
1395ت مصرف کننده براي سال پایه معرفی گروه هاي اختصاصی شاخص قیم
مورد مصرف خانوارها قرار می است که مختلف کاالها و خدماتمیانگین موزونی از شاخص قیمت گروه هاي ،شاخص قیمت کل

(طبقه بندي مصرف فردي بر COICOPطبقه بندي بین المللی بر اساس بندي کاالها و خدمات مصرفیگروه در محاسبه شاخص کل، گیرد. 
از مزایاي این طبقه بندي می توان به قابلیت مقایسه بین المللی نتایج . می باشدطبقه 117گروه و 47بخش، 12که شامل استحسب هدف) 

.اشاره کرد

طبقه می تواند صورت گیرد.COICOPغیر از طبقه بندي بین المللی بر مبناهاي متفاوتی کاالها و خدمات مصرفی خانوارگروه بندي 
بندي هایی که بر اساس نیازهاي داخلی کشورها توسط مراکز آماري ایجاد می شوند، گروه هاي اختصاصی نامیده می شوند. مرکز آمار ایران

ص قیمت مصرف در انتشار نتایج شاخCOICOPو استفاده از طبقه بندي 1395با تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف کننده در سال همزمان
همزمان با نتایج وبه صورت ماهانه1397که نتایج آن از فروردین ماه نموده استگروه اختصاصی جدید چنداضافه کردناقدام به کننده 

:عبارتند ازشاخص قیمت مصرف کننده انتشار خواهد یافت. گروه هاي اختصاصی 
کل بدون اجارهاجاره و شاخص شاخص میانگین موزونی ازبه صورتشاخص کل

خارج.می شودبر تورم کل کشور آنتأثیر زیادباعث،شاخص قیمت شهري و کل کشوربها در محاسباتباالي اجارهو وزناهمیت
ین تفکیک اسایر اقالم به گونه اي محاسبه می کند که تغییرات اجاره بها را در نظر نمی گیرد. تورم را براي قلم از شاخص کل،کردن این 

واند نیازهاي برنامه ریزان را براي سیاست گذاري در اهداف تفصیلی تر تأمین نماید.می ت
 کاالها و خدماتمیانگین موزونی از به صورتشاخص کل

خدمت نیز دسته بندي کرد.قلم 147و کاال قلم 308تعداد قلم را می توان به صورت 455
 کم دوام و بی دوامدوام،کاالهاي بامیانگین موزونی از به صورتکاالها

ان طی یا می تواندا کاالهاي مزبور یک بار مصرفآیمدت زمان استفاده از آنها است و اینکه میان کاالهاي بی دوام و با دوام درتفاوت
،اسشوییماشین لباي بیش از یک سال به کرات و پیوسته از آنها استفاده کرد. به عالوه، کاالهاي بادوام، از قبیل خودرو ، یخچال ، هدوره

کم دوام و با دوام آن است که انتظار می رود عمر استفاده از کاالهاي کم دوام يکاالهاتفاوتارزش خرید نسبتا باالیی دارند. و... تلویزیون 
طول سال بیشتر رید درآنها نیز بسیار کم تر باشد و تعداد دفعات خارزش خریدسال ـ بسیار کوتاه تر ازکاالهاي با دوام، و ـ گرچه بیش ازیک

است.
هیزات تلفن تج«،»وسایل نقلیه«،»وسایل وتجهیزات درمانی«،»مبل، اثاثیه منزل، فرش وسایرکفپوش ها«گروه هايکاالهاي با دوام شامل

براي یریکالکتوسایل «، »سرگرمیکاالهاي بادوام اصلی براي تفریحات و«،»ی بصري ، عکاسی و پردازش داده هاتجهیزات سمع«،»فاکسو
.را شامل می شوندقلم کاال 42که مجموعاً .»مچیجواهرات، ساعت هاي دیواري و«،»مراقبت شخصی

زار ابوسایل غذاخوري و،ظروف بلور«،»وسایل الکتریکی کوچک خانگی«،»پوشاك و کفش«گروه هاي کاالهاي کم دوام شامل 
که »نظایر آنزدن وتجهیزات ورزشی، وسایل اردو«، »ها، اسباب بازي ها، سرگرمی هابازي «،»قطعات یدکی وسایل نقلیه«،»آالت خانوار

را شامل می شوند.قلم کاال 69مجموعاً 



است.قلم 197شامل کهشدهسایر کاالها نیز بی دوام محسوب 

 میانگین موزونی از خوراکی هاي تازه و سایر خوراکی هابه صورتخوراکی ها
خوراکی هاي تازه به خوراکی هایی اطالق می شود که خرید آنها در ماه بیش از یکبار صورت می گیرد و نوسان قیمت بیشتري را نسبت 

سایر خوراکی ها دو بار در ماه قیمت گیري در ماه قیمت گیري می شوند (به سایر خوراکی ها دارند. به همین دلیل این خوراکی ها سه بار 
است.قلم 57تعداد این اقالم گروه شامل انواع گوشت قرمز و سفید، انواع لبنیات، میوه و سبزیجات تازه است.. این )می شوند

کاالها و خدمات عمومی
ن آعرضه وقیمت سیاست گذاري اطالق شده است که دولت یا بخش عمومی آن دسته از کاالها و خدمات کاالها و خدمات عمومی به 

قلم 20تعداد این اقالم که ی، هزینه مکالمات تلفن ثابت و ...انرژي، خدمات آموزشی و بهداشتی دولتانواع مانند قیمت را به عهده دارد.
است.


