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 مقدمه

ربط در  هاي ذي ها و محاسبه شاخص سابقه بررسی قیمت    

نقاط شهري و روستایی کشور که در حال حاضر توسط بانک 

مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مرکز آمار ایران انجام 

 : گیرد، به شرح زیر است می

 

فروشی کاالها و شاخص قیمت   شاخص قیمت عمده) الف

 نقاط شهري کاالها و خدمات مصرفی در

، محاسبه 1315براي اولین بار، بانک ملی ایران در سال      

فروشی کاالها را  و شاخص قیمت عمده 1شاخص هزینه زندگی

 . در نقاط شهري آغاز کرد

، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه 1338در سال      

فروشی کاالها مورد تجدیدنظر  زندگی و شاخص قیمت عمده

، 1339و با تأسیس بانک مرکزي ایران در سال  قرار گرفت

. هاي مذکور، به این بانک محول شد مسئولیت تهیه شاخص

بانک مرکزي  ایران، با توجه به تغییرات قابل مالحظه در 

را  1348ها، سال  الگوي مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آن

سال پایه قرار داد و تجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص 

فروشی کاالها به عمل  ندگی و شاخص قیمت عمدههزینه ز

تحوالتی در اوضاع اقتصادي کشور پدید  1353در سال . آورد

 آمد و سال مذکور به عنوان سال 

هاي  بر همین اساس، محاسبه شاخص. پایه در نظر گرفته شد

 .فوق، براي سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت

ایجـاد شـده در الگـوي  ، با توجه به تغییــرات1361در سال  

مصرف خانوارها که ناشی از تحوالت اقتصادي و اجتماعی بعد 

از انقـالب اسـالمی بود، ایـن سال به عنـوان سال پایه 

هاي  انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص

 . مذکور به عمل آمد

، با پایان یافتن جنگ تـحمیلی و تـغیـیـر 1369در سال    

اقتصـادي، ضـرورت تجدیـدنظـر در سـال پایه شرایط 

                                                 
١
 "شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی "، "شاخص هزینه زندگی"منظور از   

 .است

 

 

احساس شـد و این سـال را بانـک مرکـزي به عنوان سال پایه 

 . انتخاب کرد

شاخص "، سال پایه را براي 1378بانک مرکزي در سال   

از  "قیمت کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران

از همچنین این شاخص . تغییر داد 1376به سال  1369سال 

محاسبه و ارائه شده  1383براساس سال پایه  1385سال 

محاسبه این شاخص در  1381الزم به ذکر است از سال . است

ي مرکز آمار ایران آغاز شد و از سال "ها شاخص قیمت"دفتر 

مقرر شد اطالعات این شاخص در سالنامه آماري کشور  1390

در سال شایان ذکر است . ارائه شود 1381براساس سال پایه 

توسط  1390اطالعات این شاخص براساس سال پایه  1391

دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه 

 .آماري کشور قرار گرفت

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در ) ب 

 نقاط روستایی 

، مرکز آمار ایران براي اولین بار، طرح 1353در سال      

فروشی تعدادي از کاالها و خدمات  یمت خرده آمارگیري از ق

مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا در آورد و از آن 

هاي مذکور را  ، نتایج حاصل از آمارگیري1357زمان تا مهرماه 

همه ساله به صورت متوسط قیمت کاالها و خدمات مصرفی 

در نقاط روستایی، در قالب نشریات فصلی و ساالنه، منتشر 

 . کرد یم

و نیمه اول سال  1358پس از آن، نتایج نیمه دوم سال    

آمارگیري فوق، به صورت متوسط قیمت و   طرح 1359

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی روستایی در اختیار 

 .عالقمندان قرار گرفت

، شاخص قیمت 1375لغایت سال  1361از سال    

در نقاط  فروشی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها خرده

. شد تهیه و منتشر می 1361روستایی، براساس سال پایه 

به عنوان سال پایه  1374، سال 1376همچنین در سال 

لغایت  1375هاي  انتخاب و آمارهاي مورد نظر براي سال

ها و کل کشور تهیه و منتشر شده  ، به تفکیک استان1383

ال به عنوان س 1381، سال 1391تا سال  1383از سال . است

در حال حاضر براساس آخرین . پایه مبناي محاسبه بوده است

به عنوان سال پایه مبناي محاسبه قرار  1390تجدیدنظر سال 

 .گرفته است
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 تعاریف مفاهیم

معیار سنجش  :شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی

تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد 

پایه، شاخص قیمت کاالها و  سال مصرف خانوار نسبت به

 .شود خدمات مصرفی نامیده می

بندي  طبقه: هاي کاالها و خدمات بندي در گروه طبقه

ها  هاي قیمت، براساس ماهیت آن کاالها و خدمات در شاخص

المللی و نیازهاي ملی انجام گرفته است،  هاي بین بندي و طبقه

 بندي پیشنهادي سـازمان ملل ولی مبناي کلی، طبقه

)COICOP2 ،بـراي کـاالهـا و خـدمات مـصرفیS I T C  
بـاشـد کــه بنابـر مالحظات اقتصـاد  مـی) فروشی براي عمده 3

 . ایران، تغییـراتـی در آن داده شــده است

ها، کـاالهـا و خـدمات به چند گـروه  بنـدي در این طبقه   

ها چندین زیرگروه  شود که هر یک از آن بـزرگ تقسیم می

ها  هاي آن هاي اصلی و زیر گروه هاي بزرگ را گروه گروه. دارد

 . نامند هاي فرعی کاالها و خدمات می را گروه

هاي کاالها و خدمات برحسب نیاز براساس  در ضمن، گروه     

 . شوند بندي می هاي اختصاصی نیز طبقه گروه

سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات  :سال پایه

شود و عدد شاخص در آن  ه آن سنجیده میشاخص، نسبت ب

 . است 100سال برابر 

سهم هر کاال یا خدمت را در مجموعه کاالها  :ضریب اهمیت

در . گویند  و خدمات مشمول شاخص، ضریب اهمیت می

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی، سهم هر کاال یا 

خدمت، نسبت هزینه پرداختی خانوار، براي آن کاال یا خدمت 

فروشی،  در شاخص قیمت عمده. باشد کل هزینه خانوار می به

فروشی کاال به کل ارزش  سهم هر کاال، ارزش فروش عمده

 . باشد فروشی کاالها می عمده

 -2فصل"و مفاهیم  رجوع کنید به تعاریف  :نقاط شهري

 ."جمعیت

                                                 
٢
 Classification of)طبقه بندي مصرف فردي بر حسب هدف   

Individual Consumption According Purpose:COICOP). 
المللی تجارت بندي استاندارد بین طبقه  ٣ (Standard International Trade 

Calssification: SITC) 

 

 -2فصل"تعاریف و مفاهیم کنید به  رجوع :نقاط روستایی

 ."جمعیت

 
 

اتگزیده اطالع  

 
 

و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کاالها  يشاخص کل بها

بر مبنـاي سـال پایـه ( 7/197، به رقم ١٣٩۴در سـال 

در سال فوق شاخص بهاي گروه . رسیـد است) 1390

در . بوده است 9/225ها و دخانیات برابر  ها، آشامیدنی خوراکی

بر (کل شاخص بهاي کاال و خدمات روستـایی  ١٣٩۴سال 

ها،  و شاخص خوراکی  6/204برابر ) 1390ي سال پایه مبنا

  .می باشد 3/206ها و دخانیات برابر  آشامیدنی
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 شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي اختصاصی ، اصلی وبرخی -1-22

 )1390=100(از گروه هاي فرعی  

 1394 1393 1392 1391 1390 گروه هاي کاال وخدمات
 1394درصد تغییر سال 
 1393نسبت به سال 

8/165 127 100 .........................................................شاخص کل  7/183  7/197  6/7  

       .............:......................گروه هاي اصلی و فرعی

9/137 100 .................................... خوراکی و آشامیدنی ها  3/195  2/211  9/225  7 

3/137 100 ............................................................خوراکی ها  6/193  2/209  2/224  2/7  

8/129 100 ...........................................................نان و غالت  3/173  6/197  4/229  1/16  

1/133 100 ......قرمز،سفید و فرآورده هاي آن هاگوشت   4/170  8/176  2/178  8/0  

5/169 132 100 ........................................گوشت قرمز و ماکیان  174 8/174  5/0  

3/143 100 ......................................ماهی ها و صدف داران  1/179  1/204  9/211  8/3  

9/138 100 ...............................................تخم مرغلبنیات و  9/177  195 7/211  6/8  

2/146 100 ............................................روغن ها وچربی ها  2/213  8/231  238 7/2  

9/134 100 ...............................................میوه ها وخشکبار  4/216  242 3/270  7/11  

9/305 174 100 ...................................................سبزي،حبوبات   2/311  1/324  1/4  

2/127 100 .....................................قندو شکر و شیرینی ها  1/171  3/189  6/196  9/3  

7/122 100 ..............................................ادویه و چاشنی ها  2/168  5/192  4/202  1/5  

7/217 144 100 )............غیر الکلی(چاي و سایر آشامیدنی ها  1/239  2/251  1/5  

4/162 100 ...............................................................دخانیات  1/226  2/236  1/237  4/0  

2/130 100 .....................................................پوشاك وکفش  2/177  1/201  6/218  7/8  

8/107 100 ...............مسکن،آب،برق ،گازوسایرسوخت ها  6/119  6/134  6/146  9/8  

4/110 100 ..................................................................مسکن   8/124  1/139  4/150  1/8  

2/110 100 ......................................................................اجاره  8/124  8/138  1/149  4/7  

6/114 100 .....................نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  1/126  3/143  6/175  5/22  

2/99 100 ..........................آب ،برق،گاز وسایر سوخت ها  2/102  9/119  9/133  7/11  

ن آمبلمان،لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري 
 .............................................................................ها

100 8/132  4/186  6/200  4/208  9/3  

3/114 100 ..................................................بهداشت ودرمان  3/147  4/175  3/202  3/15  

2/121 100 ...........................................................حمل ونقل  162 6/195  4/212  6/8  
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 شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي اختصاصی ، اصلی وبرخی -1-22

 )1390=100) (دنباله( از گروه هاي فرعی 

 1394 1393 1392 1391 1390 وخدمات گروه هاي کاال
 1394درصد تغییر سال 
 1393نسبت به سال 

5/111 104 100 ................................ارتباطات  9/113  107 - 1/6  

4/122 100 .....................تفریح وفرهنگ  9/150  5/169  9/183  5/8  

1/107 100 .................................آموزش  3/120  6/138  4/167  8/20  

4/122 100 .....................هتل ورستوران  3/149  8/159  2/171  1/7  

7/155 100 .......کاالها وخدمات متفرقه  182 6/186  9/190  3/2  

 :..........گروه هاي اختصاصی
      

2/134 100 ......................................کاالها  2/182  5/200  8/213  6/6  

7/112 100 ....................................خدمات  8/132  9/149  3/165  3/10  

3/129 100 ........................)1(شاخص کل  4/171  9/189  4/204  6/7  
 

 

 .شاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی ملکی) 1

 .دفتر شاخص قیمت ها. مرکز آمار ایران  -مأخذ
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۵٧١ 
 

 

 

بر حسب گروههاي اصلی  االها وخدمات مصرفی در نقاط شهريشاخص بهاي ک-22-1نمودار 

 وفرعی
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شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي روستایی بر حسب گروه هاي اختصاصی ،اصلی وبرخی از گروه  -2-22

 )1390=100(هاي فرعی

 1390 1385 1380 1375 ضریب اهمیت گروه هاي کاال وخدمات

9/125 000 100 .................................................................................شاخص کل  7/275  4/531  

      ...........................................:..............گروه هاي اصلی و فرعی
3/43 ............................................................ خوراکی و آشامیدنی ها  000 2/123  5/294  9/684  

2/38 ..................................................................................خوراکی ها  000 4/123  297 3/715  

8/9 ..................................................................................نان وغالت  000 1/116  6/241  9/1606  

9/9 ................................گوشت قرمز ، سفید و فرآورده هاي آن  000 1/136  7/321  1/459  

 000 000 000 000 000 .................................................گوشت قرمز و گوشت ماکیان

7/0 ..............................................................ماهی ها وصدف داران  000 000 000 5/204  

2/4 ......................................................................لبنیات وتخم مرغ  000 9/122  6/220  6/453  

5/2 .......................................................................غنها وچربی هارو  000 000 1/179  6/390  

2/3 .....................................................................میوه ها و خشکبار  000 5/145  4/578  5/497  

9/4 ..................................................................سبزي ها و حبوبات  000 3/107  9/341  4/848  

6/2 ...........................................................قندو شکر و شیرینی ها  000 8/110  5/209  5/274  

2/1 .....................................................................ادویه و چاشنی ها  000 000 000 3/431  

9/1 ...................)..............غیر الکلی(چاي و سایر آشامیدنی ها   000 000 2/179  1/354  

1/1 .......................................................................................دخانیات  000 9/105  5/164  2/336  

5/9 ...........................................................................ك وکفشپوشا  000 7/128  6/202  405 

7/16 .....................................مسکن،آب،برق،گازو سایر سوخت ها  000 8/134  2/337  9/527  

3/11 ..........................................................................................مسکن  000 000 000 3/471  

5/399 000 000 000 10 ............................................................................................اجاره  

3/1 .............................................نگهداري وتعمیر واحد مسکونی  000 000 3/244  8/535  

4/5 .............................................آب،برق ، گاز و سایر سوخت ها  000 000 000 3/394  

5/7 .......................مبلمان ،لوازم خانگی ونگهداري معمول آنها  000 8/117  4/197  5/292  

5/6 ........................................................................بهداشت ودرمان  000 6/150  4/477  8/373  

2/8 ..................................................................................حمل ونقل  000 1/137  297 6/405  

4/1 ......................................................................................ارتباطات  000 000 000 110 

3/114 000 3 .........................................................................تفریح و فرهنگ  7/203  2/228  

9/0 .........................................................................................آموزش  000 000 000 5/104  

2/2 ...........................................................................هتل ورستوران  000 000 000 4/344  

7/2 ............................................................کاالها وخدمات متفرقه  000 122 1/211  6/570  

      ................................................................گروه هاي اختصاصی
3/76 ............................................................................................کاالها  000 124 3/269  9/552  

7/23 ........................................................................................خدمات  000 5/138  5/320  2/404  

5/91 .............................................................................)1(شاخص کل  000 9/125  7/275  4/531  
 

     شاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی ملکی-1 
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شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي روستایی بر حسب گروه هاي اختصاصی، اصلی وبرخی از گروه هاي  -2-22

 )1390=100)(دنباله(فرعی

 1394درصد تغییر سال  1394 1393 1392 1391 گروه هاي کاال وخدمات
 1393ال نسبت به س

1/699 .................................................................................شاخص کل  169 5/190  6/204  4/7  

      ...........................................:..............گروه هاي اصلی و فرعی
3/195 000 000 ............................................................ خوراکی و آشامیدنی ها  1/205  5 

2/969 ..................................................................................خوراکی ها  1/180  4/193  5/203  2/5  

1/2039 ..................................................................................نان وغالت  9/152  5/166  1/175  2/5  

6/175 644 ................................گوشت قرمز ، سفید و فرآورده هاي آن  184 4/184  2/0  

9/182 000 000 .................................................گوشت قرمز و گوشت ماکیان  7/182  - 1/0  

1/268 ..............................................................ماهی ها وصدف داران  7/174  1/198  9/205  9/3  

3/190 655 ......................................................................لبنیات وتخم مرغ  5/208  9/226  8/8  

3/584 .......................................................................روغنها وچربی ها  3/218  4/225  7/228  5/1  

9/721 .....................................................................میوه ها و خشکبار  7/186  193 3/228  3/18  

1/1241 ..................................................................سبزي ها و حبوبات  7/238  9/260  279 9/6  

4/344 ...........................................................قندو شکر و شیرینی ها  1/162  8/181  2/190  6/4  

6/491 .....................................................................ادویه و چاشنی ها  5/157  9/192  9/208  3/8  

6/517 ...................)..............غیر الکلی(چاي و سایر آشامیدنی ها   9/215  3/227  1/232  1/2  

7/629 .......................................................................................دخانیات  1/309  4/311  4/312  3/0  

6/553 ...........................................................................پوشاك وکفش  7/181  1/209  7/230  3/10  

7/576 .....................................مسکن،آب،برق،گازو سایر سوخت ها  6/128  6/164  183 2/11  

7/125 532 ..........................................................................................مسکن  140 2/150  3/7  

2/440 ............................................................................................اجاره  8/124  8/138  1/149  4/7  

1/615 .............................................نگهداري وتعمیر واحد مسکونی  1/134  5/150  8/159  2/6  

9/626 .............................................آب،برق ، گاز و سایر سوخت ها  1/132  8/194  1/223  5/14  

2/382 .......................مبلمان ،لوازم خانگی ونگهداري معمول آنها  6/198  9/216  226 2/4  

2/431 ........................................................................بهداشت ودرمان  7/145  5/174  7/199  4/14  

6/490 ..................................................................................حمل ونقل  8/159  6/199  3/220  4/10  

2/110 ......................................................................................ارتباطات  4/114  2/119  6/109  - 1/8  

2/306 .........................................................................تفریح و فرهنگ  157 7/177  6/203  6/14  

1/113 .........................................................................................آموزش  2/125  6/143  6/170  8/18  

8/414 ...........................................................................هتل ورستوران  1/158  9/199  3/217  7/8  

2/917 ............................................................کاالها وخدمات متفرقه  4/203  6/215  1/224  9/3  

      ................................................................گروه هاي اختصاصی
4/739 ............................................................................................کاالها  2/179  5/200  6/213  5/6  

5/461 ........................................................................................خدمات  7/141  7/163  5/180  3/10  

6/706 .............................................................................)1(شاخص کل  8/171  8/193  1/208  4/4  
 

 .لکیشاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی م) 1

 .می باشد 1390به بعد سال پایه  1391از سال . می باشد 1385سال پایه  1391تا  1385از سال  

 .دفتر شاخص قیمت ها. مرکز آمار ایران  -مأخذ


