ـﺎی ﻏﻼت:
ـﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫـ
ـﺖ ﻣﺮﮐـ
ﺳﺮﭘﺮﺳـ
ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 ۸۵.۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪ

ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻧﺼﺮ از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ در آﺑﺎنﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ۸۵.۵درﺻﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۹دﻫﻢ درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻧﺼﺮ اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ در ﮐﺸﻮر  ۸۶.۷۵درﺻﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮی ،۸۸.۰۷
ﺗﺎﻓﺘﻮن و ﻟﻮاش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۲.۱۴و  ۸۶.۰۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻏﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن
آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل را ﺧﻮب داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻏﻼت در اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺪﯾﻮن ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰارو  ۴۶ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺪف از ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ادارات ﮐﻞ ﻏﻼت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره دو ﻫﺰارو  ۶۲۸ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و روش آزﻣﻮن

اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺼﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻄﺢ روﯾﯽ و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ،رﻧﮓ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮﯾﺪن،
ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻗﻨﺪ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ
و ﮐﭙﮏزدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻏﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص
ﻧﺤﻮه درﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود ۹۰ :ﺗﺎ  ۱۰۰ﺧﯿﻠﯽ
ﺧـﻮب ۸۰ ،ﺗـﺎ  ۸۹.۹۹ﺧـﻮب ۶۰ ،ﺗـﺎ  ۷۹.۹۹ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﮐﻤﺘـﺮ از  ۶۰را
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ،
ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﻃﺮح ﺣﺬف ارز
اﻣﺮوز – ﺷﻨﺒﻪ
 ۴۲۰۰ﮔﻨﺪم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﺎن ﯾﺎراﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

