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افزایش هزینه خورد و خوراک مردم ایران موجب فاصله گرفتن آنها  از  الگوی تغذیه استاندارد شده است

تغذیه سالم در خطر
مردم ایران برای تأمین کالری مورد نیاز خود ناچار شده اند به مصرف بیشتر نان، برنج، روغن و شکر روی بیاورند

الگوی تغذیه استاندارد چیست؟
براساس اعالم وزارت بهداشت سبد تغذیه استاندارد برای 
هر فرد ایرانی شــامل روزانه ۳۲۰ گرم نان، ۱۰۰ گرم برنج، ۲۰ 
گــرم ماکارونی، ۲۶ گرم حبوبات، ۷۰ گرم ســیب زمینی، ۲۸۰ 
گرم ســبزی، ۲۶۰ گــرم میوه، ۴۸ گرم گوشــت قرمز، ۵۰ گرم 
گوشت ســفید، ۲۴ گرم تخم مرغ، بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم شیر یا 

لبنیات، ۳۵ تا ۴۰ گرم روغن و ۴۰ تا ۵۰ گرم قندوشکر است.
درواقع هر نفر باید ماهانه حدود ۹.۵ کیلوگرم نان مصرف 
کند که با وزن ۴۵۰ گرمی هر عدد نان ســنگک شامل ۲۱ عدد 
نان سنگک می شود. میزان مصرف ماهانه برنج برای هر نفر 
سه کیلوگرم، گوشــت قرمز ۱.۴۴ کیلوگرم، گوشت سفید ۱.۵ 

کیلوگرم و لبنیات ۶.۹ کیلوگرم است.
سایر اقالم در جدول گزارش محاسبه و به تفکیک آمده اند.

هزینه تغذیه استاندارد چقدر  است؟
اگر بخواهیم قیمت های جدیــد و مصوب اقالم غذایی را 
در نظــر بگیریم و قیمت ســایر کاالها را بــا حداقل نرخ های 
بــازار یعنی برای مثال نرخ برنج خارجــی، نرخ اقالم دولتی 
و نرخ میادین میوه وتره بار در نظر بگیریم، هر شــهروند ایرانی 
برای اینکه تغذیه اســتانداردی داشــته باشد، ناچار است در 
مــاه حدود ۹۰۳ هــزار تومان هزینه کند. بــرای یک خانواده 
چهارنفره هزینه تغذیه اســتاندارد حدود ســه میلیون و ۶۱۲ 

هزار تومان تمام می شود.
حداقل مزد امسال چهارمیلیون و ۱۷۹ هزار تومان تعیین 
شده است و با این حســاب یک خانواده چهارنفره با حداقل 

مزد ناچار اســت بیشــتر از ۸۶ درصد درآمــد خود را صرف 
خوردوخوراک استاندارد کند.

اگــر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هر فــرد را برای یک خانواده 
چهارنفره در نظر بگیریــم، هزینه خوردوخوراک یک خانواده 
چهارنفره حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تمام می شــود 
که با احتســاب یارانه دولت یک خانواده چهارنفره با حداقل 
مزد ناچار اســت بیشتر از ۵۷.۵ درصد از حقوق خود را خرج 

خوردوخوراک کند.
این موضــوع در حالی رخ می دهد که رســتم قاســمی، 
وزیر راه و شهرســازی در دی ماه سال گذشته در صحن علنی 
مجلــس اعالم کرد که در کالن شــهرها بیشــتر از ۷۰ درصد 
درآمد خانوار صرف اجاره خانه و هزینه های مربوط به تأمین 

سرپناه می شود.
برخی از اعضای شــورای عالی مسکن مانند اقبال شاکری 
هم با تأیید این نســبت بارها از ســهم باالی مســکن در سبد 

هزینه خانوار گفته است.
نتیجه این فشارهای معیشتی باعث شده است که تغذیه 

مردم ایران از الگوی استاندارد مصرف خارج شود.
سرانه مصرف گوشت به ۳ کیلوگرم رسید!

سقوط ســرانه مصرف گوشــت قرمز در ماه های گذشته 
بارها خبرساز شده است.

در فروردین ماه امســال مســعود رســولی، دبیــر انجمن 
صنعت بسته بندی گوشــت و مواد پروتئینی کشور از کاهش 
مصرف سرانه گوشــت ایرانیان نسبت به ســال گذشته خبر 

داد و به دیده بان ایران گفت: مرکز آمار ایران ســرانه مصرف 
گوشــت قرمز را چهار کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعالم 
کرده اســت. امــا آنچه واقعیــت دارد و من به شــما اعالم 
می کنم، چیزی حدود ســه کیلوگرم اســت که باید گفت این 

آمار برای هر جامعه ای نگران کننده است.
پیــش از این افشــین صــدردادرس، مدیرعامــل اتحادیه 
مرکزی دام ســبک کشور، در گفت وگویی با صداوسیما گفت: 
مصرف ســرانه گوشــت در کشــور از ۱۲ کیلوگرم در ســال 
به شــش کیلوگرم رســیده و به عبارتی با ۵۰ درصد کاهش 

مصرف مواجه شده است.
ایــن موضوع در حالــی رخ می دهــد که بنا بــه الگوی 
استاندارد تغذیه وزارت بهداشــت هر نفر باید ساالنه حدود 
۱۷ کیلوگرم گوشــت قرمز مصــرف کند و بــا آمارهای اخیر 
ایرانی ها در واقع کمتر از یک پنجم ســرانه استاندارد، گوشت 

قرمز مصرف می کنند.
بر اساس الگوی استاندارد وزارت بهداشت هر نفر در سال 
بایــد حدود ۸۲ کیلو و ۲۰۰ گرم لبنیات مصرف کند اما وزارت 
بهداشت سال گذشــته گزارش داده است که سرانه مصرف 

لبنیات به حدود ۷۰ کیلوگرم رسیده است.
در مقابــل به نظر می رســد ایرانی ها بــرای جبران کالری 
مورد نیاز خود به مصرف بیشــتر حبوبــات، تخم مرغ و حتی 

کربوهیدرات و قند بیشتر روی آورند.
ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران سال گذشــته در گفت وگویی با مهر از افزایش 

ســرانه مصرف تخم مرغ از ۱۱ کیلوگرم بــه ۱۴ کیلوگرم خبر 
داده است.

بر اســاس الگــوی اســتاندارد وزارت بهداشــت مصرف 
باید حدود هشــت کیلو و ۶۰۰ گرم باشــد کــه مصرف باالتر 
از اســتاندارد تخم مرغ حاکی از تغییــر الگوی تغذیه افراد با 

گرانی برخی اقالم است.
این اتفــاق درباره مصرف برنج، نان، روغن و شــکر تکرار 
می شــود و مردم ایران بر اســاس گزارش فائو بــه ازای هر 
نفر ســاالنه ۱٦۷,٦ کیلوگرم گندم مصرف می کنند. در مقابل 
ســرانه جهانی مصرف گندم ٦۷.۱ کیلوگرم و در کشــور های 

توسعه یافته ٦۰ کیلوگرم درج شده است.
در واقع مردم ایران حدود سه برابر کشورهای توسعه یافته 

گندم مصرف می کنند.
همچنین جمیل علیزاده شــایق، رئیس انجمن برنج ایران، 
ســال گذشــته در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به روند کاهشی 
مصرف سرانه برنج در کشــور گفت: میانگین مصرف سرانه 

برنج در ایران ساالنه ۳۶ تا ۳۶.۵ کیلوگرم است.
ســرانه مصرف برنج در اتحادیه اروپا مطابق اعالم وزارت 
کشاورزی ۵.۷ کیلوگرم است و در واقع مردم ایران تقریبا ۶.۵ 

برابر اروپایی ها برنج می خورند.
همچنین گزارش های وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی 
حاکی از آن است که مردم ایران حدود ۱.۷ برابر مردم جهان 
روغن مصرف می کنند و مصرف شــکر مردم ایران حدود ۱.۴ 

برابر مردم جهان است.

لزوم تغییرات پارادایمی در اندیشه و  باور مسئوالن
مجموعــه بی نظم اقتصــاد دولتی سیاســی از آنجایی که بر پایه و اســاس 
ملزومات و قوانین اثبات شــده علم اقتصاد بنیان نشده است    ، از کم و کاستی های 
فراوانــی رنج می برد که آثار آن در زندگی روزمره آحاد جامعه ملموس اســت. 
سیاست گذاری های اقتصادی الزم است بر پایه درک واقعیات و نیازهای اساسی 

و مبرم جامعه صورت گیرد. 
بدیهی اســت بدون درک درست از واقعیات و مقتضیات جهان امروز هر نوع 
سیاســت گذاری به بیراهه می رود و  بر درد و مشــقت تأمین معیشــت و رفاه و 
آسایش مردم می افزاید. امروزه به اعتبار معضالت روزمره اقتصادی کسی نیست 
که به درد و رنج ناشــی از بی تدبیری و بی سیاســتی و مفاســد اقتصادی واقف 

نباشد.
 شــگفت آنکه هر مســئولی نیز بدون احســاس مســئولیت و پاسخ گویی از 
تریبون هــای دولتی و در نشســت های با بخش خصوصی از دردها و مشــقات 
اقتصادی و اجتماعی ســخن می راند و از بایدهایــی می گوید که در یک جامعه 

دموکراتیــک باید اتفاق بیفتد اما ایــن بایدها هیچ گاه به شــدن نمی انجامد. به 
اعتقــاد مــن علت العلل این ناهنجاری هــای اقتصادی و به تبــع آن اجتماعی، 
فرهنگی، بهداشــتی و زیســت محیطی که مصائب زندگی روزمره را بر کثیری از 
آحاد جامعه تحمیل کرده ناشــی از بي تدبیري کسانی است که در حل مشکالت 
ناتوان اند، درواقع درد را می شناســند زیرا خود عامل بروز آنها هســتند اما راه و 
روش درمان را نمی دانند، دموکراســی را در حــد برگزاری انتخابات اما با اعمال 
محدودیت تفســیر می کنند درحالی که دموکراســی بدون اقتصــاد پویا و طبقه 
متوســط آگاه و  توانمند و مشارکت خرد جمعی امکان پذیر نیست. بی اعتنایی به 
خرد جمعی و ناآگاهی از ظرفیت عظیم نهفته در خرد جمعی، قدرت را متمرکز 
کــرده و حاکمان، تکثر آرا را در اداره امور کشــور در راســتای منافع خود نادیده 
می انگارند. همواره به شهادت تاریخ تمرکز قدرت، اسباب بروز مفاسد سیاسی و 

اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است. 
ائتــالف بین نیروهــا و نهادهای مدنی در غیاب احزاب و با اعمال زور شــکل 

نمی گیرد. از این منظر حل مشکالت ایران در تمام سطوح بدون ائتالف و هم رأیی 
دموکراتیک و قضائی که متأثر از تغییر بنیادین ساختارهاســت امکان پذیر نیست. 
قوانیــن در دنیای مــدرن و  اقتضائات  زمان و نیاز های رو بــه افزایش جوامع به 

قوانین زمینی تبدیل می شوند. 
اما ایــن به معنای نادیده گرفتن قوانین الهی نیســت، قوانین الهی باید مقوم 
دموکراسی باشد، هگل سکوالر بود اما اعتقاد داشت که سکوالریزه شدن اجتماع 
باید در ارتباط مســتقیم با مسیحیت قوام گیرد. کســانی که معتقد به حکومت 
ســکوالر و دموکراسی هستند، الزم است مقوله دین را به عنوان یک اعتقاد قلبی 
و عمیق و راستین در راستای تأسیس ساختار اخالقی فردی و اجتماعی منسجم 
بپذیرنــد، قوانین زمینی که با هدف تأمین و بســط عدالت اقتصادی و اجتماعی 
تدوین و تصویب می شــوند، قطعا نافی اعتقادات دینــی و قلبی مردم نخواهند 
بود زیرا اعتقادات دینی به دور از خرافه پرســتی که دشــمنان ادیان الهی به آن 
دامن می زنند، فی نفسه جز اجرای عدالت و تأمین حقوق ذاتی و فطری انسان ها 

و ســعادت و اعتالی اخالق و رفتار و کردار و گفتار نیک و مذموم شمردن ظلم و 
بیداد و نقض حقوق دیگران را در هدف ندارد. بنابراین الزمه یک کشــور پیشرفته 
که ســعادت و رفاه و آسایش جامعه را تأمین کند، سفتن پیرایه ها از دین و  درک 
واقعیات دنیای امروز اســت که قطعا بــزرگان و اعاظم دین نیز بر همین باورند. 
نمی خواهم از بحث دور شــوم اما ذکر این نکات را ضروری دانستم زیرا ساختار 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشــور ها نیازمند تغییر و تحول بنیادین است که 
ســعادت و رفاه، آســایش و تأمین امنیت مالی و جانی جامعه و برقراری عدل و 
انصاف و اخالق تضمین و نهادینه شــود. برقراری عدالت اجتماعی که به تعبیر 
کارل پوپر همان انصاف اســت، جامع جمیع اهدافی اســت که دموکراســی در 
راستای آن شــکل می گیرد. ساختار اقتصادی باید به نحوی تغییر یابد که تحقق 
این هدف واال را میســور کند و اال  نمی توان به داروی شــفابخش پیکره در حال 
احتضار اقتصاد ایران دســت یافت و رفاه و آســایش و امنیت جانی و مالی را در 

جامعه نهادینه کرد.

شنبه
۲۴  اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۷

نـکـتـه

محسن رنانی، اقتصاددان، علت در جا زدن ایران
 در  توسعه  را  نبود نقشه  راه  دانست

سردرگمی در توسعه
به گزارش «شــرق»، رتبه شــاخص توســعه ایران سقوط 
کرد و رشــد ایران از نظر توســعه سیاســی منفی ۱۱ درصد و 
توســعه محیط زیســت منفــی ۱۳ درصد بوده اســت و در 
مقابــل از نظــر توســعه اقتصــادی ۱.۵ درصد رشــد کرده 
اســت. این آماری است که مجتبی لشــگربلوکی، کارشناس 
اســتراتژی ســرمایه گذاری، در همایــش روز ملــی توســعه

 اعالم کرد.
در این نشســت که در سالن فردوســی خانه اندیشمندان 
علوم انســانی برگزار شــد، لشــگربلوکی توضیح داد: برخی 
کشورها مانند ازبکستان و قرقیزســتان در هفت سال گذشته 
توســعه خیره کننده ای داشته اند و بیشتر از ۲۰ پله در شاخص 
توسعه کشورها رشــد کرده اند. همچنین کره جنوبی به عنوان 
یک کشور آسیایی، برای اولین بار جزء کشورهای توسعه یافته 

تقسیم بندی شد.
محسن رنانی، اقتصاددان نیز در این نشست اعالم کرد: ما 
۷۰ سال است درباره توسعه می اندیشیم، اما هنوز هیچ تئوری 

و نقشه راه دقیقی برای توسعه نداریم.
او تأکید کرد: هر دولتی که در ایران ســر کار آمده ، تعریف 
ویژه خود را برای توســعه ارائه داده است؛ یکی توسعه را در 
توسعه فناوری هســته ای می داند و دیگری در موشک سازی 
و برخــی در سدســازی! اما مفهوم توســعه چیســت و چه 
استانداردها و تعاریفی دارد؟ این موضوعی است که در ایران 

پاسخ داده نشده است.
این کارشناســان توضیح 
کشــورهای  در  دادنــد 
شاخص های  توســعه یافته 
توســعه  بــرای  دقیقــی 
تعریف شــده و بر مبنای آن 
مثال  می شــود؛  برنامه ریزی 
در هند شــاخص دسترسی 
بــه توالت بهداشــتی یا در 
نیوزیلند میزان شادی و رفاه 
سنجه های  جزء  شهروندان 

توســعه تعریف شــده اند، امــا در ایــران هنوز نقشــه راه و 
سنجه های دقیقی برای توسعه وجود ندارد.

بنــا بر گفته این کارشناســان، ایرانیان گاهی توســعه را بر 
مبنای دموکراســی و گاهی بر مبنای اســتبداد توســعه خواه 
تعریف کرده اند و حاال در همه این تعاریف شکست خورده اند 
و کشور نتوانسته  برخالف رقبای منطقه ای خود و متناسب با 
منابع و امکانات موجود، به توسعه مد نظر دست پیدا کند و از 

بسیاری از رقبای خود جا مانده است.
این کارشناســان معتقد ند علت اصلی این مســئله، نبود 
نقشــه راه توســعه و تعریف نشدن ســنجه های دقیق برای 

تعریف توسعه و اندازه گیری آن در ایران است.

اقتصاددان
محمود   جامساز
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حداقل هزینه ماهانه براى خرید میزان استاندارد غذا
63 هزار تومان
72 هزار تومان
17 هزار تومان
50 هزار تومان

27,5 هزار تومان
67 هزار تومان

100 هزار تومان
202 هزار تومان
90 هزار تومان
29 هزار تومان

104 هزار تومان
63 هزار تومان 
18 هزار تومان

استاندارد مصرف روزانه
320 گرم
100 گرم
20 گرم
26 گرم
70 گرم

280 گرم
260 گرم
48 گرم
50 گرم
24 گرم

225 تا 240 گرم
35 تا 40 گرم
40 تا 50 گرم

اقالم غذایى
نان
برنج

ماکارونى
حبوبات

سیب زمینى
سبزى
میوه

گوشت قرمز
گوشت سفید

تخم مرغ
لبنیات
روغن

قند و شکر

استاندارد مصرف ماهانه
21 عدد نان سنگک

3 کیلوگرم
600 گرم
780 گرم

2,1 کیلوگرم
8,4 کیلوگرم
7,8 کیلوگرم

1,44 کیلوگرم
1,5 کیلوگرم

720 گرم
6,9 کیلوگرم

1,05 کیلوگرم
1,2 کیلوگرم

هزینه رعایت الگوى استاندارد تغذیه


