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مقدمه
سابقه بررسي قيمتها و محاسبه شاخصهاي ذيربط در نقاط
شهري و روستايي كشور كه در حال حاضر توسط بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران و مركز آمار ايران انجام ميگيرد ،به
شرح زير است:

الف) شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفي در نقاط
شهری
براي اولين بار ،بانك ملي ايران در سال  ،1111محاسبه
شاخص هزينه زندگي( )1و شاخص بهاي عمدهفروشي كاالها را
در نقاط شهري آغاز كرد.
در سال  ،1111با تغيير سال پايه ،محاسبه شاخص هزينه
زندگي و شاخص بهاي عمدهفروشي كاالها مورد تجديدنظر قرار
گرفت و با تأسيس بانك مركزي ايران در سال ،1111
مسئوليت تهيه شاخصهاي مذكور ،به اين بانك محول شد.
بانك مركزي ايران ،با توجه به تغييرات قابل مالحظه در الگوي
مصرف خانوارها و تركيب هزينه آنها ،سال  1131را سال پايه
قرار داد و تجديدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزينه زندگي
و شاخص بهاي عمدهفروشي كاالها به عمل آورد .در سال
 1111تحوالتي در اوضاع اقتصادي كشور پديد آمد و سال
مذكور به عنوان سال پايه در نظر گرفته شد.
بر همين اساس ،محاسبه شاخصهاي فوق ،براي سومين بار
مورد تجديدنظر قرار گرفت.

در سال  ،1171با توجه به تغييــرات ايجـاد شـده در الگـوي
مصرف خانوارها كه ناشي از تحوالت اقتصادي و اجتماعي بعد
از انقـالب اسـالمي بود ،ايـن سال به عنـوان سال پايه انتخـاب
شـد و تجديدنظر در زمينه محاسبه شاخصهاي مذكور به عمل
آمد.
در سال  ،1171با پايان يافتن جنگ تـحميلي و تـغيـيـر
شرايط اقتصـادي ،ضـرورت تجديـدنظـر در سـال پايه احساس
شـد و اين سـال را بانـك مركـزي به عنوان سال پايه انتخاب
كرد.
بانك مركزي در سال  ،1161سال پايه را براي "شاخص بهاي
كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران" از سال 1171
به سال  1167تغيير داد .همچنين اين شاخص از سال 1111
براساس سال پايه  1111محاسبه و ارائه شده است .الزم به
ذكر است از سال  1111محاسبه اين شاخص در دفتر "شاخص
قيمتها" ي مركز آمار ايران آغاز شد و از سال  1111مقرر شد
اطالعات اين شاخص در سالنامه آماري استان ها براساس سال
پايه  1111ارائه شود .شايان ذكر است در سال  1111اطالعات
اين شاخص بر اساس سال پايه  1111توسط دفتر شاخص
قيمت مركز آمار ايران محاسبه و در سالنامه آماري استان ها
قرار گرفت.
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ب ) شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفي خانوارها در
نقاط روستايي
در سال  ،1111مركز آمار ايران براي اولين بار ،طرح آمارگيري
از قيمت خرده فروشي تعدادي از كاالها و خدمات مصرفي در
نقاط روستايي را به مرحله اجرا در آورد و از آن زمان تا مهرماه
 ،1116نتايج حاصل از آمارگيريهاي مذكور را همه ساله به
صورت متوسط قيمت كاالها و خدمات مصرفي در نقاط
روستايي ،در قالب نشريات فصلي و ساالنه ،منتشر ميكرد.
پس از آن ،نتايج نيمه دوم سال  1111و نيمه اول سال 1111
طرح آمارگيري فوق ،به صورت متوسط قيمت و شاخص قيمت
كاالها و خدمات مصرفي روستايي در اختيار عالقمندان قرار
گرفت.
از سال  1171لغايت سال  ،1161شاخص بهاي خردهفروشي
كاالها و خدمات مصرفي خانوارها در نقاط روستايي ،بر اساس
سال پايه  1171تهيه و منتشر ميشد .همچنين در سال ،1167
سال  1163به عنوان سال پايه انتخاب و آمارهاي مورد نظر
براي سالهاي  1161لغايت  ،1111به تفكيك استانها و كل
كشور تهيه و منتشر شده است .در حال حاضر براساس آخرين
تجديد نظر ،سال  1111به عنوان سال پايه مبناي محاسبه قرار
گرفته است.

تعاريف مفاهیم
شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفي :معيار سنجش
تغييرات متوسط قيمت تعداد معيني از كاالها و خدمات مورد
مصرف خانوار نسبت به سال پايه ،شاخص بهاي كاالها و
خدمات مصرفي ناميده ميشود .شاخصي كه بدين گونه بدست
مي آيد ،صرفاً تغييراتي را كه در اثر تغيير قيمت در هزينه
زندگي پديد ميآيد ،مورد سنجش قرار ميدهد.
طبقهبندی در گروههای كاالها و خدمات :طبقهبندي كاالها
و خدمات در شاخصهاي قيمت ،براساس ماهيت آنها و
طبقهبنديهاي بينالمللي و نيازهاي ملي انجام گرفته است،
ولي مبناي كلي،طبقهبندي پيشنهادي سازمان ملل (S N A
( )2بـراي كـاالها و خـدمات مـصرفي )1( S I T C ،براي
عمدهفروشي و ويرايـش سوم  )3( I S I Cبـراي توليـدكننـده)
مـيبـاشـد كــه بنابـر مالحظات اقتصـاد ايران ،تغييـراتـي در
آن داده شــده است.
در اين طبقهبنـديها ،كـاالهـا و خـدمات به چند گـروه
بـزرگ تقسيم ميشود كه هر يك از آنها چندين زيرگروه دارد.
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گروههاي بزرگ را گروههاي اصلي و زير گروههاي آنها را
گروههاي فرعي كاالها و خدمات مينامند.
در ضمن ،گروههاي كاالها و خدمات بر حسب نياز بر اساس
گروههاي اختصاصي نيز طبقهبندي ميشوند.
گروههای كاالها و خدمات :طبقهبندي كاالها و خدمات
شاخصهاي قيمت ،بر اساس ماهيت آنها و طبقه بنديهاي
بينالمللي و نيازهاي ملي انجام گرفته است ولي مبناي كلي،
همان طبقهبندي پيشنهادي سازمان ملل ( S.N.Aبراي
خردهفروشي و  S.I.T.Cبراي عمده فروشي) ميباشد كه بنا
به مالحظات اقتصاد ايران ،تغييراتي در آن داده شده است.
در اين طبقهبنديها ،كاالها و خدمات به چند گروه بزرگ
تقسيم ميشود كه هريك از آنها چندين زيرگروه دارد،
گروههاي بزرگ را ،گروههاي اصلي و زير گروههاي آنها را
گروههاي فرعي كاالها و خدمات مينامند.
ضريب اهمیت :سهمي كه هر كاال يا خدمت در مجموع هزينه
خانوار در يك مقطع زماني مشخص ،دارا است ،ضريب اهميت
ناميده ميشود .اين ضريب ،مهمترين ضابطه انتخاب كاالها و
خدمات براي شاخصهاي مختلف است.
سال پايه :سال پايه سال معين و ثابتي است كه درصد
تغييرات شاخص نسبت به آن سنجيده ميشود و شاخص آن
برابر  111است و غالباً ضرايب اهميت مربوط به آن سال ،در
تهيه شاخص مورد استفاده قرار ميگيرد.
نقاط شهری و نقاط روستايي :رجوع كنيد به فصل -2
جمعيت.

گزيده اطالعات
شاخص كل قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري
و روستايي در سال  1117در خانوار هاي شهري رقم  111/1و
در خانوارهاي روستايي رقم  111/3بوده است .
)1منظور از "شاخص هزينه زندگي"" ،شاخص قيمت كاالها و
خدمات مصرفي" است.
)2سيستم حساب هاي ملي:
SNA: system of national accounts
)1طبقه بندي استاندارد بين المللي تجارت:
SITC: standard international trade classificational
)3طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت هاي اقتصادي:
ISIC:international standard industrial
classification

