
 
 
 
 

  

 

  بسمه تعالي
  
  

قانون برنامه پنجم توسعه كشور ، در خصوص مرجعيت رسمي مركز آمار ايران براي  54در راستاي اجراي ماده 
شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي  "تهيه ، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور ، گزارش 

  .است  1391ري زماني ماهانه سال اين گزارش شامل س. د شوبه شرح پيوست اعالم مي  "شهري كشور 
  
  
  
درصد افزايش داشته است كه سهم  0/3دهد كه نسبت به ماه قبل  را نشان مي 4/601عدد  1391ماه سال  اسفنددر ) 1381=100بر مبناي(شاخص كل  - 1

 درصد 9/14ر خوراكي و خدمات از اين افزايش درصد و سهم گروه عمده كاالهاي غي 1/85ها و دخانيات از اين افزايش  ها، آشاميدني گروه عمده خوراكي
در ) نرخ تورم شهري(درصد تغييرات شاخص كل . درصد مي باشد  6/40) تورم نقطه به نقطه ( افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل . است 

ماه  بهمن در   با اين رقم  مقايسه درصد است كه در  5/31مشابه سال قبل  دوره  نسبت به )  91تورم سال (  91ماه سال  اسفنددوازده ماه منتهي به 
  .افزايش يافته است ) درصد  2/30(   1391

 
. مي دهد درصد افزايش نشان  7/6رسيد كه نسبت به ماه قبل  6/895در اين ماه به رقم » ها و دخانيات ها، آشاميدني خوراكي«شاخص گروه عمده  - 2

شاخص گروه اصلي . دهد درصد افزايش نشان مي 0/7رسيد كه نسبت به ماه قبل  0/937در ماه مورد بررسي به عدد » ها خوراكي«شاخص گروه اصلي 
روه عمده شاخص گ. درصد است  7/46دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه  درصد افزايش نشان مي 4/57نسبت به ماه مشابه سال قبل » ها خوراكي«
دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به  درصد افزايش نشان مي 5/58نسبت به ماه مشابه سال قبل  "خوراكي ها ، آشاميدني ها و دخانيات "

  .درصد است  0/47نسبت به دوره مشابه سال قبل  91اسفند ماه 
  
  . دهد درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي 7/0رسيد كه  9/493به رقم  91سفند ماه در ا» كاالهاي غير خوراكي و خدمات«شاخص گروه عمده  - 3

درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به  8/30نسبت به ماه مشابه سال قبل  "كاالهاي غيرخوراكي و خدمات  "ميزان افزايش شاخص گروه عمده 
  .درصد است  8/23  بل اين گروهنسبت به دوره مشابه سال ق 1391اسفند ماه سال 

  



 ١

  1391و   1390 ، 1389،  1388،  1387 ، 1386 هاي سال ارقام مربوط به تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه  – 1جدول 

  عدد شاخص  دوره
درصد تغيير نسبت به ماه 

  قبل
  )تورم ماهانه ( 

درصد تغيير نسبت به ماه 
   مشابه سال قبل

  )تورم نقطه به نقطه ( 

هاي  تغييرمجموع ماهدرصد 
در  منتهي به ماه مربوط

نسبت به دوره  سال جاري
  مشابه سال قبل

ماه  12درصد تغيير در 
منتهي به ماه مورد نظر 

مشابه سال  دورهنسبت به 
  )نرخ تورم(قبل

  ۲/۱۴  ۸/۱۵  ۸/۱۵  ۶/۲  ۰/۱۸۱  .......................................... 86فروردين

  ۵/۱۴  ۵/۱۵  ۳/۱۵  - ۱/۰  ۸/۱۸۰  ....................................... 86ارديبهشت

  ۹/۱۴  ۷/۱۵  ۰/۱۶  ۹/۰  ۴/۱۸۲  .............................................. 86خرداد

  ۱/۱۵  ۸/۱۵  ۲/۱۶  ۲/۳  ۳/۱۸۸  .................................................. 86تير 

  ۳/۱۵  ۹/۱۵  ۱/۱۶  ۳/۰  ۹/۱۸۸  ............................................... 86مرداد

  ۴/۱۵  ۹/۱۵  ۸/۱۵  ۷/۰  ۱/۱۹۰  ........................................... 86شهريور

  ۷/۱۵  ۱/۱۶  ۵/۱۷  ۱/۴  ۹/۱۹۷  .................................................. 86مهر

  ۱/۱۶  ۴/۱۶  ۵/۱۸  ۳/۱  ۴/۲۰۰  ................................................. 86آبان

  ۴/۱۶  ۶/۱۶  ۸/۱۷  ۱/۱  ۶/۲۰۲  ...................................................86آذر

  ۶/۱۶  ۸/۱۶  ۲/۱۸  ۲/۲  ۱/۲۰۷  .................................................. 86دي 

  ۸/۱۶  ۹/۱۶  ۶/۱۸  ۹/۰  ۹/۲۰۸  .............................................. 86بهمن 

  ۲/۱۷  ۲/۱۷  ۳/۲۰  ۲/۲  ۱/۲۱۲  ............................................. 86اسفند

  



 ٢

  )دنباله (  1391و   1390،  1389،  1388،  1387 ، 1386 هاي سال ارقام مربوط به تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه  – 1جدول 

  عدد شاخص  دوره
ماه درصد تغيير نسبت به 

  قبل
  )تورم ماهانه ( 

درصد تغيير نسبت به ماه 
  مشابه سال قبل 

  )تورم نقطه به نقطه ( 

هاي  درصد تغييرمجموع ماه
منتهي به ماه مربوط در 

سال جاري نسبت به دوره 
  مشابه سال قبل

ماه  12درصد تغيير در 
منتهي به ماه مورد نظر 

نسبت به دوره مشابه سال 
  )نرخ تورم(قبل

  ۸/۱۷  ۸/۲۱  ۸/۲۱  ۰/۴  ۵/۲۲۰  .........................................87فروردين

  ۵/۱۸  ۲/۲۳  ۶/۲۴  ۲/۲  ۳/۲۲۵  ...................................... 87ارديبهشت

  ۴/۱۹  ۲/۲۴  ۳/۲۶  ۳/۲  ۵/۲۳۰  ............................................. 87خرداد

  ۲/۲۰  ۵/۲۴  ۲/۲۵  ۳/۲  ۷/۲۳۵  .................................................. 87تير 

  ۱/۲۱  ۰/۲۵  ۲/۲۷  ۹/۱  ۲/۲۴۰  .............................................. 87مرداد 

  ۳/۲۲  ۹/۲۵  ۸/۲۹  ۷/۲  ۸/۲۴۶  .......................................... 87شهريور

  ۱/۲۳  ۱/۲۶  ۶/۲۷  ۳/۲  ۵/۲۵۲  ................................................. 87مهر 

  ۹/۲۳  ۳/۲۶  ۷/۲۷  ۴/۱  ۰/۲۵۶  ................................................ 87 آبان

  ۷/۲۴  ۵/۲۶  ۷/۲۷  ۱/۱  ۸/۲۵۸  ................................................. 87آذر 

  ۲/۲۵  ۳/۲۶  ۷/۲۴  - ۲/۰  ۳/۲۵۸  ................................................. 87دي 

  ۵/۲۵  ۳/۲۶  ۰/۲۳  - ۵/۰  ۹/۲۵۶  .............................................. 87بهمن 

  ۵/۲۵  ۵/۲۵  ۳/۲۱  ۱/۰  ۲/۲۵۷  ............................................. 87اسفند



 ٣

  )دنباله (  1391و   1390،  1389،  1388،  1387 ، 1386 هاي سال ارقام مربوط به تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه  – 1جدول 

  عدد شاخص  دوره
درصد تغيير نسبت به ماه 

  قبل
  )تورم ماهانه ( 

درصد تغيير نسبت به ماه 
  مشابه سال قبل 

  )تورم نقطه به نقطه ( 

هاي  درصد تغييرمجموع ماه
منتهي به ماه مربوط در 

سال جاري نسبت به دوره 
  قبلمشابه سال 

ماه  12درصد تغيير در 
منتهي به ماه مورد نظر 

نسبت به دوره مشابه سال 
  )نرخ تورم(قبل

  ۱/۲۵  ۱/۱۸  ۱/۱۸  ۲/۱  ۳/۲۶۰  ........................................ 88فروردين

  ۳/۲۴  ۷/۱۶  ۴/۱۵  - ۱/۰  ۹/۲۵۹  ..................................... 88ارديبهشت

  ۱/۲۳  ۶/۱۵  ۴/۱۳  ۶/۰  ۴/۲۶۱  .............................................88خرداد

  ۹/۲۱  ۵/۱۴  ۶/۱۱  ۶/۰  ۰/۲۶۳  ................................................. 88تير 

  ۴/۲۰  ۷/۱۳  ۵/۱۰  ۰/۱  ۵/۲۶۵  ..............................................88مرداد 

  ۶/۱۸  ۷/۱۲  ۹/۷  ۳/۰  ۲/۲۶۶  .......................................... 88شهريور

  ۷/۱۶  ۷/۱۱  ۱/۶  ۶/۰  ۹/۲۶۷  ................................................. 88مهر 

  ۹/۱۴  ۹/۱۰  ۹/۵  ۲/۱  ۱/۲۷۱  ................................................ 88آبان 

  ۲/۱۳  ۳/۱۰  ۰/۶  ۲/۱  ۴/۲۷۴  ................................................. 88آذر 

  ۷/۱۱  ۹/۹  ۴/۶  ۲/۰  ۸/۲۷۴  ................................................. 88دي 

  ۵/۱۰  ۶/۹  ۰/۷  ۰/۰  ۸/۲۷۴  .............................................. 88بهمن 

  ۵/۹  ۵/۹  ۹/۷  ۰/۱  ۴/۲۷۷  ............................................ 88اسفند

  



 ٤

  )دنباله (  1391و   1390،  1389،  1388،  1387 ، 1386 هاي سال ارقام مربوط به تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه  – 1جدول 

  عدد شاخص  دوره
درصد تغيير نسبت به ماه 

  قبل
  )تورم ماهانه ( 

درصد تغيير نسبت به ماه 
  مشابه سال قبل 

  )نقطه  تورم نقطه به( 

هاي  درصد تغييرمجموع ماه
منتهي به ماه مربوط در 

سال جاري نسبت به دوره 
  مشابه سال قبل

ماه  12درصد تغيير در 
منتهي به ماه مورد نظر 

نسبت به دوره مشابه سال 
  )نرخ تورم(قبل

 ۷/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۸/۱ ۵/۲۸۲ ......................................... 89فروردين

 ۳/۸ ۸/۸ ۲/۹ ۵/۰ ۸/۲۸۳ ...................................... 89ارديبهشت

 ۰/۸ ۰/۹ ۲/۹ ۶/۰ ۴/۲۸۵ .............................................. 89خرداد

 ۸/۷ ۱/۹ ۷/۹ ۰/۱ ۴/۲۸۸ .................................................. 89تير 

 ۹/۷ ۴/۹ ۶/۱۰ ۸/۱ ۳/۲۹۳ .............................................. 89مرداد 

 ۲/۸ ۸/۹ ۵/۱۱ ۱/۱ ۹/۲۹۶ .......................................... 89شهريور

 ۸/۸ ۳/۱۰ ۳/۱۳ ۲/۲ ۵/۳۰۳  ................................................. 89مهر 

 ۴/۹ ۷/۱۰ ۶/۱۳ ۵/۱ ۱/۳۰۸  ................................................ 89آبان 

  ۲/۱۰  ۲/۱۱  ۷/۱۴  ۲/۲  ۸/۳۱۴  ................................................. 89آذر 

  ۲/۱۱  ۰/۱۲  ۹/۱۸  ۸/۳  ۷/۳۲۶  .................................................. 89دي 

  ۶/۱۲  ۰/۱۳  ۱/۲۳  ۵/۳  ۱/۳۳۸  .............................................. 89بهمن 

  ۹/۱۳  ۹/۱۳  ۶/۲۳  ۴/۱  ۸/۳۴۲  ............................................. 89اسفند

  



 ٥

  )دنباله (  1391و   1390،  1389،  1388،  1387 ، 1386 هاي سال ارقام مربوط به تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه  – 1جدول 

  عدد شاخص  دوره
 به ماه قبلدرصد تغيير نسبت 

  )تورم ماهانه ( 

درصد تغيير نسبت به ماه 
  مشابه سال قبل 

  )تورم نقطه به نقطه ( 

هاي  درصد تغييرمجموع ماه
منتهي به ماه مربوط در سال 
جاري نسبت به دوره مشابه 

  سال قبل

ماه منتهي  12درصد تغيير در 
به ماه مورد نظر نسبت به 

نرخ (دوره مشابه سال قبل 
  )تورم

 ۳/۱۵ ۴/۲۴ ۴/۲۴ ۵/۲ ۵/۳۵۱  .......................................... 90فروردين

  ۷/۱۶  ۲/۲۵  ۰/۲۶  ۸/۱  ۷/۳۵۷  ...................................... 90ارديبهشت

  ۲/۱۸  ۷/۲۵  ۷/۲۶  ۱/۱  ۵/۳۶۱  .............................................. 90خرداد

  ۶/۱۹  ۰/۲۶  ۱/۲۷  ۴/۱  ۴/۳۶۶  ................................................... 90 تير

  ۰/۲۱  ۳/۲۶  ۳/۲۷  ۰/۲  ۷/۳۷۳  ............................................... 90 مرداد

  ۴/۲۲  ۶/۲۶  ۳/۲۸  ۹/۱  ۹/۳۸۰  ........................................... 90شهريور

  ۶/۲۳  ۸/۲۶  ۰/۲۸  ۰/۲  ۶/۳۸۸  .................................................. 90 مهر

  ۸/۲۴  ۰/۲۷  ۱/۲۸  ۶/۱  ۷/۳۹۴  ................................................. 90 آبان

  ۸/۲۵  ۱/۲۷  ۶/۲۷  ۸/۱  ۹/۴۰۱  ...................................................90 آذر

  ۳/۲۶  ۸/۲۶  ۸/۲۴  ۵/۱  ۸/۴۰۷  ................................................... 90 دي

  ۳/۲۶  ۵/۲۶  ۸/۲۳  ۶/۲  ۵/۴۱۸  ................................................90 بهمن

  ۴/۲۶  ۴/۲۶  ۸/۲۴  ۲/۲  ۶/۴۲۷  ............................................... 90اسفند



 ٦

  )دنباله (  1391و   1390،  1389،  1388،  1387 ، 1386 هاي سال در ماه ارقام مربوط به تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري  – 1جدول 

  عدد شاخص  دوره
 درصد تغيير نسبت به ماه قبل

  )تورم ماهانه ( 

درصد تغيير نسبت به ماه 
  مشابه سال قبل 

  )تورم نقطه به نقطه ( 

هاي  درصد تغييرمجموع ماه
منتهي به ماه مربوط در سال 

مشابه جاري نسبت به دوره 
  سال قبل

ماه منتهي  12درصد تغيير در 
به ماه مورد نظر نسبت به 

نرخ (دوره مشابه سال قبل 
  )تورم

 ۴/۲۶ ۲/۲۵ ۲/۲۵ ۹/۲ ۲/۴۴۰  .......................................... 91فروردين

  ۲/۲۶  ۸/۲۴  ۴/۲۴  ۱/۱  ۱/۴۴۵  ...................................... 91ارديبهشت

  ۰/۲۶  ۴/۲۴  ۴/۲۳  ۳/۰  ۳/۴۴۶  .............................................. 91خرداد

  ۹/۲۵  ۸/۲۴  ۲/۲۶  ۶/۳  ۵/۴۶۲  ................................................... 91 تير

  ۹/۲۵  ۳/۲۵  ۱/۲۷  ۷/۲  ۰/۴۷۵  ............................................... 91 مرداد

  ۹/۲۵  ۸/۲۵  ۱/۲۸  ۷/۲  ۸/۴۸۷  ........................................... 91شهريور

  ۴/۲۶  ۹/۲۶  ۹/۳۲  ۸/۵  ۴/۵۱۶  .................................................. 91 مهر

  ۲/۲۷  ۱/۲۸  ۳/۳۶  ۲/۴  ۱/۵۳۸  ................................................. 91 آبان

  ۹/۲۷  ۹/۲۸  ۰/۳۵  ۹/۰  ۷/۵۴۲  ................................................... 91 آذر

  ۸/۲۸  ۶/۲۹  ۴/۳۵  ۸/۱  ۳/۵۵۲  ................................................... 91 دي

  ۲/۳۰  ۶/۳۰  ۵/۳۹  ۷/۵  ۷/۵۸۳  ................................................ 91 بهمن

  ۵/۳۱  ۵/۳۱  ۶/۴۰  ۰/۳  ۴/۶۰۱  .............................................. 91اسفند



خدمات كاالها

١٣٨٢١۵.٠٧.٩١٧.٧٧.٩١٣.٧١٠.٠١٠.٨۶.۴۶.۶١۴.٨١۶.٧١١.۶١۶.٨
١٣٨٣١۵.٠١٠.۵١٧.۵١٣.٢١۴.٩١٠.٠٧.٩١٠.٩١٣.٩١۴.٢١۵.۵١٢.٧١۶.٩
١٣٨۴١٠.۴١٢.۵١۴.۴١٢.۶١٩.٢۶.۶۴.١٩.۴١٠.۴١١.٣١۴.۶٩.٧١۴.٨
١٣٨۵١٢.٩٩.١١٩.١٨.۴١۶.٣۶.٢٠.٣۴.٨۴.٨١٠.٧١٨.٨١٠.٢١٧.۵
١٣٨۶١٩.۶٩.٩٢٢.۵١٠.۶١١.٢١١.١٠.٢٧.٢٣.۴١۴.٠١٧.١١۴.٧١٩.٧
١٣٨٧٣٢.٣١۶.٠٣٠.۴٢٢.۴١۴.٨١٣.٣٠.۵٩.١۴.۶٢٢.۵١٩.۶٢۴.١٢۶.٩
١٣٨٨١٣.٢٩.٣٨.١۶.۶١٠.٢۴.٨١.١۶.۵٨.۴١٢.٩١۴.۵١٠.٣٨.۶
١٧.٣١۴.٨٢٣.۵١٨.٧١۴.۵٨.۵١.۴٩.٣۶.٣٢٠.۶١٢.٠١۴.٢٢١.٨فروردين
١۴.٧١٢.۴٢٠.٢١۵.٢١٢.١۶.۴١.٣٧.١۶.٣١۶.٧١٢.۶١٢.١١٨.۵ارديبهشت

١۴.٣١١.١١٧.١٨.٩٩.۶۵.۵١.٣۶.٧۵.٩١۴.۵١١.۶١١.١١۵.٧خرداد
١۵.٠١٠.۴١٢.٧٧.۵٧.٨۴.۵١.٢۶.٧۵.٨١٣.٢٩.٧١١.١١٢.٠تير

١۵.۶٩.٩٩.۶۶.٨٩.١۴.٠١.٢۶.٨۵.١١٢.۵١٠.٩١١.۴٩.٧مرداد
١٠.٣٩.٣۶.٨۴.۴٩.٩٣.۶١.٢۶.۴۵.۵١١.۵١٣.٨٨.٣٧.۵شهريور

٨.٨٨.۴٣.۶٣.٣١١.٢٣.٣١.٢۵.۶٩.٢١١.١١٢.٢٧.١۵.٢مهر
٨.٨٧.۶٢.٩٢.۶١٠.١٣.۶١.٢۵.۵١٠.٧١١.١١٩.٠٧.۴۴.۵آبان
١٠.٣٧.۴٢.٠٢.٨٩.٣۴.٢١.٢۵.۶١٠.۶١١.٣٢١.٢٨.۵٣.٧آذر
١٢.۵٧.١١.۵٣.٢٩.۵۴.۵١.٠۵.٨١١.٣١١.۵١٨.٣٩.٧٣.٣دي
١۴.٣۶.٩١.۶۴.٠٩.٨۵.١١.٠۶.١١١.٧١١.٢١۶.٩١١.٠٣.٣بهمن
١٧.٣٧.٣١.٧۴.٧١٠.٣۴.٩٠.٢۶.۶١١.٧١١.۵١۵.٩١٢.٩٣.٣اسفند
١٣٨٩٢٢.٩٨.۴٩.٢۶.٧١٢.١١٢.۶٠.۴٩.۵١٢.۶١۴.٣٢٣.٨٢٠.٣٧.٨
١٧.٧٧.١٢.٣۵.٠١٠.٩۵.٩٠.٢٧.٨١١.٩١٢.٧١٧.٣١٣.٧٣.٨فروردين
١٧.٩٧.٩٢.٩۵.٨١٢.٨۶.٩٠.٣٨.٩١٢.٠١۴.٠٢٠.۶١۴.٢۴.۵ارديبهشت

جدول ٢ - درصد تغييرات شاخص قيمت گروه هاي منتخب کاالهاوخدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور نسبت به سال قبل در سال هاي ١٣٩١-١٣٨٢ و نسبت به ماه مشابه سال قبل در ماه هاي سال هاي   ١٣٨٨ ، ١٣٨٩ ، ١٣٩٠ و ١٣٩١

دوره های زمانی
خوراكي ها، آشاميدني ها  

   پوشاك و كفش  و دخانيات 
   مسكن، آب،  
برق، گاز و ساير 

سوخت ها 

   مبلمان، لوازم 
خانگي و تعمير و  

نگهداري آن ها 
هتل و رستوران    بهداشت و  

كاالها و    حمل و نقل درمان
خدمات متفرقه     تفريح و    ارتباطات

   آموزشفرهنگ
گروه هاي تخصصي 

يبه ١٧.٩٧.٩٢.٩۵.٨١٢.٨۶.٩٠.٣٨.٩١٢.٠١۴.٠٢٠.۶١۴.٢۴.۵ار
١۵.٢٧.٩۴.٢۶.٠١۴.١٧.۴٠.٣٨.٩١٢.٠١۴.٢٢٣.٣١٢.٩۵.٧خرداد
١۴.۵٧.٧۵.۶۶.٠١۵.١٨.٠٠.٣٨.٧١٢.٢١۴.۵٢٣.۵١٢.۵٧.٠تير

١۶.٩٧.۶۶.۴۶.١١٣.١٧.٩٠.٣٨.٧١٢.٢١۴.۴٢١.٨١٣.٩٧.۴مرداد
١٨.۵٧.۶٧.۵۶.١١١.٨٨.۴٠.۴٩.۵١۵.٨١۴.٣٢٣.٢١۵.٠٨.٣شهريور

٢٢.٠٨.٣٨.۵۶.٧١١.۵٩.٣٠.۴١٠.۶١٣.٠١۵.٠٢٨.۵١٨.١٨.٧مهر
٢٢.٨٨.٩٨.٨٧.۴١١.۶٩.١٠.۵١٠.٣١٢.٩١۴.٧٢۵.۶١٨.۴٨.٩آبان
٢۶.۶٩.٠٨.٩٧.۵١١.٣٨.٩٠.۵١٠.٠١٢.٩١٣.٨٢٢.٢٢٠.۶٨.٩آذر
٣١.٢٩.۴١٢.٣٧.۶١١.٣٢۵.۶٠.۵١٠.١١٢.٣١۴.٣٢۵.۶٢٧.٨١٠.١دي

٣٣.٩٩.٧٢١.٠٧.۶١١.٢٢۶.۴٠.۴١٠.٢١٢.٠١۴.۵٢۴.٩٣۶.٢١٠.٢بهمن
٣۴.٢١٠.٠٢١.٧٧.٧١٠.٧٢۶.٣٠.۴١٠.۴١٢.٠١۵.٠٢٨.٢٣۶.٩١٠.٣اسفند
١٣٩٠٣٢.٧١۵.۴٢٧.٧١٢.٣١١.١٢١.٣٣.٧١۴.۵١٠.٩١٧.٠۴٢.۵٣٩.٨١٢.٠
٣۴.١١٠.۴٢۴.٠٧.٧١٠.۵٢۵.٢٠.۴٨.٩١١.٩١۴.٠٢٨.١٣٨.۶١٠.٠فروردين
٣۶.٢١١.٣٢۶.٧٨.٣٩.١٢۴.۶٠.۴٨.۵١٢.٠١٣.۵٣٠.٨۴٢.٢٩.٧ارديبهشت

٣٧.۵١٢.٧٢۶.٩٩.۵٩.٢٢۴.٧۴.٢٨.۵١١.٨١۴.٢٣٠.٣۴٣.۵٩.٨خرداد
٣۵.٣١٣.٩٢٩.١١١.۵٩.٨٢۵.۵۴.١٩.۴١١.٨١۶.۵٢٨.٣۴٢.٨١١.٣تير

٣١.٣١۴.٣٣١.٨١٢.٣١٠.۶٢۶.٠۴.٣٩.۴١١.٩١۶.٧٣٣.٩۴٢.٣١١.٩مرداد
٣٢.٨١۵.١٣١.۶١٢.٩١١.٣٢۶.٠۴.٣١٠.٢٩.٢١٧.۵۴٨.٠۴۴.٣١٢.٠شهريور

٣٢.٧١۵.١٣٢.١١٢.٩١١.٧٢۶.١۴.٢١٣.٧١٠.٩١٨.١٣١.۵۴٢.٨١٢.٧مهر
٣٢.۶١۵.٠٣١.۶١٢.٢١١.۴٢۶.٢۴.٢١۵.۵٩.۶١٧.۴۴٠.١۴٣.١١٢.٣آبان
٢٩.۵١۵.٨٣٢.۴١٢.۶١١.٨٢۶.۶۴.٢١٧.۵١٠.٨١٧.٩۴٠.٨۴٠.٧١٣.۴آذر
٢٧.٣١٧.٠٢٩.٢١٣.٣١٢.٢١٠.٢۴.۴٢٠.٣١٠.۶١٧.٨۴۶.٩٣۵.١١٣.٠دي

٣١.٧١٩.٩١٩.۶١۵.۴١٢.٣٩.٩۴.٩٢۴.١١٠.۶١٩.١٧١.۴٣٢.۴١٣.٣بهمن
٣٣.٩٢٣.٢١٩.٠١٨.٢١٢.۶١٠.٨۵.٢٢۶.۶١٠.۶٢٠.٣٧٠.٢٣٣.٩١٣.۵اسفند
١٣٩١۴٧.٠٣۵.٨١۶.٩٣٨.٢٢٢.٣٢٢.١١٠.٠٣٩.٣٩.٧٣١.٠۶٨.٧۴١.٠١٨.٩
٣۶.١٢۴.٧١٧.۶٢٠.٣١٣.۴١٢.٣۵.۵٢٨.٢١٠.٧٢٣.٢۶۶.١٣٣.٣١۴.٩فروردين
٣٧.۶٢۵.۴١۵.۵٢١.٩١۴.١١٢.٩۵.۶٢٧.٨١٠.۶٢٣.٩۴۶.٩٣١.١١۵.٧ارديبهشت

٣۵.٨٢۵.٣١۴.٩٢١.٩١٣.٨١٢.٧٢.٢٢٧.٨١٠.٩٢۴.٣۴۵.۵٢٩.۶١۵.۵خرداد
۴٣.۶٢۶.١١۴.۴٢١.٩١٧.١١٢.۶۴.۵٢٨.٩١١.١٢۴.٨۵۴.٠٣۴.٢١۵.٩تير

۴۶.١٢٧.١١۴.٢٢٣.٢١٨.٢١٣.۶۴.٧٣٠.٩١١.٢٢۵.٨۵٢.٨٣۴.٣١٧.٧مرداد
۴۵.٠٢٩.٢١۶.۶٢۶.٣١٩.٣١۴.٧۵.٢٣١.٨٩.٩٢٨.۴۴٩.۵٣۶.٢١٧.۵شهريور

۴٨.١٣۵.۵١٧.٧٣۶.٠٢۵.۴٢٠.١٨.٧٣٩.٩٨.٩٣١.١٩٧.۶۴٣.١١٩.۵مهر
۵٣.٣۴٢.٠١٨.٧۴٧.٧٢٧.٣٢۵.١٩.۵۴٣.٧٨.٧٣۴.۵٩٢.١۴٧.٨٢٠.٩آبان
۴٩.٩۴۵.٣١٧.٣۵٢.۵٢٨.٠٢۵.۶١٨.٢۴۵.٠٨.١٣۵.٧٨۵.٢۴۵.٣٢١.٢آذر
۴٨.۶۴۶.١١٧.٩۵۵.٩٢٨.٨٢٨.٢١٨.٣۵٠.٣٨.٩٣٨.٠٨٢.۶۴۵.٣٢١.٩دي

۵۴.٨۴٨.٣١٨.٨۶٠.۶٢٩.٢۴٢.٠١٨.٧۵٢.٨٩.٢٣٩.٠٧۶.۶۵١.۴٢٢.۵بهمن
۵٨.۵۴٩.٠١٨.٨۶٢.١٢٩.٨۴٢.٢١٨.۶۵۴.۴٩.٣٣٩.٩۶٣.١۵٢.٩٢٢.٨اسفند



 جدول ٣ - نرخ تورم ساالنه گروههای منتخب کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری 
اسفند ١٣٩١بهمن ١٣٩١دي ١٣٩١آذر ١٣٩١آبان ١٣٩١مهر ١٣٩١شهريور ١٣٩١مرداد ١٣٩١تير ١٣٩١خرداد ١٣٩١ارديبهشت ١٣٩١فروردين ١٣٩١اسفند ١٣٩٠

٢۶.۴٢۶.۴٢۶.٢٢۶.٠٢۵.٩٢۵.٩٢۵.٩٢۶.۴٢٧.٢٢٧.٩٢٨.٨٣٠.٢٣١.۵شاخص آل
٣٢.٧٣٣.٠٣٣.٢٣٣.١٣۴.٠٣۵.٣٣۶.٣٣٧.٧٣٩.۵۴١.٢۴٢.٩۴۴.٩۴٧.٠    خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات

٣۴.٨٣۴.٩٣۴.٩٣۴.٧٣۵.۴٣۶.۶٣٧.۵٣٨.٧۴٠.٢۴١.۶۴٣.١۴۴.٨۴۶.٧        خوراآيها
۵۵.٢۵٣.٣۴٨.۴۴٣.٧۴٠.٣٣٧.٢٣۴.۵٣٢.۶٣١.٢٢٩.٩٣١.٠٣٢.٢٣٣.٧            نان و غالت

١۶.٨١٨.۶٢٠.۶٢٢.۴٢۵.١٢٨.٢٣١.٣٣۴.۶٣٨.١۴١.۴۴۴.٨۴٧.۵۴٩.٩            گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها
٢٣.٢٢۵.١٢٧.٢٢٩.۴٣١.۶٣۴.١٣٧.١۴٠.۶۴۴.٧۴٨.٨۵٣.١۵۶.٧۵٩.٧            ماهي ها و صدف داران
۴٢.۶۴٢.١۴١.٣٣٩.٧٣٩.٣٣٨.۶٣٨.٩٣۶.٨٣٧.١٣٧.١٣٧.٨٣٨.٨۴٠.۶            شير، پنير و تخم مرغ

۴۴.۵۴۵.٠۴۵.٧۴۴.٨۴٢.٠٣٩.۶٣٧.٩٣٩.٠۴١.٢۴٣.۶۴۵.٩۴٧.٧۴٩.١            روغنها و چربيها
٢١.٨١٩.٧١٨.١١۶.٨١٨.٨٢٣.١٢۵.٧٢٨.٣٣٠.۴٣٢.٢٣٣.٨٣۵.٢٣٧.۵            ميوه و خشكبار

۴٧.٧۴٧.۵۵٠.٠۵١.٧۵۴.۵۵٧.٩۵٩.٩۶٢.٢۶۴.۴۶۶.٧۶۵.۶۶۶.٧۶٨.۴            سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات )
٢٩.٠٢٩.٧٣٠.٢٣٠.٢٢٩.١٢٧.۶٢۶.۵٢۶.٢٢۶.٨٢٧.۴٢٨.٠٢٨.٠٢٧.٨            شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني  )قند و شكر و شيرينيها

١٠.٨١١.۵١٢.۴١٣.٣١۴.١١۵.٠١۶.١١٧.٨٢٠.٣٢٣.١٢۶.١٢٩.١٣٢.٣            محصوالت خوراآي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر
١٣.٩١۵.۴١٧.٢١٩.١٢١.٠٢٢.٩٢۴.٩٢٩.٠٣۴.۵۴٠.٣۴۶.۵۵٢.۴۵٨.٣        چائ ، قهوه ، آاآائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هائ غير الكلي)

١٠.٣١٢.۶١۵.٣١٨.٣٢١.۴٢۴.٨٢٩.٠٣۵.٧۴۴.۵۵٣.٧۶٢.٩٧٢.١٧٨.٧        دخانيات
٢٣.۴٢٣.٣٢٢.٩٢٢.۵٢٢.٠٢١.۴٢٠.٩٢١.٠٢١.٢٢١.۴٢١.٩٢٢.٩٢٣.٨    آاالهائ غير خوراآي و خدمات

١۵.۴١۶.۶١٧.٨١٨.٩١٩.٩٢١.٠٢٢.٢٢٣.٩٢۶.٢٢٨.٧٣١.٢٣٣.۶٣۵.٨        پوشاك و آفش
٢٧.٧٢٧.٠٢۵.٩٢۴.٨٢٣.۵٢٢.٠٢٠.٨١٩.٧١٨.٨١٧.٧١۶.٩١۶.٩١۶.٩        مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

١٠.٧١١.١١١.۶١٢.٢١٢.۶١٣.٢١٣.٧١۴.٣١۵.١١۵.٧١۶.۴١٧.١١٧.٧            مسكن
١٠.۵١٠.٩١١.۴١١.٩١٢.٣١٢.٩١٣.۴١۴.٠١۴.٧١۵.٣١۵.٩١۶.۶١٧.٢                اجاره

١۶.۴١٧.٣١٨.۴١٩.۵٢٠.۶٢١.٨٢٢.٩٢۴.۴٢۶.١٢٧.۶٢٩.٢٣٠.٧٣٢.٠                نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني
٢٣۴.٩١٩۴.۴١۵۵.٨١٢۵.٧١٠٠.٩٧٧.٨۶١.٢۴٧.٧٣۶.۴٢۶.۵١٩.١١۶.٢١٣.٧           آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

١٢.٣١٣.٣١۴.۵١۵.۵١۶.۴١٧.٣١٨.۵٢٠.۵٢٣.۵٢۶.٩٣٠.۶٣۴.۴٣٨.٢        مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
١١.١١١.٣١١.٧١٢.١١٢.٧١٣.۴١۴.١١۵.٣١۶.۶١٨.٠١٩.۴٢٠.٨٢٢.٣        بهداشت و درمان

٢١.٣٢٠.٢١٩.١١٨.١١٧.١١۶.١١۵.٣١۵.٠١۵.١١۵.٢١۶.٧١٩.۵٢٢.١        حمل ونقل
٣.٧۴.٢۴.۶۴.۴۴.۵۴.۵۴.۶۵.٠۵.۴۶.۶٧.٨٨.٩١٠.٠        ارتباطات

١۴.۵١۶.٢١٧.٨١٩.۴٢١.٠٢٢.٨٢۴.۵٢۶.٨٢٩.٢٣١.۶٣۴.٢٣۶.٨٣٩.٣        تفريح و فرهنگ
١٠.٩١٠.٩١٠.٧١٠.٧١٠.۶١٠.۶١٠.۶١٠.۴١٠.۴١٠.١١٠.٠٩.٩٩.٧        آموزش

١٧.٠١٧.٨١٨.٧١٩.۵٢٠.٢٢١.٠٢١.٩٢٣.٠٢۴.۵٢۶.٠٢٧.٧٢٩.۴٣١.٠        هتل و رستوران
۴٢.۵۴۵.٧۴۶.٩۴٨.٠۵٠.٠۵١.۴۵١.۴۵٧.٣۶٢.٠۶۵.٨۶٨.٨۶٩.۵۶٨.٧        آاالها و خدمات متفرقه

گروه هاي اختصاصي
٣٩.٨٣٩.٢٣٨.٢٣٧.٠٣۶.٣٣۵.٧٣۵.٢٣۵.۵٣۶.١٣۶.٧٣٧.۶٣٩.٣۴١.٠    آاالها
١٢.٠١٢.۴١٢.٩١٣.٣١٣.٧١۴.٢١۴.٧١۵.٣١۶.٠١۶.٧١٧.۴١٨.٢١٨.٩    خدمات

نرخ تورم نرخ تورم
گروههای کاالهاوخدمات

نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورمنرخ تورم نرخ تورم نرخ تورمنرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم



 جدول ۴ - نرخ تورم ماهانه گروههای منتخب کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری 
١٠٠=١٣٨١

اسفند١٣٩١بهمن١٣٩١دي١٣٩١آذر١٣٩١آبان١٣٩١مهر١٣٩١شهريور١٣٩١مرداد١٣٩١تير١٣٩١خرداد١٣٩١ارديبهشت١٣٩١فروردين١٣٩١اسفند١٣٩٠

٢.٢٢.٩١.١٠.٣٣.۶٢.٧٢.٧۵.٨۴.٢٠.٩١.٨۵.٧٣.٠شاخص آل
۵.٧٣.٣١.٢۵.٨۶.۶١.١١.٢٩.١۶.٧-۴.١۵.٧٢.١١.٠    خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات

۵.٩٣.۴٠.٩۵.٢۶.۵٠.٩٠.٩٩.۵٧.٠-۴.١۵.٩٢.٠١.٣        خوراآيها
٢.٣٢.٠١.٢٢.١١٠.٢١.۶١.۶۴.۵٣.١١.٠٢.٣۵.١۵.١            نان و غالت

٠.٨٢.۶٢.٣١.٧١١.۶٩.۴-۶.٨٨.١١.۴٢.۶۶.۵٢.۶٠.٩            گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها
٧.١۵.٧١.٣٢.٣۶.۴٣.٨۴.٧۵.٣۵.۴۵.١٢.٧۵.٧۵.٧            ماهي ها و صدف داران
٠.١٣.٣١.٧-٠.٣٨.٠۴.٩١٢.۵١٠.۵۶.٩٢.٧-٢.۵٢.١٣.٢            شير، پنير و تخم مرغ

٢.٢٣.٨٨.۵٢.۵٣.٠٢.٧٢.۵٨.١٧.٩٢.٧١.۶٢.٢١.٠            روغنها و چربيها
١.۶٢.٩-۵.٧-١۴.٩١٠.٧۴.۴-٧.۵٢.٧۴.٨-١٧.۵٠.٣٠.۴-١.۵            ميوه و خشكبار

۴.٠١٢.١٢.٣١.٣٢٠.٢١١.٣-١.۵۶.١٠.٣-۶.٣۵.۵۴.۵١٠.٢            سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات )
١.۶١.٨١.٩٠.۴١.٧١.٨٢.٠۵.٧۴.۵١.٩٠.٨١.۶١.۴            شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني  )قند و شكر و شيرينيها

١.۶١.٩٢.۶١.٩٢.۴٢.۵٢.٨۶.۵٧.۶۴.۶٢.۶٣.٧۴.١            محصوالت خوراآي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر
٣.١٣.١٣.١٢.۴٣.۴١.٩٣.١١٩.٢١٠.۵۴.۶۶.۵۵.۶۴.۵        چائ ، قهوه ، آاآائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هائ غير الكلي)

١٢.۴۴.١۴.٩٢.۴٢.١٣.۵۶.٧٢٠.۶١٢.٢٣.٨٢.٧٨.٧۴.١        دخانيات
١.١١.۵٠.۵١.٠٢.۵٢.۴٣.۶۵.٩٢.٨٠.٧٢.١٣.٧٠.٧    آاالهائ غير خوراآي و خدمات

۴.٣٢.١٢.٢١.٧٢.٣١.٧٢.٩۶.٢۵.٩٣.٨٢.٣۴.٨۴.٨        پوشاك و آفش
١.٢٠.٨٠.٣-٠.٣١.۵٠.٨٠.٨٢.١٢.۶٣.۶٢.۶١.٢٠.١        مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

٠.۴١.٧١.٣١.٠٢.۶٣.٢١.١٢.٨١.٣١.۵١.٠١.٠٠.۴            مسكن
٠.٣١.٧١.٢٠.٩٢.۶٣.٢١.٠٢.٧١.٢١.۵١.٠٠.٩٠.۴                اجاره

٢.۵٢.١٣.۵٢.۴٣.٣٢.٠١.٨۴.۶۴.٣٢.٨١.۵٢.٣١.٨                نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني
-٠.٣-٢.٠٠.١-٠.٠٠.٠٠.٢١۴.٨٢.٠٠.٩۶.۶-٠.٩١.١-٠.١           آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

٣.٠٢.٣٢.٨١.٧٢.٢٢.٢٣.۵٨.٧٩.٢۴.٢٣.۴۵.۴۴.٠        مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها
٠.۴١.٢١.٣١.١۴.٩٢.۵٢.٢٧.٣١.٨١.١١.۶٠.٨٠.٨        بهداشت و درمان

١.٠٢.٠١.٣٠.٧١.۶١.۶١.٧۶.٢۴.٨١.٠٢.٨١١.۴١.٢        حمل ونقل
٠.٣٠.٣٠.٢٠.۵٢.٢٠.۴٠.۵٣.۴٠.٨٨.٠٠.٣٠.٧٠.٣        ارتباطات

٢.٧١.۴٠.۴٠.۵٢.٠٢.١٢.٩١١.٢۵.٣٣.٢۶.٧۵.۵٣.٨        تفريح و فرهنگ
٠.١٠.٢٠.٢٠.٣٠.۶٠.٣٠.٣۴.۶٠.۶٠.۶٠.٩٠.٣٠.١        آموزش

٢.٣٣.٨٢.١١.٨٣.٣١.٧٣.٢۴.۶٣.٢١.٩٢.٩٢.۶٢.٩        هتل و رستوران
-۵.١١٢.٣۴.١-٢.٢۵.۴٣.٣١٠.٢٢۵.٢۴.٢٢.٢-٧.٣-٣.٩٠.٨        آاالها و خدمات متفرقه

گروه هاي اختصاصي
۴.٣٢.٧٣.٧٧.۴۵.٩٠.۴١.٩٨.۶۴.٣-٣.٣٣.٧١.٠٠.٢    آاالها
٠.۵١.٩١.٣١.٠٢.٧٢.٨١.٣٣.۵١.۶١.۵١.۵١.٠٠.٨    خدمات

٢.٧٣.٣١.١٠.١٣.٩٢.۶٣.١۶.۶۴.٩٠.٧١.٩۶.٨٣.۶    شاخص آل بدون احتساب ارزش اجاري واحد هاي مسكوني ملكي

گروههای کاالهاوخدمات
نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورمنرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورمنرخ تورم نرخ تورم نرخ تورمنرخ تورمنرخ تورم نرخ تورم



 نرخ تورم  شهری  در سال ١٣٩١                                      ١٠٠=١٣٨١

٣١٫۵شاخص آل

۴٧٫٠خوراآيها، آشاميدنيها و دخانيات

۴۶٫٧خوراآيها

٣٣٫٧نان و غالت

۴٩٫٩گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها

۵٩٫٧ماهي ها و صدف داران

۴٠٫۶شير، پنير و تخم مرغ

۴٩٫١روغنها و چربيها

٣٧٫۵ميوه و خشكبار

۶٨٫۴سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات )

٢٧٫٨شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني  )قند و شكر و شيرينيها

٣٢٫٣محصوالت خوراآي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر

۵٨٫٣چائ ، قهوه ، آاآائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هائ غير الكلي

٧٨٫٧دخانيات

٢٣٫٨آاالهائ غير خوراآي و خدمات

٣۵٫٨پوشاك و آفش

١۶٫٩مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها

١٧٫٧مسكن

١٧٫٢اجاره

٣٢٫٠نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني

١٣٫٧آب ، برق و سوخت

٣٨٫٢مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها

٢٢٫٣بهداشت و درمان

٢٢٫١حمل ونقل

١٠٫٠ارتباطات

٣٩٫٣تفريح و فرهنگ

٩٫٧آموزش

٣١٫٠هتل و رستوران

۶٨٫٧آاالها و خدمات متفرقه

۴١٫٠آاالها

١٨٫٩خدمات

٣۵٫۵شاخص آل*

نرخ تورم شرح
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