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اخبار کارگری

ســرانه مصرف گوشــت ساالنه 
به ۳ کیلوگرم و کمتر رســیده است. 
در میانه اردیبهشــت ســال جاری 
»مســعود رســولی«، دبیر انجمن 
صنعت بسته بندی گوشــت و مواد 
پروتئینی کشــور از کاهش مصرف 
سرانه گوشت ایرانیان نسبت به سال 
گذشــته خبر داد و گفت: مرکز آمار 
ایران ســرانه مصرف گوشت قرمز را 
۴ کیلوگرم در ســال به ازای هر نفر 
اعالم کــرده اما آنچــه واقعیت دارد 
چیزی حدود ۳ کیلوگرم اســت که 
باید گفت این آمار برای هر جامعه ای 

نگران کننده است.
او یک مقایسه ساختاری صورت 
داد، مقایســه ای که به خوبی نشان 
می دهد چگونه نمودار تغذیه ای مردم 
تابعی از شاخص های رشد اقتصادی 
کشور اســت. وی می گوید: »این در 

حالی است که به عنوان مثال در سال 
۱۹۹۳ سرانه گوشت قرمز مردم چین 
۵ کیلوگرم بود که االن این عدد به ۵۳ 

کیلوگرم رسیده است«.

نصف شدن سرانه گوشت
 در مدت 11 ماه

»سرانه مصرف گوشــت در کشور 
از ۱۲ کیلوگرم در ســال به ۶ کیلوگرم 
رســیده و به عبارتی با  ددرصد کاهش 
مصرف مواجه شده است«. این خبر را 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 
کشور در مهرماه سال گذشته )۱۴۰۰( 
به رسانه ها داد. حاال نزدیک به یک سال 
یا به طور دقیق تر ۱۱ ماه از اعالم این خبر 
گذشته و کاهش مصرف سرانه گوشت 
از ۶ کیلوگرم در ســال به ۴ یا حتی ۳ 

کیلوگرم، نگران کننده است.
نصف شدن سرانه مصرف گوشت 
فقط مختص ســال ۱۴۰۱ نیست. در 
سه چهار سال اخیر، هر سال مردم ناچار 
شده اند مصرف گوشت قرمز خود را به 
خاطر افزایش سنگین قیمت ها نصف 
کنند. در اســفند ۹۹، رئیس شورای 
تأمین کنندگان دام کشــور با اشاره به 
اینکه نوسان بازار هیچ توجیهی ندارد، 

گفت که بنا بر آمار امسال، میزان مصرف 
گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۵۰درصد کاهش یافته است. آن 
زمان قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز 
حدود ۴۵هزار تومان بوده است با این 
حال مردم استطاعت خرید نداشتند 
اما امروز مشاهدات میدانی بازار نشان 
می دهد که حداقل قیمت گوشت قرمز 
در محدوده هر کیلــو ۲۰۰هزار تومان 
است. آخرین قیمت ها در دهم مرداد: 
نرخ هر کیلو ران گوسفندی با استخوان 

۲۱۶هزار تومان!

تایید پایین بودن سرانه مصرف 
در گزارش های رسمی

براســاس مصوبات مزدی شورای 
عالــی کار، حداقل دســتمزد روزانه 
کارگران در ســال جاری، ۱۳۹هزار و 
۳۲۵ تومان اســت. اگر مزایای مزدی 
مانند حق مسکن و سنوات را به این رقم 
بیفزاییم، به ســختی به روزی حدود 
۲۰۰هزار تومان می رســیم بنابراین 
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی امروز 
از دستمزد روزانه یک کارگر بیشتر است 
یعنی یک خانواده ی سه نفره کارگری 
اگر یک روز بخواهند غذای گوشــتی 
بخورند، باید کل دستمزد آن روز نان آور 
خانواده را برای خرید فقط یک کیلوگرم 
گوشت قرمز هزینه کنند. تنزل سطح 
کیفی تغذیــه، عواقــب میان مدت و 
بلندمدت بسیار دارد؛ عواقبی که چشم 
پوشیدن بر آنها جامعه را به سمت بحران 

سوق خواهد داد.
گزارش های رسمی مرکز آمار نیز 
پایین بودن مصرف گوشــت در ایران 
در قیــاس با نرم های جهانــی را تایید 
می کنند. در یکــی از گزارش های این 
مرکز در ســال های پایانــی دهه ۹۰ 
شمســی آمده اســت: »مقدار تولید 
گوشــت قرمز در دنیا در حال افزایش 
است به نحوی که از ۱۲۶۳ میلیون تن 
در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۸۳ میلیون تن در 
سال ۲۰۱۸ رسیده است. در حالی که 
سرانه مصرف گوشــت قرمز در دنیا رو 
به افزایش است، سرانه مصرف گوشت 
قرمز در کشور ما در حال کاهش است«.

در این میان، مقایسه سرانه مصرف 
گوشــت در ایران و کشورهای اروپایی 
و آمریکا روندهــای متفاوتی دارد. هر 

آمریکایی ساالنه ۴۹ کیلو گوشت قرمز 
 می   خورد و این عدد برای هر آرژانتینی 
در ســال به ۴۰ کیلو می رســد. مردم 
کشورهای اروپایی هم حدود ۳۰ کیلو 
در سال گوشت قرمز مصرف  می   کنند 
و سرانه مصرف گوشت قرمز در ترکیه 
۲۷ کیلو در سال است. در ایران سرانه 
مصرف گوشت به سالی ۴ یا نهایتاً ۳ کیلو 

رسیده است.

مواد غذایی مفید از سفره ها، پَر
برای اینکه بدانیم این اعداد و ارقام 
با واقعیت های زیسته کارگران چقدر 
همخوانی دارد، به سراغ چند کارگر و 
بازنشسته رفتیم و میزان مصرف گوشت 

ماهانه آنها را جویا شدیم.
یک کارگر پیمانکاری شــهرداری 
کــه حداقل بگیر اســت، می گوید: ما 

چندین ماه است که اصاًل گوشت قرمز 
نخریده ایم، یعنی از ابتدای سال خرید 
گوشت قرمز نداشته ایم. اگر اوضاع به 
همین شکل باشد تا پایان سال هم خرید 
نمی کنیم. پولی باشد یکی دو کیلو مرغ 
یا ماهی می خریم. واقعاً سرانه مصرف 

گوشت خانواده ما به صفر رسیده است!
یــک کارگــر عســلویه کــه 
غیرحداقل بگیر اســت هم می گوید: 

من غذای کمپ را می خورم اما همسر 
و دو فرزندم اصفهان زندگی می کنند. 
فکر کنم هر دو یا سه ماه، یکی دو کیلو 
گوشت خورشتی می خرند تا بتوانیم 
هر ۱۵ روز یک بار، غذا با گوشــت قرمز 
داشته باشیم. ســرانه مصرف هر عضو 
خانواده ما در بهترین حالت، سالی ۳ یا 
همان ۴ کیلوگرم است. یک بازنشسته 
حداقل بگیر کارگری ساکن کردستان 
نیز از به صفر رسیدن خرید گوشت قرمز 
در ماه های اخیر می گوید: ماه هاســت 
سفره ما رنگ گوشــت قرمز را ندیده 
اســت. پول ما به خرید چند کیلو مرغ 
و تخم مرغ به زور می رســد و گوشت را 

دیگر فاکتور گرفته ایم!
»کاظــم فرج اللهــی«، فعــال 
کارگری می گوید: ناتوانــی در خرید 
اقالم غذایــی باکیفیت، فقط مختص 

بــه حداقل بگیران یا کارگران ســاده 
نیست. طبقه متوسط هم به این حال 
و روز دچارند. ســفره ها بناچار از اقالم 
ارزان ولی بی کیفیت پر شــده و سرانه 
مصرف گوشت احتماالً به پایین ترین 
رقم در دهه های اخیر ســقوط کرده 
است. وقتی فرزند یک خانواده کارگری 
یا حتی خانواده متوسط، با سیب زمینی 
و سویا و نهایتاً تخم مرغ تغذیه می کند، 
چطور می تواند رشد مطلوب داشته باشد 

و فردای این کشور را بسازد؟!
بدون تردید، خــروج از این بحران 
تغذیه ای، یک همت عالی می خواهد. 
باید ســرانه مناسب گوشــت قرمز 
دهک های فرودســت با قیمت قابل 
قبول و ارزان تامین شود و قیمت یک 
کیلو گوشت قرمز براساس استانداردها 
باید حداکثر یک ســوم یا یک چهارم 

دستمزد روزانه یک کارگر باشد.
در شــرایط فعلی، اگر نمی توانند 
قیمت ها را بشکنند الاقل با کاالبرگ 
یا هر طریــق دیگــری، ماهانه چند 
کیلو گوشــت قرمز ارزان و باکیفیت 
در اختیار مردم قــرار دهند اما راه حل 
ســاختاری، شکســتن طلسم عدم 

تناسب دستمزدها با قیمت هاست.

کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز به زیر سه کیلوگرم در سال

کارگران:معمواًلگوشتنمیخوریم
وضعیت حق مسکن کارگران 

هنوز مشخص نیست
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مخدوش و کسر 
کردن مبلغ حق مســکن کارگران فاقد وجاهت قانونی 
است، تاکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰هزار تومانی 
حق مسکن توســط مجلس، دولت باید همان مصوبه 
۶۵۰هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به 
وزارت کار ابالغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصالح 
است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال 

قانونی خود را طی کند.
ولی اهلل صالحی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت 
همیشه مصوبه حق مسکن کارگران که در شورای عالی 
کار به تصویب می رسید را تنفیذ و جهت اجرا به وزارت 
کار می فرستاد. امسال دولت هم به مصوبه حق مسکن 
کارگران و هم به مصوبه حقوق بازنشستگان ورود کرد 
و تحت عنوان اصالح، ارقــام را کاهش داد که البته مورد 

اعتراض مجلس واقع شد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: 
با توجه به اوضاع بازار مسکن و هزینه اجاره بها انتظار این 
بود که دولت مصوبه شورای عالی کار را تایید کند و دستور 
اجرا دهد ولی به کاهش آن اقدام کرد. اکنون با توجه به 
ابطال مصوبه در مجلــس راه دیگری جز اجرای مصوبه 
شــورای عالی کار وجود ندارد. باید همان رقم ۶۵۰هزار 
تومان به وزارت کار ابالغ و اجرا شود و اگر دولت نظرش 
این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند 
مصوبه مجدداً باید به شورای عالی کار برگردد تا اصالح 
شود و روال قانونی خود را طی کند. به گفته وی، هر زمان 
که مصوبه تصویب شود معوقات آن از اول فروردین ماه 

امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
صالحی تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت و وزرای 
اقتصادی در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و مبلغ 
حق مسکن با حضور آنها به تصویب می رسد دلیلی ندارد 
که این مبلغ در هیات وزیران مخدوش یا کســر شود و 
به تصویب نرســد. این کار فاقد وجاهت قانونی است و 
کسانی که معتقدند مصوبه شــورا یک پیشنهاد است 

اشتباه می کنند.
    

مصوبه افزایش مستمری
قبل از بیستم مرداد ابالغ شود

بازنشستگان همچنان در انتظار ابالغ مصوبه افزایش 
مستمری هستند.

به گزارش ایلنا، آخرین قول مســئوالن برای شنبه 
پانزدهم مرداد بود و قرار بود شــنبه نظر دولت در مورد 

افزایش مستمری بازنشستگان اعالم شود.
»یداهلل فرجی« بازنشســته کارگری و رئیس سابق 
شورای اسالمی کار جنرال استیل در این باره می گوید: 
اگر نظر دولت تا قبل از بیســتم این ماه به طور رسمی 
ابالغ نشــود، در مرداد باز هــم از دریافت حقوق قانونی 
محروم می مانیم. از بیســتم هر ماه پرداخت مستمری 
براساس حروف الفبا آغاز می شود، بنابراین باید قبل از 
بیستم مصوبه اجرایی دولت به سازمان تامین اجتماعی 
ابالغ شود. او با بیان اینکه بارها وعده دادند اما باز تاخیر 
کردند، می گوید: براساس آخرین تصمیم، کار را به وزاری 
عضو هیات امنای تامین اجتماعی واگذار کردند و از تمام 
تریبون های رسمی اعالم شد شنبه زمان ابالغ است. آیا 
باز هم می خواهند کارشناســی کنند و بازنشستگان را 

معطل نگه دارند؟
    

حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری
باید افزایش یابد

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بر لزوم افزایش 
حقوق بازنشستگان تاکید کرد و گفت: بازنشستگان این 
امکان را ندارند که به مانند شــاغالن از کارانه ، اضافه کار 
و حق ماموریت ها برخوردار شــوند بنابراین بهتر است 
بازنگری در زمینه افزایش حقوق این اقشار صورت گیرد.

علیرضا زندیان در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
گفت: با توجه به افزایش قیمت کاالهــا در بازار، میزان 
تورم و کاهش قدرت خرید مــردم، حقوق پرداختی به 
بازنشستگان کافی نیست و هزینه زندگی آنها را تامین 

نمی کند.
وی با اشاره به لزوم افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی ادامه داد: باید در میــزان پرداخت حقوق به 
بازنشستگان لشکری و کشوری نیز تجدیدنظر شود چرا 
که افزایش ۱۰درصدی حقوق با نرخ تورم تناسبی ندارد، 

مخصوصا برای بازنشسته ها با حقوق پایین.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان از ایجاد 
عدالت و افزایش حقوق بازنشستگان حمایت می کنند، 
عنوان کرد: بهتر است بازنگری در زمینه افزایش حقوق 
این اقشار صورت گیرد و امیدواریم بتوانیم در این زمینه 

شاهد بهبود شرایط باشیم.

تورم نقطه به نقطه خوراکی هــا در تیرماه به ۸۶ درصد 
رســید به این معنا کــه در تیرمــاه ۱۴۰۱ خانواده ها باید 
۸۶درصد بیشــتر از تیرماه ۱۴۰۰ بــرای خرید مجموعه 
مشخصی از کاالهای خوراکی هزینه می کردند. بدون تردید 
اگر الگوهای اقتصادی تغییر نکند، در ماه های پیش رو، تورم 
خوراکی ها افزایش بیشتری خواهد داشت و در این میان، 

اظهارات برخی مدیران به نگرانی ها دامن زده است.
به گزارش ایلنا، »فرامرز توفیقی«، رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار کشور معتقد است که 
امروز چرخ دنده های تورم تمام مــردم و نه فقط کارگران را 
در منگنه  قرار داده و تامین نیازهــای اولیه خوراکی برای 
الیه های مختلف طبقه متوســط نیز به یک »امر دشوار« 

بدل شده است.
دور از دســترس مردم کردن کاالهای خوراکی، یکی از 
تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در بخش سبد تغذیه ای 
بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، 
میوه ها و صیفی جات، به تدریج جزو اقالم خارج از دسترس 

سبد خرید خانواده ها شده اند.
در این میان، اظهارات معــاون وزیر اقتصاد گیج کننده 
است. یازدهم مرداد ماه »محمدهادی سبحانیان« معاون 
وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس مبانی اقتصادی نمی توان 
به افزایش قیمت ها در خرداد ماه، تــورم بگوییم. آنچه که 
تحت عنوان افزایش در شــاخص قیمت هــا رخ داد، یک 
جهش قیمتی بوده است. در تورم شاهد افزایش مستمری 
در شــاخص های عمومی قیمت ها هســتیم اما آنچه که 
 در خردادمــاه رخ داد، یک جهش و شــوک قیمتی و مورد 

انتظار بود.
او از اصطالح جهش قیمتی برای توجیه گرانی استفاده 

کرده اما آیا این جهش مورد نظر، همان صعود شاخص های 
تورمی نبوده که کاالهای خوراکی مــردم را به اقالم دور از 

دسترس تبدیل کرده است؟
توفیقی در رابطه با این اظهارات می گوید: چرا نمی گویند 
این جهش قیمتی چرا اتفاق افتاده و نمی گویند این جهش 
قیمتی یا همان ابرتورم چرا اتفاق افتاده است؟ آیا این جهش، 
حاصل محاسبات نادرست آقایان نبوده و آیا نباید اذعان شود 
که سیاست یارانه پردازی بعد از حذف ارز دولتی، نتوانست 

افزایش قیمت ها را جبران کند؟
سبحانیان در بخش دیگری از صحبت هایش از بدیهی 
بودن افزایش قیمت ها به خاطر تغییر جایگاه یارانه می گوید: 
»روشن بود که وقتی یارانه ای که در ابتدای زنجیره پرداخت 
می شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور 
مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کاالها به 
ویژه اقالم خوراکی که نهاده هایشان با ارز ترجیحی تامین 
می شده، خواهیم شــد و کســی در این افزایش قیمت ها 

تردیدی نداشت«.
این در حالی ست که در روزهای میانی فروردین ۱۴۰۱، 
رئیس جمهور گفت: »ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود اما 
مردم نبایــد گرانی ها را حس کنند«. رئیســی تاکید کرد: 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشــت مردم ندارد 
و آثار این حذف برای معیشــت مردم نامحسوس است. اما 
حاال بعد از گذشــت حدود چهارماه، معاون وزیر اقتصاد از 
»طبیعی بودن افزایش قیمت ها« سخن می گوید و اینکه با 
حذف یارانه از ابتدای زنجیره تولید باید هم گرانی و جهش 

قیمتی رخ بدهد.
توفیقی در این باره می گوید: اگر درست محاسبه می شد، 
باید به یک نقطه سربه ســری می رســیدند یعنی افزایش 

قیمت ها با یارانه جابه جا شــده و عرضه شده به مردم باید 
برابری می کرد. در عیــن حال، در قانــون بودجه قرار بود 
قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰ بازگردد. حــاال چطور مطرح 
می شــود افزایش قیمت ها بدیهی اســت و از اول هم قرار 
بوده همه چیز گران شــود؟! ضمن اینکه آنچه اتفاق افتاده 
»جابه جایی یارانه در نظام تولید و توزیع« نبوده بلکه تقریباً 

حذف یارانه اتفاق افتاده است.
او ادامه می دهد: سوال این است که این ۳۰۰-۴۰۰هزار 
تومانی کــه در این چند ماه به مردم پرداخــت کرده اید، از 
کجا آمده است؟ این رقم حاصل جابه جایی کدام یک از این 
یارانه هاست؛ قرار است به جای یارانه گوشت باشد یا برنج یا 
دارو یا خودرو که با حذف ارز ترجیحی، گرانی چند برابری 

را تجربه کرده اند؟
به گفته وی، گفته های معاون وزیر اقتصاد، تناســبی با 
واقعیت های زندگی ندارد چراکه این مدل اقتصادی موجب 
شده که کارگران و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور 
را تشــکیل می دهند، اســتطاعت خرید خوراکی ها را هم 

نداشته باشند.

ادعای کاهش تورم و تاثیرات آن
معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود تاکید کرده که 
استدالل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی 
که پیش از این شیوه تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شیوه 
تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می کند. او گفته 
است با حذف ارز دولتی، یکی از ریشه ها و مسببین اصلی تورم 
از میان برداشته شده و در ماه های آینده روند نرخ تورم نزولی 
خواهد شد. اما اگر در ماه آینده یا ماه های بعدتر، تورم نقطه به 
نقطه خوراکی ها، از ۸۶درصد به ۵۰درصد برسد و روی کاغذ 

نزولی شود، باز هم تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد 
داشت چراکه همین امروز کارگران با دستمزدی که ماهانه 
می گیرند نمی توانند کاالهــای خوراکی کافی و باکیفیت 
بخرند و ۵۰درصد تورم خوراکی ها باز هم به معنای گرانی 
بیشتر است در حالی که این دستمزد است که ثابت می ماند، 
پس رکود تورم یا نــزول چند درصــدی آن نیز نمی تواند 

راهکاری برای »بهبود معاش فرودستان« باشد.
توفیقی در ارتباط با بحث نزول تــورم می گوید: وقتی 
بیش از نیمی از جمعیت، پولی برای خرید ندارند، تورم به 
طور طبیعی تاحدودی کاهش می یابد چون تقاضایی دیگر 
در کار نیست اما این مســاله به معنای گشایش معیشتی 
یا خروج از بحران گرانی نیســت. امروز بحران معیشتی به 
یک بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شــده 
است. کارشناســان اقتصادی که به ادعای خودشان مدام 
به دنبال مدل های اقتصادی برای افزایش رشد و بهره وری 
هستند، نمی دانند سوءتغذیه چه تاثیر مخربی بر بهره وری 
نیروی انســانی در اقتصاد دارد؟ الفبای بهره وری این است 
که نیروی انسانی، غذای مناسب خورده باشد و در وضعیت 

متعادل باشد.
او تاکید می کنــد: در حالی که مزد و مســتمری دچار 
بی قانونی شده و فاصله مزد و سبد معیشت، افزایش چشمگیر 
داشته، ادعای اینکه می دانستیم همه چیز گران می شود و 
انشاهلل نرخ تورم نزولی خواهد شــد، قابل پذیرش نیست. 
تورم خرداد و تیر، همه اقالم زندگی را به اقالم خارج از دایره 

استطاعت مردم بدل کرده است.

توفیقی در واکنش به اظهارات معاون وزیر اقتصاد:

فقر و ناتوانی مردم باعث کاهش تورم خواهد شد نه تدابیر دولت

خبر

فرج اللهی: ناتوانی در خرید 
اقالم غذایی باکیفیت، فقط 
مختص به حداقل بگیران یا 

کارگران ساده نیست. طبقه 
متوسط هم به این حال و روز 

دچارند. سفره ها بناچار از 
اقالم ارزان ولی بی کیفیت 

پر شده است

رسولی: مرکز آمار ایران 
سرانه مصرف گوشت قرمز 

را ۴ کیلوگرم در سال به ازای 
هر نفر اعالم کرده اما آنچه 

واقعیت دارد چیزی حدود ۳ 
کیلوگرم است که باید گفت 
این آمار برای هر جامعه ای 

نگران کننده است

نسرین هزاره مقدم


