ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺮغ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ،ﺳﻮﯾﺎ و ذرت ،ﺑﺎﯾﺪ ۸۵۰۰
ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺎزار ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮغ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ در
ﻣﯿﺪان ﺑﻬﻤﻦ  ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺗﺮهﺑﺎر آن را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۵۹۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی از اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت
از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۱۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻣﺮﻏﺪاران
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و زﯾﺎندﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﻣﺮﻏﺪاران زورﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ دوﻟﺖ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻮﺟﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻇﺮف ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز
ﺑﯿﻦ  ۸۵۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺧﺮﯾﺪ از
ﻣﺮغ درﺷﺖ ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻ ،از ﻣﺮغﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ،ذرت و
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ را ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻇﺎﻫﺮاً ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖ و ﺑﺎل
اش ﭘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ از ﻣﺤﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺧﺮﯾـﺪ ﮔـﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ ﻣـﺎزاد ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن ﻣﺮﻏﺪاران
ﻣﻌﺎون وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ،دوﻟﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺻﻼح در ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ،ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪاران دﭼﺎر زﯾﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺣﺴﻦ رﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ،دوﻟﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺻﻼح در ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻣﻮر دام ،ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺪاران دﭼﺎر زﯾﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮﯾﺪ  ۸۰۰ﺗﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
رﮐﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ دارد وﻟﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮغ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻤﺮار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ!
ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻟﯿﻨﻮس ﭘﺎوﻟﯿﻨﮓ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻮاﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و
ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺎ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال از اﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎز
ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻟﯿﻨﻮس ﭘﺎوﻟﯿﻨﮓ ،ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز
ﯾﺎ ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ﺧﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﮔﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺎز ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺧﺎم ﺣﺎوی ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺎز
ﺷﻮد ،ﭘﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮوﮐﺘﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﮔﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺳﻬﺎل
ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻟﯿﻨﻮس ﭘﺎوﻟﯿﻨﮓ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﯿﺎز و
اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻬﺎل ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﻠﻮﻧﺪ،
ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل از ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﻬﺎل ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
در ﺻﻮرت
ﺑﺮای رﻓﻊ
از ﻓﯿﺒﺮ

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع
ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻟﯿﻨﻮس ﭘﺎوﻟﯿﻨﮓ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﯿﺎز ﯾﺎ ﺳﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮخ
ﺷﺪه و ﭼﺮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺦ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﺲ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﻠﻮﻧﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از

اﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﯿﺎز در ﯾﮏ وﻋﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز را در ﺣﺪ
اﻋﺘﺪال ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف  ۲ﺗﺎ  ۴ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎزه در روز ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻃﺒﺦ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺮد ﺷﻮد

