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:مقدمه

«هاافزایشمداومسطحعمومیقیمت»تورمبهمعنای رشد)درصدافزایش(شاخصقیمتکاالو»استومقدارعددیآنبرابربا
کوشند به صورت ماهانه  مراکز آمار در تمامی کشورها می«.)میانگینموزونتغییراتقیمتکاالوخدماتمصرفی(است«خدماتمصرفی

قابل اعتمادترین برآورد از این متغیر کلیدی اقتصادی را ارائه دهند، با المللی )اجماع دانش و خرد تخصصی بشر(  بین با استفاده از استانداردهای
سرمایه اجتماعی  ،ها متفاوت بوده و این شکاف این حال نتایج منتشره معموالً با ادراک غیر متخصصان از افزایش هزینه زندگی و افزایش قیمت

 دهد. ها و ارزیابی عملکردها را تحت تاثیر قرار می ریزیماری و در نتیجه صحت برنامهاعتماد به محاسبات آ

های محاسباتی اشکال دارند؟ آیا و برای کاهش آن چه باید کرد؟ آیا محاسبات و روش ؟سوال اساسی این است که دلیل این شکاف چیست
وله متفاوت های محاسباتی دو مقناسب نیستند؟ آیا ادراک غیر متخصصان و فرمولهای آماری ماجرایی گردآوری و تجمیع داده هایشیوهها و  روش

؟ آیا هم محاسبات غیر متخصصان همخوانی داشته باشد با ادراک لزومی نداردها درست هستند ولی ؟ آیا محاسبات و روشانددارای اشتراک لفظی
 ؟استها ناقص و ناروا ها نادرست، و تعمیمولی تفسیرها و تحلیل نددرستها و هم ادراکات غیر متخصصان هر کدام در جای خود و روش

های آماری و در نهایت تفسیر و تحلیل های اجرایی گردآوری و تجمیع دادهروش، انواع تورم یین مفاهیم و مبانی علمی محاسبهال تببه دنب مقالهاین 
های ی قابل اعتماد مبتنی بر واقعیتهای آمارداده های علمی ونشان دهیم محاسبات رسمی با روش خواهیمبه عبارت دیگر میاست. صحیح نتایج 

واهد بود( های انجام شده اتالف منابع خگیرند )که در غیر این صورت کلیه محاسبات عبث و بیهوده بوده و فعالیتزندگی روزمره مردم صورت می
 آید.عمل ه یک از ابعاد و تعاریف تورم دقت شایسته ب تفسیر و تحلیل هر ولی باید در بکارگیری،

امید  .پردازدمی رسمی تورم ها باهای زندگی و قیمتنکات تخصصی و دالیل تفاوت ادراک غیر متخصصان از افزایش هزینه بهجموعه مباحث م
صحیح  به درک و تفسیر ین مقالهمجموعه نکات را به عنوان اجزاء یک استدالل جامع مدنظر قرار دهند و ا ،نظران و عالقمنداناست صاحب

گویی و سرمایه اجتماعی در عرصه روز افزون سواد آماری، پاسخ یالذکر کمک کرده و شاهد ارتقا آمارهای رسمی کشور و کاهش شکاف ادراکی فوق

 .آمارهای رسمی کشور باشیم
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(نکاتاختصاصیشاخصقیمتمصرفکنندهوتورمالف

(برخینکاتمهم1-الف

 شاخصقیمتمصرفکنندهونرختورم:.1

)اقالم( مصرفی خانوارها را کمیتی است که متوسط )میانگین موزون( تغییرات قیمت کاالها و خدمات  1(CPIمصرف کننده )شاخص قیمت 
شود. در این تعریف چند نرخ تورم نامیده می ،کنندهشاخص قیمت مصرفاین کند و درصد تغییرات گیری می نسبت به یک زمان مشخص اندازه

 عبارتند از:نکته کلیدی و حائز اهمیت وجود دارد که 

صرفی )سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارها( است نه کاالها و خدمات میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کاالها و خدمات م ،تورم  -
زمانی تورم مثبت است که قیمت اقالمی که  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. اندداشتهقیمت کاهش که  ی باشدقیمت اقالم تغییراتبیش از  قیمت داشتهافزایش 
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
های خانوارهای  در متوسط هزینه با وزن واقعی خودباید  ها و خدمات مصرفی خانوار وزن خود را دارد،در سبد کاال یا خدمت و هر کاال چون -

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

های زمانی با یکدیگر، باید سبد ثابتی از کاالها و خدمات مصرفی که بر اساس هزینه زندگی واقعی مردم پذیر بودن محاسبات دورهبرای مقایسه -
ر خانوارها در سراس های مصرفید. به عبارت دیگر بر مبنای هزینهمعرف سطح و الگوی مصرف ایشان است، مبنای محاسبه و مقایسه قرار گیر

کاالها و خدمات مصرفی به تعداد ای کافی و قابل اعتماد از این نمونه بایستباشد، میید در طول ماه میکشور که شامل هزاران و بلکه میلیونها خر
موده و های علمی انتخاب شده و هر ماه قیمت این نمونه )سبد( ثابت را اخذ و مقایسه نالگوی واقعی مصرف خانوارها با روشنماینده عنوان 

نرخ تورم  ،های ثابت اخذ نمود. با توجه به نکات فوق فروشی پذیر بودن محاسبات باید قیمت اقالم این سبد ثابت را از خردهبرای مقایسه همچنین
 های خرید سبد مصرفی خانوارها است که از طریق محاسبات ریاضی نیز قابل اثبات است:دقیقا معادل میانگین افزایش نسبی هزینه

است به صورت  t( در سال   نسبی هزینه خرید سبد مصرفی سال پایه ) متوسط افزایشکه همان  tی فرمول شاخص قیمت مصرف کننده در دوره
 زیر است: 

     
∑       

 
   

∑       
 
   

     

  )پایه( و  عدوره زمانی مرج   دوره زمانی مورد بررسی،   در سال پایه،  iمقدار مصرف کاالی     در سال پایه ،  iقیمت کاالی      که در آن  
 تعداد اقالم سبد است و

 ∑       
 
 یا دوره پایه )مبدا مقایسه(؛ oهزینه خرید سبد مصرفی در سال :    

∑       
 
 و )دوره جاری( tهزینه خرید سبد مصرفی دوره پایه در سال :    

      
∑       

 
   

∑       
 
   

 باشد. می 111است که همواره برابر عدد  oشاخص قیمت دوره پایه  :    

                                                           
1
 Consumer price index 
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 خواهیم داشت: tی به صورت و مخرج شاخص قیمت دوره    با اضافه کردن 

     
∑ (

   

   
) 

          

∑      
 

       عالوه بر این، عبارت

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

 :نشان داد    اختصاری 

     ∑(
   

   

)

 

   

     

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

 ̇  (
         

    
)      (

    
    

  )      

 به عبارت دیگر: 

(

∑      

∑      
     

∑      

∑      
    

∑      

∑      
    

)      

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

(
∑       ∑      

∑      

)      

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

 

 هایمختلفآن:انواعتورموتفکیک  -
های خانوار برای یک مجموعه خانوارهای کشور و یا معادل آن متوسط افزایش هزینهمتوسط افزایش نسبی قیمت کاالها و خدمات مصرفی کلیه 

کند مبدأ مقایسه ای که به ذهن خطور میشود. در مباحث افزایش یا تغییر یک متغیر، نخستین مسئلهزمان تورم اطالق میثابت کاال یا خدمت طی 
توان برای این مقایسه متصور است. بنابراین ابتدا و انتهای دوره مقایسه بایستی مشخص باشد. در مباحث شاخص قیمت هر ابتدا و انتهایی را می

شود به عنوان مبدأ محاسبات و ماه جاری به عنوان آخرین دوره مقایسه در قیمت، یک سال مشخص که سال پایه نامیده می شد. برای عدد شاخص
 شود. نظر گرفته می

 توان عالوه بر درصد تغییرات فوق الذکر، تغییرات قیمت هر دو دوره دلخواه را نیز نسبتعدد شاخص قیمت، اطالعی است که با استفاده از آن می
را  79یا شش ماهه دوم سال  79نسبت به فصل بهار  79یا فصل بهار  79نسبت به خرداد  79توان تغییرات قیمت تیر به هم سنجید. مثالً می

 قرار داد.  ییا هر دو دوره دیگر، مورد بررس 79نسبت به شش ماهه دوم سال 
های مختلف  ای مختلف )دهکشهری و روستایی( یا سطوح هزینه توان در سطوح جغرافیایی مختلف )مناطقکننده را میشاخص قیمت مصرف

همه خانوارها است؛ بنابراین هر  یکننده، متوسط هزینه مصرفهای مورد استفاده در شاخص قیمت مصرفای( محاسبه کرد. از آنجا که هزینههزینه
های خانوارهایی را در دهد. مثالً چنانچه تنها هزینهرا نتیجه می ترکیب مختلف از خانوارها که الگوی مصرف متفاوتی دارند، متوسط هزینه متفاوتی
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باشند یا خانوارهایی که باشد یا خانوارهایی که دارای فرزند نمینظر بگیریم که سرپرست بازنشسته دارند یا خانوارهایی که مادر خانوار سرپرست می
ها شاخص قیمت منحصر بفرد توان برای هر یک از آنی مصرف خاصی دارند؛ میکنند یا هر نوع خانوارهایی که الگودر حاشیه شهرها زندگی می

تک  CPIs (CPIو تورم مختص به همان فرد قابل محاسبه است. در حقیقت، با  CPIتوان گفت برای هر فرد  تولید کرد. لذا در حالت تفصیلی می
های کالن کشورها است، ریزیتک خانوارها یا تک تک افراد جامعه( مواجه هستیم اما به دلیل آنکه تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی در برنامه

-گروههای کشور یا به تفکیک های مختلف مثال شهری و روستایی و کل یا به تفکیک استانبایست بطور میانگینی از کل جامعه )به تفکیکلذا می

محاسبه  خ تورم در پایان هر ماهنوع نر 3 شود. با توجه به توضیحات فوقای( طراحی و تولید های هزینههای کاالیی و خدماتی یا به تفکیک دهک
 گردد: اعالم می و
o :گردد و  ماه قبل مقایسه می و با محاسبه شده تورم سبد مصرفی خانوارهادر نتیجه نرخ  کننده و در هر ماه شاخص قیمت مصرف نرختورمماهانه

ماه  tاست و در آن  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:

نرخ تورم ماهانه  (
    

      

  ) ماه مورد نظر             

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

نرخ تورم سالیانه نقطه به نقطه  (
    

       

  ) ماه مورد نظر               

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

اه نسبت به سال گذشته همین موقع چند درصد باید پول اضافی پرداخت خواهیم بدانیم، برای خرید سبد مصرفی سال گذشته در این م سال قبل( می
 .شود

o ماهه قبل  12منتهی به ماه مورد نظر نسبت به میانگین  ماه 12این نرخ میانگین تغییرات قیمت در :ماهه)سالیانه(11نرختورممیانگین
 :است از آن

نرخ تورم سالیانه   (
∑     

 
    

∑     
    
    

  ) ماه مورد نظر               

 . شودمحاسبه می ماهه قبل از آن 12ماهه اخیر به میانگین  12 در CPIرشد نسبی میانگین  ،ارتیببه ع

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

باشد، به این  ماه قبل از آن می 12ماهه اخیر نسبت به  12اقالم سبد )میانگین افزایش هزینه خرید سبد اقالم مصرفی( برای کلیه خانوارها در 
غییرات حتی شدید و ت شودخرید سبد اقالم مصرفی( استفاده میعدد معرف تغییرات هزینه  22)یعنی  CPIعدد  22ترتیب در محاسبه این تعریف 

ند و مسلماً ده ندارد. ولی تغییرات مداوم، به آرامی در این شاخص خود را نشان میدر این نوع خاص تورم ها در یک ماه خاص نمود چندانی قیمت
اگر به دنبال تحلیل نوسانات قیمت ها  شود. این به این معنی است کهماه نمایان می 22تا  12های قیمتی طی یک دوره زمانی اثرات کامل شوک

 نقطه پرداخته شود. در کوتاه مدت هستیم باید به تعریف و تحلیل ماهانه تورم و یا تعریف سالیانه نقطه به
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نرختورمومتوسطقیمتاقالم:.کاربردانواع 1.1

مهمترین متغیرهای تحلیل روند و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و تحلیل کالن اقتصادی  از ماهه)متوسطسالیانه(:11نرختورممیانگین
اصلی انجام محاسبات ملی به و یکی از ابزارهای  های پولی و مالی کشور است ریزان سیاست گذاران و برنامه مورد استفاده اقتصاددانان، سیاست

 های کالن اقتصاد رفاه خانوارها به صورت کلی است.قیمت ثابت و تبدیل دستمزدها و قراردادها و تجزیه و تحلیل

نوسانات ساالنه در قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سطح کل سبد مصرفی یا هر زیرسبد )زیرگروه( و یا هر  نرختورمنقطهبهنقطهسالیانه:
 دهد.ریزی و مدیریت ساالنه و یا نوسان یک ساله بازارها را نشان میهای الزم برای برنامهم از سبد را نشان داده و دادهقل

دهد و برای اتخاذ مدت ماهانه است و نوسانات یک ماه اخیر را به وضوح نشان می های کوتاهگیری معطوف به نوسانات تصمیم نرختورمماهانه:
سابقه بوده است و  سال اخیر بی 5در  1379درصد در ماه تیر سال  2.2مثال تورم ماهانه به عنوان  ریزی کوتاه مدت کاربرد دارد. مهتصمیمات و برنا

آید این در حالی است که نرخ تورم های ماهانه سال قبل است که عدد بسیار باالیی برای تورم ماهانه به حساب میبرابر میانگین تورم 9بیش از 
  درصد رسید. 7.9واحد نسبت به ماه قبل تغییر کرد و به عدد  1.5فقط  79ساالنه در تیر ماه 

شود فقط و فقط همین قیمت اقالم سبد )نه کل سبد( است که نکته بسیار مهم این است که آنچه در بازار عمال توسط مردم و آمارگیران مشاهده می
های عملی و واقعی در سراسر کشور است که دامنه  میانگینی از کل قیمت ،عدد محاسبه شده انی عمالً باز هم برای رسیدن به میانگین کشوری یا است

 تغییرات خاص خود را دارد و ممکن است این متوسط با مشاهده و احساس و ادراک هر یک از مردم متفاوت باشد. 


 :هاوتفاوتآنباسایرقیمتکنندهمصرفقیمت .1

کننده برای درک مفهوم قیمت مصرفپردازد. یا خدمت میواحد كاال  یکه یته یبرا ییكنندهنهامصرفخانوار است كه یمتیکننده ققیمت مصرف
 به مثال زیر توجه کنید:

کننده یک ارزش ریالی شود. شرکت واردکننده لوازم خانگی وارد کشور مید یک نوع خاص یخچال فریزر از کشور آلمان توسط شرکت واردیفرض كن
شرکت داخلی تولید  یکا ممكن است یخچال فریزر توسط یکند )برای وارد کردن آن به کشور صادركننده )معادل با ارز مورد مبادله( پرداخت می

عمده فروش نیز یخچال فریزر را با  .فروشدفروش لوازم خانگی می دكننده داخل، محصول مذكور را به عمدهیا شركت تولیشود(. شرکت واردکننده 
با احتساب هزینه حمل و نقل و یک حاشیه فروشد. کارگاه خرده فروشی نیز فروشی در سطح استان یا کشور میهای خردهک حاشیه سود به کارگاهی

شود برای یک قلم یخچال فریزر چندین معامله و بنابراین چندین فروشد. همان طور که مالحظه میکننده نهایی میمجدداً آن را به مصرف ،سود
کند تا به کشور وارد کند قیمت واردات کاال نام دارد و شاخصی که با استفاده از قیمت وجود دارد؛ نخستین قیمت که واردکننده آن را پرداخت می

ده آن، قیمت تولیدکنن تولیدکننده  یمت یخچال فریزر در درب کارخانهقشود. نامیده می 1(MPI) مت وارداتیشاخص قشود، این قیمت محاسبه می
-فروشد قیمت عمدهفروشی میهای خردهفروش آن را به کارگاهتی که عمده. قیماست 2(PPI) دكنندهیمت تولیاخص آن شاخص قشود و شنامیده می

شود، قیمت کننده نهایی فروخته میشود. در نهایت، قیمتی که به مصرفیده میفروشی نامو شاخص آن، شاخص قیمت عمده 3(WPI) فروشی
 شود.نامیده می 4(CPI) کنندهشود، شاخص قیمت مصرفکننده و شاخصی که با آن تولید می مصرف

 
 :CPIشمولدامنهوکاالینهاییوخانوارکاالیمصرفی .3
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شود. به این معنا که ممکن است اقالمی باشند که توسط سازمان یا کننده تنها برای اقالم مصرفی نهایی خانوارها محاسبه میمصرفشاخص قیمت 
 یسازمان دولت یکكه توسط  یمانند اقالم نوشت افزار کننده جایی ندارندمصرفمت یقنهادی خاص به مصرف نهایی برسند اما در محاسبه شاخص 

شود در محاسبه نرخ  یدارین اقالم توسط خانوار خریكه اگر همیشود در حال یدر محاسبه تورم لحاظ نم یشود ولیم یداریخر ییمصرف نها یبرا
در حالت دوم ممکن است اقالمی توسط خانوار خریداری شوند اما برای مصرف نهایی نباشند مانند خرید سم و کود  شود.یم تورم در نظر گرفته

شود. برخی اقالم نیز هستند که ماهیت عنوان نهاده تولید برای تولید محصوالت کشاورزی و نه مصرف نهایی استفاده می توسط یک کشاورز، که به
طالیی که به عنوان البته ) شوند مانند سکه طالگذاری توسط خانوار خریداری میسرمایهو دارایی یا  ای دارند و برای حفظ ارزش پولسرمایه

ارزش (، وجود دارددرصد  1.12 با ضریب اهمیت مورد استفاده برای محاسبه تورمشود، ماهیت مصرفی دارد و لذا در سبد زیورآالت استفاده می
ماهیت مصرفی دارد و لذا در سبد مورد  ،های تعمیرات و نگهداریو همچنین هزینه بها)هزینه استفاده از مسکن به عنوان اجاره مسکن و آپارتمان

شاخص قیمت سبد مورد استفاده در در  و قرضه دولتی که، اوراق بهادار وجود دارد(درصد  32.1تورم با ضریب اهمیت  استفاده برای محاسبه
 کننده لحاظ شود.ها در شاخص قیمت مصرفکننده جایگاهی ندارند و نباید انتظار داشت تغییرات قیمت آنمصرف

کنند. گذاری میانداز و بخشی را نیز سرمایهکنند بلکه بخشی از آن را پسمصرفی نمی هایبه این ترتیب، خانوارها همه مخارج خود را صرف هزینه
گیرد. از این رو، ها را نادیده میکند و سایر بخشهای مصرفی خانوار را محاسبه میکننده تنها متوسط میزان افزایش هزینهشاخص قیمت مصرف
تواند ناشی از تغییر در زیرا تغییرات رفاه میگیری کند. تغییرات رفاه خانوار را اندازه ،دقیقتواند بصورت کامالً کننده نمیشاخص قیمت مصرف

لذا تغییرات  .شاخص قیمت و تورم فقط به دنبال محاسبه تغییرات قیمت در کاالها و خدمات مصرفی است کهباشد در صورتی هادرآمدها یا هزینه
  شود.آمد )که بر تغییر رفاه خانوار اثر دارد( در تورم لحاظ نمیای و تغییرات درقیمت در کاالهای سرمایه

تهیه مایحتاج خود، پول هزینه  که برای شودمیخانوارهایی حس  توسطبه این معنا که تنها  ،ای پولی استباید توجه داشت که تورم پدیده ضمناً
آورند. بنابراین خانوارهایی که بخش زیادی از مایحتاج خود را از طریق و یا از تولیدات خود به دست نمی را به صورت رایگانکنند و آن می

کنند و خانوارهایی که خودشان در تهیه مایحتاج خودکفا هستند، هنگام افزایش نهادهای خیریه یا خیرات و زکات دریافت می ،های بالعوض کمک
 قیمت اقالم ضروری خانوار، تورم کمتری را حس خواهند کرد. 

 
 :متیوتفاوتآنباشاخصق1تقیمسطح .4

در ماه مورد بررسی محاسبه  آوری شده از منابع اطالع مختلف برای آن کاال جمع قیمتهای مظنهمیانگین حسابی  از ،یک کاالقیمت متوسط 
قبل اطالعی است که بیشتر قیمت نسبت به ماه این متوسط شود. تغییر میکاربران تلقی ترین اطالع قیمتی برای و ملموسآید بدست می ،شود می

های کاالیی که شامل چندین قلم با باشد اما در مورد گروهدر مورد تک تک اقالم صحیح می . این رویکردکنندیا به عنوان تورم تلقی مخانوارها آن ر
ای مختلف هستند، برای خانوار به راحتی قابل محاسبه نیست. آنچه که در مباحث تورم مطرح است و تغییرات قیمت متفاوت و ضرایب هزینه

 است. در تمامی نقاط شهری یا روستایی کشور رخ داده عنی افزایش قیمت یافزایش قیمت  بایستی مد نظر قرار گیرد، ویژگی عمومیت
هیعنیمتوسطتغییرقیمتقلمکهازچندینمنبعاطالعب،شودهایقیمتیساختهمیقیمتازرویتغییراتتکتکمظنهشاخص

کاهشقیمتقلمدرماهج بهعنوانمتوسطافزایشیا های قیمتی یک قلم اگر تمامی مظنهبه طور مثال،  شود.اریلحاظمیدستآمده
درصدی را تجربه خواهد  21رشد ، درصدی داشته باشند، شاخص قیمت قلم در آن ماه 21)ویژگی عمومیت افزایش قیمت( در یک ماه افزایش 

درصد افزایش خواهد  21ماه کمتر از شاخص قیمت قلم در هر  ،ها اعمال شوددرصدی طی چند ماه در تمامی مظنه 21کرد. اما اگر این افزایش 
دهد. حال چنانچه برای نشان میرا درصدی در شاخص، نسبت به قبل از افزایش قیمت،  21ها، افزایش ت و پس از تغییر قیمت تمامی مظنهداش

متوسط افزایش را  درصدی در قیمت داشته باشد، شاخص قیمت 15درصدی و مارک دیگری افزایش  21یک قلم واحد، یک مارک خاص افزایش 
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درصدی و چه تعداد  15خواهد بود )یعنی مهم است که چه تعداد مظنه افزایش  21و  15ها عددی بین دهد که با توجه به ترکیب مظنهنشان می
 درصدی دارند(.  21مظنه افزایش 

 
 کننده:عواملموثربرتغییرترجیحاتمصرف .5

. این دالیل عمدتاً کندشود تغییر میمصرف کاالها و خدماتی که در اقتصاد تولید و عرضه میکنندگان نسبت به به مرور زمان، ترجیحات مصرف
اند، )جایگزینی کاالهای گرانتر با کاالهایی که افزایش قیمت کمتری داشته ینسب یهامتیر قییكنندگان در مقابل تغر رفتار مصرفییتغعبارتند از 

 ت كاالهایفیر كییتغ(، یر سبد مصرفییجه تغین كاالها و در نتیكننده به امصرف یانتقال تقاضا) دیاقالم( جد) و خدمات وجود كاالهااثر جانشینی(، 
خالصه این عوامل باعث شده است که بر (. ت بهتریفیك باو خدمات  با كاالها سبد سال پایه کاالها و خدمات قدیمی جایگزین کردن) و خدمات

بار انجام سال یک 5سازی سبد مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار هر  بهنگامالمللی،  اساس استانداردهای بین
 شود.

 :واثرآنبراندازهتورم،الگویمصرف1سالپایهتغییرمفهوم .6

باشد، سال پایه و نحوه تعیین آن در ای از کاالها و خدمات نسبت به سال پایه میبا توجه به تعریف شاخص قیمت که تغییرات قیمت مجموعه
ن است كه مقادیر کاالها در دو دوره مورد یمت فرض بر ایه شاخص قی. در تهاستمت از اهمیت باالیی برخوردار محاسبات مربوط به شاخص قی

ت در ن سبد ثابیب ایبه مرور زمان تركماند. اما یم یر باقییمصرف بدون تغ یالگو عبارت دیگر هب و مانده است یر نكرده و ثابت باقییسه تغیمقا
ست از سبد خانوار یگر مورد استفاده خانوار نیكه د یمیقد یاز كاالها ید وارد سبد شده و بعضیجد یكاالها یعنی شود،ینه خانوار متفاوت میهز

شود به یده مینام« ضریب اهمیت»یا « وزن»كه اصطالحاً  ین سهم نسبیباشد. اینه خانوار در اقالم میهز یگر سهم نسبید موضوع شود.یخارج م
 نكهیا ایابد یین خانوارها گسترش میدر ب فناوری اطالعاتزمان استفاده از  یط عنوان مثال هشود. بیر مییمرور زمان در سبد خانوار دچار تغ

 كند. یدا میر پییسبد خانوار تغ ن سهم آموزش دریبنابرا  دهند؛یم یشتریت بیخانوارها به آموزش فرزندان خود اهم

رییخانوارشدهوتغیمصرفیرالگوییباعثتغیتیراتجمعییوتغیآوروهفنیوشیددربازاروتحوالتصنعتیجدیشكاالهایدایپ
الزامیسالپا ت یكسان نبوده و قابلیوره خانوار در دو د یاد باشد، سبد مصرفیه از هم زیكه اگر فاصله دو دوره پا یبه طور سازد.یآورمهرا

از كاالها از بازار خارج  ین معنا كه تعدادید؛ بدیزان خود خواهد رسیبه حداكثر م ینیگزیجا یخطا یعبارتهسه خود را از دست خواهد داد و بیمقا
 رد.یگیه در دستور كار قرار مید نظر در سال پاین زمان تجدیرند. در ایگید میجد یها را كاالهاآن یشده و جا

زمان،  یاقالم در سبد خانوار ط یر سهم نسبییدهد. با توجه به تغو خدمات را بیشتر از حد نشان می در شرایط تورمی، شاخص السپیرز تورم کاالها
آن كاال با در نظر گرفتن  یزان تقاضایكاهش م،یاقتصاد نهادی ك واحدیعنوان  هخانوار ب ییم عقالیابد، تصمیش یافزا ییمت كاالیكه قیدر صورت

ورد بیش از اندازه تا قبل از تغییر سال پایه منجر به برآ مقدارباشد. که این مسئله با توجه به ثابت بودن یسهم مصرف آن کاال از بودجه خانوار، م
عدد  شود و محاسبهید كمتر میده شاخص سال جین قلم در تهیا یشود. با اصالح سبد بر اساس الگوی مصرف خانوار، اثرگذارشاخص مذکور می

 دهد.، عدد کمتری را نشان میبا سال پایه جدید شاخص

به آن  ن سبد را بهنگام نموده که اصطالحاًیبایست در فواصل مناسب اكاال در سبد خانوار طی زمان، می یب و سهم نسبیلذا با توجه به تغییر در ترك
 گوییم.ه مییر سال پاییفرایند تغ

(:CPIکننده)محاسبهشاخصقیمتمصرف(1-الف
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فرمولمحاسبهشاخصقیمت: .1
از  نیزکنند. مرکز آمار ایران استفاده می CPIمحاسبه شاخص قیمت ز آماری از فرمول شاخص قیمت السپیرز برای کدر اغلب کشورهای دنیا، مرا

ها با شاخص از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که یکی وزنکنند. این و تورم استفاده می CPIبه شاخص قیمت اسفرمول السپیرز برای مح
ماند و قسمت دوم قیمت اقالم مشمول شود و تا سال پایه بعدی ثابت میضرایب اهمیت اقالم مشمول شاخص است که در سال پایه تعیین می

ها و ضرایب اهمیت، شاخص قیمت برای هر قلم با استفاده از این قیمت .گرددآوری میمنابع اطالع جمع یشاخص است که هر ماهه از تعداد
 شود.های فرعی و اصلی و همچنین شاخص کل، محاسبه میمشمول شاخص و گروه

د استفاده قرار ردلیل عمده اینکه شاخص قیمت السپیرز هم اکنون در بیشتر کشورهای جهان و بطور گسترده جهت محاسبه برآوردی از نرخ تورم مو
در نتیجه وقتی مقایسه دو شاخص قیمت در  .باشندها ثابت میوزن زیراگیری می شود این فرمول فقط تغییرات قیمت اندازه گیرد این است که درمی

ها در هر ر شاخص قیمت پاشه که وزنیهای دیگر نظکه در شاخص دهد. حال آنفقط تغییرات قیمت را به دست می ،گیرددو دوره متفاوت انجام می
کند. ضمن اینکه ها را نیز منعکس میهای قیمت در دو دوره نه فقط تغییرات قیمت بلکه تغییرات وزنکند مقایسه شاخصمیدوره تغییر پیدا 

 .باشدها در هر زمان مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد میتغییرات وزن
 
کننده:فرایندتغییرسالپایهشاخصقیمتمصرف .1

خانوارها  یوه زندگیر در شییا ایجاد تغد كاالها و خدمات بیتول یشرفت تكنولوژیر و پییتغچون خانوارهای شهری و روستایی به دالیلی به طور کلی 
، خانوارها یمصرف یدر الگو ت كشوریب جمعیدر تعداد و ترك رییتغر، یان اخیسال یو تلفن همراه ط یصشخ یوترهایگسترش استفاده از كامپمانند 
عد خانوارها در مناطق بو تغییر ُهرم سنی به سمت پیر شدن جمعیت  های اخیر و حرکتطی سالت كشور یزان نرخ رشد جمعیمکاهش مانند 

نه یها در كل هزیحات و سرگرمیمانند تفر ییهانهیسهم هزمانند افزایش درآمد و افزایش زان درآمد خانوارها یر در مییتغ، ییروستاو  یشهر
هداشت ب یها و حتیحات و سرگرمیتفر یهانهیو کاهش سهم هز خوراکی یاقالم مصرف یهانهیسهم هزو افزایش  درآمد خانوارها كاهشیا خانوارها 
 ییت آب و هوایزان و نوع واردات، وضعی، میزان درآمد ارزیاقتصاد كشور، م یت عمومیكنندگان، وضعحات مصرفیر در ترجییتغ و و درمان

 کنند. ای خود از اقالم مصرفیشان میبه تغییر سهم و نسبت هزینهمبادرت  (ی)مانند خشكسال

 1375به سال  1371کننده از سال مرکز آمار ایران اقدام به تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف با در نظر داشتن نکات فوق در همین راستا،
رد. به این منظور در تعیین اقالم، بررسی روند الگوی مصرف را منتشر ک 1375بر اساس سال پایه  1379کننده آذر نموده و شاخص قیمت مصرف

درآمد خانوار اقدام شده است. بدین شکل که نسبت متوسط هزینه اقالم به متوسط و سال گذشته با استفاده از نتایج طرح هزینه  5خانوار طی 
های کاالیی، اقالمی انتخاب شده که ( برای گروهCOICOPبندی مصرف فردی بر مبنای هدف )طبقه به هزینه کل خانوار استخراج و با توجه

یابد. ای تحقق میقلم این پوشش هزینه 17بیشترین وزن نسبی در بودجه خانوار را داشته باشد به طور مثال در گروه نان و غالت با انتخاب 
به اتمام رسید و  1372شروع و تا انتهای سال  1372کننده از ابتدای سال کاالشناسی برای به هنگام نمودن اقالم سبد مصرففرایند  همچنین،

ها کاهش یافته، حذف و ها بر اساس آخرین نتایج طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در طول این سالاقالمی که ضریب اهمیت آن
به تفکیک  هااالها و خدمات مصرفی خانواربرای محاسبه شاخص قیمت ک در نهایتاقالم جدید که دارای اهمیت بیشتری بودند جایگزین شدند. 

 ذکر شده است. 1انتخاب شدند که اطالعات آن در جدول شماره  یشهری، روستایی و کل کشور اقالم

 های زیر را داشته باشند:شوند باید ویژگیاقالمی که در سبد سال پایه جدید اضافه می، یبه طور كل

ای که بتواند نماینده خوبی برای اقالم گروه خود باشد. در به گونه ،باشدباال بودن ضریب اهمیت در سبد خانوار می ،مهمترین ویژگی یک قلم •
ضریب اهمیت آن گروه را داشته باشد تا بتواند تغییرات قیمت آن گروه را  پوشش مناسباین راستا سعی شده است تا اقالم انتخابی هر گروه 

 نمایندگی کند.
 که بتوان در هر دوره قیمت عملی فروش آن قلم را اخذ کرد.ان خرید و فروش و مبادله به طوریداشتن امک •
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 داشته باشد. یریگمتیق یق براین مشخصات نسبتاً دقییامكان تع •
د سبد خانوار داشتن ثبات در سبد خانوار )در طول زمان در سبد خانوار وجود داشته باشد( که برای بررسی این امر اطالعات هزینه و درآم  •

 گیرد. های متوالی مورد بررسی قرار میبرای دوره
 ت باال خواهد شد.یب اهمیضر یقلم مورد نظر دارا یکنده نزدیشود كه در آ ینیبشیخانوارها، پ یهانهیبا توجه به روند مصارف و هز •

. باا توجاه باه اینکاه امکاان جماع آوری رسادهاای منتخاب مایهاا و کارگااهاقالم، نوبت به انتخاب مناطق شهری، آبادی شدن فهرست یینهابعد از 
آوری قیمات از اطالعاات را نداشاته باشاد، جماع ارائاهباشد و ممکن است خانوار دقات الزم در پذیر نمی اطالعات قیمت واحد کاال از خانوار امکان

اسات. در مرحلاه اول شاهر یاا آباادی نموناه  یادو مرحله یریگدر این طرح به صورت نمونه یریشود. روش آمارگهای خرده فروشی انجام میکارگاه
گیری از جمله واریانس تغییرات طرح فنی نمونه شهر یا آبادی نمونه تعیین و بر حسب الزامات یهاشود و در مرحله دوم فهرست كارگاهیانتخاب م

 شود.یها مراجعه ممت به آنیق یل پرسشنامه هایكارگاه نمونه انتخاب شده و جهت تكم یقیمت، تعداد

 .نشان داده شده است 1خالصه وضعیت تغییر اقالم و مناطق جغرافیایی در جدول 

 

 1335و1331:مقایسهاطالعاتشاخصقیمتمصرفکنندهدردوسالپایه1جدول

 خانوار

 1375سال  1371سال 

تعداد 
 اقالم

مناطق شهری 
 )آبادی(

اقالم  دتعدا
 حذف شده

تعداد اقالم 
 شدهاضافه 

تعداد اقالم 
 نهایی

مناطق شهری 
 )آبادی(

 منطقه شهری 359 255 31 29 منطقه شهری 273 251 شهری

 آبادی 929 315 29 21 آبادی 573 297 روستایی

 

)تعدادی از اقالم در سطوح  قلم در سطح کل مناطق شهری و روستایی  295کننده خانوارهای کشور برای الزم به ذکر است شاخص قیمت مصرف
 شود.محاسبه میشهری و روستایی مشترک هستند( 

بهنگام شد. در این  1375های کاالیی بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال اقالم، ضریب اهمیت اقالم و گروه ن فهرستییتعبعد از 
اقالم موجود بر اساس طرح کاالشناسی و مطالعه روند تغییرات سبد مصرفی گیری وجود ندارند به مرحله وزن اقالمی که در سبد مورد قیمت

 شوند. خانوارها منتسب می

های قیمت که شاخص است ذکر شودشود. الزم انجام می 1375محاسبه شاخص قیمت بر اساس سال پایه  ،های جدیدبعد از تعیین اقالم و وزن
که همه این شود و با توجه به ایناست تعدیل می 111که برابر عدد  1375شاخص سال بر اساس  1375های زمانی قبل از فروردین دوره

مانند. ولی برای بازه ای و ساالنه( بدون تغییر باقی میهای ماهانه، نقطهدرصد تغییرات مختلف )نرخ تورم ،کنندها به یک نسبت تغییر می شاخص
بنابراین نرخ تورم دو  .های متفاوت( وجود دارددو سال پایه متفاوت )سبد کاالها و وزن دو شاخص قیمت با 1379تا آبان  1375زمانی فروردین 

ش ین موضوع بیل ایتر هم اشاره شد دلشی)همانطور كه پ رود که نرخ تورم سال پایه جدید کاهش یابدسال پایه هم متفاوت خواهد بود و انتظار می
 . باشد(یرز میمت السپیشاخص ق یبرآورد

طرحهزینهودرآمدخانوار(وهمچنینشهریوروستاییخانوارنمونه33٬111ها)حدودبهوزناستوجهبهحجمزیادنمونهجهتمحبا
استفادهآوریمیفروشیوخانوارها(درهرماهجمعهایخردهمتازکارگاهیمظنهق411٬111هایقیمت)حدودمظنه وبا ازشود(،
سبهمربوطبهمقدارخطایمحاها،دراستانتوسطآمارگیرانکارآزمودهومحلیومستقرآوریقیمتعلمینمونهگیریوجمعهایروش

نرختورمازاعتمادبسیارباالییبرخورداراست.وتورمدرکمترینسطحممکنبوده
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دهایمسکونیوموضوعمسکندرشاخص:بهایواحچگونگیمحاسبهاجاره .3
های خانه اجارهارزش  -2دهای مسکونی اجاری، حوا اجاره -1باشد که عمدتا مربوط به سه قسمت: درصد می 31.1سهم بخش مسکن در شاخص 

 باشد.هزینه تعمیر و نگهداری واحد مسکونی شخصی می -3و  ملکی
آید واحدهای مسکونی مالک نشین از طرفی بدست می دهاحوااین  بها اجارهاز بررسی آماری  مسکونی استیجاری واحدها بهای اجارهتغییرات قیمت 

گذاری چه در مسکن و چه در باشد. از آنجایی که سرمایهو از طرف دیگر یک کاالی مصرفی میشود گذاری محسوب میبرای خانوارها یک سرمایه
باشد(. جهت پوشش وزن بخش مصرفی از می شاخص منظور گردد )بلکه خرید و مصرف کاالها مورد نظربایست در این هر زمینه دیگر نمی

نشین  شود. بدین ترتیب که در بررسی هزینه خانوار از خانوارهای ملکاستفاده می« 1اجاره احتسابی»نشین از روش  واحدهای مسکونی مالک
باشد )با توجه به متوسط میزان میها چه شود که اگر بخواهید خانه خود را اجاره دهید، اجاره آن)ساکن در واحدهای مسکونی شخصی( سوال می

که با این روش برآوردی از بخش آید دست میه واحدهای مسکونی شخصی ببهای  های مشابه( بدین ترتیب برآوردی از اجارهاجاره بهای خانه
حدهای مسکونی اجاری دها از تغییرات قیمت واحدادن تغییرات قیمت این وا آید. برای نشاننشین بدست می مصرفی واحدهای مسکونی مالک

 شود.استفاده می

هابامحاسباترسمیتورمازافزایشهزینهزندگیوقیمتعمومیادراک(دالیلتفاوتب

 نرخ تورم افزایش نسبی قیمت تمامی کاالها و خدمات مصرفی در تمام است:«موزونمیانگین»ازجنسشاخصیک،تورمعدد .1
  .ال یا خدمت خاص در منطقه ای خاصنه رشد قیمت کاهای درآمدی و در واقع کل کشور است، دهک مناطق و همه

و در  یآور مت از منابع اطالع مختلف در سراسر كشور جمعیاطالعات ق ،هر قلم یمت و تورم برایجهت محاسبه شاخص قمرکز آمار ایران 
 باشدیال میر 171111تا  91111مت از یدامنه ق یو خارج یقلم برنج در دو نوع داخل ی. به عنوان مثال برادهدیمحاسبات مورد استفاده قرار م

مت با یرد اما در محاسبه شاخص قیگیمورد استفاده قرار م یکهر نوع به تفك یمت برنج برایكه در محاسبه متوسط ق (79سال  تیرگیری )در قیمت
  .شودیتوجه به وزن برنج در سبد خانوار لحاظ م

های ثابت و یا حتی معموال قیمت زند، تخمین میاستمعموال هر فردی تورم را بر اساس کاالها و خدمات مصرفی شخصی خود که تعداد محدودی 
از تورم همان افزایش قیمت برخی اقالم و یا حتی بدتر از آن تلقی  کند، بلکه برداشت فردمانده و یا کاهش یافته را در محاسبات خود لحاظ نمی

 تورم نماید. قلم کاال و خدمت محاسبه می 295که مرکز آمار ایران تورم را بر اساس اطالعات در حالیباشد. بیشترین افزایش قیمت به منزله تورم می
 ینوع الگوی مصرف یک خانوار بر اساسیک نماگر میانگین است به عبارت دیگر تغییرات میانگین قیمت طیف زیادی از کاالها و خدمات 

(typical ) استتورم اعالم شده نرخ ، بیشتر یا کمتر از ی مصرفی متفاوت از متوسط جامعهدارای الگو یبرای خانوارهابوده كه. 

مصرفشاخصقیمتداعدا .1 تورم نرخ و هاییانگینم»کننده کننده انبوهی از  در واقع شاخص قیمت مصرف :«هستندوزنی
بازارهای سراسر کشور را تبدیل به یک عدد به صورت متوسط یا میانگین موزون کل تغییرات قیمت نوسانات واقعی ضعیف و شدید قیمت در 

ولی مرکز آمار ایران کاالها و  ،دهندذهنی خود وزن و ضریب اهمیت کاالها و خدمات را مدنظر قرار نمیمعموال افراد در تخمین تورم نماید. می
کل  متوسطوزن یا ضریب هر یک از کاالها و خدمات، نسبت متوسط هزینه آن قلم به  نمایدمی خدمات را بر اساس وزنشان در محاسبات وارد

-درصد می 2.2 درصد و وزن نان 2.1 درصد، وزن بنزین 2.7درصد، وزن گوشت قرمز  31.1به عنوان مثال وزن مسکن  باشد.هزینه خانواری می

 متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.، تأثیر یکمت هر یرات قییشود تغباشد که باعث می

                                                           
1
  Imputed Rent 
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گیری شود که ضرایب اهمیت شود و چنانچه نتیجهشایان ذکر است هر ساله برآوردی از ضرایب اهمیت کاالها و خدمت مشمول شاخص محاسبه می
 گیرد.تجدید نظر در ضرایب اهمیت انجام می ،داری دارد اقالم شاخص با سال پایه تفاوت معنی

استمداومسطحعمومیقیمتایشزاف،تورم .3 ها در یک یا چند ماه محدود مواجه قیمتباره یکهایی که با افزایش در زمان :ها
گیرد. دلیل این ثیر قرار میأشویم، نرخ تورم ساالنه )نرخ تورم( تغییرات مورد انتظار مردم را نشان نخواهد داد و باورپذیری آن به شدت تحت ت می

 منتهی به ماه مورد نظر، دخالت دارند.  ماه 22برای  CPIعدد  22شود فرمول محاسبه نرخ تورم که در زیر مشاهده میموضوع این است که در 

=                                

                                  
 iماه ( در  ساالنهماهه )12میانگین  تورم نرخ111  1 

ر عدد تورم ساالنه ایجاد گذرد تغییر زیادی دباره قیمت اقالم )مثل خودرو، اجاره مسکن، طال و ...( که مدت کوتاهی از وقوع آن مییکو افزایش 
ولی  تفاوت اندکی خواهد داشتاز تورم مردم  تورم محاسباتی با احساسبوده و دارای نوسان نباشد،  کمت اندیرات قییکند. در زمانی که تغنمی

کند. به عبارت تفاوت بسیاری پیدا می یدر حال افزایش است، احساس مردم از تورم با نرخ تورم محاسبات یشتریب سرعتها با متیزمانی که ق
(، مت سکه، طال، خودرو، ارز و ...ید در قیو شد یناگهان مواجه هستیم )افزایش قیمتقیمت  های ناگهانیجهشهایی که با دیگر در زمان

 گیرد. د قرار مییرپذیری تورم متوسط مورد تردباو

گرددوهریکدارایمفهوموکاربردهایخاصبهصورتماهانه،نقطهبهنقطهومتوسطسالیانهمحاسبهمیتورمنرخ .4
هارانشاندادهوباادراکعموممردمازتورم)کهمدتقیمتکوتاهباشد.تورمماهانهونقطهبهنقطهتغییراتآنیوخودمی

سالاخیرراترند.درحالیکهنرختورمسالیانهمتوسطتغییراتقیمتدوعمدتاًناظربروضعموجودوآیندهاست(نزدیک
گیرد.رارمیریزیکالنوبلندمدتمورداستفادهقگذاریوبرنامهدهدوبرایمقاصدسیاستنشانمی

سال دوم مفید خواهد بود، و بدیهی است که هر  9ساله اول و  9مقایسه سه نوع نرخ تورم با معدل نمرات یک دانش آموز در طول دوران تحصیلی 
 مفهوم و کاربرد خاص خود را دارد. محاسبه و معدلی

فی هستند هر یک از اقالم سبد مصر ها مانند قیمت درس این تک نمرات هر یک ازمصرفی است. هر درس مانند یک کاال یا خدمت موجود در سبد 
ساله این  9های دوره تحصیلی و میانگین معدل ماهانه است CPIآموز مانند شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی یا  و معدل هر سال این دانش

سوال مطرح  3باشد  آموزی که در سال آخر تحصیل می به دانشباشند، به این ترتیب همواره راجع ماهه می 12های  CPIآموز مانند متوسط  دانش
گانه تورم با مفاهیم و  3است و هر یک از آنها هدف و کاربرد خاص خود را دارند و نمی توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد. )ترکیب انواع 

 کاربردهای متفاوت آنها( 

  ساله دوره قبل چقدر تغییر کرده است؟ 9ساله دوره دوم نسبت به  9و معدل  ؟ساله چقدر است 12معدل کل دوران تحصیل 
 و نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده است؟ )شبیه تورم  ؟آموز چقدر است معدل هر سال تحصیلی و خصوصاً سال آخر این دانش

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

 روندی طی شده است؟

شویم  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 این  12ه خصوصی معدلی متفاوت با و چه بسا دانش آموزی با معدل ساالنه بسیار باال و خوب در سال ب

خوبی کسب نکند. بدیهی است برای تحلیل جامع وضعیت  خاص در درس خاصی نمراتدانش آموز با معدل عالی در دوران تحصیل و یا سال 
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ران تحصیل، تک سالها و هر یک از تک درسی ها( را با هم باید هر سه وجه )بعد( یا معیار یا شاخص ارزیابی )طول دو ،تحصیلی این دانش آموز
 در نظر بگیریم، اگر چه هر یک از آنها کاربرد خاص خود را دارند و با هم ارتباط دارند.

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

 آنها برای تحلیل صحیح الزامی است.

، ی همانندمباحثو باشند  ر صحیح آنها میهای با کیفیت و تجمیع آنها، تشریح اجزاء متشکله هر شاخص و تفسیمراکز آمار مسئول تولید داده
های پیش بینی اقتصادسنجی خارج از وظایف مراکز  مدلو  هاها، اقدامات اصالحی در بازارها، علل نوسانات قیمتیزیرها، برنامهاریگذسیاست
 باشند.ریزی مسئول این امور میاری و برنامهگذها و نهادهای سیاست است و دستگاهآماری 

متخصص و فوق تخصص است. مراکز  نسبت آزمایشگاه تشخیص طبی و پزشکانهای حاکمیتی مانند ها و دستگاهرکز آمار به این نهادنسبت م
 نمایند و نسخه نویسی و تجویز بر عهده پزشکان متخصص است.گیری و در حد همان متخصصان آزمایشگاه اظهار نظر میآمار پس از نمونه

 وجودداردکهتفسیرهایمتفاوتیدارند.تورمنرخمحاسبهمتفاوتیازسطوح .5

گیرد که در زیر های مختلفی که در آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران وجود دارد نیز مورد توجه قرار میبرای درک بیشتر تورم الزم است تفکیک
 ها توضیح داده شده است.برخی از این تفکیک

 شاخصیهارگروهینرختورمدرز •

کاالها و خدمات است، نه افزایش نسبی قیمت تک تک اقالم سبد،  از میانگین افزایش نسبی قیمت تمامیع تورم برآورد قابل اعتمادی در واق
اعداد شاخص در  ی، بررسیاانهیزات رایا تجهیمت طال یش قیر افزایدوره اتفاق افتاده باشد نظ یکخاص در  یكاال یکمت یش قیچنانچه افزا

ها یدنیها و آشامیطور مثال، نرخ تورم ماهانه در گروه خوراكه انگر تورم در دوره مورد نظر باشد. بیتواند نماین اقالم میمربوط به ا یهاهرگرویز
گاهی افکار عمومی عدد تورم را به  درصد است. 2.2شاخص كل برابر  ین رقم برایكه ایحال باشد دریم 1379ماه سال  تیردرصد در  2.9برابر 

کنند، در های بازار، محاسبات را باور نمیکنند و با مقایسه آن با واقعیتمنزله برآورد یکسان افزایش نسبی قیمت کلیه کاالها و خدمات تلقی می
به هیچ وجه معدل اعداد برابر تک تک اعداد  باشد ومی (با هر میزان)متشکل از اجزایی با نوسانات  ،میانگین یامعدل  که هر عدد متوسط، حالی

 نیست.

 ییروستا-یتورمدرمناطقشهر •

قابل  ،هاتورم با توجه به سهم یهانرخح داده شد، تفاوت در یشتر توضیكه پ ییو روستا یت اقالم در مناطق شهریب اهمیبا توجه به تفاوت ضرا
ماه سال  تیردرصد در  3.1 روستاییدرصد و مناطق  9.2برابر  شهریدر مناطق  مسکنطور مثال، نرخ تورم ماهانه در گروه ه باشد. بیح میتوض

گروه  تیب اهمیسه ضریمقادرصد است.  2.9 یدرصد و مناطق شهر 3.2 ییمناطق روستا یكه، نرخ تورم ماهانه كل برایحال باشد. دریم 1379
ر یتاث اجاره بهاءمت یش قیدهد افزای( نشان م13.79) روستاییمناطق  این گروه در تیب اهمی( در برابر ضر32.11) شهریمناطق  مسکن در

 اند. مواجه شده یشتریها با تورم ماهانه بداشته و آن شهری هایبر خانوار یشتریب

 هااستانیکتورمبهتفك •

کاال و خدمات مصرفی است که به تفکیک مناطق جغرافیایی نیز محاسبه و منتشر تورم برآورد قابل اعتماد از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت 
های این عدد در استانهای مختلف شود. با توجه به تفاوت الگوی مصرف خانوارها شهری و روستایی و حتی تفاوت الگوی مصرف در استانمی
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ها قابل تورم با توجه به سهم یهاها، تفاوت در نرخت اقالم در استانیب اهمیتفاوت ضرابا توجه به مختلف و شهرها و روستاها متفاوت است. 
باشد. یم 1379ماه سال  درصد در تیر 9.9استان تهران  یدرصد و برا 1.9برابر  گلستانطور مثال، نرخ تورم ماهانه در استان ه باشد. بیح میتوض
 یشتریر بیثأت ش اجاره بهاءیافزا دهدیباشد و نشان میم( 22.27)استان تهران  یو برا( 23.29) گلستاناستان  یبرا مسکنت گروه یب اهمیضرا
 . درصد( 1.9درصد در مقابل  9.9) اندمواجه شده گلستاننسبت به استان  یشتریها با تورم ماهانه بداشته و آن تهرانتورم استان بر 

 درصد است. 9.3ر احمد یه و بویلویدرصد و نرخ تورم استان كهگ 11.9برابر  1379ماه سال  تیرگر نرخ تورم سال استان كرمانشاه در ید یاز طرف
 است.بوده  1379ماه  تیردرصد در  7.9ا همان نرخ تورم كل كشور برابر یها ن تورم سال استانیانگیكه، م یصورت در

 هاکدهیکنرختورمبهتفك •

ی مختلف هاتورم با توجه به سهم یهاح داده شد، تفاوت در نرخیشتر توضینه كه پیمختلف هز یها کت اقالم در دهیب اهمیبا توجه به تفاوت ضرا
باشد. یم 1379ماه سال  تیردرصد در  7.7دهم  کدرصد و ده 7.2اول برابر  کمثال، نرخ تورم سال در دهطور ه باشد. بیح میقابل توض ها دهک

  شتر بوده است.یب یانیماه بر طبقات م تیرفشار تورم در  یعنیدرصد است.  7.7 تمشه کدهاست كه نرخ تورم  ین درحالیا

نوع گرانی  افراد هر معموال:یمتفاوتنددومقوله)درصدافزایشقیمتهایپایینیاباال(وتورمها()سطحباالیقیمتگرانی .6
 .هاستقیمتکلیه ش یسرعت افزاافزایش  به معنایتورم  افزایش کهحالیگیرند در ها را به معنی افزایش نرخ تورم در نظر میقیمت و سطح باالی

به طور مثال یک خودرو لوکس .وابسته استر كشورها یمت آن كاال در سایسه قیو مقاها گران بودن به درآمد افراد و توان اقتصادی آن، یطرف از
 شود.( باز هم از نظر عام یک کاالی گران محسوب میخودرو لوکس اهش قیمت داشته باشد )کاهش تورمحتی اگر نسبت به سال گذشته ک

. این دو از هانیستهمانطورکهپایینبودنتورمبهمعنیپایینبودنسطحقیمت.نیستهابهمعنایباالبودنتورمباالبودنسطحقیمت
شود و مبنای مقایسه آن عدد صفر است. در به صورت درصد بیان میشوند به طوری که تورم جنس متفاوت بوده و با واحدهای متفاوتی ارزیابی می

شگاه مردانه در یک روستا مثال اگر هزینه خدمات آرایشود و واحد آن ریال است.گیری میها بر حسب واحد پول اندازهحالی که سطح قیمت
افزایش قیمت یابند، در مورد اولی با قیمت پایین شاهد تومان  1111تومان باشد و هردو  31٬111تومان و در مناطق خاصی از تهران  2٬111

برابر اولی است، حال ممکن  11درصد خواهد بود، اگرچه سطح قیمت دومی  3درصدی و برای دومی عدد متناظر  51رشد نسبی قیمت )تورم( 
ها به معنای باال بودن تورم نیست.سطح باالی قیمت اصال چنین نیست و که برابر اولی بدانند در حالی 11است برخی تورم دومی را 

در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار  :شوددرمحاسباتنرختورملحاظمیشرطثباتکیفیتکاالوخدمتوثباتواحدآماری .7
شود و گرفته نمی ...( به عنوان افزایش قیمت در نظر ایران تغییرات قیمت که ناشی از تغییر مشخصات کاالست )مانند تغییر کیفیت، وزن، مارک و

در محاسبه گیری شود تا شود و در هردوره از قلمی با همان مشخصات ثابت قیمتشود در هر مظنه قیمت، مشخصات خاص قلم تعریف سعی می
در به دلیل تغییر مت یر قییاز جمله تغ ،نوع تغییرات قیمت هرافراد جامعه  در ذهن گاهاً  ولی .ها نشان داده شودافزایش واقعی قیمتتورم تنها 
 شود.به عنوان تورم در نظر گرفته می كاال مشخصات

 

بهغلطبههمهکاالهاوخدماتدربرخیمناطقهایبرخیازکاالهاوخدماتمصرفیشدیدترینافزایشقیمتمعموالً .3
یقاستقراناقصوتعمیمنارواشود،درحالیکهاینازمصادمصرفیتعمیمدادهشدهوبهعنواننرختورمکلدرنظرگرفتهمی

ها ثابت مانده و یا اقالمی که قیمت آناند نسبت به  معموال مردم در محاسبات ذهنی خود به اقالمی که اخیرا افزایش قیمت شدیدی داشتهاست.
)افزایش یا کاهش( در طول  محاسبات رسمی، وزن همه اقالم مستقل از نوسانات قیمتدهند. در حالیکه در اند، وزن بیشتری میکاهش داشته

 ماند.زمان ثابت و بدون تغییر می
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 در هر ماه با چهار دسته از اقالم مواجه هستیم:

 اند.کاالها یا خدماتی که درصد تغییرات قیمت بیشتر از تورم میانگین داشته -1

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

 (79 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 -2

ن درصد یعبارت دیگر میانگقلم کاال و خدمت( یا به  295، میانگینی از درصد تغییرات قیمت همه کاالها و خدمات )هنرخ تورم میانگین در ما
 باشد.گروه فوق می 2ت تغییر قیمت کاالها و خدما

یکی از کاربردهای نرخ تورم سنجش است.(CPI)کنندهقیمتمصرفشاخصمتفاوتاز1(COLI)شاخصهزینهزندگی .3
هزینه آن در طول زمان اندازه تغییرات سپس یک سطح زندگی استاندارد مشخص می شود و ابتدا باشد. به این ترتیب که تغییرات هزینه زندگی می

گیری می شود. اما در واقعیت استاندارد زندگی جامعه در طول زمان ثابت نیست و متوسط کیفیت زندگی جامعه در طول زمان در حال افزایش 
-شود ولی واقعیت اینظر گرفته مییابد. این نوع افزایش هزینه زندگی از دید مردم به عنوان تورم در نباشد بنابراین هزینه زندگی هم افزایش میمی

باشد، نه افزایش کیفیت یا استاندارد زندگی، به گونه است که تورم به معنای افزایش هزینه یک سطح استاندارد و ثابت زندگی در طول زمان می
به عنوان تورم حساب کرد، چون در  باید مستقیماها را نافزایش قیمت هعبارت دیگر با افزایش کیفیت کاالها و خدمات و استاندارد زندگی، هم

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

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

شاخص  همچنین در محاسبهشوند. وارد نمی CPIفروشی وابسته نیستند در شاخص های خردههایی که به قیمتهایی نظیر مالیاتهزینه حالی که
در محاسبات منظور گردد در حالی که در  بایستکند، این تغییرات میهزینه زندگی وقتی مقدار مصرف و نوع کاالها و خدمات مصرفی تغییر می

 ، مورد نظر قرارثابت است یه بعدیشده و تا سال پادر سال پایه تعیین  )شاخص تورم(، تغییرات در یک سبد که اقالم و ضرایب آن CPIشاخص 
 گیرد.می

سرمایهتغییراتقیمتدارایی .11 نداردایهای تورم روی مستقیمی اثر و، افزایشقیمتکاالها بر تاثیر طریق از ولی
خدماتمصرفیدرمحاسباتتورملحاظمی و  2گذاریو سرمایهای  های سرمایهمت دارایییر قییمطابق استانداردهای جهانی، تغشود.

در قیمت زمین، قیمت مسکن، سکه طال و ...  شود. برای مثال تغییردر محاسبه نرخ تورم وارد نمیهای غیر قانونی های ناشی از فعالیتهزینه
های زندگی و ، نه کل هزینهتورم درصد تغییر قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار در یک دوره معین است رایزشود.  محاسبات تورم آورده نمی

 .گذاریتولید و سرمایه

ها در محاسبات آورده بها )برای خانوارهایی که دارای مسکن شخصی هستند، معادل ارزش جاری مسکن آن م به ذکر است که تغییر اجارهالز
گردد، در حالیکه مردم عموما کل افزایش در محاسبه تورم لحاظ میرا با وزن متناسب خود زیور آالت و تغییر قیمت طال به عنوان  شود( می

 گذارند.ای نظیر امالک و طال و ... را به حساب افزایش تورم میهای سرمایهگذاری و افزایش قیمت داراییسرمایههای  هزینه

                                                           
1
 Cost of living index 

2
 Capital assets and investment 
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بهای واحدهای  شاخص قیمت اجاره باشد:مییتمامخانوارهابهارشداجارهمتوسط،بهایواحدهایمسکونینرختورماجاره .11
بنابراین تنها به  استهدف از این طرح محاسبه تورم یکی از اقالم مصرفی سبد خانوار با توجه به اینکه  شود.محاسبه میمسکونی برای کل کشور 

واحدهای مسکونی  باشد.میدر هر ماه خانوار  9٬111های مورد استفاده در کل کشور حدود شود. تعداد کل نمونهخانوارهای اجاره نشین مراجعه می
هر واحد مسکونی با قیمت دوره قبل همان واحد مسکونی )ثبات مشخصات خاص( اجاره که در هر دوره قیمت  مورد مراجعه ثابت است به صورتی

استیجاری دیگر جایگزین شده و هر دوره تمامی در صورت تغییر وضعیت واحد از استیجاری به ملکی، این واحد توسط واحدهای شود. سنجیده می
شوند لذا برای هایی که مهلت قراردادشان باقی است( در محاسبه منظور میجدید دارند و چه آن هایی که قراردادخانوارهای نمونه )چه آن

باشیم و برای خانوارهایی که اند شاهد تغییر قیمت میخانوارهایی که در دوره آمارگیری قرارداد جدید بسته و یا قرارداد قبلی خود را تمدید نموده
به  خانوار گروهگیری از هر دو بها با متوسط باشیم و متوسط شاخص اجارهست شاهد ثبات قیمت میا برجا آن پاها تمدید نشده یا مهلت قرارداد آن
)بخشی از بهای قراردادهای جدید  کمتر از افزایش اجاره)متوسط افزایش نسبی هزینه اجاره برای همه خانوارها( لذا تورم اجاره بها آید. دست می

-البته مرکز آمار ایران هر دو این آمار را تولید و برای استفاده عموم بر روی سایت خود منتشر می .خواهد بوداند( بسته خانوارها که قرارداد جدید

 کند.

شود.افزایشنرختورممعادلباافزایشنرخارزنیست.اگرچهنوساناتنرخارزمستقیماًدرمحاسباتتورملحاظنمی.11
جهان و با  یت كنونیدر وضعشود.افزایشقیمتکاالهاوخدماتمصرفیدرمحاسباتتورملحاظمیافزایشنرخارزازطریق

ت یكه وضع یهاست. به طور از مسائل مورد توجه دولت یكیدر حال توسعه  یها در كشورهات تراز پرداختیگر، وضعیكدیاقتصادها به  یوابستگ
مت ارز است. نرخ ارز یش قیدر هنگام افزا یداخل یمت هایش قیدر افزا یاز عوامل اصل مت محصوالت وارداتی و حجم وارداتی، قیجارتتراز 

، ش نرخ ارزیه با افزانكیر قرار دهد. با توجه به ایتحت تأث یواردات یها یا نهاده یینها یمت كاالهایر در قییق تغیرا از طر یداخل یهامتیتواند قیم
مت واردات به واسطه یش قیابد، افزاییش میدر تولید کاالها و خدمات داخلی افزا یواردات یهانهادهنه یجه هزیمت محصوالت وارداتی و در نتیق

.باشد یجاد تورم داخلیاز عوامل ا یكیتواند یافزایش نرخ ارز م

مت نفت، یق یهاكه شامل نوسان یخارج یهاتواند نسبت به تكانهینم یداخل یهامتیاست و سطح ق یران هم مرتبط با اقتصاد جهانیاقتصاد ا
واقعیت آن است که در کوتاه مدت تغییرات نرخ ارز در ایران اثر اما  واردات است، مصون بماند. یهامتیر قییا كاهش نرخ ارز و تغیش یافزا

ح یابد؛ در كوتاه مدت صحیایش ها نیز باید به همان میزان افزشاخص قیمتش قیمت ارز، یافزاتصور که به هر میزان  نیا کمتری بر تورم دارد.
تولید ناخالص داخلی ایران معادل  زانیمیلیارد ریال و م 2٬271٬579میزان واردات  1379در سال مطابق آمار مرکز آمار ایران  باشد.ینم

ناخالص داخلی بوده است. بنابراین اگر فرض کنیم تمام  دیتولدرصد  12.9به عبارت دیگر میزان واردات تنها . استمیلیارد ریال  19٬719٬197
درصدی قیمت  111واردات با ارز آزاد انجام شده باشد و باز هم فرض کنیم همه واردات را کاالهای مصرفی تشکیل دهند در این صورت افزایش 

ین در حالی است که تنها بخشی از واردات اشد. آن هم پس از یک سال خواهد  و هاشاخص قیمتدر واحد درصدی  12.9ارز باعث افزایش 
های تشکیل سرمایه، مصرف واسطه و مصرف نهایی از  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم هریک از این بخش .باشدشامل کاالهای مصرفی می

 3.7، 2.7ناخالص داخلی به ترتیب  باشد بنابراین سهم هر یک از واردات این بخش ها از کل تولیددرصد می 21و  29، 32کل واردات به ترتیب 
دهد و درصد از کل تولید ناخالص داخلی را واردات کاالهای مصرفی نهایی تشکیل می 3.1شود که تنها باشد. بنابراین مالحظه می درصد می 3.1و 

کننده این اقالم خواهد شد مصرف مدت به صورت کامل منجر به افزایش نرخ تورمافزایش قیمت این بخش )به دلیل افزایش نرخ ارز( در کوتاه
ای )مواد اولیه مورد نیاز )میزان افزایش تورم کل هم بستگی به وزن این اقالم در سبد مصرف خانوار دارد(. افزایش قیمت کاالهای مصرف واسطه

رات قیمت بخش تشکیل سرمایه با یتغیو د بخش تولیدی( بر قیمت تولیدکننده تاثیر داشته و تاثیر آن بر تورم مصرف کننده با وقفه همراه خواهد بو
وقفه به مراتب بیشتری به قیمت تولیدکننده و در نتیجه قیمت مصرفکننده منتقل خواهد شد. همچنین الزم به یادآوری است که این تحلیل در 

باشد که کمتر های متفاوتی میات با نرخصورتی درست است که همه واردات با ارز آزاد تامین شده باشد اما در واقعیت ارز اختصاص یافته به وارد
 از نرخ بازار آزاد می باشد. 
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شود به این الزم به ذکر است که افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت کاالهای تولید داخل، منجر به افزایش قیمت این اقالم هم می
بازارهای جهانی افزایش یافته و این به معنای افزایش هزینه فرصت و در  صورت که با افزایش نرخ ارز قیمت کاالهای قابل تجارت تولید داخل در

 نتیجه قیمت داخلی این اقالم هست. 
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