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 مقدمه 

،893۳هادرساالاقتصادایرانبعدازرشدچشمگیرقیمت
بهلحاظمیزانرشدتورموضعیتباثباتیرا8931درسال

سپریکرد.بعدازیکدورهثباتنسبیوکاهشنارختاورم
ایاانناارخشااروفبااهافزایااش893۴ساااالنه،ازاواخاارسااال

شااتا 893۳نمااودهوبااانهااشناارخارزدراوایاالسااال
افزایشنرختورمهمبیشترشدهامابعدازیکدورهافزایش

ایونرختورمنقطه8931شتاباننرختورم،ازابتدایسال
ازنیمهدومسالنرختورمساالنهشروفبهکاهشنمودند.در

هایاخیروبهطورویژهدراینگزارشوضعیتتورمدرسال
شود.اینگزارششاملسهبخشبودهتحلیلمی8931سال

ایوهااایماهانااه،نقطااهکااهدرقااسمتاولروناادناارختورم

هایاخیربررسایشاده،دربخاشدومآخریانساالنهدرسال
شاودودرهایکاالییبررسیمیتفکیکگروهوضعیتتورمبه

8931بینینرختورمبرایاسفندماهسالبخشپایانیپیش
مااوردبررساایقاارار8933وسااهماااهابتااداییسااال8931

 گیرد.می

 های اخیر روند نرخ تورم در سال 

بعدازیکدورهثباتنسبیوکاهشنرختورمکهازابتدای
ایوسااالنهازشروفشدهبود،نارختاورمنقطاه8939سال

کاهنارخطوریشروفبهافزایشنماود به893۳ابتدایسال

۱۳.۵باه893۳درصاددرابتادایساال۳.8ایازتورمنقطه

رسیدهواینرونادافزایاشیتاا893۳درصددرانتهایسال
ایکاهنارختاورمگوناهادامهداشات به8931اردیبهشتماه

درصادرسایدوبعاداز۵۵.8ایدراینمقطعزمانیباهنقطه
آنایننرخروندکاهشیداشتهاست.نرختورمساالنهنیزاز

درصاددرانتهاای۵۴.۴باه893۳درصددرابتدایسال1.۸
اینسالرسید.روندافزایشینرختورمساالنهنیزتاشاهریور

 درصدرسید.۱۵.۳ادامهداشتهوبهعدد893۴

هایابتداییساالوبعادازنهاش،درماه8براساسشکل
نرخارز،روندنرختورمماهانهافزایاشیباودکاهدرمهارمااه

درصدرسید.وبعدازآنبا۳.8بهحداکثرخودیعنی893۳
ثباتناسبیباازارارزوکناترلقیماتآنشاتا نارختاورم

هاایاسافندماهانهنیزکمشدهوروندنزولیپیداکرد درماه

 های مرکز آمار ایران هستند. معاون دفتر شاخص قیمترضایی  اسعد اله

 
 
 

 رضایی اسعد اله

نرختورمساالنهوپیش بینی
8931ایتاپایانسالنقطه
 8933ماههاولوسه



   EC-4-2-98-02گزارش تحلیلی، کد  4

 

 

بااهخاااطرفااشارتقاضااا،ناارخ8931وفااروردین893۳
تورمماهانهمجدداًافزایشپیداکرد.بعدازآنبااثباات

فرمابودمجدداًنرختورمماهانهنسبیکهبراقتصادحکم

کاهشوبانوساانکامهماراهباودکاهدراواخارآباانباا
افزایشقیمتبنزیننهشیدرنرختورماتفاقافتادکاه

 یماهآذرنشاندادهشدهاست.درتورمماهانه

توانارائاهاینیزمیهمینتحلیلرابراینرختورمنقطه
ایدردوسااالروناادناارختااورمنقطااه۵نمااود.درشااکل

در.براساسایانشاکلاخیرنمایشدادهشدهاست

وهمزماانبااافازایشنارخ893۳هایابتداییسالماه

ایشروفباهافازایشنماودهوشایبارز،نرختورمنقطه
فزاینادهباودهوبعادازآنباا893۳اینافزایشتاامهار

شااتا کمااتریافاازایشپیااداکااردهبااهطااوریکااهتااا
اینرونادافزایاشیتاداومداشاتهودر8931اردیبهشت

ایبهبیاشترینمقادارخاودیعنایاینماهنرختورمنقطه

درصدرسیدوبعادازآنرونادکاهاشینارختاورم۵۵.8
ایشروفشدهوتاکنونادامهداشتهاساتبباهنازنقطه

آذرماااهکااهبااهخاااطرافاازایشقیمااتباانزینناارختااورم
 ایافزایشداشت(.نقطه

آماده9روندنرختورمساالنهدردوسالاخایردرشاکل

اساات.بااراساااسایاانشااکلدرسااهماااهابتااداییسااال
ناارختااورمساااالنهتقریباااًثابااتبااودهوبااایااک893۳
ایبهنوساناتنرخارزواکنشنشاندادهوشاروفوقفه

بهافزایشنمودهاست.هرچنداینافزایشدارایشایب

مالیموتقریبااًیکنواخاتیباودهوبااهمیانشایبکامتاا
کاهباهعاددطوریافزایشداشاتهاساتبه8931شهریور

درصددراینماهرسایدهوبعادازآنرونادنزولای۱۵.۳
 آنشروفشدهکهتاکنونهمادامهدارد.

ایراناشانینارختاورمسااالنهونقطاهمقایسه۱شکل

نرختورمماهانه -۱شکل   

رانمأخذ:  مرکزآمارای  
 

اینرختورمنقطه -۲شکل   

رانمأخذ:  مرکزآمارای  
 

نرختورمساالنه -3شکل   

رانمأخذ:  مرکزآمارای  
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دهدکاهبیاانگرتفااوتموناودبیانایاندونارخاسات.می
شااودشااتا افاازایشناارختااورمهمااانطورکااهمااشاهدهمی

ایبیااشترازناارختااورمساااالنهبااودهوزودتاارازآنبااهنقطاه

کثرخودمی کناد.دلیالرسدوشروفبهکااهشمینقطهحدا
اینامرتفاوتدرفرمولمحاسباتیایندونرخاست.نارخ

ایفقطدوماهبماهناریوماهمشابهسالقبل(تورمنقطه
کند بنابراینهرتغییرقیمتیکهدرماهنااریرامقایسهمی

شاودوایانایمنعکا میرخدهدتماماًدرنرختورمنقطه

دهد.امانارختاورمنرخواکنشفوریبهنوساناتنشانمی
8۵مااهاخایرناسبتباه8۵ساالنهمقایسهتغییراتقیمات

ماااهقباالازآنبااودهبناااباارایاانزمااانیکااهیااکنهااش
دوازدهاممدتقیمتیرخدهدهارمااهفقاطحادودیککوتاه

 شود.اینشوکقیمتیدرنرختورمساالنهمنعک می

 آخرین وضعیت نرخ تورم  

اسات.8931آخرینگزارشنرختورممربوطبهبهمنسال

83۳.۴(بااه8۸۸=893۵درایاانماااهعااددشاااخ کاالب
درصاادافاازایشنااشان8.8رسااید ااهنااسبتبااهماااهقباال

دهد.درایانمااهدرصادتغیایرشااخ  الناسبتمااهمی

درصداست.نارختاورمدوازدهماهاه۵۵.۸مشابهسالقبل

 مقایسهنرختورمساالنهونقطهای -4شکل  هایکاالییتفکیکگروهنرختورمماهانهبه8رسمتوضيحی -5شکل 

رانمأخذ:  مرکزآمارای  

رانمأخذ:  مرکزآمارای  

درصدرسید هنسبت9۳.۸به8931منتهیبهتیرماهسال
واحددرصاد8.۴درصد(،91.۴بههمیناطالفدرماهقبلب

 دهد.کاهشنشانمی

هااایشاااهدناارختااورمماهانااهبااهتفکیااکگروه۵درشااکل

یکاالییهستیم.براسااسایانشاکلکماترینتاورمگانه8۵
درصادوبیاشترین۸.9ماهانهمربوطباهگاروهارتباطااتباا

درصدمربوطبهگاروهحمالو۱.9تورمماهانهدراینماهبا
تواندتبعاتافازایشقیماتبنزیاننقلاستکهدلیلآنمی

درآبانماهباشد.بعدازافازایشقیماتبانزیندرآباانمااه
ناارختااورمماهانااهایاانگااروهباااافاازایشموانااهبااود.چااون
افزایشقیمتبنزیندرهفتهآخرآبااناعماالشادبیاشترین
اثاارباارتااورمگااروهحماالونقاالدرماااهبعاادیعاانیآذرماااه

منعک شد بهنحویکهتورمماهانهاینگروهدرآذرماهباه
درصدرسایدوایانافازایشتاورمماهاناهتااکنون8۱.۳عدد

 ادامهدارد.

مااهاخایرباهصاورت۵روندنرختورمماهاناهایانگاروهدر
9۵.8است.همچنیندراینماهاستانهرمزگاانباا۴شکل

درصادکمتریان81.1درصدبیاشترینواساتانکردساتانباا

 ایراداشتند.تورمنقطه
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 های آتی بینی ماه پیش 

بینینارختاورمابتادابایادساناریوهایمختلا رابرایپیش
بیانیکارد.درمعرفینمودهوبراساسآننارختاورمراپیش

بینینرختاورمباااساتفادهازچهاارساناریواینگزارشپیش

شااود.سااناریواولاسااتفادهازالگااویمااشابهماااهانجاااممی

اسات.باا8931وساهمااهابتاداییساال893۳پایانیسال

باتورمباالییموانهبودیمایان893۳تونهبهاینکهدرسال
عنوانحالتیبدبیناناهدرنظارگرفتاهشاود.تواندبهسناریومی

و893۴سناریودوماستفادهازالگویمشابهماهپایانیسال

اساتوچاوندرایانباازهبااثباات893۳سهمااهابتادایی
نسبیدرنرختورمموانهبودیماینسناریوحالتیخوشابینانه
دارد.وسااناریوسااوممیااانگینایااندوحالااتاساات.باارای

تااوانازرابطااهناارختااورمتولیدکنناادهوسااناریوچهااارممی
کنندهاستفادهنمود.باتونهباهاینکاهشااخ قیماتمصرف

شاادهشاادهکاالهااایتولیدکنناادهبااراساااسقیمااتتمامتولید
رودتغییراتقیمتایانبخاشبااشودانتظارمیمحاسبهمی

 کنندهمنتقلشود.یزمانیبهتورممصرفیکوقفه

کنندهوتولیدکننادهدررابطهنرختورمماهانهمصرف1شکل

طورکاهدرایانشاکلدهاد.هماانسهسالاخیررانشانمی
کنندهباشودبینتورمماهانهتولیدکنندهومصرفمشاهدهمی

 ایرابطااهمااستقیمونااوددارد.وقفااهزمااانیدوتاااسااهدوره

 روندپنجماهاخیرنرختورمماهانهدرگروهحملونقل-6شکل 

رانمأخذ:  مرکزآمارای  

رانها:  مأخذ داده مرکزآمارای  

هایکشورتورمنقطهایدراستاننرخ -۷شکل  
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بنابراینبراساسسناریوچهارمتغییراتنرختاورمماهاناه
کننده،تغیاایراتناارختااورمماهانااهسااهماااهقباالمااصرف

کننادهفقاطکنندهاست.باتونهبهاینکهنرختورمتولیدتولید

بینیبراسااسایانساناریوتاآذرماهتهیهشدهبنابراینپیش
 انجامشدهاست.8931فقطبرایاسفند

ایباارایبیاانیناارختااورمساااالنهونقطااهپیش8درناادول
 ارائهشدهاست.8931ماندهسالهایباقیماه

براساسسناریویساومکاهاحتماالتحقاقآنبیاشتراسات

8933روندنزولینرختورمساالنهاداماهداشاتهودرخارداد

ایدررسد.اماروندنزولینرختورمنقطاهدرصدمی۵۳.3به
درصاادمتوقاا شاادهودر۵۸.3درعاادد8933اردیبهااشت

درصد۵8.۳درصدیبه۸.1خردادماههمینسالباافزایش

یافتهتاایتحققکهروندتورمساالنهونقطه3رسد.شکلمی
هاایبعادازآنباراسااسبیانیماهوپیش8931بهمنمااه

 سناریوسومبهصورتزیراست.

 دوره زمانی

 سناریو چهارم   سناریو سوم   سناریو دوم   سناریو اول  
نرختورم  

 ساالنه

نرختورم  

 اینقطه

نرختورم  

 ساالنه

نرختورم  

 اینقطه

نرختورم  

 ساالنه

نرختورم  

 اینقطه

نرختورم  

 ساالنه

نرختورم  

 اینقطه
 ۵۸.1   9۱.۳   ۵۵.۳   9۱.3   ۵۸.۵   9۱.۳   ۵۵.۸   9۵.8   8931اسفند

 --   --   ۵8.۵   9۵.۱   8۳.۱   98.8   ۵۱.3   99.۸   8933فروردین
 --   --   ۵۸.3   9۸.۸   8۴.3   ۵3.8   ۵۱.1   98.۸   8933اردیبهشت

 --   --   ۵8.۳   ۵۳.3   81.8   ۵۴.۴   ۵۱.۴   ۵3.۵   8933خرداد
رانها:  مأخذ داده  مرکزآمارای

محاسباتنگارندهمأخذ:   

 بینیشدهیافتهوپیشتورمتحقق: ۹شکل  کنندهوتولیدکنندهروندنرختورمماهانهمصرف: 8شکل 

رانمأخذ:  مرکزآمارای  




