ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺎﺳﺘﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ؛ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼــﺎدی رژﯾــﻢ ﻏﺬاﯾــﯽ ﻣــﺮدم
آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد – اﺧﺒﺎر
ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز،
ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ ﭘﻮزو ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﻫﺎ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرد وﻟﯽ ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه و اﻓﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل آرژاﻧﺘﯿﻦ از
ﻣﺎه آورﯾﻞ او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .
ﭘﻮزوی  36ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻗﺒﻼ ً ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺘﻠﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﺒﺎب ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺧﻮردم وﻟﯽ اﻻن ﮐﺒﺎب
درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮغ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ« .
ﭘﻮزو ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﺑﻮﯾﻨﺲ
آﯾﺮس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ »:ﭘﺎﺳﺘﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ« .
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
ﻗﺼﺎﺑﺎن و داﻣﺪاران ،ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی،
ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ روز ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮرم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری از 44
درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﮕﺬرد .
آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﻫﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داﻣﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﻮﺷﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﻫﻀﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .
ﺧﺎوﯾﺎر ﻣﺎدﺋﻮی  45ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻗﺼﺎﺑﯽ در ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس اﺳﺖ ﮔﻔﺖ»:
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺷﺎن ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮرده اﻧﺪ« .
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﻫﺎ ﻃﯽ  6ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺎﻫﺶ

داده اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﮏ آﻣﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد :ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 49
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اﯾﻦ آﻣﺎر  17درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ در  60ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻃﯽ اﯾﻦ  60ﺳﺎل ،دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه
ﺑﻮد_ﻓﻮرﯾﻪ  2017و ﻣﺎرس  _2008وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺸﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺳﺎل ،ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻧﺰاع ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی .
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮرﯾﺴﯿﻮ ﻣﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺧﺒﺮ
ﺑﺪی اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی ﺑﺮق ،آب و ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺿﺮﺑﻪ زد و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای اﮐﺜﺮ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﻫﺎ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮد .
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس و ﻏﺬا داد و
ﺳﺘﺪ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .
در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺎز
در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اروﮔﻮﺋﻪای اش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف
ﮔﻮﺷﺖ را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ  9درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﻫﻢ  39درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻫﻤﺎن ﻣﺎه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ
اﻻن ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ .
ﺗﻮرم در آرژاﻧﺘﯿﻦ  6.5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم179/
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