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بررسی روند تورم مصرف کننده تا پایان دی ماه 1400

تحلیل روند
ــی شــهریور مــاه 1400 رونــد صعــودی )از عــدد 32/2 بــه 45/8 واحــد 	  ــورم مصرف کننــده از دی مــاه 1399 ال ت

درصــد( و پــس از آن رونــد نزولــی )از عــدد 45/8 بــه 42/4 واحــد درصــد( داشــته اســت.

تــورم نقطــه بــه نقطــه از دی مــاه 1399 الــی فروردیــن  مــاه 1400 رونــد صعــودی )از عــدد 46/2 بــه 49/5 واحــد 	 

درصــد( و پــس از آن رونــد نزولــی )از عــدد 49/5 بــه 35/9 واحــد درصــد( داشــته اســت.

پایین تــر بــودن تــورم نقطــه بــه نقطــه از تــورم دوازده ماهــه )از تیرمــاه 1400 بــه بعــد( نشــانگر افــت تــورم طــی 	 

ــود. ماه هــای آتــی خواهــد ب

کاالهــای بــا دوام و بــی دوام هم حرکتــی 	  کــه بیــن نــرخ ارز و شــاخص بهــای  نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد 

کاالهــا افزایــش می یابــد،  کوتــاه نــرخ تــورم مرتبــط بــا ایــن  وجــود دارد و بــا افزایــش نــرخ ارز بــا وقفــه زمانــی 

کلیــدی پیشــران رشــد شــاخص قیمت هــا بــوده اســت. به عبارتــی نــرخ ارز متغیــر 

مصرف کنندهروند تورم تحلیل روند
شهریورالی1399دی ماهازمصرف کنندهتورم▪

45/8به32/2عدداز)صعودیروند1400ماه
45/8عدداز)نزولیروندآنازپسو(درصدواحد

.استداشته(درصدواحد42/4به
الی1399دی ماهازنقطهبهنقطهتورم▪

به46/2عدداز)صعودیروند1400ماهفروردین 
عدداز)نزولیروندآنازپسو(درصدواحد49/5
.استرسیده(درصدواحد35/9به49/5

متورازنقطهبهنقطهتورمبودنترپایین▪
افتنشانگر(بعدبه1400تیرماهاز)ماههدوازده

.بودخواهدآتیماه هایطیتورم
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رصد و پایش اجزاء تورم مصرف کننده و پیش بینی تورم اسفندماه 1400

تحلیل روند
کننــده خانوارهــای کشــور طــی دوازده ماهــه منتهــی 	  گروه هــای اختصاصــی شــاخص قیمــت مصــرف  تحلیــل 

کاالهــا و خدمــات بــه ترتیــب معــادل  بــه دی مــاه 1400 نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل )نــرخ تــورم( بــرای 

ــر 29/8 و 12/6 واحــد از تــورم داشــته اند. ــغ ب 50/7 و 29/7 واحــد درصــد بــوده اســت و بــه ترتیــب ســهمی بال

کی هــا و  آشــامیدنی ها؛ مســکن، آب، بــرق، گاز و ســایر ســوخت ها؛ 	  در بیــن گروه هــای مدخــل در رشــد تــورم، خورا

حمــل و نقــل بــه ترتیــب بــا 16/8؛ 8/3 و 5/2 واحــد  بیشــترین ســهم را در شــاخص تــورم داشــته اند.

تــورم شــاخص قیمــت مصرف کننــده خانوارهــای شــهری در دوازده ماهــه منتهــی بــه بهمــن و اســفندماه 1400 	 

کــی از ادامــه رونــد مالیــم نزولــی آن از مهرمــاه  کــه حا به ترتیــب معــادل 41/1 و 40/2 واحــد درصــد خواهــد بــود 

1400 اســت. 

خ تورم دی ماهعنوان گروه ها از تورمنر پیش بینی تورم اسفندماهسهم 

42/442/440/2 شاخص کل 

    گروه های اختصاصی

50/729/847/6کاالها

29/712/629/1خدمات

گروه های اصلی

کی ها و آشامیدنی ها 156/516/851/2- خورا

238/20/337/2- دخانیات

ک و کفش 352/22/550/9- پوشا

گاز و سایر سوخت ها 426/88/326/9- مسکن، آب، برق، 

552/82/546/4- مبلمان و لوازم خانگی 

639/92/438/2- بهداشت و درمان

740/25/239/6- حمل ونقل

89/40/27/6- ارتباطات

945/20/140/6- تفریح و فرهنگ

1023/90/424/6- آموزش

1160/00/962/7- هتل و رستوران

کاالها و خدمات متفرقه  -1243/12/040/8
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بررسی روند تورم تولیدکننده تا پایان تابستان 1400

تحلیل روند
تــورم تولیدکننــده از تابســتان 1399 الــی تابســتان 1400 رونــد صعــودی )از عــدد 26/7 بــه 64/6 واحــد درصــد( 	 

داشــته است.

تــورم نقطــه بــه نقطــه از تابســتان 1399 الــی بهــار 1400 رونــد صعــودی )از عــدد 39/8 بــه 73/0 واحــد درصــد( 	 

و پــس از آن رونــد نزولــی )از عــدد 73/0 بــه 58/9 واحــد درصــد( داشــته اســت.

پایین تــر بــودن تــورم نقطــه بــه نقطــه از تــورم دوازده ماهــه )از اواســط تابســتان بــه بعــد( نشــانگر افــت تــورم 	 

ــود. تولیدکننــده طــی ماه هــای آتــی خواهــد ب

، افزایــش هزینــه مبادلــه 	  از جملــه دالیــل افزایــش شــاخص بهــای تولیدکننــده می تــوان بــه نوســانات نــرخ ارز

کــرد.  ناشــی از تحریم هــا و همچنیــن افزایــش هزینــه حمــل و نقــل اشــاره 

تولید کنندهروند تورم تحلیل روند
تابستانالی1399تابستانازتولیدکنندهتورم▪

واحد64/6به26/7عدداز)صعودیروند1400
.استداشته(درصد

بهارالی1399تابستانازنقطهبهنقطهتورم▪
واحد73/0به39/8عدداز)صعودیروند1400
به73/0عدداز)نزولیروندآنازپسو(درصد
.استرسیده(درصدواحد58/9

متورازنقطهبهنقطهتورمبودنترپایین▪
رنشانگ(بعدبهتابستاناواسطاز)ماههدوازده

.دبوخواهدآتیماه هایطیتولیدکننهتورمافت
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بررسی روند تورم صنعت تا پایان تابستان 1400

تحلیل روند
تــورم صنعــت از تابســتان 1399 الــی تابســتان 1400 رونــد صعــودی )از عــدد 23/9 بــه 80/4 واحــد درصــد( 	 

داشــته اســت.

تــورم نقطــه بــه نقطــه از تابســتان 1399 الــی بهــار 1400 رونــد صعــودی )از عــدد 46/1 بــه 94/7 واحــد درصــد( 	 

و پــس از آن رونــد نزولــی )از عــدد 94/7 بــه 62/3 واحــد درصــد( داشــته اســت.

بخشــی از افزایــش قیمت هــا ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز و همچنیــن افزایــش پایــه پولــی و قیمت هــای جهانــی 	 

بــوده کــه خــارج از کنتــرل مســتقیم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت می باشــد. در ایــن راســتا کنتــرل نوســانات 

کــرده و در کنتــرل تــورم صنعــت موثــر  کار در بهبــود رونــق بخــش تولیــد کمــک  نــرخ ارز و بهبــود فضــای کســب و 

ــد.  می باش

صنعتروند تورم تحلیل روند
تابستانالی1399تابستانازصنعتتورم▪

واحد80/4به23/9عدداز)صعودیروند1400
.استداشته(درصد

بهارالی1399تابستانازنقطهبهنقطهتورم▪
واحد94/7به46/1عدداز)صعودیروند1400
به94/7عدداز)نزولیروندآنازپسو(درصد
.استرسیده(درصدواحد62/3

نرختغییراتازناشیهاقیمتافزایشازبخشی▪
هایقیمتوپولیپایهافزایشهمچنینوارز

وزارتمستقیمکنترلازخارجکهبودهجهانی
.باشدمیتجارتومعدنصنعت،
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رصد و پایش اجزاء تورم تولید کننده و پیش بینی تورم زمستان 1400

تحلیل روند
بررســی تــورم تولیدکننــده طــی چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل تابســتان 1400 نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 	 

بیانگــر آن اســت کــه:

گــروه 	  گــروه معــدن )116/1 واحــد درصــد( و کمتریــن میــزان تــورم مربــوط بــه  بیشــترین میــزان تــورم مربــوط بــه 

خدمــات ) 45/1واحــد درصــد( بــوده اســت.

میزان تورم ساالنه صنعت 80/4 واحد درصد بوده که سهمی بالغ بر 35/9 واحد از تورم داشته است.	 

و 	  "تولیــد مــواد شــیمیایی  پایــه"،  فلــزات  زیرگروه های"تولیــد  بــه  تــورم صنعــت مربــوط  از   بیشــترین ســهم 

فرآورده هــای شــیمیایی"و "تولیــد کک و فرآورده هــای حاصــل از پاالیــش نفــت" بــه ترتیــب بــا 8/0، 7/8 و 6/9 

واحــد بــوده اســت.

کاهــش بــه 52/1 	  ــا 12/5 واحــد   پیش بینــی می شــود تــورم ســاالنه تولیدکننــده بــرای فصــل زمســتان 1400، ب

واحــد درصــد برســد. ضمــن آنکــه تــورم ســاالنه صنعــت نیــز بــا 28 واحــد کاهــش بــه 52/4 واحــد درصــد کاهــش 

یابــد. 

گروه ها از تورم تابستانتورم تابستانعنوان پیش بینی تورم فصل زمستانسهم 

64/664/652/1شاخص کل 

گروه های اصلی

67/78/369/4کشاورزی

116/11/6108/5معدن

37/70/237/8تولید برق

45/118/682/5خدمات

80/435/952/4صنعت )ساخت(

اهم زیرگروه ها صنعت

98/28/057/1تولید فلزات پایه

113/27/867/4تولید مواد و فرآورده های شیمیایی

72/46/945/6تولید کک و فرآورده های پاالیش
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گروه ها از تورم تابستانتورم تابستانعنوان پیش بینی تورم فصل زمستانسهم 

58/42/650/6تولید محصوالت غذایی

54/42/530/5تولید وسایل نقلیه موتوری

68/01/274/3تولید فرآورده های معدنی غیرفلزی

85/11/249/0تولید فرآورده های الستیکی و پالستیکی

79/31/242/7تولید تجهیزات برقی

بررسی رابطه مبادله تورم صنعت و سایر بخش ها

تحلیل روند
بخش هــای 	  ســایر  تولیدکننــده  بهــای  شــاخص  بــه  صنعــت  بخــش  تولیدکننــده  بهــای  شــاخص  نســبت 

می باشــد. بخش هــا  بیــن  مبادلــه  رابطــه  بیانگــر  اقتصــادی 

بررســی رابطــه مبادلــه بخش هــا در تابســتان 1400 نشــان می دهــد رابطــه مبادلــه )صنعــت بــه کشــاورزی( و 	 

)صنعــت بــه خدمــات( بــه ترتیــب بــا 1/6 و 1/1 واحــد بــه ضــرر بخــش صنعــت بــوده اســت بــه عبارتــی افزایــش 

قیمت هــا در بخــش صنعــت بیشــتر از بخش هــای کشــاورزی و خدمــات می باشــد. 

بخش هاروند رابطه مبادله بخش صنعت با سایر  تحلیل روند
نعتصبخشتولیدکنندهبهایشاخصنسبت▪
بخش هایسایرتولیدکنندهبهایشاخصبه

.می باشدبخش هابینمبادلهرابطهبیانگراقتصادی
1400تابستاندرهابخشمبادلهرابطهبررسی▪

و(یکشاورزبهصنعت)مبادلهرابطهدهدمینشان
واحد1/1و1/6باترتیببه(خدماتبهصنعت)

عبارتیبهاستبودهصنعتبخشضرربه
ازبیشترصنعتبخشدرهاقیمتافزایش

.می باشدخدماتوکشاورزیبخش های
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رابطه مبادله صنعت به کشاورزی رابطه مبادله صنعت به خدمات
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www.itsr.ir

نام گروه:
پژوهش های اقتصاد کالن و آینده پژوهی

تهیه و تدوین:
دکتر امیررضا سوری

 دکتر سحر بشیری
هدیه وجدانی

تاریخ انتشار:
بهمن ماه 1400


