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 هدی رضوانی
سونامی گرانی همچنان در حال درنوردیدن زندگی
ایرانیاناست.بهنحویکهروزانهباافزایشقیمتهاروبهرو
هستیم .آمارهای بانک مرکزی حاکی از تغییر لحظهای
قیمتها در تمامی اقالم مصرفی زندگی ایرانیان است .در
ادامه از حداقل هزینههای یک خانوار  4نفره و مشکالت
معیشتیآنانیکمحاسبهسادهخواهیمداشت.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی بهای لبنیات در
آخرین گزارشها در آبانماه امسال نسبت به سال
گذشته  34.3درصد افزایش داشته است .بانک مرکزی
بهای ماست پاستوریزه را هر کیلو  ۵۶۰۰تومان اعالم
کرده است .گزارشهای بانک مرکزی همچنین نشان
میدهد بهای کره پاستوریزه بیش از  40.9درصد در
مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است .بهای پنیر
نیز بیش از 33.7درصد افزایش یافته است .بانک مرکزی
قیمت یک کیلو پنیر راه در آبانماه امسال 8200تومان
اعالم کرده است .بهای هر کیلو شیر نیز چهار هزار تومان
بر اساس آمارهای بانک مرکزی اعالم شده است .اخیرا
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با موضوع برآورد
خطفقرششماههنخستسال۱۳۹۷؛خطفقرمناطق
شهری در تابستان  ۹۷را دو میلیون و  ۷۲۸هزار تومان
برآوردکردهکهتنهانسبتبهبهارامسالحدود ۳۰۰هزار
تومانبراییکخانوادهچهارنفرهافزایشدارد.همچنین
آخرین تورم اعالمی مربوط به تورم آذرماه امسال است
که مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه را ۳۷درصد اعالم
کردهواینآمارهاشرایطزندگیرابرایبسیاریازایرانیان
دشوار کرده است .هر شهروند ایرانی در صورتی که روزانه
در وعده غذایی خود  ۱۰۰گرم کره ،یک لیوان ماست،
یک لیوان شیر و یک قالب پنیر را قرار دهد ،باید به طور
متوسط ۱۶هزار و ۳۰۰تومان برای یک وعده هزینه کند
که این مبلغ در ماه به 489هزار تومان میرسد.
بهای متوسط نان را اگر ۷۰۰تومان تعریف کنیم ،هر
خانواده چهارنفره از سوی مرکز آمار ایران در یک روز به
طور متوسط ۶عدد نان مصرف میکند که رقمی برابر۷
هزار تومان خواهد شد .تکرار این رقم طی یک ماه ۲۱۰
هزار تومان از کل درآمدهای خانواده را به خود اختصاص
میدهد .قیمت تخممرغ نیز با روند بسیار صعودی این
روزها در صدر جدول قرار دارد .بر اساس آمارهای رسمی
قیمت تخممرغ در آبانماه سال جاری در مقایسه با سال
گذشته  72.7درصد افزایش داشته است .هر کیلوگرم
تخممرغ با قیمت ده هزار تومان فروخته میشود .در
صورتی که هر فرد خانواده چهار نفره روزانه یک عدد
تخممرغ توسط مصرف کند ،سرپرست خانوار باید روزانه
 ۳هزارو ۲۰۰تومانبرایتخممرغهزینهکند؛اینرقمدر
ماه ۹۶هزار تومان از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص
میدهد .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد؛ بهای برنج

گزارش تحلیلی پاسارگاد از تاثیر افزایش قیمت ها بر روند زندگی مردم

در آبانماه سال جاری در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  ۱۲.۹درصد افزایش
داشته است .بهای متوسط برنج خارجی
 ۸۸۰۰تومان برای هر کیلوگرم تخمین
زدهمیشود.بهطورمتوسطبهایبرنجهای
ایرانی درجه یک  15500تومان برای هر
کیلوگرمتعیینمیشود.درصورتیکهیک
خانواده ایرانی روزانه ۴۰۰گرم برنج و از برنج
خارجی استفاده کند ،باید 106600تومان
برای برنج در ماه هزینه کند .همین خانواده
اگر از برنج ایرانی استفاده کند ،باید ۱۸۶
هزار تومان برای هزینه برنج در نظر بگیرد.
در میان کاالهای مصرفی بهای حبوبات در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل با میانگین
 ۱2درصد افزایش روبهرو بوده است .قیمت
متوسط هر کیلو حبوبات بین  ۱۰تا ۱۲
هزار تومان تخمین زده میشود و سرانه
مصرف حبوبات برای هر نفر در روز ۵۰
گرم در نظر گرفته میشود .بر این اساس
به صورت ماهانه ۶۰هزار تومان هزینه برای
یکخانوادهچهارنفرهدربحثحبوباتباید
در نظر گرفت.
 موزبیشترینافزایشقیمت
را در میان میوهها داشته است
قیمت میوهها نیز در روند تورم سال
جاری با افزایش بسیاری روبهرو بوده
است .موز با افزایش بیش از 168.2درصد
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
درمیانمیوههابیشترینافزایشقیمترا
تجربه کرده است .سیب درختی زرد با افزایش  ۸۹.۹مصرف کند هزینه گوشت مصرفی یک خانواده چهار نفره
درصدی در رتبه دوم قرار دارد و پرتقال داخلی افزایش در ماه  ۷۲۰هزار تومان خواهد بود .گوشت مرغ نیز این
 ۵۶.۲۹درصدی را به دنبال داشته است .همچنین روزها با افزایش قیمت ۴۱.۱درصدی یکهتازی میکند .اگر
خیار  ۴۴.۷درصد ،گوجهفرنگی  147.4درصد و سرانه مصرف هر فرد در طول روز را  ۵۰گرم مرغ در نظر
سیبزمینی  ۱۰۵.۵درصد افزایش قیمت را به دنبال بگیریم یک خانواده چهار نفره در طول ماه  ۶۰هزار تومان
داشت هاند .بر اساس پژوهشهای رسمی روزانه هر فرد برای مصرف مرغ خود هزینه میکنند .بر اساس آمارهای
باید  ۴۰۰گرم میوه و سبزی مصرف کند ،این آمار در مرکز آمار ایران هر کیلوگرم چای خارجی  ۴۵.۴۹درصد
ایران  ۱۰۰گرم برای هر فرد است .بر این اساس هر افزایش قیمت داشته است و بهای متوسط قند نیز ۲۷.۶
خانواده چهار نفره ماهیانه  ۱۲کیلوگرم میوه مصرف درصد رشد داشته است و شکر هم  ۲۶.۹درصد گرانتر
میکند .اگر بهای متوسط یک کیلو میوه را نه هزار شده است .سرانه مصرف هر کدام از این مواد غذایی برای
تومان در نظر بگیریم ،هزینه میوه یک خانواده  ۴نفره هر ایرانی یک کیل وونیم در سال در نظر گرفته میشود.
روغن مایع نیز ۳۵.۷درصد رشد را تجربه کرده است .سرانه
 ۱۰۸هزار تومان در ماه خواهد شد.
آمارهای رسمی نشان میدهد؛ قیمت گوشت قرمز مصرف روغن برای هر ایرانی ساالنه  ۲۱کیلوگرم است ،بر
نیز باالی  ۵۰درصد رشد داشته است .گوشت گوسفند در این اساس اگر قیمت هر کیلوگرم روغن مایع ۷۵۰۰تومان
آبانماه با بهای هر کیلو ۶۰هزار تومان و گوشت گاو با بهای در نظر گرفته شود و هر ایرانی  ۱۵۰گرم در ماه روغن مایع
هر کیلو  ۵۰هزار تومان عرضه شد .سرانه مصرف گوشت مصرف کند ،با این حساب یک خانواده چهار نفره در ماه
برای هر ایرانی بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰گرم در روز برآورد شده حدود ۴۵هزار تومان برای روغن هزینه میکند.
 یک خانواده چهارنفره به طور متوسط
است .بنابراین در صورتی که هر فرد روزانه ۱۰۰گرم گوشت

 774هزار تومان کسری یک خانواده در ماه
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درماهیکمیلیونو 974هزارتومانبرایمواد
خوراکیهزینهمیکند
افزایش هزینههای زندگی تنها به مواد غذایی منحصر
نمیشود .افزایش قیمت اجارهبها ،حم لونقل و حاملهای
انرژی نیز به این هزینهها اضافه میشود .بر اساس
برآوردهای اولیهای که در این گزارش انجام شد هر خانواده
ایرانی چهارنفره باید به صورت متوسط در ماه یک میلیون و
 974هزار تومان برای مواد خوراکی حداقلی خانواده هزینه
کند.ازطرفیمیزانحداقلحقوقکارگریبرایهرخانواده
یک میلیون و 200هزار تومان در سال ۹۷اعالم شده است.
در صورتی که سرپرست خانوار با یک شغل هزینههای
خانوادهراتامینکندباحقوقدریافتیخودنهتنهانمیتواند
حداقل اقالم خوراکی ماهانه خانواده خود را تامین کند
که در کنار آن تامین هزینههای ماهانه حاملهای انرژی
و هزینههای جاری مانند تلفن ثابت ،تلفن همراه و اجاره
بها رقم سرسامآور دیگری را به خانواده تحمیل خواهد کرد.
مسئوالناذعاندارندکهوضعمعیشتیچندانهمبحرانی
نیستبایکحسابسرانگشتیوباکسررقمیکمیلیونو

جناب آقای دکتر

نویــد مســرتبخش انتصــاب شایســتهی حضرتعالــی را بــه عنــوان
بهترين مربي اســتان كرمان از ســوي فدارســيون فوتبال كه نشــان
از لياقــت و شايســتگيهاي شــما اســت را تبریــک عــرض مینماییم.

بــه یــک پرســتار کودک(نــوزاد  6ماهــه)،
ترجیحــا تحصیلکــرده ،بــه صــورت
نیمهوقــت بــا حقــوق مکفــی نیازمندیــم

انتخــاب شایســته شــما را بــه ســمت ریاســت
نظــام دامپزشــکی اســتان کرمــان را تبریــک
عــرض مینمایــم .در پرتــو الطــاف الهــی پیروز
و موفــق باشــید.

کورش دری ،مدیر باغ وحش سیرجان

موسسهخیریـهمیـالدنـورسیـرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

ایــن موسســه بــا کمــک و همــت بزرگوارانی چــون حضرتعالی روز شــنبه  22دی ماه به مناســبت روز پرســتار
بــرای اولیــن بــار در کشــور از پرســتاران گمنامی کــه در تمام لحظــات زندگی از معلولین خود بطور شــبانهروز
در منــزل و در مســافرت پرســتاری میکننــد و همچــون ســایه همــراه و همــدم عزیــز ناتــوان خــود هســتند و
بــا عشــقی کــه خداونــد دردل آنهــا نهــاده اســت ،زحمــت بســیاری متحمــل میشــوند و از غذای ســفره خالی
خــود میکاهنــد تــا بتواننــد هزینههــای پوشــک ،دارو ،درمــان و  ....عزیــز خــود را کــه هــر لحظــه ماننــد یــخ
مقابــل چشمانشــان آب میشــوند را پرداخــت نمایــد ،تقدیــر میکنــد.
موسســه خیریــه میــاد نــور قصــد دارد بــا همــت واالی شــما خیــر بزرگــوار و بــا مبلغــی کــه میپردازیــد
هدیـهای بــرای ایــن بزرگــواران تهیــه نمایــد .ضمنــا بزرگوارانــی کــه در ایــن امــر خیــر مــا را یــاری نماینــد
میتواننــد بــا شــمارههای  42300911و یــا  09131921049بــا خیریــه تمــاس حاصــل نمــوده تــا بــا شــما
خیریــن محتــرم اقدامــات بعــدی صــورت پذیــرد.

نیز از تحت پوشش قرار گرفتن ۴۷۷۴خانوار
سیرجانی خبر میدهد که از این تعداد۱۵۱
خانواده مربوط به افراد زندانی و ۳۲۹۷
خانواده مربوط به زنان سرپرست خانوار است
و در مجموع  ۸۸۱۸نفر تحت پوشش این
اداره قرار گرفت هاند .جمع این دو آمار نشان
میدهد در مجموع  ۱۵هزار و  ۴۲۷نفر از
شهروندان سیرجانی تحت حمایت کمیته
امداد امامخمینیو اداره بهزیستی قرار دارند.
این در حالی است که با توجه به آمار واصله
از سرشماری سال  ۹۵جمعیت سیرجان
 ۳۲۴هزار نفر ثبت شده است 15 .هزار و
 427خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی
و کمیته امداد نشان میدهد که حداقل
بیش از  4.76درصد خانوار سیرجانی
آنقدر تحت فشار فقر شدید هستند که به
نهادهای حمایتی پناه بردهاند .با این حساب
میتوانگفتهنوزخانوادههایبسیارزیادی
هستند که از فقر رنج میبرند و افزایش
تورمهای افسارگسیخته روزانه در سراسر
جامعه ضربههای جبرانناپذیری هم از نظر
معیشتی ،هم از نظر روحی و روانی و هم از
نظر اجتماعی به این افراد وارد میسازد که
بایدفکریبهحالآنهاکرد.عضوکمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی چندی
قبل گفته؛ در یک سال اخیر فقر مطلق در
کشور از  ۱۲درصد به  ۵۰درصد افزایش
یافته است ،با ذکر این نکته که وضعیت
استان کرمان نسبت به سایر استانها بهتر بوده و کمترین
میزان تورم ( 10.4درصد) را به خود اختصاص داده است.
آیا سراشیبی سقوط قدرت خرید مردم ،عده بیشتری را به
خط فقر نزدیک خواهد کرد؟ و اگر این روند تورمی ادامه
داشتهباشد،تامینحداقلنیازهایزندگی،بهآرزوییدست
نیافتنیبرایخانوارهایایرانیتبدیلخواهدشد؟
 35 درصدمردمدرگیرفقرنسبیهستند
علی سوندرومی پژوهشگر و دکترای جامعهشناسی در
خصوص توزیع فقر در جامعه میگوید :از نظر اقتصادی در
جامعه یک خط فالکت یا همان فقر مطلق داریم .افراد در
این وضعیت هزینههای پایه و حداقل نیازهای زندگی خود
را نمیتوانند پاسخ دهند .در ایران فقر مطلق بین  ۸تا ۱۰
درصد و در استان کرمان این آمار به  ۸درصد میرسد.
یک خط فقر نسبی هم وجود دارد که فرد نمیتواند لوازم
آسایش خود را تامین کند و حدود ۳۵درصد از مردم ایران
درگیر این فقر نسبی هستند .این افراد درآمدهای خوبی
ندارند و دچار بحران درآمدی میشوند .وی اضافه میکند:
در زمان افزایش تورم یک سری از افراد هم هستند که به

شماره حساب بانک توسعه تعاون:
280111120324191
شماره کارت مجازی:
5029081013476227
5029081013476219

آدرس :بـلوار قـاآنی -دفتـر موسسـه خیریـه میـالد نـور سیـرجـان

 200هزارتومانیازحداقلهزینههایخوراکییکمیلیون
و  974هزار تومانی هر خانواده مشخص میشود .قسمت
مهمی از افراد جامعه برای ادامه زندگی ماهیانه خود حداقل
 774هزار تومان بودجه کم دارند .محاسبات فوق بر اساس
دادههای بانک مرکزی ایران در آبان ماه سال  ۹۷محاسبه
شده است و از آنجایی که روزانه با افزایش قیمتها مواجه
هستیم،مبلغ 774هزارتومانبهدستآمدهتانیمهدیماه
سال جاری به رقم باالتری افزایش یافته و تا پایان سال
جاری این مبلغ حتی بیشتر از این مقدار نیز خواهد شد.
 اقشار مختلف درگیر بحران افزایش
قیمتهاهستند
کمیته امداد امامخمینیشهرستان سیرجان تعداد
معلوالن تحت سرپرستی این اداره را  ۴۸۰۹نفر و تعداد
زنان سرپرست خانوار را  ۶۳۵خانواده ( 1500نفر) عنوان
میکند ۱۰۰.کودکو ۲۰۰نفرامدادبگیرنیزتحتپوشش
این مرکز وجود دارند که در مجموع میتوان گفت ۶۶۰۹
نفر از خدمات کمیته امداد شهرستان سیرجان استفاده
میکنند.روابطعمومیادارهبهزیستیشهرستانسیرجان

جناب آقای دکتر

رضا احمدی

انتخاب شایســته شــما را به ســمت ریاســت
نظــام دامپزشــکی اســتان کرمــان را تبریک
عــرض نمــوده ،بــرای شــما آرزوی موفقیــت
روزافــزون دارم.

دکتر سیدعلی بنرضوی

دلیل هزینههای باال و تجمالتی که به آن وابسته هستند،
دچار مشکل میشوند .این افراد خواستههای بیش از اندازه
دارند و حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد از افراد جامعه را به خود
اختصاصمیدهند.
سوندرومیدرخصوصافزایشتورممیگوید:باالرفتن
تورم و ایجاد شوکهای تورمی به دو بخش آسیب اساسی
م یزند ،اول افرادی که زیر خط فالکت هستند و دوم طبقه
متوسط .این طبقه با تالش و روزمرگی میجنگند و چون
نمیتوانندبهخواستههایشانبرسنددچارمشکلمیشوند
و در واقع خواستههای آنها از دسترس خارج میشود.
چون اهداف زندگیشان ماهانه است و هزینههای باالیی
را دربرنمیگیرد .به این افراد فشار اقتصادی وارد میشود
اما دچار مشکل حاد نمیشوند .وی تأکید میکند :در
واقع تورم مثل فشار خون است و نمیتواند از یک مقدار
مشخصیپایینتربیایدچراکهباعثایجادرکودمیشود.از
یک مقدار هم نمیتواند باالتر برود چرا که خطرات خاص
خودش را دارد .تورم ی اگر هم بخواهد اتفاق بیفتد باید
طی یک پروسه باشد .یعنی اگر قرار است ساالنه  ۱۰تا
 ۱۵درصد تورم داشته باشیم باید به مرور تزریق شود .نه
اینکه به صورت یک دفعه روی شاخصهای اقتصادی مثل
دالر آن را کنترل کنیم .این پژوهشگر مسایل اجتماعی در
خصوص استان کرمان و وضعیت اقتصادی آن در شرایط
تورمی اضافه میکند :افزایش تورم در استان کرمان و
شهرستان سیرجان هم تاثیراتی داشته است .به این معنا
که خواستههای طبقه متوسط را از دسترس خارج میکند
اماازطرفیهمافرادیکهدارایداراییهاوامکاناتیهستند،
به دلیل تورم و بعد از اینکه فضا به آرامش میرسد ،با
افزایش ارزش افزوده داراییهایشان کمی احساس تعادل
میکنند .وی تصریح میکند :اما بیشترین قشری که در
این زمینه آسیب میبینند ،افراد زیر خط فالکت هستند.
در سیرجان به دلیل چرخه مالی و وجود صنعت و معدن،
حملونقل،تجارت،باغاتپستهودیگرپتانسیلهابهنوعی
ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد شده است؛ افراد حاشیهنشین
آسیبمیبینندامابقیهمردمسیرجانبیشترازاینکهفشار
اقتصادیراتحملکنددچارتاثیراتذهنیوروانیمیشوند
اما در نهایت نارضایتی از تورم با رضایت از ارزشافزودهای که
در داراییها به وجود میآید در درازمدت به تعادل میرسد.
این پژوهشگر تاکید میکند :با این افزایش تورم
اگر برای طبقات پایین جامعه برنامهای از سوی دولت
در نظر گرفته نشود ،کمکم افراد متوسط جامعه نیز
به خط فالکت میرسند .دولت میتواند با برنامههای
حمایتی و افزایش درآمد ماهیانه در یک زمان خاص
به کمک این افراد بیاید .در واقع اگر راهکارهای
اقتصادیدولتنتواندبینتاثیراتروانیتورموافزایش
ارزشافزوده تعادل ایجاد کند ،میتواند به آسیبهای
اجتماعیومشکالتاساسیدرجامعهمنجرشود.

جناب آقای دکتر

رضا احمدی

انتخــاب شایســته شــما را بــه عنــوان رییــس
نظــام دامپزشــکی اســتان کرمــان را تبریــک
عــرض نمــوده ،امیــد اســت در ســایه ایــزد
منــان بیــش از پیــش موفق و ســربلند باشــید.

دکتر مجتبی و دکتر محسن میرزاده

آگهی تجدید مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری سیرجان (نوبت دوم)
ســازمان ســیما ،منظر و فضای ســبز شــهری ســیرجان به اســتناد بند  3مصوبه شــماره  14شــورای ســازمان در
نظــر دارد عملیــات تنظیــف ،نگهــداری ،تخلیــه و بــاز کــردن مجــرای ســرویس بهداشــتی پارکهــای ســطح شــهر و
مســجد جامــع را از طریــق مناقصــه عمومی براســاس شــرایط ذیل و مندرج در اســناد مناقصه به پیمانــکار واجد
شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی دارای مجــوز از اداره کار و امــور اجتماعــی دعــوت بــه
عمــل میآیــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم همــه روزه بــه جــز ایــام تعطیل حداکثــر بــه مــدت ( 10ده) روز
جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه امــور قراردادهــای ســازمان واقــع در بلــوار شــهید زندینیــا مجتمــع ســازمانی
شــهرداری مراجعــه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ  107/088/000ریــال کــه میبایســت بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی
معتبــر و یــا رســید پرداختــی بــه حســاب  0105938186001بــه نــام ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز
شــهری نــزد بانــک ملــی ارســال گــردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3به پیشنهادات مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم بــه هــر نحــو از انعقــاد قــرارداد خــودداری نماینــد ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب
بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد.
 -5سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد به واحد حراست شهرداری پایان وقت اداری مورخ  97/10/29میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  97/10/30ساعت  9میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

