
 زگارش شاخص قیمت کاالاه و خدمات مصرفی خانواراهي شهري و روستایی استان و کشور رد 

 (5931)رب اساس سال اپهی  - 5931سال ماه  اسفند
 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان  ربانهم و بودهجسازمان 

 

 شاخص قیمت و نرخ تورم : 

به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها  Consumer Price Index)) خدمات مصرفی شاخص قیمت کاالها و

 دوره یك در ها قیمت عمومی سطح در گیری تغییر ترین ابزار اندازه رسد و مهم خدماتی است که به مصرف خانوارها می و

، ها کاربردهای متنوعی از جمله برآورد قدرت خرید پول کشور باشد. این شاخص )میزان تورم( در اقتصاد می خاص

های ملی به قیمت ثابت و... ،  ها و برآورد حساب حقوق هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و گیری روند درآمد و اندازه

 های اقتصادی، اجتماعی و دهد. اجرای برنامه ریزی اقتصادی نشان می برنامه اهمیت و جایگاه این شاخص را در بررسی و

ریزان و  پژوهشی در کشور، نیاز شدید برنامه ای تحقیقاتی وه گسترش فعالیت سازمان فرهنگی توسط دولت و

خدمات مصرفی به عنوان یکی از  شاخص بهای کاالها وکه ریزی پدید آورده  پزوهشگران را به ابزارهای ارزیابی و برنامه

 ست.ارزیابی مسائل اقتصادی کشور اهمیت روزافزونی پیدا نموده ا ریزی و برنامه ابزارهای مهم و ضروری در

ی شهری و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهانتایج ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص 

 باشد :  به شرح زیر می (5931بر اساس سال پایه ) 5931سال ماه  اسفند در روستایی

 

 



 نقاط شهری  

 خالصه نتایج -الف

1931در سال  شاخص تغییرات درصد شهری استان گلستان و کشور و خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول   

 

 

شاخص کل

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص
شاخص کل

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

223/80/47/710/8225/50/78/611/0فروردین 1395

0/26/510/3-0/46/810/2225/0-223/0اردیبهشت 1395

224/20/56/19/5225/70/36/79/6خرداد 1395

227/81/66/59/0231/02/48/39/2تیر 1395

231/01/47/48/7235/52/09/99/1مرداد 1395

0/39/28/9-231/30/26/78/3234/8شهریور 1395

232/90/76/67/9236/60/810/38/8مهر 1395

233/60/36/17/5239/01/010/28/8آبان 1395

235/50/85/77/2240/80/88/48/7آذرماه 1395

237/40/86/36/9243/41/19/98/9دیماه 1395

238/30/47/16/8244/60/510/39/0بهمن ماه 1395

240/71/08/06/8250/22/311/79/2اسفندماه 1395

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها 

و دخانیات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها 

و دخانیات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

261/00/85/39/3272/31/07/88/1فروردین 1395

1/53/17/0-1/33/98/4268/1-257/5اردیبهشت 1395

260/11/04/27/5268/20/05/76/3خرداد 1395

267/02/66/16/9280/14/48/96/2تیر 1395

274/52/88/86/8281/90/610/06/4مرداد 1395

1/78/56/5-0/48/66/8277/1-273/4شهریور 1395

1/08/46/8280/81/311/47/0-270/8مهر 1395

271/60/38/46/8287/82/512/37/9آبان 1395

277/12/07/26/9291/71/46/78/0آذرماه 1395

279/91/07/56/9297/42/010/08/5دیماه 1395

282/30/89/07/1299/80/811/98/8بهمن ماه 1395

291/93/412/87/6315/85/317/29/5اسفندماه 1395

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 

1931در  سال گلستان و کشور   نقاط شهری استانجاری  ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 1 نمودار  

 

کاالهای 

غیرخوراکی  

و خدمات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

کاالهای 

غیرخوراکی  

و خدمات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

211/00/38/711/4208/00/59/012/6فروردین 1395

211/10/08/011/0208/80/48/211/9اردیبهشت 1395

211/80/36/910/4209/70/47/211/3خرداد 1395

214/41/26/79/9212/51/38/010/8تیر 1395

216/00/86/89/5218/12/69/910/5مرداد 1395

216/90/45/98/9218/90/49/610/1شهریور 1395

219/91/45/98/4220/00/59/79/7مهر 1395

220/60/35/27/8220/60/39/29/3آبان 1395

221/20/35/17/3221/70/59/39/1آذرماه 1395

222/80/75/86/9223/20/79/89/1دیماه 1395

223/20/26/36/7223/80/39/59/1بهمن ماه 1395

0/16/06/4225/50/89/09/0-223/1اسفندماه 1395

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 شاخص کل -ب

سال ماه  اسفند دراستان گلستان ( 5931=511)برمبنای  شهری یشاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

دوازده ماه منتهی به  نرخ تورم که با این شاخصرسید  2/211به رقم  نسبت به ماه قبل افزایشدرصد  9/2با  5931

. (5931نسبت دوره مشابه سال  5931ماه  اسفنددرصدی تورم  2.2 کاهش)باشد.  درصد می 2/3 ، به رقم5931سال ماه  اسفند

نرخ تورم دوازده ماه منتهی به که رسیده  7/211به رقم نسبت به ماه قبل درصد افزایش  1/5در کشور با کل  شاخص

سیستان در این ماه استان  باشد. میدرصد  8/6رقم  ،5931نسبت دوره مشابه سال  کاهشدرصد  1/1با  5931سال ماه  اسفند

های کشور  ترین نرخ تورم را در بین استان درصد پایین 8/1با  خراسان جنوبیدرصد باالترین و استان  6/57با  و بلوچستان

 اند. داشته

 1931سال  ماه اسفندهای کشور در  مقایسه نرخ تورم نقاط شهری استان -1نمودار 

 
 

 

 



  شاخص تغییرات درصد شهری و خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 

 

 «ها و دخانیات آشامیدنیها،  خوراکی»گروه عمده شاخص  -ج

 که رسید 8/951 به رقم 5931سال ماه  اسفنددر استان گلستان « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»شاخص گروه عمده 

درصد  6/7و نرخ تورم آن  3/235)میزان شاخص این گروه عمده در کشور  باشد. می یدرصد 1/3نرخ تورم دهنده  نشان

 .باشد( می

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»عمده ، درگروه 5931سال ماه  اسفنددر 

 (درصد 1/51آنها ) های فرآورده و سفید و قرمز و گوشت درصد( 9/56)ماکیان  گوشت و قرمز گروه گوشتمربوط به 

مربوط به  نیز میزان تورم در این گروه عمده بوده و این در حالی است که در کشور باالتریندرصد(  3/51و دخانیات )

 درصد بوده است.  9/55با تورم  ماکیان گوشت و قرمز گوشتگروه  و( درصد 6/55) دخانیات گروه

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 که رسید 1/221به رقم  5931سال ماه  اسفنددر استان گلستان « و خدمات ها خوراکیکاالهای غیر»شاخص گروه عمده 

درصد  1/6و نرخ تورم آن  5/229)میزان شاخص این گروه عمده در کشور باشد. می یدرصد 1/3نرخ تورم دهنده  نشان

 .باشد( می

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «و خدمات ها خوراکیکاالهای غیر»عمده گروه  در 5931سال ماه  اسفنددر 

گروه ، درصد( 9/59ها ) گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ،درصد( 9/11سوخت ) گروه آب، برق ومربوط به 

، باالترین نرخ تورم بوده است. در کشور نیزدرصد(  1/51) فرهنگ و تفریحدرصد( و  1/52متفرقه با ) خدمات و کاالها

  .است بوده (درصد 1/52) سوخت و برق آب، گروهودرصد(  6/52)آموزش گروه مربوط به 

12ماهمنتهيبهماهجارینقطهاینسبتبهماهقبل12ماهمنتهيبهماهجارینقطهاینسبتبهماهقبل

238/30/46/8240/71/06/8کلکشور

244/60/59/0250/22/39/2استانگلستان

شرح

اسفندماهسال1395

شاخص
تورم

بهمنماهسال1395

شاخص
تورم



 1931سال ماه  اسفند -استان گلستان و کشور نقاط شهری کالها و خدمات در عمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -استان گلستان و کشور  شاخص تغییرات درصد و شهری خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -9 جدول

 1931 سالماه  اسفند

 

240/71/06/8250/22/39/2شاخصکل

291/93/47/6315/85/39/5خوراکيها،آشاميدنيهاودخانيات

290/93/57/5315/65/49/4خوراکيهاوآشاميدنيها

290/13/67/4315/95/69/4خوراکيها

256/90/38/7255/60/57/9نانوغالت

274/03/110/7258/64/015/4گوشتقرمزوسفيدوفرآوردههائآنها

263/13/211/3257/04/316/3گوشتقرمزوگوشتماکيان

351/32/47/9282/20/23/7ماهيهاوصدفداران

273/83/05/7280/76/25/8شير،پنيروتخممرغ

271/80/75/2280/81/14/5روغنهاوچربيها

7/9-273/26/8-280/94/90/6ميوهوخشكبار

472/710/69/9878/720/57/4سبزيجات)سبزئهاوحبوبات(

244/40/68/4251/40/48/9شكر،مربا،عسل،شكالتوشيريني(قندوشكروشيرينيها

263/00/46/1247/00/56/6محصوالتخوراکيطبقهبندئنشدهدرجائديگر

311/91/08/4307/91/78/9چائ،قهوه،کاکائو،نوشابهوآبميوه)نوشابههائغيرالكلي

344/90/211/6327/10/014/9دخانيات

6/4225/50/89/0-223/10/1کاالهائغيرخوراکيوخدمات

263/11/25/9257/00/36/2پوشاكوکفش

6/0204/41/113/3-206/80/7مسكن،آب،برق،گازوسايرسوختها

199/20/14/9200/60/66/1مسكن

198/30/14/8200/50/66/1اجاره

258/10/58/2201/61/24/3خدماتنگهدارئوتعميرواحدمسكوني)خدمت(

12/0218/23/150/3-252/44/6آب،برقوسوخت

252/00/54/4266/31/14/6مبلمانولوازمخانگيونگهدارئمعمولآنها

264/30/39/1272/90/79/5بهداشتودرمان

239/60/35/3234/40/74/4حملونقل

132/70/21/3165/90/15/4ارتباطات

256/80/25/3224/60/810/0تفريحوفرهنگ

201/00/012/6198/60/09/4آموزش

263/00/38/4255/50/58/9هتلورستوران

244/80/710/2240/00/312/0کاالهاوخدماتمتفرقه

258/91/37/4264/32/79/9شاخصکل*)بدوناجاره(

271/11/67/1275/33/310/1کاالها

209/40/26/3214/90/67/6خدمات

ناماستان

گروههایکاالهاوخدمات

استانگلستانکلکشور

نرختورمشاخصنرختورمشاخص تورمماهقبلتورمماهقبل



  روستایینقاط 

 خالصه نتایج -الف

 1931در سال  شاخص تغییرات درصد استان گلستان و کشور وروستایی  خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 4جدول 

 

 

شاخص کل

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص
شاخص کل

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

0/210/310/9-234/50/77/310/1239/2فروردین 1395

0/68/810/5-0/45/99/4237/8-233/6اردیبهشت 1395

235/10/65/78/8239/30/68/510/2خرداد 1395

239/92/06/68/3244/22/19/510/0تیر 1395

244/11/87/88/0252/13/212/010/2مرداد 1395

0/311/710/3-0/17/57/7251/4-244/0شهریور 1395

0/17/37/5254/51/212/510/4-243/9مهر 1395

244/50/27/57/3255/70/511/810/6آبان 1395

247/51/37/27/2259/01/310/710/6آذرماه 1395

249/00/67/17/1262/81/510/010/6دیماه 1395

249/90/47/67/1264/40/611/810/7بهمن ماه 1395

254/61/89/37/2273/53/414/111/0اسفندماه 1395

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها 

و دخانیات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

خوراکی ها، 

آشامیدنی ها 

و دخانیات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

1/312/910/7-256/00/85/99/5271/4فروردین 1395

2/110/110/6-1/53/48/6265/7-252/2اردیبهشت 1395

254/40/94/27/7268/41/011/410/6خرداد 1395

261/42/85/67/0277/43/412/810/8تیر 1395

269/53/18/26/7286/33/215/411/4مرداد 1395

1/115/012/0-0/77/86/4283/3-267/7شهریور 1395

0/98/26/4289/72/317/012/7-265/2مهر 1395

265/60/29/06/5291/70/716/013/4آبان 1395

270/71/97/86/7298/62/413/513/7آذرماه 1395

271/80/46/96/7305/42/311/213/5دیماه 1395

273/70/78/26/8307/70/714/913/8بهمن ماه 1395

284/94/112/17/3328/66/819/514/2اسفندماه 1395

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 

 1931در  سال گلستان و کشور   نقاط روستایی استانجاری  ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 4 نمودار

 

کاالهای 

غیرخوراکی  

و خدمات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

کاالهای 

غیرخوراکی  

و خدمات

درصد تغییر 

ماهانه 

شاخص

درصد تغییر 

شاخص نسبت 

به ماه مشابه 

سال قبل

تورم 12 ماهه 

شاخص

220/10/68/410/5218/00/78/311/0فروردین 1395

221/10/57/910/1219/30/67/710/5اردیبهشت 1395

222/10/56/99/7220/00/36/39/9خرداد 1395

225/41/57/39/3222/31/06/99/4تیر 1395

227/10/87/69/0229/53/29/39/2مرداد 1395

228/10/47/28/7230/40/49/18/9شهریور 1395

229/50/76/78/3231/30/49/08/7مهر 1395

230/20/36/48/0231/90/38/58/4آبان 1395

232/00/86/77/7232/80/48/48/2آذرماه 1395

233/70/77/37/5234/60/89/08/2دیماه 1395

234/00/17/27/3235/80/59/38/3بهمن ماه 1395

234/20/17/07/2237/10/69/68/5اسفندماه 1395

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 شاخص کل -ب

سال ماه  اسفند دراستان گلستان ( 5931=511)برمبنای  روستایی یقیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاشاخص کل 

دوازده ماه منتهی به  نرخ تورم که با این شاخصرسید  1/279به رقم  نسبت به ماه قبل افزایشدرصد  1/9با  5931

 دوره مشابه سالنسبت  5931ماه  اسفنددرصدی تورم  5/1 کاهش. )باشد درصد می 1/55 ، به رقم5931سال ماه  اسفند

دوازده ماه منتهی نرخ تورم  کهرسیده  6/211ماه قبل به رقم  درصد افزایش نسبت به 8/5در کشور با کل  شاخص. (5931

. در این ماه استان باشد می درصد 2/7، رقم 5931نسبت دوره مشابه سال  کاهشدرصد   1/9با  5931سال ماه  اسفندبه 

های کشور  ترین نرخ تورم را در بین استان درصد پایین -6/2با خراسان جنوبی درصد باالترین و استان  1/55 با گلستان

 اند. داشته

 1931سال ماه اسفندهای کشور در  استان روستاییمقایسه نرخ تورم نقاط  -1نمودار 

 
 

 

 



  شاخص تغییرات درصد و روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 

 

 «ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»گروه عمده شاخص  -ج

 که رسید 6/928به رقم  5931سال ماه  اسفنددر استان گلستان « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»شاخص گروه عمده 

درصد  9/7و نرخ تورم آن  3/281)میزان شاخص این گروه عمده در کشور  باشد. می یدرصد 2/51 نرخ تورمدهنده  نشان

 .باشد( می

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان مربوط به «ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»عمده ، درگروه 5931سال ماه  اسفند در

 آب و نوشابه کاکائو، قهوه، چای،درصد( و گروه  2/21دخانیات )درصد(، گروه  1/96) (ها وحبوبات سبزی) گروه سبزیجات

و این در حالی است که در کشور نیز باالترین میزان تورم در این گروه درصد( بوده  2/51)الکلی(  غیر های نوشابه) میوه

. بعد از است بودهدرصدی  9/52داران با تورم  صدف و ها ماهی  گروهو درصدی 1/52 تورم با دخانیات گروهعمده، مربوط به 

 باشد.  میدرصدی  1/55با تورم  گوشت قرمز و سفیدوفراورده های آنهاگروه ، ها این گروه

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 که رسید 5/297به رقم  5931سال ماه اسفنددر استان گلستان « و خدمات ها خوراکیکاالهای غیر»شاخص گروه عمده 

 باشد(. درصد می  2/7و نرخ تورم   2/291)میزان شاخص این گروه عمده در کشور  باشد. درصدی می  1/8دهنده نرخ تورم  نشان

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «و خدمات ها خوراکیکاالهای غیر»عمده در گروه  5931سال ماه  اسفنددر 

 8/51سوخت با تورم  و برق ، و گروه آبدرصد(  2/58) نگهداری وتعمیر واحد های مسکونی خدماتمربوط به گروه 

 خدمات و گروه کاالهاو درصد(  3/51بوده است. در کشور نیز، باالترین نرخ تورم مربوط به گروه آموزش )درصد 

  بوده است.درصد(  5/52متفرقه )

12ماهمنتهيبهماهجارینقطهاینسبتبهماهقبل12ماهمنتهيبهماهجارینقطهاینسبتبهماهقبل

249/90/47/1254/61/87/2کلکشور

264/40/610/7273/53/411/0استانگلستان
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 1931سال ماه  اسفند -استان گلستان و کشور  روستایینقاط کالها و خدمات در عمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -6نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -استان گلستان و کشور  شاخص تغییرات درصد و روستایی خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -6 جدول

 1931 سال ماه اسفند

 

254/61/87/2273/53/411/0شاخصکل

284/94/17/3328/66/814/2خوراکيها،آشاميدنيهاودخانيات

283/04/27/2326/76/914/0خوراکيهاوآشاميدنيها

281/64/47/1324/57/213/9خوراکيها

250/10/57/6258/20/29/9نانوغالت

268/13/911/4289/16/113/3گوشتقرمزوسفيدوفرآوردههائآنها

254/34/211/3289/06/413/7گوشتقرمزوگوشتماکيان

378/32/412/3291/70/24/4ماهيهاوصدفداران

258/74/05/6287/24/76/6شير،پنيروتخممرغ

250/80/65/9295/20/39/5روغنهاوچربيها

247/87/30/6-265/46/21/3ميوهوخشكبار

485/413/27/3859/122/336/4سبزيجات)سبزئهاوحبوبات(

224/30/67/5243/21/37/9شكر،مربا،عسل،شكالتوشيريني(قندوشكروشيرينيها

252/80/45/6275/70/48/7محصوالتخوراکيطبقهبندئنشدهدرجائديگر

313/91/18/1391/70/915/2چائ،قهوه،کاکائو،نوشابهوآبميوه)نوشابههائغيرالكلي

370/90/412/4447/40/824/2دخانيات

234/20/17/2237/10/68/5کاالهائغيرخوراکيوخدمات

274/31/16/1258/90/25/9پوشاكوکفش

7/7203/70/79/5-199/41/4مسكن،آب،برق،گازوسايرسوختها

189/80/25/4200/90/66/2مسكن

188/30/25/3200/50/66/1اجاره

226/40/16/5235/80/718/2خدماتنگهدارئوتعميرواحدمسكوني)خدمت(

11/2207/90/814/8-214/83/7آب،برقوسوخت

258/20/64/3287/10/66/7مبلمانولوازمخانگيونگهدارئمعمولآنها

275/40/39/7264/80/410/0بهداشتودرمان

240/10/45/4249/20/96/5حملونقل

138/70/41/6191/40/15/6ارتباطات

273/80/25/9230/60/68/8تفريحوفرهنگ

212/20/215/9207/20/09/0آموزش

290/13/69/9295/00/111/7هتلورستوران

270/80/712/1263/40/614/6کاالهاوخدماتمتفرقه

263/02/07/4282/83/711/5شاخصکل*)بدوناجاره(

268/32/37/0289/34/511/4کاالها

221/40/47/8233/90/59/9خدمات

ناماستان

گروههایکاالهاوخدمات

استانگلستانکلکشور

نرختورمشاخصنرختورمشاخص تورمماهقبلتورمماهقبل


