ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪه در
آﻓﺘﺎب!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ،اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺪارد و ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻋﺘﺪال آﻧﻼﯾﻦ،
ﻓﯿﻠﻤﯽ  ۷۵ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﻨﺒﻊ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ “ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪ” .اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻓﺮزاد ﻃﻼﮐﺶ – دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ
ﺗﺨﻢﮔﺬار – در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ ﻧﻄﻔﻪدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﺰو ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن از دﺳﺖ
ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺮار و آن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﻧﻄﻔﻪدار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻄﻔﻪدار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،آن را در دﻣﺎی ﺳﺮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻄﻔﻪ آن از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را در دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ) ۱۵درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻄﻔﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و در
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺟﺰو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪاش در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪدار ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺎﺳﺎ
اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

