
 

  آغاز سخن 
 
 

    كشورسنتي نانوايان راههاي كسب درآمد بيشتر براي 
  

  در شماره پيش وضعيت دشوار مالي نانوايان كشور را توضيح داديم. 
متاسفانه دولت براي افزايش متناسب نرخ نان داراي محظوراتي است كه در اين وضعيت 

  قابل درك است. 
نان قوت اليموت بسياري از مردم اين كشور است كه قادر به پرداخت قيمت واقعي نان 

چاره انديشي در اين در عمل نشان داده است كه از نيستند و متاسفانه تشكيالت دولت 
     است.  البته متاسفانه منافعي نيز در اين وضعيت براي عده اي وجود دارد.  ناتوان مورد 

با چنين نرخي به سختي روزگار مي گذرانند و باالجبار از كيفيت و كميت ليكن نانوايان نيز 
  كاهند كه اين موضوع نيز قابل قبول و دوام نيست.  نان مي

  پس چه بايد كرد؟ 
محور  مواردي را ما انديشيده ايم تا شايد بتواند در اين برهه قدري مشكل را تخفيف دهد.

 مردم و تنوع بخشي به توليدات نانكده هاست. پيشنهادات ما در ميان گذاشتن مشكالت با
اميدواريم با ياري ساير كارشناسان آرد و نان كشور، راه حل هائي براي كاهش اين مشكل 

  ارائه شود. 



 

 
 
 

نرخ واقعي نان و قيمت و نصب اطالعيه اي در نانكده ها  و توضيح وضعيت و ارائه 
درخواست از كساني كه مايلند داوطلبانه نرخ واقعي نان را بپردازند. اطمينان دارد 
بسياري از مردم راضي به ضرر نانوايان نيستند و داوطلبانه قيمت واقعي را خواهند 

 پرداخت. 
خت و ارائه نان هاي ديگر مانند نان هاي محلي و شيرمال با كيفيت خوب و با پ -١

 ي واقعي قيمت ها
  نان سيردار و سبزي دار با قيمت هاي واقعي مانند ي يپخت و ارائه نان ها -٢
نصب قفسه براي ارائه و فروش نان هاي حجيم و نيمه حجيم در نانكده هاي سنتي  -٣

(هم اكنون در بسياري سوپرها، نان هاي حجيم بفروش مي رسد و چنانچه در نانكده 
نانكده هاي  ود مردم آن را خواهند خريد.هاي سنتي نيز چنين نان هائي ارائه ش

 )   !استهم سنتي بهترين محل فروش براي نانهاي ديگر 
فروش كيسه پارچه اي براي حمل نان. در بسياري نانكده هاي سنتي براي حمل نان  -٤

كيسه هاي نايلوني بفروش مي رسد كه بدترين روش براي حمل نان است و موجب 
. نانكده ها مي توانند بجاي نگام آن مي شودخمير شدن نان و كپك زدگي زوده

كيسه هاي نايلوني، با دوختن كيسه هاي پارچه اي ساده و نقش نام نانكده خود بر 
آن، عالوه بر تبليغ نان خود، از فروش آن نيز سود ببرند و مردم با روش سالمتري 

 نان را به منزل حمل كنند.



 

 
 
 
 
 

هركدام از راههاي فوق مي توانند به مقدار قابل توجهي درآمد نانكده را افزايش 
دهند و موجب شود تا نانوايان مشتريان بيشتري را به نانكده خود جلب كرده و به 
كسب خود رونق داده و از اين محل درآمد بيشتري كسب كنند تا بتوانند نانكده و 

  ن با كيفيت تري به مردم ارائه كنند. كاركنان خود را آراسته تر سازند و نا
كت و كتابخانه و قراردادن كتاب مبه نانوايان محترم توصيه مي شود كه با نصب ني

در آن، ساعات معطلي مردم براي گرفتن نان را مطبوع تر سازند و رابطه خود را با 
  مشتريانشان تلطيف كنند. 

اي نان خوب و نان هاي بعالوه مي توان با نصب پوستر هائي درباره ويژگي ه
  سبوسدار در نانكده، اطالعات و آگاهي مردم را درباره نان افزايش دهند.

اعتبار و احترام آن نقش بسيار دارد. با توجه تابلو دار كردن نانكده نيز در افزايش 
به اين كه اكثريت نانكده هاي سنتي ما تابلو ندارند، در صورت نصب تابلو و داشتن 

  يك نانكده، توجه بيشتري را در نزد مشتريان جلب خواهد كرد. نام خوب براي 
اميد است با كاربست يك يا همه اين توصيه ها، نانوايان ما از درآمد بيشتري 

  برخوردار گردند و بتوانند نان بهتري را به جامعه ما عرضه كنند. 
      مدير مسئول   


