
   آرد و غذا  ٩٧سرمقاله شماره 
  وضعيت مالي نانوايان كشور و نرخ نان! 

  يكي از مشكالت اصلي نانوايان كشور ما، سختي كار و كمي درآمد آنان است. 
بقول محمد رضا مرتضوي، رئيس اتحاديه كارخانجات آرد كشور، نانوايان از دروازه جهنم 
كسب روزي مي كنند و در گرمترين و سردترين فصل سال، مدام با گرماي سوزنده براي 

  پخت نان در تماسند. 
بقول حسن اسماعيلي، نانواي هنرمند خورزقي، نانوايان سه اذان در سركارند. اذان صبح و 

  ذان ظهر و اذان مغرب !  ا
باضافه از تعطيلي آخر هفته و مرخصي ساليانه،  تعطيالت مذهبي، عيد و..... كه براي همه 

  كارگران برقرار است، نيز خبري نيست! 
انصاف دهيم كدام صنف و صنعت داراي اين چنين دشواري محيط كار و ساعات طوالني 

  كارند؟ 
نفي است كه دولت قيمت فروش محصول آن را عالوه بر موارد فوق اين صنف تنها ص

تعيين مي كند و به دليل حساسيت قيمت نان در سبد غذائي مردم، بخصوص قشر ضعيف 
جامعه، همواره دولت تالش كرده است قيمت نان را در پائين ترين حد ممكن نگه دارد و 

و امثال آن، معموال با وجود تورم، افزايش ساالنه دستمزدها و قيمت آب و برق و سوخت 
هر چند سال، درصد كمي به قيمت نان افزوده مي شود كه اين افزايش، جوابگوي هزينه 

  هاي نانوايان نيست و آنان دائما با معضالت مالي دست به گريبانند. 



   اگر امروزه از نانوايان سراسر كشور سوال كنيم بزرگترين مشكل شما چيست ؟
  همه يکصدا خواهند گفت نرخ نان !!! 

بنابراين اين صنف براي جور كردن دخل و خرج مجبور است از كليه هزينه ها بكاهد. مثال 
همه مي بينيم كه در بسياري از مغازه هاي نانوائي، از تجهيزات جديد، دكوراسيون مناسب، 

روپوش تميز، ظاهر آراسته و...  خبري نيست و در حقيقت با اين درآمد كم، انجام چنين 
  ن پذير نيست.  هزينه هائي امكا

هنوز همه اين داستان غمبار را نگفته ايم. اين صنف تقريبا تنها صنفي است كه وجود همه 
سختي هاي كار، بايد دائما پاسخگوي مشتريان طلبكار، دستگاههاي گوناگون دولتي، 

  بازرسين تعزيرات و بهداشت و...... باشد!! و براي كمبودها جريمه هم بپردازد!
نان و نانوا سالهاست وارد در دور باطلي شده است كه چون درآمد كافي بنابراين صنف 

ندارد نمي تواند مقررات آموزشي، بهداشتي و قوانين كار را كامال رعايت كند و بهمين دليل 
  دائما جريمه و تهديد به بسته شدن مي شود! 

شود و به قول آقاي اين دور باطل سالهاست ادامه دارد و هر روز فشار بر نانوايان بيشتر مي 
  محمد رضا خواجه نانواي اصفهاني، نانوايان تنها صنفي هستند كه به دولت يارانه مي دهند!

  بنابراين :
  چون نانوا در آمد كافي ندارد نمي تواند كارگر ماهر و كافي استخدام كند.

  چون نانوا در آمد كافي ندارد نمي تواند تجهيزات با كيفيت بخرد. 



  آمد كافي ندارد نمي تواند مغازه اش را آراسته سازد.چون نانوا در 
اين ناكافي بودن درآمد نانوايان پي آمد هاي زيانبار ديگري هم دارد. از جمله، عدم 

  رويكرد جوانان، تحصيلكردگان و سرمايه گذاري در اين صنف است. 
قه اي به ادامه بنابراين شاهد آنيم كه نسل جوان و تحصيل كرده، حتي فرزندان نانوايان عال

حرفه پدري ندارند. بهمين دليل ميانگين سني نانوايان ما معموال باالست و بسياري از آنان 
  بايد سالها پيش بازنشسته مي شدند، ليكن مجبور به ادامه كارند. 

به دليل عدم سودآوري نان براي نانوا، معموال مغازه هاي نانوائي از نظر ظاهري فقيرترين  
  ين مغازه هر محله هستند.و نامناسب تر

چرا بايد اصلي ترين غذاي سفره مردم كشور و تهيه كنندگان آن با چنين وضعيتي روبرو 
  باشند؟ 

نگاهي به كارخانجات ماكاروني و ساير مواد غذائي بياندازيد. باالترين استانداردهاي 
استانداردها  بهداشتي و فني در آنها رعايت مي شود كه شايسته قدرداني است. ليكن همين

در نانوائي ها كمتر رعايت مي شود زيرا امكان مالي كافي براي آن وجود ندارد. حال آن كه 
بدليل اهميت نان، نانكده هاي ما بايد داراي باالترين استانداردهاي بهداشتي باشند و مغازه 

  هاي آنها بايد شيك ترين مغازه هر محله باشد كه متاسفانه نيست!
براي افزايش مناسب نرخ نان نيز قابل درك است ليكن انتظار آنست كه مشكل دولت نيز 

  دولت محترم چاره اي براي اين مشكل نانوايان كشور بيانديشد. 
  مدير مسئول


