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گرانی مواد اولیــه و تعطیــات اجباری 
لطمه زیــادی به فعالیــت صنف قنــادان، 

شیرینی فروشان و خشکبار وارد کرده است.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با گسترش 
ویروس کرونا بر اســاس مصوبه ســتاد ملی 
کرونا، گروهی از مشاغل از شــنبه اول آذر به 
مدت دو هفته اجازه فعالیت ندارند یکی از این 
مشاغل فعاالن صنف قنادان، شیرینی فروشان، 
خشکبار و آبمیوه فروشان اســت. اما اعضای 
این صنف معتقدند از آنجا که محصوالت شان 
بیرون بر است، می توانند به فعالیت خود ادامه 
دهند و از ستاد ملی مبارزه با کرونا انتظار دارند 

تا این محدودیت ها را برای آنها رفع کنند.
 قیمت آرد از سال 96 تا امروز
 شش مرتبه گران شده است

 رضا نویدی که تحصیات مرتبط با شیرینی 
و شکات دارد و نایب  رئیس اتحادیه قنادان و 
شیرینی فروشان شــهرری است در گفت وگو 
با ایلنا گفت: من حدود 20 ســال است که در 
این شغل فعال هســتم و هیچ مشکل خاصی 
نداشــتیم، اما در چهار ســال اخیرمشکات 

زیادی را تحمل می کنیم و اجناس و مواد اولیه 
ماه به ماه و روزانه گران می شود. مثا قیمت آرد 
موردنیاز شــیرینی پزی ها از سال 96 تا امروز 

شش مرتبه گران شده است.
وی ادامه داد: در ابتدای ســال 99 قیمت 
آرد 60 هزار تومان بود امروز 210 هزار تومان 
می خریم و شــکر از کیلویی 1800 تومان به 
کیلویی 10 هزار تومان رســیده است. قیمت 
محصوالت لبنی و خامه نیز افزایش پیدا کرده 
است و هر کیلو شیرینی تر 45 هزار تومان هزینه 
تولید دارد در حالی که به ما اعام  شــده باید با 

همان قیمت بفروشیم.
وی ادامه داد: دولت هیچ کمکی به صنف ما 
نکرده و حتی بار اضافه نیز بر ما تحمیل کرده 
اســت و در بحث بیمه و مالیات تخفیفی به ما 
داده نشده است؛ ضمن آنکه اعام شده حتما 
باید صندوق دار داشته باشیم و حقوق جداگانه 

به او بدهیم.
 روغنی که 112 هزار تومان بود،

 400 هزار تومان شده است

جعفر مصلحی یکی از قنــادان که حدود 

50 سال در این شغل فعال اســت با اشاره به 
مشــکات صنف قنادان گفت:  از عید پارسال 
تا امروز به دلیل گســترش کرونا درآمد خوبی 
نداریم و به رغم رعایت پروتکل ها به ما اعام شد 

که باید تعطیل کنیم.
وی ادامه داد: شغل قنادی به شکلی است که 
در مرحله تولید سالن های بزرگ طراحی شده 
اســت و کارگران با فاصله زیاد از همدیگر کار 
می کنند ضمن آنکه در طول سال دائم ماسک 
دارند و با دســتکش کار می کنند و این شغل 
حتی قبل از کرونا نیز پروتکل های بهداشتی را 

به شدت رعایت می کرده است.
وی با اشــاره به اینکه بازرسان سامت هر 
هفته از کارگاه های  قنادی و فروشــگاه های 
شیرینی فروشــی بازدید می کنند گفت:  این 
صنف از معــدود صنف هایی اســت که برای 
سامت کارکنانش هزینه می کند و اگر فردی 
مشکلی داشته باشد باید آن مشکل را رفع کند و 
حتی قبل از استخدام باید آ زمایش های پزشکی 
مرتبط را انجام دهنــد.وی ادامه داد: صنوف 
دیگر همچون سالن های پذیرایی، ساندویچی 
و چلوکبابی کاالی خود را به صورت بیرون بر 
ارائه می کنند و همچنان نیز فعال هستند، چرا 
باید صنف شیرینی  فروشی که به صورت کلی 
و از قبل از کرونــا محصوالتش را بیرون بر ارائه 

می کرد امروز تعطیل بشود.
وی ادامه داد: مشــکل دیگر صنف قنادان 
تهیه مواد اولیه اســت ما تا ســال گذشته به 
راحتی مواد اولیه خود همچون روغن را تهیه 

می کردیم اما امســال و در ماه هــای اخیر به 
ســختی می توانیم مواد اولیــه را تهیه کنیم. 
روغنی که قبا  112 هزار تومان بود امروز 400 

هزار تومان شده است.
 نمی توان قیمت محصوالت را 

 بیشتر از این افزایش داد 
زیرا توان خرید مردم پایین است

احمد رنجبر که حدود 35 ســال است به 
شغل قنادی و شیرینی فروشی مشغول است 
نیز به خبرنگار ایلنا گفــت:   قیمت مواد اولیه 
حدود 150 درصد گران شده و قیمت محصول 
نهایی شــیرینی فروشــی ها  نیــز 20 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت، اما دیگر نمی توان 
قیمت محصوالت را بیشتر از این افزایش داد 
زیرا توان خرید مردم پایین است و هم اکنون 
نیز مردم قدرت خرید شــیرینی ندارند. وی با 
اشاره به افزایش قیمت جعبه گفت: جعبه ای 
که در آن شیرینی و کیک باید بسته بندی شود، 
قبا کیلویی 15 هزار تومان بــود، اما امروز به 
کیلویی 32 هزار تومان افزایش پیدا کرده در 
حالی که جعبه یکی از ابتدایی ترین نیازهای 

شیرینی فروشی است.
هیچ وامی به ما پرداخت نمی شود 

سیدمیکائیل مجیدی که بیش از 20سال 
اســت به عنوان کارگر در شــغل شــیرینی  
فروشــی مشــغول به کار اســت به خبرنگار 
ایلنا گفت: کارگــران این صنف مشــکات 
زیــادی دارند هر چنــد کارفرمایــان تاش 
 می کنند با وجود بیکاری و تعطیلی کارگران 

خود را حفظ کنند. 
من به عنوان یک کارگر با بیش از 20 سال 
سابقه ماهی 4 میلیون و 200 هزار تومان درآمد 

دارم که حدود ســه میلیون تومان آن را کرایه 
خانه می دهم و با پول باقیمانده باید هزینه خود 

و دو فرزندم را نیز تامین کنم.
وی ادامه داد: هیچ گونه وامی به ما پرداخت 
نمی شود و در بحث مسکن نیز هیچ کمکی به 

ما نمی شود.
میزان سود و فروش ما کاهش 

چشمگیری داشته است
ابوالفضل ســیف اللهی که حدود 20 سال 
است به عنوان خشــکبار و آجیل فروش فعال 
است بااشــاره به اینکه امروز خشکبار و آجیل 
نقش مهمی در سامت افراد جامعه دارد، افزود: 
این تصور که بین مردم وجود دارد نباید به خاطر 
گسترش کرونا آجیل و خشــکبار تهیه کنند 
اشتباه است؛ زیرا اکثر فروشندگان این حرفه 
پروتکل ها را رعایت می کنند و تمامی ظروفی 
که در آن انواع آجیل وجــود دارد ضدعفونی 
می شود و همچنین نمی توان آجیل و خشکبار 
 را در مدت زمان زیادی در یک جا نگهداشــت 

زیرا فاسد می شود. 
وی ادامه داد: در دو ســال گذشــته فشار 
زیادی بر فروشــندگان آمده و افزایش ماده 
خام و اولیه و همچنین عدم ثبات در قیمت ها 
در کنار افزایش مالیات و بیمه باعث شــده تا 
فروشندگان این حرفه نه تنها سود نکنند بلکه 

متضرر نیز بشوند.
وی با اشــاره به اینکه گســترش ویروس 
کرونا نیــز مزید بر علت شــده اســت گفت: 
درســت اســت تحریم  بر اقتصاد اثر گذاشته 
اما محصوالت صنف ما بیشــتر تولید داخل 
اســت و شــاید فقط حــدود پنــج درصد 
محصوالت خارجی باشــد و یــا اینکه حدود 
 پنج درصد مواد اولیه ما را محصوالت خارجی 

تامین کنند.
وی ادامه داد: چرا باید شکاتی که در داخل 
تولید می شود در طول یک سال سه برابر گران 
شــود و مثا از 40 هزار تومان به بیش از 120 
هزار تومان برســد و همین مساله باعث شده 
توان خرید مردم کاهش پیدا کند و میزان سود 
و فروش ما نیز کاهش چشمگیری داشته است.

گزارشی از وضعیت این روزهای صنف شیرینی فروشان و قنادان؛

گرفتار در تلخی گرانی مواد اولیه و تعطیالت اجباری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در گفتگو با ایلنا مطرح شد:
 کمبود و افزایش روزانه 

قیمت مواد اولیه، مشکل اصلی 
تولیدکنندگان نقل و نبات است

قیمت شکر و خشکبار بســیار افزایش یافته و 
همین مسئله باعث گرانی کاالی نهایی شده و قدرت 

خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
مدیرعامل شرکت نقل، نبات و آب نبات نیشکر 
راگا در گفت وگو با ایلنا با اشاره به شرایط کرونایی 
گفت: از سال 76 فعالیت این شرکت آغاز شده و تاش 
داشتیم هر روز محصوالتی را که تولید می کنیم با 

رعایت کامل موازین بهداشتی باشد.
علی طاهری نیا، ادامــه داد: قبل از کرونا حدود 
20 کارگر در این کارخانه فعالیت می کردند اما بعد 
از مشکاتی همچون کرونا و تهیه مواد اولیه مجبور 
شدیم بخشی از خط تولید خود را تعطیل کنیم و 
این کار به رغم میل باطنی بود. البته تاش کردیم 

کمترین تعدیل را داشته باشیم.
وی ادامه داد: فقط حدود چهــار نفر را تعدیل 
کردیم آن هم به دلیل کمبود مواد اولیه مجبور به 
تعطیلی دو خط تولید شدیم و هم اکنون با یک سوم 

ظرفیت کار می کنیم.

طاهری نیــا ادامه داد: وقتــی قیمت محصول 
افزایش و قدرت خرید مردم کاهش می یابد؛ فروش 
جنس کمتر می شود و در نتیجه تولید  کمتر شده و به 

طبع  کارگر کمتری استخدام می شود.
حامد قجری کارگری که هشــت سال است در 
شــرکت نقل، نبات و آب نبات نیشکر راگا فعالیت 
دارد، به خبرنگار ایلنا گفت: خوشــبختانه به رغم 
مشــکات اقتصادی و کاهش فروش کاال، شرایط 
خوبی برای کار فراهم شده و کارفرما تاش کرده تا 
کارگران خود را حفظ کند. حقوق ما بر اساس وزارت 
کار پرداخت می شود و پرداخت حقوق ما به تعویق 
نیفتاده است. وی ادامه داد: خوشبختانه تعدیل نیرو 
بسیار کم بوده و هرچند فروش کم شده، اما نیازهای 

کارگران را فراهم کردند.

گفتوگو

رئیــس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشــان و خشــکبار 
شهرستان ری معتقد اســت که با توجه به ماهیت این شغل، 

دولت می تواند اجازه فعالیت به صنف قنادان را بدهد.
محمد بی با، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تعطیلی 

دو هفته ای به دلیل گسترش کرونا گفت: متاسفانه با تصمیم 
دولت تمامی قنادی ها و شیرینی  فروشی ها مشمول این تعطیلی 
شده اند در حالی که شغل قنادی و شیرینی فروشی در اجرا شبیه 
مشاغل دیگر است که می توانست فعالیتش ادامه پیدا کند. وی 

ادامه داد: بسیاری از قنادی ها که از نوروز امسال تا امروز درآمد 
خاصی نداشتند با مشکات زیادی همراه و مجبور شدند به رغم 
درآمد نداشتن؛ حقوق و دستمزد کارگران و همچنین سایر 
هزینه ها را تقبل کنند که این مساله باعث شده برخی از آنها 

مجبور به تعدیل نیرو بشوند.
بی بــا با اشــاره به اعتــراض فعــاالن صنف قنــادان و 
شیرینی فروشان به این مساله افزود: بسیاری از شغل های دیگر 
همچون ساندویچی ها، چلوکبابی و اصناف فعال در بخش غذا 
هم اکنون بدون پذیرش مشتری در محل کار خود و به صورت 
بیرون بر فعالیت می کنند. شغل قنادی نیز از ابتدا بیرون بر بوده 
و ما جنس مشتری را که شامل خشکبار و یا انواع شیرینی است 
بعد از بسته بندی به وی تحویل می دهیم و به نوعی این شغل 

تجمعی ایجاد نمی کند.
وی ادامه داد: قبل از گسترش ویروس کرونا نیز شغل قنادی 
و شیرینی فروشی از معدود شغل هایی بود که کاما به صورت 
بیرون بر فعالیت می کرد و ما هرگز شاهد نبودیم که مثا یک 
مشتری یک کیلو شیرینی بخرد و در همان شیرینی فروشی آن 
را استفاده کند، درحالی که شغل های دیگر بعضا در محل کسب 

مشتری از کاال استفاده می کرد.
بی با ادامه داد: حدود 380 قنادی دارای مجوز در حال 
فعالیت هستند و حدود 400 قنادی دیگر نیز پیگیر دریافت 
مجوزهای خود هســتند. حدود چهار هزار کارگر رسمی 
و قراردادی در بخش قنادی و شیرینی فروشــی در منطقه 
شــهرری فعالیت می کنند و این تعطیلــی لطمات زیادی 
به آنها می زند به طوری که برخی از آنها متاســفانه اخراج 
و بیکار شدند و برخی به ســمت مسافرکشی یا شغل های 

کاذب دیگر روی آ وردند در حالی که اکثر کارگران صنعت 
شیرینی پزی افراد متخصص هستند. وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه صنف قنادی و شیرینی فروشی به صورت بیرون بر فعالیت 
می کند و همچنین تمامی پروتکل های بهداشتی از مرحله 
آماده سازی و پخت تا مرحله ارائه به مشتری رعایت می شود، 
از ستاد ملی مبارزه با کرونا تقاضا داریم تا با یک تجدیدنظر در 
 دســتورات خود تعطیلی قنادی ها را لغو کند و اجازه فعالیت 

به این شغل را بدهد.
وی با اشــاره به کاهش تقاضا برای شــیرینی ادامه داد: 

بســیاری از قنادان بعد از خرید مواد اولیــه چک هایی به 
فروشندگان می دهند که به صورت طبیعی بعد از فروش 

محصوالتشان آن چک ها باید پرداخت شود امروز 
موعد چک بسیاری از قنادان رسیده اما متاسفانه 
به دلیل نداشتن درآمد امکان پرداخت ندارند و 

مشکات بسیاری برای آنها ایجاد شده است.
وی با اشــاره به افزایش قیمت مواد اولیه نیز 
گفت: متاسفانه بســیاری از قنادان نمی توانند 
مواد اولیه خــود همچون روغن، شــکر و پودر 

کاکائو را مستقیم از کارخانه و یا واردکننده تهیه 
کنند و مجبورند با واسطه آنها را 

خریداری کنند و همین مساله 
باعث شده قیمت محصول 

نهایی نیــز افزایش پیدا 
کند و در کنار کاهش 

قدرت خرید مردم 
میــزان فروش 

محصوالت بسیار کم شــده اســت. بی با افزود: حق بیمه 
کارگران، مالیات و عوارض افزایش پیدا کرده در حالی که قنادان 
درآمدی ندارند اگر دولت تصمیم می گیرد مثا دو هفته یا چند 
ماه صنفی را تعطیل کند باید در هنگام اخذ مالیات، عوارض و 
حق بیمه، این تعطیات نیز لحاظ شود و صنوف از پرداخت حق 

بیمه و مالیات در زمان تعطیلی معاف شوند.
بی با افزود:  کمبود روغن و یا افزایش ناگهانی قیمت کاالیی 
که کاما در داخل تولید می شود چه ارتباطی به تحریم ها دارد 
و چرا ما باید مثا به جای آنکه روغن مورد نیاز خود را از کارخانه 

تهیه کنیم از دالل و واسطه بخریم؟
وی ادامه داد: امروز قیمت گذاری بر اجناس 
حتی یک ماه نیز دوام نمی آورد و ما مجبوریم 
به دلیــل افزایش مواد اولیه و مشــکات 
دیگر قیمت ها را تغییر بدهیم و به همین 
دلیل قنادان و شیرینی فروشانی که امکان 
تغییر شــغل داشتند، شــغل خودشان را 

تغییر دادند.
بی با افزود: از ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
و دولت تقاضــا داریم با توجه بــه نوع فعالیت 
شیرینی فروشان و قنادان اجازه بازگشایی 
قنادی ها را بدهد و همچنین 
شرایطی را بوجود بیاورد 
که مــواد اولیه با قیمت 
دولتــی و مناســب در 
اختیــار قنادی ها قرار 

بگیرد.

رئیس اتحادیه قنادان شهرستان ری با اشاره به بیکاری گسترده کارگران این صنف:

تعطیلی قنادی ها از ابتدای آذر اشتباه بود

گفتوگو
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