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  مقدمه

ه گيري مي كند. شاخص هاي نه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارها را اندازمصرف كننده، ميزان تغييرات ماها شاخص قيمت

 و قانوني اين مركز بودهآمارهاي رسمي مي باشند كه طبق قانون مركز آمار ايران، تهيه و انتشار اين آمارها از وظايف  وقيمت جز

  شده است. بر آن تاكيداحكام دائمي قانون برنامه ششم توسعه نيز  10در ماده 

سبد و الگوي كاالها و خدمات مصرفي خانوارها، تغييري در اكثر قريب به اتفاق كشورها، براي تهيه شاخص قيمت با سال پايه ثابت،  

دهد و در طول زمان سبد و الگوي كاالها و خدمات مورد ماند. بديهي است كه در واقعيت اين امر رخ نميكند و ثابت باقي مينمي

هريك از اقالم مصرفي خود اي كه خانوارها (چه شهري و چه روستايي) براي هزينه سهمكند و همچنين مصرف خانوارها تغيير مي

  د.گيرند، ممكن است تغيير نماير ميدر عمل درنظ

د كه مي توان ، كاربردهاي زيادي داردربوط به نرخ تورم را ارايه مي دهاز آنجا كه شاخص قيمت مصرف كننده اطالعات بهنگام م

  نام برد:در اين خصوص موارد زير را 

  جبران زيان ناشي از كاهش قدرت خريد به منظورتعديل دستمزدها 

 تعديل مستمري ها و مزاياي تامين اجتماعي 

  تعديل پرداختهايي از قبيل پرداختهاي بهره اي و اجاره بها 

 تقريبي از نرخ كلي تورم جهت تنظيم اهداف سياستهاي پولي 

 تعديل هزينه هاي مصرفي خانوار در حسابهاي ملي 

  

  تاريخچه شاخص قيمت مصرف كننده

به عنوان يك سازمان تخصصي توليد كننده آمار، آمارگيري از قيمت كاالها و خدمات  1344با تاسيس مركز آمار ايران در سال 

، مركز آمار ايران براي اولين بار طرح آمارگيري از قيمت 1353در سال   مصرفي خانوارهاي روستايي در دستور كار قرار گرفت.

نتايج  1361 سال خدمات مصرفي در نقاط روستايي را به مرحله اجرا درآورد و از آن زمان تا خرده فروشي تعدادي از كاالها و
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حاصل از آمارگيري هاي مذكور همه ساله به صورت متوسط قيمت كاالها و خدمات مصرفي در نقاط روستايي، در قالب نشريات 

  فصلي و ساالنه منتشر شد.

تهيه و  1361ه خدمات مصرفي خانوارها در مناطق روستايي بر اساس سال پاي ، شاخص بهاي خرده فروشي كاال و1361از سال 

كيك استانهاي كل كشور انجام با هدف محاسبه نرخ تورم به تف 1374يير سبد سال پايه اين شاخص در سال منتشر شد. اولين تغ

كننده خانوار مناطق شهري بوده  همراه با تهيه شاخص قيمت مصرف 1381تغيير سال پايه اين شاخص در سال  شد. پس از آن

ساله، هر دو شاخص قيمت مصرف كننده  10بازه زماني  ي و لزوم تغيير سال پايه زودتر ازاست. با توجه به تغييرات ساختار اقتصاد

كنولوژي تتهيه و منتشر شد كه با توجه به توصيه هاي بين المللي و شتاب تغييرات  1390خانوار شهري و روستايي با سبد سال پايه 

مصرفي خانوار و اهميت محاسبه نرخ تورم در تصميم گيري هاي كالن  الگوي عيتي و ساختارمو تغييرات تقسيمات كشوري و ج

ساله تعريف شد و لذا نتايج تغيير سال پايه  5كشور به منظور افزايش دقت اين شاخص برنامه تغيير سال پايه به عنوان يك فرآيند 

زمان ممكن انجام پذيرفت. اين در حالي است كه نرخ تورم به عنوان يك متغير كالن اقتصادي مي  در كمترين 1395به سال 

يمت قلذا با اصالح جامعه آماري و فرآيند  .بايست كل خانوارهاي كشور را بدون تفكيك به شهري و روستايي در نظر مي گرفت

نوارهاي شهري و روستايي جهت برنامه ريزي هاي منطقه ده خانعالوه بر محاسبه شاخص قيمت مصرف كن ،گيري در اين مرحله

محاسبه  1395اي، شاخص قيمت مصرف كننده كل خانوارهاي كشور نيز جهت سياستگذاري هاي كالن اقتصادي به سال پايه 

  گرديد.

  ضرورت تغيير سال پايه

به سال پايه مي باشد، سال پايه و با توجه به تعريف شاخص قيمت كه تغييرات قيمت مجموعه اي از كاالها و خدمات نسبت 

ست ا نحوه تعيين آن در محاسبات مربوط به شاخص قيمت از اهميت بااليي برخوردار مي باشد. در تهيه شاخص قيمت فرض بر اين

كرده الگوي نه تغيير كه سال پايكه مقادير كاالها در دو دوره مورد مقايسه تغيير نكرده و ثابت باقي مانده است. يا بعبارتي تا زماني

شود. بعبارت ديگر كاالهاي ماند. اما به مرور زمان تركيب اين سبد ثابت در هزينه خانوار متفاوت ميبدون تغيير باقي مي مصرف

  شود.جديد وارد سبد شده و بعضي از كاالهاي قديمي كه ديگر مورد استفاده خانوار نيست از سبد خانوار خارج مي

 شود به مرورناميده مي» وزن«باشد. اين سهم نسبي كه اصطالحاً خانوار در خصوص اقالم ميمشكل ديگر سهم نسبي هزينه 

يابد يا اينكه خانوارها گسترش ميدر بين خانوارها  ITشود. بعنوان مثال طي زمان استفاده از زمان در سبد خانوار دچار تغيير مي
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كند. جهت حل اين دو مشكل سهم آموزش در سبد خانوار تغيير پيدا ميبنابراين  دهند؛به آموزش فرزندان خود اهميت بيشتري مي

روز كردن اين . بشودبروز  بايد در فواصل مناسب اين سبد  –سهم نسبي كاال در سبد خانوار  تغيير تركيب سبد خانوار وتغيير در  –

  سبد همان تغيير سال پايه است.

غيير ت چگونگي توزيع درآمد،در جامعه از قبيل تغيير تركيب جمعيت، به طور كلي تحوالت اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي

  گردند تا رفتار مصرفي خانوارها تغيير نمايد.ژي و ... موجب ميتكنولو

آوري و تغييرات جمعيتي باعث تغيير الگوي مصرفي پيدايش كاالهاي جديد در بازار و تحوالت صنعتي و شيوه فن ،همچنين

سازد. به طوري كه اگر فاصله دو دوره پايه از هم زياد باشد، سبد مصرفي خانوار در دو آور را ميسال پايه را الزام خانوار شده و تغيير

دوره يكسان نبوده و قابليت مقايسه خود را از دست خواهد داد و بعبارتي خطاي جايگزيني به حداكثر ميزان خود خواهد رسيد؛ 

در  گيرند. در اين زمان تجديد نظر در سال پايهازار خارج شده و جاي آنها را كاالهاي جديد ميبدين معنا كه تعدادي از كاالها از ب

  گيرد.دستور كار قرار مي

اي كه خانوارها (چه شهري و چه روستايي) براي هريك از اقالم مصرفي خود در عمل سهم و نسبت هزينه به طور كلي داليل تغيير

  : باشندبه شرح زير مي گيرند، درنظر مي

تغيير و پيشرفت تكنولوژي توليد كاالها و خدمات همراه با تغيير در شيوه زندگي خانوارها، كاالها و خدمات جديدي را به جامعه -1

شود. گسترش استفاده از ها در جامعه ميكند و از سوي ديگر موجب خروج برخي از اقالم و منسوخ شدن مصرف آنوارد مي

  ن همراه طي ساليان اخير، مثال روشني از اين امر است. كامپيوترهاي شخصي و تلف

 ميزان نرخ رشد شود. طي ساليان اخيرتغيير در تعداد و تركيب جمعيت كشور نيز در الگوي مصرفي خانوارها موثر واقع مي -2

بعد خانوارها نيز هم در از طرفي هرم سني حركت به سمت پير شدن جمعيت را نشان مي دهد. كاهش يافته و  جمعيت كشور

  . ردتغيير خواهد ك ، الگوي مصرف نيزجمعيتبا تغيير الگوي شده است.  دستخوش تغييرمناطق شهري و هم در مناطق روستايي 

و رشود. چنانچه درآمد خانوارها با افزايش روبه تغيير در ميزان درآمد خانوارها نيز كامالً بر الگوي مصرفي خانوارها موثر واقع مي -3

يابد و بالعكس كاهش درآمد خانوارها، سهم ها در كل هزينه خانوارها افزايش ميهايي مانند تفريحات و سرگرميباشد، سهم هزينه

ها و هايي مانند تفريحات و سرگرميدهد و در مقابل سهم هزينهها را افزايش ميهاي اقالم مصرفي ضروري مانند خوراكيهزينه

  كند. در كل هزينه خانوارها با كاهش روبه رو مي حتي بهداشت و درمان را
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كنندگان، وضعيت عمومي به طور كلي سبد مصرفي خانوارها در طول زمان به علل ديگري مانند تغيير در ترجيحات مصرف -4

  شود. ر مياقتصاد كشور، ميزان درآمد ارزي، ميزان و نوع واردات، وضعيت آب و هوايي (مانند خشكسالي) و .... دستخوش تغيي

  1395 فرايند تغيير سال پايه به

نموده و اقدام  1395به سال  1390ده از سال تغيير سال پايه شاخص قيمت مصرف كنن برايمركز آمار ايران  ،در همين راستا

 نمودنگام به اين منظور كاالشناسي براي به هن .منتشر كردرا  1395بر اساس سال پايه  1396شاخص قيمت مصرف كننده آذر 

بر اساس و اقالمي كه ضريب اهميت آنها  به اتمام رسيد 1394شروع و تا انتهاي سال  1394از ابتداي سال اقالم سبد مصرف كننده 

اقالم جديد كه داراي اهميت  ول اين سالها كاهش يافته حذف ودر طآخرين نتايج طرح هزينه درآمد خانوارهاي شهري و روستايي 

سال گذشته با استفاده از نتايج طرح هزينه  5بررسي روند الگوي مصرف خانوار طي  ،در تعيين اقالم شدند.بيشتري بودند جايگزين 

درآمد خانوار اقدام شده است. بدين شكل كه نسبت متوسط هزينه اقالم به متوسط هزينه كل خانوار استخراج و با توجه طبقه 

اقالمي انتخاب شده كه بيشترين وزن نسبي در بودجه  ،ي كاالييبراي گروهها )COICOP( 1بندي مصرف فردي بر مبناي هدف

 وه نان و غالتتامين شود. به طور مثال در گر درصد هزينه ها در زير مجموعه يك گروه 60 خانوار را داشته باشد و حداقل پوشش

ها و خدمات مصرفي خانوار به مي يابد. در نهايت براي محاسبه شاخص قيمت كاال پوشش هزينه اي تحقققلم اين  18با انتخاب 

  ذكر شده است. 1تفكيك شهري، روستايي و كل كشور اقالم انتخاب شدند كه اطالعات آن در جدول شماره 

  ديد اضافه مي شوند بايد ويژگيهاي زير را داشته باشند:اقالمي كه در سبد سال پايه ج

  مي باشد به گونه اي كه بتواند نماينده خوبي براي اقالم  باال بودن ضريب اهميت در سبد خانوارمهمترين ويژگي يك قلم

درصد ضريب اهميت آن گروه را داشته  60تا اقالم انتخابي هر گروه حداقل  اين راستا سعي شده استگروه خود باشد. در 

 باشد تا بتواند تغييرات قيمت آن گروه را نمايندگي كند.

 بتوان در هر دوره قيمت عملي فروش آن قلم را اخذ كرد. اشتن امكان خريد و فروش و مبادله به طوريكهد 

 .امكان تعيين مشخصات نسبتاً دقيق براي قيمت گيري داشته باشد 

                                           
1 Classification of Individual Consumption According Purpose 
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  (در طول زمان در سبد خانوار وجود داشته باشد) كه براي بررسي اين امر اطالعات هزينه و  داشتن ثبات در سبد خانوار

 مورد بررسي قرار مي گيرد. الي ودرآمد سبد خانوار براي دوره هاي مت

  هاي خانوارها، پيش بيني شود كه در آينده نزديك قلم مورد نظر داراي ضريب اهميت  با توجه به روند مصـارف و هزينه

 باال خواهد شد.

مع ج با توجه به اينكه امكانبعد از بهنگام كردن اقالم، نوبت به انتخاب مناطق شــهري، آبادي ها و كارگاههاي منتخب مي رســد. 

 ،آوري اطالعات قيمت واحد كاال از خانوار امكان پذير نمي باشـد و ممكن اسـت خانوار دقت الزم در ارايه اطالعات را نداشته باشد  

اي به صــورت نمونه گيري دو مرحلهدر اين طرح  روش آمارگيري. جمع آوري قيمت از كارگاههاي خرده فروشــي انجام مي شــود

تعيين و بر نمونه يا آبادي هاي شــهر كارگاه فهرســتو در مرحله دوم  نمونه انتخاب مي شــودبادي يا آاســت. در مرحله اول شــهر 

ــب الزامـات طرح فني نمونـه گيري از جملـه واريانس تغييرات قيمت،    ــده و جهت تكميل  حسـ تعدادي كارگاه نمونه انتخاب شـ

 پرسشنامه هاي قيمت به آنها مراجعه مي شود.

بعد از تعيين مناطق شهري و آبادي هاي جديد . مي شودهنگام اساس آخرين چارچوبهاي موجود ب رب ،مناطق شهري و آباديها

 داراي ويژگي هايمنابع اطالع به گونه اي انتخاب مي شوند كه د. مي رسفهرست برداري براي انتخاب منابع اطالع جديد به انجام 

  زير باشند:

 .مسئول كارگاه تمايل به همكاري داشته باشد  

 دهد داراي سابقه بوده و احتمال تغيير فعاليت آن كم باشد.انجام ميكهدرموردفعاليتيكارگاه  

 .كارگاه داراي حجم فروش بااليي بوده و مراجعه خانوارها به آن زياد باشد  

 گيري از كارگاه با توجه به نوع فعاليت آنها زياد باشد.تعداد اقالم قابل قيمت  

 هد.را پوشش د مورد نظر رتي باشد تا تمام منطقة آماريبراي هريك از فعاليتها بايد بصو پراكندگي كارگاههاي منتخب 

اخذ مي گردد. بعد از فهرست كردن خانوارهاي در سراسر كشور،  هادر اين طرح قيمت قلم اجاره بها با مراجعه مستقيم به  خانوار

آنها مراجعه مي شود. الزم به ذكر است در صورتي كه خانوار  هر بلوك، خانوارهاي اجاره نشين مشخص شده و به صورت ماهانه به

به دليل تبديل مالكيت و يا هر دليل ديگر قادر به پاسخگويي نباشد به خانوار جايگزين مراجعه مي شود به نحوي كه تعداد 

  خانوارهاي پاسخگو همواره ثابت باقي بماند.
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اجراي طرح آمارگيري از قيمت است، در  كه همانا گستردگي جغرافيايي ، پوشش جغرافيايي1395در فرايند تغيير سال پايه به 

سطح كل كشور (مناطق روستايي و مناطق شهري) مي باشد. به عبارتي براي محاسبه شاخص قيمت كل خانوارهاي كشور به تعداد 

   ي شود.استان مراجعه و قيمت اقالم به صورت ماهانه جمع آوري م 31آبادي در  626منطقه شهري و  357

  در جدول زير نشان داده شده است:و مناطق جغرافيايي خالصه وضعيت تغيير اقالم  

  

 1395 و 1390 هيپا سال دو در كننده مصرف متيق شاخص اطالعات سهيمقا: 1 جدول

  

  

  1390سال 

  

  1395سال 

 تعداد اقالم
مناطق شهري 

  (آبادي)

تعدا اقالم حذف 

  شده

اقالم اضافه تعداد 

  شده

تعداد اقالم 

  نهايي

مناطق شهري 

  (آبادي)

خانوارهاي 

  شهري
  منطقه شهري 357  455  30  26  منطقه شهري 293  451

خانوارهاي 

  روستايي
  آبادي 626  305  47  21  آبادي 583  279

  

و روستايي محاسبه  قلم در سطح كل مناطق شهري 475الزم به ذكر است شاخص قيمت مصرف كننده خانوارهاي كل كشور براي 

  مي شود.

هنگام ب 1395هنگام نمودن اقالم، ضريب اهميت اقالم و گروههاي كااليي بر اساس نتايج طرح هزينه درآمد خانوار در سال بعد از ب

وند رطرح كاالشناسي و مطالعه وزن اقالمي كه در سبد مورد قيمت گيري وجود ندارند به اقالم موجود بر اساس در اين مرحله  .شد

ر دو د براي خانوارهاي كل كشور ضريب اهميت گروههاي اصلينتايج مقايسه اي  منتسب مي شوند. تغييرات سبد مصرفي خانوارها

  زير مي باشد:به صورت  1395و  1390سال پايه 
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اهميت كاالهاي  و ضريب 27,24 ا كاهش اندكي بالغ برب 28,46راكي ها و آشاميدنيها از ضريب اهميت خومشاهده مي شود كه 

نتايج تفصيلي در هر گروه به شرح نمودارها و جدول است.  رسيده 72,76به  با افزايش اندكي  71,54از غير خوراكي و خدمات

  مي باشد: )2شماره (
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 1395و  1390: ضرايب اهميت گروههاي كااليي در دو سال پايه 2 جدول                              

  1395سال پايه    1390سال پايه  شرح

 100,00 100,00  شاخص كل
 

 27,24 28,46  ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراكي

 26,64 27,93 هاها و آشاميدنيخوراكي -1

 25,55 26,82 خوراكيها  

 6,67 7,36 نان و غالت      

 5,91 6,91 گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها      

 5,14 6,09 گوشت قرمز و گوشت ماكيان          

 0,77 0,82 ماهي ها و صدف داران          

 2,80 2,84 شير، پنير و تخم مرغ      

 1,29 1,36 روغنها و چربيها      

 3,43 3,25 ميوه و خشكبار      

 3,02 2,92 ها و حبوبات )سبزيجات (سبزي      

 1,44 1,34 ها)شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني(قند و شكر و شيريني      

 0,98 0,84 محصوالت خوراكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر      

 1,10 1,11 چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هاي غير الكلي)      

 0,59 0,53 دخانيات -2

 72,76 71,54 كاالهاي غير خوراكي و خدمات

 4,78 4,92 پوشاك و كفش -3

 35,50 32,36 هامسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوخت -4
 31,12 27,09 مسكن      

 30,72 26,34 اجاره          

 0,41 0,75 خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني  (خدمت )          

 4,38 5,57 آب ، برق و سوخت      

 3,93 4,29 لوازم خانگي و نگهداري معمول آنهامبلمان و  -5

 7,14 6,58 بهداشت و درمان -6

 9,41 9,89 حمل ونقل -7
 2,87 3,61 ارتباطات -8

 1,65 2,16 تفريح و فرهنگ -9

 1,86 2,02 آموزش -10

 1,44 1,34 هتل و رستوران -11

 4,18 4,37 كاالها و خدمات متفرقه -12

 
 50,87 52,47  كاالها

 49,13 47,53 خدمات

 69,28 73,66 شاخص كل* (بدون اجاره)
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انجام مي شود. الزم به ذكر است كه شاخص  1395بعد از تعيين اقالم و وزنهاي جديد محاسبه شاخص قيمت بر اساس سال پايه 

ي شود و با م است تعديل 100كه برابر عدد  1395بر اساس شاخص سال  1395هاي قيمت دوره هاي زماني قبل از فروردين 

(نرخ تورم هاي ماهانه، نقطه اي و ساالنه) بدون ك نسبت تغيير مي كنند درصد تغييرات توجه به اينكه همه اين شاخص ها به ي

دو شاخص قيمت با دو سال پايه متفاوت ( سبد كاالها و  1396تا آبان  1395تغيير باقي مي مانند. ولي براي بازه زماني فروردين 

و انتظار مي رود كه نرخ تورم سال پايه جديد  ) وجود دارد بنابراين نرخ تورم دو سال پايه هم متفاوت خواهد بودوزنهاي متفاوت

  كاهش يابد. 

با توجه به تغيير سهم نسبي اقالم در سبد  در شرايط تورمي، شاخص السپيرز تورم كاالها و خدمات را بيشتر از حد نشان مي دهد.

اضاي ش ميزان تقكاهصورتيكه قيمت كااليي افزايش يابد، تصميم عقاليي خانوار بعنوان يك واحد اقتصادي،خانوار طي زمان، در 

باشد. كه اين مسئله با توجه به ثابت بودن مقدار تا قبل از تغيير مي ،نظر گرفتن سهم مصرف آن كاال از بودجه خانوارآن كاال با در 

ر ، اثرگذاري اين قلم دبا اصالح سبد بر اساس الگوي مصرف خانوارشاخص مذكور مي شود. سال پايه منجر به برآورد بيش از اندازه 

  شود و محاسبه عدد شاخص، عدد كمتري را نشان مي دهد.تهيه شاخص سال جديد كمتر مي

 :گذارندكننده تأثير ميبه طور كلي عوامل زير روي رفتار عقاليي مصرف

 هاي نسبي: تغيير قيمت كنندگان در مقابلتغيير رفتار مصرف •

ند را اكنند كاالهايي را كه افزايش قيمت كمتري داشتههاي نسبي باال) خانوارها سعي مي(قيمت هابا افزايش شديد قيمت

  جايگزين كاالهاي گرانتر كنند.(اثر جانشيني)

 وجود كاالهاي (اقالم) جديد:  •

  شود.اين كاالها و در نتيجه تغيير سبد مصرفي ميكننده به ورود كاالهاي جديد سبب انتقال تقاضاي مصرف

 تغيير كيفيت كاالها:  •

 .كنندتر خانوارها اين كاالها را جايگزين كاالهاي مصرفي قديمي تر در سبد سال پايه ميبا ورود كاالهاي با كيفيت

.  
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  1395نتايج شاخص قيمت مصرف كننده بر اساس سال پايه 

بعد از انجام همه مراحل فوق شاخص قيمت و نرخ تورم بر اساس سبد و وزنهاي جديد محاسبه مي شود كه نتايج مقايسه اي نرخ 

  مي باشد:) 1) و نمودار (3جدول (تا كنون بر اساس دو سال پايه به صورت  1395تورم از ابتداي سال 

  
 1395 و 1390 هيپا سال دو اساس بر كل متور نرخ: 3جدول                                       

  

  دوره زماني

1390تورم بر اساس سال پايه  1395تورم بر اساس سال پايه    

  كل
خوراكي ها، 
آشاميدني 

ها و 
 دخانيات

كاالهاي غير 
خوراكي و 
 خدمات

  كل
خوراكي ها، 

آشاميدني ها 
 و دخانيات

كاالهاي غير 

  خوراكي و خدمات

 11,30 9,20 10,62 11,25 9,44 10,60  1395فروردين 

 10,92 8,35 10,10 10,82 8,51 10,02  1395ارديبهشت 

 10,42 7,53 9,50 10,28 7,57 9,36  1395خرداد 

 9,98 6,91 9,00 9,80 6,96 8,85  1395تير 

 9,58 6,64 8,65 9,40 6,78 8,53  1395مرداد 

 9,08 6,50 8,26 8,88 6,66 8,15  1395شهريور 

 8,57 6,47 7,92 8,40 6,64 7,83  1395مهر 

 8,01 6,54 7,58 7,87 6,71 7,50  1395آبان 

 7,47 6,63 7,25 7,36 6,81 7,20  1395دي 

 7,10 6,65 7,00 7,03 6,78 6,97  1395بهمن 

 6,82 6,85 6,86 6,79 6,89 6,85  1395اسفند 

 6,56 7,47 6,86 6,56 7,36 6,86  1396فروردين 

 6,30 8,54 6,97 6,41 8,29 7,05  1396ارديبهشت 

 6,11 9,55 7,10 6,33 9,37 7,34  1396خرداد 

 6,00 10,29 7,23 6,34 10,31 7,64  1396تير 

 5,94 10,96 7,36 6,35 10,98 7,86  1396مرداد 

 5,86 11,28 7,39 6,34 11,22 7,92  1396شهريور 

 5,87 11,40 7,42 6,42 11,37 8,01  1396مهر

 5,99 11,59 7,55 6,54 11,62 8,17  1396آبان 

 6,20 11,94 7,78 6,76 12,01 8,44  1396آذر 
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مقايسه روند نرخ تورم دو سال پايه براي كاالهاي خوراكي و غير خوراكي نشان مي دهد كه نرخ تورم خوراكي ها و آشاميدنيها از 

تقريبا يكسان است اما براي كاالهاي غير خوراكي و بر اساس دو سال پايه تغيير چنداني نكرده و  1396تا آبان  1395ابتداي سال 

كاهش يافته است. اين موضوع به اين معني است جانشيني كاالها در  1390نسبت به سال پايه  1395خدمات در سال پايه 

  گروههاي كااليي خوراكي كمتر از گروههاي كااليي غير خوراكي و خدمات مي باشد.
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