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مردم نگران قیمت بزنین نباشند

وی اضافـه کـرد :مجلـس بـرای سـال آینـده دربـاره بنزیـن هیچ تصمیمـی نگرفتـه و اگر قرار
باشـد تصمیمـی هـم گرفتـه شـود باید دولت یا شـورای عالـی اقتصادی قـوا آن را اتخاذ کنند.
شـورای هماهنگـی قـوا ایـن اختیـارات را دارنـد کـه در این خصـوص تصمیم بگیرنـد و آنها
هـم تصمیمـی نگرفتهاند ،لذا کسـی نگرانی نداشـته باشـد.
جاللـی در همیـن زمینـه گفـت :در برنامه ششـم توسـعه به دولـت گفتیم بایـد قیمت بنزین
و سـوخت را بـه  80درصـد فـوب خلیـج فارس برسـانند .لذا ایـن مبنای قانونی بـرای تصمیم
گیـری دولـت هسـت .وی در پایـان تصریـح کـرد :در جمهوری اسلامی اینگونـه تصمیمات
لحظـهای نیسـت و حتمـا اگـر قرار باشـد تصمیمـی گرفته شـود ،مردم مطلع میشـوند ،البته
مـا در مرکـز پژوهشهـا پیشـنهادمان را اعلام کردیـم /.منبع :فارس

همیشـه آخـر سـال کـه میشـود زمزمههایـی بـرای افزایـش بهـای انرژیهـای حامـل بـه
خصـوص بنزیـن و گازوییـل بـر سـر زبانهـا میافتـد .احتماال بایـد خاطره صفهـای طوالنی
پمـپ بنزینهـا را در شـبی کـه قیمـت قبلـی همچنان در معامالت مورد اسـتناد بـود به یاد
داشـته باشـید .امـا سـوال اینجاسـت کـه بـا توجـه بـه مـوج گرانیهـا آیا ایـن موج بـه بنزین
خودروهـا هم خواهد رسـید؟
رئیـس مرکـز پژوهشهـای مجلـس بـا بیان اینکـه مردم نگـران قیمت بنزین نباشـند ،گفت:
تصمیمـی برای افزایش قیمت گرفته نشـده اسـت.
کاظـم جاللـی دربـاره آخریـن وضعیـت تصمیم گیـری برای بنزیـن گفت :هیـچ اتفاقی برای
بنزیـن در سـال  97نخواهد افتاد.

روایتآماریاز سوانیمقیمتها

از اسفند  96تا اسفند  97چه بر سر بازارها آمد؟

در ایـن شـماره سـعی کرده
معین حسین پور
ایـم تـا تصویـری جامـع از
پژوهشگر و روزنامهنگار اقتصادی
رونـد انفجـاری قیمتهـا را
در سـال  1397به شـما ارائه کنیم .اعداد همیشـه خیلی خشـک و
رسـمی و در عین حال صادق و رک هسـتند .برای اینکه سنجشـی
دقیـق از حـال و روز معیشـتی مـردم در پایان سـال داشـته باشـیم،
نیـاز بـه اطالعـات خیلی خاص و مصاحبه با افراد متخصص نیسـت.
قیمتهـا بهتریـن دماسـنج بـرای تعیین حـرارت دل مـردم در این
روزهاست .اطالعات ساده و سرراست از حقوق و دستمزد کارگران و
مقایسـه آن با جدولهایی که ارائه شـد ،همچون جریان پایدار یک
رودخانـه پـر خـروش اسـت که شـعارهای دهان پر کـن و وعدههای
توخالـی برخـی از مسـئوالن و سیاسـتمداران را میشـوید و میبرد،
شـاخ و برگهـا را از مسـیر کنـار میزنـد و در نهایـت آنچـه جلـوی
چشـمان خانوارهای زحمتکش و فرودسـت جامعه میماند ،دو چیز
اسـت .حسـاب دخـل سرپرسـت خانـوار که هـر ماه یـک میلیون و
 250هـزار تومـان شـارژ میشـود و در مقابل خـرج خانوار که هر ماه
چنـد برابـر میشـود و کمـر کارمنـدان و کارگـران را خمیدهتر از هر
روز میکنـد .بـه نظـر میرسـد معمـای بزرگـی در زندگـی ایرانیها
بـه وجـود آمـده :بـه راسـتی ایـن روزها چگونـه میتوان چـرخ یک
زندگـی را سـالم و آبرومنـد چرخانـد؟ امیدواریم جـواب این معما را
ایـن بـار ،نمایندگان و مسـئوالن نه در شـعار و حـرف ،بلکه در عمل
و در صفرهـای جلـوی حسـاب حقوق مـردم بدهند.

افزایش رسسامآور قیمتها به روایت مرکز آمار

سـال  97برای اکثر اقشـار جامعه از منظر مالی سـال سـختی بود.
افزایـش تـورم و رکـود اقتصـادی بیشـترین فشـار را بـه دهکهای
پاییـن درآمـدی جامعـه وارد کرد .بر اسـاس اصول علـم اقتصاد ،هر
زمـان خانوارهـای با درآمد پایین دچار تنگی معیشـت شـوند ،بطور
خـودکار بیشـترین سـهم از درآمـد خانـوار بـه خریـد مـواد غذایی
اختصـاص مییابـد و بـه تبع آن ،سـایر هزینههای سـبد هـر خانوار
اعم از خرید پوشـاک ،سـفر ،تفریح و سـرگرمی و حتی موارد مهمتر
نظیـر آمـوزش و بهداشـت ،بـه شـدت کاهـش مییابد .بـا توجه به
ایـن مسـائل ،احتمـاالً دغدغـه اکثـر خانوادههـا در پایان سـال ،97
تأمیـن مـواد غذایـی برای شـب عید خواهد بـود .از ایـن رو ،پرونده
ایـن هفتـه را بـا بررسـی قیمـت مـواد غذایـی در پایان سـال  97و
مقایسـه آن بـا قیمتهـای سـال  96شـروع میکنیم .بـه این امید
کـه مسـئوالن با در نظر گرفتن افزایش قیمت شـدید مـواد غذایی،
فکـری اساسـی به حال حقوق و سـبد معیشـتی مـردم بکنند.
بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده از مرکـز آمار در بهمن مـاه ،1397
بیشـترین افزایش قیمت در این ماه نسـبت به ماه گذشـته ،مربوط
بـه اقلام «پیـاز» بـا  22.1درصد افزایـش« ،خیار» بـا  21.3درصد
افزایـش« ،گوجـه فرنگـی» بـا  20.1درصـد افزایـش و «گوشـت
گوسـفند» بـا  15.6درصـد افزایـش بـوده اسـت .همچنیـن در این
مـاه اقلام «تخـم مرغ ماشـینی»  5.7درصد« ،برنـج خارجی درجه
یـک» 2.3درصـد و «عـدس»  1.5درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل
کاهـش قیمت داشـتهاند .اما بیشـترین نسـبت افزایـش قیمت در

مقایسه قیمت مواد غذایی عمده در سبد خانوار از بهمن  1396تا بهمن 1397
(قیمتها به علت رعایت حداکثر دقت به ریال هستند)
واحد مبادله

حداقل قیمت
متوسط استانی

حداکثر قیمت
متوسط استانی

قیمت در بهمن 1396

قیمت در بهمن 1397

درصد
افزایش

برنج ایرانی درجه یک

یک کیلوگرم

135.750

191.085

134.626

162.178

20.5

برنج خارجی درجه یک

یک کیلوگرم

78.496

146.389

65.037

88.085

35.4

گوشت گوسفند

یک کیلوگرم

644.138

913.077

407.161

805.238

97.8

گوشت گاویاگوساله

یک کیلوگرم

498.276

789.781

387.055

726.362

87.8

مرغ ماشینی

یک کیلوگرم

115.417

156.068

74.628

139.346

86.7

شیرپاستوریزه

یک لیتر

37.112

55.286

28.224

46.423

64.5

یک کیلوگرم

46.038

77.434

38.988

60.269

54.6

 500گرم

71.600

109.697

59.334

88.525

49.2

یک کیلوگرم

78.455

123.909

81.608

99.377

21.8

کره پاستوریزه (کره حیوانی)

 100گرم

39.917

49.193

33.553

45.574

35.8

روغن مایع

 900گرم

68.178

86.436

53.857

77.160

43.3

موز

یک کیلوگرم

115.000

140.217

62.486

126.911

103.1

سیب درختی زرد

یک کیلوگرم

66.667

106.673

37.602

85.732

128

پرتقال محصول داخل

یک کیلوگرم

37.657

72.500

33.536

52.385

56.2

خیار

یک کیلوگرم

37.708

60.762

28.404

49.813

75.4

گوجه فرنگی

یک کیلوگرم

44.821

59.211

22.706

51.747

127.9

سیب زمینی

یک کیلوگرم

27.303

39.262

17.799

31.094

74.7

پیاز

یک کیلوگرم

25.172

44.026

25.483

36.356

42.7

لوبیا چیتی

یک کیلوگرم

115.000

159.613

120.510

140.453

16.5

عدس

یک کیلوگرم

67.435

106.897

81.812

86.514

5.7

قند

یک کیلوگرم

46.778

68.234

40.811

54.044

32.4

شکر

یک کیلوگرم

38.071

47.601

32.772

42.285

29

رب گوجه فرنگی

یک کیلوگرم

159.455

213.612

56.607

187.726

231.6

 500گرم

261.932

423.529

212.357

310.648

46.3

نام کاال

ماست پاستوریزه
پنیرایرانیپاستوریزه
تخم مرغ ماشینی

چای خارجی بستهای

بهمـن  97نسـبت بـه ماه مشـابه سـال قبـل ،یعنی بهمـن ،1396
مربـوط بـه اقلام «رب گوجـه فرنگـی» بـا  231.6درصـد افزایش،
«سـیب درختـی زرد» بـا  128.0درصـد افزایـش« ،گوجه فرنگی»
بـا  127.9درصـد افزایـش« ،مـوز» بـا  103.1درصـد افزایـش و
«گوشـت گوسـفند» بـا  97.8درصد افزایش اسـت.

افزایش قیمت کاالهای رسمایهای

داسـتان افزایـش قیمتهـا دو پـرده دارد .پـرده اول بـه معیشـت

روزمـره مـردم و تهیـه مایحتـاج اولیـه زندگـی مربوط میشـود که
شـرح مفصـل آن را مالحظـه کردید .اما پـرده دوم افزایش قیمت به
کاالهـای سـرمایهای و مـواردی مربوط میشـود که بیشـتر ماهیت
سـرمایهگذاری و پسانـداز دارنـد؛ مثـل مسـکن ،طلا ،ارز و بورس.
ناگفته پیداسـت که قیمت این گروه از کاالها در سـال  97نسـبت
بـه پارسـال ،افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت .بر این اسـاس در
سـال  97نسـبت بـه سـال  ،96ارزش دالر و یـورو  2.6برابـر ،قیمت
سـکه طـرح قدیـم  2.5برابـر ،قیمت سـکه طـرح جدیـد  2.6برابر،

بر اساس اصول علم
اقتصاد ،هر زمان
خانوارهای با درآمد
پایین دچار تنگی
معیشت شوند ،بهطور
خودکاربیشترین
سهم از درآمد
خانوار به خرید مواد
غذاییاختصاص
مییابد و به تبع آن،
سایر هزینههای سبد
هر خانوار اعم از
خرید پوشاک ،سفر،
تفریح و سرگرمی
و حتی موارد مهمتر
نظیر آموزش و
بهداشت ،به شدت
کاهشمییابد.

میانگین بهای هر متر مربع واحد مسـکونی معامله شـده در تهران
 1.6برابر و ارزش سـهام معامله شـده در بورس  2.8برابر شـده است.

قیمتها از اپرسال ات امسال چقدر تغییر کرده
است؟
(منبع:اینستا)

قیمت  10قیمت  10میانگین
ماهه سال ماهه سال افزایش قیمت
( 96تومان) ( 97تومان) (درصد)

عنوان
نرخ دالر در بازار
نرخ یورو در بازار

3928

10388

164درصد +

4612

12139

163درصد +

سکه تمام بهار طرح قدیم

155 3.190.000 1.250.000درصد +

سکه تمام بهار طرح جدید

160 3.380.000 1.300.000درصد +
-

-

181درصد +

ارزش سهام معامله شده در بورس
میانگین بهای هر متر مربع واحد
66 7.760.000 4.650.000درصد +
مسکونی معامله شده در تهران

افزایش قیمت خودرو

عالقـه وافـر ایرانیهـا بـه داشـتن خـودروی شـخصی ،شـهره عـام
و خـاص اسـت .طرحهـای متنـوع فـروش خودروسـازان داخلـی و
تحویـل بـه موقـع ،در کنار واردات انواع و اقسـام خودروهای خارجی
بـه خصـوص از چیـن در سـالهای منتهـی بـه  ،96حـق انتخـاب
متنوعـی را در اختیـار مـردم با قدرت خریدهای گوناگـون قرار داده
بـود .امـا ایـن شـرایط دوام چندانـی نداشـت و بازگشـت تحریمهـا
در کنـار افزایـش شـدید نـرخ ارز ،ضربه سـنگینی به خودروسـازان
داخلـی زد .اکثـر شـرکتهای خارجـی حاضـر در ایـران نیـز از بیم
تحریمهـای آمریـکا ،بـازار ایـران را تـرک کردند تا بدین وسـیله تیر
خلاص بـه پیکـر کم جـان بـازار خودرو زده شـود .مقایسـه قیمت
خودروهـا در اسـفند  96و  97گویـای همـه چیز اسـت.

قیمت خودرو در دو قاب
نام خودرو

قیمت بازار در قیمت بازار در
اسفند 97
اسفند 96

درصد تغییر

سمند LX

34.000.000

78.000.000

129درصد +

پژو SLX 405

34.200.000

80.000.000

134درصد +

پژو پارس LX

43.700.000

92.500.000

112درصد +

پژو  206تیپ 2

35.200.000

77.000.000

119درصد +

رنو تندر پالس دندهای

47.500.000

113.500.000

139درصد +

تیبا صندوقدار

25.900.000

56.000.000

116درصد +

پراید 111

24.800.000

50.500.000

104درصد +

برلیانس H220

44.500.000

88.000.000

97درصد +

