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

 (1390)رب اساس سال اپهی  - 1396شهریورماه سال 
 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیي دمرییت و ربانهمسازمان 

 

 شاخص قیمت و نرخ تورم : 

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

 دوره یك در هاقیمت عمومی سطح در گیری تغییرترین ابزار اندازهرسد و مهمخدماتی است که به مصرف خانوارها می و

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

های ملی به قیمت ثابت و... ، ها و برآورد حسابحقوق هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و گیری روند درآمد واندازه

 های اقتصادی، اجتماعی ودهد. اجرای برنامهریزی اقتصادی نشان میبرنامه اهمیت و جایگاه این شاخص را در بررسی و

ریزان و پژوهشی در کشور، نیاز شدید برنامه های تحقیقاتی وزمانگسترش فعالیت سا فرهنگی توسط دولت و

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

 موده است.ارزیابی مسائل اقتصادی کشور اهمیت روزافزونی پیدا ن ریزی وبرنامه 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 (1390بر اساس سال پایه ) 1396شهریورماه سال  در روستایی

 

 



 نقاط شهری  

 خالصه نتایج -الف

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

 1396سال 

 

 

 

 

 

 

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

0/110/210/8-249/80/18/07/8258/8شهریورماه 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

1/218/315/0-1/210/113/6327/9-301/0شهریورماه 1396

دوره زمانی

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

استان گلستانکل کشور



 

 

 

1396شهریورماه سال  درگلستان و کشور  نقاط شهری استانجاری  ماه به منتهی ماه 12 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

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

232/30/77/16/9232/80/56/48/7شهریورماه 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 

 شاخص کل -ب

شهریورماه سال  دراستان گلستان ( 1390=100)برمبنای  شهری یشاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

دوازده ماه منتهی به  نرخ تورم ،که با این شاخصرسید  8/258به رقم  نسبت به ماه قبل کاهشدرصد  1/0با  1396

نسبت دوره مشابه سال  1396شهریورماه درصدی تورم  9/1 افزایش)باشد. درصد می 8/10 ، رقم1396شهریورماه سال 

نرخ تورم دوازده ماه منتهی که رسید  8/249به رقم نسبت به ماه قبل  افزایشدرصد  1/0در کشور با کل  شاخص. (1395

در این ماه استان  باشد.میدرصد  8/7رقم  ،1395نسبت دوره مشابه سال  کاهشدرصد  5/0با  1396شهریورماه سال به 

های کشور ترین نرخ تورم را در بین استاندرصد پایین 7/5با  تهراندرصد باالترین و استان  7/16با  سیستان و بلوچستان

 اند.داشته

 1396شهریورماه سال های کشور در مقایسه نرخ تورم نقاط شهری استان -2نمودار 

 
 



  شاخص تغییرات درصد شهری و خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 2جدول 

 

 

 «ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»گروه عمده شاخص  -ج

 رسید 9/327 به رقم 1396شهریورماه سال در استان گلستان « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»شاخص گروه عمده 

 6/13و نرخ تورم آن  0/301)میزان شاخص این گروه عمده در کشور  باشد.درصدی می 0/15دهنده نرخ تورم نشان که

 باشد(.درصد می

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»عمده ، درگروه 1396شهریورماه سال در 

بوده و این در درصد(  6/22) (ها و حبوباتسبزی) و سبزیجاتدرصد(  1/26)داران صدف و هاماهیگروه مربوط به 

ها و حبوبات( سبزی) سبزیجات گروهمربوط به  نیز عمدهحالی است که در کشور باالترین میزان تورم در این گروه 

 7/14ا تورم بآنها  هایفرآورده و سفید و قرمز گوشت ودرصد(  2/16) ماکیان گوشت و قرمز گوشت، درصد( 0/22)

  درصد بوده است.

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 رسید 8/232 به رقم 1396شهریورماه سال در استان گلستان « و خدمات هاخوراکیکاالهای غیر»شاخص گروه عمده 

 9/6و نرخ تورم آن  3/232 )میزان شاخص این گروه عمده در کشور باشد.درصدی می 7/8دهنده نرخ تورم نشان که

 باشد(.درصد می

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «و خدمات هاخوراکیکاالهای غیر»عمده گروه  در، 1396شهریورماه سال در 

بوده  درصد( 9/11ها )گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت و درصد( 8/38گروه آب، برق و سوخت )مربوط به 

12 ماه منتهی به ماه جارینقطه ای نسبت به ماه قبل12 ماه منتهی به ماه جارینقطه ای نسبت به ماه قبل

249/60/67/7249/80/17/8کل کشور

ستان گلستان 0/110/8-259/11/810/7258/8ا

شرح 

اه سال 1396 شهریورم

شاخص
تورم

اه سال 1396 مردادم

شاخص
تورم



 9/10گروه آموزش ) و (درصد 2/14) سوخت و برق آب، گروه، باالترین نرخ تورم مربوط به است. در کشور نیز

  .است بودهدرصد( 

 1396شهریورماه سال  -استان گلستان و کشور نقاط شهری کالها و خدمات در عمده  هایگروهتورم  نرخمقایسه  -3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -استان گلستان و کشور  شاخص تغییرات درصد و شهری خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -3 جدول

 1396شهریورماه سال 

 

10/8-249/80/17/8258/80/1شاخص کل

یات یها و دخان یها، آشامیدن 15/0-11/3327/91/2-301/01/2خوراک

ی ها یها و آشامیدن 15/1-11/4327/81/2-300/01/2خوراک

یها 15/2-11/4327/41/3-298/81/3خوراک

265/60/59/1264/80/710/6نان و غالت

ها 297/80/714/7296/00/720/8گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آن

290/00/716/2295/80/720/5گوشت قرمز و گوشت ماکیان

ن 352/20/27/0298/90/126/1ماهی ها و صدف دارا

8/7-6/8285/22/1-280/30/9شیر، پنیر و تخم مرغ

یها نها و چرب 279/50/88/5290/90/67/8روغ

7/4-4/8279/23/4-283/42/0میوه و خشکبار

22/6-22/0811/05/6-456/87/4سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات (

252/20/58/1259/60/29/0شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی  (قند و شکر و شیرینیها

ندئ نشده در جائ دیگر ی طبقه ب 270/40/45/2258/71/17/4محصوالت خوراک

کلی وشابه هائ غیر ال وشابه و آب میوه )ن 329/90/59/5339/70/313/1چائ ، قهوه ، کاکائو، ن

یات 352/60/28/8329/90/19/6دخان

ی و خدمات 232/30/76/3232/80/58/7کاالهائ غیر خوراک

270/00/46/0267/90/66/7پوشاك و کفش

218/70/95/9211/30/011/9مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوختها

208/50/64/3209/30/15/9مسکن

207/50/64/2209/30/15/9اجاره

ی  )خدمت ( د مسکون گهدارئ و تعمیر واح 267/90/27/3213/20/05/8خدمات ن

280/22/714/2218/40/038/8آب ، برق و سوخت

ها گهدارئ معمول آن بلمان و لوازم خانگی و ن 258/20/35/0271/90/25/3م

ان هداشت و درم 271/30/48/3281/40/79/5ب

قل 245/80/45/6238/90/15/2حمل ون

باطات 133/90/12/1166/30/06/7ارت

265/40/56/9235/52/38/2تفریح و فرهنگ

203/20/510/9206/71/79/9آموزش

ن 276/80/47/8272/91/57/7هتل و رستورا

257/11/68/5254/12/29/8کاالها و خدمات متفرقه

11/9-268/00/09/0272/80/2شاخص کل* )بدون اجاره(

12/9-9/4283/80/4-280/90/2کاالها

218/00/55/7223/50/47/3خدمات

ستان           ام ا                                                        ن

های کاالهاوخدمات                گروه

ستان گلستانکل کشور ا

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص تورم ماه قبلتورم ماه قبل



  روستایینقاط 

 خالصه نتایج -الف

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

1396 

 

 

 

 

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

0/611/913/3-0/68/38/9281/3-264/3شهریورماه 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

1/819/119/2-2/210/211/4337/5-295/0شهریورماه 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 

 

 1396شهریورماه سال در گلستان و کشور  نقاط روستایی استانجاری  ماه به منتهی ماه 12 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

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

243/60/86/86/9244/20/66/08/5شهریورماه 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 شاخص کل -ب

شهریورماه  دراستان گلستان ( 1390=100)برمبنای  روستایی یشاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

دوازده ماه منتهی به  نرخ تورم که با این شاخصرسید  3/281به رقم  نسبت به ماه قبل کاهشدرصد  6/0با  1396سال 

 دوره مشابه سالنسبت  1396شهریورماه درصدی تورم  0/3افزایش . )باشددرصد می 3/13 ، رقم1396شهریورماه سال 

دوازده ماه نرخ تورم  کهرسیده  3/264ماه قبل به رقم  نسبت به کاهشدرصد  6/0با نیز در کشور کل  شاخص. (1395

. در این ماه باشدمی درصد 9/8، رقم 1395نسبت دوره مشابه سال  افزایشدرصد  2/1با  1396شهریورماه سال منتهی به 

های ترین نرخ تورم را در بین استاندرصد پایین 2/5با  سیستان و بلوچستاندرصد باالترین و استان  3/13 با گلستاناستان 

 اند.کشور داشته

 1396شهریورماه سال های کشور در استان روستاییمقایسه نرخ تورم نقاط  -5نمودار 

 
 

 



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

 

 

 «ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»گروه عمده شاخص  -ج

 رسید 5/337به رقم  1396شهریورماه سال در استان گلستان « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»شاخص گروه عمده 

 4/11و نرخ تورم آن  0/295)میزان شاخص این گروه عمده در کشور  باشد.می یدرصد 2/19 نرخ تورمدهنده نشان که

 .باشد(درصد می

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»عمده ، درگروه 1396شهریورماه سال  در

گروه  درصد(، 1/29داران )صدفها و ماهیگروه درصد(،  2/43) (حبوبات ها وسبزی) مربوط به گروه سبزیجات

و این بوده درصد(  3/23) وگوشت ماکیان قرمز گوشت گروه و درصد( 5/23)آنها  هایسفید و فرآورده و قرمز گوشت

با  (حبوبات ها وسبزی) گروه سبزیجاتدر حالی است که در کشور باالترین میزان تورم در این گروه عمده، مربوط به 

گروه ، ها. بعد از این گروهاست بوده درصدی 7/16 تورم باماکیان  وگوشت قرمز گوشت گروهدرصدی،  8/18تورم 

 باشد. میدرصدی  0/15تورم  باآنها  هایسفید و فرآورده و قرمز گوشت

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 که رسید 2/244به رقم  1396شهریورماه سال در استان گلستان « و خدمات هاخوراکیکاالهای غیر»شاخص گروه عمده 

 باشد(.درصد می  9/6و نرخ تورم  6/243)میزان شاخص این گروه عمده در کشور  باشد.درصدی می 5/8دهنده نرخ تورم نشان

، باالترین نرخ تورم در استان گلستان «و خدمات هاخوراکیکاالهای غیر»عمده در گروه ، 1396شهریورماه سال در 

و کاالها و خدمات  درصد 8/11با تورم و گروه هتل و رستوران درصد(  8/16) سوخت و برق آب، مربوط به گروه

12 ماه منتهی به ماه جارینقطه ای نسبت به ماه قبل12 ماه منتهی به ماه جارینقطه ای نسبت به ماه قبل

0/68/9-265/81/08/8264/3کل کشور

ستان گلستان 0/613/3-282/91/613/2281/3ا

شرح 

اه سال 1396 اه سال 1396مردادم شهریورم

شاخص
تورم

شاخص
تورم



 آب،گروه و درصد(  8/15بوده است. در کشور نیز، باالترین نرخ تورم مربوط به گروه آموزش )درصد  1/11 متفرقه

  بوده است.درصد(  0/12) سوخت و برق

 1396شهریورماه سال  -استان گلستان و کشور  روستایینقاط کالها و خدمات در عمده  هایگروهتورم  نرخمقایسه  -6نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 1396شهریورماه سال 

 

13/3-8/9281/30/6-264/30/6شاخص کل

یات یها و دخان یها، آشامیدن 19/2-11/4337/51/8-295/02/2خوراک

ی ها یها و آشامیدن 19/2-11/5335/71/8-293/12/2خوراک

یها 19/4-11/5332/61/9-291/52/4خوراک

258/90/58/8269/90/212/1نان و غالت

ها 288/90/915/0335/91/923/5گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آن

280/31/016/7337/02/023/3گوشت قرمز و گوشت ماکیان

ن 357/50/06/9309/20/129/1ماهی ها و صدف دارا

7/4-7/4293/52/1-264/21/6شیر، پنیر و تخم مرغ

یها نها و چرب 260/70/78/3317/20/212/0روغ

0/7-7/8244/320/0-292/310/0میوه و خشکبار

43/2-18/8705/35/9-463/38/3سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات (

230/10/36/6251/90/17/8شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی  (قند و شکر و شیرینیها

ندئ نشده در جائ دیگر ی طبقه ب 258/70/54/9285/61/35/9محصوالت خوراک

کلی وشابه هائ غیر ال وشابه و آب میوه )ن 330/10/610/4427/00/416/1چائ ، قهوه ، کاکائو، ن

یات 382/00/410/0451/50/216/2دخان

ی و خدمات 243/60/86/9244/20/68/5کاالهائ غیر خوراک

281/00/45/8267/20/55/4پوشاك و کفش

213/91/37/8209/60/310/1مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوختها

198/50/84/9209/70/15/9مسکن

197/10/94/8209/30/15/9اجاره

ی  )خدمت ( د مسکون گهدارئ و تعمیر واح 232/80/35/3247/80/18/5خدمات ن

238/72/012/0209/50/816/8آب ، برق و سوخت

ها گهدارئ معمول آن بلمان و لوازم خانگی و ن 264/30/34/9294/80/26/5م

ان هداشت و درم 281/30/38/6272/50/59/4ب

قل 247/20/55/5256/50/67/7حمل ون

باطات 140/30/12/8192/00/07/1ارت

281/80/56/1236/10/26/2تفریح و فرهنگ

213/40/415/8212/61/18/2آموزش

ن 301/10/511/1306/31/211/8هتل و رستورا

285/01/69/0276/71/911/1کاالها و خدمات متفرقه

14/0-9/3290/50/6-272/80/7شاخص کل* )بدون اجاره(

14/7-9/6296/70/9-278/51/0کاالها

229/90/66/9243/00/69/1خدمات

ستان           ام ا                                                        ن

های کاالهاوخدمات                گروه

ستان گلستانکل کشور ا

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص تورم ماه قبلتورم ماه قبل


