
1390بر اساس سال پایه 1394کشور در سال شهريگزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي 

درصد افزایش داشته است و 3/11رسید که نسبت به سال قبل 0/217به رقم 1394) در سال 1390=100شاخص کل (برمبناي –1
باشد.) می8/14(1393نسبت به نرخ تورم سال 1394نرخ تورم سال کاهشدهنده نشان

درصد 7/9رسید که نسبت به سال قبل 1/253در این سال به رقم » دخانیاتها و، آشامیدنیهاخوراکی«شاخص گروه عمده –2
در » هاخوراکی«. شاخص گروه اصلی بدون تغییر مانده است)7/9(1393نرخ تورم این گروه در سال نسبت به داشته است و افزایش 

.دهددرصد افزایش نشان می9/9رسید که نسبت به سال قبل 3/251سال مورد بررسی به عدد 
درصد نسبت به سال قبل 0/12رسید که 6/204به رقم 1394در سال » خدماتکی واکاالهاي غیر خور«شاخص گروه عمده –3

) 2/17(1393نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال 1394نرخ تورم این گروه در سال کاهشدهنده داشته است و نشانافزایش 
.باشدمی



و 1394 1393 ،1392 ، شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي شهري و درصد تغییرات شاخص در کل کشور در سال هاي 1391

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص
128.628.6169.832.1195.014.8217.011.3شاخص کل

145.845.8210.544.4230.89.7253.19.7خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات
145.145.1209.144.1229.79.8252.29.8خوراکیها و آشامیدنی ها

145.045.0208.343.7228.79.8251.39.9خوراکیها
134.134.1179.033.4200.111.8227.613.7نان و غالت

152.752.7203.133.0217.16.9228.05.0گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها
151.251.2198.531.3209.45.5216.63.4گوشت قرمز و گوشت ماکیان

163.263.2235.744.5271.915.3308.413.4ماهی ها و صدف داران
149.049.0196.531.9224.614.3245.49.3شیر، پنیر و تخم مرغ

144.744.7217.150.0237.29.3245.63.6روغنها و چربیها
141.841.8222.857.1244.59.8282.315.5میوه و خشکبار

164.564.5301.783.4322.66.9354.29.8سبزیجات (سبزئ هاوحبوبات )
128.028.0175.937.4197.912.5217.29.8شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی (قند و شکر و شیرینیها)

131.631.6193.647.1224.115.7242.58.2محصوالت خوراکی طبقه بندئ نشده در جائ دیگر
149.749.7229.453.2254.711.0275.48.1چائ ، قهوه ، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه هائ غیر الکلی)

181.781.7284.156.4292.83.0301.83.1دخانیات
122.622.6155.827.1182.717.2204.612.0کاالهائ غیر خوراکی و خدمات

135.435.4191.541.4221.815.8240.98.6پوشاك و کفش
118.218.2141.719.9167.117.9191.314.5مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوختها

118.018.0143.921.9168.317.0187.211.3مسکن
117.817.8143.421.7167.716.9186.511.3اجاره

131.231.2174.432.9207.418.9232.011.9خدمات نگهدارئ و تعمیر واحد مسکونی  (خدمت )
119.419.4128.47.5159.924.5215.534.7آب ، برق و سوخت

138.038.0199.744.7221.310.8235.36.4مبلمان و لوازم خانگی و نگهدارئ معمول آنها
121.521.5168.638.8203.720.9234.415.0بهداشت و درمان

122.422.4163.733.7202.323.5222.510.0حمل ونقل
107.77.7119.410.9125.55.0129.43.2ارتباطات

132.432.4184.839.6213.015.3235.810.7تفریح و فرهنگ
110.210.2124.813.3145.616.6169.616.5آموزش

130.730.7176.435.0208.418.2236.313.4هتل و رستوران
146.546.5182.524.6200.710.0215.77.5کاالها و خدمات متفرقه

133.233.2181.136.0206.714.1230.111.3شاخص کل* (بدون اجاره)
138.238.2192.239.1217.213.0240.410.6کاالها

118.718.7146.823.7172.117.2192.912.1خدمات
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