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دسترنج

پس از انتشــار گــزارش اخیر مرکز 
آمار درباره کاهش دوباره نرخ مصرف دو 
ماده اساسی غذایی در میان دهک های 
فرودست یعنی گوشت و میوه، برخی از 
کارشناسان درباره به خطر افتادن حیات 
کارگران و افت حجم اقالم حیاتی از سبد 
مصرفی گروه های فرودست اجتماعی 
)ازجمله کارگران و بازنشستگان( هشدار 

دادند.
هفته گذشته »مهدی میرزاامین« 
عضو هیات رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع 
گوشــت گاوی اعالم کــرد که مصرف 
گوشــت با توجه به میزان تقاضای بازار 
نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد کاهش 
یافته است. این آمار تکان دهنده در کنار 
آمار مصرف سرانه ساالنه ۳ کیلو گوشت 
در سال برای سه دهک فرودست جامعه 
)ازجمله کارگران(، باعث شده تا بیش از 
گذشته نسبت به کاهش سبد پروتئینی 

از سفره کارگران احساس خطر شود.
ایــن آمارهــا درحالی ســت کــه 
اظهارنظرهای متولیــان صنعت مرغ و 
ماهی نیز از افزایش قیمت گوشت سفید 
در آینده نزدیک خبر می دهد. در همین 
زمینه رئیس اتحادیه مــرغ و تخم مرغ 
ماه گذشته از منطقی بودن نرخ ۹۰هزار 
تومانی هر شــانه تخم مرغ سخن گفته 
و برخی مرغداران از ضرورت رســیدن 
قیمت مرغ به باالی ۸۵هزار تومان با توجه 
به افزایش هزینه تولید ســخن گفتند. 
همین روزها قیمت مرغ در بــازار نیز از 
4۸هزار به کیلویی ۶۵هزارتومان رسیده، 
رقمی که احتماال به معنای کاهش سهم 
گوشت سفید در ســبد مصرفی مردم 

خواهد بود.

افت 50درصدی مصرف گوشت
در یک سال

طبق آمار مرکز آمــار ایران، مصرف 
گوشت ایرانیان از ۱۳ کیلوگرم در سال 
۱۳۹۰ به ۶ کیلو در سال ۱4۰۰ رسیده و 
این آمار در سال ۱4۰۱ و برای دهک های 
پایین به زیر ۳ کیلوگــرم کاهش یافته 

است.
طبق گزارش یورونیــوز هم میزان 
مصرف سرانه گوشت در ایران سال ۱4۰۰ 
حدود ۲۵ کیلوگرم بود که تنها ۶ کیلوگرم 

از این مقدار به گوشــت قرمز اختصاص 
داشت درحالی که در کشورهای درحال 
توسعه ساالنه حدود ۳۲ کیلوگرم گوشت 
مصرف می شود و این میزان در کشورهای 
توسعه یافته ۸۰ کیلوگرم است که نصف 
این ارقام به طور متوسط به گوشت قرمز 

اختصاص دارد.
بــه گــزارش ســازمان خواروبار و 
کشــاوزی ســازمان ملل متحد )فائو( 
نیز سرانه مصرف گوشــت قرمز ساالنه 
هر فرد در غنــا ۹، گینــه ۵.۶، نیجریه 
۵.۸، هندوستان ۵.۳، عراق ۸.۷، تانزانیا 
۱۰ کیلوگرم، یمن ۶.۱4 و کره شــمالی 
۸.۱۰ کیلوگرم است که نشان می دهد 
آمار مصرف گوشت قرمز در کره شمالی، 
تانزانیا، عراق و غنا هم از ایران باالتر بوده 
و ایران در رده کشــورهایی مانند یمن، 
نیجریه و گینه و هندوســتان در زمینه 

مصرف گوشت قرمز قرار دارد.
البته رژیم های غذایی در شکل گیری 
سبد گوشت مصرفی بسیار مهم است. 
برای مثال مالزی با مصرف ســرانه 4.۹ 
کیلوگرم گوشت قرمز از ایران نیز مصرف 
کمتری دارد اما در عوض در سبد گوشت 
۵۵ کیلوگرمی مالزی، بیش از ۵۰ کیلو به 
گوشت سفید اختصاص دارد که بخش 
اعظم آن را غذاهای دریایی و گوشــت 
آبزیان شامل می شود درحالی که در سبد 
۲۵-۲4 کیلویی گوشت مصرفی ساالنه 
متوسط هر ایرانی، ماهی و آبزیان کمترین 
سهم )زیر ۲ کیلو با احتساب کنسرو ماهی( 

را به خود اختصاص داده و مابقی )بیش از 
دو سوم( گوشت مصرفی ایرانیان مربوط 

به گوشت مرغ است.

ضرورت مصرف روزانه ۱00 گرم 
گوشت برای سالمت بدن

»محمدصــادق کرمانی« پزشــک 
و کارشــناس تغذیه در زمینه ضرورت 
مصرف برخی اقالم مانند گوشــت قرمز 
برای بدن انسان سالم بزرگسال می گوید: 
حدود ۹ آمینواسید ضروری وجود دارد 
که بدن باید آنها را از برنامه غذایی دریافت 
کند. بدن نمی تواند این آمینواسیدهای 
ضروری را خود تولید کند اما برای سالمت 
بسیار مهم هســتند. غذاهای حیوانی 
)شامل لبنیات، تخم پرندگان، آبزیان و 
گوشت سفید و قرمز( تمام آمینواسیدهای 
ضروری را تامین می کنند. به همین دلیل 
به غذاهای حیوانــی پروتئین کامل و به 
غذاهای گیاهی دارای پروتئین )شامل 
حبوبات( پروتئین ناکامل گفته می شود. 
اگر شــما تنها پروتئین گیاهی مصرف 
می کنید، بسیار مهم است که در مقادیر 
زیاد تنوع غذایی داشته باشید تا بتوانید 
تمام آمینواسیدها را دریافت کنید. برای 
مثال، غالت آمینواسید لیزین محدودی 
دارند. حبوبات مقدار لیزین باالتری دارند 
اما حاوی متیونین و سیســتئین کمی 
هستند. برای تامین پروتئین کامل بدون 
گوشت، باید همه انواع خشکبار، حبوبات 

و غالت مورد مصرف قرار بگیرند.
»هدایت حســینی« عضــو کمیته 
بهداشــت و تغذیه فرهنگســتان علوم 
پزشــکی ایران نیز در پاســخ به سوالی 
درباره ضرورت مصــرف اقالمی مانند 
گوشت می گوید: بدن انسان به دلیل نیاز 
به آمینواســیدهای ضروری به گوشت 
نیاز دارد و این آمینواسیدها در بسیاری 
از گیاهان و حبوبات یافت نمی شود لذا 
به طور متوسط انسان ســالم بزرگسال 
با وزن حدود ۷۵ کیلوگــرم، روزانه باید 
۶۰ گرم پروتئین مستقیم وارد بدن خود 
کند که این میزان باید حداقل حدود یک 
ســوم از پروتئین حیوانی یعنی گوشت 

تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه برای رســیدن 
حداقل روزانه ۲۰ گرم پروتئین گوشت 
حیوانی باید روزانه ۱۰۰ گرم گوشت به 
طور متوسط مصرف شود، اظهار کرد: در 

بحث مصرف انواع گوشت، گوشت ماهی 
به دلیل برخورداری از اســیدهای چرب 
ضروری و همچنین گوشت قرمز به دلیل 
برخورداری از آهن ضروری، نســبت به 
گوشت مرغ اهمیت بسیار بیشتری دارند. 
حسینی از عوارض کمبود پروتئین در بدن 
به ضعف عمومی قوای جسمانی، کاهش 
شدید ایمنی بدن، عوارض خونی ناشی از 
کمبود آهن، احتمال افزایش کبد چرب، 
سست شدن استخوان ها و عوارض انتقالی 
در رشد جسمانی و مغزی در فرزندان فرد 
اشاره کرده و گفت: آمینواسیدهای الزم در 
پروتئین های غیرگوشتی )غیرحیوانی( 

بسیار کمتر است.

کارگران در تغذیه فرزندان خود هم 
دچار مشکل هستند

»محمدرضــا تاجیــک« نماینده 
کارگری در شــورای عالــی کار درباره 

ضــرورت تامیــن اقــالم 
ضروری در سفره کارگری 

می گویــد: تبصره دو 
ماده 4۱ قانون کار 
به سبد معیشت 
خانــوار کارگری 
می پــردازد. ما 
با اســتخراج و به 
دست آوردن رقم 
این سبد با کمک 
ن  ســا شنا ر کا
وزارت بهداشت 
و انیسیتو تغذیه 
برای محاســبه 
میزان کالری الزم 
و حداقل هــای 
مصرفــی و اقالم 
الزم خوراکــی و 

غیرخوراکی، میزان آنها را برای تداوم 
فعالیت های روزمره محاسبه می کنیم.

وی ادامه داد: با توجــه به اطالعات 
انیســیتو تغذیه ایران، ما از کارشناسان 
وزارت اقتصاد نیز کمک گرفتیم تا برخی 
اطالعات الزم در زمینه اقالم مصرفی الزم 
را محاســبه کنیم. البته نقدهای زیادی 
به این نحوه محاســبه وارد است و بحث 
رعایت کرامت انســانی کارگر شــاید با 
محور قــرار دادن حداقل های الزم برای 
بقا منافات داشته باشد اما به هرحال نیاز 
به تعاملی وجود دارد تا میان کارشناسان 

برای این دیتاهای الزم اجماع به وجود 
بیاید تا به رقم های دقیق تری در محاسبه 
سبد حداقل معیشت و دستمزد ضروری 

کارگران برسیم.
تاجیک با تاکید بر ثبات شاخص ها و 
استانداردها و عدم انعطاف سبد استاندارد 
زندگی حداقلی در برابر تغییرات تورم، 
گفت: بــا وجــود افزایــش قیمت ها، 
شاخص های محاسباتی دیتاها و اطالعات 
ما جابه جا نمی شود و برای مثال با گرانی 
گوشت، ســبد الزم محاسباتی گوشت 
ما کم و زیاد نخواهد شد. ما حسابداران 
می گوییم »وحدت رویه محاســباتی« 
باید حفظ شود. در اینجا نیز ما با توجه به 
اینکه سال گذشته ترازهایی داریم، نیاز 
داریم شاخص های سال های گذشته به 
نسبت امسال ثابت باشد تا بتوانیم به رقم 
واقعی دستمزد الزم برای تداوم حیات 

یک کارگر برسیم.
عضو کارگری شورای عالی کار اظهار 
کرد: ما همه ســاله حداقل ها را در نظر 
گرفتیم و با شــرکای اجتماعی خود در 
شورای عالی کار تعامل کردیم. با این حال 
شکاف میان تورم و مزد آن قدر زیاد است 
که طرف کارگری هر چقدر هم انعطاف 
و تعامل و انعطاف به خرج دهد، باز هم به 

توافق نمی رسد.
عضو کمیته هماهنگی شــوراهای 
اسالمی کار گفت: دستمزد مصوب هر 
ساله هرگز نمی تواند ماده 4۱ و تبصره دوم 
آن )سبد معیشت( را پوشش دهد و این به 
خاطر عدم مهار تورم و عدم تجربه تورم 
تک رقمی است و بدون تورم تک رقمی 

این فاصله کم نمی شود.
تاجیک با بیــان اینکه »بــا جرات 
می توانم بگویم هیچ کارگری با چارچوب 
فعلی دستمزد آن سطح اقالم خوراکی 

مــی  عال انسیتو تغذیه را تامین ا
نمی کند«، گفت: 
ایــن فقــدان و 
شکاف بر زندگی 
و کار خود کارگر 
و خانواده کارگر تاثیر 
منفی گذاشته و این مشکل 
خــود را باالخره در جایی 
بــروز داده و در بازدهی 
تولید و بهره وری شغلی 
و جمعیتــی در اقتصاد 
کشــور را با مشکالت 
حاد مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در 
بحث کمبود دستمزد 
در برابــر هزینه های 
سفره کارگر، هر جای 
این موضوع دســت 
بگذارید، درددل های 
ما بیشــتر می شود. 
درحالی که برای فرزند کارگر 
سهمی برای آموزش در نظر نمی توانیم 
بگیریــم و روی مان نمی شــود بگوییم 
سهم آموزش کودک کارگر در دستمزد 
پدر آن قدر ناچیز است که کفاف هزینه 
نوشت افزار یک دانش آموز مدرسه دولتی 
را نمی دهد، حال باید بگوییم که فراتر از 
آموزش، اکنون در زمینه تغذیه فرزندان 

کوچک کارگران نیز مشکل داریم!

فاصله های توصیف نشدنی
مصرف گوشت در بخشی از گروه ها 

و دهک های برخوردار در جامعه ایران از 
حد استانداردهای مصرفی مردم آمریکا 
و اروپای غربی نیز پا را فراتر می گذارد اما 
سوی دیگر ماجرا، رژیم غذایی بسیاری 
از کارگرانی اســت کــه به دلیل تالش 
برای ســیر کردن خویش با انواع غالت 
و کربوهیدرات هــا، دچــار افزایش قند 
خون و بیماری دیابت شده اند. نان و برنج 
به عنوان منبع کربوهیدرات ها گاهی به 
دلیل اولویت داشــتن در سبد مصرفی، 
تاثیر بیشــتری از مصرف قند و شکر در 
افزایش شانس ابتال به قند ایجاد می کنند. 
کارشناسان تغذیه معموال بر کنترل میزان 
مصرف نان و غالت )به خصوص نان های 
حجمی و ماشینی( و اختصاص بخشی 
از حجم غذا به منابــع پروتئینی غنی و 
به خصوص سبزیجات برای جلوگیری 
از بروز بیماری هایی مثــل قند و پوکی 

استخوان تاکید می کنند.
در شــرایطی که نســبت مصرف 
اقالم ضروری مانند گوشت قرمز میان 
دهک های ثروتمند و فقیر در ایران بسیار 
متفاوت است اما آمار مصرف ساالنه سه 
کیلو گوشت در دهک های کارگری باعث 
می شود تا زنگ های خطر برای مسئولین 
به صدا دربیاید. درحالی که طبق گفته 
کارشناسان، استاندارد مصرفی روزانه 
۱۰۰ گرم گوشت )که حداقل یک سوم 
آن باید گوشت قرمز باشد( باعث می شود 
که حداقل الزم برای حیات ســالم یک 
انسان با مصرف حداقل سالی ۱۰ کیلو 
و ۸۰۰ گرم گوشــت قرمز محقق شود، 
آمارهای مصرف این قلم از سبد غذایی 
باید موجب توجه و تحرک کلیه شرکای 
اجتماعی حاضر در شورای عالی کار برای 
تعیین دستمزد باشد. این درحالی است 
که با احتساب گوشت سفید و قرمز نیز 
بنابر اظهارات کارشناسان تغذیه، یک 
انسان بزرگســال باید حداقل ۳۶ کیلو 
در سال گوشت مصرف کند که این رقم 
برای ایران هنوز حــدود ۲4 کیلوگرم 
)۱۲ کیلو کمتر از حد استاندارد حداقلی 

الزم( است.
اگر متوســط مصرف گوشت ساالنه 
یک کارگر با توجه به گزارشــات رسمی 
حدود ۳ کیلوگرم باشــد، این به معنای 
رسیدن روزانه ۸.۲ گرم گوشت قرمز به 
بدن یک کارگر یا عضو ســه دهک اول 
فرودست است و این میزان از نصف میزان 
ضروری مصرف متوسط گوشت در روز 

)۲۰ گرم( نیز کمتر است.
همچنین عالوه بر ضــرورت رعایت 
اســتانداردهای حداقلی در بحث سفره 
غذایــی کارگران که شــامل گوشــت 
و ســبزیجات می شود، مســائلی مانند 
بهداشــت، آموزش و مسکن نیز حیاتی 
است اما در شــرایطی که در چهارچوب 
هرم معــروف »مازلو«، اقــالم خوراکی 
همیشه در اولویت هستند، به نظر می رسد 
هنوز دستمزد کارگران )با وجود اعتراض 
طرف کارفرمایی بــه آن( کمتر از نصف 

حداقل های معاش است.

مصرف گوشت خانوارهای کارگری ایران کمتر از نصف استاندارد جهانی است 

طبق گزارش سازمان ناتوانی مزد کارگران در پوشش نیازهای حیاتی زندگی
خواروبار و کشاوزی 

سازمان ملل متحد )فائو( 
آمار مصرف گوشت قرمز 

در کره شمالی، تانزانیا، 
عراق و غنا از ایران باالتر 

بوده و ایران در رده 
کشورهایی مانند یمن، 
نیجریه و گینه قرار دارد
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رضا    اسدآبادی

امکان پرداخت آنالین حق بیمه 
کارگران ساختمانی فراهم شد

مدیرکل نام نویســی تامین اجتماعی گفت: 
امکان محاســبه و پرداخت حق بیمــه کارگران 
ساختمانی در سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی 

به صورت برخط فراهم شد.
به گزارش ایلنا، محمد محمدی گفت: این ظرفیت 
با توجه به طراحی و پیاده ســازی سیســتم جامع 
متمرکز کارگران ساختمانی که کلیه فعالیت  های 
مرتبط با امور پذیرش، استعالم، بازرسی، پرداخت 
حق بیمه و تولید سابقه را به طور متمرکز پوشش 
می دهد، فراهم شده و موجب تسهیل در پرداخت 

حق بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد.
وی ادامه داد: کارگران ساختمانی تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی می توانند در صورت داشتن 
کارت مهارت فنی معتبر و تائید اشتغال در کارهای 
ساختمانی، با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان 
تأمین اجتماعی و از طریق منوی »بیمه شدگان - 
کارگران ساختمانی - پرداخت حق بیمه« نسبت 
به پرداخت حق بیمه ماه جاری، ماه قبل و سه ماه 

آینده اقدام کنند.
    

کارگران کیان تایر در انتظار تعیین 
تکلیف مالکیت شرکت هستند

کارگران کیان تایر خواستار روشن شدن تکلیف 
مالکیت کارخانه هستند.

این کارگران در گفت وگو با ایلنا از اعتراض خود 
در روزهای اخیر خبر دادند. این کارگران می گویند 
همچنان بحث مالکیت کارخانه بالتکلیف است و 

تولید به صفر رسیده است.

به گفته آنها، بعــد از اعتــراض ۲4 فروردین 
کارگران مقابل نهاد ریاســت جمهوری، قرار بود 
بحث مالکیت مشخص شــود اما تاکنون کارها به 
نتیجه نرسیده است. دو مرتبه مزایده برگزار شده 
ولی به دلیل باال بودن قیمت ها هیچ سرمایه گذاری 

ورود نکرده است.
کارگران کیان تایر می گویند: مالک قبلی بعد از 
۱۸ سال، کارخانه را به ورشکستگی کشاند و تولید 
را متوقف کرد. حــدود ۹۰۰ کارگر در انتظار ورود 
مســئوالنه مقامات امر و تعیین تکلیف مالکیت 
هســتند چون کارخانه ای با قدرت و قدمت کیان 

تایر نباید به این سادگی ورشکسته و تعطیل شود.
کارگــران می گویند: حقوق مــرداد ماه هنوز 
پرداخت نشده اما مهم ترین خواسته ما راه افتادن 

مجدد تولید و سر پا شدن کارخانه است.
آنها می گویند: باید قیمــت کارخانه تعدیل و 
واقعی سازی شود تا برای ســرمایه گذاران انگیزه 
ایجاد شــده و برای شــرکت در مزایده و گرفتن 

مدیریت کارخانه ورود کنند.
    

دفاع استاندار تهران از حذف ارز ترجیحی:
غربی ها، ظرفیت های دینی ما را 

تجربه و اجرا می کنند
اســتاندار تهــران از ارتقای ســهم تعاونی ها 
خبر داد و گفت: دولت ســیزدهم با اجرای طرح 
مردمی ســازی یارانه ها و طرح تحــول اقتصادی 

بخش زیادی از مشکالت را حل کرد.
به گزارش ایرنا، محسن منصوری اظهار داشت: 
دولت از قید و بندهایی که در کشور ایجاد شده بود 
ازجمله 4۷۰هزار میلیارد تومانی کسری بودجه، 
شرایط کرونایی و کمبودهای زیرساختی و برق در 

حوزه تولید عبور کرد.
وی بیان داشت: طرح مردمی سازی یارانه ها کار 
سنگینی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند 
که برای دولت تبعات زیادی دارد اما رئیس جمهور 
اعالم کردند که اگر به نفع مردم باشد، باید اجرایی 
شود. البته این طرح در مرحله اول تبعاتی ازجمله 
تورم داشت اما در مردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه 
۲درصد شد که به طور قطع حذف ارز ترجیحی به 

کمک اقتصاد می آید.
منصوری با اشــاره بــه اینکه فقط در ســال 
گذشته ۱۲۸هزار شغل در اســتان تهران ایجاد 
کردیم، گفت: در ابتدای دولت در پرداخت حقوق 
کارمندان مشکل داشتیم اما امسال ۷هزار میلیارد 

تومان اعتبار عمرانی تخصیص کردیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکاالت ما تکیه 
نکردن بر ظرفیت های دینی اســت در حالی که 
غربی ها، این مفاهیم را ترجمه و اجرایی می کنند 

و ما از الگوی آنها استفاده می کنیم.

اخبار کارگری

تاجیک: سهم آموزش 
کودک کارگر در دستمزد 
پدر آن قدر ناچیز است که 
کفاف هزینه نوشت افزار 
یک دانش آموز مدرسه 

دولتی را نمی دهد. فراتر از 
آموزش، اکنون در زمینه 

تغذیه فرزندان کارگران نیز 
مشکل داریم

شش ماه از سال جدید گذشته اما هنوز ابالغیه اجرایی 
حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی صادر نشــده است. به گفته 
اعضای کارگری شورای عالی کار، تصویب نامه حق مسکن 
دوباره توســط وزارت کار برای دولت فرســتاده شده اما 
اظهارات معاون روابــط کار وزارت تعاون حاکی از تصویب 

این موضوع در مهر ماه اســت. به گزارش توســعه ایرانی، 
رعیتی فرد می گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری 
مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده 
بود، در دستور کار است اما به احتمال زیاد این افزایش از مهر 
عملیاتی می شود. وی ادامه داد: در صورت ابالغ افزایش حق 

مسکن کارگری، در ماه های باقیمانده از سال، مبلغ ۱۰۰هزار 
تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می شود

رعیتی فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این 
مصوبه ابتدای سال است، مابه التفاوت این افزایش به ماه های 
سپری شده نیز تعلق می گیرد. این بدان معنی است که هر 
کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، 
مبلغ ۶۰۰هزار تومان را به عنوان مابه التفاوت افزایش حق 

مسکن از کارفرمای خود طلبکار می شود.

حق مسکن کارگران، مهر ماه افزایش می یابد
خبر

بازنشستگان کارگری صادر نشده است. به گزارش ایلنا، فیش های تا روز گذشــته )پانزدهم شــهریور( احکام حقوقی جدید 

حقوقی بازنشستگان برای پرداخت شهریورماه بارگذاری شده 
اما هنوز احکام حقوقی صادر نشده اســت. طبق این گزارش، 
بحث هایی بر سر حق تکمیل که یک مولفه مزدی حداقل بگیران 
است وجود دارد اما پیگیری ها نشان می دهد که در روزهای آینده 

و تا قبل از پایان هفته جاری، احکام جدید صادر خواهد شد. در 
فیش های حقوقی جدید، بازنشستگان سایر سطوح مشمول 
افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان شده اند و 

در شهریور بر همین اساس حقوق خواهند گرفت.

احکام حقوقی بازنشستگان کارگری صادر نشد
خبر


