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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 

 

 

خانوارهای کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی شاخص گزارش 

 1398سال  ماهدی -و کشورگلستان استان 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

 استان گلستانرزیی تهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه
 

  : شاخص قیمت و نرخ تورم 

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

 هاقیمت عمومی سطح در گیری تغییرترین ابزار اندازهرسد و مهمکاالها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می

ها کاربردهای متنوعی از جمله برآورد قدرت باشد. این شاخصتورم( در اقتصاد می)میزان  خاص دوره یك در

های ها و برآورد حسابگیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوقخرید پول کشور، اندازه

دهد. اجرای نشان میریزی اقتصادی ملی به قیمت ثابت و... ، اهمیت و جایگاه این شاخص را در بررسی و برنامه

های تحقیقاتی و پژوهشی در های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت و گسترش فعالیت سازمانبرنامه

ریزی پدید آورده که شاخص بهای ریزان و پزوهشگران را به ابزارهای ارزیابی و برنامهکشور، نیاز شدید برنامه

ریزی و ارزیابی مسائل اقتصادی رهای مهم و ضروری در برنامهکاالها و خدمات مصرفی به عنوان یکی از ابزا

 کشور اهمیت روزافزونی پیدا نموده است.

 درکل خانوارها شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی نتایج ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص 

 :  باشدبه شرح زیر می (5139بر اساس سال پایه ) 1398سال  ماهدی
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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 ماهدیدر  شاخص تغییرات درصد و کشورو  استان گلستان خانوارهای کل مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 1398سال 

 
 

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

170/94/051/430/6176/64/653/431/1فروردین 1398

173/51/552/134/2180/01/953/634/8اردیبهشت 1398

174/90/850/437/6182/81/552/338/2خرداد 1398

179/72/848/040/4185/61/552/141/4تیرماه 1398

180/80/641/642/2187/10/944/243/4مردادماه 1398

0/536/444/1-181/70/535/042/7186/2شهریورماه 1398

184/91/728/342/0187/10/526/943/2مهرماه 1398

187/81/627/041/1190/71/926/342/0آبان ماه 1398

193/83/227/840/0199/74/729/041/1آذرماه 1398

195/40/826/338/6200/80/527/139/8دیماه 1398

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

219/68/885/344/9229/811/191/546/3فروردین 1398

0/888/153/2-0/782/651/2228/1-218/0اردیبهشت 1398

0/275/056/4228/10/079/858/9-217/6خرداد 1398

220/41/371/861/0230/20/977/564/0تیرماه 1398

0/556/663/3230/50/258/466/4-219/3مردادماه 1398

2/047/766/8-1/445/263/5225/8-216/3شهریورماه 1398

1/433/364/5-1/032/361/3222/8-214/1مهرماه 1398

217/01/428/858/6225/11/128/761/5آبان ماه 1398

226/04/128/055/7238/66/030/858/6آذرماه 1398

0/826/354/9-0/324/052/1236/7-225/2دیماه 1398

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 ماهدیدر  شاخص تغییرات درصد و کشورو  استان گلستان خانوارهای کل مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 )دنباله( 1398سال 

 
 

  1398 سال ماهدی در شاخص تغییرات درصد خانوارها و مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 2جدول 

 
 

 

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

152/71/637/824/9153/60/835/824/1فروردین 1398

156/82/739/927/5159/23/738/026/4اردیبهشت 1398

158/81/340/430/1163/22/539/428/8خرداد 1398

164/43/538/432/2166/21/940/031/1تیرماه 1398

166/41/235/233/7168/41/336/932/8مردادماه 1398

168/81/430/734/4169/00/430/633/5شهریورماه 1398

174/03/126/634/2171/61/623/533/1مهرماه 1398

176/81/726/233/8175/82/425/032/7آبان ماه 1398

181/72/827/733/4182/84/028/132/5آذرماه 1398

184/31/427/432/9185/21/327/632/2دیماه 1398

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

12 ماه منتهي به ماه جارينسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبل 

195/40/826/338/6کل کشور

200/80/527/139/8استان گلستان

821815رتبه گلستان

ایالمهرمزگانهرمزگانایالم

216/01/532/346/8

فارسکردستانایالمقم

183/5-0/520/934/2

شاخصشرح
 نرخ تورم

بیش ترین استان

کم ترین استان
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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 رسیده و این درحالی است که میزان این شاخص در کل کشور  8/200استان گلستان، به رقم  شاخص کل

  .باشدمی 4/195

 باشد. درصد می 8/0درصد و در کل کشور  5/0در استان گلستان  نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل

درصد  5/1با  هرمزگانو  -5/0با  ایالمهای ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استانترین و بیش)کم

 باشد(.می

 درصد  3/26و در کل کشور  1/27در استان گلستان،  نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل

 هرمزگانو  9/20با  کردستانهای ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استانترین و بیشباشد. )کممی

 باشد(.درصد می 3/32با 

  ترین )کمباشد. درصد می 6/38و در کل کشور  8/39در استان گلستان،  جاري ماه به منتهي ماه 12نرخ تورم

 باشد(.درصد می 8/46و ایالم با  2/34با  فارسهای ترین میزان این شاخص به ترتیب مربوط به استانو بیش

 کاهش داشته است. نسبت به ماه قبل درصد  3/1این شاخص در استان گلستان و کل کشور 

  که بوده درصد  1/52و در کل کشور  9/54در استان گلستان،  ها و دخانیاتها، آشامیدنيخوراکيتورم نرخ

 ند. اداشته کاهشدرصد  5/3درصد و  6/3به ترتیب قبل نسبت به ماه 

  درصد بوده که  9/32و در کل کشور  2/32در استان گلستان،  کاالهاي غیرخوراکي و خدماتتورم نرخ

 . نداداشته کاهشدرصد  5/0درصد و  3/0نسبت به ماه قبل به ترتیب 
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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 1398 تا 1396های سالدر  کشورو گلستان  استانجاری  ماه به منتهی ماه 12نرخ تورم  – 1نمودار 

 
 

 1398تا  1396های سالدر  کشورو گلستان  استان نسبت به ماه قبلنرخ تورم  – 2نمودار 
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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 1398تا  1396های سالدر  کشورو گلستان  استان نسبت به ماه مشابه سال قبلنرخ تورم  – 3نمودار 

 
 

 1398 سال ماهدیدر های کشور استانمقایسه نرخ تورم  -4نمودار 
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 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 ماهدی -کشور و خانوارهای استان گلستان  کل کاالها و خدمات مصرفیعمده  هایگروهمقایسه نرخ تورم  -5نمودار 

 1398سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 1398ماه دی -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها

 - کشورو استان گلستان  شاخص تغییرات درصد و خانوارهاکل  مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -3 جدول

 1398سال  ماهدی

 

 

 

195/40/826/338/6200/80/527/139/8شاخص کل
26/354/9-24/052/1236/70/8-225/20/3خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات

27/255/5-24/552/4235/70/8-223/90/4خوراکیها و آشامیدني ها
25/655/0-23/552/0232/50/9-222/10/4خوراکیها

183/70/529/433/5186/70/933/230/3نان و غالت
24/077/8-18/369/9268/60/3-243/51/5گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

24/677/3-17/169/7270/00/6-243/01/9گوشت قرمز و گوشت ماکیان
246/80/827/471/1252/04/116/884/6ماهي ها و صدف داران

215/80/824/638/9219/50/023/835/9شیر، پنیر و تخم مرغ
17/646/2-191/20/215/336/2219/20/4روغنها و چربیها
228/13/012/046/9220/73/915/650/8میوه و خشكبار

38/269/0-40/468/4292/87/8-278/74/2سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات (
201/50/836/855/3204/80/533/258/5شكر، مربا، عسل ، شكالت و شیریني( قند و شكر و شیرینیها

74/2-4/4-10/365/6274/92/4-247/20/4محصوالت خوراکي طبقه بندئ نشده در جائ دیگر
67/267/1-266/10/546/560/0314/80/1چائ ، قهوه ، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه هائ غیر الكلي

284/91/110/444/6271/90/14/039/4دخانیات
184/31/427/432/9185/21/327/632/2کاالهائ غیر خوراکي و خدمات

211/01/533/448/0220/62/039/450/6پوشاك و کفش
16/416/3-165/40/922/224/0153/40/1مسكن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوختها

166/41/721/823/1157/31/423/720/1مسكن
166/31/721/723/0157/01/423/519/9اجاره

175/42/726/530/1193/61/747/538/2خدمات نگهدارئ و تعمیر واحد مسكوني  )خدمت (
5/5-4/5-25/431/5140/35/3-158/34/7آب ، برق و سوخت

237/61/329/158/0274/40/932/672/4مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
167/81/323/626/4154/00/722/021/2بهداشت و درمان

224/63/051/746/6220/44/050/244/3حمل ونقل
146/90/53/320/9144/71/20/717/8ارتباطات

237/81/829/752/7272/60/244/067/9تفریح و فرهنگ
171/80/320/222/0177/12/520/022/6آموزش

192/01/632/542/5214/11/041/648/0هتل و رستوران
208/21/525/342/1221/90/823/949/7کاالها و خدمات متفرقه

208/30/628/045/1214/00/327/945/0شاخص کل* )بدون اجاره(
223/80/230/051/5227/20/229/049/9کاالها

166/01/721/523/8160/31/323/321/7خدمات

شاخص

                                                       نام استان                         

گروههاي کاالهاوخدمات

استان گلستانکل کشور

نرخ تورم تورم ماه قبل
ماه مشابه 

سال قبل
تورم ماه قبلشاخصنرخ تورم

ماه مشابه 

سال قبل


