اقتصادي را 
تحت تأثير قرار داده و مي تواند به ناآرامي ها و تنش هاي سياس��ي منجر 
شود.  وي با اش��اره به نتايج يك تحقيق جديد صندوق بين المللي پول 
گفت: تجربه مثبت چين در گسترش دسترسي به بخش مالي و در سراسر 
اين كشور به رش��د قابل توجه اقتصاد آن در دهه 2000 ميالدي منجر 
شد و به بسياري از مردم اين كشور كمك كرد تا با فقر مقابله كنند.  اريك 
لكومپت، رئيس مؤسسه خيريه جوبيلي امريكا افزود: صندوق بين المللي 
پول يك پيام هش��دار آميز درباره احتمال وقوع يك فاجعه مالي بزرگ 
شبيه آنچه در س��ال هاي ۱920 تا ۱9۳0 در جهان شاهد بوديم، داده 
است.  اوايل اين هفته جورجيوا با اس��تقبال از امضاي فاز نخست توافق 
تجاري بين چين و امريكا گفت: اين مسئله مي تواند به كاهش بي ثباتي 

كه راه توسعه اقتصاد بين الملل را سد كرده بود بينجامد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

644327486پارسسرام
3665350حملونقلبينالملليخليجفارس

8129739سيمانخزر
3190178صنايعريختهگريايران

10036559سامانگستراصفهان
486592497الميران

264391259رادياتورايران
691893294پارسخزر

474132257كاشيوسراميكحافظ
19751940قندهكمتان

6640316ايرانياساتايرورابر
12819610سيمانايالم

7798371كشتيرانيجمهورياسالميايران
13265631صنايعالستيكيسهند

15033715كاشيسعدي
12553597كويرتاير

9343444داروييلقمان
8398399سرمايهگذاريمليايران

5687270گروهستوسعهصنعتيايران
2804133تامينسرمايهاميد

595112820سيماناصفهان
233461102كارخانجاتتوليديشهيدقندي

334141575آلومراد
239941129كارگزارانبورسكااليايران

8724407كارخانجاتتوليديشيشهرازي
614992823شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

236531082شهدايران
9217420گروهداروييسبحان

10497477نيرومحركه
228891033باما

3445155سرمايهگذاريپرديس
9417418گروهصنعتيبارز

9173407ايراندارو
4714207سرمايهگذاريصنعتبيمه
245471066شيرپاستوريزهپگاهخراسان

294821278تامينماسهريختهگري
272231173توليديفوالدسپيدفرابكوير

6383274نوردآلومينيوم
365351568گروهصنعتيبوتان

9685413آلومينيومايران
621262641كارتنايران

14946634پتروشيميجم
20796871صنايعكاغذسازيكاوه

5868243مخابراتايران
312421277داروييرازك

23861966بورساوراقبهادارتهران
6647269سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

11089442دودهصنعتيپارس
13257520سرماآفرين

8199321توريستيورفاهيآبادگرانايران
11136429داروسازيامين

496261905فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
1568996002سپنتا

17048647پارسمينو
6040229توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

5582211سيمانصوفيان
3283124بانكپارسيان

261498سرمايهگذاريمسكن
16368613لعابيران

17885665كالسيمين
8031298سيمانخوزستان

246291سرمايهگذاريسايپا
23732867بورسكااليايران
23847864كشتوصنعتپياذر

309971120جامدارو
18586670پاكسان

14844532پتروشيميجم
8427301تكنوتار

7849280بيمهملت
3338119صنايعريختهگريايران

527331874قنداصفهان
354631252داروسازيابوريحان

287231007نيروترانس
386641346فرآوردههاينسوزپارس

21602749مسشهيدباهنر
13516467بينالملليمحصوالتپارس

11862401ايرانترانسفو
667402232سالمين

26067869بهنوشايران
3656121سيمانسپاهان
9711320ليزينگايران

495751623خوراكدامپارس
15528505سيمانبجنورد

276489سايپا
3357107سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

6923219سرمايهگذاريبهمن
13643430مهندسينصيرماشين

347041069ايرانمرينوس
3648108بانكاقتصادنوين

4042117نوسازيوساختمانتهران
23848689كنترلخوردگيتكينكو

33847944گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
532791423نوردوقطعاتفوالدي

10188272سايپاشيشه
9247242سرمايهگذاريصنعتنفت

19376506صنايعسيماندشتستان
14182334گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

10243233توليديكاشيتكسرام
38000812پارسدارو

10748227صنعتيبهشهر
11153231تايدواترخاورميانه
7974164كمكفنرايندامين

37944756پارسدارو
19823391گروهصنعتيسپاهان
8723165صنايعشيمياييفارس

49443930توليديمهرام
23746429قندثابتخراسان

557598توسعهمعادنوفلزات
824341425سازهپويش

411671سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
22744386بهپرداختملت

12103199لبنياتكالبر
26173424فراوردههاينسوزايران

191630پارسخودرو
35234550پليپروپيلنجم-جمپيلن

12619195نفتسپاهان
5198بانكتجارت

9716147پگاهآذربايجانغربي
488672ليزينگايرانيان

23239327شيميداروئيداروپخش
25373332سيمانفارسنو

12023157فوالدخوزستان
31592391سيمانقائن

27176315موتوژن
14414165ريختهگريتراكتورسازيايران

677277لبنياتپاك
448947ماشينسازياراك

290130سرمايهگذاريشاهد
18676181خدماتانفورماتيك

511645سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
11821101صنعتيآما

41822347پااليشنفتتبريز
12387100گروهمپنا)سهاميعام(
49726400داروپخش)هلدينگ

736059سيمانفارسوخوزستان
34393261پارسسويچ
1169982مارگارين
37091252كربنايران

31845210مليسربورويايران
24719159فنرسازيخاور
6284بانكصادراتايران
50850305داروسازياكسير

645835پااليشنفتاصفهان
843541ماشينسازينيرومحركه

1309561دادهپردازيايران
1015845صنايعآذرآب

2222197سيمانآرتااردبيل
351315سيمانشرق

39486125البراتوارداروسازيدكترعبيدي
577618فوالدكاوهجنوبكيش

2643873توليدمواداوليهداروپخش
2708364پتروشيميخراسان

وزارت صنع�ت از س�ال ۹۶ تاكن�ون ص�دور 
مج�وز اح�داث نانواي�ي را متوقف ك�رده، اين 
اتف�اق موج�ب انحص�ار در اي�ن بخ�ش ش�ده 
اس�ت، به طوري كه برخ�ي از دارن�دگان پروانه 
كس�ب نانوايي مجوزهاي خود را ب�ا قيمت هاي 
1۵۰ميلي�ون تومان ب�ه ب�اال واگ�ذار می كنند. 
با ابالغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
ادارات كل و اتحاديه هاي صنفي در آذر ماه ۱۳96 
مبني بر اينكه هيچ گونه مجوز جديدي براي احداث 
نانوايي صادر نمي شود، امكان دريافت پروانه كسب 
براي متقاضيان تأسيس نانوايي از آن تاريخ به بعد 
وجود ندارد.  اس��تدالل وزارت صنعت براي صدور 
چنين بخشنامه اي، وجود ۳0 هزار نانوايي مازاد بر 
نياز در سراسر كشور اس��ت، به طوري كه مسئوالن 
وزارت صنعت معتقدند به رغم اينكه در كش��ور 60 
هزار واحد نانوايي كافي است اما در حال حاضر 90 
هزار نانوايي در كش��ور وجود دارد كه اين امر باعث 
شده تا فعاالن صنف معتقد باشند فعاليت در نانوايي 
اقتصادي نيست و اقتصادي نبودن نانوايي هم منجر 
به بروز تخلفاتي از جمله افزايش قيمت نان و كاهش 
وزن چانه نان از س��وي برخي نانوايان مي شود اما با 
وجود استدالل وزارت صنعت، افرادي هستند كه با 
داشتن سرمايه  خواهان تأسيس نانوايي و فعاليت و 
كس��ب درآمد از طريق اين شغل هستند كه صدور 
چنين بخش��نامه اي عماًل مانع فعالي��ت آنها براي 
تأس��يس نانوايي و فعاليت در اين حرفه شده است 
به طوري كه برخي متقاضيان احداث نانوايي خواستار 
رفع انحصار شده اند و معتقدند صدور نشدن مجوز 
جديد براي تأسيس نانوايي موجب رانت و فساد شده 
و برخي دارندگان پروانه هاي كسب نانوايي اقدام به 
اجاره دادن يا فروش مجوز كسب خود با قيمت هاي 
بسيار گران مي كنند. اخبار رسيده حاكي است كه 
دارندگان پروانه هاي كس��ب با قيمت هاي مختلف 
از ۱5 تا ۱50 ميليون تومان پروانه كس��ب خود را 

عرضه مي كنند. 
  چرا دولت مجوز نانوايي جديد نمي دهد؟

محمدرضا كالمي، مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، 
توزيع و تنظيم بازار در گفت وگو با فارس درباره علت 
صدور بخشنامه سال ۱۳96 وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مبني بر اينكه هيچ گونه مجوز جديدي براي 

احداث نانوايي صادر نمي ش��ود، به ارائه توضيحاتي 
پرداخت و گفت: »طبق قانون هدفمندي يارانه ها، 
نبايد در كاالهايي كه يارانه داده مي ش��ود اقدام به 
افزايش ميزان يارانه كرد. محصوالتي مانند گندم، 
آرد و نان يارانه اي هستند زيرا هر كيلوگرم گندم را 
دولت با قيمت هزار و 750 تومان خريداري مي كند 
كه با هزينه هاي جانبي قيم��ت آن به حدود هزار و 
۸50 تومان مي رسد اما آرد حاصل از آن به صورت 
يارانه اي به قيمت هر كيلوگرم 665 تومان و آرد نيمه 
يارانه اي به قيمت هر كيلوگ��رم 900 تومان عرضه 
مي ش��ود.«  وي افزود: »بنابراين وقتي مجوز براي 
تأسيس نانوايي جديد صادر شود، بايد آرد بيشتري 
به صورت يارانه اي ي��ا نيمه يارانه اي به نانوايان داده 
شود كه اين امر منجر به افزايش هزينه هاي دولت 
مي ش��ود.«  كالمي تصريح كرد: »ضم��ن اينكه با 
افزايش تع��داد نانوايي، فعالي��ت نانوايي هاي قبلي 
غيراقتصادي مي شود، زيرا براي اينكه فعاليت يك 
نانوايي اقتصادي باشد بايد به طور متوسط هر نانوايي 

روزانه بين ۱0 تا ۱2 كيسه آرد را پخت كند.« 
وي بيان داش��ت: »يك نانوايي سنگك با وزن چانه 
440 گرم از هر كيسه نان ۱۱0 نان را مي تواند احصا 
كند، به عبارتي با پخت ۱0 كيسه آرد در روز هزار و 
۱00 نان پخت مي كند ك��ه اگر قيمت هر واحد نان 

2 هزار تومان باشد، روزانه درآمد يك نانوايي با اين 
ميزان پخت 2ميليون تومان خواهد بود.« 

كالمي با اشاره به هزينه اجاره نانوايي، هزينه كارگر 
و هزينه هاي انرژي در ي��ك نانوايي گفت: »حداقل 
هزينه اجاره ي��ك نانوايي در ته��ران ماهانه ۸ تا 9 
ميليون تومان است، بنابراين اجاره يك نانوايي براي 
يك نانوا روزانه حداقل ۳00 هزار تومان هزينه دارد 
و دستمزد هر كارگر به طور متوسط روزانه بين ۱00 
تا 200 هزار تومان اس��ت كه اگر يك نانوايي داراي 
چهار كارگر باش��د بايد روزانه حداقل 400 تا ۸00 

هزار تومان دستمزد بپردازد.« 
وي با اشاره به هزينه هر كيسه 55 هزار توماني آرد 
افزود: »اگر هر نانوايي روزانه ۱0 كيس��ه آرد پخت 
كند به معناي صرف هزينه 550 هزار توماني براي 
خريد نان اس��ت؛ همچنين اگر به هزينه هاي فوق 
هزينه هاي انرژي از قبيل آب، برق، گاز و كرايه حمل 
را اضافه كنيم براي يك نانوايي در نهايت بين ۱00 تا 

200 هزار تومان به عنوان درآمد باقي مي ماند.« 
كالمي اظهار داشت: »اين در حالي است كه با توجه 
به تعداد زياد نانوايي ها در كشور، پخت نان برخي از 
نانوايي ها روزانه بسيار كمتر از ۱0 كيسه آرد است و 
ممكن است كه يك نانوايي روزانه فقط سه تا چهار 
كيسه آرد نان پخت كند و با اين شرايط حتي ممكن 

است از پخت نان متضرر هم شوند.« 
كالمي با تأكيد بر اينكه سياستگذار بايد تمام جوانب 
را در نظر بگيرد، بيان داش��ت: »ب��ا افزايش تعداد 
نانوايي و كاهش درآمد نانوايي و غير اقتصادي شدن 
يك واحد نه تنها س��رمايه صرف ش��ده براي ايجاد 
نانواي��ي از بين مي رود، بلكه تعدادي ش��اغل هم از 
كار بيكار مي ش��وند.«  وي اظهار داشت: »بنابراين 
بر اساس بخش��نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صدور پروانه كسب براي نان يارانه اي ممنوع است 
و صدور پروانه كسب براي نانوايي هاي آزادپز صرفاً 
براي شهرك ها و شهرهاي جديد التأسيس و مناطق 
توسعه يافته شهري كه فاقد نانوايي هستند يا تعداد 

نانوايي در آنجا كمتر از نياز است، مجاز است.« 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه اين بخشنامه  تا چه 
زماني قابليت اجرا دارد و آيا ممكن است ملغي شود، 
گفت: »فعاًل خير، زيرا در حال حاضر ۳0 هزار نانوايي 

مازاد در سراسر كشور وجود دارد.« 
  واگذاري پروانه كس�ب نانوايي غيرقانوني 

است
در اين مورد بيژن نوروزمقدم، رئيس اتحاديه نانوايان 
سنگكي تهران گفت: »به دليل صدور بيش از اندازه 
پروانه كس��ب نانواي��ي در مقطعي از زم��ان، تعداد 
نانوايي ها بسيار زياد شده بود به طوري كه در مواردي 
مشاهده مي شد دو واحد صنفي ديوار به ديوار يكديگر 
تأسيس شده است.«  وي افزود: واگذاري پروانه كسب 
به غير، غيرقانوني است و فقط امكان جابه جايي پروانه 
كس��ب وجود دارد كه در مورد جابه جايي هم تمام 
بررسي هاي الزم انجام و س��پس مجوز جابه جايي 
صادر مي شود.«  نوروزمقدم با تأكيد بر اينكه امكان 
فروش پروانه كسب نانوايي وجود ندارد، گفت: »اجاره 
نامه و پروانه كسب بايد به نام مؤسس نانوايي باشد و 
فرد ديگري نمي تواند از آن بهره برداري كند.«  رئيس 
اتحاديه نانوايان س��نگكي در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا با توجه به نظارت هايي كه به آن اش��اره كرده ايد 
امكان واگذاري پروانه كس��ب اصاًل وج��ود ندارد؟ 
گفت: »به هر حال ممكن اس��ت افرادي هم تخلف 
كنند و متخلفان براي واگذاري پروانه كسب نانوايي 
راهكاري يافته اند كه از گفتن آن معذورم. البته تعداد 
اين تخلفات كم است اما اين كار غير قانوني به هر حال 

انجام مي شود.« 

انحصار نانوایی ها هم فساد زا شده است
با توجه به توقف صدور مجوز نانوايی از سال ۹۶، اكنون پروانه نانوايی ها تا 1۵۰ ميليون تومان خريد و فروش می شود

   گزارش 2


