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 : مقدمه

و مراکز آمار در تمامی  شودافزایش نسبی متوسط قیمت همه کاالها و خدمات مصرفی کل خانوارهاي کشور تورم نامیده می

از این  قابل اعتمادترین برآوردکوشند به صورت ماهانه با استفاده از استانداردهاي بین المللی (اجماع دانش و خرد تخصصی بشر) کشورها می

افزایش و  افزایش هزینه زندگیرا ارائه دهند، با این حال نتایج منتشره معموالً با ادراك غیر متخصصان از متغیر کلیدي اقتصادي 

ریزي ها و ارزیابی عملکردها را تحت سرمایه اجتماعی اعتماد به محاسبات آماري و در نتیجه صحت برنامه ،متفاوت بوده و این شکاف قیمت ها
 دهد. می تاثیر قرار

هاي محاسباتی اشکال دارند؟ آیا و براي کاهش آن چه باید کرد؟ آیا محاسبات و روش ؟سوال اساسی این است که دلیل این شکاف چیست
وله هاي محاسباتی دو مقهاي آماري مناسب نیستند؟ آیا ادراك غیر متخصصان و فرمولاجرایی گردآوري و تجمیع داده هايشیوهها و روش

؟ آیا هم غیر متخصصان همخوانی داشته باشد با ادراك لزومی نداردها درست هستند ولی ؟ آیا محاسبات و روشاندداراي اشتراك لفظی متفاوت

ها ناقص و تعمیمها نادرست، و ولی تفسیرها و تحلیل درستندهر کدام در جاي خود ها و هم ادراکات غیر متخصصان محاسبات و روش

 می باشد؟ناروا 

تفسیر هاي آماري و در نهایت هاي اجرایی گردآوري و تجمیع دادهروش، انواع تورم یین مفاهیم و مبانی علمی محاسبهال تببه دنب مقالهاین 

ي قابل اعتماد مبتنی هاي آمارداده هاي علمی ونشان دهیم محاسبات رسمی با روش خواهیمبه عبارت دیگر میاست.  و تحلیل صحیح نتایج
هاي انجام شده اتالف گیرند (که در غیر این صورت کلیه محاسبات عبث و بیهوده بوده و فعالیتهاي زندگی روزمره مردم صورت میبر واقعیت

 آید.عمل ه ب دقت شایستهتفسیر و تحلیل هر یک از ابعاد و تعاریف تورم  واهد بود) ولی باید در بکارگیري،منابع خ

 تورم ها باهاي زندگی و قیمتکات تخصصی و دالیل تفاوت ادراك غیر متخصصان از افزایش هزینهن بخش نکات عمومی، 3جموعه مباحث در م

مدنظر قرار دهند و  مجموعه نکات را به عنوان اجزاء یک استدالل جامع ،نظران و عالقمندانامید است صاحب گردند.ارائه می رسمی
روز افزون سواد آماري،  يصحیح آمارهاي رسمی کشور و کاهش شکاف ادراکی فوق الذکر کمک کرده و شاهد ارتقا به درك و تفسیر ین مقالها

 گویی و سرمایه اجتماعی در عرصه آمارهاي رسمی کشور باشیم.پاسخ

١ 
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 کشورالف) نکات عمومی نظام آمارهاي رسمی 

اي، طرفی، اخالق حرفهآمارهاي رسمی به ویژه بیگانه  10اساس اصول بنیادین  تولید و انتشار آمارهاي رسمی در همه کشورها بر .1
 .گیردالمللی صورت میاستانداردهاي بینمبتنی بر محرمانگی اطالعات فردي و 

و لذا یکی از وظایف مهم مراکز تولیدکننده آمار تفسیر  رسمی استاي از اصول بنیادین آماره ،نادرست و استفادهغلط ري از تفسیر یپیشگ .2
 .درست نتایج آمارهاي رسمی براي آحاد جامعه می باشد 

هاي (نه نظرسنجیي و تخصصی اهاي حرفهاست که با انجام آمارگیري شاخص قیمت و تورممرکز آمار ایران مرجع رسمی تولید آمارهاي  .3
قیمت  هاي شاخصش وضعیت المللی به صورت جامع به سنجو با رعایت آخرین استانداردهاي بینفصلی ماهانه و به صورت سطحی) 

 .پردازدکشور می تجارت خارجیو  تولیدکننده ،کنندهمصرف
انتشار گیرد و به این ترتیب صورت می GSBPM مدل عمومی کسب و کار آماريفرآیند تولید و انتشار آمارهاي رسمی کشورها با استفاده از  .4

 ،وري، پردازش، تحلیل، انتشارآطراحی، ساخت، جمع(تعیین نیازها،  گانه 8 مراحلمبانی علمی، فنی و تخصصی  کاملبا رعایت  آمار گونههر
اي است به گونهنحوه انجام این مراحل و  . سازماندهی اجراییشودانجام میاین مدل و کنترل کیفیت  فرایند 44و ) ارزیابی و رسانیاطالع

 شود.المللی و ملی تضمین میتولیدات با کیفیت و رعایت استانداردهاي بین ارائهکه در عمل 

پردازش و انتشار آن به  ،تولید ،گیري عالمانه یا باید مبتنی بر آمارهاي رسمی کشور باشد و یا فرآیند طراحیهر گونه تحلیل آماري و نتیجه .5
مبناي قضاوت و اظهارنظر  ، بتواندقابل اعتمادهاي از داده استفادها عنوان دبیرخانه شوراي عالی آمار کشور برسد تا بیید مرکز آمار ایران به تأ

 قرار گیرد.

برحسب  ها و ارزیابی عملکرد در سطوح کالنریزيگذاري، برنامهسیاست براي با کیفیت 1 تجمیعیها وآمارهاي هدف مراکز آمار تولید داده .6
آوري شده و اطالعات فردي (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) جمع ها و آمارت و به هیچ وجه دادههاي تخصصی اسها و تفکیکبنديطبقه

آوري ا و اطالعات فردي (اشخاص حقیقی و حقوقی) جمعهداده ،تر از آنگیرند و مهمز آمار در اختیار هیچ نهاد دیگري قرار نمیکتوسط مرا
  .استار صددرصد محرمانه شده توسط مراکز آم

جامعه آماري دست  ازهاي قابل اعتمادي به تعمیم علم آماررعایت مبانی  و از جامعه آماريهاي علمی به روش مراکز آمار با انتخاب نمونه .7
 . است مقدورنه معقول و نه از مراکز آماري  (اشخاص حقیقی و حقوقی) هاي فردي مربوط به واحد آماريیابند و درخواست دادهمی

بیکاري مستلزم شناخت  و کالن اقتصادي از قبیل رشد اقتصادي، تورم هايشاخصهماهنگی و انسجام بین مجموعه نماگرها و  .8
 ،ارتباطات متقابل بین متغیرها تبیین هاي آمارگیري است وکاربردي و محاسباتی این متغیرها و طرح ،مبانی تئوري پویايسیستماتیک و 

هاي مراکز آماري است، بنابراین نوع نگرش به از دیگر فعالیت ،هاي نادرستها و استفادهها و جلوگیري از تحلیلتشریح صحیح آن ،تفسیر
به  بوده و الزم است زودگذر سیاسی چه بساهاي خواسته بهآن نگري و تقلیل از سطحی آمارهاي رسمی کشور بایستی فارغ ارائهتولید و 
 ي اجتماعی و توسعه کشور معطوف باشد.بتنی بر سرمایههاي عمیق منگرش

  

١ Aggregated data 
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 ب) نکات اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده و تورم

 ) برخی نکات مهم:1-ب

 شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم:. 1

تغییرات قیمت کاالها و خدمات (اقالم) مصرفی خانوارها را  متوسط (میانگین موزون)کمیتی است که  CPI(1شاخص قیمت مصرف کننده (

شود. در این تعریف نامیده می نرخ تورم ،کنندهشاخص قیمت مصرفاین کند و درصد تغییرات نسبت به یک زمان مشخص اندازه گیري می
 عبارتند از:چند نکته کلیدي و حائز اهمیت وجود دارد که 

میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کاالها و خدمات مصرفی (سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارها) است نه کاالها و خدمات  ،تورم  -
زمانی تورم مثبت است که قیمت اقالمی  د.یش یا کاهش یافته و یا ثابت بمانبدیهی است در هر دوره ممکن است قیمت برخی اقالم افزا .خاص

ها و افزایش هبنابراین افزایش یا کاهش تورم برآیند هم. اندقیمت داشتهکاهش که  ی باشدقیمت اقالم تغییراتبیش از  اشتهقیمت دافزایش که 
قلم و  ، یکگروهی از اقالم ،اقالمحسب کل  توان شاخص شاخص قیمت و تورم را برلذا می.م مصرفی استاقالقیمت ها و ثابت ماندن کاهش

 .شی از جامعه و حتی یک خانوار محاسبه نمودهمچنین کل جامعه یا هر زیر بخ
در متوسط هزینه هاي خانوارهاي  با وزن واقعی خودباید  ها و خدمات مصرفی خانوار وزن خود را دارد،در سبد کاال یا خدمت و هر کاالچون  -

 ی در محاسبه تورمبسیار مهمعامل وزن آنها در سبد مصرفی خانوار نیز  ،عالوه بر تغییرات قیمت اقالم ،ها اعمال گردد. بنابراینکشور یا استان
 است.

سبد ثابتی از کاالها و خدمات مصرفی که بر اساس هزینه هاي زمانی با یکدیگر، باید پذیر بودن محاسبات دورهبراي مقایسه -

هاي د. به عبارت دیگر بر مبناي هزینهمعرف سطح و الگوي مصرف ایشان است، مبناي محاسبه و مقایسه قرار گیر زندگی واقعی مردم
اي کافی و قابل اعتماد از این نمونه بایستباشد، میید در طول ماه میخانوارها در سراسر کشور که شامل هزاران و بلکه میلیونها خر مصرفی

هاي علمی انتخاب شده و هر ماه قیمت این نمونه (سبد) الگوي واقعی مصرف خانوارها با روشنماینده کاالها و خدمات مصرفی به عنوان تعداد 

اخذ  خرده فروشی هاي ثابتپذیر بودن محاسبات باید قیمت اقالم این سبد ثابت را از براي مقایسه همچنینثابت را اخذ و مقایسه نموده و 
هاي خرید سبد مصرفی خانوارها است که از طریق محاسبات نرخ تورم دقیقا معادل میانگین افزایش نسبی هزینه ،وجه به نکات فوقنمود. با ت

 ریاضی نیز قابل اثبات است:

است به  t) در سال 𝑝𝑝𝑜𝑜متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی سال پایه (که همان  tي فرمول شاخص قیمت مصرف کننده در دوره
 صورت زیر است: 

CPI𝑡𝑡 =
∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

× 100 

(پایه) و  عدوره زمانی مرج 𝑡𝑡𝑜𝑜دوره زمانی مورد بررسی،  𝑡𝑡در سال پایه،  iمقدار مصرف کاالي  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜در سال پایه ،  iقیمت کاالي   𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜که در آن  
𝑛𝑛 تعداد اقالم سبد است و 

 ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 : هزینه خرید سبد مصرفی در سالo یا دوره پایه (مبدا مقایسه)؛ 

١ Consumer price index 
                                                           



∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 : هزینه خرید سبد مصرفی دوره پایه در سالt (دوره جاري) و 

 CPI𝑜𝑜 = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

×  باشد. می 100است که همواره برابر عدد  oشاخص قیمت دوره پایه  :100

 خواهیم داشت: tي به صورت و مخرج شاخص قیمت دوره 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜با اضافه کردن 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 =
∑ �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
�𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 × 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜

 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 عالوه بر این، عبارت
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

آن را با  توانو می ) استoام از هزینه سبد مصرفی خانوار در سال پایه (iدر واقع همان سهم کاال یا خدمت  

 :نشان داد 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑜𝑜عالمت اختصاري 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = ��
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜
�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
× 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑜𝑜 

میانگین موزون افزایش نسبی قیمت کلیه کاال و خدمات موجود در سبد مصرفی ثابت  ، همان نرخ تورم است،آن که درصد تغییر CPIمفهوم 
 باشد:نسبت به دوره پایه به صورت زیر می tخانوار است. نرخ تورم دوره 

Ṗ𝑡𝑡 = �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜
� × 100 = �

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜

− 1� × 100 

 به عبارت دیگر: 

�

∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

× 100 − ∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

× 100
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

× 100
� × 100 

 از صورت و مخرج و حذف عوامل مشترك در عبارت داخل پرانتز خواهیم داشت:   𝑝𝑝𝑖𝑖0𝑞𝑞𝑖𝑖0∑با فاکتور گرفتن عبارت 

�
∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜 − ∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜

∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜
� × 100 

 به دست آمده همان متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی دوره پایه می باشد.  رابطه

 

 هاي مختلف آن :انواع تورم و تفکیک  -

یک هاي خانوار براي کاالها و خدمات مصرفی کلیه خانوارهاي کشور و یا معادل آن متوسط افزایش هزینهمتوسط افزایش نسبی قیمت 

اي که به ذهن خطور یک متغیر، نخستین مسئله افزایش یا تغییرشود. در مباحث طی زمان تورم اطالق می مجموعه ثابت کاال یا خدمت

توان براي اي دوره مقایسه بایستی مشخص باشد. در مباحث شاخص قیمت هر ابتدا و انتهایی را میکند مبدأ مقایسه است. بنابراین ابتدا و انتهمی

شود به عنوان مبدأ محاسبات و ماه جاري به نامیده می سال پایهاین مقایسه متصور شد. براي عدد شاخص قیمت، یک سال مشخص که 
 شود. عنوان آخرین دوره مقایسه در نظر گرفته می

٤ 
 



توان عالوه بر درصد تغییرات فوق الذکر، تغییرات قیمت هر دو دوره دلخواه را نیز نسبت قیمت، اطالعی است که با استفاده از آن می عدد شاخص
را  97یا شش ماهه دوم سال  96نسبت به فصل بهار  97یا فصل بهار  97نسبت به خرداد  97توان تغییرات قیمت تیر به هم سنجید. مثالً می

 یا هر دو دوره دیگر، مورد بررسی قرار داد.  96ماهه دوم سال  نسبت به شش

اي مختلف در سطوح جغرافیایی مختلف (مناطق شهري و روستایی) یا سطوح هزینهتوان کننده را میشاخص قیمت مصرف

متوسط هزینه مصرفی کننده، هاي مورد استفاده در شاخص قیمت مصرفمحاسبه کرد. از آنجا که هزینه اي)(دهک هاي مختلف هزینه

هر ترکیب مختلف از خانوارها که الگوي مصرف متفاوتی دارند، متوسط هزینه متفاوتی را نتیجه است؛ بنابراین  همه خانوارها

باشد رپرست میهاي خانوارهایی را در نظر بگیریم که سرپرست بازنشسته دارند یا خانوارهایی که مادر خانوار سمثالً چنانچه تنها هزینهدهد. می
کنند یا هر نوع خانوارهایی که الگوي مصرف خاصی دارند؛ باشند یا خانوارهایی که در حاشیه شهرها زندگی مییا خانوارهایی که داراي فرزند نمی

تورم مختص به و  CPIتوان گفت براي هر فرد  ها شاخص قیمت منحصر بفرد تولید کرد. لذا در حالت تفصیلی میتوان براي هر یک از آنمی
تک تک خانوارها یا تک تک افراد جامعه) مواجه هستیم اما به دلیل آنکه تورم به عنوان  CPIs )cpiهمان فرد قابل محاسبه است. در حقیقت، با 

هاي مختلف بایست بطور میانگینی از کل جامعه (به تفکیکاست، لذا می هاي کالن کشورهاریزيیک شاخص اقتصادي در برنامه
اي) طراحی هاي هزینههاي کاالیی و خدماتی یا به تفکیک دهکهاي کشور یا به تفکیک گروه شهري و روستایی و کل یا به تفکیک استانمثال

 گردد: اعالم می محاسبه و خ تورم در پایان هر ماهنوع نر 3 شود. با توجه به توضیحات فوقو تولید 

o :محاسبه شده و با ماه قبل   سبد مصرفی خانوارهادر نتیجه نرخ تورم  کننده و در هر ماه شاخص قیمت مصرف نرخ تورم ماهانه
مقایسه می گردد و به این ترتیب نرخ تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها در طی یک 

 ماه مورد نظر است: tاست و در آن  ماه

نرخ تورم ماهانه = �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−1

− 1� × 100; ماه مورد نظر     = 𝑡𝑡 

o :در این تعریف تورم نرخ تورم نقطه به نقطه سالیانه، CPI  هر ماه از سال باCPI  ماه مشابه سال قبل مقایسه شده و به صورت زیر
 گردد:محاسبه می

نرخ تورم سالیانه نقطه به نقطه = �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−12
− 1� × 100; ماه مورد نظر       = 𝑡𝑡 

تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها (متوسط میانگین موزون افزایش قیمت کاالها نرخ 
ماه (فاصله بین این ماه در ماه  11بعبارت دیگر با نادیده گرفتن  و خدمات سبد مصرفی) در این ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته است.

قبل) می خواهیم بدانیم، براي خرید سبد مصرفی سال گذشته در این ماه نسبت به سال گذشته همین موقع چند درصد باید پول مشابه سال 
 .اضافی پرداخت شود

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

 :است قبل از آن

نرخ تورم سالیانه  = �
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡−11

∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡−12
𝑡𝑡−23

− 1� × 100; ماه مورد نظر       = 𝑡𝑡 
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 . شودمحاسبه می ماهه قبل از آن 12ماهه اخیر به میانگین  12 در CPIرشد نسبی میانگین  ،ارتیببه ع

ماهه اخیر نسبت به میانگین  12نشان دهنده متوسط افزایش نسبی میانگین هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها در نرخ تورم به دست آمده 
هاي کلیه ماهه بیانگر میانگین رشد نسبی قیمت 12نرخ تورم  در حقیقت .باشدماهه قبل از آن می 12هزینه خرید همین سبد توسط همه آنها در 

ماه قبل از آن می باشد، به این  12ماهه اخیر نسبت به  12اقالم سبد (میانگین افزایش هزینه خرید سبد اقالم مصرفی) براي کلیه خانوارها در 

تی غییرات حتو  شودخرید سبد اقالم مصرفی) استفاده میعدد معرف تغییرات هزینه  24(یعنی  CPIعدد  24ترتیب در محاسبه این تعریف 

. ولی تغییرات مداوم، به آرامی در این شاخص خود را ندارددر این نوع خاص تورم ها در یک ماه خاص نمود چندانی شدید قیمت
اگر به دنبال  شود. این به این معنی است کهماه نمایان می 24تا  12هاي قیمتی طی یک دوره زمانی دهند و مسلماً اثرات کامل شوكنشان می

 تحلیل نوسانات قیمت ها در کوتاه مدت هستیم باید به تعریف و تحلیل ماهانه تورم و یا تعریف سالیانه نقطه به نقطه پرداخته شود.

 

 . کاربرد انواع نرخ تورم و متوسط قیمت اقالم: 1,1

مهمترین متغیرهاي تحلیل روند و ارزیابی عملکرد اقتصادي کشور و تحلیل کالن  از ماهه (متوسط سالیانه): 12نرخ تورم میانگین 
و یکی از ابزارهاي اصلی انجام  اقتصادي مورد استفاده اقتصاددانان، سیاست گذاران و برنامه ریزان سیاست هاي پولی و مالی کشور است

 هاي کالن اقتصاد رفاه خانوارها به صورت کلی است.و تحلیلمحاسبات ملی به قیمت ثابت و تبدیل دستمزدها و قراردادها و تجزیه 

نوسانات ساالنه در قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سطح کل سبد مصرفی یا هر زیرسبد (زیرگروه) و یا  نرخ تورم نقطه به نقطه سالیانه:
 دهد.یا نوسان یک ساله بازارها را نشان میریزي و مدیریت ساالنه و هاي الزم براي برنامههر قلم از سبد را نشان داده و داده

دهد و براي هاي کوتاه مدت ماهانه است و نوسانات یک ماه اخیر را به وضوح نشان میمعطوف به نوسانات تصمیم گیري نرخ تورم ماهانه:
سال اخیر بی سابقه  5در  1397ماه تیر سال درصد در  4,4به عنوان مثال با تورم ماهانه  اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزي کوتاه مدت کاربرد دارد.

این در  آیدعدد بسیار باالیی براي تورم ماهانه به حساب میهاي ماهانه سال قبل است که برابر میانگین تورم 7بوده است و بیش از 
 رصد رسید. د 8,7واحد نسبت به ماه قبل تغییر کرد و به عدد  0,5فقط  97حالی است که نرخ تورم ساالنه در تیر ماه 

همان اعداد و ارقام واقعی بازار در هر ماه است که توسط آمارگیران مجرب جمع  رشد متوسط قیمت یا شاخص هر یک از اقالم سبد:
 ریزي در مورد تک تک اقالم سبد کاربرد دارد.گذاري و برنامهآوري شده و براي سیاست

شود فقط و فقط همین قیمت اقالم سبد (نه کل سبد) است ردم و آمارگیران مشاهده مینکته بسیار مهم این است که آنچه در بازار عمال توسط م
میانگینی از کل قیمت هاي عملی و واقعی در سراسر کشور است  ،عدد محاسبه شده که باز هم براي رسیدن به میانگین کشوري یا استانی عمالً

 که دامنه تغییرات خاص خود را دارد و ممکن است این متوسط با مشاهده و احساس و ادراك هر یک از مردم متفاوت باشد. قیمت متوسط و دامنه
م به ذکر است که این اطالع متوسط قیمت قلم در تمام منابع ارائه شده است. الز 1به شرح جدول شماره  97تغییرات برخی از اقالم در تیر ماه 

-اطالع قیمت از منابع اطالع سراسر کشور جمع 1100براي کاالي ماست پاستوریزه حدود  1397باشد. به عنوان مثال در تیر ماه اطالع کشور می

 نشان داده شده است.  1آوري شد که نمودار پراکندگی آن در نمودار 

٦ 
 



 )1397اکندگی قیمت ماست در سطح منابع اطالع (تیر : پر1مودار ن

 

 

باشد. براي ریال در نوسان می 80000ریال تا حدود  20000شود قیمت ماست براي تمامی نقاط کشور از حدود همانطور که در نمودار مشاهده می
رسیم. این در حالی که براي محاسبه شاخص ریال می 41076محاسبه متوسط قیمت ماست براي کل کشور بر اساس تعداد هر مظنه به عدد 

بایست با وزن شود که البته در محاسبه شاخص قیمت گروه لبنیات میقیمت قلم ماست تغییرات هر مظنه نسبت به ماه گذشته در نظر گرفته می
 هزینه ماست در سبد کل هزینه خانوار لحاظ شود.

شوند و به صورت میانگین ارند و فقط با تجمیع قیمت اقالم و وزن هاي آنها محاسبه میهاي باالتر از سطح قلم در بازار نمود خارجی ندشاخص
ته این هستند (اعدادي که شاید با مشاهده واقعی محدود مردم در مناطق و نواحی خاص تفاوت زیاد دارند و طبیعتا به راحتی قابل باور نیستند الب

 ربرد آنها است).ها و معدل ها و در همه موارد کاخاصیت میانگین 
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 (ریال)                                   متوسط قیمت اقالم ضروري سبد خانوار در یک سال اخیر                                                                              -1جدول شماره         

 واحد مبادله نام کاال یا خدمت
1396 1397 

 تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور
حداکثر  

 تیرماه
حداقل 
 تیرماه

 113333 162142 139480 137662 136657 135687 135994 134626 134309 134426 133523 133416 134650 یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک
 70893 115631 77032 76073 76652 74202 71855 65037 62384 58860 57461 57225 56551 یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک

 393333 562916 494357 485456 447167 422390 410968 407161 406027 407548 407076 406993 402804 یک کیلوگرم گوشت گوسفند
 340333 469354 430988 424612 405413 395273 390552 387055 386860 385653 383770 380500 374125 یک کیلوگرم گوشت گاویاگوساله

 71257 88439 76851 73990 78856 82426 76896 74628 72325 73733 69684 70060 79546 یک کیلوگرم مرغ ماشینی
 24586 32153 29022 28811 28522 28275 28240 28224 28060 27543 27364 27016 26979 یک لیتر شیرپاستوریزه

 33929 52798 41076 40446 39594 39237 39148 38988 38659 38049 37658 36915 37096 یک کیلوگرم ماست پاستوریزه
 50187 73303 60474 60116 59669 59636 59226 59334 59286 58430 57705 57690 57796 گرم 500 پنیرایرانی پاستوریزه

 64934 93244 82074 86239 83195 81970 90889 81608 80406 71907 66376 57829 61831 یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی
کره پاستوریزه (کره 

 حیوانی)
 28212 44803 38878 35999 34044 33834 33733 33553 33402 32923 32282 31480 30228 گرم 100

 50600 63607 57911 55867 54457 53998 53988 53857 53829 53853 53475 53344 53586 گرم 900 روغن مایع
 67904 80424 71632 75120 71120 66105 65110 62486 56182 49555 46403 42755 42313 یک کیلوگرم موز

 34091 77500 55829 54647 43301 38709 37569 37602 37823 37683 35682 36737 38625 یک کیلوگرم سیب درختی زرد
 50000 101250 73953 61159 45353 36205 33533 33536 33377 35975 39257 49275 51980 یک کیلوگرم پرتقال محصول داخل

 28750 41578 35645 28283 25673 28222 26598 28404 30093 30749 26828 21679 19815 یک کیلوگرم خیار
 18818 28404 23350 22172 19455 21728 19060 22706 26583 34952 26343 17878 16985 یک کیلوگرم گوجه فرنگی
 13296 20482 16224 16706 17160 18420 18178 17799 17318 17317 17144 16708 16453 یک کیلوگرم سیب زمینی

 13666 22708 17270 17588 18176 19818 22493 25483 22047 23030 21311 20918 21949 یک کیلوگرم پیاز
 100200 133597 122190 120328 119443 119199 119945 120510 120205 120240 119871 120106 119777 یک کیلوگرم لوبیاچیتی

 63330 100739 80880 80410 79789 80476 80709 81812 82398 82929 82897 82888 83211 یک کیلوگرم عدس
 36777 50419 42620 42034 41403 41082 41021 40811 40707 40373 40476 40425 40456 یک کیلوگرم قند

 31785 39058 34512 33875 33372 32885 32847 32772 32807 32638 32605 32413 32630 یک کیلوگرم شکر
 49218 77425 64139 61682 59329 58187 57793 56607 55927 54528 53378 52404 51562 یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی

 203750 275771 249682 239847 228898 219576 215356 212357 208887 207644 206428 206137 205206 گرم 500 بسته اي چاي خارجی
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 :هاو تفاوت آن با سایر قیمت کنندهمصرفقیمت  .2

براي درك مفهوم قیمت پردازد. براي تهیه یک واحد کاال یا خدمت می کننده نهاییمصرف خانوار کننده قیمتی است کهقیمت مصرف
 کننده به مثال زیر توجه کنید:مصرف

کننده یک ارزش شود. شرکت واردکننده لوازم خانگی وارد کشور میفرض کنید یک نوع خاص یخچال فریزر از کشور آلمان توسط شرکت وارد
کند (یا ممکن است یخچال فریزر توسط یک شرکت داخلی ده (معادل با ارز مورد مبادله) پرداخت میریالی براي وارد کردن آن به کشور صادرکنن

فروشد عمده فروش نیز یخچال تولید شود). شرکت واردکننده یا شرکت تولیدکننده داخل، محصول مذکور را به عمده فروش لوازم خانگی می
فروشد. کارگاه خرده فروشی نیز با احتساب هزینه حمل و نقل شی در سطح استان یا کشور میفروهاي خردهفریزر را با یک حاشیه سود به کارگاه

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

نام دارد و  قیمت واردات کاالکند تا به کشور وارد کند کننده آن را پرداخت میوجود دارد؛ نخستین قیمت که وارد چندین قیمتبنابراین 

 یمت یخچال فریزر در درب کارخانهقشود. نامیده می MPI(1( شاخص قیمت وارداتشود، شاخصی که با استفاده از این قیمت محاسبه می

فروش آن را به تی که عمده. قیماست PPI(2( شاخص قیمت تولیدکننده اخص آنشود و شنامیده می قیمت تولیدکنندهآن،  تولیدکننده

شود. در نهایت، قیمتی یده میفروشی نامو شاخص آن، شاخص قیمت عمده WPI(3( فروشیقیمت عمدهفروشد فروشی میهاي خردهکارگاه

 CPI(4( کنندهشاخص قیمت مصرفشود، میکننده و شاخصی که با آن تولید شود، قیمت مصرففروخته می کننده نهاییمصرفکه به 
 شود.نامیده می

 

 :CPIشمول  دامنهو کاالي نهایی و  خانوار کاالي مصرفی .3

شود. به این معنا که ممکن است اقالمی باشند که توسط محاسبه می اقالم مصرفی نهایی خانوارهاکننده تنها براي شاخص قیمت مصرف
مانند اقالم نوشت افزاري که توسط یک  کننده جایی ندارندمصرفقیمت سازمان یا نهادي خاص به مصرف نهایی برسند اما در محاسبه شاخص 

داري شود که اگر همین اقالم توسط خانوار خریود در حالیشود ولی در محاسبه تورم لحاظ نمی شسازمان دولتی براي مصرف نهایی خریداري می
در حالت دوم ممکن است اقالمی توسط خانوار خریداري شوند اما براي مصرف نهایی نباشند مانند  شود.می در محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته

شود. برخی اقالم رزي و نه مصرف نهایی استفاده میخرید سم و کود توسط یک کشاورز، که به عنوان نهاده تولید براي تولید محصوالت کشاو

شوند مانند سکه توسط خانوار خریداري می گذاريسرمایهو دارایی یا  ارزش پولدارند و براي حفظ  ايسرمایهنیز هستند که ماهیت 
 با ضریب اهمیت استفاده براي محاسبه تورممورد شود، ماهیت مصرفی دارد و لذا در سبد طالیی که به عنوان زیورآالت استفاده میالبته ( طال

ماهیت  ،هاي تعمیرات و نگهداريو همچنین هزینه بها(هزینه استفاده از مسکن به عنوان اجاره مسکن و آپارتمانارزش )، وجود دارددرصد  0,12
سبد مورد در  و قرضه دولتی که، اوراق بهادار وجود دارد)درصد  34,1مصرفی دارد و لذا در سبد مورد استفاده براي محاسبه تورم با ضریب اهمیت 

 کننده لحاظ شود.ها در شاخص قیمت مصرفکننده جایگاهی ندارند و نباید انتظار داشت تغییرات قیمت آنشاخص قیمت مصرفاستفاده در 

 گذاريسرمایهو بخشی را نیز  اندازپسکنند بلکه بخشی از آن را هاي مصرفی نمیبه این ترتیب، خانوارها همه مخارج خود را صرف هزینه

ها را نادیده کند و سایر بخشرا محاسبه می هاي مصرفی خانوارمتوسط میزان افزایش هزینهکننده تنها کنند. شاخص قیمت مصرفمی

١١ Import price index 
٢ Producer price index 
٣ Wholesale price index 
٤ Consumer price index 
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زیرا . ري کندگیتغییرات رفاه خانوار را اندازه ،تواند بصورت کامالً دقیقکننده نمیشاخص قیمت مصرفگیرد. از این رو، می

شاخص قیمت و تورم فقط به دنبال  کهباشد در صورتی هاتواند ناشی از تغییر در درآمدها یا هزینهتغییرات رفاه می

اي و تغییرات درآمد (که لذا تغییرات قیمت در کاالهاي سرمایه .محاسبه تغییرات قیمت در کاالها و خدمات مصرفی است

  شود.در تورم لحاظ نمی بر تغییر رفاه خانوار اثر دارد)

تهیه مایحتاج خود، پول هزینه  که براي شودمیخانوارهایی حس توسط به این معنا که تنها  ،اي پولی استباید توجه داشت که تورم پدیده ضمناً
-از مایحتاج خود را از طریق کمکآورند. بنابراین خانوارهایی که بخش زیادي و یا از تولیدات خود به دست نمی را به صورت رایگانکنند و آنمی

کنند و خانوارهایی که خودشان در تهیه مایحتاج خودکفا هستند، هنگام افزایش نهادهاي خیریه یا خیرات و زکات دریافت می ،هاي بالعوض
 قیمت اقالم ضروري خانوار، تورم کمتري را حس خواهند کرد. 

 

 :و تفاوت آن با شاخص قیمت1قیمت  سطح .4
در ماه مورد بررسی محاسبه  آوري شده از منابع اطالع مختلف براي آن کاال جمع قیمتهاي مظنهمیانگین حسابی  از ،یک کاالقیمت متوسط 

قیمت نسبت به ماه قبل اطالعی این متوسط تغییر شود. کاربران تلقی میترین اطالع قیمتی براي و ملموسآید بدست می ،شودمی

باشد اما در در مورد تک تک اقالم صحیح می . این رویکردکنندیبه عنوان تورم تلقی ما است که بیشتر خانوارها آن ر

اي مختلف هستند، براي خانوار به هاي کاالیی که شامل چندین قلم با تغییرات قیمت متفاوت و ضرایب هزینهمورد گروه

یعنی افزایش قیمت  عمومیتقرار گیرد، ویژگی  آنچه که در مباحث تورم مطرح است و بایستی مد نظر راحتی قابل محاسبه نیست.
 است. در تمامی نقاط شهري یا روستایی کشور رخ داده افزایش قیمت 

یعنی متوسط تغییر قیمت قلم که از چندین  ،شودهاي قیمتی ساخته می قیمت از روي تغییرات تک تک مظنه شاخص

اگر تمامی به طور مثال،  شود.اري لحاظ میمنبع اطالع بدست آمده به عنوان متوسط افزایش یا کاهش قیمت قلم در ماه ج
 20رشد ، اهدرصدي داشته باشند، شاخص قیمت قلم در آن م 20هاي قیمتی یک قلم (ویژگی عمومیت افزایش قیمت) در یک ماه افزایش مظنه

شاخص قیمت قلم در هر ماه کمتر از  ،ها اعمال شوددرصدي طی چند ماه در تمامی مظنه 20درصدي را تجربه خواهد کرد. اما اگر این افزایش 
 نشانرا درصدي در شاخص، نسبت به قبل از افزایش قیمت،  20ها، افزایش ت و پس از تغییر قیمت تمامی مظنهدرصد افزایش خواهد داش 20
درصدي در قیمت داشته باشد،  15درصدي و مارك دیگري افزایش  20دهد. حال چنانچه براي یک قلم واحد، یک مارك خاص افزایش می

خواهد بود (یعنی مهم است که چه تعداد مظنه  20و  15ها عددي بین دهد که با توجه به ترکیب مظنهشاخص قیمت متوسط افزایش را نشان می
 درصدي دارند).  20چه تعداد مظنه افزایش  درصدي و 15افزایش 

 

 کننده:عوامل موثر بر تغییر ترجیحات مصرف .5

. این دالیل عمدتاً کندشود تغییر میکنندگان نسبت به مصرف کاالها و خدماتی که در اقتصاد تولید و عرضه میبه مرور زمان، ترجیحات مصرف
اند، (جایگزینی کاالهاي گرانتر با کاالهایی که افزایش قیمت کمتري داشتههاي نسبی یر قیمتتغیکنندگان در مقابل تغییر رفتار مصرفعبارتند از 

 تغییر کیفیت کاالها)، کننده به این کاالها و در نتیجه تغییر سبد مصرفیانتقال تقاضاي مصرف( (اقالم) جدید و خدمات وجود کاالهااثر جانشینی)، 
خالصه این عوامل باعث شده است که بر ). کیفیت بهتر باو خدمات  با کاالها سبد سال پایه کاالها و خدمات قدیمی جایگزین کردن( و خدمات

١ Level of price 
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بار سال یک 5اساس استانداردهاي بین المللی، بهنگام سازي سبد مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار هر 
 انجام شود.

 

 :و اثر آن بر اندازه تورم ، الگوي مصرف1پایهسال تغییر مفهوم  .6

باشد، سال پایه و نحوه تعیین آن در اي از کاالها و خدمات نسبت به سال پایه میبا توجه به تعریف شاخص قیمت که تغییرات قیمت مجموعه
ت که مقادیر کاالها در دو دوره مورد . در تهیه شاخص قیمت فرض بر این اسمت از اهمیت باالیی برخوردار استمحاسبات مربوط به شاخص قی

ت ماند. اما به مرور زمان ترکیب این سبد ثاببدون تغییر باقی می الگوي مصرف عبارت دیگر هب و مقایسه تغییر نکرده و ثابت باقی مانده است
کاالهاي جدید وارد سبد شده و بعضی از کاالهاي قدیمی که دیگر مورد استفاده خانوار نیست از سبد  یعنی شود،در هزینه خانوار متفاوت می

 »ضریب اهمیت«یا » وزن«باشد. این سهم نسبی که اصطالحاً دیگر سهم نسبی هزینه خانوار در اقالم می موضوع شود.خانوار خارج می
در بین خانوارها گسترش  فناوري اطالعاتطی زمان استفاده از  عنوان مثال هشود. بتغییر میشود به مرور زمان در سبد خانوار دچار نامیده می

 کند. بنابراین سهم آموزش در سبد خانوار تغییر پیدا می دهند؛یابد یا اینکه خانوارها به آموزش فرزندان خود اهمیت بیشتري میمی

آوري و تغییرات جمعیتی باعث تغییر الگوي مصرفی خانوار شیوه فنپیدایش کاالهاي جدید در بازار و تحوالت صنعتی و 

به طوري که اگر فاصله دو دوره پایه از هم زیاد باشد، سبد مصرفی خانوار در دو دوره یکسان  سازد.آور میشده و تغییر سال پایه را الزام
ینی به حداکثر میزان خود خواهد رسید؛ بدین معنا که تعدادي از کاالها عبارتی خطاي جایگزهنبوده و قابلیت مقایسه خود را از دست خواهد داد و ب

 گیرد.گیرند. در این زمان تجدید نظر در سال پایه در دستور کار قرار میها را کاالهاي جدید میاز بازار خارج شده و جاي آن

هد. با توجه به تغییر سهم نسبی اقالم در سبد خانوار طی دو خدمات را بیشتر از حد نشان می در شرایط تورمی، شاخص السپیرز تورم کاالها
کاهش میزان تقاضاي آن کاال با در اقتصادي، نهادي عنوان یک واحد هکه قیمت کاالیی افزایش یابد، تصمیم عقالیی خانوار بزمان، در صورتی

ورد تا قبل از تغییر سال پایه منجر به برآ مقدارباشد. که این مسئله با توجه به ثابت بودن نظر گرفتن سهم مصرف آن کاال از بودجه خانوار، می
شود شود. با اصالح سبد بر اساس الگوي مصرف خانوار، اثرگذاري این قلم در تهیه شاخص سال جدید کمتر میبیش از اندازه شاخص مذکور می

 دهد.را نشان می، عدد کمتري با سال پایه جدید عدد شاخص و محاسبه

به  بایست در فواصل مناسب این سبد را بهنگام نموده که اصطالحاًلذا با توجه به تغییر در ترکیب و سهم نسبی کاال در سبد خانوار طی زمان، می
 گوییم.آن فرایند تغییر سال پایه می

 

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

هاي آماري ترین طرحترین و حساسیکی از مهم "قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشورطرح آمارگیري شاخص " .1

در  1381از سال در مناطق روستایی و  1361از سال  المللیهاي بینبنديآخرین استانداردها، تعاریف و طبقهاساس  کشور است که بر

. در حال ها در حال اجرا استعملیاتی و اجرا شده است و نتایج آن در سطح شهري، روستایی و کل کشور و به تفکیک استان مناطق شهري

١ Base year 
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ها و استانداردهاي طراحی، اجرا، استخراج و انتشار استفاده بنديحاضر تمامی کشورهاي دنیا از همین تعاریف و طبقه

 المللی دارند.ه بیننمایند و آمارهاي حاصله قابلیت مقایسمی

گویی به سئواالت مشخصی در زمینه است و براي پاسخ ها و اهداف متعدد اقتصادي و اجتماعیداراي جنبه "CPIطرح آمارگیري " .2

 و نباید از آن انتظار پاسخگویی بهشود ریزان کالن کشور در سطوح مختلف جغرافیایی اجرا میگذاران و برنامهرفع نیازهاي آماري سیاست

هایی که معموالً مراکز یکی از چالشرسد که الزم به نظر می نیزذکر این نکته  در این خصوص را داشت. جامعه همه نیازهاي آماري

جاري کشورشان است و آماري دنیا با آن رو به رو هستند عدم انطباق نرخ تورم  با درك و احساس مردم از وضعیت 

  شود.به کشور ما منحصر نمی این موضوع

پذیري آمارهاي رسمی کشورها از اوایل قرن بیستم مورد تاکید سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن قرار گرفته و در ضرورت و الزام مقایسه .3
سال  90(بیش از  1925سال  ها درCPIنخستین معیارهاي بین المللی مربوط به هاي بین المللی تهیه گردیده است. همین راستا دستورالعمل

-هاي هزینه زندگی مربوط میشاخصکه بیشتر به  شدتدوین  ICLS(1المللی متخصصین کار(کنفرانس بیندومین نشست پیش) در 

در قالب قطعنامه تجدید نظر شده است که در ادامه با تشکیل گروه کارشناسی  1987و  1962، 1947هاي این معیارها سه بار در سال شد.
 1994هاي هاي سراسر دنیا در اتاوا طی سالالمللی و دانشگاههاي بینهاي آمار کشورها، سازمانهاي قیمت از ادارهمتخصصان شاخصمتشکل از 

تدوین و تصویب گردید و  2"کنندهشاخص قیمت مصرفدستورالعمل "وهشی، مقاله پژ 100نشست و انجام بیش از  6و پس از  2001تا 
براي جمع آوري تجربیات و به هنگام نمودن دستورالعمل نشستی را بار کشورها قرار گرفت. این گروه هر دو سال یکدر اختیار مراکز آماري 

 نماید.برگزار می

گردد. براي محاسبه این انجام می 1395بر اساس سال پایه  محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور هم اکنون .4

هزار منبع اطالع  75به حدود خانوارهاي کشور با مراجعه  خدمات مصرفی قلم از کاالها و 475شاخص قیمت، اطالعات مربوط به 

که مالك انتخاب این کاالها و خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف  شودآوري میجمع شهري و روستایی
-باشد که این تعداد اقالم پوشش کاملی از سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کل کشور میاقالم توسط خانوارها بین دو سال پایه می این

 باشد.

 300(در مجموع منطقه شهري  357 شهر نمونه شامل 230 از تعدادبه صورت ماهانه اطالعات مورد نیاز محاسبه شاخص قیمت 

 گردد.آوري میجمعهزار مظنه قیمت)  120(در مجموع آبادي  626و هزار مظنه قیمت) 

سط که تو بوده گیريطرح نمونهحاصل یک  شود،که به صورت ماهانه اجرا میاین کار بسیار عظیم  نباید از این نکته غافل شد که 
 و نرخ تورم منتهی می شود. لذا CPIاي است که به برآورد قابل اعتماد ها از سراسر کشور به گونهو توزیع نمونه متخصصین علم آمار طراحی شده

دهد و وظیفه همه پاسخگویان (مردم) و آمارگیران اي نیز در عمل رخ میاي و غیر نمونهخطاي نمونه گیري،هر طرح آماري بر مبناي نمونهمانند 
هاي هر یک نقش خود را به نحو شایسته انجام داده تا داده به یکدیگر)،با اعتماد کامل ین و اصحاب رسانه و جراید است که و کارشناسان و مسول

 تر شوند. حلیل و تفسیرهاي صحیح قابل پذیرشو با تتولید آماري با کیفیت تر و قابل اعتماد تر 

باشد که ضرایب می گروه 12 شامل ،COICOPبندي هاي شهري بر اساس طبقهصلی کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي اتعداد گروه .5
باشد و ضریب درصد می 27,23 "ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی"باشد. ضریب اهمیت گروه اصلی می 2شماره ها بر اساس جدول اهمیت آن

١ International conference Labour statisticians 
٢ Consumer Price Index Manual, ILO 

                                                           



 

درصد  35,50با  "هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت"هاي فرعی باشد. در بین گروهدرصد می 72,77ی و خدمات خوراک اهمیت کاالهاي غیر
 را دارد. کشوربیشترین وزن در محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي 

کننده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج را ، در محاسبه شاخص قیمت مصرفکشورهر کدام از کاالها و خدمات به نسبت وزن آن در سبد خانوار 
 دهد. تحت تاثیر قرار می

 روستایی  شهري وکل کشور،  و خدمات در سبد خانوارهاي هاي مختلف کاالگروهمقایسه سهم : 2جدول       

 

 گروه

سال پایه  -ضریب اهمیت (درصد)
1390 

سال پایه -ضریب اهمیت (درصد)
1395 

 کل کشور
مناطق 
 شهري

مناطق 
 روستایی

 کل کشور
مناطق 
 شهري

مناطق 
 روستایی

ص کل 1 شاخ 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 
روه  یگ رع ی و ف صل  هاي ا

 39,62 25,03 27,23 40,19 25,55 28,46 ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی
 38,48 24,53 26,64 39,34 25,09 27,93 هاها و آشامیدنیخوراکی -1
 36,60 23,57 25,55 37,68 24,11 26,82 هاخوراکی  

 10,56 5,98 6,67 11,57 6,40 7,36 نان و غالت      
 7,96 5,54 5,91 9,70 6,26 6,91 هاهاي آنگوشت قرمز و سفید و فرآورده      

 7,10 4,79 5,14 8,62 5,48 6,09 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          
 0,86 0,76 0,77 1,08 0,78 0,82 دارانها و صدفماهی          

 3,33 2,70 2,80 2,70 2,54 2,84 شیر، پنیر و تخم مرغ      
 2,06 1,15 1,29 2,15 1,18 1,36 هاها و چربیروغن      
 4,10 3,31 3,43 3,83 3,14 3,25 میوه و خشکبار      
 4,82 2,70 3,02 4,19 2,63 2,92 ها و حبوبات)سبزیجات (سبزي      
 2,25 1,30 1,44 2,32 1,21 1,34 ها)شیرینیشکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی (قند و شکر و      
 1,53 0,89 0,98 1,21 0,75 0,84 بندي نشده در جاي دیگرمحصوالت خوراکی طبقه      
 1,88 0,96 1,10 1,66 0,98 1,11 هاي غیر الکلی)چاي، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه      

 1,14 0,50 0,59 0,85 0,46 0,53 دخانیات -2
 60,38 74,97 72,77 59,81 74,45 71,54 غیر خوراکی و خدمات کاالهاي

 6,28 4,52 4,78 6,60 4,50 4,92 پوشاك و کفش -3
 21,11 38,07 35,50 19,09 35,60 32,36 هامسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -4

 14,47 34,10 31,12 11,79 30,54 27,09 مسکن      
 13,87 33,73 30,72 11,33 30,07 26,34 اجاره          
 0,60 0,37 0,41 0,46 0,47 0,75 خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  (خدمت )          

 6,64 3,97 4,38 7,30 5,07 5,57 آب ، برق و سوخت      
 5,53 3,64 3,93 5,32 4,15 4,29 مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها -5
 7,19 7,13 7,14 6,80 6,74 6,58 بهداشت و درمان -6
 9,26 9,44 9,41 10,29 9,79 9,89 حمل ونقل -7
 2,97 2,85 2,87 3,54 3,65 3,61 ارتباطات -8
 1,72 1,64 1,65 1,88 2,24 2,16 تفریح و فرهنگ -9

 0,95 2,02 1,86 0,89 2,30 2,02 آموزش -10
 0,89 1,54 1,44 0,89 1,43 1,34 هتل و رستوران -11
 4,48 4,13 4,18 4,50 4,05 4,37 کاالها و خدمات متفرقه -12
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هاي دهکو هم چنین به تفکیک  مناطق شهري، روستایی و کل کشورکننده به تفکیک هاي قیمت مصرفدر مرکز آمار ایران، شاخص

هاي شهري و روستایی به دست شود. محاسبه شاخص قیمت کل خانوارهاي استان و کشور، از تلفیق قیمتمحاسبه و منتشر می ايهزینه

ها شامل مخارج خوراکی خانوار و بیشتر هزینهدر مناطق روستایی الگوي مصرفی خانوارها متفاوت از مناطق شهري است آید. می
ها با وقفه یک یا دو ماهه به ر از مناطق شهري است. بدین معنا که افزایش قیمتباشند. همچنین سرعت انتقال قیمت در مناطق روستایی کمتمی

درصد) 26دهد. با توجه به سهم خانوارهاي روستایی از جمعیت کشور (رسد و خانوارهاي روستایی را تحت تأثیر قرار میمناطق روستایی کشور می
توان مناطق روستایی را در محاسبات شاخص قیمت و تورم لحاظ نکرد  دارد، نمی داري که الگوي مصرفی این دو گروه با یکدیگرو تفاوت معنی

هاي مختلف در سبد با مقایسه وزن زیر گروه 2شماره در جدول  اطالق تورم شهري به تورم کل کشور مشمول خطا خواهد بود.و 
 شود.مصرفی خانوارهاي شهري و روستایی این تفاوت مشاهده می

 

و  آیدهر دهک به دست میاقالم مصرفی در اي اوزان هزینهاي با استفاده از هاي هزینهقیمت مصرف کننده بر اساس دهک محاسبه شاخص .6
-ها می تواند براي سیاستس شاخص قیمت و تورم به تفکیک دهکانعکا وهاي مختلف وجود دارد داري بین سبد مصرفی دهک تفاوت معنی

 .بسیار سودمند باشدو درك بهتر تورم از سوي مردم گیران تصمیم گذاران،
 

 هاي مختلفهاي کاالیی بین دهک: ضریب اهمیت گروه3جدول       

 

 

هاي اصلی کاال و گروه
 خدمات 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
 پوشاك و کفش

مسکن ، آب ، برق ، گاز و 
 هاسایر سوخت


لوازم خانگی و  ،مبلمان
 هامعمول آن ينگهدار



 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: .1

از  نیزکنند. مرکز آمار ایران استفاده می CPIز آماري از فرمول شاخص قیمت السپیرز براي محاسبه شاخص قیمت کدر اغلب کشورهاي دنیا، مرا

ها با وزنکنند. این شاخص از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که یکی و تورم استفاده می CPIبه شاخص قیمت اسفرمول السپیرز براي مح

قیمت اقالم ماند و قسمت دوم شود و تا سال پایه بعدي ثابت میاست که در سال پایه تعیین می ضرایب اهمیت اقالم مشمول شاخص

ها و ضرایب اهمیت، شاخص قیمت براي با استفاده از این قیمت .گرددآوري میمنابع اطالع جمع ياست که هر ماهه از تعداد مشمول شاخص
 شود.ین شاخص کل، محاسبه میهاي فرعی و اصلی و همچنهر قلم مشمول شاخص و گروه

د استفاده ردلیل عمده اینکه شاخص قیمت السپیرز هم اکنون در بیشتر کشورهاي جهان و بطور گسترده جهت محاسبه برآوردي از نرخ تورم مو

در نتیجه وقتی  .باشندها ثابت میوزن زیراگیري می شود در این فرمول فقط تغییرات قیمت اندازهگیرد این است که قرار می

ر یهاي دیگر نظدر شاخصکه  دهد. حال آنفقط تغییرات قیمت را به دست می ،گیردمقایسه دو شاخص قیمت در دو دوره متفاوت انجام می

هاي قیمت در دو دوره نه فقط تغییرات کند مقایسه شاخصها در هر دوره تغییر پیدا میشاخص قیمت پاشه که وزن

-می صرف هزینه و وقت زیادها در هر زمان مستلزم ضمن اینکه تغییرات وزن کند.ها را نیز منعکس میوزنقیمت بلکه تغییرات 

 .باشد
 

 کننده:فرایند تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف .2

ا ایجاد تغییر در شیوه ب تغییر و پیشرفت تکنولوژي تولید کاالها و خدماتخانوارهاي شهري و روستایی به دالیلی چون به طور کلی 

در  در تعداد و ترکیب جمعیت کشور تغییرصی و تلفن همراه طی سالیان اخیر، گسترش استفاده از کامپیوترهاي شخزندگی خانوارها مانند 

و هرم سنی به سمت پیر شدن جمعیت  هاي اخیر و حرکتطی سالمیزان نرخ رشد جمعیت کشور ، مانند کاهش الگوي مصرفی خانوارها

هایی مانند سهم هزینهمانند افزایش درآمد و افزایش  تغییر در میزان درآمد خانوارهاروستایی، عد خانوارها در مناطق شهري و بغییر ُت
و کاهش سهم  خوراکیهاي اقالم مصرفی سهم هزینهو افزایش  کاهش درآمد خانوارهایا ها در کل هزینه خانوارها تفریحات و سرگرمی

کنندگان، وضعیت عمومی اقتصاد کشور، تغییر در ترجیحات مصرف و هداشت و درمانها و حتی بتفریحات و سرگرمیهاي هزینه

اي خود از اقالم (مانند خشکسالی)مبادرت به تغییر سهم و نسبت هزینه میزان درآمد ارزي، میزان و نوع واردات، وضعیت آب و هوایی
 کنند. مصرفیشان می

 1395به سال  1390کننده از سال مرکز آمار ایران اقدام به تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف ت فوق در همین راستا،با در نظر داشتن نکا
را منتشر کرد. به این منظور در تعیین اقالم، بررسی روند الگوي مصرف  1395بر اساس سال پایه  1396کننده آذر نموده و شاخص قیمت مصرف

اقدام شده است. بدین شکل که نسبت متوسط هزینه اقالم به  درآمد خانوارو طرح هزینه استفاده از نتایج سال گذشته با  5خانوار طی 
هاي کاالیی، اقالمی انتخاب شده ) براي گروهCOICOPبندي مصرف فردي بر مبناي هدف (طبقه به متوسط هزینه کل خانوار استخراج و با توجه

اي تحقق قلم این پوشش هزینه 18را داشته باشد به طور مثال در گروه نان و غالت با انتخاب  بیشترین وزن نسبی در بودجه خانوارکه 

به اتمام  1394شروع و تا انتهاي سال  1394کننده از ابتداي سال براي به هنگام نمودن اقالم سبد مصرف کاالشناسیفرایند  همچنین،یابد. می
ها کاهش یافته، آخرین نتایج طرح هزینه درآمد خانوارهاي شهري و روستایی در طول این سال ها بر اساسرسید و اقالمی که ضریب اهمیت آن
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به  هادر نهایت براي محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارحذف و اقالم جدید که داراي اهمیت بیشتري بودند جایگزین شدند. 
 ذکر شده است. 4که اطالعات آن در جدول شماره انتخاب شدند  یتفکیک شهري، روستایی و کل کشور اقالم

 هاي زیر را داشته باشند:شوند باید ویژگیاقالمی که در سبد سال پایه جدید اضافه میبه طور کلی، 

اي که بتواند نماینده خوبی براي اقالم گروه خود باشد. به گونه ،باشدمهمترین ویژگی یک قلم باال بودن ضریب اهمیت در سبد خانوار می 
ضریب اهمیت آن گروه را داشته باشد تا بتواند تغییرات قیمت آن  پوشش مناسبدر این راستا سعی شده است تا اقالم انتخابی هر گروه 

 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 طوري 

 گیري داشته باشد.امکان تعیین مشخصات نسبتاً دقیق براي قیمت 

داشتن ثبات در سبد خانوار (در طول زمان در سبد خانوار وجود داشته باشد) که براي بررسی این امر اطالعات هزینه و درآمد سبد خانوار   
 گیرد. هاي متوالی مورد بررسی قرار میبراي دوره

 بینی شود که در آینده نزدیک قلم مورد نظر داراي ضریب اهمیت باال خواهد شد.هاي خانوارها، پیشبا توجه به روند مصارف و هزینه 

با توجه بـه اینکـه امکـان جمـع     رسد. هاي منتخب میها و کارگاهاقالم، نوبت به انتخاب مناطق شهري، آبادي نهایی شدن فهرستبعد از 

اطالعـات را   ارائـه باشد و ممکن اسـت خـانوار دقـت الزم در    اطالعات قیمت واحد کاال از خانوار امکان پذیر نمیآوري 

گیـري دو  روش آمارگیري در این طرح به صورت نمونهشود. هاي خرده فروشی انجام میآوري قیمت از کارگاهنداشته باشد، جمع
هاي شهر یا آبادي نمونـه تعیـین و بـر حسـب     شود و در مرحله دوم فهرست کارگاهنمونه انتخاب میاي است. در مرحله اول شهر یا آبادي مرحله

هـا  گیري از جمله واریانس تغییرات قیمت، تعدادي کارگاه نمونه انتخاب شده و جهت تکمیل پرسشنامه هاي قیمت بـه آن الزامات طرح فنی نمونه
 شود.مراجعه می

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

 1395 و 1390 هیپا سال دو در کننده مصرف متیق شاخص اطالعات سهیمقا: 4جدول

 خانوار

 1395سال  1390سال 

 مناطق شهري (آبادي) تعداد اقالم
اقالم  دتعدا

 حذف شده
تعداد اقالم اضافه 

 شده
تعداد اقالم 

 نهایی
 مناطق شهري (آبادي)

 منطقه شهري 357 455 30 26 منطقه شهري 293 451 شهري

 آبادي 626 305 47 21 آبادي 583 279 روستایی

 

(تعدادي از اقالم در  قلم در سطح کل مناطق شهري و روستایی  475کننده خانوارهاي کشور براي الزم به ذکر است شاخص قیمت مصرف
 شود.محاسبه میسطوح شهري و روستایی مشترك هستند) 

بهنگام شد. در این  1395هاي کاالیی بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال اقالم، ضریب اهمیت اقالم و گروه تعیین فهرستبعد از 
ی گیري وجود ندارند به اقالم موجود بر اساس طرح کاالشناسی و مطالعه روند تغییرات سبد مصرفمرحله وزن اقالمی که در سبد مورد قیمت

و به تفکیک هر 1395و  1390هاي اصلی براي خانوارهاي کشور در دو سال پایه اي ضریب اهمیت گروهشوند. نتایج مقایسهخانوارها منتسب می
 :ها به صورت زیر استهاي آنیک از زیر گروه
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کاهش یافته و ضریب اهمیت کاالهاي غیر خوراکی  27,24به  28,46ها از ها و آشامیدنیهمانطور که قابل مشاهده است، ضریب اهمیت خوراکی
-هاي خوراکی و غیر خوراکی انجام میتر براي گروهافزایش یافته است. در ادامه این بررسی را به صورت تفصیلی 72,76به  71,54و خدمات از 

 باشد:دهیم که نتایج آن به صورت زیر می

  نشان داده شده است. 2در جدول نیز در سطح کل کشور  1395و  1390هاي تفصیلی کاالیی براي دو سال پایه ضرایب اهمیت گروه
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هاي قیمت که شاخص است ذکر شودشود. الزم انجام می 1395محاسبه شاخص قیمت بر اساس سال پایه  ،هاي جدیدبعد از تعیین اقالم و وزن
که همه این شود و با توجه به ایناست تعدیل می 100که برابر عدد  1395اساس شاخص سال بر  1395هاي زمانی قبل از فروردین دوره

مانند. ولی براي بازه اي و ساالنه) بدون تغییر باقی میهاي ماهانه، نقطهدرصد تغییرات مختلف (نرخ تورم ،کنندها به یک نسبت تغییر میشاخص
بنابراین نرخ تورم دو  .هاي متفاوت) وجود داردمت با دو سال پایه متفاوت (سبد کاالها و وزندو شاخص قی 1396تا آبان  1395زمانی فروردین 

تر هم اشاره شد دلیل این موضوع (همانطور که پیش رود که نرخ تورم سال پایه جدید کاهش یابدسال پایه هم متفاوت خواهد بود و انتظار می
 . باشد)بیش برآوردي شاخص قیمت السپیرز می

طرح هزینه و درآمد شهري و روستایی خانوار نمونه   38000ها (حدود به وزناسبا توجه به حجم زیاد نمونه جهت مح

-فروشی و خانوارها) در هر ماه جمعهاي خردهمت از کارگاهیمظنه ق 420000هاي قیمت (حدود خانوار) و همچنین مظنه

توسط آمارگیران کارآزموده و محلی و  آوري قیمتگیري و جمع علمی نمونه هاياز روش شود)، و با استفادهآوري می

نرخ تورم از اعتماد بسیار باالیی و  سبه مربوط به تورم در کمترین سطح ممکن بودهمقدار خطاي محا ها،در استان مستقر

 برخوردار است.
 

 دهاي مسکونی و موضوع مسکن در شاخص:چگونگی محاسبه اجاره بهاي واح .3
-خانه اجارهارزش  -2دهاي مسکونی اجاري، حوا اجاره -1باشد که عمدتا مربوط به سه قسمت: درصد می 31,1سهم بخش مسکن در شاخص 

 باشد.هزینه تعمیر و نگهداري واحد مسکونی شخصی می -3و  ملکیهاي 
آید واحدهاي مسکونی مالک نشین از بدست می دهاحوااین  اجاره بهااز بررسی آماري  مسکونی استیجاري واحدها اجاره بهايتغییرات قیمت 

گذاري چه در مسکن باشد. از آنجایی که سرمایهو از طرف دیگر یک کاالي مصرفی میشود گذاري محسوب میطرفی براي خانوارها یک سرمایه
باشد). جهت پوشش وزن بخش مصرفی می بایست در این شاخص منظور گردد (بلکه خرید و مصرف کاالها مورد نظرو چه در هر زمینه دیگر نمی

شود. بدین ترتیب که در بررسی هزینه خانوار از خانوارهاي ملک استفاده می »1اجاره احتسابی«از واحدهاي مسکونی مالک نشین از روش 
باشد (با توجه به میزان میها چه شود که اگر بخواهید خانه خود را اجاره دهید، اجاره آننشین (ساکن در واحدهاي مسکونی شخصی) سوال می

این روش برآوردي که با آید واحدهاي مسکونی شخصی بدست میهاي مشابه) بدین ترتیب برآوردي از اجاره بهاي متوسط اجاره بهاي خانه

دها از تغییرات قیمت ح. براي نشان دادن تغییرات قیمت این واآیداز بخش مصرفی واحدهاي مسکونی مالک نشین بدست می
 شود.واحدهاي مسکونی اجاري استفاده می

  

١  Imputed Rent 
                                                           



 

 ها با محاسبات رسمی تورم از افزایش هزینه زندگی و قیمت عمومیادراك ج) دالیل تفاوت 

هاي درآمدي دهک مناطق و همه نرخ تورم افزایش نسبی قیمت تمامی کاالها و خدمات مصرفی در تمام شاخص میانگین است: ،تورم .1
  .ال یا خدمت خاص در منطقه اي خاصنه رشد قیمت کاو در واقع کل کشور است، 

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

تا  70000به عنوان مثال براي قلم برنج در دو نوع داخلی و خارجی دامنه قیمت از . دهدمحاسبات مورد استفاده قرار می

که در محاسبه متوسط قیمت برنج براي هر نوع به تفکیک مورد  )97سال  تیرگیري (در قیمت باشدریال می 180000

  .شودحاظ میگیرد اما در محاسبه شاخص قیمت با توجه به وزن برنج در سبد خانوار لاستفاده قرار می

و یا حتی معموال  زند، تخمین میاستکه تعداد محدودي  کاالها و خدمات مصرفی شخصی خودمعموال هر فردي تورم را بر اساس 

و یا  برخی اقالماز تورم همان افزایش قیمت  کند، بلکه برداشت فردهاي ثابت مانده و یا کاهش یافته را در محاسبات خود لحاظ نمیقیمت

قلم  475اطالعات که مرکز آمار ایران تورم را بر اساس در حالیباشد. به منزله تورم می بیشترین افزایش قیمتحتی بدتر از آن تلقی 

بر یک نماگر میانگین است به عبارت دیگر تغییرات میانگین قیمت طیف زیادي از کاالها و خدمات  تورم نماید.محاسبه می کاال و خدمت

، بیشتر یا ي مصرفی متفاوت از متوسط جامعهداراي الگو يخانوارها برايبوده که ) typical(نوعی الگوي مصرف یک خانوار اساس

 .استتورم اعالم شده نرخ کمتر از 

در واقع شاخص قیمت مصرف کننده انبوهی از  و تورم یک میانگین وزنی است:مصرف کننده و نرخ تورم شاخص قیمت  .2
ضعیف و شدید قیمت در بازارهاي سراسر کشور را تبدیل به یک عدد به صورت متوسط یا میانگین موزون کل تغییرات قیمت نوسانات واقعی 

ولی مرکز آمار ایران  ،دهندرا مدنظر قرار نمیوزن و ضریب اهمیت کاالها و خدمات معموال افراد در تخمین تورم ذهنی خود نماید. می

وزن یا ضریب هر یک از کاالها و خدمات، نسبت متوسط هزینه آن  نمایدکاالها و خدمات را بر اساس وزنشان در محاسبات وارد می

درصد  2,1 درصد، وزن بنزین 2,9درصد، وزن گوشت قرمز  31,1به عنوان مثال وزن مسکن  .باشدکل هزینه خانواري می متوسطقلم به 

 تغییرات قیمت هر یک، تأثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.شود باشد که باعث میدرصد می 2,2 وزن نانو 

گیري شود که ضرایب شود و چنانچه نتیجهشایان ذکر است هر ساله برآوردي از ضرایب اهمیت کاالها و خدمت مشمول شاخص محاسبه می
 گیرد.تجدید نظر در ضرایب اهمیت انجام می ،داري دارداهمیت اقالم شاخص با سال پایه تفاوت معنی 

ها در یک یا چند ماه محدود مواجه باره قیمتهایی که با افزایش یکدر زمان :ها استایش مداوم سطح عمومی قیمتزاف ،تورم  .3

آن به شدت تحت  نرخ تورم ساالنه (نرخ تورم) تغییرات مورد انتظار مردم را نشان نخواهد داد و باورپذیريشویم، می

ماه منتهی  24براي  CPIعدد  24شود دلیل این موضوع این است که در فرمول محاسبه نرخ تورم که در زیر مشاهده می گیرد.ثیر قرار میأت
 به ماه مورد نظر، دخالت دارند. 

= ( 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖+𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−1+𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−2+⋯   𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−11
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−12+𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−13+𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−14+⋯  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖−23

−  iماه ) در  ساالنهماهه (12میانگین  نرخ تورم100×(1
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ر گذرد تغییر زیادي دباره قیمت اقالم (مثل خودرو، اجاره مسکن، طال و ...) که مدت کوتاهی از وقوع آن میافزایش یکو 

تورم محاسباتی با کند. در زمانی که تغییرات قیمت اندك بوده و داراي نوسان نباشد، عدد تورم ساالنه ایجاد نمی

بیشتري در حال افزایش است،  سرعتها با تفاوت اندکی خواهد داشت ولی زمانی که قیمتاز تورم مردم  احساس

-جهشهایی که با در زمانکند. به عبارت دیگر احساس مردم از تورم با نرخ تورم محاسباتی تفاوت بسیاري پیدا می

)، باورپذیري ناگهانی و شدید در قیمت سکه، طال، خودرو، ارز و ... مواجه هستیم (افزایش قیمتقیمت  هاي ناگهانی

  گیرد.تورم متوسط مورد تردید قرار می

 :ماهانه مقایسه کردهاي تورم نرخ ها را باتوان آنمیو  دنداربلند مدت  هاي تورم روندنرخ .4

سال دوم مفید خواهد بود، و بدیهی است که  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. هر محاسبه و معدلی

مانند قیمت هر یک از اقالم سبد  نمرات هر یک از این تک درسهاهر درس مانند یک کاال یا خدمت موجود در سبد مصرفی است. 
هاي دوره و میانگین معدل ماهانه است CPIمصرفی هستند و معدل هر سال این دانش آموز مانند شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی یا 

ه در سال آخر تحصیل باشند، به این ترتیب همواره راجع به دانش آموزي کماهه می 12هاي  CPIساله این دانش آموز مانند متوسط  6تحصیلی 
سوال مطرح است و هر یک از آنها هدف و کاربرد خاص خود را دارند و نمی توان از یکی به جاي دیگري استفاده کرد. (ترکیب انواع  3می باشد 

 گانه تورم با مفاهیم و کاربردهاي متفاوت آنها)  3

  ساله دوره قبل چقدر تغییر کرده است؟ 6ساله دوره دوم نسبت به  6و معدل  ؟ساله چقدر است 12معدل کل دوران تحصیل 
 و نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده است؟ (شبیه تورم  ؟معدل هر سال تحصیلی و خصوصاً سال آخر این دانش آموز چقدر است

 ماهانه)تورم سالیانه نقطه به نقطه و 
 بیه متوسط قیمت و شاخص قیمت تک تک اقالم سبد مصرفی) و در هر درس چه نمرات تک تک دروس این دانش آموز چند است (ش

 روندي طی شده است؟

بار بر هر سال تحصیلی و یک بار بر تک تک درس ها در یک سال تحصیلی متمرکز می  بار بر کل سنوات تحصیل و یک به عبارت دیگر یک
ساله تحصیالتش داشته باشد و چه بسا  12شویم و چه بسا دانش آموزي با معدل ساالنه بسیار باال و خوب در سال به خصوصی معدلی متفاوت با 

نمرات خوبی کسب نکند. بدیهی است براي تحلیل جامع  درس خاصی این دانش آموز با معدل عالی در دوران تحصیل و یا سال خاص در
باید هر سه وجه (بعد) یا معیار یا شاخص ارزیابی (طول دوران تحصیل، تک سالها و هر یک از تک درسی ها)  ،وضعیت تحصیلی این دانش آموز

 م ارتباط دارند.را با هم در نظر بگیریم، اگر چه هر یک از آنها کاربرد خاص خود را دارند و با ه

نوع تورم و همچنین شاخص و متوسط قیمت  3د همین است که این اتفاق می افتآن که در زمینه تحلیل تورم و ادراك  مباحثیترین یکی از مهم
کاربرد خاص هر شوند و توجه به این تفکیک و مفاهیم و می د مصرفی به جاي یکدیگر استفاده شده و باعث تفسیر اشتباههر یک از اقالم سب

 یک از آنها براي تحلیل صحیح الزامی است.
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، ی همانندمباحثو هاي با کیفیت و تجمیع آنها، تشریح اجزاء متشکله هر شاخص و تفسیر صحیح آنها می باشند مراکز آمار مسئول تولید داده
مدل هاي پیش بینی اقتصاد سنجی خارج از وظایف مراکز و  هاها، اقدامات اصالحی در بازارها، علل نوسانات قیمتیزيرها، برنامهاريگذسیاست
 باشند.ریزي مسئول این امور میاري و برنامهگذاست و دستگاهها و نهادهاي سیاستآماري 

و پزشکان متخصص و فوق تخصص است.  آزمایشگاه تشخیص طبیهاي حاکمیتی مانند نسبت ها و دستگاهنسبت مرکز آمار به این نهاد
نمایند و نسخه نویسی و تجویز بر عهده پزشکان متخصص گیري و در حد همان متخصصان آزمایشگاه اظهار نظر میار پس از نمونهمراکز آم

 است.

 باید مورد توجه قرار گیرد:سطوح محاسبه تورم  .5

گیرد که در نیز مورد توجه قرار می هاي مختلفی که در آمارهاي منتشر شده مرکز آمار ایران وجود داردبراي درك بیشتر تورم الزم است تفکیک
 ها توضیح داده شده است.زیر برخی از این تفکیک

 هاي شاخصنرخ تورم در زیرگروه •

کاالها و خدمات است، نه افزایش نسبی قیمت تک تک اقالم سبد،  از میانگین افزایش نسبی قیمت تمامیدر واقع تورم برآورد قابل اعتمادي 
اي، بررسی اعداد شاخص در کاالي خاص در یک دوره اتفاق افتاده باشد نظیر افزایش قیمت طال یا تجهیزات رایانهچنانچه افزایش قیمت یک 

ها و نرخ تورم ماهانه در گروه خوراکی طور مثال،ه تواند نمایانگر تورم در دوره مورد نظر باشد. بهاي مربوط به این اقالم میهزیرگرو

درصد  4,4که این رقم براي شاخص کل برابر حالی باشد درمی 1397ماه سال  تیردرصد در  2,6ها برابر آشامیدنی

کنند و با مقایسه آن با افکار عمومی عدد تورم را به منزله برآورد یکسان افزایش نسبی قیمت کلیه کاالها و خدمات تلقی می گاهی است.
باشد می )با هر میزان(متشکل از اجزایی با نوسانات  ،میانگین یامعدل  که هر عدد متوسط، کنند، در حالیهاي بازار، محاسبات را باور نمیواقعیت

 به هیچ وجه معدل اعداد برابر تک تک اعداد نیست. و

 روستایی - تورم در مناطق شهري •

قابل  ،هاهاي تورم با توجه به سهمبا توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در مناطق شهري و روستایی که پیشتر توضیح داده شد، تفاوت در نرخ

 3,0 روستاییدرصد و مناطق  6,4برابر  شهريدر مناطق  مسکننرخ تورم ماهانه در گروه  طور مثال،ه ب باشد.توضیح می

درصد و مناطق  3,2که، نرخ تورم ماهانه کل براي مناطق روستایی حالی باشد. درمی 1397ماه سال  تیردرصد در 

مناطق  این گروه در ) در برابر ضریب اهمیت34,10( شهريمناطق  گروه مسکن در یب اهمیتمقایسه ضردرصد است.  4,6شهري 

ها با تورم ماهانه داشته و آن شهري هايتاثیر بیشتري بر خانوار اجاره بهاءافزایش قیمت دهد ) نشان می13,87( روستایی

 اند. بیشتري مواجه شده

 هاتورم به تفکیک استان •

تورم برآورد قابل اعتماد از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت کاال و خدمات مصرفی است که به تفکیک مناطق جغرافیایی نیز محاسبه و 
این عدد در هاي مختلف شود. با توجه به تفاوت الگوي مصرف خانوارها شهري و روستایی و حتی تفاوت الگوي مصرف در استانمنتشر می
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هاي تورم با توجه به ها، تفاوت در نرخبا توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در استانهاي مختلف و شهرها و روستاها متفاوت است. استان

درصد  7,6براي استان تهران و  درصد 1,7برابر  گلستانتورم ماهانه در استان طور مثال، نرخ ه باشد. بها قابل توضیح میسهم

باشد و نشان می) 44,49(و براي استان تهران ) 23,47( گلستاناستان براي  مسکنضرایب اهمیت گروه باشد. می 1397ماه سال  در تیر
 7,6( اندمواجه شده گلستاننسبت به استان ها با تورم ماهانه بیشتري داشته و آن تهرانتورم استان ثیر بیشتري بر أت افزایش اجاره بهاء دهدمی

 . درصد) 1,7درصد در مقابل 

درصد و نرخ تورم استان کهگیلویه و  11,6برابر  1397ماه سال  تیرنرخ تورم سال استان کرمانشاه در از طرفی دیگر 

بوده  1397ماه  تیردرصد در  8,7ها یا همان نرخ تورم کل کشور برابر که، میانگین تورم سال استان صورتی در .درصد است 6,3بویر احمد 
 است.

 ها دهکنرخ تورم به تفکیک  •

ي هاهاي تورم با توجه به سهمهاي مختلف هزینه که پیشتر توضیح داده شد، تفاوت در نرخبا توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در دهک

 تیردرصد در  8,8درصد و دهک دهم  8,4نرخ تورم سال در دهک اول برابر  طور مثال،ه باشد. بقابل توضیح می مختلف دهک ها

ماه بر  تیردرصد است. یعنی فشار تورم در  8,9 تمشدهک هاین درحالی است که نرخ تورم باشد. می 1397ماه سال 

  طبقات میانی بیشتر بوده است.

افراد هرنوع  معموال: ي متفاوتنددو مقوله (درصد افزایش قیمت هاي پایین یا باال) و تورم ها) (سطح باالي قیمت گرانی .6

سرعت افزایش  به معنايتورم  افزایش کهگیرند در حالیبه معنی افزایش نرخ تورم در نظر میها را قیمت گرانی و سطح باالي

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

)  خودرو لوکس اهش قیمت داشته باشد (کاهش تورمگذشته ک به طور مثال یک خودرو لوکس حتی اگر نسبت به سالوابسته است. کشورها 
  شود.باز هم از نظر عام یک کاالي گران محسوب می

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

شود و مبناي شوند به طوري که تورم به صورت درصد بیان میمتفاوتی ارزیابی می. این دو از جنس متفاوت بوده و با واحدهاي ها نیستقیمت
مثال اگر هزینه خدمات  شود و واحد آن ریال است.گیري میها بر حسب واحد پول اندازهمقایسه آن عدد صفر است. در حالی که سطح قیمت

تومان افزایش قیمت یابند، در مورد  1000تومان باشد و هردو  30000ان تومان و در مناطق خاصی از تهر 2000شگاه مردانه در یک روستا آرای
برابر  10درصد خواهد بود، اگرچه سطح قیمت دومی  3درصدي و براي دومی عدد متناظر  50اولی با قیمت پایین شاهد رشد نسبی قیمت (تورم) 
ها به معناي باال بودن سطح باالي قیمت اصال چنین نیست و که لیبرابر اولی بدانند در حا 10اولی است، حال ممکن است برخی تورم دومی را 

  تورم نیست.

در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار ایران تغییرات قیمت که ناشی از تغییر  : شرط ثبات کیفیت کاال و خدمت و ثبات واحد آماري .7
شود در هر مظنه قیمت، شود و سعی میدر نظر گرفته نمی ...) به عنوان افزایش قیمت مشخصات کاالست (مانند تغییر کیفیت، وزن، مارك و

افزایش واقعی در محاسبه تورم تنها تا گیري شود مشخصات خاص قلم تعریف شود و در هردوره از قلمی با همان مشخصات ثابت قیمت
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به  کاال مشخصاتدر به دلیل تغییر از جمله تغییر قیمت  ،نوع تغییرات قیمت هردر ذهن افراد جامعه  گاهاً ولی .ها نشان داده شودقیمت
 شود.عنوان تورم در نظر گرفته می

 

معموال مردم در محاسبات ذهنی خود به اقالمی که اخیرا افزایش قیمت  معموال مردم احساس نامتقارنی نسبت به تورم دارند: .8

وزن دهند. در حالیکه در محاسبات رسمی، اند، وزن بیشتري میکاهش داشتهها ثابت مانده و یا اقالمی که قیمت آناند نسبت به شدیدي داشته

 ماند.همه اقالم مستقل از نوسانات قیمت (افزایش یا کاهش) در طول زمان ثابت و بدون تغییر می

 در هر ماه با چهار دسته از اقالم مواجه هستیم:

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

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

 )97 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

ن درصد میانگیقلم کاال و خدمت) یا به عبارت دیگر  475، میانگینی از درصد تغییرات قیمت همه کاالها و خدمات (هنرخ تورم میانگین در ما

 باشد.گروه فوق می 4ت تغییر قیمت کاالها و خدما

یکی از کاربردهاي نرخ تورم سنجش تغییرات  ):CPI(قیمت مصرف کنندهو شاخص  1)COLI( تفاوت شاخص هزینه زندگی .9
تغییرات هزینه آن در طول زمان اندازه گیري سپس یک سطح زندگی استاندارد مشخص می شود و ابتدا باشد. به این ترتیب که زندگی میهزینه 

باشد می شود. اما در واقعیت استاندارد زندگی جامعه در طول زمان ثابت نیست و متوسط کیفیت زندگی جامعه در طول زمان در حال افزایش می
گونه شود ولی واقعیت اینیابد. این نوع افزایش هزینه زندگی از دید مردم به عنوان تورم در نظر گرفته میینه زندگی هم افزایش میبنابراین هز

باشد، نه افزایش کیفیت یا استاندارد زندگی، به عبارت است که تورم به معناي افزایش هزینه یک سطح استاندارد و ثابت زندگی در طول زمان می
باید مستقیما به عنوان تورم حساب کرد، چون در واقع ها را نافزایش قیمت هبا افزایش کیفیت کاالها و خدمات و استاندارد زندگی، هم دیگر

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

تواند به طور دقیق تغییرات در هزینه زندگی خانوارها را شاخص هزینه زندگی است ولی لزوما نمی ازاز طرف دیگر، شاخص تورم اگرچه برآوردي 
شود، در ها (نظیر بیمه عمر) نیز در محاسبات آورده میها و بیمههاي خانوار از جمله مالیاتزیرا در شاخص هزینه زندگی، کل هزینه .نشان دهد

محاسبه شوند. همچنین در وارد نمی CPIفروشی وابسته نیستند در شاخص هاي خردههایی که به قیمتهایی نظیر مالیاتهزینه حالی که

در  بایستکند، این تغییرات میشاخص هزینه زندگی وقتی مقدار مصرف و نوع کاالها و خدمات مصرفی تغییر می

در سال  (شاخص تورم)، تغییرات در یک سبد که اقالم و ضرایب آن CPIمحاسبات منظور گردد در حالی که در شاخص 

 گیرد.، مورد نظر قرار میشده و تا سال پایه بعدي ثابت استپایه تعیین 

١ Cost of living index 
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مطابق استانداردهاي جهانی، تغییر قیمت ، اثر مستقیمی روي تورم ندارد: ايهاي سرمایهتغییرات قیمت دارایی .10

-در محاسبه نرخ تورم وارد نمیهاي غیر قانونی هاي ناشی از فعالیتو هزینه 1گذاريو سرمایهاي هاي سرمایهدارایی

تورم درصد  زیراشود.  در محاسبات تورم آورده نمیقیمت زمین، قیمت مسکن، سکه طال و ...  شود. براي مثال تغییر

 .گذاريزندگی و تولید و سرمایه هاي، نه کل هزینهتغییر قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار در یک دوره معین است

ها در محاسبات آورده بها (براي خانوارهایی که داراي مسکن شخصی هستند، معادل ارزش جاري مسکن آن الزم به ذکر است که تغییر اجاره
مردم عموما کل افزایش  گردد، در حالیکهدر محاسبه تورم لحاظ میرا با وزن متناسب خود زیور آالت و تغییر قیمت طال به عنوان  شود)می

 گذارند.اي نظیر امالك و طال و ... را به حساب افزایش تورم میهاي سرمایهگذاري و افزایش قیمت داراییهاي سرمایههزینه

شاخص قیمت  باشد:شین مینرخ تورم تمام خانوارهاي اجاره نمتوسط  ،نرخ تورم اجاره بهاي واحدهاي مسکونی .11
هدف از این طرح محاسبه تورم یکی از اقالم مصرفی سبد با توجه به اینکه  شود.محاسبه میاجاره بهاي واحدهاي مسکونی براي کل کشور 

در هر ماه  خانوار 6000هاي مورد استفاده در کل کشور حدود شود. تعداد کل نمونهبنابراین تنها به خانوارهاي اجاره نشین مراجعه می استخانوار 
هر واحد مسکونی با قیمت دوره قبل همان واحد اجاره واحدهاي مسکونی مورد مراجعه ثابت است به صورتی که در هر دوره قیمت  باشد.می

در صورت تغییر وضعیت واحد از استیجاري به ملکی، این واحد توسط واحدهاي استیجاري شود. مسکونی (ثبات مشخصات خاص) سنجیده می

هایی که مهلت هایی که قرارداد جدید دارند و چه آنهر دوره تمامی خانوارهاي نمونه (چه آندیگر جایگزین شده و 

آمارگیري قرارداد جدید بسته و یا  شوند لذا براي خانوارهایی که در دورهقراردادشان باقی است) در محاسبه منظور می

ها تمدید نشده یا باشیم و براي خانوارهایی که قرارداد آناند شاهد تغییر قیمت میقرارداد قبلی خود را تمدید نموده

به  خانوار گروهگیري از هر دو باشیم و متوسط شاخص اجاره بها با متوسطست شاهد ثبات قیمت میا برجا مهلت آن پا

کمتر از افزایش اجاره بهاي (متوسط افزایش نسبی هزینه اجاره براي همه خانوارها) لذا تورم اجاره بها آید. دست می

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

 کند.شر میو براي استفاده عموم بر روي سایت خود منت

ها در در وضعیت کنونی جهان و با وابستگی اقتصادها به یکدیگر، وضعیت تراز پرداخت: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم. 12
جاري، قیمت محصوالت وارداتی و حجم واردات از تکشورهاي در حال توسعه یکی از مسائل مورد توجه دولتهاست. به طوري که وضعیت تراز 

هاي داخلی را از طریق تغییر در قیمت تواند قیمتاصلی در افزایش قیمت هاي داخلی در هنگام افزایش قیمت ارز است. نرخ ارز میعوامل 
-، قیمت محصوالت وارداتی و در نتیجه هزینه نهادهه با افزایش نرخ ارزهاي وارداتی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینککاالهاي نهایی یا نهاده

تواند یکی از عوامل ایجاد تورم یابد، افزایش قیمت واردات به واسطه افزایش نرخ ارز میوارداتی در تولید کاالها و خدمات داخلی افزایش میهاي 
 .داخلی باشد

قیمت نفت،  هايهاي خارجی که شامل نوسانتواند نسبت به تکانههاي داخلی نمیاقتصاد ایران هم مرتبط با اقتصاد جهانی است و سطح قیمت

تغییرات نرخ ارز در ایران در کوتاه مدت اما واقعیت آن است که  هاي واردات است، مصون بماند.افزایش یا کاهش نرخ ارز و تغییر قیمت

ها نیز باید به همان میزان افزایش شاخص قیمت، قیمت ارزافزایش هر میزان به  کهتصور  این بر تورم دارد. کمترياثر 

١ Capital assets and investment 
                                                           



 

تولید  و میزان ریالمیلیارد  2،490،597میزان واردات  1396در سال  مرکز آمار ایرانمطابق آمار  .باشدمدت صحیح نمی یابد؛ در کوتاه
ناخالص داخلی بوده است.  تولیددرصد  14,7به عبارت دیگر میزان واردات تنها . است ریالمیلیارد  16،907،079ناخالص داخلی ایران معادل 

فرض کنیم همه واردات را کاالهاي مصرفی تشکیل دهند در این صورت هم بنابراین اگر فرض کنیم تمام واردات با ارز آزاد انجام شده باشد و باز 
این در حالی است  شد.آن هم پس از یک سال خواهد  و هاشاخص قیمتدر واحد درصدي  14,7درصدي قیمت ارز باعث افزایش  100افزایش 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم هریک از این بخشهاي تشکیل سرمایه،  .باشداز واردات شامل کاالهاي مصرفی می که تنها بخشی
 باشد بنابراین سهم هر یک از واردات این بخش ها از کل تولیددرصد می 21و  46، 32مصرف واسطه و مصرف نهایی از کل واردات به ترتیب 

درصد از کل تولید ناخالص داخلی را واردات  3,1شود که تنها درصد می باشد. بنابراین مالحظه می 3,1و  3,8، 4,8ناخالص داخلی به ترتیب 
مدت به صورت کامل منجر به افزایش نرخ دهد و افزایش قیمت این بخش (به دلیل افزایش نرخ ارز) در کوتاهکاالهاي مصرفی نهایی تشکیل می

کننده این اقالم خواهد شد (میزان افزایش تورم کل هم بستگی به وزن این اقالم در سبد مصرف خانوار دارد). افزایش قیمت مصرف تورم
اي (مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدي) بر قیمت تولید کننده تاثیر داشته و تاثیر آن بر تورم مصرف کننده با وقفه همراه کاالهاي مصرف واسطه

تغیرات قیمت بخش تشکیل سرمایه با وقفه به مراتب بیشتري به قیمت تولید کننده و در نتیجه قیمت مصرف کننده منتقل خواهد و ود خواهد ب
اص شد. همچنین الزم به یادآوري است که این تحلیل در صورتی درست است که همه واردات با ارز آزاد تامین شده باشد اما در واقعیت ارز اختص

 باشد که کمتر از نرخ بازار آزاد می باشد. هاي متفاوتی میردات با نرخیافته به وا

شود به این الزم به ذکر است که افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت کاالهاي تولید داخل، منجر به افزایش قیمت این اقالم هم می
و صورت که با افزایش نرخ ارز قیمت کاالهاي قابل تجارت تولید داخل در بازارهاي جهانی افزایش یافته و این به معناي افزایش هزینه فرصت 

 در نتیجه قیمت داخلی این اقالم هست. 

 مقایسه تورم با سایر کشورها:. 13

در نمودار زیر روند  شودکمی تلقی نمی تورمي جهان و منطقه بسیار باالست و براي کشور در مقایسه با کشورهانرخ تورم اعالم شده 
 نشان داده شده است. 1390اي نرخ تورم براي ایران و چند کشور از سال مقایسه
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 د) نتایج:

هاي در دورهوجود دارد و  کشورهارسمی در همه ادراك متفاوت غیر متخصصان از افزایش نسبی هزینه زندگی و رشد قیمت ها با نرخ تورم  -1

دار فرهنگ و سواد آماري و شفافیت معنی مستلزم ارتقاي و کاهش این شکاف ودشتورم فزاینده و پر نوسان این شکاف تشدید می
 هاي آماري است.مناسب در ارائه و تحلیل شاخص

حالی که محاسبات  باشد درسبد مصرفی خاص خودشان می رتبط باهاي مر افزایش هزینه زندگی و رشد قیمتادراك غیر متخصصان مبتنی ب -2
ت و در واقع میانگین موزون مبتنی بر محاسبه متوسط رشد هزینه مصرفی و رشد قیمت سبد کاالها و خدمات مصرفی همه مردم اس رسمی تورم

راي کل کشور محاسبه کرد که ادراك توان هیچ تک عددي را بو به هیچ عنوان نمیمردم است  هاي همه اقالم مصرفی تمامقیمت افزایش
گونه  نشان دهد چون هر کس الگوي مصرف و هزینه و درامد خاص خود را دارد و در واقع این هاه شرایط متفاوت آنواقعی همه مردم را با هم

بصورت ناصواب به کل سبد د و عموما افزایش شدید قیمت قلم یا اقالم خاص گیرها با استقراء ناقص و تعمیم ناروا صورت میگیرينتیجه
  شود.مصرفی و کل خانوارها و مناطق کشور تعمیم داده می

هاي روز و واقعی کاالها و خدمات ) و بر اساس قیمتهابنديي بین المللی (تعاریف، مفاهیم و طبقههاایران مطابق با استاندارد ز آمارمرک -3
راي نماید و قرار است این محاسبات ضمن تامین نیازهاي متخصصان بتورم می) و CPIمصرفی اقدام به محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده (

ها و ریزيبرنامه ها،اريهاي کالن اقتصادي و سیاست گذهاي زندگی مردم، ابزار الزم براي تحلیلغیر متخصصان هم قابل فهم باشد و واقعیت
ن نظام آماري و اصحاب رسانه و جراید خصوصا صدا و سیما با همکاري یکدیگر ارزیابی عملکردها را فراهم نمایند و بایستی همه ارکان و مسئولی

نسبت به تفسیر صحیح و کاربردي محاسبات ملی به ویژه نرخ تورم اقدام نمایند تا از این طریق سرمایه اجتماعی و اعتماد به محاسبات و 
 هاي عملکردها پیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.ارزیابیو  هاریزيرهاي قابل اعتماد در برنامهمسئولین افزایش یافته و نقش آما

اي است ) در مراکز آمار کل دنیا و خاصه در ایران به گونهGSBPMهاي آماري مدل (تار سازمانی و فرایند تولید دادهفرهنگ سازمانی و ساخ -4
کسی خطور  به ذهن اي است که حتی اگر اندیشه عددسازيونهکه انگیزه و امکانی براي عدد سازي وجود ندارد و در واقع مجموع شرایط به گ

-و اندیشه کسی با هر انگیزه ضا رقباي آنها هستند صورت دهند. آیاها متخصص دیگر که بعکند باید این کار را در روز روشن و جلوي چشمان ده

 تواند دنبال عددسازي باشد؟اي در چنین فضایی می

باشند و یکی از علل اصلی شکاف ادارك غیر متخصصان و و هر یک داراي کاربرد خاص خود میاست اي تعاریف متعدد نرخ تورم دار -5
باشد که خود ناشی از پایین بودن سواد آماري و عدم ارائه تفسیر و شی از اشتراك لفظی انواع تورم میمحاسبات رسمی نرخ تورم، خلط مفاهیم نا

ماهه) که یکی از  12همه ارکان نظام آماري است. بطور مشخص نرخ تورم متوسط سالیانه (میانگین هاي قابل اعتماد و باور پذیر از سوي تحلیل
ریزي و ارزیابی عملکرد کالن اقتصادي دارد، خصوصا در شرایط تورم برد بسیار زیاد و مهمی در برنامهمهمترین متغیرهاي اقتصادي است و کار

ییرات قیمت کاالها و خدمات مصرفی داشته و نباید مردم از آن به عنوان نماد تغییرات قیمت کاالها و فزاینده و پر نوسان فاصله بسیار زیادي با تغ
مدت ها و ارزیابی کوتاهگیريهاي اخیر استفاده کنند. بلکه متغیر مناسب براي کاربرد تصمیممردم در ماه گذشته و یا ماهفشار تحمل شده توسط 

و در این موردها هم باید خ تورم سالیانه نقطه به نقطه است ها کاالها و خدمات و حداکثر نرات متوسط قیمتماهانه و یا تغییر همان نرخ تورم
 دامنه تغییرات اندك، زیاد، شدید و خیلی شدید در کنار اعداد و ارقام محاسبه شده اعالم شود.

در یک تر این عدد براي درك صحیح نرخ مورد توجه قرار گیرد. اس اینالزم به ذکر است که در استفاده از اعداد نرخ تورم ماهانه، باید مقی -6
 قرار گیرد.هاي گذشته و همچنین میانگین آن در بلند مدت و در مقاطع زمانی مختلف مورد توجه باید روند مقادیر این متغیر در ماه ماه خاص

میانگین  در صورتیکهباشد. به عنوان مثال ماهانه در طی زمان میهاي حاصل تورم ساالنه همچنین توجه به این نکته ضروري است که نرخ تورم
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درصد شود، نرخ تورم  2حدود  میانگین نرخ تورم ماهانه نرخ تورم ساالنه تک رقمی خواهد شد و اگردرصد باشد 0,8 هاي تورم ماهانه کمترنرخ
 درصد خواهد شد. 25ساالنه بیش 

میانگینی موزون از تغییرات قیمت همه کاالها و خدمات می باشد که در این بین بعضی از  ،توجه به این نکته ضروري است که نرخ تورم -7
. در حالیکه معموال هستند ، برخی با افزایش قیمت مالیم، برخی با ثبات قیمت و تعدادي نیز با کاهش قیمت مواجهداقالم با افزایش قیمت شدی

قیمت این اقالم را به همه  ن زیادي دارند و عموما افزایشاند وزقیمت شدیدي مواجه بوده در محاسبات ذهنی مردم اقالمی که اخیرا با افزایش
 دهند.سبد تعمیم می

از نرخ تورم با آمارهاي رسمی این حوزه، لحاظ نمودن انتظارات تورمی آینده در محاسبات ذهنی  از دالیل متفاوت بودن ادراك عمومییکی  -8
دهد. لذا انتظار با مقادیر گذشته را نشان می در مقایسهنگر بوده و آنچه که زمان حال رخ داده گذشته ،خ تورمماهیت نرمردم می باشد در حالیکه 

بایست به عنوان مبناي محاسبه تورم افزایش قیمت به دالیلی نظیر نوسانات ارزي، وضعیت سیاست خارجی، احتمال تغییرات سود بانکی و ... نمی
 لحاظ شود.

اي، نرخ ارز، طال، عوامل تولید و افزایش کیفیت هاي سرمایههاي روزمره مردم از تغییرات قیمت امالك و مستغالت، داراییادارك و قضاوت -9
دمات مصرفی مالك فقط سبد کاالها و خ ی که در محاسبات رسمی تورم مشخصاشوند. در حالدمات افزایش هزینه زندگی تلقی میکاالها و خ

اند، در محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم لحاظ تا زمانی که به افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی منجر نشده باشد و عوامل فوقعمل می
 نگردیده و نبایستی لحاظ گردد.

هاي آماري ها و خدمات مصرفی هستند نه شاخصقیمت کاال ما در بازارها قابل مشاهده هستند،تنها متغیرهایی که توسط مردم مستقی -10
هاي ها. بنابراین تنها راه اطمینان مردم از صحت محاسبات این است که متوسط قیمتها و نرخ تورمشاخص قیمتها، ط قیمتاز قبیل متوس

ت به تفکیک اهاي همه کاالها و خدممنتشره و دامنه تغییرات آنها را با واقعیات بازارها مقایسه نمایند و یا اینکه مرکز آمار نسبت به اعالم قیمت
نام کردن منابع اطالع) منتشر ا حفظ محرمانگی اطالعات فردي (بیهاي همه منابع اطالع را بد. و به عبارت دیگر ریز دادهاطالع اقدام نمایمنابع 
 نماید. 

ها خاصه صدا و سیما در اولویت خاص هاي افزایش کارآمد و اثربخش مستمر فرهنگ و سواد آماري با کمک همه رسانهبرنامه و فعالیت -11
اي ارتقا یابد و به جاي تشکیک در محاسبات و تفسیر و محاسبات و مسئولین به نحو شایستهضرورت تام و تمام دارد تا اعتماد عمومی به و 

 هاي قابل اعتماد تعمیق یابد.بر تحلیل صحیح و استفاده از دادهتحلیل بعضی نتایج، تمرکز مسئولین و مردم 

هاي آماري تولیده شده با استانداردهاي جهانی تضعیف سرمایه گاهانه یا نا آگاهانه در دادههاي عمدي یا سهوي آبدیهی است تشکیک -12
ریزي و ارزیابی عملکردها و توسعه کشور داشته و ارتقا فرهنگ و سواد گذاري برنامهه و اثرات مخربی بر فرآیند سیاستاجتماعی محسوب شد

ود و از طرف دیگر مسئولین شتر از طرف مردم به آمارگیران تقویت میمارهاي با کیفیتائه آآماري وظیفه همگانی است که از یک طرف با ار
 و نقدهاي عالمانه، و کلیه عالقمندان به توسعه کشور بایستی مسئولیت و تعهد خود را به صورت تفسیر و تحلیل دانشگاهیاني، ریزبرنامه آماري و

 منصفانه و محسنانه ایفا نمایند.
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