ﻓﺮوش ﺣﻠﯿﻢ در ﭘﯽ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ
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رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺒﺎب ،ﺣﻠﯿﻢ ،آش و ﭘﺰﻧﺪﮔﺎن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻨﺒﻪ در ﺣﻠﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮوش ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﮐﻠﯿﭗ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺻﻨﻒ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻮالﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺨﺖ ﺣﻠﯿﻢ اﻣﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺒﺎب ،ﺣﻠﯿﻢ ،آش و ﭘﺰﻧﺪﮔﺎن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺨﺖ ﺣﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎورت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﻨﺪم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺒﻪای ﺷﮑﻞ در ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻃﺒﺦ اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﭼﻮن ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻠﯿﻢ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ
اﻓﺮاد رﻓﺘﯿﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﯿﭗ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﻌﻮر ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از

آﻧﭽﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ از ﺳﻮی ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﺣﺪود  ۱۱ﻫﺰار واﺣﺪ در ﺗﻬﺮان
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻻی ﺣﻠﯿﻢ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﻧﻈﺎرتﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺒﺎب ،ﺣﻠﯿﻢ ،آش و ﭘﺰﻧﺪﮔﺎن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اداﻣﻪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای
ﺣﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﯿﻢ آﻣﺎده را درب واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎل ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮد آن ﻫﻢ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻢ  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺒﺎب ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﻋﺪهای ﮔﻮﺷﺖ
آﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﮐﻮﺑﯿﺪه را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺒﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ دﻧﺒﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی
دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ارزاﻧﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا از
ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع رﻧﮓﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮدم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺒﺎب ،ﺣﻠﯿﻢ ،آش و ﭘﺰﻧﺪﮔﺎن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد
در ﻣﺤﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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