آﻣــﺎر ﻋﺠﯿــﺐ از ﻣﺼــﺮف ﮔــﻮﺷﺖ
ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾـﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ؛
۱ﮐﯿﻠﻮ در  ۳۶۵روز!
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ دام ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮔﺰارش ﻃﺮح
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺎل  ۹۷ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮآورد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر در
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
ﻫﺰﯾﻨﻪ درآﻣﺪ
ﻃﺮح
اﯾﺮاﻧﯽ  ۲۴٫۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ دام ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
آﻣﺎر ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ۴٫۱

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ دام در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار
ﺷﻬﺮی  ۲۶٫۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۲۹٫۶۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ دام در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی ۲۱٫۸۱۶
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۲۴٫۲۷۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﯾﻦ دو آﻣﺎر ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی  ۴٫۳و در ﺧﺎﻧﻮار
روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۵٫۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺎه ﺣﺪود  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ دام ﻣﺼﺮف ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ آﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﮏﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در دﻫﮑﻬﺎی ﻣﺤﺮومﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ .در ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ دﻫﮏ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ۴ﮔﺮوه ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۵ﮐﯿﻠﻮ ۴۵ ،ﮐﯿﻠﻮ۶۷ ،
ﮐﯿﻠﻮ ۹۳ ،ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ دام ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ،۹۷
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﮐﻒ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮔﻮﺷﺖ )دﻓﺘﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎری( ،ﻣﯿﺰان واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۸ﺿﺮورﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی دوﻟﺖ در
ﺳﺎل  ۹۹ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از

ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

