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

 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 ) 1396سال  هاُ آباى در رٍستایی

 

 

 



 نقاط شهری  

 خالصه نتایج -الف

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

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

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

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

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

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

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

0/110/210/8-249/80/18/07/8258/8شهریور 1396

253/01/28/68/0261/51/010/510/8مهر 1396

255/81/19/58/2266/11/811/410/9آبان 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

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

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

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

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

1/015/615/3-301/50/211/411/5324/5مهر 1396

306/91/813/011/9340/04/818/115/8آبان 1396

دوره زمانی

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

استان گلستانکل کشور



 
 

1936سال  ماه آبان درگلستان 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

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

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

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

229/31/37/06/2230/30/48/49/3تیر 1396

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

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

236/31/77/46/4237/82/18/18/6مهر 1396

238/30/98/06/7238/30/28/08/5آبان 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 شاخص کل -ب

سال  هاُ آباى دراستاى گلستاى ( 1390;100)برهبٌای  ضْریی ضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  ،کِ با ایي ضاخعرسید  1/266بِ رقن ًسبت بِ هاُ قبل افسایص درغد  8/1با  1396

. (1395ًسبت دٍرُ هطابِ سال  1396 هاُ آباىدرغدی تَرم  2/2 افسایص) باضد. درغد هی 9/10، رقن 1396سال  هاُ آباى

ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ کِ رسید  8/255بِ رقن ًسبت بِ هاُ قبل  افسایصدرغد  1/1در کطَر با کل  ضاخع

سیستاى باضد. در ایي هاُ استاى  درغد هی 2/8رقن ، 1395ًسبت دٍرُ هطابِ سال افسایص درغد  7/0با  1396سال  هاُ آباى

ّای کطَر  تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 6/6با کردستاى ّای  درغد باالتریي ٍ استاى 1/15با  ٍ بلَچستاى

 اًد. داضتِ

 1936سال  ماه آبانهای 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 ها، آشامیدنی خوراکی»گروه عمده شاخص  -ج

 کِ رسید 0/340 بِ رقن 1396سال  هاُ آباىدر استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

 9/11ٍ ًرخ تَرم آى  9/306)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر  باضد. درغدی هی 8/15دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى

 باضد(. درغد هی

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

 ٍ قرهس ، گَضتدرغد( 1/25) (ّا ٍ حبَبات سبسی) ٍ سبسیجاتدرغد(  8/33)داراى  غدف ٍ ّا هاّیگرٍُ هربَط بِ 

بَدُ ٍ ایي در حالی است کِ در  درغد( 7/21هاکیاى ) گَضت ٍ قرهس ٍگَضت (درغد 5/22) آًْا ّای فرآٍردُ ٍ سفید

، درغد( 2/24ّا ٍ حبَبات( ) سبسی) سبسیجات گرٍُهربَط بِ  ًیس کطَر باالتریي هیساى تَرم در ایي گرٍُ عودُ

  درغد بَدُ است. 0/16ا تَرم بآًْا  ّای فرآٍردُ ٍ سفید ٍ قرهس گَضت ٍدرغد(  9/17) هاکیاى گَضت ٍ قرهس گَضت

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 3/238 بِ رقن 1396سال  هاُ آباىدر استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

درغد  7/6ٍ ًرخ تَرم آى  3/238 )هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر باضد. درغدی هی 5/8دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى

 باضد(. هی

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

 ، آهَزشدرغد( 2/11ّا ) گرٍُ هسکي، آب، برق، گاز ٍ سایر سَخت ٍ درغد( 8/31گرٍُ آب، برق ٍ سَخت )بِ 

، باالتریي ًرخ تَرم هربَط بِ بَدُ است. در کطَر ًیسدرغد(  2/9هتفرقِ با ) خدهات ٍ ٍ گرٍُ کاالّا( درغد 8/9)

هاُقبل ِایًسبتِب هاُجاریًقط هاُقبل12هاُهٌتْيِب ِایًسبتِب هاُجاریًقط 12هاُهٌتْيِب

253/01/28/0255/81/18/2کلکطَر

261/51/010/8266/11/810/9استاىگلستاى

ضرح

آباًواُسال1396

ضاخص
تَرم

هْرهاُسال1396

ضاخص
تَرم



 3/8)با  ٍ ٍگرٍُ کاالّا ٍ خدهات هتفرقِدرغد(  8/10گرٍُ آهَزش ) ٍ (درغد 3/15) سَخت ٍ برق آب، گرٍُ

  .است بَدُ (درغد

 1936سال  ماه آبان -کشور استان گلستان و نقاط شهری الها و خدمات در اکعمده  های گروهتورم  نرخمقایسه  -9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 1936سال  ماه آبان

 

255/81/18/2266/11/810/9ضاخصکل

306/91/811/9340/04/815/8خَراکيْا،آضاهيذًيْاٍدخاًيات

306/01/812/0340/14/816/0خَراکيْاٍآضاهيذًيّا

304/91/912/1340/05/016/0خَراکيْا

267/40/38/8266/70/210/9ًاىٍغالت

291/20/016/0286/90/522/5گَضتقرهسٍسفيذٍفرآٍردُّائآًْا

282/70/017/9286/10/521/7گَضتقرهسٍگَضتهاکياى

351/10/27/0298/70/133/8هاّيّاٍصذفداراى

287/43/27/5292/03/99/7ضير،پٌيرٍتخنهرغ

283/80/69/1294/20/28/5رٍغٌْاٍچربيْا

4/5286/47/13/5-289/81/0هيٍَُخطكبار

505/39/024/2966/517/725/1سبسيجات)سبسئّاٍحبَبات(

254/70/68/0260/70/08/6ضكر،هربا،عسل،ضكالتٍضيريٌي(قٌذٍضكرٍضيريٌيْا

274/50/95/3262/20/88/4هحصَالتخَراکيطبقِبٌذئًطذُدرجائديگر

333/60/610/0342/90/314/6چائ،قَُْ،کاکائَ،ًَضابٍِآبهيَُ)ًَضابِّائغيرالكلي

354/30/27/5332/00/37/3دخاًيات

238/30/96/7238/30/28/5کاالّائغيرخَراکيٍخذهات

272/10/36/1269/90/47/0پَضاكٍکفص

11/2-226/31/56/7219/60/8هسكي،آب،برق،گازٍسايرسَختْا

213/90/75/0210/30/46/2هسكي

213/00/85/0210/30/46/2اجارُ

270/60/57/2213/80/16/5خذهاتًگْذارئٍتعويرٍاحذهسكًَي)خذهت(

31/8-301/24/915/3253/14/2آب،برقٍسَخت

260/70/45/3273/90/25/5هبلواىٍلَازمخاًگيًٍگْذارئهعوَلآًْا

279/90/38/1288/01/99/1بْذاضتٍدرهاى

248/40/15/5242/40/65/5حولًٍقل

134/80/22/3166/70/15/5ارتباطات

270/10/37/4240/11/08/2تفريحٍفرٌّگ

220/51/210/8215/31/79/8آهَزش

280/30/48/0279/11/38/2ّتلٍرستَراى

260/60/48/3256/60/69/2کاالّاٍخذهاتهتفرقِ

274/31/39/4281/92/112/0ضاخصکل*)بذٍىاجارُ(

286/71/69/9294/32/313/0کاالّا

224/10/66/1226/40/87/3خذهات

ًاماستاى

گرٍّْایکاالّاٍخذهات

استاىگلستاىکلکطَر

ًرختَرمضاخصًرختَرمضاخص تَرمهاُقبلتَرمهاُقبل



  روستایینقاط 

 خالصه نتایج -الف

سال  ماه آبان در شاخص تغییرات درصد گلستان و کشور واستان روستایی  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

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

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

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

0/611/913/3-0/68/38/9281/3-264/3شهریور 1396

266/10/79/19/1283/40/811/313/1مهر 1396

268/91/110/09/3288/91/913/013/2آبان 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

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

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

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

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

0/116/319/1-0/211/011/7337/1-294/3مهر 1396

299/71/812/812/0350/23/920/019/4آبان 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 
 

 1936سال  ماه آباندر 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

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

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

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

240/20/96/67/1241/20/38/59/0تیر 1396

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

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

247/11/47/77/0248/01/57/28/3مهر 1396

248/20/47/87/1248/40/27/18/2آبان 1396

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



 شاخص کل -ب

سال  هاُ آباى دراستاى گلستاى ( 1390;100)برهبٌای ی رٍستایی ضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

 هاُ آباىدٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  ًرخ تَرم کِ با ایي ضاخعرسید  9/288بِ رقن ًسبت بِ هاُ قبل  افسایصدرغد  9/1با  1396

 ضاخع. (1395 دٍرُ هطابِ سالًسبت  1396 هاُ آباىدرغدی تَرم  6/2افسایص ) .باضد درغد هی 2/13 ، رقن1396سال 

سال  هاُ آباىدٍازدُ هاُ هٌتْی بِ ًرخ تَرم  کِرسیدُ  9/268هاُ قبل بِ رقن  ًسبت بِافسایص درغد  1/1با ًیس در کطَر کل 

درغد  2/13 با گلستاى. در ایي هاُ استاى باضد هی درغد 3/9، رقن 1395دٍرُ هطابِ سال ًسبت  افسایص درغد 0/2با  1396

 اًد. ّای کطَر داضتِ تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 0/5با  سیستاى ٍ بلَچستاىباالتریي ٍ استاى 

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

 
 

 

 

 



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

 

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

 کِ رسید 2/350بِ رقن  1396سال  هاُ آباىدر استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

 0/12ٍ ًرخ تَرم آى  7/299)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر  باضد. درغدی هی 4/19 دٌّدُ ًرخ تَرم ًطاى

 باضد(. درغد هی

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

درغد(، گرٍُ  6/37داراى ) ّا ٍ غدف هاّیگرٍُ درغد(،  3/39) (حبَبات ّا ٍ سبسی) هربَط بِ گرٍُ سبسیجات

ٍ ایي بَدُ درغد(  7/26ٍگَضت هاکیاى )قرهس  گَضت  گرٍُ ٍ درغد( 1/27آًْا ) ّای سفید ٍ فرآٍردُ ٍ قرهس گَضت

با  (ّا ٍ حبَبات سبسی) گرٍُ سبسیجاتدر حالی است کِ در کطَر باالتریي هیساى تَرم در ایي گرٍُ عودُ، هربَط بِ 

گرٍُ ، ّا . بعد از ایي گرٍُاست بَدُ درغدی 6/18 تَرم باهاکیاى  ٍگَضت قرهس گَضت گرٍُدرغدی،  0/21تَرم 

  .باضد هیدرغدی  5/16تَرم  آًْا با ّای ٍ فرآٍردُ سفید ٍ قرهس گَضت

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 4/248بِ رقن  1396سال  هاُ آباىدر استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

 باضد(. درغد هی  1/7ٍ ًرخ تَرم  2/248)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در کطَر  باضد. درغدی هی 2/8دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى

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

است. در کطَر ًیس،  بَدُ درغد 6/10با تَرم ٍ گرٍُ ّتل ٍ رستَراى درغد(  1/15) سَخت ٍ برق آب، بِ گرٍُ

  بَدُ است.درغد(  1/13) سَخت ٍ برق آب،گرٍُ ٍ درغد(  4/15باالتریي ًرخ تَرم هربَط بِ گرٍُ آهَزش )

 

هاُقبل ِایًسبتِب هاُجاریًقط هاُقبل12هاُهٌتْيِب ِایًسبتِب هاُجاریًقط 12هاُهٌتْيِب

266/10/79/1268/91/19/3کلکطَر

283/40/813/1288/91/913/2استاىگلستاى

ضرح

آباًواُسال1396هْرهاُسال1396

ضاخص
تَرم

ضاخص
تَرم



 1936سال  ماه آبان -استان گلستان و کشور  روستایینقاط کالها و خدمات در عمده  های گروهتورم  نرخمقایسه  -6نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 1936سال  ماه آبان

 

268/91/19/3288/91/913/2ضاخصکل

299/71/812/0350/23/919/4خَراکيْا،آضاهيذًيْاٍدخاًيات

297/91/912/1348/54/019/5خَراکيْاٍآضاهيذًيّا

296/41/912/1345/74/119/7خَراکيْا

260/50/08/5274/91/111/8ًاىٍغالت

16/5330/81/327/1-280/70/3گَضتقرهسٍسفيذٍفرآٍردُّائآًْا

18/6331/81/326/7-271/20/4گَضتقرهسٍگَضتهاکياى

356/10/65/4309/10/137/6هاّيّاٍصذفداراى

273/34/88/1303/33/58/2ضير،پٌيرٍتخنهرغ

263/20/48/4319/10/312/1رٍغٌْاٍچربيْا

-2/1-6/6250/92/4-274/66/2هيٍَُخطكبار

528/812/721/0840/317/839/3سبسيجات)سبسئّاٍحبَبات(

232/50/56/4254/40/08/0ضكر،هربا،عسل،ضكالتٍضيريٌي(قٌذٍضكرٍضيريٌيْا

261/80/54/8292/30/96/0هحصَالتخَراکيطبقِبٌذئًطذُدرجائديگر

332/90/410/9430/40/616/0چائ،قَُْ،کاکائَ،ًَضابٍِآبهيَُ)ًَضابِّائغيرالكلي

384/20/38/7459/60/512/9دخاًيات

248/20/47/1248/40/28/2کاالّائغيرخَراکيٍخذهات

283/00/35/7268/40/15/4پَضاكٍکفص

9/7-218/80/78/5215/51/2هسكي،آب،برق،گازٍسايرسَختْا

202/70/75/4210/70/46/3هسكي

201/40/75/4210/30/46/2اجارُ

233/80/25/0249/10/17/5خذهاتًگْذارئٍتعويرٍاحذهسكًَي)خذهت(

15/1-244/90/713/1222/63/4آب،برقٍسَخت

266/30/35/1298/30/46/7هبلواىٍلَازمخاًگيًٍگْذارئهعوَلآًْا

293/20/48/3279/72/08/8بْذاضتٍدرهاى

249/60/25/5259/30/48/0حولًٍقل

141/60/23/1192/60/25/9ارتباطات

287/90/56/6244/72/06/1تفريحٍفرٌّگ

237/10/715/4222/61/88/1آهَزش

303/90/411/4310/50/510/6ّتلٍرستَراى

287/10/48/6279/30/69/9کاالّاٍخذهاتهتفرقِ

277/51/19/6298/92/113/9ضاخصکل*)بذٍىاجارُ(

282/61/310/0306/12/314/8کاالّا

236/00/47/1246/10/98/7خذهات

ًاماستاى

گرٍّْایکاالّاٍخذهات

استاىگلستاىکلکطَر

ًرختَرمضاخصًرختَرمضاخص تَرمهاُقبلتَرمهاُقبل


