
 گزارش شاخص قیمت کاالاه و خدمات مصرفی خانواراهي شهري و روستایی استان و کشور رد 
 (9311)رب اساس سال پاهی  - 9316سال  مردادماه

 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیي  مدرییت و ربانهمسازمان 
 

 شاخص قیمت و نرخ تورم : 

بِ عٌَاى هعیار سٌجص تغییرات قیوت کاالّا  Consumer Price Index)) خدهات هػرفی ضاخع قیوت کاالّا ٍ

 دٍرُ یك در ّا قیوت عوَهی سطح در گیری تغییر تریي ابسار اًدازُ رسد ٍ هْن خدهاتی است کِ بِ هػرف خاًَارّا هی ٍ

، کطَرّا کاربردّای هتٌَعی از جولِ برآٍرد قدرت خرید پَل  باضد. ایي ضاخع )هیساى تَرم( در اقتػاد هی خاظ

ّای هلی بِ قیوت ثابت ٍ... ،  ّا ٍ برآٍرد حساب حقَق ّسیٌِ ٍاقعی خاًَارّا، تعدیل هسد ٍ گیری رًٍد درآهد ٍ اًدازُ

 ّای اقتػادی، اجتواعی ٍ دّد. اجرای برًاهِ ریسی اقتػادی ًطاى هی برًاهِ اّویت ٍ جایگاُ ایي ضاخع را در بررسی ٍ

ریساى ٍ  پژٍّطی در کطَر، ًیاز ضدید برًاهِ ّای تحقیقاتی ٍ زهاىگسترش فعالیت سا فرٌّگی تَسط دٍلت ٍ

خدهات هػرفی بِ عٌَاى یکی از  ضاخع بْای کاالّا ٍکِ ریسی پدید آٍردُ  پسٍّطگراى را بِ ابسارّای ارزیابی ٍ برًاهِ

 ًوَدُ است.ارزیابی هسائل اقتػادی کطَر اّویت رٍزافسًٍی پیدا  ریسی ٍ برًاهِ ابسارّای هْن ٍ ضرٍری در

ی ضْری ٍ ضاخع قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّاًتایج ارائِ ضدُ از سَی هرکس آهار ایراى در خػَظ 

 باضد :  بِ ضرح زیر هی (1390بر اساس سال پایِ ) 1396 سال هردادهاُ در رٍستایی

 

 

 



 نقاط شهری  

 خالصه نتایج -الف

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

 1936 سال

 

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

244/91/89/46/9254/51/712/89/5فروردین 1396

0/29/67/1254/60/113/210/1-244/4اردیبهشت 1396

0/512/310/6-245/20/39/47/4253/4خردادماه 1396

248/21/28/97/6254/60/510/210/7تیرماه 1396

249/60/68/17/7259/11/810/010/7مردادماه 1396

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

303/13/916/18/5329/44/321/010/6فروردین 1396

1/620/912/1-1/316/29/5324/3-299/1اردیبهشت 1396

2/218/313/2-299/60/115/210/4317/3خردادماه 1396

303/11/213/511/0319/30/714/013/6تیرماه 1396

304/60/511/011/2331/93/917/714/2مردادماه 1396

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

224/90/86/66/2226/30/48/89/0فروردین 1396

225/60/36/96/2228/50/99/49/1اردیبهشت 1396

226/50/46/96/2229/30/49/49/3خردادماه 1396

229/31/37/06/2230/30/48/49/3تیرماه 1396

230/70/66/86/2231/80/66/39/0مردادماه 1396

دوره زمانی

دوره زمانی

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

استان گلستانکل کشور

استان گلستانکل کشور



1936 سال مردادماه درگلستان و کشور   نقاط شهری استانجاری  ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 1 نمودار  

 

 

 شاخص کل -ب

سال  هردادهاُ دراستاى گلستاى ( 1390;100)برهبٌای  ضْری یضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  ًرخ تَرم ،کِ با ایي ضاخعرسید  1/259بِ رقن  ًسبت بِ هاُ قبل افسایصدرغد  8/1با  1396

. (1395ًسبت دٍرُ هطابِ سال  1396 هردادهاُدرغدی تَرم  6/1 افسایص)باضد.  درغد هی 7/10 ، رقن1396سال  هردادهاُ

ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ کِ رسید  6/249بِ رقن ًسبت بِ هاُ قبل  افسایصدرغد  6/0در کطَر با کل  ضاخع

سیستاى در ایي هاُ استاى  باضد. هیدرغد  7/7رقن  ،1395ًسبت دٍرُ هطابِ سال  کاّصدرغد  0/1با  1396سال  هردادهاُ

 اًد. ّای کطَر داضتِ تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 4/5با  تْراىدرغد باالتریي ٍ استاى  4/17با  ٍ بلَچستاى

 

 



 1936سال  مردادماههای کشور در  مقایسه نرخ تورم نقاط شهری استان -1نمودار 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

ِایًسبتبِهاُقبل ِایًسبتبِهاُقبل12هاُهٌتْيبِهاُجاریًقط 12هاُهٌتْيبِهاُجاریًقط

248/21/27/6249/60/67/7کلکطَر

254/60/510/7259/11/810/7استاىگلستاى

ضرح

هردادهاُسال1396

ضاخص
رم َت

تیرهاُسال1396

ضاخص
رم َت



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

 کِ رسید 9/331 بِ رقن 1396سال  هردادهاُدر استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

 2/11ٍ ًرخ تَرم آى  6/304)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر  باضد. درغدی هی 2/14دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى

 باضد(. درغد هی

، باالتریي ًرخ تَرم در استاى گلستاى «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»عودُ ، درگرٍُ 1396سال  هردادهاُدر 

ٍ گرٍُ درغد(  0/21ّا ٍ حبَبات( ) سبسی) سبسیجاتگرٍُ درغد(،  9/21) داراى ّا ٍ غدف گرٍُ هاّیهربَط بِ 

حالی است کِ در کطَر باالتریي هیساى تَرم بَدُ ٍ ایي در درغد( ٍ  7/19)آًْا  ّای فرآٍردُ ٍ سفید ٍ قرهس گَضت

 هاکیاى گَضت ٍ قرهس گَضت، درغد( 8/20ّا ٍ حبَبات( ) سبسی) سبسیجات گرٍُهربَط بِ  ًیس در ایي گرٍُ عودُ

  درغد بَدُ است. 2/14ا تَرم بآًْا  ّای فرآٍردُ ٍ سفید ٍ قرهس گَضت ٍدرغد(  6/15)

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 8/231 بِ رقن 1396سال  هردادهاُدر استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

درغد  2/6ٍ ًرخ تَرم آى  7/230 )هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر باضد. درغدی هی 0/9دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى

 باضد(. هی

، باالتریي ًرخ تَرم در استاى گلستاى «ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»عودُ گرٍُ  در، 1396سال  هردادهاُدر 

گرٍُ ، درغد( 8/12ّا ) گرٍُ هسکي، آب، برق، گاز ٍ سایر سَخت ،درغد( 1/45گرٍُ آب، برق ٍ سَخت )هربَط بِ 

، باالتریي کطَر ًیسبَدُ است. در  (درغد 7/9)با  گرٍُ بْداضت ٍ درهاىٍ درغد(  3/10هتفرقِ با ) خدهات ٍ کاالّا

کاالّا ٍ خدهات  گرٍٍُدرغد(  1/11، گرٍُ آهَزش )(درغد 0/13) سَخت ٍ برق آب، گرًٍُرخ تَرم هربَط بِ 

  .است بَدُ (درغد 8/8) هتفرقِ

 

 

 

 

 



 1936سال  مردادماه -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

 1936سال  مردادماه

 

249/60/67/7259/11/810/7ضاخصکل

304/60/511/2331/93/914/2خَراکیْا،آضاهیذًیْاٍدخاًیات

303/70/511/2331/94/014/3خَراکیْاٍآضاهیذًيّا

302/70/511/3331/74/114/3خَراکیْا

264/30/49/2263/10/310/4ًاىٍغالت

295/83/314/2294/06/419/7گَضتقرهسٍسفیذٍفرآٍردُّائآًْا

287/93/715/6293/77/019/5گَضتقرهسٍگَضتهاکیاى

21/9-351/71/07/2298/60/7هاّيّاٍصذفداراى

282/74/16/7291/28/18/2ضیر،پٌیرٍتخنهرغ

277/20/38/1289/10/37/3رٍغٌْاٍچربیْا

6/6-6/2289/15/4-289/25/5هیٍَُخطكبار

20/8858/79/021/0-493/10/8سبسيجات)سبسئّاٍحبَبات(

250/90/48/2259/00/69/1ضكر،هربا،عسل،ضكالتٍضیريٌي(قٌذٍضكرٍضیريٌیْا

269/40/55/3256/02/27/0هحصَالتخَراکيطبقِبٌذئًطذُدرجائديگر

ّائغیرالكلي ٍآبهیَُ)ًَضاِب َُ،کاکائَ،ًَضاِب 328/30/89/3338/91/012/3چائ،ْق

352/00/29/6329/40/310/9دخاًیات

230/70/66/2231/80/69/0کاالّائغیرخَراکيٍخذهات

269/00/46/0266/20/66/6پَضاكٍکفص

216/60/95/6211/20/412/8هسكي،آب،برق،گازٍسايرسَختْا

207/30/54/2209/20/65/8هسكي

206/40/54/1209/20/65/8اجارُ

267/30/57/4213/22/35/4خذهاتًگْذارئٍتعویرٍاحذهسكًَي)خذهت(

272/93/113/0218/40/045/1آب،برقٍسَخت

257/40/34/9271/40/45/2هبلواىٍلَازمخاًگيًٍگْذارئهعوَلآًْا

ذاضتٍدرهاى 270/20/28/6279/61/29/7ْب

244/90/35/5238/60/35/0حولًٍقل

133/90/12/0166/30/27/3ارتباطات

264/00/36/6230/20/88/2تفريحٍفرٌّگ

202/30/011/1203/31/99/4آهَزش

275/60/47/8268/92/87/6ّتلٍرستَراى

253/20/78/8248/71/010/3کاالّاٍخذهاتهتفرقِ

268/10/68/9273/32/011/9ضاخصکل*)بذٍىاجارُ(

281/30/79/3285/02/312/7کاالّا

217/00/45/7222/60/87/4خذهات

ًاماستاى

گرٍّْایکاالّاٍخذهات

استاىگلستاىکلکطَر

ًرختَرمضاخصًرختَرمضاخص تَرمهاُقبلتَرمهاُقبل



  روستایینقاط 

 خالصه نتایج -الف

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

1936 

 

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

261/72/811/67/6281/22/817/611/6فروردین 1396

1/017/012/3-0/211/88/1278/3-261/1اردیبهشت 1396

0/815/312/9-0/510/58/5275/9-259/7خردادماه 1396

263/11/39/78/8278/50/914/013/2تیرماه 1396

265/81/08/98/8282/91/612/213/2مردادماه 1396

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

299/35/116/98/2346/65/527/715/5فروردین 1396

2/926/716/9-1/017/59/4336/7-296/3اردیبهشت 1396

2/122/817/8-1/514/810/3329/7-292/0خردادماه 1396

297/11/813/710/9335/01/620/818/5تیرماه 1396

301/51/511/911/3343/72/620/018/8مردادماه 1396

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

236/51/07/57/1238/00/49/28/5فروردین 1396

237/50/47/47/1239/70/79/38/7اردیبهشت 1396

238/10/27/27/1240/40/39/38/9خردادماه 1396

240/20/96/67/1241/20/38/59/0تیرماه 1396

241/80/66/57/0242/80/75/88/7مردادماه 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 1936 سال مردادماهدر گلستان و کشور   نقاط روستایی استانجاری  ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 4 نمودار

 

 شاخص کل -ب

سال  هردادهاُ دراستاى گلستاى ( 1390;100)برهبٌای  رٍستایی یضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  ًرخ تَرم کِ با ایي ضاخعرسید  9/282بِ رقن  ًسبت بِ هاُ قبل افسایصدرغد  6/1با  1396

. (1395 دٍرُ هطابِ سالًسبت  1396 هردادهاُدرغدی تَرم  1/3افسایص . )باضد درغد هی 2/13 ، رقن1396سال  هردادهاُ

دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ ًرخ تَرم  کِرسیدُ  8/265هاُ قبل بِ رقن  ًسبت بِ افسایصدرغد  0/1در کطَر با کل  ضاخع

 با گلستاى. در ایي هاُ استاى باضد هی درغد 8/8، رقن 1395ًسبت دٍرُ هطابِ سال  افسایصدرغد  9/0با  1396سال  هردادهاُ

 اًد. ّای کطَر داضتِ تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 4/5با خراساى جٌَبی درغد باالتریي ٍ استاى  2/13

 

 

 

 



 1936سال  مردادماههای کشور در  استان روستاییمقایسه نرخ تورم نقاط  -5نمودار 

 
 

 

  شاخص تغییرات درصد و روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 5جدول 

 

 

 

 

ِایًسبتبِهاُقبل ِایًسبتبِهاُقبل12هاُهٌتْيبِهاُجاریًقط 12هاُهٌتْيبِهاُجاریًقط

263/11/38/8265/81/08/8کلکطَر

278/50/913/2282/91/613/2استاىگلستاى

ضرح

هردادهاُسال1396خردادهاُسال1396

ضاخص
رم َت

ضاخص
رم َت



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

 کِ رسید 7/343بِ رقن  1396سال  هردادهاُدر استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

 3/11ٍ ًرخ تَرم آى  5/301)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر  باضد. هی یدرغد 8/18 ًرخ تَرمدٌّدُ  ًطاى

 .باضد( درغد هی

، باالتریي ًرخ تَرم در استاى گلستاى «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»عودُ ، درگرٍُ 1396سال  هردادهاُ در

 گرٍُ ٍبَدُ  درغد( 5/24داراى ) ّا ٍ غدف هاّی درغد(، 5/43) (حبَبات ّا ٍ سبسی) هربَط بِ گرٍُ سبسیجات

تَرم در ایي ایي در حالی است کِ در کطَر باالتریي هیساى  ( درغد 6/21) آًْا ّای فرآٍردُ ٍ سفید ٍ قرهس گَضت

 گرٍُ،  . بعد از ایي گرٍُاست بَدُدرغدی  3/17تَرم  (حبَبات ّا ٍ سبسی) گرٍُ سبسیجاتگرٍُ عودُ، هربَط بِ 

 7/14تَرم  باآًْا  ّای سفید ٍ فرآٍردُ ٍ قرهس گَضتگرٍُ  ٍ درغدی 0/16 تَرم با هاکیاى ٍگَضت قرهس گَضت

 د. ٌباض هیدرغدی 

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 8/242 بِ رقن 1396سال  هردادهاُدر استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

 باضد(. درغد هی  0/7ٍ ًرخ تَرم  8/241)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر  باضد. درغدی هی  7/8دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى

، باالتریي ًرخ تَرم در استاى گلستاى «ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»عودُ در گرٍُ ، 1396سال  هردادهاُدر 

بَدُ است. در کطَر درغد  5/12با تَرم ٍ گرٍُ ّتل ٍ رستَراى درغد(  5/18) سَخت ٍ برق آب، هربَط بِ گرٍُ

  بَدُ است.درغد(  0/12) سَخت ٍ برق آب،گرٍُ ٍ درغد(  8/15آهَزش )ًیس، باالتریي ًرخ تَرم هربَط بِ گرٍُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1936سال  مردادماه -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

 1936سال  مردادماه

 

265/81/08/8282/91/613/2ضاخصکل

301/51/511/3343/72/618/8خَراکیْا،آضاهیذًیْاٍدخاًیات

299/81/511/3342/02/618/9خَراکیْاٍآضاهیذًيّا

298/51/511/3339/12/719/0خَراکیْا

257/60/08/8269/31/312/3ًاىٍغالت

286/33/314/7329/63/521/6گَضتقرهسٍسفیذٍفرآٍردُّائآًْا

277/43/916/0330/53/721/5گَضتقرهسٍگَضتهاکیاى

24/5-357/50/07/9309/00/9هاّيّاٍصذفداراى

268/46/97/3299/97/97/3ضیر،پٌیرٍتخنهرغ

258/90/68/1316/52/311/9رٍغٌْاٍچربیْا

325/02/38/9305/23/62/9هیٍَُخطكبار

505/40/017/3749/22/143/5سبسيجات)سبسئّاٍحبَبات(

229/40/56/8251/60/87/7ضكر،هربا،عسل،ضكالتٍضیريٌي(قٌذٍضكرٍضیريٌیْا

257/40/45/0282/00/96/1هحصَالتخَراکيطبقِبٌذئًطذُدرجائديگر

ّائغیرالكلي ٍآبهیَُ)ًَضاِب َُ،کاکائَ،ًَضاِب 328/20/910/0425/31/415/8چائ،ْق

380/50/410/7450/70/617/9دخاًیات

241/80/67/0242/80/78/7کاالّائغیرخَراکيٍخذهات

279/90/55/8265/80/65/4پَضاكٍکفص

211/11/27/7208/90/310/7هسكي،آب،برق،گازٍسايرسَختْا

196/90/74/8209/60/65/8هسكي

195/50/74/7209/20/65/8اجارُ

232/00/35/4247/60/39/5خذهاتًگْذارئٍتعویرٍاحذهسكًَي)خذهت(

234/02/012/0207/90/018/5آب،برقٍسَخت

263/40/44/7294/20/46/5هبلواىٍلَازمخاًگيًٍگْذارئهعوَلآًْا

ذاضتٍدرهاى 280/30/29/0271/11/39/8ْب

246/00/45/4255/00/77/5حولًٍقل

140/20/12/7192/00/27/7ارتباطات

280/30/35/9235/50/96/4تفريحٍفرٌّگ

212/60/115/8210/31/47/8آهَزش

299/70/510/9302/71/212/5ّتلٍرستَراى

280/40/79/5271/61/111/8کاالّاٍخذهاتهتفرقِ

274/81/09/2292/31/714/0ضاخصکل*)بذٍىاجارُ(

281/31/29/5299/51/814/6کاالّا

228/50/57/0241/60/99/4خذهات

ًاماستاى

گرٍّْایکاالّاٍخذهات

استاىگلستاىکلکطَر

ًرختَرمضاخصًرختَرمضاخص تَرمهاُقبلتَرمهاُقبل


