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گزارش ویژه

رئيس ستاد اقامه نماز كشور از شهرداري
خواست

چهارشنبه  3مهر  1392شماره 475

رئيس س��تاد اقامه نماز كشور گفت« :سال گذشته كلنگ ساخت 72مسجد
توسط شهردار تهران بر زمين زده شد كه اقدام بسيار خوبي است و جاي
تش��كر دارد ،ام��ا معتقدم كه ته��ران همچنان با كمبود هزار باب مس��جد
روبهروست » .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،حجتاالسالم «محسن

استخدام خادمان خوش تيپ
در مساجد

قرائتي» با بيان اين مطلب در جلس��ه شوراي اس�لامي شهر تهران افزود:
«در گذش��ته اف��رادي مانند حض��رت ابراهيم(ع) و حضرت اس��ماعيل(ع)
خادم مس��جد بودند .ش��هرداري تهران بايد خادمان فعلي را بازنشسته و
حقوقشان را از تأمين اجتماعي تأمين كند .

سنتي
ميزان تمايل شهروندان براي مصرف نان سنتي
«سمانه سطانزاده» كارشناس تغذيه در توضيح اين نمودار ميگويد« :براساس
نتيجه نظرسنجي به نظر ميرسد كه طعم نانهاي سنتي بين شهروندان منطقه
پس��نديدهتر از نانهاي صنعتي اس��ت .غذاهاي س��نتي ما عطر و طعم بهتري
نس��بت به غذاه��اي حاضري دارن��د بنابراين اگر بتوانيم نانهاي س��نتي مانند
بربري ،سنگك يا لواش را هم بهصورت صنعتي توليد كنيم شايد بتوانيم رضايت
مصرفكنن��دگان را از اين نظر نيز جلب كنيم ».او ميافزايد« :بايد به اين نكته
توجه داشت كه نانهاي حجيمي مثل نانهاي فانتزي بهطور كلي با ديگر نانها
از نظر شكل ظاهري ،طعم و مزه متفاوت هستند و طرفداران خاص خودشان را
هم دارند و بسياري افراد آنها را به نانهاي سنتي ترجيح ميدهند».

نوجوانان
25درصد

جوانان
25درصد

بزرگساالن
25درصد

ميانساالن
25درصد

چند نكته بهداشتي
درباره نان سنتي

 3000تن س��االنه نان خش��ك توس��ط
خانهها توليد ميشود.
 700تن س��االنه نان خشك توسط مراكز
نانواييها توليد ميشود.
500تن ساالنه نان خشك توسط رستورانها
و سفرهخانههاي سنتي توليد ميشود.
براس��اس برآوردها قيمت  4200تن نان
خش��ك س��نتي معادل بيش از 3/5ميليارد
تومان است.

علی ج

يك�ي از مهمترين بخشهاي رژيم غذايي رو

س�ر س�فره ميگذاريم و بخش قابل توجهي از

بيش�ك تهيه ،توليد و عرض ه نان س�الم و بهد

بود .براي بررس�ي وضعيت مصرف نان در منطق

نس�بت به نان س�نتي و صنعتي از اهالي محلههاي
بهطور عادالنه و بيطرف از نظر اقتصادي و سلامت

كنيم ،ولي نتيجهگيري و قضاوت برعهده شماست .كار

راههاي حذف معايب
نانهايسنتي

تركيب گندمهاي ضعيف وقوي در سيلو
اس��تفاده از مخمر (خمير ماي��ه) به جاي جوش
شيرين در تركيب خمير
افزايش زمان اس��تراحت خمير از  20دقيقه به يك تا 3
ساعت متناسب با نوع آرد و فصل سال
افزايش زمان پخت از 30ثانيه به يك تا5دقيقه متناسب با نوع نان
آموزش اصول نگهداري و مصرف نان به مردم
آشناكردن نانوايان با دستاوردهاي جديد علمي و فني
نگهداري نان سنتي در فريزر براي جلوگيري از خشك شدن
ميزان فروش نان سنتي در منطقه

نانواييهاي سنتي حدود 85درصد از كل نياز شهروندان منطقه را برآورده ميكند.
نانواييهاي بربري حدود 24درصد ،نانواييهاي لواش حدود 28درصد ،نانواييهاي سنگك حدود 17درصد و نانواييهاي تافتون حدود
9درصد از نياز اهالي منطقه را رفع ميكند.
رستورانها و سفرهخانههاي سنتي حدود 7درصد از نان مورد نياز اهالي منطقه را تأمين ميكند.

تعداد مراكز فروش نان سنتي در منطقه
 42نانوايي سنگك
 67نانوايي بربري
 43نانوايي لواشي
 17نانوايي تافتون
 335رستوران و سفرهخانه سنتي

 5/5ميليا
هزينه د
نان در

آمارها نشان ميدهد ساالنه 7
و صنعتي در منطقه

نانواي��ان باي��د زمان كار
از روپوش س��فيد استفاده
كنن��د و بع��د از ش��يفتكاري
تعويض يا شس��ته ش��ود .رنگ
ك��رم روپوشها با لكههاي قهوهاي
داللت بر اس��تفاده طوالني مدت از
آنها دارد.
اس��تفاده از كاله ب��راي جلوگي��ري
از ري��زش مو و ع��رق در خمير اجباري
اس��ت .متأس��فانه تنه��ا 20درص��د از
نانواييها از كاله استفاده ميكنند.
اس��تحمام قب��ل از ش��روع ب��ه كار و بع��د از
پايان كار از ديگر مواردي اس��ت كه تقريبا ً هرگز عملي
نميشود.
كش��يدن سيگار از جمله قوانين ممنوع در زمان نانوايي است
كه متأسفانه رايج است.
فردي كه نان را به دست مردم ميدهد نبايد پول را نيز تحويل بگيرد.

ميزان توليد نان خشك
سنتي در منطقه

آيا ميدانيد هزينه
كه به وفور در خانههاي تولي

قيمت انواع نان سنتي در منطقه
بربري 500 :تومان
بربري كنجد دار 650 :تا  800تومان
لواش 150 :تومان
سنگك 600 :تا  1000تومان
سنگك كنجددار 700 :تا  1500تومان
تافتون 350 :تا  500تومان

پرطرفدارترين
در ميان نانهاي سنتي بهترتيب بربري و سنگك
نان لبناني در ميان نانهاي صن
نان فرانسوي در ميان نانهاي فانتزي منط

