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شاخص بهای کاال و خدمات





فاین شاخص، به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات مورد مصر
.خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود

طریق علمی از بین خانوارهای ساکن خانواربه 16000پس از انتخاب شهرها، حدود 1390در سال پایه 
شهرهای همه خانوارهای ساکن درمتوسط هزینه شهر انتخاب شد که متوسط هزینه آنها نماینده 79در 

ودمصرف متفاوت را شامل می شوالگوهای خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها . ایران است

قلم کاال و خدمتِ 385: طبقه بندی کاالها و خدمات
گروه اصلی تقسیم شده12مشمول بررسی، به 

:که ضرایب اهمیت آنها به شرح ذیل است



ناطق ممصرفی شاخص بهای کاالها و خدمات نمودار پراکنش نگاشت 
سال متوالی5شهری ایران در طی 



علی و پایهمحاسبه قیمت یک سبد کاالیی با معلوم بودن شاخص ف* 

هزینه سبد کاالیی در زمان مورد نظر= 

شاخص سال مورد نظر×هزینه کاال در سال پایه

شاخص سال پایه

هزار تومان 800و هزینه کفش و پوشاک درسال پایه500برابر 95اگر شاخص کفش و پوشاک در سال :مثال 
چقدر است؟95باشد هزینه کفش و پوشاک در سال 

95هزینه کیف و کفش در سال = 
800000×500

100
4000000=

می گیریم100شاخص سال پایه را * 



آب برق گاز و ماهانه مسکن پانصد هزار تومان هزینه 1390در فروردین ماه سال ی صالحی خانواده آقا 
ست و ها و آشامیدنی ها این خانواده دویماهانه خوراکی در همان تاریخ هزینه . سایر سوخت ها داشته است

کاالو خص بها تعداد افراد این خانواده تغییر نکرده باشد بر مبنا نمودار شااگر .بوده استپنجاه هزار تومان 
.خدمات مصرفی موارد زیر را به طور تقریبی محاسبه کنید

1393خردادماه هزینه ماهانه مسکن آب برق گاز و سایر سوخت ها این خانواده در ) الف
1395این خانواده در مهر ماه آشامیدنیها و خوراکیها هزینه ماهانه ) ب



نکته اگر دو سال مختلف مطرح باشد سال پایین تر را سال پایه می گیریم*

باشد و در سال پایه برای 300برابر93و در سال 550برابر97اگر شاخص یک سبد کاالیی در سال : مثال
چقدر خواهد شد؟97هزار تومان هزینه شده باشد  این هزینه در سال 600این سبد 

97هزینه سبد در سال =
600000×550

300
1100000=

یمحاسبه شاخص یک سبد کاالی*

باشد و همین طورقیمت کاالی دیگر bو در سال مورد نظر aاگر قیمت یکی از کاالهای داخل سبد در سال پایه 
کیلو گرم nو از دومی  mباشد و همچنین در سال پایه از اولی  dو در سال موردنظر   cدر سال پایه 

:  مصرف کنیم داریم

یشاخص بهای سبد کاالی= 100
)()(

)()(
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شاخصسال

ندارد

درصد نسبت به سال پایه

خدماتگران

400

قدرت خرید خانوار را نشان می دهد

درصد تورم= 
شاخص در سال مورد نظر–شاخص در سال پایه 

شاخص در سال پایه
100×

سال 93 95

شاخص 300 350
درصد تورم=  6/16100

300

300350





