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 مقدمه

فروشگاه عطاری گرفتم. از یک به راه اندازی  تصمیمهفت سال پیش بود که 

در  تصمیم گرفتم کتابی در رابطه با اداره دکان عطاری نداشتم، تجربه ایآنجا که 

 دست آورم.بکار این اطالعاتی از اصول اولیه رابطه با این موضوع تهیه کنم تا بتوانم

به هر جا که به ذهنم رسید سر زدم. از کتاب فروشیهای شهر تا نمایشگاه بین 

 المللی کتاب.

 نبود که نبود.

بی که در این زمینه یافت میشد،کتب پیرامون مباحث درمانی و طب تُتنها کُ

ه ب اینکه خواص دارچین چیست و سنبل الطیب برای چه خوب است. سنتی بود.

 فتم. اما وضعیت محتوای آنالین نیز مشابه وضعیت کتاب بود.سراغ اینترنت ر

بر آن شدم تا در  تخصصی مرتبط با مدیریت عطاری. منبع آنالیندریغ از یک 

کند.کتابی که در آن به بررسی مسائل کتابی بنویسم تا خالء فوق را پر آینده

ه کشود.کتابی شگاه عطاری در عصر امروز پرداخته پیرامون مدیریت یک فرو

چالش های پیش روی عالقمندان این کسب و کار را به آنها گوشزد نماید و  دبتوان

 راهکاری آزمایش شده را برای حل آن مشکالت ارائه کند.

اقدام به ثبت آن در  شدم،می هرگاه با مشکلی مواجه در طول این مدت 

اموش رف که قصد نوشتن کتابی را داشتم، در آینده نمودم تامی  دفترچه مخصوصی
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نکنم که یک مدیر تازه کار با چه مسائلی مواجه خواهد شد و کم هزینه ترین 

 نمودم. می روش حل مشکل را نیز یادداشت

ه ب "الو فلفل"و وب سایت  آموزش صفر تا صد کسب و کار عطاریکتاب 

 دفترچه یادداشتهای سازماندهی گردآوری و نتیجه  http://alofelfel.irآدرس 

مخاطب این کتاب،گام به گام با اصول اساسی راه اندازی یک فروشگاه  فوق است.

محتوای آموزشی  عطاری آشنا گردیده و همچنین با کمک رسانه های دیجیتال،

 تکمیلی را نیز در قالب مقاله،صوت و تصویر دریافت می نماید.

تاکید من بر ارائه  عطاری، سب و کارک در جلد اول کتاب آموزش صفر تا صد

زیرا  مشکالت است.و همچنین حل راهنمایی و راهکار جهت جلوگیری از بروز 

مطلعم که بسیاری از کسب و کارهای نوپا به پنج سالگی نمی رسند. مدیر یک 

ی فق به طمو ار نوپا، می بایست  بتواند با کمترین خطا و اشتباه ممکن،کسب و ک

بینش یک مدیر فروشگاه عطاری تعیین  ردد.گسال پر افت و خیزنمودن این پنج 

با  تنها ،بود و یک بینش صحیحوی خواهد کننده درستی یا نادرستی تصمیمات 

 اطالعات صحیح ساخته خواهد شد.

 راستی !!

ثبت نکات مهم و  دفترچه ای را به عموم مدیران موفق در مشاغل گوناگون،

شما هم دفترچه ای  .خویش اختصاص میدهند مرتبط با کسب و کارحائز اهمیت 

جی آن دفترچه در آینده به گن تهیه کنید و به ثبت این گونه موارد در آن بپردازید.

 د.تبدیل گرد برای دیگران گرانبها مبدل گشته و چه بسا به کتابی راهگشا

http://alofelfel.ir/


 

 تعاریف

 :تعاریف ذیل بپردازید خواندنبه  فصل اول کتاب، مطالعه لطفا قبل از شروع

جنس فله به کاال یا محصولی اطالق میشود که به صورت کیلویی  جنس فله:

 و بدون بسته بندی فروخته می شود.

ر به طودر تولید آنها نقشی نداشته ایم.  به اقالمی اطالق میشود که ما :کاال

ماکارونی در کسب و کار ما  جات نساییده،کنسرو ماهی و بسته هایمثال ادویه 

 کاال به حساب می آیند

به اقالمی اطالق می شود که حاصل یک عملیات ولو کوچک از  :لمحصو

ته ترکیب یا حتی بس به طور مثال ادویه جاتی که توسط ما ساییده، جانب ما باشد.

، یا در فروشگاهی دیگر یک محصول، می تواند در فرایندی دیگر بندی شده باشند.

ات، در یک مثال محصوالت یک شرکت تولید کننده ادویه ج یک کاال باشد.

 سوپر مارکت بعنوان کاال تلقی میشود.

 و "هاکاال"کلمات مکرر در این کتاب برای جلوگیری از تکرار  :اقالم

لذا هرگاه کلمه اقالم مشاهده  استفاده شده است. "اقالم"از کلمه  "تمحصوال"

و یا هر دوی محصول  معنای آن ممکن است کاال،با توجه به وضعیت جمله،  شد،

در عملیات دیگری در همان  البته از آنجا که یک محصول می تواند باشد.آنها 

ای یگدیگر نیز در ج "محصول"و  "کاال"، گاهی کاال قلمداد شود ،مجموعه
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 .استفاده شده اند

گردآورندگان یا جمع آوران به کسانی اطالق می شود که  گردآورندگان:

طبیعت می پردازند و در کار به جمع آوری گیاهان دارویی و محصوالت یافتنی در 

نقشی ندارند. گردآورندگان در فصول مختلف سال به دامن طبیعت  تولید آن اقالم،

می روند و به جمع آوری انواع محصوالت طبیعی مرتبط با آن فصل از سال می 

 پردازند.
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 فصل هفتم

 م؟یاز هر کاال چقدر بخر

 



 

نسخه نمونه
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 عطاری فروشگاه اندازی راه به تصمیم بازار در همسایگان از یکی قبل سال چند 

س سپ ، اقدام به خرید مواد نمود.تغییر دکور و انجام کارهای اولیهبعد از  گرفت.

 من نشان داد.ه به من مراجعه کرد و فاکتور خرید خود را برای بررسی قیمت ها ب

 یک خرید بسیار ناشیانه. ،حشتناک بودو

مشکل در عدم تناسب وزنی کاالها بلکه  کل در قیمت خرید مواد اولیه نبودمش

لو پنجاه کی با یکدیگر و همچنین با ظرفیت فروش یک عطاری تازه کار بود.

 !پنجاه کیلو هلیله زرد! پنجاه کیلو هل باد! جاه کیلو میخکپن زردچوبه،

بخش بزرگی از  به دلیل عدم وجود دانش کافی در مورد تناسب وزنی کاالها،

سرمایه نقدی وی در کاالهای کم فروش قفل شد و فشار بی امان چک ها و چند 

ممکن  زرگاین اشتباه ب اشتباه فاحش دیگر وی را مجبور به تغییر مجدد شغل نمود.

است برای تمامی کسانی که قصد راه اندازی یک فروشگاه عطاری را دارند رخ 

ی روتین شغل عطاری را بیان اکااله، لذا برآن شدم تا در این قسمت از کتاب دهد.

 کنم و میزان خرید اولیه هر کدام را ذکر نمایم.
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 :، این لیست را مالحظه می فرماییدادامهدر 
 چای و قهوه

 وزن به کیلو نام کاال وزن به کیلو نام کاال

 5 قهوه فوری 01 ساده چای سیاه خارجی

 5 پودر قهوه 5 معطر چای سیاه خارجی

 5 چای ترش 05 چای سبز ایرانی

 05 چای سیاه ایرانی 01 چای سبز خارجی

 

 استحمام و نظافت  ، آرایشی

 وزن به کیلو نام کاال وزن به کیلو نام کاال
 01 پودر موبر 5 بی رنگ یا موردحنای 

 5 گل سرشور 01 حنا

 0 پودر کف دریا 5 سدر

 0 مردارسنگ 5 وسمه یا رنگ حنا

 0 پودر زاج 5 روشور یا سفیدآب

 01 صابون مراغه 1.0 کتیرا

صابون های  01 زیتونصابون 
 هفت گیاه

0 

 

 تنقالت

 وزن به کیلو نام کاال وزن به کیلو نام کاال
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 ادویه جات و طعم دهنده ها

 وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 

 

 

 مواد غذایی

 وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال
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 روغنها

        
        
        
        
        
        
        
 

 

  

 داروها

 وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال
        
        
        

 کیک و شیرینی

 وزن نام کاال وزن نام کاال وزن نام کاال
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 بذرها

 وزن به کیلو نام کاال وزن به کیلو نام کاال
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برای جلوگیری از خرید ناصحیح  اولیهلیست فوق یک راهنمایی مهم و  توجه:

 است و با توجه به تصمیم شما برای نحوه ورود به بازار می تواند تغییر نماید.

    

    

 عرقیات

 تعداد نام کاال تعداد نام کاال تعداد نام کاال
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 سایر

    
    

    

    

    



 11 وکار عطاریآموزش صفرتاصد کسب

ید قطعا خر ،د فراورده هایی از کنجد را داردبعنوان مثال فروشگاهی که قصد تولی

 کیلو گرم کنجد جوابگوی نیاز اولیه وی نیز نخواهد بود. 05

 

 تیابی به اهداف کاری بر حجم خرید و قیمت هاتاثیر استراتژی دس ◾

سیدن به آنها را به یاد می مجددا مزیت رقابتی پایدارمان و استراتژی های ر

 :آوریم

نکته اول: اگر مجموعه ای قصد دارد با تمرکز براستراتژی فروش کاال و 

می بایست سرمایه در گردش  خدمات با قیمت پایین وارد عرضه رقابت گردد،

داشته باشد تا بتواند آن میزان از سودی را که در اثر ارزان فروشی کاالها و  باالیی

از طریق صرفه جویی در هنگام خرید جبران نماید و  خدمات از دست داده است،

 گردد مگر با خرید در حجم باال. این مساله میسر نمی

، ددارای سرمایه و فروش کافی نیستنلذا این استراتژی به مجموعه هایی که 

فقط در بازه های زمانی کوتاه و مشخص و با اهداف ترویجی از قبیل افزایش 

بازگردانی نقدینگی و رهایی از کاالهای رو  ،افزایش سطح فروش مشتریان جدید،

 گردد. به انقضاء توصیه می

 پاسخگویی از طریق تکثر و تعدد اقالم باشد نکته دوم: اگر استراتژی مجموعه،

ا که می بایست انواع بسیار مختلفی از کاال و محصوالت ، از آنج)جوری جنس(

فراهم گردد، توان خرید اولیه از هر کاال کاهش یافته و قیمتهای خرید باالتر 

 خواهد رفت.

می توان خرید را از تامین کنندگانی انجام داد که  برای تعدیل اثر این مساله،
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ه موسوم به تخفیف خرید تخفیفاتی را ک ،رند در ازاء  ارزش ریالی خرید کلحاض

 ست، ارائه دهند.ا حجمی

یک مدیر فروشگاه هوشمند می تواند ترکیبی از انواع استراتژی ها  نکته سوم:

را برای دستیابی به اهداف و تحقق مزیت رقابتی پایدار خویش در پیش گیرد و 

 تراتژیهای مورد نظر تعیین نماید.حجم خرید تک تک اقالم را بر پایه اس

 



 

نسخه نمونه



 

 فصل هشتم

 چیدمان کاال
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و سطح  هادر قفسه  آنهابعد از خرید مواد اولیه و کاالها اکنون نوبت چیدمان  

 چیدمان اصول ساده ای دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنم: فروشگاه است.



 

 فصل نهم

 م؟یچطور مواد را آسیاب کن
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نمودن مواد، ابتدا باید بدانید که آسیابها از  برای آشنایی با تکنیکهای آسیاب 

 شوند. نظر نحوه کارکرد به دو گروه کلی توری دار و کاسه ای تقسیم می

 آسیابهای کاسه ای:

به این جهت نام آنها را آسیاب کاسه ای گذاشته ام که کل فرایند پودر کردن 

در آن گردش مواد در داخل محفظه کاسه مانندی انجام میگیرد که تیغه آسیاب 

این آسیابها عموما در ابعاد کوچک و رومیزی طراحی میشوند و مدتی  کند. می

است که مورد استقبال مصرف کنندگان و به طبع آن فروشگاههای عطاری قرار 

 گرفته اند.

 آسیابهای توری دار:

مکانیزم کاراین نوع از آسیابها بدین صورت است که مواد اولیه در اثر برخورد 

چکش یا تیغه و همچنین اصابت به سندان و ساییده شدن به  ی در پیپضربات 

به وجود آمده  پودر شده و با فشار ناشی از بادِ توری موجود در محفظه آسیاب،

از سوراخهای توری خارج شده و در کیسه ای از جنس پارچه  از چرخش چکش،

ویه کوب آسیابهای توری دار خود به دو گروه شکرکوب و اد شوند. ریخته می

 گردند. تقسیم می

آسیابهای شکر کوب معموال دارای موتور ضعیف تری هستند و در محفظه 

ایش آنها به بدنه توری صورت در اثرس، پودر شدن مواد فرایند خود سندان ندارند و

این آسیابها گزینه های مناسبی برای پودر کردن موادیست که استحکام  یرد.ذمی پ

فل نخود برشته و فل شکر، قند، موادی مانند .سیاب میشوندکمی دارند و به سادگی آ

 سیاه.



 

 فصل دهم

 ساخت ادویه جات ترکیبی
 

 

 

 

 

 

 

 



 

نسخه نمونه



 

ید وقتش رسیده که به تول چیزی به افتتاحیه فروشگاهتان باقی نمانده است.

یکی از اصلی ترین  ادویه جات ترکیبی، ادویه جات ترکیبی خود بپردازید.

رقبایتان کمک بسیار شایانی محصوالتی هستند که به ایجاد تمایز بین شما و 

این نکته در انتهای سال اولی که به این کسب و کار روی آورده بودم  خواهند کرد.

 برایم مسجل شد.

 ادویه کاری ◾

دکان بودم که دو نفر  فروشندگی درحدودا هفت سال پیش بود و من مشغول 

اهل  از چهره شان کامال مشخص بود که با ظاهری متفاوت وارد مغازه شدند.

 آسیای شرقی هستند.

دند تا بر کربا صبوری بسیار ص. غ بود و سیل مشتریها تمامی نداشتمغازه شلو

 زعفران خواستم! ، سن تر با لهجه ای غلیظ گفت: آقانوبتشان رسید. مرد مُ

 از او پرسیدم اهل کجاست و در پاسخ گفت اهل هندوستان.

 خوش آمد گفتم و زعفران برای اینکه کارش را راحت کنم به انگلیسی به وی

 ها را برایش آوردم.

سعی کردم خیالش را از کیفیت  با شک و تردید پنج مثقال زعفران برداشت.

 لذا سر صحبت را باز کردم و شروع به گپ زدن کردیم. زعفران راحت کنم،

پیرمرد بسیار خوش صحبتی بود و مشخص بود از اینکه کسی در اوج شلوغی 

 گپ بزند خوشحال است. دکان حاضر است با وی

در خالل صحبتهایش اشاره  بعد از اینکه از اصالت برند زعفران مطمئن شد،

کرد که در جوانی در یک عطاری در هندوستان کار می کرده و اکنون یک 
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 کند!! رستوران کوچک را مدیریت می

 باور نکردنی بود!

 تن تعارفشبالفاصله به نشس شانس خودش با پای خودش به سراغم آمده بود.

برایشان شربت سکنجبین آوردم و شروع به  کردم و فروش را به برادرم سپردم.

با اشتیاق به او گفتم که عاشق یاد گرفتن فرمول ادویه  سوال نمودن از وی کردم.

 دانم. جات مختلف هستم و حضور وی را یک فرصت بینظیر می

ان ت تلخ و شیرین دورپیرمرد بعد از مدتی گَپ و گفت از ایام جوانی و تجربیا

از من خواست که کاغذ و قلمی بیاورم تا وی فرمول  کار کردنش در دکان عطاری،

اسرار آمیز ادویه ای که خودش بعد از مدتها آزمایش در رستوران کوچکش به 

هیا بالفاصله کاغذ و قلم را مشگفت زده شدم.  !ته بود را برایم بنویسدآن دست یاف

تش طوری بود که انگار دارد نقشه گنجی را در کاغذ برایم ژس کردم و به او دادم.

 ترسیم میکند !

با نگاهی سرشار از اعتماد به نفس و  نقشه گنج کامل شد. بعد از چند لحظه،

ترجمه نیمی از  وقتی لیست را دیدم، احساس سخاوت درونی،کاغذ را به دستم داد.

ا ب انگلیسی افتضاح هستم.فهمیدم که چقدر در ترجمه  کلمات را نمی دانستم.

 خجالت موضوع را گفتم.

مرد جوانتر که به فارسی تسلط داشت خنده ای کرد و برای اینکه جبران 

مهمان نوازی ما را کرده باشد، لیست را گرفت و شروع به نوشتن ترجمه کلمات 

 آن هم چه ترجمه ای!! کرد.

شهر ما ساکنین افغان  ولی باز هم خوب بود. معادل افغانی اقالم را نوشته بود.
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پیرمرد در انتها گفت که دو تا از اقالم که در انتهای لیست  تبار بسیاری دارد.

وجود دارد سبزیجات محلی مناطق زندگی خودش است که در هندوستان هم بسیار 

ل همچنین در مقاب اما الباقی اقالم قابل تامین است. کمیاب است چه برسد به ایران.

توانی از پودر سیر در ادویه جات  د و گفت تا جایی که میپودر سیر ضربدر ز

 مرتبط با غذاهای گوشتی استفاده کن.

بسیار تشکر کردم و فرمول را به سان یک هدیه گرانبها در دست گرفتم و در 

 مهمانهایمان را نیز با اشانتیونی درست و حسابی بدرقه کردم. کشو گذاشتم.

بعد از اتمام  یرانی نامها نیز تمام شد.در مدت دو روز، ترجمه افغانی به ا

لو از سه کی بالفاصله شروع به ترکیب ادویه کاری جادویی پیرمرد کردم. ترجمه،

آن درست کردم و به چند نفر از دوستان اغذیه فروشم دادم تا کیفیت آن را 

 بعد از یکی دو روز نتیجه بررسی را تلفنی پیگیر شدم. بیازمایند.

 ا ناراضی بودند!!!قریب به اتفاق آنه

ها رفتم و دلیل عدم  به تک تک آن اغذیه فروشی احساس بدی پیدا کردم.

 پاسخشان این بود : رضایتشان را پرسیدم.

 بسیار تند و بی رنگ و لعاب !!

بعید بود زیرا زمانی که با پیرمرد  آیا پیرمرد مرموز هندی مرا سر کار گذاشته بود؟

ه وی فردی بسیار با تجربه در زمینه شغل صحبت میکردم، کامال مشخص بود ک

لذا به این فکر افتادم که فرمول ادویه وی را ایرانیزه کنم و مطابق با  عطاریست.

 سلیقه مشتری خودم تغییر دهم.

زنیان  فلفل سرخ را به یک چهارم کاهش دادم و زرد چوبه را سه برابر کردم.
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گ بو  را نیز در ترکیب قبلی ناگهان یادم آمد که بر را نیز به ترکیب افزودم.

ترکیب را مجددا مخلوط کردم و به دوستان  اضافه نکرده بودم !! چه اشتباه فاحشی.

با هیجان زیاد  دو روز دندان رو جگر گذاشتم و مجددا  اغذیه فروشم رساندم.

 نتیجه فوق العاده بود !! اقدام به پیگیری تلفنی کردم.

جدید بسیار راضی بودند و اعالم کردند  عطر و رنگ ادویه ، دوستانم از طعم

 که زین پس از این ترکیب ادویه سفارش خواهند داد.

تا یک سال مدام با اقالم ادویه جادویی بازی کردم تا به فرمولی  مطلوب برای 

فرمولی که هم قیمت مناسب و هم  مصرف کنندگان و اغذیه فروشها رسیدم.

 اه موم مشریانم منطبق باشد، از ساندویچیکیفیت مطلوبی داشته باشد و با سلیقه ع

 گرفته تا دیزی سرا .

 ه ام.نداد اساسی اکنون حدودا پنج سال است که فرمول ترکیب ادویه را تغییر

عالوه بر مشتریان مصرف کننده، چندین عطاری نیز از چند شهر دور و نزدیک 

ه فروشگاهشان را بمشتری این ادویه فوق العاده هستند و افتخار تامین ادویه کاری 

 دهند. ما می

 این می خواهم این فرمول شگفت انگیز را با شما به اشتراک بگذارم. حال

فرمول نتیجه یک مالغات خوش یمن و یک سال تست مکرر و آزمون و خطاهایی 

 بی شمار است.

 ، نام اقالم فرمول به همراه وزن آنها قید شده است.مقابلدر جدول 
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 وزن عنوان شماره   وزن عنوان شماره

 0 پودر انبه 00   01 زردچوبه 0

 1.5 میخک 01   6 تخم گشنیز 0

 1.5 زنجبیل 05   0 زیره سبز 0

 0 پودر لیمو 06   1.5 آویشن شیراز 1

 0 رازیانه 01   1.5 جوز هندی 5

 0 پاپریکا 01   1 کاکوتی 6

 0 تخم شنبلیله 01   1.5 فلفل سیاه 1

 0 عصاره گوشت گوساله 01   1 خارخاسک 1

 0  برگ بو 00    0 قلنجان 1

         0 دارچین 01

 کیلو 56 وزن کل:     0 تخم شوید 00

         1.5 زنیان 00

         0 برگ نعناء 00

  

 حال به سراغ سایر ترکیبات ادویه جات می رویم:

 ادویه کباب کوبیده

 کیلو 1.5پودر فلفل سیاه 

. 

. 
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 ادویه ماکارونی

 کیلو 0پودر آویشن 

. 

. 

. 

 

 ادویه جوجه کباب

 کیلو 1.5پودر موسیر 

. 

. 

. 

 ادویه کاچی

کاچی غذاییست بسیار مقوی با طبعی گرم و برای زنانی که تازه از زایمان فارق 

 گردد. شده اند طبخ می

ی مختلف تفاوت بسیار زیادی از آنجا که دستور طبخ غذای کاچی در شهرها

تاب ترکیبی که در این ک فرمول ادویه کاچی نیز از این مساله مستثنی نیست. دارد،

 ذکر میگردد مناسب شیوه طبخ کاچی در شهرهای شمالی ایران است.

پودر حریر نشده برنج است و همچنین کاچی  ، در این شهرها پایه اصلی این غذا

اما در شهرهای جنوبی  کامال رقیق می باشد و می توان آنرا به سوپ تشبیه کرد.
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شیوه پخت کاچی کامال متفاوت است.کاچی آماده شده در این شهرها شکل حلوا 

فرمول کاچی در  به خود میگیرد و بعضا می توان آن را تکه تکه کرد و خورد.

 مالی به این ترتیب است:شهرهای ش

 کیلو 0پودر جوز هندی 

. 

. 

. 

. 

 

 طوایف لر اطراف ما در ادویه کاچی از پودرکافشه هم استفاده می کنند.

 

 ادویه قیمه نثار

قیمه نثار غذای سنتی شهر قزوین است و یک پلو خورشت تمام عیار به حساب 

بد نیست دستور ادویه این غذای فوق العاده را از یک ادویه فروش قزوینی  می آید.

 دویه مخصوص خورشت قیمه نثار به شرح ذیل است:بیاموزید! ا

 پودر دارچین ا کیلو

. 

. 

. 

. 
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 ادویه فالفل

 کیلو 5زردچوبه 

 کیلو 1پودر انبه 

. 

. 

. 

. 

 

 

 چاشنی ماست 

 کیلو 1.5پودر نعناء 

. 

.. 

.. 

 

 

 

 ادویه پیتزا
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 کیلو 0پودر آویشن شیراز 

. 

. 

. 

 

 ادویه کتلت

 کیلو 0پودر فلفل قرمز 

 کیلو 0زردچوبه 

. 

. 

. 

. 

. 

 چاشنی ساالد شیرازی

 کیلو 0پودر پونه 

. 

. 

. 

 

 ادویه قرمه سبزی
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 کیلو 1.5پودر لیمو عمانی 

. 

. 

. 

 

 

 ادویه عمومی ساندویچ

 کیلو 0پودر سیر 

. 

. 

. 

 

 

 چاشنی آب دوغ

 کیلو 0پودر آویشن 

. 

. 

. 
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 ادویه آبگوشت

 کیلو 0پودر برگ بو 

. 

. 

. 

. 

 

 ادویه خورشت قیمه

 کیلو 1زردچوبه 

 کیلو 1پودر دارچین 

. 

. 

. 

 

 

تان، فصل تابسدر صورتیکه بخواهید ادویه لعاب بیشتری به خورشت بدهد، در 

بامیه سبز را خریده و خشک نمایید و بعد از آسیاب کردن به ادویه اضافه کنید. 

 توجه داشته باشید که می بایست حتما بامیه ها را بُرش بزنید تا خشک شوند.

 ادویه خوراک مرغ

 کیلو 1.1پودرزنجبیل 
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. 

. 

. 

 

 ه جات نکات مهم مرتبط با ترکیب ادوی

دا ابتادویه جات را به صورت دستی ترکیب نمایید در صورتی که می خواهید 

مواد  ،مول ذکر شدهتک تک ادویه جات را کامال حریر نموده و سپس طبق فر

خلوط م به وسیله سرتاس، پودر شده را در یک تشت متوسط با هم ترکیب نمایید.

 .را آنقدر هم بزنید تا در همه جای تشت به ادویه ای با رنگ یکنواخت برسید

کنم و حتما مخلوط  گز به ترکیب کردن دستی ادویه جات اکتفا نمیمن هر

در این روش می بایست  بدست آمده را به وسیله آسیاب چکشی در هم می آمیزم.

از توری با سوراخهای کوچکتر از اندازه عدس استفاده نمایید تا پره های چکش 

ب ادویه کار ترکیز اینکه بعد ا فرصت ترکیب کردن مواد را داشته باشند. آسیاب،

دار ریخته و حتما نام ادویه را  فاصله آن را در ظروف و سطلهای دربال ،تمام شد

 بر روی اتیکت ظروف بنویسید.



 

 فصل یازدهم

 چطور قیمت کاالها و محصوالتمان را 

 تعیین کنیم؟
 

 



 

نسخه نمونه
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وقت قیمت گذاری و درج اتیکت بر  حال که چیدمان اجناس به پایان رسیده،

 شایان ذکر است که عدم درج قیمت بر روی اقالم تخلف محسوب روی اقالم است.

اکنون نوبت مشخص کردن قیمت فروش اقالم  گردیده و جریمه نیز در پی دارد.

 است.

بسیاری از کاالها قیمت درج شده ای را بر روی بسته بندی خود دارند و این 

اما اقالم زیادی نیز وجود دارند که یا توسط خود شما  نماید، کار شما را آسان می

رسند لذا خبری از قیمت از پیش  ش میتولید می شوند و یا به صورت فله به فرو

 تعیین شده نیست و شما خود باید اقدام به قیمت گذاری نمایید.

 بعضی از عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت یک کاال یا محصول عبارتند از:

 الف(قیمت خرید مواد اولیه

 اجاره بها، ب(هزینه های ثابت و متغییر اعم از هزینه حقوق و دستمزد،

 ، عوارض شهرداری و ...مالیات ،ضایعات استهالک، ،بسته بندی

 پ(قیمت رقبا

 ت(تناسب عرضه و تقاضا

 ث(استراتژی مدیر فروشگاه

 

 تعریف هزینه های ثابت

جدا و مستقل از میزان فعالیت های تجاری ما به آن دسته از هزینه هایی که 

، باید در تاریخی که از قبل مشخص ون تاثیر پذیری از این فعالیت هااست و بد

 .پرداخت شود شده،



 

 سخن

 پایانی

 به انتهای جلد اول کتاب آموزش صفر تا صد کسب و کارعطاری رسیدیم.

پیچیدگی های مدیریت یک فروشگاه عطاری نیز همچون سایر مشاغل دارای 

به همین دلیل  خاصی است که گنجاندن آن در یک کتاب امکان پذیر نیست.

مصمم شدم تا کتاب فوق را در بیش از یک جلد به چاپ برسانم تا هر کس به 

 فراخور نیازش اقدام به تهیه کتابها نماید.

به شرح مواردی  کتاب آموزش صفر تا صد کسب و کار عطاری، جلد دومدر 

 مسائل ، ورود به حیطه بازاریابی آنالین،اهکارهای بازاریابی و فروشقبیل راز 

 مهم پیرامون خرید،گزینش پرسنل و مواردی از این قبیل خواهم پرداخت.

همچنین از آنجا که امروزه دسترسی عموم جامعه به رسانه های اجتماعی رشد 

با این  بطبر آن شدم تا بسیاری از مسائل کوچک و بزرگ مرت چشم گیری یافته،

کسب و کار را از طریق رسانه های اجتماعی و وبسایت اینترنتی خود به سمع و 

 نظر عالقمندان برسانم.

مراجعه   http://alofelfel.ir شما هم اکنون می توانید به آدرس اینترنتی 

 در ن این کسب و کار کهنموده و از آن طریق به آموزشهای کاربردی ویژه مدیرا

http://alofelfel.ir/
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، عکس و ویدئو تدارک دیده شده است دسترسی پیدا قالب مقاله، فایلهای شنیداری

 کنید.

نیز به عنوان رسانه ای کارآمد و در   alofelfel.ir@ صفحه اینستاگرام 

 پیشنهادات ،مچنین می توانید سواالته پل ارتباطی من و شما خواهد بود. دسترس،

ا ب و انتقادات خود را از طریق صفحه فوق و پل های ارتباطی قید شده در وبسایت،

 من در میان بگذارید.

از زحمات جناب آقای دکتر علیرضا خاکپور مدیریت دانشگاه در این قسمت  

ار سرک ونسیم یزدانی سرکار خانم صفری پور،  استاد جناب آقایصنعتی مهرام، 

گروه تولیدی از مدیریت کل  همچنین نمایم.می  سپاسگزارینم مونا مسرور خا

 .مهرام کمال تشکر را دارم

 

 باشید پیروز

 امیر کریمی
 

توجه: جهت مطالعه مقاالت به روز و مرتبط با کسب و کار عطاری به آدرس 

ت مهم وبسایت من مراجعه نمایید. من در هر ماه در مقاالتم به بررسی موضوعا

واالت سمرتبط با آن ماه از سال می پردازم. لطفا مقاالت را مطالعه فرموده و با ثبت 

 مرا یاری نمایید. گام برداشته و خود، در غنای هرچه بیشتر مقاالت و نظرات
http://alofelfel.ir 

 

 

https://instagram.com/alofelfel.ir
https://instagram.com/alofelfel.ir
http://alofelfel.ir/
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تا صد کسب و کار چطور می توانم کتاب الکترونیک آموزش صفر ◾

 عطاری جلد اول را خریداری نمایم؟

 توزیع میگردد. چاپیو  الکترونیکیاین کتاب به دو صورت 
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 برای خرید نسخه الکترونیکی به دو صورت می توانید عمل کنید:

 

 :الکترونیکنسخه  اتوماتیکخرید الف( 

 وانید برایچنانچه با درگاههای پرداخت اینترنتی کار کرده اید، همین حاال می ت

 خرید آنالین کتاب از لینک زیر اقدام نمایید:
link-book-http://alofelfel.ir/buy 

 

 :الکترونیکب( خرید غیر اتوماتیک نسخه 

تومان  11110چنانچه به هردلیل تمایل به خرید اینترنتی ندارید کافیست مبلغ 

به شماره کارت زیر واریز فرمایید و قبض واریزی را از طریق ( 11)تا پایان سال 

 ارسال فرمایید: 11001111110اپلیکیشن واتس آپ به شماره تماس 

 امیر کریمی بانک اقتصاد نوین   6011000061001601

 

 :چاپیپ( خرید غیر اتوماتیک نسخه 

تاب و کاغذ را لمس نکنید، مطالعه به اگر اهل خواندن کتاب چاپی هستید و تا ک

( به شماره کارت 11تومان )تا پایان سال  60111دلتان نمیچسبد، کافیست مبلغ 

ذکر شده در بند فوق واریز نمایید و حتما قبض واریزی، نام و نام خانوادگی، 

آدرس دقیق، کد پستی در صورت وجود، و تلفن فرد تحویل گیرنده را از طریق 

 ارسال فرمایید. 11001111110ره تلفن واتس آپ شما

تومان می  00111تومان است و مبلغ ارسال آن نیز  11111قیمت کتاب برابر 

 باشد

http://alofelfel.ir/buy-book-link
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 شماره کارت :

 امیر کریمی بانک اقتصاد نوین   6011000011610661

 تومان 60111کتاب چاپی با ارسال : 

 تومان 01111کتاب الکترونیک : 

 شماره تماس:

11001111110 

 لینک خرید آنالین نسخه پی دی اف:
  link-book-http://alofelfel.ir/buy 

 

 لینک وبسایت جهت مطالعه مقاالت به روز کسب و کار عطاری:
ttp://alofelfel.ir/h 

 

 زانه ترفند ها و نکات آموزشی و تکنیک های فروش:اینستاگرام جهت مطالعه رو
https://instagram.com/alofelfel.ir 

 

سال کار من در زمینه دکانداری، فروشندگی،  یستبکتاب فوق نتیجه 

 ویزیت، کارشناسی فروش و مدیریت فروش یک شرکت تولیدی است.

 می توانید این تجربه را به دست آورید: هم اکنون
  link-book-http://alofelfel.ir/buy 

 
 

http://alofelfel.ir/buy-book-link
http://alofelfel.ir/
https://instagram.com/alofelfel.ir
http://alofelfel.ir/buy-book-link
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 طالیی وبسایت الوفلفل شوید! عضو
 

 آینده را ببینید!

اعضاء طالیی درج  کامال اختصاصی برایدر وبسایت الوفلفل مقاالت و مطالبی 

مقاالتی با موضوعاتی نظیر اینکه در هر ماه کدام محصوالت فروش  میگردد.

اعیاد و مناسبتهای مختلف، چه کاالهایی بیشتری دارند و یا اینکه در 

 باالترین سود را برای ما رقم خواهند زد.

وبسایت دسترسی  ویژه موضوعات جدید و آموزشهای این بهطالیی اعضاء  

در صورتی که قصد عضویت طالیی در وبسایت را دارید از  خواهند یافت.

 لینک زیر اقدام نمایید:
members/-http://alofelfel.ir/product/golden   

 

دوره آموزش افزایش فروش از طریق 

 اینستاگرام
اگر به اهمیت حضور حرفه ای در شبکه های اجتماعی پی برده باشید، اکنون 

خیابان دو هزار نفری به یک کشور زمان مناسبی برای گسترش بازارتان از یک 

 میلیون نفریست!! 11

چنانچه به افزایش فروشتان از طریق اینستاگرام عالقمندید، و یا چنانچه 

http://alofelfel.ir/product/golden-members/
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پیشنهاد اکانت اینستاگرام دارید ولی فروش مد نظرتان را محقق نمی کند، 

دوره آموزش بازاریابی اینترنتی ویژه کسب و ، وبسایت الوفلفل  از می کنم

به طور ویژه برای دست این دوره توسط اینجانب  را تهیه نمایید. عطاریکار 

سال تجربه و تحصیل  02تهیه شده و حاصل بیش از اندر کاران حرفه عطاری 

 لینک تهیه دوره: اینجانب در زمینه فروشندگی و بازاریابی است.
maketing/-tp://alofelfel.ir/product/instagramht 

 

 

 فیلم آموزشی افزایش پاخور فروشگاه عطاری

 
اصلی ترین دغدغه یک مدیر فروشگاه، تعداد مراجعه کنندگان و میزان فروش 

 حاصل از این مراجعات است.

ی روش، "آموزش افزایش پاخور فروشگاه به کمک شبکه های اجتماعی"در فیلم 

افزایش انفجاری تعداد مراجعه کنندگان به فروشگاه تشریح کرده ام که را برای 

ط هر مدیر فروشگاهی که تجربه کار با گوشی هوشمند را دارد، قابل توس

اجراست. اگر قصد افزایش فروش و درآمد خود را دارید، این آموزش را از دست 

 ندهید. لینک تهیه و دانلود آموزش:

 
sales/-shopify-http://alofelfel.ir/product/increase 

 

http://alofelfel.ir/product/instagram-maketing/
http://alofelfel.ir/product/increase-shopify-sales/

