
1 

 

 گزارش شاخص قیمت کاالاه و خدمات مصرفی خانواراهي شهري و روستایی استان و کشور رد 
 (7935)رب اساس سال پاهی  - 7931ماه سال  دي

 معاونت آمار و اطالعات –استان گلستان رزیي  مدرییت و ربانهمسازمان 
 

 شاخص قیمت و نرخ تورم : 

بِ عٌَاى هعیاس سٌجص تغییشات قیوت کاالّا  Consumer Price Index)) خذهات هػشفی ضاخع قیوت کاالّا ٍ

 دٍسُ یك دس ّا قیوت عوَهی سطح دس گیشی تغییش تشیي ابضاس اًذاصُ سسذ ٍ هْن خذهاتی است کِ بِ هػشف خاًَاسّا هی ٍ

، کطَسّا کاسبشدّای هتٌَعی اص جولِ بشآٍسد قذست خشیذ پَل  باضذ. ایي ضاخع )هیضاى تَسم( دس اقتػاد هی خاظ

ّای هلی بِ قیوت ثابت ٍ... ،  ّا ٍ بشآٍسد حساب حقَق ّضیٌِ ٍاقعی خاًَاسّا، تعذیل هضد ٍ گیشی سًٍذ دسآهذ ٍ اًذاصُ

 ّای اقتػادی، اجتواعی ٍ دّذ. اجشای بشًاهِ سیضی اقتػادی ًطاى هی بشًاهِ اّویت ٍ جایگاُ ایي ضاخع سا دس بشسسی ٍ

سیضاى ٍ  پژٍّطی دس کطَس، ًیاص ضذیذ بشًاهِ ّای تحقیقاتی ٍ صهاىگستشش فعالیت سا فشٌّگی تَسط دٍلت ٍ

خذهات هػشفی بِ عٌَاى یکی اص  ضاخع بْای کاالّا ٍکِ سیضی پذیذ آٍسدُ  پضٍّطگشاى سا بِ ابضاسّای اسصیابی ٍ بشًاهِ

 ًوَدُ است.اسصیابی هسائل اقتػادی کطَس اّویت سٍصافضًٍی پیذا  سیضی ٍ بشًاهِ ابضاسّای هْن ٍ ضشٍسی دس

ی خاًَاسّاکل خاًَاسّا، ضاخع قیوت کاالّا ٍ خذهات هػشفی ًتایج اسائِ ضذُ اص سَی هشکض آهاس ایشاى دس خػَظ 

 باضذ :  بِ ضشح صیش هی (5139تر اساس سال پایِ ) 1397هاُ سال  دی دس سٍستاییی خاًَاسّاضْشی ٍ 
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 کل خانوارها 

 خالصه نتایج -الف

 1997سال  ماه دیدر  شاخص تغییرات درصذ و کشورو  استان گلستان خانوارهای کل مصرفی و خذمات کاالها بهای شاخص - 1جذول 

 

 

 

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

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

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

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

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

134/65/425/711/3136/55/225/512/0شهریور 1397

144/17/132/813/4147/58/033/614/1ههر 1397

147/82/634/915/6151/02/435/316/2آتان 1397

151/72/637/418/0154/72/437/018/4آرر 1397

154/72/039/620/6157/92/140/121/0دی 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

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

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

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

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

149/06/436/114/3152/95/135/114/5شهریور 1397

161/88/647/517/4167/29/349/417/6ههر 1397

168/54/150/320/6174/94/651/320/6آتان 1397

176/54/853/924/1182/44/355/624/1آرر 1397

181/62/857/828/0187/42/861/128/1دی 1397

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

 

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

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

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

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

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

129/25/021/710/1129/45/221/210/9شهریور 1397

137/46/427/211/8139/07/426/712/5ههر 1397

140/12/029/013/6140/71/328/114/2آتان 1397

142/41/630/915/6142/81/528/515/8آرر 1397

144/71/632/417/8145/21/730/617/7دی 1397

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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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  1397هاُ سال  دی دس (1395;100)بشهبٌای استاى گلستاى  یضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خذهات هػشفی خاًَاسّا

 9/157بِ سقن ( 1396هاُ  ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل )دی افضایصدسغذ  1/40ٍ  ًسبت بِ هاُ قبل افضایصدسغذ  1/2

دس کطَس کل  ضاخعباضذ.  دسغذ هی 0/21سقن  1397هاُ سال  دیکِ با ایي ضاخع، ًشخ تَسم دٍاصدُ هاُ هٌتْی بِ سسیذ 

 7/154بِ سقن ( 1396هاُ  ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل )دی افضایصدسغذ  6/39ٍ  ًسبت بِ هاُ قبل افضایصدسغذ  0/2با 

 8/24با  لشستاىباضذ. دس ایي هاُ استاى  دسغذ هی 6/20سقن  1397هاُ سال  دیسسیذ کِ ًشخ تَسم دٍاصدُ هاُ هٌتْی بِ 

 اًذ. ّای کطَس داضتِ تشیي ًشخ تَسم سا دس بیي استاى دسغذ پاییي 3/16با  کشهاى  دسغذ باالتشیي ٍ استاى
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 1997سال  ماه دیدر های کشور  استانمقایسه نرخ تورم  -4نمودار 

 

 

  شاخص تغییرات درصذ خانوارها وکل  مصرفی و خذمات کاالها بهای شاخص - 1جذول 

 

 

 

 

 

 

ِ ای ًسثت تِ  ًقط

هاُ قثل

ًسثت تِ هاُ هطاتِ 

سال قثل

12 هاُ هٌتْي تِ 

هاُ جاری

ِ ای ًسثت تِ  ًقط

هاُ قثل

ًسثت تِ هاُ هطاتِ 

سال قثل

12 هاُ هٌتْي تِ 

هاُ جاری

151/72/637/418/0154/72/039/620/6کل کطَر

154/72/437/018/4157/92/140/121/0استاى گلستاى

ضرح 

دیواُ سال 1397آررهاُ سال 1397

ضاخص

رم َت

ضاخص

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

 کِ سسیذ 4/187 بِ سقن 1397هاُ سال  دیدس استاى گلستاى  «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیذًي خَراکي»ضاخع گشٍُ عوذُ 

دسغذی  1/28دٌّذُ ًشخ تَسم  ًطاىافضایص ٍ  دسغذ 1/61ٍ ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل  دسغذ 8/2ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضذ(. دسغذ هی 0/28ٍ ًشخ تَسم آى  6/181)هیضاى ضاخع ایي گشٍُ عوذُ دس کطَس  باضذ. هی

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 کِ سسیذ 2/145 بِ سقن 1397هاُ سال  دیدس استاى گلستاى  «ٍ خذهات ّا خَراکيکاالّای غیر»ضاخع گشٍُ عوذُ 

دسغذی  7/17دٌّذُ ًشخ تَسم  ًطاى افضایص ٍ دسغذ 6/30ٍ ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل دسغذ  5/1ًسبت بِ هاُ قبل 

 باضذ(. دسغذ هی 8/17ٍ ًشخ تَسم آى  7/144)هیضاى ضاخع ایي گشٍُ عوذُ دس کطَس  باضذ. هی

 1997سال  ماه دی -کشور و استان گلستان خانوارهای  کل مصرفیکاالها و خذمات عمذه  های گروهمقایسه نرخ تورم  -5نمودار 
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 ماه دی - کشورو استان گلستان  شاخص تغییرات درصذ و خانوارهاکل  مصرفی خذمات و کاالها کشور بهای شاخص -9 جذول

 1997سال 

 

 

 

154/72/039/620/6157/92/140/121/0ضاخص کل
181/62/857/828/0187/42/861/128/1خَراکیْا، آضاهیذًیْا ٍ دخاًیات

179/93/056/126/8185/32/859/026/7خَراکیْا ٍ آضاهیذًي ّا
179/83/155/926/6185/22/959/126/4خَراکیْا

141/91/028/716/8140/20/725/214/4ًاى ٍ غالت
205/79/876/532/7216/510/181/333/7گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

207/610/875/632/7216/611/179/033/4گَضت قرهس ٍ گَضت هاکیاى
193/73/282/533/2215/70/2113/337/8هاّي ّا ٍ صذف داراى

49/131/5-173/20/848/828/8177/30/5ضیر، پٌیر ٍ تخن هرغ
165/90/648/224/3186/40/562/731/4رٍغٌْا ٍ چرتیْا
203/70/976/638/6190/92/779/030/3هیَُ ٍ خطكثار

60/522/2-198/50/751/720/7211/82/7سثسیجات )سثسئ ّاٍحثَتات (
147/31/337/717/4153/81/340/219/2ضكر، هرتا، عسل ، ضكالت ٍ ضیریٌي( قٌذ ٍ ضكر ٍ ضیریٌیْا

ذئ ًطذُ در جائ دیگر 224/11/6107/242/8287/71/7152/468/1هحصَالت خَراکي طثقِ ٌت
ضاِت ّائ غیر الكلي ضاِت ٍ آب هیَُ )ًَ َُ ، کاکائَ، ًَ 181/61/060/731/7188/41/257/132/4چائ ، ْق

137/982/6261/40/9138/982/2-258/13/0دخاًیات
144/71/632/417/8145/21/730/617/7کاالّائ غیر خَراکي ٍ خذهات

158/12/447/321/8158/22/645/720/3پَضاك ٍ کفص
135/41/122/814/2131/81/315/613/0هسكي ، آب ، ترق ، گاز ٍ سایر سَختْا

136/71/124/216/2127/10/417/512/0هسكي
136/61/124/116/2127/10/417/512/0اجارُ

138/62/528/715/0131/30/718/711/3خذهات ًگْذارئ ٍ تعویر ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (
126/21/312/91/0147/04/110/616/1آب ، ترق ٍ سَخت

ازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا 184/13/172/131/2207/03/691/038/5هثلواى ٍ َل
ذاضت ٍ درهاى 135/72/223/214/2126/21/114/510/6ْت

148/01/939/219/9146/71/236/319/3حول ًٍقل
37/618/0-142/30/136/417/7143/60/8ارتثاطات

183/31/767/033/0189/21/571/636/3تفریح ٍ فرٌّگ
143/01/322/816/0147/61/325/417/1آهَزش

144/93/733/116/2151/33/934/620/3ّتل ٍ رستَراى
166/21/850/527/5179/03/563/230/0کاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

162/82/446/422/6167/32/546/723/6ضاخص کل* )تذٍى اجارُ(
172/12/554/325/4176/22/753/326/1کاالّا

136/71/424/115/6130/00/718/912/8خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای کاالّاٍخذهات

استاى گلستاىکل کطَر

ًرخ تَرمتَرم هاُ قثلضاخصًرخ تَرمتَرم هاُ قثلضاخص
هاُ هطاِت 

سال قثل

هاُ هطاِت 

سال قثل



9 

 

 شهری خانوارهای  

 خالصه نتایج -الف

 1997سال  ماه دیدر  شاخص تغییرات درصذ وکشور و شهری استان گلستان  خانوارهای مصرفی و خذمات کاالها بهای شاخص - 4جذول 

 

 

 

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

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

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

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

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

134/45/325/711/4136/15/325/212/1شهریور 1397

143/66/832/413/4146/87/932/814/0ههر 1397

147/32/634/515/6150/42/434/616/0آتان 1397

151/02/536/918/0154/02/436/718/2آرر 1397

154/12/039/020/6157/22/139/720/8دی 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

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

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

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

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

149/66/536/314/6152/85/334/414/2شهریور 1397

161/88/147/117/6166/28/848/217/2ههر 1397

168/94/450/520/8175/75/751/520/1آتان 1397

177/24/954/224/3183/54/456/723/7آرر 1397

182/22/958/028/2188/52/862/727/9دی 1397

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  

 

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

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

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

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

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

129/44/922/010/3129/95/421/611/2شهریور 1397

137/56/327/412/0139/67/526/912/8ههر 1397

140/11/929/013/8141/01/027/914/4آتان 1397

142/31/530/815/8143/01/428/916/1آرر 1397

144/71/732/317/9145/61/830/818/0دی 1397

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور
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 شاخص کل -ب

هاُ سال  دی دساستاى گلستاى ( 1395;100)بشهبٌای  ضْشیی ضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خذهات هػشفی خاًَاسّا

سقن بِ  (1396هاُ  ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل )دی افضایصدسغذ  7/39ٍ دسغذ افضایص ًسبت بِ هاُ قبل  1/2با  1397

کل  ضاخعباضذ.  دسغذ هی 8/20، سقن 1397سال  هاُ دیًشخ تَسم دٍاصدُ هاُ هٌتْی بِ  ،کِ با ایي ضاخع باضذ هی 2/157

بِ  (1396هاُ  ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل )دی افضایصدسغذ  0/39ٍ ًسبت بِ هاُ قبل افضایص دسغذ  0/2دس کطَس با 

با  ایالمباضذ. دس ایي هاُ استاى  دسغذ هی 6/20سقن  1397هاُ سال  دیسسیذ کِ ًشخ تَسم دٍاصدُ هاُ هٌتْی بِ  1/154سقن 

 اًذ. ّای کطَس داضتِ تشیي ًشخ تَسم سا دس بیي استاى دسغذ پاییي 2/19با  ّشهضگاى دسغذ باالتشیي ٍ استاى 9/24

 1997سال  ماه دیدر های کشور  شهری استانمقایسه نرخ تورم نقاط  -7نمودار 
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  شاخص تغییرات درصذ شهری و خانوارهای مصرفی و خذمات کاالها بهای شاخص - 5جذول 

 

 

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

بِ  1397هاُ سال  دیدس  ضْشی استاى گلستاى اًَاسّایخ «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیذًي خَراکي»ضاخع گشٍُ عوذُ 

دٌّذُ ًشخ  ًطاى ٍافضایص  دسغذ 7/62ٍ ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل دسغذ  8/2ًسبت بِ هاُ قبل  کِ سسیذ 5/188 سقن

 باضذ(. دسغذ هی 2/28ٍ ًشخ تَسم آى  2/182)هیضاى ضاخع ایي گشٍُ عوذُ دس کطَس  باضذ. دسغذی هی 9/27تَسم 

 

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

 بِ سقن 1397هاُ سال  دیدس  ضْشی استاى گلستاى اًَاسّایخ «ٍ خذهات ّا خَراکيکاالّای غیر»ضاخع گشٍُ عوذُ 

دٌّذُ ًشخ تَسم  ًطاى ٍافضایص  دسغذ 8/30ٍ ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل دسغذ  8/1ًسبت بِ هاُ قبل  کِ سسیذ 6/145

 باضذ(. دسغذ هی 9/17ٍ ًشخ تَسم آى  7/144 )هیضاى ضاخع ایي گشٍُ عوذُ دس کطَس باضذ. دسغذی هی 0/18

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ای ًسثت تِ  ًقط

هاُ قثل

ًسثت تِ هاُ هطاتِ 

سال قثل

12 هاُ هٌتْي تِ 

هاُ جاری

ِ ای ًسثت تِ  ًقط

هاُ قثل

ًسثت تِ هاُ هطاتِ 

سال قثل

12 هاُ هٌتْي تِ 

هاُ جاری

151/02/536/918/0154/12/039/020/6کل کطَر

154/02/436/718/2157/22/139/720/8استاى گلستاى

ضرح 

دیواُ سال 1397آررهاُ سال 1397

ضاخص

رم َت

ضاخص

رم َت
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 1997سال  ماه دی - کشورو شهری استان گلستان الها و خذمات در نقاط اکعمذه  های گروهمقایسه نرخ تورم  -8نمودار 
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 - کشورو استان گلستان  شاخص تغییرات درصذ و شهری خانوارهای مصرفی خذمات و کاالها کشور بهای شاخص -6 جذول

 1997سال  ماه دی

 

 

 

 

154/12/039/020/6157/22/139/720/8ضاخص کل
182/22/958/028/2188/52/862/727/9خَراکیْا، آضاهیذًیْا ٍ دخاًیات

180/83/056/627/2187/52/861/727/2خَراکیْا ٍ آضاهیذًي ّا
180/83/156/527/0187/62/962/027/0خَراکیْا

142/01/128/516/5141/81/126/013/9ًاى ٍ غالت
206/39/576/933/1220/29/985/834/8گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

208/210/576/133/1220/711/083/534/5گَضت قرهس ٍ گَضت هاکیاى
194/33/382/733/3215/10/3112/537/6هاّي ّا ٍ صذف داراى

175/11/050/329/2176/70/349/531/1ضیر، پٌیر ٍ تخن هرغ
164/20/745/323/5183/30/858/329/7رٍغٌْا ٍ چرتیْا
82/330/4-207/10/378/239/9194/70/4هیَُ ٍ خطكثار

59/621/9-196/21/051/020/3203/81/7سثسیجات )سثسئ ّاٍحثَتات (
148/91/438/417/8154/01/441/319/7ضكر، هرتا، عسل ، ضكالت ٍ ضیریٌي( قٌذ ٍ ضكر ٍ ضیریٌیْا

ذئ ًطذُ در جائ دیگر 224/81/7107/043/1292/31/3155/069/3هحصَالت خَراکي طثقِ ٌت
ضاِت ّائ غیر الكلي ضاِت ٍ آب هیَُ )ًَ َُ ، کاکائَ، ًَ 180/51/059/331/4185/90/753/933/0چائ ، ْق

131/779/9244/01/9123/868/4-252/42/6دخاًیات
144/71/732/317/9145/61/830/818/0کاالّائ غیر خَراکي ٍ خذهات

157/52/446/821/5157/82/644/720/2پَضاك ٍ کفص
136/31/223/614/8134/61/717/614/1هسكي ، آب ، ترق ، گاز ٍ سایر سَختْا

137/31/124/716/5127/10/417/512/0هسكي
137/21/124/616/5127/10/417/512/0اجارُ

142/82/932/016/4131/40/518/712/0خذهات ًگْذارئ ٍ تعویر ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (
127/72/014/21/2166/26/117/821/8آب ، ترق ٍ سَخت

ازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا 181/93/170/030/5202/13/286/837/4هثلواى ٍ َل
ذاضت ٍ درهاى 135/92/323/514/2126/71/014/710/8ْت

149/32/040/420/5148/31/438/420/3حول ًٍقل
38/819/0-142/40/136/717/8145/30/9ارتثاطات

183/81/867/233/2190/71/570/436/8تفریح ٍ فرٌّگ
142/91/323/116/1148/71/627/717/2آهَزش

144/83/833/216/2152/65/136/219/3ّتل ٍ رستَراى
166/31/850/327/8175/93/960/428/2کاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

162/62/446/322/6168/22/647/323/9ضاخص کل* )تذٍى اجارُ(
172/62/654/725/6177/72/954/326/5کاالّا

137/21/424/615/9129/90/819/112/8خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای کاالّاٍخذهات

استاى گلستاىکل کطَر

ًرخ تَرمتَرم هاُ قثلضاخصًرخ تَرمتَرم هاُ قثلضاخص
هاُ هطاِت 

سال قثل

هاُ هطاِت 

سال قثل
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 روستایی خانوارهای 

 خالصه نتایج -الف

 1997سال  ماه دی در شاخص تغییرات درصذ و کشورو روستایی استان گلستان  خانوارهای مصرفی و خذمات کاالها بهای شاخص - 7جذول 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

135/55/826/110/7137/44/826/212/0شهریور 1397

146/88/335/313/0148/98/335/514/2ههر 1397

150/82/737/315/4152/42/437/016/5آتان 1397

155/33/039/918/0156/42/637/718/8آرر 1397

158/42/042/720/9159/41/941/121/4دی 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

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

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

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

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

147/06/035/213/4153/04/836/214/9شهریور 1397

162/110/248/916/7168/610/251/418/2ههر 1397

167/03/049/719/9173/73/050/921/3آتان 1397

174/24/352/723/4180/74/154/024/7آرر 1397

179/22/856/727/2185/82/858/628/4دی 1397

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

 

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

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

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

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

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

127/95/719/98/9128/34/820/110/2شهریور 1397

136/86/926/310/5137/37/026/011/8ههر 1397

140/22/528/912/3140/02/028/413/6آتان 1397

142/91/931/114/4142/11/527/715/2آرر 1397

144/81/433/016/6144/01/330/317/1دی 1397

دوره زمانی

استان گلستانکل کشور



17 

 

 شاخص کل -ب

هاُ سال  دی دساستاى گلستاى ( 1395;100)بشهبٌای ی سٍستایی ضاخع کل قیوت کاالّا ٍ خذهات هػشفی خاًَاسّا

بِ سقن  (1396هاُ  ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل )دی افضایصدسغذ  1/41ٍ ًسبت بِ هاُ قبل  افضایصدسغذ  9/1با  1397

دس کل  ضاخع .باضذ دسغذ هی 4/21 ، سقن1397سال  هاُ دیدٍاصدُ هاُ هٌتْی بِ  ًشخ تَسم کِ با ایي ضاخعسسیذ  4/159

بِ سقن  (1396هاُ  ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل )دی افضایصدسغذ  7/42ٍ هاُ قبل  ًسبت بِ دسغذ افضایص 0/2با کطَس 

چْاسهحال ٍ . دس ایي هاُ استاى باضذ هی دسغذ 9/20سقن  1397هاُ سال  دیدٍاصدُ هاُ هٌتْی بِ ًشخ تَسم  کِسسیذُ  4/158

 اًذ. ّای کطَس داضتِ تشیي ًشخ تَسم سا دس بیي استاى دسغذ پاییي 1/14با  کشهاىدسغذ باالتشیي ٍ استاى  6/25 با بختیاسی

 1997سال  ماه دیدر های کشور  روستایی استانمقایسه نرخ تورم نقاط  -11نمودار 
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  شاخص تغییرات درصذ روستایی و خانوارهای مصرفی و خذمات کاالها بهای شاخص - 8جذول 

 

 

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

بِ  1397هاُ سال  دیدس  استاى گلستاى سٍستایی اًَاسّایخ «ّا ٍ دخاًیات ّا، آضاهیذًي خَراکي»ضاخع گشٍُ عوذُ 

دٌّذُ ًشخ  ًطاى ٍافضایص  دسغذ 6/58ٍ ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل دسغذ  8/2ًسبت بِ هاُ قبل  کِ سسیذ 8/185 سقن

 باضذ(. دسغذ هی 2/27ٍ ًشخ تَسم آى  2/179)هیضاى ضاخع ایي گشٍُ عوذُ دس کطَس  باضذ. دسغذی هی 4/28تَسم 

 

 «و خدمات خوراکیکاالهای غیر »گروه عمده شاخص  -د

بِ  1397هاُ سال  دیدس  استاى گلستاى سٍستایی اًَاسّایخ «ٍ خذهات ّا خَراکيکاالّای غیر»ضاخع گشٍُ عوذُ 

دٌّذُ ًشخ  ًطاى ٍافضایص  دسغذ 3/30ٍ ًسبت بِ هاُ هطابِ سال قبل دسغذ  3/1ًسبت بِ هاُ قبل  کِ سسیذ 0/144 سقن

 باضذ(. دسغذ هی 6/16ٍ ًشخ تَسم آى  8/144 )هیضاى ضاخع ایي گشٍُ عوذُ دس کطَس باضذ. دسغذی هی 1/17تَسم 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ای ًسثت تِ  ًقط

هاُ قثل

ًسثت تِ هاُ هطاتِ 

سال قثل

12 هاُ هٌتْي تِ 

هاُ جاری

ِ ای ًسثت تِ  ًقط

هاُ قثل

ًسثت تِ هاُ هطاتِ 

سال قثل

12 هاُ هٌتْي تِ 

هاُ جاری

155/33/039/918/0158/42/042/720/9کل کطَر

156/42/637/718/8159/41/941/121/4استاى گلستاى

ضرح 

دیواُ سال 1397آررهاُ سال 1397

ضاخص

رم َت

ضاخص

رم َت
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 1997سال  ماه دی - کشورو استان گلستان  روستاییکالها و خذمات در نقاط عمذه  های گروهمقایسه نرخ تورم  -11نمودار 
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 -کشور و استان گلستان  شاخص تغییرات درصذ و روستایی خانوارهای مصرفی خذمات و کاالها کشور بهای شاخص -9 جذول

 1997سال  ماه دی

 

 

 

158/42/042/720/9159/41/941/121/4ضاخص کل
179/22/856/727/2185/82/858/628/4خَراکیْا، آضاهیذًیْا ٍ دخاًیات

176/43/254/025/5181/82/954/825/8خَراکیْا ٍ آضاهیذًي ّا
176/03/353/525/2181/43/054/525/6خَراکیْا

141/80/929/517/7138/10/124/115/0ًاى ٍ غالت
203/610/974/731/3210/310/673/731/8گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ فرآٍردُ ّائ آًْا

205/211/973/931/1209/911/271/931/5گَضت قرهس ٍ گَضت هاکیاى
190/72/981/832/9217/70/0116/138/4هاّي ّا ٍ صذف داراى

48/632/3-41/926/7178/41/8-164/90/5ضیر، پٌیر ٍ تخن هرغ
171/20/457/426/5190/50/268/733/8رٍغٌْا ٍ چرتیْا
188/43/868/832/5182/610/971/630/0هیَُ ٍ خطكثار

61/822/5-53/722/2224/54/1-206/00/2سثسیجات )سثسئ ّاٍحثَتات (
142/20/935/415/9153/51/238/218/3ضكر، هرتا، عسل ، ضكالت ٍ ضیریٌي( قٌذ ٍ ضكر ٍ ضیریٌیْا

ذئ ًطذُ در جائ دیگر 221/71/2107/841/9279/82/2147/966/0هحصَالت خَراکي طثقِ ٌت
ضاِت ّائ غیر الكلي ضاِت ٍ آب هیَُ )ًَ َُ ، کاکائَ، ًَ 184/71/164/432/5192/01/961/831/5چائ ، ْق

153/189/0272/70/3148/691/0-271/93/8دخاًیات
144/81/433/016/6144/01/330/317/1کاالّائ غیر خَراکي ٍ خذهات

160/52/349/622/9159/02/647/420/4پَضاك ٍ کفص
126/00/214/48/2123/90/310/110/1هسكي ، آب ، ترق ، گاز ٍ سایر سَختْا

128/10/817/112/2127/10/417/511/9هسكي
128/30/817/112/3127/10/417/512/0اجارُ

124/11/117/19/9130/81/419/09/1خذهات ًگْذارئ ٍ تعویر ٍاحذ هسكًَي  )خذهت (
6/9-8/80/1117/90/02/3-121/31/1آب ، ترق ٍ سَخت

ازم خاًگي ٍ ًگْذارئ هعوَل آًْا 192/12/979/733/9214/34/297/040/2هثلواى ٍ َل
ذاضت ٍ درهاى 134/61/921/613/8125/41/314/010/4ْت

140/91/532/316/4142/10/630/316/6حول ًٍقل
34/715/6-35/017/1139/90/6-141/60/1ارتثاطات

181/21/365/831/8187/31/473/435/7تفریح ٍ فرٌّگ
144/80/319/015/3143/30/016/816/7آهَزش

145/63/032/616/2149/22/132/021/8ّتل ٍ رستَراى
165/61/851/225/9186/62/770/234/6کاالّا ٍ خذهات هتفرقِ

163/32/246/722/3165/62/245/423/2ضاخص کل* )تذٍى اجارُ(
170/32/352/824/4173/52/551/625/3کاالّا

132/11/120/013/2130/20/518/513/0خذهات

                                                       ًام استاى                         

گرٍّْای کاالّاٍخذهات

استاى گلستاىکل کطَر

ًرخ تَرمتَرم هاُ قثلضاخصًرخ تَرمتَرم هاُ قثلضاخص
هاُ هطاِت 

سال قثل

هاُ هطاِت 

سال قثل
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 شهری مناطق خوراکی اقالم قیمت متوسط 

دس استاى  ، بیطتشیي افضایص قیوت دس هاُ جاسی ًسبت بِ هاُ گزضت1397ِ هاُ دیبش اساس ًتایج بِ دست آهذُ دس 

 هاُدس ایي ت. بَدُ اسدسغذ افضایص  7/12با  «پیاز»دسغذ افضایص،  6/18 با «هرغ هاضیٌي»، هشبَط بِ اقالم گلستاى

 5/6 «خیار»  ،دسغذ 1/7 « رب گَجِ فرًگي » ،دسغذ 6/12 «هاضیٌي هرغ تخن » ،دسغذ 9/20 «گَجِ فرًگي»

 اًذ.ِ ًسبت بِ هاُ قبل کاّص قیوت داضت دسغذ 3/6 «داخل هحصَل پرتقال»ٍ  دسغذ

دسغذ  7/260با  «رب گَجِ فرًگي» هشبَط بِ (1396قبل )آرس بیطتشیي افضایص قیوت ًسبت بِ هاُ هطابِ سال 

 باضذ. دسغذ افضایص هی 4/128با  «سیة درختي زرد»دسغذ افضایص ٍ  9/128با  «هَز»افضایص ٍ پس اص آى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 )ریال( – 1997سال  - در استان گلستان منتخب خوراکی اقالم قیمت متوسط - 11جذول 

 

         117,500          119,000          119,167        115,833          119,167یك کیلوگرمترنج ایرانی درجه یك

         75,722          73,118         74,147         73,944         72,425یك کیلوگرمترنج خارجی درجه یك

       530,938        513,750        512,813       469,355       439,286یك کیلوگرمگوشت گوسفنذ

      454,688         416,000         419,000         411,667      394,375یك کیلوگرمگوشت گاویاگوساله

         97,258          71,258          71,727          76,606          77,281یك کیلوگرمهرغ هاشینی

         28,948         25,584         25,303         24,682         24,493یك لیترشیرپاستوریسه

         38,532         33,929          32,179           31,113          30,207یك کیلوگرمهاست پاستوریسه

           56,611          50,713         50,452        48,373         50047,522 گرمپنیرایرانی پاستوریسه

        88,438         68,938         72,563         70,333          65,719یك کیلوگرمتخن هرغ هاشینی

          42,806         39,677         34,742          33,900        10033,344 گرمکره پاستوریسه )کره حیوانی(

         54,786           50,600        48,537          46,806         90046,772 گرمروغن هایع

          78,182          72,030         76,576          70,970           69,212یك کیلوگرمهوز

         57,083          55,000          56,607         47,273           41,606یك کیلوگرمسیة درختی زرد

        103,333          83,000           59,000         42,667          26,970یك کیلوگرمپرتقال هحصول داخل

           35,121          34,091         24,939         24,545          26,606یك کیلوگرمخیار

         29,545          18,818          21,424          18,970           20,212یك کیلوگرمگوجه فرنگی

          14,667          13,576           13,172          14,697            16,061یك کیلوگرمسیة زهینی

          16,758           17,000            19,000           20,212         20,788یك کیلوگرمپیاز

          111,350          110,318         109,636         109,381        108,333یك کیلوگرملوتیاچیتی

         68,947           70,000         68,273          67,500          71,905یك کیلوگرمعذس

         43,550         39,545         38,318         37,273         37,364یك کیلوگرمقنذ

          38,421          32,600           31,190          30,421          30,750یك کیلوگرمشكر

         83,225          61,352         54,262         53,580          50,073یك کیلوگرمرب گوجه فرنگی

        263,136       254,238       248,364       241,773       500222,727 گرمچائ خارجی تسته ای

        136,667       133,333       128,333         127,500         117,500یك کیلوگرمترنج ایرانی درجه یك

         81,737          81,048           81,000            81,119         78,947یك کیلوگرمترنج خارجی درجه یك

       706,897        663,125        573,000       578,148       566,667یك کیلوگرمگوشت گوسفنذ

       639,655      643,333         607,000       586,296        514,815یك کیلوگرمگوشت گاویاگوساله

        132,185         111,485          101,030           93,911          100,690یك کیلوگرمهرغ هاشینی

          40,185          38,200         36,928          31,955          30,662یك لیترشیرپاستوریسه

         46,294          42,581         43,850          41,793         40,828یك کیلوگرمهاست پاستوریسه

         78,413        75,833         75,250          70,766         50065,543 گرمپنیرایرانی پاستوریسه

           86,121         98,545          91,394        84,733         87,679یك کیلوگرمتخن هرغ هاشینی

          46,906        47,375         47,097          46,714         10044,750 گرمکره پاستوریسه )کره حیوانی(

         74,326          73,126         78,032         70,333          90057,006 گرمروغن هایع

         131,818        126,563       124,375        116,433        115,758یك کیلوگرمهوز

          89,909           91,719         73,594           69,000          72,174یك کیلوگرمسیة درختی زرد

          26,313          28,067         38,889         64,444         105,714یك کیلوگرمپرتقال هحصول داخل

         38,939          41,667          41,424         30,767         30,367یك کیلوگرمخیار

         39,242         49,636          46,606           44,100          32,500یك کیلوگرمگوجه فرنگی

         26,727         25,879         28,594          36,800          23,310یك کیلوگرمسیة زهینی

         29,848         26,485          23,063          22,167          17,429یك کیلوگرمپیاز

         131,905        130,455        127,273         118,636         115,750یك کیلوگرملوتیاچیتی

        73,333          76,909           76,000          75,500         72,227یك کیلوگرمعذس

          50,500          50,714          50,714         50,727         45,955یك کیلوگرمقنذ

           39,119          39,205         38,636         39,476          37,900یك کیلوگرمشكر

          169,100        182,059         169,681        162,675         92,254یك کیلوگرمرب گوجه فرنگی

       302,273         300,909       295,682       279,286        500277,909 گرمچائ خارجی تسته ای

واحذ هثادله      هاه آهارگیری                            نام کاال

آررآتانههرشهریورواحذ هثادله      هاه آهارگیری                            نام کاال

هردادتیرخرداداردیثهشتفروردین

دی


