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شاخص بهای کاالها و خددما  مردرفی خانوارهدای کشدور در درصدی 2.97مجددا شاهد افزایش روند افزایشی تورم ماهانه ادامه یافت و ، 1401ماه سال مهر در •
. ماه همین سال بودیمشهریور مقایسه با 

اعدمم شدده درصدد 42.9نیز ماه مهر و طی دوازده ماه منتهی به درصد 48.6حدود ، (سال قبلمهر رشد شاخص کل قیمت نسبت به )1401مهر تورم نقطه به نقطه •
.  است

. استدرصد 42.3با در این ماه نیز برابر شهریو برای خانوارهای درصد 46.2با برابر 1401مهرنرخ تورم ساالنه برای خانوارهای روستایی در •

های اقتصادیمعاونت بررسی
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1395= 100روند ماهانه تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، 

(محور سمت چپ)رشد شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (محور سمت راست)رشد شاخص نسبت به ماه قبل



های اقتصادیمعاونت بررسی مرکز آمار ایران و محاسبات کارشناسی: هامنبع داده

 شاخص بهای کاالها و خدما  خانوارهدای کشدور در رصدی 2.97افزایش عوامل اثرگذار بر
گدروه واحددرصددی 1.38مشدارکت مداه همدین سدال، شهریور در مقایسه با 1401ماه  مهر 

. گروه خدما  استواحددرصدی 1.59و کاالیی 
افدزایشکنندده در تدورم فدو ، ترین عوامدل مشدارکتهای عمده، مهمبر اساس تفکیک گروه

، گدروه واحددرصدد1.2سدهم بدا ( شامل اجاره و خدما  تعمیدر مسدکن)مسکن شاخص بهای 
واحددرصدد و 0.16آمدوز  بدا سدهم ، واحددرصدد0.92سدهم ها با ها و آشامیدنیخوراکی

در مجمدو  بدا سدهم و واحددرصدد 0.15حددود سهم با پوشاک و کفش و حمل و نقل هریک 
.هستندسهم از افزایش شاخص کل، درصد 88با ، یعنی برابر واحددرصدی2.6حدود 

 0.24حددود ، قبدلنسبت به ماه 1401مهر در ( آب، بر  و سوخت)شاخص بهای گروه انرژی
ومهدر، کمتدرین رقدم ماهانده میزان مشارکت این گدروه در تدورم . افزایش داشته استدرصد 
.واحددرصد است0.01حدود 

 هدا هدا و رربدیگدروه کداالیی رو دندرصددی 1.6افت آشامیدنی، میان اقمم خوراکی و در
واحددرصدی در افزایش ماهانه شاخص کل داشدته و سده گدروه کداالیی 0.06منفی مشارکت 

شارکت ممجمو  با در شیر، پنیر و تخم مرغ شامل؛ گوشت قرمز و ماکیان، سبزیجا  و میوه و 
هدا و گدروه خدوراکیواحددرصددی 0.92مشارکت از درصد 78حدود ، واحددرصدی0.72

. اندها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل دادهآشامیدنی
1401هدر مماهانده بندی کاالیی بر حسب ماندگاری، بیشترین مشارکت در تورم از منظر طبقه

. استسهم مشارکت واحددرصد 1.1حدود دوام با مربوط به گروه کاالهای بی

شاخص نسبت به ماه قبلرشد/ عوامل دخیل در تورم
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درصدی شاخص بهای کاالها و خدمات 2.97کننده در افزایش عوامل مشارکت

واحددرصد-نسبت به ماه قبل1401مصرفی در مهر 



های اقتصادیمعاونت بررسی

شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبلرشد/ عوامل دخیل در تورم

مرکز آمار ایران و محاسبات کارشناسی: هامنبع داده

 شاخص بهای کاالها و خدما  خانوارهدای کشدور در درصدی 48.6افزایش عوامل اثرگذار بر
گروه کداالیی و واحددرصدی 34.9مشارکت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، 1401مهرماه  

. واحددرصدی گروه خدما  است13.7
افدزایشکنندده در تدورم فدو ، تدرین عوامدل مشدارکتهای عمده، مهمبر اساس تفکیک گروه

شدامل اجداره و )، مسکن واحددرصد25.2سهم ها با ها و آشامیدنیخوراکیشاخص بهای گروه 
، پوشاک واحددرصد3.9حدود ، حمل و نقل با سهم واحددرصد8سهم با ( خدما  تعمیر مسکن

و در مجمدو  بدا واحددرصدد 2.2سدهم بهداشت و درمان با و واحددرصد 2.6سهم و کفش با 
.هستندسهم از افزایش شاخص کل، درصد 86با ، یعنی برابر واحددرصدی42حدود سهم 

 نسبت به ماه مشدابه سدال قبدل، 1401مهر در ( آب، بر  و سوخت)شاخص بهای گروه انرژی
و ، کدممهرمداهای میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه. افزایش داشته استدرصد 10حدود 
.استواحددرصد 0.27حدود 

با مربوط به گروه خدماتی ارتباطا ، 1401مهر کننده در کمترین افزایش شاخص بهای مررف
0.15و کمترین مشارکت در تورم مزبدور نیدز متع ده بده ایدن گدروه و بدا سدهم درصد 10.3

.  واحددرصدی است
 کیان ماگوشت قرمز و گروه کاالیی شامل؛ نان و  م ، سه در میان اقمم خوراکی و آشامیدنی

مشارکت از درصد 59حدود ، واحددرصدی14.7مشارکت مجمو  با در ها ها و رربیو رو ن
هدا را در تدورم مداه مدورد بررسدی تشدکیل ها و آشدامیدنیگروه خوراکیواحددرصدی 25.2

.  اندداده
مربوط به 1401مهر ماندگاری، بیشترین مشارکت در تورم برحسب بندی کاالیی از منظر طبقه

. سهم استواحددرصد 28.9حدود دوام با گروه کاالهای بی
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شاخص بهای کاالها و درصدی 48.6افزایش کننده در عوامل مشارکت

واحددرصد-نسبت به ماه مشابه سال قبل1401خدمات مصرفی در مهر 



، تورم ایران مجددا دوررقمی شد و روند افزایشی 1397از سال •
. درصد رسید40.2به 1400آن آ از شد به نحوی که در سال 

حددود 1401متوسط تورم ماهانه طی هفت ماهه نخسدت سدال •
درصدد و طدی فردل 6.4درصد، طی فرل اول همین سال 4.4

. درصد بوده است2.9دوم سال نیز حدود 

ه به طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری، کمترین تورم ماهانه متع •
درصد و بداالترین تدورم ماهانده نیدز 1.96ماه مرداد و برابر با 

. درصد بوده است12.2مربوط به خرداد و برابر با 

3و 2، 1با فرض اعمال سه سدناریوی اسدتمرار تدورم ماهانده •
، تورم کدل در پایدان سدال 1401ماهه پایانی سال 5درصد طی 

45.8جاری  برای هریک از موارد مزبدور بده ترتیدب برابدر بدا 
40شود که از رقم درصد براورد می50درصد و 47.9درصد، 

زار  الم  ی پدول در گدشده توسط صندو  بینبینیدرصد پیش
.  به مراتب باالتر است2022انداز اکتبر رشم

های اقتصادیمعاونت بررسی
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درصد-1401انداز تورم ایران برای سال چشم


