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 گزارش شاخص قیمت کاالاه و خدمات مصرفی خانواراهي شهري و روستایی استان و کشور رد 
 (7935)رب اساس سال پاهی  - 7931سال 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 خاًَارّاکل خاًَارّا، ضاخع قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی ًتایج ارائِ ضدُ از سَی هرکس آهار ایراى در خػَظ 

 باضد :  بِ ضرح زیر هی (5139بر اساس سال پایِ ) 1397سال هردادهاُ  در رٍستاییی خاًَارّاضْری ٍ 
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 کل خانوارها 

 خالصه نتایج -الف

 1997سال مردادماه در  شاخص تغییرات درصد و کشورو  استان گلستان خانوارهای کل مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 

 

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

112/91/37/08/1115/21/27/39/8فروردین 1397

114/11/18/38/0117/21/78/89/4اردیبهشت 1397

116/21/910/28/2120/02/411/59/4خرداد 1397

121/44/413/88/7122/01/713/39/7تیر 1397

127/75/219/39/7129/86/419/310/6مرداد 1397

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

118/52/36/111/2120/02/34/213/1فروردین 1397

119/40/88/210/6121/21/06/411/9اردیبهشت 1397

124/44/213/010/5126/84/612/411/4خرداد 1397

128/33/216/010/8129/62/215/711/5تیر 1397

140/09/126/312/1145/512/227/412/6مرداد 1397

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

110/80/97/46/9113/10/78/88/3فروردین 1397

112/11/28/37/1115/42/110/08/4اردیبهشت 1397

113/20/99/07/3117/11/411/18/5خرداد 1397

118/84/913/07/9118/71/412/18/9تیر 1397

123/13/616/68/8123/03/615/69/7مرداد 1397

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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  1997و  1996های  سال در کشورو گلستان   استان جاری ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 1 نمودار
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  1997و  1996های  سال در کشورو گلستان   استاننسبت به ماه قبل  نرخ تورم – 1 نمودار
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  1997و  1996های  سال در کشورو گلستان   استاننسبت به ماه مشابه سال قبل  نرخ تورم – 9 نمودار

 

 شاخص کل -ب

با  1397سال هردادهاُ  در (1395;100)برهبٌای استاى گلستاى  یضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

سال هردادهاُ کِ با ایي ضاخع، ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ رسید  8/129بِ رقن ًسبت بِ هاُ قبل  افسایصدرغد  4/6

رسید کِ  7/127درغد افسایص ًسبت بِ هاُ قبل بِ رقن  2/5در کطَر با کل  ضاخعباضد.  درغد هی 6/10رقن  1397

درغد  5/12با کرهاًطاُ باضد. در ایي هاُ استاى  درغد هی 7/9رقن  1397سال هردادهاُ ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ 

 اًد. ّای کطَر داضتِ تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 4/7با  بَضْر  باالتریي ٍ استاى
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 1997سال مردادماه در های کشور  استانمقایسه نرخ تورم  -4نمودار 

 

 

  شاخص تغییرات درصد خانوارها وکل  مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 1جدول 

 

 

 

 

 

 

ِ ای ًسبت بِ هاُ قبل ِ ای ًسبت بِ هاُ قبل12 هاُ هٌتْي بِ هاُ جاریًقط 12 هاُ هٌتْي بِ هاُ جاریًقط

121/44/48/7127/75/29/7کل کطَر

122/01/79/7129/86/410/6استاى گلستاى

ضرح 

هردادهاُ سال 1397تیرهاُ سال 1397

ضاخص
رم َت

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

 کِ رسید 5/145 بِ رقن 1397سال هردادهاُ در استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در  باضد. درغدی هی 6/12دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاىدرغد افسایص ٍ  2/12ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضد(. درغد هی 1/12ٍ ًرخ تَرم آى  0/140کطَر 

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 0/123 بِ رقن 1397سال هردادهاُ در استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در  باضد. درغدی هی 7/9دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى درغد افسایص ٍ 6/3ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضد(. درغد هی 8/8ٍ ًرخ تَرم آى  1/123کطَر 

 1997سال مردادماه  -کشور و استان گلستان خانوارهای  کل مصرفیکاالها و خدمات عمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -5نمودار 

 

 



8 

 

 - کشورو استان گلستان  شاخص تغییرات درصد و خانوارهاکل  مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -9 جدول

 1997سال مردادماه 

 

 

127/75/29/7129/86/410/6ضاخص کل
140/09/112/1145/512/212/6خَراکیْا، آضاهیذًیْا ٍ دخاًیات

138/58/611/8143/511/212/3خَراکیْا ٍ آضاهیذًي ّا
138/38/711/7143/111/312/0خَراکیْا

122/62/89/4120/31/99/2ًاى ٍ غالت
150/613/816/0152/715/517/4گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

153/214/017/0155/815/718/5گَضت قرهس ٍ گَضت هاکیاى
133/211/88/6115/012/02/9هاّي ّا ٍ صذف داراى

136/312/313/7143/014/616/0ضیر، پٌیر ٍ تخن هرغ
131/25/610/4140/66/613/4رٍغٌْا ٍ چربیْا
161/211/711/7171/315/95/7هیَُ ٍ خطكبار

140/55/911/5154/816/111/5سبسیجات )سبسئ ّاٍحبَبات (
120/56/55/1125/57/66/6ضكر، هربا، عسل ، ضكالت ٍ ضیریٌي( قٌذ ٍ ضكر ٍ ضیریٌیْا

ذئ ًطذُ در جائ دیگر 125/67/68/4156/320/016/0هحصَالت خَراکي طبقِ ٌب
ضاِب ّائ غیر الكلي ضاِب ٍ آب هیَُ )ًَ َُ ، کاکائَ، ًَ 142/08/013/6152/89/317/8چائ ، ْق

210/926/623/5214/740/524/6دخاًیات
123/13/68/8123/03/69/7کاالّائ غیر خَراکي ٍ خذهات

124/05/18/0121/55/07/9پَضاك ٍ کفص
121/62/49/1120/40/511/0هسكي ، آب ، برق ، گاز ٍ سایر سَختْا

122/91/910/0119/53/17/9هسكي
122/91/910/1119/53/17/9اجارُ

120/73/07/5117/10/89/0خذهات ًگْذارئ ٍ تعویر ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (
20/6-112/56/52/4123/27/0آب ، برق ٍ سَخت

ازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا 130/07/78/9137/610/811/0هبلواى ٍ َل
ذاضت ٍ درهاى 122/32/58/5117/43/07/6ْب

123/76/57/0125/47/67/6حول ًٍقل
115/93/95/1117/75/14/3ارتباطات

133/66/211/1140/111/812/3تفریح ٍ فرٌّگ
120/20/412/1122/53/811/9آهَزش

120/53/77/9123/71/311/4ّتل ٍ رستَراى
131/14/711/8129/74/211/3کاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

129/86/79/5132/97/311/4ضاخص کل* )بذٍى اجارُ(
133/48/69/8136/28/611/9کاالّا

121/91/69/6120/12/78/5خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای کاالّاٍخذهات

استاى گلستاىکل کطَر

ًرخ تَرمتَرم هاُ قبلضاخصًرخ تَرمتَرم هاُ قبلضاخص
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 شهری خانوارهای  

 خالصه نتایج -الف

 1997سال مردادماه در  شاخص تغییرات درصد وکشور و شهری استان گلستان  خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 4جدول 

 

  

 

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

112/91/37/38/0115/11/47/79/7فروردین 1397

114/11/18/68/1117/21/99/29/4اردیبهشت 1397

116/11/710/28/2120/22/511/79/4خرداد 1397

121/54/614/08/8122/11/613/59/7تیر 1397

127/65/119/49/8129/25/818/910/6مرداد 1397

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

118/72/46/511/4119/62/94/013/0فروردین 1397

119/70/88/710/8121/31/46/711/8اردیبهشت 1397

124/64/113/110/7127/55/112/711/3خرداد 1397

128/53/216/011/0130/12/116/011/3تیر 1397

140/49/326/512/3145/111/526/912/4مرداد 1397

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

110/91/07/66/9113/40/89/28/5فروردین 1397

119/70/88/710/8115/72/110/38/6اردیبهشت 1397

113/20/99/27/4117/41/511/48/8خرداد 1397

119/15/213/48/0119/11/412/59/1تیر 1397

123/43/616/98/9123/33/515/79/9مرداد 1397

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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1997و  1996های  سال در کشورو گلستان   شهری استاننقاط جاری  ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 6 نمودار  

 

 شاخص کل -ب

سال هردادهاُ  دراستاى گلستاى ( 1395;100)برهبٌای  ضْریی ضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  ،کِ با ایي ضاخع باضد هی 2/129رقن بِ درغد افسایص ًسبت بِ هاُ قبل  8/5با  1397

ًسبت بِ هاُ قبل بِ رقن افسایص درغد  1/5در کطَر با کل  ضاخعباضد.  درغد هی 6/10، رقن 1397سال هردادهاُ 

با  ّوداىباضد. در ایي هاُ استاى  درغد هی 8/9رقن  1397سال هردادهاُ رسید کِ ًرخ تَرم دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  6/127

ّای کطَر  تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 6/7با بَیراحود  ٍ کْگیلَیِ درغد باالتریي ٍ استاى 4/13

 اًد. داضتِ
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 1997سال مردادماه در های کشور  شهری استانمقایسه نرخ تورم نقاط  -7نمودار 

 
 

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

 

 

 

 

 

ِ ای ًسبت بِ هاُ قبل ِ ای ًسبت بِ هاُ قبل12 هاُ هٌتْي بِ هاُ جاریًقط 12 هاُ هٌتْي بِ هاُ جاریًقط

121/54/68/8127/65/19/8کل کطَر

122/11/69/7129/25/810/6استاى گلستاى

ضرح 

هردادهاُ سال 1397تیرهاُ سال 1397

ضاخص
رم َت

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

 کِ رسید 1/145 بِ رقن 1397سال هردادهاُ در استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در  باضد. درغدی هی 4/12دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى افسایص ٍدرغد  5/11ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضد(. درغد هی 3/12ٍ ًرخ تَرم آى  4/140کطَر 

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 3/123 بِ رقن 1397سال هردادهاُ در استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در  باضد. درغدی هی 9/9دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى درغد افسایص ٍ 5/3ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضد(. درغد هی 9/8ٍ ًرخ تَرم آى  4/123 کطَر

 1997سال مردادماه  - کشورو شهری استان گلستان الها و خدمات در نقاط اکعمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -8نمودار 
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 - کشورو استان گلستان  شاخص تغییرات درصد و شهری خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -6 جدول

 1997سال مردادماه 

 

 

127/65/19/8129/25/810/6ضاخص کل
140/49/312/3145/111/512/4خَراکیْا، آضاهیذًیْا ٍ دخاًیات

139/18/812/1144/311/012/3خَراکیْا ٍ آضاهیذًي ّا
138/98/912/0143/911/112/0خَراکیْا

122/42/89/4119/92/28/9ًاى ٍ غالت
150/913/716/1152/015/517/3گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

153/713/917/2155/815/818/7گَضت قرهس ٍ گَضت هاکیاى
133/311/98/7115/211/93/0هاّي ّا ٍ صذف داراى

137/012/613/8142/514/315/6ضیر، پٌیر ٍ تخن هرغ
132/15/410/9140/76/713/8رٍغٌْا ٍ چربیْا
162/012/212/8172/313/15/9هیَُ ٍ خطكبار

140/06/011/1152/914/111/9سبسیجات )سبسئ ّاٍحبَبات (
121/46/65/7126/38/16/7ضكر، هربا، عسل ، ضكالت ٍ ضیریٌي( قٌذ ٍ ضكر ٍ ضیریٌیْا

ذئ ًطذُ در جائ دیگر 126/77/68/8158/820/416/7هحصَالت خَراکي طبقِ ٌب
ضاِب ّائ غیر الكلي ضاِب ٍ آب هیَُ )ًَ َُ ، کاکائَ، ًَ 142/17/913/9154/28/219/1چائ ، ْق

208/225/823/3190/837/718/8دخاًیات
123/43/68/9123/33/59/9کاالّائ غیر خَراکي ٍ خذهات

123/85/17/9121/94/98/2پَضاك ٍ کفص
122/12/49/3121/00/311/5هسكي ، آب ، برق ، گاز ٍ سایر سَختْا

123/21/910/1119/53/17/9هسكي
123/21/810/2119/53/17/9اجارُ

122/53/48/0118/00/79/6خذهات ًگْذارئ ٍ تعویر ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (
25/8-112/87/52/2127/69/5آب ، برق ٍ سَخت

ازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا 129/67/48/9137/19/811/1هبلواى ٍ َل
ذاضت ٍ درهاى 122/32/48/4117/62/97/7ْب

124/46/87/2126/18/37/6حول ًٍقل
116/14/05/1119/45/74/8ارتباطات

134/16/111/3141/611/213/6تفریح ٍ فرٌّگ
120/00/311/9120/73/411/1آهَزش

120/53/77/8121/11/511/1ّتل ٍ رستَراى
131/74/712/0128/23/911/0کاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

129/96/79/6132/76/711/6ضاخص کل* )بذٍى اجارُ(
133/78/99/9136/17/912/2کاالّا

122/11/69/7119/92/78/4خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای کاالّاٍخذهات

استاى گلستاىکل کطَر

ًرخ تَرمتَرم هاُ قبلضاخصًرخ تَرمتَرم هاُ قبلضاخص



14 

 

 روستایی خانوارهای 

 خالصه نتایج -الف

سال مردادماه  در شاخص تغییرات درصد و کشورو روستایی استان گلستان  خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 7جدول 

1997 

 

 

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

112/91/35/48/3115/40/76/69/9فروردین 1397

114/00/96/67/9117/01/48/09/4اردیبهشت 1397

117/12/79/97/9119/72/311/09/3خرداد 1397

120/93/212/78/2121/81/812/89/5تیر 1397

128/05/918/89/1131/17/620/210/5مرداد 1397

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

117/72/14/810/6120/61/44/513/3فروردین 1397

118/30/56/79/7121/20/46/012/0اردیبهشت 1397

123/74/612/69/6125/83/812/011/6خرداد 1397

127/63/116/09/9128/92/515/211/6تیر 1397

138/78/725/611/2146/013/328/212/9مرداد 1397

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

109/80/75/86/8112/30/38/07/9فروردین 1397

111/11/26/66/7114/62/19/37/9اردیبهشت 1397

112/71/58/16/8116/21/410/38/0خرداد 1397

116/53/310/47/1117/71/311/48/2تیر 1397

121/13/914/27/7122/54/015/29/0مرداد 1397

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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 1997و  1996های  سال در کشورو گلستان   روستایی استاننقاط جاری  ماه به منتهی ماه 11 نرخ تورم – 9 نمودار

 

 شاخص کل -ب

سال هردادهاُ  دراستاى گلستاى ( 1395;100)برهبٌای ی رٍستایی ضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خدهات هػرفی خاًَارّا

دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ  ًرخ تَرم کِ با ایي ضاخعرسید  1/131بِ رقن ًسبت بِ هاُ قبل  افسایصدرغد  6/7با  1397

 0/128هاُ قبل بِ رقن  ًسبت بِ درغد افسایص 9/5با در کطَر کل  ضاخع .باضد درغد هی 5/10 ، رقن1397سال هردادهاُ 

 8/12 با کرهاًطاُ. در ایي هاُ استاى باضد هی درغد 1/9رقن  1397سال هردادهاُ دٍازدُ هاُ هٌتْی بِ ًرخ تَرم  کِرسیدُ 

 اًد. ّای کطَر داضتِ تریي ًرخ تَرم را در بیي استاى درغد پاییي 3/5با  کرهاىدرغد باالتریي ٍ استاى 
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 1997سال مردادماه در های کشور  روستایی استانمقایسه نرخ تورم نقاط  -11نمودار 

 
 

  شاخص تغییرات درصد روستایی و خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها بهای شاخص - 8جدول 

 

 

 

 

ِ ای ًسبت بِ هاُ قبل ِ ای ًسبت بِ هاُ قبل12 هاُ هٌتْي بِ هاُ جاریًقط 12 هاُ هٌتْي بِ هاُ جاریًقط

120/93/28/2128/05/99/1کل کطَر

121/81/89/5131/17/610/5استاى گلستاى

ضرح 

هردادهاُ سال 1397تیرهاُ سال 1397

ضاخص
رم َت

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

 کِ رسید 0/146بِ رقن  1397سال هردادهاُ در استاى گلستاى « ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیدًی خَراکی»ضاخع گرٍُ عودُ 

)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در  باضد. درغدی هی 9/12 دٌّدُ ًرخ تَرم ًطاى درغد افسایص ٍ 3/13قبل ًسبت بِ هاُ 

 باضد(. درغد هی 2/11ٍ ًرخ تَرم آى  7/138کطَر 

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ رسید 5/122بِ رقن  1397سال هردادهاُ در استاى گلستاى « ٍ خدهات ّا خَراکیکاالّای غیر»ضاخع گرٍُ عودُ 

)هیساى ضاخع ایي گرٍُ عودُ در  باضد. درغدی هی 0/9دٌّدُ ًرخ تَرم  ًطاى درغد افسایص ٍ 0/4ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضد(. درغد هی 7/7ٍ ًرخ تَرم  1/121کطَر 

 1997سال مردادماه  - کشورو استان گلستان  روستاییکالها و خدمات در نقاط عمده  های گروهمقایسه نرخ تورم  -11نمودار 
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 -کشور و استان گلستان  شاخص تغییرات درصد و روستایی خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها کشور بهای شاخص -9 جدول

 1997سال مردادماه 

 

128/05/99/1131/17/610/5ضاخص کل
138/78/711/2146/013/312/9خَراکیْا، آضاهیذًیْا ٍ دخاًیات

136/37/910/8142/211/612/2خَراکیْا ٍ آضاهیذًي ّا
136/07/810/7141/911/712/1خَراکیْا

123/12/79/5120/81/69/6ًاى ٍ غالت
149/514/115/4153/815/417/6گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

151/514/416/3155/815/518/3گَضت قرهس ٍ گَضت هاکیاى
132/711/78/0114/512/42/5هاّي ّا ٍ صذف داراى

133/311/113/3143/915/316/7ضیر، پٌیر ٍ تخن هرغ
128/56/28/6140/56/412/8رٍغٌْا ٍ چربیْا
157/69/26/6169/122/75/3هیَُ ٍ خطكبار

142/15/712/7157/719/410/9سبسیجات )سبسئ ّاٍحبَبات (
117/56/32/9124/06/96/6ضكر، هربا، عسل ، ضكالت ٍ ضیریٌي( قٌذ ٍ ضكر ٍ ضیریٌیْا

ذئ ًطذُ در جائ دیگر 122/47/57/0151/919/314/8هحصَالت خَراکي طبقِ ٌب
ضاِب ّائ غیر الكلي ضاِب ٍ آب هیَُ )ًَ َُ ، کاکائَ، ًَ 141/58/512/9150/611/016/0چائ ، ْق

217/628/724/2230/342/028/3دخاًیات
121/13/97/7122/54/09/0کاالّائ غیر خَراکي ٍ خذهات

124/75/38/2120/75/17/4پَضاك ٍ کفص
116/22/56/8118/41/09/5هسكي ، آب ، برق ، گاز ٍ سایر سَختْا

118/42/18/6119/53/17/9هسكي
118/62/18/7119/53/17/9اجارُ

114/51/65/7114/51/37/2خذهات ًگْذارئ ٍ تعویر ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (
12/5-111/33/33/2116/62/6آب ، برق ٍ سَخت

ازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا 131/38/49/1138/412/110/7هبلواى ٍ َل
ذاضت ٍ درهاى 122/12/58/7117/13/17/6ْب

119/54/76/3123/45/87/7حول ًٍقل
115/12/95/3113/93/93/2ارتباطات

130/86/410/2138/012/510/4تفریح ٍ فرٌّگ
123/10/513/7129/65/515/0آهَزش

120/52/98/1127/80/911/9ّتل ٍ رستَراى
128/14/510/5133/35/012/0کاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

129/66/59/2133/48/510/9ضاخص کل* )بذٍى اجارُ(
132/17/89/3136/29/911/3کاالّا

119/11/68/7120/72/78/7خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای کاالّاٍخذهات

استاى گلستاىکل کطَر

ًرخ تَرمتَرم هاُ قبلضاخصًرخ تَرمتَرم هاُ قبلضاخص


