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 مقدمه: 

و مراکز آمار  شودتورم نامیده میافزایش نسبی متوسط قیمت همه کاالها و خدمات مصرفی کل خانوارهای کشور 

کوشند به صورت ماهانه با استفاده از استانداردهای بین المللی )اجماع دانش و خرد تخصصی بشر( در تمامی کشورها می

را ارائه دهند، با این حال نتایج منتشره معموالً با ادراک غیر متغیر کلیدی اقتصادی از این  قابل اعتمادترین برآورد

سرمایه اجتماعی اعتماد به محاسبات  ،متفاوت بوده و این شکاف افزایش قیمت هاو  افزایش هزینه زندگیاز  متخصصان

 دهد. ریزی ها و ارزیابی عملکردها را تحت تاثیر قرار میآماری و در نتیجه صحت برنامه

های محاسباتی و برای کاهش آن چه باید کرد؟ آیا محاسبات و روش ؟سوال اساسی این است که دلیل این شکاف چیست

های آماری مناسب نیستند؟ آیا ادراک غیر متخصصان اجرایی گردآوری و تجمیع داده هایشیوهها و اشکال دارند؟ آیا روش

 لزومی نداردستند ولی ها درست ه؟ آیا محاسبات و روشاندوله متفاوت دارای اشتراک لفظیهای محاسباتی دو مقو فرمول

هر کدام در جای ها و هم ادراکات غیر متخصصان ؟ آیا هم محاسبات و روشغیر متخصصان همخوانی داشته باشد با ادراک

 می باشد؟ها ناقص و ناروا تعمیمها نادرست، و ولی تفسیرها و تحلیل درستندخود 

 های آماریهای اجرایی گردآوری و تجمیع دادهروش، انواع تورم یین مفاهیم و مبانی علمی محاسبهال تببه دنب مقالهاین 

ای هنشان دهیم محاسبات رسمی با روش خواهیمبه عبارت دیگر میاست.  تفسیر و تحلیل صحیح نتایجو در نهایت 

 این صورت کلیهگیرند )که در غیر های زندگی روزمره مردم صورت میی قابل اعتماد مبتنی بر واقعیتهای آمارداده علمی و

ل هر تفسیر و تحلی واهد بود( ولی باید در بکارگیری،های انجام شده اتالف منابع خمحاسبات عبث و بیهوده بوده و فعالیت

 آید.عمل ه ب دقت شایستهیک از ابعاد و تعاریف تورم 

ی های زندگزایش هزینهنکات تخصصی و دالیل تفاوت ادراک غیر متخصصان از اف بخش نکات عمومی، 3جموعه مباحث در م

مجموعه نکات را به عنوان اجزاء یک نظران و عالقمندان امید است صاحب گردند.ارائه می رسمی تورم ها باو قیمت

صحیح آمارهای رسمی کشور و کاهش شکاف ادراکی فوق  به درک و تفسیر ین مقالهمدنظر قرار دهند و ا استدالل جامع

گویی و سرمایه اجتماعی در عرصه آمارهای رسمی کشور روز افزون سواد آماری، پاسخ یالذکر کمک کرده و شاهد ارتقا

 باشیم.

 

 

 

 

 



3 
 

 الف( نکات عمومی نظام آمارهای رسمی کشور

اخالق ، طرفیبیبه ویژه  آمارهای رسمیگانه  11اصول بنیادین اساس  تولید و انتشار آمارهای رسمی در همه کشورها بر .1

آخرین گیرد تا ضمن استفاده از صورت می المللیاطالعات فردی و استانداردهای بینمحرمانگی ، ایحرفه

ام فرآیندهای انج. بنابراین شودالمللی فراهم های قابل قبول بیندستاوردهای دانش و تجربه بشری، امکان مقایسه

 .ای آماری فارغ از تمایالت سیاسی و جناحی استهفعالیت

فع ر رواین نوشتار به منظو  ،ای رسمی استاز اصول بنیادین آماره ،نادرست استفادهو غلط ری از تفسیر یپیشگ .2

 ه است.شده ئارا های غلطگیریشبهات ناشی از تفسیر و نتیجه

 ی و تخصصیاهای حرفهآمارگیریاست که با انجام  شاخص قیمت و تورممرجع رسمی تولید آمارهای مرکز آمار ایران  .3

ه بصورت جامع المللی به فصلی و با رعایت آخرین استانداردهای بینماهانه و به صورت های سطحی( )نه نظرسنجی

تصویر کاملی از همه پردازد و کشور می تجارت خارجیو  تولیدکننده ،کنندهشاخص قیمت مصرفش وضعیت سنج

قعیت مو، (کننده و تولیدکنندهمصرفشاخص قیمت به تفکیک ، متوسط قیمتشاخص ) نوعاز جمله  آنابعاد 

های بازه)شاخص قیمت و تورم دهکی( و های درآمدی گروه، (و استان کل کشور ،شهری، روستایی) جغرافیایی

 بندی محوری محصوالتطبقه ،ISIC1 هاالمللی رشته فعالیتهای بینبندیحسب طبقه ( بر)ماهانه، فصلی و ساالنه زمانی

(CPC)2 بندی مصرف فردی بر حسب هدفطبقه COICOP3  نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کاالهاو HS4 ه ئارا

 نماید.می

االها و کاست که اصول و منطق حاکم بر آن مبتنی بر تئوری  ای حاکمیتیمقولهی رسمی کشور اتولید و انتشار آماره .4

 .نیست (Private goodsکاالها و خدمات خصوصی )تئوری  بوده و مبتنی بر( Public goodsخدمات عمومی )

هاد ، توسط یک نمین اعتبارات الزم از منابع و بودجه عمومی کشور و تقسیم کار ملیتأبنابراین مجموعه حاکمیت با 

دلیل  به همین نماید.ها اقدام می( آنتقریباً بدون هزینهو عرضه ) های نسبتاً سنگین()با هزینهحاکمیتی به تولید 

المللی مستمر آمار و اطالعات جامع و مبتنی بر استانداردهای بین بخش خصوصی تمایل و توانایی برای تولید و عرضه

پایش و نظارت بر  ،ریزیهای اخیر مقوله آمار و اطالعات رسمی کشور از ابزارهای برنامهدر دهه این،عالوه بر . را ندارد

 در فرآیند توسعه ایفابسیار مهمی نقش  (Social capitalسرمایه اجتماعی )بسیار فراتر رفته و به عنوان  ،توسعه

فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و  رب یناپذیراجتماعی لطمه جبران یهرگونه خدشه به این سرمایهنماید و می

 .شودمیفرهنگی کشورها محسوب 

 جدول) GSBPM5 مدل عمومی کسب و کار آماریفرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی کشورها با استفاده از  .5

 گانه 8 مراحلمبانی علمی، فنی و تخصصی  کاملبا رعایت  آمار گونههرانتشار گیرد و به این ترتیب ( صورت می1شماره

این مدل و  فرایند 44و ( ارزیابی و رسانیاطالع ،وری، پردازش، تحلیل، انتشارآطراحی، ساخت، جمع)تعیین نیازها، 

 تولیدات ارائهای است که در عمل به گونه انجام این مراحلنحوه و  سازماندهی اجرایی. شودانجام می کنترل کیفیت

 شود.می تضمین المللی و ملیبا کیفیت و رعایت استانداردهای بین

                                                           
1 International Standard Industrial Classification of all Economic Activates, 4-2008 (ISIC ,Rev 2008) 
2 Central Product Classifaction 
3 Classification of Individual Consumption According Purpose. 2000 
4 Harmonized Commodity Description and Coding System 
5 Generic Statistical Business process model 
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 (GSBPMاجزای مدل عمومی کسب و کار آماری ) -1جدول 

 ارزیابی -8
انتشار و  -7

 رسانیاطالع
 تعیین نیازها -1 طراحی -2 ساخت -3 آوریجمع -4 پردازش -5 تحلیل -6

آوری اطالعات برای جمع -1

 ارزیابی

ای هسازی سیستمبهنگام -1

 خروجی

نویس آماده کردن پیش -1

 هاخروجی
 هاتجمیع داده -1

ساخت چارچوب و  -1

 انتخاب نمونه

آوری ساخت ابزار جمع -1

 هاداده
 شناسایی نیازها -1 هاطراحی خروجی -1

 انجام ارزیابی -2
تولید محصوالت  -2

 رسانیانتشاراتی و اطالع
 کدگذاریبندی و طبقه -2 هاتایید خروجی -2

تهیه و تنظیم برنامه  -2

 آوریجمع

ساخت یا ارتقاء  -2

 پردازشهای لفهؤم
 مشاوره و تأیید نهایی -2 توصیف متغیرها -2

نامه در برنامه ایجاد تفاهم -3

 اقدام
 مدیریت نشر محصوالت -3

تفسیر و توضیح  -3

 هاخروجی
 آوریاجرای جمع -3 بازبینی و اعتبارسنجی -3

ساخت یا ارتقاء  -3

های انتشار و لفهؤم

 رسانیاطالع

های طراحی ابزار و روش -3

 هاآوری دادهجمع
 هاتعیین خروجی -3

 
ارتقاء محصوالت  -4

 رسانیو اطالع انتشاراتی

به کارگیری کنترل  -4

 افشاسازی
 شناسایی مفاهیم -4 طراحی چارچوب و نمونه -4 تنظیم جریان کار -4 آوریکردن جمعنهایی -4 ادیت و جانهی -4

 
مدیریت پشتیبانی از  -5

 کاربر
 هاخروجینهایی کردن  -5

استخراج متغیرها و  -5

 واحدهای آماری جدید
 آزمایش سیستم تولید -5 

پردازش و  ،طراحی -5

 های آماریتحلیل

بررسی در دسترس بودن  -5

 داده ها

  محاسبه وزنها -6   
آزمایش فرآیندهای  -6

 کسب و کار آماری

طراحی سیستم تولید و  -6

 جریان کار

تهیه طرح توجیهی کسب  -6

 و کار

  محاسبه مجموع -7   
نهایی کردن سیستم  -7

 تولید
  

   
 نهایی کردن -8

 های دادهفایل 
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 ،تولید ،یا باید مبتنی بر آمارهای رسمی کشور باشد و یا فرآیند طراحی گیری عالمانهتحلیل آماری و نتیجههر گونه  .6

های ادهاز د استفادها به عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار کشور برسد تا ب آمار ایرانیید مرکز تأپردازش و انتشار آن به 

 مبنای قضاوت و اظهارنظر قرار گیرد. ، بتواندقابل اعتماد

ها و ریزیگذاری، برنامهسیاست برای با کیفیت )1ggregated)A تجمیعیها وآمارهای دادههدف مراکز آمار تولید  .7

ها و یبندبرحسب طبقه ای و آبادی(ای/استانی/شهرستانی/محلی/محله)ملی/منطقه سطوح کالنارزیابی عملکرد در 

آوری و اطالعات فردی )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( جمع ها و آماردادهت و به هیچ وجه های تخصصی استفکیک

)که وظیفه و اختیار مسئولیت  های مربوط به افرادگیریها و تصمیمریزیز آمار برای برنامهکشده توسط مرا

در اختیار هیچ نهاد دیگری قرار ه خدمات به مردم و دیگر امور حاکمیتی است( ائهای اجرایی تخصصی متولی اردستگاه

ار آوری شده توسط مراکز آما و اطالعات فردی )اشخاص حقیقی و حقوقی( جمعهداده ،از آن ترو مهم گیرندنمی

تجمیعی  های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیشاخص ارائهو فقط در محاسبات آماری و تهیه و  استصددرصد محرمانه 

مورد استفاده قرار  (ای/ آبادیای/ استانی/ شهرستانی/ محلی/ محله)ملی/ منطقه سطوح مختلف جغرافیاییدر 

ای ها و آمارهداده ارائهجه تولید و دنیا به هیچ و کلموریت مراکز آمار در أفلسفه وجودی و مگیرند. به عبارت دیگر می

در سطوح مختلف جغرافیایی قطعاً باید این مراکز به فردی نیست، اگرچه برای رسیدن به آمارهای کالن تجمیعی 

خصوصی و دولتی دسترسی داشته باشند و در قوانین و مقررات جاری بخش د ها و آمارهای فردی قابل اعتمادهدا

 راییهای اجدر کل دستگاه به مرکز آمار ایران شوند و فرهنگ متناسب با پاسخگویی مینضتها دسترسیکشور این 

  .شود محاک

محاسبه شده  (ای/آبادیمحله محلی/ شهرستانی/ استانی/ ای/ملی/منطقه) ها و آمارهای تجمیعیبسیاری از داده .8

با میزان دقت از  ها به جامعه آماریاعتماد آنای و تعمیم نتایج قابل های آمارگیری نمونهطرحاساس  مراکز آمار بر

به  هانتخاب نمونهای علم آمار است. به عبارت دیگر مراکز آمار با اساس اصول و مبانی و تکنیک برپیش تعیین شده 

یابند جامعه آماری دست می ازهای قابل اعتمادی به تعمیم علم آماررعایت مبانی  و از جامعه آماریهای علمی روش

 رنه معقول و نه مقدواز مراکز آماری  )اشخاص حقیقی و حقوقی( های فردی مربوط به واحد آماریدرخواست دادهو 

متناظر با نماگرها و آمارهای منتشره برای بررسی های یا کارگاه. بنابراین طرح سواالتی از قبیل اعالم فهرست افراد است

های فرآیندهای علمی و اجرایی فعالیت اشراف برعدم  ناشی ازعمدتاً های گردآوری شده دد صحت و سقم دادهجم

 است. ایهای نمونهطرح خصوصه بآماری 

  

                                                           
1 Aggregated data 
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تلزم مسبیکاری  و کالن اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، تورم هایشاخصبین مجموعه نماگرها و  هماهنگی و انسجام .9

 بیینت های آمارگیری است واین متغیرها و طرح کاربردی و محاسباتی ،مبانی تئوری پویایشناخت سیستماتیک و 

ر های نادرست از دیگها و استفادهها و جلوگیری از تحلیلتشریح صحیح آن ،تفسیر ،ارتباطات متقابل بین متغیرها

نگری از سطحی آمارهای رسمی کشور بایستی فارغ ارائهبنابراین نوع نگرش به تولید و های مراکز آماری است، فعالیت

ی های عمیق مبتنی بر سرمایهبه نگرش بوده و الزم است زودگذر سیاسی چه بساهای خواسته بهآن تقلیل  و

 اجتماعی و توسعه کشور معطوف باشد.

 

 

 ب( نکات اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده و تورم

 ( برخی نکات مهم:1-ب

 شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم: .11

تغییرات قیمت کاالها و خدمات )اقالم(  متوسط )میانگین موزون(کمیتی است که  1(CPIشاخص قیمت مصرف کننده )

نرخ  ،کنندهشاخص قیمت مصرفاین کند و درصد تغییرات مصرفی خانوارها را نسبت به یک زمان مشخص اندازه گیری می

ها موجب تفسیر و به آن شود. در این تعریف چند نکته کلیدی و حائز اهمیت وجود دارد که عدم توجهنامیده می تورم

 تحلیل ناصواب می شود.

میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کاالها و خدمات مصرفی )سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارها(  ،تورم  -

یش یا کاهش یافته و یا است نه کاالها و خدمات خاص، بدیهی است در هر دوره ممکن است قیمت برخی اقالم افزا

 باشد  یقیمت اقالم تغییراتبیش از  قیمت داشتهافزایش  ی کهقیمت اقالم تغییراتد. در صورتی که ثابت بمان

 مثبتگوییم تورم ( شود، میCPIموجب افزایش شاخص قیمت مصرف کننده ) نهایتو در  اندقیمت داشتهکاهش 

اقالم مصرفی و نه یک قیمت اندن ها و ثابت مها و کاهشافزایش هاست. بنابراین افزایش یا کاهش تورم برآیند هم

قلم و  ، یکگروهی از اقالم ،اقالمحسب کل  توان شاخص شاخص قیمت و تورم را برلذا می یا چند قلم خاص است

 .شی از جامعه و حتی یک خانوار محاسبه نمودهمچنین کل جامعه یا هر زیر بخ

در  با وزن واقعی خودباید  وزن خود را دارد،ها و خدمات مصرفی خانوار در سبد کاال یا خدمت و هر کاالچون  -

وزن آنها در  ،عالوه بر تغییرات قیمت اقالم ،ها اعمال گردد. بنابراینمتوسط هزینه های خانوارهای کشور یا استان

 است. ی در محاسبه تورمبسیار مهمعامل سبد مصرفی خانوار نیز 

سبد ثابتی از کاالها و خدمات مصرفی که بر های زمانی با یکدیگر، باید پذیر بودن محاسبات دورهبرای مقایسه -

. دمعرف سطح و الگوی مصرف ایشان است، مبنای محاسبه و مقایسه قرار گیر اساس هزینه زندگی واقعی مردم

                                                           
1 Consumer price index 



 

7 
 

ر د دیخانوارها در سراسر کشور که شامل هزاران و بلکه میلیونها خر های مصرفیبه عبارت دیگر بر مبنای هزینه

 نمایندهکاالها و خدمات مصرفی به عنوان تعداد ای کافی و قابل اعتماد از این نمونه بایستباشد، میطول ماه می

های علمی انتخاب شده و هر ماه قیمت این نمونه )سبد( ثابت را اخذ و مقایسه الگوی واقعی مصرف خانوارها با روش

 خرده فروشی های ثابتات باید قیمت اقالم این سبد ثابت را از پذیر بودن محاسببرای مقایسه همچنیننموده و 

 اخذ نمود. 

نرخ تورم همان میانگین موزون افزایش نسبی قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها، دقیقا معادل  ،با توجه به نکات فوق

ز تعاریف ا مسأله با استفادههای خرید سبد مصرفی خانوارها است. درک دقیق و باور عمیق این میانگین افزایش نسبی هزینه

 است. قابل درک 6و  5روابط و روابط ریاضی زیر و برابری 

 

1 − ∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

𝑛

𝑖=1

 

2 − ∑ 𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑜

𝑛

𝑖=1

 

3 − CPI𝑡 =
∑ 𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑜

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
𝑛
𝑖=1

× 100 

CPI𝑜 =
∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
𝑛
𝑖=1

× 100 

 

 خواهیم داشت: 3به صورت و مخرج رابطه  𝑝𝑖𝑜با اضافه کردن 

4 − 𝐶𝑃𝐼𝑡 =
∑ (

𝑝𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑜
)𝑛

𝑖=1 × 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
 

عبارت 
𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
( است آن را با عالمت oام از هزینه سبد مصرفی خانوار در سال پایه )iدر واقع همان سهم کاال یا خدمت  

 نشان داده و خواهیم داشت: 𝑤𝑖𝑜اختصاری 

𝐶𝑃𝐼𝑡 = ∑ (
𝑝𝑖𝑡

𝑝𝑖𝑜
)

𝑛

𝑖=1

× 𝑤𝑖𝑜 

𝑝
𝑜=درسالپایه𝑖قیمت کاالی  
𝑖  

𝑞
𝑜=درسالپایه𝑖 مقدار مصرف کاالی
𝑖  

𝑡
دوره زمانی مورد بررسی=

 

𝑡
𝑜=(مرجع)ورهد زمانی پایه

 

𝑛
 تعداد اقالم سبد=

 

 

 یا دوره پایه )مبدا مقایسه( o هزینه خرید سبد مصرفی در سال

 (دوره جاری) t در سالدوره پایه هزینه خرید سبد مصرفی 

متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد :  tشاخص قیمت دوره 

 t( در سال 𝑝𝑜مصرفی سال پایه )

 است 111که همواره برابر عدد  oشاخص قیمت دوره پایه 
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میانگین موزون افزایش نسبی قیمت کلیه کاال و خدمات موجود در  همان نرخ تورم است،، آن که درصد تغییر CPIمفهوم 

 باشد:نسبت به دوره پایه به صورت زیر می tسبد مصرفی ثابت خانوار است. نرخ تورم دوره 

5 −  Ṗ𝑡 = (
𝐶𝑃𝐼𝑡 − 𝐶𝑃𝐼𝑜

𝐶𝑃𝐼𝑜
) × 100 = (

𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑜
− 1) × 100 

 

 نسبی هزینه خرید سبد مصرفی دوره پایه می باشد: رابطه زیر متوسط افزایشاز طرف دیگر، 

 (
∑ 𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑜 − ∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

) × 100 

 

∑ م صورت و مخرج عبارت داخل پرانتزقسیبا ت 𝑝𝑖0𝑞𝑖0  خواهیم داشت: 111و ضرب صورت و مخرج آن در عدد 

 (

∑ 𝑝𝑖𝑡𝑞𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
× 100 −

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
× 100

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜𝑞𝑖𝑜
× 100

) × 100 

 

 در رابطه فوق نهایتا:  3با تعاریف بند 

(6 − 
𝐶𝑃𝐼𝑡 − 𝐶𝑃𝐼𝑜

𝐶𝑃𝐼𝑜
) × 100 = (

𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑜
− 1) × 100 

 

 در نظر گرفت که معموال توان های متفاوتی برای محاسبه و مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و تورم میدوره -

 گردد: خ تورم در پایان هر ماه اعالم مینوع نر 3مقاطع ماهانه و ساالنه را مبنا قرار داده و به این ترتیب 

o :در این بررسی  نرخ تورم ماهانهCPI  در طول هر ماه  سبد مصرفی خانوارهاو در نتیجه نرخ تورم

دست آمده نشان دهنده متوسط محاسبه شده و با ماه قبل مقایسه می گردد و به این ترتیب نرخ تورم به 

افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها در طی یک ماه )متوسط افزایش نسبی قیمت کاالها 

 و خدمات مصرفی خانوارها( است )نه قلم یا اقالم یا خانوار یا خانوارهای خاص(

 

نرخ تورم ماهانه = (
𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
− 1) × 100 

T              ماه مورد نظر : 
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o :در این تعریف تورم نرخ تورم نقطه به نقطه سالیانه، CPI  هر ماه از سال باCPI  ماه مشابه سال قبل

 گردد:مقایسه شده و به صورت زیر محاسبه می

نرخ تورم سالیانه نقطه به نقطه = (
𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑡−12
− 1) × 100 

 

هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها )متوسط  نرخ تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی

میانگین موزون افزایش قیمت کاالها و خدمات سبد مصرفی( در این ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 

 است.

ماه )فاصله بین این ماه در ماه مشابه سال قبل( می خواهیم بدانیم، برای  11بعبارت دیگر با نادیده گرفتن   

سال گذشته در این ماه نسبت به سال گذشته همین موقع چند درصد باید پول اضافی خرید سبد مصرفی 

های کل کاالها و خدمات سبد مصرفی در سال جاری چند درصد پرداخت شود )یا میانگین موزون قیمت

 افزایش یافته است(.

o  منتهی به ماه مورد  ماه 12این نرخ میانگین تغییرات قیمت در : ماهه )سالیانه( 12نرخ تورم میانگین

ت ماهه اخیر نسبت به مد 12متوسط نرخ تورم  است یعنی ماهه قبل از آن 12نظر نسبت به میانگین 

 :گرددماهه قبل از آن و به صورت زیر محاسبه می 12مشابه آن در 

 

نرخ تورم سالیانه  = (
∑ 𝐶𝑃𝐼𝑡

𝑡
𝑡−11

∑ 𝐶𝑃𝐼𝑡
𝑡−12
𝑡−23

− 1) × 100 

 . شودمحاسبه می ماهه قبل از آن 12ماهه اخیر به میانگین  12 در CPIرشد نسبی میانگین  به عیارتی

نرخ تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی میانگین هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها 

باشد ماهه قبل از آن می 12ماهه اخیر نسبت به میانگین هزینه خرید همین سبد توسط همه آنها در  12در 

 یا افراد خاص(. سبد مصرفی یک ماه یا اقالمیا هزینه خرید  نسبی یک قیمت )نه رشد

های کلیه اقالم سبد )میانگین افزایش هزینه ماهه بیانگر میانگین رشد نسبی قیمت 12نرخ تورم  در حقیقت

به ماه قبل از آن می باشد،  12ماهه اخیر نسبت به  12خرید سبد اقالم مصرفی( برای کلیه خانوارها در 

خرید سبد اقالم عدد معرف تغییرات هزینه  24)یعنی  CPIعدد  24این ترتیب در محاسبه این تعریف 

در این نوع خاص ها در یک ماه خاص نمود چندانی غییرات حتی شدید قیمتو ت شودمصرفی( استفاده می

سلماً اثرات کامل دهند و مندارد. ولی تغییرات مداوم، به آرامی در این شاخص خود را نشان میتورم 

اگر به دنبال  شود. این به این معنی است کهماه نمایان می 24تا  12های قیمتی طی یک دوره زمانی شوک
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تحلیل نوسانات قیمت ها در کوتاه مدت هستیم باید به تعریف و تحلیل ماهانه تورم و یا تعریف سالیانه 

 نقطه به نقطه پرداخته شود.

 

 

 

 :هاو تفاوت آن با سایر قیمت کنندهمصرفقیمت  .11

رای بپردازد. برای تهیه یک واحد کاال یا خدمت می کننده نهاییمصرف خانوار کننده قیمتی است کهقیمت مصرف

 کننده به مثال زیر توجه کنید:درک مفهوم قیمت مصرف

رکت شود. شوارد کشور می کننده لوازم خانگیفرض کنید یک نوع خاص یخچال فریزر از کشور آلمان توسط شرکت وارد

کند )یا کننده یک ارزش ریالی برای وارد کردن آن به کشور صادرکننده )معادل با ارز مورد مبادله( پرداخت میوارد

ممکن است یخچال فریزر توسط یک شرکت داخلی تولید شود(. شرکت واردکننده یا شرکت تولیدکننده داخل، محصول 

های فروشد عمده فروش نیز یخچال فریزر را با یک حاشیه سود به کارگاهانگی میمذکور را به عمده فروش لوازم خ

فروشد. کارگاه خرده فروشی نیز با احتساب هزینه حمل و نقل و یک حاشیه فروشی در سطح استان یا کشور میخرده

قلم یخچال فریزر چندین شود برای یک فروشد. همان طور که مالحظه میکننده نهایی میمجدداً آن را به مصرف ،سود

کند تا به کشور وارد کند وجود دارد؛ نخستین قیمت که واردکننده آن را پرداخت می چندین قیمتمعامله و بنابراین 

 1(MPI) شاخص قیمت وارداتشود، نام دارد و شاخصی که با استفاده از این قیمت محاسبه می قیمت واردات کاال

 ص آناخشود و شنامیده می قیمت تولیدکنندهآن،  تولیدکننده فریزر در درب کارخانهیمت یخچال قشود. نامیده می

قیمت فروشد فروشی میهای خردهفروش آن را به کارگاهتی که عمده. قیماست 2(PPI) شاخص قیمت تولیدکننده

کننده مصرفشود. در نهایت، قیمتی که به یده میفروشی نامو شاخص آن، شاخص قیمت عمده 3(WPI) فروشیعمده

 4(CPI) کنندهشاخص قیمت مصرفشود، کننده و شاخصی که با آن تولید میشود، قیمت مصرففروخته می نهایی

 شود.نامیده می

 :CPIشمول  دامنهو کاالی نهایی و  خانوار کاالی مصرفی .12

شود. به این معنا که ممکن است اقالمی محاسبه می خانوارهااقالم مصرفی نهایی کننده تنها برای شاخص قیمت مصرف

 ندکننده جایی ندارمصرفقیمت باشند که توسط سازمان یا نهادی خاص به مصرف نهایی برسند اما در محاسبه شاخص 

شود ولی در محاسبه تورم لحاظ مانند اقالم نوشت افزاری که توسط یک سازمان دولتی برای مصرف نهایی خریداری می

                                                           
11 Import price index 
2 Producer price index 
3 Wholesale price index 
4 Consumer price index 
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 در حالت شود.می داری شود در محاسبه نرخ تورم در نظر گرفتهکه اگر همین اقالم توسط خانوار خرینمی شود در حالی

دوم ممکن است اقالمی توسط خانوار خریداری شوند اما برای مصرف نهایی نباشند مانند خرید سم و کود توسط یک 

یز شود. برخی اقالم ناده تولید برای تولید محصوالت کشاورزی و نه مصرف نهایی استفاده میکشاورز، که به عنوان نه

شوند توسط خانوار خریداری می گذاریسرمایهو دارایی یا  ارزش پولدارند و برای حفظ  ایسرمایههستند که ماهیت 

مورد استفاده ت مصرفی دارد و لذا در سبد شود، ماهیطالیی که به عنوان زیورآالت استفاده میالبته ) مانند سکه طال

)هزینه استفاده از مسکن به  مسکن و آپارتمانارزش (، وجود دارددرصد  1112 با ضریب اهمیت برای محاسبه تورم

ماهیت مصرفی دارد و لذا در سبد مورد استفاده برای محاسبه  ،های تعمیرات و نگهداریو همچنین هزینه بهاعنوان اجاره

شاخص قیمت سبد مورد استفاده در در  و قرضه دولتی که، اوراق بهادار وجود دارد(درصد  3411تورم با ضریب اهمیت 

 .کننده لحاظ شودها در شاخص قیمت مصرفکننده جایگاهی ندارند و نباید انتظار داشت تغییرات قیمت آنمصرف

 و بخشی اندازپسکنند بلکه بخشی از آن را های مصرفی نمیبه این ترتیب، خانوارها همه مخارج خود را صرف هزینه

ا ر های مصرفی خانوارمتوسط میزان افزایش هزینهکننده تنها کنند. شاخص قیمت مصرفمی گذاریسرمایهرا نیز 

تواند بصورت کامالً کننده نمیشاخص قیمت مصرفگیرد. از این رو، ها را نادیده میکند و سایر بخشمحاسبه می

 اهتواند ناشی از تغییر در درآمدها یا هزینهزیرا تغییرات رفاه می. گیری کندتغییرات رفاه خانوار را اندازه ،دقیق

شاخص قیمت و تورم فقط به دنبال محاسبه تغییرات قیمت در کاالها و خدمات مصرفی  کهباشد در صورتی

ای و تغییرات درآمد )که بر تغییر رفاه خانوار اثر دارد( در تورم لذا تغییرات قیمت در کاالهای سرمایه .است

  شود.لحاظ نمی

تهیه  که برای شودمیخانوارهایی حس توسط به این معنا که تنها  ،ای پولی استباید توجه داشت که تورم پدیده ضمناً

آورند. بنابراین خانوارهایی و یا از تولیدات خود به دست نمی را به صورت رایگانکنند و آنمایحتاج خود، پول هزینه می

کنند و دریافت می نهادهای خیریه یا خیرات و زکات ،های بالعوضکه بخش زیادی از مایحتاج خود را از طریق کمک

خانوارهایی که خودشان در تهیه مایحتاج خودکفا هستند، هنگام افزایش قیمت اقالم ضروری خانوار، تورم کمتری را 

 حس خواهند کرد. 
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 : های مختلف آنو تفکیک مفهوم انواع تورم .13

-متوسط افزایش هزینه آنمتوسط افزایش نسبی قیمت کاالها و خدمات مصرفی کلیه خانوارهای کشور و یا معادل 

افزایش . هرگاه سخن از متوسط شودتورم اطالق میطی زمان  یک مجموعه ثابت کاال یا خدمتهای خانوار برای 

یعنی  ،باشدکند مبدأ مقایسه میای که به ذهن خطور میآید نخستین مسئلهدر یک متغیر به میان می یا تغییر

تغییر نسبت به کدام دوره؟ بنابراین ابتدا و انتهای دوره مقایسه بایستی مشخص باشد. در مباحث شاخص قیمت هر 

توان برای این مقایسه متصور شد. آنچه مرسوم است برای عدد شاخص قیمت، یک سال مشخص ابتدا و انتهایی را می

در نظر گرفته دوره مقایسه  آخرینجاری به عنوان  ماهمبدأ محاسبات و به عنوان شود نامیده می سال پایهکه 

 باشد که این تغییرات بهمی ماه گذشته یا ماه مشابه سال قبل. در محاسبه تغییرات شاخص نیز مبدأ، شودمی

 ماه جاری دوره انتهایی دوازده ماه منتهی بهشوند. در خصوص نرخ تورم، نامیده می ایتورم ماهانه و نقطهترتیب 

های دو سال قیمتمتوسط محاسبه نرخ تورم، باشد و دوره ابتدا دوازده ماه قبل تر از آن است. در واقع در می

 ها وجود دارد.قبل تاکنون و تغییرات آن

توان عالوه بر درصد تغییرات فوق الذکر، تغییرات قیمت عدد شاخص قیمت، اطالعی است که با استفاده از آن می

یا فصل  79 خردادنسبت به  79 تیرتوان تغییرات قیمت دوره دلخواه را نیز نسبت به هم سنجید. مثالً میهر دو 

 ،یا هر دو دوره دیگر 76نسبت به شش ماهه دوم سال را  79 شش ماهه دوم سالیا  76 بهارفصل نسبت به  79 بهار

 مورد بررسی قرار داد. 

جغرافیایی مختلف )مناطق شهری و روستایی( یا سطوح  در سطوحتوان کننده را میشاخص قیمت مصرف

های مورد استفاده در شاخص محاسبه کرد. از آنجا که هزینه ای(های مختلف هزینه ای مختلف )دهکهزینه

هر ترکیب مختلف از خانوارها که است؛ بنابراین  متوسط هزینه مصرفی همه خانوارهاکننده، قیمت مصرف

های مثالً چنانچه تنها هزینهدهد. ند، متوسط هزینه متفاوتی را نتیجه میالگوی مصرف متفاوتی دار

ا باشد یخانوارهایی را در نظر بگیریم که سرپرست بازنشسته دارند یا خانوارهایی که مادر خانوار سرپرست می

نوع خانوارهایی که  کنند یا هرهایی که در حاشیه شهرها زندگی مییا خانوار باشنددارای فرزند نمیخانوارهایی که 

لذا در حالت  ها شاخص قیمت منحصر بفرد تولید کرد.توان برای هر یک از آنالگوی مصرف خاصی دارند؛ می

 CPIsبا  ،در حقیقتبه همان فرد قابل محاسبه است. و تورم مختص  CPI توان گفت ما برای هر فرد تفصیلی می

(cpi موتک تک خانوارها یا تک تک افراد جامعه )یک شاخص اقتصادیاما به دلیل آنکه تورم به عنوان  اجه هستیم 

مثال  های مختلفبه تفکیکبطور میانگینی از کل جامعه )بایست است، لذا می های کالن کشورهاریزیدر برنامه

های کاالیی و خدماتی یا به تفکیک های کشور یا به تفکیک گروهشهری و روستایی و کل یا به تفکیک استان

 شود.طراحی و تولید  (ایهای هزینهدهک
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 :و تفاوت آن با شاخص قیمت1قیمت  سطح .14

 آوری شده از منابع اطالع مختلف برای آن کاال جمع قیمتهای مظنهمیانگین حسابی  از ،یک کاالقیمت متوسط 

غییر تشود. کاربران تلقی میترین اطالع قیمتی برای و ملموسآید بدست می ،شوددر ماه مورد بررسی محاسبه می

. کنندیا به عنوان تورم تلقی مقیمت نسبت به ماه قبل اطالعی است که بیشتر خانوارها آن راین متوسط 

های کاالیی که شامل چندین قلم با باشد اما در مورد گروهدر مورد تک تک اقالم صحیح می این رویکرد

 ای مختلف هستند، برای خانوار به راحتی قابل محاسبه نیست.تغییرات قیمت متفاوت و ضرایب هزینه

عنی افزایش یافزایش قیمت  عمومیتآنچه که در مباحث تورم مطرح است و بایستی مد نظر قرار گیرد، ویژگی 

 است. در تمامی نقاط شهری یا روستایی کشور رخ داده قیمت 

یعنی متوسط تغییر قیمت  ،شودهای قیمتی ساخته می قیمت از روی تغییرات تک تک مظنه شاخص

اری قلم که از چندین منبع اطالع بدست آمده به عنوان متوسط افزایش یا کاهش قیمت قلم در ماه ج

های قیمتی یک قلم )ویژگی عمومیت افزایش قیمت( در یک ماه اگر تمامی مظنهبه طور مثال،  شود.لحاظ می

درصدی را تجربه خواهد کرد. اما اگر این  21رشد ، درصدی داشته باشند، شاخص قیمت قلم در آن ماه 21افزایش 

درصد  21ماه کمتر از شاخص قیمت قلم در هر  ،ها اعمال شوددرصدی طی چند ماه در تمامی مظنه 21افزایش 

درصدی در شاخص، نسبت به قبل از افزایش  21ها، افزایش ت و پس از تغییر قیمت تمامی مظنهافزایش خواهد داش

درصدی و مارک دیگری  21دهد. حال چنانچه برای یک قلم واحد، یک مارک خاص افزایش نشان میرا قیمت، 

دهد که با توجه به ترکیب متوسط افزایش را نشان می درصدی در قیمت داشته باشد، شاخص قیمت 15افزایش 

درصدی و چه تعداد مظنه  15خواهد بود )یعنی مهم است که چه تعداد مظنه افزایش  21و  15ها عددی بین مظنه

 درصدی دارند(.  21افزایش 

 

  

                                                           
1 Level of price 
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 کننده:عوامل موثر بر تغییر ترجیحات مصرف .15

غییر شود تبه مصرف کاالها و خدماتی که در اقتصاد تولید و عرضه میکنندگان نسبت به مرور زمان، ترجیحات مصرف

 :توان به قرار ذیل بیان نمودکننده را میدالیل عمده این تغییر ترجیحات مصرف ،کندمی

کاالهایی  کنندخانوارها سعی می هاهای نسبی: با افزایش قیمتیر قیمتکنندگان در مقابل تغیتغییر رفتار مصرف •

 ؛اند را جایگزین کاالهای گرانتر کنند.)اثر جانشینی(افزایش قیمت کمتری داشتهرا که 

کننده به این کاالها جدید سبب انتقال تقاضای مصرف و خدمات )اقالم( جدید: ورود کاالها و خدمات وجود کاالها •

 ؛شودو در نتیجه تغییر سبد مصرفی می

ن خانوارها ای باشندکه کیفیت بهتری را دارا می و خدماتی کاالهابا ورود معموال : و خدمات تغییر کیفیت کاالها •

 .کنندمصرفی قدیمی تر در سبد سال پایه می اقالمرا جایگزین  و خدمات کاالها

خالصه این عوامل باعث شده است که بر اساس استانداردهای بین المللی، بهنگام سازی سبد مورد استفاده در محاسبه 

 بار انجام شود.سال یک 5خدمات مصرفی خانوار هر شاخص قیمت کاالها و 

 

 :و اثر آن بر اندازه تورم ، الگوی مصرف1سال پایهتغییر مفهوم  .16

ل باشد، ساای از کاالها و خدمات نسبت به سال پایه میبا توجه به تعریف شاخص قیمت که تغییرات قیمت مجموعه

. در تهیه شاخص قیمت مت از اهمیت باالیی برخوردار استپایه و نحوه تعیین آن در محاسبات مربوط به شاخص قی

 ا زمانیعبارتی تهفرض بر این است که مقادیر کاالها در دو دوره مورد مقایسه تغییر نکرده و ثابت باقی مانده است. یا ب

ر هزینه ثابت دماند. اما به مرور زمان ترکیب این سبد بدون تغییر باقی می الگوی مصرفکه سال پایه تغییر نکرده 

شود. به عبارت دیگر کاالهای جدید وارد سبد شده و بعضی از کاالهای قدیمی که دیگر مورد استفاده خانوار متفاوت می

 شود.خانوار نیست از سبد خانوار خارج می

 «ضریب اهمیت»یا « وزن»باشد. این سهم نسبی که اصطالحاً دیگر سهم نسبی هزینه خانوار در اقالم می موضوع

ر د فناوری اطالعاتطی زمان استفاده از  عنوان مثال هشود. بشود به مرور زمان در سبد خانوار دچار تغییر مینامیده می

 بنابراین سهم آموزش دهند؛یابد یا اینکه خانوارها به آموزش فرزندان خود اهمیت بیشتری میبین خانوارها گسترش می

 کند. در سبد خانوار تغییر پیدا می

آوری و تغییرات جمعیتی باعث تغییر الگوی پیدایش کاالهای جدید در بازار و تحوالت صنعتی و شیوه فن

به طوری که اگر فاصله دو دوره پایه از هم زیاد باشد،  سازد.آور میمصرفی خانوار شده و تغییر سال پایه را الزام

عبارتی خطای جایگزینی هخود را از دست خواهد داد و بسبد مصرفی خانوار در دو دوره یکسان نبوده و قابلیت مقایسه 

                                                           
1 Base year 
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ها را کاالهای جدید به حداکثر میزان خود خواهد رسید؛ بدین معنا که تعدادی از کاالها از بازار خارج شده و جای آن

 گیرد.گیرند. در این زمان تجدید نظر در سال پایه در دستور کار قرار میمی

دهد. با توجه به تغییر سهم نسبی اقالم و خدمات را بیشتر از حد نشان می ز تورم کاالهادر شرایط تورمی، شاخص السپیر

 نهادی عنوان یک واحد هکه قیمت کاالیی افزایش یابد، تصمیم عقالیی خانوار بدر سبد خانوار طی زمان، در صورتی

ا باشد. که این مسئله بکاهش میزان تقاضای آن کاال با در نظر گرفتن سهم مصرف آن کاال از بودجه خانوار، میاقتصادی،

بد شود. با اصالح سورد بیش از اندازه شاخص مذکور میتا قبل از تغییر سال پایه منجر به برآ مقدارتوجه به ثابت بودن 

با  عدد شاخص شود و محاسبهاین قلم در تهیه شاخص سال جدید کمتر می بر اساس الگوی مصرف خانوار، اثرگذاری

 دهد.، عدد کمتری را نشان میسال پایه جدید

بایست در فواصل مناسب این سبد را لذا با توجه به تغییر در ترکیب و سهم نسبی کاال در سبد خانوار طی زمان، می

 گوییم.به آن فرایند تغییر سال پایه می بهنگام نموده که اصطالحاً
 

 (:CPIکننده )طرح آمارگیری شاخص قیمت مصرف معرفی( 2-ب

ترین ترین و حساسیکی از مهم "طرح آمارگیری شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور" .17

در  1361از سال المللی های بینبندیاساس آخرین استانداردها، تعاریف و طبقه های آماری کشور است که برطرح

عملیاتی و اجرا شده است و نتایج آن در سطح شهری، روستایی  در مناطق شهری 1331از سال مناطق روستایی و 

ر حال اجرا دالمللی ها و استانداردهای بین بندیطبقهتعاریف، گیری از ها با بهرهو کل کشور و به تفکیک استان

ها و استانداردهای طراحی، اجرا، بندی. در حال حاضر تمامی کشورهای دنیا از همین تعاریف و طبقهاست

 المللی دارند.نمایند و آمارهای حاصله قابلیت مقایسه بیناستخراج و انتشار استفاده می

گویی به سئواالت است و برای پاسخ اجتماعیها و اهداف متعدد اقتصادی و دارای جنبه "CPIطرح آمارگیری " .18

ریزان کالن کشور در سطوح مختلف جغرافیایی اجرا گذاران و برنامهمشخصی در زمینه رفع نیازهای آماری سیاست

ذکر این نکته  در این خصوص را داشت. جامعه و نباید از آن انتظار پاسخگویی به همه نیازهای آماریشود می

هایی که معموالً مراکز آماری دنیا با آن رو به رو هستند عدم انطباق یکی از چالشرسد که هم الزم به نظر می

به کشور ما منحصر  جاری کشورشان است و این موضوعنرخ تورم  با درك و احساس مردم از وضعیت 

  شود.نمی

سازمان ملل و نهادهای وابسته پذیری آمارهای رسمی کشورها از اوایل قرن بیستم مورد تاکید ضرورت و الزام مقایسه .19

 نخستین معیارهای بین المللیهای بین المللی تهیه گردیده است. به آن قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل

المللی متخصصین کنفرانس بیندومین نشست سال پیش( در  71)بیش از  1725سال  ها درCPIمربوط به 
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، 1749های این معیارها سه بار در سال شد.های هزینه زندگی مربوط میشاخصکه بیشتر به  شدتدوین  1(ICLSکار)

در قالب قطعنامه تجدید نظر شده است که در ادامه با تشکیل گروه کارشناسی متشکل از متخصصان  1739و  1762

های وا طی سالهای سراسر دنیا در اتاالمللی و دانشگاههای بینهای آمار کشورها، سازمانهای قیمت از ادارهشاخص

 2"کنندهشاخص قیمت مصرفدستورالعمل "وهشی، مقاله پژ 111نشست و انجام بیش از  6و پس از  2111تا  1774

برای جمع آوری بار تدوین و تصویب گردید و در اختیار مراکز آماری کشورها قرار گرفت. این گروه هر دو سال یک

 نماید.را برگزار میتجربیات و به هنگام نمودن دستورالعمل نشستی 

گردد. انجام می 1375بر اساس سال پایه  محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور هم اکنون .21

خانوارهای کشور با  خدمات مصرفی قلم از کاالها و 475برای محاسبه این شاخص قیمت، اطالعات مربوط به 

که مالک انتخاب این کاالها و  شودآوری میجمع روستاییهزار منبع اطالع شهری و  75به حدود مراجعه 

خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف این اقالم توسط خانوارها بین دو سال پایه 

 باشد.باشد که این تعداد اقالم پوشش کاملی از سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور میمی

منطقه شهری  357 شهر نمونه شامل 231 از تعدادبه صورت ماهانه اطالعات مورد نیاز محاسبه شاخص قیمت 

 گردد.آوری میجمعهزار مظنه قیمت(  121)در مجموع آبادی  626و هزار مظنه قیمت(  311)در مجموع 

 یریگطرح نمونهحاصل یک  شود،میکه به صورت ماهانه اجرا این کار بسیار عظیم  نباید از این نکته غافل شد که 

ل ای است که به برآورد قابها از سراسر کشور به گونهو توزیع نمونه سط متخصصین علم آمار طراحی شدهکه تو بوده

ای و غیر خطای نمونه گیری،هر طرح آماری بر مبنای نمونهمانند  و نرخ تورم منتهی می شود. لذا CPIاعتماد 

ین و اصحاب دهد و وظیفه همه پاسخگویان )مردم( و آمارگیران و کارشناسان و مسولرخ میای نیز در عمل نمونه

های هر یک نقش خود را به نحو شایسته انجام داده تا داده به یکدیگر(،با اعتماد کامل رسانه و جراید است که 

  تر شوند.ذیرشحلیل و تفسیرهای صحیح قابل پو با تتولید آماری با کیفیت تر و قابل اعتماد تر 

 گروه 12 شامل ،COICOPبندی های شهری بر اساس طبقهصلی کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای اتعداد گروه .21

-ها، آشامیدنیخوراکی"باشد. ضریب اهمیت گروه اصلی می 2شماره ها بر اساس جدول باشد که ضرایب اهمیت آنمی

باشد. در درصد می 92199ی و خدمات خوراک کاالهای غیر باشد و ضریب اهمیتدرصد می 29123 "ها و دخانیات

درصد بیشترین وزن در محاسبه شاخص  35151با  "هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت"های فرعی بین گروه

 را دارد. کشورقیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 

کننده مورد در محاسبه شاخص قیمت مصرف ،کشورهر کدام از کاالها و خدمات به نسبت وزن آن در سبد خانوار 

 دهد. استفاده قرار گرفته و نتایج را تحت تاثیر قرار می

                                                           
1 International conference Labour statistics   
2 Consumer Price Index Manual, ILO 
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و هم چنین  رمناطق شهری، روستایی و کل کشوکننده به تفکیک های قیمت مصرفدر مرکز آمار ایران، شاخص

محاسبه شاخص قیمت کل خانوارهای استان و کشور، از شود. محاسبه و منتشر می ایهای هزینهدهکبه تفکیک 

در مناطق روستایی الگوی مصرفی خانوارها متفاوت از آید. های شهری و روستایی به دست میتلفیق قیمت

باشند. همچنین سرعت انتقال قیمت در مناطق مخارج خوراکی خانوار میشامل ها و بیشتر هزینهمناطق شهری است 

ها با وقفه یک یا دو ماهه به مناطق روستایی کشور . بدین معنا که افزایش قیمتاستروستایی کمتر از مناطق شهری 

جمعیت کشور با توجه به سهم خانوارهای روستایی از  دهد.رسد و خانوارهای روستایی را تحت تأثیر قرار میمی

بات سمناطق روستایی را در محا توان نمی رفی این دو گروه با یکدیگر دارد،داری که الگوی مصو تفاوت معنیدرصد( 26)

در جدول زیر  .اطالق تورم شهری به تورم کل کشور مشمول خطا خواهد بودو  شاخص قیمت و تورم لحاظ نکرد

 شود.مصرفی خانوارهای شهری و روستایی این تفاوت مشاهده میهای مختلف در سبد با مقایسه وزن زیر گروه
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 روستایی  شهری وکل کشور،  و خدمات در سبد خانوارهای های مختلف کاالگروهمقایسه سهم : 2جدول 

 

 

 

 

 گروه
ضریب اهمیت کل 

 کشور )درصد(

ضریب اهمیت مناطق 

 شهری )درصد(

ضریب اهمیت مناطق 

 روستایی )درصد(

 11101 11101 11101 شاخص کل

 های اصلی و فرعیگروه
 37162 25113 29123 ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی

 38048 24053 26064 هاها و آشامیدنیخوراکی -1

 36161 23159 25155 هاخوراکی  

 11156 5173 6169 نان و غالت      

 9176 5154 5171 هاهائ آنگوشت قرمز و سفید و فرآورده      

 9111 4197 5114 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 1136 1196 1199 دارانها و صدفماهی          

 3133 2191 2131 شیر، پنیر و تخم مرغ      

 2116 1115 1127 هاها و چربیروغن      

 4111 3131 3143 میوه و خشکبار      

 4132 2191 3112 ها و حبوبات(سبزیجات )سبزی      

 2125 1131 1144 ها(شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی )قند و شکر و شیرینی      

 1153 1137 1173 بندی نشده در جای دیگرمحصوالت خوراکی طبقه      

 1133 1176 1111 های غیر الکلی(چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه      

 1014 1051 1059 دخانیات -2

 61133 94179 92199 کاالهای غیر خوراکی و خدمات

 6123 4152 4193 پوشاك و کفش -3

 21011 38017 35051 هامسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -4

 14149 34111 31112 مسکن      

 13139 33193 31192 اجاره          

 1161 1139 1141 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          

 6164 3179 4133 آب ، برق و سوخت      

 5053 3064 3093 مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها -5

 7019 7013 7014 بهداشت و درمان -6

 9026 9044 9041 حمل ونقل -7

 2097 2085 2087 ارتباطات -8

 1072 1064 1065 تفریح و فرهنگ -9

 1095 2012 1086 آموزش -11

 1089 1054 1044 هتل و رستوران -11

 4048 4013 4018 کاالها و خدمات متفرقه -12
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هر اقالم مصرفی در ای اوزان هزینهای با استفاده از های هزینهقیمت مصرف کننده بر اساس دهک محاسبه شاخص .22

س شاخص قیمت انعکا وهای مختلف وجود دارد داری بین سبد مصرفی دهک و تفاوت معنی آیددهک به دست می

ودمند بسیار سو درک بهتر تورم از سوی مردم گیران تصمیم گذاران،ها می تواند برای سیاستو تورم به تفکیک دهک

 .باشد

 های مختلفهای کاالیی بین دهکاهمیت گروه: ضریب 3جدول 

 

 

 

 

 

  

های اصلی کاال و خدمات گروه 

 مصرفی خانوار

دهک 

 اول

دهک 

 دوم

دهک 

 سوم

دهک 

 چهارم

دهک 

 پنجم

دهک 

 ششم

دهک 

 هفتم

دهک 

 هشتم

دهک 

 نهم

دهک 

 دهم

کل 

 کشور

 و آشامیدنی و هاخوراکی

 دخانیات


 ا و آشامیدنی هاهخوراکی
 دخانیات

 و خدمات هاغیر خوراکی
 پوشاک و کفش

مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر 

 هاسوخت


 یلوازم خانگی و نگهدار ،مبلمان

 هامعمول آن


 بهداشت و درمان
 حمل ونقل

 ارتباطات
 تفریح و فرهنگ

 آموزش
 هتل و رستوران

 کاالها و خدمات متفرقه
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 (:CPIکننده )( محاسبه شاخص قیمت مصرف3-ب

 فرمول محاسبه شاخص قیمت: .23

کنند. استفاده می CPIز آماری از فرمول شاخص قیمت السپیرز برای محاسبه شاخص قیمت کدر اغلب کشورهای دنیا، مرا

کنند. این شاخص از دو قسمت و تورم استفاده می CPIبه شاخص قیمت اساز فرمول السپیرز برای مح نیزمرکز آمار ایران 

ود و شاست که در سال پایه تعیین می ها با ضرایب اهمیت اقالم مشمول شاخصوزناصلی تشکیل شده است که یکی 

ری آوهر ماهه از تعداد منابع اطالع جمع است که قیمت اقالم مشمول شاخصماند و قسمت دوم تا سال پایه بعدی ثابت می

های فرعی و اصلی ها و ضرایب اهمیت، شاخص قیمت برای هر قلم مشمول شاخص و گروهبا استفاده از این قیمت .گرددمی

 شود.و همچنین شاخص کل، محاسبه می

 به شکل زیر است: شاخص قیمت السپیرزفرمول استاندارد 

𝐿𝑡 =
∑ 𝑝𝑡𝑞0 

∑ 𝑝0𝑞0
× 100 

 

مقدار در سال  𝑞0قیمت در سال پایه و  t ،𝑃0قیمت در ماه  t ،𝑃𝑡شاخص قیمت السپیرز در ماه  𝐿𝑡که در این فرمول 

 باشد.می پایه

که فرمول آن به صورت  باشدمی شاخص پاشهبه عنوان وزن استفاده شود شاخص به دست آمده  مقادیر سال جاریاگر 

 زیر است حاصل خواهد شد.

𝑃𝑡 =
∑ 𝑝𝑡𝑞𝑡

∑ 𝑝0𝑞0
× 100 

 

دلیل عمده اینکه شاخص قیمت السپیرز هم اکنون در بیشتر کشورهای جهان و بطور گسترده جهت محاسبه برآوردی از 

ها زنو زیراگیری می شود در این فرمول فقط تغییرات قیمت اندازهگیرد این است که د استفاده قرار میرنرخ تورم مو

فقط تغییرات قیمت را به  ،گیرددر نتیجه وقتی مقایسه دو شاخص قیمت در دو دوره متفاوت انجام می .باشندثابت می

کند ها در هر دوره تغییر پیدا میر شاخص قیمت پاشه که وزنیهای دیگر نظدر شاخصکه  دهد. حال آندست می

من ض کند.ها را نیز منعکس میوزنهای قیمت در دو دوره نه فقط تغییرات قیمت بلکه تغییرات مقایسه شاخص

 .باشدمی صرف هزینه و وقت زیادها در هر زمان مستلزم اینکه تغییرات وزن

 کننده:دالیل و فرایند تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف .24

ود خای که خانوارها )چه شهری و چه روستایی( برای هریک از اقالم مصرفی به طور کلی دالیل تغییر سهم و نسبت هزینه

 باشند: گیرند، به شرح زیر میدر عمل درنظر می
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همراه با تغییر در شیوه زندگی خانوارها، کاالها و خدمات جدیدی  تغییر و پیشرفت تکنولوژی تولید کاالها و خدمات

شود. گسترش ها در جامعه میکند و از سوی دیگر موجب خروج برخی از اقالم و منسوخ شدن مصرف آنرا به جامعه وارد می

 ؛استفاده از کامپیوترهای شخصی و تلفن همراه طی سالیان اخیر، مثال روشنی از این امر است

شود. طی سالیان اخیر میزان موثر واقع می یر در تعداد و ترکیب جمعیت کشور نیز در الگوی مصرفی خانوارهاتغی

ا عد خانوارهبدهد. از طرفی ُنرخ رشد جمعیت کشور کاهش یافته و هرم سنی حرکت به سمت پیر شدن جمعیت را نشان می

یر شده است. بدیهی است الگوی مصرفی با تغییر الگوی هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی دستخوش تغی، نیز

 جمعیت تغییر خواهد کرد. 

شود. چنانچه درآمد خانوارها با افزایش نیز کامالً بر الگوی مصرفی خانوارها موثر واقع می تغییر در میزان درآمد خانوارها

یابد و بالعکس کاهش درآمد خانوارها افزایش میها در کل هزینه هایی مانند تفریحات و سرگرمیبه رو باشد، سهم هزینه رو

هایی مانند دهد و در مقابل سهم هزینهها را افزایش میهای اقالم مصرفی ضروری مانند خوراکیخانوارها، سهم هزینه

 کند. رو می به ها و حتی بهداشت و درمان را در کل هزینه خانوارها با کاهش روتفریحات و سرگرمی

کنندگان، وضعیت عمومی اقتصاد کشور، میزان درآمد ارزی، میزان و نوع واردات، ات مصرفتغییر در ترجیح

)مانند خشکسالی( و ... از جمله عوامل دیگری هستند که سبد مصرفی خانوار را دستخوش تغییر قرار  وضعیت آب و هوایی

 دهند.می

نموده و  1375به سال  1371کننده از سال مت مصرفدر همین راستا مرکز آمار ایران اقدام به تغییر سال پایه شاخص قی

را منتشر کرد. به این منظور در تعیین اقالم، بررسی روند  1375بر اساس سال پایه  1376کننده آذر شاخص قیمت مصرف

اقدام شده است. بدین شکل که  درآمد خانوارو طرح هزینه سال گذشته با استفاده از نتایج  5الگوی مصرف خانوار طی 

بندی مصرف فردی بر مبنای هدف طبقه به نسبت متوسط هزینه اقالم به متوسط هزینه کل خانوار استخراج و با توجه

(COICOPبرای گروه ) ور را داشته باشد به ط بیشترین وزن نسبی در بودجه خانوارهای کاالیی، اقالمی انتخاب شده که

برای به هنگام نمودن  کاالشناسیدر ادامه یابد. ای تحقق میقلم این پوشش هزینه 13الت با انتخاب مثال در گروه نان و غ

ها به اتمام رسید و اقالمی که ضریب اهمیت آن 1374شروع و تا انتهای سال  1374کننده از ابتدای سال اقالم سبد مصرف

ها کاهش یافته، حذف و اقالم جدید روستایی در طول این سالبر اساس آخرین نتایج طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و 

به  اهدر نهایت برای محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارکه دارای اهمیت بیشتری بودند جایگزین شدند. 

 ذکر شده است. 2انتخاب شدند که اطالعات آن در جدول شماره  یتفکیک شهری، روستایی و کل کشور اقالم

 های زیر را داشته باشند:شوند باید ویژگیاقالمی که در سبد سال پایه جدید اضافه میطور کلی، به 
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ی ای که بتواند نماینده خوببه گونه ،باشدمهمترین ویژگی یک قلم باال بودن ضریب اهمیت در سبد خانوار می •

یت ضریب اهم پوشش مناسببرای اقالم گروه خود باشد. در این راستا سعی شده است تا اقالم انتخابی هر گروه 

 آن گروه را داشته باشد تا بتواند تغییرات قیمت آن گروه را نمایندگی کند.

 یمت عملی فروش آن قلم را اخذ کرد.که بتوان در هر دوره قداشتن امکان خرید و فروش و مبادله به طوری •

 گیری داشته باشد.امکان تعیین مشخصات نسبتاً دقیق برای قیمت •

داشتن ثبات در سبد خانوار )در طول زمان در سبد خانوار وجود داشته باشد( که برای بررسی این امر اطالعات   •

 گیرد. های متوالی مورد بررسی قرار میهزینه و درآمد سبد خانوار برای دوره

بینی شود که در آینده نزدیک قلم مورد نظر دارای ضریب های خانوارها، پیشبا توجه به روند مصارف و هزینه •

 اهمیت باال خواهد شد.

ه با توجه به اینکرسد. های منتخب میها و کارگاهاقالم، نوبت به انتخاب مناطق شهری، آبادی نهایی شدن فهرستبعد از 

باشددد و ممکن است خانوار دقت الزم در اطالعات قیمت واحد کاال از خانوار امکان پذیر نمیامکان جمع آوری 

روش آمارگیری در شود. های خرده فروشی انجام میآوری قیمت از کارگاهاطالعات را نداشدته باشدد، جمع   ارائه

شووود و در مرحله دوم نمونه انتخاب میای اسووت. در مرحله اول شووهر یا آبادی گیری دو مرحلهاین طرح به صووورت نمونه

گیری از جمله واریانس تغییرات قیمت، های شهر یا آبادی نمونه تعیین و بر حسب الزامات طرح فنی نمونهفهرسوت کارگاه 

 شود.ها مراجعه میتعدادی کارگاه نمونه انتخاب شده و جهت تکمیل پرسشنامه های قیمت به آن

 اطق جغرافیایی در جدول زیر نشان داده شده است:خالصه وضعیت تغییر اقالم و من

 

 1395 و 1391 هیپا سال دو در کننده مصرف متیق شاخص اطالعات سهیمقا: 4جدول

 خانوار

 1375سال  1371سال 

تعداد 

 اقالم

مناطق شهری 

 )آبادی(

اقالم  دتعدا

 حذف شده

تعداد اقالم 

 اضافه شده

تعداد اقالم 

 نهایی

مناطق شهری 

 )آبادی(

 منطقه شهری 359 455 31 26 منطقه شهری 273 451 شهری

 آبادی 626 315 49 21 آبادی 533 297 روستایی

 

قلم در سطح کل مناطق شهری و روستایی  495کننده خانوارهای کشور برای الزم به ذکر است شاخص قیمت مصرف

 شود.محاسبه می
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 1375های کاالیی بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال اقالم، ضریب اهمیت اقالم و گروه تعیین فهرستبعد از 

گیری وجود ندارند به اقالم موجود بر اساس طرح کاالشناسی بهنگام شد. در این مرحله وزن اقالمی که در سبد مورد قیمت

های اصلی برای گروهای ضریب اهمیت شوند. نتایج مقایسهو مطالعه روند تغییرات سبد مصرفی خانوارها منتسب می

 باشد:به صورت زیر می 1375و  1371خانوارهای کشور در دو سال پایه 

 

 

 

 

 

 

کاهش یافته و ضریب اهمیت کاالهای غیر  29124به  23146ها از ها و آشامیدنیشود که ضریب اهمیت خوراکیمشاهده می

ی های خوراکتر برای گروهاین بررسی را به صورت تفصیلیافزایش یافته است. در ادامه  92196به  91154خوراکی و خدمات از 

 باشد:دهیم که نتایج آن به صورت زیر میو غیر خوراکی انجام می

28
.4
6

71
.5
4

27
.2
4

72
.7
6

ت ا ی ن ا خ د و  ا  ه ی  ن د ی م ا ش آ  ، ا ه ی  ک ا ر و خ ت ا م د خ و  ی  ک ا ر و خ ر  ی غ ی  ا ه ال ا ک

(درصد)1375و 1371مقایسه ضریب اهمیت در دو سال پایه : 1نمودار 

1390 1395
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 نشان داده شده است. 5در جدول نیز  1375و  1371های تفصیلی کاالیی برای دو سال پایه ضرایب اهمیت گروه

 

 

7.
36

6.
91

6.
09

0.
82

2.
84

1.
36

3.
25

2.
92

1.
34

0.
84 1.
11

6.
67

5.
91

5.
14

0.
77

2.
8

1.
29

3.
43

3.
02

1.
44

0.
98 1.
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1395و 1391ضریب اهمیت گروه های کاالیی خوراکی : 2نمودار 
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1390 1395
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سایر سوخت  

ها

مبلمان و لوازم

خانگی و 

نگهداری 

معمول آنها

بهداشت و 

درمان

حمل و نقل ارتباطات تفریح و  

فرهنگ

آموزش هتل و 

رستوران

کاالها و  

خدمات 

متفرقه

1391ضریب اهمیت گروه های غیر خوراکی و خدمات : 3نمودار 

(درصد)1395و 

1390 1395
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 1375و  1371در دو سال پایه های کاالیی : ضرایب اهمیت گروه5جدول  

 1375سال پایه  1371سال پایه  شرح

 شاخص کل
  ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی

  هاها و آشامیدنیخوراکی -1
  هاخوراکی  

  نان و غالت      
  هاهائ آنگوشت قرمز و سفید و فرآورده      

  گوشت قرمز و گوشت ماکیان          
  ماهی ها و صدف داران          

  شیر، پنیر و تخم مرغ      
  روغنها و چربیها      
  میوه و خشکبار      
  ها و حبوبات(سبزیجات )سبزی      
  ها()قند و شکر و شیرینی شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی      
  محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر      
  های غیر الکلی(چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه      

  دخانیات -2
  کاالهای غیر خوراکی و خدمات

  پوشاک و کفش -3
  هامسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -4

  مسکن      
  اجاره          
  خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی )خدمت(          

  آب ، برق و سوخت      
  هامبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن -5
  بهداشت و درمان -6
  حمل ونقل -9
  ارتباطات -3
  تفریح و فرهنگ -7

  آموزش -11
  هتل و رستوران -11
  خدمات متفرقهکاالها و  -12


  کاالها
  خدمات

  شاخص کل )بدون اجاره(
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شود. الزم به ذکر است که انجام می 1375های جدید محاسبه شاخص قیمت بر اساس سال پایه بعد از تعیین اقالم و وزن

است تعدیل  111که برابر عدد  1375اساس شاخص سال  بر 1375های زمانی قبل از فروردین های قیمت دورهشاخص

اهانه، های مدرصد تغییرات مختلف )نرخ تورم ،کنندها به یک نسبت تغییر میکه همه این شاخصشود و با توجه به اینمی

یمت با دو سال دو شاخص ق 1376تا آبان  1375مانند. ولی برای بازه زمانی فروردین ای و ساالنه( بدون تغییر باقی مینقطه

بنابراین نرخ تورم دو سال پایه هم متفاوت خواهد بود و انتظار  .های متفاوت( وجود داردپایه متفاوت )سبد کاالها و وزن

تر هم اشاره شد دلیل این موضوع بیش برآوردی شاخص )همانطور که پیش رود که نرخ تورم سال پایه جدید کاهش یابدمی

 . باشد(قیمت السپیرز می

طرح هزینه و شهری و روستایی خانوار نمونه   38111ها )حدود به وزناسبا توجه به حجم زیاد نمونه جهت مح

فروشی و خانوارها( در های خردهمت از کارگاهیمظنه ق 421111های قیمت )حدود درآمد خانوار( و همچنین مظنه

توسط آمارگیران  آوری قیمتعلمی نمونه گیری و جمع هایاز روش شود(، و با استفادهآوری میهر ماه جمع

و  سبه مربوط به تورم در کمترین سطح ممکن بودهمقدار خطای محا ها،در استان کارآزموده و محلی و مستقر

 نرخ تورم از اعتماد بسیار باالیی برخوردار است.

 

 دهای مسکونی و موضوع مسکن در شاخص:چگونگی محاسبه اجاره بهای واح .25

 -2دهای مسکونی اجاری، حوا اجاره -1باشد که عمدتا مربوط به سه قسمت: درصد می 3111سهم بخش مسکن در شاخص 

 باشد.هزینه تعمیر و نگهداری واحد مسکونی شخصی می -3و  ملکیهای خانه اجارهارزش 

آید واحدهای مسکونی بدست می دهاحوااین  اجاره بهااز بررسی آماری  مسکونی استیجاری واحدها اجاره بهایتغییرات قیمت 

ایی باشد. از آنجو از طرف دیگر یک کاالی مصرفی میشود گذاری محسوب میمالک نشین از طرفی برای خانوارها یک سرمایه

بایست در این شاخص منظور گردد )بلکه خرید و مصرف کاالها گذاری چه در مسکن و چه در هر زمینه دیگر نمیکه سرمایه

استفاده  «1اجاره احتسابی»باشد(. جهت پوشش وزن بخش مصرفی از واحدهای مسکونی مالک نشین از روش می مورد نظر

شود. بدین ترتیب که در بررسی هزینه خانوار از خانوارهای ملک نشین )ساکن در واحدهای مسکونی شخصی( سوال می

های باشد )با توجه به متوسط اجاره بهای خانهمیزان میها چه شود که اگر بخواهید خانه خود را اجاره دهید، اجاره آنمی

که با این روش برآوردی از بخش آید واحدهای مسکونی شخصی بدست میمشابه( بدین ترتیب برآوردی از اجاره بهای 

ای هدها از تغییرات قیمت واحدحآید. برای نشان دادن تغییرات قیمت این وامصرفی واحدهای مسکونی مالک نشین بدست می

 شود.مسکونی اجاری استفاده می

  

                                                           
1  Imputed Rent 
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 ها با محاسبات رسمی تورم از افزایش هزینه زندگی و قیمت عمومیادراك ج( دالیل تفاوت 

 مناطق و همه نرخ تورم افزایش نسبی قیمت تمامی کاالها و خدمات مصرفی در تمام شاخص میانگین است: ،تورم. 26

  .ال یا خدمت خاص در منطقه ای خاصنه رشد قیمت کاهای درآمدی و در واقع کل کشور است، دهک

اطالعات قیمت از منابع اطالع مختلف در سراسر کشور  ،جهت محاسبه شاخص قیمت و تورم برای هر قلممرکز آمار ایران 

به عنوان مثال برای قلم برنج در دو نوع داخلی و خارجی دامنه . دهدجمع آوری و در محاسبات مورد استفاده قرار می

که در محاسبه متوسط قیمت برنج برای  (97سال  تیرگیری )در قیمت باشدریال می 181111تا  71111قیمت از 

گیرد اما در محاسبه شاخص قیمت با توجه به وزن برنج در سبد خانوار هر نوع به تفکیک مورد استفاده قرار می

  .شودلحاظ می

و یا  زند، تخمین میاستکه تعداد محدودی  کاالها و خدمات مصرفی شخصی خودمعموال هر فردی تورم را بر اساس 

از تورم همان  کند، بلکه برداشت فردهای ثابت مانده و یا کاهش یافته را در محاسبات خود لحاظ نمیحتی معموال قیمت

که مرکز در حالیباشد. به منزله تورم می بیشترین افزایش قیمتو یا حتی بدتر از آن تلقی  برخی اقالمافزایش قیمت 

یک نماگر میانگین است به عبارت  تورم نماید.محاسبه می قلم کاال و خدمت 475اطالعات آمار ایران تورم را بر اساس 

بوده که ( typical)نوعی الگوی مصرف یک خانوار بر اساسدیگر تغییرات میانگین قیمت طیف زیادی از کاالها و خدمات 

 .استتورم اعالم شده نرخ ، بیشتر یا کمتر از ی مصرفی متفاوت از متوسط جامعهدارای الگو یخانوارها برای

در واقع شاخص قیمت مصرف کننده  و تورم یک میانگین وزنی است:مصرف کننده و نرخ تورم شاخص قیمت . 27

ضعیف و شدید قیمت در بازارهای سراسر کشور را تبدیل به یک عدد به صورت متوسط یا میانگین  انبوهی از نوسانات واقعی

را وزن و ضریب اهمیت کاالها و خدمات معموال افراد در تخمین تورم ذهنی خود نماید. موزون کل تغییرات قیمت می

وزن یا ضریب  نمایدولی مرکز آمار ایران کاالها و خدمات را بر اساس وزنشان در محاسبات وارد می ،دهندمدنظر قرار نمی

به عنوان مثال  .باشدکل هزینه خانواری می متوسطهر یک از کاالها و خدمات، نسبت متوسط هزینه آن قلم به 

شود باشد که باعث میدرصد می 212 ن ناندرصد و وز 211 درصد، وزن بنزین 217درصد، وزن گوشت قرمز  3111وزن مسکن 

 تغییرات قیمت هر یک، تأثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.

گیری شود و چنانچه نتیجهشایان ذکر است هر ساله برآوردی از ضرایب اهمیت کاالها و خدمت مشمول شاخص محاسبه می

 گیرد.تجدید نظر در ضرایب اهمیت انجام می ،داری داردشود که ضرایب اهمیت اقالم شاخص با سال پایه تفاوت معنی 

ها در یک یا چند ماه باره قیمتهایی که با افزایش یکدر زمان :ها استایش مداوم سطح عمومی قیمتزاف ،تورم. 28

نرخ تورم ساالنه )نرخ تورم( تغییرات مورد انتظار مردم را نشان نخواهد داد و باورپذیری شویم، محدود مواجه می
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دلیل این موضوع این است که در فرمول محاسبه نرخ تورم که در زیر مشاهده  گیرد.ثیر قرار میأآن به شدت تحت ت

 ماه منتهی به ماه مورد نظر، دخالت دارند.  24برای  CPIعدد  24شود می

= (
𝐶𝑃𝐼𝑡+𝐶𝑃𝐼𝑡−1+𝐶𝑃𝐼𝑡−2+⋯   𝐶𝑃𝐼𝑡−11

𝐶𝑃𝐼𝑡−12+𝐶𝑃𝐼𝑡−13+𝐶𝑃𝐼𝑡−14+⋯  𝐶𝑃𝐼𝑡−23
−  iماه ( در  ساالنهماهه )12میانگین  نرخ تورم111×(1

گذرد تغییر باره قیمت اقالم )مثل خودرو، اجاره مسکن، طال و ...( که مدت کوتاهی از وقوع آن میافزایش یکو 

ورم تکند. در زمانی که تغییرات قیمت اندك بوده و دارای نوسان نباشد، عدد تورم ساالنه ایجاد نمیر زیادی د

 بیشتری در حال سرعتها با تفاوت اندکی خواهد داشت ولی زمانی که قیمتاز تورم مردم  محاسباتی با احساس

کند. به عبارت دیگر در دا میافزایش است، احساس مردم از تورم با نرخ تورم محاسباتی تفاوت بسیاری پی

ناگهانی و شدید در قیمت سکه، طال،  مواجه هستیم )افزایش قیمتقیمت  های ناگهانیجهشهایی که با زمان

  گیرد.(، باورپذیری تورم متوسط مورد تردید قرار میخودرو، ارز و ...

 :1397های تورم تیر ماه های تورم در ایران و مقایسه آن با نرخ. روند بلند مدت انواع نرخ29

سال دوم مفید خواهد بود،  6ساله اول و  6مقایسه سه نوع نرخ تورم با معدل نمرات یک دانش آموز در طول دوران تحصیلی 

  مفهوم و کاربرد خاص خود را دارد. و بدیهی است که هر محاسبه و معدلی

مانند قیمت هر یک از  هر یک از این تک درسها نمراتهر درس مانند یک کاال یا خدمت موجود در سبد مصرفی است. 

 ماهانه است CPIاقالم سبد مصرفی هستند و معدل هر سال این دانش آموز مانند شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی یا 

باشند، به این ترتیب همواره ماهه می 12های  CPIساله این دانش آموز مانند متوسط  6های دوره تحصیلی و میانگین معدل

سوال مطرح است و هر یک از آنها هدف و کاربرد خاص خود را  3راجع به دانش آموزی که در سال آخر تحصیل می باشد 

 گانه تورم با مفاهیم و کاربردهای متفاوت آنها(  3دارند و نمی توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد. )ترکیب انواع 

 ساله دوره قبل چقدر تغییر  6ساله دوره دوم نسبت به  6و معدل  ؟ساله چقدر است 12حصیل معدل کل دوران ت

 کرده است؟

 و نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده  ؟معدل هر سال تحصیلی و خصوصاً سال آخر این دانش آموز چقدر است

 ماهانه(تورم است؟ )شبیه تورم سالیانه نقطه به نقطه و 

 ن دانش آموز چند است )شبیه متوسط قیمت و شاخص قیمت تک تک اقالم سبد مصرفی( نمرات تک تک دروس ای

 و در هر درس چه روندی طی شده است؟

بار بر هر سال تحصیلی و یک بار بر تک تک درس ها در یک سال  بار بر کل سنوات تحصیل و یک به عبارت دیگر یک

ساالنه بسیار باال و خوب در سال به خصوصی معدلی متفاوت با تحصیلی متمرکز می شویم و چه بسا دانش آموزی با معدل 

 درس خاصیساله تحصیالتش داشته باشد و چه بسا این دانش آموز با معدل عالی در دوران تحصیل و یا سال خاص در  12

ا معیار یباید هر سه وجه )بعد(  ،نمرات خوبی کسب نکند. بدیهی است برای تحلیل جامع وضعیت تحصیلی این دانش آموز
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یا شاخص ارزیابی )طول دوران تحصیل، تک سالها و هر یک از تک درسی ها( را با هم در نظر بگیریم، اگر چه هر یک از آنها 

 کاربرد خاص خود را دارند و با هم ارتباط دارند.

نوع تورم و همچنین  3اتفاق می افتند همین است که این آن که در زمینه تحلیل تورم و ادراک  مباحثییکی از مهمترین 

د و توجه شونمی د مصرفی به جای یکدیگر استفاده شده و باعث تفسیر اشتباهشاخص و متوسط قیمت هر یک از اقالم سب

 به این تفکیک و مفاهیم و کاربرد خاص هر یک از آنها برای تحلیل صحیح الزامی است.

ریح اجزاء متشکله هر شاخص و تفسیر صحیح آنها می باشند های با کیفیت و تجمیع آنها، تشمراکز آمار مسئول تولید داده

مدل های پیش بینی و  هاها، اقدامات اصالحی در بازارها، علل نوسانات قیمتیزیرها، برنامهاریگذ، سیاستی همانندمباحثو 

مسئول این امور ریزی اری و برنامهگذاست و دستگاهها و نهادهای سیاستاقتصاد سنجی خارج از وظایف مراکز آماری 

 باشند.می

فوق  و پزشکان متخصص و آزمایشگاه تشخیص طبیهای حاکمیتی مانند نسبت ها و دستگاهنسبت مرکز آمار به این نهاد

نمایند و نسخه نویسی و گیری و در حد همان متخصصان آزمایشگاه اظهار نظر میتخصص است. مراکز آمار پس از نمونه

 متخصص است.تجویز بر عهده پزشکان 

 .  کاربرد انواع نرخ تورم و متوسط قیمت اقالم:31

این شاخص که به همراه نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، ضریب جینی،  ماهه )متوسط سالیانه(: 12نرخ تورم میانگین 

قتصادی ل کالن ارهای تحلیل روند و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و تحلیدستمزدها و نرخ ارز مهمترین متغینرخ تغییرات 

اران و برنامه ریزان سیاست های پولی و مالی کشور است روند کلی متوسط تغییرات تفاده اقتصاددانان، سیاست گذمورد اس

دهد و یکی از ابزارهای اصلی انجام محاسبات ملی به قیمت ثابت و تبدیل دستمزدها و قراردادها طی زمان را نشان میقیمت 

 ن اقتصاد رفاه خانوارها به صورت کلی است.های کالو تجزیه و تحلیل

نوسانات قیمت در هر ماه از سال نسبت به مدت مشابه سال قبل است و در واقع نوسانات  نرخ تورم نقطه به نقطه سالیانه:

)زیرگروه( و یا هر قلم از سبد را نشان  ساالنه در قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سطح کل سبد مصرفی یا هر زیرسبد

 دهد.ریزی و مدیریت ساالنه و یا نوسان یک ساله بازارها را نشان میداده و داده های الزم برای برنامه

است و نوسانات یک ماه اخیر را به وضوح نشان  ماهانههای کوتاه مدت معطوف به نوسانات تصمیم گیری نرخ تورم ماهانه:

 کاربرد دارد. دهد و برای اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی کوتاه مدتمی

برابر میانگین  9سال اخیر بی سابقه بوده است و بیش از  5در  1379در ماه تیر سال درصد  414با تورم ماهانه به عنوان مثال 

این در حالی است که نرخ  آیدعدد بسیار باالیی برای تورم ماهانه به حساب میهای ماهانه سال قبل است که تورم

 درصد رسید.  319واحد نسبت به ماه قبل تغییر کرد و به عدد  115فقط  79تورم ساالنه در تیر ماه 
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همان اعداد و ارقام واقعی بازار در هر ماه است که توسط آمارگیران  رشد متوسط قیمت یا شاخص هر یک از اقالم سبد:

 ریزی در مورد تک تک اقالم سبد کاربرد دارد.و برنامه گذاریجرب جمع آوری شده و برای سیاستم

شود فقط و فقط همین قیمت اقالم نکته بسیار مهم این است که آنچه در بازار عمال توسط مردم و آمارگیران مشاهده می

ز کل قیمت اسبد )نه کل سبد( است که باز هم برای رسیدن به میانگین کشوری یا استانی عمال عدد محاسبه شده میانگینی 

های عملی و واقعی در سراسر کشور است که دامنه تغییرات خاص خود را دارد و ممکن است این متوسط با مشاهده و 

به شرح جدول  79 ز اقالم در تیر ماهقیمت متوسط و دامنه تغییرات برخی ا .احساس و ادراک هر یک از مردم متفاوت باشد

 باشد. به عنوانست که این اطالع متوسط قیمت قلم در تمام منابع اطالع کشور میالزم به ذکر ا ارائه شده است. 6شماره 

آوری شد اطالع قیمت از منابع اطالع سراسر کشور جمع 1111برای کاالی ماست پاستوریزه حدود  1379مثال در تیر ماه 

شود قیمت ماست برای تمامی همانطور که در نمودار مشاهده می نشان داده شده است. 4که نمودار پراکندگی آن در نمودار 

باشد. برای محاسبه متوسط قیمت ماست برای کل ریال در نوسان می 31111ریال تا حدود  21111نقاط کشور از حدود 

ست رسیم. این در حالی که برای محاسبه شاخص قیمت قلم ماریال می 41196کشور بر اساس تعداد هر مظنه به عدد 

ایست با بشود که البته در محاسبه شاخص قیمت گروه لبنیات میتغییرات هر مظنه نسبت به ماه گذشته در نظر گرفته می

 وزن هزینه ماست در سبد کل هزینه خانوار لحاظ شود.

 شوند وسبه میهای باالتر از سطح قلم در بازار نمود خارجی ندارند و فقط با تجمیع قیمت اقالم و وزن های آنها محاشاخص

به صورت میانگین هستند )اعدادی که شاید با مشاهده واقعی محدود مردم در مناطق و نواحی خاص تفاوت زیاد دارند و 

 ها و معدل ها و در همه موارد کاربرد آنها است(.این خاصیت میانگین البته طبیعتا به راحتی قابل باور نیستند 

 (1379سطح منابع اطالع )تیر : پراکندگی قیمت ماست در 4مودار ن
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 )ریال(                                                                                                                در یک سال اخیرمتوسط قیمت اقالم ضروری سبد خانوار  -6 جدول شماره

 واحد مبادله خدمتنام کاال یا 
1396 1397 

 تیرماه حداقل تیرماه حداکثر  تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

 113333 162142 137431 139662 136659 135639 135774 134626 134317 134426 133523 133416 134651 یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک

 91373 115631 99132 96193 96652 94212 91355 65139 62334 53361 59461 59225 56551 یک کیلوگرم درجه یکبرنج خارجی 

 373333 562716 474359 435456 449169 422371 411763 419161 416129 419543 419196 416773 412314 یک کیلوگرم گوشت گوسفند

 341333 467354 431733 424612 415413 375293 371552 339155 336361 335653 333991 331511 394125 یک کیلوگرم گوشت گاویاگوساله

 91259 33437 96351 93771 93356 32426 96376 94623 92325 93933 67634 91161 97546 یک کیلوگرم مرغ ماشینی

 24536 32153 27122 23311 23522 23295 23241 23224 23161 29543 29364 29116 26797 یک لیتر شیرپاستوریزه

 33727 52973 41196 41446 37574 37239 37143 33733 33657 33147 39653 36715 39176 یک کیلوگرم ماست پاستوریزه

 51139 93313 61494 61116 57667 57636 57226 57334 57236 53431 59915 59671 59976 گرم 511 پنیرایرانی پاستوریزه

 64734 73244 32194 36237 33175 31791 71337 31613 31416 91719 66396 59327 61331 کیلوگرمیک  تخم مرغ ماشینی

 23212 44313 33393 35777 34144 33334 33933 33553 33412 32723 32232 31431 31223 گرم 111 کره پاستوریزه )کره حیوانی(

 51611 63619 59711 55369 54459 53773 53733 53359 53327 53353 53495 53344 53536 گرم 911 روغن مایع

 69714 31424 91632 95121 91121 66115 65111 62436 56132 47555 46413 42955 42313 یک کیلوگرم موز

 34171 99511 55327 54649 43311 33917 39567 39612 39323 39633 35632 36939 33625 یک کیلوگرم سیب درختی زرد

 51111 111251 93753 61157 45353 36215 33533 33536 33399 35795 37259 47295 51731 یک کیلوگرم داخلپرتقال محصول 

 23951 41593 35645 23233 25693 23222 26573 23414 31173 31947 26323 21697 17315 یک کیلوگرم خیار

 13313 23414 23351 22192 17455 21923 17161 22916 26533 34752 26343 19393 16735 یک کیلوگرم گوجه فرنگی

 13276 21432 16224 16916 19161 13421 13193 19977 19313 19319 19144 16913 16453 یک کیلوگرم سیب زمینی

 13666 22913 19291 19533 13196 17313 22473 25433 22149 23131 21311 21713 21747 یک کیلوگرم پیاز

 111211 133579 122171 121323 117443 117177 117745 121511 121215 121241 117391 121116 117999 یک کیلوگرم لوبیاچیتی

 63331 111937 31331 31411 97937 31496 31917 31312 32373 32727 32379 32333 33211 یک کیلوگرم عدس

 36999 51417 42621 42134 41413 41132 41121 41311 41919 41393 41496 41425 41456 یک کیلوگرم قند

 31935 37153 34512 33395 33392 32335 32349 32992 32319 32633 32615 32413 32631 یک کیلوگرم شکر

 47213 99425 64137 61632 57327 53139 59973 56619 55729 54523 53393 52414 51562 یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی

 213951 295991 247632 237349 223373 217596 215356 212359 213339 219644 216423 216139 215216 گرم 511 چای خارجی بسته ای
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 توجه به سطوح محاسبه تورم  .31

های مختلفی که در آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران وجود دارد نیز مورد برای درک بیشتر تورم الزم است تفکیک

 ها توضیح داده شده است.گیرد که در زیر برخی از این تفکیکقرار میتوجه 

 های شاخصنرخ تورم در زیرگروه •

کاالها و خدمات است، نه افزایش نسبی قیمت  از میانگین افزایش نسبی قیمت تمامیدر واقع تورم برآورد قابل اعتمادی 

دوره اتفاق افتاده باشد نظیر افزایش قیمت طال یا چنانچه افزایش قیمت یک کاالی خاص در یک تک تک اقالم سبد، 

تواند نمایانگر تورم در دوره مورد نظر های مربوط به این اقالم میهای، بررسی اعداد شاخص در زیرگروتجهیزات رایانه

 1397ماه سال  تیردرصد در  206ها برابر ها و آشامیدنینرخ تورم ماهانه در گروه خوراکی طور مثال،ه باشد. ب

افکار عمومی عدد تورم را به منزله  گاهی درصد است. 404که این رقم برای شاخص کل برابر حالی باشد درمی

بات را های بازار، محاسکنند و با مقایسه آن با واقعیتبرآورد یکسان افزایش نسبی قیمت کلیه کاالها و خدمات تلقی می

به  د وباشمی (با هر میزان)متشکل از اجزایی با نوسانات  ،میانگین یامعدل  که هر عدد متوسط، کنند، در حالیباور نمی

 هیچ وجه معدل اعداد برابر تک تک اعداد نیست.

 روستایی_تورم در مناطق شهری •

تورم  هایبا توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در مناطق شهری و روستایی که پیشتر توضیح داده شد، تفاوت در نرخ

 604برابر  شهریدر مناطق  مسکننرخ تورم ماهانه در گروه  طور مثال،ه ب باشد.قابل توضیح می ،هابا توجه به سهم

که، نرخ تورم ماهانه کل برای حالی باشد. درمی 1397ماه سال  تیردرصد در  301 روستاییدرصد و مناطق 

 شهریمناطق  گروه مسکن در یب اهمیتمقایسه ضردرصد است.  406درصد و مناطق شهری  302مناطق روستایی 

تاثیر  اجاره بهاءافزایش قیمت دهد ( نشان می13139) روستاییمناطق  این گروه در ( در برابر ضریب اهمیت34111)

 اند. ها با تورم ماهانه بیشتری مواجه شدهداشته و آن شهری هایبیشتری بر خانوار
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 هاتورم به تفکیک استان •

تورم برآورد قابل اعتماد از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت کاال و خدمات مصرفی است که به تفکیک مناطق 

شود. با توجه به تفاوت الگوی مصرف خانوارها شهری و روستایی و حتی تفاوت الگوی جغرافیایی نیز محاسبه و منتشر می

با توجه به تفاوت ضرایب لف و شهرها و روستاها متفاوت است. های مختاین عدد در استانهای مختلف مصرف در استان

نه تورم ماهاطور مثال، نرخ ه باشد. بها قابل توضیح میهای تورم با توجه به سهمها، تفاوت در نرخاهمیت اقالم در استان

ضرایب باشد. می 1397ماه سال  درصد در تیر 706برای استان تهران و  درصد 107برابر  گلستاندر استان 

افزایش اجاره  دهدباشد و نشان میمی( 44147)و برای استان تهران ( 23149) گلستاناستان برای  مسکناهمیت گروه 

 916) انده شدهمواج گلستاننسبت به استان ها با تورم ماهانه بیشتری داشته و آن تهرانتورم استان ثیر بیشتری بر أت بهاء

 . درصد( 119درصد در مقابل 

درصد و نرخ تورم استان  1106برابر  1397ماه سال  تیرنرخ تورم سال استان کرمانشاه در از طرفی دیگر 

ها یا همان نرخ تورم کل کشور برابر که، میانگین تورم سال استان صورتی در .درصد است 603کهگیلویه و بویر احمد 

 است.بوده  1379ماه  تیردرصد در  319

 ها نرخ تورم به تفکیک دهک •

م با های تورهای مختلف هزینه که پیشتر توضیح داده شد، تفاوت در نرخبا توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در دهک

درصد  804نرخ تورم سال در دهک اول برابر  طور مثال،ه باشد. بقابل توضیح می ی مختلف دهک هاهاتوجه به سهم

 809 تمشدهک هاین درحالی است که نرخ تورم باشد. می 1397ماه سال  تیردرصد در  808و دهک دهم 

  ماه بر طبقات میانی بیشتر بوده است. تیردرصد است. یعنی فشار تورم در 

ی افراد هرنوع گران معموال: )درصد افزایش قیمت های پایین یا باال( و تورم ها( )سطح باالی قیمت تفاوت گرانی. 32

رعت سافزایش  به معنایتورم  افزایش کهگیرند در حالیافزایش نرخ تورم در نظر میها را به معنی قیمت و سطح باالی

و مقایسه قیمت آن کاال در ها گران بودن به درآمد افراد و توان اقتصادی آن طرفی، از .هاستقیمتکلیه افزایش 

د اهش قیمت داشته باشبه طور مثال یک خودرو لوکس حتی اگر نسبت به سال گذشته کوابسته است. سایر کشورها 

  شود.( باز هم از نظر عام یک کاالی گران محسوب می خودرو لوکس )کاهش تورم

همانطور که پایین بودن تورم به معنی پایین بودن سطح . نیستها به معنای باال بودن تورم باال بودن سطح قیمت

شوند به طوری که تورم به صورت درصد ارزیابی می. این دو از جنس متفاوت بوده و با واحدهای متفاوتی ها نیستقیمت

شود و واحد گیری میها بر حسب واحد پول اندازهشود و مبنای مقایسه آن عدد صفر است. در حالی که سطح قیمتبیان می

 31111تومان و در مناطق خاصی از تهران  2111شگاه مردانه در یک روستا مثال اگر هزینه خدمات آرای آن ریال است.
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 51تومان افزایش قیمت یابند، در مورد اولی با قیمت پایین شاهد رشد نسبی قیمت )تورم(  1111تومان باشد و هردو 

برابر اولی است، حال ممکن است  11درصد خواهد بود، اگرچه سطح قیمت دومی  3درصدی و برای دومی عدد متناظر 

ها به معنای باال بودن تورم سطح باالی قیمت اصال چنین نیست و که برابر اولی بدانند در حالی 11برخی تورم دومی را 

  نیست.

در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار ایران تغییرات قیمت که  شرط ثبات کیفیت کاال و خدمت و ثبات واحد آماری:  . 33

ود و شدر نظر گرفته نمی ...( به عنوان افزایش قیمت ناشی از تغییر مشخصات کاالست )مانند تغییر کیفیت، وزن، مارک و

ری گیشود در هر مظنه قیمت، مشخصات خاص قلم تعریف شود و در هردوره از قلمی با همان مشخصات ثابت قیمتسعی می

نوع تغییرات  هردر ذهن افراد جامعه  گاهاً ولی .ها نشان داده شودافزایش واقعی قیمتدر محاسبه تورم تنها تا شود 

 شود.به عنوان تورم در نظر گرفته می کاال مشخصاتدر به دلیل تغییر از جمله تغییر قیمت  ،قیمت

معموال مردم در محاسبات ذهنی خود به اقالمی که اخیرا  معموال مردم احساس نامتقارنی نسبت به تورم دارند: . 34

هند. داند، وزن بیشتری مییا کاهش داشته ها ثابت مانده واقالمی که قیمت آناند نسبت به افزایش قیمت شدیدی داشته

وزن همه اقالم مستقل از نوسانات قیمت )افزایش یا کاهش( در طول زمان ثابت و در حالیکه در محاسبات رسمی، 

 ماند.بدون تغییر می

 در هر ماه با چهار دسته از اقالم مواجه هستیم:

 اند.تورم میانگین داشتهکاالها یا خدماتی که درصد تغییرات قیمت بیشتر از  -1

 اند.کاالها یا خدماتی که درصد تغییرات قیمت کمتر از تورم میانگین داشته -2

 (79 تیر ماهاند )مثل نان یا بنزین در کاالها یا خدماتی که تغییر قیمتی نداشته -3

 اند.کاالها یا خدماتی که با درصد تغییر قیمت منفی مواجه شده -4

قلم کاال و خدمت( یا به عبارت  495، میانگینی از درصد تغییرات قیمت همه کاالها و خدمات )هدر مانرخ تورم میانگین 

 باشد.گروه فوق می 4ت ن درصد تغییر قیمت کاالها و خدمامیانگیدیگر 

 

یکی از کاربردهای نرخ تورم سنجش  (:CPI)قیمت مصرف کنندهو شاخص  1(COLI) تفاوت شاخص هزینه زندگی . 35

ییرات هزینه تغسپس یک سطح زندگی استاندارد مشخص می شود و ابتدا باشد. به این ترتیب که تغییرات هزینه زندگی می

آن در طول زمان اندازه گیری می شود. اما در واقعیت استاندارد زندگی جامعه در طول زمان ثابت نیست و متوسط کیفیت 

                                                           
1 Cost of living index 
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یابد. این نوع افزایش هزینه زندگی باشد بنابراین هزینه زندگی هم افزایش میزندگی جامعه در طول زمان در حال افزایش می

گونه است که تورم به معنای افزایش هزینه یک سطح شود ولی واقعیت ایناز دید مردم به عنوان تورم در نظر گرفته می

ت ی، به عبارت دیگر با افزایش کیفیباشد، نه افزایش کیفیت یا استاندارد زندگاستاندارد و ثابت زندگی در طول زمان می

باید مستقیما به عنوان تورم حساب کرد، چون در واقع کاالها ها را نافزایش قیمت هکاالها و خدمات و استاندارد زندگی، هم

 اند که قاعدتا قیمت باالتری هم باید داشته باشند.و خدمات متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته

تواند به طور دقیق تغییرات در شاخص هزینه زندگی است ولی لزوما نمی اگرچه برآوردی از از طرف دیگر، شاخص تورم

ها )نظیر ها و بیمههای خانوار از جمله مالیاتزیرا در شاخص هزینه زندگی، کل هزینه .هزینه زندگی خانوارها را نشان دهد

 فروشی وابستههای خردههایی که به قیمتهایی نظیر مالیاتهزینه شود، در حالی کهبیمه عمر( نیز در محاسبات آورده می

محاسبه شاخص هزینه زندگی وقتی مقدار مصرف و نوع کاالها شوند. همچنین در وارد نمی CPIنیستند در شاخص 

 CPIدر محاسبات منظور گردد در حالی که در شاخص  بایستکند، این تغییرات میو خدمات مصرفی تغییر می

شده و تا سال پایه بعدی ثابت در سال پایه تعیین  )شاخص تورم(، تغییرات در یک سبد که اقالم و ضرایب آن

 گیرد.، مورد نظر قرار میاست

مطابق استانداردهای جهانی، تغییر ، اثر مستقیمی روی تورم ندارد: ایهای سرمایهتغییرات قیمت دارایی. 36

در محاسبه نرخ تورم های غیر قانونی های ناشی از فعالیتو هزینه 1گذاریسرمایهو ای های سرمایهقیمت دارایی

 شود. در محاسبات تورم آورده نمیقیمت زمین، قیمت مسکن، سکه طال و ...  شود. برای مثال تغییروارد نمی

های زندگی ینه، نه کل هزتورم درصد تغییر قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار در یک دوره معین است زیرا

 .گذاریو تولید و سرمایه

ها بها )برای خانوارهایی که دارای مسکن شخصی هستند، معادل ارزش جاری مسکن آن الزم به ذکر است که تغییر اجاره

د، گرددر محاسبه تورم لحاظ میرا با وزن متناسب خود زیور آالت و تغییر قیمت طال به عنوان  شود(در محاسبات آورده می

ای نظیر امالک و طال و ... های سرمایهگذاری و افزایش قیمت داراییهای سرمایهحالیکه مردم عموما کل افزایش هزینه در

 گذارند.را به حساب افزایش تورم می

شاخص  باشد:شین مینرخ تورم تمام خانوارهای اجاره نمتوسط  ،نرخ تورم اجاره بهای واحدهای مسکونی. 37

هدف از این طرح محاسبه تورم یکی با توجه به اینکه  شود.محاسبه میقیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی برای کل کشور 

های مورد استفاده شود. تعداد کل نمونهبنابراین تنها به خانوارهای اجاره نشین مراجعه می استاز اقالم مصرفی سبد خانوار 

واحدهای مسکونی مورد مراجعه ثابت است به صورتی که در هر دوره  باشد.میدر هر ماه خانوار  6111در کل کشور حدود 

در صورت شود. هر واحد مسکونی با قیمت دوره قبل همان واحد مسکونی )ثبات مشخصات خاص( سنجیده میاجاره قیمت 

                                                           
1 Capital assets and investment 
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هر دوره تمامی ملکی، این واحد توسط واحدهای استیجاری دیگر جایگزین شده و تغییر وضعیت واحد از استیجاری به 

هایی که مهلت قراردادشان باقی است( در محاسبه هایی که قرارداد جدید دارند و چه آنخانوارهای نمونه )چه آن

قبلی خود را تمدید  شوند لذا برای خانوارهایی که در دوره آمارگیری قرارداد جدید بسته و یا قراردادمنظور می

ست ا برجا ها تمدید نشده یا مهلت آن پاباشیم و برای خانوارهایی که قرارداد آناند شاهد تغییر قیمت مینموده

آید. به دست می خانوار گروهگیری از هر دو باشیم و متوسط شاخص اجاره بها با متوسطشاهد ثبات قیمت می

کمتر از افزایش اجاره بهای )متوسط افزایش نسبی هزینه اجاره برای همه خانوارها( لذا تورم اجاره بها 

البته مرکز آمار ایران هر دو این  .خواهد بوداند( )بخشی از خانوارها که قرارداد جدید بستهقراردادهای جدید 

 کند.آمار را تولید و برای استفاده عموم بر روی سایت خود منتشر می

در وضعیت کنونی جهان و با وابستگی اقتصادها به یکدیگر، وضعیت تراز : نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورمتاثیر . 38

جاری، قیمت تها در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مورد توجه دولتهاست. به طوری که وضعیت تراز پرداخت

داخلی در هنگام افزایش قیمت ارز است. نرخ ارز محصوالت وارداتی و حجم واردات از عوامل اصلی در افزایش قیمت های 

های وارداتی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به های داخلی را از طریق تغییر در قیمت کاالهای نهایی یا نهادهتواند قیمتمی

و خدمات داخلی های وارداتی در تولید کاالها ، قیمت محصوالت وارداتی و در نتیجه هزینه نهادهه با افزایش نرخ ارزاینک

 .تواند یکی از عوامل ایجاد تورم داخلی باشدیابد، افزایش قیمت واردات به واسطه افزایش نرخ ارز میافزایش می

های خارجی که شامل تواند نسبت به تکانههای داخلی نمیاقتصاد ایران هم مرتبط با اقتصاد جهانی است و سطح قیمت

 دراما واقعیت آن است که  های واردات است، مصون بماند.کاهش نرخ ارز و تغییر قیمتهای قیمت نفت، افزایش یا نوسان

اخص ش، قیمت ارزافزایش هر میزان به  کهتصور  این بر تورم دارد. کمتریتغییرات نرخ ارز در ایران اثر کوتاه مدت 

ال در س مرکز آمار ایرانمطابق آمار  .باشدیابد؛ در کوتاه مدت صحیح نمیها نیز باید به همان میزان افزایش قیمت

. است ریالمیلیارد  16،719،197تولید ناخالص داخلی ایران معادل  و میزان ریالمیلیارد  2،471،579میزان واردات  1376

ناخالص داخلی بوده است. بنابراین اگر فرض کنیم تمام واردات با ارز  تولیددرصد  1419به عبارت دیگر میزان واردات تنها 

درصدی  111فرض کنیم همه واردات را کاالهای مصرفی تشکیل دهند در این صورت افزایش هم آزاد انجام شده باشد و باز 

ین در حالی است ا شد.آن هم پس از یک سال خواهد  و هاشاخص قیمتدر واحد درصدی  1419قیمت ارز باعث افزایش 

در زمان های کوتاه مدت ممکن که  باشد و با ارز آزاد خریداری شدهاز واردات شامل کاالهای مصرفی می که تنها بخشی

ای هو سایر واردات که شامل کاالهای اولیه مورد نیاز بخش کننده داشته باشنداست افزایش محدودی بر تورم مصرف

دیدتر شکننده به صورت میان مدت و بلندمدت تاثیر گذاشته و تاثیر آن بر تورم مصرف تولیدی است که بر قیمت تولیدکننده

رض با فخواهد بود و میزان افزایش تورم هم بستگی به وزن این اقالم در سبد مصرف خانوار داشته و این گونه نیست که 

به عبارت دیگر زمانی که افزایش نرخ ارز  ،نرخ تورم هم به همان نسبت افزایش یابدقیمت ارز آزاد در درصدی  111افزایش 

 های تولید موجب افزایششود و یا با تشدید انتظارات تورمی و یا افزایش قیمت نهادهموجب افزایش قیمت ریالی واردات می
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 گردد ولی صرف افزایش نرخ ارز مستقیما در محاسبات تورماعمال میقیمت دیگر اقالم مصرفی می شود، در محاسبات تورم 

الزم به ذکر است یکی  نمایند.که مردم عموما همه افزایش نرخ ارز را به عنوان افزایش تورم تلقی می شود در حالیوارد نمی

نوسانات نرخ ارز می باشد گروه کاالهای بادوام مانند لوازم خانگی، خودرو از گروههای کاالیی که به مقدار زیادی تحت تاثیر 

بیشترین نرخ درصد( و  515تورم ماهانه بیشتر از میانگین کل ) 1379باشد که در نتایج تیر ماه تجهیزات کامپیوتر و ... می

 باشد.درصد( را دارا می 2119)ای تورم نقطه

 مقایسه تورم با سایر کشورها:. 39

ر د شودکمی تلقی نمی تورمی جهان و منطقه بسیار باالست و برای کشور در مقایسه با کشورهانرخ تورم اعالم شده 

 نشان داده شده است. 1371ای نرخ تورم برای ایران و چند کشور از سال نمودار زیر روند مقایسه
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 د( نتایج:

ود وج رسمی در همه کشورها. ادراک متفاوت غیر متخصصان از افزایش نسبی هزینه زندگی و رشد قیمت ها با نرخ تورم 41

دار معنی مستلزم ارتقای و کاهش این شکاف ودشهای تورم فزاینده و پر نوسان این شکاف تشدید میدر دورهدارد و 

 های آماری است.فرهنگ و سواد آماری و شفافیت مناسب در ارائه و تحلیل شاخص

باشد یمرتبط با سبد مصرفی خاص خودشان های مر افزایش هزینه زندگی و رشد قیمت.  ادراک غیر متخصصان مبتنی ب41

مبتنی بر محاسبه متوسط رشد هزینه مصرفی و رشد قیمت سبد کاالها و خدمات مصرفی  حالی که محاسبات رسمی تورم در

توان و به هیچ عنوان نمیمردم است  های همه اقالم مصرفی تمامقیمت ت و در واقع میانگین موزون افزایشهمه مردم اس

نشان دهد چون  هاه شرایط متفاوت آنکه ادراک واقعی همه مردم را با هم هیچ تک عددی را برای کل کشور محاسبه کرد

ها با استقراء ناقص و تعمیم ناروا گیریگونه نتیجه هر کس الگوی مصرف و هزینه و درامد خاص خود را دارد و در واقع این

مصرفی و کل خانوارها و مناطق  د و عموما افزایش شدید قیمت قلم یا اقالم خاص بصورت ناصواب به کل سبدگیرصورت می

  شود.کشور تعمیم داده می

ی های روز و واقع( و بر اساس قیمتهابندیی بین المللی )تعاریف، مفاهیم و طبقههاایران مطابق با استاندارد ز آمار. مرک42

است این محاسبات  نماید و قرار( و تورم میCPIکاالها و خدمات مصرفی اقدام به محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده )

-های زندگی مردم، ابزار الزم برای تحلیلرای غیر متخصصان هم قابل فهم باشد و واقعیتضمن تامین نیازهای متخصصان ب

ها و ارزیابی عملکردها را فراهم نمایند و بایستی همه ارکان و مسئولین ریزیبرنامه ها،اریهای کالن اقتصادی و سیاست گذ

رسانه و جراید خصوصا صدا و سیما با همکاری یکدیگر نسبت به تفسیر صحیح و کاربردی محاسبات  نظام آماری و اصحاب

ملی به ویژه نرخ تورم اقدام نمایند تا از این طریق سرمایه اجتماعی و اعتماد به محاسبات و مسئولین افزایش یافته و نقش 

 دها پیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.های عملکرارزیابیها و ریزیرهای قابل اعتماد در برنامهآما

( در مراکز آمار کل دنیا و خاصه در GSBPMهای آماری مدل )تار سازمانی و فرایند تولید داده. فرهنگ سازمانی و ساخ43

گر ا ای است که حتیونهای است که انگیزه و امکانی برای عدد سازی وجود ندارد و در واقع مجموع شرایط به گایران به گونه

ضا ها متخصص دیگر که بعکسی خطور کند باید این کار را در روز روشن و جلوی چشمان ده به ذهن اندیشه عددسازی

 تواند دنبال عددسازی باشد؟ای در چنین فضایی میو اندیشه کسی با هر انگیزه رقبای آنها هستند صورت دهند. آیا

باشند و یکی از علل اصلی شکاف ادارک غیر دارای کاربرد خاص خود میو هر یک است ای تعاریف متعدد .  نرخ تورم دار44

باشد که خود ناشی از پایین شی از اشتراک لفظی انواع تورم میمتخصصان و محاسبات رسمی نرخ تورم، خلط مفاهیم نا

ام آماری است. بطور مشخص های قابل اعتماد و باور پذیر از سوی همه ارکان نظبودن سواد آماری و عدم ارائه تفسیر و تحلیل

برد بسیار زیاد و مهمی در ماهه( که یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است و کار 12نرخ تورم متوسط سالیانه )میانگین 
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ریزی و ارزیابی عملکرد کالن اقتصادی دارد، خصوصا در شرایط تورم فزاینده و پر نوسان فاصله بسیار زیادی با تغییرات برنامه

االها و خدمات مصرفی داشته و نباید مردم از آن به عنوان نماد تغییرات قیمت کاالها و فشار تحمل شده توسط قیمت ک

دت مها و ارزیابی کوتاهگیریهای اخیر استفاده کنند. بلکه متغیر مناسب برای کاربرد تصمیممردم در ماه گذشته و یا ماه

ر و دخ تورم سالیانه نقطه به نقطه است ها کاالها و خدمات و حداکثر نرماهانه و یا تغییرات متوسط قیمت همان نرخ تورم

 این موردها هم باید دامنه تغییرات اندک، زیاد، شدید و خیلی شدید در کنار اعداد و ارقام محاسبه شده اعالم شود.

ر تبرای درک صحیح اس این نرخ مورد توجه قرار گیرد.ماهانه، باید مقی. الزم به ذکر است که در استفاده از اعداد نرخ تورم 45

های گذشته و همچنین میانگین آن در بلند مدت و در مقاطع باید روند مقادیر این متغیر در ماه در یک ماه خاصاین عدد 

های ماهانه حاصل تورم ساالنه همچنین توجه به این نکته ضروری است که نرخ تورم قرار گیرد.زمانی مختلف مورد توجه 

نرخ تورم ساالنه تک درصد باشد 113 های تورم ماهانه کمترمیانگین نرخ در صورتیکهباشد. به عنوان مثال در طی زمان می

 درصد خواهد شد. 25درصد شود، نرخ تورم ساالنه بیش  2حدود  میانگین نرخ تورم ماهانه رقمی خواهد شد و اگر

میانگینی موزون از تغییرات قیمت همه کاالها و خدمات می باشد که در  ،ته ضروری است که نرخ تورم. توجه به این نک46

، برخی با افزایش قیمت مالیم، برخی با ثبات قیمت و تعدادی نیز با کاهش داین بین بعضی از اقالم با افزایش قیمت شدی

 انداقالمی که اخیرا با افزایش قیمت شدیدی مواجه بوده. در حالیکه معموال در محاسبات ذهنی مردم هستند قیمت مواجه

 دهند.قیمت این اقالم را به همه سبد تعمیم می ن زیادی دارند و عموما افزایشوز

از نرخ تورم با آمارهای رسمی این حوزه، لحاظ نمودن انتظارات تورمی آینده  از دالیل متفاوت بودن ادراک عمومی. یکی 49

ا ب در مقایسهنگر بوده و آنچه که زمان حال رخ داده گذشته ،ماهیت نرخ تورمدم می باشد در حالیکه در محاسبات ذهنی مر

دهد. لذا انتظار افزایش قیمت به دالیلی نظیر نوسانات ارزی، وضعیت سیاست خارجی، احتمال مقادیر گذشته را نشان می

 تورم لحاظ شود.بایست به عنوان مبنای محاسبه تغییرات سود بانکی و ... نمی

ای، نرخ ارز، طال، عوامل تولید های سرمایههای روزمره مردم از تغییرات قیمت امالک و مستغالت، دارایی. ادارک و قضاوت43

قط ف ی که در محاسبات رسمی تورم مشخصاشوند. در حالدمات افزایش هزینه زندگی تلقی میو افزایش کیفیت کاالها و خ

تا زمانی که به افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی منجر  باشد و عوامل فوقمصرفی مالک عمل میدمات سبد کاالها و خ

 اند، در محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم لحاظ نگردیده و نبایستی لحاظ گردد.نشده

فی هستند نه ها و خدمات مصرقیمت کاال ما در بازارها قابل مشاهده هستند،. تنها متغیرهایی که توسط مردم مستقی47

ها. بنابراین تنها راه اطمینان مردم از صحت ها و نرخ تورمشاخص قیمتها، های آماری از قبیل متوسط قیمتشاخص

های منتشره و دامنه تغییرات آنها را با واقعیات بازارها مقایسه نمایند و یا اینکه مرکز محاسبات این است که متوسط قیمت

 های همهد. و به عبارت دیگر ریز دادهت به تفکیک منابع اطالع اقدام نمایای همه کاالها و خدمهاآمار نسبت به اعالم قیمت

 نام کردن منابع اطالع( منتشر نماید. ا حفظ محرمانگی اطالعات فردی )بیمنابع اطالع را ب

ها خاصه صدا و سیما رسانههای افزایش کارآمد و اثربخش مستمر فرهنگ و سواد آماری با کمک همه برنامه و فعالیت . 51

ای ارتقا یابد و به جای محاسبات و مسئولین به نحو شایستهدر اولویت خاص و ضرورت تام و تمام دارد تا اعتماد عمومی به 
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ای قابل هبر تحلیل صحیح و استفاده از دادهتشکیک در محاسبات و تفسیر و تحلیل بعضی نتایج، تمرکز مسئولین و مردم 

 یابد. اعتماد تعمیق

های آماری تولیده شده با استانداردهای جهانی تضعیف های عمدی یا سهوی آگاهانه یا نا آگاهانه در دادهبدیهی است تشکیک

ریزی و ارزیابی عملکردها و توسعه کشور گذاری برنامهه و اثرات مخربی بر فرآیند سیاستسرمایه اجتماعی محسوب شد

تر از طرف مردم به ائه آمارهای با کیفیتوظیفه همگانی است که از یک طرف با ار داشته و ارتقا فرهنگ و سواد آماری

و کلیه عالقمندان به توسعه کشور  دانشگاهیانی، ریزبرنامه ود و از طرف دیگر مسئولین آماری وشآمارگیران تقویت می

 منصفانه و محسنانه ایفا نمایند. و نقدهای عالمانه، بایستی مسئولیت و تعهد خود را به صورت تفسیر و تحلیل
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