
 1399اسفند ماه :  اترخي اراهئ عليرضا توكلي كاشي: اراهئ دهنده

ز توّرم  اريان  چشم اندا
 1400رد  سال 



 ِاضكاالت هحاسثاتي آىتَسّم ًحَُ هحاسث ٍ 
 هشدم ٍ علّت عذم تاٍسپزيشي تَسّم  تَسّم احساس ضذُ تَسّط

 اعالم ضذُ تَسط ًْادّاي سسوي
 1315-1399تشسسي سًٍذ تلٌذهذت تَسم دس ايشاى 
 تَسّمتأثيش ٍقايع خاظ تاسيخي تش 
عَاهل هؤثش تش تَسّم 
كاستشد تَسّم دس تعييي ًشخ اسص 
 1400پيص تيٌي تَسّم دس سال 
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CPI: Consumer Price Index 
 تياًگش هتَسط هػشف خاًَاسّاي كطَسقلن كاال ٍ خذهات هػشفي  359هياًگيي هَصٍى 
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ُتَسّم هػشف كٌٌذ 
ُتَسّم تَليذ كٌٌذ 
 غٌايع هختلف، كاالّاي هختلف$ تَسّم تخطي# 
تَسّم خاًَاسّاي ضْشي ٍ سٍستايي ٍ كطَسي 
تَسّم تِ تفكيك دّك ّاي دسآهذي ضْشي ٍ سٍستايي 

 
 
تَسّم هػشف كٌٌذُ كل كطَس: تَسّم عوَهي 
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ًِتَسّم هاّا 
 
ِتَسّم ًقطِ تِ ًقط 

 
ًِتَسّم هتَسط ساال 
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𝑀𝑜𝑛𝑡𝑙𝑦 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛8 =
𝐶𝑃𝐼8

𝐶𝑃𝐼7
 - 1 

𝑌𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛13𝑋5/8 =
𝐶𝑃𝐼13𝑋5/8

𝐶𝑃𝐼13𝑋4/8
 - 1 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛13𝑋5/8 =
 𝐶𝑃𝐼𝑖
13𝑋5/8
𝑖=13𝑋4/9

 𝐶𝑃𝐼𝑖
13𝑋4/8
𝑖=13𝑋3/9

  - 1 
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 CPI تاريخ

1379-12         80.00  

1380-01         81.67  

1380-02         83.33  

1380-03         85.00  

1380-04         86.67  

1380-05         88.33  

1380-06         90.00  

1380-07         91.67  

1380-08         93.33  

1380-09         95.00  

1380-10         96.67  

1380-11         98.33  

1380-12      100.00  

 CPI تاريخ
1381-01      101.67  

1381-02      103.33  

1381-03      105.00  

1381-04      106.67  

1381-05      108.33  

1381-06      110.00  

1381-07      111.67  

1381-08      113.33  

1381-09      115.00  

1381-10      116.67  

1381-11      118.33  

1381-12      120.00  

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑙𝑦 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1381/06 =
110

108.3
 - 1= 1.6% 
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 CPI تاريخ

1379-12         80.00  

1380-01         81.67  

1380-02         83.33  

1380-03         85.00  

1380-04         86.67  

1380-05         88.33  

1380-06         90.00  

1380-07         91.67  

1380-08         93.33  

1380-09         95.00  

1380-10         96.67  

1380-11         98.33  

1380-12      100.00  

 CPI تاريخ
1381-01      101.67  

1381-02      103.33  

1381-03      105.00  

1381-04      106.67  

1381-05      108.33  

1381-06      110.00  

1381-07      111.67  

1381-08      113.33  

1381-09      115.00  

1381-10      116.67  

1381-11      118.33  

1381-12      120.00  

𝑌𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1381/12 =
120

100
 - 1 = 20% 
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 CPI تاريخ

1379-12         80.00  

1380-01         81.67  

1380-02         83.33  

1380-03         85.00  

1380-04         86.67  

1380-05         88.33  

1380-06         90.00  

1380-07         91.67  

1380-08         93.33  

1380-09         95.00  

1380-10         96.67  

1380-11         98.33  

1380-12      100.00  

 CPI تاريخ
1381-01      101.67  

1381-02      103.33  

1381-03      105.00  

1381-04      106.67  

1381-05      108.33  

1381-06      110.00  

1381-07      111.67  

1381-08      113.33  

1381-09      115.00  

1381-10      116.67  

1381-11      118.33  

1381-12      120.00  

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1381/12 =
101.6+ ...+120

81.6+ ...+100
  - 1=22% 
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 ِهاِّ 24داضتي حافظ 
 (Lag)تَسّم تا تأخيش صياد  ًوايص ◦
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 هي سسذ،  120تِ  80ضاخع قيوتْا ظشف دٍ سال اص عذد
 ًشخ تَسّم چقذس تَدُ است؟

 
 "2# الف
 "25تا "  20تيي #   ب
 "50#   د

 ّوِ هَاسد# ّـ 
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 تفاٍت ٍصى كاالّا ٍ خذهات دس سثذ هػشفي دّك ّاي هختلف
 CPIجاهعِ ٍ ّوچٌيي تفاٍت تا 

 
هحاسثات تأخيشي ٍ حافظِ داس 

 يك هاُ:  تَسم هاّاًِ◦
 هاُ  12:  تَسم ًقطِ تِ ًقطِ◦
 هاُ 24:  تَسم هتَسط ساالًِ◦
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12حاغلضشب تَسم هاّاًِ دس  :تورّم لحظه اي 
 #تا ّذف قاتل هقايسِ تَدى تا هقياس تَسم ًقطِ تِ ًقطِ ٍ تَسم هياًگيي ساالًِ$

 
 
 اي دس چٌذ هاُ هتَالي تِ ًحَي كِ    :تراز تورّم ِ هياًگيي تَسّم لحظ

 .داضتِ تاضذ تفاوت قابل مالحظه ايهقذاس آى تا هاُ ّاي قثل 
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1391/7 

"4.9 تَسم هاّاًِ  

ِ اي "58.7 تَسم لحظ  

تِ ًقطِ تَسم ًقطِ  31.1"  

"23.4 تَسم هتَسط ساالًِ  

1392/9 

"0.5 تَسم هاّاًِ  

ِ اي "5.9 تَسم لحظ  

تِ ًقطِ تَسم ًقطِ  29.6"  

"39.3 تَسم هتَسط ساالًِ  
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 20قلن كاال ٍ خذهات هػشفي، قيوتْا تطَس هياًگيي  359اگش دستيي  "
سضذ كٌذ، احساس هشدم اص تَسّم تِ  " 80افضايص ياتذ اها يك قلن كاال 

 #هشدم تِ هياًگيي تَجْي ًذاسًذ. $ ًضديكتش خَاّذ تَد" 80
 
قيوت كاالي #  دس ايشاى" 15تَسم عوَهي كوتش اص $دس ضشايط ثثات ًسثي اگش ◦

، هشدم "# 100سضذ $ظشف دٍ سال تيص اص دٍ تشاتش ضَد # هثال خَدسٍ$خاغي 
 .سا قثَل ًوي كٌٌذ" 15تَسم 

 
 ِهاِّ، تا  24ٍ  12تَسّم ًقطِ تِ ًقطِ ٍ تَسّم هياًگيي تذليل حافظ

 .هاُ، اطالعات افضايص قيوت سا هٌتقل هي كٌٌذ 12هاُ تا  3تأخيش تيي 
 
  نسديك ترين شاذص به احساس مردم از تورّم، شاذص تورّم

 .لحظه اي است
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CPI روند شاذص تورم در ايران
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 ِضاخع ّاي ٍضعيت ضذُ دس غفحات تعذ، دس توام ًوَداسّاي اسائ
هاُ تعذ اص ّش ٍاقعِ تاسيخي ًطاى دادُ   12هاُ قثل تا  12اص تَسّم 

 .ضذُ است
 
 سال اخيش اص هٌاتع   75تالش ضذُ تا توام ٍقايع هْن تاسيخي دس

 .هختلف تاسيخي جوع آٍسي گشدًذ
 
  ًُوَداسّاي فَق، غشفا تشخي اص ايي ٍقايع تاسيخي سا ًوايص داد

 .است
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 چاج پَل$افضايص ًقذيٌگي# 
تي ثثاتي سياسي ٍ جْص ًشخ دالس 
 ايجاد ساًتْاي اقتػادي$تػويوات اقتػادي ًادسست# 
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 اًتخاتات$اخثاس هثثت اص چشخص سياسي# 
 سضذ هثثت اقتػادي$تػويوات اقتػادي دسست# 

 اسصافضايص قيوت ًفت ٍ تثثيت يا كاّص دستَسي ًشخ 

 افسايش تورّم

 كاهش تورّم
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 ناراستي سياست مداران

 عذم اعتواد هشدم تِ ايطاى

تالش تشاي حفظ هٌافع ضخػي ٍ هػَى 
 ساصي اص آثاس سَء سياستْاي اتخار ضذُ

 سضذ قيوت ّا

 تَسّم
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تش اساس اًتخاب سال پايِ، ًشخ اسصّاي هتفاٍتي تِ دست 
 .هي آيذ

 
تيص اص   دالس حذاقل ٍ حذاكثش ًشخ هحاسثاتي كِ فاغلِ 

 !!!كِ فاغلِ صيادي است تشاتش است  3.4
 
 

 كذام ًشخ هعتثش است؟
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 تفاوت نرخ مبنا   بازار   بانك مركسي   تاريد

1359/01 70  171  310  (45%) 
1367/03 67  1,337  925  44% 
1367/11 70  969  980  (1%) 
1372/01 1,570  1,658  1,655  0% 
1378/04 1,755  9,144  6,184  48% 
1381/01 7,924  7,990  8,015  0% 
1389/12 10,315  11,052  23,436  (53%) 
1391/11 12,260  36,950  36,906  0% 
1396/03 32,455  37,377  62,278  (40%) 
1397/07 42,000  153,119  83,044  84% 
1398/08 42,000  114,518  112,294  2% 
1399/07 42,000  307,876  164,043  88% 
1399/12 42,000  252,129  191,635  32% 
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تأثيش تَسّم تش فشٍپاضي ًظام ّاي سياسي كطَسّاي هٌتخة 
 ضخػي دس هقاتل تَسّمًحَُ هػَى ساصي 
 ًشخ تَسّمكاّص سياست ّاي هؤثّش تش 
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 هب پايان آمد ايه دفتر
 

كايت همچنان باقي است   . . . . ح



 

Email: artvkli@gmail.com 

Cell Phone : (+98) 912 196-3709 

 با تشكر از صبر و حوصلو شما


