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معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري
تهران ارائه ميكند

كمك به مدارس

ه همين نان خشكي
يد ميشود ساالنه چقدر است؟

ارد تومان
دورريز
ر منطقه

قائممقام معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران از اقدامات اين معاونت
در طرح اس��تقبال از مهر گف��ت17« :ميليارد تومان اعتب��ار براي كمك به
م��دارس ش��هر تهران در نظر گرفته ش��ده كه اين مبلغ ب��ه غير از مواردي
مانند ياد يار مهربان است ».به گزارش خبرنگار خبرنگار همشهري محله،

حجتاالس�لام «امرودي» با بيان اين مطلب ،اف��زود10« :ميليارد تومان از
مجموع اعتبارات در نظر گرفته ش��ده به مسائل عمراني4 ،ميليارد تومان
به مسائل تجهيزات و 3ميليارد تومان به حوزه برنامهاي اختصاص يافته
است».

صنعتي
نوجوانان
33درصد

بزرگساالن
17درصد

جوانان
28درصد

ميانساالن
22درصد

ميزان تمايل اهالي براي مصرف نان صنعتي
كارشناس تغذيه هممحلهاي درباره نمودار باال اينگونه توضيح ميدهد« :با توجه به
توصيهكارشناسانتغذيهمبنيبرمصرفنانهايصنعتي،خانوادههايبسياريراميبينيم
كه نانهاي سنتي را بر ديگر نانها ترجيح ميدهند و هنوز به دليل قانعكنندهاي براي
كاهش يا حذف نانهاي سنتي از برنامه غذايي خود نرسيدهاند .بيشتر اين افراد عقيده
دارند كه در نانهاي صنعتي از مواد بهبوددهنده مختلفي استفاده ميشود كه ممكن
استتهديدكنندهسالمتيشانباشد».اوميافزايد«:هدفازتوليدنانهايصنعتياصالح
كيفيتآردونان،كاهشبيماريهايحرفهاي،كاهشآلودگيهاي ثانويه،افزايشحاصل
توليد،استفادهبهينهازمخمروتنوعمحصولاست.همانطوركهنتيجهنظرسنجينشان
ميدهد بهطور تقريبي بزرگساالن تمايل كمتري در استفاده از نان صنعتي در وعدههاي
غذايي دارند و جوانان و نوجوانان تمايل بيشتري را نشان ميدهند».

موارد قابل توجه
در نان صنعتي

7هزار و  100تن نان خشك سنتي
ه توليد ميشود

در تولي��د نانهاي صنعتي بايد غني ي��ا ضعيف بودن آرد را
ب��ا توليد صنعتي ،كنترل كرد و كيفي��ت آن را به بهترين حد
رساند.
در واحدهاي صنعتي از حرارت غيرمس��تقيم اس��تفاده
ميش��ود كه اين امر ،يك مزيت بهداش��تي بسيار مهم
به حساب ميآيد.
وقت��ي ك��ه صنع��ت وارد توليد نان ميش��ود
ني��روي كار فيزيكي يا هم��ان نانوا كنار ميرود
و در نتيج��ه انتق��ال بيمار يه��ا از طري��ق
كارگ��ران بخش س��نتي ب��ه نان مطرح نيس��ت
و نانواي��ان و كارگ��ران بخ��ش س��نتي ني��ز
از بيمار يه��اي حرف��هاي بخ��ش نانوايي در
امان ميمانند.
نقص در دس��تگاههاي توليد و بياحتياطي در بهداشت
محيط را نميتوان ناديده گرفت.
فل��زي ب��ودن اب��زارآالت تولي��د ن��ان در طع��م آن تأثير
ميگذارد.

جواهری

وزانه هر فرد همين ناني اس�ت كه هر روز

از انرژي مورد نياز ما از نان تأمين ميشود.

داشتي در حفظ سالمت جامعه مؤثر خواهد

قه و س�نجش ميزان عالقهمندي ش�هروندان

ي شهرآرا و آلس�توم نظرسنجي و سعي كرديم
طبق ديدگاه كارشناسان آنها را با هم مقايسه

رشناس اين گزارش «سمانه سلطانزاده» است.

نانها در منطقه
ك از طرفدارترين نانهاي منطقه محسوب ميشود.
نعتي منطقه طرفداران بسياري دارد.
طقه در دسته پرطرفدارترين نانها قرار ميگيرد.

9

راههاي حذف معايب نانهاي صنعتي

نظارت بيشتر مسئوالن بر توليد و عرضه استاندارد نانهاي صنعتي
نظارت بازرسان به تاريخ مصرف نانهاي بستهبندي
خريد به اندازه نياز توسط شهروندان
نظارت و كنترل بهداشت محيط كارخانه
ارتقاي طعم نانهاي صنعتي در حد نانهاي سنتي

توليد نان خشك صنعتي در منطقه

حدود 1200تن ساالنه نان خشك صنعتي توسط ساندويجي و فروشگاههاي عرضه غذاهاي فوري توليد ميشود.
حدود  500تن ساالنه نان خشك صنعتي توسط فروشگاهها و مغازههاي عرضه مواد غذايي به كارخانهها مرجوع ميشود.
حدود يك هزار تن ساالنه نان خشك صنعتي توسط خانهها توليد ميشود.
براساس برآوردها توليد ساالنه 2700تن نان خشك صنعتي معادل بيش از 2ميليارد تومان در سال است.
ميزان فروش نان صنعتي در منطقه

با توجه به تعداد توليدكنندگان كم ،كارخانههاي نان صنعتي حدود 51درصد،
فروشگاههاي توليد نان فانتزي حدود 53درصد،
توليدكنندگان نان فانتزي 7درصد
و ساندويچيها و فروشگاههاي عرضه مواد غذايي 11درصد نياز اهالي را تأمين ميكند.

تعداد مراكز فروش نان صنعتي در منطقه
 423مغازه توزيعكننده مواد غذايي
 12فروشگاه توليد نانهاي فانتزي
 5فروشگاه زنجيرهاي بزرگ
 524س��اندويچي و فروش��گاههاي عرض��ه
غذاهاي فوري

قيمت نان صنعتي عرضه شده در منطقه
نان تست سفيد 350 :تا  500تومان
ميني تست 250 :تا  420تومان
ساندويچي فرانسوي 500 :تا  800تومان
ساندويچي فرانسوي كنجددار 600 :تا  1200تومان
لواش ماشيني صنعتي 1500 :تا  2500تومان
نانهايبستهبنديشدهصنعتي 1500:تا 4000تومان

