
 
 

 

  

 

  شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري
  1391سال و  1392فروردین 

  :مقدمه
تصمیم گیران هم در حوزه  مورد توجه برنامه ریزان وشاخص قیمت ها و نرخ تورم از جمله مهمترین متغیرهاي اقتصادي هستند که     

نحوه محاسبه آن از اهمیت زیادي برخوردار  رسانیلذا دقت در اندازه گیري و به روز . بخش عمومی و هم در حوزه بخش خصوصی است
در همین خصوص یکی از اقدامات اساسی که بایستی انجام شود، تغییر سال پایه در اندازه گیري شاخص قیمت کاالها و . می باشد

با گذشت زمان و با تغییراتی که در شرایط زندگی اقتصادي و اجتماعی افراد جامعه، از جمله تغییر در الگوي . ت مصرفی استخدما
و تولید و عرضه کاالهاي جدید، الزم است  ، نیازهاي جدید)قدرت خرید افراد(خانوارها، تغییرات درآمدي ) ترکیب سبد مصرفی(مصرف 

قانون  54به همین منظور در مرکز آمار ایران که به استناد ماده . نیز بهنگام شود مذکور، سال پایه شاخص که در دوره هاي زمانی معینی
و با مطالعات و  مورد توجه بودهاین موضوع  از جمله نرخ تورم شناخته شده است،برنامه پنجم به عنوان مرجع اصلی آمار رسمی کشور 

سال پایه شاخص قیمت کاالها و . ه انجام شده استسال چهار اًحدودیک فرایند زمانی بررسی هایی که از سوي کارشناسان مرکز در 
تغییر  1390به سال پایه  1381مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سال پایه ) مبناي محاسبه نرخ تورم کشور(خدمات مصرفی خانوارها 

فروردین ماه  ت مصرفی خانوارهاي شهري کشور درگزارش پیوست نتایج حاصل از محاسبات شاخص قیمت کاالها و خدما .یافت
  :می باشدمی باشد که برخی از نتایج حاصله به شرح ذیل ) 1390سال (بر اساس سال پایه جدید 1391و سال 1392سال 

  
 درصد افزایش 2/3دهد که نسبت به ماه قبل  را نشان می 1/155عدد  1392در فروردین ماه سال ) 1390=100بر مبناي(شاخص کل  - 1

درصد تغییرات شاخص . درصد می باشد  7/38) تورم نقطه به نقطه ( افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . داشته است 
درصد است که نسبت به  8/29نسبت به دوره مشابه سال قبل  92در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ) نرخ تورم شهري(کل 

 .افزایش یافته است)  6/28(  91فند تورم دوازده  ماهه منتهی به اس
درصد افزایش  1/7رسید که نسبت به ماه قبل  5/194در این ماه به رقم » ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی«شاخص گروه عمده  - 2

ایش درصد افز 4/7رسید که نسبت به ماه قبل  0/193در ماه مورد بررسی به عدد » ها خوراکی«شاخص گروه اصلی . نشان می دهد 
دهد و نرخ تورم دوازده  درصد افزایش نشان می 0/59نسبت به ماه مشابه سال قبل » ها خوراکی«شاخص گروه اصلی . دهد نشان می

 4/60نسبت به ماه مشابه سال قبل  "خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات "شاخص گروه عمده . درصد است  8/46ماهه این گروه 
 8/47نسبت به دوره مشابه سال قبل  92درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه دهد و  درصد افزایش نشان می

  .افزایش یافته است)  8/45(  91درصد است که نسبت به تورم دوازده  ماهه منتهی به اسفند 
درصد نسبت به ماه قبل  5/1ه رسید ک 5/141به رقم  92در فروردین ماه » کاالهاي غیر خوراکی و خدمات«شاخص گروه عمده  - 3

 4/30نسبت به ماه مشابه سال قبل  "کاالهاي غیرخوراکی و خدمات  "میزان افزایش شاخص گروه عمده . دهد افزایش نشان می
درصد است  5/23نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه   1392درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 

  .افزایش یافته است)  6/22(  91نسبت به تورم دوازده  ماهه منتهی به اسفند که 
درصد  6/28)  تورم ساالنه(دهد که نسبت به سال قبل  را نشان می 6/128عدد  1391در سال ) 1390=100بر مبناي(شاخص کل  - 4

  .افزایش داشته است
 8/45)  تورم ساالنه(رسید که نسبت به سال قبل  8/145به رقم  91در سال » ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی«شاخص گروه عمده  - 5

ل رسید که نسبت به سال قب 0/145در سال مورد بررسی به عدد » ها خوراکی«شاخص گروه اصلی . درصد افزایش نشان می دهد 
 .دهد درصد افزایش نشان می 0/45

درصد نسبت به سال قبل افزایش  6/22رسید که  6/122 به رقم 91در سال » کاالهاي غیر خوراکی و خدمات«شاخص گروه عمده  - 6
                                                                                                                                  .دهد نشان می



100=1390شاخص قيمت شهري

1391150,2181,6139,5 اسفند
1392155,1194,5141,5 فروردين

در صد تغييرماهانه شاخص

13912.76.31.2 اسفند
13923.27.11.5 فروردين

139136.754.730.0 اسفند
139238.760.430.4 فروردين

12 ماهه شاخص تورم

139128.645.822.6 اسفند
139229.847.823.5 فروردين

كاالهائ غير 
خوراكي و 
خدمات

شاخص كلدوره هاي زماني
خوراكيها، 

آشاميدنيها و 
دخانيات

كاالهائ غير 
خوراكي و 
خدمات

كاالهائ غير 
خوراكي و 
خدمات

شاخص كلدوره هاي زماني
خوراكيها، 

آشاميدنيها و 
دخانيات

شاخص كلدوره هاي زماني
خوراكيها، 

آشاميدنيها و 
دخانيات

كاالهائ غير 
خوراكي و 
خدمات

تغييرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل

شاخص كلدوره هاي زماني
خوراكيها، 

آشاميدنيها و 
دخانيات



 شاخص و نرخ تورم قيمت گروههای منتخب کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری 

1392 بر اساس سال پايه 1390 شاخص قيمت فروردين ماه سال

155.129.8شاخص كل
194.547.8خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات

193.447.1خوراكيها و آشاميدني ها
193.046.8خوراكيها

167.135.8نان و غالت
190.352.9گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها

186.651.2گوشت قرمز و گوشت ماكيان
216.864.9ماهي ها و صدف داران
177.350.5شير، پنير و تخم مرغ

172.645.9روغنها و چربيها
211.245.1ميوه و خشكبار

( 292.869.6سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات
)قند و شكر و شيرينيها 149.528.3شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني 

166.934.9محصوالت خوراكي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر
(نوشابه هائ غير الكلي 201.654.1چائ ، قهوه ، كاكائو، نوشابه و آب ميوه

260.287.5دخانيات
141.523.5كاالهائ غير خوراكي و خدمات

170.337.5پوشاك و كفش
128.217.8مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

128.918.4مسكن
128.518.1اجاره

( (خدمت 155.232.6خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني 
124.516.0آب ، برق و سوخت

180.741.7مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
138.623.0بهداشت و درمان

151.325.1حمل ونقل
115.18.7ارتباطات

172.535.5تفريح و فرهنگ
116.010.2آموزش

157.532.2هتل و رستوران
183.046.9كاالها و خدمات متفرقه

166.534.7شاخص كل* (بدون مسكن)
177.439.8كاالها

132.219.3خدمات

نرخ تورم شاخصشرح
١٢ ماهه



100=1390شاخص قيمت فروردين ماه سال 1392 

ماه مشابه ماه قبل
سال قبل

يك ماهه اول 
سال نسبت 

به دوره 
مشابه سال 

قبل

دوازده ماه 
منتهي به ماه 
جاري نسبت 
به ذوزه مشابه 

سال قبل
155.13.238.738.729.8شاخص كل

194.57.160.460.447.8خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات
193.47.259.659.647.1خوراكيها و آشاميدني ها

193.07.459.059.046.8خوراكيها
167.12.750.850.835.8نان و غالت

1.145.945.952.9-190.3گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها
1.742.942.951.2-186.6گوشت قرمز و گوشت ماكيان

216.82.967.167.164.9ماهي ها و صدف داران
0.153.753.750.5-177.3شير، پنير و تخم مرغ

172.61.351.751.745.9روغنها و چربيها
211.225.974.374.345.1ميوه و خشكبار

(سبزئ هاوحبوبات ) 292.825.9104.9104.969.6سبزيجات
)قند و شكر و شيرينيها 149.53.132.432.428.3شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني 

166.92.853.753.734.9محصوالت خوراكي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر
(نوشابه هائ غير الكلي 201.62.375.975.954.1چائ ، قهوه ، كاكائو، نوشابه و آب ميوه

260.23.6104.7104.787.5دخانيات
141.51.530.430.423.5كاالهائ غير خوراكي و خدمات

170.32.248.948.937.5پوشاك و كفش
128.21.519.119.117.8مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

128.91.720.120.118.4مسكن
128.51.719.819.818.1اجاره

( (خدمت 155.23.238.938.932.6خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني 
124.50.213.613.616.0آب ، برق و سوخت

180.72.263.163.141.7مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
138.62.430.730.723.0بهداشت و درمان

0.342.642.625.1-151.3حمل ونقل
115.10.013.613.68.7ارتباطات

172.52.555.255.235.5تفريح و فرهنگ
116.00.110.510.510.2آموزش

157.54.140.740.732.2هتل و رستوران
183.02.548.948.946.9كاالها و خدمات متفرقه

166.53.846.546.534.7شاخص كل* (بدون مسكن)
177.44.153.053.039.8كاالها

132.22.123.023.019.3خدمات

شاخص

درصدتغييرات شاخص نسبت به

شرح



 شاخص قيمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری و درصد تغييرات شاخص در سال ٩١             ١٠٠=١٣٩٠

درصدتغييرساالنهشاخصشرح
128.628.6شاخص كل

145.845.8خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات
145.145.1خوراكيها و آشاميدني ها

145.045.0خوراكيها
134.134.1نان و غالت

152.752.7گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها
151.251.2گوشت قرمز و گوشت ماكيان

163.263.2ماهي ها و صدف داران
149.049.0شير، پنير و تخم مرغ

144.744.7روغنها و چربيها
141.841.8ميوه و خشكبار

( 164.564.5سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات
)قند و شكر و شيرينيها 128.028.0شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني 

131.631.6محصوالت خوراكي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر
(نوشابه هائ غير الكلي 149.749.7چائ ، قهوه ، كاكائو، نوشابه و آب ميوه

181.781.7دخانيات
122.622.6كاالهائ غير خوراكي و خدمات

135.435.4پوشاك و كفش
118.218.2مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

118.018.0مسكن
117.817.8اجاره

( (خدمت 131.231.2خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني 
119.419.4آب ، برق و سوخت

138.038.0مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
121.521.5بهداشت و درمان

122.422.4حمل ونقل
107.77.7ارتباطات

132.432.4تفريح و فرهنگ
110.210.2آموزش

130.730.7هتل و رستوران
146.546.5كاالها و خدمات متفرقه

133.233.2شاخص كل* (بدون مسكن)
138.238.2كاالها

118.718.7خدمات



جدول اطالعات شاخص آل قيمت شهري براساس سال پايه ١٣٩٠

در صد عدد شاخصدوره زماني
تغيير ماهانه

در صد 
تغيير نسبت 
به ماه مشابه 
سال قبل

تورم ١٢ ماهه

111.81.724.826.5فروردين 1391
113.41.423.026.3ارديبهشت 1391

114.30.821.825.8خرداد 1391
118.73.923.925.5تير 1391

121.52.323.825.1مرداد 1391
124.22.224.524.7شهريور 1391

130.55.128.724.8مهر 1391
135.13.531.825.1آبان 1391
136.91.431.725.6آذر 1391
139.92.232.726.3دي 1391

146.34.635.927.4بهمن 1391
150.22.736.728.6اسفند 1391

155.13.238.729,8فروردين 1392



1390=100

138113821383138413851386138713881389139013911392دوره زماني
-٢۵٫٩٢٩٫۵٣٣٫٨٣٧٫٩۴٣٫١۵٠٫۵۶٣٫۵۶٩٫۵٧٩٫١١٠٠٫٠١٢٨٫۶سال 

٢۴٫٨٢٧٫٨٣١٫٨٣۶٫٩۴٠٫۵۴۶٫٩۵٧٫١۶٧٫۵٧٣٫٢٨٩٫۶١١١٫٨١۵۵٫١فروردين
٢۵٫٠٢٧٫٩٣٢٫٠٣۶٫۵۴٠٫۶۴۶٫٩۵٨٫۴۶٧٫۴٧٣٫۵٩٢٫٢١١٣٫۴ارديبهشت
٢۵٫١٢٨٫٣٣٢٫٢٣۶٫۵۴٠٫٨۴٧٫٣۵٩٫٧۶٧٫٧٧۴٫٠٩٣٫٩١١۴٫٣خرداد
٢۵٫۶٢٩٫١٣٣٫١٣٧٫٠۴٢٫٠۴٨٫٨۶١٫١۶٨٫١٧۴٫٧٩۵٫٨١١٨٫٧تير
٢۵٫٧٢٩٫٢٣٣٫۴٣٧٫١۴٢٫٢۴٨٫٩۶٢٫٢۶٨٫٨٧۶٫١٩٨٫١١٢١٫۵مرداد
٢۵٫٧٢٩٫٢٣٣٫۶٣٧٫٢۴٢٫۵۴٩٫٣۶٣٫٩۶٩٫٠٧۶٫٩٩٩٫٧١٢۴٫٢شهريور
٢۶٫٠٢٩٫٩٣۴٫٣٣٨٫٣۴٣٫۶۵١٫٣۶۵٫۴۶٩٫۴٧٨٫۶١٠١٫۴١٣٠٫۵مهر
٢۶٫١٣٠٫٢٣۴٫۵٣٨٫۶۴٣٫٨۵١٫٩۶۶٫٣٧٠٫٣٧٩٫٨١٠٢٫۵١٣۵٫١آبان
٢۶٫۴٣٠٫۴٣۴٫٧٣٨٫٨۴۴٫۶۵٢٫۵۶٧٫١٧١٫١٨١٫۶١٠۴٫٠١٣۶٫٩آذر
٢۶٫٧٣٠٫٧٣۵٫٢٣٩٫٢۴۵٫۴۵٣٫٧۶۶٫٩٧١٫٢٨۴٫٧١٠۵٫۵١٣٩٫٩دي
٢۶٫٩٣٠٫٧٣۵٫٣٣٩٫۴۴۵٫۶۵۴٫١۶۶٫۶٧١٫٢٨٧٫۶١٠٧٫۶١۴۶٫٣بهمن

٢٧٫٠٣٠٫٨٣۵٫۶٣٩٫۵۴۵٫٧۵۵٫٠۶۶٫۶٧١٫٩٨٨٫٨١٠٩٫٩١۵٠٫٢اسفند

138113821383138413851386138713881389139013911392دوره زماني
-٢٠٫٨٢٣٫٩٢٧٫۵٣٠٫٣٣۴٫٢۴٠٫٩۵۴٫٢۶١٫٣٧۵٫٣١٠٠٫٠١۴۵٫٨سال 

١٩٫٧٢٢٫٧٢۵٫٩٣٢٫١٣٢٫٣٣٨٫٩۴٩٫٢۵٧٫٧۶٧٫٩٨٨٫٢١٢١٫٣١٩۴٫۵فروردين
٢٠٫١٢٢٫۶٢۵٫٩٣٠٫١٣٢٫٠٣٨٫٢۴٩٫٩۵٧٫٢۶٧٫۵٩١٫٧١٢۴٫٧ارديبهشت
٢٠٫٢٢٣٫٢٢۶٫٠٢٩٫۶٣٢٫١٣٨٫۵۵١٫٠۵٨٫٣۶٧٫١٩٣٫۶١٢۴٫٩خرداد
٢٠٫۴٢٣٫۶٢۶٫۶٢٩٫٢٣٢٫١٣٨٫٨۵١٫٨۵٩٫۵۶٨٫١٩۴٫۴١٣۴٫٣تير
٢٠٫۶٢٣٫٨٢٧٫٢٢٩٫٢٣٢٫۴٣٨٫٨۵٢٫٧۶١٫٠٧١٫٣٩۶٫١١٣٧٫٨مرداد
٢٠٫۴٢٣٫۴٢٧٫۴٢٩٫٢٣٣٫٣٣٩٫٣۵۵٫٠۶٠٫٧٧١٫٩٩٧٫۴١٣٩٫٠شهريور
٢٠٫٢٢٣٫۵٢٧٫۶٢٩٫٩٣٣٫٩۴٠٫۴۵۶٫١۶١٫١٧۴٫۵٩٩٫٢١۴۵٫٨مهر
٢٠٫۵٢۴٫٣٢٧٫٩٣٠٫۴٣۴٫۴۴١٫٧۵٧٫۵۶٢٫۵٧۶٫٨١٠١٫٠١۵٣٫۶آبان
٢١٫٠٢۴٫٩٢٨٫٣٣٠٫٧٣۶٫٢۴٢٫٩۵٨٫٣۶۴٫٢٨١٫٣١٠٣٫٧١۵۶٫۴آذر
٢١٫۶٢۵٫٠٢٨٫٧٣١٫١٣٧٫٢۴٣٫۶۵٧٫٢۶۴٫۴٨۴٫۴١٠۶٫٠١۵٩٫٣دي
٢٢٫١٢۴٫٧٢٨٫٨٣١٫٢٣٧٫۶۴۴٫۵۵۵٫٩۶٣٫٩٨۵٫۵١١١٫۵١٧٠٫٩بهمن

٢٢٫٢٢۴٫٩٢٩٫٣٣١٫٢٣٧٫۴۴۵٫٨۵۵٫٧۶۵٫٣٨٧٫۶١١٧٫۴١٨١٫۶اسفند

138113821383138413851386138713881389139013911392دوره زماني
-٢٨٫۵٣٢٫٣٣٧٫٠۴١٫٧۴٧٫۶۵۵٫۴۶٨٫١٧٣٫۶٨١٫٠١٠٠٫٠١٢٢٫۶سال 

٢٧٫٣٣٠٫۴٣۴٫٨٣٩٫٣۴۴٫۶۵٠٫٩۶١٫١٧٢٫۴٧۵٫٩٩٠٫٠١٠٨٫۵١۴١٫۵فروردين
٢٧٫۴٣٠٫۶٣۵٫١٣٩٫٧۴۵٫٠۵١٫٢۶٢٫۶٧٢٫۴٧۶٫۶٩٢٫٣١٠٩٫۵ارديبهشت
٢٧٫۶٣٠٫٩٣۵٫٣٣٩٫٩۴۵٫١۵١٫٧۶۴٫١٧٢٫۵٧٧٫۴٩٣٫٩١١٠٫۶خرداد
٢٨٫٢٣١٫٨٣۶٫۴۴٠٫٩۴۶٫٩۵٣٫٨۶۵٫٧٧٢٫۵٧٨٫٠٩۶٫٣١١٣٫۴تير
٢٨٫٢٣٢٫٠٣۶٫۵۴١٫١۴٧٫١۵۴٫٠۶٧٫٠٧٢٫٧٧٨٫۵٩٨٫٨١١۵٫٩مرداد
٢٨٫٣٣٢٫١٣۶٫٨۴١٫٢۴٧٫٢۵۴٫٢۶٨٫۴٧٣٫١٧٩٫۵١٠٠٫۵١١٩٫١شهريور
٢٨٫٩٣٣٫٠٣٧٫٧۴٢٫۶۴٨٫۵۵۶٫٧٧٠٫١٧٣٫۶٨٠٫٧١٠٢٫٢١٢۵٫٢مهر
٢٨٫٩٣٣٫١٣٧٫٨۴٢٫٧۴٨٫۶۵٧٫١٧٠٫٨٧۴٫١٨١٫۴١٠٣٫٠١٢٨٫٧آبان
٢٩٫١٣٣٫٢٣٨٫٠۴٢٫٩۴٨٫٧۵٧٫٣٧١٫۵٧۴٫۵٨١٫٧١٠۴٫١١٣٠٫٢آذر
٢٩٫٢٣٣٫۶٣٨٫۴۴٣٫٣۴٩٫۵۵٨٫٧٧١٫٨٧۴٫۶٨۴٫٨١٠۵٫٣١٣٣٫٢دي
٢٩٫۴٣٣٫۶٣٨٫۶۴٣٫۵۴٩٫٧۵٩٫٠٧١٫٩٧۴٫٩٨٨٫٧١٠۶٫٢١٣٧٫٨بهمن

٢٩٫۴٣٣٫٧٣٨٫٧۴٣٫۶۴٩٫٨۵٩٫۵٧٢٫١٧۵٫٢٨٩٫۴١٠٧٫٣١٣٩٫۵اسفند

خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات

كاالهائ غير خوراكي و خدمات

شاخص آل



1390=100
138113821383138413851386138713881389139013911392دوره زماني

-١٣٫٩١۴٫۶١٢٫١١٣٫٧١٧٫٢٢۵٫۵٩٫۵١٣٫٩٢۶٫۴٢٨٫۶-سال 
٣٫٠٣٫۴٣٫٧٢٫۶٢٫۶۴٫٠١٫٢١٫٨٠٫٨١٫٧٣٫٢-فروردين
٠٫۵٢٫٩١٫۴-٢٫٢٠٫١-٠٫٣٠٫١-٠٫٩٠٫۴٠٫۶١٫٢ارديبهشت
٠٫۵١٫۵٠٫٧٠٫٠٠٫٣٠٫٩٢٫٣٠٫۶٠٫۶١٫٨٠٫٨خرداد
١٫٧٢٫٧٢٫٧١٫۴٣٫٠٣٫٢٢٫٣٠٫۶١٫٠٢٫١٣٫٩تير
٠٫۴٠٫۵٠٫٩٠٫٣٠٫۵٠٫٣١٫٩١٫٠١٫٨٢٫۴٢٫٣مرداد
٠٫٧٠٫٣٠٫٩٠٫٧٢٫٧٠٫٣١٫١١٫۶٢٫٢-٠٫١٠٫١شهريور
١٫٢٢٫٢٢٫١٣٫٠٢٫۶۴٫١٢٫٣٠٫۶٢٫٢١٫٧۵٫١مهر
٠٫۴١٫٠٠٫۵٠٫٧٠٫۵١٫٣١٫۴١٫٢١٫۵١٫١٣٫۵آبان
١٫٠٠٫٧٠٫۶٠٫۶١٫۶١٫١١٫١١٫٢٢٫٢١٫۴١٫۴آذر
٠٫٢٣٫٨١٫۴٢٫٢-١٫٣١٫١١٫٢١٫٠١٫٩٢٫٢٠٫٢دي
٠٫٠٣٫۵٢٫٠۴٫۶-٠٫۴٠٫۴٠٫۵٠٫٩٠٫۵-٠٫٨٠٫٢بهمن

٠٫٣٠٫۴٠٫٨٠٫٣٠٫٢١٫۵٠٫١١٫٠١٫۴٢٫١٢٫٧اسفند

138113821383138413851386138713881389139013911392دوره زماني
-١۵٫٠١۵٫٠١٠٫۴١٢٫٩١٩٫۶٣٢٫٣١٣٫٢٢٢٫٩٣٢٫٧۴۵٫٨-سال 

٢٫۵۴٫٠٩٫۴٣٫٣٣٫٩٧٫٣٣٫۶۴٫٠٠٫٧٣٫٣٧٫١-فروردين
٣٫٩٢٫٨-٠٫۶-١٫۵٠٫٧-١٫٩-٠٫٨-٠٫٠۶٫١-٢٫۴٠٫٧ارديبهشت
٢٫١٠٫٢-٠٫١٠٫٨٢٫١١٫٨٠٫۶-٠٫٣٢٫٧٠٫۶١٫٧خرداد
٠٫٣٠٫٧١٫۶٢٫٢١٫۵٠٫٨٧٫۵-١٫٠٢٫٠٢٫٣١٫۴تير
٠٫٩٠٫۶٢٫٢٠٫٠٠٫٧٠٫١١٫٨٢٫۴۴٫۶١٫٨٢٫۶مرداد
٠٫٩١٫۴٠٫٩-٠٫۵٠٫١٢٫٩١٫۴۴٫٣٠٫۵-١٫٧-٠٫٧شهريور
٠٫۶١٫٠٢٫٢١٫٩٢٫٧٢٫٠٠٫۶٣٫۶١٫٨۴٫٩-٠٫٩مهر
١٫۴٣٫٢٠٫٩١٫٨١٫٣٣٫٢٢٫۴٢٫۴٣٫١١٫٨۵٫٣آبان
٢٫۴٢٫٣١٫٣٠٫٩۵٫۴٢٫٩١٫۴٢٫٧۵٫٩٢٫٧١٫٩آذر
٠٫٢٣٫٨٢٫٢١٫٨-٢٫٩٠٫۶١٫۶١٫۶٢٫٧١٫۶١٫٨دي
١٫٣۵٫٢٧٫٣-٠٫٨-٠٫۴٠٫١١٫١٢٫١٢٫٣-١٫٩١٫١بهمن

٢٫٢٢٫۴۵٫٢۶٫٣-٣٫١٠٫۴-٠٫۵٠٫۵١٫٧٠٫٢٠٫۴اسفند

138113821383138413851386138713881389139013911392دوره زماني
-١٣٫۵١۴٫۵١٢٫٧١۴٫٠١۶٫۴٢٣٫٠٨٫٠١٠٫٢٢٣٫۴٢٢٫۶-سال 

٣٫٢٣٫٢١٫۵٢٫٣٢٫١٢٫٧٠٫٣٠٫٩٠٫٧١٫١١٫۵-فروردين
٠٫۴٠٫٨٠٫٨٠٫٨٠٫٧٠٫۶٢٫۴٠٫١٠٫٩٢٫۶٠٫٩ارديبهشت
٠٫۶١٫٠٠٫٧٠٫٧٠٫٣٠٫٩٢٫٣٠٫١١٫١١٫٧١٫٠خرداد
٠٫٨٢٫۵٢٫۵-٢٫٠٢٫٩٢٫٩٢٫۴۴٫٠۴٫٢٢٫۶٠٫١تير
٠٫٢٠٫۴٠٫٣٠٫۵٠٫۴٠٫۴١٫٩٠٫۴٠٫۶٢٫۶٢٫٢مرداد
٠٫۴٠٫۵٠٫٨٠٫٣٠٫٢٠٫۴٢٫١٠٫۶١٫٣١٫٧٢٫٧شهريور
٢٫٠٢٫٨٢٫۵٣٫٣٢٫٨۴٫۶٢٫۵٠٫٧١٫۶١٫۶۵٫٢مهر
٠٫١٠٫٢٠٫۴٠٫٣٠٫٢٠٫۶١٫٠٠٫٧٠٫٨٠٫٩٢٫٨آبان
٠٫۶٠٫٢٠٫۴٠٫۵٠٫٣٠٫۴١٫٠٠٫۶٠٫۴١٫٠١٫٢آذر
٠٫٧١٫٣١٫١٠٫٨١٫۶٢٫۵٠٫۵٠٫١٣٫٧١٫١٢٫٣دي
٠٫۴٠٫١٠٫۵٠٫۵٠٫٢٠٫۴٠٫٢٠٫٣۴٫۶٠٫٩٣٫۵بهمن

٠٫٢٠٫٣٠٫۴٠٫۴٠٫۴٠٫٩٠٫٣٠٫۴٠٫٩١٫٠١٫٢اسفند

در صد تغيير ماهانه و ساالنه شاخص قيمت آل آاال ها و خدمات مصرفي خانوار هاي شهري

در صد تغيير ماهانه و ساالنه شاخص قيمت خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات

در صد تغيير ماهانه و سال شاخص قيمت كاالهاي غير خوراكي و خدمات



 شاخص و نرخ تورم قيمت گروههای منتخب کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری 

1392 بر اساس سال پايه 1381 شاخص قيمت فروردين ماه سال

۶٣٢٫٧٣٣٫١شاخص آل

٩٩٣٫۴۴٩٫٧خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات

١٠۴۶٫٩۴٩٫۴خوراآيها

٨٣١٫٠٣۵٫١نان و غالت

٨۴٠٫٩۵٠٫۵گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها

٩۶٢٫٧۶١٫۶ماهي ها و صدف داران

٨١۵٫١۴٢٫٢شير، پنير و تخم مرغ

٩٠۴٫٧۴٩٫٩روغنها و چربيها

٧٨٣٫٨۴١٫٩ميوه و خشكبار

٢٨٨۴٫۴٧۵٫٠سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات )

۵٠۵٫٨٢٧٫٩شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني  )قند و شكر و شيرينيها

۶٠٨٫٩٣۵٫۵محصوالت خوراآي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر

۵٩۴٫٠۶٣٫۵چائ ، قهوه ، آاآائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هائ غير الكلي

٩۴٠٫٧٨۴٫٧دخانيات

۵٠١٫٠٢۴٫٧آاالهائ غير خوراآي و خدمات

۴٣۵٫۶٣٧٫٩پوشاك و آفش

۵٧۴٫٠١٧٫٠مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

۵٢٧٫٩١٨٫٢مسكن

۵٢۶٫٠١٧٫٧اجاره

۵٧٣٫۶٣٣٫٣نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني

٩٣٣٫۴١٢٫١آب ، برق و سوخت

۴۶۵٫۶۴١٫٧مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها

۴۴١٫۵٢٣٫٧بهداشت و درمان

٣۶٨٫٩٢۴٫۵حمل ونقل

١۵٩٫٧١١٫١ارتباطات

٣٨٩٫٣۴١٫٩تفريح و فرهنگ

٢٣۶٫۴٩٫۶آموزش

۵٣٩٫٠٣٢٫۵هتل و رستوران

١١٣٣٫۴۶٨٫۴آاالها و خدمات متفرقه

٧۵٢٫٩۴٣٫١آاالها

۴٨۵٫٧١٩٫۶خدمات

۶۵٩٫٨٣٧٫۴شاخص آل*

شاخص آل * = شاخص آل بدون مسكن

نرخ تورم شرح
١٢ ماهه شاخص


