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شاخص  شاخص بهاي عمده فروشی کاالها و   

 و خدمات مصرفی در  نقاط شهري بهاي کاالها و

 بانک  توسطبراي اولین بارشاخص هزینه زندگی 

 در سال  انجام گرفته و1315 ایران در سال ملی

، با تغییر سال پایه محاسبه شاخص هزینه 1338

گی و شاخص بهاي عمده فروشی کاالها مورد زند

با تأسیس بانک مرکزي  قرار گرفت و تجدید نظر

هاي  ، مسئولیت تهیه شاخص1339سال  ایران در

بانک مرکزي ایران . مزبور، به این بانک محول شد

، با پایه قرار دادن سال مزبور، 1348سال  در

تجدید نظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه 

خص بهاي عمده فروشی کاالها به شا زندگی و

 1353با افزایش قیمت نفت در سال . عمل آورد

اوضاع اقتصادي کشور پدید  که تحوالتی را در

نظر گرفته  آورد، سال مزبور به عنوان سال پایه در

هاي  بر همین اساس، محاسبه شاخص شد و

مذکور، براي سومین بار مورد تجدید نظر قرار 

  .گرفت

با توجه به تغییرات ایجاد شده  ،1361سال  در  

الگوي مصرف خانوارها که ناشی از تحوالت  در

با  اجتماعی بعد از انقالب اسالمی بود، اقتصادي و

انتخاب سال مزبور به عنوان سال پایه، چهارمین 

هاي مذکور  تجدید نظر در زمینه محاسبه شاخص

  .به عمل آمد

    پس از آن با توجه به تحوالت اقتصادي و

تماعی کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی اج

به عنوان سال پایه در محاسبه   را1369ایران سال 

شاخص بهاي کاالها وخدمات مصرفی در مناطق «

بانک مزبور در سال . انتخاب کرد» شهري ایران

 شاخص بهاي کاالها و« سال پایه را براي 1378

از سال  »مناطق شهري ایران خدمات مصرفی در

  . تغییر داد1376ال  به س1369

  خانوارها  مصرفی خدمات شاخص بهاي کاالها و

 براي اولین بار، 1353سال  در :در نقاط روستایی

قیمت خرده  آمار ایران طرح آمارگیري از مرکز

 خدمات مصرفی در فروشی تعدادي از کاالها و

از آن  به مرحله اجرا درآورد و نقاط روستایی را

هاي مزبور را تا  رگیريآما زمان، نتایج حاصل از

 همه ساله به صورت متوسط 1357ماه سال  مهر

خدمات مصرفی در نقاط روستایی،  قیمت کاالها و

  .ساالنه منتشر کرد قالب نشریات فصلی و در

نیمه   و1358   پس از آن نتایج نیمه دوم سال 

  به صورت متوسط قیمت و1359اول سال 

تایی خدمات مصرفی روس شاخص قیمت کاالها و

  .اختیار عالقه مندان قرار گرفت در

 شاخص بهاي 1375 لغایت سال 1361  از سال 

خدمات مصرفی خانوار در  خرده فروشی کاالها و

  تهیه و1361اساس سال پایه  نقاط روستایی بر

اساس آخرین تجدید نظر سال  بر. منتشر شد

  .  به عنوان سال پایه انتخاب شد1381

شده در این فصل شاخص   اطالعات آماري ارائه 

بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري و 

اساس نتایج آمار گیري  روستایی که به ترتیب بر

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مرکز آمار 

  .ایران ارائه شده است
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تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح 

  :زیر است

 معیار :خدمات مصرفی شاخص بهاي کاال و

سنجش تغییرات متوسط قیمت تعداد معینی از 

خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال  کاالها و

پایه، شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی نامیده 

شاخصی که بدین گونه بدست می آید، . می شود

اثر تغییر قیمت در هزینه  که در صرفاً تغییراتی را

  .می دهدزندگی پدید می آید، مورد سنجش قرار 

 طبقه بندي کاالها و: خدمات هاي کاال و گروه

اساس ماهیت آنها  بر هاي قیمت، خدمات شاخص

نیازهاي ملی  هاي بین المللی و طبقه بندي و

انجام گرفته است ولی مبناي کلی، همان طبقه 

براي خرده  S·N·A(بندي پیشنهادي سازمان ملل 

ه می باشد ک) براي عمده فروشی S·I·T·C فروشی و

بنا به مالحظات اقتصادي ایران، تغییراتی در آن 

  .داده شده است

خدمات به چند  ها، کاالها و این طبقه بندي در 

یک از آنها  گروه بزرگ تقسیم می شود که هر

هاي بزرگ را،  چندین زیر گروه دارد، گروه

هاي  هاي آنها را گروه گروهزیر  گروههاي اصلی و

  .دخدمات می نامن فرعی کاالها و

خدمت در  کاال یا  سهمی که هر:ضریب اهمیت

مجموعه هزینه خانوار در یک مقطع زمانی 

 .مشخص، دارا است، ضریب اهمیت نامیده می شود

 این ضریب، مهمترین ضابطه انتخاب کاالها و

  .هاي مختلف است خدمات براي شاخص

ثابتی است که   سال پایه سال معین و:سال پایه

ت به آن سنجیده درصد تغییرات شاخص نسب

غالباً   است و100شاخص آن برابر  شود و می

تهیه شاخص  ضرایب اهمیت مربوط به آن سال، در

  .مورد استفاده قرار می گیرد

، 1376 کلیه نقاطی که در سال پایه :نقاط شهري

  نفر و بیشتر داشته اند،5000جمعیتی معادل

توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران شهر 

  .اندتلقی شده 

 -2فصل «رجوع کنید به  :نقاط روستایی

  .»جمعیت
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  در نقاط شهري بر حسب گروههاي اصلی و فرعی شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی -1-21

)100=1383(    

  وخدمات هاي کاالها گروه
ضریب 
  اهمیت

1385  1386  1387  1388  

1/220  193/0  152/9  127/3  100/00  شاخص کــل  

           :رعیگروه هاي اصلی و ف
3/225  203/7  157/2  127/5  28/49  .............................................ها  ها، آشامیدنی  خوراکی-1  

5/227  205/4  158/1  128/2  27/26  ...........................................................................خوراکی ها       
4/215  228/1  142/9  117/2  4/56  ..........................................................................    غالت و نان   

6/237  178/2  142/4  116/9  6/74  ..................................................................................    گوشت   
5/216  205/5  160/5  130/5  0/79  ...................................................    ماهی و حیوانات دریایی   
8/184  174/4  143/5  120/4  3/47  .....................................................    لبنیات و تخم پرندگان   

5/180  194/2  152/9  115/4  0/97  ...........................................................    روغن ها و چربی ها   
0/267  234/6  186/3  140/5  5/26  ..............................................................    میوه ها و خشکبار   

3/224  216/4  183/4  155/2  3/87  .......................انواع سبزي، حبوبات و فرآورده هاي سبزي   
3/219  189/3  151/8  132/7  1/27  ..........با، عسل، شکالت و محصوالت قنادي قند، شکر، مر  

2/309  234/6  171/0  123/1  0/32  نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی   
6/166  158/4  132/8  110/2  1/23  ..............................................................................آشامیدنی ها   

 250  184/7  151/2  123/8  0/52  ...................................................................... دخانیات -2
4/170  155/9  128/1  115/5  6/22  ............. ............................................. پوشاك و کفش-3  
5/254  216/9  167/6  137/5  28/60  ................ایر سوخت ها  مسکن، آب، برق، و گاز و س-4  

5/267  225/3  173/5  141/2  5/80  ............................................اجاره بهاي مسکن غیر شخصی   
5/267  225/3  173/5  141/2  19/17  ................................................ارزش اجاري مسکن شخصی   

2/270  254/9  184/2  142/6  1/82  ..............................................تعمیرات و خدمات ساختمانی   
8/144  132/4  95/1  95/1  0/44  ..............................................................................................آب   

3/112  109/7  106/0  101/5  1/37  ..................................................ا برق و گاز و سایر سوخت ه  
2/177  172/1  143/9  121/8  6/26  ............. اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه -5  
5/215  181/0  149/8  133/5  5/54  ........ ............................................. بهداشت و درمان -6  
3/181  161/2  133/5  112/3  11/97  .................. ............................................. حمل و نقل -7  
7/97  96/1  95/4  95/6  1/63  ..................... ............................................. ارتباطات - 8  
5/145  136/5  123/5  111/2  3/80  ............................................... تفریح و امور فرهنگی -9  
3/234  202/1  176/7  149/2  2/07  ...................................................................... تحصیل -10  
1/243  204/0  158/0  124/9  1/72  ................. ....................................... رستوران و هتل - 11  
1/294  207/2  156/8  133/1  3/18  ........................................... کاالها و خدمات متفرقه - 12  

           :گروه هاي اختصاصی
0/192  177/0  141/7  119/9  57/13  ....................................................................................... کاال - 1  
0/257  214/0  167/5  137/0  42/87  .................................................................................. خدمت - 2  
5/254  216/9  167/6  137/5  28/60  ..................... مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها - 3  

  ک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بان-مأخذ
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هاي   بر حسب گروهروستایی خانوارهاي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی -2-21

  )1381=100(                                             فرعیاختصاصی، اصلی و برخی از گروه هاي 

  1385  1384  1380  1375  ضریب اهمیت  وخدمات هاي کاالها گروه

  0/149  0/134  0/88  6/45  100  شاخص کــل

            :گروه هاي اصلی و فرعی

  2/152  1/133  9/86  8/48  2/47  ...................ها و دخانیات  ها، آشامیدنی خوراکی

  9/152  8/132  6/86  5/48  8/42  ..................................................................خوراکی ها 
  9/137  7/129  3/87  8/49  4/11  ................................................................. غالت نان و

  1/143  2/128  3/82  6/44  4/13  ............گوشت قرمز، ماکیان و فرآورده هاي آنها 
  5/138  0/122  6/96  1/90  7/0  ......................................)1(ماهی ها و صدف داران 

  3/151  9/134  0/93  8/46  3/4  ....................................................لبنیات و تخم مرغ 
  0/123  1/115  7/83  7/55  4/2  .................................................روغن ها و چربی ها 
  9/177  6/148  4/83  0/35  8/3  ....................................................میوه ها و خشکبار 
  8/236  4/153  3/86  3/62  9/3  ....................................................سبزي ها و حبوب 

  6/134  4/120  3/90  5/42  0/2  .........................................قند و شکر و شیرینی ها 
  9/147  8/141  0/92  7/56  5/1  شده در جاي دیگرمحصوالت خوراکی طبقه بندي ن

  0/148  3/141  3/96  2/61  9/1  .......................................چاي و سایر آشامیدنی ها 
  6/141  3/133  4/87  8/56  2/1  ......................................................................دخانیات 

  1/146  8/134  9/88  1/43  8/52  ..........................ی و خدمات کاالهاي غیر خوراک

  5/148  9/139  5/91  4/48  7/5  .........................................................پوشاك و کفش 
  7/137  6/129  7/86  7/39  2/15  ..............مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 

  8/143  0/135  5/84  1/42  4/9  ..........................................................................مسکن 
  1/144  6/135  5/84  1/42  3/7  ............................................................................اجاره 

  8/142  1/133  5/84  1/42  1/2  ............................نگهداري و تعمیر واحد مسکونی 
  7/127  7/120  2/91  9/34  7/5  .............................آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 

  5/159  9/148  0/93  2/54  7/5  مبلمان و لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري آن ها 
  7/178  8/159  3/87  2/30  4/10  ......................................................بهداشت و درمان 

  1/138  4/124  5/86  0/39  0/6  ................................................................حمل و نقل 
  3/100  3/100  7/88  0/60  7/1  .....................................................................ارتباطات 

  1/107  3/105  0/0  0/0  1/5  ........................................................تفریح و فرهنگ 
  5/100  3/100  7/97  6/61  7/0  ........................................................................آموزش 

  1/153  8/138  0/0  0/0  5/1   ...................................................)2(هتل و رستوران 
  0/169  0/136  5/85  4/42  1/2  ...........................................کاالها و خدمات متفرقه 

            :گروه هاي اختصاصی

  8/148  8/132  0/0  0/0  9/73  ...........................................................................کاالها 
  5/149  6/137  0/0  0/0  1/26  .........................................................................خدمات 

  3/149  9/133  0/0  0/0     ...........................................................)3(شاخص کل 
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هاي  روه بر حسب گروستایی خانوارهاي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی -2-21

  )1381=100( )    دنباله(                                      فرعیاختصاصی، اصلی و برخی از گروه هاي 

  1388  1387  1386  ضریب اهمیت  وخدمات هاي کاالها گروه
 88درصد تغییرات 

  87به 

6/10 238/1  214/8  2/171  100  شاخص کــل  

          :گروه هاي اصلی و فرعی
8/277  244/7  8/180  2/47  ..................ها و دخانیات  آشامیدنیها،  خوراکی  0/14  

5/281  248/5  4/182  8/42  .................................................................خوراکی ها   8/13  
1/267  254/6  6/162  4/11  ................................................................نان و غالت   9/4  

6/284  229/5  6/166  4/13  ............گوشت قرمز، ماکیان و فرآورده هاي آنها   0/24  
4/216  199/8  7/158  7/0  ......................................)1(ماهی ها و صدف داران   7/6  

9/241  231/2  7/185  3/4  ...................................................لبنیات و تخم مرغ   8/4  
6/225  213/5  4/158  4/2  .................................................روغن ها و چربی ها   8/4  
5/330  282/4  3/209  8/3  ..................................................میوه ها و خشکبار   2/16  
0/400  357/4  6/304  9/3  ..................................................سبزي ها و حبوب   0/17  

9/186  161/7  0/146  0/2  ......................................قند و شکر و شیرینی ها   1/16  
7/257  222/1  0/165  5/1  محصوالت خوراکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر  9/15  

4/241  222/4  1/173  9/1  .....................................چاي و سایر آشامیدنی ها   3/8  
4/262  189/3  4/153  2/1  .....................................................................دخانیات   7/37  

7/202  188/2  5/162  8/52  ........................کاالهاي غیر خوراکی و خدمات   7/6  
7/176  168/3  8/156  7/5  ........................................................پوشاك و کفش   7/4  

6/211  190/4  5/157  2/15  ..............مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها   0/8  
1/235  210/4  5/170  4/9  ........................................................................مسکن   8/7  
4/221  199/3  9/164  3/7  ............................................................................اجاره   0/8  

1/282  248/5  8/189  1/2  ...........................نگهداري و تعمیر واحد مسکونی   4/7  
2/173  157/6  0/136  7/5  .............................آب، برق، گاز و سایر سوخت ها   4/8  

0/233  217/9  7/176  7/5  مبلمان و لوازم خانگی و تعمیر و نگهداري آن ها   9/6  
4/237  218/1  6/196  4/10  .......................................................بهداشت و درمان   7/8  

7/207  202/4  0/161  0/6  ................................................................حمل و نقل   1/2  
6/102  101/3  3/100  7/1  ....................................................................ارتباطات   3/1  

6/111  110/9  6/108  1/5  .......................................................تفریح و فرهنگ   0/1  
3/100  100/3  3/100  7/0  .......................................................................آموزش   0/0  

7/225  203/5  3/170  5/1   .................................................)2(هتل و رستوران   1/8  
9/276  243/5  7/210  1/2  .........................................کاالها و خدمات متفرقه   2/13  

          :گروه هاي اختصاصی
3/250  224/0  2/173  9/73  ..........................................................................کاالها   0/12  

6/203  188/8  5/165  1/26  .......................................................................خدمات   9/5  
3/239  215/9  6/171     .........................................................)3(شاخص کل   7/10  

  . ضریب اهمیت و شاخص ماهی ها و صدف داران در سر گروه گوشت قرمز، ماکیان و فرآورده هاي آنها منظور شده است- 1
  .راکی و خدمات و رستوران در گروه خوراکی ها منظور شده است ضریب اهمیت و شاخص هتل در گروه کاالهاي غیر خو- 2
   شاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی ملکی- 3

   مرکز آمار ایران-مأخذ



  1388 -ي آماري استان قم   سالنامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي قیمت  شاخص– 21
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  )21 – 1(نمودار شماره 

شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی بر حسب گروه هاي اصلی کاالها         

(1381=100)
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1383 1384 1385 1386 1387 1388

شاخص کل کاالهاي خوراکی کاالهاي غیرخوراکی

  
  )21-2(مبناء جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  


