
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري و اعالم شاخص 

5931روستایی استان و کشور در سال   

 

استاى گلستاى  1395ریشی استاى گلستاى، ًزخ تَرم سال  هْدی هالغالهعلی هعاٍى آهار ٍ اطالعات ساسهاى هدیزیت ٍ تزًاهِ

درصد اعالم ًوَدًد. ایطاى در اداهِ، خالصِ ًتایج تدست آهدُ حاصل اس  0/11ٍ در ًقاط رٍستایی را  2/9در ًقاط ضْزی را 

 را در قالة جداٍل ٍ ًوَدارّای سیز ارائِ ًوَد.   1395اجزای طزح در سال 

 نقاط شهری  

 شاخص کل -الف

 2/9رسید کِ ًسثت تِ سال قثل  0/236تِ رقن  1395در سال استاى گلستاى ًقاط ضْزی ( 1390=100ضاخص کل )تزهثٌای 

درصدی  4/11تَدُ کِ ًسثت تِ تَرم درصد  2/9تزاتز  1395. ایي تداى هعٌی است کِ تَرم سال درصد افشایص داضتِ است

ٍ تَدُ  8/6ٍ  6/231ٍ ًزخ تَرم کطَر در ایي سال تِ تزتیة ضاخص کل  درصدی داضتِ است. 2/2سال گذضتِ، کاّص 

تزیي ًزخ تَرم را در تیي  پاییيدرصد  7/4تا رقن تْزاى استاى  ٍ تاالتزیيدرصد  6/17 تا رقن تلَچستاى سیستاى ٍاستاى 

 قزار دارد.  نضطاًد. استاى گلستاى اس ایي ًظز در جایگاُ  ّای کطَر داضتِ استاى

 

 



 1311لغایت  1331های  سالطی استان گلستان و کل کشور نقاط شهری  نرخ تورممقایسه  -1نمودار 

 
 

 1311 سال در کشور های استان شهری نقاط تورم نرخ مقایسه -2 نمودار

 



 

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

رسید کِ ًسثت تِ سال  1/285در ایي سال تِ رقن استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخص گزٍُ عودُ 

هیشاى درصدی داضتِ است.  4/1، افشایص 1394درصدی سال  1/8کِ در هقایسِ تا تَرم درصد افشایص داضتِ است  5/9قثل 

، کاّص تَدُدرصد  7/9کِ درصد تَدُ ٍ ًسثت تِ سال قثل  6/7ٍ ًزخ تَرم آى  3/272ضاخص ایي گزٍُ عودُ در کطَر 

  .دّد را ًطاى هیدرصدی  1/2

، تاالتزیي ًزخ تَرم در استاى گلستاى هزتَط تِ گَضت «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»عودُ ، درگزٍُ 1395ر سال د

درصد تَدُ  9/14 ٍ دخاًیاتدرصد  4/15 ّای آًْا ٍردُآفز گَضت قزهش ٍسفید ٍ درصد، 3/16تا قزهش ٍگَضت هاکیاى 

 قزهش ، گَضتدرصد 6/11تا  دخاًیات، گزٍُ تَرم در ایي گزٍُ عودُ ایي در حالی است کِ در کطَر تاالتزیي هیشاىاست. 

 دّد. را ًطاى هیدرصد  7/10 ّای آًْا ٍردُآفز گَضت قزهش ٍسفید ٍٍ  درصد 3/11هاکیاى  ٍگَضت

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -ج

رسید کِ ًسثت تِ سال  6/217در ایي سال تِ رقن استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیز»ضاخص گزٍُ عودُ 

هیشاى درصدی داضتِ است.  1/4، کاّص 1394درصدی سال  1/13کِ در هقایسِ تا تَرم  درصد افشایص داضتِ است 0/9قثل 

، کاّص تَدُدرصد  0/12کِ ٍ ًسثت تِ سال قثل درصد تَدُ  4/6ٍ ًزخ تَرم آى  7/217ضاخص ایي گزٍُ عودُ در کطَر 

 ( .دّد را ًطاى هیرصدی د 6/5

، تاالتزیي ًزخ تَرم در استاى گلستاى هزتَط تِ گزٍُ «ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیز »عودُ ، درگزٍُ 1395در سال 

تَدُ است. )در ایي  درصد 3/13تا ّا  سَخت سایز ٍ گاس تزق، آب، گزٍُ هسكي، درصد ٍ 3/50تا  ّا سَخت ٍ تزق آب،

درصد  5/9درهاى  تْداضت ٍ درصد ٍ 0/10، تفزیح ٍ فزٌّگ درصد 0/12خدهات هتفزقِ  گزٍُ اصلی، ًزخ تَرم کاالّا ٍ

 ٍ تزق گزٍُ آب، درصد، 6/12در گزٍُ اصلی آهَسش  1395است(. ّوچٌیي هیشاى تَرم در کل کطَر در سال تَدُ 

 درصد تَدُ است.  1/9درهاى  گزٍُ تْداضت ٍٍ 10/ 2 قِ،گزٍُ کاال ٍخدهات هتفزدرصد 0/12  سَخت

 

 

 



 1311سال  -الها و خدمات در نقاط شهری استان گلستان و کشور اکعمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -3نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 (111)سال پایه =   روش هندسی - 1311

 

231/66/8236/09/2ضاخص كل

272/37/6285/19/5خَراكيْا، آضاهيذًيْا ٍ دخاًيات

271/17/5284/59/4خَراكيْا ٍ آضاهيذًي ّا

270/07/4284/39/4خَراكيْا

247/58/7241/77/9ًاى ٍ غالت

252/410/7232/615/4گَضت قرهس ٍ سفيذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

241/011/3232/916/3گَضت قرهس ٍ گَضت هاكياى

332/87/9228/83/7هاّي ّا ٍ صذف داراى

259/35/7256/65/8ضير، پٌير ٍ تخن هرغ

258/35/2268/44/5رٍغٌْا ٍ چربيْا

291/97/9-280/60/6هيَُ ٍ خطكبار

389/29/9680/47/4سبسيجات )سبسئ ّاٍحبَبات (

235/48/4241/68/9ضكر، هربا، عسل ، ضكالت ٍ ضيريٌي  (قٌذ ٍ ضكر ٍ ضيريٌيْا

257/36/1236/86/6هحصَالت خَراكي طبقِ بٌذئ ًطذُ در جائ ديگر

َُ ، كاكائَ، ًَضاِب ٍ آب هيَُ )ًَضاِب ّائ غير الكلي 298/48/4290/88/9چائ ، ْق

336/911/6321/514/9دخاًيات

217/76/4217/69/0كاالّائ غير خَراكي ٍ خذهات

255/15/9249/86/2پَضاك ٍ كفص

202/76/0195/713/3هسكي ، آب ، برق ، گاز ٍ ساير سَختْا

196/44/9195/86/1هسكي

195/54/8195/86/1اجارُ

251/18/2196/94/3خذهات ًگْذارئ ٍ تعوير ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (

241/212/0195/150/3آب ، برق ٍ سَخت

245/64/4258/44/6هبلواى ٍ لَازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا

ذاضت ٍ درهاى 255/89/1261/99/5ْب

234/35/3227/44/4حول ًٍقل

131/11/3161/55/4ارتباطات

248/25/3217/310/0تفريح ٍ فرٌّگ

191/012/6189/99/4آهَزش

256/28/4248/88/9ّتل ٍ رستَراى

237/810/2233/112/0كاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

247/17/4247/49/9ضاخص كل* )بذٍى اجارُ(

257/47/1255/510/1كاالّا

205/16/3208/67/6خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای كاالّاٍخذهات

استاى گلستاىكل كطَر

ًرخ تَرمضاخصًرخ تَرمضاخص



  روستایینقاط 

 شاخص کل -الف

رسید کِ ًسثت تِ سال قثل  8/252تِ رقن  1395در سال استاى گلستاى رٍستایی ًقاط ( 1390=100ضاخص کل )تزهثٌای 

 1/11درصد تَدُ کِ ًسثت تِ تَرم  0/11تزاتز  1395. ایي تداى هعٌی است کِ تَرم سال درصد افشایص داضتِ است 0/11

 2/7ٍ  4/234ٍ ًزخ تَرم کطَر در ایي سال تِ تزتیة ضاخص کل  درصدی داضتِ است. 1/0 کاّصدرصدی سال گذضتِ، 

تزیي ًزخ تَرم را در تیي  درصد پاییي -6/2تا رقن خزاساى جٌَتی درصد تاالتزیي ٍ استاى  0/11تا رقن گلستاى تَدُ ٍ استاى 

 قزار دارد.  اٍلاًد. استاى گلستاى اس ایي ًظز در جایگاُ  ّای کطَر داضتِ استاى

 1311لغایت  1384های  استان گلستان و کل کشور طی سالروستایی مقایسه نرخ تورم نقاط  -4نمودار 

 

 

 

 



 1311 سال در کشور های استان روستایی نقاط تورم نرخ مقایسه -1 نمودار

 

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

رسید کِ ًسثت تِ سال  5/289در ایي سال تِ رقن استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخص گزٍُ عودُ 

درصدی داضتِ است.  0/4 افشایص، 1394درصدی سال  2/10کِ در هقایسِ تا تَرم درصد افشایص داضتِ است  2/14قثل 

، تَدُدرصد  8/9کِ درصد تَدُ ٍ ًسثت تِ سال قثل  3/7ٍ ًزخ تَرم آى  1/266هیشاى ضاخص ایي گزٍُ عودُ در کطَر 

  .دّد را ًطاى هیدرصدی  5/2کاّص 

، تاالتزیي ًزخ تَرم در استاى گلستاى هزتَط تِ «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»عودُ ، درگزٍُ 1395در سال 

ّای  چای، قَُْ، کاکائَ، ًَضاتِ ٍ آب هیَُ)ًَضاتِ ،درصد 2/24 دخاًیات درصد، 4/36تا  (ّا ٍ حثَتات سثشی) سثشیجات

 دخاًیات، گزٍُ ایي در حالی است کِ در کطَر تاالتزیي هیشاى تَرم در ایي گزٍُ عودُتَدُ است. درصد  2/15غیزالكلی( 

 دّد. را ًطاى هیدرصد  4/11 ّای آًْا ٍردُآفز ٍ گَضت قزهش ٍسفید ٍ درصد 3/12داراى  صدف ّا ٍ هاّی، درصد 4/12تا 



 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -ج

رسید کِ ًسثت تِ سال  6/228در ایي سال تِ رقن استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیز»ضاخص گزٍُ عودُ 

هیشاى درصدی داضتِ است.  4/3، کاّص 1394درصدی سال  9/11کِ در هقایسِ تا تَرم  درصد افشایص داضتِ است 5/8قثل 

، کاّص تَدُدرصد  2/11کِ ٍ ًسثت تِ سال قثل درصد تَدُ  2/7ٍ ًزخ تَرم آى  1/228ضاخص ایي گزٍُ عودُ در کطَر 

 ( .دّد را ًطاى هیدرصدی  0/4

، تاالتزیي ًزخ تَرم در استاى گلستاى هزتَط تِ گزٍُ «ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیز »عودُ ، درگزٍُ 1395در سال 

تا  کاالّا ٍخدهات هتفزقِگزٍُ  ٍ درصد 8/14  سَخت ٍ تزق آب،، درصد 2/18تا تعویز ٍاحد هسكًَی  خدهات ًگْداری ٍ

کاالّا گزٍُ  درصد، 9/15در گزٍُ اصلی آهَسش  1395تَدُ است. ّوچٌیي هیشاى تَرم در کل کطَر در سال  درصد 6/14

 درصد تَدُ است.  2/11  سَخت تزق گزٍُ آب،گزٍُ درصد ٍ  1/12 ٍخدهات هتفزقِ

 1311سال  -استان گلستان و کشور  روستاییالها و خدمات در نقاط اکعمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -6نمودار 

 
 



 سال -استان گلستان و کشور  شاخص تغییرات درصد و روستایی خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -2 جدول

 (111)سال پایه =   روش هندسی  - 1311

 

243/47/2252/811/0ضاخص كل

266/17/3289/514/2خَراكيْا، آضاهيذًيْا ٍ دخاًيات

264/17/2287/314/0خَراكيْا ٍ آضاهيذًي ّا

262/67/1284/613/9خَراكيْا

241/27/6245/19/9ًاى ٍ غالت

245/111/4254/413/3گَضت قرهس ٍ سفيذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

231/011/3255/313/7گَضت قرهس ٍ گَضت هاكياى

358/012/3232/04/4هاّي ّا ٍ صذف داراى

241/85/6266/46/6ضير، پٌير ٍ تخن هرغ

241/25/9282/29/5رٍغٌْا ٍ چربيْا

259/70/6-277/11/3هيَُ ٍ خطكبار

401/97/3601/236/4سبسيجات )سبسئ ّاٍحبَبات (

217/97/5234/17/9ضكر، هربا، عسل ، ضكالت ٍ ضيريٌي  (قٌذ ٍ ضكر ٍ ضيريٌيْا

247/85/6269/48/7هحصَالت خَراكي طبقِ بٌذئ ًطذُ در جائ ديگر

َُ ، كاكائَ، ًَضاِب ٍ آب هيَُ )ًَضاِب ّائ غير الكلي 297/78/1367/215/2چائ ، ْق

360/512/4428/724/2دخاًيات

228/17/2228/68/5كاالّائ غير خَراكي ٍ خذهات

266/66/1253/45/9پَضاك ٍ كفص

195/67/7195/49/5هسكي ، آب ، برق ، گاز ٍ ساير سَختْا

186/45/4196/16/2هسكي

184/95/3195/86/1اجارُ

222/66/5230/918/2خذهات ًگْذارئ ٍ تعوير ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (

210/311/2194/314/8آب ، برق ٍ سَخت

251/74/3278/16/7هبلواى ٍ لَازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا

ذاضت ٍ درهاى 266/29/7254/810/0ْب

234/95/4238/66/5حول ًٍقل

136/51/6186/05/6ارتباطات

265/55/9224/88/8تفريح ٍ فرٌّگ

197/115/9199/59/0آهَزش

272/19/9282/411/7ّتل ٍ رستَراى

262/712/1254/814/6كاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

250/97/4260/111/5ضاخص كل* )بذٍى اجارُ(

254/97/0263/711/4كاالّا

215/67/8225/79/9خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای كاالّاٍخذهات

استاى گلستاىكل كطَر

ًرخ تَرمضاخصًرخ تَرمضاخص



 

 1311لغایت  1331های  کشور طی سالکل مقایسه نرخ تورم نقاط شهری و روستایی  -7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1311لغایت  1331های  طی سال گلستان استانمقایسه نرخ تورم نقاط شهری و روستایی  -3نمودار 

 


