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شماره 70
 11مرداد۹۹

پروندهروز

حقوق
مصرف
کننده

یک دندان
و هزار ماجرا

ســمیه محمدنیا حنایی-علی که درد دندان امانش را بریده بود به
مطب دندان پزشکی رفت .دندان پزشک با گرفتن عکس به اطالعش
رسانید که پوسیدگی دندان به ریشه کشیده شده است و باید درمان
عصب کشی را آغاز کند .درمان عصب کشی با دردها و قیمت های
گزاف انجام پذیرفت .دندان پزشک بعد از اتمام کار توصیه کرد که
زودتر از شش ماه برای روکش کردن دندان مراجعه کند .اما هنوز دو
ماه از عصب کشی نگذشته بود که تکه ای از مینای دندانش شکست.

از آن جایی که این اتفاق در زمان اوج گیری شیوع کرونا افتاده بود،
علی به درمانگاه مراجعه نکرد تا این که هفته پیش تکه ای دیگر از
دندان هم شکست و تقریبا هیچ راهی برای نرفتن به دندان پزشکی
برایش نگذاشت .پزشک بعد از گرفتن عکس به او اطالع داد که برای
دندان هیچ کاری نمی تواند بکند و باید خارج شود!
هنگام عملیات دندان کشیدن ناگهان دکتر با ناراحتی اعالم کرد که
دندان کناری ات هم ترک خورد و شکست! بعد از کشیدن دندان روی
آن گازی قرار داد وعلی راهی خانه شد .بعد از یک ساعت که گاز را
از روی لثه برداشت با ناباوری دید که نیم بیشتر از دندانش شکسته
شده اســت .همان جا با مطب تماس گرفت و با دکتر صحبت کرد.
دکتر با خونسردی گفت ،دندانت عصب کشی شده بود و برای همین
استحکام مینا نداشت حاال هفته دیگر بیا تا برایت روکش کنم .علی

گفت هزینه اش چه می شود؟ دکتر پاسخ داد حدود  700هزار تومان
می شود که باید بپردازید! علی گفت اما شما دندان من را شکستید...
و این گفت وگو بی نتیجه ادامه پیدا کرد.
اگر خدایی نکرده این اتفاق ها برای تان افتاد ،الزم است ابتدا با دندان
پزشــک خود صحبت کنید تا بتوانید مشکل را مسالمت آمیز حل
کنید .اگر کارگر نیفتاد به سازمان نظام پزشکی مشهد واقع در بولوار
سجاد ،حامد جنوبی  9مراجعه کنید .در این مراجعه دفترچه بیمه
و پرونده دندان پزشکی تان را به همراه داشته باشید .دایره مربوط
را در این ساختمان پیدا کنید و شکایت خود را مطرح کنید .دندان
شما توسط کارشناس مربوطه معاینه می شود و چنان چه شما محق
تشخیص داده شوید پرونده شما برای طی مراحل قانونی و پرداخت
دیه به دادسرای قضایی ارجاع می شود.

تب تند تورم تیرماه
محمد حقگو

روزنامهنگار

دالر و بورس چگونه جهش قیمتی در تیرماه را رقم زد؟

تیرماه امسال در شرایطی سپری شد که خانوارها شاهد یک شوک تورمی ماهانه
بودند .در این ماه هزینه کاالها و خدمات مصرفی نســبت به ماه قبل  ۶/۴درصد
بیشتر شد که این رقم از مهرماه  97تا کنون سابقه نداشته است و دومین تورم
ماهانه سنگین خانوارهای ایرانی از ابتدای دهه  90به شمار می آید .با این حال،
نرخ تورم برای کاالهای خوراکی و غیر خوراکی خانواده ها ،در دهک های مختلف
هزینه ای جامعه و نیز در بین استان های کشور یکسان نبوده است .در گزارش
امروز تغییرات سبد خرج خانوارها در تیرماه را بررسی می کنیم.

تورمفقیرترینوثرومتندتریندهکهاابهمبرابرشد

در تیرماه
امسال،
خانوادهها عالوه
بر درگیر شدن
با پیک کرونا،
با دومین پیک
تورم ماهانه
از (حداقل)
اردیبهشت
 90نیز مواجه
شدند .بر این
اساس ،پیش
از این ،تنها در
مهرماه،97
تورم ماهانه با
رقم  ۷/۱درصد،
رکورددار بود.
وجه اشتراک
این دو ماه ،بروز
شوک ارزی
است .نرخ
دالر در مهر
 97تا حدود 19
هزارتومان و در
تیرماه تا حدود
 26هزار تومان
باال رفت

به دنبال ثبت تورم بیش از  6درصد بــرای کاالهای خوراکی و غیر خوراکی ،تورم ماهانه
دهک اول و دهم (فقیرترین و ثروتمندترین اقشار جامعه) با هم برابر شد .علت آن احتماالً
این است که در دهک اول ،سهم کاالهای خوراکی از هزینه خانوار از بقیه دهک ها
بیشتر است .از سوی دیگر دهک دهم نیز بیشترین سهم هزینه کاالهای خوراکی
از هزینه های خانوار ،نسبت به دیگردهک ها را داراست .بر این اساس ،در تیرماه
امسال ،تورم ماهانه دهک اول و دهم  ۷/۲درصد و تورم ماهانه دهک های میانی،
از  6/6درصد به باال ثبت شد.

وقوعدومینپیکتورمماهانهدهه،90درتیرماه

در تیرماه امســال ،خانواده ها عالوه بر درگیر شــدن با پیک کرونا ،با دومین پیک تــورم ماهانه از (حداقل)
اردیبهشت  90نیز مواجه شدند .بر این اساس ،پیش از این ،تنها در مهرماه  ،97تورم ماهانه با رقم  ۷/۱درصد،
رکورددار بود .وجه اشــتراک این دو ماه ،بروز شوک ارزی است .نرخ دالر در مهر  97تا حدود  19هزارتومان و
در تیرماه تا حدود  26هزار تومان باال رفت .از ســوی دیگر انتظارات غیر واقعی رشد بورس ،بر رشد قیمت در
دیگر بازارها نیز تاثیر گذاشت .در این میان ،تورم کاالهای ماهانه خوراکی  ۶/۷درصد و کاالهای غیر خوراکی
 ۶/۳درصد ثبت شد.

درکدامدهکهستیم؟

حال که صحبت از دهک ها به میان آمد،
ممکن است این ســوال پیش بیاید که
چطور بفهمیم در کدام دهک هستیم؟
پاســخ به این ســوال ،متکی به گزارش
های مرکــز آمار ایران اســت .تازه ترین
گزارش های این مرکــز در تیرماه ،هزینه
کــرد دهک های مختلف در ســال
 98را محاســبه کرده اســت .لذا با
تقسیم این میزان بر تعداد ماه های
سال  ،98و مقایســه آن با درآمدها و
هزینه کرد ماهانه خودمان در ســال
گذشته ،تقریباً می توانیم متوجه شویم
در کدام دهــک قرار داریم .جدول
زیر ،این جزئیات را نشــان می
دهد .برای مقایسه بیشتر ،می
توان حداقل دستمزد کارگران را
مورد توجه قرار داد.
در ســال گذشته،
حداقــل دریافتی
یک کارگرد مجرد با
احتساب بن خانوار
و حق مسکن ،بیش
از یــک میلیون و
 800هزارتومان
بوده و حق اوالد
یک فرزنــد نیز
به بیــش از 150
هزار تومان رسیده
است.

کداماستانهاتورمبیشرتیداشتند؟

با توجه به نوع اقتصاد هر اســتان ،طبیعی است که
تورم مصرف کننده در استان های مختلف با هم برابر
نباشد .بر این اســاس ،می توان مشاهده کرد که در
تیرماه ،استان ایالم کمترین تورم ماهانه را با نرخ ۳/۹
درصد و استان اردبیل بیشترین تورم ماهانه در بین
استان های کشور با نرخ  ۸/۲درصد را داشته است.
استان های خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی نیز به
ترتیب با تورم ماهانه  ۵/۲ ،5و  ۴/۱در میانه پایینی
این رده بندی هستند.

آیاتورمزیادتیرماهادامهداریمشود؟

پاسخ به این سوال در شــرایط متغیر کنونی شاید
مقداری دشوار باشــد .اما می توان گفت که نشانه
های خوبی وجود دارند که احتمال وقوع مجدد این
شوک تورمی را کمتر می کند .فروش سهام دولتی
و انتشار اوراق بدهی های دولتی ،ابزاری هستند که
دولت بنا دارد برای کســری بودجه خودش از آن ها
استفاده کند .با این حال ،ما مردم هم در چگونگی طی
این مسیر ،بی نقش نیستیم .به تازگی تاثیر انتظارات
تورمی و فزاینده ســرمایه گذاری در بورس ،بر نرخ
تورم آشکار شده اســت .بنابراین می توان گفت در
کنار اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه و آرام
سازی بازار ارز ،یکی از فوری ترین راه های تسکین
تورم ،پرهیز از جوزدگی مردم برای سرمایه گذاری
غیر اصولی در بازارهای مالی به خصوص بورس است.
از ســوی دیگر و در بلندمدت ،توصیه تمرکز برای
ســرمایه گذاری و ایجاد ثروت واقعی وجود دارد که
همواره نفع فردی و اجتماعی را در پی داشته است.

هزینه خانوار در سال 98به تفکیک
دهک ها (ارقام به تومان)

دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهکپنجم

دهک ششم

دهکهفتم

دهکهشتم

دهک نهم

دهک دهم

هزینه (ناخالص) ساالنه

۵,۸۱۳,۶۰۰

۹,۳۸۲,۷۰۰

۱۱,۸۳۳,۲۰۰

۱۴,۱۰۶,۹۰۰

۱۶,۵۳۸,۷۰۰

۱۹,۳۵۱,۹۰۰

۲۲,۷۲۸,۴۰۰

۲۷,۳۷۴,۳۰۰

۳۵,۱۹۸,۲۰۰

۶۱,۸۸۳,۵۰۰

هزینه (ناخالص) ماهانه

۴۸۴,۴۶۷

۷۸۱,۸۹۲

۹۸۶,۱۰۰

۱,۱۷۵,۵۷۵

۱,۳۷۸,۲۲۵

۱,۶۱۲,۶۵۸

۱,۸۹۴,۰۳۳

۲,۲۸۱,۱۹۲

۲,۹۳۳,۱۸۳

۵,۱۵۶,۹۵۸

