
یکشنبه 29 خرداد 41401
 شماره  8523

ایرانی ها در یک سال گذشته به طور 

گزارش
میانگین ماهانه 50هزار تن گوشت 
قرمز مصرف کرده اند، البته این آمار 
برایندی از وضــع عرضه ماهانه گوشــت قرمز در 
کشــتارگاه های کشور اســت. به این ترتیب سرانه 
مصرف ماهانه گوشت قرمز هر ایرانی 600گرم برآورد 
شده است. آمار یادشده گویای این واقعیت است که؛ 
هم از یک سو سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان در 
دهه90 نصف شده و از سوی دیگر کشتار دام مولد در 

حال افزایش است.
به باور کارشناسان، افزایش 2برابری عرضه گوشت 
قرمز در کشتارگاه های رســمی از 25.1هزار تن در 
اردیبهشت98 به 50.8درصد در اردیبهشت1401 
و عرضه ماهانه بیش از 50هزار تن گوشت قرمز بیش 
از آنکه از افزایش ظرفیت تولید حکایت داشته باشد، 
زنگ خطر کشتار دام مولد را به صدا درآورده است. 
بی توجهی به این زنگ هشدار، امنیت غذایی کشور 

را متزلزل می سازد.
به گزارش همشهری، بررسی روند تغییرات ماهانه 
عرضه گوشــت قرمز در اردیبهشــت 6سال اخیر 
نشان می دهد عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه ها از 
36.5هزار تن در اردیبهشت96 به 35.5هزار تن در 
اردیبهشت سال97 رسیده اما در اردیبهشت سال98 
این میزان عرضه به کمترین حد خود یعنی 25.1هزار 
تن رسید و دراردیبهشت سال99 به 30.8هزار تن و 
در اردیبهشت سال1400 به 45.8هزار تن افزایش 
یافت. حاال مرکز آمار ایران روایت می کند میانگین 
عرضه گوشت قرمز در اردیبهشــت امسال به رقم 
50.8هزارتن رسیده اســت. البته بخشی از گوشت 
قرمز عرضه شده در کشتارگاه ها صادر می شود و در 
مقابل گوشت قرمز تازه یا منجمد وارد می شود و اگر 
مبنای محاسبه را عرضه گوشت قرمز کشتارگاه ها 
درنظر بگیریم و فرض بر این باشد که همه گوشت 

عرضه شده در داخل کشور مصرف می شود، میانگین 
سرانه مصرف ساالنه هر ایرانی در اردیبهشت امسال 

به 7.2کیلوگرم می رسد.
تازه تریــن گزارش مرکــز آمار نشــان می دهد در 
اردیبهشت ماه امسال وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام های ذبح شده در کشــتارگاه های رسمی 
به 50هزارو761تن رســیده که سهم گوشت گاو و 
گوساله بیش از سایر دام ها بوده است. به گونه ای که 
گوشت گاو و گوساله با 25هزارو395تن 49.8درصد 
وزن کل گوشــت قرمز را به خــود اختصاص داده 
و سهم گوشــت گوســفند و بره 21هزارو331تن 
)معادل 42درصد( بز و بزغاله 3هزارو141تن برابر با 
6.2درصد و سایر انواع دام با 994تن معادل 2درصد 

بوده است.
طبق این گزارش در اردیبهشت ماه امسال 11درصد 
بیشتر از اردیبهشت پارسال گوشت قرمز از طریق 
کشتارگاه های رسمی عرضه شده با این تفاوت که 
مقدار عرضه گوشت گوســفند و بره 30درصد، بز و 
بزغاله 10درصد و گاومیش و بچه گاومیش 18درصد 
رشد کرده و در مقابل عرضه گوشت گاو و گوساله یک 

درصد و شتر و بچه شتر 8درصد کم شده است.
در خرداد ســال1398 حمیدرضــا جاللی، رئیس 
وقت گروه آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز 
آمار ایران مصرف سرانه گوشــت قرمز هر ایرانی را 
6کیلوگرم برآورد و اعالم کرده بود بررســی سری 
زمانی ســرانه مصرف گوشــت قرمز نشان می دهد 
مصرف این محصول کاهشی بوده و از 8.7کیلوگرم 
در سال90 به 6کیلوگرم در ســال96 رسیده که با 
افزایش بهای گوشت قرمز، مصرف کنندگان ایرانی 
به دنبال کاالی جایگزین ازجمله گوشت مرغ رفته ا ند.

این در حالی است که مسعود رسولی، دبیر انجمن 
صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران 
چند روز پیش از کاهش مصرف ســرانه گوشــت 

ایرانیان در امسال نسبت به سال گذشته خبر داده 
و اعالم کرده اســت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف 
گوشت قرمز در سال را 4کیلوگرم برآورد کرده اما 
واقعیت این است که هم اکنون ســرانه مصرف به 
3کیلوگرم رســیده که نگران کننده است. به گفته 
این مقام صنفی، استاندارد جهانی مصرف گوشت 
قرمز برای هر نفر در روز 100گرم گوشــت اســت 
که با آمار فعلی فاصله ای بســیار زیاد داریم و حتی 
در شــرایط بد هم هر نفر باید در سال 20کیلوگرم 

گوشت مصرف کند.
مرکز آمار ایران دی ماه ســال گذشــته اعالم کرد: 
ســرانه مصرف گوشــت دام، ماهی و میگو در یک 
دهه اخیر روندی کاهشــي داشته و در مقابل سرانه 
مصرف گوشــت پرندگان افزایش یافته که بخشی 
از تغییر الگوی مصرف خانوارها ناشــی از قیمت و 
البته واردات گوشــت مرغ بوده به گونه ای که سرانه 
مصرف گوشت دام از 13کیلوگرم در سال90 عمال 
نصف و حتی بیشتر شــده و به 6کیلوگرم در سال 
رسیده درحالی که ســرانه مصرف گوشت پرندگان 
از 31کیلوگرم در سال90 به 40کیلوگرم در پایان 

سال1400 رسیده است.
کاهش 50درصدی سرانه مصرف گوشت ایرانیان در 
دهه90 در شرایطی رخ داده که هر کیلوگرم گوشت 
قرمز در این دهه 12برابر شده و میزان سرانه درآمد 

ایرانیان 33درصد کاهش یافته است.

رشد قیمت گوشت
تازه ترین برآورد مرکز آمار حکایــت از آن دارد که 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در اردیبهشت 
امسال به طور میانگین بیش از 170هزار تومان بوده 
که نسبت به اردیبهشت سال گذشته 23.8درصد 
رشد داشــته و هر یک کیلوگرم گوشــت گوساله 
هم با رشــدی 32.3درصدی به رقم 166هزار تن 

رسیده است.

خطر کشتار دام مولد
اما روی دیگر ســکه افزایش عرضه گوشت قرمز در 
یک سال اخیر نگران کننده است زیرا زنگ هشدار 
کشتار دام مولد را به صدا درآورده است. خشکسالی، 
کمبود خوراک دام و افزایش هزینه پرورش دام باعث 
شده تا فعاالن این صنعت اعالم کنند که با این روند 
کشتار احتمال از بین رفتن نسل دام مولد وجود دارد 
و در آینده کشور با بحران تامین گوشت قرمز مواجه 
خواهد شد. به گونه ای که برخی مقامات دولتی پیش 
از این هشدار داده بودند کشتار دام مولد 11درصد 

بیشتر از حد مجاز برآورد می شود.

دولت جلوی قیام هزینه  تولید را بگیرد
افزون بر خشکســالی، قیمت تمام شده پرورش دام 
به ویژه دام مولد افزایش یافته و دامداران چاره راه را 
در کشتار این دام ها می دانند. آمارهای رسمی نشان 
می دهد شــاخص قیمت تولیدکننــده محصوالت 
گاوداری های صنعتی در سال گذشته )تورم تولید( 
به 59درصد رسیده که در تمام فصل های سالی که 
گذشــت نرخ تورم تولید در گاوداری های صنعتی 
ایران روندی صعودی را تجربه کــرده به نحوی که 
در تابســتان1400 این نرخ به 82.4درصد رسید. 
دولت برای جلوگیری از روند کشتار دام های مولد 
باید جلوی رشد هزینه تولید و پرورش دام را بگیرد. 
زیرا به گفته مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه 
پرورش و نگهداری گاو تلیسه غیرباردار 51.1درصد، 
گاو شیری 46.7درصد، گاو نرداشتی 52.5درصد، 
گوســاله پرواری 57.6درصد، گاو حذفی شــیری 
68.4درصد، گوساله نر زیر 4ماه 24.2درصد و هزینه 
تولید شیر در دامداری های صنعتی 61.8درصد رشد 

کرده است.

عرضه گوشت قرمز قد کشید
براساس آمارهای رسمی عرضه گوشت قرمز در بهار امسال، نسبت به 3سال پیش، دوبرابر شده است

اسامیاداراتبرقخوارسهشنبهاعالممیشود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: 

انرژی
به دنبال اخطارهای مکرر به اداراتی که اقدام به کاهش 
مصرف برق نکرده اند، با تشدید فعالیت های مراقبتی، 
اسامی این ادارات از روز سه شنبه هفته جاری برای اطالع عموم، منتشر 
خواهد شد.کامبیز ناظریان افزود: با استفاده از کنتورهای هوشمند، همه 
ادارات شهر تهران به صورت لحظه ای تحت رصد از راه دور مصرف برق 
هستند. به گفته او، در روزهای گذشته هر اداره ای که همراهی الزم را در 
این حوزه نداشته، به صورت جدی با قطع برق مواجه شده است. به گفته 
او، براساس مصوبه هیأت وزیران همه دســتگاه های اجرایی، بانک ها، 
نیروهای مســلح و نهادهای عمومی موظفند در ساعات اداری حداقل 
30درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به 

میزان 60درصد، مصرف برق خود را کاهش دهند.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
هم گفت: امسال طرح های تشــویقی برق 10برابر سال گذشته شده 
است. او افزود: بر این اساس به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف 
500تومان پاداش به مشترکان تخصیص داده می شود. سخنگوی صنعت 
برق گفت: اگر شــهروندی در مناطق عادی کشور مانند تهران و شیراز 
که منطقه عادی محسوب می شود، 300کیلووات ساعتی را که میزان 
مصرف آن مشخص شده به 250کیلووات ساعت کاهش دهد، قبض برق 
رایگان دریافت خواهد کرد و با بیش از این میزان صرفه جویی تا 500هزار 
تومان پاداش به این مشترک تعلق می گیرد. رجبی مشهدی تأکید کرد: 
شرایط تامین برق امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست. بر همین 
اساس با اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق در همه بخش ها، تابستان 
امسال را با کمترین محدودیت پشت سر خواهیم گذاشت که همکاری 

مردم در آن نقش بسزایی دارد.

او افزود: بعد از تابستان ســال1400 وزارت نیرو برنامه مفصلی را برای 
احداث و تعمیرات نیروگاهی تدوین کرد و براساس این برنامه ها توانستیم 
تعمیرات نیروگاهی و تعمیرات شــبکه های برق که معموال به صورت 
متعارف تا پایان خرداد به طول می انجامید را پایان اردیبهشــت ماه به 
اتمام برسانیم و رکوردی را در این زمینه ثبت کنیم. سخنگوی صنعت 
برق درباره وضعیت تامین برق صنایع در تابستان امسال هم گفت: امسال 
توافق خوبی با وزارت صمت داشتیم که براساس آن قرار شد صنایع بزرگ 
تعطیالت خود را به تابستان و روزهای اوج مصرف موکول کنند تا از این 

طریق به ما در امر برق رسانی به سایر مشترکان یاری رسانند.
رجبی مشهدی ادامه داد: طرح مدیریت مصرف صنایع شامل 92درصد 
صنایع نمی شود و وضعیت شــهرک های صنعتی بسیار متفاوت است؛ 
به طوری که محدودیت شرکت های صنعتی تنها یک روز در هفته آن هم 
با اعالم قبلی است، در صورتی که در سال گذشته محدودیت شرکت های 
صنعتی روزانه انجام می شــد. او افــزود: در واقع امســال برنامه هایی 
تدوین شده تا واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به فعالیت خود 

ادامه دهند.
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ذخیره سدهای ایران به 51/9درصد رسید 
مدیریت انقباضی علیه تنش آبی 

موجودی آب در مخازن سدهای کشور 5درصد کمتر از مدت 
مشابه سال قبل است؛ اما از یک سو به واسطه بهبود 3درصدی 
ورودی آب به سدها در ســال جاری و از سوی دیگر با مدیریت 
انقباضی در رهاسازی منابع آبی سدها، شرایط مساعدتری برای 

عبور از تنش آبی تابستان امسال فراهم شده است.
به گزارش همشــهری، آخرین اطالعاتی کــه دفتر اطالعات و 
داده های آب کشور منتشر کرده، حاکی از این است که تا شامگاه 
27خرداد1401، از مجموع ظرفیت 50.5میلیارد مترمکعبی 
سدهای کشور، 51.9درصد پر آب اســت. البته این میزان در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5درصد کمتر است؛ اما همزمان 
خروجی سدها نیز در مقایسه با سال قبل 23درصد کاهش پیدا 

کرده که می تواند تراز آبی سدها را به وضع نرمال برگرداند.

وضعیت آبگیری سدها
آمارهای دفتر اطالعات و داده های آب نشان می دهد، با سپری 
شدن 269روز از سال آبی 1401-1400 )از اول مهر 1400تا 
شــامگاه 27خردادماه 1401( کل ذخیره آب سدهای کشور 
به 26میلیارد و 190میلیون مترمکعــب )معادل 51.9درصد 
ظرفیت مخازن سدها( رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته بیانگر 5درصد کاهش است. 
فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
در مورد وضعیت ورودی ســدهای کشــور در این بازه زمانی 
می گوید: ورودی آب به مخازن در سال آبی جاری 27میلیارد و 
170میلیون مترمکعب بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته 3درصد افزایش نشان می دهد. طبق اظهارات 
او، در شرایط فعلی، میزان پرشدگی ســد زاینده رود در استان 
اصفهان، حدود 30درصد، سدهای اســتان تهران 34درصد، 
سدهای استان خوزســتان 56.7درصد و سدهای حوضه آبریز 
دریاچــه ارومیه 68درصد اســت. مدیرکل دفتــر اطالعات و 
داده های آب کشور تأکید می کند: با توجه به برنامه ریزی صورت 
گرفته برای عبور بدون تنش از فصــل گرمای پیش رو، رعایت 
الگوی بهینه مصرف از ســوی مردم عزیز، بسیار کمک کننده 

خواهد بود.

حال و هوای بارندگی
براساس آخرین آمارهای دفتر مطالعات پایه منابع آب، میزان 
بارش های جوی از ابتدای ســال آبی جاری تا هفته قبل )اول 
مهر1400 تا شامگاه 20خرداد( معادل 183.7میلی متر بوده 
که این مقدار بارندگی نســبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 
)146.6میلی متــر( حدود 25درصد افزایش نشــان می دهد؛ 
اما همچنان نســبت به میانگین دوره های مشــابه درازمدت 
)235.5میلی متر( بالغ بر 22درصد کمتر است. بر این اساس، 
همچنان ایران در مقایسه با میانگین بارندگی 53سال اخیر، در 
وضعیت کم بارشی قرار دارد و درگیر خشکسالی است. بررسی 
آمارها نشان می دهد این وضعیت کم بارشی و کم آبی در مناطقی 
از کشور که در سال های اخیر با خشکسالی جدی روبه رو بوده اند 
جدی تر است به گونه ای که مثال در اســتان اصفهان میانگین 
بارش های جوی از ابتدای سال معادل 103.1میلی متر بوده که 
نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته 12درصد و نسبت به 

متوسط درازمدت 32درصد کاهش نشان می دهد.

نقشه آبی سدها
از زمستان سال گذشــته، داده های حوزه آب نیز مشمول اصل 
محرمانگی شد و دسترسی رسانه ها به داده های عمومی این حوزه 
مسدود شده است. باوجوداین، گزارش های دوره ای که از سوی 
وزارت نیرو یا منابع زیرمجموعه این وزارتخانه منتشر می شود 
می تواند یک تصویر کلی از شرایط آبی کشــور به دست دهد. 
طبق آخرین آمارهای وزارت نیرو، موجودی مخزن 19سد در 
کشور نسبت به سال قبل کاهش داشته که از این  بین می توان به 
کاهش 53درصدی حجم سدهای چاه نیمه در استان سیستان  
و بلوچستان، کاهش 28درصدی حجم ســد پانزده خرداد در 
حوضه قمــرود و کاهش 20درصدی حجم مجموع ســدهای 
پنج گانه تهران اشــاره کرد. طبق آمارها، میزان پرشدگی سد 
زاینده رود اصفهان به 30درصد رسیده که این میزان 20درصد 
کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در 13سد حوضه دریاچه 
ارومیه نیز به طور میانگین 24درصد کاهش ذخیره آبی تجربه 
شده است. همچنین حجم آب سد دوستی در خراسان رضوی 
با کاهش 31درصدی و آب سد شیرین دره خراسان  شمالی با 
کاهش 17درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، حجم ذخیره 
آبی سد گلپایگان کوچری 14درصد و سد گاوشان و سلیمان شاه 
در کرمانشاه 30درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است. در 
همدان نیز سدهای اکباتان و آبشینه 59درصد، در زنجان سد 
تهم 43درصد و سد ایالم نیز 46درصد کاهش حجم مخزن را 

تجربه کرده اند.
در این میان سدهایی نیز با افزایش ذخیره آبی مواجه بوده اند که 
ازجمله آنها می توان به سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با 
جهش 211درصدی و سد استقالل با رشد 98درصدی ذخیره 
آبی مواجه بوده اند. همچنین ســدهای درودزن و مالصدرا در 
استان فارس 21درصد، سد یامچی در استان اردبیل 19درصد 
و سد شــهر بیجار گیالن 18درصد نسبت به سال قبل پرآب تر 

شده اند.

پیشگیری پیش از زلزله
علــی بیت اللهــی، مدیر بخــش زلزله و 
خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی ضمن تحلیل زلزله های اخیر 
استان هرمزگان، بار دیگر بر ضرورت توجه 
به مقاوم ســازی ســاختمان های شهری و روســتایی مناطق 
زلزله خیز تأکید کرده است. بیت اللهی می گوید: در زلزله های 
هرمزگان، تا فاصله 100 کیلومتری اطراف کانون زلزله ها، 4شهر 
جناح، چارک، بستک و کیش قرار گرفته که جمعیتی در حدود 
60 هزار نفر را در خود جای داده اند و متأسفانه از حدود 19 هزار 
واحد مسکونی در این شهرها، حدود 5 هزار واحد فاقد اسکلت 
هستند. او می افزاید: تا شعاع شدت 4 از رومرکزهای زلزله های 
بندر چارک، تعداد 145 آبادی واقع شده و به طورکلی 101 هزار 

و 819 نفر در این تعداد از آبادی ها ساکن هستند.
تعداد کل واحدهای مســکونی این آبادی هــا 21 هزار و 830 
واحد اســت که بالغ بر 20 هزار و 32 واحد از آنها فاقد اسکلت 
هســتند. به بیانی دیگر، 92 درصد از کل واحدهای مسکونی 
مستقر در این منطقه زلزله خیز اســکلت ندارند و به شدت در 
برابر زمین لرزه آســیب پذیر هســتند که بیانگر ریسک باالی 
لرزه در این منطقه است. هشدارهای بیت اللهي در حالی برای 
چندمین بار تکرار شده و البته مورد بی توجهی قرار گرفته، که 
در شرایط فعلی نیز بخش قابل توجهی از سازه های مسکونی در 
شهرهای کوچک و مناطق روستایی به واسطه باالتر بودن هزینه 
احداث سازه های دارای اســکلت، به صورت دیوار باربر احداث 
می شوند و عماًل از ابتدای کار به جرگه ساختمان های نیازمند 
مقاوم سازی می پیوندند. سال هاست که اجرای مباحث 22 گانه 
ســاختمان در ایران مغفول مانده و الزامات حوزه مهندسی به 
دالیل مختلف رعایت نمی شود. نتیجه این وضعیت ازیک طرف 
احداث ساختمان هایی نظیر متروپل آبادان است و از سوی دیگر 

سازه های مسکونی نیازمند مقاوم سازی.

پایان معطلی 8ساله
  خبر: باالخره با گذشت 8سال از افتتاح راه آهن 
گرمســار - اینچه برون، برای نخســتین بار قطار 
ترانزیتی ریلی قزاقستان- ترکمنستان- ایران- ترکیه 
از مرز اینچه برون وارد کشور شده و به زودی به تهران 
خواهد رســید. این قطار حامل محموله کانتینری 

گوگرد قزاقستان است.
  نقد: راه آهن گرمسار - اینچه برون 12 آذر1393 
با حضور رؤســای جمهور وقت ایران و ترکمنستان 
در منطقه مرزی اینچه برون به بهره برداری رسید 
اما نتوانســت پذیرای ترانزیت کاالهای قزاقستانی 
باشــد و همچنان کاالی این کشــور از طریق بندر 
اکتائوی قزاقســتان به بندر باکو و ســپس با قطار 
بکو-تفلیس- قارص به ترکیه می رفت. سیدمحسن 
پورسیدآقایی، مدیرعامل اسبق راه آهن پیش از این 
درباره علت اقتصادی نشدن این مسیر گفته بود که 
ایران با پول خودش راه آهن گرگان- اینچه برون را 
احداث کرد ولی روس ها بار به این خط نیاوردند؛ در 
حالي که از قبل گفته بودند اگر ایران، ترکمنستان 
و قزاقســتان خط آهن شرق روســیه را بسازند، ما 
10میلیون تن بار به این خط آهن می آوریم. حاال اما، 
در شرایطی که 8سال از بهره برداری اولیه این خط 
ریلی می گذرد، نخستین قطار ترانزیتی قزاقستان 
وارد این مسیر شده و طلســم معطلی 8ساله آن را 
شکسته اســت. این اتفاق در پی امضای توافقنامه 
دوجانبه ایران و قزاقســتان برای راه اندازی کریدور 
ترانزیتی قزاقســتان - ترکیه از مســیر ریلی ایران 
رخ داده که اوایــل خردادماه به امضا رســید. قرار 
اســت این قطار سه شــنبه 31خرداد و همزمان با 
سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران، وارد ایستگاه 
راه آهن تهران شده و کریدور جدید ریلی قزاقستان 

به ترکیه با برگزاری مراسم نمادین، افتتاح شود.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

آب

میزان پرشدگی سدهای مهم

 سدهای 5گانه 
تهران

 سد زاینده رود
اصفهان

 34
درصد

 30
درصد

سدهای استان 
خوزستان

 سدهای حوضه 
دریاچه ارومیه

 56.7
درصد

 68
درصد

سرانه مصرف کاالهای منتخب غذایی هر ایرانی )کیلوگرم(
قندوشکرروغنماهی و میگوگوشت پرندگانگوشت دامماکارونی گندمبرنجسال

1390441707133142324
1391421697123042424
1392381727113132222
1393351726103032120
1394351637113342320
1395351686113342319
1396381626103342220
139736163683332118
139836167683532219
139933168773321916
140035169864022117

مسافران اتوبوس سوار
آمارهای رســمی از وضعیت مســافرت های جاری، از کاهش 
مسافرت حکایت دارد؛ اما با وجود این اتفاق، استقبال از سفر با 

اتوبوس های بین شهری با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.
به گزارش همشــهری، طی 2ماهه امســال، 19.8میلیون نفر 
مسافر در قالب 160هزار سفر در جاده های کشور جابه جا شده اند 
که 29.2درصد از آنها استفاده از ناوگان اتوبوس های بین شهری 
را ترجیح داده اند. داریوش باقرجوان، مدیرکل حمل ونقل مسافر 
سازمان راهداری به صداوسیما گفته است: جابه جایی مسافران 
با استفاده از اتوبوس های بین شهری طی 2 ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 24.7درصد افزایش نشان می دهد. 
این در حالی اســت که آمارهای ارائه شــده از سوی باقرجوان 
از کاهش 5درصدی تعداد مســافران در 2ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل حکایت دارد. به عبارت دیگر، به نظر 
می رسد، امسال مسافران بیشــتری ترجیح داده اند سفر خود 
را با ناوگان اتوبوسرانی که ایمنی بیشتر و هزینه کمتری نسبت 

به خودروهای شخصی دارد انجام دهند.
بررسی آمارهای مربوط به نقل وانتقال مسافر جاده ای در سال 
1400نیز نشان می دهد که در 12ماهه سال قبل، حدود 103 
میلیون مسافر از طریق پایانه های مسافربری جابه جا شده اند 
که این تعداد نسبت به سال 1399 افزایش 11.8درصدی در 
پی داشته است. با این حساب، مســافرت های 2ماهه امسال، 
در حالی کاهش 5درصــدی را تجربه کرده کــه برای حفظ 
شیب افزایش معمول در سال های قبل، بیش از 10درصد نیز 
افزایش می یافت. به بیانی دیگر، تعداد مسافران 2ماهه امسال، 
حداقل 15درصد کمتر از ارقام مورد انتظار است. این موضوع تا 
حدودی می تواند ریشه در تنگنای معیشتی و رشد هزینه های 

خانوار داشته باشد.

روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور در ماه های منتخب


