ﻧﺒﻮد ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮغ را ﮔﺮان ﮐﺮد
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺮغ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز؛ ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻒﺧﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و
اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮراک
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ اداﻣﻪ داد :در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻻﯾﻞ اﻓﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎ  ۳۰۰درﺻﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻋﺪم
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک دام و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﯾﻮﺳﻒﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ از دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ

آﻏﺎز ﺷﺪ و آنﻫﺎ درﮔﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد آنﮐﻪ از دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه رﻓﻊ ﻧﺸﻮد ،روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﺮغ ﺑﺮای روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ زﻧﺪه درب
ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ
 ۱۰ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ  ۱۱ﻫﺰار و ۱۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮغ را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﻮف ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﻒ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﺑﺎر ﺗﺎ ﺣﺪود  ۳۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر
ﺑﺮونﺷﻬﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ  ۱۶۰ﻫـﺰار ﻗﻄﻌـﻪ ﺟـﻮﺟﻪ
ﯾﮏروزه در ﺗﺎﻻر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺎﻻر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰﺑﺎن دادوﺳﺘﺪ  ۱۶۰ﻫﺰار
ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز از ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ،ﻃﯽ اﯾﻦ روز و در ﺗﺎﻻر
ﻣﺬﮐﻮر  ۱۶ﻫﺰار و  ۵۰ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﻮراﮐﯽ ۲ ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم دوروم و ۱۰۰
ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﺎم آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺎﻻر ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی
اﯾﺮان ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ۵ﻫﺰار و  ۷۶۳ﺗﻦ ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی،
 ۹۵۷ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ۴ ،ﻫﺰار و  ۸۴۳ﺗﻦ ﻗﯿﺮ ۴۰ ،ﺗﻦ ﮔﻮﮔﺮد ۲۰،ﻫﺰار
ﺗﻦ وﮐﯿﻮم ﺑﺎﺗﻮم ۳ ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﻟﻮب ﮐﺎت و  ۶۹ﺗﻦ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮد.

ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺮای ﺗﺤﻮﯾـﻞ ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن

ﻗﻄﻌـﻪ ﺟـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی
ﻣﺮﻏﺪاران
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺎ  ۲۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار
ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ در
ﺑﺎزار ﻣﻘﺪاری ﮔﺮان ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ ۲۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻗﺮار ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺑﺮای ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﻣﺎه  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
ﻣﺮغ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ دو
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﺻﻼ

اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺮغ دارد؟ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺮخ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۳۰۰ﺗﺎ  ۵۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
ﯾﻮﺳﻔﯽ اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ آﻣﺎده
ﻃﺒﺦ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ رﻧﺞ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
ﯾﮑﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﻮﺳﻔﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺮغ از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺻﺎدرات ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻗﺮارداد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

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.

