
 
 
 

 

 

 

 
 1390بر اساس سال پايه سال  1392كشور در سال  روستاييگزارش شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي 

 
 
 
درصد  1/36رسيد كه نسبت به سال قبل  6/180به رقم  1392در سال )  1390=100مبناي  بر(شاخص كل   -1

 .باشدمي) 7/32( 1391نسبت به نرخ تورم سال  1392دهنده افزايش نرخ تورم سال افزايش داشته است و نشان

رسيد كه نسبت به سال قبل  4/207در اين سال به رقم » دخانيات ها و، آشاميدنيهاخوراكي«شاخص گروه عمده   -2

 1391نسبت به سال  1392اين گروه در سال دهنده كاهش نرخ تورم درصد افزايش داشته است و نشان 3/43

رسيد كه نسبت به سال قبل  1/204در سال مورد بررسي به عدد » هاخوراكي«شاخص گروه اصلي . باشدمي) 8/44(

 .دهددرصد افزايش نشان مي 3/42

درصد نسبت به  5/30رسيد كه  5/162به رقم  92در سال » خدمات  كي واكاالهاي غير خور« شاخص گروه عمده   -3

نسبت به نرخ تورم همين  1392دهنده افزايش نرخ تورم اين گروه در سال سال قبل افزايش داشته است و نشان

 .باشدمي) 6/24( 1391گروه در سال 

 

 
 

 
 



١٠٠=١٣٩٠

132.732.7180.636.1شاخص کل
144.844.8207.443.3خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات

143.943.9205.542.8خوراکیها و آشامیدنی ها
143.543.5204.142.3خوراکیها

136.336.3180.032.1نان و غالت
152.152.1200.932.1گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

150.450.4195.229.8گوشت قرمز و گوشت ماکیان
165.865.8246.848.8ماهی ها و صدف داران
140.240.2187.633.8شیر، پنیر و تخم مرغ

145.345.3207.342.6روغنها و چربیها
141.841.8220.255.2میوه و خشکبار

160.260.2295.384.3سبزیجات ( سبزئ هاوحبوبات ) 
125.225.2169.735.5شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی  ) قند و شکر و شیرینیها

128.528.5189.847.7محصوالت خوراکی طبقه بندئ نشده در جائ دیگر
154.354.3236.753.5چائ ، قهوه ، کاکائو، نوشابه و آب میوه ( نوشابه هائ غیر الکلی) 

184.984.9298.961.6دخانیات
124.624.6162.530.5کاالهائ غیر خوراکی و خدمات

شاخص بهاي کل کشور کاالها وخدمات مصرفی خانوارهاي روستایی 

شاخصگروه هاي کاالها و خدمات
سال 91

نرخ تورم
سال 92

نرخ تورمشاخص

124.624.6162.530.5کاالهائ غیر خوراکی و خدمات
136.536.5196.143.6پوشاك و کفش

113.713.7133.317.2مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوختها
114.914.9136.919.2مسکن

114.514.5136.118.8اجاره
122.422.4158.929.8خدمات نگهدارئ و تعمیر واحد مسکونی  ( خدمت ) 

111.911.9127.413.9آب ، برق و سوخت
138.538.5204.447.6مبلمان و لوازم خانگی و نگهدارئ معمول آنها

122.022.0172.841.7بهداشت و درمان
122.122.1163.233.7حمل ونقل

107.97.9120.711.9ارتباطات
138.838.8195.140.5تفریح و فرهنگ

110.010.0124.413.1آموزش
134.734.7187.539.2هتل و رستوران

154.654.6192.724.7کاالها و خدمات متفرقه
135.035.0186.338.0شاخص کل* ( بدون اجاره) 

138.238.2193.339.9کاالها
119.519.5150.025.5خدمات


