
1396سال درهاي کشورنوارها و خدمات مصرفی خاگزارش شاخص قیمت کاال

، 108,2عددبه ترتیبروستاییوشهريمناطق و براي کل کشور1396) در سال 1395=100بر مبناي(شاخص کل- 1
و مناطق درصد8,1ري مناطق شهدرصد،8,2براي کل کشور(نرخ تورم) قبلسالدهد که نسبت به را نشان می108,8و 108,1

و واحد درصد 1,3مناطق شهريو براي کل کشور. نرخ تورم کل نسبت به سال گذشتهدرصد افزایش نشان می دهد8,8روستایی 
یافته است.افزایشواحد درصد 1,6مناطق روستایی براي 


روستایی مناطقشهري ومناطق ور، براي کل کش1396در سال» ها و دخانیات، آشامیدنیهاخوراکی«شاخص گروه عمده -2
و مناطق روستایی يمناطق شهر،براي کل کشور(نرخ تورم)قبلسالرسید که نسبت به 111,8و 112,3، 112,2عددبهبه ترتیب
نسبت به سال گذشته» خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات«نرخ تورم . یافته استافزایشدرصد 11,8و 12,3، 12,2به ترتیب

واحد درصد افزایش یافته است.4,5واحد درصد و براي مناطق روستایی 4,7براي کل کشور و مناطق شهري 

و مناطق روستایی به شهريمناطق ،کل کشوربراي1396سالدر» کاالهاي غیر خوراکی و خدمات«شاخص گروه عمده - 3
6,7مناطق شهريدرصد،6,8براي کل کشور(نرخ تورم)قبلسالبه رسید که نسبت106,9و 106,7، 106,8عدده بترتیب
نسبت به سال گذشته » کاالهاي غیر خوراکی و خدمات«. نرخ تورم است. یافتهافزایشدرصد6,9مناطق روستایی برايو  درصد 

یافته است.کاهشواحد درصد0,3واحد درصد افزایش و براي مناطق روستایی 0,3واحد درصد، مناطق شهري 0,2براي کل کشور 



و 1396 بر حسب بخش هاي اصلی و برخی گروه ها و طبقات کاالیی در سال هاي 1395 100=1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص
100.00100.06.9108.28.2شاخص کل

126.64100.07.4112.312.3- خوراکی ها و آشامیدنی ها
25.55100.07.3112.412.4خوراکی ها

6.67100.08.4108.18.1نان و غالت
5.91100.010.9114.914.9گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

5.14100.011.3116.416.4گوشت قرمز و گوشت ماکیان
0.77100.08.9104.94.9ماهی ها و صدف داران

2.80100.05.7110.010.0شیر، پنیر و تخم مرغ
1.29100.05.4109.59.5روغنها و چربیها
0.8110.810.8-3.43100.0میوه و خشکبار

3.02100.09.1127.227.2سبزیجات (سبزي ها و حبوبات )
1.44100.08.1105.75.7شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی(قند و شکر و شیرینی ها)

0.98100.05.9105.85.8محصوالت خوراکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر
1.10100.08.3110.610.6چاي، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه هاي غیر الکلی)

20.59100.011.9106.96.9- دخانیات
34.78100.06.0106.16.1- پوشاك و کفش

435.50100.06.2107.37.3- مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها
31.12100.04.9106.96.9مسکن

30.72100.04.8106.96.9اجاره
0.41100.07.8106.16.1خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  (خدمت )

4.38100.011.8110.310.3آب ، برق و سوخت
53.93100.04.4105.45.4- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها

67.14100.09.2107.27.2- بهداشت و درمان
79.41100.05.3104.94.9- حمل ونقل

82.87100.01.3103.13.1- ارتباطات
91.65100.05.4107.57.5- تفریح و فرهنگ

101.86100.013.0111.311.3- آموزش
111.44100.08.6106.86.8- هتل و رستوران

124.18100.010.7107.97.9- کاالها و خدمات متفرقه

شرح
ضریب 
اهمیت

13951396



و 1396 بر حسب بخش هاي اصلی و برخی گروه ها و طبقات کاالیی در سال هاي 1395 100=1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص
100.00100.06.8108.18.1شاخص کل

124.53100.07.5112.412.4- خوراکی ها و آشامیدنی ها
23.57100.07.4112.512.5خوراکی ها

5.98100.08.7108.38.3نان و غالت
5.54100.010.7114.914.9گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

4.79100.011.3116.416.4گوشت قرمز و گوشت ماکیان
0.76100.07.9105.15.1ماهی ها و صدف داران

2.70100.05.7110.110.1شیر، پنیر و تخم مرغ
1.15100.05.2110.210.2روغنها و چربیها
0.6111.411.4-3.31100.0میوه و خشکبار

2.70100.09.9126.526.5سبزیجات (سبزي ها و حبوبات )
1.30100.08.4106.26.2شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی(قند و شکر و شیرینی ها)

0.89100.06.1106.16.1محصوالت خوراکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر
0.96100.08.4110.710.7چاي، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه هاي غیر الکلی)

20.50100.011.6106.96.9- دخانیات
34.52100.05.9106.16.1- پوشاك و کفش

438.07100.06.0107.27.2- مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها
34.10100.04.9106.96.9مسکن

33.73100.04.8106.96.9اجاره
0.37100.08.2106.56.5خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  (خدمت )

3.97100.012.0109.99.9آب ، برق و سوخت
53.64100.04.4105.45.4- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها

67.13100.09.1107.27.2- بهداشت و درمان
79.44100.05.3104.94.9- حمل ونقل

82.85100.01.3103.03.0- ارتباطات
91.64100.05.3107.67.6- تفریح و فرهنگ

102.02100.012.6111.011.0- آموزش
111.54100.08.4106.86.8- هتل و رستوران

124.13100.010.2107.97.9- کاالها و خدمات متفرقه

شرح
ضریب 
اهمیت

13951396



و 1396 بر حسب بخش هاي اصلی و برخی گروه ها و طبقات کاالیی در سال هاي 1395 100=1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص
100.00100.07.2108.88.8شاخص کل

138.48100.07.2111.911.9- خوراکی ها و آشامیدنی ها
36.60100.07.1112.012.0خوراکی ها

10.56100.07.6107.77.7نان و غالت
7.96100.011.4115.015.0گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

7.10100.011.3116.316.3گوشت قرمز و گوشت ماکیان
0.86100.012.3104.04.0ماهی ها و صدف داران

3.33100.05.6109.69.6شیر، پنیر و تخم مرغ
2.06100.05.9107.17.1روغنها و چربیها
1.3108.28.2-4.10100.0میوه و خشکبار

4.82100.07.3129.329.3سبزیجات (سبزي ها و حبوبات )
2.25100.07.5104.24.2شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی(قند و شکر و شیرینی ها)

1.53100.05.6104.94.9محصوالت خوراکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر
1.88100.08.1110.110.1چاي، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه هاي غیر الکلی)

21.14100.012.4106.96.9- دخانیات
36.28100.06.1106.06.0- پوشاك و کفش

421.11100.07.7108.28.2- مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها
14.47100.05.4106.76.7مسکن

13.87100.05.3106.86.8اجاره
0.60100.06.5104.84.8خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی  (خدمت )

6.64100.011.2111.511.5آب ، برق و سوخت
55.53100.04.3105.45.4- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها

67.19100.09.7107.57.5- بهداشت و درمان
79.26100.05.4105.15.1- حمل ونقل

82.97100.01.6103.53.5- ارتباطات
91.72100.05.9106.86.8- تفریح و فرهنگ

100.95100.015.9114.814.8- آموزش
110.89100.09.9107.77.7- هتل و رستوران

124.48100.012.1107.57.5- کاالها و خدمات متفرقه

شرح
ضریب 
اهمیت

13951396



و 1396 و درصد تغییرات آن براي گروه هاي اختصاصی در سال هاي 1395 100=1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص

100.00100.06.9108.28.2
27.24100.07.5112.212.2خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات

72.76100.06.6106.86.8کاالهاي غیر خوراکی و خدمات
30.72100.04.8106.96.9اجاره

69.28100.07.4108.88.8شاخص کل* ( بدون اجاره) 
50.87100.06.6109.49.4کاالها

105.45.4*5,46100.0کاالهاي بادوام
110.310.3*40,33100.0کاالهاي بی دوام
106.16.1*5,08100.0کاالهاي کم دوام

49.13100.07.1107.17.1
25.55100.07.3112.412.4

116.916.9*12.60100.0خوراکی هاي تازه
107.67.6*12.95100.0سایر خوراکی ها

8.77100.0*106.36.3

1396

خوراکی ها

شرح
ضریب 
اهمیت

شاخص کل

خدمات

شاخص کل

شاخص کل

شاخص کل

خوراکی ها

کاالها

کاالها و خدمات عمومی

1395



و 1396 و درصد تغییرات آن براي گروه هاي اختصاصی در سال هاي 1395 100=1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص

100.00100.06.8108.18.1
25.03100.07.6112.312.3خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات

74.97100.06.4106.76.7کاالهاي غیر خوراکی و خدمات
33.73100.04.8106.96.9اجاره

66.27100.07.4108.78.7شاخص کل* ( بدون اجاره) 
47.65100.07.1109.39.3کاالها

105.35.3*5,55100.0کاالهاي بادوام
110.310.3*37,32100.0کاالهاي بی دوام
106.26.2*4,79100.0کاالهاي کم دوام

52.35100.06.3107.17.1
23.57100.07.4112.512.5

116.716.7*12.30100.0خوراکی هاي تازه
107.87.8*11.26100.0سایر خوراکی ها

8.51100.0*105.95.9

ضریب 
اهمیت

13951396

شاخص کل
کاالها

خدمات

شرح

کاالها و خدمات عمومی

شاخص کل

شاخص کل

شاخص کل

خوراکی ها

خوراکی ها



و 1396 و درصد تغییرات آن براي گروه هاي اختصاصی در سال هاي 1395 100=1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی

نرخ تورمشاخصنرخ تورمشاخص

100.00100.07.2108.88.8
39.62100.07.3111.811.8خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات

60.38100.07.2106.96.9کاالهاي غیر خوراکی و خدمات
13.87100.05.3106.86.8اجاره

86.13100.07.4109.29.2شاخص کل* ( بدون اجاره) 
68.84100.07.0109.69.6کاالها

105.55.5*4.96100.0کاالهاي بادوام
110.410.4*57,03100.0کاالهاي بی دوام
106.06.0*6,85100.0کاالهاي کم دوام

31,16100.07.8107.27.2
36.60100.07.1112.012.0

117.517.5*17.49100.0خوراکی هاي تازه
107.17.1*19.11100.0سایر خوراکی ها

11.35100.0*108.08.0

شاخص کل

شاخص کل

ضریب 
اهمیت

13951396
شرح

شاخص کل

کاالها و خدمات عمومی

شاخص کل
کاالها

خدمات

خوراکی ها

خوراکی ها
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