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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و هم طراحی راهکار ،شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه

 ود.شاندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.و پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. «یاقتصاد مقاومت»برون رفت از مشکالت کشور  رهبر معظّم انقالب: عالج

 ییغذا یتامن ینمصرف روغن در کشور جهت تام یریتمد

 کشاورزی گروه موضوعی: 

 پژوهشی نوع گزارش: 

 139809607 شناسه: 

 30/09/1398 :انتشارتاریخ  

 مهدی سروی تهیه و تدوین: 

 رعیامحمد امینی مدیر مطالعه: 
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  خالصه مدیریتی

ای عنوان دومین منبع انرژی در تغذیه انسان از اهمیت ویژه ها بهها پس ازکربوهیدراتها و چربیروغن

گرم  45. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، هر فرد روزانه حدود برخوردارند

 درصد کالری مورد نیاز بدن از چربی تأمین می شود. 15چربی )حیوانی و نباتی( نیاز دارد و در حدود 

د که به دو شکل جداگانه نآیمنبع حیوانی به دست می 4منبع گیاهی و  17از انسان  ورد نیاز تغذیههای مروغن

 . روغندنکندر رژیم غذایی به صورت روغن و چربی آشکار و چربی پنهان، بخشی از نیازهای بدن را تأمین می

حصوالتی مروغن  شامل نباتی روغن یا گیاهی ... است و روغن و دنبه پیه، ماهی، روغن کره، شامل، حیوانی

 .است ... و پالم کلزا، گردو، روغن زیتون، دانه، پنبه سویا، نظیر دانه آفتابگردان،

 1397بررسی آمارهای اعالم شده از سوی انجمن صنفی روغن نباتی کشور، میزان مصرف روغن کشور در سال 

ن به صورت مستقیم توسط خانوار مصرف هزار ت 1104هزار تن بوده است که از این میزان حدود  1822حدود 

شده است. بنابراین سرانه مصرف روغن نباتی در کشور با احتساب میزان مصرف خانگی، صنف و صنعت حدود 

کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی و سبد مطلوب غذایی اعالم شده از سوی وزارت  9شود که کیلوگرم می 21.6

 ای اصالحی میزان مصرف روغن کاهش پیدا کند.بهداشت است و باید براساس برنامه ه

مصرف زیاد روغن باعث ایجاد مشکالت قلبی و عروقی در کشور می شود این در حالی است که مصرف روغن 

های دارای اسید چرب اشباع یا اسید چرب ترانس نیز  این مشکالت را تشدید می کند. چرا که روغن های 

وق رسوب کرده و در نهایت باعث بروز بیماری های قلبی و عروقی می حاوی این اسیدهای چرب معموال در عر

شود. تمامی روغن های حاصل از دانه های روغنی و منابع حیوانی دارای اسیدهای چرب اشباع، غیراشباع و 

  ترانس هستند و لزوم توجه به کاهش مصرف این نوع روغن ها ضروری است. 
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