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رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺮ ﻏﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری
 ۴۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰واﺣﺪ ﻓﺮوش ﻏﺬا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﻠﻤﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰واﺣﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ واﺣﺪ ﻏﯿﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ اداﻣﻪ داد :دﺷﻤﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰاران راﻫﮑﺎر را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﺿﺮوری اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
از ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺖ
ﯾﮏ ﻏﺬا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان اﻓﺮادی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ
ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻏﺬا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻏﺬاﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرود و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در آﻓﺘﺎب
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﺷﺖ راﺳﺘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۸۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارد ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ۱۰۰
ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  ۱۵۰ﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ آن ﻏﺬا ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮددارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺮس ﮐﺒﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ
و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻇﺮوف و ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎره واﺣﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﯿﺮه را اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻏﺬای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
آن ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺪون
ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و ﭼﻠﻮﺧﻮرﺷﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﭘﺮس ﻏﺬا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل
ﺟﺪول ذﯾﻞ دارد اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ وﺿﻌﯿﺖ واﺣﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﻮاع ﻏﺬا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻗﯿﻤﺖ )رﯾﺎل(

ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ) ۳۵۰ﮔﺮم
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ و ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺗﺎزه(

 ۳۸۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ) ۴۵۰ﮔﺮم
ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺗﺎزه(

 ۳۷۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﺮگ ﻣﻤﺘﺎز ) ۱۷۰ﮔﺮم از ﻣﻐﺰ راﺳﺘﻪ
ﻓﯿﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ(

 ۳۵۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )ﺑﺮگ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ وزن  ۱۲۰ﮔﺮم
و ﯾﮏ ﺳﯿﺦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ(

 ۳۵۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﺮگ ﻣﺨﺼﻮص ) ۱۵۰ﮔﺮم از ﻣﻐﺰ راﺳﺘﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ(

 ۳۳۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﻓﯿﻠﻪ ﮐﺒﺎب ) ۱۵۰ﮔﺮم از ﻣﻐﺰ ﻓﯿﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ(

 ۲۹۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﺮگ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ) ۱۲۰ﮔﺮم از ﻣﻐﺰ راﺳﺘﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ(

 ۲۹۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﺨﺘﯿﺎری) ۱۰۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻓﯿﻠﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و
 ۱۲۰ﮔﺮم ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ(

 ۲۹۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﺮگ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ) ۱۱۰ﮔﺮم از ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ(

 ۲۵۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﻓﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻤﺘﺎز ) ۲۲۰ﮔﺮم ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮغ(

 ۱۹۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ) ۴۰۰ﮔﺮم ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﻮان(

 ۱۹۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ) ۲۰۰ﮔﺮم ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺪون

 ۱۸۰۰۰۰ﻫﺰار

اﺳﺘﺨﻮان(

رﯾﺎل

ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮغ )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮغ(

 ۱۸۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺮغ
زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮغ )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮغ(
ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن

 ۱۸۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل
 ۱۷۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل
 ۱۳۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ) ۴۰۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ
ﭼﺮخ ﮐﺮده(

 ۱۲۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﻋﺪس ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ) ۴۰۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ
ﮐﺮده(

 ۱۲۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺲ

 ۱۲۰۰۰۰ﻫﺰار
رﯾﺎل

ﭼﻠﻮ ﺧﻮرﺷﺖ ﮐﺮﻓﺲ
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