اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مقایسه تغییر بهای کاالها و خدمات در مرداد  1397و 1398
براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده کشور و با مقایسه نرخ تورم ساالنه در مرداد  1398با
مرداد  1397مشخص میشود که رشد قیمتها در سطح باالتری نسبت به سال قبل قرار دارد .در مرداد ماه  ،1397نرخ تورم
ساالنه کل اقالم  9.7درصد و برای اقالم خوراکی ،آشامیدنی و دخانیات 12.1 ،درصد بوده که در مرداد ماه  1398به ترتیب به
 42.2درصد و  63.3درصد رسیده است (نمودار  .)1به نظر میرسد افزایش حدود  22.3واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه
در مرداد  ،1398عمدتاً از محل افزایش قیمت اقالم خوراکی و آشامیدنی بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه کشور نیز در مرداد ماه  1398نسبت به مرداد  1397در سطح باالتری قرار گرفته است .در مرداد ،1397
نرخ تورم نقطهای کل اقالم  19.3درصد بوده که در مرداد ماه سال جاری به  41.6درصد رسیده است .این نرخ برای اقالم
خوراکی ،آشامیدنی و دخانیات از  26.3درصد به  56.6درصد و برای غیرخوراکیها و خدمات نیز از  16.6درصد به  35.2درصد
رسیده است .لذا در مجموع خانوارهای ایرانی در مرداد سال  ،1398متحمل صرف هزینه به مراتب بیشتری برای خرید اقالم
موردنیاز در مقایسه با مرداد ماه سال  1397شدهاند.
نمودار  -1تورم ساالنه ،نقطه ای و ماهانه در مرداد ماه  1398و ( 1397درصد)
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منبع :مرکز آمار ایران

شایان ذکر است دادههای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده کشور همچنین نشان میدهد که در مرداد ماه
 1398این شاخص با رشد  0.6درصدی نسبت به ماه قبل (تیرماه همین سال) همراه بوده و از فروردین تا مرداد این سال،
تقریباً روند عمومی رشد ماهانه شاخص (مقایسه هر ماه با ماه قبل) نزولی بوده است.
تهیه کننده :فروغ کریمی امی کریاسر
شهریور ماه 1398

