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منودارهای قیمت
در رسازیری

بررسی سیر قیمتها از ابتدای سال تا کنون
و افق پیش رو تا پایان سال
2

تیترها
t i t l e s

4

سبد مطمنئ هسام
برای روزهای پرتالطم

پیشنهادیکاربردیبرایسبد
سهام در این روزهای پر نوسان
بورس
5

خومشزه های اینرتنیت
استارت آپ هایی که دغدغه
آشپزی را حل می کنند
6

ابجگیرهای کره ای و
کابوی ژاپین

نگاهی به ۳کراس اُور کارکرده
 500میلیونی،تویوتاراو،4هیوندای
توسانوکیااسپورتیج
7

سفر به ابرکوه در
هوای دمدیم مزاج
اپییز
راهنمایگشتوگذار
در قلب ایران
8

رایانه محل خود شوید
آشنایی با کسب و کاری که
همیشهمشتریدارد
3

تک ماکارون خومشزه
و متنوع
آشناییبایکیازبهترینهای
ماکارونی

یادداشت

فرصت تورم نزولی برای اقتصاد خانوار
اقتصاد ایران در سـالی که گذشـت و سـالی
مهدی حسنزاده
کـه بـه میانـه رسـید ،تحـت تاثیـر جهـش
روزنامهنگار
تـورم بـود و نـرخ تـورم سـاالنه در پایـان
شـهریور مـاه بـه  42/7درصد رسـید .با این
حـال نگاهـی به وضعیـت این روزهـای بازار
و جزئیـات آمـار تـورم نشـان می دهـد که نرخ تورم در حـال توقف روند صعودی
و ورود بـه کانـال نزولـی اسـت .چنـان کـه نرخ تـورم نقطه به نقطه شـهریور که
شـاخص قیمت ها در شـهریور امسـال در مقایسـه با شهریور سـال قبل را نشان

n o t e

مـی دهـد ،بـه  35درصـد رسـیده اسـت .این نـرخ در اردیبهشـت امسـال 52/1
درصـد بـود کـه باالتریـن نـرخ تـورم نقطه به نقطه سـال هـای اخیر اسـت .این
رونـد نزولـی نشـان مـی دهـد کـه نرخ کاالهـا و خدمـات مختلف به یـک ثبات
نسـبی رسـیده اسـت .اگرچه این ثبات در قله های قیمتی رقم خورده اسـت و
قلـه هـای قیمتی که دسترسـی اقشـار ضعیف و حتی متوسـط بـه آن قیمت ها
بـرای خریـد کاالهـا و خدمـات سـخت اسـت .واضح اسـت کـه رونـد نزولی نرخ
تـورم بـه معنـای کاهـش قیمت ها نیسـت بلکه نشـان می دهد ،شـیب افزایش
قیمـت هـا کمتر شـده اسـت ولـی دقت کنید کـه همچنان تورم نقطـه به نقطه

 35درصـدی یعنـی یـک خانـوار در شـهریور امسـال ،نسـبت به شـهریور سـال
گذشـته  35درصد فشـار هزینه ای بیشـتری را متحمل شـده اسـت .با توجه به
ایـن کـه نـرخ تـورم نقطه به نقطه درشـهریور سـال قبل هم به نسـبت شـهریور
سـال قبـل تـر  25/7درصـد بـوده اسـت ،در عمـل طی دو سـال اخیر خانـوار با
افزایـش  60درصـدی هزینـه هـا روزگار را سـپری مـی کند .از ایـن منظر ،روند
نزولـی نـرخ تـورم بـه معنـای بازگشـت قدرت خریـد خانوار بـه میزان مـاه ها و
سـال هـای گذشـته نیسـت .نکته مهمـی که سرپرسـتان خانوار به عنـوان مدیر
اقتصـادی خانـوار بایـد مدنظـر قـرار دهنـد ،ایـن نکتـه اسـت کـه فرصـت تورم

نزولـی بـرای دخـل و خـرج خانوار این اسـت که فرصت بازسـازی قـدرت خرید
را فراهـم مـی کنـد .بـه عنـوان مثـال مسـکن در شـرایطی قـرار دارد کـه واقعـا
قـدرت خریـد واقعـی بـرای نـرخ هـای بـاال در این بخش وجـود نـدارد و همین
موجـب رکـود شـدید معاملات در ایـن بخش شـروع رونـد نزولی قیمت شـده
اسـت .خانوارهایی که به دنبال مسـکن هسـتند در بازه ای حداقل یک سـاله تا
زمانـی کـه بازار مسـکن مجدد به سـمت تحـرک و افزایش قیمت بـرود ،فرصت
دارنـد کـه اندوختـه خود را برای مسـکن بیشـتر کننـد .این فرصـت روند نزولی
تـورم ،فرصتـی بـرای احیـای قـدرت خرید خانوار اسـت کـه نباید از دسـت داد

