اﺳـﺘﺎﻧﺪارد “ﻧـﺎن ﺳـﻨﺘﯽ” ﻫﻨـﻮز
اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد اﻣﺎ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺑﺮاز ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﺎن
ﺳﻨﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﻼغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺘﺮک “اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎن” ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
زﻫﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ از ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻧﺎن ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻣﺼﺮف ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻘﺎط ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻧﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و واﺣﺪﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد و
ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﯿﺮه ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺟﺒﺎری
ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻇﻬﺎرات وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻃﻼع از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻫﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
وی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺳﺎزﻣـﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫـﺎی اﯾﺴـﻨﺎ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﻼغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

