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 بسمه تعالي

 )شاخص تورم( شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

 :مقدمه

كاالهـا و   قيمـت  معيار سنجش تغييرات CPI(1(شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 

اين شـاخص بـه عنـوان    . مي رسداست كه توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف  يخدمات

يكـي از   ،هـا و خدمات مورد مصـرف خانوار  هاكاالعمومي قيمت  طحسگيري  ي براي اندازها وسيله

كاربرد اين شاخص . رود قدرت خريد پول داخل كشور به شمار ميتغيير بهترين معيارهاي سنجش 

عنـوان   براي تعديل مزد و حقوق در قراردادهـاي دوجانبـه و نيـز دعـاوي حقـوقي و همچنـين بـه       

 .صاد ايران اهميت فراوان داردمهمترين معيار سنجش ميزان تورم در اقت

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي، پوشش جغرافيـايي   با براي آشنايي هر چه بيشتر

ي اطالعـات و روش  آور و خدمات نماينده مشمول شاخص، نحوه جمـع  و جمعيتي شاخص، كاالها

هاي  طي سال به تغييرات اين شاخصدر انتها طور خالصه مورد بحث قرار داده و  محاسبه آن را به

 .گردد مختلف اشاره مي

 

 سابقه بررسي -1

تهيه شد و در  1315شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي اولين بار در ايران در سال 

. هــاي مختلــف تهيــه ايــن شــاخص مــورد تجديــدنظر اساســي قــرار گرفــت جنبــه 1338ســال 

ا و تحوالت اجتمـاعي  علت تغييرات چشمگير در الگوي مصرفي خانواره نظرهاي بعدي به  تجديد

و آخـرين   1383،1390، 1376، 1369، 1361، 1353، 1348هاي  ترتيب در سال و اقتصادي به

 .صورت گرفت 1395آن در سال 

 

 دوره بررسي  -2

 .دوره بررسي اين طرح ماهانه است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Consumer Price Index 
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 زمان بررسي -3

 .كند يهمان ماه ادامه پيدا م ام سيزمان بررسي اين طرح از اول هر ماه شروع و تا  

 

 پوشش جغرافيايي -4

كننده درجـه درسـتي و اعتبـار     نرافيايي شاخص به ميزان قابل توجهي تعييغگستردگي ج

توانـد ناشـي از شـرايط     افراد تا حـدودي مـي   سليقه و بديهي است فرهنگ مصرفي. شاخص است

 همـه جغرافيـايي در   مناسـب  لذا جهـت پوشـش   .هر منطقه باشد اقليمي و خصوصيات جغرافيايي

هاي مختلف كشور به طريـق علمـي طـوري     هر نمونه در سطح استانش 79مناطق شهري كشور، 

منـاطق شـهري و در هـر اسـتان      ها نشانگر تغييرات در كل نتخاب شده كه تغييرات قيمت در آنا

صـورت مسـتقل    اسـتان بـه   31در نهايت شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در سـطح  . باشد

 .آيد دست مي شاخص كل مناطق شهري كشور به ،هاي مختلف ص استانشاخمحاسبه و از تركيب 

 

 پوشش جمعيتي شاخص -5

خانوار به طريـق علمـي از بـين     17600پس از انتخاب شهرها، حدود  1395پايه در سال 

 همـه ها نماينـده متوسـط هزينـه     كه متوسط هزينه آننتخاب شده ا شهر 79خانوارهاي ساكن در 

همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهاي  ،خانوارهاي نمونه. هاي ايران استخانوارهاي ساكن در شهر

آمـارگيران اداره آمـار   پس از انتخاب خانوارها، با مراجعه مستقيم . دشو مصرف متفاوت را شامل مي

و سپس به كل خانوارهاي سـاكن در هـر    پرسشها  هزينه آنو ريز اقالم  ،اقتصادي بانك مركزي

هزينه خانوارها براي كليه كاالهـا و خـدمات    تا شود طق شهري تعميم داده مياستان و به كل منا

 .رسانند مشخص گردد كه در طول سال خريداري و به مصرف مي

 

 مشمول شاخصنماينده كاالها و خدمات  -6

بـا اسـتفاده از نتـايج     1395پايـه  با توجه به تغييرات در الگوي مصرف خانوارها، در سال 

صورت گرفت و نماينده ارهاي شهري تجديدنظري در انتخاب كاالها و خدمات بررسي بودجه خانو
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قلـم كـاال و    386تعـداد   ،كنند از بين كاالها و خدماتي كه خانوارهاي ساكن در شهرها مصرف مي

ها به طريق علمي انتخـاب   به اهميت آن با توجه) قلم خدمت 92قلم كاال و  294(نماينده خدمت 

 . شده است

 :  كاالها و خدماتبندي  طبقه

گروه  12قلم كاال و خدمت مشمول بررسي به  COICOP2  ،386براساس طبقه بندي 

 :باشد  ها به شرح ذيل مي اصلي تقسيم شده كه ضرايب اهميت آن
 

 ضريب اهميت نام گروه

 51/25 ها ها و آشاميدني خوراكي -1

 37/0 دخانيات -2

 62/4 پوشاك و كفش -3

 05/37 ها ق، گاز و ساير سوختآب، بر  مسكن، -4

 33/4 اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه -5

 83/7 بهداشت و درمان -6

 90/8 حمل و نقل -7

 30/2 ارتباطات -8

 07/2 تفريح و امور فرهنگي -9

 03/2 تحصيل -10

 82/1 رستوران و هتل -11

 17/3 كاالها و خدمات متفرقه -12

يـك از  شـوند كـه هر   هـايي تقسـيم مـي    ي اصلي هزينه نيز به زيرگروهها گروه هريك از

بنـدي   اسـاس طبقـه  اال يا خـدمت بـا خصوصـيات مشـابه بر    ها به تنهايي شامل چندين ك زيرگروه

COICOP  هـاي مختلفـي از    ها شامل گـروه  و آشاميدني ها طور مثال گروه خوراكي به. باشند مي

 :باشند ميذيل ها به شرح  ترين آن كاالها است كه عمده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢ Classification Of Individual Consumption by Purpose. 
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 ضريب اهميت زير گروه

 43/4 غالت و نان -1

 31/5 گوشت -2

 96/2 لبنيات و تخم پرندگان -3

 64/4 هاي تازه ميوه -4

 65/2 هاي تازه سبزي -5

قلـم   282هـا و   ها و آشاميدني الي گروه خوراكيقلم كا 104كاالهاي مشمول شاخص از 

 .شود و خدمت تشكيل مي يكاالي غيرخوراك

 

 آوري اطالعات نحوه جمع -7

شهرهاي مـورد بررسـي از    همهآوري اطالعات مربوط به قيمت كاالها و خدمات در  جمع 

ي بانـك  اداره آمـار اقتصـاد  موده زو كـارآ  ، محلـي طريق مراجعه مستقيم آمارگيران ثابـت، رسـمي  

هـاي   در واقع براي دستيابي بـه قيمـت  . گيرد ها صورت مي به منابع اطالع و مصاحبه با آنمركزي 

منبع اطالع مراجعه و قيمت جـاري   40000واقعي، آمارگيران اقتصادي اين اداره هر ماهه به حدود 

ا خدمتي مظنه از كاالها و خدمات را پرسش نموده و در صورتي كه قيمت كاال ي 121000بيش از 

بررسي و  ،داليل اين نوسان ،گيري نسبت به ماه گذشته افزايش يا كاهش داشته باشد در ماه قيمت

هاي عملي حاكم بر بازار هر شهر  قيمت شود آوري اطالعات همواره سعي مي در جمع. شود ثبت مي

  .آوري و گزارش شود جمع
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 روش محاسبه شاخص -8

فرمول  ،به شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفيها، براي محاس آوري قيمت پس از جمع

رود كه از اين فرمول براي محاسبه ميزان  كار مي هب) السپيرز تعميم يافته( 3السپيرزشاخص قيمت 

 . شود ها و سپس كل كشور استفاده مي در سطح هريك از استانتورم 

اسـاس  سـال پايـه انتخـاب و در آن سـال بر     عنـوان  يك سـال بـه   در اين روش، معموالً

سبد هزينه خانوار، اهميت هـر يـك از كاالهـا و    آمارگيري از خانوارهاي نمونه شهري و بر مبناي 

بـدين ترتيـب   . گـردد  تعيين مي ،نسبت هزينه آن قلم به كل هزينه خانوارعبارتست از خدمات كه 

عيـين  در محاسبه تورم متناسـب بـا اهميـت آنهـا ت    نماينده ثير هر يك از كاالها و خدمات أميزان ت

 . شود مي

قيمـت كاالهـا و خـدمات    براي محاسبه شاخص با توجه بـه فرمـول السـپيرز تغييـرات     

بـه ايـن صـورت كـه مقـدار       ،شـود  مصرفي خانوارها در هر زمان نسبت به زمان پايه سنجيده مـي 

در قيمت جديد ضرب و هزينـه   ،كاالها و خدمات در سال پايههر يك از  براي مصرف تعيين شده

هاي جديد اقالم سبد خـانوار، مجمـوع    با جمع كليه هزينه .آيد دست مي هان مورد نظر بزمدر جديد 

سپس اين هزينه بر هزينه خانوار در  وجديد محاسبه  هاي قيمتهزينه خانوارهاي شهري براساس 

بدين ترتيب شـاخص در زمـان مـورد     .شود ضرب مي 100سال پايه تقسيم شده و عدد حاصل در 

 . دآي دست مي هنظر ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :رود كار مي معروف گرديده است رابطه ذيل براي محاسبه شاخص به) السپيرز(در اين روش كه به نام ابداع كننده آن  ٣
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n      :تعداد كل كاالها و خدمات مشمول شاخص 

i
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iPقيمت كاال يا خدمت : ٠i ام در زمان پايه 
iQمقدار مصرف كاال يا خدمت : ٠i ام در زمان پايه 
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نـان و گوشـت تشـكيل     عنوان مثال اگر سبد هزينه خانواري در سال پايه از دو كاالي به

 سـال   باشـد و در  ريـال  50000و  1000ترتيـب    قيمت اين دو كاال در سـال پايـه بـه    وشده باشد 

سال در و با فرض آنكه مقادير مصرفي نان و گوشت برسد  ريال 70000و  1500به  (n)نظرمورد 

 :مكني صورت زير عمل مي هبراي محاسبه شاخص بباشد   80و  200رتيب معادل به تپايه 
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نرخ تورم * عدد نرخ تورم * عدد نرخ تورم * عدد
(درصد) شاخص (درصد) شاخص (درصد) شاخص
24/4 1/480 1371 4/5 0/052 1343 --- 0/004 1315
22/9 1/814 1372 0/3 0/052 1344 21/2 0/004 1316
35/2 2/456 1373 0/8 0/052 1345 8/8 0/004 1317
49/4 3/665 1374 0/8 0/052 1346 8/0 0/004 1318
23/2 4/520 1375 1/5 0/052 1347 13/8 0/004 1319
17/3 5/298 1376 3/6 0/052 1348 49/5 0/008 1320
18/1 6/258 1377 1/5 0/056 1349 96/2 0/012 1321
20/1 7/516 1378 5/5 0/056 1350 110/5 0/028 1322
12/6 8/463 1379 6/3 0/060 1351 2/7 0/028 1323
11/4 9/427 1380 11/2 0/069 1352 -14/4 0/024 1324
15/8 10/915 1381 15/5 0/077 1353 -11/5 0/020 1325
15/6 12/624 1382 9/9 0/085 1354 6/6 0/024 1326
15/2 14/544 1383 16/6 0/101 1355 11/1 0/024 1327
10/4 16/048 1384 25/1 0/125 1356 2/3 0/028 1328
11/9 17/955 1385 10/0 0/137 1357 -17/2 0/020 1329
18/4 21/265 1386 11/4 0/153 1358 8/3 0/024 1330
25/4 26/660 1387 23/5 0/190 1359 7/2 0/024 1331
10/8 29/527 1388 22/8 0/234 1360 9/2 0/028 1332
12/4 33/188 1389 19/2 0/278 1361 15/9 0/032 1333
21/5 40/321 1390 14/8 0/319 1362 1/7 0/032 1334
30/5 52/635 1391 10/4 0/355 1363 8/8 0/036 1335
34/7 70/916 1392 6/9 0/379 1364 4/4 0/036 1336
15/6 81/948 1393 23/7 0/468 1365 1/0 0/036 1337
11/9 91/714 1394 27/7 0/597 1366 13/0 0/044 1338
9/0 100/000 1395 28/9 0/770 1367 7/9 0/048 1339
9/6 109/650 1396 17/4 0/903 1368 1/6 0/048 1340

9/0 0/984 1369 0/9 0/048 1341
20/7 1/189 1370 1/0 0/048 1342

       نرخ تورم براساس اعداد كامل محاسبه شده است.

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم) 

اعداد ساالنه شاخص و نرخ تورم در سالهاي 1315-1396
(1395=100) 

سال سال سال

*

 هاي مختلف تغييرات شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرف طي سال -9

تغييـرات  داراي  1396تـا   1315هـاي   شاخص بهاي كاالها و خدمات مصـرفي در سـال  

 . متفاوتي بوده كه در جدول ذيل درج شده است
 


